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اعالم نهایی اسامی دریافت کنندگان آرم ترافیک در اوایل بهمن
رییس اداره صدور آرم طرح ترافیک شهر تهران از اعالم نهایی اسامی سهمیه بگیران خبرداد. قنبرنژاد 
در مورد زمان اعالم اسامی دریافت کنندگان آرم طرح ترافیک گفت: اوایل بهمن ماه اسامی افرادی که 
امتیازهای الزم برای دریافت آرم طرح ترافیک را داشته اند، اعالم می شود.وی با بیان اینکه متقاضیان 
تا دوازدهم دی ماه می توانستند ثبت نام اولیه خود برای ارم طرح ترافیک را انجام دهند گفت: در این 
مدت که یک مدت نیز تمدید شــد، حدود 64 هزار نفر ثبت نام کردند.رییس اداره صدور آرم طرح 
ترافیک شــهر تهران افزود: برای تایید سهمیه بگیران به خصوص خبرنگاران، برنامه هایی در دستور 

کار است. روزنامه اقتصاد                                                    ی- فرهنگی- اجتماعی- ورزشی

کی روش: شانس 
ایران برای 

قهرمانی کم است

مریم طوسی: در 
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اگر مسئوالن حمایت 
کنند

طال در بازار جهانی در آســتانه انتشار گزارش آخرین نشست 
بانک مرکزی آمریکا و ریزش قیمت نفت و سهام، روند صعودی 
که در ســه روز گذشته داشت را متوقف کرد اما همچنان در 
باالترین سطح سه هفته گذشته قرار دارد. هر اونس طال برای 
تحویل فوری در معامالت چهارشنبه بازار سنگاپور 0.4 درصد 
کاهش یافت و به 1214 دالر رسید. در بازار نیویورک هر اونس 
طال برای تحویل در فوریه 0.4 درصد کاهش یافت و به 1214 
دالر رســید.قیمت این فلز روز سه شنبه در پی ریزش شدید 
قیمت نفت و نگرانی ها نسبت به احتمال خروج یونان از منطقه 
یــورو، تا 1223 دالر صعود کرده بود که باالترین قیمت از 16 
دسامبر بود.ادامه تردیدها نسبت به تداوم صعود طال باعث شد 
ذخایر اس پی دی آر گولد تراست که بزرگترین صندوق سرمایه 
گذاری طالی قابل معامله در بورس در جهان اســت، روز سه 
شنبه 0.42 درصد کاهش پیدا کرده و به 707.82 تن برسد 

که پایین ترین سطح از سپتامبر سال 2008 به این طرف بود.
صعود طال با وجود قوی تر ارزش دالر صورت گرفت که معموال 
باعث گران تر شدن این فلز زرد و ضعیف شدن تقاضا برای آن 
می شود. دالر در برابر سبدی از ارزهای بزرگ به باالترین سطح 
در 9 سال گذشته رسید در حالیکه قیمت نفت در پایین ترین 

سطح پنج سال و نیم گذاشته باقی مانده است.
طال به یورو در آستانه انتشار آمار تورم منطقه یورو که ممکن 
است بانک مرکزی اروپا را به اجرای تدابیر محرک مالی وادار 
کند، به باالترین سطح از سپتامبر سال 2013 تاکنون صعود 

کرد. 

طال در باالترین قیمت ایستاد مسئوالن به دست بیگانه چشم 
ندوزند

دســت اندرکاران امور حمل و نقل بین المللی با اشــاره به 
اهمیت اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و 
ترکیه از اول سال جدید میالدی خواهان فعال سازی حمل و 
نقل ریلی برای حمایت لجستیکی از این سند همکاری شدند. 
انجمن خدمات لجستیکی و حمل و نقل بین المللی ترکیه 
با صدور اطالعیه ای یادآور شد، موافقتنامه تجارت ترجیحی 
ایران و ترکیه شامل امتیاز مالیات گمرکی 140 نوع کاالی 
صنعتی از ترکیه به ایران و 125 نوع کاالی عمدتا کشاورزی 
از ایران به ترکیه و در مجموع شامل امتیاز در 265 نوع کاالی 
تجاری بین دوکشور است که از اول ژانویه جاری )11 دی ماه 

جاری( به اجرا گذاشته شده است.
›تورگوت ارکسکین‹ رئیس هیات مدیره این انجمن با تاکید 
بر نقش مهم این سند در توسعه مبادالت بازرگانی ایران و 
ترکیه می افزاید: در صورتیکه که این موافقتنامه با توسعه 
حمل و نقل ریلی بین دوکشــور مورد حمایت قرار گیرد، 
دسترسی به اهداف موافقتنامه سهل و آسان خواهد شد.  او 
با یادآوری مشــکالت موجود در حمل و نقل جاده ای بین 
ایران و ترکیه گفت: نباید اجازه داد شرایط فراهم شده ناشی 
از چنین مشکالتی پیش از اجرایی شدن، طعم عدم موفقیت 
را چشیده و به فراموشی سپرده شود. ارکسکین تاکید کرد 
بایستی اجرایی شدن این موافقتنامه را فرصتی برای توسعه 
حمل و نقل بین دوکشور ارزیابی کرد و به سرعت مشکالت 
سر راه این نوع از روابط را که نقش بسیار تعیین کننده ای در 
توسعه تجارت بین ایران و ترکیه دارد، برداشت. رئیس انجمن 
خدمات لجستیکی و حمل و نقل بین المللی ترکیه افزود 
متاسفانه به رغم تالشهای مسوولین دوکشور با الینحل ماندن 
مشکل دریافت مابه التفاوت ســوخت از سوی ایران و اخذ 
عوارض از سوی ترکیه، حمل و نقل جاده ای بین دوکشور در 
دوره اخیر دچار بحران جدی شد و این بحران به ما می گوید 
که بایستی دنبال گزینه های مقرون به صرفه دیگری به ویژه 
گزینه حمل و نقل ریلی بود. او با اشاره به روش مدیریت حمل 
و نقل ریلی کانتینری که سالهاست بین ترکیه و اتحادیه اروپا 
جاری است، گفت: از همین الگو بایستی بزودی در توسعه 
حمل و نقل ریلی بین ایران و ترکیه نیز استفاده کرده که در 
آینده می توان آن را به کشورهای دیگر منطقه نیز تسری داد. 
ارکسکین از مسووالن دولتی خواست هرچه زودتر مذاکراتی 
را برای انعقاد موافقتنامه ای در خصوص حمل و نقل ریلی به 
صورت بلوک کانتینری با ایران شروع شود. او گفت: در چنین 
سامانه ای، حمل و نقل بین المللی با هزینه کم و سرعت و 

سهولت و امنیت بیشتری انجام خواهد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن خدمات لجســتیکی و حمل و 
نقل بین المللی ترکیه ابراز امیدواری کرد با راه اندازی چنین 
سامانه حمل و نقل ریلی بین دوکشور، دوکشور همسایه از 
محکوم ماندن به یک گزینه حمل و نقل جاده ای رهایی یافته 
و به روش جدید و مطمئنی در حمل و نقل ریلی تجربه شدن 
در سطح بین المللی دست یابد. ایران از سال 1980 میالدی 
از تریلی های ترکیه که از قلمروی آن کشور عبور می کنند 
و یا در قالب تجارت دوجانبه بین دوکشور رفت و آمد دارند، 
مبلغی تحت عنوان مابه التفاوت ســوخت در مبادی مرزی 
دریافت می کند. ترکیه از 10 اکتبر سال گذشته، با ادعای 
تامین شرایط رقابتی مساوی برای کامیونداران هر دوکشور، به 
همان اندازه از تریلی های ایرانی به هنگام ورود به خاک این 

کشور، عوارض دریافت می کند. 

ترکیه خواهان فعال سازی 
حمل و نقل ریلی با ایران

7

6

3

11

12

پنجشنبه 18 دی 1393 - 8 ژانویه 2015 - 16 ربیع االول 1436 - شماره 2568 روزنامه سراسری صبح ایران -12صفحه - قیمت 500 تومان

صفحه2

احتمال جهش دوباره مصرف گاز ایراناعزام به خدمت همه مشموالن دیپلم و زیردیپلم از شنبه
سازمان وظیفه عمومي ناجا کلیه مشموالن دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم دی ماه 1393 را به خدمت 
سربازي فراخواند. سازمان وظیفه عمومي ناجا، ضمن فراخوان کلیه مشموالن غایب و غیرغایب متولد 1355 تا پایان دي ماه 1375 
براي انجام خدمت دوره ضرورت، طي اطالعیه اي اعالم کرد: کلیه مشموالن دیپلم و زیر دیپلم سال هاي مذکور که برگ آماده به 
خدمت به تاریخ دي ماه سال1393 دریافت کرده اند، مي بایست در ساعت و محلي که توسط سازمان وظیفه عمومي ناجا در برگ 
معرفي نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهاي مسلح اعالم شده، حضور یابند.کلیه مشموالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که 
داراي برگ آماده به خدمت به تاریخ دي ماه سال 1393مي باشند مي بایست راس ساعت10صبح روز شنبه 20/10/93 به محل و 
مراکزي که توسط سازمان وظیفه عمومي ناجا در قالب برگ معرفي نامه مشموالن به مراکز آموزش ابالغ شده است حضور یابند تا به 
خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.کلیه مشموالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که داراي برگه آماده به خدمت به تاریخ دي ماه 
سال 1393 مي باشند راس ساعت 7 صبح شنبه 20/10/93به معاونت وظیفه عمومي استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره 

ضرورت اعزام شوند.الزم به ذکر است، عدم حضور به موقع در زمان و محل هاي تعیین شده غیبت محسوب مي شود.
گفتني است، آن دسته از مشموالني که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفي نامه مشموالن به مراکز آموزش، نشده اند، 
مي توانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامي )پلیس+10( مراجعه و  برگ مذکور  را دریافت  و بر اساس اطالعات درج 

شده در آن اقدام کنند .

ســخنگوی شرکت گاز با اشاره به ورود یک جبهه هوای سرد، از احتمال جهش مصرف گاز مشترکان خانگی تا سطح 450 میلیون 
مترمکعب در روز خبر داد و گفت: شرکت گاز برای تامین گاز زمستانی مردم در حالت آماده باش درآمد.

مجید بوجارزاده با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی  و ورود یک جبهه هوای بسیار سرد زمستانی به استان های شمال، شمال 
غرب و شرق کشور، گفت: پیش بینی ها نشان می دهد که با ورود این جبهه هوای سرد دمای هوا در برخی از استان های کشور حدود 

15 درجه سانتیگراد کاهش یابد.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اعالم اینکه تاکنون برای آمادگی بیشتر برای  تامین گاز زمستانی مشترکان مانور مقابله با افت فشار 
و با قطعی گاز در برخی از استان های حاشیه دریای خزر و استان های شمال غرب و غرب کشور به عنوان سر شاخه های مصرف گاز 
برگزار شده است، تصریح کرد: هم اکنون شرکت گاز برای تامین گاز زمستانی مردم در آماده باش کامل قرار دارد و مشکلی در تامین گاز 
زمستانی مشترکان وجود ندارد.این مقام مسئول با بیان اینکه روز گذشته متوسط مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری حدود 
400 تا 405 میلیون مترمکعب بوده است، اظهار داشت: با این وجود پیش بینی میشود با ورود موج جدید سرما متوسط مصرف روزانه 
گاز بخش خانگی از مرز 450 میلیون مترمکعب در روز عبور کند. بوجارزاده با اعالم اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه 110 میلیون 
متر مکعب گاز به نیروگاه های برق و حدود 76 میلیون مترمکعب گاز به صنایع عمده تحویل داده می شود، تبیین کرد: در صورت افزایش 

مصرف گاز خانگی احتمال اعمال محدودیت در گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها وجود دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
طرح بیمه زنان خانه  دار به عنوان شــروط ضمن 
عقد به عنوان جایگزین مهریه نیست. شهیندخت 
مالوردی در حاشیه جلســه امروز هیأت دولت 
در جمــع خبرنگاران در رابطه با الیحه تشــدید 
مجازات اسید پاشی گفت: همزمان با اتفاقات رخ 
داده که به صورت سلسله وار تکرار شد، گزارشات 
و بررســی های الزم را انجــام داده ایم و گزارش 
مســتندی به رئیس جمهور و معاونت حقوقی 

ریاست جمهوری ارائه کردیم.
وی با اشــاره به اینکه معاونت حقوقی ریاســت 
جمهوری بــا همکاری قوه قضاییه در حال انجام 
کارهای کارشناسی در این ارتباط است گفت: امید 

است مجازات مربوط و اسیدپاشی تشدید شود.
مــالوردی اضافه کرد: مالقات هایــی با قربانیان 
اسید پاشــی در تهران یعنی »سهیال جورکش« 
در بیمارستان داشته ام و وضعیت وی را پیگیری 
می کنم، البته وقتی در شبکه های اجتماعی به نقل 
از پدرش شکایت هایی منعکس شد با وی تماس 
گرفتیم کــه آن ها را تکذیب کــرد و گفت وزیر 

بهداشت پیگیر جریان درمان دخترشان هستند.
وی با اشاره به این که معصومه ابتکار در اصفهان 
با ســایر قربانیان اسیدپاشی مالقات هایی داشته 
خاطر نشان کرد: پیشنهاد تشکیل انجمن حمایت 
از قربانیان و تشکیل صندوق نیز در حال بررسی 
و قرار است سازوکارهای الزم برای آن اندیشیده 

شود.
معاون رئیس جمهــور در امور زنان و خانواده در 
مورد اقدامات دولت و معاونت حقوقی در موضوع 
تــوازن کار و زندگی برای زنــان گفت: اعتدال و 
توازن و تعادل بین کار و زندگی از ماموریتهای ما 

بوده است و معتقدیم همانطور که دولت به دنبال 
توسعه متوازن است، در حوزه زنان به انواع تعادل 
نیاز داریم تا توازنی بین نقش های چندگانه زنان 
در حوزه همسری،  مادری،  کارمندی و فعالیتهای 
اجتماعی بــه وجود آید و دولــت در این زمینه 

تالشهای الزم را انجام خواهد داد.
وی با اشــاره به اینکه موضوع تــوازن بین کار و 
زندگی در دســتور کار سازمان ملل نیز قرار دارد 
خاطر نشان کرد: از هر فرصتی برای دستیابی به 
این هدف استفاده خواهیم کرد و در اصالح قانون 
خدمات مدیریت کشــوری، اصالح نظام اداری و 
الیحه کاهش ســاعت کار زنان شاغل در شرایط 
خاص به این موضوع رسیدگی کرده ایم که البته 
نظر کارشناسی این بود که تمام کارمندان زن و 
مرد که همسر معلول و صعب العالج دارند شامل 

این قانون شوند اما این طرح رای نیاورد.
مالوردی با اشاره به اینکه تالش داریم در برنامه 
ششــم نیز جایــگاه خاصی به زنــان و خانواده 
اختصــاص یابد تصریح کرد: در مورد تاســیس 
مهدکودک هــا در داخل و جوار شــرکتها نیز با 

ترویج تغذیه با شــیر مادر تالش هایی داشته ایم 
و همچنین موضوع ساعت کار شناور نیز در این 
رابطه مورد بررسی قرار گرفته است.وی در ادامه 
در رابطه با گزارش خشونت های خانگی در 28 
استان کشور گفت: یافته های این پژوهش از بین 
نرفته و به این معنا نیســت که هیچ نسخه ای از 
این گزارش ها نداریم و به عنوان یک پروژه ملی 
پیگیر آن هســتیم تا از نتایــج  آن بهره الزم را 
ببریم.مالوردی همچنین در رابطه با بیمه زنان 
خانوار توضیــح داد: در چهار قالب این الیحه را 
پیش بینی کرده ایم تا در نهایت به نتیجه مطلوب 
دســت یابیم و خود را محدود به الیحه نکنیم و 
همچنین به وزارت دادگستری پیشنهاد داده ایم 
موضــوع پرداخت حق بیمه زنــان خانه دار به 
صورت شــروط ضمن عقد در دفترچه های عقد 
آورده شود و حتی اگر این اتفاق نیفتاد در قبال 
بذل مهریه و یا تقلیــل مهریه این اتفاق بعد از 
ازدواج محقق شــود و در صورت تمایل خانم ها 
به جای درخواست شروط غیر مالی ضمن عقد، 

»بیمه« را درخواست کنند.

»بیمه زنان خانه دار« جایگزین مهریه نیست

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از درخواست 100 واحد نانوایی در استان تهران برای 
پخت نان به صورت آزادپز خبر داد و گفت: این درخواست منتظر اعالم نظر ستاد تنظیم 
بازار است.مجتبی خسروتاج دیروز در حاشیه اولین اجالس دوره ششم اتاق اصناف در 
خصوص کیفیت نان بعد از تغییر قیمت از سوی دولت گفت: با اصالح قیمت نان بخشی 
از مشکالت نانوایی ها حل شده، اما از آنجا که هزینه تولید همچنان در نانوایی های کشور 
باال است، چنانچه بخواهیم کیفیت را به طور اساسی دنبال کنیم، باید به سمت پخت نان 
آزادپز حرکت کنیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان هر نانوایی 
می تواند به هر شکلی که خود می خواهد و تشخیص داده، آرد را تهیه کرده و با اعمال 
نظر مشتریان، کیفیت و قیمت نان را تعیین کند.وی با تاکید بر اینکه نانوایی های آزادپز 
از سیستم قیمت گذاری معاف هستند، خاطر نشان کرد: طبق مصوبه 20 درصد نانوایی 
ها می توانند در فاز اول به سمت آزادپزی حرکت کنند که اکنون در استان تهران 100 

نانوایی درخواست خود را برای پخت نان خارج از قیمت گذاری دولت اعالم کرده اند.

پایگاه خبری بلومبرگ اعالم کرد: قیمت نفت برنت روز چهارشنبه در بازار لندن به 
کمتر از 50 دالر در هر بشکه رسید، زیرا پیش بینی شد عرضه نفت آمریکا، موجب 
تشدید اشباع بازار شود. قیمت نفت برنت دیروز در بازار لندن، برای نخستین بار 
از مه 2009، به کمتر از 50 دالر در هر بشــکه سقوط کرد، زیرا گمانه زنی ها از 
این قرار بود که ذخیــره نفت آمریکا، وضعیت مازاد عرضه در بازارهای جهانی را 
بدتر خواهد کرد. مازاد عرضه نفت، پیش تر منجر به سقوط بهای نفت را به کف 

قیمت 5.5 ساله شده بود.
بررسی های بلومبرگ نشان می دهد، احتماال موجودی نفت آمریکا در هفته گذشته 

میالدی 700 هزار بشکه افزایش یافته است.
قیمت نفت برنت دریای شــمال برای تحویل در ماه فوریه )بهمن( امروز در ساعت 
16:01 به وقت ســنگاپور در بازار لندن 1.18 دالر کاهش یافت و به 49.92 دالر در 

هر بشکه رسید.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری اولین جلسه 
کمیته تعیین مصادیق بورسیه ها برای بررسی اعتراضات دانشجویان بورسیه شده 
در دولت گذشته، در صبح امروز )پنجشنبه 18 دی ماه( خبر داد. سعداهلل نصیری 
قیداری روز چهارشــنبه و در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان جدید و 
قبلی دانشگاه پیام نور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا گفت: 
وزیر علوم احکام اعضای جدید کمیته تعیین مصادیق بورسیه ها را صادر کرده و 
اولین جلســه این کمیته تجدید نظر نیز قرار است صبح فردا برگزار شود. کمیته 
تعیین مصادیق بورسیه ها در زمان سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوم و 
برای بررســی بورسیه های صادر شده در دولت های نهم و دهم تشکیل شد. روز 
سه شنبه وزیر علوم از اضافه شدن 3 نفر )2 استاد دانشگاه و یک نفر از نمایندگان 
مجلس( در این کمیته به منظور بررســی اعتراض دانشجویان بورسیه شده خبر 

داده بود.

درخواست ۱۰۰ نانوایی برای معافیت 
ازقیمت گذاری

قیمت نفت برنت به کمتر از 5۰ دالر در هر 
بشکه رسید

امروز؛ اولین جلسه کمیته تجدید نظر 
بورسیه ها



سیاسی 2

خبر

عفو بین الملل هم آزادی فوری علی 
سلمان را خواستار شد

عفو بین الملل از مقامات رژیم آل خلیفه خواست از علی سلمان 
رفع اتهام کــرده و او را فورا آزاد کنند. به نقل از پایگاه خبری 
مرآة البحرین، این ســازمان از مقامات آل خلیفه خواســت تا 
اتهامات وارده علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق 
بحرین را هرچه سریعتر لغو کرده و بدون تاخیر وی را آزاد کنند. 
پیشتر مقامات بحرینی مدت حبس علی سلمان را جهت انجام 
تحقیقات بیشتر به 15 روز دیگر تمدید کردند. عفو بین الملل 
در این بیانیه اعالم کرد که بازداشت علی سلمان و بازخواست 
وی در حقیقت نقض آشکار حقوق این فعال بحرینی در عرصه 
آزادی بیان است. عفو بین الملل در ادامه تاکید کرد، در صورت 
ادامه سرکوب علی سلمان این سازمان علی سلمان را زندانی آزاد 
بیان به شمار خواهد آورد. در بیانیه عفو بین الملل آمده است: 
اقدامات اتخاذ شده علیه علی سلمان و محاکمه فعاالن دیگر 
بحرینی به خاطر فعالیت های مسالمت آمیزشان در عرصه حقوق 
بشر و آزادی بیان نشان می دهد که تحمل مقامات بحرین در 
برابر انتقاد و نیز تمایلشان برای ساکت کردن خواسته های قانونی 
مردم کاهش یافته است. عفو بین الملل همچنین برخی اتهامات 
وارده علیه علی سلمان را برگرفته از اظهارات اخیر وی دانست. 
عفو بین الملل به تظاهرات مردم بحرین و اســتفاده نیروهای 
نظام از گاز اشــک آور و گلوله های پالســتیکی برای سرکوب 
تظاهرکنندگان اشــاره و تاکید کرد: مقامات بحرینی براساس 
آنچه گفته می شود از اعطای مجوز قانونی به افراد برای تظاهرات 
مسالمت آمیز ممانعت کردند و این در حقیقت پایمال کردن 
حقوق اجتماعی است. عفو بین الملل در پایان این بیانیه اعالم 
کرد که با ارســال نامه ای از دادستان بحرین خواسته جزئیات 
بیشتری را در خصوص اتهامات وارده به علی سلمان ارائه کند 
اما هنوز پاسخی در این خصوص دریافت نکرده است. شیخ علی 
سلمان چندی پیش به اتهامات ساختگی از جمله تحریک برای 
براندازی نظام توسط نیروهای آل خلیفه بازداشت شد که اقدام 
موجی از اعتراض ها و محکومیت های بین المللی را در پی داشت.

پارلمان لبنان بار دیگر در انتخاب 
رئیس جمهور ناکام ماند

پارلمان لبنان بار دیگر جلسه انتخاب رئیس جمهور این کشور 
را بدون هیچ نتیجه ای پایان داده و تاریخ بعدی جلسه را 28 ماه 
جاری میالدی )هشتم بهمن ( اعالم کرد. به نقل از شبکه خبری 
المنار، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان روز چهارشنبه اعالم کرد 
که جلسه انتخاب رئیس جمهور روز چهارشنبه 28 ماه جاری 
میالدی برگزار می شود.نشســت مذکور به دلیل به حد نصاب 
نرسیدن تعداد نمایندگان بار دیگر به تعویق افتاد.پیش از این 
17 جلســه دیگر برای برگزاری رئیس جمهوری لبنان برگزار 
شده که همه این جلسات بدون نتیجه به پایان رسیدند.بنا به 
گزارش پایگاه خبری لبنان فایلز، تعداد نمایندگان تا پیش از 
موعود شروع جلسه شش تن بود و تعداد نمایندگان برای تکمیل 

حد نصاب باید 86 تن باشد.

موگرینی: مسدود کردن دارایی های 
فلسطین نقض معاهده  اسلو است

رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اقدام اسرائیل در 
متوقف کردن انتقــال دارایی های حاصــل از مالیات به 
فلســطینی ها را محکوم کــرد و آن را مغایر مفاد معاهده 
اسلو خواند و خواستار از سرگیری نقل و انتقال این پول ها 
شــد.به نقل از شبکه خبری راشاتودی، فدریکا موگرینی، 
رئیس سیاســت خارجه اتحادیــه اروپــا در بیانیه ای با 
تاکید بــه طرف فلســطینی و اســرائیلی در اجتناب از 
انجام اقداماتی که باعث تشــدید بحران می شــود گفت 
تصمیم اســرائیل در توقف انتقال درآمد حاصل از مالیات 
به مقام های فلســطینی مغایر با تعهدات پروتکل پاریس 
)بخش اقتصادی توافقات اســلو( اســت.این مقام ارشــد 
اتحادیه اروپا به توافقات میان اســرائیل و سازمان آزادی 
بخش فلسطین )ساف( با هدف دستیابی به معاهده صلح 
اشاره کرد و گفت: پروتکل پاریس درباره روابط اقتصادی 
در 1994 بخشی از توافق غزه - اریحا است و ازآن زمان 
برای تمام قلمروی فلســطین با عنوان معاهده اسلوی 2 

ارایه شده است.
موگرینی به این مساله اشاره کرد: تشکیل یک دولت موثر 
و با نفوذ فلســطینی که به قطعنامه ای صلح آمیز و عاری 
از خشونت پایبند باشد برای راه حل دو کشوری ضرورت 
دارد. هر دو طرف باید از انجام اقداماتی که به عنوان مانع 
بر سر بازگشت ســریع به مذاکرات است، اجتناب کنند.
وی بــا تاکید براینکه اروپا از فلســطین حمایت می کند، 
هشــدار داد که اقدامات اروپا نباید به واســطه ناکامی و 
عدم انتقــال درآمد حاصل از مالیات به خطر بیفتد. اروپا 
در حال ارایه کمک های اقتصادی فلســطین اســت تا از 
بازسازی و ساخت ســازه ها و زیرساخت ها در کشور آتی 
فلســطین اطمینان حاصل کند. اما این دستاوردها نباید 
به واســطه اقدامات اســرائیل نظیر مسدود کردن درآمد 
حاصل از مالیات به فلســطین به خطر بیفتد.در این بیانیه 
موگرینی به تصمیم محمود عباس، رئیس دولت متحد ملی 
فلسطین در پیوستن به دادگاه کیفری بین المللی اشاره نشده 
است. اگر فلسطین عضوی از این دادگاه شود می تواند از اسرائیل 

به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینی ها شکایت کند.

رییس قــوه قضاییه گفت: نباید مســایل 
اقتصادی را به مذاکرات هسته ای گره زد؛ 
چرا که کشور ما کشــوری غنی با منابعی 
سرشار و جوانان و نخبگانی پرتالش است 
که می تواند با اتــکا به این منابع طبیعی 
و سرمایه عظیم انســانی راه خود را ادامه 

دهد.
آیــت اهلل آملی الریجانی در جلســه دیروز 
مســئوالن عالی قضایی بــا تبریک میالد 

پیامبر اکرم)ص( و امــام جعفر صادق)ع( 
و بــا ابراز امیدواری نســبت به بهره مندی 
مسلمانان از تعالیم نبی اسالم)ص( و ائمه 
اطهار)ع(، گفت: نیازمندی های ذاتی بشــر 
در طول تاریخ تغییر نمی کند و در دنیای 
امروز که ابزار تمدن بشر، بسترهایی برای 
دور شدن از اصل و ماهیت انسانی و الهی 
انسان فراهم کرده تأسی به تعالیم انبیاء و 
گام برداشتن در مسیر کمال الهی بیش از 

پیش نیاز بشریت است.
رئیس قوه قضاییه »شناخت ابعاد وجودی 
انســان، شــناخت و درک عظمت خداوند 
و حقیقت عالم« را از نیازهای همیشــگی 
و ماندگار بشــر در طول تاریخ برشمرد و 
گفت: انسان اگر خود و توانایی های خودش 
را نشناســد و به حقیقت عالم هســتی و 
کمال و عظمــت ذات باریتعالی پی نبرد؛ 
از خود بیگانه می شود و تعالیم انبیاء الهی 
و نبی مکرم اســالم)ص( و ائمه اطهار )ع( 
همواره می تواند به این نیازهای ضروری و 

همیشگی انسان ها پاسخ دهد.
آملی الریجانی ســپس با اشــاره به خطبه 
160 نهــج البالغه به بیــان توصیفاتی از 
مقامات معنــوی و جایگاه رفیــع پیامبر 
اسالم)ص( و ســیره آن حضرت به نقل از 
امام علــی)ع( پرداخت و پیامبر اکرم)ص( 
را اسوه حســنه و الگوی کاملی برای بشر 

خواند.
رئیس دســتگاه قضا با اشاره به این بخش 
از خطبــه 160 نهج البالغــه که حضرت 
امیر)ع( در آن فرموده است »ولقْد کان فی 
رُسول اهلل صلی اهلل علیه وآله کاٍف لک فی 
االْْســوة« گفت: مطابق این گفتار شریف، 

پیامبر)ص( اسوه و الگویی کافی برای تمام 
نْیا وعْیبها«  انسانها »ودلیٌل لک علی ذّم الُدّ
اســت و حیات و زندگی آن حضرت دلیل 
کافی بــر مذمت دنیا و عیــوب، بدی ها و 

زشتی های دنیاست.
آملی الریجانی سپس به ادامه خطبه 160 
نهــج البالغه و ذکر مثال های حضرت علی 
)ع( پرداخــت و افزود: حضــرت امیر)ع( 
سپس می فرمایند که »... وإْن شْئت ثّنْیُت 
بُموســی کلیم اهلل حیث یقول رب انی لما 
انزلت علیه من خیر فقیر...« یعنی که اگر 
بخواهی مثالی می زنــم؛ مثالی از حضرت 
موســی)ع( که به خداوند خطاب می کرد: 
»...انــی لما انزلت علیــه من خیر فقیر« و 
از خداوند می خواســت » واهلل، ما ســألُه 
إاّل ُخْبزاً یْأُکُلــُه...« خدایا بر من خیر نازل 
کــن که مــن محتاجم و مقصــودش این 
بــود که نانــی را اکل کنــد. بعد حضرت 
امیر)ع( مثال ســوم را از حضرت داوود)ع( 
ذکــر می کنــد و می فرماید اگــر بخواهی 
مثال ســوم را از حضرت داوود)ع( می زنم 
که با دست خودش آســیاب می کرد و یا 
حضرت عیسی)ع( که »...فلقْد کان یتوّسُد 
الْحجر«، بالشــش ســنگ بــود »ویلْبُس 

الْخشــن«، و لباس خشــن می پوشید »و 
یاکل الجشــب« و نان خشــک می خورد 
»وکان إداُمُه الُْجوع«، خورشت غذایش در 
واقع گرسنگی بود »وسراُجُه باللّْیل الْقمر«، 
چراغش هــم ماه بود.رییس قــوه قضاییه 
افزود: حضرت علی)ع( بعــد از اینکه این 
مثالهــا را از انبیاء الهی می زند می فرمایند 
که »...فتأّس بنبّیــک االْْطیب االْْطهر فإّن 
فیه أُْسوًة لمْن تأّسی...«، اگر کسی بخواهد 
الگو بگیرد و در عین حال عزتمند شــود، 
پیامبراکــرم)ص( برای اوکافی اســت چرا 
که »وأحُبّ الْعباد إلی اهلل الُْمتأّسی بنبّیه، 
والُْمْقتُصّ الثره« محبوبترین انسانها پیش 
خدا کسانی هستند که تأسی به پیامبر)ص( 
کنند و جا پای پیامبر)ص( بگذارند. رییس 
دســتگاه قضا افزود: حضرت علی )ع( در 
ادامه این خطبه به بیان سیره پیامبر)ص( 
پرداخته و می فرماید که پیامبر)ص( »قضم 
نْیا قْضماً«، از دنیا بهره کمی گرفت ولْم  الُدّ
یُعْرها طْرفاً، با گوشه چشم به دنیا نگاه کرد 
نْیا کْشــحاً و از همه کمتر  أْهضــُم أْهل الُدّ
از دنیــا بهره برده بود در حالی که ُعرضْت 
نْیا فأبی أْن یْقبلها، دنیا بر او عرضه  علْیه الُدّ

شد ولی ابا کرد که این دنیا را قبول کند.

رییس قوه قضاییه:مسایل اقتصادی را نباید به مذاکرات هسته ای گره زد

رییس جمهور گفــت: وحدت تنها با گفتن و تکرار کردن این 
کلمه محقق نمی شــود بلکه وحدت نیاز به سعه صدر و مدارا 

دارد.
حجت االســالم و المســلمین روحانی در بیست و هشتمین 
کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی ضمــن تبریک میالد 
پیامبر اکــرم )ص( و امام جعفر صــادق )ع(، و با بیان اینکه 
ما مســلمانان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تابش نور 
مولود مســعود این ایام هســتیم، گفت: در طول یک ســال 
گذشته دنیای اسالم شاهد کشتارها، کشمکش ها، اختالفات و 
جنگ های باورنکردنی بود و باید گفت وحدت در دنیای اسالم 
تنها با تکرار کلمه وحدت ایجاد نخواهد شد و کنفرانس های 
وحدت اسالمی هم تنها و تنها می تواند آغازی برای پیمودن 
مسیر دشوار وحدت و اتحاد و یکپارچگی باشد. به گفته وی، 
این کنفرانس ها به تنهایی قادر نیستند تفرقه های دنیای اسالم 
را به وحدت در جهان اسالم تبدیل کنند چرا که وحدت نیاز 
به سعه صدر و شناسایی یکدیگر دارد و نیازمند به مدارا است.

وی افزود: اگر ما راه مذاهب را از طرق مختلف به سمت هدفی 
واحد بیابیم وحدت امکان پذیر است اما اگر مذاهب را در مسیر 

اهداف و برخی را در مسیر معکوس تلقی کنیم وحدت حاصل 
نمی شود. اگر کسی مسیری را به حق انتخاب کند و فکر کند 
که حق است اما اشتباه هم کند او معذور است. اگر ما مذاهب 
را حداکثر این چنین ببینیم که هدف و مراد اطاعت خداست، 
وحدت حاصل می شــود اما اگر اساس را باطل ببینیم وحدت 
حاصل نخواهد شد و معنای این موضوع این نیست که مذاهب 
اسالمی دست از مذهب خود بردارند و به مناسک خود طبق 
فقه خــود عمل نکنند. روحانی گفت: اگــر همه را به عنوان 
راهروان سیره پیامبر ببینیم و چنین باوری داشته باشیم که ما 
مقصد داریم آن وقت وحدت امکان پذیر خواهد شد و در واقع 
وحدت تنها با گفتن و تکرار کردن کلمه وحدت ایجاد نمی شود 

و ما باید همه سازوکار خود را در مسیر وحدت به کار ببریم.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: اگر یک کانــال تلویزیونی یا 
رادیویی به نام دفاع از شیعه و اهل سنت در برابر دیگر مذاهب 
می ایستد باید به طور واحد آن را محکوم کنیم. اگر ما دنبال 
وحدت و اتحاد هستیم وقتی ببینیم کسی به مقدسات مذاهب 
دیگر اهانتــی روا می دارد باید با صدای بلنــد او را مطرود و 

محکوم نماییم.

سخنگوی دولت با اشاره به برخوردهای صورت گرفته 
نسبت به اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد اجرای 
همه پرســی، گفت: مطابق اصل ششــم قانون اساسی 
مسئله همه پرسی به عنوان یکی از روش های رجوع به 

آرا و افکار مردم تعیین شده است.
محمدباقر نوبخت در جلسه روز گذشته هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد و 
افزود: مطابق این اصل در مسائل بسیار مهم اقتصادی 

و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با جلب دو سوم آرای 
نماینــدگان مــردم و تائید آن ها می تــوان با مراجعه 

مستقیم به آرای مردم از همه پرسی استفاده کرد.
ســخنگوی دولت در ادامه به اصل 177 قانون اساسی 
اشاره و اظهار کرد: در موارد ضروری برای اصالح قانون 
اساســی مقام معظم رهبری پس از مشــورت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام حکمــی را به رئیس جمهور 
پیشنهاد می کند که می تواند از طریق مراجعه به آرای 

عمومی و تصویب اکثریت شــرکت کنندگان در همه 
پرسی تعیین تکلیف شود.

نوبخت همچنین با اشــاره به اصل 113 قانون اساسی 
خاطر نشــان کرد : بر اســاس این اصل رئیس جمهور 
پس از مقــام معظم رهبری عالی ترین مقام رســمی 
کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست 

قوه مجریه را برعهده دارد.
وی ادامه داد: آیا این که مســئول اجرای قانون اساسی 

به اصل قانون اساســی مبنی بر استفاده از همه پرسی 
اشــاره کند و بگوید خوب اســت به اقتضا از این اصل 
استفاده شــود و البته مصداقی را تعیین نکند اشکال 

دارد ؟
وی تاکید کرد: طرح مســئله اجرای همه پرسی بدون 
مصداق کار خالف قانونی نیســت و ایــن همه اظهار 
نگرانــی با الفاظی که زیبنده مقام دوم کشــور و نظام 

صورت می گیرد سنجیده و مورد تائید نخواهد بود.

تاکید سخنگوی دولت بر استفاده از ظرفیت قانون اساسی در مراجعه به آرای عمومی

روحانی: وحدت نیاز به سعه صدر و مدارا دارد

نایب رئیس کمیسیون امنیت 
ملــی گفت: رژیــم ارتجاعی 
حجــاز بداند کــه آمریکا از 
منطقه رفتنی است، بنابراین 
تمــام پل ها را پشــت ســر 
خود خراب نکنند. در جلسه 
علنی روز چهارشنبه مجلس 
منصور  اســالمی،  شــورای 
رئیس  نایــب  حقیقت پــور، 

کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس در نطق میان دســتور با گرامیداشــت 
هفته وحدت اظهار داشــت: وحدت موضوعی 
اســت که امروز به شــدت به آن نیاز داریم و 
کلیه تشــکل ها در داخل کشور باید با اتکاء به 
آن، استکبار جهانی را مأیوس کنند. وی افزود: 
منحرفان بدانند همواره قدرت الهی در بازوان 
مردم ایران تحت امر والیت فقیه قرار دارد و هر 
کــج راهی را خنثی خواهد کرد. نماینده مردم 

اردبیل ادامه داد: امروز اوضاع 
سیاسی منطقه و بین المللی 
در شرایط حساسی است، فرار 
آمریــکا از توافق نهایی باعث 
شــد که در آخرین روزهای 
نهایی هسته  توافق  مذاکرات 
ای به تیر ماه موکول شود و 
آمریکا و عربســتان با کاهش 
قیمت نفــت اوپک در تالش 
هســتند که اقتصاد ایــران را تضعیف کنند و 
به قــول خود با ایران تضعیف شــده پای میز 
مذاکرات بنشــینند. این نماینده مجلس گفت: 
دولت با سازماندهی اقتصاد مقاومتی و انقطاع 
بودجه از درآمدهای نفتی، زمینه ایســتادگی 
را محقــق کند. حقیقت پــور تصریح کرد: تیم 
آنها  مذاکره کننــده کــه بزرگترین ســرمایه 
حمایت مردم و وثوق رهبری اســت، با صالبت 

در مذاکرات آینده حاضر شوند.

رژیم ارتجاعی حجاز بداند که آمریکا از منطقه رفتنی است

غالمعلی حدادعادل گفــت: محمد جواد ظریف 
وزیر امورخارجه یک دیپلمات موفق است و عالقه 
و بینش فرهنگی درست و عمیقی دارد که همین 
خصوصیت ایشــان ما را در بنیاد سعدی دلگرم 

می کند.
رییس بنیاد ســعدی روز چهارشــنبه در دیدار 
با محمد جواد ظریف وزیــر امور خارجه و عضو 
هیات امنای بنیاد ســعدی افــزود: بخش اصلی 
فعالیت بنیاد ســعدی در خارج کشور است و از 
این رو وزارت امور خارجه می تواند کمک شایانی 
برای تحقق اهداف مــورد نظر کند. حداد عادل 
خاطرنشان کرد: تشــخیص ظریف و اهمیت او 
برای گسترش زبان فارسی در دیپلماسی بسیار 

موثر است.
وی با اشاره به مسوولیت خطیر و تاریخی ظریف 
و همکارانش در وزارت امور خارجه اســت ابراز 
امیدواری کرد وزارت امور خارجه با پشتیبانی از 

بنیاد سعدی بتواند در هیات امنا و ماموریت های 
خارج از کشور این بنیاد را یاری رساند.

رییس بنیاد سعدی تصریح کرد: تالش کرده ایم 
در این بنیاد خشت اول را درست استوار کنیم تا 

این دیوار همواره مستقیم بماند.
وی با تاکید بر حمایت وزارت امورخارجه ازاین 
بنیاد برای رســیدن به اهداف مورد نظر گفت: 
در نظــر داریم بنیاد ســعدی را به عنوان یک 
موسســه علمی و تخصصی نیرومند و کارآمد 
در خدمت اهــداف نظام جمهوری اســالمی 

قراردهیم.
حداد عادل خاطر نشــان کرد: برای تحقق این 
هــدف در انتخاب همکارمــان از نظر کمیت و 
کیفیت دقت زیادی کردیم و بر این اساس آنان را 
از بین نیروهای متخصص که غالبا‹ عالوه بر زبان 
فارســی به دو زبان دیگر مسلط هستند انتخاب 

کردیم .

حداد عادل: ظریف دیپلماتی موفق است

سخنگوی وزارت امور خارجه 
با بیان اینکه وحدت مساله 
ضروری جهان اسالم است، 
گفت: علما و اندیشمندان 
جهان اسالم باید زمینه های 
برخورد فکری با پدیده های 
فرقه گرایی و افراط گری را 

فراهم کنند.
مرضیه افخم روز چهارشــنبه در حاشیه بیست و 
هشتمین اجالس بین المللی وحدت اسالمی افزود: 
امروزه ضرورت اقدام عملــی برای تقویت وحدت 
امت اسالم بیش از پیش نمایان شده است چرا که 
معضالت پیش روی جهان اسالم همچون تروریسم 
و فرقه گرایی، انرژی و ظرفیت زیادی از جهان اسالم 

را به خود معطوف کرده است.
وی ادامه داد: کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 
و نشست های مشابه آن، زمینه های خوبی را برای 

تصمیم گیری در جهت اقدامات 
عملی فراهم می کند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ادامــه داد: یکــی از اهــداف 
شناخته شده تروریسم و گروه 
های تکفیــری، ایجاد تفرقه و 
تقویت فرقه گرایی و تشتت در 
جهان اسالم بوده که الزم است 
از طریــق این کنفرانس ها و گفت و گوهایی که 
بین اندیشمندان و علما انجام می شود زمینه های 
برخورد ایدئولوژیک با این موضوعات، شناسایی و 

تبیین شود.
افخم تاکید کرد: در عین حال در حوزه عمل هم 
اندیشمندان و علمای جهان اسالم باید به سمت 
تصمیم گیری برای یک اقدام فوری جدی با نگاه 
به آینده برای حل معضالت جهان اسالم حرکت 

کنند.

علمای اسالم زمینه فکری برخورد با فرقه گرایی را فراهم 
کنند
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رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی 
فرمودند: مسئوالن کشور و دولت نباید به دست بیگانه چشم بدوزند و بدانند 
حتی یک قدم عقب نشــینی، پیش روی دشمن را به دنبال می آورد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه در دیدار 
پرشــور هزاران نفر از مردم قم، با اشــاره به ضرورت مقابله با تالش بیگانگان 
برای تحریف واقعیتهای انقالب و به فراموشی سپرده شدن رویدادهایی مانند 
19 دی 1356 و نهم دی 1388 افزودند: دشــمنی اســتکبار با ملت ایران، 
پایانی ندارد و مســئوالن باید با تکیه بر نیروهــای داخلی، حربه تحریم را از 
دست دشــمن غیرقابل اعتماد خارج کنند و با دلبستن به نقطه های روشن 
حقیقــی، وظایف خود را در تحقق آرمانهای درخشــان انقالب و ملت انجام 

دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک ایام میالد پیامبر عظیم الشــأن اســالم 
)ص( و حضرت امام صادق )ع(، قیام نوزدهم دی 1356 را رویدادی تاریخی، 
بــزرگ و تعیین کننده خواندند و گفتنــد: انگیزه هایی وجود دارد تا روزها و 
حوادث بزرگ و تعیین کننده انقالب اســالمی و ســه دهه اخیر به فراموشی 
سپرده شود اما تا وقتی ملت زنده است و دلهای مؤمن و دارای انگیزه و زبان 

های حق گو حضور دارند، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
رهبر انقالب اسالمی زنده نگه داشته شدن 19 دی 1356، 22 بهمن 1357، 
9 دی 1388 و دیگر مقاطع سرنوشــت ســاز ملت ایران را حرکتی مجاهدت 
آمیز خواندند و گفتند: جبهه مقابل نظام اســالمی به نسل دوم و سوم انقالب 
امید بسته بود تا آنها را از انقالب اسالمی رویگردان کند اما همین نسل سوم 

و جوانهای کشــور بودند که حادثه عظیم 9 دی را بوجود آوردند و آن سیلی 
محکم را به صورت کســانی که سعی داشتند مسیر انقالب را با فتنه منحرف 
کنند، نواختند.رهبر انقالب اسالمی با یادآوری مجدد اهمیت تاریخی حادثه 
19 دی ســال 1356 در قم، گفتند: نوزدهم دی مبدأ یک حرکت عمومی در 
کشور شد و ملت ایران را وارد میدان مبارزه با رژیم طاغوت کرد که در نهایت 

بساط رژیم ستم شاهی از این کشور برچیده شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس با اشــاره به انگیزه هایی که برای تحریف 
حقایق و واقعیات رژیم پهلوی وجود دارد، به چند خصوصیت آن رژیم اشــاره 
کردند و افزودند: دیکتاتوری ســیاه و اســتفاده از قساوت آمیزترین روش ها 
و وحشــیانه ترین شــکنجه ها در زندانهای مخوف، یکی از خصوصیات رژیم 
پهلوی بود و همه مدعیان امروز حقوق بشر نیز با تمام وجود از چنین رژیمی 
حمایت می کردند.ایشان با اشاره به نقش صهیونیستها و امریکاییها در ایجاد 
دستگاه جهنمی ســاواک در رژیم گذشــته و ایجاد خفقان شدید در کشور 
افزودند: افشاگریهای اخیر درخصوص زندانهای مخفی و شکنجه های سازمان 
سیا در امریکا نیز نشان می هد ادعاهای امریکایی ها در حمایت از آزادی بیان 
به هیچ وجه با واقعیات همخوانی ندارد.رهبر انقالب اســالمی وابستگی ذلت 
آمیز به قدرتهای خارجی را یکی دیگر از خصوصیات رژیم پهلوی برشمردند و 
خاطرنشان کردند: در آن دوران آنچه که منافع قدرتهای بیگانه و بویژه امریکا، 
اقتضا می کرد، در سیاستها و رفتارهای داخلی، منطقه ای و بین المللی دنبال 

و ملت ایران بشدت تحقیر می شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: علت بغض و کینه و دشمنی تمام نشدنی 

امریکاییها با ملت ایران و انقالب اســالمی، این است که کشوری با ویژگیها و 
موقعیت راهبردی ایران به واســطه پیروزی انقالب از دســت آنها خارج شده 
است.ایشــان سومین خصوصیت رژیم پهلوی را مبتال بودن به انواع فسادهای 
جنســی، مالی و اخالقی، در عالی ترین ســطوح حکومتی دانستند و گفتند: 
در آن رژیم خبیث و فاســد مردم به هیچ وجه به حساب نمی آمدند و رأی و 
نظر مردم هیچ اهمیتی نداشت و رابطه مردم و حکومت بطور کلی قطع بود.

رهبر انقالب اســالمی، بی اعتنایی به پیشــرفت علمی، ترویج خود کم بینی، 
بزرگ نمایی فرهنــگ غربی، عادت دادن ذائقه مردم به واردات بجای احیای 
تولید داخلی، و نابودی کشــاورزی و صنایع ملی را از دیگر بخشهای کارنامه 
سیاه رژیم پهلوی دانســتند و خاطرنشان کردند: ملت با هوش ایران که این 
تحقیرها و ظلم و فسادها را مشاهده می کرد، بواسطه یک مرد الهی که همان 
امــام بزرگوار)ره( بود، پا به میدان گذاشــت و در نهایت پیروز شــد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: پیشــرفتها و موفقیت های کنونی و بیداری 
و جایگاه برتر ملت ایران در منطقه همه به دلیل برداشــته شدن مانع بزرگ 

رژیم فاسد و ظالم و وابسته پهلوی بوده است.
رهبر معظم انقالب با اشــاره به آغاز دشمنی جبهه استکبار با ملت ایران پس 
از پیــروزی انقــالب تأکید کردند: هیچکس تصور نکند دشــمن از خباثت و 
خصومت دست برمیدارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه افزودند: 
وقتی در مقابل دشمن دچار غفلت شدید و به او اعتماد کردید دشمن فرصت 
می کند مقاصد خود را در کشــور پیگیری کند اما اگر قوی، آماده و دشــمن 

شناس بودید استکبار، به ناچار از خصومت ورزی دست می کشد.

مسئوالن به دست بیگانه چشم ندوزند



3اقتصادی

خبر

ایران یک گام به صادرات فوالد 
نزدیک شد

میزان تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی کشور طی هشت 
ماهــه اخیر با رکورد جدید، به ترتیب 6.8 درصد و 4.8 درصد 
افزایش روبرو بوده است که اگر روال به همین شکل پیش رود 
طبق اعالم وزیر صنعت، معدن و تجارت تا هفت ســال دیگر 
عالوه بر بی نیازی در تولید، می توانیم 10 تا 20 میلیون تن فوالد 
نیز صادر کنیم. با توجه به اینکه تاکنون ایران در صادرات فوالد 
سابقه چشمگیری نداشته، در تدوین برنامه ششم توسعه قرار 
شــده چراغ سبزی مبنی بر افزایش صادرات این حوزه روشن 
شود؛ به طوری که به گفته نعمت زاده قرار است میزان صادرات 
فوالد ایران تا ســال 1400 چندین برابر شــود. به اعتقاد وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد حرکتی جهشی در صادرات 
باید فکرهای جدید و سبز شود و برای این قضیه باید چندین 
رشــته صنعتی و تولیدی که از مزیت های بیشتری برخوردار 
هستند، محور فعالیت  قرار گیرند. ضمن آنکه تالش های خود 
را باید در زمینه سرمایه گذاری تربیت نیروی انسانی و بازاریابی 
متمرکز کنیم تا شاهد رشد جهشی در بخش صادرات باشیم. 
طبق اعالم ایمیدرو شرکت های فوالد ساز کشور در هشت ماهه 
امسال 11 میلیون و 266 هزار و 882 تن فوالد خام تولید کردند 
که بیش از یک میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش دارد. از این میزان تولید، فوالد مبارکه سه میلیون و 707 
هزار و 457 تن، فوالد خوزستان دو میلیون و 255 هزار و 976 
تن، ذوب آهن اصفهان یک میلیون و 868 هزار و 227 تن، فوالد 
هرمزگان762 هزار و 76 تن، ســبا 524 هزار و 406 تن، فوالد 
خراســان 479 هزار و 718 تن، فوالد آلیاژی ایران 271 هزار و 
558 تن و گروه ملی صنعتی فوالد ایران 120 هزار و 314 تن 
تولید کردند که به ترتیب جزو هشت شرکت بزرگ فوالد ساز 

کشور محسوب می شوند.
همچنین در هشت ماهه امسال، 11 میلیون و 655 هزار و 987 
تن انواع محصوالت فوالدی مانند ورق گالوانیزه، میلگرد، ورق 
گرم، تیرآهن، لوله، کالف و ورق عریض توســط شرکت های 
فوالدی تولید شد که اندکی نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 

دارد.
در این میان، شرکت های بزرگ تولید کننده محصوالت فوالدی 
به ترتیب فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فوالد اکسین، سبا، 
گروه ملی صنعتی فوالد ایران، فوالد خراسان، فوالد آلیاژی ایران، 

فوالد آذربایجان و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بودند.
در همین راستا خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران با بیان اینکه رشد 50 درصدی صادرات فوالد کشور ظرف 
دو سال آینده ضروری است تا طرح های توسعه این بخش به 
اجرا گذاشــته شود، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط صادرات 
فوالد کشور مناسب است و براساس آمار در شش ماهه امسال 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته رشد 40 درصدی ثبت 

شد.
به گفته وی نرخ تولیدات فوالدی در حالی به میزان یک درصد 
رشد ثبت شده که افزایش قیمت 24 تا 27 درصدی را در اغلب 
کاالها ظرف سال گذشته و امسال شاهد هستیم. همچنین بر 
این احمد خوروش، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران هم معتقد است: ایران علیرغم وجود تحریم ها توانسته 
رشد تولید فوالد خام را با باالترین میزان در سطح جهان در نیمه 

نخست امسال برساند.
وی با بیان اینکه امروز با توجه به رشــد تولید، ضرورتی 
بــرای واردات این فلز راهبردی نیســت و صادرات فوالد 
می تواند بخشــی از نیاز ارزی واحدهای تولیدی را فراهم 
کند، اظهار کرد: مجموع تولید فوالد خام کشور در پایان 
1392 به بیــش از 15.6 میلیون تن و میزان محصوالت 
فوالدی تولید شــده در سال گذشــته به افزون بر 16.5 

میلیون تن رسید.
با توجه به رشــد صنعت فوالد و وعــده حمایتی نعمت 
زاده، وزیــر صنعت، معدن و تجارت برای حل مشــکالت 
فوالدســازان، انتظار رشــد باالتری از این صنعت ارز آور 
می رود و امید اســت که در برنامه ششم نگاه ویژه ای به 

این بخش شود.

ذخیره ۶۰ هزار تن سیب و پرتقال 
شب عید 

مدیرکل دفتر میوه های گرمســیری و نیمه گرمســیری 
وزارت جهاد کشــاورزی از خریــداری و ذخیره 40 هزار 
تــن پرتقال و 20 هزار تن ســیب برای شــب عید خبر 
داد. ابوالقاســم حسن پور اظهار داشــت: در وزارت جهاد 
کشــاورزی مصوب شــده حدود  40 هزار تــن پرتقال و 
20 هزار تن ســیب توســط ســازمان تعاون روستایی از 
کشــاورزان خریداری و برای شب عید ذخیره شود ضمن 
اینکــه نارنگیامــکان نگهداری در انبار  نــدارد و به طور 
مستقیم از باغات وارد بازار می شود. وی با تاکید بر اینکه 
هیچ نیازی به واردات پرتقال نداریم، افزود: تولید پرتقال 
در سال جاری حدود 2 میلیون تن و نارنگی  حدود 650 
هزار تن اســت؛ تولید نارنگی از شهریور آغاز می شود و تا 
اواخر اسفندماه ادامه دارد. پیش از این نیز سرپرست دفتر 
امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی 
به مهر اعالم کرده بود: امســال تولید سیب کشور حدود 
3 میلیون و 400 هزار تن اســت که این میزان نسبت به 

سال قبل بیش از 11درصد افزایش دارد.

رییس ســازمان شــیالت ایران از تولید 2.5 تنی خاویار 
پرورشی در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به قیمت 
شش میلیون تومانی هر کیلوگرم خاویار، امسال حدود 12 
میلیارد تومــان ارزآوری صادراتی این محصول را خواهیم 
داشــت. حســن صالحی - معاون وزیر جهاد کشاورزی - 
گفت: تولید گوشت و ماهی خاویار پرورشی، امسال وضعیت 
مناسب تری نسبت به سال گذشته دارد و یکی از اقدامات 
مفیدی که در ســال جاری در واقع انجام شد این بود که 
هر پرورش دهنده ای که متقاضی بچه  ماهی بود، نیازش را 
برطرف کردیم. در حالی که در سال گذشته امکان تامین 
نیــاز بچه ماهی برای پرورش دهنــدگان به هر میزان که 

می خواستند، فراهم نبود.
وی پیش بینــی کرد که با توجه به وضعیت کنونی، تولید 
خاویار پرورشی امسال بیش از 60 درصد افزایش یابد. رییس 
سازمان شیالت ایران اظهار کرد: در سال گذشته حدود 1.5 
تن خاویار پرورشــی در کشور تولید شد که بخشی از آن 
در داخل و بخشی از آن به کشور های مختلف صادر شد و 
امسال پیش بینی می شود بیش از 2.5 تن خاویار پرورشی 
در کشور تولید شود. صالحی ادامه داد: با توجه به وضعیت 
بازار های بین المللی و تقاضای کشور های، اروپایی، حاشیه 
دریای خزر، حاشیه خلیج فارس، آمریکا و غیره حدود دو تن 
از خاویار پرورشی تولید شده در سال جاری به این کشور ها 
صادر شود. وی گفت: با توجه به قیمت حدود شش میلیون 

تومانی هر کیلوگرم خاویار پرورشی به نظر می رسد صادرات 
خاویار امسال حدود 12 میلیارد تومان ارزآوری داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
این که چرا روسیه متقاضی خاویار پرورشی ایرانی نیست، 
اعالم کرد: روسیه هم با توجه به محدودیت هایی که دارد 
متقاضی خاویار پرورش ایرانی است، اما متاسفانه همچنان 
برخی کشــور ها از خاویار دریای خزر علی رغم ممنوعیت 
برداشت می کنند و صید غیرمجاز اینگونه همچنان در بین 
برخی کشــور های حاشیه دریای خزر وجود دارد. صالحی 
اظهار کرد: برای اولین بار توانستیم فیل ماهی پاییزه که یکی 
از گونه های پرورشی است را در گیالن پرورش دهیم، چرا 
که در گذشته تکثیر اینگونه در بهار انجام می شد. وی گفت : 
در سال  های دور که سپیدرود حجم آب باالیی داشت، این 
ماهی تا سرچشمه ها مهاجرت و شروع به تکثیر می کرد؛ به 
گونه ای که ماهی سپید و ماهی خاویاری اواخر اسفند  و اوایل 
فروردین ماه مهاجرت می کردند اما در حال حاضر شرایط 
رودخانه به دلیل وجود فاضالب های صنعتی و شــهری 
و دام های غیرمجازی کــه در این رودخانه تردد می کنند 
اجازه مهاجرت ماهیان خاویاری را نمی دهد. رییس سازمان 
شــیالت ایران اعالم کرد: این ماهی که نمونه اولیه آن به 
عنوان نمونه تحقیقاتی از دریای خزر و به صورت مجاز صید 
شده است، با استفاده از گونه نر ماهی خاویاری توانستیم آن 
را تکثیر و پرورش دهیم به گونه ای که الرو باالیی تولید شده 

است. صالحی گفت: حدود 700 هزار الرو از اینگونه تولید 
می شود که البته با توجه به میزان تلفات طبیعی در فرآیند 
تولید امیدواریم حدود 300 هزار بچه ماهی یک گرمی را از 

این الرو ها تولید کنیم.
وی اظهار کرد: بچه  ماهی های تولید شده در حالت طبیعی و 

فضای باز حدود 12 سال تا تبدیل به ماهی قابل صید شوند 
اما در محیط بسته و شرایط پرورشی نهایتا هشت سال طول 
می کشد که البته 50 درصد بچه  ماهی هایی تولید شده نر 
بوده و 50 درصد آن ماده و قابل استفاده می شود که هشت 

تا 10 درصد وزن خود، خاویار تولید می کنند.

صادرات 12 میلیاردی خاویار

شش پروژه جدید گازی با 
ارزش 300 میلیــون یورو 
در قالب ایســتگاه تقویت 
برای روی خطوط  فشــار 
انتقال گاز سراسری ایجاد 
انتقال  ظرفیت  که  شــده 
گاز را افزایش می دهد. دو 
ایستگاه تقویت فشار دهق 

و پل کله، به منظور انتقال و افزایش فشار خط 
لوله گاز چهارم سراسری احداث شده است که 
هر یک ظرفیت خط لوله را 40 درصد افزایش 
می دهد. در این راستا علی اکبر مرآتی، مجری 
طرح ایســتگاه های تقویت فشــار شرکت ملی 
گاز گفت: ایســتگاه تقویت فشار پل کله طی 
یک ماه آینده و دهق تا پایان ســال جاری به 
بهره برداری می رسد. وی با اشاره به راه اندازی 
ایستگاه تقویت فشار همدان و همچنین بیجار 
در سال جاری تصریح کرد: همچنین ایستگاه 

کیلومتری  در صد  خیرگو 
عســلویه در مرحلــه راه 
اندازی اســت که طی 10 
الی 15 روز آینده به بهره 

برداری می رسد.
مرآتی بــه بهره برداری از 
ایستگاه دشــت در مسیر 
خط لوله شــمال و شمال 
شــرق اشــاره و اضافه کرد: در صورت به بهره 
بردرای رســیدن این ایســتگاه تقویت فشــار 
درصورتی که ترکمنستان صادرات گاز به ایران 
را در فصل ســرما آن طور که باید انجام ندهد 
می توان مشــکل تامین گاز را در داخل کشور 

حل کرد.
مجری طرح ایستگاه های تقویت فشار شرکت 
ملی گاز در ادامه بــه برنامه وزارت نفت برای 
اجرای پنج یا شــش ایســتگاه تقویت فشار بر 

روی خط هشتم سراسری اشاره کرد.

جزییات راه اندازی ۶ پروژه جدید گازی به ارزش 3۰۰ میلیون یورو

نتایج بررسی های جدید از وضعیت معیشت کارگران 
نشان می دهد هزینه ماهیانه هر خانوار 4 نفره حداقل 
به 3.1 و حداکثر به 3.6 میلیون تومان افزایش یافته 
و خوراک و مسکن نیز دارای باالترین سهم در سبد 
هزینه ها است. نتایج جدیدترین بررسی های میدانی 
و مطالعات کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران 
نشــان می دهد هزینه ماهیانه یک خانوار 4 نفره 
کارگری در کشور به 3 میلیون و 609 هزار و 194 
تومان افزایش یافته است. حسین حبیبی در گفتگو 
با مهر گفت: همچنین در صورتی که بخواهیم هزینه 
ها را به صورت قیمت های دولتی کاالها و اجناس 
حساب کنیم، هزینه ها از 3 میلیون و 183 هزار و 
408 تومان در ماه کمتر نخواهد شد. در جدول ارائه 
شده از سوی نمایندگان کارگران، هزینه مربوط به 

خوراکی ها و مسکن باالترین میزان است.
طبق محاسبات انجام شده هزینه خوراکی یک خانوار 
4 نفره در آذرماه امسال به نرخ های آزاد یک میلیون 

و 23 هزار و 597 تومان و هزینه مربوط به مسکن نیز 
یک میلیون و 201 هزار و 513 تومان اعالم شده است.

به طور  کلی محاسبات صورت گرفته در 12 بخش از 
خوراکی ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، 
بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی 
و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کاالها و خدمات 
متفرقه انجام شده است .سهم خوراکی ها در سبد هزینه 
های خانوار کارگری کشور دارای 27.38 درصد، سهم 
مســکن 32.82 درصد، سهم بهداشت و درمان 6.98 
درصد، حمل و نقــل 9.87 درصد، خرید اثاثیه منزل 
5.13 درصد و کفش و پوشاک نیز 4.94 درصد است. 
سهم مابقی اقالم به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است. 
بر پایه این گزارش، آخرین محاسبات صورت گرفته از 
سوی کارگران مربوط به وضعیت هزینه های زندگی 
کارگران در آبان ماه امســال بوده که به نرخ دولتی 2 
میلیــون و 868 هزار و 424 تومان و به نرخ آزاد نیز 3 

میلیون و 298 هزار و 688 تومان اعالم شده بود. 

هزینه زندگی 3.۶میلیون تومان شد
هندی  برنج  صادرکنندگان 
با افزایش تعرفــه واردات به 
40 درصد از ســوی عراق و 
ممنوعیت واردات از ســوی 
ایــران در شــرایطی که با 
کاهــش 15 تــا 20 درصد 
قیمت در بازار جهانی روبرو 
شده اند، در سال مالی جاری 

ضرر قابل توجهی را متحمل خواهند شد.
یک مقام بلندپایه انجمن صادرکنندگان برنج هند 
که مایل به افشای نامش نبود، به اکونومیک تایمز 
گفت: معامله گران در حال حاضر تنها با مجوزهای 
سال گذشته محموله های برنج را به ایران ارسال 
می کنند. وی در ادامه افزود: ما امیدواریم ایران این 
ممنوعیت را بردارد و قصد داریم اوایل فوریه هیاتی 
را به ایران برای حل و فصل این مسئله اعزام کنیم. 
این مقام هندی اظهار کرد: افزایش یکباره تعرفه 
واردات از ســوی عراق هم ضربه بزرگی بود که به 

صادرات هند لطمه می زند. طبق 
برآورد صادرکننــدگان هندی، 
باسماتی احتماال  برنج  صادرات 
به 35 لخ تن )هر لخ برابر با یک 
100 هزار اســت( در مقایسه با 
37 لخ تن در سال پیش خواهد 
رسید. بر اســاس این گزارش، 
ایران در فاصلــه آوریل تا ژوییه 
سال 2014 بیش از 12.5 لخ تن برنج در مقایسه 
با 14.5 لخ تن در مدت مشــابه سال گذشته وارد 
کرد اما اکنون به دلیل برداشــت خوب کشاورزان 
محلی، واردات از کشورهای دیگر را ممنوع کرده 
است. ایران در دو سال گذشته بیش از 2.5 میلیون 
تن برنج باسماتی از هند وارد کرده است. صادرات 
برنج باسماتی در هفت ماه نخست سال مالی جاری 
هند بیش از هشت درصد کاهش یافت و به 19.36 
لیخ تن در مقایســه با 21.13 تن در مدت مشابه 

سال گذشته رسید.

هندی ها برای لغو ممنوعیت واردات برنج به ایران می آیند
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قائم مقام وزیر نیرو:
گاز به ارمنستان می دهیم، 3۰۰ مگاوات برق 

می گیریم
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل از مبادله گاز و برق با کشور ارمنستان خبر داد و گفت: 
براساس توافق وزارت نفت، گاز می دهیم و ساالنه حدود 300 مگاوات برق می گیریم. اسماعیل 
محصولی با اشاره به تبادالت دو کشور ایران و ارمنستان در حوزه گاز و برق گفت: مدت ها پیش 
وزارت نفت قراردادی منعقد کرده که براساس آن به کشور ارمنستان گاز می دهیم و توانیر در 
عوض برق دریافت می کند. وی در پاسخ به این پرسش که براساس توافق نامه برق وارداتی در 
تابستان تحویل گرفته می شود؟ گفت: خیر، این حجم برق به طور مستمر در طول سال نه فقط 
در تابستان به کشور وارد می شود. پیش از این وزیر نیرو نیز از تحویل گاز به ارمنستان و دریافت 
برق به ازای آن خبر داده بود و گفت: براساس مذاکرات با احداث خط انتقال سوم امکان افزایش 
ظرفیت تبادل برق میان دو کشور ایجاد می شود اما افزایش این تبادل منوط به نتیجه مذاکرات 
ارمنستان با وزارت نفت خواهد بود. حمید چیت چیان افزود: براساس مذاکرات به ارمنستان گاز 
تحویل می دهیم و در برابر برق می گیریم. از سوی دیگر وزیر انرژی و منابع طبیعی جمهوری 
ارمنستان نیز با تاکید بر این که این کشور هر تالشی را برای عمیق کردن روابط خود با ایران انجام 
می دهد در اجالس اخیز مشترک ایران و ارمنستان گفت: ارمنستان اهمیت و جایگاه بسیار باالیی 
برای روابط با ایران قائل اســت و درصدد دو برابر کردن مبادالت تجاری و انتقال بین دو کشور 
هستیم. زاخاریان با ابراز امیدواری نسبت به آغاز احداث خط سوم فشار قوی و بهره برداری از آن 
پس از دو سال گفت: روابط اقتصادی در مقایسه با سطح سیاسی دو کشور فعال خیلی پررنگ 
نیست.  در حال حاضر مبادالت تجاری دو کشور به میزان حدود 300 میلیون دالر صورت می 
گیرد که امیدواریم با همکاری چیت چیان زمینه مناسبی برای حداقل دو برابر کردن آن فراهم 
کنیم. وی در پایان تاکید کرد: با بهره برداری از خط سوم فشار قوی در سال 2018 میزان انتقال 

برق دو تا سه برابر افزایش خواهد داشت.

منحنی سینوسی تجارت ایران و روسیه
بررسی تراز تجاری و اقالم عمده صادراتی و وارداتی از نیمه نخست سال جاری بین ایران و روسیه 
نشــان می دهد که روابط تجاری این دو کشور دارای نوسان بوده و دائما در حال تغییر است و 

اصطالحا شکلی سینوسی را به خود اختصاص داده است.
ایران که شصت وچهارمین سال تجارتش با روسیه را می گذراند تقریبا در اغلب سالها تراز 
تجاری منفی داشــته و میزان صادراتش از وارداتش کمتر بوده اســت؛ به گونه ای که در 
شــهریور امسال 215 قلم کاال به روســیه صادر کرده که مجموع این اقالم برابر 40 هزار 
تن و به ارزش بیش از 11 میلیون و 600 هزار دالر بوده است و به این ترتیب در این ماه 
روســیه رتبه بیست و پنجم را در میان کشــورهای دریافت کننده صادرات ایران به خود 
اختصــاص داده که البته میزان صادرات به این کشــور در این ماه با کاهش 44 درصدی 
نســبت به ماه مشابه سال گذشته همراه بوده است. در همین ماه ایران 76 هزار و 62 تن 
کاال به ارزش بیش از 56 میلیون دالر از روســیه وارد کرده اســت که به این ترتیب تراز 
تجاری ایران و روســیه در این ماه به منفی 44 میلیون و 327 هزار دالر رســید. از سوی 
دیگر میزان واردات از این کشــور با 35 درصد افزایش نســبت به ماه مشابه سال گذشته 
همراه بوده اســت و روسیه نیز در این ماه رتبه دوازدهم را در بین صادرکنندکان کاال به 
ایران داشــته اســت. اما پس از بحران اوکراین و درگیری های روسیه با آمریکا و اتحادیه 
اروپا، روسیه تحریم و طبق اعالم رییس جمهور روسیه واردات کاال از اتحادیه اروپا ممنوع 
شد. در این میان روس ها فهرست نیازمندی هایشان را برای واردات از ایران ارسال کردند. 
در پی این درخواست، وزیر انرژی روسیه به همراه هیات تجاری شان در نیمه شهریور ماه 
به ایران آمدنــد و تفاهم نامه همکاری  در بخش های مختلف از قبیل انرژی، حمل  و نقل، 
کشــاورزی، فناوری اطالعات، تجارت، صنعت، گردشــگری و امور بانکی با ایرانی ها امضا 
کردند و بر این اســاس مقرر شد تجارت ایران با روسیه افزایش یابد. بنابراین شرایط، در 
مهر ماه امسال میزان صادرات و واردات به روسیه افزایش یافت اما این افزایش در واردات 
بســیار قابل مالحظه بود؛ به طوریکه واردات از روسیه در این مدت از 56 میلیون دالر در 
ماه پیش از آن به 92 میلیون دالر رســید و همین موضوع ســبب شد که به رغم افزایش 
صادرات ایران به روسیه از 11 میلیون دالر به 17 میلیون دالر، بازهم تراز تجاری ایران با 
روسیه به منفی 75 میلیون دالر برسد. اما در آبان ماه آمار واردات کاهش یافت و این بار 
این صادرات بود که به طور چشمگیری با افزایش روبرو شد. در ماه مذکور صادرات ایران 
به روسیه از 17 میلیون دالر به حدود 47 میلیون دالر افزایش یافت تا با توجه به واردات 
73 میلیون دالری ایران از روســیه در این ماه، تراز تجاری این دو کشور روند مثبت تری 

به خود گرفته و به منفی 26 میلیون دالر رسید. 



فرهنگی 4

خبر

حضور 7 گروه بانوان در سي امين 
جشنواره موسيقي فجر

7 گروه موســيقي بانوان در ســي امين جشنواره بين المللي 
موسيقي فجر به روي صحنه مي روند. به گزارش صاحب قلم و 
به نقل از روابط عمومي سي امين جشنواره بين المللي موسيقي 
فجر، در اين دوره از جشنواره و در بخش بانوان ، 7 گروه شامل 
كر هنرستان موسيقي دختران به سرپرستي شهال ميالني، گروه 
سيمين سپهر به سرپرستي سوسن سپهري، ژيوار به سرپرستي 
ژيوار شيخ االسالمي ، ستاره قطبي به سرپرستي بهار ايلچي، 
دادمهر به سرپرستي پروين سلطاني، پرسيا به سرپرستي فهيمه  
نورفردي و تروند به سرپرســتي رضوان نباتي به اجرا خواهند 
پرداخت.در بخش بانوان جشنواره سي ام موسيقي فجر تنوع 
گونه ها اعم از سنتي، كالسيك، محلي و پاپ به چشم مي خورد. 
سي امين جشنواره بين المللي موسيقي فجر به دبيري دكتر 
حسن رياحي 24 بهمن تا يكم اسفندماه در تهران برگزار مي 
شود. عالقمندان مي توانند اخبار مربوط به اين جشنواره را در 
سايت www.fajrmusicfestival.com  مشاهده كنند.

جدیدترین ساخته رضا ميرکریمی وارد 
شبکه نمایش خانگی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه رسانه های تصويری،«امروز» 
آخرين ساخته رضا ميركريمی، تحسين شده در سی و دومين 
جشــنواره فيلم فجر كه از ســوی ايران برای رقابت در بخش 
فيلمهای خارجی زبان آكادمی اســكار 2014 معرفی شد، با 
پيوستن به شبكه نمايش خانگی در دسترس عموم هموطنان 

عالقمند قرار گرفت.

نمایشگاه نقاشي خط در نگارخانه هنر 
ایران

نمايشــگاه آثار نقاشي خط محمد جواد بهرامي از 19 دي ماه 
در نگارخانه هنر ايران برگزار مي شود. در اين نمايشگاه بيش 
از 40 اثر نقاشــي خط از بهرامي با استفاده از اريليك و اكولين 
به نمايش گذاشته شــده كه در اين آثار خط از فضاي سنتي 
خود فاصله گرفته و در خدمت طرح و رنگ است. اين نمايشگاه 
ساعت 16 روز جمعه 19 دي ماه در نگارخانه هنر ايران واقع در 
ضلع غربي تاالر وحدت، خيابان خارك، شماره 19 افتتاح مي 
شود و نمايشگاه تا 25 دي ماه ادامه دارد. محمد جواد بهرامي 
متولد 1358 و داراي مدرك كارشناسي ارتباط تصويري است 
و از انجمن خوشنويسان ايران مدرك فوق ممتاز دارد. بهرامي 
تاكنون در جشنواره هاي و نمايشگاههاي مختلف گروهي آثارش 

را به نمايش گذاشته است.

داستان های ایرانی در چين و کره
احمد اكبرپور گفت، كتاب »شــب به خير فرمانده« در چين و 
كتاب »قطار آن شب« در كره  منتشر شده است. اين نويسنده 
گفت: پيش تر كپی رايت اين كتاب ها توسط انتشارات گراند وود 
با همكاری شورای كتاب كودك در كانادا به فروش رسيده بود. 
او افزود: »شب  به خير فرمانده« پس از ترجمه به زبان انگليسی 
و كره يی توســط زينگ  لی به زبان چينی ترجمه شده است. 
همچنين كتاب »قطار آن شب« به زبان كره يی ترجمه شده 
است. احمد اكبرپور به تازگی مجموعه دوجلدی »من آدمخوار 
نيستم« را ويژه كودكان نوشته است. اين اثر رمانی كودكانه است 
كه نويسنده بنا دارد آن را در قالب رمانی چندجلدی وارد بازار 
كند. اين مجموعه اثری فانتزی است كه شروع آن در پادگانی 
ويــژه غول ها كليد می خورد و پس از 13 روز قرار اســت طی 

مراسمی غول ها آدمی را درسته قورت دهند!

پایانی برای »تهران بيست«
اتمام برنامــه قديمی »تهران بيســت« می تواند فاز اول 
تغييرات در شــبكه تهران باشد؛ شبكه ای كه مديريت آن 
از 25 آذر ماه به مجيد زين العابدين )مدير ســابق شبكه 
سه( سپرده شد و به شبكه تخصصی اقتصادی هم تغيير 
رويكرد داد. آخرين برنامه »تهران بيســت« ســه شنبه 
شــب، 16 دی ماه روی آنتن رفــت و مجری اين برنامه 
بــا قدردانی از همراهی 10 ســاله مردم و مســئوالن، از 
مخاطبان تهرانی خداحافظی كرد تا برنامه جديد »اقتصاد 
ايران« جايگزين اين برنامه اســتان محور شود. اين برنامه 
در هفته های آغازين به موضوعات مطرح شده در بودجه 
كشور می پردازد. از ديگر برنامه ريزهای شبكه پنج در فاز 
اول تغيير برنامه ها، كوتاه شدن برنامه صبحگاهی »سالم 
تهران« از 120 دقيقه به 60 دقيقه است. برنامه های »در 
شــهر« و »در استان« نيز از هشــت نوبت در روز از اين 
پــس پنج نوبت در روز پخش خواهد شــد. اين تغييرات 
كنداكتوری جمعه، 19 دی همزمان ميالد پر بركت نبی 
اكــرم )ص( و امام صــادق )ع( در برنامه »جمعه تعطيل 
نيست« كليد خواهد خورد و اين برنامه كه تا پيش از اين 
فقط به كوچه و محله های تهران ســر می زد، در ارتباط 
زنده با پنج اســتان كشــور عالوه بر مردم تهران به همه 
مردم ايران ســالم می كند. از ديگر تغييرات كنداكتوری 
شــبكه پنج، تغيير ســاعت پخش ســريال اين شبكه از 
ســاعت 19 به ســاعت 20 شب است. ســريال »آخرين 
بازی« به كارگردانی مهدی ســهيلی زاده از شنبه همين 

هفته، ساعت 20 و 23 پخش خواهد شد.

برگزيدگان »سوگواره سرخ، ســياه، به رنگ عشق« همزمان با 
برگزاری مراسم اختتاميه »خيمه ها و نجواها« شب گذشته 16 
دی مــاه در مركز همايش های برج ميالد تهران معرفی و تقدير 

شدند.
مراسم اختتاميه »سوگواره سرخ، سياه به رنگ عشق« همزمان با 
اختتاميه »خيمه ها و نجواها« با حضور مديركل هنرهای تجسمی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جمعی از هنرمندان و مديرعامل 
برج ميالد تهران در مركز همايش های برج ميالد تهران برگزار 
شــد. در ابتدای اين مراسم مجيد مالنوروزی مديركل هنرهای 
تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: فرهنگ عاشورايی 
همواره در كنار سوگ، زايندگی داشته و همواره همه انسان ها از 
باغ معطر امام حسين )ع( و شميم دلگشای عاشورايی استشمام 
می كنند. وی افزود: هنر از 2 شــكل پديده آمده است كه يكی 
صورت و محتوا  و ديگری فرم های هنرهای تجسمی بوده است. 
هنرهای تجسمی بيانگر احساسات هنرمندان درباره يك واقعه 
است و در سال های اخير شاهد خلق شاهكارهای دينی بسياری 
به ويژه با فرهنگ عاشورايی از سوی هنرمندان بوده ايم.  در ادامه 
اين برنامه از هنرمندان و دست اندركاران ويژه برنامه »خيمه ها و 
نجواها« تقدير شد. مديرعامل برج ميالد تهران و مدير كل هنرهای 
تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی لوح تقدير و جوايز را به 
ترتيب به محمود عزيزی، آتيال پسيانی، رسول نجفيان،سياووش 
طهمورث،حسام الدين سراج، حسين پارسايی، بهاره رهنما،سيما 

تيرانداز، سعيد داخ، ابوالفضل ورمزيار، عليرضا صالح نژاد،ابراهيم 
حقيقی، محمد نظری، نرگس آبيار ،ميثم احمدی، عظيم موسوی 
مهدی متوســلی ،ســيد محمد ميرزمانی،سيد محمد حسن 
مقدس تفرشی،سيد محمد حســين مقدس تفرشی،عليرضا 

قربانی،اميرحسين مدرس  و مسعود زنده روح كرمانی اهدا كرد. 
سخنران بعدی اين مراسم فرزاد هوشيار پارسيان مديرعامل برج 

ميالد تهران بود.
وی ضمن تقدير و تشكر از تمامی هنرمندان و دست اندركاران 

ويــژه برنامه خيمه ها و نجواها گفت: همه ما زير پرچم حضرت 
اباعبداهلل )ع( بزرگ شده ايم و همزمان با آغاز ماه محرم، هر كدام 
تالش می كنيم به نوعی دين خود را به آن امام بزرگوار ادا كنيم.

هوشيار پارسيان ضمن تشكر ويژه از بهاره رهنما گفت: همزمان 
با مقتل خوانی اين هنرمند حاشيه های بسياری برای ايشان به 
وجود آمد، اما ايشان با كمال افتخار موفق شدند نذر خود را برای 

مقتل خوانی برای امام حسين )ع( در برج ميالد تهران ادا كنند.
وی با بيان اينكه همه انسان ها در طول زندگی برای رسيدن به 
يك نقطه ســرمايه گذاری می كنند، بيان كرد: به زعم من كار 
كردن برای امام حسين )ع( رسيدن به نقطه عاشقی است و چه 
خوب است كه همه انسان ها برای رسيدن به اين هدف و آرمان 

تالش كنند.
مديرعامل برج ميالد تهران يادآور شــد: سعی ما در اجرای ويژه 
برنامه »خيمه ها و نجواها« كه به مدت دو ماه در محرم و صفر در 
برج ميالد تهران اجرا شد، اين بود كه سفارش حكومتی به هيچ 
هنرمندی ندهيم و بســياری از هنرمندان حتی خود به صورت 
داوطلبانه برای اين ويژه برنامــه كار كردند. وی در پايان گفت: 
درهای برج ميالد تهران به روی همه هنرمندان برای انجام اتفاقات 
فاخر هنری باز اســت و قطعاً ويژه برنامه »خيمه ها و نجواها« و 
همچنين سوگ چامه ها برای سال های آينده نيز ادامه خواهد 
داشت و اميدواريم كه شاهد حضور گسترده همه هنرمندان در 

اين برنامه های فاخر دينی و مذهبی باشيم. 

برگزیدگان »سوگواره سرخ، سیاه به رنگ عشق« معرفی شدند

در  قاســمپور  اكــرم 
تخصصــی  نشســت های 
بخش جنبی جشــنواره ی 
تئاتــر كــودك و نوجوان 
خواهد  سخنرانی  »سوره« 

كرد.
بــه گزارش صحنــه، اكرم 
قاسمپور؛ اســتاد دانشگاه؛ 

در نشست های تخصصی بخش جنبی سومين 
جشنواره ی سراســری تئاتر كودك و نوجوان 
»ســوره« با عنوان »ارتبــاط نمايش با مثلث 
پرسشگری، تفكر و فرديت« سخنرانی می كند.

اين نشســت تخصصی امروز؛ پنجشــنبه، 18 
دی ماه 93 ساعت 11 صبح؛ در سالن اميرحسين 
فردی حوزه هنــری با حضور دانشــجويان و 
عالقه منــدان برگزار می شــود. همچنين روز 
چهارشــنبه 17 دی ماه نيز، ســيمين اميريان 
سخنرانی خود را با عنوان »نمايش نامه نويسی 

تنی  حضور  با  عروســكی« 
چند از نمايش نامه نويســان 
تئاتر كودك و  جوان عرصه 

نوجوان، ايراد كرد.
ســالن  اســت؛  گفتنــی 
اميرحسين فردی ساختمان 
مركــزی حــوزه هنــری و 
طبقه ی فوقانی تاالر انديشه 

واقع است.
خاطرنشــان می شــود؛ سومين جشــنواره ی 
سراسری تئاتر كودك و نوجوان سوره با دبيری 
هنری حســن دولت آبادی و با دبيری اجرايی 
حجت اله ناظری با ميزبانی حوزه هنری كودك 
و نوجوان و با كوشــش مركز هنرهای نمايشی 
حوزه هنری برگزار می شود. اكرم قاسمپور در 
نشست های تخصصی بخش جنبی جشنواره ی 
تئاتــر كودك و نوجوان »ســوره« ســخنرانی 

خواهد كرد. 

بحث پيرامون »ارتباط نمایش با مثلث پرسشگری، تفکر و فردیت« در حوزه هنری

شهاب الدين حســين پور با اشــاره به آماده 
سازی نمايش »يك زندگی بهتر« برای حضور 
در جشــنواره تئاتر فجر اين اثر را نمايشی در 
نقد سوء استفاده برخی افراد از اتفاقات جنگ 
تحميلی دانســت. شــهاب الدين حسين پور 
كارگردان اين اثر نمايشــی در اين باره گفت: 
در حال حاضر روزی هشت ساعت تمرين می 
كنيم تا نمايش »يك زندگی بهتر« بتواند برای 
حضــور در بخش تازه های تئاتــر ايران آماده 
شود. اين نمايش نگاه متفاوتی به جنگ دارد و 
به تاثيری كه اين حادثه بعد از گذشت بيست 
سال هنوز به برخی خانواده ها دارد، اشاره می 
كند.  وی ادامه داد: اين اثر نمايشــی نوشــته 
مسعود هاشمی نژاد اســت و داستان خانواده 
فقيــری را به نمايش می گذارد كه قصد دارند 
از اتفاقات جنگ به نفع خودشان سوء استفاده 
كننــد. اين نمايش رئاليســتی در فضايی غير 

واقعی و انتزاعی تصوير می شــود. با وجوديكه 
متن به شيوه رئاليســتی نوشته شده است اما 
مــن با كمك محمد اميرياراحمدی مشــاور و 
دراماتورژ كار تصميم گرفتيم فضاســازی را به 

سمت اثری انتزاعی و غير واقعی ببريم.
كارگردان »بيوه های غمگين ســاالر جنگ« 
درباره طراحی صحنه نمايش نيز يادآور شــد: 
در حقيقت اين اثر، نمايشــی انتزاعی با بازی 
های رئاليســتی اســت كه تالش شده در آن 
ديالوگ ها و اكت های بازيگران نيز به صورت 
گزينشی و می نيمال روايت شود. برای اجرای 
اين نمايش به يك بلــك باكس احتياج داريم 
امــا از آنجا كه معلوم نيســت در چه ســالنی 
در جشــنواره اجرا داشته باشيم هنوز وضعيت 
ســاخت دكور نمايش به درســتی مشــخص 
نيســت. تاالرهای چهارســو و حافظ مناسب 

اجرای اين نمايش هستند.

تئاتر فجر »یک زندگی بهتر« را تجربه می کند

در  مجسمه ســاز   10
ســمپوزيوم  نخســتين 
مجسمه ســازی آبادان 10 
اثر هنری را در حضور مردم 
اين شهر از دل سنگ خلق 

می كنند.
 - مراديــان  جمشــيد 
مجسمه ساز و دبير اجرايی 

اولين سمپوزيوم مجسمه ســازی آبادان - درباره  
برگزاری اين رويداد هنری اظهار كرد: نخستين 
سمپوزيوم مجسمه ســازی آبادان با حضور 10 
هنرمند مجسمه ساز از 2 تا 19 بهمن ماه در اين 
شــهر برگزار می شــود. در اولين دوره، فراخوان 
نداشــتيم و هنرمندان به صورت انتخابی در آن 
شركت می كنند. او ادامه داد: اين 10 هنرمند در 
مدت 18 روز بايد روی 10 ســنگ به ارتفاع سه 
متر كه از معادن محالت اســتخراج شده اند، 10 

اثر هنری را در مقابل مردم 
خلق كنند. شــورای شهر 
آبادان، ســازمان زيباسازی 
شهرداری و برخی مسووالن 
دانشگاه هنر اين شهر نيز با 
همراهی  ســمپوزيوم  اين 
مجسمه ساز  اين  می كنند. 
همچنيــن افزود: ســتاره 
آزموده، اسفنديار مرادپور، احمد سليمانی، مهدی 
سلحشور، رضا قره باغی، محمدرضا ذبيح اهلل زاده، 
عليرضا قدمياری، ربين حيدری، شهريار رضايی و 
سعيد احمدی هنرمندان حاضر در اين سمپوزيوم 
هستند. رضا علی پور - دبير اين سمپوزيوم و مدير 
گروه هنر دانشگاه آبادان - نيز درباره  برگزاری آن 
به خبرنگار ايسنا گفت: اين رويداد هنری با هدف 
باال بردن سطح كيفيت بصری شهر و زيباسازی 

آن برگزار می شود. 

خلق مجسمه های سنگی در حضور مردم
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گروهــی متشــكل از شــاگردان زنــده 
ياد اســتاد »محمدرضا لطفــی«، تحت 
عنــوان »نوای عشــاق«، به سرپرســتی 
و آهنگســازی »ياســمين رحمتی« و با 
بهمن   9 مهربانی«،  خوانندگی »ســجاد 
ماه ســال جاری )ســاعت 19( در سالن 
آسمان فرهنگستان هنر به اجرای برنامه 
می پردازند تا ياد و خاطره اســتاد خود را 

گرامی بدارند.
ياسمين رحمتی با اعالم اين خبر درباره 
جزئيات اجرا گفت: »اين كنسرت در يك 
بخش و مايه دشــتی برگزار می شود كه 
آواز اين كار نيز بر اســاس رديف اســتاد 

»يوسف فروتن« طراحی شده است.«
وی در ادامــه افــزود: »ايده ايــن آواز از 
زمانی برايم تداعی شــد كه در پايان نامه 
كار شناسی خود در اســفند سال 90 در 
دانشگاه تهران، رديف دشتی استاد فروتن 

را با حضور اســتاد بزرگوارم »محمد رضا 
لطفی« اجرا كــردم. بعد ها پس از گوش 
دادن فراوان به ايــن رديف و با توجه به 
تجزيه و تحليلی كه اســتاد لطفی از قبل 
برايم كرده بودند، متوجه شدم كه به نظر، 
استاد فروتن يك رديف آوازی را با سه تار 
اجرا می كنند و با كمك دوست گرامی ام 
سجاد مهربانی، آوازی را در مايه دشتی بر 

اساس رديف فروتن تنظيم كرديم.«
اين آهنگســاز جوان خاطرنشــان كرد: 
»بيشتر قطعه های اين اثر، ساخته خودم 
اســت كه در زمان حيات اســتاد لطفی 
چندی از قطعه ها را شنيده و تاييد كرده 
بودند، بعد از فوت نابهنگام ايشان، تصميم 
بر اين شد كه اين اثر به ياد استاد »محمد 
رضا لطفی« ارائه شود كه شايد قدردانی 
ايشان  از زحمت های  باشد  بسيارناچيزی 
برای موسيقی ايرانی و لطف بی دريغی كه 

هميشه به شاگردانشان داشتند.«
شــايان ذكر است كه ياســمين رحمتی 
)نوازنــده ســنتور، سرپرســت گــروه و 
)نی(، هومن  ليوانی  احســان  آهنگساز(، 
جديدی )كمانچه(، ســعيد جوكار )تار(، 
امير فتحيان )ســه تار(، ســينا حسينی 
)سه تار(، حجت فرجيان )عود(، سروش 
كماليان )تنبــك(، محمد زمان عمادانی 
)دف و دايره( و سجاد مهربانی )خواننده( 
از شــاگردان محمدرضــا لطفی در چند 
سال اخير هستند كه به ياد استاد خود به 

روی صحنه می روند.
كنســرت »نوای عشــاق«، 9 بهمن ماه 
سال جاری )ساعت 19( در سالن آسمان 
فرهنگســتان هنر برگزار می شود و عالقه 
مندان برای تهيه بليت می توانند به سايت 
www. تيــوال« بــه آدرس اينترنتی«

tiwall.com مراجعه نمايند.

شاگردان »محمدرضا لطفی« به یاد استاد کنسرت می دهند

تئودورا اســكيپيترز و آندره آ باليس كه بــرای برگزاری يك 
كارگاه آموزشی تئاتر عروسكی در تهران به سر می برند، تاكيد 
كردند از دست پُر هنرمندان جوان ايرانی و قصه ها و ايده های 

جالب آنان غافلگير شده اند.
مهرانگيز قهرمانی: دكتر شــيوا مسعودی با دعوت از تئودورا 
اسكيپيترز و آندره آ باليس، دو استاد آمريكايی شناخته شده 
تئا تر عروســكی به ايران، زمينه  ای بــرای تبادل آموخته ها و 
دستاوردهای هنری فراهم آورده است. اين دو استاد دانشگاه 
ضمن برگزاری كارگاه آموزشــی 10 روزه  برای دانشــجويان 
رشته تئا تر عروسكی و سخنرانی درباره جنبش های معاصر در 
تئا تر عروسكی و دراماتورژی در نمايش عروسكی، تك اجرايی 
از نمايش »صندلی ها« اوژن يونســكو خواهند داشت. در اين 
راستا، سايت ايران تئاتر گفت و گويی با اين دو استاد برجسته 

انجام داده است كه می خوانيد. 

دف از برگــزاری كارگاه آموزشــی تئا تر عروســكی در ايران 
چيست؟ 

تئودورا اسكيپيترز: ما مدت  طوالنی با خانم شيوا مسعودی 
در تمــاس بوديم. بعــد از دعوت به ايران، بــا ای ميلی به 
او گفتيــم در آمريــكا روی پروژه   بازســازی نمايشــنامه 
»صندلی ها« نوشته اوژن يونســكو كار كرده ايم كه خيلی 
موفــق بوده و اگر بتوانيم آن را در ايران بازســازی بكنيم، 
بســيار عالی خواهد بود. بر اســاس ايــده  ای كه داريم هر 
شــخصی می تواند دو انتخاب بكند. نخســت آنكه صندلی 
مــورد نظــر و تاثيرگــذار در زندگی اش را بيــاورد و دوم 
می تواند متناسب با آن صندلی يك مونولوگ يا قصه ای را 

برای توضيح صندلی اش بيان بكند. 
پيش از ورود به ايران،  شناختی از تئا تر ايران داشتيد؟ 

اســكيپيترز: به واسطه حضور در جشــنواره های جهانی اين 

پيش زمينه داشتيم كه تئا تر ايران از سطح كيفی استانداردی 
برخوردار اســت. ضمن اين كه سينمای ايران به نظرم يكی از 
بهترين سينماهای دنياست. ما از 20 سال پيش، يك هنرمند 
ايرانی را به نام رضا عبدل می شــناختيم كــه ابتدا در ايران 
فعاليت داشت و بعد به آمريكا مهاجرت كرد و االن ديگر زنده 
نيست. كارهای او باعث شد تئا تر ايران برای ما جذاب باشد. 

يك عروسك سه متری توسط ايرانی ها در آمريكا ساخته شد، 
ساخت اين عروسك بر چه مبنايی بود؟ 

اســكيپيترز: معتقديم يكی از مواردی كه به هنر عروســكی 
فانتزی و معنا می دهد، تغيير مقياس اســت. در نمايشــنامه 
اصلی، شخصيت ها يك پيرزن و پيرمرداند. پيام های انسانيت 
از طريق صندلی ها به ســمت آن ها می آيد. ما متوجه شديم 
اصاًل نيازی نيســت آن ها يك زوج باشند. ما تنها به يك زن 
فكر كرديم، زيرا خيلی تنهاســت. ايــن تنهايی و زندگی كه 

او پشت سر گذاشــته، او را دانا و بخشنده كرده است. حتی 
نمايش را به اين شــكل اجرا كرديم كه به نظر، صندلی ها از 
داخل عروســك خارج می شوند. انگار او پيام های انسانيت را 
به آدم های اطرافش می بخشد، اما در تمرين ها متوجه شديم 
از نظر شكلی مناسب نيســت. پس ترجيح داديم يك ريتم 
تكرارشــونده در كار بگنجانيم كه توســط صدای زنِگ در به 
وجــود می آيد و صندلی ها از يك جايــی بيروِن صحنه، وارد 

می شوند. 
آندره آ باليس: به نظرم همه صندلی هــا، پيام های واقعی اند، 
چون در كارشان پياِم آدم های واقعی دنيا را به شكل مستند 
گرفته اييم و در كارمان منتشر می كنيم. صندلی ها از نظر سايز 
در يك مقياس مشخص، نشانه واقعی بودن پيام هاست و يك 
چيز كاماًل متفاوت اســت كه همه پيام هــا را در خودش جا 

می دهد. 

هنرمندان جوان ایرانی دست شان ُپر است

كيوان ســاكت كه در مراسم هشتمين »جشــنواره صنعت پالستيك« 
تقدير شــد، در ســخنانش به حمايت صنعتگران از هنر در طول تاريخ 
ايران اشــاره كرد و تأكيد كرد كه ايران به لحاظ موســيقی و ادبيات از 

ديگر كشورها متمايز است. 
كيوان ســاكت كه عصر روز ســه شــنبه 16 دی ماه در هشتمين دوره 
»جشنواره صنعت پالستيك ايران« مورد تقدير قرار گرفت، در سخنانش 
با بيان اين كه در تمام ادوار تاريخی ايران صنعتگران حامی هنر بوده اند 
گفت: آن چه به لحاظ ظاهری ما را از ديگر كشــورها متمايز می ســازد 

چيزی نيست به جز موســيقی و ادبيات. وی با اشاره به سخن حسنين 
هيكل روزنامه نگار مصــری درباره ايرانی ماندن ايرانی ها در طول تاريخ 
يادآور شــد: اين روزنامه نگار دليل عرب شــدن مصری ها را بر خالف 
ايرانی ها كه ايرانی باقی مانده اند، حضور اديبی چون فردوسی ذكر كرده 
است. ســاكت همچنين به آشنا شدن گوته شاعر شهير آلمانی با حافظ 
اشــاره كرد و يادآور شد: گوته در 50 سالگی با حافظ آشنا می شود، هر 
چند ترجمه از منزلت اشــعار بســيار فرو می كاهد اما حافظ چنان روی 
گوته تاثيرگذار بود كه وی با زبان حافظ، حافظ می خواند. اين آهنگساز 

و نوازنده در بخش ديگری از ســخنانش درباره تأثيرگذاری شــاعران و 
اديبــان ايرانــی در كل دنيا بيان كرد: در آمريكا بيشــترين فروش آمار 
كتاب مربوط به انجيل بوده اســت، اما اين آمار حدود 10 سال است كه 
با فروش كتاب موالنا شكســته شده است. در مراسم اختتاميه هشتمين 
»جشــنواره صنايع پالستيك ايران« مســئوالن اين جشنواره با اهدای 
لوحی از اين هنرمند قدردانی كردند. اين جشــنواره با اجرای گروه های 
مختلف موســيقی همراه بود و با معرفی برگزيدگان اين صنعت در هتل 

المپيك به كار خود پايان داد.

صنعتگران در تمام تاریخ ایران حامی هنر بوده اند

فيلم سينمايی »دوران عاشقی« به كارگردانی عليرضا رئيسيان كه برای حضور در جشنواره سی و سوم فيلم فجر آماده می شود در مرحله رنگ و ميكس صدا قرار دارد. عليرضا رئيسيان كارگردان فيلم »دوران 
عاشقی« با اشاره به اينكه در تالش است به زودی مراحل فنی اين فيلم را به پايان برساند، گفت: در حال حاضر اميرسحرخيز در حال ساخت تيتراژ فيلم است، همچنين اميرحسين قاسمی نيز آخرين مراحل 
ميكس صدا را انجام می دهد. وی با اشاره به اينكه تصحيح رنگ »دوران عاشقی« در مراحل نهايی قرار دارد، توضيح داد: هوتن حق شناس تصحيح رنگ اين فيلم را در استوديو پيشگامان آريا انجام می دهد. 
اميدوارم فيلم مراحل فنی خود را با موفقيت ســپری كرده و آماده نمايش در جشــنواره فيلم فجر شــود. عليرضا رئيسيان كه در بيست و هشتمين جشنواره فيلم فجر با »چهل سالگی« حضور داشت، امسال و 
در ســی و ســومين جشــنواره فيلم فجر با فيلم »دوران عاشقی« در بخش سودای سيمرغ شركت خواهد كرد. »دوران عاشقی« درام عاشقانه ای بر بستر مسائل روز اجتماعی است. در اين فيلم بازيگرانی چون 

شهاب حسينی، ليال حاتمی، فرهاد اصالنی، پرويز پورحسينی و بيتا فرهی حضور دارند.

»دوران عاشقی« 
به رنگ و ميکس 
رسيد
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ســامانه های هوشــمند قرائــت از راه دور 
کنتورهای مشــترکین شــرکت برق منطقه 
ای ســمنان نصــب و راه اندازی شــد.علی 
پورحیدریان مدیردفتــر برنامه ریزی فنی و 
براورد بار شــرکت برق منطقه ای سمنان با 
اعالم این خبر گفت : با  نصب این ســامانه 
ها،امــکان قرائــت از راه دور میزان کارکرد 
کنتور برق مشــترکین بزرگ استان در هر 
15 دقیقه به صورت کاماًل هوشــمند و خود 
کار وجود داشــته و در هربار تعداد 17 آیتم 
از موارد مورد نیاز قرائت شــده و در ســرور 
ذخیره  می شود.پورحیدریان هزینه اجرای 
این پــروژه را 160 میلیون ریال عنوان کرد 
و افزود:  این قابلیت که در راســتای اجرای 
طــرح ملی ذخیره عملیاتــی ؛ نصب و مورد 
بهره بــرداری قــرار گرفته ، بررســی بهتر 

وضعیــت بار مصرفی مشــترکین و تجزیه و 
تحلیــل و مدیریت مصــرف آن را برای این 
شــرکت امکان پذیر می نمایــد. مدیردفتر 
برنامه ریزی فنی و براورد بار معاونت برنامه 
ریزی شــرکت برق منطقه ای ســمنان در 
ادامه گفت : در صورت اعالم نیاز از ســوی 
مشترکین ،امکان برقراری شرایط الزم برای 
مشاهده چگونگی مصرف انرژی الکتریکی به 
صورت برخط )آن الین( وجود خواهدداشت.
گفتنی اســت مشترکین شرکت برق منطقه 
ای سمنان که براساس مقررات دارای قدرت 
خریداری شــده بیش از 7 مگاوات بوده و یا 
از طریق شــبکه فوق توزیع برقدار شده اند 
کارخانجات  فروســیلیس ایران –  سیمان 
شاهرود –  ذوب آهن فجر سمنان – کلران 

و چشمه روزیه می باشند.  

نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند قرائت از راه دور 
کنتورهای مشترکین شرکت برق منطقه ای سمنان

جانشــین فرمانده ســپاه امیرالمؤمنین )ع( 
ایالم گفت: ســردار نقدی ســخنران اصلی 
ویژه برنامه ســالروز آزادسازی میمک است.

عبدالصاحــب طهماســبی در ایــالم اظهار 
داشــت: 19 دیماه ســالروز عملیات ضربت 
ذوالفقار است که منتج به آزادسازی میمک 
شــد. در آن مقطع زمانی آزادسازی میمک 
برای ارتش عراق بسیار سنگین و تاثیرگذار 
بود.جانشــین فرمانده ســپاه امیرالمؤمنین 
)ع( ایالم گفت: ارتــش عراق معتقد بود که 
بلندی هــای میمک در اختیــار هر کدام از 
طرف جنگ باشــد قطعا برد جنگ با طرفی 
اســت که بر این ارتفاعات مشرف است و در 
عملیات های آتی تســهیل کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: میمک در 19 شــهریور و قبل 
از شروع رسمی جنگ به تصرف عراق درآمد 

و بعــد در 19 دی ماه با تــالش رزمندگان 
اســالم اعم از ارتش و بســیج و به خصوص 
نیروهای مردمی بعد از یــک برنامه ریزی و 
طرح ریــزی عملیاتی از تصــرف عراق خارج 
شــد.این فرمانده نظامی اضافه کرد: بر این 
اساس ما هر ســاله ویژه برنامه هایی تدارک 
دیــده  و اجرایی کرده ایم و امســال نیز این 
برنامه ها به طور ویــژه ای در منطقه میمک 
و یادمــان شــهید کشــوری برپــا خواهد 
شد.طهماســبی تصریح کرد: معموال ساالنه 
نزدیک به 8 هزار نفر در این برنامه شــرکت 
خواهند کرد و مردم هم استقبال بی نظیری 
از این مراسم دارند و امسال هم برنامه ریزی 
شده تا این برنامه در روز 19 دی ماه برگزار 
و از رزمندگان تجلیل و یاد و خاطره شــهدا 

گرامی داشته شود.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین )ع( ایالم :سردار نقدی 
سخنران اصلی ویژه برنامه سالروز آزادسازی میمک

امیر جعفرپور در همایش هم اندیشي سي ان جي 
کشور اظهار داشت: طبق مصوبه دولت وزارت کشور 
انجام معاینه فني خودروهاي سبک گازسوز با توان 
بخش خصوصي و فعا ل ســازي ظرفیت و امکانات 
مراکز معاینه فني نمایندگي هاي خودروسازان و 
کارگاه هاي مجاز تبدیل خودرو به دوگانه سوز در 
دستور کار خود قرار داد.وي تصریح کرد: در هشت 
سال اخیر ۳.۲ میلیون خودرو دوگانه سوز بیشتر به 
صورت کارگاهي و یک سوم کارخانه اي تولید شد 
و حــدود یک میلیون خودرو هم به صورت خارج 
از دو مجاري مجاز فوق گازســوز شدند.مدیرکل 
دفتر حمل ونقل عمومي ترافیک سازمان شهرداري 
وزارت کشــور با اشــاره به اینکه آزمــون ادواري 
خودروهاي گازســوز و بازرسي مخازن عمدتا در 
کشور انجام نشده است تأکید کرد: براي اجراي آن 
نیاز به بودجه و اعتبارات خاص است که شهرداري 
تهران اقداماتي را در ایــن زمینه آغاز کرده و در 

حال مذاکره براي تسري به سایر شهرها هستیم.
وي افزود: تست هیدرواستاتیک و اولتراسونیک با 
عنوان آزمون پیشرفته هنوز در دستور کار نبوده 
اســت و فرآیند انجام آزمون ادواري خودروهاي 
گازسوز طي دو ماه اخیر تهیه شده و در حال آماده 
ســازي براي تصویب و ابالغ آن هستیم که نمونه 
آن به انجمن صنفي جایگاه داران سي ان جي ارائه 
شده است جعفرپور از ۴00 مرکز معاینه فني در 
کشــور خبر داد و گفت:  از این میزان۴0 مرکز در 
کال ن شهرها و مابقي در سایر شهرها وجود دارد که 
با حدود 600 خط معاینه خودروي سبک زیر نظر 
شهرداري ها فعالیت مي کنند.وي از ورود 17 هزار 
اتوبوس و میني بوس پایه گازســوز به کشور خبر 
داد و گفت: طبق بند »ق« تبصره ۲ قانون بودجه 
قرار اســت 1۴0 هزار تاکسي و ون پایه گازسوز تا 
پایان سال96وارد ناوگان حمل ونقل عمومي کشور 

شوند.

ورود ۱۴۰ هزار تاکسي و ون پایه گازسوز تا پایان سال ۹۶ 
در سراسر کشور

کــرج- علی اکبری :به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت 
شــهری کرج، این مراســم پیش از ظهر امروز در ســالن ابن 
ســینای شــهیدان نژاد فالح و با حضور معاون و مدیر عامل 
ســازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری کرج، دکتر محمدصادق 
باغســتانی عضو شورای اســالمی شــهر، مدیرکل آموزش و 
پرورش استان البرز، مدیران نواحی آموزش و پرورش و اعضای 

شورای معاونین برگزار شد.

مدیر عامل ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج در این 
مراســم ضمن تشکر از تعامل دستگاه های مربوطه در اجرای 
طرح پایگاه »ســالمت، ورزش و آموزش شهروندی«، تجهیز 
مدارس به وسایل ورزشی و استفاده از محیط مدارس به منظور 
آموزش شــهروندی را تعاملی مطلوب بین مدیریت شهری و 
آموزش و پروش استان دانست.حسین سعیدی سیرایی توجه 
به اهمیت ورزش در مدارس را امری مهم ارزیابی کرد و گفت: 

تجهیز مدارس به وسایل ورزشی موجب تشویق دانش آموزان 
به ارتقاء ســالمت و فرهنگ ســازی این مهم بین نسل های 
آینده است.این مسئول با اشــاره به اینکه مدارس نهاد تعلیم 
و تربیت هســتند، ارائه آموزش های شهروندی در این محیط 
های آموزشــی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه 
یکی از راهکارهای ایجادســبک زندگی مطلوب شــهروندی 
آموزش به گروههای مختلف اجتماعی می باشد، در این راستا 

طرح » پایگاه سالمت، ورزش و آموزش های شهروندی« اجرا 
می شــود.وی هدف از اجرای طرح مذکور را آموزش متناسب 
شهروندان در زمینه های مختلف فرهنگی و ورزشی و سالمت، 
غنی سازی اوقات فراغت، توسعه و ترویج فرهنگ شهرنشینی 
و شــهروندی ذکر و تداوم اجرای این طرح را عامل جلوگیری 
از بروز مشــکالت و ناهنجاری های جسمی، روحی و روانی و 

اجتماعی در بین شهروندان عنوان کرد.

 طرح پایگاه »سالمت، ورزش و آموزش شهروندی« کلید خورد

دادنامه
پرونده کالسه 9309988743100274 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان سروآباد دادنامه 
شماره 9309978743100925 خواهان: آقای محمد ربوار امانی فرزند یوسف به نشانی 
شهرستان سروآباد روستای نسل خوانده: آقای فخرالدین قادری فرزند قادرسلیم به نشانی 
مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی گردشکار: بدوا 
پس از دس��تور به ثبت ووصول پرونده ختم رس��یدگی را اعالم وبشرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای دادگاه

 درخصوص دادخواست آقای محمد ریبوار امانی فرزند یوسف بطرفیت فخرالدین قادری 
به خواسته تقاضای اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله ی بدوی موضوع پرونده 
کالس��ه 930561 ش��عبه اول دادگاه عمومی سروآباد نظر به محتویات پرونده استشهادیه 
محلی پیوس��تی ، اظهارات تعرفه شده که متفقا به عدم استطاعت مالی خواهان شهادت 
داده اند واینکه خوانده نیز دفاعی که رد اداعای خواهان را ایجاب نماید به عمل نیاورده 
لذا دادگاه دعوی مش��ارالیه را وارد دانسته ومستندا به مواد 504، 505، 506 و513 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهان را صادر می نماید. 
ضمنا دایره اجرا مکلف است پس از وصول محکوم به مبلغ هزینه دادرسی را از محکوم 
به کسر واخذ نماید رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه وسپس ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
احمد پور موسی- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی سروآباد

م/الف:43

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای/خانم فاطمه ادوای به شناس��نامه ش��ماره 6460037541 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 341-93 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته که شادروان  امنه 
امینی دارای شماره شناسنامه 4242 درتاریخ 92/11/20 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت 
وی عبارتند از: 1-  فاطمه ادوای فرزند محمد صالح شماره شناسنامه 6460037541 دختر متوفی 2- نازار 
امینی فرزند فتاح ش��ماره شناس��نامه 4656 برادر متوفی 3- پرویز امینی فرزند فتاح شماره شناسنامه 5831 
برادر متوفی 4- خورشید عبداللهی فرزند سهراب شماره شناسنامه 1882 مادر متوفی وال غیر... اینک باانجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان مریوان

م/الف:341

دادنامه 
پرونده کالسه 9309988350300286 شعبه ا   دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصر شیرین دادنامه شماره 
9309978350300469  خواهان: آقای پوریا حش��متی فرزند رضا با وکالت آقای افش��ین س��هرابی فرزند 
حسینبه نشانی سرپلذهاب خ امام – طبقه فوقانی مطب کریمی وفا  خوانده:آقای اکرم قاسمیان فرزند عزیز به 

نشانی مجهول المکان  خواسته ها:  مطالبه خسارت تاخیر تادیه 10 استرداد ثمن معامله 20 
گردش��کار : دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به انشاء 

رای می نماید . 
رای دادگاه 

در مورد داخواست آقای پوریا حشمتی فرزند رضا با وکالت آقای افشین سهرابی وکیل پایه یک دادگستری 
بطرفیت آقای اکرم قاس��میان فرزند عزیز بخواس��ته صدور حکم به استرداد مبلغ سیصدمیلیون ریال بابت 
ثمن معامله فس��خ شده و کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان بیان نموده که خوانده بموجب 
قولنامه عادی مورخ 92/9/20 مقدار 4 هکتار زمین کش��اورزی در روس��تای کرکهرک در قبال دریافت مبلغ 
300/000/000 ریال بعنوان رهن به اینجانب خواهان واگذار نموده بعد از مدتی بدلیل مستحق الغیر بودن 
مبیع نهایتا در ظهر قولنامه معامله فسخ گردیده و خوانده دعوی متعهد گردیده در تاریخ 93/3/3 ثمن معامله 
را مس��ترد نمایداما با گذشت س��ه ماه از تاریخ تعهد از استرداد ثمن معامله خوداری می نماید لذا چون با 
فسخ قرارداد شرایط استرداد  فراهم گردیده تقاضای صدور حکم بشرح خواسته نموده است علیهذا  دادگاه 
نظر به دادخواست تقدیم از ناحیه خواهان ، رونوشت قولنامه مورخ 92/9/20 و نیز فسخ قولنامه فوق طبق 
ظه��ر قولنام��ه که بتاریخ 93/2/3 تنظیم گردیده و نیز عدم انکار یا اعتراض از ناحیه خوانده دعوی خواهان 
را وارد دانسته مستنداٌ به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 9110000   ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ )1393/6/9( لغایت اجرای حکم با 
محاسبه آن توسط اجرای احکام مدنی صادر و اعالم  می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مهلت واخواهی تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد .
رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین 
علی محمد محمدی

آگهی ابالغ وقت به خوانده
شماره پرونده کالسه : 9309982690900252/1  وقت رسیدگی : یکشنبه 93/12/10  ساعت 15/15 
عصر خواهان: محمد رجبی حیدر پرندی خوانده : کبری هوشمند فرزانه خواسته : مطالبه وجه دو 
فقره چک خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه عمومی کرج نموده که پس از ارجاع به شعبه در این 
شعبه 9 ثبت و در حال رسیدگی می باشد بنا به تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب دستور دادگاه وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد 
و خوانده می بایست ظرف مهلت یک ماه در دفتر دادگاه حاضر ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمایم را دریافت و در زمان تعیین ش��ده در دادگاه حاضر شود در غیر این صورت 

دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
م الف:15848   شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی 
کرج

دادنامه
پرون��ده کالس��ه 9309982659400042 ش��عبه 115 دادگاه عمومی ) جزایی( دادگس��تری شهرس��تان کرج دادنامه ش��ماره 
9309972615500725 ش��اکی: س��عید نجف خانی – تهران- سعادت آباد- میدان بوعلی – بلوار شهید زبیحی – برج ستاره 
– طبقه 7- پ 74 – واحد 74 متهمین:1- عزت اله کرمی – کرج – ماهدشت- خ امام رضا- کوچه 6 متری – منزل شخصی 
2- پیروز کرمی – ماهدشت- خ امام رضا – ک 6 متری اتهام: مشارکت در سرقت وجه نقد به مبلغ دویست و نود و پنج هزار 
تومان از طریق برداشت از کارت بانکی » رای دادگاه« در خصوص اتهام 1- عزت اله کرمی 2- پیروز کرمی دائر بر مشارکت 
در سرقت وجه نقد به مبلغ دویست و نود و پنج هزار تومان از طریق کارت بانکی موضوع شکایت سعید نجف خانی فرزند 
احمد دادگاه نظر به کیفر خواست دادستان و گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات معموله در دادسرا و متواری بودن متهمین و 
مصون ماندن کیفر خواست از تعرض به آن با احراز بزه به استناد ماده 661 قانون تعزیرات اسالمی و رعایت ماده 134 قانون 
مجازات اسالمی هرکدام را به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شالق تعزیری و رد مال بصورت مشترک به شاکی محکوم 
می نماید و محکومیت وی به استناد ماده 19 قانون اخیر الذکر درجه 5 است . رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان البرز است.
م الف: 15793  شعبه 115 دادگاه جزائی کرج 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 930116 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قصر 
ش��یرین آقای حیدر علی مرادی به اتهام مزاحمت تلفنی از طرف این دادس��را 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت متهم 
ممکن نگردیده بدین وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری 
مرات��ب به نامبرده  ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد .
مدیر دفتر دادیاری دادسرای عمومی و انقالب قصر 
شیرین –نورائی

آگهی حصروراثت
س��ید نور الدین رضا دوست دارای شناسنامه شماره 805 بشرح دادخواس��ت به کالسه 930721/104 ازاین شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید باقر رضا دوست  بشناسنامه شماره 672 
درتاریخ 1393/6/17 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :1- سید 
نورالدین رضا دوست متولد 1332 صادره از صومعه سرا ش ش 805 پسر متوفی 2- سید ضیاء رضا دوست متولد 
1340 صادره از صومعه سرا ش ش 1037 پسر متوفی 3- سید اسداله رضا دوست متولد 1345 صادره از صومعه 
س��را ش ش 5 پس��ر متوفی 4- سیده نسرین رضا دوست متولد 1333 صادره از صومعه سرا ش ش 2 دختر متوفی 
5- س��یده زهرا رضا دوست متولد 1348 صادره از صومعه سرا ش ش ش1264 دختر متوفی 6- سیده فیروز رضا 
دوست متولد 1352 صادره از تهران ش ش 9583 دختر متوفی 7- سیده کبری شریفی گاوکدهی متولد 1309 صادره 
از صومعه سرا ش ش 289 همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریکنوبت آگهی می 
نماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویاوصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یکماه بدادگاه تقدیم 

دارد واالگواهی صادرخواهد شد.
م الف:   15846           شعبه 104 شورای حل اختالف کرج 

آگهی احضار متهم
)مربوط به داسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفر خواست(

در پرونده کالس��ه 9209982922501390 این ش��عبه طالق به در خواست زوجه قرار گرفته 
است.با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده آقای محمد حنیفه ضیغمی فرزند حبیب و در 
اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی 
به نامبرده ابالغ می گرددتا ظرف مهلت 7 روز از انتش��ار این آگهی جهت معرفی داور در این 
شعبه حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد.
م.الف 1253  مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان قرچک-الهام رحمانی پور فرد

آگهی ابالغ اجرائیه 
 در پرونده اجرایی 1788/93 صادره از شعبه 13   آقای مصطفی زهره وند حاجی آبادی  به محکوم است 
به پرداخت مبلغ 4/902/440 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 150/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه  بر اساس تورم و شاخص بانکی تا زمان اجرای احکام و نیم عشر دولتی بعنوان محکوم در حق 
شهریار بهروزی و پرداخت مبلغ 245/122 ریال بابت هزینه اجراء در حق دولت محکوم است ، بنابراین با 
توجه به مجهول المکان اقامتگاه محکوم علیه در اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مفاد اجرائیه یک 
نوبت به ترتیب مقرر در مواد 118و119 قانون یاد شده آگهی و به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی ، مفاد و موضوع اجرائیه  را اجراء نماید واال ،اجرای  احکام مدنی نسبت به اجرای 
حک��م ووصول هزینه اجراء اقدام می نماید در این صورت برای عملیات اجرایی به محکوم علیه ابالغ یا 

اخطار دیگری نخواهد شد مگر اینکه محکوم  علیه محل اقامت خود را کتبا به این اجراء اعالم نماید 
اجرای احکام مدنی شورای  حل اختالف دادگستری کرمانشاه  

ابالغ
مش��خصات ابالغ شونده حقیقی :بهزاد امیدی نام پدر: محسن  مجهول 
المکان مهلت حض��ور از تاریخ اب��الغ: 30 روز- محل حضور: کرج- 
میدان نبوت- بلوار مالصدرا- روبروی پارک نبوت – پالک 124- 120 
علت حضور: در خصوص دعوی منیژه کجوری نژاد به طرفیت شما در 

مهلت مقرر فوق جهت معرفی داور در این شعبه حاضر شوید.
م الف:15791   شعبه 26 دادگاه خانواده کرج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالس��ه930567  طی ش��کوائیه ای از س��وی یعقوب تاجیک علیه محس��ن آقا 
محم��دی  مبن��ی برایراد صدمه بدنی غیر عمدی در ش��عبه  101 دادگاه عمومی شهرس��تان قرچک 
پرونده های مطرح رس��یدگی میباش��د ومقید به وقت رس��یدگی مورخ93/11/13    ساعت 10صبح 
بوده که به علت مجهول المکان بودن متهم وبنابه دستور ریاست محترم شعبه ، وفق ماده 115قانون 
آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتش��اریا محلی منتش��ر می گردد تامتهم درتاریخ ذکرشده جهت رسیدگی خود رابه این دادگاه 

معرفی نماید،درغیراینصورت به طور غیابی اظهارنظرقضائی خواهدشد./م  
م.الف1262 مدیر دفتر شعبه 101 دادگستری شهرستان قرچک-
محمد کریمی

آگهی ابالغ دادنامه به فرمان  غالمی فرزند جهاندار 
پی��رو آگهی م��ورخ 93/6/3 روزنامه اقتصاد پوی��ا در پرونده کالس��ه 920662  موضوع اعاده  
دادرس��ی  از دادنامه ش��ماره 9100382-91/4/25 در پرونده کالس��ه 108/91 دادگاه پس  از 
رس��یدگی به موجب دادنامه ش��ماره 1700448- 93/7/19 حکم به نفع خواهان )شرکت سیم 
کابل نور افروزان کرمانشاه ( و بی حق شما صادر نموده است لذا مراتب ابالغ می شود تا در 
صورت اعتراض دادخواس��ت تجدید نظر خواهی خود را ظرف 20 روز از تاریخ انتش��ار به 

دفتر دادگاه تقدیم نمایید .
مدیر دفتر شعبه هفدهم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان 
کرمانشاه – قدرت اله حیدر پور

پرونده کالسه : 9309988310200561
 رس��یدگی 93/12/2 ساعت 11 خواهان : اردشیر سنگچولی فرزند اسداله به آدرس کرمانشاه 
خیابان شهیاد کوچه طاهر دشتیانی پالک 22 )زندان مرکزی( خوانده: ناهید موصوفی مجهول 

االمکان 
خواسته: تقاضای اعسار و تقسیط 

خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداٌ ابالغی 

بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
حمید حیاتی مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه حقوقی

مفقودی 
کارت خودروکامیونت  ون نیسان مدل 1388 به شماره پالک 
29-269/ب43 و ش��ماره موتور 467800 و شماره شاسی 
NAZPL140TI177800بنام خسرو کرمی فرزند کاکامراد 

ش ش : 5 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی ابالغ وقت به خوانده
شماره پرونده کالسه : 930644 وقت رسیدگی : 93/11/29 ساعت 10 صبح خواهان: محسن صفری 
خوانده : زهرا راستین زاده خواسته : مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه عمومی کرج نموده که 
پس از ارجاع به ش��عبه در این ش��عبه ثبت و در حال رسیدگی می باشد بنا به تقاضای خواهان مبنی 
بر مجهول المکان بودن خوانده حس��ب دستور دادگاه وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مفاد دادخواس��ت یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار 
به هزینه خواهان آگهی خواهد شد و خوانده می بایست ظرف مهلت یک ماه در دفتر دادگاه حاضر 
ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در زمان تعیین شده در دادگاه 

حاضر شود در غیر این صورت دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
م الف:15790   شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی 
کرج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه9201473  طی شکوائیه ای از سوی هادی نوری علیه قادر بایبوردیان  مبنی 
برایجاد مزاحمت تلفنی در شعبه  101 دادگاه عمومی شهرستان قرچک پرونده های مطرح رسیدگی 
میباشد ومقید به وقت رسیدگی مورخ93/11/13    ساعت 11/30صبح بوده که به علت مجهول المکان 
بودن متهم وبنابه دستور ریاست محترم شعبه ، وفق ماده 115قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاریا محلی منتشر می گردد 
تامتهم درتاریخ ذکرش��ده جهت رسیدگی خود رابه این دادگاه معرفی نماید،درغیراینصورت به طور 

غیابی اظهارنظرقضائی خواهدشد./م  
م.الف1263         مدیر دفتر شعبه 101 دادگستری شهرستان 
قرچک-محمد کریمی

آگهي مفقودي
شناس��نامه مالكیت خودرو پ��ژو پارس مدل91 به ش��ماره 
پالك82-149 د 78 به ش��ماره موت��ور124K0117429 وبه 
شماره شاسيNAAN01CA3DH883744مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آمل

آگهی ابالغ وقت دادرسی
درخصوص دادخواست زهرا خورمهر به طرفیت آقای مظفراحمدی فرزندرحمان درپرونده کالسه 
930274 این دادگاه وقت رسیدگی برای مورخ 94/1/25 ساعت 11 تعیین شده است وموضوع جلسه 
استماع شهادت شهود خواهان می باشد با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهان ودس��تور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی وقت مقررفوق دریک نوبت ازطریق 
جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد خوانده ازتاریخ نشر ظرف مدت یک ماه موظف به حضور در دفتر 
دادگاه واعالم نش��انی محل اقامت خود ونیزحضور در جلس��ه فوق الذکر میباشد در غیر اینصورت 

دادگاه وقت رسیدگی را ابالغ شده تلقی ومبادرت به اخذ تصمیم مقتضی خواهد نمود.
امانی- مدیر دفتر شعبه اول حقوقی شهرستان مریوان

م/الف:300

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالس��ه9201080  طی ش��کوائیه ای از سوی اداره جهاد کشاورزی علیه احمد 
مختاری مبنی برتغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در شعبه  101 دادگاه عمومی شهرستان قرچک 
پرونده های مطرح رس��یدگی میباشد ومقید به وقت رس��یدگی مورخ93/11/8  ساعت 9 صبح بوده 
که به علت مجهول المکان بودن متهم وبنابه دس��تور ریاس��ت محترم ش��عبه ، وفق ماده 115قانون 
آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتش��اریا محلی منتش��ر می گردد تامتهم درتاریخ ذکرشده جهت رسیدگی خود رابه این دادگاه 

معرفی نماید،درغیراینصورت به طور غیابی اظهارنظرقضائی خواهدشد./م  
م.الف1254 مدیر دفتر شعبه 101 دادگستری شهرستان قرچک-
محمد کریمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالس��ه920659 آقای هاشم عباسی نیک شکوائیه ای علیه آقای امید حسنی 
مبنی بر سرقت منزل  مطرح نموده اند که جهت رسیدگی به شعبه  103 دادگستری قرچک 
ارجاع گردیده ومقید به وقت رس��یدگی مورخ93/11/11 س��اعت 9می باش��د وبه علت 
مجهول المکان بودن متهم، بنا به دستوردادگاه ، وفق ماده 115قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی  
م��ی گردد تامتهم درروز و س��اعت فوق جهت رس��یدگی خود رابه ای��ن دادگاه معرفی 

نماید،درغیراینصورت وفق قانون و به صورت غیابی اظهارنظرقضائی خواهدشد. 
م.الف1287 منشی شعبه 103 دادگستری قرچک- یاری

برگ اجرائیه
)بموجب راي شماره91/1086تاریخ91/8/29شعبه هشتم شوراي حل اختالف شهرستان 
آمل(به ش��ماره كالسه90/1375/ش8 كه قطعیت یافته است محكوم علیه مجید تنكابني 
فرزند جعفر به نشاني مجهول المكان محكوم است به:پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته ومبلغ چهل هزارریال بابت هزینه دادرسي وحق الوكاله وكیل طبق 
تعرفه به انضمام خسارت تاخیرتادیه از تاریخ1390/6/5لغایت زمان اجراي حكم درحق 
خواهان یاور شعباني فرزند غالمحسین به نشاني آمل خیابان نورفجر9مغازه شخصي با 
وكالت آقاي نعمت اهلل بهشتي مقدم ودرضمن محكوم علیه مكلف به پرداخت نیم عشر 

درحق صندوق دولت میباشد.
قاضي شعبه هشتم شوراي حل اختالف آمل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالس��ه920576 آقای حسین ولی پور وجین شکوائیه ای علیه آقای جواد شهبازی 
مبنی بر س��رقت مطرح نموده اند که جهت رس��یدگی به شعبه  103 دادگستری قرچک ارجاع 
گردیده ومقید به وقت رس��یدگی مورخ93/12/3 س��اعت 10/30می باش��د وبه علت مجهول 
المکان بودن متهم، بنا به دستوردادگاه ، وفق ماده 115قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش��ارآگهی  می گردد تامتهم 
درروز و ساعت فوق جهت رسیدگی خود رابه این دادگاه معرفی نماید،درغیراینصورت وفق 

قانون و به صورت غیابی اظهارنظرقضائی خواهدشد. 
م.الف1288 منشی شعبه 103 دادگستری قرچک-  احسان اله 
یاری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالس��ه911790 طی ش��کوائیه ای از سوی حمید قهرمانی علیه عباس رحمانی 
مبنی برایراد افتراء در شعبه  101 دادگاه عمومی شهرستان قرچک پرونده های مطرح رسیدگی میباشد 
ومقید به وقت رسیدگی مورخ93/11/18 ساعت 9صبح بوده که به علت مجهول المکان بودن متهم 
وبنابه دستور ریاست محترم شعبه ، وفق ماده 115قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
درامورکیفری مراتب یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش��اریا محلی منتشر می گردد تامتهم 
درتاریخ ذکرش��ده جهت رسیدگی خود رابه این دادگاه معرفی نماید،درغیراینصورت به طور غیابی 

اظهارنظرقضائی خواهدشد./م  
م.الف1271 مدیر دفتر شعبه 101 دادگستری شهرستان قرچک-
محمد کریمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه920845 خانم مهتاب تاجیک  شکوائیه ای علیه آقای داریوش حیدری مبنی 
برفحاشی،ضرب و جرح عمدی ،ایجاد مزاحمت،حبس مطرح نموده اند که جهت رسیدگی به 
شعبه  103 دادگستری قرچک ارجاع گردیده ومقید به وقت رسیدگی مورخ93/12/10 ساعت 
11می باش��د وبه علت مجهول المکان بودن متهم، بنا به دس��توردادگاه ، وفق ماده 115قانون 
آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی  می گردد تامتهم درروز و ساعت فوق جهت رسیدگی خود رابه این دادگاه 

معرفی نماید،درغیراینصورت وفق قانون و به صورت غیابی اظهارنظرقضائی خواهدشد. 
م.الف1296 منشی شعبه 103 دادگستری قرچک-  احسان اله 
یاری

» آگهی حصر وراثت «
آقای امین رضائی فرزند حسین  به شماره شناسنامه  5300021229  صادره از سمنان به شرح دادخواست به کالسه 
2/129/93 مورخ 93/10/15 درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم شورا نموده و توضیح داده که 
شادروان مرحومه صدیقه دهقان فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 1547 صادره از تهران در تاریخ 92/10/26 در 

اقامتگاه دائمی خود واقع در شهمیرزاد بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
امین رضائی فرزند حسین  به شماره شناسنامه  5300021229  )متقاضی( )فرزند پسر متوفیه(

رحیم رضائی فرزند حسین  به شماره شناسنامه  591  )فرزند پسر متوفیه(
مجید رضائی فرزند حسین  به شماره شناسنامه  1833  )فرزند پسر متوفیه(

مبین رضائی فرزند حسین  به شماره شناسنامه  5300008605  )فرزند پسر متوفیه(
فاطمه رضائی فرزند حسین  به شماره شناسنامه  5300046681  )فرزند دختر متوفیه(

حسین رضائی فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه 831 )همسر متوفیه(
و متوفی به غیر از نامبردگان ورثه دیگر ندارد.

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر 

وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثر خواهد بود./پ
م.الف: 2148

شعبه دوم شورای حل اختالف شهمیرزاد

»آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم«
 خواهان آقای عباس طالبی فرزند علی اکبر با وکالت آقای علی اکبر سلطان علیان به طرفیت 
1-امیرخس��رو 2-شهربانو 3-نوش��ین همگی جوادیان بخواسته مطالبه حق احیاء و عمران و 
اعیانی بابت کارکرد در پالک ثبتی 309-236-239-74 فرعی از 2862 اصلی به مدت بیش از 
70 سال با ارجاع امر به کارشناس و مطالبه هزینه دادرسی بدادگاه عمومی مهدیشهر ارائه که 
جهت رسیدگی به شعبه اول ایندادگاه ارجاع و شماره کالسه 930272 عمومی ح ثبت و برای 
روز ش��نبه مورخ 93/11/25 ساعت 10/30 صبح تعیین وقت گردیده است و چون خواندگان 
1- امیرخس��رو 2- ش��هربانو 3- نوشین همگی جوادیان مجهول المکان اعالم شده است لذا 
برحس��ب تقاضای خواهان و دستور دادگاه مس��تند بماده 73 مصوب 1379 مراتب فوق یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و از خواندگان فوق الذکر دعوت میشود که از تاریخ 
نش��ر آگهی قبل از حلول وقت دادرس��ی به دفتر ش��عبه اول ایندادگاه مراجعه ضمن دریافت 
دادخواست و ضمائم آدرس دقیق خود را کتبًا اعالم دارند و در جلسه دادرسی با موضوع قرار 
کارشناس��ی شرکت نماید. در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی ابالغ 
شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعدًا نیازی به درج آگهی باشد 

فقط یکبار و مدت آن ده روز خواهد بود./ص
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی مهدیشهر- محمد کی پور

متن آگهی
ش��ماره  دادنام��ه  قرچ��ک  شهرس��تان  جزای��ی  عموم��ی  دادگاه  ش��عبه 102  کالس��ه 9209982923200118  پرون��ده 

9309972923200995
شاکی:آقای علی بقرائی با وکالت خانم سمانه صمیمی  به نشانی:قرچک

متهم:آقای علیرضا مغاری به نشانی مجهول المکان
اتهام:جعل و استفاده از سند مجعول

گردشکار-دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص اتهام علیرضا مغاری دایر برجعل امضاء ،دادگاه با مالحظه اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی علی بقرائی 
و وکیل وی خانم س��مانه صمیمی ،گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی،نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری که امضاء دارای 
اختالفات زیاد و فنی می باشد مطابقت نداردو ... واینکه متهم علیرغم نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است و نظر به سایر 
قرائن  و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 533 قانون مجازات 
اس��المی حکم به محکومیت متهم به پرداخت  هیجده میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعالم می دارد.ضمنا س��ند مجعول 
معدوم گردد. و در خصوص اتهام علیرضا مغاری دایر بر اس��تفاده از س��ند مجعول دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی وقوع جرم 
اتهامی را متوجه متهم ندانسته و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم 
موصوف را صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس 

ظرف 20روز قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
م.الف 1279  رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی شهرستان قرچک-حیدر 
محمد نژاد

آگهي مزايده
بموجب اجرائیه910229 صادره ازش��عبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان آمل محكوم علیه آقاي احمد ملكي فرزند 
سیف اهلل محكوم است بپرداخت مبلغ دومیلیون تومان به نرخ روز كه براساس شاخص اعالمي بانك مركزي مورد محاسبه 
قرارگیرد بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسي در حق محكوم له خانم سكینه بابایي گنگرج كال             وپرداخت 
نیم عش��راجرا درحق دولت كه جهت اس��تیفاي محكوم به یك قطعه زمین به همراه یك واحد ساختمان به توقیف این اجرا 
درآمده وتوسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي وتوصیف اجمالي گردیده است.آدرس ملك آمل- بلوار بسیج 
الله16- داخل كوچه گلبرگ22 شرح بازدید:مكان مورد كارشناسي یك قطعه زمین به مساحت110مترمربع بوده كه داراي سند 
مالكیت بوده كه در داخل آن یك واحد ساختمان در یك طبقه روي پاركینگ به مساحت تقریبي100مترمربع احداث گردیده كه         
راي ماده صد شهرداري مي باشد.بناي مذكور با اسكلت بتون آرمه ساخته شده كه         نماي آن تمام كار بوده ودر دست بهره 
برداري مي باشد.نتیجه ونظر:با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وبا توجه به موقعیت فرهنگي وارزش محل وهمچنین با توجه 
به بن بست بودن كوچه ازنظرمسكوني وتك واحد بودن ساختمان ودیگر پارامترهاي ارزش وتاثیرگزار،ارزش ششدانگ این 
ملك با عرصه واعیان جمعا به ارزش یك میلیارد وچهارصد میلیون ریال تمام1/400/000/000ریال برابر یكصد وچهل میلیون 
تومان تمام برآورد واعالم نظرمیگردد.مقررگردید ملك فوق درتاریخ 93/11/13 روز دوشنبه از ساعت12الي13دردفتراجراي 
احكام مدني شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان آمل ازطریق مزایده بفروش برسد. قیمت ملك از پایه كارشناسي شروع وبه 
كس��انیكه باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده نقدا و في المجلس ازبرنده مزایده اخذ 
والباقي نیزظرف مهلت یك ماه از تاریخ برگزاري مزایده نیز اخذ خواهد ش��د درغیراینصورت ده درصد مبلغ مزایده پس از 
كسرهزینه هاي اجرایي به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید مي گردد وطالبین در صورت تمایل مي توانند پنج روز قبل از مزایده 

به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملك مذكورمزایده داده شود.

مدیردفتر شعبه هشتم واجراي احكام مدني دادگستري آمل
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خبر
پویول هم از بارسلونا کناره گیری کرد

کاپیتان سابق بارسلونا بعد از اخراج زوبی زارتا تصمیم گرفت تا به 
همکاری خود با این باشگاه اسپانیایی پایان دهد و این نشان می 
دهد که اصال شرایط خوبی در این تیم اسپانیایی حاکم نیست. 
بعد از آن که باشگاه بارسلونا آنتونی زوبی زارتا مدیر بخش فوتبال 
این باشگاه را از کار برکنار کرد، کارلوس پویول ستاره سابق این 
باشگاه هم تصمیم گرفت که به همکاری خود با آبی-اناریها پایان 
دهد و این نشان می دهد که این باشگاه اسپانیایی اصال در شرایط 
خوبی قرار ندارد. پویول بعد از بازنشستگی از فوتبال رابطه خود را با 
مستطیل سبز قطع نکرد و به عنوان دستیار زوبی زارتا در بارسلونا 
فعالیت کرد اما برکناری زوبی زارتا باعث شد تا پویول هم استعفا 
دهد. ستاره سابق بارسلونا در بیانیه ای اعالم کرد: می خواهم به 
همه شــما اعالم کنم که رابطه خود را با بارسلونا رسما به پایان 
رساندم. من سه ماه و نیم دستیار زوبی زارتا بودم و چیزهای زیادی 
درباره باشگاه یاد گرفتم. از همه شما تشکر می کنم. من می خواهم 
چیزهای جدیدتر یاد بگیرم. او ادامه داد: می خواهم از نظر شخصی 
پیشرفت کنم تا بتوانم در آینده کمک بیشتری به بارسلونا کنم. 
من به باشگاه بارسلونا مدیون هستم و باید در آینده جبران کنم. 
من سالهای فراموش نکردنی را در بارسلونا پشت سرگذاشته ام. 
از همه کسانی که به من کمک کردند از رئیس باشگاه گرفته تا 
هواداران و بازیکنان تشکر می کنم. باید تشکر ویژه ای از هواداران 
داشته باشم. آنها کمک زیادی به پیشرفت من کردند و خود را 
مدیون آنها می دانم. کاپیتان سابق آبی-اناریها در پایان سخنان 
خود گفت: آرزو می کردم تا در شرایط بهتری از شما خداحافظی 
می کردم اما زندگی همواره طبق مراد انسان نیست. تنها می توانم 
از شما تشکر کنم. شما بدانید که همیشه در قلب من خواهید بود. 
زنده باد بارسلونا. به نظر می رسد که آبی-اناریها اصال در شرایط 
خوبی قرار ندارند. رئیس این باشــگاه زوبی زارتا را از کار برکنار 
کــرد و خداحافظی کارلوس پویول هم به خاطر برکناری زوبی 
زارتا اســت. از اسپانیا خبر می رسد که مسی هم از شرایط خود 

در آبی-اناریها ناراضی است و به جدایی از این تیم فکر می کند.

بوفون: برای چندمین بار از تیمی برتر به 
تیمی ترسو بدل می شویم

دروازه بان یوونتوس پس از تساوی مقابل اینتر به انتقاد از شیوه 
بازی بیانکونری پرداخت. یوونتوس در دیدار هفته هفدهم خود در 
کالچو ایتالیا و در جدالی موسوم به داربی ایتالیا مقابل اینتر قرار 
گرفت و با تساوی یک بر یک متوقف شد. در این دیدار کارلوس 
توز در دقیقه پنج برای یــووه گلزنی کرد اما مائورو ایکاردی در 
دقیقه 64 گل خورده را جبران کرد تا تیمش به یک امتیاز از این 
دیدار دســت پیدا کند. در حال حاضر یوونتوس با 40 امتیاز در 

صدر قرار دارد و اینتر هم با 22 امتیاز یازدهم است.
جانلوییجی بوفون پس از آنکه تیمش در 6 دیدار گذشــته در 
تمامی رقابت ها به چهارمین تساوی خود دست یافت به اسکای 
اسپورت ایتالیا گفت: به نظر من در تمامی دیدارهای گذشته هم 
اتفاق های مشابهی رخ داد. ما از یک تیم برتر و با اعتماد به نفس 
باال به تیمی بدل شدیم که ترسو بوده و به مشکل خورده است. 
این اتفاق در دیدارهای مان مقابل سمپدوریا، تورینو و ناپولی هم 
رخ دادند. ما باید برای رسیدن به اهدافمان در لیگ قهرمانان اروپا 
و کالچو با پختگی بیشتری به میدان برویم. البته این چیزی نیست 
که بخواهیم نگرانش باشیم. فقط باید شرایط را آنالیز کرده و از آن 

خارج شویم.
بوفون ادامه داد: در دقایقی از دیدار یوونتوس به میدان تســلط 
داشــت و موقعیت های زیادی برای گلزنی ایجاد کرد اما نباید 
فراموش کنیم تا زمانی که بازی یک بر صفر اســت، باید تمام 
حواســمان به زمین مسابقه باشد و با چشــمانی باز در زمین 
حضور داشته باشیم. هر تیمی که با آن رو به رو می شویم، بدون 
شک چند بازیکن با استعداد در ترکیب خود دارد که آنها در هر 

دقیقه ای از بازی می توانند برای ما دردسر ایجاد کنند.

مونتال: گومس راهش را گم کرده است
ســرمربی فیورنتینا بر این باور است که مهاجم ویوال راهش را 
گم کرده است. فیورنتینا در دیدار هفته هفدهم خود در کالچو 
با نتیجه یک بر صفر در انیو تاردینی شکست خورد. تنها گل این 
دیدار را آندرا کاستا در دقیقه 11 وارد دروازه ویوال کرد. دقیقه 34 
این دیدار، ماریو گومس، مهاجم آلمانی فیورنتینا یک ضربه پنالتی 
را از دســت داد تا تیمش شکست بخورد. پارما با این پیروزی 9 
امتیازی شد و به رده نوزدهم رسید. فیورنتینا هم با 24 امتیازی 
که پیش از این دیدار جمع آوری کرده بود در رده نهم قرار گرفت.
نمایش ضعیف گومس در نهایت صدای وینچنزو مونتال را هم 
درآورد. ایــن مهاجم در 13 دیداری که در ترکیب بنفش ها به 
میدان رفته اســت تنها یک گل به ثمر رسانده که آماری بسیار 

ضعیف برای مهاجم پیشین بایرن مونیخ به حساب می آید.
مونتال پس از این دیدار در نشســت خبری گفت: گومس؟ ما 
اینجا در مورد اتفاق های معمول حرف می زنیم. بدون شــک در 
هر دیداری اشتباه هایی رخ می دهند. ما به او اطمینان داریم و 
به حمایت مان از وی ادامه می دهیم. او بازیکنی است که راهش 
را گم کرده و باید یک بار دیگر خودش را جلوی دروازه حریفان 

پیدا کند.
گل نزدن های گومس تنها یکی از مشکل هایی است که مونتال در 
این فصل را آن دست و پنجه نرم می کند. تیم او در این فصل از 
رقابت ها به هیچ وجه در حد و اندازه های نامش ظاهر نشده است. 
نتو، دروازه بان نخست این تیم چندی پیش اعالم کرد عالقه ای 

به تمدید قراردادش ندارد.

سرمربی تیم ملی ایران پس از ورود به ملبورن به اظهارنظر در 
مورد شــانس کم ایران در جام ملت های آسیا پرداخت.  تیم 
ملی فوتبال ایران که برای شرکت در جام ملت های آسیا در 
استرالیا به ســر می برد، یکی از شانس های نخست قهرمانی 
در این تورنمنت به حســاب می آید اما وقتی به صحبت های 
کارلوس کی روش گوش می کنیم، می بینیم که او شانسی کم 

برای تیمش قائل است. 
دستیار سر آلکس فرگوســن در منچستریونایتد و سرمربی 
پیشین رئال مادرید و تیم ملی فوتبال پرتغال از سال 2011 
هدایت تیم ملی فوتبال ایران را به دست دارد و با این تیم به 
جام جهانی 2014 در برزیل هم رســید. تیم او روز یکشنبه 
مقابل بحریــن در ملبورن قرار می گیــرد. او وقتی به همراه 
تیمش به این شهر رسید، از امیدهای کم تیمش برای قهرمانی 
در این رقابت ها حرف زد و اعالم کرد روند آماده سازی آنها نبه 

دلیل نبود منابع مالی آنطور که می خواست، نبوده است. 
وقتی از کی روش ســوال شــد که آیا ایران با داشتن تجربه 
جام جهانی در کارنامه اش به تیم بهتری بدل شده است، وی 

بالفاصله گفت: نه. 
کی روش افزود: همه چیز بدتر شــده است. به خاطر این که 
ما دوران آماده سازی را که باید می داشتیم، نگذراندیم. وقتی با 
آماده سازی بد تیم روی همه چیز قمار می کنید، شانسی که 

دارید بسیار کمتر از گذشته است. 
تیــم ملی ایران پس از جام جهانی تنها در دو دیدار رســمی 

شــرکت کرده است. پیروزی یک بر صفر مقابل کره جنوبی و 
تکرار همین نتیجه مقابل تیم ملی فوتبال عراق. 

کی روش در این خصوص هم گفت: تنها مساله ای که به تیم 

ما ضربه می زند همین آماده سازی بد است. روند آماده سازی 
تیم من به اندازه ای که باید می بود نبود تا بتواند با خواســته 
ها و رویاهایی که وجود دارد همخوانی داشته باشد. فدراسیون 

فوتبال ایران با برخی مشکالت رو به رو بود. مشکالت مالی که 
همین امر موجب شد آنها نتوانند ما را حمایت کنند. ما باید 
برای حضور در استرالیا اردوها و بازی های بیشتری انجام می 
دادیم. شما نمی توانید از تیمی که از جوالی تاکنون فقط دو 
بازی انجام داده انتظار زیادی داشته باشید. این کافی نیست اما 
اکنون می توانم روی روحیه بازیکنانم حساب کنم. آنها ذهنیتی 
قوی دارند و می توانند با وجود این شــرایط، همه چیز را به 

توازن برسانند. 
کی روش از نظر رزومه کاری قوی ترین مربی حاضر در جام 
ملت های آسیا است. او کنار فرگوسن کار کرده و هدایت رئال 
مادرید را هم به دســت داشته اســت. او سرمربی کریستیانو 
رونالدو در تیم ملی فوتبال پرتغال در جام جهانی 2010 هم 
بوده است. بدبینی کی روش به شرایط کنونی تیم تحت امرش 
شاید برای کارشناسان کمی عجیب باشد. با توجه به این که 

تیم او در جام جهانی عالی کار کرد. 
وی در این زمینه به خبرنگار »سیدنی مورنینگ هرالد« گفت: 
تورنمنتی مانند جام ملت های آســیا همیشه شرایط سخت 
خودش را برای همه تیم ها داشــته اســت؛ به خصوص برای 
آنهایی که رویاهای بزرگی در سر دارند. ما از نظر ذهنی آماده 
هستیم تا برای پیروزی در هر دیداری بجنگیم و در همه آنها 
به پیروزی برسیم اما کاری که باید انجام دهیم این است که به 
دیدار بعدی مان فکر کنیم. می دانیم که اگر در دیدار نخست 
خوب نتیجه نگیریم، دیدار دومی برای ما وجود نخواهد داشت. 

کی روش: شانس ایران برای قهرمانی کم است

فوتبال  تیم  ســرمربی 
صنعتــی  اســتقالل 
خوزستان با بیان اینکه 
همــه بازیکنــان مورد 
فصل  نیم  در  نظــرش 
تاکید  شــده اند  جذب 
کرد: شــک نــدارم که 
در نیــم فصل دوم تیم 
رقمی  تــک  رتبه  مــا 

را کســب خواهد کرد.  عبداهلل ویســی در 
خصوص آماده ســازی این تیم در تعطیالت 
نیم فصل بیان کرد: بعد از اســتراحت 10 
روزه تمرینات را شــروع کردیــم و پس از 
چند روز تمرین در اهــواز به کیش رفتیم 
تا اردوی تدارکاتی داشــته باشــیم. در این 
مدت مــا چهار بازی هم برگــزار کرده ایم. 
وی اضافه کرد: واقعا تعطیلی باالی 50 روز 
در نیــم فصل خیلی زیاد اســت و تیم ها را 

البته  می کند.  فرسوده 
برنامــه ریزی کرده  ما 
سختی  کار  ولی  بودیم 
در پیش داریم. فعال هم 
است  تعطیالت  در  تیم 
و از روز پنجشــنبه کار 
می گیریم  پی  دوباره  را 
و در تورنمنــت اهــواز 
کرد  خواهیم  شــرکت 
که می تواند ما را در شرایط بازی نگه دارد. 
درباره  تیم صنعتی خوزســتان  ســرمربی 
جــذب بازیکنــان جدید این تیــم گفت: 
خوشــبختانه تیم خوبــی را جمع کرده ایم 
و همــه آن بازیکنانی که می خواســتیم را 
باشــگاه جذب کرده اند که بایــد بابت این 
تالش از آنها قدردانی کنم. با این نفراتی که 
جذب شده اند تیم خوبی را روانه نیم فصل 

دوم خواهیم کرد. 

ویسی: شک ندارم تک رقمی می شویم
شــهرری - شــهردار منطقه 20 گفــت: پروژه 
عمرانی بازســازی آرامگاه تختی طی چند روز 

آینده کلید می خورد.
منصور کتانباف در مراســم چهــل و هفتمین 
سالروز درگذشت جهان پهلوان غالمرضا تختی 
که در ابن بابویه شهرری برگزار شد، اظهار داشت: 
به منظور ارج نهادن به مقام پهلوانی و قدردانی 
از خدمات ماندگار جهان پهلوان غالمرضا تختی، 
توافقات الزم برای بازسازی آرامگاه این قهرمان 
ورزشی در محل ابن بابویه شهرری، با اداره کل 
اوقاف استان تهران و اداره تابعه در ری انجام شده 
است و عملیات اجرایی طی روزهای آینده آغاز 

می شود.
این مسئول با اشاره به اینکه فضای فعلی آرامگاه 
تختی مناسب شــان این نام آور ملی کشورمان 
نیست، افزود: بازسازی این آرامگاه شامل نصب 
مقبره جدید، احداث ســالن همایش و موزه ای 

برای مدال ها و کاپ های قهرمانان ورزشی است.
وی ترویــج و تقویت روحیه پهلوانی را از اولویت 
های مدیریت شــهری برشــمرد و ادامه داد: در 
راستای رویکرد فرهنگی مدیریت شهری تهران، 
توجه به ورزشکاران معاصر و پیشکسوتان ورزشی 
و گرامیداشــت یاد و خاطــره پهلوانان ایرانی از 

برنامه های مستمر این مجموعه است.
شــهردار منطقه 20 همچنین بــه احداث پنج 
زورخانه در این منطقه طی ســال های اخیر و 
توسعه زیرساخت های مناســب برای ترویج و 

توسعه ورزش پهلوانی در شهرری اشاره کرد.
گفتنی است، مراســم چهل و هفتمین سالگرد 
درگذشت جهان پهلوان تختی با حضور مسئوالن 
شهرســتان، مجموعه مدیریت شهری و جمع 
زیــادی از اهالــی ورزش و عالقمنــدان به این 
اسطوره پهلوانی کشــور ظهر چهارشنبه در ابن 

بابویه تهران برگزار شد.

آرامگاه جهان پهلوان تختی بازسازی می شود
بازیکن تیم ملی می گوید 
با تجربه ای که تیم ایران 
از جــام جهانی با خود به 
آسیا آورده می تواند برای 

هر تیمی خطرناک باشد.
درباره  علیرضا جهانبخش 
آخرین شــرایط تیم ملی 
پیش از دیدار برابر بحرین 
کرد: خوشــبختانه  اظهار 

وضعیت تیم خوب اســت. اینکه توانســتیم 
زودتر به اســترالیا بیاییم به ما کمک کرد تا 
بهتر بتوانیم با اختالف ســاعتی و شرایط آب 
و هوایی استرالیا کنار بیایم. در این 10 روزی 
هم که اینجا بوده ایم سخت تمرین کرده ایم 
تا به لحاظ بدنی آماده حضور در جام ملتهای 

آسیا شویم.
وی افــزود: به لحاظ ذهنی هم تیم شــرایط 
بسیار خوبی دارد. برد برابر عراق باعث شد به 

لحاظ روحی و ذهنی هم 
قرار  بهتری  در وضعیــت 
بگیریم. اکنــون بازیکنان 
بدنــی و ذهنی  لحاظ  به 
بســیار خوبی  در شرایط 

هستند.
مهاجم تیم ملی با اشــاره 
به نامه حمایت آمیز علی 
دایی از بازیکنان تیم ملی 
در آســتانه آغاز رقابتهای جام ملتهای آسیا 
گفت: واقعــا نامه روحیه بخشــی بود. آقای 
دایــی با این کار خودش بار دیگر بزرگی اش 
را نشان داد. ایشــان نیازی به تعریف ندارد. 
دایــی افتخار فوتبال ایران و آسیاســت و به 
شخصه این نامه انگیزه بسیار خوبی برای من 
شد. امیدوارم در این چند روز همه دست به 
دســت هم بدهیم تا بتوانیم دل مردم ایران 

را شاد کنیم

جهانبخش: به معنای واقعی کلمه یک »تیم« هستیم
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رئیس ســازمان لیگ فوتبال گفت: مسیری 
را می رویم که خیلی از کشــورها رفته اند و 
بر اســاس همین ویژگی های حرفه ای شدن 
و مجوزهایــی که در این مســیر گرفته ایم، 
چهار ســهمیه در آسیا داریم. اولین نشست 
ســازماندهی مســائل فرهنگی باشگاه ها با 
حضــور معــاون فرهنگــی وزارت ورزش و 
جوانان و مدیر کل حــوزه وزارت و مدیران 
باشگاه ها و مهدی تاج، رییس سازمان لیگ 
در محــل وزارت ورزش و جوانــان برگــزار 

شــد. مهدی تاج کــه یکی از ســخنرانان 
بود، اظهــار کرد: راجع بــه حرفه ای بودن، 
صحبت دوســتان درست اســت و ما به آن 
انــدازه حرفــه ای نشــده ایم. ویژگی اصلی 
حرفه ای بودن ورزشگاه اختصاصی است که 
باشگاه های ما آن را ندارند. سازمان لیگ نیز 
قادر نیســت که برای همه ورزشگاه بسازد 
و ایــن یک بحث حکومتی اســت که تالش 
می کند برای باشگاه ها ورزشگاه بسازد یعنی 

کل سیستم  برای این کار اقدام می کنند.

او ادامه داد: ورزشــگاه ها با قراردادی توسط 
باشگاه ها اداره می شــوند و وظیفه سازمان 
لیگ این اســت که بر اساس استانداردهای 
AFC آنها را بررســی کنند که در این مورد 
خــوب پیشــرفت  کرده ایــم و 905 امتیاز 
گرفته ایم و هــم اکنون در رده دوم آســیا 
هســتیم. به هر حال ویژگی اصلی حرفه ای 
شدن ســاخت ورزشــگاه اســت. ورزشگاه 
وجــود داشــته باشــد درآمدزایــی ایجاد 
می شــود و کانون هواداران شــکل می گیرد 
امــا ویژگی های دیگر برای حرفه ای شــدن 
انجام شــده است. مســاله هیات مدیره ها و 
مدیرعامالن و هویت مســتقل باشگاه ها در 
ایران انجام شده است. به هر حال ما مسیری 
را می رویم که خیلی از کشــورها رفته اند و 
ما تالش داریم با ســرعت این مسیر را طی 
کنیــم. باید به این نکته اشــاره کنم که بر 
اســاس همین ویژگی های حرفه ای شدن و 
مجوزهایی که در این مسیر گرفته ایم چهار 
سهمیه در آســیا داریم و توانسته ایم امتیاز 
بگیریم اما می دانیم که باید تالشــمان برای 
حرفه ای شدن بیشتر شود و به طور گروهی 

کار انجام دهیم.

رییس ســازمان لیگ درباره شفاف سازی ها 
گفت: امسال قرارداد باشــگاه ها اعالم شده 
اســت. هر رقمی که در قراردادها ثبت شده 
بود منتشر شــد. ایراداتی هم بر ما گرفتند 
که این موضوع عرف نیســت اما به هر حال 
همه در جهان قراردادها را منتشر می کنند. 
خاصیت کار این بود کــه تعدد قراردادها با 
مبالــغ مختلف از بین رفــت و یک قرارداد 
به صورت ثابت ایجاد شــد. به هر حال باید 
قبول کنیم که تمام خاصیت ها و آفت های 
این گونه در اســتقالل و پرسپولیس بیشتر 
دیده می شود. باشــگاههایی همچون فوالد، 
سایپا، سپاهان، نفت مسجد سلیمان و نفت 
تهران از این مــوارد ندارند. برای همین هم 
مثال هایی که همیشه زده می شود بیشتر از 
این دو باشگاه است که امیدوارم با واگذاری 
و نگاه و نظارت مردمی بسیاری از این موارد 

حل شود.
تاج درباره کانون هواداران گفت: باید توجه 
کنیم که ورزشــگاه جای تخمه شکســتن، 
سوت زدن و هورا کشــیدن است. ورزشگاه 
مثل مدرسه نیســت که همه در آن منظم 
باشند. یک سکوی مشترک و جایگاه مساوی 

بــرای مردم وجــود دارد و آنها تیم محبوب 
خودشان را تشــویق می کنند اما باید توجه 
کنیــم که هواداران همه چیــز را می بینید 
و عکس العمل نشــان می دهند. وقتی یک 
بازیکن تعویض می شــود و اعتراض می کند 
عکس العمــل آن در بین هــواداران دیده 
می شــود. باید کارهایــی را انجام دهیم که 
این اتفاقات رخ ندهد. به طور مثال داربی به 
آن زیبایی برگزار شد و هواداران واقعا رفتار 
خوبی داشــتند. حتی یک پرونده  انتظامی 
برای این داربی نداشــتیم اما در میدان دو 
بازیکــن جوان دو تیم با هم درگیر شــدند 
که می توانســت عکس العمل بدی در میان 
هواداران ایجاد کند. در اینجا نقش رسانه ها 
زیاد می شود. او اضافه کرد: رسانه ها باید به 
مدیــران و بازیکنان متخلــف بهایی ندهند. 
نباید این افراد برجسته شوند. همه می دانیم 
که رسانه های ما ســهم زیادی در توفیقات 
داشتند. رسانه هر جا که احساس خطر برای 
جامعه کند وارد می شــود، ولی فی النفسه 
اعتقاد دارم پرداختن زیــاد به ناهنجاری ها 
خوب نیست و اگر برجسته شود تاثیر منفی 

دارد.

تاج: رسانه ها به مدیران و بازیکنان متخلف بها ندهند

در پایان مجمع انتخاباتی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا، 
مصطفــی حکمت پور و دکتر پورکاظمی از ایران ســمت 
گرفتند. مجمــع انتخاباتی کنفدراســیون وزنــه برداری 
آســیا روز سه شــنبه با حضور تاماش آیان و 42 عضو این 

کنفدراسیون در دوحه قطر برگزار شد.
در این نتخابات پنج نامزد هم از ایران حضور داشــتند که 
علی مرادی از حضــور در انتخابات دبیرکلی انصراف داد و 
در بخش نایب رئیســی هم نتوانست آرای الزم را به دست 
بیاورد. اما حســین رضازاده که در دو پست نایب رئیسی و 
عضویت در هیات اجرایی ثبــت نام کرده بود، یکی از 10 
کرســی هیات اجرایی قاره آسیا را به دست آورد. رضازاده 
همچنین به عنوان رئیس کمیســیون وزنه برداران آســیا 

برگزیده شد.
در دیگر بخش های مجمع انتخاباتی کنفدراســیون وزنه 
برداری آســیا، مصطفی حکمت پــور به عنوان عضو کمیه 

آموزش و تحقیقات وزنه برداری آسیا انتخاب شد. لطفعلی 
پورکاظمی که در بحش کمیته پزشکی نامزد شده بود هم 

به عضویت این کمیته درآمد.
نتایج کامل انتخابات مجمع انتخاباتی کنفدراســیون وزنه 

برداری آسیا در سال 2015 در ادامه آمده است: 
رئیس: محمد یوسف المنا )قطر(

دبیرکل: محمد جلود )عراق(
نایب رئیس اول: بوسابا یوباگتوی )تایلند(

نــواب رئیس: شــاخریلو ماخمودوف )ازبکســتان(، کیان 
گوانگ جین )چین(، ســلمان الجیشی )عربستان(، چوی 
ســانگ یونگ )کره جنوبی(، عبداهلل یرمال )یمن(، کایرات 

تورلیخانف )قزاقستان(
اعضــای هیات اجرایی: حســین رضازاده )ایــران(، احمد 
موحدین )بنگالدش(، فیصل الحمــدی )امارات(، حوضام 
الطامی )کویت(، بایشــیا پراســاد )اندونزی(، ریکو چینن 

)ژاپن(، عمران حفیظ )پاکســتان(، سونی کاسیران )هند(، 
حیست ابراهیم )اردن(، مینت سو )میانمار(

اعضای کمیته فنی: حســنین آل چیخ )ســوریه(، جاسم 
االوادی )امــارات(، یانگ بینشــنگ )چیــن(، علی یحیی 
)بحرین(، نیوات لیمسوک نیرون )تایلند(، پورنا کاهینگارا 
)ســریالنکا(، اومورجان مولدودوسوف )قرقیزستان(، صالح 
مهدی مصطفی )عراق(، پانگ سیو هات )مالزی(، سنگوپتا 

پارتا )نپال(
اعضای کمیته آمــوزش و تحقیقات: مصطفی حکمت پور 
)ایران(، رشــید ماکاریموف )ازبکستان(، لی هانگ کیونگ 
)کره جنوبی(، محمد احمد سیمســیم )عربســتان(، جان 
چول هــو )کره شــمالی(، کاتو توموکو )ژاپــن(، چایرات 
اودومکیت پانیا )تایلند(، وو چی ســن )چین تایپه(، آگران 

عبدالقدیر )یمن(، محمد اعظم کوهی )افغانستان(
اعضای کمیته پزشــکی: چوبانیان ســیزا )لبنان(، لطفعلی 

پورکاظمــی )ایران(، ایپ وینگ یــاک )هنگ کنگ(، کیم 
یو مــی )کره شــمالی(، ناکاجیما کوئی )ژاپن(، ســیریپو 

سریبوندیتکال ) تایلند(
در پایان این انتخابات ریکو چینن از ژاپن به عنوان رئیس 
کمیته فنی، شــاخریلو ماخمودوف از ازبکستان به عنوان 
رئیس کمیته آموزش و تحقیقات و چوبانیان سیزا از لبنان 
به عنوان رئیس کمیته پزشــکی انتخاب شدند. همچنین 
حســین رضازاده به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران، 
سلمان الجیشــی عربستان رئیس کمیته رسانه ها، یوریکو 
کویکه از ژاپن به عنوان رئیس کمیسیون زنان و هاروتون 
چوبانیان از لبنان به عنوان رئیس کمیسیون پیشکسوتان 
و چوی ســانگ یونگ از کــره جنوبی به عنــوان رئیس 
کمیسیون توسعه کنفدراسیون وزنه برداری آسیا انتخاب 

شدند.

حکمت پور و پورکاظمی در کنفدراسیون وزنه برداری آسیا سمت گرفتند

قهرمان بازیهای آســیایی 2014 اینچئون گفت: تکواندوی 
ایران شــرایط خوبی دارد و مطمئنم ما هر چهار ســهمیه 
ممکن را برای المپیک می گیریم. مهدی خدابخشــی در 
مورد شروع دور جدید اردوهای آماده سازی تیم ملی اظهار 
کرد: بعد از یکســال بسیار ســخت و پرفشاری که داشتیم 
و چندین مســابقه مهم را با موفقیت پشــت سرگذاشتیم 
توانستیم 20 روز استراحت کنیم و از این بابت خوشحالم. 
بعد از پایان تعطیالت چند روز است که دوباره با اردو آمده 

ایم و خودمان را برای سال 2015 آماده می کنیم.
وی افزود: ســال 2015 سال بسیار سختی برای تکواندوی 
ایــران خواهد بود چرا که تمام ســهمیه های المپیک ریو 

مشخص می شود و همه می آیند که در این سال سرنوشت 
ســاز بهترین عملکرد خود را نشــان دهند. ما تمرینات را 
زیر نظــر کادرفنی تیم ملی انجام مــی دهیم و همه ملی 
پوشــان به کاری که انجام می دهند و اهدافی که پیش رو 
دارند کامال آگاه هستند.قهرمان تکواندوی بازیهای آسیایی 
2014 اینچئون که در همان ســال مدال طالی مسابقات 
قهرمانی آسیا در ازبکستان و مسابقات گرندپری منچستر و 
مدال نقره مسابقات گرندپری مکزیک و تورنمنت آلمان را 
کســب کرد و در رده سوم رنکینگ المپیکی ها قرار گرفت 
در مورد عملکردش در ســال قبل گفت: سالی که گذشت 
ســال خوبی برای تکواندوی ایران بــود و تیم ایران به هر 

مسابقه ای که اعزام شد مقام آورد. ما در مسابقات قهرمانی 
آسیا و بازیهای آســیا قهرمان شدیم و تنها کشوری بودیم 
که در مسابقات گرندپری در مکزیک چهار نماینده داشتیم 

و هر چهار نماینده هم مدال گرفتند.
وی ادامــه داد: امیــدوارم ســال 2015 هم ســال خوبی 
بــرای تکواندوی ایران باشــد و بتوانیم با ادامه همین روند 
قدرت واقعی ایران را به همگان نشــان دهیم. مطمئنم که 
تکوانــدوی ایران می تواند هر چهار ســهمیه ممکن برای 

المپیک ریو را کسب کند.
مهدی خدابخشــی در پاسخ به این ســوال که مهمترین 
هدفش در سال جاری چیست؟ گفت: غیر از مسابقات گرند 

پــری و تورنمنت هایی که پیش رو داریم اولین مســابقه 
مهم ما مســابقات قهرمانی جهان اســت. همه این رقابتها 
و امتیازاتش برای ما مهم اســت و کســب سهمیه المپیک 
مهمترین هدفم اســت. بعد از کسب سهمیه المپیک است 

که باید به فکر بازیهای المپیک باشم.
وی گفت: حدود یک ســال و نیم اســت که برای کســب 
سهمیه المپیک کارمان را شــروع کرده ایم و امیدوارم در 
پایان امســال این تالشها با کسب سهمیه المپیک به پایان 
برســد. تکواندوکاران ایران توانایی زیادی دارند. باید نگاه 
اصلی ما این باشــد که بتوانیم با پشــت سر گذاشتن همه 

موانع و ارائه بهترین عملکرد المپیکی شویم.

ملی پوش تکواندو: مطمئنم هر چهار سهمیه المپیک را می گیریم
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حضور ایران در نخستین دوره 
فوتسال زنان جام ملت های آسیا

اولین دوره فوتسال بانوان جام ملت های آسیا در سپتامبر 2015 
برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران نیز در این رقابت ها حاضر خواهد 
بود. این رقابت ها برای نخســتین بار برگزار خواهد شد و مالزی 
میزبان این رقابت ها خواهد بــود. در اولین دوره تیم های چین، 
هنگ کنگ، تایلند، ویتنام، اندونزی، ایران، ژاپن، مالزی و ازبکستان 
حضور دارند که 17 تا 26 ســپتامبر 2015 با یکدیگر به رقابت 

می پردازند.

مدیران کل و روسای فدراسیون ها 
بانوان را بیشتر ببینند

وزیر ورزش و جوانان گفت: در جهت ارتقا جایگاه ورزش بانوان در 
کشور، مدیران کل استان ها و روسای فدراسیون ها به طور ویژه، 
بانوان را بیشتر ببینند. محمود گودرزی درباره ورزش این استان 
اظهار کرد:  خوزستان از گذشته های دور استانی بوده که نسبت به 
جاهای دیگر مرفه تر بوده است و وضعیت سرانه ورزشی آن هم 
نسبت به بخش های دیگر کشور خوب است، ضمن اینکه امکانات 
خوب و ظرفیت های بســیار باالیی هم دارد. البته وجود مناطق 
نفت خیز هم کمی به حوزه ورزش این استان کمک می کند و 
امیدواریم کمک های وزارت نفت و شرکت نفت نیز بیشتر شود تا 
ورزش این استان به عنوان استان نمونه، توسعه پیدا کند. هر چند 
که به همین صورت هم است و البته مدیران الیق هم باعث شده 
اند این توفیقات بیشتر و توانمندتر شود. امیدوارم که این روند ادامه 
پیدا کند و ما هم هر کسی که زحمت می کشد حتما قدردان آن 

هستیم و از آن حمایت می کنیم.

هفته ششم و هفتم از مرحله 
رفت دهمین دوره لیگ جوانان 
و بزرگساالن بانوان )جام کوثر( 
با صدرنشینی استیل البرز به 

پایان رسید.
هفته ششم و هفتم از مرحله 
رفت دهمین دوره لیگ دسته 
بزرگســاالن  و  یک جوانــان 

بانوان )جام کوثر( روز پنجشــنبه با حضور 105 
تکوانــدوکار از 8 تیم آموزشــگاه مژدهی، خانه 
تکواندو شهرستان سنندج، بانک قرض الحسنه 
مهر ایران )کوروش(، صنایع استیل البرز، هیات 
تکواندو اســتان قزویــن، اداره ورزش و جوانان 
شهرستان سقز )هیات تکواندو استان کردستان(، 
تیم هالل احمر تنکابن و هیات تکواندو شمالشرق 
به میزبانی خانه تکواندو پیگیری شد که در پایان 
تیم استیل البرز با 19 امتیاز صدرنشین باقی ماند.
در پایــان این رقابتها تیم صنایع اســتیل البرز 

همچنــان بــا 6 بــرد و یک 
تســاوی و 19 امتیــاز صدر 
نشین لیگ دسته یک بانوان 
باقی ماند، بانک قرض الحسنه 
مهر ایران )کورش( با 5برد و 
2 باخــت و 17 امتیاز در رده 
دوم و تیم هالل احمر تنکابن 
با کسب 4 برد، یک تساوی و 
13 امتیاز رده ســوم جــدول رده بندی را از آن 

خود کردند.
نتایج مسابقات به شرح زیر است:

هفته ششم
آموزشــگاه مژدهی 2- بانک قرض الحسنه مهر 

ایران )کورش( 6
خانه تکواندو شهرســتان سنندج صفر- صنایع 

استیل البرز7
هیات تکواندو شمال شــرق 6 - هیات تکواندو 

استان قزوین 2

ادامه صدرنشینی استیل البرز در لیگ تکواندوی بانوان

تیم های ملی و زیر 23 والیبال زنان ایران اردیبهشت 
ماه سال آینده در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت 
خواهند کرد و تمرینات آماده سازی این تیم ها از 
اواخر بهمن ماه آغاز می شــود. تیم والیبال زیر 23 
ســال زنان ایران از 11 تا 19 اردیبهشت ماه سال 
آینده باید در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت کند 
و تیم ملی والیبال زنان نیز باید از 30 اردیبهشت تا 7 
خرداد در رقابت های قهرمانی آسیا در کشور چین 
حضور یابد. بر اساس گزارش فدراسیون والیبال، نایب 
رییس زنان این فدارسیون گفت: اردوی آمادگی تیم 
های ملی بزرگســاالن و زیر 23 سال زنان ایران از 
25 بهمن ماه آغاز می شود. صغری نژاد نایبی افزود: 
فرصت زیادی برای آماده سازی تیم های ایران در 
این رقابت ها نداریم و به همین دلیل بعد از پایان 
لیگ برتر والیبال زنان )23 بهمن ماه( اردوی آمادگی 
این تیم ها از 25 بهمن ماه آغاز خواهد شــد. وی 

درباره کادر فنی تیم های ملی و زیر 23 سال ایران 
نیز گفت: گزینه هایــی را مد نظر داریم که از آنان 
برنامه خواسته ایم و به زودی کادر فنی دو تیم نیز 
معرفی خواهند شد. نژاد نایبی با بیان اینکه اردوی 
اول دو تیم مشترک برگزار خواهد شد، گفت: در نظر 
داریم حداقل 35 بازیکن را به این اردو دعوت کنیم. 
پنج مرحله اردو نیز تا اعزام به رقابت ها پیش بینی 
کردیم، اما برنامه نهایی بر اساس برنامه سرمربیان دو 
تیم تدوین خواهد شد. وی در باره مسابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های زنان آسیا نیز گفت: این رقابت 
ها 21 تا 29 شــهریورماه به میزبانی ویتنام برگزار 
خواهد شد و قهرمان لیگ برتر والیبال زنان به آن 
اعزام می شود. لیگ برتر والیبال زنان در حال حاضر 
به دلیل امتحانات دانشگاه ها تعطیل است و هفته 
دوم دور برگشــت این رقابت ها از دوم بهمن آغاز 

می شود.

زنان ملی پوش والیبال از بهمن ماه تمرینات آماده سازی خود 
را آغاز می کنند سرپرســت نایــب رئیس 

فدراســیون در امور بانوان 
پیش از ظهر امروز در جمع 
ملی پوشــان حاضر شد و 
دقایقی را بــا بازیکنان به 
گفتگو پرداخت. الهه عرب 
عامری، سرپرســت نایب 

رئیس فدراســیون در امور بانوان با حضور در 
آکادمی ملی فوتبال از نزدیک با بازیکنان تیم 
ملی فوتبال بانوان بزرگسال به گفتگو پرداخت.

عرب عامــری در جمع ملی پوشــان گفت: 
خوشحالم که در جمع شما حضور دارم. تنها 
هدفم این است که به ورزش بانوان مخصوصا 
شــما ورزشکاران کمک کنم. من به امید تک 
تک شما به این فوتبال آمده ام تا با کمک شما 
بتوانــم این راه را ادامه دهم و موفقیت حاصل 

این رشته ورزشی در قسمت 
بانوان شود.

وی افزود: من بــه زمان نیاز 
دارم تا با رفع مشکالت و انجام 
خواسته هایتان، شرایط را به 
گونه ای فراهم آورم تا شــما 
بازیکنان با خیال آسوده فقط به 
فکر تمرین و مسابقات خود در بهترین سطح 

باشید.
پس از صحبتهای عرب عامری، بازیکنان ابتدا 
خود را معرفی کرده و در مورد ســوابق خود و 
حضورشان در تیم ملی نکاتی را مطرح کردند. 
ســپس کادر فنی تیم ملی برنامه های آماده 
ســازی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگساالن را 
در قالب پاورپوینت به سرپرست نایب رئیس 

فدراسیون در امور بانوان ارائه کرد.

عرب عامری در جمع ملی پوشان: به زمان نیاز دارم
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دونده سرعت تیم ملی دوومیدانی گفت: من این توانایی را دارم که 
سهمیه المپیک را بگیرم و در المپیک ریو بدوم اما دست خالی 
نمی توان این کار را انجام داد و احتیاج به توجه و حمایت بیشتر 
مسئوالن دارم. مریم طوسی درباره شرایط فعلی خود اظهار کرد: 
بعد از بازی های آسیایی مدتی به تنهایی تمرین می کردم اما در 
حال حاضر با مربی که فدراسیون در نظر گرفته تمریناتم را ادامه 
می دهم.امیدوارم تمرینات فصل زمستان را به خوبی پشت سر 
بگذارم چراکه تمرینات زمســتانی در دوومیدانی مهم است و با 
ارزیابی تمرینات زمستانی می توان میزان موفقیت در مسابقات 
آینده را پیش بینی کرد.طوسی در ادامه درباره لزوم انتخاب مربیان 
مناسب برای دوومیدانی کاران گفت: مربی تاثیر زیادی در افزایش 
بهره وری ورزشکار در رشــته دوومیدانی دارد. در این رشته هر 
دوومیدانی کار مربی اختصاصی خودش را می خواهد و همه نمی 
توانند با یک مربی کار کنند.این شیوه فقط در ایران وجود ندارد 
بلکه رقبای ما حتی آسیایی ها در اروپا و زیر نظر بهترین مربیان 
و به روز ترین امکانات تمرین می کنند که نتایج آن را هم با مدال 

آوری این ورزشکاران مشاهده می کنیم.
دونده دوهای سرعت تیم ملی دوومیدانی درباره رقابت های مهم 
آینده گفت: من تمام فکرم معطوف به گرفتن مدال در مسابقات 
قهرمانی آســیا در چین است. هرچند شاید با شرایط موجود و 
حضور دوندگان آماده ای از کشــورهای ژاپن، چین، قزاقستان و 
هند کار کمی سخت باشد. خوشبختانه فاصله رکوردی من با آن 
ها زیاد نیســت و اگر بتوانم تمرینات خوبی را پشت سر بگذارم 
می توانم از آن ها پیشــی بگیرم و مدال خوش رنگی را به دست 

بیاورم.
او درباره شانس خود برای کسب سهمیه المپیک نیز گفت: مدال 

آسیا و کسب ورودی المپیک دور از دسترس نیست و من می دانم 
که توانایی این را دارم که جزو نفرات ایران در المپیک باشم. اما به 
دست آوردن این جایگاه به اردوهای مناسب برون مرزی و تمرین 
کنار دوومیدانی کاران مطرح جهان و در کل حمایت مسئوالن 

بستگی دارد.
طوسی با تاکید بر اینکه در اینچئون هم توانایی گرفتن مدال را 
داشته اســت، تصریح کرد: مسئولین از نتایج من در بازی های 
آسیایی اینچئون راضی بودند چرا که این نتایج برای اولین بار در 
تاریخ دوومیدانی بانوان رقم خورد. من هم بهترین رکورد فصلم 

را در اینچئون زدم. همان طور که بارها گفتم من توانایی کسب 
مدال را داشتم و این موضوع باعث آزار من می شود. دلیل آن هم 
این است که امکاناتی که در اختیار ما قرار می گیرد کار را برای ما 
دشوار می کند و در بســیاری از اوقات اجازه مدال آوری را نمی 
دهد. زمانی که شما بدانید توانایی مدال گرفتن دارید اما شرایط 

اجازه نمی دهد اذیت می شوید.
او درباره تاثیر پوشــش بر عملکرد خود گفت: پوشش ما با رقبا 
خیلی متفاوت است و این نوع لباسی که دوندگان سرعت دارند 
نسبت به رشته های دیگر تاثیر بیشتری بر عملکردمان می گذارد 

و باعث دشوار شدن کار می شود اما ما این را مانعی برای موفقیت 
نمی بینیم و تالش بیشتری انجام می دهیم. تا االن نشان داده ایم 

که با همین پوشش هم می توان مدال گرفت و موفق بود.
بانوی دونده تیم ملی دوومیدانی اظهار کرد: متاسفانه نفرات دوم 
دوومیدانی در ایران با نفرات اول فاصله زیادی دارند و به نظر من 
باید پشتوانه سازی و استعدادیابی بیشتری صورت بگیرد. امکانات 
را باید برای جوانان مهیا کنیم چراکه جوانان ثابت کرده اند اگر به 
آن ها اعتماد شــود می توان روی آن ها حساب کرد و به آینده 
امیدواربود. زمانی که من وارد دوومیدانی شدم اگر حمایت خانواده 
نبود نمی توانستم موفق باشم اما االن شرایط فرق کرده و بهتر 
شده است. اگر انگیزه مربیان را باال ببریم و آن ها را از نظر مالی 
تامین کنیم آن ها می توانند افراد مبتدی بیشتری را پرورش دهند. 
هم چنین مدارس دوومیدانی هم نقش مهمی را ایفا می کنند و 

نفرات آماده ای را به تیم ملی معرفی کرده اند.
او دربــاره لیگ برتر دوومیدانی نیز گفــت: امیدوارم تدبیری 
صورت بگیرد که مشــکالت گذشــته لیگ برتر حل شود. ما 
تیم هایی را در گذشــته داشــتیم که روز آخر از شرکت در 
لیگ انصراف دادند. این باعث شــد بچه ها متحمل فشارهای 
زیادی شوند و مجبور شدیم دستمزهای کمتری را بگیریم.به 
نظرم باید تبلیغات افزایش یابد و رسانه ها هم توجه و کمک 
بیشــتری را انجام دهند تا اسپانسرها هم انگیزه الزم را برای 

حضور در لیگ داشته باشند.
طوســی درباره مســائل مالی دوومیدانی کاران نیز گفت: سال 
گذشته من روز آخر برای شرکت در لیگ قرار داد امضا کردم آن 
هم با دستمزدی بسیار پایین. این دستمزدها باعث به وجود آمدن 

دغدغه های فکری برای ورزشکاران شده است.

مریم طوسی: در المپیک ریو می دوم اگر مسئوالن حمایت کنند
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خبر
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات 

صالحیه
عملیات کابل برگردان با هدف توســعه شبکه کابل در مرکز 
مخابرات صالحیه از تاریخ 20 دی ماه آغاز می شــود.به گزارش 
روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات 
مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات صالحیه با پیش 
شماره های 5562، 5563 در محدوده خیابان های 15 متری 
اول، نگارستان 12 الی 14 حداکثر به مدت 72 ساعت با اختالل 

همراه است.
    

آغاز رای گیری مردمی در هفتمین 
جشنواره وب ایران 

طبق اعالم دبیرخانه جشنواره وب ایران، ثبت نام  هفتمین دورۀ 
این رویداد حوزه اینترنت که از تاریخ 7 آبانماه 1393 آغاز گردیده 
بود، با حضور وب سایت های مطرح 14 بهمن ماه به پایان رسید.

در همین راستا رای گیری مردمی جشنواره آغاز گردیده و تا 23 
بهمن ماه ادامه دارد. عالقمندان میتوانند با مراجعه به دایرکتوری 
جشنواره وب ایران ، وبســایت مورد نظر را جسنجو کرده و با 
وارد کردن آدرس ایمیل رای خود را ثبت نمایند. برگزیدگان این 
جشنواره در تاریخ 26 و 27 بهمن ماه 1393 در مراسم اختتامیه 
و همزمان با کنفرانس وب و موبایل ایران معرفی خواهند شد. 
شــایان ذکر است که در 5 روز نخست مرحلۀ مقدماتی داوری 

بیش از 1000 داور در این رویداد شرکت داشته اند.
    

شرکتی که 3 ساله سومین غول موبایل 
جهان شد

یک شــرکت چینی در عرض ســه ســال به عنوان سومین 
تولیدکننده بزرگ تلفن های همراه جهان تبدیل شد.به گزارش 
ایسنا، شرکت چینی شیائومی به ویژه در سال گذشته میالدی 
رشــد قابل توجهی داشته اســت.آمارهای منتشر شده نشان 
می دهند که ســود ناخالص این شرکت در سال 2014 به رقم 
9 میلیارد و 980 میلیون یورو رسیده که نسبت به سال 2013 
میالدی 135 درصد رشد دارد.در همین حال گفته شده است که 
میزان فروش تلفن های همراه شیائومی در سال گذشته میالدی 

به رقم 61 میلیون دستگاه رسیده است.

الین، واتس آپ و تانگو فیلتر می شود
با دســتور مقام قضایی 3 نرم افزار پیام رسان الین، واتس آپ و 

تانگو تا ساعتی دیگر فیلتر می شود.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، براســاس اطالعات به دست 
آمده مشخص شد که مقام قضایی دستور فیلترینگ 3 نرم افزار 

پیام رسان را صادر کرده است.
براساس این اطالعات قرار است تا ساعتی دیگر 3 نرم افزار تانگو، 
واتس آپ و الین فیلتر شده و امکان استفاده از آن فراهم نباشد.

آیفون خم شدنی در راه است
شرکت اپل اختراع جالبی را به ثبت رسانده که نشان می دهد 
این شرکت در اندیشه ساخت مدل های تازه ای از آیفون است که 

انعطاف داشته و خم شدن آنها تا حدی ممکن باشد.
 به گزارش فارس به نقل از سی نت، اپل مواد شیمیایی تازه ای را 
ابداع کرده که از آنها می توان برای ساخت نمایشگرهای منعطف، 
لوازم خانگی الکترونیک خم شدنی، باتری های قابل انعطاف و ... 

استفاده کرد. 
مواد یاد شده که در طیف گسترده ای از اجزای تولیدات اپل قابل 
استفاده هستند به کاربران امکان می دهند گوشی ها و دیگر لوازم 
الکترونیکشان را خم کنند، تا بزنند و تا حدی در دستانشان مچاله 

کنند.
اپل قصد دارد از این قابلیت برای ارسال برخی فرامین به گوشی 
ها استفاده کند. به عنوان مثال امکان دارد بتوان از چنین امکاناتی 
برای باز و بسته کردن گوشی، خاموش و روشن کردن آن و حتی 

اجرای برخی برنامه ها استفاده کرد.
پوشــش بیرونی این نوع آیفون دارای یک پوشش منعطف  و 
برخی مولفه های دیگر است و در داخل آن یک نمایشگر منعطف 
OLED کار گذاشته شده است. از جمله دیگر اجزای طراحی 
شــده به طور منعطف می توان به باتــری ها، برخی مدارهای 
الکترونیکی و ... اشاره کرد. اپل خود در مورد این خبر اظهارنظری 
نکرده و مشــخص نیست گوشی های یاد شده چه زمانی روانه 

بازار می شوند.

فیس بوک تکنولوژی تشخیص صدا 
خرید

فیس بوک شــرکت wit.ai را که سازنده تکنولوژی تشخیص 
صداهای طبیعی است خرید.

به گزارش ایسنا، شرکت فیس بوک اعالم کرد یک شرکت در 
کالیفرنیا را که کارش تولید تکنولوژی تشخیص صداست خریده 

است.
فیس بــوک اگرچه جزئیات دالیل این اقدام را اعالم نکرد اما به 
نظر می رسد همچنان در حال پیگیری جاه طلبی دسترسی به 
مخاطبان بیش تر از طریق گوشی های هوشمند و کامپیوترهاست.

فیس بوک قیمت تمام شــده برای این خریــد را اعالم نکرد. 
شرکت wit.ai تنها 18 ماه سن دارد و مقر آن در کالیفرنیاست. 
این شــرکت نرم افزاری می سازد که می تواند کلمات ادا شده و 

همچنین متن نوشته شده را بفهمد.

در مســابقه بی نظیر 500 میلیون مادربورد ایسوس 
شرکت کنید و برنده شوید.ایسوس برند شماره 1 دنیا 
در فروش مادربورد، امروز را به مناسبت فروش بیش 
از 500 میلیون مادربورد از زمان تاسیس این کمپانی 
در سال 1989 جشــن میگیرد. این دستاورد بزرگ 
بــا برگزاری یک رقابت جهانی جشــن گرفته خواهد 
شــد و به تمام طرفداران ایسوس در سراسر دنیا این 
امکان داده می شــود تا شــانس این را داشته باشند 
تا بیشــتر با تاریخچه ربع قرن فعالیت ایسوس آشنا 
شوند و به عالوه جوایز متعدد این رقابت از جمله یک 
کامپیوتر کامل Z97 از سری TUF ایسوس را نیز از 
دست ندهند.جانی شــی مدیر ایسوس با معرفی این 
دستاورد بزرگ گفت: من میخواهم از تمام مشتریان 
ایسوس برای 25 سال پشــتیبانی مداوم تشکر کنم. 
ما یک اشــتیاق مشــترک در دنیای فناوری داریم و 
پشــتیبانی آن ها به ما کمک کرده اســت تا در سفر 
جستجوی شــگفتی رشد کنیم. ما متعهد شده ایم تا 
خالقیت بیشــتری را در بازار معرفــی کنیم و  قصد 
داریــم تا زندگی دیجیتال لذت بخش و بی نظیری را 
برای همه  فراهم سازیم.ســفر ایسوس مسیری است 
که نخســتین ها را در جهان به انجام رســانده است 
و همواره با گســترش خواســته ها و تداوم موفقیت، 
خالقیت دائمی، توجه به نیاز کاربر و اشتیاق بی پایان 

کمپانی بــرای ارائه بهترین عملکــرد و اطمینان  به 
پیش رفته اســت.برای پاس داشت ربع قرن فعالیت 

و دســتاورد، طرفداران ایســوس در سراســر دنیا به 
مسابقه 500 میلیون مادربورد با جوایز ارزنده دعوت 

شــده اند.  این مســابقه که تا 12 فوریه سال جاری 
میــالدی ادامه خواهد داشــت، کاربران بــا ورود به 
http://www.asus.com/Microsite/ سایت 

mb/ASUSMB1st/index.aspx و به اشتراک 
گذاری آن در صفحات شــبکه هــای اجتماعی و یا 
پاســخگویی به ســواالت مربوط به تاریخچه ایسوس 
میتوانند در این مســابقه شــرکت کنند.جایزه بزرگ 
ایــن رقابت یــک کامپیوتر مجهز بــه مادربورد ویژه 
 TUF به همراه یک کیس Sabertooth Mark S
ایسوس است. از طرفی جوایز هفتگی شامل روترهای 
 Mobile S1 پروژکتورهای ،RT-AC87U دو باند
و  کامپیوتر کامپکــت VivoPC VM40B خواهد 
بود.ســایت اختصاصی 500 میلیون مادربورد شامل 
داستان زندگی و مسیر ایسوس در طول این 25 سال 
است. در طول این سال ها، ایسوس همواره کیفیت و 
تعهد را در باالترین سطح ممکن مورد توجه قرار داده 
است. به نقل از مدیر عامل بخش قطعات، مادربورد و 
سیستم های دسکتاپ ایسوس، از محصوالت رده باال 
گرفته تا محصوالت رده پایین، کاربران و مشــتریان 
می توانند اطمینان داشــته باشــند که مادربوردهای 
ایســوس محصوالت با کیفیتی در رده خود هســتند 
که در عملکرد، خالقیت و کیفیت پیشــرو و پیشتاز 

می باشند.

فروش 500 میلیون مادربورد!

ایسوس یک رکورد تاریخی دیگر ثبت نمود

23 سال پیش در روز سه شنبه 17 دی ماه 1370 با بهره 
برداری از تسهیالت شبکه پســت الکترونیک )ایمیل( در 
مرکز تحقیقات فیزیک نظــری و ریاضیات، فصلی تازه در 

عرصه ارتباطات در کشور آغاز شد.
به گزارش ایســنا با تالش مرکــز تحقیقات فیزیک نظری 
و ریاضیــات که از ســال 1376 با ارتقا به پژوهشــگاه به 
»پژوهشــگاه دانش های بنیادی« تغییر نام داد، ایران در 
ابتدای دهه 1370 به عنوان نخســتین کشــور خاورمیانه 
- پس از رژیم اشــغالگر قدس - به شبکه جهانی اینترنت 

پیوست.
اولین اتصال ایران به شــبکه اواخر ســال 1992 میالدی 
موقتا از طریق اتصال تلفنی دســتگاه کامپیوتر 80386 به 

دانشگاه لیسنتس اتریش صورت گرفت.

این مرحله از راه اندازی ارتباط با شبکه کامپیوتری آموزشی 
و پژوهشــی اروپا به منزله فاز صفر بود و استفاده از شبکه 
تقریبا به مبادله پست الکترونیک برای اعضای هیات علمی 
و پژوهشــگران مرتبط با مرکــز تحقیقات فیزیک نظری و 

ریاضیات منحصر بود.
در ادامه، گره اصلی ایران از طریق یک دســتگاه کامپیوتر 
Micro VAX 3100 کــه در مرکــز تحقیقــات فیزیک 
نظری و ریاضیات نصب شــده بود و با یک خط استیجاری 
به دانشگاه وین اتریش به عنوان یکی از نقاط اصلی اتصال 

به شبکه در آن متصل شد.
اواخر ســال 93 میــالدی پروتــکل IP/ICP در ایران راه 
اندازی شــد که امکان اتصال به شــبکه اینترنت را فراهم 
کرد و ایران حدود یک سال بعد از دانشگاههای اروپایی به 

شبکه اینترنت وصل شد.
فعالیت گره ایران در شــبکه اموزش و پژوهش اروپا رسما 
از اول ژانویه 1993 اغاز شــد با این حال گسترش شبکه 
به دانشــگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور به دلییل 
ضعف خطوط مخابراتی بســیار به کنــدی پیش رفت به 
طوری که با گذشــت بیش از یک ســال از اتصال ایران به 
شبکه خط دانشگاه صنعتی شریف عمال بالاستفاده مانده و 
خط دانشگاه صنعتی اصفهان با سرعت bps 4800 اجازه 

استفاده همزمان بیش از دو یا سه کاربر را نمی داد!
به گفته دکتر شهشــهانی، اســتاد مرکز تحقیقات فیزیک 
نظری و ریاضیات و مســوول اسبق ثبت پسوند ملی ایران 
)IR.( کل ظرفیت اتصال کشور در آن زمان 9.8 کیلوبیت 
 Web در ثانیه بود که با توجه به این که هنوز سرویسهای

و فایلهــای گرافیکی راه نیفتاده بود همین ســرعت 9.8 
کیلوبیتی برای تبادل ای میل کفایت می کرد.

ثبــت دامنه ملی دات آی آر - IR - در ســال 72 یکی از 
اقدامات موثر در قلمرو اینترنت ایرانی محســوب می شود 
که توانســت مشخصه ای تعیین شــده برای هویت ایران 
در فضای اینترنت شــکل دهد. این اقدام از ســوی مرکز 
تحقیقــات فیزیک نظری و ریاضیات انجام شــد که هنوز 
هم تنها نهاد ثبت اســامی قلمــرو دامنه های اینترنتی در 
ایران به رســمیت شناخته می شود. در همین سال اولین 
فهرســت ای میل ایرانی که موضوعی ورزشی داشت به راه 
افتاد تا اولین تومار ایرانیان در شــبکه اینترنت راه اندازی 
شود و هزاران ایرانی از سراسر دنیا بتوانند در مورد اخبار و 

حوادث ورزشی ایران تبادل نظر کنند.

ایران، پیشتاز کشورهای خاورمیانه در پیوستن به اینترنت

23 سال از ارسال نخستین ایمیل از ایران گذشت

 sonyMobile Communications )»Sony  -
Sony  -  )»Mobile در نمایشــگاه CES 2015 محصــوالت، 
شراکت ها و تجربه هایی جدیدی را برای مجموعه در حال گسترش 
 SmartWatch خودش معرفی کرد: مدل شیک SmartWear
3 از جنس اســتیل ضدزنگ، مشــارکت های جدید Lifelog و 
دســتگاه های پوشیدنی مفهومی شامل مدل اولیه هدستی ضدآب 
با چند حســگر از Sony Corporation که برای بهینه کردن 
عملکرد و ارائه آمار و دستورات هم زمان در پیست های دو، طراحی شده 
است.کاز تاجیما، قائم مقام ارشد، رئیس برنامه ریزی و طراحی خالقانه 
تجربه کاربری در Sony Mobile Communications گفت: 
»رویکرد ما به فناوری پوشیدنی هوشمند، مبتنی بر بنیان های ساخت 
عمق و تنوع در تجربه های کاربری و ارائه گزینه هایی با محصوالت زیبا 
و کاربردی اســت. گسترش Lifelog هم از نظر API با دسترسی 
آزاد و هم از نظر دیدگاه ما به مفاهیم پوشــیدنی جدید، به شرکای 
خالق اجازه خواهد داد تا برنامه ها و سرویس هایشان را با پلت فرم ما 
یکپارچه سازند و با این گونه برای کاربرانمان دسترسی به غنی ترین 
و متنوع ترین اکوسیستم فناوری پوشیدنی،فراهم می آید.Sony در 
CES سال گذشته برای نخستین بار SmartBand SWR10 را 
معرفی کرد. دستگاهی پوشیدنی برای 24 ساعت شبانه روز و 7 روز 
هفته و کامالً ضدآب1 )دارای رتبه IP58( علی رغم داشــتن درگاه 
microUSB بدون پوشش. دستگاه پوشیدنی سبک وزن با ظاهر 
وزینی که برای نخســتین بار رویکرد مــدوالر Sony را ارائه کرد- 

»مفهوم هسته« مستقل- که اجازه می دهد این فناوری در رنگ ها و 
سبک های گوناگون استفاده شود تا با سلیقه و ویژگی های فردی هر 

کاربر متناسب شود.
Sony Mobile در طول سال گذشته و به منظور ایجاد کلکسیونی 

برای دســتگاه های Sony SmartWear بــا طراحان خالق و 
برندهای طیف سبک زندگی، مد و طراحی همکاری کرده است تا 
بتواند پوشاک سفارشی برای این منظور را بیابد. این طراحان شامل 
Jack Vartanian، ALTEWAISOME و Ted Baker بوده 

و به تازگی برند سبک زندگی بانوان، ROXY، هم به این جمع اضافه 
شده است.

Sony پــس از عرضــه SmartWatch 3، تازه ترین ســاعت 
هوشمند Sony در پاییز با مشــارکت Google،  از مدل جدید 
SmartWatch 3 از جنس اســتیل ضدزنگ رونمایی کرد که از 
ماه آینده در درجهان عرضه خواهد شد.SmartWatch 3 زیبا از 
جنس استیل ضد زنگ با زیبایی ابدی برای داشتن حس و ظاهری 
ممتاز، با ســلیقه امروزی تطابق دارد. این ساعت دارای نمایشگر 1. 
6 اینچی 320×320 پیکسلی TFT LCD Transflective برای 
قابل مشاهده بودن در نور شدید آفتاب بوده و مسلماً در برابر آب با 
 microUSB محافاظت شده است2 و از طریق  درگاه IP68 رتبه
شارژمی شــود.Sony همچنین برای گســترده تر کــردن دامنه 
 3 SmartWatch سبک های پوشیدنی در دسترس، از نگه دارنده
رونمایی کرد که از اوایل سال 2015 عرضه می شود و هم به کاربران 
و هم به شرکای ما اجازه می دهد تا SmartWatch 3 را با هر بند 
24 میلی متری استانداردی سفارشی کنند.SmartWatch 3 با 
داشتن قابلیت کارکرد به صورت ساعت مستقل، بازپخش موسیقی، 
فناوری حســگر هوشمند و حسگر GPS تعبیه شده داخلی، حتی 
بدون تلفن هوشمند مبتنی بر Android شما، وسیله جانبی مفید 
و سرگرم کننده ایست Golfshot و iFit دو توسعه دهنده نرم افزاری 
هستند که در حال حاضر تجربه های Android Wear را برای 

عملکرد مستقل SmartWatch 3 ایجاد کرده اند.

روند  Sony در محصوالت پوشیدنی شتاب می گیرد
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و  ارتباطــات  وزارت 
فنــاوری اطالعات از 
طرح های تحقیقاتی، 
اشتغال  و  ای  توسعه 
حــوزه  در  آفریــن 
اطالعــات  فنــاوری 

حمایت می کند.
به گــزارش مهر، در 
دستورالعمل  راستای 

حمایــت از تحقیقات، طرح های توســعه ای 
اشــتغال آفرینی و صــادرات کاال و خدمات، 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات ضوابط و 
نحوه حمایت از فعاالن این بخش را اعالم می 
کند.این حمایت در راســتای ارتقاء و توســعه 
کاربــرد و افزایــش توانمنــدی در این حوزه، 
تولیــد برنامه های نرم افزاری و صدور خدمات 
فنی و مهندســی در بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات صورت مــی گیرد و وزارت ارتباطات 

قصــد دارد از محل منابع 
وجوه اداره شده بر اساس 
چارچــوب تصویــب نامه 
فعالیتهای  وزیران،  هیئت 
حمایتی خود را گسترش 

دهد.
توســعه و ارتقــاء کاربرد 
و  اطالعــات  فنــاوری 
ارتباطات کشــور، ارتقای 
ســطح فناوری و کیفیت تولیــدات، حمایت  
از طرح هــای تحقیقاتی منتهــی به تولیدات 
آزمایشــگاهی یا نمونه صنعتی از دیگر اهداف 

این برنامه حمایتی است.
آگهی فراخوان و دســتورالعمل مربوطه از روز 
شــنبه 20 دی ماه اعالم می شــود و تمامی 
شــرکتهای متقاضی و واجد شرایط تا دو هفته 
مهلت دارند درخواستهای خود را برای بررسی 

در کارگروه مربوطه ارسال کنند.

  ICT حمایت از طرح های تحقیقاتی و اشتغال آفرین در حوزه

همــراه اول بالــغ بر یک میلیارد و هشــتصد 
میلیــون ریال صرف کمک به ســاخت مرکز 

جامع سرطان کرد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
سیار ایران، صبح روز دوشنبه 15 دیماه، طی 
مراسمی در ســاختمان مؤسســه تحقیقات، 
آموزش و درمان ســرطان و با حضور خانواده 
)پدر و عموی( زنده یاد مرتضی پاشایی، چک 
یک میلیــارد و 807 میلیــون و 402 هزار و 
720ریالی همراه اول برای کمک به ســاخت 

مرکز جامع سرطان تحویل این مؤسسه شد.
ایــن مبلــغ درآمــد حاصلــه از فعالســازی 
ماندگارترین آواهــای انتظار زنده یاد مرتضی 
پاشایی از تاریخ 27 آبان ماه تا 4 آذر ماه سال 
جاری توســط مشــترکین دائمی و اعتباری 
همراه اول بود که صرف کمک به ساخت مرکز 

جامع سرطان می شود.

همراه اول در 27 آبان ماه سال جاری با ارسال 
پیامک اعالم کرده بود کــه بدلیل فوت زنده 
یاد مرتضی پاشــایی بر اثر بیماری ســرطان، 
بــه نمایندگی از همراه هان همیشــگی خود، 
به مــدت 8 روز درآمد حاصله از فعالســازی 
چهــار آوای انتظار ماندگار این خواننده جوان 
را صرف کمک به ساخت مرکز جامع سرطان 

می کند.
با اعالم این خبر توسط همراه اول، بسیاری از 
مشترکین این اپراتور، آواهای انتظار زنده یاد 
پاشــایی را انتخاب کردند که از این بابت طی 
8 روز، بالغ بر یک میلیارد و هشــتصد میلیون 

ریال درآمد حاصل شد.
در این مراســم همچنین همراه اول به عنوان 
حامی کنفرانس »سرطان و پیشگیری« که 6 
و 7 بهمن ماه در مرکز همایشهای بین المللی 

صدا و سیما برگزار می شود، معرفی شد.

چک آوای انتظار»پاشایی« به بیماران سرطانی رسید

بــازی رایانــه ای “توپ 
هــای تنبــل “ فعالیت 
میــان  در  را  خــود 
موبایلــی  بازی هــای 
ماه  شــهریور  از  ایرانی 
کرده  آغاز   ســال جاری 
و تا کنــون با اقبال 50 
هزار کاربر مواجه شــده 
اســت.به گزارش روابط 

عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، این بازی 
در سبک ساده ساخته شده و دارای 80 مرحله 
بوده که در ســه محیط مزرعه، بیابان و ساحل 
انجام می شــود، بازیکن در این بازی ســعی 
می کند در هر مرحله باالترین امتیاز را کســب 
و در آن مرحلــه بین همه، رکورد دار باشــند.

شــخصیت های اصلی بازی توپ های تنبل را 
گاو، گوسفند، خروس، مرغ و جوجه شکل می 

توپ،  مثــل  که  دهند 
اند.بازیکن  شــده  گرد 
دراین بــازی می تواند 
با نشانه گیری بر روی 
زمیــن و شــلیک یک 
توپ جنگی، توپ ها را 
پخش کنند و به غذاها 
برسد. البته باید مراقب 
تله، چاله آب و ســایر 
موانع و حیوانات خطرناک باشــند، سالح های 
کمکی مانند نارنجک، مین، تفنگ نشانه گیری 
و ... نیز وجود دارد.بــازی رایانه ای توپ های 
تنبل در جشنواره بازی های مستقل ایران در 
سال 92 مقام ســوم در بخش بازی موبایل را 
کســب و همچنین در بخش بازی و سرگرمی 
مسابقات ایران موبی کد 2014+  مقام نخست 

را کسب کرده است.

“توپ های تنبل”50 هزار بار دانلود شد

محصوالت فناوری عرضه شده در سی ای اس 2015 بسیار شخصی سازی شده بوده و امکانات متنوعی را در دسترس قرار می دهند، اما ممکن است نقض حریم شخصی افراد را هم تسهیل کنند.
به گزارش فارس به نقل از بی بی سی، قابلیت های این سیستم ها تا بدان حد متنوع و نگران کننده است که حتی کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا هم در این مورد به کاربران هشدار داده است.

ادیت رامیرز  رییس کمیســیون فدرال ارتباطات آمریکا که خود برای ســخنرانی در نمایشگاه سی ای اس 2015 حاضر شده بود به حضار هشدار داد که در آینده ابزار هوشمندتری از راه می رسند که تمامی 
اعمال و رفتار ما را زیر نظر می گیرند و می توانند حریم شخصی افراد را به طور جدی به خطر بیندازند.

وی افزود این گجت ها با جمع آوری حجم گسترده ای از داده ها می توانند تصورات غلطی در مورد افراد در محیط های کاری آنها، دانشگاه ها، شرکت ها و ... به وجود آورند.
خانم رامیرز از شرکت های فناوری خواست تا محصوالتی بسازند که حداقل میزان اطالعات شخصی را در مورد کاربران جمع آوری کنند و حتی االمکان به حریم شخصی آنها احترام بگذارند.

کارشناسان می گویند طی سال های آینده با همه گیر شدن اینترنت اشیا منازل، خودروها، محیط های کاری و ... مملو از وسایلی خواهند شد که با استفاده از حسگرهای خود قادر به کنترل مردم هستند و 
از این طریق می توان تصویری عمیقا شخصی و به شدت کامل از ویژگی های اخالقی، حرفه ای، شخصی، عاطفی و ... افراد به دست آورد و در یک کالم فهمید سبک زندگی هر فرد چگونه است.

این اطالعات از طریق بررســی نحوه اســتفاده افراد از کارت های اعتباری، داده های مربوط به ســالمت و بهداشــت، اولویت های مذهبی، خانوادگی و دوستانه و ... به دست می آیند. اگر چه از این طریق می 
توان زندگی افراد را بهتر کرد، اما این امر ممکن است به قیمت نقض حریم شخصی شهروندان تمام شود.

هشدار درباره 
نقض حریم 
شخصی در 
محصوالت 
هوشمند جدید



9بانک و بیمه

خبر

برنامه های حمایت از صادرات 
بانک توسعه صادرات هدفمند 

می شود
مدیر عامل بانک توســعه صادرات گفت: در شــرایط فعلی 
درنظر داریم تا بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
حمایت های هدفمندی از توســعه صادرات کشور به عمل 
بیاوریم.به گزارش  روابط عمومی بانک توسعه صادرات، علی 
صالح آبادی در دیــدار با رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
با ارائه گزارشی از عملکرد بانک توسعه صادرات گفت: امروز 
بانک ها وظیفه سنگینی در خروج از رکود برعهده دارند.وی 
افزود: در شرایط فعلی درنظر داریم تا بر اساس سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی حمایت های هدفمندی از توسعه صادرات 
کشور به عمل بیاوریم.کاظم جاللی هم در این نشست با اشاره 
به وضعیت رکود و تورم اقتصاد کشور، گفت: در چنین شرایطی 
اقتصاد صادرات محور غیرنفتی می تواند مسیری برای خروج از 
شــرایط فعلی باشد که امتداد آن می تواند تاثیرات مثبتی بر 

اقتصاد کشور برجای بگذارد.
وی افزود: بانک توسعه صادرات نیز به عنوان یکی از بانک های 
تخصصی کشور می تواند در چنین شرایطی روند حمایت از 
صادرکنندگان کشــور را به وجود آورد و تسهیالت مورد نیاز 
را در اختیار آنها قرار دهد.نماینده مردم شاهرود و میامی در 
مجلس شــورای اسالمی، با اشاره به ابالغ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب، تصریح کرد: باید 
با روان سازی قوانین و مقررات و تعیین مشوق های مناسب و 
ایجاد زیرساخت های اصولی زمینه حمایت از صادرات غیرنفتی 

فراهم گردد.

پدافند  فنــاوری اطالعات ســازمان  معاون 
پدافند  غیرعامل کشور درهمایش تخصصی 
غیرعامل که تاکید کرد : باید در به کارگیری 
ابزاهای ایمنی الکترونیــک مرتبط با تبادل 
اطالعات و امنیت شــبکه ها ، حداکثر دقت 
الزم را به کار گیریم و اولویت را به اســتفاده 
از تولیدات داخلی بدهیم . به گزارش روابط 
عمومــی بانک تجارت در ایــن همایش که 
روز چهارشــنبه 16 دیماه به میزبانی بانک 
تجارت برگزار شــد ابتدا “دولتــی” معاون 
مدیرعامــل بانک تجارت و مســئول کمیته 
مرکزی پدافند غیرعامــل این بانک به ارائه 
گزارشی از عملکرد این بانک در حوزه پدافند 
غیرعامل پرداخت و یادآور شد : بانک تجارت 
یکی از ســازمانهای پیشگام کشور در حوزه 
پدافند غیرعامل اســت . این کمیته از سال 

1389 فعالیــت خود را با تشــکیل کمیته 
اصلی و چهار کمیته فرعی آغاز کرده اســت 
. وی افــزود : یکــی از فعالترین این کمیته 
هــا ، کمیته مقابله بــا رخدادهای رایانه ای 
بوده و هدف ما ایجاد آمادگی در سطح ملی 
در کلیه واحدهای بانک تجارت برای مقابله 
با کلیه رویدادهاست .مسئول کمیته پدافند 
غیرعامل بانک تجارت یادآور شد : برگزاری 
دوره هــای آموزشــی مرتبط بــا مهارتهای 
پدافند غیرعامل برای کلیه پرسنل بانک در 
سراسر کشــور ، تهیه و نصب سیستم های 
ایمنی الزم در تمام شــعب و ساختمانهای 
بانک و برگزاری دو مانور سراســری پدافند 
غیرعامل از جمله مهمترین اقداماتی اســت 
کــه بانک تجارت برای افزایش آمادگی خود 
جهت مقابله با هرحادثه ای انجام داده است .

بانک تجارت میزبان همایش تخصصی پدافند غیرعامل

بانک دی در هشتمین کنفرانس توانمندسازی 
منابع انســانی ایران به ارائــه مدل مدیریت 
ســرمایه های انســانی در نظام بانکی کشور 
خواهد پرداخت.به گــزارش اداره کل روابط 
عمومی بانک دی، این کنفرانس بین المللی 
با حضور اســتادان مدیریت و مدیران نظام 
بانکی در 29 و 30 دی ماه ســال جاری در 
برج میالد تهران برگزار می شود.در این زمینه 
معاون ســرمایه انســانی و توسعه مدیریت 
بانک دی با بیان اینکــه نظام بانکی یکی از 
پارامترهــای تاثیرگذار بر رشــد تولید برای 
خروج از رکود اقتصادی و تورمی است، اظهار 
کرد: منابع انسانی نظام بانکی به عنوان عامل 
بهبــود و تغییر، نقش کلیدی و حیاتی دارند 
چرا که بهبود و تغییر در ســاختار و منطق 

تصمیم  سازی و ارائه خدمات در نظام بانکی 
به شــدت به رویکرد و عملکرد منابع انسانی 
وابسته اســت.مجتبی حیدری افزود: در این 
راســتا بانــک دی که خــود را خالق ارزش 
آفرینی بــرای جامعه بزرگ ایران، همســو 
با اهــداف متعالی ملی می داند، در مســیر 
مســئولیت های اجتماعی و حرفه ای خود با 
خلق مدل ارزش آفرینی منابع انســانی نظام 
بانکی کشــور، تالش دارد به عنوان  شریک 
راهبردی دولت جمهوری اسالمی ایران نقش 
ملی خود را برای خــروج از رکود اقتصادی 
و تورمی ایفا کند.به گفته وی منابع انســانی 
نظام بانکی کشــور به عنوان تصمیم سازان و 
تصمیم گیران، نقش بسیاری موثری برای به 

حرکت درآوردن موتور تولید برعهده دارند.

مدل “مدیریت سرمایه های انسانی در نظام بانکی” از سوی 
بانک دی ارائه می شود

شــیوه انتخاب و اهداي جوایز به برندگان 
خــوش اقبــال »جشــنواره کارتخــوان 
پارســیان« از ســوي مدیر روابط عمومي 

بانک پارسیان تشریح شد.
به دنبال برگزاري »جشنواره کارتخوان پارسیان 
» مالکي - مدیر روابط عمومي بانک پارســیان 
درباره شیوه انتخاب و اهداي جوایز برندگان آن 
توضیحاتي را ارایه کرد .مالکي پیرامون برگزاري 
جشنواره کارتخوان پارســیان گفت: به منظور 
افزایش ظرفیت شــبکه براي پذیرش ابزارهاي 
الکترونیکي بانک پارسیان و ایجاد رضایتمندي 
هر چه بیشــتر براي مشــتریان این جشنواره 
برگزار گردید.مدیر روابط عمومي بانک پارسیان 
افزود: با توجه به نیاز به انجام تغییرات گسترده 
زیر ســاخت نرم افــزاري و ســخت افزاري در 

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و راه اندازي 
سوئیچ شارژ جدید شرکت براي تامین پین هاي 
موبایل، تغییر و راه اندازي ســوئیچ پذیرندگي و 
صادرکنندگي ، طراحي مجدد شبکه زیر ساخت 
ارتباطي ، تقویت و استقرار سیستم هاي امنیتي 
جدیــد در بخش هاي فني شــرکت، طراحي و 
تولید نرم افزار دســتگاه کارتخوان متناسب با 
سوئیچ جدید این امور با حمایت بانک و سرمایه 
گذاري قابل توجه صورت پذیرفت .ایشــان در 
همین خصوص افزود : همزمان با اجرایي شدن 
این تغییرات, تصمیم گرفته شــد در راســتاي 
مشتري مداري و قدرداني از همراهي مشتریان 
بانــک و باهدف اعتمادســازي هرچه بیشــتر 
طرحي انگیزشــي با عنوان جشنواره کارتخوان 

پارسیاني ، طراحي و اجرا گردد .

چگونگي برگزاري جشنواره کارتخوان بانک پارسیان 
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نمایندگان مجلس بانــک مرکزی را موظف کردند به منظور 
تأمین ســرمایه درگــردش پایدار بــرای واحدهای صنعتی، 
کشاورزی و تولیدی دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه 
تأمین سرمایه درگردش را در چهارچوب قانون عملیات بانکی 
بــدون ربا تدوین و ابالغ کند.به گزارش تســنیم، نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی در ادامه جلســه علنی صبح امروز 
پارلمان، بررسی الیحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور را ادامه دادند و ماده الحاقی یک به 
این الیحه مورد بررسی و تصویب قرار دادند.وکالی ملت در این 
ماده، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را موظف کردند به 
منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، 
معدنی، کشــاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های 
دانش بنیان و شرکت های صادراتی درحال کار )که در این ماده 
به اختصار »واحد« نامیده می شــوند(، حداکثر ظرف سه ماه 
از تاریخ ابالغ این قانون، دســتورالعمل اجرایی افتتاح حساب 
ویژه تأمین سرمایه درگردش را )که به اختصار »حساب ویژه« 
نامیده می شود( در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا 
)بهره( مصوب 10 شهریور 1362 شرایط و الزامات زیر تدوین 
و به شبکه بانکی کشور ابالغ کند:الف- هر واحد تنها می تواند 
یک »حساب ویژه« در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام 
یا بخشــی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز 
می شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت های قانونی و خرید 
نهاده های موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح »حساب 

ویژه« برای هر واحد، مانع از داشــتن انواع دیگر حساب های 
بانکی توسط آن واحد نیست.

ب- بانک موظف اســت حســب درخواست صاحب حساب، 
وجــوه موردنیاز برای خریــد نهاده های موردنیــاز تولید یا 
پرداخت هــای قانونی مرتبط با تولید یا صــادرات را از محل 

موجودی حســاب ویژه واحــد پرداخت کــرده، در صورت 
عدم تکافوی موجودی حســاب ویژه واحد، به میزان کسری 
حســاب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب 
مزبور را بدهکار کند. تســهیالتی که از این طریق در اختیار 
واحدهــا قرار می گیرد، از نوع حــد اعتباری و در قالب اعتبار 

در حساب جاری بوده و متناســب با مبالغ بازپرداخت شده، 
قابل تکرار می باشد. این تسهیالت صرفاً در چهارچوب عقود 
مصرح در فصل ســوم قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( و 
آیین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیالت 
می تواند از طریق واریــز تدریجی وجوه حاصل از فروش به-

»حساب ویژه« واحد انجام شود.پ- حد اعتباری حساب ویژه 
هر واحد در ســال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت 
درصد )60درصد( میانگین فروش ســه ساله آخر فعالیت آن 
واحد )مورد تأیید ســازمان امور مالیاتی کشور( و حداکثر تا 
سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد 
برای سال های بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی که به 
تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش 
ســال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، 
تعیین می گردد.ت- هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه 
جرم محسوب می شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی 
سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیالت 
حســاب ویژه محکوم خواهد شد.ث- بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران موظف است تدابیر تشــویقی و تنبیهی الزم 
را برای الزام تمامی بانک ها و مؤسســات اعتباری در راستای 
تأمین ســرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این 
ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد بانکها 
و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

بانک مرکزی موظف به افتتاح حساب تامین سرمایه در گردش برای 
واحدهای تولیدی شد

دادنامه
پرونده کالس��ه 9309988311500060 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه دادنامه 

شماره 9309978311500534 
خواهان :ش��رکت الکتروصنعت سیروان به مدیریت عباس پارساپور به شماره ثبت 9357 با وکالت 
آقای علی رضا درخشش نیا فرزند حسین به نشانی کرمانشاه م آیت اله کاشانی پاساژ ملت طبقه سوم 

دفتر وکالت درخشش 
خواندگان :

دفتر ش��رکت های صنعتی 2-سازمان صنعت معدن تجارت با وکالت آقای هوشنگ محمدی فرزند 
برومند به نشانی کرمانشاه – سه راه 22ابتدای بلوار نوبهار شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه 

3-آقای محمد حسن قادری به نشانی کرمانشاه مسکن کوچه خدیوی 2 پالک 25 
4-دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه به نشانی کرمانشاه کوچه ثبت دادسرای عمومی و انقالب 

5- اداره تصفیه و امور ورشکستگی به نشانی چهار راه بنت الهدی دادگستری کل طبقه همکف
6- بانک تجارت با وکالت خانم مریم زرافش��انی فرزند خش��ایاربه نشانی دبیر اعظم روبروی هتل 

بیستون طبقه فوقانی بانک قوامین دفتر وکالت مریم زرافشانی 
7- آقای جهانبخش صفا زاده به نشانی کرمانشاه فرهنگیان فاز 1 بلوار امیر کبیر کوی 216 پ 33 

خواسته : سایر دعاوی غیر مالی
رای دادگاه 

در مورد دعوای شرکت الکترو صنعت سیروان به طرفیت سازمان صنعت معدن تجارت ، اداره تصفیه 
و امور ورشکستگی ،جهانبخش صفا زاده دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه ، محمد حسن قادری 
،دفتر شرکتهای صنعتی ، بانک تجارت به خواسته اعالم ورشکستگی شرکت تاریخ1388/1/15 نظر 
به اینکه1- ش��رکت خوانده ردیف اول به عنوان ش��رکت سهامی با ش��ماره 9357 به عنوان شرکت 
سهامی خاص ثبت شده است بنابراین به موجب ماده2قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

1347شرکت بازرگانی می باشد.
توقف خواهان از پرداخت دیون خود ، حسب اجرائیه ثبتی صادر شده ونیز بررسی دفاتر وحساب 
های مالی وی حس��ب نظریه کارشناسی حس��ابداری وحسابرسی منتخب این مرجع  از پایان سال 
1388 محرز ومسلم بوده ومدیران شرکت به تکلیف خود حسب ماده 413 قانون تجارت عمل نکرده 
اند دادگاه نیز با اس��تناد مواد 412و415 )بند الف( 416و 417 418 قانون تجارت با رعایت بندهای 
2و3 ماده 542 همان قانون حکم ورشکستگی به تقصیر شرکت خوانده از تاریخ1388/12/29 صادر 

واعالم می دارد 
این حکم مطابق مقررات خاص ماده 537 قانون تجارت از  طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند 
ظرف یک ماه و از طرف اشخاص ذینفع که در خارج از کشور اقامت دارند ظرف دوماه از تاریخی 
که رای آگهی می شود قابل اعتراض در همین مرجع بوده و از طرف اصحاب دعوا ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اس��تان می باش��د و به موجب ماده417 
قان��ون تجارت حکم به ط��ور موقت قابل اجرا بوده واجرای آن با اداره تصفیه امور ورشکس��تگی 

کرمانشاه می باشد 
مقرر اس��ت دفت��ر :فتوکپی رای ب��رای اجرا واقدام مقتضی حس��ب مقررات ب��ه اداره تصفیه امور 

ورشکستگی کرمانشاه ارسال شود 
رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه – جمشیدی

 آگهی مزایده

پرونده شعبه تاریخ موضوع خوانده خواهان 

آگهی متشکی عنهشاکی 
مزایده 

روز 
13----

اجرای احکام 
مدنی شعبه دوم 

حقوقی 
930142

اجرای احکام مدنی ش��عبه دوم دادگس��تری شهرستان س��ر پل ذهاب در نظر دارد در پرونده 
اجرای کالس��ه 930142 مدنی محکوم له س��جاد کل کوتی )فروتن( ومحکوم علیه حجت اله 
کل کوتی وغیره واقع در روستای زرین جوب ذهاب  اموالی را که شامل 1- عرصه یک باب 
منزل مسکونی در روستای مذکور به مساحت136متر مربع با ابعاد طول 17 متر و عرض 8 متر 
و اعیانی آن برابر با 48 متر مربع می باشد با توجه به موفقیت ملک ارزش هر متر مربع عرصه 
واحد مس��کونی فوق وف��ق روز 4/000/000 ریال ارزش کل عرص��ه آن برابر با 5/400/000 
ری��ال که ارزش هرمتر اعیانی آن با توجه به نا تمام ب��ودن 800/000 ریال و ارزش اعیانی آن 
براب��ر38/400/000  ری��ال که ارزش عرص��ه و اعیان آن برابر ب��ا 92/800/000 ریال بر اورده 
وتقدیم میگردد 2- پانصد و هفتاد و یک من زمین مزرعی آبی واقع در روستای زرین جوب 
که ارزش هر هکتار اراضی آبی مورثی فوق 200/000/000 ریال و ارزش هر من  4/000/000  
ری��ال که کل ارزش 571 من زمین مزروعی آبی 2/284/000/000 ریال می باش��د 3- تقصید 
وهش��تاد ویک من)181( من زمین مزرعی دیمی که ارزش هر هکتار آن 100/000/000 ریال 
ارزش ه��ر م��ن 2/000/000 ریال  که کل ارزش )181( من زمین  دیم 362/000/000 ریال بر 
اورده وتقدیم می گردد و در مورخه 93/11/6 ساعت 10:30 صبح از طریق مزایده حضوری در 
محل اجرا احکام دادگستری سر پل سرپل ذهاب بفروش برساند طالبین می توانند 5 روز قبل از 
موعد مزایده جهت بازیده از ملک فوق مراجعه نمایند مورد مزایده از قیمت پایه شروع و به هر 
کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید تعلق می گردد و برنده مزایده اعالم می گردد 10% بهای 
مزایده فی المجلس در روز جلسه از برنده اخذ می گردد و بحساب سپرده دولتی واریز می شود 
و ما بقی بهای مزایده حداکثر ظرف یکماه از تاریخ واگذاری مزایده بایستی توسط برنده مزایده 
پرداخت و بحس��اب دادگستری تودیع شود و پس از تودیع کامل بهای مزایده ووصول هزینه 

های قانونی واجرای ملک برابرمقررات به برنده مزایده تحویل و تسلیم میگردد  
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه دوم حقوقی
 سر پل ذهاب –حسینی  

آگهی تمدید پروانه تاسیس موسسه همیاران سالمت  روان آریان زاگرس وتغییرات 
جدید  در هیئت مدیره موسسه 

 بدینوس��یله آگهی می شود که پیروصورتجلس��ه صورت گرفته در مورخ 93/7/17 موسسه همیاران 
سالمت روان  آریان زاگرس )پایگاه سالمت اجتماعی ( با شماره تاسیس 10519 / 930/90  حضور 
امضاء پایگاه س��المت ومسئولین اداره بهزیستی شهرس��تان بعد از طی مراحل قانونی و رای گیری 

صورت گرفته سمت جدید اعضاء تغییرات انجام گرفته
 در پایگاه سالمت اجتماعی مشخص گردیدکه به شرح ذیل قابل  می باشد 

اعضای هیئت مدیره : خانم مریم باقری به س��مت رئیس هیت مدیره وآقای حمزه بابایی به س��مت 
نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم واحدی به سمت خزانه دار وخانم بهیمه  اکبری به سمت روابط 
عمومی وآقای حمید نعمتی به س��مت مدیر عامل وعضوهیئت مدیره انتخاب شدند بازرس اصلی 
وعلی البدل خانم زهرا شکری به سمت بازرس اصلی وخانم مهری رحیمی به سمت بازرس علی 
البدل  انتخاب شدند    دارندگان حق امضاء : کلیه قرار دادها واسناد رسمی و اسناد تعهد آور بانکی 
از قبیل چک،سفته، و سایر نامه ها ومکاتبات اداری وغیره با امضای آقای حمید نعمتی )مدیر عامل( 
وخان��م  مریم باقری و رئیس )هیئت مدیره( خانم مریم واحدی )خزانه دار ( ومهر موسس��ه دارای 
اعتبار است  اختیارات مدیر عامل : برابر  با اساسنامه  موسسه  اهداف یا موضوعات موسسه: پیش 
گیری از معلولیت ها  وآسیب های اجتماعی روانی ، فرهنگی وخدمات مشورتی و مددکاران با انجام 
فعالیت هایی مانند برپایی کالسهای پیش از ازدواج مهارتهای زندگی ، آگاه سازی ، پیشگیری از اعتیاد 
و برنامه غربالگری شنوایی نوزادان وشیر خواران وغربالگیری بینایی )6تا3سالگی(  واز طریق مشاوره 

وروانشناسی  و تربیتی و ارجاع افراد در معرض خطر به مراکز تخصصی 
آدرس و شماره تماس موسسه : سر پل ذهاب خیابان احمد بن اسحاق جنب حرم 42231957 

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم نام: منیژه نام خانوادگی: آزاد نام پدر: باال اوغالن نشانی: اردبیل – وحدت5- خ نونهال- کوچه برومند- پالک99 
مش��خصات محکوم علیه/ محکوم علیهم نام: مصطفی نام خانوادگی: پور داخلی نام پدر: ش��عبانعلی نشانی: کرج- شهریار- 20متری بسیج- گلستان 

دهم- پالک7- منزل مصطفی پور داخلی محکوم به:
بسمه تعالی

بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به 9310090404203167 و ش��ماره دادنامه مربوطه 930997040421272 محکوم علیه محکوم اس��ت به 
1- بپرداخت مبلغ /32/233/000 ریال از بابت نفقه خواهان و از تاریخ 91/7/30 لغایت 93/1/16 و  بپرداخت مبلغ 1/497/990 ریال از بابت خسارت 
دادرسی در حق خواهان و 2- و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ /1/611/650 ریال در حق صندوق دولت پرداخت نماید.  مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه 

عمومی حقوقی)خانواده( اردبیل- ولی شیرزاده محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 و همچنین مفاد قانون نحوه 

اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید.
 م.الف: 2464

مفقودی
برگ س��بز کامیون کشنده Faw به شماره انتظامی767ع 
13 – ایران 13 به رنگ س��فید- روغنی با شماره موتور 
 269ABO 615640310609525 و شماره شاسیWD
85LFWSVXPj  به نام افراس��یاب عراقی حس��ن 

آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی
خواهان /هاش��م کمانگرباوکالت ش��هرام محمدی دادخواس��تی به طرفیت خوانده 
س��یدرحیم حسین زاده به خواس��ته مطالبه وجه بابت ...تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرس��تان سنندج نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه دهم شورای حل 
اختالف شهرستان سنندج واقع درسنندج ارجاع وبه کالسه 9309988753000261 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/29 وساعت10:00 تعیین شده است.به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس��ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتش��ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشراگهی واطالع 
ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش��انی کامل خودنسخه دوم دادخواست 

وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
زندی-مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دهم شورای حل 
اختالف شهرستانسنندج

م/الف:3974

آگهی تغییرات شرکت تعاونی دوهزارونهصدونودوسه کانی یابان کردستان 
به شماره ثبت 6497 وشناسه ملی 10860222447

بموجب نامه شماره 21407 مورخ 93/8/20 اداره تعاون سنندج وبه استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1393/7/26 تصمیمات زیراتخاذشد:1- آقای محمدماجدی باکدملی 3760084214 به سمت رئیس2- آقای 
کریم قادرمرزی با کدملی 5589831891 به س��مت نائب رئیس3- ناهیدصوفی آبادباکدملی 3732113231 
به سمت منشی هیئت مدیره وبه عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت3 سال انتخاب گردیدند.طبق 
اساسنامه ش��رکت کلیه قراردادها واسنادرسمی وتعهدآوربانکی عقوداسالمی نظیرچک،سفته ،برات وغیره 
واوراق بهادارپ��س ازتصوی��ب هیئت مدیره با امضای متفق مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ومهرش��رکت 
ودرغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره ومهرشرکت دارای اعتبارقانونی 

می باشد.
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان کردستان

م/الف:3977

آگهی تغییرات شرکت تعاونی دوهزارونهصدونودوسه کانی یابان کردستان 
به شماره ثبت 6497 وشناسه ملی 10860222447

بموجب نامه شماره 21407 مورخ93/8/20 اداره تعاون سنندج وبه استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطورف��وق العاده مورخ1393/7/17 تصمیمات ذیل اتخاذش��د:اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت3 
س��ال انتخاب گردیدند:محمدماجدی کدمل��ی 37600848421 – کریم قادرم��رزی کدملی 5589831891 
– ناهیدصوف��ی آبادکدمل��ی 3732113231 ب- اعضاعلی البدل هیات مدیره- پرس��توزندکریمی کدملی 
3730234714 – بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال مالی به شرح ذیل انتخاب شدند.الف(بازرس 
اصلی گالله زندکریمی کدملی 3732453960 ب(بازرس علی البدل فرهادرضایی کدملی 3732047156 – 

صورت های مالی منتهی به سال 1392 موردتصویب قرارگرفت.
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان کردستان

م/الف:3976

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 7519 13936033101000 مورخ1393/8/6 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی علی اصغر مرشد زادگان فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه 680 صادره از همدان در ششدانگ 
یک باب س��اختمان  به مس��احت  264/40   متر مربع مف��روز از پالک 4322 فرعی از 163 اصل��ی واقع در البرز 
خریداری از مالک رسمی دکتر حسن صالحی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف   15/383/396  

چاپ اول  :16 /93/10 چاپ دوم :4 /93/11 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس - ایرج فهیمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 139360331010010517 مورخ 1393/09/16 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای بررضا ایرانپور  فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 378 صادره از قروه  در ششدانگ یک باب ساختمان /خانه/
یک قطعه زمین مزروعی /یک قطعه باغ  به مساحت  125/53  متر مربع پالک فرعی از اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک 
4063 فرعی از 163 اصلی واقع در سرحدآباد  خریداری از مالک رسمی آقای حسن آهوبند محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف  15/373/368 

چاپ اول  :93/10/16 چاپ دوم : 4 /93/11 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس  - ایرج فهیمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره8264 13936033101000 مورخ1393/8/25 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی اکبر امینی  فرزند نوراهلل  بش��ماره شناس��نامه 174 صادره از س��نقر  در شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 137/15 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک2003  فرعی از 163 اصلی واقع در کرج – سرحدآباد  خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای منوچهر غیاثی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف  15/386/383 چاپ اول  :  93/10/16 چاپ دوم : 93/11/4

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس -ایرج فهیمی 

آگهی تغییرات شرکت پویش تجهیزغرب شرکت با مسولیت محدودبه شماره ثبت 
9062 وشناسه ملی 10610123574

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/8/23 تصمیمات ذیل اتخاذگردید:ارائه مشاوره ،ارزیابی 
وکارشناس��ی علمی وتعیین پیش نیازهای مربوطه درطراحی،س��اخت وراه اندازی مراکزخدمات بهداشتی، درمانی 
ومراکزتحقیقاتی-ارائه مشاوره درتجهیزمراکزپژوهشی،خدمات بهداش��تی ودرمانی)سخت افزاری ونرم افزاری(-
ارائه مشاوره درتهیه مشخصات فنی تجهیزات پزشکی،پژوهشی با توجه به اهداف موردنظرمرکزذیربط- نگهداری 
پیشگیرانه )PM(درموردتجهیزات مختلف پزشکی)تشخیصی-درمانی(درمراکزارائه خدمات بهداشتی ودرمانی- تهیه 
شناسنامه فنی تجهیزات مراکزتحقیقاتی،بهداشتی ودرمانی وتهیه بانکاطالعاتی)بادریافت سفارش(- طراحی وساخت 
سیستمهای الکترنیکی ویژه موردنیازدرآزمایشگاههاومراکزتحقیقاتی علوم پزشکی ازجمله سیستمهای ثبت وپردازش 
اطالعات)بادریافت سفارش(- بررسی وتحقیق درزمینه کالیبراسیون تجهیزات تحقیقاتی وبیمارستانی)تشخیصی-
درمانی(واطمینان ازتدارک تجهیزات باقابلیت مناس��ب وارائه خدمات موردنیاز)بادریافت سفارش(-ارائه مشاوره 
جهت تعیین استاندارهای تجهیزات گروههای پزشکی وبومی سازی آنها. ارائه مشاوره درفناوری اطالعات پزشکی 
درایران- کاربری سیستمهای GIS دربهداشت- توسعه بانکهای بیماری ها- زمینه های مختلف ازجمله پردازش 
سیگنال ومباحث نرم افزاری گرفته تاطراحی،ساخت،راه اندازی،نصب وتعمیردستگاه های تصویربرداری وقطعات 
پزشکی یااندام مصنوعی)پروتزواورتز(- سکوبندی آزمایشگاهی- خریدوفروش تجهیزات پزشکی دندان پزشکی 
آزمایشگاهی وملزومات بیمارستانی)ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذو صدورپروانه فعالیت نمی باشد(درنتیجه 

ماده2 اساسنامه بشرح فوق اصالح میگردد.
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان کردستان

م/الف:3975

دادنامه 
دادنام��ه ش��ماره  کرمانش��اه  دادگاه عموم��ی حقوق��ی شهرس��تان  پرون��ده کالس��ه 9309988311500060 ش��عبه 15 

 9309978311500599
 خواهان : شرکت الکتروصنعت  سیروان به مدیریت عباس پارسا پور به شماره ثبت 9357 با وکالت آقای علی رضا درخشش 

نیا به نشانی کرمانشاه م ایت اله کاشانی پاساژ ملت طبقه سوم دفتر وکالت درخشش 
خواندگان : 

1-آقای جهانبخش صفا زاده به نشانی کرمانشاه فرهنگیان فاز 1 بلوار امیر کبیر کوی 216پ 33
2-دفتر شرکت های صنعتی 3- سازمان صنعت معدن تجارت با وکالت آقای هوشنگ محمدی به نشانی کرمانشاه –سه راه 22 

بهمن ابتدای بلوار نوبهار شرکت شرکهای  صنعتی کرمانشاه 
4- آقای محمد حسن قادری به نشانی کرمانشاه مسکن کوچه خدیوی 2 پالک 25 

5- دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه به نشانی کرمانشاه کوچه ثبت دادسرای عمومی و انقالب
6-اداره تصفیه  و امور ورشکستگی به نشانی چهار راه بنت الهدی دادگستری کل طبقه همکف

7-بانک تجارت با وکالت خانم مریم زرافش��انی به نش��انی دبیر اعظم روبروی هتل بیستون طبقه فوقانی بانک قوامین دفتر 
وکالت مریم زرافشانی

خواسته :درخواست اصالح رای 
رای تصحیحی دادگاه 

نظر به اینکه در سطر 4 بند 1 صفحه اول دادنامه شماره 9309978311500534 مورخ 1393/8/19 به دلیل سهو قلم و اشتباه 
کلمات ))خوانده ردیف اول(( و در سطر 1 صفحه دوم آن ))خوانده(( قید شده در حالی که آنها ))خواهان(( می باشد بنابراین 
دادگاه با اختیار حاصله از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی کلمات یاد شده را به خواهان تصحیح می نماید این رای از هر 

حیث تابع رای اصلی و جزئی از آن بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون این رای ممنوع می باشد
رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه –جمشیدی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
به این وسیله به آقایان هادی بشیری فرزند مهدی شناسنامه شماره 370 صادره از کرمانشاه و 
امیر علی بش��یری فرزند امیر به شماره شناسنامه 324/3277965 صادره از کرمانشاه با والیت 
پدرش امیر بشیری فرزند هادی ساکنین کرمانشاه ،میدان رفعتیه ، خیابان پزشکان ، درب دوم 
جنب بانک صادرات ، کد پستی 64381-67147 ابالغ می شود که بانک صادرات کرمانشاه به 
استنادسند رهنی شماره 172883-1387/9/12 دفتر 23 کرمانشاه جهت وصول مطالبات خود به 
انضمام خسارت تاخیر متعلقه تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 8900725 و به کالسه دستی 115/67 ط  در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1393/1/9 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده 
، لذا بنا ب تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
ازروزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تارخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه 
مندرج در س��ند رهنی فوق با تقاضای بس��تانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از 

حاصل فروش  آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد .
مسئول واحداجرای اسناد رسمی کرمانشاه 

بسمه تعالی 
خواهان ها آقایان مهربان سهرابی و منوچهر سهامی دادخواستی به طرفیت خوانده 
خانم مرس��ده منوچهری فرزند ناصر به خواسته الزام به ایفای تعهد)مالی( مبنی بر 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان گیالنغرب نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
1 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان گیالنغر بواقع در شهرس��تان گیالنغرب میدان 
مقاومت ارجاع و به کالس��ه 9309988470301107 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/11/25 و س��اعت 10:00 تعییین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان گیالنغرب 
 لیدا بهرامی فر

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کنگاور 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
آگه��ی موضوع م��اده 3 قان��ون و م��اده 13آئین نام��ه قانون نام��ه تعیین تکلیف 
وضعی��ت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 
139360316003003834 مورخ 1393/09/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کنگاور تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم معصومه خزایی فرزند علی عس��گر بشماره شناسنامه 2 صادره از کنگاور در یک باب خانه 
به مساحت 76/14 متر مربع پالک 27 اصلی قطعه یک واقع در خیابان طیبه زمانی کوی مفتح کوچه کاظمی 
خریداری از مالک عادی آقای مراد خزائی در تاریخ 1386/07/24 که از مالکیت آقای حسین سلیمی  محرز 
گردیده است .  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول :1393/10/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :1393/10/16

پرویزرزمجو-  رئیس ثبت اسناد امالک 



شهری، راه و ساختمان پنجشنبه 18 دی 1393 - 8 ژانویه 2015 - 16 ربیع االول 1436 - شماره 102568

گردهمایی معنوی حمایت 
از کــودکان کار و خیابان 
مناطــق  و   9 منطقــه 
آزادی  میدان  در  همجوار 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی 
شــهرداری منطقه 9 ، در 
کارگروه  گردهمایــی  این 
رفــع  بــرای  تخصصــی 

مشــکالت و نیازهای این کودکان تشــکیل و 
مقرر شد این کارگروه با مشارکت سرای محله 
دکتر هوشــیار اقدامات فرهنگی و آموزشی را 

برای کودکان کار در دستور کار قرار دهد.
ایــن کارگروه در نظر دارد تــا امکانات برپایی 
دوره های آموزشــی رایگان برای باسواد شدن 
این کودکان را فراهم کرده و برخی مشــکالت 
مانند نداشتن شناسنامه ، حمایت های مالی و 

... را نیز مرتفع کند.
گــزارش،  ایــن  برپایــه 
حمایت از حقوق کودکان 
به ویژه کــودکان محروم 
و کودکانی که در معرض 
آســیب هــای ناشــی از 
نابســامانی  بحران هــا و 
هــای اجتماعی و حوادث 
طبیعــی هســتند وظیفه 
انســانی و اجتماعی بوده کــه بر عهده یکایک 

افراد ، سازمانها و نهادها است.
گردهمایی معنوی حمایــت از کودکان کار و 
خیابان منطقه 9 و مناطق همجوار با مشارکت 
ســرای محله دکتــر هوشــیار و معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه 9 پای 
برج آزادی و با برپایی برنامه های آموزشــی و 

تفریحی متنوع برگزار شد.

گردهمایی معنوی حمایت از کودکان کار و خیابان در میدان آزادی 
برگزار شد

شــهردار منطقه 20 در چهل و هفتمین ســالروز 
درگذشــت جهان پهلوان غالمرضــا تختی که در 
ابن بابویه شهرری برگزار شد، گفت: پروژه عمرانی 
بازسازی آرامگاه تختی در چند روز آینده کلید می 
خورد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 20، 
منصور کتانباف با اعالم این مطلب افزود: به منظور 
ارج نهادن به مقام پهلوانــی و قدردانی از خدمات 
ماندگار جهان پهلوان غالمرضا تختی، توافقات الزم 
برای بازسازی آرامگاه این قهرمان ورزشی در محل 
ابن بابویه شــهرری، با اداره اوقاف شهرستان ری و 
استان تهران انجام شده است و عملیات اجرایی طی 
روزهای آینده آغاز می شود.کتانباف با اشاره به اینکه 
فضای فعلی آرامگاه تختی مناسب شان این نام آور 
ملی کشورمان نیست، افزود: بازسازی این آرامگاه 
شــامل نصب مقبره جدید، احداث سالن همایش 
و مــوزه ای برای مدال هــا و کاپ های قهرمانان 
ورزشی است.وی ترویج و تقویت روحیه پهلوانی را 
از اولویت های مدیریت شهری برشمرد و ادامه داد: 

در راستای رویکرد فرهنگی مدیریت شهری تهران، 
توجه به ورزشکاران معاصر و پیشکسوتان ورزشی 
و گرامیداشت یاد و خاطره پهلوانان ایرانی از برنامه 
های مستمر این مجموعه است.شهردار منطقه 20 
در پایان بــه احداث 5 زورخانه در منطقه 20 طی 
ســال های اخیر و توسعه زیرساخت های مناسب 
برای ترویج و توسعه ورزش پهلوانی در شهرری نیز 
اشاره کرد.مراسم چهل و هفتمین سالگرد درگذشت 
جهان پهلوان تختی با حضور شهردار منطقه ، قائم 
مقام، معاونان اجتماعی و امور شهری، دبیر کارگروه 
مدیریت شــهری و مدیر روابط عمومی شهرداری 
منطقه 20، شجاع پوریان عضو شورای شهر تهران، 
حســن غفوری فرد و جمع زیادی از اهالی ورزش 
و عالقمند به این اســطوره پهلوانی کشور امروز در 
ابن بابویه تهران همچون سال های گذشته که مملو 
از عالقه مندان به روحیه پهلوانی مرحوم تختی بود 
برگزار شــد تا یاد و خاطره جهان پهلوان غالمرضا 

تختی را گرامی بدارند.

آغاز عملیات عمرانی بازسازی آرامگاه تختی، به زودی

10 مرکــز آموزش امداد و 
نجات در حوادث و سوانح 
و  داوطلب  ویژه شهروندان 
عالقمند به اصول و مبانی 
امدادگــری و فوریت های 
پزشکی در 10 نقطه تهران 
و در محــل پایــگاه های 
مدیریــت بحــران نواحی 

ایجاد می شود.
به گزارش شهرنوشــت به 

نقل از روابط عمومی ســازمان پیشــگیری و 
مدیریت بحرات شــهر تهــران، احمد صادقی 
رئیس ســازمان در مراســم افتتاح یک پایگاه 
جدید پشتیبانی مدیریت بحران در شرق تهران 
با اعالم این خبر افزود: مدیریت بحران جامعه 
محور به نقش و حضور پر رنگ مردم در تحقق 
شهر تاب آور و ایمن توجه دارد . تشکیل گروه 

هــای مردمــی داوطلب 
محله)  اضطراری  واکنش 
های  ســال  طــی  دوام( 
از  موثر  اقدامی  گذشــته 
سوی شهرداری تهران در 

همین حوزه است.
وی افزود : تا پایان برنامه 
تهران  شــهرداری  پنجم 
از یک  هــر محلــه  باید 
پایــگاه مدیریــت بحران 
برخوردار شــود. کارکرد این پایگاه های محلی 
عالوه بر ذخیره اقــالم امداد و نجات به میزان 
2 درصد جمعیت محله براســاس اســتاندارد 
رایج جهانی، اســتقرار ســتاد مدیریت بحران 
ناحیه اســت که این دفاتر به طــور مرتب در 
،آموزش شهروندان  حوزه شناسایی مخاطرات 

و ارتقای آمادگی عمومی فعال خواهند بود.

10 پایگاه آموزشی امداد و نجات ویژه شهروندان داوطلب 
برپا می شود

خبر

36 غرفه ي اطالع رساني در ارتفاعات 
توچال بر پا شد

پنجمین جشنواره دوستداران کوهستان و محیط زیست 
با بر پایی 36 غرفه ي اطالع رســاني در ارتفاعات توچال 
آغــاز به کار کرد.به گــزارش روابط عمومی شــهرداری 
منطقه یک ســید مصطفی حاج آقامیر شــهردار ناحیه 
کوهســتان با بیان مطلــب فوق اظهار داشــت : در این 
جشنواره ســازمان آتش نشــانی، جمعیت هالل احمر ، 
فدراســیون کوهنوردی ، ســتاد بحران، محیط زیســت 
،اداره فرهنگی ، اداره ســالمت شهرداری منطقه یک و... 
دســتاوردهای خود را در غرفه ها به نمایش گذاشته اند.
وی با اشــاره به اقدامات زیســت محیطی در مسیرهای 
کوهســتان تصریح کرد : در مسیر برای جمع آوری زباله 
ها بیش از 300 سطل زباله جانمایی شده است و فاضالب 
سرویس های بهداشتی جمع آوری و بر اساس درخواست 
گردشــگران و کوهنوردان در مسیر کوهپیمایي دربند و 
پلنگ چال جهت تامین روشــنایی در شب و تامین گرما 
در فصل ســرما ، برق پایگاه هــا از طریق نصب صفحات 
انرژي خورشــیدي تامین شده اســت .آقامیر با اشاره به 
استقبال شهروندان از پنجمین جشنواره کوهستان گفت: 
برنامه های جشــنواره کوهستان از 16 دی ماه آغاز شده 
اســت و روزهای پنجشــنبه و جمعه از ساعت 10 صبح 
تا 22 میزبان شــهروندان است.شهردار ناحیه کوهستان 
شــهرداری منطقه یک افزود: در طول برپایی جشــنواره 
رادیو کوهستان  با حضور مجریان توانمند   به پخش زنده 
و اجرای برنامه های شاد فرهنگی وتفریحی می پردازند.

قائم مقام وزارت راه و شهرسازی با رد غیرقانونی 
بودن افزایش قیمت مسکن مهر گفت: با افزایش 
قیمــت مصالح و دســتمزدها دولــت ناگزیر به 
افزایش قیمت اســت و هر جایی کــه پیمانکار 
مقصر افزایش قیمت باشــد، از سوی دولت ملزم 
به پرداخــت جریمه این افزایــش خواهد بود.به 
گزارش ایسنا، اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر 
راه و شهرســازی با اذعان به افزایش انتقادات به 
مدیریت کالن مسکن مهر، گفت: جناب وزیر صد 
در صد به اتمام پروژه مسکن مهر در عین انتقاد 
به این طــرح، اعتقاد دارنــد و مرتبا پیگیر روند 
اتمام مسکن مهر از بنده و سایر معاونین هستند 
کــه افزایش 5 میلیونی وام مســکن مهر یکی از 
ثمره های پیگیری های ایشان است.وی با اشاره 
به حضور خود از ابتدای آغاز طرح مسکن مهر در 
وزارت راه در دولت نهم و دهم، به اشــراف خود 
بر پروژه های مسکن مهر اشاره کرده و ادامه داد: 
بنده اغلب پروژه ها را بازدید کرده ام و با اســتان 
ها در ارتباط هستم، جلسات متعدد مستمری با 
استانداران کشور داریم و روند پیشرفت پروژه ها 

را رصد می کنیم.
وی افزود: در حوزه ســتادی وزارت خانه شورای 
مســکن، با حضور شخص وزیر تصمیمات الزم را 
در این باره اتخاذ مــی کند.قائم مقام وزیر راه با 

اشاره به2 میلیون و 300 هزار قراداد بسته شده 
مسکن مهر، تاکید کرد: از این تعداد یک میلیون 
و 252 هزار واحد افتتاح شــده است که تا پایان 
سال 200 هزار واحد دیگر آماده افتتاح می شود.
وی با اشــاره به عدم تحویــل برخی پروژه های 
آمــاده به مردم گفت: پروژه ای آماده اســت که 

مشــکل آب و برق و گاز نداشته باشد به همین 
دلیــل هم اکنون 300 هزار واحــد آماده افتتاح 
داریم که به دلیل عــدم اتمام خدمات زیربنایی 
نمــی توانیم به مــردم تحویــل دهیم.این مقام 
مســئول وزارت راه و شهرســازی گفــت: طبق 
قانون تامین ایــن زیرســاخت ها وظیفه وزارت 

راه و شهرسازی نیســت و خدمات زیر بنایی در 
حوزه وظایف وزارت نیرو و وزارت نفت، خدمات 
روبنایــی در حوزه مســئولیت وزارت آموزش و 
پــرورش و خدمــات تامینــی در حیطه وظایف 
وزارت کشــور تعریف شده اند.مهرآبادی با تاکید 
بر وظیفه وزارت راه مبنی بر ســاخت مســکن، 
ضمن تشــکر از همکاری ســایر وزارتخانه ها در 
این پــروژه ادامه داد: ســایر وزارتخانه ها در حد 
توان شان با وزارت راه همکاری داشته اند اما برای 
ادامه کار با مشــکل کمبود اعتبار مواجه اند. لذا 
وزارت راه بــرای کمک در ایــن زمینه به عنوان 
مثال از منابع اعتباری خود وزارت اکنون در حال 
ساخت 300 باب مدرســه و 300 باب مسجد و 
کالنتری اســت که البته نیــاز بیش از این تعداد 
است.وی با اشــاره به برگزاری جلسات متعدد با 
معاون اول رئیس جمهور در این خصوص افزود: 
پس از برگزاری جلســات متعدد با پیشنهاد وزیر 
راه تصمیم بر این شــد تــا کارگروهی مرکب از 
نماینده ســازمان مدیریت، نمایده وزارت نیرو و 
وزارت راه، میــزان اعتبار مورد نیاز برای خدمات 
زیربنایی برآورد شــده و به معاون اول ارائه شود. 
لــذا طبق برآوردهای صــورت گرفته پنج هزار و 
ششــصد میلیارد تومــان اعتبار جهــت تکمیل 

خدمات زیربنایی برآورد شده است.

کاهش 5 میلیونی آورده متقاضیان مسکن مهر

 ضرورت نصب صحیح دودکش یکی از راههای انتشار گاز مونوکسید کرین)قاتل خاموش( 

عدم تهویه مناسب هوای داخل خانه و عدم نصب صحیح دودکش و کالهک H می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقي   شرکت گاز استان 
آذربایجان شرقي 

 شرکت گاز استان 
آذربایجان شرقي 

بررسي علل و عوامل تاثیرگذار بر ترافیک شهري 

 ترافيک مقوله پيچيده شهري است که بواسطه گسترش شهرها و معماري قديم حادث مي شود
 ترافیک مقوله ای است پیچیده که تنها مختص شهرهای 

بزرگ نیست شهرهای کوچک نیز با آن درگیر هستند.
 در این مقاله به راهکارهاي برون رفت از این معضل 

اشاره شده است . 
هم��ان گونه ک��ه مي دانیم ترافیک مقوله اي اس��ت که بس��یاري از 
کارشناس��ان و محقق��ان به بحث و بررس��ي آن پرداخت��ه اند و هر 
ش��هري به نحوي با این مقوله دس��ت به گریبان اس��ت و مشکالت 
عدیده اي براي ش��هروندان ب��ه وجود مي آورد.ش��هر ایالم نیز به 
نحوي درگیر این مش��کل بزرگ اجتماعي اس��ت که بارها در رسانه 
ه��اي جمع��ي اعم از دیداري، ش��نیداري و نوش��تاري مورد نقد و 

بررسي قرار گرفته است. 
بنا به گفته کارشناس��ان، ما در عرصه ترافیك با چند عامل عمده سر 
و كار داریم: انسان، خودرو، جاده و قوانین و مقررات که به سامان 
كردن هر یك از این عوامل، راهكارهاي خاص خود را دارد. لیكن 
از آنجا كه با موجودي به نام انس��ان روبرو هس��تیم، او هم سازنده 
خودرو و هم جاده اس��ت، و هم واضع قوانین و مقررات، و عالوه 
برآن خود نیز راكب و اس��تفاده كننده از س��ه عامل مذكور مي باشد 
مي توان نتیجه گرفت كه علت العلل این مشكالت، فردي و انساني 
اس��ت و شاه كلید حل مشكل نیز در دست اوست. اما همین نتیجه 

گیري است كه كار متولیان امر ترافیك را مشكل كرده است. 
بنابرای��ن با توجه به اهمیت بس��یاري که پدی��ده ترافیک دارد نیاز 
دانس��تیم که در باب آن به تحقیق و جس��تجو بپردازیم به گونه اي 
که در این جا عالوه بر مطالعه موضوع از نقطه نظرات ش��هروندان، 
کارشناس��ان و متولیان امر ترافیک ش��هر ایالم نیز بهره جسته ایم تا 
شاید گره هاي ناشناس وناگفته این معضل را شناسایي کنیم و براي 

رفع آن ها ایده و اراده اي به کار بسته شود. 
در بررسي علل و عوامل ایجاد این ویروس مختل کننده خیابانهاي 
ش��هر ایالم        ) خیابانهاي منتهي به تقاطع س��عدي (با مواردي 

برخورده ایم که اهم آنها از دیدگاه کارشناسان عبارتند از:
الف( وجود مش��اغل مزاحم در مرکز شهر ایالم:)در اینجا به عنوان 

مثال تقاطع سعدي شهر را در نظر گرفته ایم( 
تقاطع سعدي به عنوان مرکز اصلي شهر یکي از پرترددترین مکانها 
در س��طح ش��هر ایالم به ش��مار مي رود و س��اختار آن به گونه اي 
است که هر قشري از مردم اعم از پزشک، کارمند، کارگر، دانشجو، 
بازاري، کاس��ب، راننده و حتي افراد بیکار و فاقد شغل نیز حداقل 
در طول روز از این مس��یر گذر مي کنند. به گفته برخي از مسئوالن 
شهر ایالم وجود مشاغل مزاحم از جمله دست فروشان، ساختمان 
پزش��کان ، میوه و تره بار فروش��ان و ... در این مسیر سبب شده تا 
ه��ر روز مراجعین زیادي به این مکانه��ا بروند و بر حجم ترافیک 

بیفزایید. 
بنابراین یکي از راهکارهاي ارائه ش��ده توس��ط کارشناس��ان براي 
کاهش ب��ار ترافیک در مرکز ش��هر ایالم انتقال مش��اغل مزاحم به 
خارج از ش��هر عنوان ش��ده که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و 
اجراي آن از س��وي مسئوالن و مدیران ش��هري مي تواند گام موثر 
و اساس��ي در کاهش حجم ترافی��ک و همچنین ایجاد نظم در مرکز 

شهر به شمار آید.
ب( افزایش روز افزون خودروها: 

یک��ي دیگر از م��واردي که در افزایش ترافیک ش��هر ایالم بس��یار 
تاثیرگذار بوده افزایش روز افزون خودروهاست. 

هر س��اله بیش از800 دستگاه خودروي جدید استان شماره گذاری 
میشود 

براي کنترل این مورد مسئوالن و کارشناسان تاکنون راهکارهایي را 
ارائ��ه و اجرا نموده اند که از جمله آنه��ا را مي توان اجراي طرح 
زوج و فرد کردن خودروها در برخي خیابانهاي پرتردد شهر، سهمیه 
بن��دي س��وخت و در ادامه افزایش نرخ آن ، اح��داث تقاطع هاي 
متعدد و هوش��مند کردن آنها، توس��عه ن��اوگان حمل و نقل عمومي 
و ترویج فرهنگ اس��تفاده از آنها به جاي خودروهاي شخصي و... 

را نام برد.
ج( تغییر نکردن خیابانهاي شهر طي سالیان متمادي: 

در کنار دیگر موارد تغییرنکردن خیابانهاي ش��هر ایالم طي س��الیان 
متمادي یکي دیگر از علل ازدحام خودروها و ترافیک به شمار مي 
رود. از آنجا که اصالح خیابانها و توسعه آنها نیاز به بودجه و اعتبار 
گسترده و همچنین زمان طوالني دارد لذا براي رفع آنها مي بایست 

اعتبارات شهري افزوده شود. 
کارشناسان شهري براي رفع این مشکل اخیرًا به راهکاري همچون 
راه اندازي بانک ش��هر براي تامین مناب��ع مالي پروژه هاي عمراني 
ش��هر پرداخته اند که در صورت جذب حداکثري اعتبارات مردمي 
م��ي توان ش��اهد تغیی��ر ، تحول و اص��الح خیابانهاي ش��هر ایالم 

باشیم.
د( عدم وجود برنامه ریزي فرهنگي در سطح شهر ایالم: 

ضرورت وجود برنامه ریزي فرهنگي مي تواند در هر حیطه توس��عه 
اجتماعي و فرهنگي را به دنبال داشته باشد، به گونه اي که ضرورت 
نیاز آن در همه زمان ها و مکان ها احس��اس مي ش��ود، به خصوص 
پرداخت��ن به معض��ل ترافیک از منظر یک برنامه ریزي کالن بس��یار 
حایز اهمیت اس��ت؛ بنابرای��ن طراحي یک برنامه ری��زي فرهنگي 
اس��تراتژیکي ک��ه از ابزارهاي توس��عه فرهنگي مي باش��د مي تواند 
گامه��اي موث��ري در ارتق��اء و توس��عه فرهنگ ترافیک ب��ر دارد و 

مشکالت این پدیده را به حداقل کاهش دهد. 
برنامه ری��زي و آم��وزش فرهنگ ترافیک در دو مرحله مي بایس��ت 
دنبال شود: در کوتاه مدت یا به عبارتي ضربتي، به منظور جلوگیري 
از توسعه و گسترش وضع نابسامان کنوني که در این مرحله اصالح 
قوانی��ن و مقررات مربوطه و اجراي جدي آن بس��یار حائز اهمیت 
است. باید طرح هاي همه جانبه و سازگار با خصوصیات اجتماعي 
تهیه ش��ده و پس از آن طي مراحل قانوني به اجرا گذاش��ته شود تا 
حداق��ل این بیمار در حال احتضار را نجات داده و بهبود بخش��ید 
و در دراز م��دت نی��ز باید ب��ه فکر آموزش بنیادي و اساس��ي بود؛ 
بدین صورت که طرح هایي تهی��ه گردد که آموزش فرهنگ ترافیک 
را در خانه، مدرس��ه، دانش��گاه، اداره، کارخانه، شهر و روستا دنبال 
و پیگی��ري نماید. باید قبول کرد که عدم آم��وزش فرهنگ ترافیک 
و ب��ه عبارت دیگر فق��ر فرهنگ ترافیک در ش��هري همچون ایالم 

دش��واري هاي زیادي براي همه فراهم آورده است و راه حل چنین 
مش��کلي همکاري و مش��ارکت همه جانب��ه مردم با دس��تگاه هاي 
اجرایي مي باش��د. بنا بر عقیده کارشناسان از برنامه هایي که مي توان 
جه��ت ارتقاي این پدیده ارایه داد آم��وزش آن از دوران کودکي و 
آموزش در مدارس و آموزش و نمایش برنامه هاي فرهنگي موثر از 

صدا و سیما مي باشد. 
 از فراگیرتری��ن و محبوب ترین وس��ایل ارتباط جمعي که در ایران 
درص��د قابل توجه��ي از بینن��دگان را به خود اختص��اص مي دهد 
تلویزیون مي باشد؛ برنامه هایي نظیر: طراحي سوژه براي برنامه هاي 
تلویزیوني، فیلم هاي آموزش��ي، پیام هاي تبلیغاتي، پیام هاي هشدار 
دهنده، دوربین مخفي، میان پرده ها، انیمیشن ها و میز گردها مي تواند 
بسیار موثر باشد که خوشبختانه این وسیله پر بیننده در سالهاي اخیر 
در این راستا اقدامات شایان توجهي انجام داده است ، چرا که این 
وسیله ارتباطي به صورت موردي مي تواند به مشکل ترافیک سطح 

شهر ایالم بپردازد و در این زمینه آموزشهاي الزم را ارائه دهد.
ه( ازدیاد دس��تگاههاي ذیربط در امر ترافیک و عدم هماهنگي آنها 

با یکدیگر: 
بررسي ها نشان مي دهد نبود هماهنگي و رشد عملكردهاي مستقل 
توس��ط متولیان ترافیك، توجه بیش از اندازه به مسائل و مشكالت 
حاش��یه اي و نب��ود متول��ي واح��د در حوزه حم��ل و نقل موجب 
فراموشي اهداف اصلي كه همان حل معضل ترافیك است شده، تا 
آنجا كه حتي اجراي برخي طرح هاي تس��هیالتي ترافیكي همچنان 

با مشكالتي روبرو مي شود. 
در استان ایالم 17 ارگان به طور مستقیم و 35 دستگاه نیز به صورت 
غیرمس��تقیم در امر ترافیک ش��هري نقش دارند که الزم است براي 
این دستگاهها شرح وظایف و ضمانت اجرایي جدیدي اجرا شود 
ب��ه همین دلیل رفع ای��ن معضل منوط به مس��اعدت وهماهنگي و 
هم��کاري همه ارگانها ونهادهاي مرتبط جهت رس��یدن به یک نظم 

کامل ترافیکي است. 
بنابرای��ن ح��ل معض��ل »ترافی��ك« و »فرهن��گ س��ازي« در این 
رابط��ه، همكاري بیش��تر همه ارگانها و س��ازمان ه��اي متولي امر 
آم��وزش از جمل��ه ادارات کل آم��وزش و پ��رورش و فرهن��گ و 
ارش��اد اس��المي، راهنمایي و رانندگي و س��ازمان هاي شهرداري، 
 ص��دا و س��یما و حتي رس��انه ه��اي تأثیرگ��ذار را نیز م��ي طلبد.

همچنین ایجاد ارتباط و همكاري گسترده و نزدیك فني و تخصصي 
با مجامع علمي و دانش��گاه ها و به روز كردن تجهیزات و فناوري 
م��ورد اس��تفاده راهنمای��ي و رانندگي ب��ا همكاري كلیه س��ازمان 
ه��اي درگی��ر و مس��ئول در امر حم��ل و نقل و ترافی��ك از جمله 
 راهكارهاي حل این معضل اجتماعي- فرهنگي عنوان ش��ده است.
بدیه��ي اس��ت ای��ن اقدام��ات زمان��ي م��ي توان��د ب��ه درج��ه 
اي از مطلوبی��ت برس��د ك��ه هم��گام ب��ا تش��كیل ای��ن نهاده��ا، 
 فرهن��گ س��ازي همس��و نی��ز ب��راي آن در نظ��ر گرفت��ه ش��ود.

از دیدگاه شهروندان نیز مواردي ذکر شده که عبارتند از
:الف( عدم توسعه و استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومي 

تقریبا هر روز در اکثر خیابان هایي که به محدوده داخل شهر منتهي 

مي شوند ترافیک وجود دارد و جابه جایي مسافران به مرکز شهر به 
کندي صورت مي پذیرد و این امر عالوه بر این که وقت مردم را هر 
چه بیش��تر هدر مي دهد استهالک خودرو و مصرف بي مورد بنزین 
را نیز به دنبال دارد. اگر مردم س��عي کنند در اکثر موارد از وس��ایل 
حمل و نقل عمومي اس��تفاده کنند شرایط بهتري را شاهد خواهیم 
بود. در صورت اس��تفاده از وسایل حمل و نقل عمومي که تقریبا به 
اندازه الزم در اختیار مردم گذاشته شده است قطعا تا حدي معضل 
ترافیک رفع خواهد شد اما متاسفانه ورود بیش از حد خودروهاي 

شخصي به خیابان ها وضعیت ترافیک را هر روز بدتر مي کند.
ب( عدم توجه به حقوق سواره ها: 

ش��اید بارها ش��اهد بوده ایم که برخي از ش��هروندان با وجود پل 
ه��اي عابر پیاده همچنان قانون ش��کني مي کنند و از عرض خیابان 
عبور مي کنند این امر موجب کندش��دن ت��ردد خودروها در اغلب 

خیابانهاي پرترافیک شهر مي شود. 
علت��ي که در این رابط��ه مي توان مطرح کرد ع��دم توجه و یا عدم 
احترام به حقوق رانندگان وسایل نقلیه است که در اغلب خیابانهاي 
شلوغ و پرتردد شهر ایالم به بار ترافیکي شهر مي افزاید و این مورد 
در کنار موارد دیگر نوعي بي نظمي را بر جو خیابانهاي شهر حاکم 

مي کند که نیاز است در این باره فرهنگ سازي شود. 
درس��ت اس��ت که عابران در بیش��تر مواقع حقوق رانندگان وسایل 
نقلی��ه را رعایت نمي کنند اما نباید رعایت نکردن حقوق عابران از 
سوي برخي رانندگان را هم نادیده گرفت چرا که برخي از رانندگان 
نیز بدون توجه به خطوط عابر پیاده به مسیر خود ادامه مي دهند و 
همین امر بارها منجر به تصادف و مرگ افراد ش��ده که این به نوبه 
خود باید فرهنگ س��ازي و به نحوي گوش��زد کرد که قطعًا رعایت 
حقوق یکدیگر نظم را به ارمغان مي آورد و در ادامه آن ترافیک را 

نیز تا حد زیادي کاهش خواهد داد.
ج( نامناسب بودن وضعیت معابر عمومي : 

در بس��یاري از خیابانهاي شهر ایالم نامناس��ب بودن معابر عمومي 
سبب افزایش ترافیک ، ازدحام و بي نظمي مي شود. بنابراین بهبود 
و اصالح وضعیت معابر عمومي در شهر شلوغي همچون ایالم یک 
نیاز ضروري به ش��مار مي رود ک��ه در صورت رفع آن مي توان در 
خیابان هایي که مملو از خودرو اس��ت و معابر عمومي آن نیز براي 
عبور و مرور عابران پیاده نامناس��ب مي باشد شاهد کاهش ازدحام 

و ترافیک باشیم.
د( سرعت گیرها: 

از آنجا که نصب س��رعت گیرها یکي از آس��ان تری��ن راه ها براي 
کنترل س��رعت وس��ایل نقلیه محسوب مي ش��ود و حتي مي تواند 
در مناطق مس��کوني امنیتي نس��بي را براي س��اکنین و به خصوص 

کودکان فراهم کند . 
در این راستا شاید تحقیقات نشان داده است که استفاده از سرعت 
گی��ر ها حجم ترافیک را 18 درص��د و حجم تصادفات را به میزان 
13 درصد در یک شهر شلوغ و مملو از خودرو کاهش مي دهد اما 
همیش��ه این گونه نیس��ت چرا که این امر زماني محقق مي شود که 
س��رعت گیرها را در جایگاههاي مناسب قرار دهیم مي توان نتیجه 

گرف��ت که در جایي که نیاز به آن نیس��ت موج��ب افزایش ترافیک 
هم مي شود. 

نکته ي دیگري که باید به آن توجه کنیم این اس��ت که هدف نصب 
س��رعت گیرها در خیابانهاي اصلي و پرتردد شهر کم کردن سرعت 
خودروه��ا براي ایمني عابرین پیاده اس��ت اما در برخي خیابانهاي 
ش��هر ایالم هیچ گونه توجهي در روان شدن عبورومرور خودروها 

نمي شود گویا حق تقدم همیشه با عابران پیاده است. 
اگر چه آن چه را که در سیس��تم حمل و نقل درون ش��هري ایالم به 
چش��م نمي خورد همین س��رعت گیرها هس��تند اما کاهش سرعت 
خودروه��ا از مس��یرهاي پر رفت و آمد)با وج��ود پل هاي هوایي( 
یکي از علل افزایش ترافیک ش��هر به ش��مار مي رود که باید به آن 

توجه شود.
 ه(عدم وجود ایستگاه تاکسي: 

ش��اید به عنوان یک شهروند تابلوهایي با عنوان ایستگاه تاکسي در 
کنار برخي خیابانها)البته خیلي به ندرت( دیده باش��یم و هیچ گونه 
توجهي نیز به آنها نداشته ایم این امر نشان مي دهد که کارشناساني 
در س��الهاي نه چندان دور به این مورد توجه کرده اند البته شاید به 
منظور دیگري بوده اس��ت اما اگر توجه کنیم وجود چنین ایس��تگاه 
هایي و از س��وي دیگر فرهنگ س��ازي اس��تفاده از این عنصر نظم 

بخش در خیابانها مي تواند بر ترافیک شهر تاثیرگذار باشد. 
در همه خیابانهاي س��طح شهر ایالم جایگاه مشخصي براي پیاده و 
سوار کردن مسافر در نظر نگرفته شده است بنابراین همچنان شاهد 
ب��ي نظمي در این رابطه و در بیش��تر م��وارد منجر به ترافیک و کند 
ش��دن تردد خودروها مي شود که احداث این ایستگاه ها مي تواند 

تا حدودي بار ترافیکي شهر را کاهش دهد.
م( عدم وجود پارکینگ: 

افزایش خودروها و کمبود توقفگاه ها در س��طح ش��هرایالم موجب 
ش��ده تا عالوه بر گره ناگش��وده ترافیک، موضوع پارک حاش��یه اي 

خودرو نیز به یک معضل بغرنج تبدیل شود.
در پایان  س��رهنگ رسولی رئیس راهنمایی ورانندگی ایالم در این 

باره عنوان کرد:
رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي اس��تان ای��الم در این باره گفت : 
ای��ن تنها خودرو ها نیس��تند كه باعث ایجاد تراك��م و گره ترافیكي 
مي ش��وند ، بلكه تردد عابرین پیاده در س��واره رو هاي ش��هر ایالم 

خصوصًا در خیابانهاي حوزه مركزي باعث ترافیك شده است .
س��رهنگ رسولي افزود : متأس��فانه روزانه شاهد تردد زیاد  عابرین 
پیاده در سطح سواره رو خیابان ها هستیم ، كه باعث كندي حركت 
خودروه��ا و ایجاد ترافیك مي ش��وند و بعض��ي مواقع نیز فوت یا 

مجروح شدن عابرین در بین سواره رو ها را به دنبال دارد .
وی  در پای��ان اظه��ار امیدواري ك��رد : با همكاري م��ردم عزیز با 
مأمورین راهنمایي و رانندگي كه براي سالمت عبور و مرور آنان در 
خیابانها حضور دارند و همچنین رعایت مقررات از س��وي عابرین  
پیاده هرگز شاهد حادثه اي براي آنان نباشیم و ترافیكي سالم و آرام 

را در سطح استان شاهد باشیم .
ایالم آمنه  حسن بیگی خبرنگارصاحب قلم
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رییسه  هیات  عضو 
شورای شهر تهران 
طــرح  جزئیــات 
ورود  ممنوعیــت 
به  موتورســیکلت 
مســقف  بازارهای 
خرداد   15 خیابان 
را تشــریح کــرد.
ابوالفضــل قناعتی 

با بیان اینکه ورود موتورســیکلت به داخل 
حریم مسقف بازار موجب افزایش آلودگی 
صوتی و هوا می شود، گفت: عالوه بر تولید 
ذرات معلــق در داخل بازار مســقف که به 
ســالمت اصناف و مردم صدمــه می زند، 
موجــب ایجاد ســروصدا و آلودگی صوتی 

می شود.
وی بــا بیان اینکه تردد موتورســیکلت در 

داخــل حریم بازار 
رفت و آمد مردم را 
روبه رو  مخاطره  با 
گفــت:  می کنــد، 
بنا به درخواســت 
مردم،  و  اصنــاف 
طــرح  بررســی 
ورود  ممنوعیــت 
به  موتورســیکلت 
داخل بازارهای مسقف مورد رسیدگی قرار 
گرفت و مصوب شــد.قناعتی افزود: بر این 
اساس به منظور حفظ امنیت مردم و کسبه 
در محدوده بازار مرکزی شهر تهران، ورود 
انواع موتورسیکلت از شمال به خیابان 15 
خرداد، از شرق به خیابان مصطفی خمینی، 
از غــرب بــه خیابان خیــام و از جنوب به 

خیابان مولوی ممنوع خواهد شد.

جزئیات طرح ممنوعیت ورود موتورسیکلت به بازار

رییســه شــورای شــهر  عضو هیات 
تهــران جزئیــات طــرح ممنوعیــت 
بازارهــای  بــه  موتورســیکلت  ورود 
 مســقف خیابان 15 خرداد را تشریح

 کرد.
ابوالفضل قناعتی با بیــان اینکه ورود 
موتورســیکلت به داخل حریم مسقف 
بــازار موجب افزایــش آلودگی صوتی 
و هوا می شــود، گفت: عالوه بر تولید 
ذرات معلق در داخل بازار مسقف که به 
سالمت اصناف و مردم صدمه می زند، 
موجب ایجاد سروصدا و آلودگی صوتی 

می شود.
وی با بیان اینکه تردد موتورســیکلت 
در داخل حریم بازار رفت و آمد مردم 

را با مخاطره روبه رو می کند، گفت: بنا 
به درخواســت اصناف و مردم، بررسی 
موتورســیکلت  ورود  ممنوعیت  طرح 
مورد  بازارهــای مســقف  داخــل  به 
 رســیدگی قــرار گرفــت و مصــوب 

شد.
قناعتی افزود: بر این اساس به منظور 
حفظ امنیت مردم و کسبه در محدوده 
بازار مرکزی شــهر تهران، ورود انواع 
موتورســیکلت از شمال به خیابان 15 
خرداد، از شــرق بــه خیابان مصطفی 
خمینــی، از غرب به خیابان خیام و از 
جنوب به خیابان مولوی ممنوع خواهد 

شد.

جزئیات طرح ممنوعیت ورود موتورسیکلت به بازار
فرمانده نیروی انتظامی گفت: 
ایران با وجــود توطئه هاي 
فراوان، داراي امنیتي اســت 
که مي تواند تکیه گاهی مقاوم 
برای جلوگیری از فروریختن 
کشورهای همجوار به دست 
توطئه گران باشد. اسماعیل 
احمدی مقدم پیش از ظهر 
دیــروز در یادواره شــهدای 

نیروی انتظامی در سه ماه اول دفاع مقدس که در 
مسجد الزهرا فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان 
برگزار شــده بود، اظهار کرد: خوشحالم امروز در 
اســتانی که هنوز در آن بوی شهدا می آید و در 
حضور خانواده شهدا و جانبازان هستم. این شهدا 
خط نورانی حســین را تا مرز شهادت پیمودند. 
وی افزود: شهدا با ایثار خود امنیت و پیشرفت را 
برای کشــور به ارمغان آوردند. مهم این است که 
پیمان شکنی نکنیم و عهدی که با خدا بستیم 

را زیــر پا نگذاریــم. ما نمی 
دانســتیم که اگر نتوانستیم 
همراه کاروان شــهدا باشیم 
امتحانات دشوارتری را پیش 
رو داریــم. فرمانده انتظامی 
تصریح کرد: تشخیص حق از 
باطل در دوران دفاع مقدس 
سخت نبود. در جبهه تهاجم 
فرهنگی دشمنی چندان قابل 
تشخیص نیست. در فتنه، غبار آلودگی حق و باطل 
را با هم آمیخته است. احمدی مقدم یادآور شد: 
رمز موفقیت شــهدا هنگام دفاع از اسالم و دفاع 
مقدس در پیــروی از والیت بود. راه موفقیت در 
تهاجم فرهنگی و توطئه های دشمن، تبعیت از 
والیت است. وی بیان کرد: در عصر ما مردم عزیز 
زیر چتر والیت جمع می شوند و با تمسك به آن 
در مقابل دشمنان اسالم می ایستند. در حقیقت 

اگر والیت نباشد جان دادن هم معنی ندارد.

ايران تکیه گاهی مقاوم برای جلوگیری از فروريختن كشورهای همجوار است
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در شش ماه اول سال جاری 1۹ هزار و ۳۶۶ میلیارد 
و ۸۸۸ میلیــون ریال برای درمان بیمه شــدگان از 
سوی ســازمان تأمین اجتماعی هزینه شد. بر اساس 
اعالم دفتر آمار ومحاســبات اقتصادی واجتماعی این 
ســازمان،  از مجموع این رقم، ۲ هزار و۸۶۷ میلیارد 

و۶۷ میلیــون ریال در بخش مراکز ملکی درمانی این 
سازمان هزینه شده است.

همچنیــن در همین دوره، در بخش مراکز طرف قرار 
داد که ســازمان تأمین اجتماعــی خدمات موردنیاز 
بیمه شــدگان را از آنها خریداری می کند، 1۶ هزار 

و۴۹۹ میلیارد و۸۲1 میلیون ریال هزینه شده است.
سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان مستقیم  از 
طریق ۳5۴ بیمارستان، درمانگاه، مرکز دندانپزشکی، 
طب سالمندی و دی کلینیك خدمات درمانی رایگان 
ارائه می کند.همچنین این ســازمان در بخش درمان 

غیر مستقیم  با خرید خدمت خدمات مورد نیاز بیمه 
شــدگان از طریق بیش از 5 هزار مرکز درمانی، بالغ 
بــر 15 هزار مرکــز پاراکلینیکی و بیــش از۲5 هزار 
پزشــك طرف قرارداد  ارائه گر خدمــات درمانی به 

بیمه شدگان است.

بیش از ۱۹ هزار میلیارد ريال برای درمان بیمه شدگان هزينه شد

خبر

سه تهديد علیه سالمت زنان
زنان می توانند با سبك زندگی سالم ، تا سه چهارم از احتمال 
ابتال به بیماری های عروقی در خود بکاهند. بیماری های قلبی 
عروقی معموال به عنوان بیماری های مردان محسوب می شوند 
ولی بررسی اخیر محققان آمریکایی نشان می دهد شمار زنانی 
که همه ساله در آمریکا بر اثر ابتال به بیماری های قلبی عروقی 
می میرند با مردان برابر است ولی زنان می توانند با سبك زندگی 
ســالم، تا سه چهارم از احتمال ابتال به این بیماری ها در خود 
بکاهند.دکتر آندریا چومیستك و همکارانش در دانشکده پزشکی 
دانشگاه ایندیانا می گویند با بررسی گروهی از زنان ۳5 تا ۴۴ 
ساله دریافتند با کنار گذاشتن سیگار، الکل و نیز کمتر تماشا 
کردن تلویزیون، می توان از بروز بیماری های قلبی عروقی در 
سه چهارم زنان جلوگیری کرد.بررسی این محققان بر روی ۶۹ 
هزار و ۲۴۷ زن که بالغ بر ۳1 هزار نفر آنان به بیماری های قلبی 
عروقی مبتال شده بودند انجام گرفت.دانشمندان می گویند با دو 
ســاعت و نیم ورزش در هفته و تماشای کمتر از هفت ساعت 
تلویزیون در هفته می توان احتمال ابتال به بیماری های قلبی 

عروقی را در زنان به راحتی کاهش داد.

تصوری اشتباه درباره جرم گیری 
دندان

یك دندان پزشك گفت: باور غلطی مبنی بر جرم گیری دندان 
در بین مردم رواج یافته اســت که نیاز به برچیدن این باور در 
جامعه مشهود است.دکتر امیر توکلی اظهار کرد: جرم گیری و 
بروساژ دندان جزو درمان های دندان پزشکی است که در صورت 
نیاز و تشخیص دندان پزشك این خدمت باید انجام شود، چرا 
که معموال رسوبات و الیه های سفت  و سختی که با مسواک از 
روی دندان برداشته نمی شود از این طریق می توان این الیه ها 
را از سطح دندان پاک کرد.وی افزود: وجود این الیه های سفت 
بر روی دندان ســبب بروز مشــکل در دهان، التهاب لثه و در 
نهایت باعث از بین رفتن بافت های نگهدارنده دندان می شود. لذا 

جرم گیری بسیار می تواند مثمرثمر باشد. 

معاون ســازمان مدیریت بحران کشــور گفت: جای تاسف 
دارد که ۳0 ســال اســت همه بحران های طبیعی را به یك 
شیوه مدیریت می کنیم.محمدفرید لطیفی در دوره آموزشی 
جست و جو، امداد و نجات که روز چهارشنبه برای مدیران 
استان کرمانشاه برگزار شــد، اظهار کرد: ۳0 سال است که 
همــه بحران های طبیعی را یکســان مدیریــت می کنیم و 
همانطور که حادثه طبــس و بم را مدیریت کردیم، ورزقان 
را هــم مدیریت کردیم.وی با تاکید بــر اینکه باید مدیریت 
حوادث از شــیوه های سنتی به شیوه های مدرن تغییر کند، 
عنوان کرد: شــیوه های مدرن کارایی بیشتری دارند.معاون 
ســازمان مدیریت بحران کشــور اظهار کرد: همه شهرها و 
کشورهای دنیا همواره آبســتن حوادث هستند و هرلحظه 
ممکن است حادثه ای در گوشــه و کنار دنیا رخ دهد و اگر 
بی تدبیری شــود، این حادثه می تواند به یك فاجعه تبدیل 
شــود.لطیفی خاطرنشان کرد: نمونه این اتفاق در زمین   لرزه 
ورزقان رخ داد که ابتدا یك حادثه محلی بود و بعد به دلیل 
بی توجهی هایی که صورت گرفت به یك اتفاق ملی و حتی 

بین المللی تبدیل شد.
وی چرخه مدیریت بحران را شــامل سه مرحله قبل، حین 
و بعد از حادثه دانســت و یادآوری کرد: در همه این مراحل 
مدیران، فرمانداران، شهرداران و سایر مسئولین نقش ویژه و 

محوری دارند و آموزش آنها ضروری است.
وی در ادامه به معرفی مراحل مختلف عملیات امداد و نجات 

و جســت و جو و همچنین شــیوه های آواربرداری پرداخت 
و تاکید کرد: در موقع ســانحه ما با ســه گــروه مواجهیم، 
بازماندگان، مردم عــادی و امدادگران که بازماندگان اولین 
گروهی هســتند که در محل حادثه حاضر می شوند و چون 
آموزش دیده نیســتند و تجربه ندارند، گاهی شرایط را بدتر 

می کنند که آموزش آنها باید در اولویت باشد.
لطیفی کارشناســی و ارزیابی دقیق از میزان خسارت وارده 
را از مهمترین ضروریات مراحل اولیه بحران خواند و تصریح 
کرد: اگر برآورد درستی نداشته باشیم توقعات زیادی ایجاد 
می شــود و یا امکان دارد نتوانیم نیاز واقعی مردم را برطرف 

کنیم.وی افزود: مرحله مهم دیگر این اســت که رســانه ها 
مدیریت شوند تا اطالعات درست را منتقل کنند.لطیفی در 
ادامه زمان مناسب و طالیی برای امدادرسانی و نجات را ۲۴ 
ساعت اول وقوع حادثه دانست و یادآوری کرد: در این مدت 

نیز ۳0 دقیقه اول اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی با اشــاره به اینکه نباید در مراحل اولیــه آواربرداری و 
نجات خصوصا دو روز اول از ماشــین آالت سنگین استفاده 
کرد، ادامه داد: این شرایط موجب آسیب افرادی که زیرآوار 
مانده اند می شود و یا باعث می شود صدای کسی که گرفتار 

است شنیده نشود.
به گفته این مســئول آورابرداری کلی در مراحل اولیه نیز 
موجب نارضایتی مردم می شود، چون بخش زیادی از اموال 
و مدارک آنها زیرآوار اســت و ممکن است از بین برود.وی 
باب کت، جرثقیل و بیل مکانیکی را بهترین ماشــین آالت 
برای آواربــرداری خواند و عنوان کرد: لــودر مرگبارترین 
وسیله است که همیشه از سوی مسئولین بیشترین تقاضا 
را دارد.لطیفی معتقد اســت: مسئولین باید بودجه خود را 
بیشتر صرف خرید وسایل آواربرداری سبك از جمله کیسه 
هوا و جك مکانیکی کنند.معاون ســازمان مدیریت بحران 
کشــور بیشترین خسارت ناشــی از ریزش ساختمان ها را 
مربوط به ســازه های بنایی )قدیمی( دانست و گفت: سازه 
های جدید بتنی نیز خسارت زیادی دارند و مناسب ترین 

سازه، سازه های فلزی است.
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با مسئوليت محدود به شماره ثبت  باركد 16452876 آگهى تغييرات شركت زانيس 
348871 و شناسه ملى 10103964400 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
هيئت  اعضاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1393/08/19 مورخ  العاده  فوق  بطور 
م  ك  به  الكه  فغانزاده  سينا  گرديدند.  انتخاب  ذيل  بقرار  نامحدود  مدت  براى  مديره 
0943442801 بسمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و سيمين فغانزاده الكه به ك م 
942864247 بسمت عضو هيئت مديره و هادى فغانزاده الكه به ك م 2658949189 
بسمت عضو هيئت مديره و امين ساعد پازوكى به ك م 0942864247 بسمت عضو 

هيئت مديره
130490/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

باركد  16451768 آگهى تاسيس شركت با مسئوليت محدود پديده مهرسازان اريكه 
موسسات  و  شركتها  ثبت  اداره  در   465020 ثبت  شماره  به   93/09/23 تاريخ  در 
تكميل  دفاتر  ذيل  امضا  و  ثبت   14004617437 ملى  شناسه  به  تهران  غيرتجارى 
گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد.1-موضوع شركت: 
امور پيمانكارى مربوط به ساخت ساختمانها و ابنيه عمومى اعم از چوبى آجرى سنگى بتنى 
امور   – روها  پياده  اجراى  فلزى سازه هاى ساختمانى محوطه هاى كوچك ديواركشى  و 
پيمانكارى مربوط به ساخت راهها نظير راههاى اصلى و فرعى بزرگراهها راههاى ريلى باند 
فرودگاه سيستمهاى انتقال هوايى پايه دار تونل ها پل ها راههاى زيرزمينى تهيه نصب 
نگهدارى تعمير تجهيزات) و عمليات آسفالتى-خريد و فروش صادرات و واردات كليه 
كاالهاى مجاز بازرگانى و عقد قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى شركت درمناقصات و 
مزايدات دولتى و غيردولتى و اخذ وام از موسسات مالى و اعتبارى دولتى وغيردولتى 
و زيباسازى- گلكارى درختكارى و فضاى سبز و ايجاد احداث آبنماها و تاسيسات شهرى 
از قبيل پل هاى عابر پياده و مبلمان شهرى و نصب گاردريل و عالئم ترافيكى و آسفالت 
كارى و جدول كارى و محوطه سازى. 2-مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
3-مركز اصلى شركت: تهران شهرزيبا بلوارتعاون خ فرساد غربى انتهاى خ فرساد نبش 
كوچه ياس پ9 ساختمان افق واحد12  كدپستى 1486794145-4-سرمايه شركت: 
مبلغ 1000000ريال مى باشد . 5-اولين مديران شركت: قربان على شهسوارى بسمت 
مشهدى  مژده  و  داراى240000ريال   5389849213 م  ك  به  مديره  هيئت  عضو 
داراى240000ريال   0075206331 م  ك  به  مديره  هيئت  رئيس  بسمت  فراهانى 
 0063847825 م  ك  به  مديرعامل  و  مديره  هيئت  عضو  بسمت  شهسوارى  داود  و 
داراى520000ريال سهم الشركه براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 6-دارندگان 
حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك، سفته و بروات و 
قراردادهاى عقوداسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل به تنهايى همراه با 

مهر شركت معتبر است. 7-اختيارات نماينده قانونى: طبق اساسنامه 
130491/ م الف     اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

مسئوليت  با  امرتات  برتر  تجارت  راهبران  شركت  تغييرات  آگهى   16457473 باركد 
محدود به شماره ثبت 451245 و شناسه ملى 14003938825به استناد صورتجلسه 
 : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات  مورخ 1393/8/18  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع 
ارائه خدمات مبتنى بر فن آورى ارتباطات و اطالعات و توليد هرگونه نرم افزار و طراحى 
سيستم و فروش آن و تاسيس انواع شبكه هاى رايانه اى و تجهيز اتوماسيون ادارى 
و صنعتى ارائه مشاوره هاى مربوط به تجارت الكترونيكى به توليدكنندگان هرنوع كاال 
و خدمات خريد فروش لوازم رايانهاى اعم از نرم افزار و سخت افزار اخذ وام اعتبار و 
تسهيالت از موسسات اعتبارى و بانكهاى كشور به موضوع شركت الحاق و ماده مربوط در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
130492/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
آروين در  نماى  با مسئوليت محدود رخسار  تاسيس شركت  آگهى  باركد 16382573 
تاريخ 93/09/19 به شماره ثبت 464928 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى 
كه  گرديده  تكميل  دفاتر  ذيل  امضا  و  ثبت   14004612276 ملى  شناسه  به  تهران 
و  تهيه  گردد. 1-موضوع شركت:  مى  آگهى  عموم  اطالع  جهت  زير  به شرح  آن  خالصه 
توليد توزيع خريد فروش واردات و صادرات انواع لوازم آرايشى و بهداشتى و كليه 
كاالهاى مجاز بازرگانى ترخيص كاال از گمركات داخلى گشايش اعتبارات و ال سى براى 
شركت نزد بانكها برپايى غرفه و شركت در نمايشگاه هاى داخلى و بين المللى اخذ و 
بصورت  بانكى  اعتبارات  و  وام  اخذ  خارجى  و  داخلى  معتبر  شركتهاى  نمايندگى  اعطاى 
در   شركت  خصوصى  و  دولتى  اعتبارى  و  مالى  موسسات  بانكها   كليه  از  ريالى  و  ارزى 
كليه مناقصات و مزايدات دولتى و خصوصى انجام كليه پروژه هاى تاسيساتى اعم از 
مكانيكى الكتريكى حرارتى و برودتى و نيز تعمير و نگهدارى فنى موتورخانه ها و شوفاژ 
از اخذ مجوزهاى الزم2-مدت  نياز پس  انجام كليه فعاليتهاى فوق در صورت  خانه ها 
آزادى  خيابان  تهران   نامحدود 3-مركز اصلى شركت:  به مدت  ثبت  تاريخ  از  شركت: 
كدپستى  سوم  طبقه  پالك11  اسالمى  بست  بن  كامياران  كوچه   – خوش  به  نرسيده 
ميزان سهام   . باشد  مى  مبلغ 1000000ريال  1345644381- 4-سرمايه شركت: 
شركا: مريم ناظريه به ك م 0074223348 داراى 625000000 ريال و مريم قاسمى 
به ك م 0063762447 داراى625000000ريال  5-اولين مديران شركت: مژگان 
قاسمى بسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره به ك م 0071021991 و مريم ناظريه 
بسمت رئيس هيئت مديره به ك م 0074223348 و مهدى شاطرى بسمت عضو هيئت 
مديره به ك م 4569469051 مريم قاسمى بسمت نايب رئيس هيئت مديره به ك 
م 0063762447 براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 6-دارندگان حق امضا: كليه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك، سفته و بروات و قراردادهاى 
عقوداسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى  هريك از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر 

شركت معتبر است. 7-اختيارات نماينده قانونى: طبق اساسنامه 
130493/ م الف     اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

به  محدود  مسئوليت  با  پارس  زرين  آكام  تغييرات شركت  آگهى  باركد  16412544 
مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملى 14004335815  و شناسه  ثبت 459153  شماره 
 : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1393/09/06 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى 
درخصوص انحالل شركت بحث و بررسى به عمل آمد و النهايه مقرر گرديد كه شركت 
مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم و داود سورى به ك م 3309603563 بنشانى تهران 
ميدان حر خيابان امام خمينى بعد از تقاطع كمالى كوچه فرحى پور كوچه4 پالك1 كدپستى 

1319763954 بسمت مدير تصفيه انتخاب شد. 
130494/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

باركد16123134 آگهى تغييرات شركت پرديسان تجارت طالئى با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 239672 و شناسه ملى 10102804546 به استناد صورتجلسه هيئت 
ثبتى  واحد  در  شركت  محل   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1393/08/27 مورخ  مديره 
واحد8  سوم  طبقه  پالك548  فريمان  چهارراه  طالقانى  خيابان  تهران  آدرس  به  تهران 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح  ماده  و  يافت  تغيير  كدپستى1416873347 

گرديد .
130495/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

با مسئوليت محدود به  باركد 16421128آگهى تغييرات شركت اميرگستر شفابخش 
مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملى 14003500020  و شناسه  ثبت 439800  شماره 
: محل  اتخاذ شد  العاده مورخ 1393/09/06 تصميمات ذيل  بطور فوق  عمومى عادى 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس تهران خيابان مالك اشتر كوچه فلفليان خيابان 
صاحب الزمان پالك8 كدپستى 1348968663 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گرديد .
130496/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
باركد 16433452 آگهى تغييرات شركت بازرگانى و گسترش و توسعه آهن آالت 
ملى  شناسه  و   460024 ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  ايرانيان  زمرد  نوين 
العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004375579
به ك م  اردشير نسرين چيرانى   : اتخاذ شد  1393/08/25 تصميمات ذيل  مورخ 
شركت  از  شركت  صندوق  از  خود  الشركه  سهم  كليه  دريافت  با   2669889964
كليه  دريافت  با   2669890121 م  ك  به  چيرانى  رضازاده  وحيد  گرديد.  خارج 
از  شركت  سرمايه  گرديد.  خارج  شركت  از  شركت  صندوق  از  خود  الشركه  سهم 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  كاهش  1000000ريال  به  2000000ريال 
بشرح فوق اصالح گرديد. اسامى شركا: گل بوته كشاورز به ك م 5809832032 
و فرزانه رحيم پور سرابى به ك م 1650135084 هريك به مبلغ 500000ريال 

باشد.  مى 
130497/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

جاويد  فرا  صنعت  احيا  مهندسى  خدمات  شركت  تغييرات  آگهى   16175571 باركد 
ايرانيان با مسئوليت محدود به شماره ثبت 365251 و شناسه ملى 10104103770به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1393/08/20 تصميمات 
نايب  و  مديرعامل  بسمت  م 4720533851  ك  به  نوربخش  مهدى   : شد  اتخاذ  ذيل 
رئيس هيئت مديره و سيد مظفر حسين به شماره گذرنامه 1359063 بسمت رئيس 
هيئت مديره و عباس سليمى به ك م 0490761488 بسمت عضو هيئت مديره براى 

مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 
130498/م الف         اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

سپهر  ويرا  زيباسازان  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس  آگهى   16429361 باركد 
آريا در تاريخ 93/09/23 به شماره ثبت 464993 در اداره ثبت شركتها و موسسات 
كه  گرديده  تكميل  دفاتر  ذيل  امضا  و  ثبت  ملى 14004  شناسه  به  تهران  غيرتجارى 
خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. 1-موضوع شركت: ارائه كليه 
خدمات اعم از طراحى نقشه كشى نظارت فنى محاسبه مديريت پروژه مديريت پيمان 
متره و برآورد مشاركت در ساخت مشاوره فنى و اجراى كليه پروژه هاى عمرانى و خدمات 
شهرى شامل زيباسازى بافتهاى فرسوده مبلمان و المانهاى شهرى ساخت و نصب تابلوهاى 
راهنمائى و ترافيكى خريد فروش واردات و صادرات تهيه تويد و توزيع كليه كاالهاى 
در  ريالى شركت  و  ارزى  و تسهيالت  وام  اخذ  جارى كشور  قوانين  طبق  بازرگانى  مجاز 
مناقصات و مزايدات داخلى وخارجى عقد قرارداد با كليه اشخاص حقيقى وحقوقى به طور 
كل انجام هرگونه فعاليت مجازى كه به نحوى در راستاى سوددهى شركت موثر باشد در 
صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 2-مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
3-مركز اصلى شركت: تهران خيابان وحدت اسالمى بعد از چهارراه مختارى كوچه حسين 
مبلغ  شركت:  1196967841-4-سرمايه  كدپستى  واحد4  طبقه2  پالك14  زاده 
100000000ريال مى باشد. 5-اولين مديران شركت: آرزو كوهى بسمت مديرعامل 
و رئيس هيئت مديره به ك م 0083234934 داراى99000000ريال و على كوهى 
بسمت عضو هيئت مديره به ك م 4281056750 داراى1000000ريال براى مدت 
نامحدود انتخاب گرديدند. 6-دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شركت از قبيل چك، سفته و بروات و قراردادهاى عقوداسالمى و اوراق عادى و ادارى 
با امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر است. 7-اختيارات نماينده قانونى: طبق 

اساسنامه 
130499/ م الف     اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

باركد 16433661 آگهى تاسيس شركت با مسئوليت محدود عرش تا فرش نامداران در تاريخ 93/09/23 به شماره ثبت 465000 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى 
تهران به شناسه ملى 14004616417 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. 1-موضوع شركت: طرح نظارت محاسبه و 
مشاوره اجراى كليه پروژه هاى عمرانى و ساختمانى اعم از ابنيه شهرسازى راه سازى تاسيسات سدسازى پل سازى آب و فاضالب محوطه سازى و فضاى سبز ترميم و بازسازى اماكن و 
ساختمانها – خريد فروش تهيه توزيع توليد و پخش واردات و صادرات كليه كاالهاى مجاز بازرگانى و صنعتى و ادارى و مصنوعات فلزى وچوبى- طراحى تهيه و ساخت نصب اجراى كليه 
مصنوعات چوبى و فلزى اعم از كابينت هاى چوبى و فلزى و مبلمان و ميز طراحى و معمارى دكوراسيون داخلى و ساختمانها واماكن- شركت در مناقصات و مزايدات دولتى و غيردولتى 
– اخذ وام و تسهيالت از كليه بانكها و موسسات معتبر داخلى و خارجى- خريد و فروش واردات و صادرات كليه كاالهاى مجاز بازرگانى و مصالح ساختمانى و اقالم مورد نياز فعاليت 
شركت-اخذ و اعطاى نمايندگى به كليه اشخاص حقيقى وحقوقى در داخل و خارج از كشور 2-مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3-مركز اصلى شركت: تهران بلوار فرحزادى 
نرسيده به بلوار دريا خ ناخدا محتاج پ58 ط3  كدپستى 1466916644-4-سرمايه شركت: مبلغ 1000000ريال مى باشد . 5-اولين مديران شركت: مهدى محمدحسينى بسمت 
عضو هيئت مديره به ك م 0452851521 داراى10000ريال و نادر مينا خانلو بسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره به ك م 0056352352 داراى330000ريال و رضا دباغى 
كوپائى بسمت عضو هيئت مديره به ك م 1286676223 داراى330000ريال و على برادران فالحى بسمت رئيس هيئت مديره به ك م 1281773621 داراى330000ريال 
بعنوان اعضاء هيئت مديره براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 6-دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك، سفته و بروات و قراردادهاى 

عقوداسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر است. 7-اختيارات نماينده قانونى: طبق اساسنامه 
130500/ م الف      اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

باركد 16433347 آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور پرارين پندار با مسئوليت محدود به شماره ثبت 403324 و شناسه ملى 10320533400 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1393/08/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد : حسن يگانگى به ك م5039723946 با پرداخت مبلغ 1/000/000ريال به صندوق شركت 
در زمره شركا قرار گرفتند سرمايه شركت از 100/000/000ريال به 101/000/000ريال افزايش يافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. اسامى شركا: 
م 5039723946  به ك  يگانگى  و حسن  داراى1/000/000ريال  م 0069721815  به ك  افشار  و سعيد  م 0069215911داراى99/000/000ريال  به ك  اقشار  سميه 
داراى1/000/000ريال تعداد اعضاء هيئت مديره به 4 نفر تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. موضوع فعاليت شركت:  انجام خدمات مشاوره در تمامى تخصص 
هاى گروههاى شهرسازى و معمارى راه و ترابرى و تخصص هاى مشترك انجام خدمات پيمانكارى در تمامى رشته ها اخذ وام و تسهيالت از كليه بانكها و موسسات معتبر مالى و اعتبارى 

داخلى و خارجى خريد فروش واردات و صادرات كليه كاالهاى مجاز بازرگانى اخذ و اعطاى نمايندگى به كليه اشخاص حقيقى و حقوقى در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم.
130501/م الف          اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

باركد  16374156 آگهى تغييرات شركت توسعه سرمايه گذارى آسه تك با مسئوليت محدود به شماره ثبت 417359 و شناسه ملى 10320688480به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1393/07/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : طاهر سنگتراش به ك م 0049783041 با دريافت 100000000ريال و مينا فهمى حسن به ك م 
0045745544 با دريافت مبلغ 100000000ريال و شركت توسعه نيروى آسه تك سهامى خاص به ش ملى10320736521 با دريافت 500000000ريال و شركت توسعه 
نيروى آسه تك سهامى خاص به ش ملى10320736521 با دريافت 500000000ريال از صندوق شركت از شركت خارج شدند. نيما معصومى داراى ك م 007176132 با دريافت 
100000000ريال از صندوق شركت سهم الشركه خود را به 200000000ريال كاهش داد. سرمايه شركت از 1800000000ريال به 1000000000ريال كاهش يافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. اسامى شركا: كاظم شاكر به ك م 0051493543 داراى45000000ريال و نيما معصومى به ك م 0070176132 داراى200000000ريال 
و محمد روحى صفت به ك م 1286355435 داراى125000000ريال و شاهين معينى مستوفى به ك م 3257624468 داراى 125000000ريال و سيدعلى جعفرزاده به ك 

م 1287781862 داراى100000000ريال
130502/م الف          اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

باركد 16452771 آگهى تغييرات شركت زانيس با مسئوليت محدود به شماره ثبت 348871 و شناسه ملى 10103964400 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1393/08/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موضوع فعاليت شركت : توليد انواع مواد غذايى آشاميدنى آرايشى بهداشتى شير اسپرى پمپ اسپرى پمپ غليظ پاش پمپ 
رقيق پاش انواع پاشنده هاى اسپرى انواع اسپرى بعد از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط و واردات و صادرات خريد فروش كليه كاالهاى مجاز بازرگانى اخذ واعطاى نمايندگى 
مشاركت و سرمايه گذارى شركت در مناقصات و مزايدات و دريافت وام و تسهيالت از كليه بانكها و موسسات مالى و بستن هرگونه قرارداد كه بطور مستقيم و غيرمستقيم با موضوع 
شركت مرتبط باشد چه در خارج و داخل كشور مشاوره طراحى و نصب و راه اندازى خطوط توليد مشاركت با اشخاص حقيقى و حقوقى داخل و خارج توليد مواد غذايى از قبيل فرآورده 
ها و مواد مورد نياز كارخانجات صنايع غذايى و انواع فرآورده هاى آردى لبنى و گوشتى طراحى و مشاوره نصب راه اندازى كليه سيستمهاى كامپيوترى و الكترونيكى اعم از دوربين 
مداربسته و سيستمهاى نظارت فنى و ايمنى واردات و صادرات خريد فروش كليه كاالهاى مجاز بازرگانى اعم از مواد اوليه شيميايى داروهاى انسانى و دامى انواع محصوالت كشاورزى 
گلخانه اى انواع كودهاى شيميايى و ارگانيك پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط تجهيزات و قطعات سخت افزار كامپيوترى و الكترونيكى مواد اوليه و محصوالت و مصنوعات 
آرايشى و بهداشتى كليه تجهيزات و قطعات سخت افزار كامپيوترى و الكترونيكى تاسيس كارخانجات توليدى توليد انواع مواد غذايى آشاميدنى آرايشى شيراسپرى پمپ غليظ پاش 

پمپ رقيق پاش انواع پاشنده هاى اسپرى و انواع اسپرى بعد از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
130503/م الف          اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي   اگر موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139360301081007639 مورخه 93/7/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك پرديس تهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي موسي الرضا خاني فرزند عزيزاله بشماره شناسنامه 822 صادره از اسفراين در 
شش دانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت93/84 مترمربع در قسمتي از پالك 97 فرعي از 8 اصلي واقع در پرديس بومهن خيابان حاج منصور خيابان ميرزاده پالك 9 
خريداري ازمالك رسمي آقاي فيروز حبيبي محرزگرديده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند  بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم اصول اعتراض طبق مقررات سند  مالكيت صادر خواهد 

شد    تاريخ انتشار نوبت اول: 93/10/3   تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/10/18 
رئيس ثبت اسناد و امالك پرديس-داود صانعي    115669/م الف           
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اوایلش با کمی ناراحتی پشت میز غذا شروع می شود. چند 
لقمه ای که می خورید، احساس می کنید شلوارتان به شکل 
آزار دهنده ای تنگ می شود و تحمل نشستن پشت میز را از 
شما می گیرد اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. آرام آرام 
پوشیدن همان شلوار حتی در ابتدای روز هم برای تان سخت 

و سپس غیرممکن می شود.
چند ماهــی بعــد پیراهن هایی که همیشــه زیبای تان 
می کرده اند، ظاهری زشــت و نامتناسب را از شما در آینه 
نشان می دهند و بعد هم دیگران با وجود همه زحمت هایی 
که برای پنهان کردن شکم بزرگ تان کشیده اید حتی در 
لباس های آزادی که می پوشید شکم بزرگ شما را تشخیص 

می دهند.
این اتفاق ها آنقدر سریع می افتد که توان مهار بزرگ شدن 
شــکم تان را از دســت می دهید و حتی وقت نمی کنید 
برای کنار آمدن با ایــن ظاهر تازه خود را آماده کنید. اگر 
خواندن این چند خط، شبیه به شرح حال شماست یا اگر 
نمی خواهید به فردی که این روزها را می گذراند تبدیل شوید 
در ادامه این مطلب با ما باشید. ما به شما می گوییم شکم 

بزرگ تان از کجا آمده و با سالمت شما چه می کند.
مثل اسفند روی آتشید؟ مدام استرس دارید؟

نگاهی به خودتان در آینه بیندازید! حتما در کنار روزهای 
ســختی که برای خودتان و دیگران بــه ارمغان می آورید، 
صاحب شــکمی بــزرگ هم هســتید. تعجــب نکنید. 
هورمون هایی که در لحظه های پراسترس و آشفته زندگی 
شما باال و پایین می شــوند، ظاهر شما را هم تحت تاثیر 
قرار می دهند و به کوچک یا بزرگ شــدن شکم تان منجر 

می شوند. محققان می گویند زندگی پراسترس و البته تحمل 
پایین شما در برابر فشارهای روانی روزمره به بیشتر شدن 
اندازه دور کمرتان می انجامد. از نظر آنها اگر شما فرد ناآرامی 
هستید که تنش ها را به سختی پشت سر می گذارید و یک 
فشار کوچک آرامش تان را مختل می کند، باید انتظار این را 

داشته باشید که شکم تان هر روز بزرگ تر شود.

محققان در این مورد سطح هورمون کورتیزل که به هورمون 
استرس مشهور است را مقصر می دانند و می گویند با بیشتر 
شــدن فشارهای روانی شــما و ضعف تان برای مواجهه با 
آنها، این هورمون در خون تان بیشتر می شود و نظم توزیع 
چربی در بدن تان هم به هم می خورد. در چنین شرایطی 
سوخت وساز بدن تان دچار مشکل می شود و دست به دست 

دادن همه این عوامل، باعث می شود دور کمر لباس های تان 
هر روز برای شما تنگ تر شود. پس نه تنها به خاطر کوچک 
شدن شکم تان، بلکه برای داشتن زندگی بهتر و طوالنی تر 
اعصاب تــان را کنترل کنید و اگر از عهده این کار دشــوار 
برنمی آیید، از یک روانشناس کمک بگیرید. اگر این مطلب 
را تا انتها بخوانید، خواهید فهمید این توصیه ما بی اساس 
نیست و گذشته از زیباتر کردن شما، می تواند از خطر مرگ 

یا گذراندن یک زندگی سخت و دردناک نجات تان دهد.
زیادی کم چرب غذا می خورید؟

حتما شما هم شنیده اید که مصرف بیش از اندازه غذاهای 
چرب، یکی از دالیل چاقی به ویژه چاقی شکمی است اما 
احتماال نشــنیده اید که بیش از اندازه چربی نخوردن هم 
می تواند به چاق شــدن شکم شما منجر شود. محققان 
می گویند کسانی که بیش از اندازه بر نخوردن چربی تاکید 
می کنند، صاحب شکم هایی چاق و نازیبا می شوند. از نظر 
آنها مصرف چربی های مفید هم برای سالمت الزم است 
و هم برای زیبایی افراد و کســانی که می خواهند تناسب 
اندام شــان را حفظ کنند باید در رژیم شــان چربی های 
غیراشــباع مثل آووکادو، روغن زیتون، دانه های روغنی، 
مغزها و. . . را جا دهند. از طرف دیگر محققان می گویند 
چربی ها به جذب بســیاری از مــواد غذایی مفید کمک 
می کنند. برای مثال آنها می گویند اگر ساالدتان را بدون 
روغن زیتون یا روغن هســته انگور بخورید، فایده زیادی 
نصیب بدن تان نمی شود پس صفر و یکی نباشید و برای 
دور کردن خطرات غذاهای چرب از خودتان برای همیشه 

با چربی ها قهر نکنید.

9 دلیل برای اینکه شکم تان بزرگ است
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محققان فنالندی در تازه ترین یافته های خود مدعی شدند که افراد بدبین و غرغرو بیش از سایرین در معرض ابتال به زوال 
عقل قرار دارند. این صفات و ویژگی های رفتاری و شخصیتی، با مشکالت سالمتی مانند بیماری های قلبی نیز ارتباط دارند.

»آنا تولپانن« از دانشگاه کوپیو در فنالند می گوید: شخصیت انسان ها بر سالمت مغزشان تأثیر گذار است.
این مطالعات ارتباط بین بدبینی و زوال عقل را نشان می دهد، البته نه لزوما به معنای اینکه بین این دو رابطه علت و معلولی 

وجود دارد. دمانس یا زوال عقل اصطالحی است که برای توصیف عالئم مختلف شناختی مانند فراموشی به کار می رود.
تشخیص بالینی این بیماری تا زمانی که بیماری های زمینه ای و اختالل های دیگر شناسایی نشده، مشکل است.

زوال عقل یک اصطالح کلی برای توصیف مشکالتی در رابطه با عملکرد مغز است و با عالئمی مانند اختالل در حافظه و قدرت 
تفکر و ارتباطات اجتماعی بروز می کند. بیماری آلزایمر شایع ترین و شناخته شده ترین اختالل در زیر چتر زوال عقل است.

در حالی که تصور می شود زوال عقل با افزایش سن رخ می دهد، اما باید بگوییم این اختالل جزو روند طبیعی دوران پیری 
نیست.

اغلب افراد پیش از آنکه درکی از اختالالت خاص داشته باشند، سالخوردگی را با عبارت عمومی زوال عقل بیان می کنند، اما 
باید بگوییم نباید زوال عقل با پیری اشتباه گرفته شود. درست است که با افزایش سن، سلول های مغز به آرامی شروع به از بین 
رفتن می کنند، اما این مسأله به عنوان زوال شناختی مرتبط با سن شناخته می شود نه زوال عقل. چرا که دمانس با چند نوع 
عالمت که به اندازه کافی فعالیت های روزمره را تحت تأثیر قرار می دهد، توصیف می شود. پژوهش ها برای نخستین بار نشان 
می دهد، افرادی که در روابط اجتماعی خود بدبین و بدگمان هستند، محتاط  تر عمل می کنند و به لحاظ اجتماعی کمتر 
فعال اند و خطر ابتال به زوال عقل در آنها نرخ باالیی دارد. شخصیت های گوناگون، تأثیر مختلفی در عملکرد مغز می گذارند. در 

واقع افراد با ویژگی های شخصیتی مختلف در فعالیت های مربوط به سالمت روان واکنش یکسانی ندارند.

تقریبا هر بچه ای حداقل یک بار در زندگی دچار لنگش 
می شــود و این لنگیدن در اکثر اوقات به علت ضربات 
خفیفی اســت که در حین بازی و یا ورزش به لگن وارد 
می شود. پسربچه است و شیطنت هایش زبانزد همه. از 
دیوار راســت هم باال برود، کسی خرده نمی گیرد! بارها 
زمین می خورد و دست و پایش زخمی و کبود می شود. 
برای همین وقتی دیدم می لنگد، اولین حدسم ضربه به 
پاهایــش بود، اما 2 تا 3 روز گذشــت و لنگش او ادامه 
داشــت. بنابراین کم کم نگران شــدم. بعضی ها گفتند 
بی دلیل نگرانی، حتما دارد قد می کشــد و پادرد، علت 
لنگیدن او اســت. اما وقتی به متخصص مراجعه کردم، 
فهمیــدم در برخی موارد لنگش  بچه هــا را باید جدی 
گرفت، چون ممکن است عفونت علت آن باشد. تقریبا هر 
بچه ای حداقل یک بار در زندگی دچار لنگش می شود 
و این لنگیدن در اکثر اوقات به علت ضربات خفیفی است 
که در حین بازی و یا ورزش به لگن وارد می شود.  این 
لنگش ها معموال در عرض چند روز خودبخود خوب می 

شوند. اگر لنگش بیش از یک هفته بماند و یا شدت آن رو 
به کاهش نباشد، باید علت آن را بررسی کرد.

 علت لنگش را می توان بر حسب محلی از اندام تحتانی 
که محل ضایعه است تقسیم بندی کرد. چون در سنین 
مختلف ممکن اســت علت لنگیدن بچه متفاوت باشد، 
معموال علل لنگش را بر حسب سن بچه هم تقسیم بندی 

می کنند.
 شایع ترین علل لنگیدن در بچه ها بر حسب محل ضایعه 

عبارتند از:
- کل اندام تحتانی ) این علل در هر قسمتی از اندام تحتانی 

می تواند وجود داشته باشد و موجب لنگش شود(
- ضربه و کشیدگی عضالت و التهاب تاندون ها

- شکستگی استخوان
- عفونت استخوان

- اختالف طول اندام ها
- اختالالت عصبی یا عضالنی مانند فلج مغزی و دیستروفی 

عضالنی

ماست خواص بســیاری دارد که خوردن روزانه  آن 
به حرکات منظم روده، افزایش ســالمت سیستم 
گوارشــی و مبارزه با میکروب هــا کمک می کند. 
مطالعاتی که اخیرا در ترکیه انجام شــده نشــان 
می دهد در این کشــور از 100 نفر تنها 35 نفر به 
طور مرتب ماســت می خورند و در این تحقیقات بر 
فواید مهم و معجزه آسای این خوردنی برای سالمتی 
تاکید شده است:1. مواقعی که آنتی بیوتیک استفاده 
می کنید، ماست مانند یک پادزهر عمل می کند و تا 
زمانی که آنتی بیوتیک مصرف می کنید، ماست باید 
در رژیم غذایی شــما باشد. اگرچه آنتی بیوتیک ها 
در هنگام بیمــاری باکتری های مولد آن بیماری را 
از بین می برند، موجب از بیــن رفتن باکتری های 
مفید نیز می شوند. پس در صورتی که می خواهید از 

عوارض مصرف آنتی بیوتیک در امان باشید، ماست را 
فراموشی نکنید چون جبران از بین رفتن باکتری های 

مفید را می کند.
2. ماســت در تولید ویتامین B نقش دارد. بدن ما 
بیشتر ویتامین های مورد نیاز خود را تولید می کند اما 
در این میان ویتامین های B  و K از طریق فرآیندهای 
شــیمیایی در روده  تولید می شوند. بنابراین در این 
میان کســانی که به طور مرتب ماست می خورند 
به تولید ویتامین B  در دستگاه گوارش شان کمک 
می کنند. از جمله فوایــد تولید ویتامین B ،  تعادل 
انرژی در بدن و همچنین پیشگیری از بیماری های 
عصبی و خودایمنی است. برای افزایش این خاصیِت 
ماســت در بدن باید آن را بــا آب طبیعی مصرف 
کنید و مصرف ماســت های معمولی بسیار بهتر از 

ماست های چکیده اســت.3. ماست قندخون تان را 
تنظیم می کند. عالوه بر این ماست به آرامی جذب 
روده هــا می شــود و قندخون پــس از مصرف این 
خوردنی خیلی به کندی افزایش می یابد و به همین 
خاطر ماست در متعادل نگه داشتن قند خون موثر 
است.4. ماست یک مانع طبیعی در برابر بیماری ها 
است. ماســت به دلیل دارا بودن اسید الکتیک در 
زمره بهترین مواد غذایی اســت. اســید الکتیک با 
ایجاد یک فضای اســیدی در سیســتم گوارشی از 
تولید ســلول های ســرطانی جلوگیری می کند و 
عملکرد سیستم ایمنی بدن را بهبود می بخشد. در 
واقع ماست، بهترین ماده در بهبود عملکرد سیستم 
ایمنی بدن اســت. اسید الکتیک موجود در ماست 
تاثیرات مهمی در پیشگیری از سرطان، بیماری های 

عفونی و مســری، بیماری های روده ای و آسم دارد. 
مصرف روزانه و مرتب ماســت تازه، تاثیرات مثبت 
این مــاده غذایی را افزایش می دهد.5. به هضم غذا 
کمک می کند. »الکتوباسیلوس بولگاریکوز«، باکتری 
است که حرکات روده را سریعتر و منظم تر می کند 
و نمی توان آن را در هیچ ماده  غذایی دیگری غیر از 
ماست، پیدا کرد. همچنین اسید الکتیک موجود در 
ماســت، باکتری های مضر در سیستم گوارشی را از 
بین می برد و از بیماریهایی همچون اسهال جلوگیری 
کرده و به ســالمت کلی سیستم  هاضمه و گوارش 
کمک می کند. در واقع این ماده نســبی را می توان 
ضدعفونی کننده روده نامید. عالوه بر این، ماست، 
پس از مصرف، جذب کلســیم در اســتخوان ها را 

افزایش می دهد.

وقتیکودکمیلنگد

اینخوردنیجادوییراهرروزبخورید!

افرادبدبینوغرغرو،زوالعقلمیگیرند

آشپزی

طرزتهیهکوکومرغبالوبیاسفید

مواد الزم :
یک لیوان  لوبیا سفید  
300 گرم  سینه مرغ  

یک عدد بزرگ  پیاز رنده شده  
50 گرم  کره  

به میزان الزم نمک و فلفل  
به میزان الزم روغن  

2 قاشق غذاخوری زعفران آب کرده  
6 عدد تخم مرغ  

طرز تهیه :
ابتدا سینه مرغ و لوبیا را بپزید و بعد با هم چرخ کنید.

پیاز را رنده کرده و به همراه نمک و فلفل، زعفران آب کرده و کره مخلوط 
کنید.

تخم مرغ ها را هم بشکنید و به مواد کوکو اضافه کنید و با قاشق  هم بزنید.
روغن را در ماهیتابه بریزید و روی حرارت بگذارید و مواد را درون آن ریخته، 
وقتی سرخ شد برش بزنید و آن را پشت و رو و طرف دیگر آن را هم سرخ 
کنید و در دیس مناسب چیده و اطراف آن را با سبزیجات بخارپز و چند برش 

گوجه و خیارشور تزئین کنید.

سالمت

نیازسالمندانبه۵مادهمغذی
با افزایش سن، براي حفظ سالمت بدن و ذهن تغذیه صحیح اهمیت 
ویژه اي دارد؛ با باال رفتن سن اگر چه باید کالري کمتري مصرف کنیم اما 

به ویتامین ها و مواد معدني، نیاز بیشتري پیدا مي کنیم.
در این زمینه عوامل متعددي مي تواند باعث کمبود ماده مغذي شود. 
برخي مشــکل مالي دارند یا به دلیل مشکالت جسمي، افسردگي، از 
دســت دادن اشتها، فراموشي و ... غذاي کمتري مصرف مي کنند.این 
درحالي است که برخي بیماري ها و مصرف بعضي داروها، نیاز غذایي 
افراد مســن را افزایش مي دهد زیرا توانایي بدن در جذب موادمغذي 

کاهش پیدا مي کند.
روي

روي در عملکرد مناسب سیستم ایمني بدن، بهبود و ترمیم بافت نقش 
زیادي دارد. کمبود این ماده مي تواند منجر به افت عملکرد سیســتم 
ایمني، افزایش التهاب مربوط به سرطان، بیماري قلبي و دیابت شود. 
متأسفانه افراد مســن، روي کمتري مصرف مي کنند و آن میزان که 

مصرف مي کنند نیز کمتر جذب مي شود.
عالیم

ریزش مو، روند کند بهبود زخم، افزایش مکرر عفونت ها و اسهال.
مصرف روزي 11 میلي گرم روي براي مردان و ۸ میلي گرم براي زنان 

توصیه شده است.
گوشت، غذاهاي دریایي، غالت، گیاهان غني از پروتئین مانند لوبیا و 
گیاهان بنشني منبع غني روي اســت. اگر قادر به خوردن روي کافي 

نیستید، مولتي ویتامین حاوي روي مصرف کنید.
مصرف زیاد روي هم مي تواند با برخي داروها تداخل ایجاد کند بنابراین 
اگر مي خواهید در برنامه مصرف مکمل ها تغییراتي ایجاد کنید، پزشک 

خود را در جریان بگذارید.
آهن

عالوه بر این که ماده مغذي ســازنده گلبول هاي قرمز اســت، وظیفه 
اکسیژن رساني به تمامي بافت ها را بر عهده دارد. فردي که از غذاهاي 

حاوي آهن کمتر مصرف مي کند، دچار کم خوني مي شود.
عالیم

خستگي مفرط، کاهش عملکرد سیستم ایمني، شکنندگي ناخن ها، 
کمبود نفس، کاهش اشتها، ضعیف شدن بنیه و کم خوني.

گوشت قرمز، طیور و ماهي، اسفناج، مغز میوه، تخمه، زردآلوي خشک و 
دانه سویا همه منبع غني آهن است.

سايتروزنامه:

والدت نبی اکرم)ص( و هفته وحدت گرامی باد

سعید خانپور شهردار اندیشه یونس سمیع پور شهردار باغستان

والدت رسول اکرم)ص( و هفته وحدت گرامی باد


