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رئیس قوه قضاییه:کسی نباید حضور در سوریه را زیر سئوال ببرد

 نیروی انتظامی عقب نشینی نکند

وزیر امور خارجه:
برجام تنها گزینه مورد 
تایید ایران است

معاون اول رئیس جمهور:
مسائل مهمی پیش روی 

کشور است
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ترامپ در مورد مذاکرات با کره شمالی: 

هنوز راه درازی 
در پیش است

رئیس جمه��ور آمریکا گفت: فرج��ام مذاکرات در 
مورد خلع س��اح اتمی کره ش��مالی هنوز نامشخص 
است. دونالد ترامپ گفت: ما هنوز برای نتیجه گیری 
راه درازی در پیش داریم، ش��اید مس��ائل حل شوند، 
شاید هم نشوند.                             صفحه 8 را بخوانید

 دولت ابزار صحیح شناسایی را دارد؟

24 میلیون نفر در لیست 
انتظار حذف یارانه

گروه اقتصادی:   اولین یارانه سال ۹۷ در حالی واریز 
شد که به گفته نوبخت سخنگوی دولت ۲۴ میلیون نفر 
از دهک ه��ای پردرآمد جامعه از ۷۷ میلیون نفری که 
در م��اه یاران��ه دریافت می کنند باید از لیس��ت حذف 

شوند تا دولت با کسری بودجه مواجه نشود... 
 صفحه 3 را بخوانید

سخنگوی دولت:  

حصر تاوان انتخاب
 احمدی نژاد است

قدرت پاسخگو
 ? رضا صادقیان

س��عید مرتضوی بازداش��ت ش��د. خبری کوتاه و گویا. خبری که به 
باور بسیاری از ناظران امکان وقوع آن ممکن نمی شد،  مگر با همراهی 
و همکاری س��ایر بخش ه��ای قضایی و انتظام��ی. واکنش های منفی 
ش��هروندان و کس��انی که روزگاری به حق ی��ا ناحق علیه آنها حکم 
محکومی��ت ب��ه قل��م مرتض��وی دریافت ک��رده بودند، بخش��ی از 
بازخورده��ای م��ردم نس��بت به اجرا نش��دن حکم قضای��ی وی بود، 
چس��باندن تصویر قاضی سابق با عنوان نسبتا عجیب »تحت تعقیب« 
بخش��ی از همین دس��ت واکنش ها بود. با این حال و به گفته رییس کل 
دادگستری استان مازندران متهم »تحت الحفظ« به تهران انتقال داده و 
راهی زندان ش��د. بازداش��ت و اجرای حکم مرتضوی و کس��انی که 
روزگاری س��کان قدرت بدون پاس��خگویی را در اختیار داشتند و هر 
آنچه را تش��خیص می دادند به اجرا می گذاش��تند، نشانه تصمیم قاطع 
قوه قضاییه در برخورد با »دانه درش��ت « ها است. دادگاهی شدن چنین 
اف��رادی ک��ه روزگاری قدرت آنها به تخیل و افس��انه پهلو می زد و 
روانه زندان شدنش��ان ش��اید برای بس��یاری باور کردنی نباشد، ولی 
آنان��ی که اندکی ب��ا کتاب های تاریخ و روایت ه��ای آن از زبان اهل 
قدرت آشنا باشند، چندان غریب نیست. با این حال، کمتر اهل قدرتی 
یافت می شود که به همین تغییرات و جابجایی های لحظه ای در ساختار 
قدرت دقت نظر داشته باشد و گمان برد روزی و روزگاری می بایست 
در قبال همین قدرت به دیگران پاسخ بدهد. به نظر می رسد بسیاری از 
مس��ئوان و کس��انی که جایگاهی برای آینده و پاس��خ دادن متصور 
نیستند و همیشه خیال می کنند افسار قدرت در دست آنهاست، برای 

مرتبه ای دیگر و مانند مرتضوی ها گرفتار ترازوی عدالت شوند. 
احتماا جابجایی های ش��خص مرتضوی و برخی از اهل قدرت در 
ش��هرهای مختل��ف و تهران بودن و نبودن و ب��ه مازندران و جاهای 
دیگر س��فر کردن نشانه ای کوچکی از تصویری بزرگتر است که در 
باورشان پاسخ دادن نمی کنجد. از طرفی دیگر؛ محکومیت و زندانی 
شدن معاون اول دولت دهم، اجرا شدن حکم مهدی هاشمی، محاکمه 
چند تن از وزیران دولت های نهم و دهم و برخی از مس��ئوان سابق، 
بازداشت و زندانی شدن بابک زنجانی و برخی از مفسدان اقتصادی 
در دهه ه��ای گذش��ته و... نه تنه��ا با بازخورد منفی و ن��گاه تیره به 
س��اختار قدرت و سیاس��ت گذاران از سوی مردم همراه نیست، بلکه 
نشانه های روشن سیستم سیاسی است که تاش دارد اهل قدرت را 
به پاس��خگویی وادارد، در اینجا آهس��ته و یا تند بودن حرکت محل 
بحث نیس��ت، همین اندازه که تاش هایی برای اجرای عدالت انجام 
ش��ده و می ش��ود زمینه های برخورده��ای جدی تر-قاطع تر را بنیان 
خواهد گذاش��ت. زمینه ای که اهل قدرت گمان نبرد همیش��ه از امنیت 

کاذب برخوردار است و به شخص و نهادی پاسخگو نیست.

مهم تر از یک نامه
?صادق صدرايی

محم��ود صادقی، نماینده م��ردم در مجلس نامه ای را خطاب به 
ریی��س ی��ک نهاد امنیتی منتش��ر کرد که در آن نس��بت به برخی 

اقدامات آن انتقاداتی را مطرح کرده بود.
با نگاهی به فضای سیاس��ی و رس��انه ای کشور می توان به این 
نتیجه رسید که نفس نگاشتن چنین نامه ای فارغ از اینکه در عمل 
چه نتیجه ای در پی داش��ته باش��د اقدام قابل توجهی است و ممکن 
است اندکی فضای »نقد ممنوع« که در اطراف برخی مسئوان و 

نهادها شکل گرفته است را تغییر دهد. 
اما طبیعتا نمی توان انتظار داش��ت که نوشتن نامه ای سرگشاده 
از س��وی یک نماینده مجلس به اتفاقاتی بزرگ منجر ش��ده و یا 

تغییراتی واقعی را در سیاست های مورد نقد ایجاد کند.
 از همین رو به همان میزان که ازم و ضروری اس��ت نس��بت به 
صراح��ت این نماینده مجلس نگاهی تمجیدآمیز داش��ت نباید از 
خاط��ر ب��رد که چنین اقداماتی در صحنه عمل با نتیجه ملموس��ی 
همراه نخواهد بود. حال پرس��ش اساس��ی در این ارتباط آن است 
که چه زمانی و چگونه می توان ش��اهد تغییر برخی سیاس��ت ها و 

اقدامات مورد نقد در برخی مراکز تصمیم گیری باشیم؟ 
ب��ه نظر می آید برای ایجاد تغییرات واقعی در صحنه عمل ازم 
اس��ت ک��ه در گام اول نامه یک نماینده مجل��س تبدیل به بیانیه 
یک فراکس��یون مجلس شود. هنگامی که برخی عافیت طلبان و 
فرصت طلبان با یدک کش��یدن نام اصاح طلبی بر کرس��ی های 
بهارس��تان تکیه زده اند اما از انتش��ار یک نام��ه غیراجرایی با 
چند امضا هم دریغ می ورزند قاعدتا س��خن گفتن بیش��تر از حد 
از نامه شرگشاده یک نماینده مجلس )هر چقدر هم کم سابقه و 
ش��جاعانه به نظ��ر بیاید( در نگاه مردِم پش��یمان از انتخاب چنین 

نمایندگانی تغییری ایجاد نخواهد کرد. 
ریی��ِس س��اکت فراکس��یون امید ب��ه همراه س��ایر اعضای این 
فراکس��یون ک��ه نام اص��اح طلبی را بر خ��ود نهاده اند تا امروز 
بیش��تر از آنکه اقدامی را در جهت خواس��ته ها و اهداف اصاح 
طلبانه مردمی که آنان را به این قدرت رس��انده اند به س��رانجام 
رس��انده باش��ند در حال رایزنی با مراکز قدرت برای دوره های 

بعدی انتخابات بوده اند. 
به جز چند نفر که اس��تثنائا در موضوعات حس��اس وارد شده و 
در س��مت و س��وی مردم ایستادند اکثریت قریب به اتفاق اعضای 
ای��ن فراکس��یون نه تنه��ا تمایلی به همراهی با خواس��ته های متن 
جامع��ه ندارند بلکه حتی ترجیح می دهند با مصلحت س��نجی های 
افراط��ی و نوع��ی عافیت طلبی خود را از خطر رد صاحیت برای 
دوره بع��دی انتخابات مجلس مصون بدارن��د؛ به بیان دیگر آنان 
بیش��تر از آنک��ه نگ��ران صندوق های رای باش��ند نگران تصمیم 

اعضای شورای نگهبان و تاثیرگذاران بر این شورا هستند! 
چنین ش��رایطی س��بب آن ش��ده اس��ت که ُحّریت و شجاعت از 
نمایندگان بازستانده شود و کار به جایی برسد که از امضای یک 

نامه سرگشاده هم واهمه و ترس داشته باشند. 
هنگام��ی که به گفتگوهای خصوصی نمایندگان مجلس نگاهی 
می اندازیم به این نتیجه می رسیم که اتفاقات کسر قابل توجهی از 
آن��ان هم ب��ا بخش بزرگی از آنچه در نام��ه محمود صادقی آمده 
اس��ت موافق وهمراه هستند اما شهامت علنی کردن آن را دارند و 
تا زمانی که چنین نقدهایی در خفا باشد اصاح رویه های نادرست 

نیز تنها همچون سراب خواهد بود. 

سخن نخست

نگاه روز
سخنی مشفقانه با علمای بزرگ دین

?علی اصغر کاکوجويباری
با نگاهی به آنچه تلقی اغلب اساتید دانشگاهی و به گمان بنده، بخش قابل 
ماحظه ای از آحاد مردم از شرایط کنونی دارند، قضاوتی توأم با ارزشیابی 
نه چن��دان خوش��ایند و نگران کنن��ده از تلقی علمای دین و رفت��ار ملی آنها 
می باش��د. اگ��ر علما داوران علمی مس��تقل و منصف��ی را برگزینند و از آنها 
بخواهند، تعامل علما و روحانیت با مردم را در روند چهل ساله مورد بررسی 
ق��رار دهن��د، به گم��ان ای��ن یادداش��ت نتایج نگران کنن��ده و حت��ی فراتر از 
هشداردهنده خواهد بود. با نگاه به این نکته که علمای بزرگ از واقعیت ها و 
نیازها، دور افتاده اند، به یاد خاطره ای از عامه محمدتقی جعفری می افتم. به 
سال 135۹ در مدرسه ی عالی شهید مطهری درس تفسیر نهج الباغه را که 
اس��تاد، صبحگاه، س��اعت 6 برگزار می کردند، شرکت می کردم. به عاوه در 
س��ال 1365 درس »انسان شناسی اسامی« را به عنوان واحد درسی به همراه 
گروهی از دانش��جویان ارش��د روان شناس��ی در منزل اس��تاد واقع در بلوار 
کاش��انی، در محضر ایش��ان ش��اگردی می کردم. بر همین مبنا با مختصات 
فکری، فلس��فی و ویژگی های ش��خصیتی اس��تاد تا حدی آشنا شده بودم. در 
س��ال 1368 در کتابخان��ه ی مرک��زی در دانش��گاه تهران ب��ا همت وزارت 
آموزش وپرورش و دانش��گاه تهران، سمیناری با موضوع آموزش وپرورش 
کودکان اس��تثنایی برگزار ش��د. در لیس��ت سخنرانان این س��مینار وقتی نام 
عامه جعفری را دیدم و در قضاوت ابتدایی، فکر کردم اس��تاد شاید بی گدار 
به آب زدند. روز س��مینار فرا رس��ید و عامه در پش��ت میز س��خنرانی قرار 
گرف��ت. ب��ا اندکی مقدمه چینی از طرف اس��تاد پی بردم ایش��ان قصد دارند 
براس��اس تجربه ی علمی و مطالعات ش��خصی و به نوعی زبان روان شناسی  
امروز، به روش درون نگری، درباره ی تیزهوش��ی و سرآمدی به ارائه ی نظر 
بپردازند. با ش��ناختی که از درس اس��تاد داش��تم به وجد آمدم. از آن اجاس، 
بعده��ا کت��اب با نام مجموعه س��خنرانی یا مقاات منتش��ر نش��د، لذا آنچه 
می نویسم، بر پایه ی خاطره ی آن از استاد و سخنانش در سمینار می باشد، با 
این ماحظه که از آن اجاس به بعد، کمتر سالی را سراغ دارم که چندین بار 
مضامین سخن استاد را در گفتگوی علمی مراکز آکادمیک و جمع دوستانه 
و ی��ا در کاس درس دانش��گاهی هنگام تدریس، تک��رار نکنم. قضاوتی که 
استاد با روش درون نگری در تجارب خویش و نیم نگاهی به رفتار فلسفی و 
علمی استادیش، از تیزهوشی بیان داشتند، این مضامین بود. استاد به مضمون 
فرمودند:  »علم همچون کوهی است که بر سینه ی عالِم سنگینی می کند. این 
سنگینی علم مانع فکر کردن عالِم درباره ی علم خودش می شود. علم حصار 
عالِم اس��ت ک��ه عالِم نتواند فکر کند. اگر عالِ��م از دنیای علم خویش بیرون 
ب��رود و از ب��اای دنی��ای علم، به علم خویش بنگرد و ب��ه تحلیل آن بپردازد. 
عالِم باید شجاع باشد و از دنیای علمش بیرون برود و به علم خودش، تماشا 

بیندازد. آن وقت است که حقایق تازه می رسد و توفان به پا می کند.« 
استاد وقتی به هیجان کشف حقایق تازه در رفتار علمی عالم رسید، با شوق 
و هیجانی وصف ناپذیر با لهجه ی شیرین ترکی درحالیکه به پیشانیش مکررا 
ضرب��ه م��ی زد درباره ی عامه طباطبایی به ای��ن مضمون فرمودند:  »عامه 
طباطبایی چند بار از دنیای علم خودش خارج شد و از بیرون به علمش نگاه 

انداخت و به تفکر پرداخت، عامه توفان کرد، توفان کرد، توفان کرد.« 
وقتی به این فراز از جمله اش رس��ید، استاد سرعت کوبیدن بر پیشانی خود 
را ش��تاب بخش��ید و محکم تر کوبید. از س��مینار آموزش وپرورش کودکان 
اس��تثنایی در سال 68، نزدیک به س��ه دهه می گذرد، فرازهای پیام استاد در 
فهم تیزهوش��ی و ژس��ت و رفتار و کام استاد، خاطره ی اصلی به یاد مانده از 
آن سمینار است. بعد از آن، سمینارها برگزار شد و فراموش شدند ولی یاد و 
خاطره ی اس��تاد محمدتقی جعفری در س��مینار کودکان استثنایی که در ابتدا 
خیال می کردم اس��تاد، نامربوط برای س��خنرانی قبول مس��ئولیت کردند، به 

خاطره ای جاودان برایم تبدیل شد که سالیانه چندین بار بازگویی می شود. 
آنچه اس��تاد با فهم تیزهوشی و سرآمدی با روش درون نگری در فلسفیدن 
خویش و نیم نگاه به رفتار سایر اساتید، بیان داشتند، به روان شناسی  شناخت 
و خاقیت و آنچه که به نام »خاقیت واگرا« در اندیشه ی »گیلفورد« است، 
شباهت دارد.                                                                               ادامه در صفحه ۲

یادداشت

گروه سیاس�ی:  اعضای ش�ورای ش�هر ته�ران برای 
تعیین تکلیف مديريت ش�هری پايتخت فهرستی نام 

28 نفر را لیست کردند. 
هر عضو شورای شهر می توانست تا 5 نفر را اعام کند. با 
معرفی این گزینه ها، ۲8 نفر در ماراتن رسیدن به کلید شهر 
قرار گرفتند. روز سه شنبه بر سر نامزد های این لیست رای 
گیری می ش��ود و از هفت نفری که بااترین رای را به دست 

آوردند، برنامه خواسته می شود.
این ۲8 نفر عبارتند از: افشانی، ترک نژاد، خواجه نصیر، علی 
اوس��ط هاشمی، مناف هاش��می، تقی زاده،  مصطفی سلیمی، 
حج��ت اله میرزایی،  انص��اری اری، تندگویان، محمدرضا  
عارف، س��ید جعفر موسوی،  مرتضی بانک، محمود حجتی، 
فرش��ید گلزاری،  رضا ویسه،  بیطرف،  سید محمود حسینی، 
حسینی مکارم، مرعشی، پنجه فوادگران،  حقانی،  مهرعلیزاده،  

واعظ مهدوی،  تبادار،  حناچی،  مقیمی و محسن هاشمی.
از نکات قابل اشاره آن است که نام برخی از استانداران کنونی 
دولت حس��ن روحانی در لیس��ت به چش��م می خورد. دو نفر از 
اعضای اصاح طلب شورای شهر چهارم نیز در این لیست ۲8 نفره 
حضور پیدا دارند. اما چالش برانگیزترین نام هایی که در این لیست 
بود نام محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس و محسن 
هاش��می، رئیس شورای کنونی شهر اس��ت. حضور نام این دو در 
فهرست نامزد های شهرداری تهران در حالی است که گفته می شد 
هردوی آن ها درخواست کرده بودند نامشان در بین نامزد ها نباشد.

 البته محسن هاشمی در گفت و گویی با ایرنا گفته بود که اسحاق 
جهانگیری موافق ش��هردار ش��دن اوست؛ »اتفاقا یکی از موافقان 
حضور بنده در شهرداری تهران بعد از استعفای آقای نجفی، معاون 
اول رئیس جمهور هستند که چند بار هم با بنده صحبت کرده و هم 
در جلسه جلسه سران اعتدال و اصاحات نیز این مسأله را مطرح 
کرده اس��ت. بنده نیز به ایشان به صراحت گفتم که اگر با دوستان 
شورا به این تصمیم برسیم تنها توقع و انتظارم حمایت کامل دولت 
و س��ایر دس��تگاه های مؤثر نظام از شهرداری برای حل معضات 
بزرگ شهر است و در هیچ گونه استفاده تبلیغاتی و سیاسی از این 
مس��ئولیت ورود نمی کنم چه رس��د به کاندیداتوری ریاس��ت 

جمهوری.«، اما ش��ورای ش��هر با یک رای گیری به همه حرف و 
حدیث ها پایان دادند. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر در توئیتر 
خود نوش��ت: به دلیل این که خروج هاش��می از ش��ورای مستلزم 
اس��تعفای ایشان است واستعفا باید در شورا شهر پذیرفته شود به 
خواسته ایشان رای گیری اسمتزاجی انجام شد که براساس آن نظر 

شورا این است که آقای هاشمی در شورا بماند.
محس��ن هاشمی، در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در 
جمع خبرنگاران گفت که اگر بار دیگر به او رجوع شود نه 
نمی گوید. هاش��می گفته: ریس شورای شهر در واکنش به 
اینک��ه یکی از گزینه های ش��هرداری تهران ب��وده، افزود: 
اجازه دهید، من در این رابطه صحبت نکنم چرا که موضوع 
جلس��ه امروز نب��ود. اما اگر خبرنگاران جداگانه بپرس��ند 
پاس��خ می دهم. اما همه بداند که در ش��ورای ش��هر تهران، 
برای اینکه عضوی از ش��ورا خارج بش��ود حتما باید رای 
همه اعضای ش��ورای شهر تهران برای خروج داشته باشد. 
وی ادام��ه داد: در جلس��ه هم اندیش��ی ام��روز رای گیری 
اس��تمزاجی و مخفیانه صورت گرفت مبنی بر اینکه من در 
ش��ورا بمانم یا به شهرداری بروم. نتیجه محرمانه این رای 
گیری در اختیار من اس��ت و به این نتیجه رس��یدم که اعضا 
عاقه زیادی دارند من در ش��ورا بمانم. ریس شورا با بیان 
اینکه هرکس برای کاندیدا نش��دن دلیل��ی دارد، ادامه داد: 
یکی مریض اس��ت، یکی هم مثل م��ن اعضا عاقه ندارند 

شهردار شود، اما می تواند در شهر راه رود.

اعضای شورای شهر لیست ارائه کردند؛

 ماراتن شهرداری تهران با 28 نامزد
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گروه سیاسی:
 رئیس جمهور فرانس�ه گفت: جز 
حفظ برجام هیچ پیش�نهاد دیگری 

برای دونالد ترامپ ندارم. 
امانوئل مکرون پیش از سفر سه روزه 
خ��ود ب��ه آمری��کا ب��رای گفت وگ��و با 
دونالد ترام��پ درب��اره برجام و همچنین 
بحران سوریه، به شبکه فاکس گفت: در 
م��ورد برنام��ه هس��ته ای ای��ران، گزینه 
دیگ��ری را م��د نظر ن��دارد. مکرون در 
پاس��خ به این س��ئوال که آی��ا خروج از 
برجام اش��تباه است گفت: برجام بی عیب 
و کامل نیس��ت، اما برای برنامه هسته ای 
ای��ران گزینه بهتری داری��د؟ من که این 
گزینه را نمی بینم. گزینه جایگزین ش��ما 
چیس��ت؟ م��ن گزینه دیگ��ری نمی بینم. 
بگذاری��د ای��ن چارچوب برق��رار بماند 
برای این که بهتر از وضعیتی به س��بک 
کره ش��مالی اس��ت. حرف م��ن اان این 
اس��ت، تا وقت��ی گزینه بهت��ری درباره 
برنامه هس��ته ای ای��ران ندارید از برجام 
خ��ارج نش��وید. رئیس جمهور فرانس��ه 
همچنین گفت قصد دارد با محدود کردن 
برنامه موش��کی و همچنین نفوذ ایران در 
سوریه، برجام را تکمیل کند. صدراعظم 
آلمان هم خواس��تار برقرار ماندن برجام 
شد. آنگا مرکل گفت: آلمان به حمایت 
از برجام ادام��ه خواهد داد. مرکل گفت: 
بر این باوریم که داش��تن یک توافقنامه، 
هر چند که این توافقنامه کامل نباش��د از 
در اختیار نداش��تن هرگونه توافقنامه ای 
بهتر باش��د. صدراعظ��م آلمان هم جمعه 
آینده برای گفت وگو با دونالد ترامپ از 
جمل��ه درب��اره برج��ام به آمریکا س��فر 
می کند. در همین حال وزیر امور خارجه 
ای��ران تاکید کرد که اگ��ر آمریکا قصد 
دارد از توافق هسته ای خارج شود باید با 
پیامدهای آن نیز روبرو شود. محمدجواد 
ظریف در گفت وگو با نش��ریه نیویورکر 
در پاس��خ ب��ه س��ئوالی درباره هش��دار 
رئیس جمه��ور آمریکا ب��رای خروج از 
برج��ام در ص��ورت اصاح نش��دن این 
تواف��ق تا روز ۱۲ مه گفت که اگر آن ها 
می خواهن��د تواف��ق را ناب��ود کنن��د و 
گزینه هایی آماده دارند، باید با پیامدهای 
آن نیز مواجه ش��وند. ظری��ف ادامه داد: 
مغرور بودن بسیار خطرناک است. ترامپ 
در طول ۱۵ ماه گذش��ته تاش کرد تا با 
مانع تراشی در مسیر عادی سازی روابط 
تجاری با ایران این توافق را از بین ببرد. 
برای ایران بس��یار مهم است که از منافع 
اقتص��ادی ای��ن تواف��ق بهره بب��رد. وی 
همچنین گفت: اگر ترامپ از توافق خارج 
ش��ود، ایران سه انتخاب دارد، اول اینکه 
می توان��د تواف��ق را کن��ار بگ��ذارد، از 
پایبن��دی دس��ت بکش��د و غنی س��ازی 

اورانی��وم خود را از س��ر بگیرد و یا حتی 
آن را افزای��ش دهد، گزینه دوم ایران این 
اس��ت که از ساز و کار موجود در توافق 
اس��تفاده کند که به هر ی��ک از طرف ها 
اجازه می دهد که تا یک ش��کایت رسمی 
در کمیس��یونی ک��ه برای رس��یدگی به 
نقض توافق ایجاد شده است، مطرح کند. 
وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان افزود: 
ای��ران تاکن��ون ی��ازده ش��کایت را نزد 
فدری��کا موگرین��ی مس��ئول سیاس��ت 
خارج��ی اتحادیه اروپا که ریاس��ت این 
کمیس��یون را بر عهده دارد، مطرح کرده 
اس��ت. هدف از این رویه این اس��ت که 
آمری��کا به توافق پایبند باش��د. به گفته 
ظریف، انتخاب س��وم ایران این است که 
این کش��ور می تواند تصمیم به خروج از 
معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای 
بگیرد، اما ته��ران هنوز تصمیمی درباره 
اینک��ه بای��د ک��دام ی��ک از گزینه ها را 
انتخ��اب کن��د را نگرفته اس��ت. وی در 
ادامه با تاکید بر اینکه ایران یک کش��ور 
تک صدایی نیس��ت، تصریح کرد: افکار 
عمومی در یک س��ال گذشته تغییر کرده 
و بی اعتمادی )نسبت به آمریکا( عمیق تر 
اس��ت. آمری��کا نه تنها به س��هم خود در 
توافق عمل نکرده بلکه مطالبات بیشتری 
را ه��م مطرح کرده اس��ت. ظریف گفت: 
این پیامی بس��یار بد اس��ت ک��ه به مردم 
ایران و همچنین مردم جهان می فرس��تند 
با اینکه ش��ما نباید هی��چ وقت با ایاات 
متح��ده تواف��ق کنید چرا ک��ه در نهایت 
اص��ل آمریکا این اس��ت؛ آنچه از آن من 
اس��ت، از آن م��ن اس��ت و آنچ��ه از آن 
شماس��ت، قاب��ل مذاکره اس��ت. رئیس 
دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به 

این س��ئوال که در صورت مرگ توافق 
هس��ته ای آی��ا ایران ممکن اس��ت تا بار 
دیگر ب��ا آمری��کا مذاکره کن��د، اظهار 
داشت: دیپلماسی هرگز نمی میرد اما این 
ب��دان معنی نیس��ت که تنها یک مس��یر 
ب��رای دیپلماس��ی وج��ود دارد و آن هم 
آمری��کا اس��ت. ظریف اف��زود: تصمیم 
نهای��ی ای��ران ه��ر چ��ه باش��د ب��رای 
آمریکایی ها چندان خوش��ایند نخواهند 
ب��ود. در این ب��اره اتفاق نظر وجود دارد. 
وی همچنی��ن درباره تاش ه��ای اروپا 
ب��رای تواف��ق با آمری��کا ب��رای اعمال 
محدودیت ه��ای بیش��تر ب��رای ایران به 
منظور ماندن آمریکا در توافق هسته ای، 
بیان کرد: هر سازشی که منجر به شروط 
جدید ش��ود، به آن پایبند نخواهیم بود و 
ب��اور نداریم که برای اجرای بهتر برجام 
مفی��د، ثمربخش یا س��ازنده اس��ت. آنها 
موضع ما را می دانند. تنها سناریویی که 
ما می توانیم با آن کنار بیاییم این اس��ت 
ک��ه اروپایی ها با دولت ترامپ گفت وگو 
کنن��د تا آنه��ا یک بار و برای همیش��ه، 

شروع به پایبندی به توافق کنند. 
وی اف��زود: دولت ترام��پ، هرگ��ز در 
برجام نبوده اس��ت. آن ها در طول ۱۵ ماه 
گذشته اطمینان یافتند که ایران از منافع 
اقتصادی برجام بهره ای نمی برد، بنابراین 
آنچه در طول این س��ه هفته انجام دهند، 
تفاوت چندانی با گذشته نخواهد داشت. 
تاثی��ر اقتصادی بر ایران بوی��ژه به دلیل 
سیاس��ت هایی ک��ه آن ها در ای��ن ۱۵ ماه 
دنب��ال کرده ان��د، کاه��ش یافته اس��ت. 
بنابرای��ن این ش��رایط دلی��ل کافی برای 
اینکه ما براس��اس منافع ملی مان تصمیم 
بگیری��م را می دهد. چه در توافق بمانیم، 

چه خارج ش��ویم. اگر ما تصمیم به کنار 
گذاش��تن توافق بگیریم، از منظر جامعه 
بین الملل کام��ا مطابق با برجام خواهد 
بود. چنین اتفاقی منجر به انزوای آمریکا 
به عنوان یک ش��ریک غیر قابل اعتماد و 
غی��ر قابل پیش بینی خواهد ش��د. جامعه 
بین المل��ل خواه��د فهمی��د ک��ه ای��ران 
نمی توان��د ب��ه طور یک جانب��ه و بدون 
حضور دیگر توافق را اجرا کند. بنابراین 
م��ن بر این ب��اورم که این مس��اله حتی 
می تواند تاثی��رات اقتصادی منفی برای 
ای��ران را کاهش دهد. به طور همزمان به 
دلیل آنچه ما توانس��ته ایم در چارچوب 
برج��ام در زمینه تحقیق و توس��عه انجام 
برنام��ه   ب��ود  ق��ادر خواهی��م  دهی��م، 
بس��یار  نح��وی  ب��ه  را  هس��ته ای مان 
پیش��رفته تر و کم��اکان ب��رای اه��داف 
صلح آمیز از س��ر بگیری��م. بنابراین این 
یکی از گزینه های پیش روی ایران است 
ک��ه جدی ترین آن نیز به ش��مار می آید. 
همچنی��ن ظری��ف با رد اعمال ش��رط و 
تفسیر جدید بر برجام، مذاکره کشورهای 
اروپای��ی ب��ا آمری��کا ب��رای پایبن��دی 
واش��نگتن ب��ه برجام را تنها س��ناریوی 

مورد تائید ایران دانست. 
در همین حال ظریف در پیامی توئیتری 
تاکی��د کرد که رهب��ران اروپایی نه تنها 
باید ترام��پ را به مان��دن در برجام بلکه 
باید او را به آغاز اجرای همراه با حس��ن 
نی��ت آن بخ��ش از برج��ام ک��ه ب��ه وی 

مربوط می شود نیز تشویق کند. 
وی در ای��ن پی��ام نوش��ت: ای��ن گفته 
امانوئل مکرون که هیچ طرح جایگزینی 
برای برجام وجود ندارد، صحیح اس��ت. 

بهتر است همه توافق باشد یا نباشد. 

رئی�س ق�وه قضاییه با اش�اره به 
وحدت س�پاه و ارتش، این موضوع 
را موج�ب نمایش اقتدار تمام عیار 
نظ�ام در س�طح منطق�ه و جه�ان 

توصیف کرد.
آی��ت اله آملی اریجانی در جلس��ه 
مس��ئوان عالی قضای��ی، تصریح کرد: 
یک��ی از مهمتری��ن مس��ائلی ک��ه هم 
مس��ئوان و هم مردم عزیز باید در این 
ش��رایط ب��ه آن توجه کنن��د، وضعیت 
خ��اص کش��ور از نظ��ر تهاجم س��لطه 
جهانی و دش��منان انق��اب بخصوص 
آمری��کا و اذن��اب منطق��ه ای آن ب��ه 
جمهوری اس��امی است. این میزان از 
صراحت در دشمن و مقابله با جمهوری 

اس��امی و به کاربردن همه ابزارها علیه نظام در طول 
س��الهای گذش��ته بی سابقه بوده اس��ت. وی ادامه داد: 
ام��روز دش��من گزینه حمل��ه نظام��ی را از ذهن خود 
خ��ارج کرده ام��ا تقابلی چند جانبه ب��ا نظام جمهوری 
اس��امی را آغاز کرده که ای��ن تقابل چند ضلع دارد. 
از طرف��ی ت��اش می کنند که با نفوذ در س��اختارهای 
نظ��ام و ایج��اد تغییر و انحراف در محاس��بات و پیش 
بینی های مسئوان جمهوری اسامی، کشور را ضربه 
پذی��ر کنند و همچنی��ن با جنگ نرم در باورهای مردم 
اثر بگذارند. از طرف دیگر اخال در فضای اقتصادی 
و محیط کس��ب و کار را در دس��تور کار قرار داده اند 
ک��ه نمون��ه ای از آن را در تاطم ه��ای اخیر بازار ارز 
مش��اهده کردی��م. همچنی��ن از ظرفیت همه دش��منان 
انق��اب نظی��ر منافقی��ن و گروه های تروریس��تی ضد 
انقاب برای ایجاد ناامنی در کشور استفاده می کنند. 

وی ب��ا بی��ان این که همه این تاش های دش��من را به 
دقت رصد می کنیم، افزود: حضور همیش��گی مردم در 
صحن��ه و ب��ه هوش ب��ودن نیروهای امنیت��ی، نظامی و 
انتظامی همواره توانس��ته امنیت کش��ور را حفظ کند؛ 
چنانکه در اغتشاشات اخیر با حضور و هوشیاری مردم 
بس��اط اغتشاش��گران جمع ش��د. رئیس قوه قضاییه با 

اشاره به نزدیکی مواضع رژیم صهیونیستی و عربستان 
س��عودی در ای��ام اخیر اظه��ار کرد: ام��روز ابی های 
س��نگین رژیم صهیونیس��تی با ابی های نظام پوشالی 
س��عودی همدس��ت ش��ده و صدها میلیون دار آشکارا 
ص��رف کرده ان��د تا چهره ه��ای تندرو ض��د جمهوری 
اس��امی در اطراف رئیس جمهور آمریکا جمع شوند؛ 
چهره هایی که از گذش��ته بیش��ترین بهره مندی از ابزار 
منافقین برای مقابله با جمهوری اس��امی را در دستور 
کار خ��ود دارن��د و با پول س��عودی ها در آمریکا روی 
کار آمده ان��د ک��ه ای��ن نح��وه تقابل آش��کار ب��ا نظام 
جمهوری اسامی بی سابقه است. وی با اشاره به تاش 
دش��من ب��رای برهم زدن کش��ور با ش��یوه های مختلف 
عملیات روانی، به موضوع برجام اش��اره کرد و گفت: 
امروز همه ش��اهد هستند که آمریکا چگونه با موضوع 
برج��ام ب��ازی می کند. آمری��کا از رهگ��ذر برجام چه 
تس��هیاتی برای ایران ایج��اد کرده بود که امروز مدام 
تهدی��د به خ��روج از برجام می کند؟ تم��ام تاش آنها 
برای راه انداختن چنی��ن نمایش هایی، تأثیرگذاری در 
صحن��ه داخلی ای��ران اس��ت. وی با اش��اره به حضور 
جمهوری اسامی در برخی کشورهای منطقه به عنوان 
یکی از سیاس��ت های اساس��ی نظام خاطرنش��ان کرد: 

وقتی مجموعه نظ��ام به این جمع بندی 
می رس��د که برای حفظ اقتدار کشور و 
پاس��خ به ندای برادران مسلمان خود در 
س��وریه و عراق در این کشورها به نحو 
مستش��اری حض��ور یابد دیگر کس��ی 
نباید این سیاس��ت نظام را زیر س��ئوال 
بب��رد بلکه همه باید همدل و همصدا آن 

را مورد دفاع و حمایت قرار دهند. 
وی با اشاره به وحدت سپاه و ارتش، 
ای��ن موضوع را موج��ب نمایش اقتدار 
تمام عیار نظام در س��طح منطقه و جهان 
توصی��ف کرد و افزود: ازم اس��ت در 
اینجا از فرمانده محترم ارتش جمهوری 
اس��امی ای��ران قدردان��ی کن��م که با 
حضور خود در مراس��م گرامی داش��ت 
روز پاس��دار نش��ان داد در جمهوری اس��امی همواره 
برادری حاکم اس��ت و نیروهای انقابی اجازه اختاف 
افکنی دش��من را نمی دهند. این اقدام حاکی از اقتدار و 

عقانیت فرمانده متدین ارتش بود. 
وی خط��اب ب��ه اعض��ای س��پاه نیز گف��ت: از برخی 
س��خنان و نامایمات نرنجید. آنچه اهمیت دارد، هدف 
ش��ما و مسیری است که از جانب رهبر معظم انقاب به 

روشنی برای شما ترسیم شده است.
آملی اریجانی با اش��اره به تاشهای نیروی انتظامی 
در برق��راری امنیت در داخل کش��ور نیز خاطرنش��ان 
کرد: با توجه به برخی حواشی اخیر باید تأکید کنم که 
نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی کش��ور موظف 
اس��ت اقت��دار خ��ود را در هر حال حفظ کن��د و من از 
برخی عقب نشینی ها تعجب می کنم. البته اگر در جایی 
تخلف��ی ص��ورت گرفت با اعام ش��کایت، دس��تگاه 
قضایی و پیش از آن بازرس��ی های مربوطه در نیروی 
انتظام��ی به این تخلف رس��یدگی قانونی خواهند کرد. 
ام��ا اگ��ر بنا باش��د برخ��ی در مقابل نی��روی انتظامی 
گردنکش��ی کنن��د و از ای��ن طریق با دو قطبی س��ازی 
جامعه تاش کنند که یک بحث فرهنگی را، سیاسی یا 

اجتماعی جلوه دهند به هیچ عنوان قابل قبول نیست. 

انتخاب های ایران در صورت خروج آمریکا از برجام

برجام تنها گزینه مورد تایید ایران است

رئیس قوه قضاییه: نیروی انتظامی عقب نشینی نکند

کسی نباید حضور در سوریه را زیر سئوال ببرد
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اتحاد قوای سه گانه؛ ازمه حل مسائل کلیدی
مسائل مهمی پیش روی کشور است

 معاون اول رئیس جمهور، ازمه حل 
مسائل کلیدی کشور را اتحاد، انسجام 
و یکپارچگی قوای س��ه گانه دانست و 
گفت: مسائل کنونی کشور به مرحله ای 
رس��یده که بای��د ب��رای آن راهکاری 

سیاسی اندیشیده شود. 
اس��حاق جهانگی��ری با بی��ان اینکه 
مس��ائل مهمی پیش روی کشور است 

که باید با کمک ملت و دستگاه های مختلف حل و فصل شود، گفت: در بین 
ای��ن مس��ائل برخی از لحاظ تکنیکال هیچ راه��ی برای رفع آن وجود ندارد، 
همانند مس��ائل آب و مس��ائل زیس��ت محیط��ی، بین الملل��ی و اقتصادی، 
همچ��ون ارز ک��ه راهکارهای فنی ب��رای رفع آن وجود دارد، اما مس��ائل 
کش��ور در حال حاضر به یک مرحله ای رس��یده که راهکار سیاس��ی نقش 
اساس��ی و کلیدی در آن دارد. معاون اول رئیس جمهوری افزود: راهکار 
سیاس��ی به معنای این اس��ت که برای حل مس��ائل اصلی باید انس��جام و 
یکپارچگی داش��ته باش��یم. جهانگیری گفت: مهمترین پایه انس��جامی که 
تعریف می ش��ود ارکان نظام تصمیم گیری کشور است که شامل قوای سه 
گانه می ش��ود، یعنی اگر قوای س��ه گانه با یکدیگر در یک راس��تا حرکت 
کنن��د و در حل مس��ائل کلیدی متحد باش��ند، می توان ب��ا اطمینان به مردم 
گف��ت که این مش��کات رفع می ش��ود و آینده خوبی پیش روی کش��ور 
اس��ت. وی ادامه داد: می توان با اطمینان گفت که با انس��جام سه قوه مسئله 

آب، بیکاری، مسائل اقتصادی و معیشت مردم رفع می شود.  
نوبخت: حصر تاوان انتخاب احمدی نژاد است

 افراد را با تهمت از گردونه خارج نکنیم
 س��خنگوی دولت گفت: ما در ش��رایطی هس��تیم که همه باید در کنار هم 
باش��یم و این که از شایس��تگی برخی از ش��خصیت  های نظام بنا به دایلی 

نتوانیم استفاده کنیم خوب نیست. 
محمد باقر نوبخت افزود: امروز با توجه به ش��رایط باید کنار هم باش��یم و 
دول��ت از رف��ع حصر حمایت می کند. موضع آق��ای رئیس  جمهور را می   بینم 
و ای کاش بخش��ی از جامعه می  دانس��ت ما با رفع حصر ش��اهد برخورداری 
کش��ور از فرزندانش باش��یم، نزدیک اس��ت. نوبخت با اش��اره به تهدیدات 
بیرونی خاطرنش��ان کرد: تهدیدات را افس��انه ندانیم. به هر حال کش��ور ما 
دشمنانی دارد و ما باید آمادگی ازم را داشته باشیم. وی با بیان اینکه مسائل 
کش��ور در این جغرافیای جهانی ویژه و س��خت اس��ت که باید از منابع خود 
اس��تفاده کنیم، یادآور شد: بخش��ی از آن منابع انسانی است. بحث در دولت 
این است که برای استفاده از افراد نباید به گرایش سیاسی نگاه کنیم، در این 
ش��رایط بای��د از هم��ه اس��تفاده کنی��م. نباید فق��ط مث��ا از اصاح  طلبان و 
اصول گرایان استفاده کنیم و یک بخش دیگر بماند، در دولت بحث این است 
که چگونه فراتر از گرایش سیاس��ی اس��تفاده کنیم. س��خنگوی دولت افزود: 
افراد را به آس��انی با تهمت از گردونه خارج نکنیم، ما باید از خارج افرادی 
هم بیاوریم. در نظر داش��ته باش��ید این افراد خارج از ایران زندگی می     کنند و 
آب��روی اف��راد از خان��ه کعب��ه هم بااتر اس��ت. اگر نش��ان دادن عکس    های 
بی   حجاب یک زن مس��لمان بد اس��ت، بدتر آن اس��ت که در س��ایت    ها نشان 
دهیم، ما به مدیران خارج از کشور نیاز داریم. نوبخت درخصوص اظهارات 
تابش درباره رفع حصر تصریح کرد: ما در ش��رایطی هس��تیم که همه باید در 
کنار هم باش��یم و این که از شایس��تگی برخی از ش��خصیت  های نظام بنا به 
دایلی نتوانیم استفاده کنیم خوب نیست. امروز با توجه به شرایط باید کنار 
هم باشیم و دولت از رفع حصر حمایت می کند. موضع آقای رئیس  جمهور را 
می   بین��م و ای کاش بخش��ی از جامع��ه می  دانس��ت م��ا با رفع حصر ش��اهد 
برخورداری کش��ور از فرزندانش باش��یم، نزدیک است. وی درباره ناامیدی 
رئیس   جمه��ور از برخی مدیران گفت: آقای رئیس  جمهور توقعاتی دارند که 
به حق است و انتظارشان این است همه باهم کمک کنیم. نوبخت در واکنش 
به نامه احمدی نژاد تصریح کرد: همین حصر تاوان همان اس��ت و ما برای او 

چه سرمایه های فردی و چه سرمایه های مالی کشور را از دست دادیم. 

سخنی مشفقانه با علمای بزرگ دین
ادامه از صفحه اول

این نگاه اس��تاد در روان شناس��ی  شناختی در سطوح عالی شناخت و بحث 
خاقیت قابل بررسی تطبیقی است لیکن این نگاشت این نگاه را به فرصتی 
دیگر موکول می کند. انگیزه این نگاشت انتقال پیام عامه جعفری به جهان 
روحانیت ش��یعه؛ به ویژه به علمای بزرگ اس��ت. نگارنده با بررسی شواهد 
در دس��ترس خویش، باور دارد که در فضای آموزش��ی حوزه های علمیه، در 
فعالیت علمی، فقهی، فلس��فی، س��ازمانی، اجتماعی منتهی به کنشگری نهاد 
روحانیت با جامعه، از مواضع رسمی نهادهای اصلی روحانیت و مرجعیت؛ 
به ویژه در س��خنان علمای بزرگ، بوی کش��ف خاقانه را نمی توان س��راغ 
گرفت. برای اینکه در این پیام ناگزیر به اس��تخدام عبارات و کلماتی که با 
س��وءتفاهم سیاس��ی -که مورد انتظار هم است- نش��وم، انحصاراً با همان 
ادبیات اس��تاد عامه جعفری سخن می گویم. از واقعیت ها و حقایق موجود 
ب��ا ذهن توأم با انصاف، صداق��ت و صراحت و ادبیات توأم با صمیمیت، با 
احتم��ال همراه ب��ا تاکید و با فرض تقریب به صحت، می توان گفت: علما و 
مجتهدی��ن ب��زرگ در جهان علمی خویش به وی��ژه در دنیای فقهی خویش 
غوطه ورن��د و به تدری��ج از حقای��ق جامع��ه و نیازه��ای واقع��ی م��ردم 
دورافتاده اند؛ حقایقی که برای مردم به نگرش پایدار نس��بت به روحانیت 
و مرجعیت تبدیل ش��ده اس��ت. علم��ای ما در زندان جه��ان علمی خویش 
به وی��ژه فق��ه، محصورند و تا زمانی که از س��نگینی این علم بر سینه ش��ان 
آگاه نش��وند و خ��ود را از آن خ��اص نکنند و تفرج��ی کارآمد و مفید و 
طوان��ی، هر چند وقت یکبار در بیرون دنیای محصور خویش، نکنند و در 
این تفرج، نیازهای اولویت مس��اله روز را از زبان مردم به طور مس��تقیم و 
ن��ه گزینش��ی و به وی��ژه از طری��ق نخبگان و اس��اتید دانش��گاه و آن هم 
غیرگزینش��ی به هم فهمی نگذارند، اگر علمای ما کماکان از روش س��نتی 
حل مس��ایل آموزش��ی و فقهی پا فراتر نگذارند و با جس��تجو در روش های 
دیگر اندیش��ه ورزی، روش��ی بدیع و متفاوت اختیار نکنند، در این صورت 
برای گش��ایش در مس��اله ی رون��د تغییر نگرش غاطبه ی م��ردم و نخبگان 
نس��بت به دین، باید به انتظار نشس��ت تا متغیرهای جدید درون زاد از جهان 

روحانیت و از میان طاب جوان از راه برسد.
 این یادداش��ت بر این باور اس��ت برای پیش��گیری از افزایش روند شکاف 
روحانی��ت و مرجعیت ب��ا جامعه و نخبگان، علمای ب��زرگ دین باید پا پیش 
گذاشته باب گفتگو با مردم و نخبگان و اساتید دانشگاه را باز کنند. گفتگویی 
مس��تمر و متقابل در تعاملی برابر، صمیمانه، صریح و گش��اینده، توأم با فهم و 
احت��رام ب��ه یکدیگر. این نگاش��ت با نیت خیرخواهانه و برای س��اختن محیط 
گفتگوی مس��تمر برای کش��ف حقایق و ریش��ه ها، دردها و راه حل ها و سپس 
س��اختن روش��ی بدیع، خ��اق و نوگ��را در روش علمی مراکز آموزش��ی و 
پژوهش��ی حوزه های با هدایت گری فعال علمای بزرگ نگاش��ته ش��ده است. 
اکنون که این یادداش��ت را به قلم آورده ام احس��اس می کنم، نسبت به عامه 
محمدتقی جعفری که بنده یکی از ش��اگردان دور و کم تجربه از کاس ایشان 
بودم، با بیان یادی از خاطرات علمی با ایش��ان، نس��بت به مقام استادی ایشان 
ادای احترام نمودم و از این بابت خداوند س��بحان را ش��اکرم. به عاوه کمتر 
احتمال می دهم نگارش این یادداش��ت، اثری در ش��کل دهی تعاملی کارآمد، 
برابر و غیرگزینشی با علمای دینی را بسترسازی کند ولی بیان این دیدگاه با 
هدف ایجاد فضایی برای تغییر روش تفکر در محیط آموزش و پژوهش علوم 

دینی و فقهی، تنها راهی است که به ذهن این نگارنده می رسد. 

خبر

یادداشت

برنامه ها و اقدامات مشترک سپاه و ارتش
س��ردار سرلشکر پاس��دار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی به همراه جمعی از فرماندهان عالی رتبه 
س��پاه با حضور در س��تاد فرماندهی کل ارتش با امیر سرلش��کر 
سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش دیدار و گفت وگو کرد. 
در این دیدار فرماندهان ارتش و س��پاه پاسداران با ابراز خرسندی 
از وح��دت، یکپارچگ��ی و اخوت مث��ال زدنی موج��ود، همدلی، 
هماهنگی و هم افزایی در انجام ماموریت های محوله، تحت تدابیر 
و فرامی��ن فرمانده��ی معظم کل قوا را موج��ب عصبانیت و یاس 
دش��منان و ابتر ماندن تاش آنان برای ایجاد اختاف در نیروهای 
مسلح و تضعیف توان دفاعی کشور دانستند. در این دیدار همچنین 
ب��ر پیش بینی و اجرای برنامه ها و اقدامات مش��ترک در راس��تای 
اه��داف بازدارندگ��ی و ارتقای آمادگی ه��ای دفاعی برای مقابله 
متناسب با هرگونه تهدید احتمالی علیه منافع کشور تاکید شد. این 
دیدار صمیمانه درحالی صورت گرفت که روز یکش��نبه فرمانده 
معظ��م کل قوا با تجلیل از مواضع انقابی و وحدت آفرین فرمانده 
کل ارتش، فرمودند: آقای سرلش��کر موس��وی در عین دلبستگی 
سازمانی و پایبندی عاطفی به ارتش که حفظ و تأکید بر آن ازم 
است، سخنان بسیار خوبی در خصوص اتحاد نیروهای مسلح بیان 
کردند که این س��خنان نش��ان دهنده عقل مدیریتی و صفای باطنی 

است و ارتش را در چشم مردم بیش از پیش ارزشمند می کند. 
آمریکا بی نظمی را گسترش می دهد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه نظام سنتی دوقطبی 
در جهان فروپاش��یده و قدرت های جدیدی در غرب و ش��رق س��ر 
برآورده ان��د، گف��ت: آمریکا و برخی قدرت ها ب��ا اعزام واحدهای 
نظامی و به کارگیری ادبیات زور، بی نظمی را گسترش می دهند. 
سرلش��کر باقری در اجاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای 
حاش��یه اقیان��وس هند اظهار ک��رد: برخی قدرت ه��ا و بازیگران 
منطق��ه ای واقعی��ات نوین جه��ان را بر نمی تابند و متاس��فانه هیچ 
نقط��ه ای از جه��ان از آس��یب ها در امان نیس��ت. آمریکا و برخی 
قدرت ها با اعزام واحدهای نظامی به مناطق مختلف و به کارگیری 
ادبیات زور، بی نظمی را گس��ترش می دهند. وی افزود: آمریکا با 
حمایت از داعش، بخش بزرگی از غرب آسیا را دچار بحران کرده 
و زمینه آواره و کش��ته ش��دن را فراهم آورده اس��ت. حمله اخیر 
هوای��ی آمری��کا و متحدان��ش به س��وریه، مصداق ب��ارز رفتار 
غیرقانونی اس��ت، آنان با صدور گس��تره تسلیحات به کشورهای 
مختل��ف منطقه از جمله عربس��تان، زمینه ایجاد جن��گ را فراهم 
می کنند. جمهوری اس��امی ایران هیچ گاه س��ر تس��لیم در مقابل 
آمریکا و متحدانش فرود نیاورده و نخواهد آورد و با اتکا به توان 

خود، دست برادری به سوی همسایگان دراز کرده است. 
پاسخ نتانیاهو به ظریف

ساعتی بعد از مصاحبه وزیر 
خارج��ه ب��ا یک رس��انه در 
آمریکا، نخست وزیر اسرائیل 
گف��ت: تحت تاثی��ر مصاحبه 
ظریف با ش��بکه س��ی بی اس 
آمری��کا قرار نگرفته و رفتار 
ایران و سپاه برخاف ادعاهای 

ظریف است. 
بنیامین نتانیاهو با اشاره به اینکه سخنان ظریف را شنیده، گفت: 
من س��خنان وزیر خارجه کش��وری را ش��نیدم که پهپاد مسلح را 
علیه اس��رائیل و موش��ک ها را علیه عربستان می فرستد... شکاف 
زیادی بین این سخنان و اقدامات سپاه پاسداران است که ارتشی 
را علیه اسرائیل و با هدف اعانی نابودی اسرائیل به پیش می برد. 
س��خنان نتانیاهو اش��اره به گفت وگوی وزیر امور خارجه ایران با 
سی بی اس در آمریکاست که ظریف در پاسخ به مارگارت برنان، 
ضمن رد تاش ایران برای س��وق دادن جنگ با اس��رائیل گفت که 
اس��رائیل با نقض حریم هوایی و حاکمیت س��وریه در حال تشدید 
تنش اس��ت... و اگر همچنان به نقض حاکمیت دیگر س��رزمین ها 

ادامه دهد، عواقبی در انتظار آنها خواهد بود. 

وزیر بهداشت:
بساط رواج دروغ از تریبون ها جمع شود

وزی��ر بهداش��ت گفت: بس��اط تهم��ت زدن و رواج دروغ از 
برخی تریبون ها در کش��ور باید برای همیش��ه جمع شود؛ در غیر 
ای��ن صورت، چی��زی از انقاب باقی نمی مان��د. اگر فردی با هر 
عنوانی، نماینده یا غیر نماینده، به خود اجازه دهد دهان باز کند و 
ب��ا اس��تفاده از تریبونی که در اختی��ار دارد، تهمت بزند و مطالب 
غیرواق��ع و دروغ بر زبان براند، به انقاب و کش��ور و بنیان قوه 

مقننه آسیب زده است. 
 س��ید حس��ن هاش��می با بیان این مطلب، اظهار داشت: در رژیم 
س��ابق هم ش��اهد چنین رفتارهای نادرستی از تریبون های عمومی 
نبودیم؛ این رفتار به هیچ وجه قابل قبول نیست و با دین که هیچ، با 
منش��ورهای انسانی هم سازگاری ندارد.  متاسفانه اشکال در این 
اس��ت که بعضی اف��راد در برابر رفتارهای غیراخاقی مماش��ات 
می کنن��د؛ آن قدر که گاه به نظر می رس��د خدای ناکرده ریگی به 
کف��ش دارند. در این موارد، مردم انتظار دارند قوه قضاییه وظیفه 
خود را به درس��تی و به موقع انجام دهد. هاش��می تاکید کرد: نباید 
می گذاشتیم این اتفاقات، به ویژه دروغ گویی و زدن تهمت تا این 
ح��د در کش��ور رواج پی��دا کن��د؛ ام��ا متاس��فانه ش��اهدیم که 
بداخاقی هایی از این دس��ت که سال ها است شروع شده، همچنان 
ادامه دارد و هرگاه مسئوان امر در برابر چنین رفتارهایی سکوت 
کردند، آسیبش گریبان گیر خودشان هم شد و در مواردی که باید 
س��خت می گرفتند و س��خت گیری نکردن��د، روزی هزینه آن را 
داده اند یا خواهند داد؛ هزینه ای که برای کش��ور بس��یار س��نگین 
اس��ت. در مورد توهین و اتهام زنی یکی از نمایندگان به بنده در 
جلس��ه علنی مجل��س هم انتظ��ار دارم که قوه قضایی��ه به عنوان 
تجلی گاه عدل و انصاف بر من سخت بگیرد و با آن فرد به عدالت 
رفت��ار کند. پاس��خ بنده به نماینده توهی��ن کننده، به تنهایی کافی 
نیس��ت؛ باید قانون اجرا ش��ود تا مردم به قوه قضاییه اعتماد کنند. 
آن ش��خص تهمت��ی زده؛ اگر ادعایش درس��ت اس��ت، بنده برای 
تصدی وزارت، فرد مناس��بی نیس��تم، اما اگر این ادعا نادرس��ت 
باش��د، باید او از مجلس ش��ورای اسامی اخراج شود؛ جای چنین 
فردی در خانه ملت و بر مسند شریف قانون گذاری نیست.  وزیر 
بهداشت اظهار داشت: از قوه قضاییه انتظار داریم که پرونده های 
تهمت و دروغ علیه مس��ئوان کش��ور را تا انتها پیگیری کند؛ در 
این صورت، وضعیت کش��ور بهبود می یابد؛ اما اش��کال این است 
که وابستگی به این یا آن حزب یا طرفداری از یک جناح سیاسی 
خاص، توصیه ها و مصلحت اندیشی ها این مسیر را ابتر می کند. 

از میان خبرها

مواضع



................:すぬく ┴ヰ┈┾
............//..............:Ñ┢┍ﾈ ┴ヰ┈┾ ら┕Ü┕┿ る ね┕ﾓく ┘ﾒ┕ﾎ

:ぬ┕ﾞﾎす┤Üる よ┕ﾙ
............//..............:Ñぬ┕ﾞﾎす┤Üる ら┕Ü┕┿ る ね┕ﾓく ┘ﾒ┕ﾎ

)┕┃ﾘす( :┤┏ﾈな┤ﾎ ┪ﾎ┵ﾉ ┢┏ﾛ┕ﾉ
.................:┘ﾒ┕ﾎ

 :ゆ┵ﾜヮﾘ ┤ﾛ┢ﾘ ┷ﾛ┕┎ﾙ ┢┏ﾛ┕ﾉ
 ┕┃ﾘす る ┤┎ﾘ

3 سه شنبه 4 اردیبهشت1397/سال بیست و سوم/ دوره جدید شماره398
دروزنامه قتص�ا ا www.bahardaily.ir       info@bahardaily.ir

  دولت ابزار صحیح شناسایی را دارد؟
24 میلیون نفر در لیست انتظار حذف یارانه

اولی��ن یاران��ه س��ال ۹۷ در حالی به 
حساب سرپرستان خانوار واریز شد که 
ب��ه گفته نوبخت س��خنگوی دولت ۲۴ 
میلی��ون نف��ر از دهک ه��ای پردرآمد 
جامع��ه از ۷۷ میلیون نف��ری که در ماه 
یارانه دریافت می کنند باید از لیس��ت 
حذف ش��وند تا دولت با کسری بودجه 

مواجه نشود. 
هشتاد و ششمین مرحله یارانه نقدی در حالی به حساب سرپرستان خانوار 
واریز شد که لیست دریافت کنندگان یارانه تغییری نکرد و عاوه بر تعدادی 
که یارانه آن ها در بودجه تایمن شده بود چند میلیون مازاد بر رقم بودجه نیز 
یارانه دریافت کردند. براین اساس در بودجه سال جاری منبع تخصیص یافته 
ش��ده ب��ه بخش هدفمندی یارانه ها حدود ۳۳ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده که از این منبع یارانه نقدی و غیر خانوار ها پرداخت شود. در 
حال حاضر حدود ۷۷ میلیون نفر در لیست دریافت یارانه هستند که دولت با 
توج��ه به می��زان بودجه بخش هدفمندی یارانه ها در بخش نقدی و غیر نقدی 
می توان��د یاران��ه ۶۰ میلی��ون نفر را در ماه پرداخت کن��د و با این وجود ۱۷ 
میلی��ون نفر مازاد بودجه تعیین ش��ده برای ای��ن بخش در فروردین ماه یارانه 
دریافت کردند که دولت منبع تامین این هزینه را باید از س��ایر درآمد ها و یا 
از طریق استقراض پرداخت کند. با این وجود پیشنهاد های دولت برای حذف 
یارانه بگیران و در نهایت توافقاتی که در کمیس��یون تلفیق در جریان بررسی 
ایحه بودجه ۱۳۹۷ انجام ش��د، به نتیجه ای نرسید و راهکار مشخصی برای 
غربالگری یارانه بگیران وجود ندارد. حتی در کمیسیون تلفیق موضوع حذف 
یارانه بگیران بر اس��اس بررسی حس��اب های بانکی نیز مصوب شد، ولی در 
صح��ن علنی رأی نیاورد. در این راس��تا نوبخت در آخرین اظهارات خود با 
بی��ان اینک��ه حذف یاران��ه ۲۴ میلیون نفر جزو تکالی��ف دولت در تبصره ۱۴ 
بودجه اس��ت، بیان کرد: دولت عاقه مند نیس��ت یارانه مردم را قطع کند، ولی 
انتظار داریم که با شناسایی دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی که نیاز ندارند را 
حذف کنیم و هدف مجلس را در جهت حذف یارانه تحقق بخشیم. وی گفت: 
اطاع��ات افراد به طور کام��ل در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیس��ت و از اس��تانداران محترم می خواهیم تا در جهت تکمیل اطاعات افراد 
کم��ک کنن��د. در کنار یارانه نقدی که هر ماه به حس��اب یارانه بگیران واریز 
می ش��ود، از س��ال گذشته و بر اس��اس قانون بودجه افزایش حداقل مستمری 
خانوار های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی نیز 
به مبلغ پرداختی یارانه اضافه شد. به طوری که سهم خانوار های یک نفره از 
گروه های هدف ۹۵ هزار تومان، دو نفره ۱۸۹ هزار تومان، سه نفره ۲۵۳ هزار 
توم��ان، چه��ار نفره ۳۳۷ هزار تومان و خانوار های پنج نفره و بیش��تر تا ۳۶۵ 
ه��زار تومان م��ازاد بر مبلغ یارانه دریافت می کنند. ح��ال با این اوصاف باید 
منتظ��ر ماند و دید دولت با توجه به کس��ری بودج��ه میلیاردی برای پرداخت 
یارانه ۷۷ میلون نفر، چه برنامه ای برای تامین این کس��ری و یا حذف یارانه 
۲۴ میلی��ون نف��ر مازاد در نظر خواهد گرفت و از چه روش��ی برای ش��ناخت 

صحیح دهک های پردرآمد جامعه استفاده خواهد کرد؟ 

گزارش

آشفته بازار بی نظارت خودرو
نبود نظارت و فرافکنی های نهادهای 
ناظر بر بازار خودرو، آش��فته بازاری را 
رق��م زده که خودروس��ازان در آن ترک 
تازن��د و هر قیمت��ی را به مصرف کننده 
ناچ��ار از خری��د کاای ایرانی، تحمیل 
می کنند. بازار خودرو ماهها است آشفته 
اس��ت. ب��دون هی��چ نظارت��ی و بدون 
متخلف��ان.  ب��ا  برخ��وردی  کمتری��ن 

خودروسازان دولتی اکنون دیگر حتی درخواستی هم به شورای رقابت برای 
تغییرات خود نمی دهند و به این بهانه که خودروهای باای ۴۵ میلیون تومان، 
از شمول قیمت گذاری دولت و شورای رقابت خارج هستند، همه زور خود را 
بر قیمت خودروهای باای ۴۵ میلیون تومان گذاشته اند و مصرف کننده ناچار 
از خری��د خ��ودروی ایرانی را مجبور به خرید ای��ن خودروها می کنند. در این 
می��ان، س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان هم که حداقل در 
ب��ازار کنون��ی خودرو و قیمت های رو به رش��دی که خودروس��ازان بزرگ 
داخلی برای خودروهایش��ان طلب می کنند، س��کوت را اختیار کرده و تنها از 
آب و ه��وای خ��وب پارک ملت آن ه��م در این روزهای بهاری بهره می برد و 
حداقل در حوزه خودرو، حمایتی از مصرف کنندگان را نمی توان در آن شاهد 
بود. بررسی های میدانی حکایت از آشفته بازاری دارد که خودروسازان داخلی 
ب��رای ب��ازار و خری��داران خ��ودرو رق��م زده اند؛ ب��ه خصوص اینک��ه اولین 
اس��تقبال کنندگان از شعار امسال مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کاای 
ایران��ی، همین خودروس��ازانی بودن��د که با بنرهای رنگارن��گ خود در جاده 
مخصوص، این تذکر را به مصرف کنندگان ایرانی می دهند که اولویت، با خرید 
کااه��ای داخل��ی اس��ت؛ در حالیکه حتی حاضر نیس��تند که ب��رای رفاه حال 
خریداران ایرانی، قیمت های خود را تعدیل کرده و آنها نیز پاسخ حسن اعتماد 
چندی��ن و چندس��اله مصرف کنن��دگان ایران��ی را که به اجبار یا ب��دون اجبار 

خودروی ایرانی را ترجیح داده اند، بدهند.

خودرو

مسافران زمینی از کجا ارز مسافری بگیرند؟ 
 با توجه به لیس��ت اعام ش��ده توسط بانک مرکزی و با مراجعه 
ب��ه ش��عب بانک مل��ی، ارز مس��افرتی به مس��افران زمینی تعلق 
نمی گی��رد. زمان��ی که عل��ت را جویا ش��وید این موض��وع را به 
سیاس��ت های اتخاذ شده از س��وی بانک مرکزی ارجاع می دهند. 
ازم به ذکر اس��ت ش��عب بانک ملی نیز که مسئولیت فروش ارز 
مس��افرتی را برعهده دارند، به مسافران فقط یورو می پردازند آن 
هم با قیمتی نزدیک ۵۴۰۰ تومان، در حالی که بانک مرکزی نرخ 
ی��وروی دولتی را حدود ۵۱۶۰ تومان اعام کرده اس��ت؛ البته در 
ب��ازار آزاد نرخ فروش یورو ۶۸۰۰ تومان اس��ت. همچنین اعام 
ش��د که ارز مس��افرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ 
یورو یا معادل آن به س��ایر ارزها به مس��افران در مرزهای خروجی 
هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران 
هوایی به کش��ورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر 

از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می باشد. 
 تعادل در بازار گوشت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: گوشت های وارداتی با 
ه��دف مدیری��ت بازار از کش��ور های اس��ترالیا و آس��یا میانه با 
نظارت باا وارد کش��ور شده و در سطح بازار به قیمت ۳۳ هزار 
تومان به سهولت در بازار در دسترس بوده و به فروش می رسد. 
عل��ی اصغ��ر ملکی گف��ت: در حال حاضر در خصوص گوش��ت 
گوس��فندی با چالش هایی رو به رو هس��تیم که یکی از این موارد 
خروج دام زنده از کش��ور اس��ت. ملکی با اشاره به اینکه گوشت 
گرم داخلی به قیمت ۴۳ هزار تومان در بازار به فروش می رسد، 
تصری��ح کرد: مس��ئوان مربوط��ه در خصوص برط��رف کردن 
مش��کات گوش��ت گرم داخل��ی و جلوگیری از نوس��ان قیمت 

وعده هایی را داده و ما منتظر اجرایی شدن آن ها هستیم. 
 تمام چایکاران بیمه شدند

رئیس سازمان چای گفت: همه 
چایکاران امس��ال به خاطر وجود 
خشکس��الی بیمه ش��ده اند تا در 
مقابل س��رما و خشکسالی درآمد 
حداقلی را داش��ته باش��ند. محمد 
ول��ی روزبهان در خصوص تغییر 
کارب��ری باغات چای اظه��ار کرد: در دورانی ح��دود ۳۲ تا ۳۴ 
ه��زار هکت��ار باغ چای داش��تیم اما به دایل مختلف��ی که یکی از 
مهم تری��ن آن ع��دم حمای��ت دولت ه��ا از ب��ازار چ��ای، تولید و 
کارخانجات بود ش��رایط بد ش��د و چایکاران را به حال خود   رها 
کردند و حتی در مواردی چون واردکنندگان منافع را در واردات 

چای خارجی می دیدند واردات آن به کشور افزایش یافت. 

خبرنامه

به دلیل کاهش ارزش؛ 
بازرگانان مایل به استفاده از لیر نیستند

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: پیش��نهاد رئیس جمهور  ترکیه 
مبنی بر اس��تفاد از لیر در مبادات دو جانبه در صورتی می تواند 
عملی ش��ود که ثبات نرخ لیر پایدار باشد که کسی نمی تواند آن 

را تضمین کند. 
جمش��ید عدالتی��ان در گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا در مورد پیش��نهاد 
رئیس جمهور ترکی��ه مبنی بر اس��تفاد از لی��ر در مبادات دو جانبه 
گفت: پیش��نهادهایی از این دس��ت قبا از سوی روسیه و چین نیز 
مطرح شده بود که عملی نشد. وی گفت: مشکل اساسی در مورد 
استفاده از لیر تضعیف آن است و به همین دلیل بازرگانان مایل به 
اس��تفاده از لیر نیس��تند، به ویژه آنکه درس��ال گذش��ته نیز روند 
کاهش��ی ارزش را تجربه کرده بود بنابراین این پیش��نهاد با اما و 

اگرهایی روبه رو اس��ت. البته باید در نظر گرفت که این تنها یک 
پیش��نهاد اس��ت و هیچ اجباری برای اجرای آن از سوی بازرگانان 
ایرانی وجود ندارد و طبیعی است که تاجر به دنبال استفاده از پول 
نیرومند باش��د. این پیش��نهاد در صورتی می تواند عملی شود که 
ثبات نرخ لیر پایدار باش��د که کس��ی نمی تواند آن را تضمین کند. 
مث��ا بازرگانی که در قب��ال کاای خود لیر ترکیه دریافت می کند 
باید این ضمانت وجود داش��ته باش��د که لیر در برابر دار یا یورو 
تضعیف نخواهد ش��د. برای نمونه، اخیرا روبل روس��یه تقریبا ۴۰ 
درصد افت ارزش داشته و صادرکننده ای که روبل دریافت کرده 
تقریبا ۴۰ درصد از ارزش دارایی خود را از دس��ت داده اس��ت. وی 
ادام��ه داد: ای��ن ضمانت باید به گونه ای باش��د که مثا لیر تا پایان 
سال آینده در یک نرخ ثابت باقی می ماند و این نرخ ثابت معموا 
برحس��ب دار یا یورو محاس��به می ش��ود. مهم تری��ن پارامتر در 
راس��تای این گونه طرح ها، تضمین ثبات پول اس��ت که البته امری 
بعید است و با توجه اینکه بیشترین صادرات ما به ترکیه نفت و گاز 

است خود دولت ایران نیز نمی تواند این پیشنهاد را بپذیرد. 
قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ایرادات بسیار زیادی به 
قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه وارد اس��ت از 
جمله اینکه این قرارداد منجر به افزایش صادرات کااهای ایرانی 
بعد از کاهش تعرفه ها نش��ده است. پدرام سلطانی اظهار کرد: هر 
چند از موافقان اجرای توافقنامه های تجاری دو یا چندجانبه هستم 
زی��را این اقدام مقدم��ه ای برای ورود ایران به س��ازمان تجارت 
جهان��ی ک��ه در حال حاضر چش��م اندازی ب��رای آن وجود ندارد 
محس��وب می ش��ود اما قرارداد تعرفه ترجیحی ای��ران و ترکیه به 
شکل غیراصولی و بدون انطباق با شاخص رقابت پذیری تدوین 
ش��ده اس��ت. وی افزود: در گزارش��ی که اتاق بازرگانی ایران از 
حجم روابط تجاری ایران و ترکیه تهیه ش��ده نشان می دهد که در 
ب��ازه زمانی ۱۰ ماهه میزان ص��ادرات ایران به ترکیه بیش از ۴۰ 
میلی��ون دار اس��ت درحالیکه می��زان صادرات ترکیه به ایران در 
همی��ن ب��ازه زمانی حدود ۲ میلیارد دار اس��ت. وی ب��ا انتقاد از 
عملکرد تیمی که برای انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی ترکیه 
و ایران مس��ئولیت بررس��ی و تدوی��ن آن را به عهده داش��ته اند 
خاطرنش��ان ک��رد: انعق��اد ای��ن ق��رارداد ام��ا در حجم س��رمایه 
گذاری ترکی��ه در ایران اثر منفی نگذاش��ت زیرا ترکها خواس��تار 
تولید کاا در ایران نبودند و در قالب قرارداد تعرفه ای منعقد شده 

مواد اولیه و موثر در تولید را از ایران خریداری می کنند. 

تجارت

گروه اقتصادي: سخنگوی دولت با 
بی�ان اینکه پیش   بین�ی دولت برای 
سال 9۶ درس�ت و دقیق بود، تاکید 
ک�رد: م�ا هم توانس�تیم مالی�ات را 
دریاف�ت کنیم و هم ف�روش نفت ما 
متوس�ط ۵3 دار بود. پیش   بینی ما 
برای فروش قیمت نفت درست بود و 
اگر بخواهی�م ارزیابی دولت را مورد 
بررس�ی قرار دهیم، به گواهی خزانه 

بسیار درست بود. 
محمدباق��ر نوبخت با بی��ان اینکه اگر 
بخواهیم وضعیت سال گذشته را خاصه 
کنی��م باید بگویم س��ندی ب��ه نام بودجه 
داری��م که ی��ک برنامه برای دس��تیابی 
اهداف اس��ت، گف��ت: پیش   بینی منابع و 
مصارف برای س��ال ۹۶، سیصد و بیست 
ه��زار میلی��ارد تومان بود که نس��بت به 
س��ال ۹۵، ح��دود ۱۳ درص��د افزایش 
داش��ت و صددرص��د تحقق پی��دا کرده 
اس��ت. وی با بیان اینکه پیش   بینی دولت 
برای سال ۹۶ درست و دقیق بود، اظهار 
داش��ت: ما ه��م توانس��تیم مالی��ات را 
دریاف��ت کنی��م و ه��م ف��روش نفت ما 
متوس��ط ۵۳ دار بود. پیش   بینی ما برای 
ف��روش قیمت نفت درس��ت ب��ود و اگر 
بخواهیم ارزیابی دولت را مورد بررسی 
ق��رار دهی��م، ب��ه گواهی خزانه بس��یار 
درس��ت بود. وی با اشاره به بودجه سال 
۹۷ تصری��ح کرد: بودجه       ای که دولت در 
نظ��ر گرفته بدون برداش��ت از صندوق، 
۳۴۷ ه��زار میلیارد تومان اس��ت و ۱۳ 
ه��زار میلی��ارد توم��ان هم برداش��ت از 
صن��دوق اس��ت. نوبخ��ت با اش��اره به 
تهدی��دات بیرون��ی خاطرنش��ان کرد: 
تهدیدات را افس��انه ندانی��م. به هر حال 
کش��ور م��ا دش��منانی دارد و م��ا بای��د 
آمادگی ازم را داش��ته باش��یم. مشاهده 
کردید سرنوشت بزرگترین کشور جهان 
دست آدمی افتاده که دمدمی مزاج است 
و ب��ه جای اینکه س��رش بزرگ باش��د، 
شاخش درازتر می   ش��ود. وی ادامه داد: 
ما کشوری هستیم که چهل سالگی خود 
را جش��ن می  گیریم و ب��ه گواه صندوق 
بین   المللی پول ۴۰ شاخص اقتصاد ایران 
را از س��ال ۹۴ ت��ا ۱۴۰۱ ج��ز بهتری��ن 
اقتص��اد می داند. وی با اش��اره به تاریخ 
تمدی��دات تعلی��ق تحریم ه��ا از س��وی 
رئیس جمه��ور ابراز داش��ت: م��ا نباید 
منتظر ۲۲ اردیبهش��ت باشیم که این آدم 
چه تصمیمی می گی��رد. برنامه ما حاضر 
اس��ت و منتظ��ر نیس��تیم ک��ه ببنیم چه 
می  ش��ود. نوبخت با اش��اره به بازار بیان 
کرد: اینکه بنا باش��د هر کس��ی ریالی در 
جیبش باش��د و بخواهد به خاطر شرایط 
آن را به دار تبدیل کند، درس��ت نیست 
یا اینکه عده   ای بخواهند در کش��ورهای 
همس��ایه، آپارتمان و بن��ز بخرند و ارز 

خارج کنند، صحیح نیست. 
وی افزود: تزار م��ا در بازار دار، ۱۰ 

ال��ی ۱۵ هزار میلیارد دار مثبت اس��ت. 
امروز س��امانه نیما افتتاح می   شود و همه 
چیز به طور ش��فاف در اختیار مردم قرار 
می   گیرد. معاون رئیس جمهور درخصوص 
قیمت ارز یادآور شد: قیمت ارز ما چهار 
هزار و ۲۰۰ تومان اس��ت. اگر در کوچه 
و پس کوچه  ای، معامله   ای انجام می   شود، 
این مس��ئله را نباید به حس��اب کل بازار 
ارز گذاش��ت. نوبخت درباره ارز دولتی 
برای یکس��ری از اق��ام دارویی و مواد 
اولی��ه عنوان ک��رد: یکس��ری از کااها 
بودند که در سیس��تم بانکی حدود س��ه 
ه��زار و ۸۰۰ توم��ان ب��ود، ای��ن اقام 
مش��خص هستند و امروز هم باید با همان 
ارز قبل��ی بیاورن��د و دول��ت یاران��ه 
مابه التف��اوت را پرداخ��ت می   کند. وی 
اف��زود: فرض کنید اتفاقی بیفتد، منابع ما 
هم محدود اس��ت و این اولین   بار نیس��ت 
ک��ه کش��ور م��ا تهدی��د می   ش��ود و از 

تجربیات گذشته استفاده خواهیم کرد. 
دستور رئیس جمهور به وزارت اقتصاد

نوبخ��ت درخصوص برخی از چالش ها 
بی��ن وزارت بهداش��ت و وزارت رف��اه 
عن��وان کرد: دولت در قضیه وارد ش��د و 
مق��رر ش��د این ام��ر فقط ب��رای درمان 
اس��تفاده ش��ود. وی درخصوص دستور 
رئیس جمه��ور ب��ه وزارت اقتصاد برای 
نش��ان دادن خرج  ک��رد ای��ن وزارتخانه 
گفت: قرار است زیر خرج    کرد به صورت 
ش��فاف بیان ش��ود. باید ظرفیت کافی در 
جامعه ایجاد ش��ود، چون جامعه ما تازه با 
ای��ن امر روبه        رو می    ش��ود، در بعضی از 
موارد باید توضیحاتی داده ش��ود و نباید 
اگر موردی منتش��ر شد، جنبه منفی آن را 
ببنی��م. وی درباره ناامیدی رئیس   جمهور 
از برخی مدیران گفت: آقای رئیس  جمهور 
توقعات��ی دارن��د ک��ه ب��ه حق اس��ت و 
انتظارش��ان این اس��ت هم��ه باهم کمک 
کنی��م. س��خنگوی دول��ت درخصوص 
خودداری برخی از فروش��ندگان کاا و 
اق��ام به بهانه نبود ثب��ات در قیمت ارز 

اظهار داشت: قیمت ارز مشخص است و 
کس��انی که این کارها را انجام می    دهند، 
غیر قانونی اس��ت. معاون رئیس جمهور 
درباره افزایش قیمت مس��کن، خودرو و 
لوازم خانگی و نظارت بر این بازار ابراز 
داشت: دولت تمایل دارد، این بخش را به 
بخش خصوصی اداره شود و دولت نقش 
نظارتی داشته باشد. نوبخت با بیان اینکه 
دول��ت دو سیاس��ت برای مس��کن دارد، 
عنوان کرد: سیاس��ت نخست، احداث ۵۰ 
ه��زار واحد مس��کونی اس��ت و س��پس 
بافت ه��ای فرس��وده را احی��ا کن��د. م��ا 
می   توانیم در جاده تهران - قم یا تهران - 
س��منان واحدهایی را احداث کنیم که نه 
زیرساخت دارد و نه امکانات اما به جای 
ای��ن کار بافت  ه��ای فرس��وده را احی��ا 
می  کنیم دولت تسهیات کم سود می   دهد 
ک��ه بتوانند خرید کنند. در بقیه موارد هم 
ش��ورای نظ��ارت وج��ود دارد ک��ه اگر 
اقدامات خاف قان��ون ببینند ورود پیدا 
می   کنن��د. وی درباره اظهارات برخی از 
نماین��دگان و افراد در خص��وص ناامید 
کردن مردم یادآور ش��د: ما مردم فهیمی 
گردن کش��ی،  ف��رد  رس��ما  داری��م، 
رئیس   جمهور آمریکا ش��ده است. ما باید 
چه کنیم؟ آیا این نیست همه عاقه   مندان 
نظام و کش��ور در براب��ر صف   آرایی این 

ادم نباید در کنار هم باشیم. 
س��خنگوی دولت اضافه ک��رد: ما چه 
کس��ی را داریم؟ مگر به جز این است که 
نیروهای داخلی را داریم؟ ما باید کنار هم 
باش��یم در خارج هم مردم به کس��ی رای 
دادند ک��ه در داخل دادیم، این که بگوئیم 
جلسه سران قوا نمایشی است و یا اقتصاد 
ما سیاه، داغون و شکسته است آیا ترامپ 
خوش��حال نمی  ش��ود و حمل��ه می کند. 
نوبخت درباره وضعیت صرافی   ها و عدم 
تزری��ق ارز تصریح کرد: م��ا به صورت 
روزان��ه جلس��اتی داریم و تم��ام موارد 
مرب��وط ارز و نیازه��ای ارز بررس��ی 
می   ش��ود. بانک مرکزی همه مواردی که 

ثبت سفارش کرده    اند، تصمیماتی گرفته 
اس��ت. ما در حال بررس��ی نقاط آس��یب 
هس��تیم. از نظر دولت این کار به درستی 
انجام می   ش��ود. س��امانه نیما ک��ه امروز 
عص��ر رس��ما کارش را آغ��از می  کند، 
قدرت رصد و رفع مشکات را می   دهد. 
ما ب��رای ۸۰ میلی��ون نف��ر برنامه    ریزی 
می   کنی��م و ممکن اس��ت یک میلیون نفر 
دچار محدودیت   هایی ش��وند و ما س��عی 
می  کنیم مشکات را رفع کنیم. وی ادامه 
داد: ب��ا راه ان��دازی نیم��ا و هماهنگ��ی 
وزارتخانه   های ثبت س��فارش می   کنند و 
بانک مرکزی، مشکل عرضه چهار هزار 
و ۲۰۰ حل می  شود. قطعا خرید و فروش 
دار ب��ر پای��ه دار ۵ ه��زار تومانی در 
حوزه ثبت و س��فارش نداریم. اراده نظام 
اس��تفاده از ی��ورو در تب��ادات تجاری 
اس��تخبرنگاری گف��ت که مق��ام معظم 
رهبری بر حذف دار در تبادات تجاری 
دارن��د و س��پس پرس��ید که آیا ایش��ان 
مش��خصا ب��ا جایگزینی ی��ورو موافقت 
کردند یا پیشنهاد دولت جایگزینی یورو 
بوده و ایش��ان تنها بر ح��ذف دار تاکید 
داش��تند؟ ک��ه رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه خاطرنش��ان کرد: در شرایطی که 
آمری��کا به عن��وان صاح��ب دار اعام 
می  کند من اج��ازه نمی  دهم ایران از پول 
من اس��تفاده کن��د ما چرا اصرار داش��ته 
باشیم از این پول استفاده کنیم. با توجه به 
اینک��ه ی��ورو هم یک ارز جهان  ش��مول 
است ما می  توانیم از یورو استفاده کنیم و 
کارمان را پیش ببریم و اراده نظام بر این 
است. وی ادامه داد: خیلی از کشورها هم 
ب��ه همین ترتیب عمل می کنند و با برخی 
از کش��ورها هم که بتوانیم مباداتمان را 
ب��ا پول های ملی خ��ود انج��ام می دهیم 
کمااینکه با کشورهای همسایه اینکار را 
انج��ام می دهی��م و در آینده ب��رای اینکه 
مس��افرانمان از رفاهی��ات بهت��ری ه��م 
برخوردار باشند در این خصوص با برخی 

کشورها گفت وگوهایی داشتیم. 

نوبخت: معامله   در کوچه و پس کوچه  ها را نباید به حساب کل بازار ارز گذاشت

قیمت دار 4200 تومان است

وزیر نفت در مورد توس�عه ایه های نفتی پارس 
جنوب�ی با اش�اره ب�ه خرید بخش نفتی ش�رکت 
مرس�ک توسط توتال و مذاکراتی که بین ایران و 
مرس�ک در مورد توس�عه ایه ه�ای نفتی پارس 
جنوبی صورت گرفته بود، گفت: ایه های نفتی به 

توتال داده نمی شود. 
بیژن زنگنه گفت: مذاکره برای توس��عه ایه های نفتی 
پ��ارس جنوب��ی به مراحل آخر رس��ید، ام��ا بخش نفتی 
ش��رکت مرسک توس��ط توتال خریداری شد و ما قصد 
نداریم توس��عه ایه های نفتی را به توتال بدهیم. تاکنون 

برای مذاکره در مورد توس��عه ایه های نفتی درخواست 
داده ای��م، اما پیش��نهاد جدی دریاف��ت نکرده ایم. وی در 
م��ورد مذاکره برای توس��عه میادین، اظه��ار کرد: چند 
قرارداد در دس��ت مذاکره اس��ت که در مرحله آخر قرار 
دارد که در این بین شرکت های روسی هم هستند، اما تا 
روزی ک��ه قرارداد امضاء نش��ود نامی از ش��رکت ها و 
میادی��ن نخواهم برد. وی در ادامه ب��ا بیان این که میزان 
ف��روش نفت در یک ماه کم ش��د اما بع��دا مجدد اضافه 
ش��د، تاکید کرد: میزان فروش نفت ایران در حال حاضر 
مشکلی ندارد و رقم فروش نفت و میعانات گازی بیش 

از ۲. ۵ میلیون بشکه در روز است. 
زنگن��ه در مورد پروژه صادرات گاز به عمان توضیح 
داد: گاز از رودان ب��ه ک��وه مب��ارک و س��پس به غرب 
جاس��ک می رود و پس از آن به عمان صادر می ش��ود. 
مذاک��رات پیش رفته اس��ت و در مرحله ای هس��تیم که 
برای اجرای خط دریایی اعام مناقصه کنیم یا به مرحله 
عقد قرارداد نزدیک می ش��ویم که یک شرکت خارجی 

ب��رای احداث خط س��رمایه  گذاری کن��د. وی در مورد 
برخ��ی اخبار مبنی بر این که ایران به هند در فروش نفت 
تخفی��ف می دهد، اظهار کرد: م��ا تخفیف ویژه ای به هند 
ندادی��م البته برای فروش ممکن اس��ت در هر زمانی که 
ازم باش��د از نظر سیاسی قیمت هایی را اعمال کنیم که 

بتوانیم در بازار حضور داشته باشیم. 
وی در م��ورد این که گفته می ش��ود ایران برای جذب 
مش��تری در مقابل سیاس��ت های ترامپ ب��ه هند تخفیف 
می ده��د، گفت: ما هر کاری که ازم باش��د برای این که 
با ترام��پ مقابله کنیم انجام می دهیم. زنگنه اظهار کرد: 
بای��د صبر کنی��م ببینیم ترامپ چه می کن��د. ما به عنوان 
جمهوری اس��امی ایران همه تجارب و ظرفیت را برای 
این که ترام��پ نتوان��د ب��ه ای��ران ضرر برس��اند به کار 
می بریم. وی در پایان با اش��اره به مذاکرات بین ایران و 
هند در مورد توس��عه میدان گازی فرزاد B، اظهار کرد: 
قرار ش��د هندی ها گاز ترش میدان را به ما تحویل بدهند 

و ایران جابه جایی و سوآپ را انجام دهد. 

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه: 

منتظر بازار سیاه وحشتناک دار باشید
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات با اشاره به اباغیه بانک مرکزی 
مبن�ی ب�ر ارائه ارز از طریق بانک ها و  ممنوعی�ت صرافی ها از ارائه ارز گفت: 

این راه حل موقتی است و ادامه آن امکان پذیر نیست. 
غامعلی جعفرزاده با بیان اینکه این راهکار اساس��ی نیس��ت گفت: بر فرض مثال 
بیماری که زیر س��رم می رود را نمی توان تمام عمر زیر س��رم نگهداش��ت، سرم فقط 
تزریقی برای بهبود حال اس��ت  و این راه حل نیز س��رم اس��ت و برای بهبود حال است و 
باید سریع این شرایط را درست کنند و اجازه دهند که بر چرخه طبیعی خودش بچرخد. 
در این مقطع و برای خواباندن التهاب بازار این راه حل خوبی اس��ت  و ش��اید گزینه 
دیگری نبوده است  ولی باید توجه داشت که نمی توانیم همیشه از این روش ها استفاده 
کنی��م جعفرزاده بی��ان کرد: این راه حل در حال حاضر فقط بازدارنده اس��ت و مقداری 
آرامش ایجاد می کند و اگر تا یک ماه دیگر تدبیری اتخاذ نشود بازار سیاه وحشتناکی 

ش��کل می گیرد. وی در مورد علت نابس��امانی های بازار ارز گفت: فکر می کنم باید 
عوام��ل بان��ک مرک��زی ال��ک ش��وند. در بانک مرکزی باید تس��ویه انجام ش��ود. 
دس��تگاههای امنیتی باید حس��اب های داخل و خارج تصمیم گیرندگان و مس��ئوان 
بانک مرکزی را باید به شدت کنترل کنند. جعفرزاده تاکید کرد: بازار حالت طبیعی، 
علمی و فنی ندارد و تعمد در ایجاد وضعیت فعلی بازار کاما مش��هود اس��ت. ما نباید 
پای آمریکا و عربس��تان را وس��ط بکش��یم. درست اس��ت اگر بازار دبی و عربستان 
خراب ش��ود برای جمع کردن اس��کناس ها می آیند اما اس��تارت وضعیت فعلی را آنها 
نزدند. این نماینده مجلس بیان کرد: من به س��امت آقای کرباس��یان و سیف شهادت 
می دهم، بعد از این دو فرد باید حس��اب هر آن کس��ی و مس��ئولی که در بانک مرکزی 
اس��ت چه حس��اب های خودش��ان و چه خانواده هایشان چه حس��اب های داخلی و چه 
حس��اب های ارزی خارج از کشورشان از طریق دستگاههای امنیتی کنترل شود، اگر 
این اتفاق بیفتد به نتایج خوبی در مورد بازار ارز می رس��یم. وی خاطر نش��ان کرد: در 
اینکه بازار ارز تعمدا اینگونه نابس��امان ش��د شکی ندارم  و اگر یک حساب گردی از 

حساب های مسئوان بانک مرکزی انجام شود کل قضایا روشن می شود. 

وزیر نفت: 

ایه های نفتی به توتال داده نمی شود

ارز گردشگران خارجی را می خریم
عض��و هیات مدیره بان��ک ملی ایران اعام کرد: کلیه ش��عب ارزی داخل 
کش��ور و همچنین شعب و باجه های مستقر در فرودگاه های بین المللی آماده 
خرید ارز همراه مس��افران خارجی هستند. غامرضا پناهی گفت: در راستای 
سیاست جدید بانک مرکزی، تمامی واحدهای ارزی این بانک براساس نرخ 
روزان��ه، ارز همراه گردش��گران خارجی را خریداری و نس��بت به پرداخت 
معادل ریالی آن اقدام می کنند. وی افزود: در صورت درخواس��ت مش��تری 
امکان ارائه کارت هدیه و وجه نقد به صورت ترکیبی نیز وجود دارد. پناهی 
ادامه داد: گردش��گران خارجی می توانند از طریق ش��بکه کارگزاری بانک 
ملی ایران در خارج از کشور، نسبت به صدور حواله ارزی به داخل ایران به 
ن��ام و به نفع خودش��ان اق��دام و به محض ورود به ایران با مراجعه به ش��عب 
ارزی ای��ن بان��ک، معادل ریالی ارز حاصله را به ص��ورت نقدی یا در قالب 

کارت هدیه دریافت کنند. 
استفاده از بیت کوین ممنوع است

بانک مرکزی در بخش��نامه ای اعام کرد، به کارگیری ابزار بیت کوین و 
س��ایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کش��ور ممنوع اس��ت. در 
جلس��ه س��ی ام ش��ورای عالی مبارزه با پولش��ویی در نهم دی ماه پارسال، به 
کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی 
کش��ور ممن��وع اعام ش��د. بانک مرکزی تاکی��د کرده، با توج��ه به اهمیت 
موض��وع، همه ش��عب و واحده��ای تابعه بانک ها و موسس��ه های اعتباری و 
صرافی ه��ا باید از انجام هرگون��ه خرید و فروش این ارزها و یا انجام هرگونه 
اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، اجتناب کنند زیرا با 

متخلفان از این مقررات برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.

خبر



گ�روه ایران: محیط زیس�ت ایران 
نخس�تین م�اه س�ال ۹۷ را ب�ا بیم و 
		 امید ها فراوان آغاز کرد.
ب��ه	گزارش	میزان،	گرمای	زود	هنگام	هوا	
صدها	هکتار	جنگل	را	طعمه	حریق	کرد	و	
خطر	بی	آبی	و	خشکسالی	تابستان	را	زود	
هن��گام	هش��دار	داد.	در	روزه��ای	آخ��ر	
فروردی��ن	ه��وای	بارانی	و	س��رد	حال	و	
ه��وای	متفاوت��ی	به	به��ار	داده	اس��ت	و	
روزهای	گرم	ابتدای	س��ال	پایان	یافته	اما	
هن��وز	محی��ط	زیس��ت	ای��ران	نگ��ران	
خشکس��الی	اس��ت.	در	ماه	فروردین	هم	
زمان	با	بهار	طبیعت،	محیط	زیست	بیشتر	
از	ماه	ه��ای	دیگر	در	مع��رض	توجه	قرار	
می	گیرد.	در	دو	هفته	نخست	سال	با	توجه	
به	تعطیات	پای	بس��یاری	به	مناطق	بکر	
طبیع��ت	باز	می	ش��ود	و		اتف��اق	مخرب	و	
گاهی	امید	بخش	ثبت	می	شود.	فروردین	
97	برای	گونه	های	حیات	وحش	اما	آغاز	
خوبی	نبود.	براس��اس	آمار	رسمی	در	این	
ماه	حداقل	دو	پلنگ	ایرانی	از	بین	رفته	و	
یک	گور	ایرانی	حامله	در	تصادف	کشته	
ش��ده	اس��ت.	در	ادامه	نگاهی	به	مهمترین	
اتفاقات	ماه	نخس��ت	بهار	در	حوزه	محیط	

زیست	کردیم.
آتش به جان جنگل های ایران

هفته	نخس��ت	امسال	با	گرمی	کم	سابقه	
هوا	همراه	بود.	گرمایی	که	وسعت	باایی	از	
جنگل	ه��ای	ای��ران	را	طعمه	حری��ق	کرد.	
براس��اس	آماره��ای	اولیه	تنها	در	اس��تان	
گی��ان	بی��ش	از	100	هکت��ار	جنگل	در	
نوروز	امس��ال	س��وختند.	همچنین	آتش	
س��وزی	در	اس��تان	های	دیگر	نیز	وس��عت	

زیادی	از	جنگل	ها	و	مراتع	را	از	بین	برد.
مرگ سیاهگوش به دست گردشگران

یک��ی	از	پر	س��ر	و	صدا	تری��ن	اتفاقات	
امسال	مرگ	یک	سیاه	گوش	در	تهران	به	
دست	گردشگران	بود.	روز	ششم	فروردین	
ماه	یک	س��یاه	گوش	ماده	به	همراه	دو	توله	
حدود	یک	ساله	خود	در	حال	عبور	از	کنار	
رودخان��ه	در	روس��تای	گرم��دره	منطقه	
لواس��انات	بودند	که	توسط	گردشگران	با	
س��نگ	مورد	حمله	قرار	می	گیرند.	س��یاه	
گ��وش	مادر	نیز	برای	دفاع	از	توله	ها	حمله	

کرده	و	گردشگران	نیز	با	سنگ	و	چوب	به	
جان	حیوان	افتاده	و	توله	ها	نیز	فرار	کردند.	
حیوان	بر	اثر	شدت	ضربات	سنگ	و	چوب	
دچار	شکستگی	فک،	دندان	ها	و	دنده	ها	و	
پارگ��ی	دیافراگم	و	دچارخونریزی	داخلی	
شد	و		با	وجود	تاش	متخصصان	پردیسان	
برای	احیای	گونه	در	خطر	انقراض،	س��یاه	

گوش	ماده	از	بین	رفت.
ضرب و شتم محیط بانان ارسباران

روز	ده	فروردین	امس��ال	محیط	بانان	
منطقه	حفاظت	شده	ارس��باران	به	همراه	
ی��ک	مامور	هنگ	مرزی	با	حکم	قضائی	
ب��رای	بازرس��ی	منزل	یک��ی	از	متخلفان	
سابقه	دار	صید	و	شکار	اقدام	کرده	بودند	
ک��ه	متخل��ف	با	همکاری	چن��د	نفر	دیگر	
اق��دام	ب��ه	در	گی��ری	و	ض��رب	و	ش��تم	

ماموران	کردده	و	از	محل	متواری	شد
سگ آزاری در خوزستان

یکی	از	س��وژه	های	پر	حاشیه	روزهای	
نخس��ت	امس��ال	انتش��ار	فیلم	یک	سگ	
آزاری	ب��ود.	ای��ن	فیلم	منج��ر	به	واکنش	
فعاان	محیط	زیس��ت	شد	و		عامل	آن	در	
استان	خوزستان	تحت	تعقیب	قرار	گرفت.

پراید به گور ایرانی زد
روز	بیس��ت	و	نه��م	فروردین	ماه		یک	
گورخ��ر	م��اده	که	آبس��تن		بود	ب��ر	اثر	

برخ��ورد	با	خودروی	پرای��د	در	نی	ریز	
ازبین	رفت.	آخرین	بازمانده	های	گور	با	
جمعیت��ی	اندک	تنها	در	دو	نقطه	کش��ور	

زندگی	می	کنند.
قاچاقچیان محیط بان را با تبر زدند

س��ی	ام	فروردی��ن	ماه		محمدحس��ین	
موح��دی	کیا،	محیط	بان	س��فیدکوه	خرم	
آباد	مورد	هج��وم	قاچاقچیان	چوب	قرار	
گرف��ت.	قاچاچی��ان	با	ضرب��ات	تبر،	این	
محیط	بان	را	از	ناحیه	دست،	گونه،	فک،	
دندان	ها	و	قفس��ه	سینه	دچار	شکستگی	و	

جراحت	شدید	کردند.
مرگ پلنگ در تله شکارچیان

آخری��ن	خبر	تلخ	مرب��وط	به	فروردین	
ماه	نیز	روز	نخس��ت	اردیبهش��ت	منتشر	
ش��د.	در	نخس��تین	روز	دومین	ماه	سال	
محیط	بانان	بهش��هر	اشه	یک	پلنگ	نر	
را	پی��دا	کردند	که	از	مرگ	آن	در	حدود	
یک	هفته	می	گذش��ت.	این	پلنگ	نر	بالغ		
در	تله	شکارچیان	سودجو	به	دام	افتاده	و	

جان	خود	را	از	دست	داده	است.
حمله به سه محیط بان در شوش

صبح	نخستین	روز	اردیبهشت	ماه	نیز	با	
خبر	حمله	به	سه	محیط	بان	در	شوش	آغاز	
ش��د.		در	س��اعت	8	صب��ح	ام��روز	یک��م	
اردیبهش��ت	ماه،ماموران	حفاظت	محیط	

زیس��ت	پارک	ملی	دز	در	حین	گش��ت	و	
کنت��رل	آب��ی	در	رودخانه	دز	ب��ا	دو	قایق	
صیادی	مواجه	شده	که	متخلفین	با	اسلحه	
جنگی	به	سوی	محیط	بانان	شلیک	کرده	و	
رض��ا	قپانچی	پور	رییس	اداره	پارک	ملی	
دز	از	ناحی��ه	دس��ت	چپ،	مهدی	قاس��می	
محی��ط	بان	پارک	مل��ی	دز	از	ناحیه	کتف	
راست،	سید	مرتضی	تفاخ	محیط	بان	پارک	
ملی	دز	از	ناحیه	دس��ت	چپ	مورد	اصابت	
گلول��ه	قرار	گرفتند	و	پ��س	از	تیراندازی	

متخلفین	از	محل	متواری	شدند.
پیدا شدن اشه یک پلنگ دیگر
	اش��ه	یک	قاده	پلنگ	در	روس��تای	
زو	ش��یروان	نی��ز	فروردین	ماه	امس��ال	
کش��ف	ش��د.	آثار	هی��چ	گون��ه	گلوله	یا	
بریدگی	مش��اهده	نش��ده	و	علت	مرگ	

اعام	مشخص	نشده	است.
تجهیز محیط بانان به جلیقه ضد گلوله

در	کن��ار	هم��ه	بیم	ه��ای	آغ��از	97،	
خبرهای	امید	بخشی	نیز	در	حوزه	محیط	
زیس��ت	منتشر	شد.	یکی	از	خبرهای	مهم	
ای��ن	ح��وزه	تجهی��ز	محی��ط	بان��ان	به	

جلیقه	های	ضد	گلوله	بود.
یوزهای ایرانی زنده اند

ثب��ت	تصویر	س��ه	یوز	در	پ��ارک	ملی	
ت��وران	یک��ی	دیگر	از	اخب��ار	و	تصاویر	
امید	بخش	آغاز	س��ال	97	بود.	ماموران	
اجرایی	پارک	ملی	ت��وران	حوزه	محیط	
بان��ی	دلبر	در	پی	گش��ت	وپایش	منطقه	
تحت	مدیریت	موفق	به	مش��اهده	۳قاده	

یوز	از	فاصله	100متری	شدند.
ماه	نخس��ت	سال	جدید	با	اخبار	خوب	و	
بد	بس��یاری	به	پایان	رس��ید.	بهار	طبیعت	
آغاز	ش��ده	و	فصل	زادآوری	بس��یاری	از	
گونه	ه��ای	حی��ات	وحش	اس��ت.	محیط	
زیس��ت	ای��ران	ب��ه	زع��م	بس��یاری	از	
کارشناس��ان	در	وضعیت	شکننده	ای	قرار	
دارد	و	بس��یاری	از	گونه	های	ارزش��مند	
مانند	ی��وز	در	خطر	قریب	الوقوع	انقراض	
ق��رار	دارن��د.	ب��ا	این	حال	س��ال	جدید	در	
ابتدای	راه	است	و	می	توان	با	برنامه	ریزی	
و	همکاری	ملی	محیط	زیس��ت	ایران	را	از	
خطرها	دور	کرد	و	س��الی	پ��ر	از	خبرهای	

خوش	برای	محیط	زیست	داشت.

خشکسالی، حمله به محیط بانان، مرگ گونه های ارزشمند؛

شروع سخت ۹۷ برای محیط زیست
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ایران در 5 ماهه اول س�ال ۹6 برای صادرات 
هندوانه 151.13۹.400.000 )صد و پنجاه و یک 
میلیارد و صد و س�ی و نه میلیون و چهارصد 
هزار(لیت�ر آب ش�یرین ک�ه غالب�ا از مناب�ع 
تجدی�د ناپذیر زیرزمینی می باش�ند مصرف 
کرده اس�ت. پس به جای اینکه انقدر به مردم 
بگوییم آب نیست و کم هست و رعایت کنید 
و حم�ام نروی�د و... کم�ی عقلم�ان را به کار 
بیندازی�م و بیخی�ال ص�ادرات و حتی تولید 

اینچنین محصوات شویم.
مسئوان	از	بحران	آب	می	گویند	و	مدام	به	مردم	
هش��دار	می	دهند	که	آب	نیست	و	رعایت	کنید.این	
در	حالیس��ت	ک��ه	اگر	همه	مردم	ای��ران	کا	بیخیال	
مصرف	آب	بش��وند	و	هیچکس	حتی	یک	قطره	آب	
ه��م	مص��رف	نکند؛تنه��ا	۳	درص��د	از	مصرف	آب	
شیرین	کشور	کم	می	ش��ود.همه	می	دانیم	که	اصلی	
تری��ن	مص��رف	کننده	آب	ش��یرین	کش��ور	بخش	
کش��اورزی	اس��ت.حال	ببینی��د	چط��ور	دارد	ب��ه	
گرانبهاترین	موجودی	کش��ور)که	کم	هم	هس��ت(	
یعنی	آب،	خیانت	می	شود.در	پنج	ماهه	نخست	سال	
نود	و	ش��ش	۵0۳	هزار	و	798	تن	و	۶۳۵	کیلوگرم	

هندوان��ه	به	ارزش	97	میلی��ون	و	798	هزار	و	۳۳	
دار	به	۲9	کشور	مختلف	صادر	شد	که	نسبت	به	
همی��ن	بازده	زماني	در	س��ال	گذش��ته	حدود	18	
درص��د	از	نظر	وزني	و	ح��دود	۳۳	درصد	از	نظر	
ارزش��ي	افزای��ش	یافته	اس��ت.باروس،	اتریش،	
اس��توني،	 ارمنس��تان،	 آرژانتی��ن،	 آذربایج��ان،	
افغانس��تان،	آلمان،	امارات	متحده	عربي،	انگلستان،	
بحرین،	بلغارستان،	پاکس��تان،	تاجیکستان،	ترکیه،	
ترکمنس��تان،	رومان��ي،	س��وئد،	ع��راق،	عم��ان،	
فدراس��یون	روسیه،	قبرس،	قزاقستان،	قطر،	کویت،	
گرجستان،	لهس��تان،	مجارس��تان	و	هلند	مشتریان	
هندوانه	ایراني	در	پنج	ماهه	نخست	امسال	بودند.

توجه	داشته	باشید	که	در	لیست	صادرات	هندوانه	
نام	چندین	کش��ور	پ��رآب	را	می	توانی��د	ببینید	که	

میزان	بارندگیشان	با	ایران	قابل	قیاس	نیست.
حال	در	نظر	داش��ته	باشید	که	برای	تولید	هر	کیلو	
هندوان��ه	بط��ور	میانگی��ن	۳00	لیت��ر	آب	مصرف	
می	ش��ود.بیایید	یک	حساب	سرانگش��تی	در	مورد	
مقدار	آب	مصرفی	هندوانه	های	صادراتی)بدون	در	
نظ��ر	گرفتن	مص��رف	داخلی(	بکنی��م.۵0۳	هزار	و	
798	ت��ن؛	معادل	۵0۳	میلیون	و	798	هزار	کیلو؛	را	

ضرب	در	۳00	لیتر	آب	می	کنیم.
نتیجه	اینگونه	اس��ت	که	ایران	در	۵	ماهه	اول	سال	
9۶	برای	صادرات	هندوانه	1۵1.1۳9.400.000	
)ص��د	و	پنج��اه	و	ی��ک	میلیارد	و	صد	و	س��ی	و	نه	
میلیون	و	چهارصد	هزار(	لیتر	آب	ش��یرین	که	غالبا	
از	منابع	تجدید	ناپذیر	زیرزمینی	می	باش��ند	مصرف	
کرده	اس��ت.این	در	حالیس��ت	ک��ه	در	این	وضعیت	
بحرانی	آب،	97	درصد	مصرف	آب	ش��یرین	کشور	
مربوط	به	بخش	کشاورزیس��ت.پس	به	جای	اینکه	
انق��در	به	مردم	بگوییم	آب	نیس��ت	و	کم	هس��ت	و	
رعای��ت	کنی��د	و	حمام	نروید	و...	کمی	عقلمان	را	به	
کار	بیندازی��م	و	بیخی��ال	ص��ادرات	و	حت��ی	تولید	

اینچنین	محصوات	شویم.

خیانتی به اسم هندوانه

 بارش های اخیر ایران را از خشکسالی نجات نمی دهد
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
ب�ا اش�اره به بارش های کش�وردر روزهای گذش�ته تاکی�د کرد: این 
بارش ه�ا به هیچ وجه نمی تواند نجات بخش کش�وراز خشکس�الی 
ش�دید باش�د چون افزایش دما باعث ذوب ش�دن ذخای�ر برفی در 

ارتفاعات شده است.
به	گزارش	ایسنا،	صادق	ضیاییان	افزود:	در	حال	حاضر	شاهد	هستیم	که	کلیه	
ذخایر	برفی	در	کوه	های	زاگرس	و	البرز	از	دست	رفته	است	بنابراین	با	آگاهی	
نس��بت	به	این	وضعیت	بارش	ها،	باید	در	مورد	ش��رایط	آبی	کش��ور	در	طول	
فصل	تابس��تان	هوش��یارتر	عمل	کنیم.وی	اظهار	کرد:	در	مدت	مش��ابه	س��ال	
گذش��ته	در	کل	کش��ور	18۶.۳	میلی	متر	بارش	داشتیم	بنابراین	در	سال	جاری	
نس��بت	به	س��ال	قب��ل	۳۲.۲	درصد	کاهش	بارش	ثبت	ش��ده	اس��ت.ضیاییان	

اظهارکرد:	از	ابتدای	س��ال	زراعی	تا	آخر	فروردین	استان	سیستان	وبلوچستان	
7۵	درصدکمب��ود	بارش	داش��ت.	اس��تان	های	کرمان،	هرم��زگان	و	کهگیلویه	
وبویراحمد	به	ترتیب	71،	۶8	و	۶۳	درصد	کاهش	بارش	نس��بت	به	بلندمدت	
داش��تند.به	گفته	وی،	طی	هفت	ماه	گذش��ته	تعداد	محدودی	از	استان	ها	شرایط	
ترس��الی	را	تجرب��ه	کردند	که	اس��تان	های	آذربایجان	ش��رقی	1۲.4	درصد	و	
آذربایجان	غربی	11.9	درصد	افزایش	بارش	داش��تند	اما	متاسفانه	ذخایر	برفی	
در	همی��ن	اس��تان	ها	ب��ه	دلیل	افزایش	دما	زودتر	از	موعد	ذوب	ش��ده	اس��ت	و	
احتمال	دارد	برای	فصل	تابس��تان	ش��رایط	سختی	را	برای	این	استان	ها	به	وجود	
آید.وی	در	پایان	با	اش��اره	به	کم	آبی	ش��دید	در	سال	آبی	87-8۶	گفت:	در	آن	
س��ال	کل	بارش	کش��ور	تنها	1۳8	میلی	متر	بود	و	این	نگرانی	وجود	داشت	که	
سال	آبی	جاری	از	سال	8۶	نیز	خشک	تر	باشد،	اما	خوشبختانه	بارش	های	اخیر	
امیدی	را	در	ما	ایجاد	کرد	و	احتمال	دارد	که	امس��ال	نتواند	رکورد	کم	بارش��ی	

سال	8۶	را	بزند	که	امیدواریم	همین	طور	باشد.

قتل شوهر با ضربات چکش
رئی��س	پلیس	آگاهی	اس��تان	همدان	از	به	قتل	رس��یدن	ف��ردی	با	ضربات	

چکش	توسط	همسرش	خبر	داد.	
سرهنگ	رضا	زارعی	در	تشریح	این	خبر	اظهار	کرد:	اسفندماه	سال	گذشته	
یک	مرد	در	شهرستان	تویسرکان	به	وسیله	ضربات	چکش	به	قتل	رسیده	بود	
که	پس	از	بررس��ی	ها	ازم	اکنون	قاتل	این	ش��خص	مشخص	شده	است.	وی	با	
اش��اره	به	اینکه	پلیس	آگاهی	به	همس��ر	دوم	این	ش��خص	مظنون	ش��ده	بود،	
افزود:	پس	از	پرس	وجو	و	بازپرس��ی	های	فراوان،	همس��ر	دوم	این	شخص	به	
قتل	همس��رش	اعتراف	ک��رد.	زارعی	با	بیان	اینکه	این	ش��خص	زن	صیغه	ای	
مقتول	بوده	است،	یادآور	شد:	زن	به	هنگام	خواب	با	ضربات	چکش	همسرش	
را	از	پای	درآورده	بود.	وی	به	انگیزه	قتل	اشاره	و	خاطرنشان	کرد:	اختافات	
خانوادگی	و	حرف	و	حدیث	عامل	اصلی	قتل	بوده	اس��ت	و	هنوز	حکمی	برای	

قاتل	صادر	نشده	و	قصاص	زن	مشخص	نیست.	
اختاف خانوادگی در خاش منجر به 2 قتل شد

فرمان��ده	انتظامی	خاش	گفت:	۲	نفر	در	جریان	یک	درگیری	خانوادگی	در	
محدوده	این	شهرستان	به	قتل	رسیدند.

	س��رهنگ	احمد	ثمره	حس��ینی	اظهار	داشت:	در	پی	وقوع	یک	فقره	نزاع	و	
درگیری	خانوادگی	منجر	به	قتل	در	روس��تاینعمت	آبادبافاصله	کارآگاهان	
پلیس	آگاهی	در	محل	حاضر	و	بررسی	موضوع	را	در	دستور	کار	خود	قرار	
دادند.	وی	افزود:	در	بررس��ی	اولیه	مشخص	شد	اعضاء	یک	خانواده	به	دلیل	
اختافات	خانودگی	با	هم	درگیر	شده	و	در	این	درگیری	۲	نفر	از	اعضاء	این	
خان��واده	ب��ه	علت	ضربات	چاقو	در	محل	حادثه	به	قتل	رس��یده	اند.	وی	ادامه	
داد:	کارآگاهان	پس	از	تحقیقات	تکمیلی	دو	ضارب	را	شناس��ایی	و	در	یک	
عملیات	ضربتی	دستگیر	کردند.	وی	خاطرنشان	کرد:	متهمان	پس	از	تشکیل	

پرونده	مقدماتی	جهت	سیر	مراحل	قانونی	تحویل	مقام	قضائی	شدند.	
 ۶ نفر از عشایر دهدز مفقود شدند

رئیس	رواب��ط	عمومی	جمعیت	هال	
احم��ر	خوزس��تان		گفت:۲0نف��ر	از	۲۶	
نفرعش��ایر	مفقود	ش��ده	منطقه	»حاجی	
کم��ال«	بخ��ش	ده��دز	شهرس��تان	ایذه	
خوزس��تان	که	دچار	سیاب	شده	بودند،	
توسط	ماموران	هال	احمر	نجات	یافتند.	
»مجتب��ی	طحان«	با	اش��اره	ب��ه	اینکه	این	عش��ایر	بر	اثر	بارش	ش��دید	باران	
امروز)دوشنبه(	دچار	سیاب	شدند	که	چادر	و	وسایل	زندگی	این	افراد	دچار	
آبگرفتگی	ش��ده	بود،	افزود:	با	امداد	رسانی	به	موقع	ماموران	امدادی	جمعیت	
هال	احمر	خوزس��تان	این	عش��ایر	از	س��یاب	نجات	یافتند.	اقام	امدادی	در	
اختی��ار	ای��ن	افراد	که	4	خانوار	عش��ایری	بودن��د،	قرار	گرفت،	ام��ا	هنوز	از	

سرنوشت	۶	نفر	از	عشایر	مفقود	شده	خبری	در	دست	نیست.
بی احتیاطی، جان کودک 2 ساله را گرفت

تفرمان��ده	انتظام��ی	ش��یروان	گف��ت:	بی	احتیاط��ی	و	عدم	توج��ه	کافی	
راننده	تراکتور	در	یکی	از	روس��تاهای	ش��یروان	سبب	فوت	کودک	دو	ساله	
ش��د.	س��رهنگ	مس��عود	وحی��دی	اظه��ار	ک��رد:	در	اث��ر	تص��ادف	ی��ک	
دس��تگاه	تراکتور	با	کودک	دو	س��اله	در	روستایی	از	توابع	شهرستان	شیروان	

متاسفانه	کودک	به	علت	جراحات	وارده	در	دم	فوت	کرد.	

حوادث
خشک شدن چشمه آب شرب در مناطق عشایری
مدیرکل	امور	عش��ایر	کهگیلویه	و	بویراحمد	از	خش��ک	شدن	
۳۶0	چش��مه	تامین	آب	شرب	در	مناطق	عشایری	استان	خبر	داد	
و	گف��ت:	در	صورت	عدم	چاره	اندیش��ی	باید	ش��اهد	اضمحال	
عشایر	باشیم.مجید	علیپور	اظهار	داشت:	عشایر	این	استان	از	7۶	
مناب��ع	آب	س��طحی	و	رودخان��ه	فصل��ی	اس��تفاده	می	کردند	که	
تاکنون	۳۶	مورد	خش��ک	ش��ده	اس��ت.	وی	ابراز	کرد:	پوش��ش	
مراتع	قشاقی	در	بسیاری	مناطق	عشایری	از	جمله	شهرستان	های	
بهمئی،	گچس��اران	و	نواحی	جنوبی	کهگیلویه	وضعیت	مطلوبی	
ندارد	به	گونه	ای	که	در	برخی	مواقع	صفر	اس��ت.	مدیرکل	امور	
عش��ایر	کهگیلویه	و	بویراحمد	افزود:	۵۵	درصد	دام،	۲7	درصد	
عرصه	های	زراعی،	17	درصد	باغات	و	تولید	۵4	درصد	گوشت	

قرمز	استان	متعلق	به	جامعه	عشایری	بوده	است.	
جریمه شکار پلنگ ایرانی 1۶ برابر شد

مدیرکل	دفتر	حفاظت	و	مدیریت	ش��کار	و	صید	سازمان	حفاظت	
محیط	زیست	از	افزایش	1۶	برابری	جرایم	شکار	پلنگ	خبر	داد.

علی	تیموری	اظهار	کرد:	براس��اس	تصمیم	ش��ورای	عالی	محیط	
زیست	هرگونه	شکار	گونه	های	حیات	وحش	جرم	محسوب	شده	و	
متخلف	به	جریمه	نقدی	و	کیفری	محکوم	می	ش��ود.جریمه	ش��کار	
پلنگ	ایرانی	طبق	همین	مصوبه	در	سال	94،	حدود	۵	میلیون	تومان	
ب��ود	ک��ه	ای��ن	مبلغ	از	ابتدای	س��ال	97	ب��ا	افزای��ش	1۶	برابری	به	
80میلیون	افزایش	پیدا	کرد.وی	گفت:	تعداد	پلنگ	ایرانی	در	کشور	
به	علت	پراکندگی	در	مناطق	مختلف	مش��خص	نیست	اما	براساس	
گزارش��ات	محیط	بانان	در	اس��تان	های	مختلف	ح��دود	400	قاده	
پلنگ	مشاهده	شده	است.وی	افزود:	سازمان	حفاظت	محیط	زیست	
برای	شکار	حیات	وحش	هیچ	مجوزی	نمی	دهد	و	هر	نوع	شکارحیات	
وحش��ی	تخلف	و	متخلف	به	جریمه	نقدی	و	س��ه	سال	زندان	محکوم	
می	شوند.وی	ادامه	داد:	براساس	گزارش	های	موسسه	پلنگ	آسیایی	
70	درصد	تلفات	پلنگ	در	ایران	استفاده	از	سموم	توسط	دامداران،	

شکار	سودجویان	و	پیری	پلنگ	بوده	است.
ورود فاضاب به کارون در آینده به صفر می رسد
اس��تاندار	خوزس��تان	گفت:	یک	طرح	آماده	کرده	ایم	که	طبق	آن	
۵۵درصد	فاضاب	ورودی	به	رودخانه	کارون	ظرف	8ماه	تا	یک	
س��ال	آین��ده	جمع	آوری	می	ش��ود	و	دیگر	وارد	کارون	نمی	ش��ود	
وامیدواریم	ظرف	۳س��ال	آینده	کل	فاضاب	ورودی	به	رودخانه	
کارون	را	در	مقطع	اهواز	به	صفر	برسانیم.	غامرضا	شریعتی	اظهار	
ک��رد:	یک��ی	از	کارهایی	که	به	مردم	منطقه	منب��ع	آب،	حصیرآباد،	
کوی	رمضان	و	شرق	اهواز	وعده	داده	بودیم	این	بود	که	سعی	کنیم	
ک��ه	وضعی��ت	آب	را	از	نظ��ر	کمی	و	کیفی	در	ای��ن	مناطق	اصاح	
کنیم.به	همین	علت	دس��تگاه	های	متولی	درگیر	کار	شدند	تا	کاری	
که	حدود	۲۵س��ال	معوق	مانده	بود،	به	انجام	برس��د.وی	بیان	کرد:	
خوشبختانه	این	کار	در	حال	حاضر	تکمیل	است	و	شاید	یک	یا	دو	
درصد	از	کار	باقی	مانده	باش��د	و	ش��اید	ظرف	۲0روز	تا	یک	ماه	
آینده	کار	به	طور	کامل	تکمیل	ش��ود	تا	مردم	ش��رق	اهواز	که	شاید	
در	طول	ش��بانه	روز	حدود	۲	تا	4س��اعت	آب	داشته	باشند،	از	آب	

پایدار	و	بهداشتی	در	طول	۲4ساعت	شبانه	روز	بهره	مند	شوند.

چهارگوشه ایران

و  راه  كل  اداره  بنياد-  مريم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  بنياد  ناصر  خواهان   
شهرسازي استان تهران- اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران- فاطمه بنياد- غالمرضا 
بنياد- سازمان ملي زمين و مسكن – اعظم بلياد به خواسته مطالبه خسارت دادرسي – 
ابطال سند رسمي موضوع سند ملك است و دستور موقت و الزام به تنظيم سند رسمي 
ملك و ابطال سند رسمي موضوع سند ملك است- ساير دعاوي غيرمالي مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980232100963 شعبه 156 دادگاه 
عمومي حقوقي مجتمع قضايي محالتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/4/25 
ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي 
مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
 110/180264    دفتر شعبه 156 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي محالتي تهران

حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه176   9609980210100763 كالسه  پرونده  دادنامه 
خواهان:   9609970210101356 شماره  نهايي  تصميم  تهران  بعثت  قضايى  مجتمع 
بزرگمهرمنش فرزند  احسان  و  مرادمند جاللي  بنفشه  خانم  وكالت  با  زارع  آقاي سعيد 
تيمور خواندگان: شركت تعاوني مسكن3957 طالب و روحانيون2 به شماره ثبت492 
و آقاي رافع بهرامي و آقاي جليل لطفي  خواسته ها: مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت 
دادرسي و مطالبه خسارت تاخيرتاديه گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كالسه فوق و 
جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءكننده ذيل تشكيل و باتوجه به 

محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير صدور راى مى نمايد.
و  جاللي  مرادمند  بنفشه  خانم  وكالت  با  زارع  سعيد  دعوى  درخصوص  دادگاه   راى   
طالب   3957 مسكن  تعاوني  1-شركت  خواندگان  طرفيت  به  بزرگمهرمنش  احسان 
خواسته  لطفي  جليل  آقاي  و  بهرامي  رافع  آقاي  و  ثبت492  شماره  به  روحانيون2  و 
مطالبه وجه يك فقره چك به شماره941292 مورخ 95/7/25 عهده بانك ملي ايران 
الوكاله  به مبلغ 600/000/000 ريال و مطالبه خسارت دادرسي و تاخيرتاديه و حق 
وكيل دادگاه با مالحظه محتويات پرونده و دادخواست تقديمي رونوشت مصدق چك و 
گواهينامه عدم پرداخت و پاسخ استعالم واصله از بانك ملي و اظهارات خواهان در جلسه 
دادرسي وجود چك در يد خواهان همگي دال بر اشتغال ذمه خواندگان است و نظر به 
اينكه خواندگان علي رغم ابالغ در جلسه دادرسي حضور نيافته و دفاعي ننموده است 
و مستندات خواهان مصون از تعرض و ايراد مانده است ودليلي بر پرداخت وجه چك 
ارائه نكرده است و لذا دعوي خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و ماده19 قانون صدور چك  تبصره الحاقي به ماده2 قانون صدور چك و 
استفساريه آن و مواد 198-515-519 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت 
تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ600/000/000ريال بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد تا صدور حكم و اجراي آن براساس شاخص تورم اعالمي از 
سوي بانك مركزي و هزينه دادرسي به ماخذ محكوم به و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه 

در حق خواهان صادر ميگردد.
 راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.

تهران   حقوقي  عمومي  دادگاه   176 شعبه  رئيس             110/180261  

فرزند  اشعله  عليزاده  عبداله  آقاى  لهم  محكوم  له/  محكوم  مشخصات  اجرائيه   آگهى 
سيدعباس  و  پور  كره  خاتون  سارا  خانم  عليهم  عليه/محكوم  محكوم  مشخصات  ايوب 
وسيد حسين و سيد علي و مرضيه و زهرا همگي به شهرت حاجي شريف تقوي همگي 
المكان محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره  بنشانى مجهول 
9710090210500061 و شماره دادنامه مربوطه 9609970210501174 محكوم 
عليهم محكومند به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي شهر تهران و انتقال سند رسمي 
ملك موضوع مبايعه نامه فوق الذكر به مساحت عرصه 50 متر مربع به خواهان پالك 
ثبتي2045 فرعي از 4 اصلي بخش12 تهران و پرداخت مبلغ ده ميليون وچهارهزار و 
ششصد و هشتاد و پنج ريال خسارات دادرسي از جهت تسبيب در حق خواهان و نيم 

عشردولتي
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   183 شعبه  دفتر           110/180256  

حميد  فرزند  رفيعي  مريم  خانم  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  مقدم  فاطمه  وكالت  با  انصاف  محمدرضا  آقاي  خواهان 
مريم رفيعي به خواسته الزام به تمكين مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
خانواده2  قضايي  مجتمع  خانواده  شعبه 272دادگاه  كالسه 9609980217201317 
حسب  كه  تعيين   10 ساعت   1397/3/20 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  ونك 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
 110/180252    دفتر  شعبه 272دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده2 ونك تهران

حقوقى  عمومى  دادگاه   85 شعبه   9609982168500114 كالسه  پرونده  دادنامه 
مجتمع قضايى مدرس تهران تصميم نهايي شماره 9609972168500542 خواهان: 
شركت طراحان صنعت رسانه نيك راد با مديريت عاملي فريبرز نيك راد با وكالت آقاي 
عليرضا دانشور نيا فرزند محمدحسين خوانده: آقاي آرش نجفي به نشانى مجهول المكان 
خواسته ها: مطالبه وجه بابت. .  و مطالبه خسارت تاخيرتاديه و مطالبه خسارت دادرسي 
راى دادگاه  درخصوص دادخواست شركت طراحان صنعت رسانه نيك را مديريت عاملي 
فريبرز نيكراد با وكالت آقاي عليرضا دانشورنيا بطرفيت آرش نجفي بخو  استه مطالبه 
وجه ثمن فاكتور فروش مورخ 96/2/6 و رسيد تحويل كاال مورخ 95/12/1 به مبلغ 
دعوي  پذيرش  با  تاخيرتاديه  و  دادرسي  خسارت  احتساب  با  860/616/000ريال 
 522-519-515-198 مواد  و  مدني  قانون   395 362و  مواد  به  مستندا  مطروحه 
قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت وجه فوق بابت اصل 
طلب و هزينه هاي دادرسي و خسارت تاخيرتاديه از زمان تقديم دادخواست 96/3/7 
لغايت اجراي حكم طبق شاخص تورم بانك مركزي صادر مي نمايد و خواهان مكلف است 

هنگام اجراي حكم مازاد هزينه دادرسي را توديع نمايد.
 راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس 

ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظر نزد محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران حقوقي  عمومي  دادگاه   85 شعبه  رئيس             110/180253  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي محمدعلي نوعي اقدم شام 
به طرفيت خوانده  بهبودي دادخواستي  اله  اسبي و سهيل خالشي خواهان آقاي سيف 
فوق به خواسته مطالبه وجه چك- مطالبه خسارت دادرسي- مطالبه خسارت تاخيرتاديه 
 9609980231700492 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
شعبه152 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي محالتي تهران  ثبت و وقت رسيدگي 
مورخ 1397/4/3 ساعت 11:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد.
 110/180250    دفتر شعبه 152 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي محالتي تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي رضا خليل پور خواهان آقاي 
سهراب سليمي شهركي دادخواستي به طرفيت خوانده فوق به خواسته الزام به فك پالك 
خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980231700946 
شعبه152 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي محالتي تهران  ثبت و وقت رسيدگي 
مورخ 1397/4/3 ساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد.
 110/180248    دفتر شعبه 152 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي محالتي تهران

آگهي ابالغ تبادل اليحه به تجديدنظر خواه مصطفي عقيقي درخصوص تجديدنظرخواهي 
معصومه سعيدي زاده و اكرم و سپيده و ستاره و حسين همگي سعيدي با وكالت ناصر 
ابالغ مي  رضائي به طرفيت شما نسبت به دادنامه 9409970231801035 به شما 
شود حسب ماده346 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني 
چنانچه پاسخي داريد ظرف مدت 10 روز از تاريخ چاپ آگهي به اين دادگاه ارائه نمائيد 

واال پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديدنظر ارسال ميگردد.
تهران حقوقي  و  عمومي  دادگاه   153 شعبه  دفتر          110/180246  

: اسماعيل بيدي پيرو آگهى  له: ميثم طهراني محكوم عليه  ابالغ اجرائيه محكوم  آگهى 
ابالغ  باشد  مى  المكان  مجهول  كه  عليه  محكوم  به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  هاى 
كالسه  پرونده  در  تهران  عمومي  دادگاه   156 شعبه  از  صادره  اجرائيه  طبق  شود  مى 
 9609970232101126 شماره  دادنامه  موجب  به   9609980232100496
مبلغ  و  اخواسته  اصل  ريال  ميليون  سيصد  مبلغ  پرداخت  به  به  محكوم  عليه  محكوم 
10/482/000ريال هزينه دادرسي و نيز خسارت تاخيرتاديه بر مبناي نرخ تورم اعالمي 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از تارخ96/7/4 تقديم دادخواست محكوم له مي 
باشد پرداخت نيم عشر حق اجراو نيز هزينه هاي اجرايي برعهده محكوم عليه مي باشد 
بديهي است با توجه به غيابي بودن حكم اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر 
يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعي اجرائيه به محكوم عليه مي باشد لذا 
مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ. د. م و ماده 9 قانون اجراى احكام 
مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى 
احكام طبق  اجراي  اينصورت واحد  اقدام گردد در غير  اجرائيه  اجراى مفاد  به  نسبت 
مقررات نسبت به اجراي مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايي و وصول هزينه اجرايي 

اقدام خواهد نمود.
تهران  استان  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه156  دفتر                110/180243  

 سیستان و بلوچستان محروم ترین استان 
کش�ور در ش�اخص های آموزش�ی است و در 
کمبود معلم و مدرس�ه رک�ورددار در بین 31 

استان ایران است.
سیس��تان	و	بلوچس��تان	بدترین	شرایط	در	بین	۳1	

اس��تان	کشور	در	ش��اخص	های	آموزش��ی	را	دارد.	
مدیرکل	نوسازی،	توسعه	و	تجهیز	مدارس	سیستان	
و	بلوچس��تان	می	گوید:	این	استان	پایین	ترین	سرانه	
فضای	آموزش��ی	را	در	کشور	دارد	چرا	که	متوسط	
زیربنای	فضای	آموزش��ی	در	کشور	۵.۳4	مترمربع	
و	در	سیس��تان	و	بلوچس��تان	۳.11	مترمربع	اس��ت.
رس��ول	راش��کی،	می	افزاید:	برای	رسیدن	فضاهای	
آموزش��ی	سیستان	و	بلوچستان	به	متوسط	کشوری	
نیازمند	س��اخت	اف��زون	بر	11	ه��زار	کاس	درس	
جدی��د	با	زیربن��ای	یک	میلی��ون	مترمرب��ع	فضای	
آموزش��ی	هستیم	و	این	در	حالی	است	که	همین	حاا	
هم	از	18	هزار	و	9۳4	کاس	درسی	که	در	سیستان	
و	بلوچس��تان	وج��ود	دارد	۶	ه��زار	و	181	مورد	از	

آن	ه��ا	تخریب��ی	اس��ت	و	نیازمند	تخری��ب	کامل	و	
بازس��ازی	و	4	ه��زار	و	۳۵8	م��ورد	آن	نیز	نیازمند	
مقاوم	سازی	است.	علیرضا	نخعی،مدیرکل	آموزش	
و	پروش	سیستان	و	بلوچستان	نیز	می	گوید:	میانگین	
نرم	کش��وری	به	ازای	هر	1۲	دانش	آموز	یک	معلم	
اس��ت	و	این	در	حالی	اس��ت	که	بدترین	وضعیت	را	
اس��تان	سیس��تان	و	بلوچس��تان	دارد	چرا	که	در	این	
اس��تان	به	ازای	هر	18	دانش	آم��وز	یک	معلم	وجود	
دارد.وی	با	اش��اره	به	اینکه	در	۶	سال	اخیر	افزون	بر	
1۳	ه��زار	نفر	جذب	آموزش	وپرورش	سیس��تان	و	
بلوچس��تان	شده	اند،	تصریح	می	کند:	اما	همچنان	در	
اس��تان	سیستان	و	بلوچستان	بالغ		بر	1۲	هزار	و	۶00	

نفر	کمبود	معلم	وجود	دارد.

کمبود 11 هزار کاس و 12 هزار معلم در سیستان و بلوچستان
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آتشکده و دخمه، دو اثر مهم زرتشتیان استان یزد است؛ 
اردیبهشتگان، آیین زرتشتیان در پاسداشت پاکی

اردیبهش��تگان، دومین جشن 
ماهانه در گاه ش��ماری یا تقویم 
کهن زرتش��تی اس��ت که دوم 
اردیبهشت هر سال در پاسداشت 
بهترین پاکی و راس��تی برگزار 

می شود. 
در تقویم ایران باس��تان هر ماه 
30 روز بود، زرتشتیان همچنان 
آیین ه��ای خود را بر اس��اس آن 

برگزار می کنند، هر یک از روزهای ماه با عنوان مش��خصی نامگذاری ش��ده 
که نام 12 روز از ماه با نام ماه های س��ال مش��ابه اس��ت. آیین های ماهانه در 
تقوی��م کهن زرتش��تی زمانی برگزار می ش��ود که ن��ام روز و ماه با یکدیگر 
مطابق باشد؛ برای مثال روز دوم هر ماه به عنوان اردیبهشت نامگذاری شده 
است و آیین اردیبهشتگان در روز اردیبهشت )دوم( از ماه اردیبهشت برگزار 
می شود. در باور نیاکان زرتشتی، چهار عنصر اصلی شامل آب، هوا، خاک و 
آتش تش��کیل دهنده گیتی است که س��بب تداوم حیات موجودات و ارجمند 
هس��تند و باید آنها را پاک نگه داش��ت و در پاسداشت آنها کوشید. آنان برای 
یادآوری این نکته جش��ن هایی را در طی س��ال برای گرامیداشت هر کدام از 
ای��ن چهار عنصر برگ��زار می کردند که همچنان ادامه داد. برای مثال جش��ن 
خردادگان و آبانگان در پاسداشت آب، اردیبهشتگان و آذرگان در پاسداشت 
آتش و اسفندگان در پاسداشت زمین است. ریشه اوستایی اردیبهشت، اشه و 
هیش��ته به معنی بهترین راستی است. وهیشته در دستور زبان اوستایی صفت 
تفضیلی و به معنی بهترین و اش��ه نیز به معنی پاکی، راس��تی و هنجار هس��تی 
است. در باور زرتشتی، نماد مینوی )معنوی( پاکی و راستی، اشه و هیشته و 
نماد گیتوی )مادی( آن آتش است، چرا که آتش پاک ترین و پاک کننده ترین 
عنصر گیتی محس��وب می شود. زرتشتیان در آیین اردیبهشتگان به آتشکده 
می رون��د و به اوس��تاخوانی می پردازن��د و برای س��ربلندی نظام جمهوری 
اسامی دعا می کنند. 150 هزار اقلیت زرتشتی در جهان زندگی می کنند که 
30 ه��زار نف��ر آن��ان در ایران و حدود 6 هزار نفر هم در ش��هرهای یزد، تفت و 
اردکان در اس��تان یزد سکونت دارند. آتشکده و دخمه، دو اثر مهم زرتشتیان 

استان یزد است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

آیینها
جذب معلم سرباز از بین لیسانسه ها

وزارت آم��وزش و پ��رورش بخش نامه جذب س��رباز معلمان 
برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ را اباغ کرد. 

در این بخش��نامه آمده اس��ت: داوطلبین واجد ش��رایط دارای 
برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها تیر و 
ش��هریور ۹۸ باش��د، ثبت نام و امتیازبندی می شوند. جذب و به 
کارگیری افراد بر مبنای ارتباط رشته تحصیلی با رشته تدریس 
)برابر طرح طبقه بندی مش��اغل معلمان کشور( انجام گیرد. اداره 
کل آموزش و پرورش اس��تان مکلف اس��ت براساس اعام نیاز 
مناطق واولویت های تخصیص نیرو مراحل جذب و به کارگیری 
س��رباز معلمان را انجام دهد. ضمن تامین بخشی از نیروی مورد 
نی��از م��دارس اس��تثنایی از پذی��رش رش��ته های پیراپزش��کی 
)ارتوپدی، فوریت های پزش��کی و...( خودداری شود. جذب و به 
کارگی��ری معلمان وظیفه صرف��ًا در کاس های درس واحدهای 
آموزش��ی مناط��ق کم تر توس��عه یافته امکان پذیر اس��ت، لذا به 
کارگی��ری افراد مذکور در قس��مت های اداری، مدارس مناطق 
ش��هری و مرکز اس��تان هیچ گونه مجوز قانونی ندارد. فهرست و 
مدارک افراد حائز ش��رایط و امتیاز ازم بافاصله و به صورت 
روزان��ه حداکثر تا تاریخ 11 اردیبهش��ت ۹۷ در اختیار هس��ته 
گزینش اس��تان قرار گرفته و هماهنگ��ی ازم برای دریافت نظر 
نهایی حداکثر تا تاریخ 2۷ اردیبهش��ت ۹۷ انجام شود. داوطلبان 
باید هنگام ثبت نام فرم تعهدنامه رعایت ش��ئونات شغل معلمی و 
رعای��ت ضوابط عمومی گزینش در طول مدت خدمت، همچنین 
فرم پرس��ش نامه اطاع��ات فردی گزین��ش را تکمیل و پس از 
الصاق یک قطعه عکس به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه 

و تصویر کارت ملی به مسئول ثبت نام تحویل دهند. 
افزایش سن خطری برای قدرت باروری

یک جنین ش��ناس مرکز 
درمان ناباروری ابن س��ینا 
از آغ��از معاین��ه رای��گان 
زوجین نابارور و بارور در 
هفت��ه س��امت خب��ر داد و 
گف��ت: زوجین در سراس��ر 
کش��ور می توانند برای دریافت خدمات مش��اوره، معاینه و... به 
مراک��ز عضو کمپین مراجعه کنند. دکتر مهش��ید بذرافکن با بیان 
اینکه با افزایش سن خطر ناباروری بیشتر افراد را تهدید می کند، 
اف��زود: افزایش س��ن زوجین، افزایش س��ن ازدواج، فاصله تولد 
نخس��تین فرزند و... از جمله مسائلی اس��ت که سامت باروری 
اف��راد را تهدید می کند. بذرافکن درب��اره علل ناباروری، اظهار 
ک��رد: نمی ت��وان مهم ترین دای��ل ناباروری را اع��ام کرد؛ زیرا 
عوامل بسیاری در بروز ناباروری دخیل هستند. اما به طور کلی 
بهترین س��ن باروری برای زنان تا 30 س��الگی است و بعد از این 
س��ن ممکن اس��ت فرد با مشکاتی روبرو ش��ود. وی با توجه به 
تصور عمومی برخی افراد مبنی براینکه س��هم زنان در ناباروری 
بی��ش از م��ردان اس��ت، بی��ان ک��رد: در 40 درصد م��وارد علت 
ناب��اروری مرب��وط به خانم ه��ا، 40 درصد آقای��ان و 20 درصد 

عوامل ناشناخته یا هر دو زوج است.

خبر

گروه اجتماعی: س�ازمان ها مردم 
نه�اد و هم�کاری م�ردم در ح�ل 
مش�کات جامع�ه در ایران س�ابقه 
طوان�ی دارد. ای�ن س�ازمان ها در 
س�ال های اخی�ر رون�د توس�عه و 
گسترش فراوانی داشته اند و در حل 
معضات جامعه به خصوص معضات 
جوانان بسیار کارآمد عمل کرده اند. 
در این راس�تا دولت نیز حمایت های 
ویژه ای از این سازمان ها کرده است. 
مدی��رکل مش��ارکت های اجتماع��ی 
جوان��ان وزارت ورزش و جوان��ان در 
خص��وص راهکارهای��ی ب��رای گذر از 
بحران ه��ا و معضات پی��ش رو جوانان 
گف��ت:  صنایع مولد باید تقویت ش��ود و 
نزول خواری، رانت ها و س��ایر فس��اد ها 
بای��د از بین برود ت��ا در اثر این اقدامات 
برای جوانان ایجاد اش��تغال شود. در حال 
حاض��ر 26 میلی��ارد دار قاچاق کاا در 
کش��ور رخ می دهد. تا وقتی چنین مبلغی 
در کش��ور کاای قاچ��اق وج��ود دارد، 
قطعا نمی توانیم ایجاد اش��تغال بکنیم. تا 
وقت��ی رانت ها از بین نرود، دس��ت های 
پنه��ان مافی��ا کنار نرود وض��ع به همین 
من��وال خواهد بود که هس��ت. این راهی 
اس��ت که بسیاری از کشورها رفته اند و 
ما ه��م باید برویم. رض��ا حجتی درباره 
فعالیت های وزارت ورزش و جوانان در 
راس��تای حل مش��کات جوانان افزود: 

 البت��ه وزارت ورزش و جوانان در حیطه 
اقتص��ادی چن��دان قدرتی ن��دارد اما در 
س��ایر حیطه ه��ا باید ص��دای جوانان را 
بش��نویم. باید امکانات��ی فراهم کنیم که 
صدای جوانان را بشنویم و مشکاتشان 
را دریابی��م. در حال حاضر تنها بس��تری 
ک��ه ب��رای رس��اندن ص��دای اعتراض 
جوانان به مس��ئوان وج��ود دارد همین 
س��ازمان های مردم نهاد هستند که اخیرا 
رش��د خوبی داش��ته اند و توانسته اند در 
ح��ل معضات جوان��ان، کمکی هر چند 

کم؛ داش��ته باشند. مشکل اصلی جوانان، 
مشکات اقتصادی است. بخش هایی از 
اشتغال که موجب تولید کاای ایرانی با 
کیفیت می ش��وند و موجبات اش��تغال را 
فراهم می آورند، ناتوان هستند. تا وقتی 
اقتصاد کشور درست نشود، بقیه مسائل 

هم درست شدنی نیست. 
حجت��ی درب��اره عدم ارتباط مس��تقیم 
جوانان با مسئوان تصریح کرد:  بسیاری 
از مس��ئوان کش��ور ارتباط مس��تقیم با 
جوانان کش��ور ندارند و تنها ارتباطشان 

از پش��ت درهای بس��ته اس��ت. این خود 
نش��ان از ضعف های اداری بروکراتیک 
می دهد. خیلی از مسئوان خود را موظف 
به شنیدن حرف های جوانان و پاسخگویی 
به آنان نمی دانند و پاس��خگویی را صرفا 
یک امر تزئیناتی می دانند. ش��نیدن سخن 
جوانان نباید در قالب همایش و بخش های 
تزئیناتی باش��د. باید به صورت عملی و 
واقع��ی صدای نس��ل جوان را ش��نید که 
یک��ی از راهکاره��ای ش��نیدن ص��دای 
جوان��ان همین س��ازمان های م��ردم نهاد 
هس��تند ک��ه به دلی��ل کم لطف��ی برخی 
مس��ئوان خصوصا مدیران میانی چندان 
ک��ه بای��د از این س��ازمان ها ب��رای حل 
مشکات جوانان اس��تفاده نمی شود چرا 
که برخی هنوز متوجه نیس��تند که مردم 
ه��م می توانن��د در حل معض��ات خود 
مش��ارکت داشته باش��ند و باید تصدی 
برخی مناصب را به جوانان ایق سپرد تا 
ص��دای آن��ان هم ش��نیده ش��ود.  وی به 
مناس��بت هفته جوان خط��اب به جوانان 
کش��ور چنین گفت:  جوان��ان نباید ناامید 
ش��وند. ناامی��دی جامعه براب��ر با مرگ 
اس��ت. با توجه ب��ه تجاربی ک��ه در این 
عرص��ه دارم معتق��دم که تنه��ا راه برای 
اصاح وضع موجود؛ امید جوانان است. 
لذا جوانان همیشه باید در صحنه باشند و 
نس��بت به خواس��ته ها و مطالباتش��ان به 

صورت مسالمت آمیز پیگیری کنند.  

تا فساد و رانت خواری از بین نرود مشکل اشتغال جوانان حل نمی شود؛ 

ناامیدییعنیمرگجامعه

?روح اله صالحی
نسخه ای نانوشته در تمام بگو مگو های 
داخلی وجود دارد که بدون حل مس�أله، 
ما را حواله می دهد به اتفاق بعدی و س�ر 
آخر دست خالی برمی گردیم و نمی دانیم 
ح�ق ب�ا کیس�ت زی�را آن ک�ه از حق با 
عصبانیت دفاع می کند بازنده است چون 

خشم حق را وارونه می نمایاند. 
 در این چند روز دو بار واژه ارش��اد مسأله 
س��از ش��د. یک بار بازداش��ت رئی��س اداره 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی مش��هد به خاطر 
اتفاق��ات پیرامون مجوزی که برای مراس��م 

قرعه کش��ی برج س��لمان صادر کرده بود و بار دوم 
کلیپ دعوای یک دختر با مأمور گش��ت ارشاد که 
س��ر از صفح��ۀ نخس��ت روزنامه ه��ای جه��ان هم 
درآورد. همان نس��خۀ نانوش��ته و نقش افراد را که 
مرور می کنیم می بینیم از مقامات اداری و سیاس��ی 
تا سلبریتی ها دور موضوع را گرفتند. فشار تا جایی 
بر این اتفاق وارد ش��د که گفتند دس��تور داده بودیم 
هرج��ا مقاومتی صورت گرف��ت طرف را رها کنند. 
اما قرار بر این باش��د همه مقاومت خواهند کرد که 
پای ش��ان به آن جا که می ترس��ند باز نشود. بعد از 
فرو کش انتقاد های منتقدین جدی گش��ت ارشاد، به 
یک باره نس��خه جدید رو ش��د که گفتند کل ماجرا 
یک نقشه بوده است و دوربین روی لباس همدست 
دختر چه کار می کرد؟ بعد پای دختر مانتو س��فید را 
وس��ط کشیدند که هیچ کس نفهمید قضیه چه بود و 
س��ر نخ را احتم��ال باید داد که به خارج از کش��ور 
برسانند تا همه به خاطر منافع ملی پا پس بکشند و 
قائله ختم به خیر شود. بیشتر از آن که رنج شکستن 
حرمت یک زن ایرانی مد نظر باشد بیشتر نوع نگاه 
افراد به جریان حجاب و گشت ارشاد برمی گردد و 
انگار صرفا یک قربانی ازم بود تا بس��اط خشم از 

استمرار گشت ارشاد تخلیه شود. 

در فرهنگ لغت دهخدا، ارشاد، راه راست نمودن. 
و راه ب��ه حق نمودن، رهنمونی، راهنمائی، رهنمائی 
و هدایت آمده اس��ت و نش��ان می دهد چه قدر بار 
انسانی و اخاقی این واژه پر رنگ است اما گشت 
در فرهنگ لغت معین معنای محو و جست و جو و 
تفحص می دهد. بر این پایه در واقع گش��ت ارش��اد 
تفحصی برای پیدا کردن افرادی اس��ت که پوشش 
ش��ان با عرف و ش��رع مغایرت دارد و راهنمایی به 
س��مت خوبی ه��ا و امروزه به دلیل ق��وه قهریه این 
گش��ت معنای محو راه راس��ت نمودن می دهد چرا 
که با خش��م هیچ اصاحی اتفاق نمی افتد چه بس��ا 
باعث ریزش و لجبازی بیشتر شود. این که ماجرای 
اخیر نقش��ه بوده یا چنگ ب��ه صورت مأمور قانون 
کشیده شده و انگشتی شکسته شده یا حیثیت دختر 
ج��وان ایرانی توس��ط ی��ک هم جن��س و هم وطن 
خدش��ه دار ش��ده مقوله ای جداست اما بحث بر سر 
روش و مسلکی است که عنوان این اقدامات پیش 
پای ما می گذارد. این که گش��ت ارش��اد با ماهیتی 
هدای��ت کننده بیش��تر جنبه رعب و وحش��ت پیدا 
ک��رده که با تعریف اولیه و برآمده از معنای نامش 
مغای��رت دارد. به خاطر پوش��ش بخ��ش عمده ای 
نس��لی را که متفاوت از نس��ل پیشین فکر می کنند 

خ��وراک فکری و موس��یقی و فیل��م و تغذیه 
و... متف��اوت اس��ت نمی توان ب��ا ابزاری از 
جن��س دهه ش��صت کنترل کرد ک��ه اتفاقا در 
مقاب��ل داعش و طالبان آن ها را تراس��انده اند 
که اگر امنیت مردان جان بر کف نباش��د این 
هتک حرمت ها حتمی اس��ت اما اکنون کسی 
نمی پرس��د عنوان این نوع تنش چیست؟ آن 
چه در عبور از واژه ارشاد در مشهد و تهران 
بر جای گذاش��ت احساس��ات منفی شدید در 
هر دو گروه اس��ت یک��ی تعصب دینی اش را 
در معرض بازی دهه هفتادی ها و... می بیند و 
دیگر خش��می که نمی گذارد شبیه دنیایی که 
ب��ا آن فک��ر درونش زندگی کن��د. در بعد فرهنگی 
پیروزی انقاب اس��امی ایران، بدون شک یادآور 
عنوان حسینیه ارشاد است. نامی درخشان که نقش 
پر رنگی در مس��یر بخش��ی به جوان ه��ای انقابی 
مس��لمان و یا نمادی چون دکتر علی ش��ریعتی ایفا 
ک��رد و تغییر نام وزارت جهانگردی و اطاعات به 
معنی اطاع رس��انی هم به خاطر تعلق خاطر وزیر 
وقت - مرحوم ناصر میناچی- به حس��ینیه ارش��اد 
ب��ود و وزارت ارش��اد مل��ی پ��ا گرفت و بعد ش��د 
وزارت ارشاد اسامی. اما این ارشادها هیچ نسبتی 
با گش��ت ارشاد نداش��تند و حاا انگار پس از 40 
س��ال از حسینیه ارشاد رسیده ای به گشت ارشاد و 
از علی شریعتی به... از سوی دیگر هنوز تعریفی از 
پوش��ش عرفی که بگیر و ببند نداش��ته باشد ارائه 
نش��ده و کافی اس��ت س��ری به مراکز عرضه مانتو 
بزنی��د ت��ا ببینی��د آن ها با س��لیقه جوان ه��ا نان در 
می آورن��د و ب��ا بخش نامه ه��ا کاری ندارند. هنوز 
نمی دانیم بین آن چه که جوان ها می اندیشند با آن چه 
در مدیری��ت فرهنگ��ی وجود دارد فاصله اس��ت و 
هیچ گاه نخواس��ته اند بش��نوند و ببینن��د. مدیریت 
فرهنگ��ی ه��م بخواهد دیگرانی که چن��دان هم اهل 
فرهنگ نیستند نمی خواهند.           منبع:عصر ایران

از حسینیه ارشاد تا گشت ارشاد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح کرد: 
دایل افزایش چشمگیر آمار خشونت

ی�ک عضو کمیس�یون قضای�ی و حقوق�ی مجلس گفت: در س�ایه 
مدیریت بهینه، هوش�مند و قانون مدار می توان از افزایش خشونت ها 

در کشور جلوگیری کرد. 
بهمن طاهرخانی با انتقاد از افزایش خشونت در کشور با بیان اینکه کشور را 
ب��ه ص��ورت جزیره ای نمی توان هدای��ت کرد، افزود: در س��ایه مدیریت بهینه، 
هوش��مند و قانون مدار می توان از افزایش خشونت ها در کشور جلوگیری کرد 
و با تصویب قوانین، فرهنگ سازی، اقتصاد و اعمال مجازات به تنهایی این مهم 
تحقق نمی یابد بلکه این مباحث باید به صورت متوازن در کنار هم دیده شوند. 
طاهرخانی با تاکید بر اینکه برای اداره کش��ور باید اقتصاد س��اماندهی ش��ود تا 
مردم به دلیل نیاز به س��مت و س��وی جرائم روی نیاورند، گفت: متاس��فانه در 
زمینه اجرای قوانین ضعف زیادی وجود دارد و در اجرای آنها جدیت ازم دیده 
نمی ش��ود و همه به نوعی در انجام وظایف مس��احمه می کنیم. وی با انتقاد از 
اینکه اداره امور کشور دچار روزمرگی است، تصریح کرد: این موضوع به هیچ 

وجه در جوامع بین الملل پذیرفته ش��ده نیس��ت؛ جامعه مانند بدن اس��ت و باید 
برای رفع مشکات اقتصادی متوازن حرکت کرد. وی با تاکید بر اینکه باید از 
تمامی توان علمی کش��ور و تجربیات س��ایر کش��ورها برای کاهش مشکات 
کش��ور به ویژه اقتصادی و به تبع آن کاهش جرائم و خش��ونت ها در کش��ور 
اس��تفاده کرد، گفت: باید نواقص را شناس��ایی و راهکارهای ازم برای رفع آنها 
را ارائه کرد. طاهرخانی با بیان اینکه مجازات ها متناس��ب با جرم نیس��ت، گفت: 
متاس��فانه افزایش خشونت ها در جامعه منجر به ازدیاد پرونده های قضایی شده 
است و برخوردها جدی صورت نمی گیرد و این روند در حال حاکم شدن است. 
برخی به دنبال کاهش تعداد زندانیان هس��تند اما باید در کنار آن برای کاهش 
ه��رج و مرج در کش��ور نیز برنامه ریزی ش��ود؛ در گذش��ته مط��رح کردیم که 
فرهنگ رشوه خواری در حال حاکم شدن در ادارات است و باید به فکر کنترل 
آن باش��یم و چنانچه این عمل خاف قانون و ش��رع به فرهنگ تبدیل ش��ود قبح 
خود را از دس��ت خواهد داد اما متاس��فانه توجهی نش��د و این معضل تقریبا در 
کش��ور ریش��ه دوانیده اس��ت؛ برای رفع مش��کات اقتصادی و جلوگیری از 
افزایش خشونت ها در کشور باید به رفع مجموعه عوامل بروز آنها توجه جدی 

شود نه پرداختن به یک بعد و عامل. 
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كسب مقام و منزلت هاى كاذب را چه سود و فايده؟
�نويد قائدى

ــوص و اجتماعى تغييرات  ــبكه هاى اجتماعى به زندگى هاى خص ــا ورود ش ب
شگرفى در سبك زندگى افراد در حال وقوع است. با پيوستن افراد بيشترى به 
اين شبكه ها نوع نگاه آنها به ارتباط دورن و برون خانوادگى و ارتباط اجتماعى 
آنها در حال تغيير است. با توجه به اين كه اكثر استفاده كنندگان از اين  شبكه ها  
ــار متوسط جامعه محسوب مى شوند لذا تحليل و بررسى كاركردهاى اين  اقش
شبكه ها و نوع نگاه افراد به دنياى اين شبكه ها بسيار مهم و حايز اهميت خواهد 
ــعى شده به بررسى موضوع ساده عرضه و  ــطر فقط س بود. البته طى اين چند س

رقابت اقشار متوسط پرداخته شود.
ــبكه ها تظاهر به  ــط از اين ش ــتفاده مردم متوس ــى از بزرگترين موارد اس يك
مصرف گرايى و تبليغ نداشته هاى خود و معرفى شخصى طبق ايده آل هايى است 
ــبكه ها را محلى جهت به تصوير در  ــود خارجى ندارند. مى توان اين ش ــه وج ك
آوردن زندگى طبقات متوسط شهرى و يا به نوعى ابزارى براى خود بيان گرى 
ــتفاده را در معرفى  ــترين كاربرد و اس ــت. آنان بيش ــى آنها دانس ــود معرف و خ
زندگى هاى شخصى خود قرار داده اند و سعى دارند با خودنمايى و تظاهرسازى 
و بقول معروف بزرگ جلوده دادن و جلوى دوربين گرفتن خود با انواع گريم ها 
ــان براى ديگران جالب خواهد بود به معرفى خود  و ثبت رويدادهايى كه بنظرش
بپردازند. اين قشر اجتماع ايران، بدليل موقعيت كم ثبات خود و آرمانگرايى به 
پيشرفت و تعالى هاى مادى و موقعيتى سعى دارد در اين شبكه ها طورى خود را 
نشان دهند كه گويى در حال صعود از تمامى قله هاى پيشرفت زندگى هستند. 

در واقع مى خواهند با توسل به ابزارهايى مانند هنر، فرهنگ، درس و تحصيل، 
مد و لباس و... . به سرمايه هاى خود اضافه و بيشتر بر تفاخر و برترى خود تاكيد 
ــعى دارد با چنگ زدن به اين روش هاى  ــط ايران س ــر متوس ورزد. در واقع قش
نامعقول و نامفهو،م شان و منزلت اجتماعى خود را افزون نمايد به همين دليل به 
ــتارها و  ــبك هاى اجتماعى، تيپ و مد، كپى انواع مطالب و نوش كپى بردارى س
ــب منزلت  ــبكه ها به عرصه رقابت در كس تحليل ها. . . . مى پردازد. گويا اين ش
ــه گردد واقعًا  ــوع نگاه فراگير و نهادين ــده اند كه اگر اين ن ــى تبديل ش اجتماع
مى تواند سهم مهلكى براى جامعه باشد. خيلى صريح و بى پرده بايد اين نكته را  
ــادآورى نمود كه وقار و بزرگى و منزلت  ــن طيف از مردم و جامعه خودي ــه اي ب
ــت. لذا،   ــانى ومعنوى اس ــخصيت باالى انس واقعى در گرو اخالق و ادب و ش

تالش براى كسب مقام و منزلت هاى كاذب را چه سود و فايده؟

گـروه جامعـه: شـايد بتـوان تقصير را گـردن جامعه 
انداخت شـايد هم به گردن فيلم هايى كه از شـبكه هاى 
ماهواره اى پخش مى شـود اما هرچه هسـت نمى توان از 
حـس بى اعتمـادى و بد گمانى در ميان افـراد جامعه به 

سادگى گذشت.
ــم مان به يك  ــكانيورز، اين روزها تا چش ــه گزارش ايس ب
ــا قيمتى پايين مى خورد باور  ــى حراج و يا ارائه خدمتى ب آگه
نمى كنيم و اولين سوالى كه در ذهن مان نقش مى بندد اين است 
كه حتما اشكالى دارد و ارزانى اش بى دليل نيست و...و نتيجه 
مى گيريم كه مگر مى شود در اين دوران گرانى و تورم جنسى 
ــا قيمت پايين ارائه كنند؟  ــا خدمتى را ب ــند و ي را ارزان بفروش
نمونه اش تخفيف هايى كه در سايت هاى مختلف ارائه مى شود 
ــچ ارزانى بى دليل  ــاد حرف بزرگترهايمان مى افتيم كه هي و ي
ــت!و از همين جاست كه حس بدبينى به سراغمان مى آيد  نيس
ــا خودمان مى گوييم امكان ندارد و يك جاى كار مى لنگد. و ب

ــال پيش اعتماد و و  ــى ترها مى گويند: همين 40-30 س قديم
ــب يا توليد كننده  اطمينان در جامعه به حدى بود كه يك كاس
محصولى به راحتى حتى بدون كشيدن چك مى توانست مواد 
اوليه مورد نياز خود را از بازار تهيه كند و به موقع بدهى خود 
ــتر اعتماد در بين  را بر مى گرداند و همين امر باعث رواج بيش
ــد اما متاسفانه هر چه مى گذرد شاهد بى اعتمادى،  مردم مى ش
ــايد اغراق نباشد كه  ــتيم و ش بدگمانى و بدبينى در جامعه هس
ــت كه  بگوييم بى اعتمادى و بدبينى در حكم پرده ضخيمى اس
ــتى و  ــده و نمى گذارد حس دوس ــيده ش ميان ما و ديگران كش

اطمينان در جامعه مستحكم تر شود.
ــايع و البته  ــبتًا ش ــكالت نس ظن،بد و بدگمانى يكى از مش
بسيار دردسر ساز در خانواده ها است و كانون گرم خانواده را 
ــكل  ــتند افرادى كه دچار مش ــفتگى مى كند.كم نيس دچار آش
ــران حتى  ــالق و رفتار ديگ ــبت به اخ ــتند و نس ــى هس بدبين
نزديكانشان هم شك و ترديد دارند.بد گمانى و بدبينى تفسير 
غلط از رفتار ديگران است. نگرش منفى كه بر اثر بى اعتمادى 
ــوع منفى باف  ــبت به يك موض ــه وجود مى آيد، فرد را نس ب
مى كند. يعنى تجربيات منفى، فرد را وادار مى كند كه از روى 

بى اعتمادى به موضوعات اطراف خود نگاه كند.
سجاد موسوى روانشناس معتقد است : با كمى دقت در 

ــويم كه  رفتار و گفتار اين افراد متوجه مى ش
ــا ديدى منفى و  فرد بدبين ب

ــير مى كند. ــى تاريك رويداد ها را تفس ذهن
ــى را واقعى و  ــاالت منف ــواره احتم هم

ــن  ــت را دور از ذه ــاالت مثب احتم
مى داند. او بدترين احتمال را محتمل 
ــدو هيچ گاه  ــن احتمال مى دان تري
ــد مثبت به وقايع  ــد با دي نمى توان
نگاه كند.در نتيجه امكان اعتماد 
ــود و  ــلب مى ش ــردن از او س ك
ــكالت و  ــى از بروز مش نگران
ــايند تمام ذهن و  اتفاقات ناخوش

فكرش را فرا مى گيرد.
ــوى مى گويد :افراد بدبين  موس

عموما از ارتباط داشتن با سايرين 
ــاس امنيت و آرامش نمى كنند  احس

ــكل منفى  چرا كه هر رابطه اى را به ش
ــير مى كنند و اين موضوع آسايش  تفس

ــا را از بين مى برد. به دنبال اين  روانى آن ه
روند آن ها بيشتر ترجيح مى دهند تنها باشند تا 

اينكه از ارتباط بدبينانه با ديگران رنج بكشند.آن ها 
از زندگى خود لذت نمى برند.افراد بدبين اتفاقات كامال 

ــى ربط را به هم ربط مى دهندتا عقيده خود را ثابت  ب
ــناس معتقد است: اگر كسى  كنند.اين روانش

ــود كه همسرش به او دروغ  متوجه ش
گفته طبيعتا به او بى اعتماد 

ــر  ــا اگ ــود ام مى ش
ــرى از كار  همس

ــيمان  پش خود 
داليل  ــود، ش

خود را توضيح بدهد و 
عذرخواهى كند يك فرد عادى از 
اشتباه او مى گذرد و باز اعتمادش 

به او جلب مى شود 
ــا يك فرد بدبين پيش  ام
ــد او مى خواهد  خودش فكر مى كن
اعتمادم را جلب كند و باز مرا فريب دهد و 
ــوى  ــر به او اعتماد نمى كند.موس ديگ
ــاوت بى اعتمادى و بدبينى  درباره تف
ــت بر اثر  ــد: افراد ممكن اس مى گوي
ــخصى و اجتماعى نسبت به  تجربه ش
ــائل بدبين شوند، اما اين  بعضى مس
ــط درمورد يك  ــى اعتمادى فق ب
ــت و فرد  موضوع به خصوص اس
ــابه تعميم  ــوارد مش ــه م آن را ب
نمى دهد؛ اما كسى كه دچار بدبينى 
ــت بى جهت بر اساس  است ممكن اس
برداشت هاى خود به كسى بى اعتماد 
ــواهدى  ــود، حتى اگر ش ــن ش و بدبي
ــرد خاطى به خاطر  ــته و ف وجود داش
ــد، فرد بدبين  ــتباهش پشيمان باش اش

ديگر به او اعتماد نمى كند.
برداشت هايى از جنس اشتباه

ــاره مى گويد: ممكن  ــوى در اين ب موس
است فردى به چيزى بدبين باشد و اين بدبينى 
ــواهد و داليلى كه براى  ــد؛اما ش ــت نباش درس
ــن و خيالى  ــد دور از ذه ــود بيان مى كن ــوءظن خ س
ــت كه ادعاى يك فرد بدبين درست  ــتند.پس مهم نيس هس
ــد، مهم نحوه استدالل و نتيجه گيرى فرد از وقايع است.او  باش
ــوهر رابطه اى برپايه عالقه و توجه  ادامه مى دهد:اگر زن و ش
داشته باشند ديگر جايى براى بدبينى يا حسادت باقى نمى ماند. 
پس هرگز نمى توان گفت كه بدبينى فردى نسبت به همسرش 
ــت  ــران براى دوس ــق بيش از اندازه است.همس ــى از عش ناش

داشتن خود داليل منطقى نيز دارند اما عشق افراد بدبين اغلب 
ــق و عالقه ايجاد  ــى دارد. عش ــاى افراطى و احساس ويژگى ه

امنيت و آرامش مى كند نه تنش.
چگونه با فرد بدبين برخورد كنيم؟

ــرد بدبين  ــب ف ــار نامناس ــا رفت ــه ب ــان در مواجه اطرافي
ــد، يكى از اين  ــان مى دهن ــى از خود نش ــاى متفاوت واكنش ه
ــتدالل است.كه نتيجه اى به دنبال  واكنش ها جبهه گيرى و اس
ــود كه با اين افراد و  ــت.از اين رو توصيه مى ش نخواهد داش
باور هاى بدبينانه آن ها به هيچ عنوان برخورد نكنيد، البته اين 
ــه تنها بايد با اين  ــت، بلك ــه معنى ابراز موافقت با آنان نيس ب
ــناس با اشاره  باور ها به طور علنى مخالفت نكنيد.اين روانش
به اينكه يكى از نكات حائز اهميت در مورد برخورد اطرافيان، 
تحريك نكردن فرد بدبين است و نبايد با او مقابله و لج بازى 
ــيت  ــبت به آن ها حساس كردو تا حد امكان مواردى را كه نس
ــد، مى گويد: توصيه مى كنم كه اطرافيان  ــت كنن دارد را رعاي
ــته باشند يعنى از هر عملى كه  رفتار متعادلى با فرد بدبين داش
ــديد مى كند  ــود و بد بينى او را تش موجب تحريك او مى ش
ــاس باور هاى  پرهيز كنند. رفتار متعادل يعنى، نه اين كه بر اس
يك فرد بدبين رفتار كنيم و نه اينكه سعى كنيم با مقابله جويى 
ــرف كردن افكار  ــم. رفتار متعادل در برط ــك كني او را تحري
ــه تاثيرى ندارد اما ميزان تنش هاى خانوادگى را كاهش  بدبينان
مى دهد.موسوى ادامه مى دهد: نوجوانان در مقطع سنى حساسى 
ــك و روانى گاهى گرفتار  ــتند و به دليل تغييرات بيولوژي هس
رفتار هاى احساسى و پرخاشگرى مى شوند. در نتيجه خودشان 
ــا مدارا كنند و محيط بى  ــد كه والدين قدرى با آن ه ــاز دارن ني
تنشى را براى آنان فراهم آورند، و اين دقيقا همان چيزى است 
ــت، يافت  ــى از والدين بدبين اس ــى كه يك ــه در خانواده هاي ك
ــى را  ــود.او مى افزايد: والدين بدبين دائم محيط پرتنش نمى ش
ــازندو غالبًا با برخورد تند نوجوانان  براى نوجوانان خود مى س
ــوند. توصيه اى كه به نوجوانان مى شود اين است  مواجه مى ش
كه تالش كنند تا اعتماد والدين بدبين را جلب كنند تا بدبينى او 
ــديد نشود. بايد بدانند كه به دليل شرايط موجود مجبورند  تش
ــه كنار والدين خود زندگى كنند و مدارا كنند.با كمى تحمل  ك
كردن بعضى مسائل، بدون اينكه نظرات والد بدبين را بپذيرند، 
ــوى  ــد زندگى آرام ترى براى خود فراهم كنند.موس مى توانن
ــت كه  ــد: در مبانى حقوق و قوانين مدنى اصل اين اس مى افزاي
همه افراد بى گناه هستند مگر اينكه خالف آن ثابت شود. اثبات 
گناه كار بودن كار هر كسى نيست و نياز به شواهد محكم دارد.

ــاس درونى  ــت فقط با چند دليل كوچك يا احس ــته نيس شايس
ــى را به خيانت و عدم وفادارى و دزدى و كالهبردارى... كس

ــم.او در پايان توصيه مى كند: در زندگى گاهى الزم  ــم كني مته
ــم، در غير اين صورت  ــائل را ناديده بگيري ــت بعضى مس اس
ــا انرژى خود را  ــخت مى كنيم. اگر م ــى را براى خود س زندگ
ــرف كنيم، وقت و  ــه خالف هاى ديگران ص ــراى پى بردن ب ب
ــكل بر مى خوريم. اگر  ــود را هدر داده ايم و به مش ــرژى خ ان
ــكار  ــرار كند حتمًا آش ــدت تك ــى را در دراز م ــى خالف كس
ــود پس نگران نباشيد! اگر خالفى صورت بگيرد دير يا  مى ش

زود بدون تجسس فاش مى شود.

رئيس مركز توسـعه پيشـگيرى و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستى ضمن بيان آنكه اغلب «زنان» با 
خـط مشـاوره 1480 سـازمان بهزيسـتى تماس 
مى گيرنـد گفـت: اغلب اينها زنانى هسـتند كه يا 
بـراى مراجعه حضـورى بـه مراكز مشـاوره پول 
نداشـته يا اجازه خارج شـدن از خانه را ندارند؛ به 
اين ترتيب آسـيب هاى زيرپوسـت شـهر را با اين 

سامانه در ميان مى گذارند.
ــنا، گفت: هر سال  مجيد رضازاده در گفت وگو با ايس

حدود يك ميليون تماس با خط صداى مشاور با شماره 
1480  برقرار مى شود كه مسائل مختلفى مانند مسائل 
ــر و... را با آن مطرح  ــاد همس ــوط به خيانت، اعتي مرب
ــاور 1480 از  ــزود: مركز صداى مش ــد.وى اف مى كنن
ــى رود كه  ــمار م ــى قوى به ش ــع اطالعات ــه مناب جمل
ــود به اين  ــده اما آناليز نمى ش ــات آن تجميع ش اطالع
ــب مى توان از اطالعات چنين مراكزى براى رصد  ترتي
ــتفاده كرد.وى در  ــور اس ــيب هاى اجتماعى در كش آس
ــماره 09628  ــاوره تلفنى اعتياد با ش ادامه به خط مش
اشاره كرد و گفت: سال گذشته 400 هزار تماس با اين 
خط گرفته شد؛ همچنين 1600 مركز مشاوره حضورى 
ــش از يك ميليون نفر در  ــود دارد كه بي ــور وج در كش

سال به اين مراكز مراجعه مى كنند.
ــيب هاى  ــرد: نبايد وضع آس ــح ك ــازاده تصري رض
ــود كه در يك  اجتماعى مانند وضعيت فعلى طالق ش
ــيار مورد توجه قرار گيرد، بلكه بايد به   برهه زمانى بس
ــور مثال تلفن  ــيدگى كنيم؛ به ط ــائل رس اينگونه مس

ــماره 1480، 10 سال پيش به ما  ــاور با ش صداى مش
ــان مى داد كه مسائل زناشويى دچار اختالل شده و  نش
ــد طالق از آن زمان در حال آغاز شدن  روند رو به رش
ــدى نگرفتيم.وى همچنين  ــا آن را خيلى ج ــوده كه م ب
ــانى كه در حوزه  ــايى كس گفت: بايد راهى براى شناس

آسيب هاى اجتماع شناسايى نمى شوند، پيدا شود.
ــح كرد: به طورمثال كودكانى كه به دليل  وى تصري
ــيب هاى اجتماعى قرار مى گيرند  مختلف در حيطه آس
بايد شناسايى شوند ؛ يكى از گروه كودكان، كودكانى 
هستند كه به داليلى مانند ويروس  والدين خود 
را از دست مى دهند، هم اكنون نيز 18 تا 20 كودك در 
ــر مى برند كه والدين خود را به  ــتى به س مراكز بهزيس
ــت داده اند و وظيفه دولت و  خاطر بيمارى ايدز از دس

بهزيستى است كه به آنان رسيدگى كند.
ــرد: درحال حاضر هيچ كودك  ــان تاكيد ك وى درپاي
ــت نوبت دريافت  ــت نيازمند حمايتى پش ــى سرپرس ب

خدمات حمايتى بهزيستى نداريم.

گزارش هاى يواشكى «زنان» از زيرپوست شهر
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جامعه

يادداشت

افقي:
ــان- مخترع  ــردن- خواه ــوددارى ك   1- خ

عكاسى
ــع- زردآلو  ــانه جم ــده- نش  2- دروازه مع

خشك شده- آب صفر درجه
ــاخه تازه  ــين تخليه گاز- ش  3- مخترع ماش

درخت- خسيس
 4- حرف انتخاب- صدا، صوت- آب دهان- 

جستجو كردن
ــيمى  ــم ش ــاره عل ــگويى هاى او درب  5- پيش

شگفت آور است- متد- نوعى اجاق گاز
 6- يازده- فنجان- دزد كامپيوترى

 7- دريا- سو وارونه- نام بازيگر
ــى-  ــى- از اعضاى تنفس ــروف يونان  8- از ح

شخص بى غيرت و مفت خور
 9- من نگارشى- همسر مرد- خاطر

 10- پرچم- وى- جهت
 11- رمق آخر- شادمان شدن- در حق من

ــى- هدايت كردن-  ــزرگ- آجر گل  12- ب
استوار ساختن

 13- براى پاى لنگ- ميوه كندن- دارايى ها
ــد، نظير- درخت  ــس گرفتن- مانن  14- ان

ــى قرن  ــوف آلمان ــك- فيلس ــان گنجش زب
هجدهم

 15- خمير ورنيامده- گرامى- ماه پاييزى
عمودي:

ــى واو- اثرى از  ــه ادب- عبوس ب ــوب ب  1- منس
ذبيح اله صفا

 2- سياره مريخ- آزرم- دوباره، مجدداُ
 3- صدويازده- ميوه گرمسيرى- نيمى از يگان

 4- صحراى اتمى- شيوه و روش- رود
 5- گرداگرد دهان- بازار- رنگ آرامش

 6- عدد روستايى- اشعه مجهول- صيد و شكار
ــدان گران قيمت فيل- پو وارونه- اثرى از   7- دن

شاتو بريان- آفت
ــح  ــان- از مصال ــم نه ــه- عال ــال عام المنفع  8- م

ساختمانى
 9- قسمت جلوى زين اسب- اتاق بزرگ- از دل 

پرسوز برآيد- فراز و بلندى
 10- پول عراق- همسر مرد- ساز موالنا

 11- دومين مهره گردن- ترسو- همراه ناز
 12- آبگير- سازمان دادن- از نام هاى پسرانه

 13- چسبناك- كشف مادام كورى- حرف عصا
ــام دخترانه- هدف  ــيما- ن ــوش س  14- پيامبرخ

تيراندازى
 15- سخن ناخوش- متكدى- پزشك

حل جدول

واريز مابه التفاوت افزايش حقوق بازنشستگان
ــاور مديرعامل و مديركل روابط  مش
عمومى سازمان تامين اجتماعى گفت: از 
ــز مابه التفاوت  ــته واري روز جمعه گذش
ــن  ــتگان تامي ــوق بازنشس ــش حق افزاي
ــده  ــاه فروردين واريز ش ــى در م اجتماع
ــرداد) نيز  ــنبه(30 م ــروز ش ــت و ام اس
ــز  ــاه واري ــت م ــاوت ارديبهش مابه التف

ــش حقوق  ــاوت افزاي ــزان مابه التف ــت: مي ــور گف ــاس تقى پ ــود. اميرعب مى ش
ــتگان تامين در دو ماه بازنشستگان 720 ميليارد تومان است. سازمان  بازنشس
ــته دارد كه 50 درصد آنها  ــى 2 ميليون و 700 هزار نفر بازنشس ــن اجتماع تامي

حداقل حقوق يعنى 900 هزار تومان را  دريافت مى كنند.

از روزى كـه پـاى سـفره عقد نشسـته، مدام 
دلهـره دارد كه نكنـد نتواند جهيزيـه كاملى با 
خودش بـه خانه بخت ببرد. ايـن حكايت، قصه 
زندگى بسـيارى از زوج هاى جوانى شـده است 
كه اين روزها تمام فكر و ذكرشـان تهيه بهترين 
لـوازم خانگـى و وسـايل بـراى جهيزيـه كامل 

زندگى مشترك است.
نكته جالب، خريد لوازم غير معمول در جهيزيه است 
ــى خانواده هاى مرفه رايج  ــه به تازگى در ميان برخ ك

شده؛ لوازمى مثل پيانو و ميز بيليارد كه جهيزيه 
عروس را كامل تر از كامل مى كند!

ــران داده  ــه اى كه به دخت ــته جهيزي   در گذش
ــرى اقالم  ــامل يك س ــدك بود و ش ــد، ان مى ش
ــود زوج هاى آن  ــد اما با اين وج ضرورى مى ش
ــه به طور  ــتر از زوج هاى كنونى ك ــان، بيش زم
ــان تكميل است،  ــايل زندگيش تقريبى تمام وس
ــبختى مى كردند.داشتن وسايل  ــاس خوش احس
ــبختى و  پرزرق و برق و گران قيمت مايه خوش
آسايش افراد نيست، بلكه داشتن تفاهم و احساس 
لذت از كنار هم بودن، براى انسان آرامش خاطر 

ــد.در حال حاضر روز به روز برخى از  ــم مى كن را فراه
خانواده ها براى چشم و هم چشمى، رقابت هاى كاذب، 
فخرفروشى و خودنمايى قصد تهيه جهيزيه آن چنانى 
ــفانه در حال حاضر  را براى فرزندان خود دارند. متاس
برخى خانواده هاى داراى فرزند پسر چشمشان به دنبال 
ــت و به نجابت، تحصيالت و  ــوال خانواده دختر اس ام
ــد در حالى كه تهيه  ــا كمتر اهميت مى دهن ــان آن ه ايم
ــت و زن و  ــرد اس ــده م ــر عه ــى ب ــايل زندگ وس
ــواده اش در اين مورد وظيفه اى برعهده ندارند.  خان

ــتورات الهى، سنت حسنه ازدواج بسيار ساده و  در دس
آسان عنوان شده است و متاسفانه رواج آداب و رسوم 
ــه روز نيز جنبه هاى منفى آن  ــتباه كنونى كه روز ب اش
ــت تا بسيارى از  ــده اس ــتر نمود مى يابد، باعث ش بيش
ــه ازدواج ندهند.خريد جهيزيه يك بحث  جوانان تن ب
ــى ديگر. تعجب نكنيد! تزئين  ــت و تزئين اش، بحث اس
جهيزيه هم از آن كارهايى است كه گرچه از گذشته به 
ــاى رنگى به  ــتن روبان ه ــكلى معمول و در حد بس ش
برخى لوازم عروس، مرسوم بوده اما حاال شكلى كامًال 

تخصصى پيدا كرده، تا جايى كه در سايت هاى مختلف 
مى توان تصاوير مربوط به تزئينات جهيزيه را ديد كه 
ــمت هاى خانه حتى سرويس بهداشتى  شامل تمام قس
مى شود! مبتكران اين ايده خالقانه، پا را از اين نيز فراتر 
ــات خدمات ازدواج به  ــته اند و در قالب موسس گذاش
ارائه چنين خدماتى اقدام مى كنند. در شرايطى كه چشم 
ــا  ــى خانواده ه ــت اول برخ ــمى ها، گاه اولوي و همچش
ــم  ــتر توى چش ــود، چه كارى بهتر از هرچه بيش مى ش
ــال عروس!پيدا كردن اين  ــه تمام و كم آوردن جهيزي
ــت. آگهى ها در  ــختى نيس ــات، كار چندان س موسس

صفحات وب درج شده اند. بعضى از موسسات سايت 
ــه در آن به معرفى انواع خدماتى كه ارائه  ــم دارند ك ه
مى دهند، پرداخته اند.متاسفانه معضل جامعه امروزى 
ــايل زندگى فراهم  ــت كه تا زمانى كه همه وس اين اس

نشود، دختران به خانه بخت نمى روند. 
ــتند  ــده اى از افراد كه از توان مالى برخوردار هس ع
ــد اما عده  ــن جهيزيه هايى را تهيه كنن ــد چني مى توانن
ديگرى كه استطاعت مالى ندارند نيز براى حفظ آبرو 

سعى در فراهم كردن همه وسايل زندگى دارند.
ــت به دليل  ــن منظور عده اى ممكن اس ــراى اي ب
ــتوانه مالى براى فراهم كردن  ــتن شغل يا پش نداش
ــت به اعمال  ــايل و امكانات دس ــه خريد وس هزين
ــوند وام يا  ــالف بزنند و يا اين هزينه را ناچار ش خ
ــود كه  ــكل از جايى آغاز مى ش قرض بگيرند. مش
يكى از زوجين پس از خريد وسايل زندگى، هنگام 
ــتن توان  ــى وام يا قرض به دليل نداش ــس ده بازپ
ــكل و گاهى اختالف و مشاجره با  مالى دچار مش
همسر خود شود.باتوجه به چشم و هم چشمى هايى 
كه در حال حاضر عده اى دچار آن شده اند، بعضى 
ــتن توان مالى از سوى خانواده  از دخترها هنگام نداش
خود يا همسر براى تكميل شدن جهيزيه، حاضر هستند 
چندين سال دوره نامزدى را طوالنى كنند كه اين امر 
ــى دارد و باعث بروز  ــادى را در پ ــب منفى زي عواق
ــكالت مى شود. آن چه مسلم است و  ــيارى از مش بس
ــالم نيز تاكيد شده، اين است كه مهريه ها پايين  در اس
ــود. بايد  ــنگين تعيين نش ــود و جهيزيه ها س گرفته ش
ــم  ــتگان براى برپايى مراس ــنت هاى صحيح گذش س
ــود و هر قدر افراد به تجمالت روى  ــى احيا ش عروس

بياورند معضالت اجتماعى بيشتر مى شود.

فخرفروشى و تجمل گرايى رواج پيدا كرده است؛
ارزيابى شخصيت دختر با جهيزيه!

گـروه جامعـه: شـايد بتـوان تقصير را گـردن جامعه 
انداخت شـايد هم به گردن فيلم هايى كه از شـبكه هاى 
ماهواره اى پخش مى شـود اما هرچه هسـت نمى توان از 
حـس بى اعتمـادى و بد گمانى در ميان افـراد جامعه به 

سادگى گذشت.
ــم مان به يك ــكانيورز، اين روزها تا چش ــه گزارش ايس ب
ــا قيمتى پايين مى خورد باور ــى حراج و يا ارائه خدمتى ب آگه

م

نمى كنيم و اولين سوالى كه در ذهن مان نقش مى بندد اين است
كه حتما اشكالى دارد و ارزانى اش بى دليل نيست و...و نتيجه
مى گيريم كه مگر مى شود در اين دوران گرانى و تورم جنسى
ــا قيمت پايين ارائه كنند؟ ــا خدمتى را ب ــند و ي را ارزان بفروش
نمونه اش تخفيف هايى كه در سايت هاى مختلف ارائه مى شود
ــچ ارزانى بى دليل ــاد حرف بزرگترهايمان مى افتيم كه هي و ي
ــت!و از همين جاست كه حس بدبينى به سراغمان مى آيد نيس

چ م

ــا خودمان مى گوييم امكان ندارد و يك جاى كار مى لنگد. و ب
ــال پيش اعتماد و و ــى ترها مى گويند: همين 40-30 س قديم
ــب يا توليد كننده اطمينان در جامعه به حدى بود كه يك كاس
محصولى به راحتى حتى بدون كشيدن چك مى توانست مواد
اوليه مورد نياز خود را از بازار تهيه كند و به موقع بدهى خود
ــتر اعتماد در بين را بر مى گرداند و همين امر باعث رواج بيش
ــد اما متاسفانه هر چه مى گذرد شاهد بى اعتمادى، مردم مى ش
ــايد اغراق نباشد كه ــتيم و ش بدگمانى و بدبينى در جامعه هس
ــت كه بگوييم بى اعتمادى و بدبينى در حكم پرده ضخيمى اس
ــتى و ــده و نمى گذارد حس دوس ــيده ش ميان ما و ديگران كش

اطمينان در جامعه مستحكم تر شود.
ــايع و البته ــبتًا ش ــكالت نس ظن،بد و بدگمانى يكى از مش

و ر م رج ن ي

بسيار دردسر ساز در خانواده ها است و كانون گرم خانواده را
ــكل ــتند افرادى كه دچار مش ــفتگى مى كند.كم نيس دچار آش

م

ــران حتى ــالق و رفتار ديگ ــبت به اخ ــتند و نس ــى هس بدبين
نزديكانشان هم شك و ترديد دارند.بد گمانى و بدبينى تفسير
غلط از رفتار ديگران است. نگرش منفى كه بر اثر بى اعتمادى
ــوع منفى باف ــبت به يك موض ــه وجود مى آيد، فرد را نس ب
مى كند. يعنى تجربيات منفى، فرد را وادار مى كند كه از روى

بى اعتمادى به موضوعات اطراف خود نگاه كند.
سجاد موسوى روانشناس معتقد است : با كمى دقت در

ــويم كه  رفتار و گفتار اين افراد متوجه مى ش
ــا ديدى منفى و فرد بدبين ب

ــير مى كند. ــى تاريك رويداد ها را تفس ذهن
ــى را واقعى و ــاالت منف ــواره احتم هم
ــن  ــت را دور از ذه ــاالت مثب احتم

مى داند. او بدترين احتمال را محتمل
ــدو هيچ گاه  ــن احتمال مى دان تري

ــد مثبت به وقايع ــد با دي نمى توان
نگاه كند.در نتيجه امكان اعتماد
ع

ــود و ــلب مى ش ــردن از او س ك
ــكالت و  ــى از بروز مش نگران
ــايند تمام ذهن و  اتفاقات ناخوش

فكرش را فرا مى گيرد.
ــوى مى گويد :افراد بدبين موس

عموما از ارتباط داشتن با سايرين 
ــاس امنيت و آرامش نمى كنند  احس

ــكل منفى چرا كه هر رابطه اى را به ش
ــير مى كنند و اين موضوع آسايش  تفس

ــا را از بين مى برد. به دنبال اين  روانى آن ه
ع

روند آن ها بيشتر ترجيح مى دهند تنها باشند تا 
اينكه از ارتباط بدبينانه با ديگران رنج بكشند.آن ها

ح

از زندگى خود لذت نمى برند.افراد بدبين اتفاقات كامال
ــى ربط را به هم ربط مى دهندتا عقيده خود را ثابت  ب

ــناس معتقد است: اگر كسى  كنند.اين روانش
ــود كه همسرش به او دروغ متوجه ش

گفته طبيعتا به او بى اعتماد 
ــر  ــا اگ ــود ام مى ش

ــرى از كار  همس
ــيمان پش خود 
داليل  ــود، ش

خود را توضيح بدهد و 
عذرخواهى كند يك فرد عادى از 
اشتباه او مى گذرد و باز اعتمادش 

به او جلب مى شود 
ــا يك فرد بدبين پيش  ام
ــد او مى خواهد  خودش فكر مى كن
اعتمادم را جلب كند و باز مرا فريب دهد و 
ــوى  ــر به او اعتماد نمى كند.موس ديگ
ــاوت بى اعتمادى و بدبينى  درباره تف
ــت بر اثر  ــد: افراد ممكن اس مى گوي
ــخصى و اجتماعى نسبت به  تجربه ش
ــائل بدبين شوند، اما اين  بعضى مس
ــط درمورد يك  ــى اعتمادى فق ب
ــت و فرد  موضوع به خصوص اس
ــابه تعميم  ــوارد مش ــه م آن را ب

ع

نمى دهد؛ اما كسى كه دچار بدبينى 
ــت بى جهت بر اساس  است ممكن اس
برداشت هاى خود به كسى بى اعتماد 
ــواهدى  ــود، حتى اگر ش ــن ش و بدبي
ــرد خاطى به خاطر  ــته و ف وجود داش
ــد، فرد بدبين  ــتباهش پشيمان باش اش

ديگر به او اعتماد نمى كند.
برداشت هايى از جنس اشتباه

ــاره مى گويد: ممكن  ــوى در اين ب موس
است فردى به چيزى بدبين باشد و اين بدبينى 
ــواهد و داليلى كه براى  ــد؛اما ش ــت نباش درس
ــن و خيالى  ــد دور از ذه ــود بيان مى كن ــوءظن خ س
ــت كه ادعاى يك فرد بدبين درست  ــتند.پس مهم نيس هس
ــد، مهم نحوه استدالل و نتيجه گيرى فرد از وقايع است.او  باش
ــوهر رابطه اى برپايه عالقه و توجه  ادامه مى دهد:اگر زن و ش
داشته باشند ديگر جايى براى بدبينى يا حسادت باقى نمى ماند. 
پس هرگز نمى توان گفت كه بدبينى فردى نسبت به همسرش 
ــت  ــران براى دوس ــق بيش از اندازه است.همس ــى از عش ناش

 زندگى
 در  هاله اى از   

بدبينى!

بهترين و بدترين شهرهاى جهان براى زندگى
گروه جامعه:  واحد اطالعات اقتصادى اكونوميسـت گزارش ساالنه خود 
را از كيفيت زندگى در شـهرهاى بزرگ جهان منتشـر كرده اسـت. در اين 
گزارش ملبورن و دمشـق به ترتيب به عنوان بهترين و بدترين شـهرهاى 

جهان ارزيابى شده اند.
از نظر اكونوميست تهران، كه در ميان 140 شهر مورد بررسى رتبه 126 را دارد 
ــته است.تهران در سال  ــال اخير باالترين نرخ بهبود كيفيت زندگى را داش در پنج س
جارى حدود نيمى از حداكثر امتياز ممكن را گرفته است. رشد امتياز تهران در پنج 
سال اخير 5 درصد بوده و امتياز اين شهر به 8/50درصد رسيده است.بدترين شهر 
براى زندگى، يعنى دمشق، شديدترين نرخ سقوط كيفيت زندگى را داشته و مطابق 
ــق ظرف پنج سال اخير 26/1 درصد  ــت كيفيت زندگى در دمش برآورد اكونوميس
پايين آمده است.پس از ملبورن، در استراليا و وين پايتخت اتريش، ونكوور، تورنتو 

ــه شهر كانادا، به  و كلگرى، س
عنوان بهترين شهرهاى بزرگ 
ــى ارزيابى  جهان براى زندگ
ــدول  ــاى ج ــده اند.در انته ش
كيفيت زندگى، پس از دمشق، 
ــس در ليبى، الگوس در  طرابل
ــه، داكا در بنگالدش و  نيجري
ــبى، در پاپوا گينه  بندر مورس
نو، به عنوان بدترين شهرهاى 

ــهرهاى جهان به  ــت در ارزيابى خود از كيفيت ش جهان ارزيابى شده اند.اكونوميس
ثبات، بهداشت، فرهنگ و محيط زيست، آموزش و زيرساخت هاى شهرى پرداخته 
است.در گزارش اكونوميست حمالت تروريستى به عنوان يك عامل افت كيفيت 

زندگى در شهرها بوده و متوسط نرخ ثبات در جهان پايين آمده است.

تجليل آموزش و پرورش البرز از اصحاب رسانه
مديركل آموزش و پرورش البرز در نشست خبرى با اصحاب رسانه كه به مناسبت 
تجليل از خبرنگاران در كانون فرهنگى شهيد فهميده كرج برگزار شد، اظهار داشت: 
ــتند كه در راستاى تحقق  ــانى هس ــانه از جمله زحمت كش خبرنگاران و اصحاب رس

اهداف آموزش و پرورش گام برمى دارند.
ــاكى با تقدير از تالش هاى اصحاب رسانه افزود: تقاضاى ما از اصحاب  ــرو س خس
ــده در آموزش و  ــزارش در مورد اقدامات انجام ش ــت كه در ارائه گ ــن اس ــانه اي رس

پرورش مشاركت كنند. 
وى تصريح كرد: امسال در طرح هجرت پيش بينى بهسازى و زيباسازى 83 مدرسه 
ــتردگى كار بيش از اين تعداد مدرسه در  ــتان داريم كه با توجه به گس ــطح اس را در س

استان بهسازى و نوسازى مى شود.

كسب مقام و منزلت هاى كاذب را چه سود و فايده؟
�نويد قائدى

ــوص و اجتماعى تغييرات  ــبكه هاى اجتماعى به زندگى هاى خص ــا ورود ش ب
شگرفى در سبك زندگى افراد در حال وقوع است. با پيوستن افراد بيشترى به 
اين شبكه ها نوع نگاه آنها به ارتباط دورن و برون خانوادگى و ارتباط اجتماعى 
آنها در حال تغيير است. با توجه به اين كه اكثر استفاده كنندگان از اين  شبكه ها  
ــار متوسط جامعه محسوب مى شوند لذا تحليل و بررسى كاركردهاى اين  اقش
شبكه ها و نوع نگاه افراد به دنياى اين شبكه ها بسيار مهم و حايز اهميت خواهد 
ــعى شده به بررسى موضوع ساده عرضه و  ــطر فقط س بود. البته طى اين چند س

رقابت اقشار متوسط پرداخته شود.
ــبكه ها تظاهر به  ــط از اين ش ــتفاده مردم متوس ــى از بزرگترين موارد اس يك
مصرف گرايى و تبليغ نداشته هاى خود و معرفى شخصى طبق ايده آل هايى است 
ــبكه ها را محلى جهت به تصوير در  ــود خارجى ندارند. مى توان اين ش ــه وج ك
آوردن زندگى طبقات متوسط شهرى و يا به نوعى ابزارى براى خود بيان گرى 
ــتفاده را در معرفى  ــترين كاربرد و اس ــت. آنان بيش ــى آنها دانس ــود معرف و خ
زندگى هاى شخصى خود قرار داده اند و سعى دارند با خودنمايى و تظاهرسازى 
و بقول معروف بزرگ جلوده دادن و جلوى دوربين گرفتن خود با انواع گريم ها 
ــان براى ديگران جالب خواهد بود به معرفى خود  و ثبت رويدادهايى كه بنظرش
بپردازند. اين قشر اجتماع ايران، بدليل موقعيت كم ثبات خود و آرمانگرايى به 
پيشرفت و تعالى هاى مادى و موقعيتى سعى دارد در اين شبكه ها طورى خود را 
نشان دهند كه گويى در حال صعود از تمامى قله هاى پيشرفت زندگى هستند. 

در واقع مى خواهند با توسل به ابزارهايى مانند هنر، فرهنگ، درس و تحصيل، 
مد و لباس و... . به سرمايه هاى خود اضافه و بيشتر بر تفاخر و برترى خود تاكيد 
ــعى دارد با چنگ زدن به اين روش هاى  ــط ايران س ــر متوس ورزد. در واقع قش
نامعقول و نامفهو،م شان و منزلت اجتماعى خود را افزون نمايد به همين دليل به 
ــتارها و  ــبك هاى اجتماعى، تيپ و مد، كپى انواع مطالب و نوش كپى بردارى س
ــب منزلت  ــبكه ها به عرصه رقابت در كس تحليل ها. . . . مى پردازد. گويا اين ش
ــه گردد واقعًا  ــوع نگاه فراگير و نهادين ــده اند كه اگر اين ن ــى تبديل ش اجتماع
مى تواند سهم مهلكى براى جامعه باشد. خيلى صريح و بى پرده بايد اين نكته را  
ــادآورى نمود كه وقار و بزرگى و منزلت  ــن طيف از مردم و جامعه خودي ــه اي ب
ــت. لذا،   ــانى ومعنوى اس ــخصيت باالى انس واقعى در گرو اخالق و ادب و ش

تالش براى كسب مقام و منزلت هاى كاذب را چه سود و فايده؟

گـروه جامعـه: شـايد بتـوان تقصير را گـردن جامعه 
انداخت شـايد هم به گردن فيلم هايى كه از شـبكه هاى 
ماهواره اى پخش مى شـود اما هرچه هسـت نمى توان از 
حـس بى اعتمـادى و بد گمانى در ميان افـراد جامعه به 

سادگى گذشت.
ــم مان به يك  ــكانيورز، اين روزها تا چش ــه گزارش ايس ب
ــا قيمتى پايين مى خورد باور  ــى حراج و يا ارائه خدمتى ب آگه
نمى كنيم و اولين سوالى كه در ذهن مان نقش مى بندد اين است 
كه حتما اشكالى دارد و ارزانى اش بى دليل نيست و...و نتيجه 
مى گيريم كه مگر مى شود در اين دوران گرانى و تورم جنسى 
ــا قيمت پايين ارائه كنند؟  ــا خدمتى را ب ــند و ي را ارزان بفروش
نمونه اش تخفيف هايى كه در سايت هاى مختلف ارائه مى شود 
ــچ ارزانى بى دليل  ــاد حرف بزرگترهايمان مى افتيم كه هي و ي
ــت!و از همين جاست كه حس بدبينى به سراغمان مى آيد  نيس
ــا خودمان مى گوييم امكان ندارد و يك جاى كار مى لنگد. و ب
ــال پيش اعتماد و و  ــى ترها مى گويند: همين 40-30 س قديم
ــب يا توليد كننده  اطمينان در جامعه به حدى بود كه يك كاس
محصولى به راحتى حتى بدون كشيدن چك مى توانست مواد 
اوليه مورد نياز خود را از بازار تهيه كند و به موقع بدهى خود 
ــتر اعتماد در بين  را بر مى گرداند و همين امر باعث رواج بيش
ــد اما متاسفانه هر چه مى گذرد شاهد بى اعتمادى،  مردم مى ش
ــايد اغراق نباشد كه  ــتيم و ش بدگمانى و بدبينى در جامعه هس
ــت كه  بگوييم بى اعتمادى و بدبينى در حكم پرده ضخيمى اس
ــتى و  ــده و نمى گذارد حس دوس ــيده ش ميان ما و ديگران كش

اطمينان در جامعه مستحكم تر شود.
ــايع و البته  ــبتًا ش ــكالت نس ظن،بد و بدگمانى يكى از مش
بسيار دردسر ساز در خانواده ها است و كانون گرم خانواده را 
ــكل  ــتند افرادى كه دچار مش ــفتگى مى كند.كم نيس دچار آش
ــران حتى  ــالق و رفتار ديگ ــبت به اخ ــتند و نس ــى هس بدبين
نزديكانشان هم شك و ترديد دارند.بد گمانى و بدبينى تفسير 
غلط از رفتار ديگران است. نگرش منفى كه بر اثر بى اعتمادى 
ــوع منفى باف  ــبت به يك موض ــه وجود مى آيد، فرد را نس ب
مى كند. يعنى تجربيات منفى، فرد را وادار مى كند كه از روى 

بى اعتمادى به موضوعات اطراف خود نگاه كند.
سجاد موسوى روانشناس معتقد است : با كمى دقت در 

ــويم كه  رفتار و گفتار اين افراد متوجه مى ش
ــا ديدى منفى و  فرد بدبين ب

ــير مى كند. ــى تاريك رويداد ها را تفس ذهن
ــى را واقعى و  ــاالت منف ــواره احتم هم

ــن  ــت را دور از ذه ــاالت مثب احتم
مى داند. او بدترين احتمال را محتمل 
ــدو هيچ گاه  ــن احتمال مى دان تري
ــد مثبت به وقايع  ــد با دي نمى توان
نگاه كند.در نتيجه امكان اعتماد 
ــود و  ــلب مى ش ــردن از او س ك
ــكالت و  ــى از بروز مش نگران
ــايند تمام ذهن و  اتفاقات ناخوش

فكرش را فرا مى گيرد.
ــوى مى گويد :افراد بدبين  موس

عموما از ارتباط داشتن با سايرين 
ــاس امنيت و آرامش نمى كنند  احس

ــكل منفى  چرا كه هر رابطه اى را به ش
ــير مى كنند و اين موضوع آسايش  تفس

ــا را از بين مى برد. به دنبال اين  روانى آن ه
روند آن ها بيشتر ترجيح مى دهند تنها باشند تا 

اينكه از ارتباط بدبينانه با ديگران رنج بكشند.آن ها 
از زندگى خود لذت نمى برند.افراد بدبين اتفاقات كامال 

ــى ربط را به هم ربط مى دهندتا عقيده خود را ثابت  ب
ــناس معتقد است: اگر كسى  كنند.اين روانش

ــود كه همسرش به او دروغ  متوجه ش
گفته طبيعتا به او بى اعتماد 

ــر  ــا اگ ــود ام مى ش
ــرى از كار  همس

ــيمان  پش خود 
داليل  ــود، ش

خود را توضيح بدهد و 
عذرخواهى كند يك فرد عادى از 
اشتباه او مى گذرد و باز اعتمادش 

به او جلب مى شود 
ــا يك فرد بدبين پيش  ام
ــد او مى خواهد  خودش فكر مى كن
اعتمادم را جلب كند و باز مرا فريب دهد و 
ــوى  ــر به او اعتماد نمى كند.موس ديگ
ــاوت بى اعتمادى و بدبينى  درباره تف
ــت بر اثر  ــد: افراد ممكن اس مى گوي
ــخصى و اجتماعى نسبت به  تجربه ش
ــائل بدبين شوند، اما اين  بعضى مس
ــط درمورد يك  ــى اعتمادى فق ب
ــت و فرد  موضوع به خصوص اس
ــابه تعميم  ــوارد مش ــه م آن را ب
نمى دهد؛ اما كسى كه دچار بدبينى 
ــت بى جهت بر اساس  است ممكن اس
برداشت هاى خود به كسى بى اعتماد 
ــواهدى  ــود، حتى اگر ش ــن ش و بدبي
ــرد خاطى به خاطر  ــته و ف وجود داش
ــد، فرد بدبين  ــتباهش پشيمان باش اش

ديگر به او اعتماد نمى كند.
برداشت هايى از جنس اشتباه

ــاره مى گويد: ممكن  ــوى در اين ب موس
است فردى به چيزى بدبين باشد و اين بدبينى 
ــواهد و داليلى كه براى  ــد؛اما ش ــت نباش درس
ــن و خيالى  ــد دور از ذه ــود بيان مى كن ــوءظن خ س
ــت كه ادعاى يك فرد بدبين درست  ــتند.پس مهم نيس هس
ــد، مهم نحوه استدالل و نتيجه گيرى فرد از وقايع است.او  باش
ــوهر رابطه اى برپايه عالقه و توجه  ادامه مى دهد:اگر زن و ش
داشته باشند ديگر جايى براى بدبينى يا حسادت باقى نمى ماند. 
پس هرگز نمى توان گفت كه بدبينى فردى نسبت به همسرش 
ــت  ــران براى دوس ــق بيش از اندازه است.همس ــى از عش ناش

داشتن خود داليل منطقى نيز دارند اما عشق افراد بدبين اغلب 
ــق و عالقه ايجاد  ــى دارد. عش ــاى افراطى و احساس ويژگى ه

امنيت و آرامش مى كند نه تنش.
چگونه با فرد بدبين برخورد كنيم؟

ــرد بدبين  ــب ف ــار نامناس ــا رفت ــه ب ــان در مواجه اطرافي
ــد، يكى از اين  ــان مى دهن ــى از خود نش ــاى متفاوت واكنش ه
ــتدالل است.كه نتيجه اى به دنبال  واكنش ها جبهه گيرى و اس
ــود كه با اين افراد و  ــت.از اين رو توصيه مى ش نخواهد داش
باور هاى بدبينانه آن ها به هيچ عنوان برخورد نكنيد، البته اين 
ــه تنها بايد با اين  ــت، بلك ــه معنى ابراز موافقت با آنان نيس ب
ــناس با اشاره  باور ها به طور علنى مخالفت نكنيد.اين روانش
به اينكه يكى از نكات حائز اهميت در مورد برخورد اطرافيان، 
تحريك نكردن فرد بدبين است و نبايد با او مقابله و لج بازى 
ــيت  ــبت به آن ها حساس كردو تا حد امكان مواردى را كه نس
ــد، مى گويد: توصيه مى كنم كه اطرافيان  ــت كنن دارد را رعاي
ــته باشند يعنى از هر عملى كه  رفتار متعادلى با فرد بدبين داش
ــديد مى كند  ــود و بد بينى او را تش موجب تحريك او مى ش
ــاس باور هاى  پرهيز كنند. رفتار متعادل يعنى، نه اين كه بر اس
يك فرد بدبين رفتار كنيم و نه اينكه سعى كنيم با مقابله جويى 
ــرف كردن افكار  ــم. رفتار متعادل در برط ــك كني او را تحري
ــه تاثيرى ندارد اما ميزان تنش هاى خانوادگى را كاهش  بدبينان
مى دهد.موسوى ادامه مى دهد: نوجوانان در مقطع سنى حساسى 
ــك و روانى گاهى گرفتار  ــتند و به دليل تغييرات بيولوژي هس
رفتار هاى احساسى و پرخاشگرى مى شوند. در نتيجه خودشان 
ــا مدارا كنند و محيط بى  ــد كه والدين قدرى با آن ه ــاز دارن ني
تنشى را براى آنان فراهم آورند، و اين دقيقا همان چيزى است 
ــت، يافت  ــى از والدين بدبين اس ــى كه يك ــه در خانواده هاي ك
ــى را  ــود.او مى افزايد: والدين بدبين دائم محيط پرتنش نمى ش
ــازندو غالبًا با برخورد تند نوجوانان  براى نوجوانان خود مى س
ــوند. توصيه اى كه به نوجوانان مى شود اين است  مواجه مى ش
كه تالش كنند تا اعتماد والدين بدبين را جلب كنند تا بدبينى او 
ــديد نشود. بايد بدانند كه به دليل شرايط موجود مجبورند  تش
ــه كنار والدين خود زندگى كنند و مدارا كنند.با كمى تحمل  ك
كردن بعضى مسائل، بدون اينكه نظرات والد بدبين را بپذيرند، 
ــوى  ــد زندگى آرام ترى براى خود فراهم كنند.موس مى توانن
ــت كه  ــد: در مبانى حقوق و قوانين مدنى اصل اين اس مى افزاي
همه افراد بى گناه هستند مگر اينكه خالف آن ثابت شود. اثبات 
گناه كار بودن كار هر كسى نيست و نياز به شواهد محكم دارد.

ــاس درونى  ــت فقط با چند دليل كوچك يا احس ــته نيس شايس
ــى را به خيانت و عدم وفادارى و دزدى و كالهبردارى... كس

ــم.او در پايان توصيه مى كند: در زندگى گاهى الزم  ــم كني مته
ــم، در غير اين صورت  ــائل را ناديده بگيري ــت بعضى مس اس
ــا انرژى خود را  ــخت مى كنيم. اگر م ــى را براى خود س زندگ
ــرف كنيم، وقت و  ــه خالف هاى ديگران ص ــراى پى بردن ب ب
ــكل بر مى خوريم. اگر  ــود را هدر داده ايم و به مش ــرژى خ ان
ــكار  ــرار كند حتمًا آش ــدت تك ــى را در دراز م ــى خالف كس
ــود پس نگران نباشيد! اگر خالفى صورت بگيرد دير يا  مى ش

زود بدون تجسس فاش مى شود.

رئيس مركز توسـعه پيشـگيرى و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستى ضمن بيان آنكه اغلب «زنان» با 
خـط مشـاوره 1480 سـازمان بهزيسـتى تماس 
مى گيرنـد گفـت: اغلب اينها زنانى هسـتند كه يا 
بـراى مراجعه حضـورى بـه مراكز مشـاوره پول 
نداشـته يا اجازه خارج شـدن از خانه را ندارند؛ به 
اين ترتيب آسـيب هاى زيرپوسـت شـهر را با اين 

سامانه در ميان مى گذارند.
ــنا، گفت: هر سال  مجيد رضازاده در گفت وگو با ايس

حدود يك ميليون تماس با خط صداى مشاور با شماره 
1480  برقرار مى شود كه مسائل مختلفى مانند مسائل 
ــر و... را با آن مطرح  ــاد همس ــوط به خيانت، اعتي مرب
ــاور 1480 از  ــزود: مركز صداى مش ــد.وى اف مى كنن
ــى رود كه  ــمار م ــى قوى به ش ــع اطالعات ــه مناب جمل
ــود به اين  ــده اما آناليز نمى ش ــات آن تجميع ش اطالع
ــب مى توان از اطالعات چنين مراكزى براى رصد  ترتي
ــتفاده كرد.وى در  ــور اس ــيب هاى اجتماعى در كش آس
ــماره 09628  ــاوره تلفنى اعتياد با ش ادامه به خط مش
اشاره كرد و گفت: سال گذشته 400 هزار تماس با اين 
خط گرفته شد؛ همچنين 1600 مركز مشاوره حضورى 
ــش از يك ميليون نفر در  ــود دارد كه بي ــور وج در كش

سال به اين مراكز مراجعه مى كنند.
ــيب هاى  ــرد: نبايد وضع آس ــح ك ــازاده تصري رض
ــود كه در يك  اجتماعى مانند وضعيت فعلى طالق ش
ــيار مورد توجه قرار گيرد، بلكه بايد به   برهه زمانى بس
ــور مثال تلفن  ــيدگى كنيم؛ به ط ــائل رس اينگونه مس

ــماره 1480، 10 سال پيش به ما  ــاور با ش صداى مش
ــان مى داد كه مسائل زناشويى دچار اختالل شده و  نش
ــد طالق از آن زمان در حال آغاز شدن  روند رو به رش
ــدى نگرفتيم.وى همچنين  ــا آن را خيلى ج ــوده كه م ب
ــانى كه در حوزه  ــايى كس گفت: بايد راهى براى شناس

آسيب هاى اجتماع شناسايى نمى شوند، پيدا شود.
ــح كرد: به طورمثال كودكانى كه به دليل  وى تصري
ــيب هاى اجتماعى قرار مى گيرند  مختلف در حيطه آس
بايد شناسايى شوند ؛ يكى از گروه كودكان، كودكانى 
هستند كه به داليلى مانند ويروس  والدين خود 
را از دست مى دهند، هم اكنون نيز 18 تا 20 كودك در 
ــر مى برند كه والدين خود را به  ــتى به س مراكز بهزيس
ــت داده اند و وظيفه دولت و  خاطر بيمارى ايدز از دس

بهزيستى است كه به آنان رسيدگى كند.
ــرد: درحال حاضر هيچ كودك  ــان تاكيد ك وى درپاي
ــت نوبت دريافت  ــت نيازمند حمايتى پش ــى سرپرس ب

خدمات حمايتى بهزيستى نداريم.

گزارش هاى يواشكى «زنان» از زيرپوست شهر
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جامعه

يادداشت

افقي:
ــان- مخترع  ــردن- خواه ــوددارى ك   1- خ

عكاسى
ــع- زردآلو  ــانه جم ــده- نش  2- دروازه مع

خشك شده- آب صفر درجه
ــاخه تازه  ــين تخليه گاز- ش  3- مخترع ماش

درخت- خسيس
 4- حرف انتخاب- صدا، صوت- آب دهان- 

جستجو كردن
ــيمى  ــم ش ــاره عل ــگويى هاى او درب  5- پيش

شگفت آور است- متد- نوعى اجاق گاز
 6- يازده- فنجان- دزد كامپيوترى

 7- دريا- سو وارونه- نام بازيگر
ــى-  ــى- از اعضاى تنفس ــروف يونان  8- از ح

شخص بى غيرت و مفت خور
 9- من نگارشى- همسر مرد- خاطر

 10- پرچم- وى- جهت
 11- رمق آخر- شادمان شدن- در حق من

ــى- هدايت كردن-  ــزرگ- آجر گل  12- ب
استوار ساختن

 13- براى پاى لنگ- ميوه كندن- دارايى ها
ــد، نظير- درخت  ــس گرفتن- مانن  14- ان

ــى قرن  ــوف آلمان ــك- فيلس ــان گنجش زب
هجدهم

 15- خمير ورنيامده- گرامى- ماه پاييزى
عمودي:

ــى واو- اثرى از  ــه ادب- عبوس ب ــوب ب  1- منس
ذبيح اله صفا

 2- سياره مريخ- آزرم- دوباره، مجدداُ
 3- صدويازده- ميوه گرمسيرى- نيمى از يگان

 4- صحراى اتمى- شيوه و روش- رود
 5- گرداگرد دهان- بازار- رنگ آرامش

 6- عدد روستايى- اشعه مجهول- صيد و شكار
ــدان گران قيمت فيل- پو وارونه- اثرى از   7- دن

شاتو بريان- آفت
ــح  ــان- از مصال ــم نه ــه- عال ــال عام المنفع  8- م

ساختمانى
 9- قسمت جلوى زين اسب- اتاق بزرگ- از دل 

پرسوز برآيد- فراز و بلندى
 10- پول عراق- همسر مرد- ساز موالنا

 11- دومين مهره گردن- ترسو- همراه ناز
 12- آبگير- سازمان دادن- از نام هاى پسرانه

 13- چسبناك- كشف مادام كورى- حرف عصا
ــام دخترانه- هدف  ــيما- ن ــوش س  14- پيامبرخ

تيراندازى
 15- سخن ناخوش- متكدى- پزشك

حل جدول

واريز مابه التفاوت افزايش حقوق بازنشستگان
ــاور مديرعامل و مديركل روابط  مش
عمومى سازمان تامين اجتماعى گفت: از 
ــز مابه التفاوت  ــته واري روز جمعه گذش
ــن  ــتگان تامي ــوق بازنشس ــش حق افزاي
ــده  ــاه فروردين واريز ش ــى در م اجتماع
ــرداد) نيز  ــنبه(30 م ــروز ش ــت و ام اس
ــز  ــاه واري ــت م ــاوت ارديبهش مابه التف

ــش حقوق  ــاوت افزاي ــزان مابه التف ــت: مي ــور گف ــاس تقى پ ــود. اميرعب مى ش
ــتگان تامين در دو ماه بازنشستگان 720 ميليارد تومان است. سازمان  بازنشس
ــته دارد كه 50 درصد آنها  ــى 2 ميليون و 700 هزار نفر بازنشس ــن اجتماع تامي

حداقل حقوق يعنى 900 هزار تومان را  دريافت مى كنند.

از روزى كـه پـاى سـفره عقد نشسـته، مدام 
دلهـره دارد كه نكنـد نتواند جهيزيـه كاملى با 
خودش بـه خانه بخت ببرد. ايـن حكايت، قصه 
زندگى بسـيارى از زوج هاى جوانى شـده است 
كه اين روزها تمام فكر و ذكرشـان تهيه بهترين 
لـوازم خانگـى و وسـايل بـراى جهيزيـه كامل 

زندگى مشترك است.
نكته جالب، خريد لوازم غير معمول در جهيزيه است 
ــى خانواده هاى مرفه رايج  ــه به تازگى در ميان برخ ك

شده؛ لوازمى مثل پيانو و ميز بيليارد كه جهيزيه 
عروس را كامل تر از كامل مى كند!

ــران داده  ــه اى كه به دخت ــته جهيزي   در گذش
ــرى اقالم  ــامل يك س ــدك بود و ش ــد، ان مى ش
ــود زوج هاى آن  ــد اما با اين وج ضرورى مى ش
ــه به طور  ــتر از زوج هاى كنونى ك ــان، بيش زم
ــان تكميل است،  ــايل زندگيش تقريبى تمام وس
ــبختى مى كردند.داشتن وسايل  ــاس خوش احس
ــبختى و  پرزرق و برق و گران قيمت مايه خوش
آسايش افراد نيست، بلكه داشتن تفاهم و احساس 
لذت از كنار هم بودن، براى انسان آرامش خاطر 

ــد.در حال حاضر روز به روز برخى از  ــم مى كن را فراه
خانواده ها براى چشم و هم چشمى، رقابت هاى كاذب، 
فخرفروشى و خودنمايى قصد تهيه جهيزيه آن چنانى 
ــفانه در حال حاضر  را براى فرزندان خود دارند. متاس
برخى خانواده هاى داراى فرزند پسر چشمشان به دنبال 
ــت و به نجابت، تحصيالت و  ــوال خانواده دختر اس ام
ــد در حالى كه تهيه  ــا كمتر اهميت مى دهن ــان آن ه ايم
ــت و زن و  ــرد اس ــده م ــر عه ــى ب ــايل زندگ وس
ــواده اش در اين مورد وظيفه اى برعهده ندارند.  خان

ــتورات الهى، سنت حسنه ازدواج بسيار ساده و  در دس
آسان عنوان شده است و متاسفانه رواج آداب و رسوم 
ــه روز نيز جنبه هاى منفى آن  ــتباه كنونى كه روز ب اش
ــت تا بسيارى از  ــده اس ــتر نمود مى يابد، باعث ش بيش
ــه ازدواج ندهند.خريد جهيزيه يك بحث  جوانان تن ب
ــى ديگر. تعجب نكنيد! تزئين  ــت و تزئين اش، بحث اس
جهيزيه هم از آن كارهايى است كه گرچه از گذشته به 
ــاى رنگى به  ــتن روبان ه ــكلى معمول و در حد بس ش
برخى لوازم عروس، مرسوم بوده اما حاال شكلى كامًال 

تخصصى پيدا كرده، تا جايى كه در سايت هاى مختلف 
مى توان تصاوير مربوط به تزئينات جهيزيه را ديد كه 
ــمت هاى خانه حتى سرويس بهداشتى  شامل تمام قس
مى شود! مبتكران اين ايده خالقانه، پا را از اين نيز فراتر 
ــات خدمات ازدواج به  ــته اند و در قالب موسس گذاش
ارائه چنين خدماتى اقدام مى كنند. در شرايطى كه چشم 
ــا  ــى خانواده ه ــت اول برخ ــمى ها، گاه اولوي و همچش
ــم  ــتر توى چش ــود، چه كارى بهتر از هرچه بيش مى ش
ــال عروس!پيدا كردن اين  ــه تمام و كم آوردن جهيزي
ــت. آگهى ها در  ــختى نيس ــات، كار چندان س موسس

صفحات وب درج شده اند. بعضى از موسسات سايت 
ــه در آن به معرفى انواع خدماتى كه ارائه  ــم دارند ك ه
مى دهند، پرداخته اند.متاسفانه معضل جامعه امروزى 
ــايل زندگى فراهم  ــت كه تا زمانى كه همه وس اين اس

نشود، دختران به خانه بخت نمى روند. 
ــتند  ــده اى از افراد كه از توان مالى برخوردار هس ع
ــد اما عده  ــن جهيزيه هايى را تهيه كنن ــد چني مى توانن
ديگرى كه استطاعت مالى ندارند نيز براى حفظ آبرو 

سعى در فراهم كردن همه وسايل زندگى دارند.
ــت به دليل  ــن منظور عده اى ممكن اس ــراى اي ب
ــتوانه مالى براى فراهم كردن  ــتن شغل يا پش نداش
ــت به اعمال  ــايل و امكانات دس ــه خريد وس هزين
ــوند وام يا  ــالف بزنند و يا اين هزينه را ناچار ش خ
ــود كه  ــكل از جايى آغاز مى ش قرض بگيرند. مش
يكى از زوجين پس از خريد وسايل زندگى، هنگام 
ــتن توان  ــى وام يا قرض به دليل نداش ــس ده بازپ
ــكل و گاهى اختالف و مشاجره با  مالى دچار مش
همسر خود شود.باتوجه به چشم و هم چشمى هايى 
كه در حال حاضر عده اى دچار آن شده اند، بعضى 
ــتن توان مالى از سوى خانواده  از دخترها هنگام نداش
خود يا همسر براى تكميل شدن جهيزيه، حاضر هستند 
چندين سال دوره نامزدى را طوالنى كنند كه اين امر 
ــى دارد و باعث بروز  ــادى را در پ ــب منفى زي عواق
ــكالت مى شود. آن چه مسلم است و  ــيارى از مش بس
ــالم نيز تاكيد شده، اين است كه مهريه ها پايين  در اس
ــود. بايد  ــنگين تعيين نش ــود و جهيزيه ها س گرفته ش
ــم  ــتگان براى برپايى مراس ــنت هاى صحيح گذش س
ــود و هر قدر افراد به تجمالت روى  ــى احيا ش عروس

بياورند معضالت اجتماعى بيشتر مى شود.

فخرفروشى و تجمل گرايى رواج پيدا كرده است؛
ارزيابى شخصيت دختر با جهيزيه!

گـروه جامعـه: شـايد بتـوان تقصير را گـردن جامعه 
انداخت شـايد هم به گردن فيلم هايى كه از شـبكه هاى 
ماهواره اى پخش مى شـود اما هرچه هسـت نمى توان از 
حـس بى اعتمـادى و بد گمانى در ميان افـراد جامعه به 

سادگى گذشت.
ــم مان به يك ــكانيورز، اين روزها تا چش ــه گزارش ايس ب
ــا قيمتى پايين مى خورد باور ــى حراج و يا ارائه خدمتى ب آگه

م

نمى كنيم و اولين سوالى كه در ذهن مان نقش مى بندد اين است
كه حتما اشكالى دارد و ارزانى اش بى دليل نيست و...و نتيجه
مى گيريم كه مگر مى شود در اين دوران گرانى و تورم جنسى
ــا قيمت پايين ارائه كنند؟ ــا خدمتى را ب ــند و ي را ارزان بفروش
نمونه اش تخفيف هايى كه در سايت هاى مختلف ارائه مى شود
ــچ ارزانى بى دليل ــاد حرف بزرگترهايمان مى افتيم كه هي و ي
ــت!و از همين جاست كه حس بدبينى به سراغمان مى آيد نيس

چ م

ــا خودمان مى گوييم امكان ندارد و يك جاى كار مى لنگد. و ب
ــال پيش اعتماد و و ــى ترها مى گويند: همين 40-30 س قديم
ــب يا توليد كننده اطمينان در جامعه به حدى بود كه يك كاس
محصولى به راحتى حتى بدون كشيدن چك مى توانست مواد
اوليه مورد نياز خود را از بازار تهيه كند و به موقع بدهى خود
ــتر اعتماد در بين را بر مى گرداند و همين امر باعث رواج بيش
ــد اما متاسفانه هر چه مى گذرد شاهد بى اعتمادى، مردم مى ش
ــايد اغراق نباشد كه ــتيم و ش بدگمانى و بدبينى در جامعه هس
ــت كه بگوييم بى اعتمادى و بدبينى در حكم پرده ضخيمى اس
ــتى و ــده و نمى گذارد حس دوس ــيده ش ميان ما و ديگران كش

اطمينان در جامعه مستحكم تر شود.
ــايع و البته ــبتًا ش ــكالت نس ظن،بد و بدگمانى يكى از مش

و ر م رج ن ي

بسيار دردسر ساز در خانواده ها است و كانون گرم خانواده را
ــكل ــتند افرادى كه دچار مش ــفتگى مى كند.كم نيس دچار آش

م

ــران حتى ــالق و رفتار ديگ ــبت به اخ ــتند و نس ــى هس بدبين
نزديكانشان هم شك و ترديد دارند.بد گمانى و بدبينى تفسير
غلط از رفتار ديگران است. نگرش منفى كه بر اثر بى اعتمادى
ــوع منفى باف ــبت به يك موض ــه وجود مى آيد، فرد را نس ب
مى كند. يعنى تجربيات منفى، فرد را وادار مى كند كه از روى

بى اعتمادى به موضوعات اطراف خود نگاه كند.
سجاد موسوى روانشناس معتقد است : با كمى دقت در

ــويم كه  رفتار و گفتار اين افراد متوجه مى ش
ــا ديدى منفى و فرد بدبين ب

ــير مى كند. ــى تاريك رويداد ها را تفس ذهن
ــى را واقعى و ــاالت منف ــواره احتم هم
ــن  ــت را دور از ذه ــاالت مثب احتم

مى داند. او بدترين احتمال را محتمل
ــدو هيچ گاه  ــن احتمال مى دان تري

ــد مثبت به وقايع ــد با دي نمى توان
نگاه كند.در نتيجه امكان اعتماد
ع

ــود و ــلب مى ش ــردن از او س ك
ــكالت و  ــى از بروز مش نگران
ــايند تمام ذهن و  اتفاقات ناخوش

فكرش را فرا مى گيرد.
ــوى مى گويد :افراد بدبين موس

عموما از ارتباط داشتن با سايرين 
ــاس امنيت و آرامش نمى كنند  احس

ــكل منفى چرا كه هر رابطه اى را به ش
ــير مى كنند و اين موضوع آسايش  تفس

ــا را از بين مى برد. به دنبال اين  روانى آن ه
ع

روند آن ها بيشتر ترجيح مى دهند تنها باشند تا 
اينكه از ارتباط بدبينانه با ديگران رنج بكشند.آن ها

ح

از زندگى خود لذت نمى برند.افراد بدبين اتفاقات كامال
ــى ربط را به هم ربط مى دهندتا عقيده خود را ثابت  ب

ــناس معتقد است: اگر كسى  كنند.اين روانش
ــود كه همسرش به او دروغ متوجه ش

گفته طبيعتا به او بى اعتماد 
ــر  ــا اگ ــود ام مى ش

ــرى از كار  همس
ــيمان پش خود 
داليل  ــود، ش

خود را توضيح بدهد و 
عذرخواهى كند يك فرد عادى از 
اشتباه او مى گذرد و باز اعتمادش 

به او جلب مى شود 
ــا يك فرد بدبين پيش  ام
ــد او مى خواهد  خودش فكر مى كن
اعتمادم را جلب كند و باز مرا فريب دهد و 
ــوى  ــر به او اعتماد نمى كند.موس ديگ
ــاوت بى اعتمادى و بدبينى  درباره تف
ــت بر اثر  ــد: افراد ممكن اس مى گوي
ــخصى و اجتماعى نسبت به  تجربه ش
ــائل بدبين شوند، اما اين  بعضى مس
ــط درمورد يك  ــى اعتمادى فق ب
ــت و فرد  موضوع به خصوص اس
ــابه تعميم  ــوارد مش ــه م آن را ب

ع

نمى دهد؛ اما كسى كه دچار بدبينى 
ــت بى جهت بر اساس  است ممكن اس
برداشت هاى خود به كسى بى اعتماد 
ــواهدى  ــود، حتى اگر ش ــن ش و بدبي
ــرد خاطى به خاطر  ــته و ف وجود داش
ــد، فرد بدبين  ــتباهش پشيمان باش اش

ديگر به او اعتماد نمى كند.
برداشت هايى از جنس اشتباه

ــاره مى گويد: ممكن  ــوى در اين ب موس
است فردى به چيزى بدبين باشد و اين بدبينى 
ــواهد و داليلى كه براى  ــد؛اما ش ــت نباش درس
ــن و خيالى  ــد دور از ذه ــود بيان مى كن ــوءظن خ س
ــت كه ادعاى يك فرد بدبين درست  ــتند.پس مهم نيس هس
ــد، مهم نحوه استدالل و نتيجه گيرى فرد از وقايع است.او  باش
ــوهر رابطه اى برپايه عالقه و توجه  ادامه مى دهد:اگر زن و ش
داشته باشند ديگر جايى براى بدبينى يا حسادت باقى نمى ماند. 
پس هرگز نمى توان گفت كه بدبينى فردى نسبت به همسرش 
ــت  ــران براى دوس ــق بيش از اندازه است.همس ــى از عش ناش

 زندگى
 در  هاله اى از   

بدبينى!

بهترين و بدترين شهرهاى جهان براى زندگى
گروه جامعه:  واحد اطالعات اقتصادى اكونوميسـت گزارش ساالنه خود 
را از كيفيت زندگى در شـهرهاى بزرگ جهان منتشـر كرده اسـت. در اين 
گزارش ملبورن و دمشـق به ترتيب به عنوان بهترين و بدترين شـهرهاى 

جهان ارزيابى شده اند.
از نظر اكونوميست تهران، كه در ميان 140 شهر مورد بررسى رتبه 126 را دارد 
ــته است.تهران در سال  ــال اخير باالترين نرخ بهبود كيفيت زندگى را داش در پنج س
جارى حدود نيمى از حداكثر امتياز ممكن را گرفته است. رشد امتياز تهران در پنج 
سال اخير 5 درصد بوده و امتياز اين شهر به 8/50درصد رسيده است.بدترين شهر 
براى زندگى، يعنى دمشق، شديدترين نرخ سقوط كيفيت زندگى را داشته و مطابق 
ــق ظرف پنج سال اخير 26/1 درصد  ــت كيفيت زندگى در دمش برآورد اكونوميس
پايين آمده است.پس از ملبورن، در استراليا و وين پايتخت اتريش، ونكوور، تورنتو 

ــه شهر كانادا، به  و كلگرى، س
عنوان بهترين شهرهاى بزرگ 
ــى ارزيابى  جهان براى زندگ
ــدول  ــاى ج ــده اند.در انته ش
كيفيت زندگى، پس از دمشق، 
ــس در ليبى، الگوس در  طرابل
ــه، داكا در بنگالدش و  نيجري
ــبى، در پاپوا گينه  بندر مورس
نو، به عنوان بدترين شهرهاى 

ــهرهاى جهان به  ــت در ارزيابى خود از كيفيت ش جهان ارزيابى شده اند.اكونوميس
ثبات، بهداشت، فرهنگ و محيط زيست، آموزش و زيرساخت هاى شهرى پرداخته 
است.در گزارش اكونوميست حمالت تروريستى به عنوان يك عامل افت كيفيت 

زندگى در شهرها بوده و متوسط نرخ ثبات در جهان پايين آمده است.

تجليل آموزش و پرورش البرز از اصحاب رسانه
مديركل آموزش و پرورش البرز در نشست خبرى با اصحاب رسانه كه به مناسبت 
تجليل از خبرنگاران در كانون فرهنگى شهيد فهميده كرج برگزار شد، اظهار داشت: 
ــتند كه در راستاى تحقق  ــانى هس ــانه از جمله زحمت كش خبرنگاران و اصحاب رس

اهداف آموزش و پرورش گام برمى دارند.
ــاكى با تقدير از تالش هاى اصحاب رسانه افزود: تقاضاى ما از اصحاب  ــرو س خس
ــده در آموزش و  ــزارش در مورد اقدامات انجام ش ــت كه در ارائه گ ــن اس ــانه اي رس

پرورش مشاركت كنند. 
وى تصريح كرد: امسال در طرح هجرت پيش بينى بهسازى و زيباسازى 83 مدرسه 
ــتردگى كار بيش از اين تعداد مدرسه در  ــتان داريم كه با توجه به گس ــطح اس را در س

استان بهسازى و نوسازى مى شود.

مشتریان همسریابی؛ دختران دهه ۶۰ و تهرانی ها
مدیر تنها سایت مجاز همسریابی درباره اینکه تاکنون چند نفر ازاین طریق 
با هم آش�نا ش�ده یا ازدواج کرده اند؟ گفت: آمار های س�ال 96 نشان می دهد 
روزان�ه ح�دود 20 ت�ا 25 نف�ر به ط�ور تقریب�ی برای همس�ریابی در س�ایت 
همس�ان گزینی ثبت نام می کنند، اما از زمان تأسیس تاکنون حدود 43 هزارو 
380 نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که از این تعداد 27 هزار و 535 نفر زن 

و 15 هزار و 851 نفر مرد هستند.
 البته درباره ازدواج ثبت نام کنندگان، آمار دقیقی وجود ندارد، چراکه ممکن است 
برخی معرف ها از ازدواج این افراد باخبر نشوند، اما بر اساس آخرین آمار، حدود 1۷ 
هزار نفر از طریق سایت همسان گزینی با یکدیگر آشنا شده و بیش از 2 هزار و 500 
ازدواج هم از این طریق صورت گرفته اس��ت. همچنین حدود هزار و دویس��ت نفر از 
این افراد نیز پس از گذراندن دوره مشاوره و شرکت در جلسات روانشناسی عنوان 

کرده ان��د ک��ه ش��ریک زندگی خود را از راه ه��ای دیگر پیدا کرده ان��د. با وجود این 
تع��دادی از ای��ن افراد نیز ب��ه دایل مختلف از این فرآیند انص��راف داده اند که البته 
تعداد ش��ان زیاد نیس��ت. زهره حسینی افزود: ش��رط اصلی برای ثبت نام مجرد بودن 
است. به طوری که حدود ۸درصد از افرادی که در حال حاضر در طرح همسان گزینی 
ثبت نام کرده اند، مطلقه هس��تند. حسینی اظهار داش��ت: هم اکنون استان های تهران، 
اصفهان، البرز، همدان، در این طرح فعال هستند و استان های مرکزی و کردستان نیز 
به تازگی به جمع ما اضافه ش��ده اند. بیش��ترین تقاضا و ثبت ازدواج برای همسریابی 
هم در اس��تان های تهران و اصفهان بوده اس��ت، چراکه س��ابقه فعالیت سامانه سایت 
همس��ان گزینی در این استان ها بیشتر اس��ت. وی یادآور شد: اغلب ثبت نام کنندگان 
طرح همس��ان گزینی متولدین دهه ش��صت هستند به طوری که 26 هزار و ۷۹۸ نفر 
ثبت نام کننده ما از متولدین این دهه می باشند که از این تعداد 16 هزار و 532 نفر 
زن و 10 ه��زار و 2۹6 نف��ر م��رد هس��تند. ام��ا م��ا از تمام س��نین و اقش��ار جامعه 

درخواس��ت کننده داریم. به طور کلی تعداد زنان مجرد دهه 50 و مردان دهه ۷0 در 
میان متقاضیان بسیار زیادتر از سایر افراد است. درباره مهم ترین خواسته ها آنها نیز 
باید بگویم متأسفانه برخی از آقایان بیش از حد به مسأله زیبایی ظاهری توجه کرده 
و برخی از زنان هم ثروت را مد نظر قرار می دهند. گاهی نیز برخی می خواهند تمام 
نداش��ته های خود را با ازدواج به دس��ت بیاورند که در این زمینه، مشاوران و معرفان 
م��ا توضیحات کافی و راهنمایی هایی صحیح برای ماک ها و معیارهای درس��ت را 
انجام می دهند، اما این موضوع شامل تمام افراد نمی شود. حسینی با بیان اینکه متاهل 
ه��م ب��رای ازدواج دوباره داری��م؛ تصریح کرد:  افرادی بوده اند که با وجود داش��تن 
همسر، خواهان ازدواج با همسر دوم یا ازدواج موقت بوده اند که در همان مرحله اول 
از پروس��ه رس��یدگی به پرونده کنار گذاش��ته ش��ده اند. در برخی موارد دیدگاه و 
خواس��ته های متقاضیان بس��یار منطقی اس��ت، اما مواردی هم داریم که متأس��فانه 

خواسته های غیرعادی و نامعقول دارند. البته تعداد این افراد قابل توجه نیست. 



گروه ورزش�ی: رئیس فدراسیون 
کشتی گفت: باید از خانواده کشتی 
نیز تش�کر کنم که شاید اگر محبت 

آنها نبود بر نمی گشتم.
 رس��ول خ��ادم در خصوص مس��ابقات 
انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد 
اظهار داشت:  ما امسال بازی های آسیایی 
و مسابقات جهانی را در برنامه فدراسیون 
داریم و همین مسئله باعث شد که شرایطی 
را فراهم کنیم ک��ه رقابت های انتخابی در 
فاصل��ه زمانی مناس��بی ب��ا آن رویدادها 
برگ��زار ش��وند. بر همین اس��اس نیز هفته 
گذش��ته مرحله اول انتخابی برگزار شد و 
مرحل��ه نهای��ی در روزه��ای 20 ت��ا 21 
اردیبهشت برگزار می شود. ما در شرایطی 
هس��تیم که ام��کان دارد در ی��ک وزن دو 
نماینده که یکی از آنها به بازی های آسیایی 
و دیگری به مس��ابقات جهانی اعزام شوند 
البته ش��اید شورای فنی تشخیص بدهد که 
یک کش��تی گیر در هر دو رویداد حضور 
داش��ته باش��د.وی درباره بازگش��تش به 
فدراس��یون پس از اتفاق��ات ماه های اخیر 
گف��ت: ب��ا وج��ود اینک��ه به فدراس��یون 
بازگشته ام اما نگرانی ام بیشتر از قبل است. 
ضم��ن اینک��ه ای��ن بازگش��ت دلیلی بر 
عقب نش��ینی از مواضع قبلی ام نیست. من 
وظیفه ای در قبال خانواده کشتی دارم و به 
دنبال آن هس��تیم که در کنار خواسته های 
آنها بایستم. ما با مسائل و مشکات جدی 
مواجه هستیم که این مسائل ملی هستند. ما 
هیچ پاسخی از شورای عالی امنیت ملی و 
تکلیف به دس��تگاه دیپلماسی در خصوص 
عدم رویارویی با نمایندگان رژیم اشغالگر 
قدس دریافت نکردیم. این شرایط نه به نفع 
ورزش اس��ت، نه ورزش��کار و نه فضای 
سیاس��ی و اجتماعی. متاسفانه مشکل حل 
نمی ش��ود و زمان را نیز در چنین شرایطی 
نمی ت��وان متوقف ک��رد چرا ک��ه فضای 
جدیدی در کمیت��ه بین المللی المپیک در 
حال ش��کل گیری اس��ت. ش��ما در جریان 
مصاحبه رئیس IOC هس��تید. او و برخی 
دیگر از کس��انی ک��ه در این باره صحبت 
کرده ان��د گفته اند که رژیم صهیونیس��تی 
ب��رای دف��اع از حق��وق ورزش��کارانش 

کارهایی را انجام می دهد.رئیس فدراسیون 
کش��تی ادامه داد: IOC گفته که به خاطر 
این پیگیری رژیم صهیونیس��تی است که 
موضوع را دنبال می کند. ما نیز می گوییم 
که ش��ورای عالی امنیت باید به دس��تگاه 
دیپلماس��ی تکلیف کند. درست است که 
کمیته ملی المپیک باید به عنوان مرجع در 
این موضوع حضور داش��ته باش��د اما این 
کار فراتر از توان یک شخص و نهاد است.
خادم عنوان کرد: حل این موضوع نیازمند 
یک کار تیمی اس��ت درست همانطوری 
ک��ه ی��ک کار هماهن��گ علیه م��ا انجام 
می ش��ود به همین دلیل دستگاه دیپلماسی 
باید به موضوع ورود کند. ورزش��کاران 
ما 35 س��ال اس��ت که تصمیمی را که در 
کش��ور گرفته ش��ده انج��ام می دهند و با 
محرومیت های��ی نیز مواجه ش��ده اند که 
مورد قبول جامعه نیس��ت. اگر قرار باشد 
رجال سیاس��ی س��کوت ک��رده و از کنار 
موض��وع عبور کنند آیا زمانی که کار به 
تعلی��ق و محرومیت کش��ید، برای کمک 
می آین��د؟وی گفت: ورزش��کاران ما در 
شرایط سختی تمرین می کنند تا افتخاراتی 
را برای کشور کسب کنند. آیا آنها در این 
شرایط از سوی دستگاه دیپلماسی و رجال 
سیاسی حمایت می شوند یا نه؟ هر چند این 
موض��وع به عق��ب بیفتد و به مس��ابقات 

جهانی نزدیک ش��ویم در واقع زمان را از 
قهرمانانمان می گیریم.رئیس فدراس��یون 
کش��تی در پاس��خ به این س��وال که آیا با 
وزارت ورزش مش��کلی دارد اظه��ار 
داش��ت: وزارت ورزش مجبور است که 
م��ن را تحمل کند. اجازه بدهید بیش��تر از 
ای��ن در این باره صحب��ت نکنم. امیدوارم 
دستگاه ورزش کش��ور نهایت توانش را 
برای موفقیت همه رشته ها به کار بگیرد تا 
آنها با دغدغه کمتر این مس��یر س��خت و 
پرحاش��یه را طی کنند.خادم در خصوص 
انتق��اد برخی افراد مبنی بر اینکه فقط چند 
س��تاره در کشتی ایران باقی مانده و خادم 
نیز به همین دلیل به دنبال ترک فدراسیون 
است، گفت: اعتقادی به این شرایط ندارم. 
شاید ورزش قهرمانی فراز و نشیب داشته 
باش��د و در یک دوره ای فقط یک س��ری 
س��تاره نتایج خوبی بگیرند اما باید بگویم 
کشتی ظرفیت های خودش را حفظ کرده و 
توانس��ته با برنامه ریزی ها، جایگاه خود را 
ارتق��اء بدهد. امکان دارد در برخی دوره ها 
نتایج مطلوب کس��ب نش��ود ولی این به 
معنای تمام شدن کشتی نیست. همه جای 
کشور عشق و عاقه به کشتی وجود دارد 
من دیروز در اندیمش��ک س��النی را دیدم 
که در طول 10،15 س��ال گذش��ته 300 
م��دال از آن بیرون آمده اس��ت این یعنی 

کش��تی زن��ده اس��ت.وی در خص��وص 
هزینه های باای کشتی در دوران مدیریت 
او اظهار داشت: مبلغ 380 میلیارد تومانی 
که عنوان ش��ده در طول 4 سال بوده است. 
بخش��ی از ای��ن پ��ول از ط��رف وزارت 
ورزش، بخشی از طرف کمیته المپیک و 
بخشی نیز از طرف اسپانسرها تامین شده 
اس��ت. در س��الهای اخیر حجم مسابقات 
بین المللی و رقابت ها در رده های سنی باا 
بوده است. همچنین برگزاری رقابت های 
جهان��ی نیز هزین��ه س��نگینی دارد. با این 
وجود فدراسیون تاش می کند در ارتباط 
با دستگاه های مختلف و بخش خصوصی 
منابع ازم را تامین کند. وی در پاس��خ به 
این س��وال که آی��ا دوباره ممکن اس��ت 
فدراس��یون را رها کند تصریح کرد: وقتی 
ک��ه رفتم قرار نبود که برگ��ردم، حاا که 
برگشته ام نمی خواهم دوباره رها کنم. باید 
بگویم که حضور ما در جایگاه  مدیریتی تا 
زمان��ی معن��ا دارد که بتوانی��م کار انجام 
بدهیم. اگر موانعی وجود داشته باشد باید 
آنه��ا را کاهش داد اما اگر آن موانع آنقدر 
زیاد شود که نتوان کاری کرد دیگر نیازی 
ب��ه حضور نیس��ت ما باید ت��اش کنیم تا 
جای��ی که امکان دارد موانع را برداریم اما 
با موانع بزرگی مواجه هس��تیم که رجال 

سیاسی باید وارد میدان شوند.

رسول خادم: بازگشتم به فدراسیون دلیلی بر عقب نشینی از مواضعم نیست
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برانکو نامزد سرمربیگری تیم عربستانی شد
پرسپولیس بدون پرفسور می شود!

از  عربس��تان  الریاضی��ه  روزنام��ه 
سرمربی کروات پرس��پولیس به عنوان 
گزینه یک باشگاه فوتبال این کشور نام 
برد.مدی��ران باش��گاه التع��اون پس از 
شکس��ت در مذاک��ره ب��ا ژوزه گومز، 
سرمربی پرتغال جهت تمدید قراردادش 

تصمی��م به ج��ذب برانکو ایوانکوویچ، س��رمربی کروات تیم پرس��پولیس 
گرفتند.مذاکره با گومز پرتغالی به دلیل درخواس��ت او برای تمدید 2س��اله 
قرارداد دس��تیارش که از س��وی مقامات باش��گاه التعاون اخراج شده بود به 

بن بست رسید.برانکو سابقه مربیگری در تیم ااتفاق عربستان را دارد.
سیاست حضور خانواده ها در ورزشگاه ها تغییر کند

 در زمان دیدار داربی برگشت بین استقال و پرسپولیس، خبرنگار سوئدی 
به ایران آمد و درباره مساله ورود زنان به ورزشگاه ها گزارشی را تهیه و با 
کارل��وس ک��ی روش س��رمربی تیم مل��ی ایران نی��ز به صحب��ت پرداخت.

fotbollskanalen در گزارشی و به نقل از کارلوس کی روش درباره ی 

حضور زنان در ورزشگاه ها نوشته است: فکر می کنم در یک زمان مقتضی، 
این مساله تغییر خواهد کرد. آنها باید این روند را تغییر دهند و هیچ شکی در 
آن نیس��ت.کی روش افزود: افرادی هس��تند که به )این تغیی��ر( باور دارند و 
عدهای هم باور ندارند و من فکر نمی کنم با مقابله کردن بتوان این مساله را 
تغییر داد و تصمیم فوری در این باره گرفت. از نظر من راه حل در این زمینه 

شعور و پیشرفت است که این مساله بنیان زندگی است.
 قهرمان المپیک قید تیم ملی را زد

قاس��م رضایی، دارنده مدال های طا و برنز المپیک و یک نقره و دو برنز 
جهان، در مرحله نهایی انتخابی تیم   ملی کش��تی فرنگی که کمتر از 20 روز 
دیگر برگزار می شود به روی تشک نمی رود.رضایی به واسطه کسب مدال 
برنز  المپیک ریو جواز حضور مس��تقیم در مرحله نهایی انتخابی تیم   ملی را 
به دس��ت آورد، اما با توجه به دور بودن از ش��رایط مناسب آمادگی جسمانی 
و نداش��تن تمرین، قید حضور در این رقابت ها را زد.البته رضایی از کش��تی 
کناره گیری نکرده و قصد دارد س��ال آینده در صورت مهیا بودن ش��رایط در 
انتخابی تیم ملی کش��تی بگیرد. مرد پنج مداله کش��تی فرنگی پس از کسب 

مدال برنز المپیک 2016، در هیچ رویدادی به روی تشک نرفته است.
 نبرد صدرنشینی در روز آخر

ذوب آهن صدرنش��ین نیم فصل دوم موفق ش��د بازی باخته به پرسپولیس را 
ببرد تا به صدرنش��ینی خود در دور برگش��ت ادامه دهد. ذوب آهن تنها با یک 
باخت در دور برگش��ت 33 امتیازی اس��ت. این تیم البته برای اینکه به تیم اول 
نیم فصل دوم تبدیل شود باید منتظر نتایج هفته آخر باشد.استقال، هم با یک برد 
ارزشمند مقابل پیکان 31 امتیازی شد تا همچنان تیم دوم دور برگشت باشد. در 
هفته سی ام یکی از دو تیم ذوب  آهن یا استقال، صدرنشین نهایی دور برگشت 
می ش��ود. ذوب آهن با نفت تهران بازی دارد و اس��تقال میهمان س��پاهان است، 
روی کاغذ شانس ذوب آهن بیشتر به نظر می رسد. البته اگر امتیاز دو تیم برابر 
شود تفاضل گل استقال به مراتب بهتر است. سایپا و پرسپولیس تیم  های سوم و 
چه��ارم ج��دول دور برگش��ت این هفته باختن��د و در جای خ��ود باقی ماندند.
پرس��پولیس، قهرمان لیگ در بهترین حالت در دور برگش��ت چهارم می شود. 
پرسپولیس در دور برگشت نسبت به دور رفت افت قابل توجهی داشته است. 
قهرمان��ی زودهن��گام هم در اف��ت این تیم تاثیرگذار بوده اس��ت. نفت آبادان و 
س��پیدورد دیگر تیم هایی هس��تند که در دور برگش��ت خوب کار کردند. نتایج 
س��پاهان و تراکتورس��ازی در دور برگشت بسیار بد بوده، سیاه جامگان و نفت 

تهران هم بدترین تیم های دور برگشت به شمار می روند.

ورزشايران
تمجید ستاره تاتنهام ازرونالدو

رکورد ويژه ستاره رئال در 33 سالگی
کریس��تیانو رونال��دو ف��وق 
س��تاره پرتغال��ی رئال مادری��د 
رک��ورد وی��ژه ای در گلزنی در 
س��ن 33 سالگی از خود به جای 

گذاشته است.
ای��ن بازیک��ن ک��ه در ابتدای 
فصل با افت محسوس��ی مواجه 
ش��ده بود، از هنگام��ی که وارد 
سن 33 سالگی شده رکورد ویژه ای را در گلزنی از خود به جای 
گذاشته است.رونالدو از بدو ورود در سن 33 سالگی 14 بازی 
انجام داده که در این بازی ها موفق به زدن 24 گل ش��ده اس��ت و 
ای��ن آم��ار گلزنی، رک��ورد منحصربه فرد دیگ��ری را به نام این 
فوق ستاره ثبت کرده است.درهمین حال سون هیونگ مین ستاره 
کره ای تیم فوتبال تاتنهام به تمجید از کریس��تیانو رونالدو فوق 
س��تاره پرتغالی رئال مادرید پرداخت.ای��ن بازیکن در تمجید از 
رونالدو گفت: من ویدئو های رونالدو را در شبکه های اجتماعی 

زیاد نگاه می کنم. او به معنای واقعی الگوی من است.
واکنش پوگبا به جدايی از منچستريونايتد

هافبک منچس��تر به ش��ایعات اختاف با ژوزه مورینیو پاس��خ 
داد.پل پوگبا گفت: هیچ مش��کل و اختافی با مورینیو ندارم. او 
س��رمربی اس��ت و تصمیم گی��ری می کند من هم ب��ه عنوان یک 
بازیک��ن خواهم پذیرفت. در حال حاضر من در منچس��تر یونایتد 
هس��تم و م��ن فقط به این فک��ر می کنم."پل پوگبا ب��ه تازگی با 
س��رمربی اش ژوزه مورینیو گپی داشته و با اعتراف به نارضایتی 
خود از پس��تش و ش��یوه ب��ازی منچس��تریونایتد از آقای خاص 
خواس��ته که در آرایش تاکتیکی شیاطین سرخ تجدید نظر کند و 
به او آزادی عمل بیشتری بدهد" این ادعایی بود که نشریه دیلی 
میل نزدیک به س��ه ماه پیش درباره روابط بین موریینو و پوگبا 
منتش��ر کرد و به دنبال آن ش��ایعات جدایی هافبک فرانس��وی و 

پیوستنش به رئال مادرید و پاری سن ژرمن مطرح شد.
صاح؛ بهترين بازيکن جزيره شد

مهاجم لیورپول عنوان بهترین 
بازیکن فصل لیگ برتر انگلیس 

را از آن خود کرد.
محم��د ص��اح ک��ه در فصل 
جاری در 46 بازی از رقابت های 
 مختل��ف 41 گل ب��رای لیورپول 
ب��ه ثم��ر رس��انده و عملک��رد 
فوق العاده ای در رقابت های لیگ 
برتر انگلیس داش��ته با شکس��ت کوین دی بروینه، داوید سیلوا و 
ل��روی س��انه ه��ر س��ه از منچسترس��یتی، داوی��د دخ��ه آ از 
منچس��تریونایتد و ه��ری کین از تاتنهام عن��وان بهترین بازیکن 
فص��ل 18-2017 لی��گ برت��ر انگلی��س از جان��ب اتحادی��ه 

فوتبالیست های حرفه ای )PFA( را به خود اختصاص داد.

ورزشجهان

شناسنامه  شماره  به  گياشى  عزيزى  فاضل  خانم  آقاى/  وراثت  انحصار  آگهى 
2580387110 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 96/618/651 از اين شعبه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سلمه صفرى 
اقامتگاه دائمى خود  تاريخ 1396/10/28  حاجى بكنده به شماره شناسنامه 392 در 
به: 1.  فاضل عزيزى  بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
پسر  رشت،  از  صادره   ،1370/09/12 متولد   ،2580387110 ملى  كد  گيايشى، 
 ،1369/01/14 متولد   ،2580164940 ملى  كد  گياشى،  عزيزى  ياسر    .2 متوفى 
صادره از رشت، پسر متوفى 3.  ناصر عزيزى گياشى، كد ملى 2591786275، متولد 

1340/08/06، صادره از رشت، همسر متوفى.
 اينك با انجام تشريفات قانونى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كس اعتراضى دارد و وصيتنامه از متوفى نزد او باشد، از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد.
 110/180193                        شعبه 651 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف شهرستان تهران

به   592 شناسنامه  شماره  به  ساران  حكيمى  محمد  خانم  آقاى/  وراثت  انحصار  آگهى 
گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   96/589/651 كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نرگس شكرى ساران به شماره 
شناسنامه 425 در تاريخ 1396/09/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1.  اكبر حكيمى ساران، كد ملى 0043319718، 
كد  ساران،  حكيمى  عسگر    .2 متوفى  پسر  تهران،  از  صادره   ،1335/09/09 متولد 
ملى 0043342388، متولد 1337/05/19، صادره از تهران، پسر متوفى 3.  ناصر 
تهران،  از  صادره   ،1338/12/01 متولد   ،0039286241 ملى  كد  ساران،  حكيمى 
پسر متوفى 4.  محمد حكيمى ساران، كد ملى 0043386296، متولد 1340/06/13، 
 ،0037009176 ملى  كد  ساران،  حكيمى  احمد    .5 متوفى  پسر  تهران،  از  صادره 
متولد 1343/12/21، صادره از تهران، پسر متوفى 6.  على حكيمى ساران، كد ملى 
فاطمه    .7 متوفى  پسر  تهران،  از  صادره   ،1349/11/05 متولد   ،0055955266
حكيمى ساران، كد ملى 1717819869، متولد 1328/08/03، صادره از بستان آباد، 
دختر متوفى 8 . زهرا حكيمى ساران، كد ملى 003065666، متولد 1330/12/10، 
تهران، دختر متوفى 9.  معصومه حكيمى ساران، كد ملى 0052720721،  از  صادره 
متولد 1348/02/15، صادره از تهران، دختر متوفى 10.  زهره حكيمى ساران، كد ملى 

0052552861، متولد 1345/01/23، صادره از تهران، دختر متوفى.
 اينك با انجام تشريفات قانونى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كس اعتراضى دارد و وصيتنامه از متوفى نزد او باشد، از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد.
 180190 /110                        شعبه 651 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف شهرستان تهران

شرح  به   668 شناسنامه  شماره  به  روزدار  سيكنه  خانم  آقاى/  وراثت  انحصار  آگهى 
حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از  كالسه 96/625/651  به  تقديمى  دادخواست 
شماره  به  نوبخت  افشارى  ابراهيم  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت 
زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   1396/10/25 تاريخ  در   55061 شناسنامه 
كد  نوبخت،  افشارى  حميد    .1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  و  گفته 
زهرا    .2 متوفى  پسر  رى،  از  صادره   ،1362/12/10 متولد   ،0492730296 ملى 
دختر  رى،  از  صادره   ،58/03/25 متولد   ،6649828548 ملى  كد  نوبخت،  افشارى 
متولد 1365/11/25،  ملى 0493199993،  كد  نوبخت،  افشارى  مژگان    .3 متوفى 
متولد  ملى 04931098588،  كد  روزدار،  متوفى 4.  سكينه  دختر  تهران،  از  صادره 
قانونى،  انجام تشريفات  با  اينك  از شهر رى، همسر متوفى.   1336/09/17، صادره 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد، از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد.
 110/180189                        شعبه 651 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف شهرستان تهران

شرح  به   12427 شناسنامه  شماره  به  الهى  عباس  خانم  آقاى/  وراثت  انحصار  آگهى 
حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از  كالسه 96/670/651  به  تقديمى  دادخواست 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد الهى به شماره شناسنامه 18 در تاريخ 
1396/12/01 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1.  عباس الهى، شماره شناسنامه 12427، كد ملى 0035591791، 
متولد 1338/05/01، صادره از تهران، پسر متوفى 2.  پرويز الهى، شماره شناسنامه 
پسر  تهران،  از  صادره   ،1339/11/05 متولد   ،0035591803 ملى  كد   ،12428
متولد  ملى 0060258748،  كد  الهى، شماره شناسنامه 17028،  افشين  متوفى 3.  
1352/03/08، صادره از تهران، پسر متوفى 4.  زهرا الهى، شماره شناسنامه 51292، 
كد ملى 0034501886، متولد 1333، صادره از تهران، دختر متوفى 5.  پروين الهى، 
شماره شناسنامه 58696، كد ملى 0033961360، متولد 1344/06/17، صادره از 
تهران، دختر متوفى 6.  افسانه الهى، شماره شناسنامه 5676، كد ملى 0074388991، 
متولد 1362، صادره از تهران، دختر متوفى 7.  مخصوص درويش، شماره شناسنامه 
همسر  تهران،  از  صادره   ،1316/11/08 متولد   ،0038944928 ملى  كد   ،1533
متوفى.  اينك با انجام تشريفات قانونى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كس اعتراضى دارد و وصيتنامه از متوفى نزد او باشد، از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد.
 110/180187                        شعبه 651 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف شهرستان تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم قاسم رنجبر خواهان آقاى/ 
خواسته  به  رنجبر  قاسم  خانم  آقاى/  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  قاسمى  غالمرضا  خانم 
مطالبه مبلغ 110/000/000 ريال مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609981066001069 شعبه 660 مجتمع شماره چهارده شوراى حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/03/29 ساعت 15:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  مدني  دادرسي  آئين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.
 110/180203                    مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 660 
موسوى  فرزانه  سيده  تهران-  شهر  اختالف  حل  شوراي  چهارده  شماره  مجتمع 
 دادنامه پرونده كالسه 9609980231800296 شعبه 153 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد محالتى تهران تصميم نهايى شماره 9709970231800014.  خواهان: خانم 
صديقه فيجان فرزند فرج اله به نشانى استان تهران، شهرستان تهران، شهر تهران، ميدان 
جعفرزاده  پروانه  آقاى  خوانده:  واحد 4  بلوك 15،  كالهدوز،  كالهدوز، شهرك شهيد  شهيد 
فرزند سيف اله به نشانى مجهول المكان.  خواسته ها: 1.  مطالبه خسارت دادرسى 2.  مطالبه 
اجرت المثل اموال 3.  خلع يد.  «رأى دادگاه» در خصوص دادخواست خانم صديقه فيجان 
فرزند فرج اله با وكالت تيمور وهاب زاده به طرفيت خانم پروانه جعفرزاده فرزند سيف اله 
به خواسته خلع يد از پالك ثبتى 4678/42647 فرعى از 42647 اصلى 4678 و خسارات 
دادرسى.  از توجه به دادخواست و پيوست هاى آن كه خواهان تنظيم نموده است و اظهارات 
وكيل در جلسه رسيدگى مورخه 97/01/20- اظهارنامه مورخه 1396/03/21 كه خواهان 
ثبتى پالك فوق در  و استعالم  نكرده است  پاسخى دريافت  ولى  نموده  ارسال  براى خوانده 
مورخه 96/05/23 به شاره 11/913 كه مالكيت پالك ثبتى را براى خواهان اعالم داشته 
دادگاه خواسته خواهان را موجه و به استناد مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى 
حكم به خلع يد خوانده از پالك ثبتى فوق و خسارات دادرسى در حق خواهان محكوم مى نمايد.  
راى صادره غيابى و ظرف بيست روز قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز 

قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
دادگاه   153 شعبه  رئيس                         110/180202  
خاكزاد تهران-  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

دادنامه پرونده كالسه 9509980232100508 شعبه 156 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد محالتى تهران تصميم نهايى شماره 9509970232101227 در خصوص دعوى 
خواهان حسين نديمى با وكالت يداله آريانفر بطرفيت خواندگان 1- عليرضا مجيدى 2- روح 
اله عبديان 3- مصطفى كريمى 4- سيد محرم ميرزاده 5- شهناز خان على اوغلى 6- محمود 
صورتمجلس  اخذ  كار،  پايان  گواهى  اخذ  به  خواندگان  الزام  خواسته  به  محمودآباد  پناهى 
پالك مذكور  از  چهارم  طبقه  احدائى  آپارتمان  واحد  انتقال يك  تنظيم سند رسمى  تفكيكى، 
به تسليم و تحويل مورد معامله و مطالبه خسارات دادرسى، نظر به اينكه مفاد مبايعه نامه 
90/11/07 حكايت از انعقاد عقد بيع نسبت به يك واحد آپارتمان احداثى طبقه چهارم از 
پالك 4678 اصلى قطعه 540 واقع در تهران- كيانشهر- خيابان سيامك جنوبى از خوانده 
رديف اول دارد و دليل معارضى ارائه نشده است لذا با توجه به اصل نسبى بودن قراردادها 
دعوى خواهان نسبت به خوانده رديف اول محرز و ثابت تشخيص و مستندا به مواد 10 و 
219 و 220 قانون مدنى و مواد 515 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
ايشان (عليرضا مجيدى) به اخذ گواهى پايان كار و صورتمجلس تفكيكى پالك مذكور و پرداخت 
خسارات دادرسى وفق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر مى گردد و نسبت به دعوى الزام 
به تنظيم سند رسمى با عنايت به عدم مالكيت رسمى خواندگان و نيز نسبت به دعوى الزام 
به تحويل مبيع با عنايت به اينكه تسليم مبيع منوط به تنظيم سند رسمى مى باشد مستندا به 

مواد 84 و 89 و و قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر مى گردد.
 راى صادره در قسمت اول غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه 
تجديدنظر  محاكم  در  تجديدنظرخواهى  قابل  روز  بيست  ظرف  و  حضورى  شقوق  ساير  در  و 

استان تهران مى باشد.
عمومى  دادگاه   156 شعبه  رئيس                            110/180199  
شريفى حمزه  على  تهران-  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 آگهى انحصار وراثت آقاى/ خانم مهرداد اكبرى يكتا به شماره شناسنامه 47189 به شرح 
دادخواست تقديمى به كالسه 96/662/651 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود اكبرى يكتا به شماره شناسنامه 4 در تاريخ 
مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   1396/11/10
متولد 1346/01/02،  ملى 0045898898،  كد  يكتا،  اكبرى  مجيد    .1 به:  است  منحصر 
متولد  ملى 0045960119،  كد  يكتا،  اكبرى  اميرحسين  متوفى 2.   تهران، پسر  از  صادره 
1347/09/23، صادره از تهران، پسر متوفى 3.  مهدى اكبرى يكتا، كد ملى 0056241615، 
ملى  كد  يكتا،  اكبرى  مهرداد    .4 متوفى  پسر  تهران،  از  صادره   ،1349/03/18 متولد 
0082366160، متولد 1366/05/07، صادره از تهران، پسر متوفى 5.  مريم اكبرى يكتا، 
عفت    .6 متوفى  دختر  تهران،  از  متولد 1359/06/05، صادره  ملى 0073192147،  كد 
سوهانى، كد ملى 0451858212، متولد 1327/08/10، صادره از شميران، همسر متوفى.
 اينك با انجام تشريفات قانونى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و وصيتنامه از متوفى نزد او باشد، از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك 

ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد.
 110/180196                        شعبه 651 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف شهرستان تهران

حصر وراثت  خواهان رونوشت حصر وراثت حسين تاج دينى فرزند ابراهيم مطابق دادخواست 
وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   9709981046000018 كالسه  به  تقديمى 
تاريخ  در  به شماره شناسنامه 3756  مالجان  بهناز  كه شادروان  داده  توضيح  چنين  و  نموده 
الفوت آن مرحوم منحصر  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين   94/10/28
است به: كيميا تاج دينى- ش.ش 0024132268- ت.ت 1380- صادره از تهران- نسبت 
با متوفى فرزند  حسين تاج دينى- ش.ش 5581- ت.ت 1354- صادره از تهران- نسبت با 
متوفى همسر  عنايت اله مالجان- ش.ش 3- ت.ت 1326- صادره از طالقان- نسبت با متوفى 
با متوفى  پدر  ريحان سوداگرى- ش.ش 683- ت.ت 1327- صادره از ساوجبالغ- نسبت 
مادر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به 
استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم 

دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
110/178719                             مسئول دفتر شعبه 460 مجتمع شماره 10 شوراى حل اختالف تهران 

وقت    960717/460 پرونده:  كالسه  ضمائم   و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى 
رسيدگى: 97/3/23  ساعت 16/00  خواهان: وحيد علومى خوانده: اعظم عزيزى خواسته: 
تاديه و هزينه دادرسى خواهان  تاخير  به انضمام كليه خسارات دادرسى و  مطالبه وجه چك 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 460 ارجاع گرديده و 
وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  مدنى  دادرسى  آئين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  دادگاه 
كثيراالنتشار آگهى مى شود. تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 
باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
110/178717                    مسئول دفتر شعبه 460 مجتمع شماره 10 شوراى حل اختالف تهران 

تاريخ: 96/11/16                     حوزه: 455                       كالسه پرونده: 559/455/96 خواهان: 
خانم فاطمه هدائى خوانده: فرهاد باقرزاده  خواسته: مطالبه وجه گردشكار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به 
كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل 
است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. راى شورا در خصوص دادخواست خواهان خانم فاطمه هدائى به طرفيت خوانده آقاى 
فرهاد باقرزاده به خواسته مطالبه وجه به ميزان شصت و چهار ميليون ريال بابت قرض به انضمام 
كليه خسارات قانونى شورا با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده، به داللت مفاد دادخواست 
تقديمى و اليحه تقديمى به شماره ثبت 237 مورخ 96/11/16 مستندات پيوستى من جمله 
پرينت واريزى وجه توسط خواهان به حساب شماره 6219861029592846 بانك سامان كه 
خواهان ارائه نموده، كه صحت ادعا توسط گواهان تعرفه شده مضبوط در پرونده كه به صراحت 
متفقا و منجزا با اتيان سوگند اداى گواهى نموده اند داللت بر استصحاب بقا دين و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد كه خوانده على رغم ابالغ قانونى از طريق 
نشر آگهى در جلسه رسيدگى حاضر نشده و هيچگونه اليحه، دفاعيه و داليلى كه مويد برائت ذمه 
خود باشد ارائه و اقامه ننموده است، دعوى مطروحه مصون از تعرض باقى مانده، بنابراين شورا 
دعوى خواهان را ثابت تشخيص داده و به استناد مادتين 198 و 519 قانون آئين دادرسى مدنى 
و مواد 650 و 265 و 1313 و 1315 قانون مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت اصل 
خواسته به ميزان مبلغ شصت و چهار ميليون ريال بابت واريز وجه و همچنين پرداخت هزينه 
دادرسى به مبلغ نهصد و بيست و پنج هزار ريال و همچنين مبلغ دويست و بيست هزار ريال 
بابت هزينه نشر آگهى و پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ 96/8/30 تقديم دادخواست 
لغايت اجراى حكم وفق شاخص بانك مركزى توسط دايره اجراى احكام مدنى محاسبه از خوانده 
اخذ و در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز قابل 
واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

عمومى حقوقى تهران مى باشد.
تهران  اختالف  110/178716                         قاضى شعبه 455 مجتمع شماره 10 شوراى حل 

به تاريخ 1396/6/12                  كالسه پرونده: 575/460/96  خواهان: زهرا رحيم زاده 
ابيازنى  خواندگان: 1- هامون حسينى 2- كبرى مظفرى خواسته: الزام خواندگان به تنظيم و 
انتقال قطعى سند رسمى يك دستگاه اتومبيل پژو به شماره انتظامى 898 د 91 ايران 33 
گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى 
امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا در خصوص دعوى خواهان زهرا رحيم زاده 
ابيازنى به طرفيت خواندگان 1- هامون حسينى 2- كبرى حسينى به خواسته الزام خواندگان به 
تنظيم و انتقال قطعى سند رسمى يك دستگاه اتومبيل پژو به شماره انتظامى 898 د 91 ايران 
33 با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و صورتجلسه هاى مورخ 1396/2/31 و 1396/6/7 
راهور  پليس  ترخيص  از سوى ستاد  مورخ 1394/11/25  استعالم شماره 010390  نيز  و 
تهران بزرگ كه آخرين مالك خودروى پژو به شماره انتظامى 898 د 91 ايران 33 را خانم كبرى 
مظفرى اميرى فرزند رمضانعلى معرفى نموده و مطابق صورتجلسه مورخ 1396/6/7 طى تماس 
تلفنى صورت گرفته از ناحيه شورا با شماره تلفن اعالم شده 09113121217130 از سوى 
پليس راهور، شخصى كه خود را آقاى شعبان بنايى همسر خانم كبرى مظفرى اميرى به نشانى 
پاساژ محمدى- ساندويچ فروشى دلچسب  بابلسر- ميدان گل- روبروى  محل كار شهرستان 
معرفى نموده اظهار داشتند كه در سال 1384 وسيله نقليه مذكور را به شخص ديگرى فروخته 
وكالت نيز به ايشان زده اند و نيز با عنايت به مبايعه نامه فروش خودرو ارائه شده از سوى 
خواهان به طرفيت آقاى هامون حسينى و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان و عنايتا به 
عدم دفاع موثر از جانب خواندگان دعوى خواهان به نظر ثابت تشخيص مى گردد. عليهذا راى 
الزام به تنظيم يك دستگاه خودرو پژو به شماره انتظامى 898 د 91 ايران 33 به استناد مواد 
10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنى و ماده 519 قانون آئين دادرسى مدنى با رعايت كليه 
شرايط و جهات شرعى و قانونى صادر و اعالم مى دارد. راى صادره غيابى ظرف مدت 20 روز 
قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

عمومى تهران مى باشد.
تهران  اختالف  حل  شوراى   10 شماره  مجتمع  قاضى                             110/178714

آبی ها به این پاسخ بدهند
 6۴۰میلیون را چه کسی بايد بدهد؟

رضا افتخاری مدیرعامل باش��گاه اس��تقال ادعا کرده که حس��ن زمانی 
ش��خصا بای��د جریمه 5 ه��زار داری AFC را از جیبش پرداخت کند و این 

جریمه ربطی به باشگاه استقال ندارد. 
البته حرف افتخاری درست است و حسن زمانی باید این جریمه را پرداخت 
کند تا بااخره متوجه ش��ود که تهمت زدن برخاف ایران در جاهای دیگر دنیا 
عواق��ب خ��اص خودش را دارد. اما باید این س��وال را از افتخاری پرس��ید که 
جریمه 640 میلیونی تومانی بابت فسخ یک طرفه قرارداد با مجتبی جباری را 
چه کسی باید بدهد؟مجتبی جباری به دلیل مشکاتی که با شخص مدیرعامل 
استقال داشت و مصاحبه هایی که علیه او انجام داد و انتقادهایی که از او کرد 
از تی��م کنار گذاش��ته ش��د و قراردادش با نظر مس��تقیم افتخ��اری به صورت 
یک طرفه فسخ شد. وینفرد شفر مشکل خاصی با جباری نداشت و اگر مخالفت 
افتخاری نبود شاید او می توانست با نظر مثبت شفر در استقال بماند و به تیم 
کمک کند. در بدترین شکل ماجرا، شفر می توانست جباری را نخواهد و او را 
در لیس��ت مازاد قرار دهد. قطعا در این صورت، جباری واکنش��ی منطقی  تر و 
دوس��تانه تر نش��ان می داد و با باشگاه توافق می کرد و جریمه ای متوجه باشگاه 
نمی ش��د. اما لجبازی جناب افتخاری باعث شد تا جباری مجبور به شکایت از 
باش��گاه شود و در این شرایط س��خت مالی، 640 میلیون تومان هزینه اضافی 
برای تیم تراش��یده ش��ود. همانطور که خود جباری هم اعام کرده، او دوس��ت 
داش��ت این جریمه را خود افتخاری از جیبش پرداخت کند و باش��گاه استقال 
درگی��ر این ماجرا نش��ود.با منطق افتخاری در ماجرای حس��ن زمانی، به نظر 
می رس��د کس��ی که باید جریمه حک��م مجتبی جباری را بدهد ش��خص آقای 
افتخاری اس��ت و این جریمه ربطی به باش��گاه استقال ندارد و باید دید جناب 
مدیرعامل پرداخت این هزینه گزاف را ش��خصا برعهده می گیرد و یا پرداخت 
این هزینه برعهده باشگاه و بیت المال می افتد. البته می شود روی سامانه هایی 
که اسپانس��ر باشگاه هس��تند و بخش عمده ای از درآمد آنها از جیب هواداران 
پرداخت می ش��ود حس��اب کرد. به هر حال هواداران همیش��ه در چنین مواقعی 

تاوان داده اند. این طور نیست آقای افتخاری؟

فوتبال
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ایجاد شعب جدید بانک ملی ایران
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: شعبی که بهره وری آنها کم شده 
و از نظر اقتصادی کارایی خود را از دس��ت داده اند، منحل ش��ده و در ازای آن 
شعب تازه در شهرهای جدید، نقاط پرجمعیت و مراکز شهرها تاسیس می شود. 
برات کریمی با اش��اره به این که هدف از این اقدام، افزایش بهره وری بانک 
است، اظهار کرد: توسعه بانکداری الکترونیک و خدمت رسانی بدون نیاز به 
حضور در ش��عبه، هدف نهایی بانک ملی ایران اس��ت. وی به پروژه بازسازی 
شعب بانک اشاره و خاطرنشان کرد: بازسازی شعب اولویت بندی شده است، 
به طوری که ابتدا ش��عب پرمراجعه بهس��ازی می شوند و شعب کم مراجعه در 
مراح��ل بع��دی قرار می گیرند. کریمی با بیان این که تعداد ش��عب بانک ملی 
ایران زیاد و بودجه در نظر گرفته ش��ده برای بازس��ازی آنها محدود اس��ت، 
اظهار کرد: بعضی ش��عب به نوس��ازی نیاز دارند که این کار هم زمان بر است، 
اما به طور کلی بیش از 70 درصد شعب از نظر فیزیکی در حد مطلوب قرار 
گرفت��ه ان��د. عضو هی��ات مدیره بانک ملی ایران همچنین با اش��اره به این که 
بخش کمی از ش��عب این بانک استیجاری هستند، افزود: استیجاری یا ملکی 
بودن شعب تاثیری در عملکرد آنها ندارد و مهم این است که فعالیت شعبه از 

لحاظ خدمات رسانی و سودآوری برای بانک توجیه داشته باشد. 
اعام اسامی برندگان سری سوم قرعه کشی وین کارت

دور بیس��ت ویکم از س��ری سوم قرعه کش��ی وین کارت بانک سامان با 
حضور مدیران ارشد بانک، ناظران و برنده ممتاز دوره پیشین برگزار شد. 
مرتضی حس��ینی نژاد مدیر بازاریابی و توسعه محصول در این باره گفت: 
در این قرعه کش��ی که تنها قرعه کش��ی ماهانه نظام بانکی اس��ت، برندگان 
251 جایزه به ارزش 5 میلیارد ریال ش��امل یک جایزه 500 میلیون ریالی، 
50 جایزه 50 میلیون ریالی و 200 جایزه 10 میلیون ریالی مشخص شدند.  
 مدیر بازاریابی و توس��عه محصول بانک س��امان اظهارداش��ت: براساس 
این قرعه کشی، مهرزاد راشدی مشتری شعبه ایران زمین تهران برنده جایزه 
ممتاز 500 میلیون ریالی بیست ویکمین دوره وین کارت شد. حسینی نژاد با 
اش��اره به اهداف عرضه وین کارت گفت: هدف از ارایه وین کارت ترویج 
اس��تفاده از ابزاره��ای الکترونیک��ی به جای پول نقد اس��ت و در تداوم این 
هدف، کس��ب امتیاز با تراکنش های مختلفی همچون انجام خرید های روزانه 
ب��ا وین کارت، خرید ش��ارژ، پرداخت قبض، انتقال وج��ه داخلی یا ازطریق 
س��اتنا و پایا صورت می گیرد. در پایان این قرعه کش��ی، جایزه 500 میلیون 

ریالی برنده دوره پیشین توسط مدیرعامل بانک سامان اهدا شد. 

بانک
قائم مقام بانک سرمایه معرفی شد

فرج ال��ه قدمی، عض��و جدید هیات مدیره بانک س��رمایه، طی 
حکمی به عنوان قائم مقام مدیرعامل این بانک معرفی شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک س��رمایه، فرج اله قدمی که به 
تازگ��ی در مجم��ع اخیر این بانک به س��مت عض��و هیات مدیره 
انتخ��اب ش��ده بود، ط��ی حکمی از س��وی علیرضا پویان ش��اد، 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک سرمایه، به عنوان قائم مقام 
مدیرعامل این بانک معرفی شد. قدمی از مدیران زبده و باتجربه 
نظام بانکی اس��ت و قریب به 30 س��ال س��ابقه فعالیت در صنعت 
بانکداری کشور در سمت های مختلف مدیریتی از جمله عضویت 
در هیات مدیره بانک سپه، مدیر منطقه، مدیر امور شعب تهران و 
شهرس��تان، مدی��ر امور اعتب��اری و... را در کارنام��ه خود دارد. 
گفتنی اس��ت وی پی��ش از حضور در جمع اعض��ای هیات مدیره 
بانک سرمایه به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری 

ساختمانی سپه مشغول به فعالیت بوده است. 
آزادسازی زندانیان توسط بانک سینا

بانک سینا در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و در تداوم 
فعالیت ه��ای خیرخواهانه خود، نس��بت به آزاد س��ازی تعدادی از 
زندانیان جرایم غیرعمد اقدام کرد.  طی همکاری صورت گرفته با 
س��تاد دیه کشور، امکان آزادی 13 تن از زندانیان جرایم غیر عمد 
پیش از نوروز 97 و در آستانه سال جدید فراهم شد و این افراد به 
جمع خانواده خود بازگش��تند. گفتنی اس��ت بانک سینا در اقدامی 
دیگ��ر، از مح��ل صرفه جویی در بودجه تبلیغات محیطی و س��ایر 
هزینه های تبلیغاتی نس��بت به تهیه 24 دس��تگاه آمبوانس جدید 
جه��ت اه��دا ب��ه مناطق مح��روم کش��ور اق��دام نم��ود و تعداد 
آمبوانس های اهدایی این بانک به مناطق کمتر برخوردار کشور 

به 51 دستگاه افزایش یافت. 
بیمه نامه آتش سوزی بیمه پارسیان با تخفیف

طبق اعام مدیریت بیمه های آتش س��وزی، این شرکت در نظر 
دارد ط��رح تخفی��ف عید تا عی��د در بیمه های آتش س��وزی را با 
ش��رایط بسیار مناس��ب اجرا نماید. با توجه به پوشش های بسیار 
مناس��بی که بیمه نامه آتش س��وزی دارد از جمله زلزله، س��یل، 
طوفان و غیره ش��رایط مناس��بی توس��ط بیمه پارسیان برای بیمه 
گذاران فراهم شده است تا بتوانند با قیمت بسیار مناسب این بیمه 
نامه را دریافت کنند. بر همین اساس در بازه زمانی 26 فروردین 
ماه لغایت 12 اردیبهش��ت این تخفیف بر روی کلیه بیمه نامه های 

غیر صنعتی به میزان 20 درصد قابل اعمال است. 
اولین بانک اسامی افغانستان مجوز گرفت

 اولین بانک اس��امی در افغانس��تان ب��رای فعالیت اقتصادی 
مج��وز گرفت. بانک مرکزی افغانس��تان ب��رای اولین بار مجوز 
فعالیت یک بانک تمام اس��امی را صادر کرده اس��ت. مسئوان 
بانک اس��امی )IBA( اع��ام کرده اند این بانک فعالیتی کامًا 
ب��دون رب��ا دارد و ب��ه تمامی بر اص��ول اقتص��ادی و بانکداری 
اس��امی پایه ریزی شده اس��ت. این بانک پیشتر با عنوان بختار 

بانک فعالیت می کرد. 

خبرنامه

گروه اقتصادی:مدیر شعب منطقه 
مرکزی گفت: بانک سپه رتبه نخست 
پرداخ�ت  در  را  مرک�زی  اس�تان 
تس�هیات به بنگاهه�ای کوچک و 
متوس�ط طی س�ال جاری ب�ه خود 

اختصاص داد. 
 امرال��ه زن��د ضمن اع��ام خبر فوق، 
افزود: همکاری بانک س��په با کارگروه 
طرح ایجاد رون��ق در واحدهای صنعتی 
متقاضی��ان  و  متوس��ط  و  کوچ��ک 
س��رمایه گذاری صنعت��ی و تولیدی در 
استان مرکزی مطلوب بوده و این بانک 
ب��ا پرداخ��ت 1112 فقره تس��هیات به 
مبلغ ه��زار و 51 میلیارد ریال در حوزه 
طرح رونق تولی��د واحدهای کوچک و 
متوس��ط رتبه نخست را در استان کسب 
ک��رد. وی با اش��اره به اهمی��ت حضور 
بانک ها در عرصه تولید کشور افزود: با 
توجه به فرامین مقام معظم رهبری مبنی 
ب��ر اهتم��ام جدی ب��ه موض��وع تولید و 
اشتغال بانک ها باید حضور پررنگ تری 
در این زمینه داش��ته باشند. زند تصریح 
کرد: بانک س��په در پرداخت تسهیات 
س��رمایه گذاری ثاب��ت و س��رمایه در 
گردش هیچ گونه مش��کلی ندارد و کلیه 
طرح ه��ا ب��ر اس��اس نتایج کارشناس��ی 
مص��وب در کوتاه تری��ن زمان ممکن به 

متقاضیان پرداخت شده است. 
 وی گف��ت: ب��ا اس��تفاده از فرصت های 
پیش آمده در پسابرجام از ابتدای سال 96 

ت��ا پایان آذرماه مبل��غ 65 میلیون و 667 
ه��زار دار فعالی��ت ارزی داش��ته ایم که 
شامل 284 فقره حواله به مبلغ 52 میلیون 
و 441 ه��زار دار و 39 فق��ره اعتب��ار 
اسنادی 13 میلیون و 258 هزار دار بوده 
که در حوزه اعتبارات اسنادی نشان دهنده 
رش��د 395 درصدی نسبت به پایان سال 
گذش��ته اس��ت. به گفته زند کلیه ش��عب 
منطق��ه دارای عملیات ارزی بوده و تعداد 
10 ش��عبه نی��ز در حوزه حوال��ه و اعتبار 
اسنادی ارزی فعالیت دارند. وی همچنین 
از افزایش منابع بانک سپه استان در سال 
جاری خبر داد و افزود: منابع این بانک در 

استان از 10 هزار و 124 میلیارد ریال در 
پایان سال 95 به 13 هزار میلیارد ریال در 
پایان آذر س��ال جاری رسیده که نشان از 
رش��د 29 درصدی در 9ماهه نخست سال 
اس��ت. زند اف��زود: با توجه به رش��د 29 
درصدی منابع س��هم درصد منابع بانک 
س��په در اس��تان از 7. 9 ب��ه 8. 6 افزایش 
یافته و همچنین سرانه منابع شعب از 306 
میلی��ارد ب��ه 419 میلیارد ریال و س��رانه 
پرسنلی از 34 میلیارد به 46 میلیارد ریال 
رس��یده اس��ت. وی ارتقای جایگاه بانک 
سپه در اس��تان مرکزی طی سالهای اخیر 
نش��ان دهنده تاش مضاع��ف و هدفمند 

پرسنل منطقه دانست. 
 پرداخت 1400 فقره وام ازدواج 

زند در خصوص عملکرد بانک س��په 
در زمین��ه پرداخت تس��هیات ازدواج 
اظهارداشت: بانک سپه در قالب اجرای 
طرح ضربت��ی1400 فقره وام ازدواج با 
اعتب��اری بی��ش از 150 میلیارد ریال به 
متقاضیان واجد شرایط در استان مرکزی 
از ابتدای س��ال تا پایان آذر ماه پرداخت 
کرده اس��ت. وی افزود: این اقدام بانک 
س��په باعث رضایتمندی مش��تریان شد 
بط��وری ک��ه انع��کاس مطلوب��ی در 

رسانه های استانی داشته است. 

کسب رتبه نخست پرداخت تسهیات توسط بانک سپه در استان مرکزی؛

پرداخت تسهیات به بنگاههای کوچک و متوسط

اعام برندگان طرح »هر آرزویی در آینده برآورده میشه«؛ 
هفتمین طرح باشگاه مشتریان بانک آینده 

مراس�م قرعه کش�ی هفتمی�ن 
ط�رح باش�گاه مش�تریان بان�ک 
آین�ده، با عنوان »ه�ر آرزویی در 
آینده برآورده میش�ه«، با حضور 
مدی�ران اداره کنت�رل داخل�ی و 
بازرس�ی و تع�دادی از روس�ای 
شعب،در ساختمان مرکزی بانک 

آینده برگزار شد.
در این مراس��م برندگان خوش  شانس 1)یک(آرزوی 3)سه(میلیارد ریالی، 
5)پنج( آرزوی 200)دویس��ت(میلیون ریالی، 20)بیست(آرزوی 50)پنجاه( 
میلیون ریالی، 50)پنجاه( آرزوی 10)ده( میلیون ریالی،300)سیصد(آرزوی 
5)پنج( میلیون ریالی و 1600)یک هزار و ششصد( جایزه 5)پنج( میلیون ریالی 
اختصاصی ش��عب، مشخص شدند.این طرح طی بازه زمانی 10 آبان ماه لغایت 

22 بهم��ن  م��اه س��ال 1396 و به   منظور گس��ترش فرهنگ به��ره   برداری از 
بانک��داری نوین و نی��ز ایجاد ارزش  افزوده برای هم  وطنان گرامی، از س��وی 
بانک آینده به  مرحله اجرا در آمد. بر اس��اس این طرح، کلیه مش��تریان حقیقی 
که دارای حداقل یک حس��اب در این بانک بوده و یا نس��بت به افتتاح حساب 
اقدام کردند.بر اس��اس نوع حس��اب و با اس��تفاده از درگاه  های الکترونیکی و 
انجام تراکنش های غیرحضوری و نیز ش��رکت در 6)ش��ش( طرح تش��ویقی 
برگزار ش��ده، اقدام به کس��ب امتیاز می کردند.از جمله اقدامات انجام شده که 
این طرح را از طرح های گذشته متمایز می  کرد؛ مشارکت مشتریان گرامی در 
نظرس��نجی آرزوها بود. مش��تریان گرامی آرزوی خود را طی نظرسنجی و از 
طریق س��امانه  های ارتباطی باش��گاه مش��تریان انتخاب کردند.بانک آینده به 
پاس وفاداری مش��تریان گرامی، برای نخستین بار در هفتمین دوره از باشگاه 
مش��تریان، بیش از 2000)دوهزار( جایزه ب��ه ارزش15)پانزده( میلیارد ریال 
اختصاص داد.هم چنین در این طرح برای نخستین بار قرعه  کشی مجزایی میان 
مش��تریان شعب برگزار شد.مش��تریان عزیز؛ می  توانند برای کسب اطاعات 
بیش��تر و مشاهده اسامی برندگان به س��امانه اینترنتی باشگاه مشتریان بانک 

آینده به نشانی: ba.efarda.ir مراجعه فرمایند.

خواهان خانم نسرين السادات كثيرى فرزند سيد جالل دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى 
اختالف  حل  شوراى  تقديم  معوقه  نفقه  مطالبه  خواسته  به  محمد  فرزند  دوستگانى  مهران 
مجتمع 25 تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 2402 ارجاع گرديده و به شماره پرونده 
تاريخ  در  و  شده  صادر  كارشناسى  قرار  كه  گرديده  ثبت   9609980340200532 كالسه 
1396/12/22 نظريه كارشناسى توسط كارشناس طاهره حمدى صفت سرابى واصل گرديده 
است كه به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نظريه كارشناسى را دريافت و ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابالغ جهت اظهار 
هر مطلبى نفيا يا اثباتا در اين شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور نظريه كارشناسى ابالغ 

شده محسوب و دادگاه غيابى تصميم اتخاذ خواهد نمود.
110/178727                      مسئول دفتر شعبه 2402 مجتمع شماره 25 شوراى حل اختالف تهران 

عليرضا  آقاى  خواهان  كاظمى   محسن  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
اكبرزاده چينى فروش دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محسن كاظمى به خواسته مطالبه 
وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981045900872 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  ده  شماره  مجتمع   459 شعبه 
1397/3/9 ساعت 16/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
110/178726                     مسئول دفتر شعبه 459 مجتمع شماره 10 شوراى حل اختالف تهران 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به زينب بوالحنيفه خواهان خانم مريم كزازى 
كلكله دادخواستى به طرفيت خوانده خانم زينب بوالحنيفه به خواسته مطالبه وجه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981045900825 شعبه 459 مجتمع 
ساعت   1397/3/9 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  ده  شماره 
16/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
110/178725                     مسئول دفتر شعبه 459 مجتمع شماره 10 شوراى حل اختالف تهران 

دادخواست  مطابق  آقا  على  فرزند  كالبى  نويد  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت   حصر 
وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   9709981045900015 كالسه  به  تقديمى 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طاهره ايمانى تفرشى در تاريخ 96/6/15 اقامتگاه 

دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نويد كالبى- ش.ش 2173- ت.ت 1344- صادره از تهران- نسبت با متوفى فرزند 

سعيد گالبى- ش.ش 1910- ت.ت 1342- صادره از تهران- نسبت با متوفى فرزند 
و مرحوم ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد 
يا  و  دارد  اعتراضى  كس  هر  تا  نمايد  مى  آگهى  نوبت  يك  در  حسبى  امور  قانون   361 ماده 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم 

دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
110/178724                             مسئول دفتر شعبه 459 مجتمع شماره 10 شوراى حل اختالف تهران 

حصر وراثت  خواهان رونوشت حصر وراثت محمد ساربانى فرزند نعمت اله مطابق دادخواست 
وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   9609981046000852 كالسه  به  تقديمى 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ربابه ساربانى به شماره شناسنامه 6388 در تاريخ 
96/11/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
با متوفى پدر   بوئين زهرا- نسبت  از  به: محمد ساربانى- ش.ش 7- ت.ت 1318- صادره 
طاوس زارعى- ش.ش 70- ت.ت 1326- صادره از بوئين زهرا- نسبت با متوفى مادر  و 
مرحوم ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد 
يا  و  دارد  اعتراضى  كس  هر  تا  نمايد  مى  آگهى  نوبت  يك  در  حسبى  امور  قانون   361 ماده 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم 

دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
110/178722                             مسئول دفتر شعبه 460 مجتمع شماره 10 شوراى حل اختالف تهران 

حصر وراثت  خواهان رونوشت حصر وراثت صدراله افشارى فراهانى فرزند محمدعلى مطابق 
دادخواست تقديمى به كالسه 9709981046000011 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدعلى افشارى فراهانى به شماره شناسنامه 
99 در تاريخ 96/12/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: محبت اله افشارى فراهانى- ش.ش 4- ت.ت 1330- صادره از فراهان- 
نسبت با متوفى فرزند  شمس اله افشارى فراهانى- ش.ش 12- ت.ت 1332- صادره از 
تفرش- نسبت با متوفى فرزند  صدراله افشارى فراهانى- ش.ش 4- ت.ت 1336- صادره 
ت.ت   -3425 ش.ش  فراهانى-  افشارى  ابوالقاسم  فرزند   متوفى  با  نسبت  فراهان-  از 
1344- صادره از تهران- نسبت با متوفى فرزند  افسانه افشارى فراهانى- ش.ش 1141- 
ت.ت 1342- صادره از تهران- نسبت با متوفى فرزند  خديجه برزآبادى فراهانى- ش.ش 
539- ت.ت 1306- صادره از تفرش- نسبت با متوفى همسر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد 
مربوط صادر  گواهى  اال  و  دارد  تقديم  اين شعبه  به  ماه  يك  مدت  ظرف  آگهى  نشر  تاريخ  از 

خواهد شد.
110/178720                             مسئول دفتر شعبه 460 مجتمع شماره 10 شوراى حل اختالف تهران 

شناسنامه  شماره  به  خرم آبادى  وطن پرست  محمدرضا  خانم  آقاى/  وراثت  انحصار  آگهى   
شعبه  اين  از   96/668/651 كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به   001187301-9
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حاج قاسم وطن پرست 
اقامتگاه دائمى خود بدرود  تاريخ 1396/10/21  به شماره شناسنامه 1336 در  خرم آبادى 
زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1.  اعظم لسان خوش نيكخوى، شماره 
شناسنامه 8878، كد ملى 0034955461، متولد 1336/06/20، صادره از تهران، همسر 
ملى 0066948711،  كد  خرم آبادى شماره شناسنامه 7096،  وطن پرست  مريم    .2 متوفى 
متولد 1356/03/01، صادره از تهران، فرزند متوفى.  3.  سميه وطن پرست خرم آبادى، كد 
ملى 0060853506، متولد1361/12/10، صادره از تهران، فرزند متوفى.  4.  محمدرضا 
تهران،  از  متولد 1369/01/08، صادره  وطن پرست خرم آبادى، كد ملى 001187301-9، 
فرزند متوفى.  اينك با انجام تشريفات قانونى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كس اعتراضى دارد و وصيتنامه از متوفى نزد او باشد، از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد.
 110/180185                        شعبه 651 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف شهرستان تهران

اجرائيه محكوم له/ محكوم لهم: محبوبه نمازى، به نشانى: خيابان دماوند، خيابان وحيديه، بن 
بست آبيارى، پالك 4، واحد 2.  محكوم عليه/ محكوم عليهم: حسن پدرام، به نشانى: خيابان 
پاسدار گمنام، خيابان حسينعلى صادقى، تقاطع فرخى، كوى شيخ سفلى، پالك 11.  محكوم به: 
به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9610091065100811 و شماره دادنامه 
خوانده  محكوميت  به  حكم  به  است  محكوم  عليه  محكوم  مربوطه 9609971065101065 
به پرداخت مبلغ 84/350/000 ريال بابت اصل خواسته (اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ 
1396/04/01 لغايت 1396/06/06) و خسارات وارده به مال االجاره طبق نظريه كارشناس 
رسمى دادگسترى و طبق اليحه تقديم و مبلغ 1/310/000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 

3/750/000 ريال بابت حق الزحمه در حق خواهان، صادر و اعالم گرديد.
 رأى صادره غيابى است به انضمام نيم عشر دولتى در حق دولت.

  110/180195                         شعبه 651 مجتمع شماره چهارده شوراى حل اختالف شهر تهران

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه183   9609980210500798 كالسه  پرونده  دادنامه 
عيني  مجيد  خواهان:   9609970210501338 شماره  نهايي  تصميم  تهران  بعثت  قضايى 
فرزند نوروز خواندگان: آقاي حبيب قديري دميرچي فرزند براتعلي و حسين وكيلي به نشانى 
مجهول المكان خواسته ها: مطالبه وجه بابت. .  و تامين خواسته و مطالبه خسارت دادرسي و 
مطالبه خسارت تاخيرتاديه  راى دادگاه  درخصوص دادخواست  آقاي مجيد عيني فرزند نوروز به 
طرفيت آقايان 1-حبيب قديري دميرچي فرزند براتعلي و حسين وكيلي به خواسته مطالبه وجه 
باستناد اسناد عادي بانضمام خسارت دادرسي و تاخيرتاديه دادگاه با جري تشريفات قانوني و 
دعوت طرفين و با توجه به دادخواست و اظهارات خواهان در جلسه دادرسي مورخ 96/12/6 
با وساطت  به شماره چاپي46903  عادي  نامه  اجاره  اينجانب طي   } اين مضمون كه  با  دادگاه 
و به اعتبار آقاي حبيب قديري كه شريك آقاي وكيلي مي باشد از تاريخ96/2/15 به مدت 
يكسال فضاي جلوي مغازه آقاي وكيلي را به مبلغ پنجاه ميليون تومان رهن كامل نمودم دادم 
پسرم در آنجا بساط پهن كرده و كاسبي كند توضيح اينكه فرم قرارداد اجاره را برادر خانمم 
آورد و كاتب نيز ايشان بود خواندگان خود نيز مستاجر ملك تجاري بودند در پاييز امسال به 
دليل تاخير در پرداخت اجاره بهاء به موجر خواندگان مغازه را جمع كرده و بازار را ترك كرده 
اند موجر نيز اجازه نداد جلو مغازه تا پايان مدت اجاره بساط پهن كنيم و شبها نيز اجناسمان 
را داخل مغازه بگذاريم در حال حاضر وديعه پرداختي را مي خواهم و تقاضاي صدور حكم به 
شرح ستون خواسته را دارم در ظهر اجاره نامه اين موضوع قيد شده است} دفاعيات خوانده 
رديف اول آقاي قديري به اينكه {از خواسته خواهان مطلع شدم قبول ندارم من در آن محل 
فروشنده آقاي وكيلي بودم به عنوان شاهد ذيل قرارداد اجاره را امضا كرده ام اصل نسخه 
دوم قرارداد را مي آورم موضوع مسئوليت من در آنجا قيد نشده است خود خواهان بعدا الحاق 
نموده است} نظر به اينكه متعاقب درخواست خواهان و اتيان سوگند خوانده حاضر خواهان 
اظهار داشت {حال كه نامبرده قسمت مي خورد دادخواست خود را نسبت به وي مسترد نموده  
ايراد  و  آقاي وكيلي را دارم} مالحظه اسناد عادي مستند دعوا و عدم دفاع  دعوي خود علي 
موثر خوانده رديف دوم به خواسته و مستندات دعوي خواهان بدليل عدم حضور در جلسه 
دادرسي مورخ 96/12/6 دادگاه خواسته خواهان را به كيفيت مطروحه محمول بر صحت و 
واقع تشخيص و به استناد مواد 1258- 1284-1289-1290-1301 قانون مدني و مواد 
198-515-519-522 قانون آئين دادرسي مدني و جدول شاخص كل بهاء كاالها و خدمات 
مصرفي بانك مركزي جمهوري اسالمي حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم آقاي حسين وكيلي 
به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال در حق خواهان بانك اصل خواسته و مبلغ هفده ميليون و 
يكصد و هشتاد و سه هزار ريال بابت خسارت دادرسي و همچنين پرداخت خسارت تاخيرتاديه 
لغايت اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي  تاريخ تقديم دادخواست 96/10/2  از 
نمايد و با توجه به استرداد دعوا نسبت به خوانده رديف اول دادگاه به استناد بند ب ماده 107 
قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوا را از اين حيث صادر و اعالم مي نمايد.  راى دادگاه 
غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
آقاي  و درخصوص درخواست  باشد  تهران مى  استان  دادگاه تجديدنظر  تجديدنظرخواهى در 
مجيد عيني فرزند نوروز به طرفيت خواندگان فوق مبني بر صدور قرار تامين خواسته به مبلغ 
پانصد ميليون ريال نظر به اينكه خواهان عليرغم ابالغ اخطاريه در مهلت قانوني خسارت احتمالي 
تعيين شده از سوي دادگاه را واريز ننموده است لذا دادگاه باستناد بند ب ماده108 و مواد 
115و 119و 442و 449 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد تامين خواسته خواهان را صادر 
و اعالم مي نمايد راي دادگاه در خصوص تامين خواسته حضوري و قطعي و در خصوص خواسته 
اصلي نسبت به خوانده رديف اول حضوري و نسبت به خوانده رديف دوم غيابي و ظرف20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهي در 

دادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد دفتر دادنامه ابالغ گردد.
تهران حقوقي  عمومي  دادگاه   183 شعبه  رئيس             110/180258  

س�امانه نظام یکپارچه معامات ارزی )نیما( 
که با هدف تسهیل تامین ارز ایجاد شده است 
با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 

جمهور رونمایی شد. 
 این س��امانه با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست 
گذاری، تمام منابع و مصارف ارزی کش��ور را در 
ی��ک محل جم��ع می کن��د و بر اس��اس ترجیحات 
متقاض��ی و اولویت های سیاس��ت گ��ذار عرضه و 
تقاض��ا تاقی می کنند. س��امانه نیم��ا امکان رصد 
لحظ��ه ای ب��ازار ارز را برای سیاس��ت گذار فراهم 
ک��رده و اج��ازه مداخله موثر حاکمیت��ی را در این 
بازار می دهد. س��ه ویژگی مهم این س��امانه فراهم 
ک��ردن داده های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای 
ارز، فراین��د تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی 
در س��اختاری یکپارچ��ه و ایجاد پیون��د بین فرایند 
تجارت خارجی کش��ور از ثبت سفارش تا ترخیص 
کاا هس��تند. همچنین این س��امانه قابلیت پوشش 
نیازهای ُخرد مردم نظیر ارز مس��افرتی، درمانی و 
دانش��جویی را دارد. ب��ه گفت��ه رئی��س کل بانک 
مرک��زی، ورود اطاع��ات به این س��امانه پیش از 
نوروز آغاز ش��ده و بطور کامل وارد این س��امانه 
می ش��ود. ولی اله س��یف هفته گذش��ته و در حاشیه 

جلس��ه هیات دولت با اشاره به تعیین دستورالعملی 
در خصوص ش��یوه و مکانی��زم ورود اطاعات به 
س��امانه نیما گفت: بر اساس نوع فعالیت این سامانه 
واردکنندگان می توانند پس از ورود به س��امانه از 
ارز خ��ود اس��تفاده کنن��د همچنی��ن برخ��ی از 
صادرکنن��دگان خصوصی ضمن ورود به س��امانه 
می توانند با افراد خارج از س��امانه هماهنگ شده و 
ارز خ��ود را منتق��ل کنند. وی ب��ا تاکید بر صبوری 
ب��رای فعالیت صد درصدی س��امانه نیما ادامه داد: 
پ��س از زیرب��ار رفتن کامل س��امانه نیما ما ورود 
خواهیم کرد و پس از بررسی محدودیت ها و عدد و 
رقم تعیین ش��ده با توجه به ش��رایط امکان تغییرات 
در آن وج��ود دارد. رئی��س کل بان��ک مرکزی از 
انجام صادرات و واردات کش��ور بر اس��اس روال 
طبیعی گذش��ته و بدون بروز مش��کلی خبر داد و با 
اش��اره ب��ه ارائ��ه دس��تور العمل ناظر ب��ر عملیات 
صادرکنندگان افزود: اطمینان از ورود منابع ارزی 
کااه��ای غیر نفتی به کش��ور و ایج��اد فضا برای 
ام��کان پذیر ش��دن تخصیص ارز ب��ه اولویت های 
در  ش��ده  تعیی��ن  اساس��ی  کار  دو  واردات، 
غالب ترتیبات جدید ارزی اس��ت. وی با اش��اره به 
جلسات متعدد با بانک مرکزی و گروه های مختلف 

مرتب��ط با ترتیب��ات جدی��د ارزی گف��ت: باید همه 
موارد و مش��کات موجود تک به تک دیده شده و 
م��ورد بررس��ی قرار گیرد ت��ا بتوان آن��را در مدل 
طراحی ش��ده جدید اعمال کرد که در این خصوص 
با رئیس جمهور و مدیران کان کش��ور جلس��ات 
متعددی برگزار ش��ده اس��ت. سیف با دادن اطمینان 
خاطر به فعاان اقتصادی گفت: اس��تفاده از سامانه 
نیم��ا به ما کمک خواهد کرد ت��ا بر ورود کااهای 
ض��روری نظ��ارت داش��ته باش��یم و به آنه��ا ارز 
اختص��اص یابد در عین حال مان��ع از ورود کاای 
قاچاق به کش��ور خواهیم شد زیرا ورود کاا بدون 
ثب��ت س��فارش مج��از نیس��ت. وی ادام��ه داد: 
صادرکنندگان می توانند از ارز برای واردات کاا، 
فروش به صرافی های مجاز و یا س��پرده گذاری در 

شبکه بانکی استفاده کنند. 

سامانه ارزی نیما رونمایی شد

مدی�ر امور فن آوری اطاعات بانک ش�هر با تاکید بر 
اینک�ه ای�ن بانک نوآوری در خدم�ت را در همه حال در 
ص�در برنامه ه�ای خود قرار داده اس�ت، گفت: با تعامل 

گسترده و همکاری خوب سازمان ثبت احوال و به همت 
جوان�ان نخبه بانک ش�هر ب�رای اولین بار اس�تفاده از 
ظرفیت های کارت ملی هوشمند در شبکه بانکی کشور 

محقق شده است. 
میثم نمازی با تش��ریح چگونگی دریافت بن کارت های سی 
و یکمین نمایش��گاه بین المللی کتاب پایتخت از طریق کارت 
ملی هوش��مند، گفت: ط��رح دریافت بن های خری��د کتاب از 
طریق کارت ملی هوش��مند، کاملترین و راحترین روش برای 
اهالی کتاب و کتابخوانی اس��ت. وی تاکید کرد: با اس��تفاده از 
ای��ن روش، پس از تخصیص اعتبار ب��ه دارندگان کارت ملی 
هوش��مند، امکان انجام تراکنش خرید صرفا با در دست داشتن 

کارت ملی هوشمند بر روی پایانه های فروشگاهی بدون نیاز 
ب��ه حض��ور کارت بانکی صورت می گیرد.نم��ازی در همین 
راستا افزود: متقاضیان استفاده از این روش در گام اول صرفا 
باید دارای کارت ملی هوشمند باشند. سپس در زمان ثبت نام 
در س��امانه ثبت نام bon. tibf. ir می بایست نحوه دریافت 
بن کارت خود را کارت ملی هوش��مند اعام کنند. مدیر امور 
فن آوری اطاعات بانک شهر ادامه داد: با توجه به اینکه پس 
از پای��ان مهلت ثبت نام در س��امانه، اطاعات مربوط به رمز 
اعتب��ار از طریق پیامک به ش��ماره تلفن هم��راه فرد متقاضی 
مندرج در س��امانه ارسال می ش��ود، لزوم دقت در ثبت شماره 
موبای��ل صحیح و متعل��ق به خود متقاض��ی در هنگام تکمیل 

فرآیند ثبت نام الزامی اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه در این روش 
فرآیند تحویل بن کارت خرید کتاب صرفا با ارس��ال پیامک 
اطاعات رمز اعتبار متقاضی به ش��ماره موبایل ارایه ش��ده از 
س��وی وی صورت می پذیرد، گفت: البته متقاضیان استفاده از 
کارت ملی هوش��مند در هر بازه از زمان ش��روع نمایشگاه در 
صورت نیاز می توانند با مراجعه حضوری و به همراه داش��تن 
اصل مدارک هویتی )کارت ملی و شناس��نامه( خویش نسبت 
ب��ه تحوی��ل بن کارت فیزیکی از ش��عب، باجه ه��ای بانکی و 
همچنین دس��تگاه های وب کیوس��ک مستقر در کیوسک های 
شهرنت بانک شهر اقدام کنند. نمازی تصریح کرد: متقاضیان 
اس��تفاده از دریافت بن کارت های نمایشگاه کتاب پایتخت از 
طری��ق کارت مل��ی هوش��مند، الزاما فقط با به همراه داش��تن 
فیزیک کارت ملی هوش��مند خود و مراجعه به محل نمایشگاه 

قادر به انجام خرید کتاب خواهند بود. 

چگونگی دریافت بن کارت های نمایشگاه کتاب

ش�رکت ب�ه پرداخ�ت ملت )زی�ر مجموعه 
بورس�ی بانک ملت( با سهم ۲1/۲0 درصدی از 
تعداد تراکنش ه�ا و س�هم ۲۵/۲3 درصدی از 
مبلغ تراکنش و در اس�تمرار وضعیت گذشته 
خود، همچنان بیشترین سهم صنعت پرداخت 
الکترونیک کش�ور را به خود اختصاص داده و 

در جایگاه نخست بازار قرار گرفته است. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری اخب��ار بانک به نقل از 
رواب��ط عموم��ی بانک ملت، آمار منتش��ر ش��ده 
ش��اپرک از عملکرد ش��رکت های صنعت پرداخت 

الکترونیک کشور در اسفند ماه سال 1396، نشان 
می دهد به پرداخت ملت با پوش��ش 16/23 درصد 
از بازار تراکنش ه��ای کارتخ��وان فروش��گاهی، 
بااترین س��هم را به خود اختصاص داده و همچنان 
ب��ا پوش��ش 79/25 درص��دی از مبال��غ ب��ازار 
کارتخوان فروش��گاهی، بااترین سهم را در اختیار 
خود دارد.  براین اس��اس در اس��فند ماه سال گذشته 
ب��ه پرداخ��ت ملت، همچن��ان با پوش��ش 22/23 
درصد از ب��ازار تعداد تراکنش های خرید، بااترین 
س��هم را به خود اختصاص داده اس��ت. این گزارش 

در  اس��ت،  حاک��ی 
اس��فند س��ال 96 به 
پرداخت ملت همانند 
بهمن ماه با پوش��ش 
35/26 درص��د از 
بازار تراکنش ه��ای 
خری��د، ب��ه عن��وان 

بااتری��ن دارنده س��هم مبلغی تراکنش های مذکور 
قلم��داد ش��ده و بااتری��ن افزای��ش را در ارزش 

ریالی تراکنش های خرید به دست آورده است. 

استمرار صدرنشینی به پرداخت ملت در صنعت پرداخت
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اجازه نده صدای نظرات 
دیگران، باعث بشه 
صدای دروِن خودت 
شنیده نشه...
 استیو جابز

سخن روز   اوقات شرعی به افق تهران
13:02 اذان	ظهرامروز	
20:03 اذان	مغرب	امروز	

	04:47 	 اذان	صبح	فردا	
06:19 طلوع	آفتاب	فردا	

صفحه آرا:................
ساعت آغاز و پایان صفحه بندی:..............//............

نام ویراستار:
ساعت آغاز و پایان ویراستاری:..............//............

تایيد توسط سردبير: )امضا(
ساعت:.................

تایيد نهایي مدیر مسئول: 
مهر و امضا 

در نشست تورنتو اتخاذ شد؛ 
موضع سرسختانه گروه ۷ در قبال روسیه 

کش��ورهای گ��روه ۷ در جریان 
کنفران��س وزرای خارج��ه ای��ن 
کشورها در تورنتو، به طور قاطع و 
در یک جبهه مش��ترک به آنچه که 
 تجاوزگری های  روس��یه خواندند، 

حمله کردند. 
 ای��ن در حالی اس��ت که همزمان 
شرکای اروپایی آمریکا از بابت اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمری��کا اقدام به پاره کردن توافق هس��ته ای برج��ام با ایران کند، 
نگران هستند اما در عین حال از لزوم مقاومت در برابر  فعالیت های 
مغرضان��ه  وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه س��خن گفتند. 
همچنین کش��ورهای گروه ۷ به دنبال هرگونه س��رنخی بودند که 
نش��ان دهد چطور ترامِپ غیرقابل پیش بینی نشس��ت برنامه ریزی 
شده خود با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی درباره موضوع خلع 
ساح هسته ای را پیش خواهد برد. یک مقام بلندپایه آمریکایی در 
گفت وگ��و با خبرن��گاران با بیان این که  مس��کو در جلوگیری از 
اس��تفاده از ساح های شیمیایی در سوریه کوتاهی کرده  روسیه را 
ب��ه دخال��ت در انتخابات کش��ورهای غربی مته��م و اظهار کرد: 
کش��ورهای گروه ۷ در زمینه مخالفت با رفتار  بدخواهانه  روس��یه 
متحدند. مقام های کش��ورها تایید کردند که وزرای آنها موضعی 
سرس��ختانه علیه روسیه در این نشس��ت اتخاذ کردند. میزبان این 
نشس��ت کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه کانادا بود که همتایان 
خ��ود در گ��روه ۷ و نماینده اتحادیه اروپ��ا را به یک ناهار کاری 

دعوت کرد تا درباره بحران اوکراین نیز بحث هایی انجام دهند. 
اتهام تازه هند به پاکستان 

وزیر کش��ور هند، پاکس��تان را متهم کرد به ای��ن که به دنبال 
 تجزیه  هند از طریق کمک به ش��به نظامیان برای گذر از مرز دو 

کشور و وارد کردن آنها به داخل خاک هند است. 
این اظهارات راجنات سینگ، نشان دهنده تشدید تنش میان این 
دو کشور جنوب آسیا است. او در یک سخنرانی در منطقه  دیو ، از 
پاکس��تان انتقادهای ش��دیدی را مطرح ک��رده و گفت: ما خواهان 
حفظ روابط خوب با همه همس��ایگانمان هس��تیم و از نظر ما همه 
دنیا یک خانواده واحد است و ما همسایگانمان را به عنوان دوستان 
خود می پذیریم. وی در ادامه با اش��اره به این که پاکس��تان با هند 
همکاری نمی کند، گفت: همه همسایگان ما خوب هستند بجز یکی 
که با ما موافق نیس��ت. ش��ما می دانید کدام یکی! اگر این همسایه 
امروز با ما موافق نیس��ت فردا مجبور خواهد ش��د که موافق باشد. 
همه برادران بین المللی ما در حال فش��ار وارد کردن به آن هس��تند. 
وزیر کشور هند با طرح اتهاماتی علیه پاکستان اظهار داشت: این 
کشور به رغم آن که همسایه ماست به شبه نظامیان کمک می کند 
به خاک هند نفوذ کنند و برای تجزیه هند دسیس��ه چینی کنند اما 

خودش هم باید به ضعف هایش نگاه کند. 
هدایای عجیب رهبران آمریکا و فرانسه 

س��ی ان ان گزارش داد، رئیس جمهور آمریکا تکه ای قاب ش��ده از 
پارچه رویه صندلی اتاق آبی کاخ سفید را به رئیس جمهوری فرانسه 
و همس��رش هدیه می دهد.  دونالد ترامپ و همس��رش مانیا امروز 
)سه ش��نبه( ای��ن هدی��ه را در جری��ان س��فر امانوئ��ل ماک��رون، 
رئیس جمهوری فرانسه و همسرش بریژیت تقدیم آنها می کنند. این 
اولین س��فر ماکرون به آمریکا در دوره ریاس��ت جمهوری ترامپ 
اس��ت. این صندلی که با رویه دوزی یک عقاب طایی تزئین شده 
است، در کاخ سفید پیشینه ای تاریخی دارد. این بخشی از مجموعه 
مبلمانی اس��ت که به دستور جیمز مونرو، پنجمین رئیس جمهوری 
آمریکا تهیه شد. او به عنوان دیپلمات در فرانسه خدمت می کرد و 
پی یر آنتوان بانژه، هنرمند فرانس��وی آن را س��اخت. بانژه که به 
عنوان طراح کاخ های س��لطنتی فرانسه شناخته می شود، ۵۳ قطعه 
برای کاخ س��فید تدارک دید. رئیس جمهوری فرانسه هم قرار است 
در این سفر هدیه ای به رئیس جمهوری آمریکا بدهد. او گفت، یک 
درخت بلوط را که در محل جنگ جهانی اول رش��د کرده اس��ت، 
به ترام��پ هدیه می دهد. به نظر می رس��د ک��ه هدیه مذکور بیانگر 

تمایل ترامپ به امور نظامی باشد. 

از میان خبرها

مراسم جشن روز زمین در الیتپور نپال عكس روز 

عکس: رویترز

تاش بی نتیجه روسیه برای فیلتر تلگرام
 پ��اول دورف، بنیان گذار تلگرام، در کانال خود نوش��ت: ۷ روز از تاش 
روس��یه ب��رای مسدودس��ازی تلگرام در خاک این کش��ور می گ��ذرد؛ این 

اقدامات تا حاا بی نتیجه بوده اند. 
اش��اره  دوروف به فیلترینگ تلگرام در روسیه است که از روز ۱۶ آوریل، 
با حکم دادگاه آغاز ش��ده اس��ت. این حکم در پی آن صادر ش��د که تلگرام به 
خواس��ت س��رویس امنیت فدرال روسیه عمل نکرد. این س��ازمان از تلگرام 
خواس��ته ب��ود که کلید رمزگ��ذاری پیام های کارب��ران را در اختیار این نهاد 
امنیتی بگذارد. دورف در پیامی تلگرامی از حامیان اینترنت آزاد در روس��یه 
خواس��ت از پنجره هواپیمای کاغذی به بی��رون پرتاب کنند. پاول دورف در 
ادامه پیام خود نوشته با خوشحالی فراوان باید اعام کنم که تا حاا شدیدترین 
اقدام روسیه در زمینه  سانسور اینترنت، حتی بعد از مسدود کردن تقریبا ۱۹ 
میلیون آی پی، با شکس��ت مواجه شده اس��ت.  دورف پیش از این اعام کرده 
بود که حتی بعد از این فیلترینگ گسترده، تعداد کاربران فعال تلگرام به لطف 
اس��تفاده از ابزاره��ای جانبی، کاهش محسوس��ی نداش��ته اس��ت. آمار زیاد 
آی پی های مس��دود ش��ده، به رویک��رد جدید تلگرام برمی گ��ردد. بعد از این 
فیلترینگ، تلگرام بخش��ی از س��رورهای خود را به سرورهای ابری غول های 
بزرگی همچون گوگل و آمازون منتقل کرد و به همین خاطر، روسیه ناچار به 
مس��دود کردن آی پی های مربوط به این ش��رکت ها ش��ده است. تعداد باای 
آی پی های مس��دود ش��ده، خدمات ش��رکت های اینترنتی روسیه را هم دچار 
اختال کرده است. دورف در ادامه  پیام تلگرامی خود از حامیان اینترنت آزاد 
در روس��یه خواس��ت در ساعت ۷ شب به وقت محلی به عنوان حرکتی نمادین 
یک هواپیمای کاغذی را از پنجره ی خود به بیرون پرتاب کنند. او در نهایت 
از افراد و شرکت های حامی جنبش مقاومت دیجیتال تشکر کرده و در نهایت 
به این نکته اشاره کرده که با توجه حرکت روسیه در راستای سانسور تمام و 
کمال اینترنت، حضور و مقاومت تمامی افراد و شرکت های حامی این جنبش، 

امری ضروری محسوب می شود.
نشست وزرای خارجه زن جهان در کانادا

وزی��ر ام��ور خارج��ه کان��ادا اعام ک��رد، این کش��ور پی��ش از برگزاری 
نشس��ت های مجمع عمومی س��ازمان ملل در سال جاری میادی میزبان یک 
نشست گروه کوچک اما رو به رشد وزرای خارجه زن در جهان خواهد بود.  
کریستیا فریلند، نشست دو روزه وزرای خارجه گروه هفت در شهر تورنتو را 
در حالی افتتاح کرد که یک نشست نیز با همراهی فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای همتایان زن خود در جهان برگزار کرد. در 
کنار دیپلمات های ارش��د مرد متعلق به اکثر کش��ورهای گروه هفت، وزرای 
خارجه زن از کشورهای غنا، اکوادور، پاناما، جامائیکا، گواتماا و کلمبیا نیز 
بودند. فریلند گفت که به همراه موگرینی تصمیم گرفته تا در تاریخ های ۲۱ و 
۲۲ سپتامبر پیش از برگزاری نشست های مجمع عمومی سازمان ملل میزبان 
مذاکراتی برای این وزرای خارجه زِن  الهام بخش  باش��د. او گفت: ما مطمئن 
هستیم که یک چنین ابتکار عملی منجر به یک سری مباحثات سازنده خواهد 
ش��د. موگرینی صراحتا این نشس��ت برنامه ریزی ش��ده را با رخداد بعدی در 
س��ازمان ملل مرتبط دانس��ته و گفت: ما معتقدیم که این یک راه بس��یار مهم 

خواهد بود برای آن که درها به روی تفاهم باز شود. 
داعش انتخابات عراق را تهدید کرد

گروه تروریس��تی داعش تهدید کرد 
انتخاب��ات پارلمانی ع��راق را که قرار 
است ماه آتی میادی برگزار شود، برهم 

خواهد زد.
 اب��و الحس��ن المهاج��ر، س��خنگوی 
گروه تروریستی داعش با انتشار فایلی 
صوتی تهدید ک��رد انتخابات پارلمانی 
عراق را که قرار اس��ت ماه آتی میادی 
برگزار ش��ود، با هدف قرار دادن مراکز 
رای گیری برهم خواهد زد. المهاجر در این بیانیه صوتی مدعی ش��د،  تمامی 
کس��انی که در انتخابات ش��رکت دارند از جمله کاندیداها، رای دهندگان و 
حامیان آنها، کافر هس��تند و حکم ش��ان مرگ است.  هنوز درباره صحت فایل 
صوتی منتشر شده اطمینان حاصل نشده است. قرار است عراق در تاریخ ۱۲ 
مه انتخابات پارلمانی برگزار کند. سال گذشته ارتش عراق بخش بزرگی از 
داعش��ی ها را از مناطق تحت کنترلش��ان از جمله شهر موصل بیرون کرد. از 
آن زمان وضعیت امنیتی عراق بهبود یافت اما داعش همچنان مناطق بیابانی 

غرب عراق را در دست دارد.

جهان

رئیس جمه�ور آمریکا گفت: فرج�ام مذاکرات در مورد 
خلع ساح اتمی کره شمالی هنوز نامشخص است. 

دونالد ترام��پ، گف��ت: م��ا هنوز ب��رای نتیجه گی��ری در مورد 
کره شمالی راه درازی در پیش داریم، شاید مسائل حل شوند، شاید 
هم نشوند. تنها با گذر زمان است که می توان برای این پرسش ها، 
پاس��خی پیدا ک��رد. کیم جون��گ اون، رهبر کره ش��مالی در آغاز 
اردیبهشت ماه در بیانیه ای اعام کرد که کشورش دیگر نیازی به 
انجام آزمایش های هسته ای و موشکی ندارد، آن ها را تعلیق کرده 
و به فعالیت یکی از مهم ترین تاسیس��ات مربوط به آزمایش های 
هس��ته ای نی��ز پای��ان می ده��د. این بیانیه با اس��تقبال ش��ماری از 
کش��ورهای  نزدیک ب��ه پیونگ یانگ و نیز اس��تقبال منتقدان آن 
روبه رو شد. رئیس جمهور ایاات متحده نیز در توئیتر خود نوشت: 
کره ش��مالی موافقت کرده که تمامی آزمایش های هسته ای خود را 
تعلیق کند و یک سایت بزرگ آزمایش هسته ای را ببندد. این خبر 
بس��یار خوبی برای کره ش��مالی و جهان است. پیشرفت بزرگ! در 
انتظار نشست مشترکمان هستم. با این وجود طی روزهای گذشته 
رس��انه ها و خبرگزاری ها بر این موض��وع تاکید کرده اند که بیانیه 
رهبر کره ش��مالی به معنی موافقت با از می��ان بردن زرادخانه اتمی 
فعلی و موشک هایی که تولید کرده، نیست. بسیاری از تحلیل گران 
همچن��ان با تردی��د به این احتمال که کره ش��مالی دس��ت به نابودی 
ساح های موجود بزند، نگاه می کنند. مقام های دولت دونالد ترامپ 

تاکی��د کرده ان��د قصد ن��دارد پیش از آن ک��ه پیونگ یانگ به طور 
اساس��ی به خلع س��اح اتمی اقدام کند، از تحریم های ش��دیدی که 
وض��ع ش��ده، دس��ت بردارند. پی��ش از این رس��انه های ژاپنی نیز 
گزارش های مش��ابهی را منتش��ر کرده و گفته بودند واشینگتن به 
توکی��و گفته، به دنبال یک برنامه زمانی برای خلع س��اح اتمی، و 
س��پس پایان دادن به تحریم ها و فش��ارها است. کره شمالی از طریق 
مقام های کره جنوبی گفته حاضر است در مورد خلع ساح اتمی در 
ش��به جزیره کره، مذاکره کند. در روزهای پیش رو رئیس جمهوری 
کره جنوبی و رهبر کره ش��مالی دیدار خواهند کرد که سومین دیدار 
در ای��ن س��طح در پیون��د ب��ا مس��ائل دو کره اس��ت. قرار اس��ت 
به زودی ترام��پ و کیم جونگ اون نی��ز دیدار کنند، که در صورت 
انجام، نخستین دیدار رئیس جمهوری آمریکا در زمان هدایت دولت 

آن کشور، با رهبر کره شمالی خواهد بود. 
تعلیق فعالیت بلندگوهای تبلیغاتی 

کره جنوبی در آس��تانه دیدار رهبران دو کره، فعالیت بلندگوهای 
تبلیغات��ی خ��ود مس��تقر در م��رز بی��ن دو کش��ور را متوقف کرد. 
رئیس جمه��ور کره جنوبی مون جائه ای��ن، و کیم جونگ اون، رهبر 
کره ش��مالی قرار است روز جمعه با یکدیگر ماقات کنند. در بیش 
از دو س��ال گذش��ته فعالیت تبلیغاتی از طریق این بلندگوها متوقف 
نشده بود. پخش موسیقی پاپ و اخبار از جمله برنامه  های تبلیغاتی 
کره جنوبی بوده اس��ت که از طریق این بلندگوهای مس��تقر در مرز 
حائل و غیرنظامی بین دو کره پخش می شده است. سربازان و مردم 
کره ش��مالی که در این ناحیه مرزی زندگی می کنند قادر به شنیدن 
این تبلیغات هستند. مقامات کره جنوبی گفتند که توقف فعالیت این 
بلندگوها در آستانه دیدار رهبران دو طرف مناسب است. کره شمالی 
نی��ز تبلیغات مش��ابه از طری��ق بلندگوهای مس��تقر در مرز پخش 
می کند. اما هنوز مش��خص نیس��ت ک��ه آیا کره ش��مالی نیز اقدام 
مشابه ا ی خواهد کرد یا نه. این سومین نشست سران دو کره خواهد 

بود. پیش از این رهبران دو کش��ور در س��ال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ 
ماق��ات کرده اند. از زمان جنگ میان کره ش��مالی و کره جنوبی از 
س��ال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ هر دو کش��ور عما در حال جنگ به س��ر 
می برند، زیرا پیمان صلحی میانشان امضا نشده است. در همین حال 
رئیس جمهور کره جنوبی توقف نزاع های سیاسی داخلی، دست کم تا 
نشس��ت روز جمعه با کیم جونگ اون را خواس��تار ش��د. مون جائه 
این، در نشس��تی با حضور معاونان ارشدش اظهار کرد: اکنون تنها 
چهار روز با نشست میان دو کره فاصله داریم. ما در تقاطعی برای 
خلع س��اح هس��ته ای بدون اقدام��ات نظام��ی و از طریق راهکار 
مسالمت آمیز و صلح دائم قرار داریم. تمام جهان به ما چشم دوخته 
و امیدوار اس��ت که این نشس��ت با موفقیت همراه باش��د. از جامعه 
سیاسی نیز درخواست می کنم که دست کم طی این نشست نزاع های 
سیاس��ی میان خود را متوقف کنند. مون جائه این با اش��اره به موانع 
زیادی که در آس��تانه این نشس��ت وجود دارد، پشتیبانی دوحزبی و 

حمایت یک پارچه از نشست های پیش رو را خواستار شد. 
موضوعات اصلی بین آمریکا و کره شمالی

مقام های دولت آمریکا در حال مقدمه چینی برای یک نشست میان 
رهبران آمریکا و کره ش��مالی هس��تند.  در این میان چندین موضوع 
بسیار مهم قرار است در نشست غیرمنتظره میان ترامپ و کیم جوان 
مطرح ش��ود، که به ش��رح زیر است: خلع ساح اتمی؛ متقاعد کردن 
پیونگ یانگ برای متوقف کردن برنامه های اتمی از اهداف تمامی 
مذاک��رات بین المللی با کره ش��مالی از اوایل ده��ه ۹۰ میادی بوده 
است. تایید و غرامت؛ کره شمالی به دنبال رهایی یافتن از تحریم های 
اقتصادی جامعه بین الملل است. در توافقات ناکام پیشین، این کشور 
موافقت کرده بود تا در ازای دریافت کمک، برنامه های تس��لیحاتی 
خود را کنار بگذارد. آمریکایی های بازداش��تی در کره ش��مالی؛ کاخ 
سفید گفته است که مساله سه شهروند کره ای- آمریکایی بازداشتی 

در کره شمالی فاکتوری مهم پیش از نشست است.

بین المل�ل:  رئیس جمه�ور  گ�روه  
فرانسه اظهار کرد: کشورش، آمریکا و 
س�ایر هم پیمان�ان آن بای�د پ�س از 
شکست گروه تروریستی داعش بمانند 

و سوریه ای جدید بسازند.
 امانوئ��ل ماک��رون، گف��ت: آمریکا، 
فرانس��ه و هم پیمانان دیگر نقش بس��یار 
مهم��ی پ��س از پایان جنگ در س��وریه 
خواهن��د داش��ت. وی اف��زود: اگ��ر این 
کش��ورها در زمانی سریع تر از حد ازم 
از س��وریه عقب نش��ینی کنند، ایران که 
هم پیمان بش��ار اس��د، است، س��وریه را 
تح��ت کنت��رل خ��ود درخواه��د آورد. 
ماک��رون تصریح کرد: حتی پس از پایان 
جن��گ ب��ا داع��ش، آمریکا، فرانس��ه و 
هم پیمانان ما، تمامی کشورهای منطقه و 
حتی روسیه و ترکیه نقشی مهم در ایجاد 
س��وریه ای جدید خواهند داشت. خروج 
از س��وریه باعث تحکی��م موقعیت ایران 
در این کش��ور خواهد ش��د. وی اضافه 
ک��رد: ما باید پس از جنگ، س��وریه ای 
جدید بس��ازیم و از همین رو اس��ت که 

معتقدم نقش آمریکا بسیار مهم است.
 ماک��رون در ادام��ه گفت: در صورتی 
که فرانس��ه و هم پیمانان سوریه را ترک 
کنند، عرصه را به ایران، اسد و سایرینی 
س��پرده اند ک��ه جنگ ت��ازه ای ب��ه راه 
و تروریس��ت های  انداخ��ت  خواهن��د 
جدیدی را حمایت خواهند کرد. از سوی 
دیگر دبیرکل س��ازمان ملل اظهار کرد، 
این س��ازمان به ویژه با وجود عدم توافق 
در میان اعضای ش��ورای امنیت، در حل 
بحران س��وریه نات��وان اس��ت. آنتونیو 
گوترش، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
SVT سوئد، در پاسخ به این پرسش که 
پیامش به مردم س��وریه که کشورش��ان 
طی هفت سال بر اثر جنگ ویران شده و 
اعتماد خود را نس��بت به سازمان ملل از 
دس��ت داده اند، چیس��ت؟، اظه��ار کرد: 
سازمان ملل نهادی نیست که بتواند این 
مش��کل را حل کند. کاما ساده انگارانه 
است که فکر کنیم سازمان ملل می تواند 
ج��ادو کند و مش��کات س��وریه را حل 
کن��د، به ویژه با وجود اختاف نظری که 
در این خصوص در شورای امنیت وجود 
دارد. وضعی��ت س��وریه با مطرح ش��دن 
اس��تفاده از ساح های شیمیایی در حمله 
ب��ه دوما در روز ۷ آوریل وخیم تر ش��د. 
ب��ه دنبال این حمله، فرانس��ه، انگلیس و 
آمریکا، حمله ای موشکی را علیه دمشق 
صورت دادند و طی آن با شلیک بیش از 
۱۰۰ موش��ک، اهداف��ی را ک��ه به گفته 
آنان پایگاه های س��اح های ش��یمیاییی 

دولت سوریه بود، بمباران کردند.
 دبی��رکل س��ازمان مل��ل در ادام��ه 
س��خنانش تصریح ک��رد: وضعیت فعلی 
س��وریه نشان گر آن است که  جنگ سرد 
بازگش��ته اس��ت . با این وج��ود در حال 
حاضر بر خاف دوران جنگ س��رد، دو 
بلوک کنترل ش��ده مش��ابه و مکانیسمی 

برای کنترل این شرایط در دست نداریم. 
گوت��رش در این باره گفت: فکر می کنم 
اکنون جهان به روشنی متوجه بازگشت 
جنگ سرد شده اس��ت. اما تفاوتی میان 
جنگ سرد در گذشته و چیزی که امروز 
ش��اهد آن هستیم وجود دارد. نخست آن 
ک��ه آمریکا و روس��یه همچ��ون دوران 
گذش��ته، هم��ه کش��ورها را کنت��رل 
نمی کنن��د. اکن��ون م��ا ب��ا تع��دادی از 
کش��ورها مواجهی��م که در ای��ن منطقه 
بس��یار فع��ال هس��تند؛ ترکیه، ای��ران، 
عربس��تان و سایر کشورها. واضح است 
ک��ه دیگر تنه��ا دو بلوک وج��ود ندارد. 
تف��اوت دوم نی��ز ای��ن اس��ت ک��ه طی 
مکانیس��م  س��رد،  جن��گ  س��ال های 
گفت وگو، کنترل و ارتباط وجود داشت 
تا هر زمان که احتمال درگیری به وجود 
آمد، مس��ائل از کنترل خارج نشوند. این 
مکانیسم ها امروز وجود ندارند. دبیرکل 
س��ازمان مل��ل ادامه داد: ب��ه همین دلیل 
وضعیت به وجود آمده بس��یار خطرناک 
بود و از آرام ش��دن مس��ائل خوشحالم. 
امیدوارم در آینده دس��ت یافتن به اتفاق 
نظری ممکن ش��ود تا وضعیتی که هفته 
گذشته آن را شاهد بودیم تکرار نشود. 

پیشنهادهای وسوسه انگیز  
غرب به پوتین

روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه نوشت: 
آمریکا، آلمان و اروپا س��ه پیش��نهاد به 
رئیس جمهوری روس��یه ب��رای حمایت 
نکردن��ش از بش��ار اس��د داده ان��د. این 
روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه به نقل از 
مناب��ع ب��ا نفوذ در دولت آلمان نوش��ت: 
ارتب��اط غرب با روس��یه درباره توقف 
حمای��ت ای��ن کش��ور از بش��ار اس��د، 
رئیس جمهوری سوریه بر پایه قاعده  داد 
و س��تد  است. این مسئوان می گویند که 
پیش��نهادهای غرب شامل تضمین ابقای 
روس��یه در پایگاه ه��ای نظام��ی اش در 

سواحل س��وریه و حمایت مالی و اذعان 
غرب به این مس��اله اس��ت که روس��یه 
قدرت��ی اس��ت که ب��دون آن ح��ل هیچ 

مشکلی در جهان ممکن نیست. 
فراکفورتر نوش��ت: هم��گان در برلین 
اهمیت دو پایگاه نظامی روس��یه در بندر 
طرطوس و ف��رودگاه اذقیه را می دانند 
که ب��ه منزله همه چیز برای روس��یه در 
جنوب تنگه بسفر است چراکه بدون این 
دو پای��گاه دری��ای مدیتران��ه کاما در 
اختی��ار ناتو قرار می گیرد و نقش این دو 
پایگاه س��نگ بنای تنظی��م رفت وآمد و 
عملیات زیردریایی و ناوهای هواپیمابر 
روس��یه در منطقه بین تنگ��ه داردانل و 
کانال س��وئز و تنگه جبل طارق اس��ت. 
ای��ن روزنامه به نقل از دو نماینده حزب 
دموک��رات مس��یحی در کمیت��ه روابط 
خارج��ه پارلم��ان آلمان نوش��ت: ابقای 
بشار اسد در قدرت ادامه حضور روسیه 

در این دو پایگاه را تضمین می کند. 
نماینده ه��ای آلمانی گفتن��د: نگرانی 
روس��یه درب��اره احتمال تردید هر دولت 
س��وری دموکراتی نسبت به مشروعیت 
این حضور اولویت را به تمرکز غرب بر 
موضوع این دو پایگاه و دادن تضمین به 
روس ه��ا ب��رای مان��دن در آن بع��د از 
برکن��اری اس��د از طری��ق توافق صلح 
می ده��د. ب��ه اعتقاد این دو سیاس��تمدار 
آلمان��ی، از ای��ن رو بای��د پوتی��ن را در 
حمای��ت از راه حل سیاس��ی و مذاکرات 
صل��ح واقعی در س��وریه مج��اب کرد. 
فرانکفورت��ر ب��ه نق��ل از کارشناس��ان 
سیاس��ت خارجه آلمان درباره پیش��نهاد 
دوم مربوط به پول نوش��ت: سوریه یک 
کشور شکست خورده است و روسیه در 
ای��ن کش��ور س��ربازان و پول هایش را 
ص��رف می کند. این بع��د ورودی برای 
غ��رب جهت ترغی��ب روس ه��ا ب��ه حل 
مسالمت آمیز بحران س��وریه با نظارت 

سازمان ملل و تضمین پرداخت میلیاردها 
دار از سوی غرب و کشورهای شورای 
هم��کاری خلیج فارس برای بازس��ازی 
اس��ت. ای��ن روزنام��ه آلمانی نوش��ت: 
پیش��نهاد س��وم مهم ترین پیشنهاد غرب 
اس��ت. براساس این پیشنهاد نفوذ جهانی 
مس��کو تضمین شده و یک ابرقدرت به 
حساب خواهد آمد. یکی از سیاستمداران 
وزارت خارجه آلم��ان می گوید: روش 
آلم��ان و هم پیمانانش برای پایان جنگ 
س��وریه متأسفانه به طور کامل از طریق 
دادن نف��وذ جهان��ی ب��ه روس��یه انجام 
می ش��ود. این پیش��نهاد غرب اذعان به 
واقعیت اس��ت نه تس��لیم ش��دن و اینکه 
جایگزین های دیگری برای پایان بحران 
س��وریه به دلیل حمایت روسیه از بشار 

اسد وجود ندارد. 
اردوگاه آوارگان فلسطینی در 

یرموک زیر بمباران
نیروه��ای ارت��ش دولت��ی س��وریه و 
هم پیمانان روس��ی آن طی چند روز اخیر 
تاکنون منطق��ه اردوگاه یرموک و حجر 
ااس��ود در حوم��ه جنوبی دمش��ق را از 
زمی��ن و هوا زیر ش��دیدترین بمباران ها 
ق��رار داده و گزارش ها حاکیس��ت حجم 
بمباران و موش��کباران به حدی است که 
بس��یاری از خیابان های این مناطق هم با 
خاک یکسان ش��ده اند. در تصاویری که 
تلویزیون دولتی س��وریه از منطقه حجر 
ااس��ود پخ��ش ک��رد، دود غلیظ��ی از 
ساختمان های این منطقه به هوا برخاسته 
اس��ت. بنا به گ��زارش گروه دی��ده بان 
حقوق بش��ر سوریه در حمات هوایی به 
ای��ن منطقه طی ۲۴ س��اعت حداقل پنج 
غیر نظامی کشته شدند. نیروهای دولتی 
س��وریه طی روزهای گذش��ته اردوگاه 
آوارگان فلسطینی در منطقه یرموک در 
نزدیک��ی حجر ااس��ود و مناطق اطراف 
آن را ه��دف ق��رار داده ان��د. ه��زاران 
غیرنظامی در این مناطق که تحت کنترل 
مخالف��ان مس��لح رژیم س��وریه اس��ت 
زندگ��ی می کنند. بنا به اعام گروه دیده 
بان حقوق بش��ر سوریه از روز پنجشنبه 
تاکنون ۱۱ غیرنظامی در جریان حمات 
هوایی به حجر ااسود، یرموک و مناطق 
اطراف آن کش��ته شده اند. پیش از آغاز 
جنگ داخلی س��وریه ح��دود ۱۶۰ هزار 
آواره فلسطینی و اتباع سوری در منطقه 
یرموک زندگی می کردند. شمار ساکنان 
ای��ن منطقه اکن��ون تنها چند ه��زار نفر 
تخمین زده می ش��ود. اردوگاه آوارگان 
یرم��وک پی��ش از آنکه توس��ط داعش 
تصرف شود در کنترل شورشیان مخالف 
بش��ار اس��د قرار داش��ت و به وسیله ی 
نیروه��ای دولتی س��وریه و متحدان آن 
تح��ت محاص��ره ق��رار گرفته ب��ود. در 
جریان این محاصره مطابق اعام سازمان 
عف��و بین الملل دس��تکم ۱۲۸ نفر بر اثر 

گرسنگی و سوءتغذیه جان باختند.

ترامپ در مورد مذاکرات با کره شمالی: 

هنوز راه درازی در پیش است

گوترش: سازمان ملل نمی تواند بحران سوریه را حل کند

ماکرون: باید بمانیم و سوریه ای جدید بسازیم


