
غارت منابع آبى خوزستان!
ايجاد مشكالت فراوان براى خوزستان ؛ 

رفاه و اشتغال براى ديگران
منابع آبى استان از چند دهه گذشته تاكنون به صورت خاموش و بى سروصدا مورد 
تعرض قرار مى گرفته اند و صدايى از كسى در نمى آمد و امروز هم كه با فجايع زيست 
محيطى مختلفى رو به رو هستيم. موضوع حفاظت از رودخانه هاى استان فقط به كارون 
منحصر نمى شود، بلكه در كنار پر آب ترين رودخانه كشور رودخانه هاى ديگرى همچون 
كرخه وجود دارد كه وضعيت اسفبارى دارند و رودخانه هايى همچون زهره و تاالب ها كه 

رگ حياتى استان هستند، رو به نابودى رفته اند.
متاسفانه ابعاد فجايع زيست محيطى ناشى از كم آبى در خوزستان، بسيار وسيع 
گرفته  صورت  تالش هاى  البته  دارد،  گسترده  برنامه ريزى  و  توجه  به  نياز  و  است 
كافى، ولى نيست و الزم است براى رسيدن به وضعيت مطلوب گام هاى بزرگى 
زمينه  در  مى توانند  اسالمى  شوراى  مجلس  در  استان  نمايندگان  و  شود  برداشته 

قانون گذارى براى صيانت از رودخانه ها نقش محورى ايفا كنند.
براى مثال ، حجم بحران درياچه اروميه اصال با فجايع زيست محيطى خوزستان قابل 
مقايسه نيست، اما براى احياى اين درياچه كميته تخصصى در دولت تشكيل شد، پس 

چرا نبايد براى احياى تاالب هاى خوزستان اين كار انجام شود؟
نمايندگان استان در مجلس بايد حقوق از دست رفته مردم استان را پيگيرى كنند، 
مسايل  و  تبعات  بلكه  نيست،  محيطى  زيست  بحران  يك  فقط  ريزگردها  وجود 
پنهان ديگرى همچون تبعات اجتماعى، كاهش اشتغال و به وجود آمدن پديده هاى 

بزهكارى را در پى داشته و دارد.
عامل بحران كمبود آب و نابودى محيط زيست در خوزستان يك ندانم كارى بلندمدت 
بوده كه به صورت وسيع و عميق اتفاق افتاده است و به راحتى قابل جبران نيست. 
اگرچه تالش هايى در جهت حل اين بحران در حال انجام است، اما خيلى به اين مساله 

خوش بين نيستيم، زيرا كارهايى كه بايد انجام شود، انجام نمى گيرد.
نبود قوانين مشخص براى صيانت از رودخانه ها موجب شد تا در اين منابع آبى نيز 
دست كارى شود. تعرض به حريم رودخانه ها، طرح هاى انتقال آب و آالينده هايى 
كه وارد رودخانه هاى استان مى شود، موجب بحران زيست محيطى و كاهش منابع 
و  مهاجرت  تشديد  بيكارى،  مانند  تبعاتى  كه  طورى  به  است،  شده  خوزستان  آبى 

نابودى محيط زيست را شاهد هستيم.
قانون گذاران در مجلس شوراى اسالمى بايد از اين تعرضات غيرقانونى جلوگيرى 
كنند، و در زمينه صيانت از رودخانه ها خالء قانونى ديده مى شود و قانون گذاران 
بايد نسبت به اين مساله اقدام كنند. متاسفانه امروز نبود قانون براى جلوگيرى از 
اجراى طرح هاى انتقال آب يكى از خالءهاى قانونى است و همين مساله مشكالتى 

را به دنبال داشته است.
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انجام ترموگرافى و اندازه گيرى ارتعاشات
 تجهيزات نيروگاهى در سد شهيد عباسپور

ماهيانه  انجام  از  عباسپور  شهيد  نيروگاه  و  سد  مديرعامل 
ترموگرافى و اندازه گيرى ارتعاشات تجهيزات نيروگاهى در 

اين سد خبر داد.
خوزستان،  برق  و  آب  سازمان  خبرى  شبكه  گزارش  به 
و  ترموگرافى  پروژه  انجام  با  افزود:  صالحى"  حميد  "سيد 
در  و  ماهانه  صورت  به  تجهيزات  ارتعاشات  گيرى  اندازه 
برنامه هاى زمانى از پيش تعيين شده، تجهيزات دوار و ثابت 
نيروگاه جهت جلوگيرى از توقف هاى اضطرارى واحدهاى 
نيروگاهى و بدون برنامه ريزى مورد بررسى و پايش رفتارى 
درحال  يا  و  فرسوده  تجهيزات  نياز  درصورت  و  قرارگرفته 

تخريب شناسايى و تعمير و يا تعويض مى شوند.
وى با اشاره به اين كه در فرآيند ترموگرافى نيازي به توقف 
انجام  براي  حقيقت  در  افزود:  نيست،  تجهيزات  فعاليت 
ترموگرافي، بايد فرآيند در جريان و كار باشد تا بتوان عيوب 

را شناسايي كرد.
مديرعامل سد و نيروگاه شهيد عباسپور، انجام بازرسى در 
حين كار تجهيز با سرعت بسيار باال را از مزاياي اين روش 
يك  به  دستيابى  با  و  روش  اين  انجام  با  گفت:  و  دانست 
جدول ثابت پايش رفتارى تجهيزات نيروگاهى، سطح كيفى 
تا  نيروگاهى  تجهيزات  قطعات  اطمينان  قابليت  و  عملكرد 

حد بسيار زيادى باال خواهد رفت.
روشى  قرمز،  مادون  حرارتي  برداري  تصوير  يا  ترموگرافي 
منظم براي جمع آوري،  ذخيره سازي و تحليل انرژي تابشي 
مادون قرمز با استفاده از سيستم هاي تصويربرداري مادون 
قرمز است، كه با استفاده از اين روش تجهيزات نيروگاهى 
شهيد  سد  كليدخانه  و  نيروگاه  مختلف  هاى  بخش  در 

عباسپور مورد مطالعه قرار مى گيرند.

انتصاب در منطقه يك
گزارش  بنابر  شد.  معرفى  يك  منطقه  شهردارى  آمد  در  مسئول 
به  مطلوب  ارائه  هدف  با   ، يك  منطقه  شهردارى  عمومى  روابط 
شهروندان على گل پور به عنوان ،مسوول واحد درآمد شهردارى 

منطقه يك  منصوب شد.
مدير  شورى  دره  دردفتر  ها  واحد  مسئولين  حضور  با  مراسم  اين 
منطقه يك برگزار شد و از زحمات حقيقى مسئول قبلى در آمد كه 

به افتخار بازنشستگى نائل شده بود نيز تقدير شد.
الزم به ذكر است كه در اين مراسم  محسن شهريارى به عنوان 
مسئول جديد واحد سطوح ،آقاى عسكرى  نيز به عنوان مسئول 

فضاى واحد  سبز معاونت خدمات شهرى معرفى شدند.

معاونين فرهنگى و اجتماعى شهردارى اهواز
به  گذشته  روز  دو  اجتماعى  و  فرهنگى  معاونين  شوراى  جلسه 
ميزبانى شهردارى منطقه چهار و با حضور امير آهن جان معاون 

اموراجتماعى وفرهنگى شهردارى اهواز برگزارشد.
به گزارش شهردارى منطقه يك اهواز ، جلسه اى با حضور معاون 
معاونين  همچنين  و  اهواز  شهردارى  وفرهنگى  اموراجتماعى 
فرهنگى مناطق هشتگانه با دستور كار بررسى برنامه هاى ستاد 
استقبال از مهر به ميزبانى شهردارى منطقه چهار برگزار شد. در 
اين جلسه همچنين برنامه هاى پيش بينى شده براى دهه كرامت 
نيز مورد بررسى قرار گرفت. همچنين در اين جلسه آهن جان بر 
برگزارى باشكوه جشنهاى ميالد امام رضا(ع) و استقبال از خادمين 

حرم امام رضا(ع) تاكيد نمود.
از ديگر مصوبات اين جلسه  لزوم برنامه ريزى جهت برگزارى 
بود  هرمنطقه  در  فرهنگى  نخبگان  با  تخصصى  هاى  نشست 
برگزار  نشستها  اين  آينده  هاى  هفته  طى  راستا  همين  در  كه 

شد. خواهد 

سئواالتى كه دردسرساز شد!
پرواز بهانه ابتكار براى عدم 

پاسخگويى به سئواالت مجرى تلويزيون!
تلويزيونى  برنامه  در  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  رئيس 
زنده شبكه استانى خوزستان پس از سئوال مجرى تلويزيون 
به جاى پاسخگويى يكباره با اشاره به پروازش برنامه را نيمه 

كاره رها كرد.
براى  استان  اين  در  ابتكار  معصومه  گذشته  روز  دو  حضور 
انجام چند برنامه و حضور در چند نشست از مباحث مهمى 

بود كه رسانه ها به آن پرداختند.
با وجود اينكه سفر وى در صبح ديروز به ماهشهر به دليل 
رئيس  ناگهان  و  شد  كنسل  جوى  شرايط  بودن  نامساعد 
سازمان محيط زيست از اهواز سر در آورد ولى سر انجام در 

برنامه ريزى جديد به ماهشهر سفر كرد.
برنامه هاى  از  ديگر  يكى  تلويزيونى  زنده  برنامه  در  حضور 

ابتكار در خوزستان و سخن گفتن با مردم اين استان بود.
سازمان  رئيس  حضور  با  خوزستان  شبكه  زنده  برنامه  در 
محيط زيست و استاندار خوزستان، سئواالت بى پرده مجرى 
آب  توسط  آب  مشكوك  انتقال  و  كشور  خواص  درباره 
ابتكار  معصومه  ديگر،  استان هاى  به  خوزستان  از  ساالران 

را غافلگير كرد.
زمان  برخالف  مجرى،  جانب  از  سئوال  اين  طرح  از  بعد 
پيش بينى شده براى پخش زنده برنامه، استاندار خوزستان 
ناگهان به پرواز معاون رئيس جمهور اشاره و خانم ابتكار هم 
تائيد كرد و سئواالت ديگر مجرى ناتمام ماند و به يكباره با 

خداحافظى غيرمنتظره برنامه به پايان رسيد.
و  ابتكار  خانم  با  زنده  گفت و گوى  مجرى  آرين نژاد  شهريار 
اتمام  بابت  مردم  از  خداحافظى  از  قبل  خوزستان  استاندار 

ناگهانى برنامه عذرخواهى كرد.

تان تانا ا
استاندار خوزستان تاكيد كرد:

بخش خصوصى 
در متن فعاليت هاى اقتصادى باشد

قرار  محوريت  بر  تاكيد  با  خوزستان  استاندار 
فعاليت هاى  در  خصوصى  بخش  گرفتن 
اقتصادى و حمايت بخش دولتى از آن ها گفت: 
توسعه  مسير  در  مانعى  بخواهد  كه  فردى  هر 
استان ايجاد كند، از ميان برداشته خواهد شد.

كارى  صبحانه  اولين  در  شريعتى  غالمرضا 
و  اهواز  بازرگانى  اتاق  نمايندگان  هيات  با 
فعاالن اقتصادى كه ديروز، 6 تيرماه در اهواز 
تداوم  به  نسبت  اميدوارى  ابراز  با  شد،  برگزار 
برگزارى جلسات اين چنينى اظهار كرد: صرفا 
و  دولتى  بخش  ميان  جلسه  يك  برگزارى  با 
مورد   4 به  نهايت  در  كه  خصوصى  بخش 
و  توليد  صادرات،  چرخ  شود،  منتهى  تصميم 

تجارت حركت نخواهد كرد.

وى با تاكيد بر برگزارى جلسات ميان مسئولين 
بخش دولتى و فعاالن بخش خصوصى استان 
در  كه  است  مدعى  خصوصى  بخش  افزود: 
فعاليت هاى اقتصادى بخش هاى دولتى در متن 
كار قرار نمى گيرد و به حاشيه رانده مى شود. اگر 
بخش خصوصى قصد دستيابى به اهداف خود را 
دارد، بايد در متن كار و فعاليت هاى اقتصادى قرار 
بگيرد نه در حاشيه و بخش دولتى تنها به حمايت 

و تشويق بخش خصوصى بپردازد.
شريعتى خاطرنشان كرد:  بخش دولتى به دليل 
وجود بوروكراسى ادارى و هزار و يك مشكل 
در  براى  انگيزه اى  ناخواسته  و  خواسته  عديده 
محوريت قرار گرفتن در فعاليت هاى اقتصادى 
ندارد، زيرا اكنون طراحى سازوكار بخش دولتى 

اين گونه تعريف نشده است. نه تنها يك زبان 
مشترك ميان بخش دولتى و بخش خصوصى 
بخش  دو  اين  زبان  حتى  بلكه  ندارد،  وجود 

نسبت به هم بيگانه است.
وى با بيان اينكه بخش دولتى با مشكالت و 
نيست،  آشنا  خصوصى  بخش  ارزش  و  اهميت 
عنوان كرد: بخش خصوصى انتظارات بسيارى 
از سيستم غير منعطف دولتى كنونى دارد و هدف 
و چارچوب فعلى بخش دولتى توسعه صادرات و 
... نبوده است؛ بنابراين بخش خصوصى كه فاقد 
بوروكراسى ادارى و داراى انعطاف پذيرى سريع 
و قابليت مطابقت با نيازهاى روز است، بايد از 

اين فضاى كنونى خود خارج شود.
استاندار خوزستان گفت:  اگر بخش خصوصى 
خواستار به حركت در آمدن چرخ توليد، تجارت 
و صادرات استان است، بايد در محوريت قرار 
مختلف  كميسيون هاى  تشكيل  با  و  بگيرد 
موجب  تدريج  به  استانى  مديران  با  تعامل  و 
و  تعامل  گاهى  شايد  شود؛  چرخ  اين  حركت 
طول  به  ماه  چندين  استانى  مديران  با  ارتباط 
چنان  مى تواند  نهايى  توافقات  اما  بيانجامد 
عدم  كه  باشد  داشته  دنبال  به  را  امور  تسريع 

افزايش درآمد آن چند ماه را جبران كند.
گرفتن  قرار  محوريت  بر  تاكيد  با  شريعتى 
بخش خصوصى در فعاليت هاى اقتصادى بيان 
كرد: حضور امروز من در اتاق بازرگانى اهواز 
و ميان فعاالن بخش خصوصى حاكى از اين 
كه  بدانند  استانى  مديران  ساير  كه  است  امر 
اگر قصد ادامه فعاليت خود در سيستم من را 

دارند، بايد در اتاق هاى بازرگانى كه صادرات ، 
توليد و تجارت را توسعه مى دهند حضور يابند 
و اين اقدام نهايتا افزايش اشتغال و ثروت را در 

استان به همراه خواهد داشت.
وى اظهار كرد:  بخش خصوصى و فعاالن اقتصادى 
با تشكيل كميسيون هاى مختلف مى توانند هر 
دستگاه، نهاد و سازمانى اعم از شهردارى و اداره كل 
ميراث و فرهنگى و غيره را براى طرح مشكالت 
و موضوعات مدنظر خود دعوت كنند و مديران 
اين دستگاه ها نيز موظفند كه در اين كميسيون ها 
كنند؛  حركت  چارچوب  اين  در  و  يابند  حضور 
بنابراين من شخصا از تشكيل اين كميسيون ها 
حمايت مى كنم و در صورت عدم حضور مديران 
مدنظر بخش خصوصى در جلسات، آن مديران را 

بازخواست خواهم داد.
شريعتى با بيان اين كه هر كس بخواهد مانعى 
ميان  از  كند،  ايجاد  استان  توسعه  مسير  در 
برداشته مى شود، تصريح كرد: اشتغال نياز اول 
را  خود  آمادگى  زمينه  اين  در  و  است  استان 
براى حمايت كامل اعالم مى كنم. انتظار داريم 
كه حداقل از هر 5 تفاهم نامه بخش خصوصى 
استان با ساير كشورها حداقل يك تفاهم نامه 

به عقد قرارداد منعقد شود.
وى خاطرنشان كرد:  همانطور كه امروز تمام قد 
از بخش خصوصى حمايت مى كنم، انتظار مى رود 
كه بخش خصوصى تالش كند و كميسيون هاى 
مختلفى با حضور مديران دولتى مربوطه تشكيل 
دهد. ان شاا... كه با وفاق، همدلى و هماهنگى 

جمعى موجب شكوفايى توسعه استان شويم.

خبر خبر
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خوزستان انتقاد كرد:

صنايع استان در تملك بانك ها
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خوزستان گفت: بانك هاى 
استان از ابتداى امسال تاكنون بيشتر از آنكه به واحدهاى توليد 
تسهيالت بدهند، آن ها را تملك كرده اند يا قصد تملك آن ها را 
داشته اند. نورا... حسن زاده در مراسم بزرگداشت روز صنعت و 
مردادماه   6 ديروز،  كه  كوچك  صنايع  از  حمايت  روز  و  معدن 
كارشان  بانك ها  كه  نكته  اين  به  اشاره  با  شد،  برگزار  اهواز  در 
بنگاه دارى نيست، اظهار كرد: بانك ها طرح ها را تملك مى كنند 
مستهلك  زمان  مرور  به  ماشين االت  و  اموال  كار  اين  با  و 
فعاليت  امكان  ديگر  كه  مى شود  گونه اى  به  شرايط  و  مى شوند 

مجدد وجود ندارد.
وى افزود: بيش از 100 واحد صنعتى در شهرك هاى استان توسط 
بانك ها يا به تملك در آمده اند يا بانك ها قصد تملك آن ها را دارند 

كه بايد به اين مسأله رسيدگى شود.
محمديان در خصوص فعاليت واحدها و صنايع كوچك در استان 
ايجاد  در  كه  سرعتى  به  توجه  با  كوچك  واحدهاى  كرد:  عنوان 
اشتغال و رونق اقتصادى دارند، به همان ميزان آسيب پذير هستند و 
بايد از آن ها حمايت شود و به مشكالت اين واحدها رسيدگى كرد.

وى اظهار كرد: بانك ها در مقابل پرداخت تسهيالت به واحدهاى 
وام  درخواست  پذيرش  عدم  مسأله  كه  مى كنند  مقاومت  صنعتى 
واحدهاى صنعتى، كوچك يكى ديگر از دغدغه هاى اين واحدها است.
محمديان خاطرنشان كرد: واحدهاى صنعتى با توجه به شرايط و 
اوضاع جامعه، پول محصوالت عرضه شده خود را به صورت تعهدى 
دريافت مى كنند اما اداره كل مالياتى ماليات بر ارزش افزوده را نقدا از 
واحدهاى توليدى دريافت مى كند كه بايد به اين مسأله رسيدگى شود. 

برگزارى همايش كارآفرينى 
«چگونه آغاز كنيم» در اهواز

همايش كارآفرينى با عنوان  «چگونه آغاز كنيم» به همت گروه 
دانشجويى هدف فردا 7 مردادماه در اهواز برگزار مى شود.

اين همايش به همت گروه دانشجويى هدف و زير نظر آيت ا... 
عباس كعبى نماينده مردم استان در مجلس خبرگان رهبرى با 
و  ايده  تبديل  و  كارآفرينى  فرهنگ  گسترش  رويكرد  با  و  هدف 

سرمايه شخصى به كارآفرينى برگزار مى شود.
فارغ التحصيالن  و  دانشجويان  همايش  اين  اصلى  مخاطب 
دانشگاهى و تمام افرادى خواهد بود كه با دارا بودن سرمايه و 
ايده قصد كارآفرينى و ورود به فضاى كسب و كار را دارند اما فاقد 

دانش كارآفرينى هستند.
و  ايده  داراى  كنندگان  شركت  ميان  فرم  يك  همايش  اين  در 
سرمايه شخصى كه قصد ورود به بازار كار را دارند، توزيع مى شود 
شفاهى  آزمون  افراد  اين  از  همايش  از  بعد  روزهاى  در  سپس  و 
گرفته خواهد شد تا براى 50 نفر از پذيرفته شدگان اين آزمون 
شفاهى يك كارگاه آموزش كارآفرينى يك ماهه و در 6 جلسه با 

تدريس دكتر حسين بوعذار به صورت رايگان برگزار شود.
قابليت  كه  افرادى  دوره،  مدرس  تشخيص  بر  بنا  دوره  پايان  در 
گذراندن  يا  تسهيالت  اخذ  جهت  دارند  را  كار  بازار  به  ورود 
كارآفرينى  صندوق  اهواز،  بازرگانى  اتاق  به  آموزشى  دوره هاى 
و  سازندگى  بسيج  اجتماعى،  رفاه  و  كار  تعاون  كل  اداره  اميد، 

سازمان جهاد كشاورزى خوزستان معرفى مى شوند.
بنابه گفته مجريان اين همايش، صندوق كارآفرينى اميد نيز براى 
برتر  ايده   5 به  تومان  ميليون   500 سقف  تا  تسهيالتى  اعطاى 
معرفى شده تا پايان مهرماه سال جارى اعالم آمادگى كرده است.
آيت ا... كعبى، نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى، 
دكتر بوعذار تنها دارنده مدرك دكترى كارآفرينى در خوزستان و 
حسين خنيفر، رييس دانشكده مديريت و كارآفرينى دانشگاه قم 
سخنرانان اين همايش هستند. همچنين على سارى و جواد كاظم 
نسب الباجى نمايندگان مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى و 
از  اميد  كارآفرينى  صندوق  رييس  و  اهواز  بازرگانى  اتاق  رييس 
مدعوين اين همايش مى باشند. همايش كارآفرينى «چگونه آغاز 
كنيم» امروز ساعت 18 در حوزه علميه امام حسين (ع) اهواز و با 

ظرفيت شركت 500 نفر برگزار خواهد شد.

رئيس اتاق بازرگانى اهواز:
رشد و توسعه بخش صادرات خوزستان
برنامه اساسى اتاق بازرگانى است

خود  انرژى  و  تالش  تمام  گفت:  اهواز  بازرگانى  اتاق  رئيس 
را در جهت رفع موانع صادرات، حل و فصل موانع و تقويت 

تجارت با عراق به كار خواهيم گرفت.
صبح ديروز شهال عمورى در نشست صبحانه كارى استاندار 
فعاليت هاى  كرد:  اظهار  كميسيون ها  نمايندگان  هيأت  با 
كه  اهدافى  و  مقاومتى  اقتصاد  محورهاى  بر  بازرگانى  اتاق 
منظور  به  كرد:  تصريح  وى  مى كند.  دنبال  دارد  استان   در 
رسيدن به اهداف مورد نظر اتاق بازرگانى پيشنهادات الزم 
پيشنهادات  قالب  در  و  مى دهيم  اجرايى  دستگاه هاى  به  را 
داده شده مشكالت اتاق را پيگيرى خواهيم كرد. رئيس اتاق 
بازرگانى خاطرنشان كرد: در راستاى توليد بازگرداندن نشاط 
به فضاى توليد، رونق بخشى به فضاى كسب و كار، همچنين 
توجه ويژه به بخش صادرات به عنوان مهم ترين شيوه ثبات 

در اقتصاد از برنامه هاى مهم و ضرورى اتاق بازرگانى است.
عمورى با تاكيد بر رشد و توسعه بخش صادرات استان به عنوان 
برنامه اساسى اتاق در سال جارى توضيح داد: تمام تالش و 
انرژى خود را در جهت رفع موانع صادرات، حل و فصل موانع 
در مرزها، تقويت تجارت با عراق، حمايت از واحدهاى صنعتى 
فعال و غير فعال از طريق حل مشكالت نقدينگى به كار خواهيم 
گرفت. وى با اشاره به مشكالت پيش روى بازرگانان در بخش 
صادرات تاكيد كرد: انتظار مى رود با تالش هاى صورت گرفته 
بتوانيم ظرفيت هاى بازار داخلى را به سرمايه گذاران خارجى به 

منظور افزايش صادرات معرفى كنيم.
را در  مقام دوم  استان  صنايع دستى  با بيان اينكه  عمورى 
سطح كشور دارد ابراز اميدوارى كرد: صنايع دستى استان 
كوشش هاى  كه  صنعت هايى  به عنوان  گردشگرى  صنعت  و 
زيادى براى آنها صورت گرفته را تقويت كرده و تمهيداتى 

ويژه در اين حوزه اتخاذ شود.
وى با اشاره به برخوردارى اتاق بازرگانى اهواز از 11 كميسيون 
كميسيون ها  فعاليت هاى  گستره  و  كار  گفت:  تخصصى 
پرداختن به مسائل تخصصى استان و فعاالن اقتصادى است.

موفق  بازرگانى  اتاق  گذشته  سال  در  كرد:  تصريح  عمورى 
شد 3 ميز تخصصى در حوزه خرما، سيمان و تجهيزات فنى 

مهندسى برگزار كند.
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نماينده ماهشهر، بندرامام و اميديه در مجلس شوراى اسالمى 
از  حمايت  خوزستان  نمايندگان  مجمع  اولويت  كرد:  تأكيد 
شاخص هاى  ارتقاى  در  به ويژه  آموزش و پرورش  برنامه هاى 

پيش دبستانى و انسداد مبادى بى سوادى است.
على گلمرادى در حاشيه نشستى با مديركل آموزش و پرورش 
خوزستان كه ديروز با حضور فرماندار و رئيس آموزش و پرورش 
برگزار  استان  آموزش وپرورش  اداره كل  در  شهرستان  اين 
توجه  دهم  مجلس  اولويت هاى  از  يكى  اين كه  بيان  با  شد، 
از  استفاده  با  بايد  داشت:  اظهار  است،  علمى  توسعه  به 
آن  بومى سازى  و  متناسب سازى  و  دنيا  علمى  ظرفيت هاى 

سطح علمى خود را ارتقا دهيم.
خوزستان  نمايندگان  مجمع  اولويت  اين كه  بر  تأكيد  با  وى 
ارتقاء  براى  به ويژه  آموزش و پرورش  برنامه هاى  از  حمايت 
است،  بى سوادى  مبادى  انسداد  و  پيش دبستانى  شاخص هاى 
كند،  تغيير  آموزش و پرورش  به  نگاه  اگر  معتقدم  كرد:  تصريح 
و  شود  منتهى  كشور  كل  توسعه  به  مى تواند  نگاه  تغيير  اين 

شرايط موجود را تغيير دهد.
نماينده ماهشهر، بندرامام و اميديه در مجلس شوراى اسالمى 
نجات كشور و اجرايى كردن اقتصاد مقاومتى را نيازمند پشتوانه 
علمى و حركت در يك مسير دانش محور دانست و خاطرنشان 
كرد: اقتصاد مقاومتى بايد در تمام عرصه هاى كشور جارى و 
داشته  مدنظر  را  پايدار  توسعه  و  سالم  اقتصاد  اگر  شود؛  سارى 
باشيم بايد از همين حاال نگاه به آموزش و پرورش را تغيير داده 

و آن را در اولويت قرار دهيم.
گلمرادى با بيان اين كه توجه به آموزش و پرورش نبايد به مباحث 

تئورى خالصه شود، گفت: بايد با عمل گرايى اين نگاه متفاوت و 
تغييرات را لحاظ كنيم تا در سطح آموزش و پرورش و جامعه تحول 
ايجاد شود. موضوع معيشت فرهنگيان و حقوق دست اندركاران 
آموزش و پرورش نيز به عنوان بخشى از منابع آموزشى بايد مورد 
توجه قرار گيرد؛ بخش ديگر در ارتقاى وضعيت آموزش وپرورش 

نيز به زيرساخت ها و توسعه فضاى آموزشى مربوط مى شود.
ظرفيت هاى  به كارگيرى  را  ميان  اين  در  مهم  نكته  وى 
در  ظرفيت  اين  پوياكردن  و  مردم  مشاركت  جلب  مردمى، 
اين  در  كرد:  خاطرنشان  و  عنوان  آموزش وپرورش  با  همراهى 
راستا تعامل دولت و مجلس نيز مهم است و مجلس در حوزه 
گرايش هاى  و  شخصى  ساليق  از  فارغ  بايد  آموزش وپرورش 

سياسى عمل كند.
نماينده ماهشهر، بندرامام و اميديه در مجلس شوراى اسالمى 
تصريح كرد: نبايد مهم باشد كه گرايش سياسى فردى كه در 
آموزش وپرورش خدمت مى كند اصول گرايى يا اصالح طلبى است 
به  متفاوتى  ونگاه  ديدگاه  آموزش وپرورش  نيروهاى  بايد  بلكه 

مباحث تعليم وتربيت داشته و رويكرد علمى داشته باشند.
برنامه  شاخص هاى  اين كه  بر  تصريح  با  همچنين  گلمرادى 
وى  انتخابيه  حوزه  شهرستان  سه  در  استان  آموزش وپرورش 
و به ويژه در ماهشهر به صورت ويژه پيگيرى و الزامات اجراى 
آن ها انجام خواهد شد، افزود: در ماهشهر تمام كميسيون هاى 
به كارگيرى  با  ويژه  كارگروه هاى  قالب  در  مجلس  تخصصى 
مثال  به طور  كه  شده اند  پياده سازى  نخبگان  و  متخصصان 
معضالت  و  مشكالت  رفع  براى  آموزش وپرورش  كارگروه  در 

فرهنگيان راهكار ارائه مى شود.

رفاه  سطح  كه  هستيم  آن  به دنبال  كرد:  خاطرنشان  وى 
به دنبال  را  آن ها  رضايتمندى  كه  دهيم  افزايش  را  فرهنگيان 
داشته باشد و در نتيجه با جلب مشاركت خانواده ها سطح علمى 
امكانات  شهرستان  درسطح  يابد؛  افزايش  نيز  دانش آموزان 
در  امكانات  اين  قطعًا  كه  دارد  وجود  بسيارى  ظرفيت هاى  و 

راستاى ارتقاء شاخص هاى آموزشى به كار گرفته خواهد شد.
نماينده ماهشهر، بندرامام و اميديه در مجلس شوراى اسالمى 
آموزش وپرورش  به  نسبت  حساسيت ها  بايد  كرد:  تصريح 
افزايش يابد و حمايت ايجاد شود تا بتوان با اجماع حداكثرى و 
آگاهى كامل نسبت به تصميم گيرى و اتخاذ تدابير الزم براى 

ارتقاء شاخص هاى آموزش وپرورش اقدام كرد.

على گلمرادى :

اولويت مجمع نمايندگان خوزستان 
حمايت از برنامه هاى آموزش و پرورش است

رئيس مجمع نمايندگان خوزستان گفت: اگر با 
ديگر  برويم  پيش  زيست  محيط  وضعيت  اين 
انسانى در خوزستان نمى ماند و تنها عده اى مى 

مانند تا كارهاى اقتصادى شان را انجام دهند.
حجت االسالم مجيد ناصرى نژاد شامگاه سه 
شنبه در نشست مديران استانى كه با حضور 
زيست  محيط  سازمان  رئيس  ابتكار  معصومه 
و معاون رئيس جمهور صورت گرفت با انتقاد 

اظهار  كشور  زيست  محيط  سازمان  از  شديد 
آلوده  از  كه  نيشكر  بايد  دليلى  چه  به  كرد: 
نابود  را  تاالب  و  است  استان  صنايع  ترين 
نيست  آالينده  كه  صنعتى  عنوان  به  كرده 

معرفى شود.
وى افزود: پس از سال ها مقصر اصلى پيدا 
اين  عامل  كنوكارپوس  درخت  گويا  و  شد 
كردند  خشك  را  تاالب  بود.  ها  آاليندگى 

اما  شد  تحميل  استان  به  بسيارى  بالهاى  و 
نمى  فكر  من  نگرفت.  صورت  دفاعى  هيچ 

كنم اين روند درستى باشد.
اضافه كرد: االن دولت يازدهم است و همين 
قبلى  هاى  دولت  در  را  ها  بحث  و  نشست 
داشتيم. هر وقت گرد و خاك شديد مى شود و 
صداى مردم باال مى رود به ياد اين مى افتيم 
كه جلسه و مصوبه صادر كنيم و بعد از مدتى 
همه چيز به فراموشى سپرده مى شود. ما بايد 

با برنامه پيش برويم.
شوراى  مجلس  در  شادگان  مردم  نماينده 
اسالمى تاكيد كرد: ما در خوزستان مشكل كم 
آبى داريم. مارون مرد و كارون به نفس هاى 
آخر افتاده است. تعجب مى كنم از خانم ابتكار 
تاالب  گفت  اى  مصاحبه  در  پيش  مدتى  كه 
شادگان حق آبه اش را گرفته است. سه سال 

است كه جراحى آب ندارد.
عدم حضور نمايندگان در جلسه خانم ابتكار

وى ادامه داد: من امروز فقط بر اساس اخالق 
آمدم كه به مهمانمان خوش آمد بگويم و باقى 
خاطر  به  نكردند  پيدا  حضور  كه  نمايندگانى 
اعتراض به وضعيت محيط زيست در اين جلسه 
به  نمايندگان  قاطع  اكثريت  و  نشدند  حاضر 
شدت از وضعيت محيط زيست ناراضى هستند.

ناصرى نژاد گفت: روند مهاجرت از خوزستان 
بسيارى  مقصد  خوزستان  روزگارى  ببينيد.  را 
از اقوام بود اما حاال وضعيت آب و هواى آن 
طورى شده است كه همه از آن فرار مى كنند.

وى همچنين با بيان اينكه ما به شدت از سازمان 
محيط زيست گاليه داريم، افزود: ساليان سال 
نيشكر دارد استان را از بين مى برد اما با كمال 
تعجب اعالم مى كنند اين صنعت آالينده نيست. 
زه آب اين صنعت به شدت آالينده مستقيم و 

بدون تصفيه به تاالب مى ريزد.
تصريح  خوزستان  نمايندگان  مجمع  رئيس 
كرد: وضعيت پتروشيمى ها و سد گتوند و غيره 
نيز به همين صورت. ميلياردها براى اين طرح 

ها هزينه شد و در نهايت به اينجا رسيديم.
سال  وارد  دولت  افزود:  پايان  در  نژاد  ناصرى 
چهارم خود شده و با اينكه خانم ابتكار نزديك 
هيچ  اما  كرده  سفر  خوزستان  به  بار  هفت  به 

مشكلى از ما هنوز حل نشده است. 
اگر با اين وضعيت پيش برويم ديگر انسانى 
اى  عده  تنها  و  ماند  نمى  خوزستان  در 
انجام  را  شان  اقتصادى  كارهاى  مانند  مى 
زمين  باالى  و  زمين  زير  و  زمين  از  و  دهند 
اقتصادى  بهره  است  استان  در  چه  هر  و 

ببرند. را  خودشان 

رئيس مجمع نمايندگان خوزستان:

خوزستان كم كم خالى از سكنه مى شود!



3 ھان ان و ھانا ان و ا
ارتش سوريه اعالم كرد:

قطع راه هاى نفوذ تروريست ها به شرق حلب
فرماندهى نيروهاى مسلح و ارتش سوريه به طور رسمى اعالم 
حلب  شهر  آزاد سازى  و  كامل  محاصره  عمليات  ادامه  در  كرد 
همه راه هاى امدادى تروريست ها به شرق اين شهر بسته شد. 
كه  كرد  اعالم  سوريه»  مسلح  نيروهاى  و  ارتش  «فرماندهى 
عملياتى كه در شمال شهر حلب جارى است، موفق بوده است.

سوريه  ارتش  (سانا)،  سوريه  رسمى  خبرگزارى  گزارش  طبق 
ماموريت  متحدش،  نيروهاى  و  آن  نيروهاى  كه  كرد  اعالم 
نظامى خود در شمال حلب را با موفقيت انجام دادند و موفق 
تروريست ها  كه  گذرگاه هايى  و  امدادى  راه هاى  تمام  شدند 
شرقى  مناطق  به  مهمات  و  سالح  و  مزدور  كردن  وارد  براى 

شهر حلب، استفاده مى كردند، مسدود كرده است.
حفظ  براى  تالشش  بر  تأكيد  ضمن  سوريه  ارتش  فرماندهى 
متوقف  در  تا  خواست  حلب  مردم  از  مردم،  سالمت  و  امنيت 
شدن درگيرى ها و بازگشت امنيت و آرامش به حلب، با ارتش 
سوريه همكارى كنند تا خدمات اوليه مانند برق و آغاز آموزش 

در مدارس و بازگشت زندگى طبيعى به شهر سريعتر بازگردد.
را  سرنوشت سازى  عمليات  پيش  ماه  يك  حدود  سوريه  ارتش 
در شمال شهر حلب آغاز كرد كه هدف آن محاصره 10 تا 15 
هزار تروريست در شرق و شمال شهر حلب و قطع راه هاى 

امدادرسانى تركيه از ادلب به داخل حلب بود.
ارتش سوريه و مقاومت طى دو هفته گذشته با تسلط آتشبارى 
كنترل  سپس  حلب  شهر  شمال  در  كاستيلو  راهبردى  جاده  بر 
عملى بر آن، اين مسير امدادى و تردد تروريست ها به داخل 

حلب را قطع كردند.

انفجار در بغداد با 3 كشته و 8 زخمى
بغداد  غرب  در  بازرسى  و  ايست  مركز  يك  در  انتحارى  انفحار 

منجر به كشته شدن 3 و زخمى شدن 8 تن شده است.
يك عامل انتحارى در منطقه «الشعله» در غرب پايتخت عراق 

ديروز صبح خود را منفجر كرد.
به نوشته منابع خبرى عراقى، انفجار زمانى رخ داد كه نيروهاى 
انتحارى  عامل  به  بازرسى،  و  ايست  ايستگاه  در  حاضر  امنيتى 
مشكوك شده و درصدد بازداشت وى برآمدند، اما عامل انتحارى 
داعش  تروريستى  گروه  كرد.  منفجر  را  خود  ضامن،  كشيدن  با 

مسئوليت اين انفجار را بر عهده گرفته است.

كلينتون رسما كانديداى دموكرات ها شد
براى  را  كلينتون  هيالرى  آمريكا  دموكرات  حزب  نمايندگان 
انتخابات رياست جمهورى ماه نوامبر در اين كشور كانديد كردند.
به اين ترتيب هيالرى كلينتون اولين زنى است كه كانديداتورى 
عهده  به  آمريكا  سراسرى  انتخابات  در  را  اصلى  حزب  يك 
خواهد داشت. هيأت هاى نمايندگى 50 ايالت آمريكا طى ساعت 
اخير مشغول قرائت رأى خود در صحن كنوانسيون ملى حزب 

دموكرات در فيالدلفيا بودند.
هيالرى كلينتون نيز در پيامى اعالم كرد كه مرحله تاريخ زنان 
آغاز شده است. وى در يك ويديوى ضبط شده از نيويورك كه 
بر  بالغ  كه  دموكرات  حزب  نمايندگان  مقابل  مستقيم  طور  به 
5000 تن بودند،  گفت: امروز روز خوب و زيبايى است همانطور 

كه ديروز نيز خوب و زيبا بود.
وى افزود: نمى توانم باور كنم كه ما در يك سقف شيشه اى يك 
حرفه اى  مسير  در  پنهانى  موانع  او  منظور  كرديم  بى سابقه  كار 
زنان بود. كلينتون مقابل نمايندگان حزب دموكرات گفت از همه 
شما و از تمامى كسانى هم كه تالش كردند تا اين مساله ممكن 

شود تشكر مى كنم.
جمهورى  رياست  انتخابات  در  دموكرات  حزب  رسمى  نامزد 
روز  كه  بودند  شاهد  كه  دخترانى  به  مى خواهم  كرد:  تصريح 
كه  هستم  زنى  اولين  من  كه  بگويم  افتاد  اتفاقى  چه  گذشته 
از  يكى  شايد  اما  مى گيرد  دست  به  را  رياست جمهورى  پست 
شما نفر بعدى باشد. هواداران برنى سندرز در روز اول همايش 
كلينتون  هواداران  سخنرانى  هنگام  هياهو  با  دموكرات  حزب 
بى.بى. حال،  اين  با  كردند.  ايجاد  اخالل  گردهمايى  اين  در 
هيالرى  از  سندرز  برنى  كامل  حمايت  با  كه  داد  گزارش  سى 
سالن  در  كلينتون  با  او  حاميان  از  بعضى  مخالفت  از  كلينتون، 

كاسته شد.
كميته  مى داد  نشان  كه  هايى  اى ميل  انتشار  پى  در  هفته  اين 
ملى حزب دموكرات در انتخابات مقدماتى از كلينتون جانبدارى 
مى كرده، تنش ها در اين حزب باال گرفت. جو بايدن، معاون اول 
رئيس جمهورى آمريكا روز سه شنبه با بازديد از محل برگزارى 
ترامپ،  دونالد  به  سندرز  هواداران  كه  را  ايده  اين  كنوانسيون، 

نامزد جمهورى خواهان راى خواهند داد، رد كرد.

مسكو:  
واشنگتن ديگر خواهان رفتن اسد نيست

خواهان  ديگر  واشنگتن  كه  كرد  اعالم  روسيه  خارجه  وزارت 
كناره گيرى فورى بشار اسد از قدرت نيست چرا كه معتقد است 

كه رفتن او سناريوى عراق و ليبى را در سوريه تكرار مى كند.
به نقل از سايت شبكه الجزيره، الكسى بوروداوكين، نماينده دائم 
خبرگزارى  با  گفت وگو  در  ژنو  در  ملل  سازمان  مقر  در  روسيه 
داريم  روسيه  در  ما  كه  اطالعاتى  براساس  گفت:  اينترفكس 
براى  سياسى  آينده  هيچ  كه  است  اين  اكنون  واشنگتن  موضع 
اما  ندارد  وجود  كشورش  در  سوريه  جمهورى  رئيس  اسد،  بشار 
آنها نمى خواهند كه بشار اسد فورا از قدرت كنار برود بلكه آنها 

موضع شان را در اين باره تغيير داده اند.  
موضع  به  ديگر  روسيه  غربى  شركاى  كرد:  تاكيد  بوروداوكين 
مذاكرات  عالى  هيات  به  اشاره  در  رياض  در  سوريه  مخالفان 
عدم  و  داد  خواهد  عكس  نتايج  كه  معتقدند  و  ندارند  توجهى 
دريافته اند  آمريكايى ها  و  است  شده  ثابت  آن  بودن  كارساز 
در  ليبى  و  عراق  سناريوى  تكرار  موجب  اسد  كناره گيرى  كه 

مى شود. سوريه 
مذاكرات  ازسرگيرى  بر  كشورش  كه  گفت  روس  ديپلمات  اين 
مى خواهد  و  دارد  تاكيد  ممكن  زمان  سريع ترين  در  سوريه 
مذاكرات بين نظام و مخالفان مستقيم باشد و كردها نيز در آن 

مشاركت داشته باشند.
بود  گفته  قبل  ماه  يك  سفيد  كاخ  سخنگوى  ارنست،  جاش 
راه  پذيرش  به  او  واداشتن  براى  اسد  نظام  به  نظامى  حمله  كه 
حل سياسى منجر به گير افتادن آمريكا در باتالق جنگ باز با 

كشورى مى شود كه از سوى روسيه و ايران حمايت مى شود.

معاون وزير كشور از آغاز فعاليت هاى انتخابات 
رياست جمهورى از نيمه دوم امسال خبر داد 
انتخابات  اجرايى  هيئت هاى  دستمزد  گفت:  و 

هفته آينده پرداخت مى شود.
نشست  در  ناصريان  جواد  ايسنا،  گزارش  به 
معاونان هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع 
و مديران كل امور ادارى و مالى استاندارى هاى 
كشور در استان همدان، اظهار كرد: از آنجا كه 
نفتى  درآمدهاى  بر  كشور  بودجه  عمده  بخش 
متمركز است، كاهش اين درآمدها در مجموعه 

اعتبارات دستگاه ها اثرگذار است.
بخش  در  بودجه  وضعيت  كرد:  تصريح  وى 
انتخابات نيز داراى مشكالتى بود اما وعده هايى 
تا  بوديم  داده  انتخابات  برگزارى  از  قبل  كه 

حدودى محقق شد.
ناصريان با  اشاره به پيگيرى تحقق دستمزد 
مجريان برگزارى انتخابات ظرف دوماه تشريح 
كرد: اين اتفاق براى نخستين بار در كشور رخ 
داد و ما در انتخابات سال گذشته تالش كرديم 
شرايطى مهيا شود تا منابع مورد نياز به نحو 

مطلوب توزيع شود.
وى با بيان اينكه پيشتر گفته شده بود تالش 
را  انتخابات  مجريان  مشخصات  مى كنيم 
آنها  خود  حساب  به  را  منابع  و  كرده  دريافت 
مسير  در  و  كار  حين  كرد:  تبيين  كنيم،  واريز 
كار مشكالتى ايجاد شد و حساب ها مشكالتى 
داشتند كه مجبور به هماهنگى هاى چند باره 

با استاندارى ها شديم.
ناصريان با اشاره به اينكه دستمزد هيئت هاى 
كرد:  بيان  است،  نشده  پرداخت  هنوز  اجرايى 
تأديه  آينده  هفته  اجرايى  هيئت هاى  دستمزد 

هيئت  دستمزد  مى كنيم  تالش  و  مى شود 
از  اعتبارات  دوم  بخش  اينكه  از  بعد  بازرسى 
شد،  دريافت  برنامه ريزى  و  مديريت  سازمان 

پرداخت شود.
و  ما  بين  اختالفاتى  كرد:  نشان  خاطر  وى 
سازمان مديريت براى تأمين منابع وجود دارد 
فرصت،  نخستين  در  هستيم  تالش  در  كه 
را  اعتبارات  تخصيص  و  شود  حل  مشكل 

دريافت كنيم.
بود  تصوراتى  اختالف،  منشأ  داد:  ادامه  وى 
از  بيشترى  تعداد  شايد  مى رساند  به نظر  كه 
استان ها به مرحله دوم بروند و منابع بيشترى 
پيش بينى شده بود كه تالش خواهيم كرد طى 

هماهنگى با خزانه منابع موردنظر اخذ شوند.
معاون وزير كشور با اشاره به برگزارى انتخابات 
رياست  انتخابات  براى  كرد:  بيان  آينده  سال 
جمهورى سال آينده تمهيداتى اتخاذ شده كه 

از نيمه دوم امسال فعاليت ها آغاز خواهد شد.
مرحله  در  مى كنيم  سعى  اينكه  بيان  با  وى 
پيش بينى  را  مكفى  منابع  اعتبار  پيش بينى 
كنيم، ادامه داد: هنوز موفق به دريافت بخشى 
سازمان  از   96 سال  يافته  تخصيص  منابع  از 
نياز  مورد  اقالم  قرارداد  تا  نشده ايم  مديريت 

پيش از سال بسته شود.  
از  قبل  وعده هاى  در  كرد:  عنوان  ناصريان 
از  بعضى  در  را  خودرو  بخش  فقط  انتخابات 
استان ها نتوانستيم آن گونه كه انتظار بود تأمين 
خودروهاى  شده  انجام  اقدامات  با  اما  كنيم 
گران قيمت استاندارى ها را جمع آورى كرده و 
به مزايده گذاشته و فروخته ايم كه در يك ماه 
آينده به خودروهاى سبك تر تبديل كرده و در 

اختيار استاندارى ها قرار مى گيرد.
كسرى  مورد  در  اينكه  بيان  با  ادامه  در  وى 
داشتند،  مختلفى  مكاتبات  انتخابات  بودجه 

از  خواهش  انتخابات  برگزارى  از  قبل  افزود: 
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... اين بود 

كه تعهد مازاد بر اعتبار ندهيد.
بودن  پيش رو  در  اشاره  با  ادامه  در  ناصريان 
تالش  بايد  مسئوالن  داد:  ادامه  دولت  هفته 
اقداماتى  دولت  هفته  برگزارى  زمان  تا  كنند 
شده  انجام  كشور  استاندارى هاى  همه  در  كه 
را احصا كنند و در اختيار استانداران قرار دهند.
از  شده  انجام  اقدامات  اينكه  بيان  با  وى 
در  شده  انجام  اقدامات  و  برجام  نتايج  حاصل 
استاندارى ها احصا شود، افزود: در ادامه احصاء 
وزارت  استاندارى ها  در  شده  انجام  اقدامات 
هيئت  و  استانداران  مشترك  جلسه  كشور 
خواهيم  را  نشست  مردادماه  اواخر  را  وزيران 

داشت كه در آنجا گزارشى ارائه مى شود.
اقدامات  مورد  در  ادامه  در  كشور  وزير  معاون 
بحث  در  گذشته  سال  سه  در  شده  انجام 
بيان  فرماندارى ها  و  استاندارى ها  ساختارهاى 
پس   93 سال  در  استاندارى ها  ساختار  كرد: 
به  برنامه ريزى  و  مديريت  سازمان  احياى  از 
نوعى تحت تاثير قرار گرفت و با نشست هاى 
را  ساختار  شديم  مجبور  داشتيم،  كه  متعددى 
تغيير دهيم و بخشى از وظايف حوزه معاونت 
سازمان  به  و  جدا  استاندارى ها  برنامه ريزى 

مديريت و برنامه ريزى اضافه شد.
كمترين  ساختار  بود  تالش  اينكه  بيان  با  وى 
معاون  جديد  ساختار  در  گفت:  ببيند،  را  آسيب 
برنامه ريزى حذف شده و معاون هماهنگى امور 
اقتصادى و توسعه ايجاد شد و با توجه به اينكه 
معاونان كاهش پيدا مى كرد، مجبور بوديم كه 

ادارات كل را هم مقدارى تقليل دهيم.

معاون وزير كشور اعالم كرد :

آغاز فعاليت هاى انتخابات 
رياست جمهورى از نيمه دوم سال

تكذيب اخبار 
منتشره از سخنگوى شوراى نگهبان

شده  منتشر  اخبار  همه  نگهبان  شوراى  روابط  كل  اداره 
منتسب به سخنگوى اين نهاد را تكذيب كرد.

نگهبان  شوراى  عمومى  روابط  كل  اداره  ايسنا،  گزارش  به 
اعالم كرد: در پى انتشار برخى اخبار در تعدادى از رسانه ها 
اعالم  و  تكذيب  خبر  اين  كدخدايى،  دكتر  با  گفت وگو  در 
گونه  هيچ  ديروز  نگهبان  شوراى  سخنگوى  كه  مى گردد 

مصاحبه اى با خبرگزارى ها نداشته است.
ساعتى قبل در يك خبرگزارى به نقل از عباسعلى كدخدايى 
در  دوازدهم  جمهورى  رياست  انتخابات  برگزارى  تاريخ 

حاشيه جلسه شوراى نگهبان اعالم شده بود.

پارسايى خبر داد؛
گزارش حقوق هاى نجومى 

اواخرمرداد به قوه قضائيه مى رود
بررسى  به  اشاره  با  مجلس،  نود  اصل  كميسيون  سخنگوى 
پرونده 950 نفر از مديران در ارتباط با حقوق هاى نجومى، 
صحن  در  مرداد  اواخر  نود،  اصل  كميسيون  گزارش  گفت: 

مجلس قرائت و به قوه قضائيه ارسال مى شود.
جلسات  به  اشاره  با  پارسايى  بهرام  مهر،  گزارش  به 
مركز  كارشناسان  و  مسئوالن  با  كميسيون  اين  اخير 
براى  كشور  كل  بازرسى  سازمان  و  مجلس  پژوهش هاى 
داشت:  اظهار  نجومى،  حقوقى  فيش هاى  موضوع  بررسى 
رابطه  اين  در  مقدماتى  گزارش  جلسات،  اين  نتيجه  در 
در  مرداد  اواخر  تا  شدن،  نهايى  محض  به  و  شده  آماده 

مى شود.  قرائت  مجلس  علنى  صحن 
كرد:  تصريح  گزارش  اين  كلى  محتواى  به  اشاره  با  وى 
انجام  اقدامات  آن،  داليل  اتفاق،  كليات  به  رابطه  اين  در 
راه هاى  و  مقابله  براى  نظارتى  نهادهاى  طريق  از  شده 
پرداخته  پديده  اين  تكرار  از  جلوگيرى  براى  پيشنهادى 
خزانه  به  بايد  كه  رقمى  احتماالً  همچنين  است؛  شده 

دولت برگردد نيز، در گزارش خواهد آمد.
سخنگوى كميسيون اصل نود مجلس خاطرنشان كرد: البته 
طبق گزارش هاى رسيده به كميسيون، اكثر اين پول ها به 
خزانه برگشته است و جاى خرسندى وجود دارد كه تعداد 
پرونده  رابطه  اين  در  گفت:  پارسايى  است.  اندك  متخلفان 
حدود 950 نفر از مديرانى كه در مظان اتهام بوده  و يا به 
نحوى با مسئله حقوق هاى نجومى مرتبط بوده اند، بررسى 
درصد  چهار  از  كمتر  بررسى ها،  نتيجه  در  كه  است  شده 

باالى 30 ميليون تومان حقوق گرفته اند.
وى اظهار داشت: گزارش كميسيون اصل نود پس از قرائت 
قضائيه  قوه   به  الزم  اقدامات  براى  مجلس،  علنى  صحن  در 
قضائيه  قوه   داريم  اطالع  كه  جايى  تا  البته  مى شود،  ارسال 

تا االن نيز كارهاى عملياتى در اين رابطه انجام داده است.
گزارشى  در  افزود:  مجلس  نود  اصل  كميسيون  سخنگوى 
كه براى صحن علنى آماده خواهد شد، تا حد امكان آمار 
به  توجه  با  اما  مى شود،  قيد  گرفته  صورت  تخلفات  دقيق 
اين  در  شد؛  نخواهد  اعالم  متخلفان  اسامى  قانونى،  منع 
اعالم  محكوميت  از  پس  را  اسامى  قضايى  مراجع  رابطه 

خواهد كرد.
پارسايى تاكيد كرد: اميدواريم اقدامات انجام شده مقدمه اى 
براى برخورد با مفاسد اقتصادى بزرگتر و توجه به خواسته هاى 

رهبر معظم انقالب و افكار عمومى باشد.

مشاور امنيت ملى نخست وزير پاكستان 
با سرلشكر باقرى ديدار كرد

مشاور امنيت ملى نخست وزير پاكستان با رئيس ستاد كل 
نيروهاى مسلح كشورمان ديدار و گفتگو كرد.

سپهبد «ناصرخان جنجوعا» مشاور امنيت ملى نخست وزير 
پاكستان كه براى ديدار رسمى 3 روزه به ايران سفر كرده 
است، عصر ديروز با سردار سرلشكر محمد باقرى رئيس ستاد 

كل نيروهاى مسلح كشورمان ديدار كرد.
بين المللى  و  منطقه اى  موضوعات  دوجانبه،  مهم  مسايل 

ازجمله محورهاى گفتگوى طرفين در اين ديدار خواهد بود.
كل  ستاد  رئيس  عنوان  به  باقرى  سرلشكر  ديدار  اولين  اين 

نيروهاى مسلح با يك مقام خارجى است.
با  نيز  دوشنبه  روز  پاكستان  نخست وزير  ملى  امنيت  مشاور 
برخى ديگر از مقامات جمهورى اسالمى ازجمله امير دريابان 
شوراى   دبير  و  رهبرى  معظم  مقام  نماينده  شمخانى  على 
تحقيقات  مركز  رئيس  واليتى  على اكبر  و  ملى  امنيت  عالى 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار و گفت وگو 

كرده بود.

محسن رضايى:
كشور نيازمند اقتدار است

از  مردم  كرد:  تاكيد  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  دبير 
انتظار  آنان  شده اند.  خسته  شعار  و  شعار  و  شعار  شنيدن 
سازندگاِن  با  و  شوند  باكيفيت  كشور  خودروهاى  دارند 

خودروهاى بى كيفيت به طورجدى برخورد گردد.
فرمانده  رضايى  محسن  پاسدار  سرلشكر  مهر،  گزارش  به 
در  يادداشتى  در  مقدس  دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه 
صفحه اينستاگرام شخصى خود به مواضع و اقدامات دولت 

انتقاد كرد.
متن اين يادداشت به شرح زير است:

«كشور ما، نيازمند جديت و اقتدار است؛ چه در برخورد با 
فيش هاى حقوقى؛ چه در پاسخ دندان شكن به الجبير؛ و چه 

در حفاظت از محيط  زيست.
شعار خسته شده اند. آنان  مردم از شنيدن شعار و شعار و 
انتظار دارند خودروهاى كشور باكيفيت شوند و با سازندگاِن 
مردم  گردد.  برخورد  به طورجدى  بى كيفيت  خودروهاى 
و  بترسند؛  دولت  از  قاچاقچيان  و  دزدان  كه  دارند  انتظار 
مردم مى خواهند آمريكا وادار شود كه تعهداتش را در برجام 

عمل كند و آن را نقض نكند.
امور  در  دارند  انتظار  كشور  مسئوالن  از  به درستى،  مردم، 
داخلى قاطعيت نشان دهند و در عرصه بين المللى نيز اقتدار 

داشته باشند.»

بين الملل

خبر
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اولويت  ايران  اسالمى  جمهورى  نظام  اراده  گفت:  كشور  وزير 
سرمايه گذارى در شرق كشور است.

با  ديدار  در  فضلى،  رحمانى  عبدالرضا  ايسنا،  گزارش  به 
پاكستان  نخست وزير  ملى  امنيت  مشاور  جانجوا،  محمدناصر 
پاكستان،  و  ايران  بين  كيلومترى   900 مرز  وجود  افزود: 
دو  مردم  قلبى  وابستگى  تاريخى،  و  فرهنگى  دينى  اشتراكات 
به  ايران  اسالمى  جمهورى  ارشد  مسووالن  اعتقاد  و  كشور 
و  دوست  كشور  دو  بين  سازنده  و  سالم  خوب،  روابط  تعميق 
مكمل  را  پاكستان  و  ايران  ما  كه  است  شده  موجب  همسايه 

يكديگر بدانيم و اين روابط، راهبردى است.
وى با تاكيد بر تعميق روابط دو كشور ايران و پاكستان گفت: 
براى  كشور  دو  اقتصادى  مشترك  كميسيون  برگزارى  آماده 

پيگيرى توافقات قبلى در تهران هستيم.
او با اعالم اين كه ما خواهان صلح، امنيت، آرامش و پيشرفت 
براى دولت و ملت پاكستان هستيم، گفت: براى ايجاد و تقويت 
اين شرايط تمام توان خود را به كار خواهيم گرفت و با كمك 
ببريم  پيش  به  سرعت  با  را  كشور  دو  توافقات  مى توانيم  هم 
مشترك  كميسيون  اجالس  تاريخ  شدن  نهايى  با  آماده ايم  و 
كنيم.  برگزار  تهران  در  را  اجالس  اين  كشور  دو  اقتصادى 
رحمانى فضلى گفت: براى تشكيل كميته هاى ويژه امنيتى و 
مرزى بين ايران و پاكستان آمادگى كامل داريم و با دعوت از 
اين  تحقق  خواستار  ايران  به  سفر  براى  پاكستان  كشور  وزير 

موضوع هستيم.

وى با اعالم اين كه يكى از اولويت هاى مهم جمهورى اسالمى 
ايران توسعه اقتصادى بدنه شرقى كشور به ويژه استان سيستان 
افزود:  است،  اجتماعى  و  اقتصادى  داليل  به  بلوچستان  و 
كشور؛  شرق  در  سال   10 اندازه  به  اخير  سال  سه  در  دولت 
بندر  توسعه  راه آهن،  جمله  از  اقتصادى  مختلف  بخش هاى  در 
چابهار، مجتمع هاى پتروشيمى، پااليشگاه و آماده سازى پنجاه 
است،  كرده  فعاليت  كشاورزى  توسعه  براى  زمين  هكتار  هزار 
زيرا معتقديم تامين امنيت پايدار در اين منطقه از طريق توسعه 
اقتصادى امكان پذير خواهد بود و اين آمادگى را داريم كه در 
تحقق چنين شرايطى براى مناطق مرزى پاكستان با ايران هم 

همكارى داشته باشيم.
وزير كشور به فعاليت گروه هاى افراطى و انحرافى خشونت طلب 
در منطقه اشاره كرد و گفت: بزرگ ترين نگرانى مردم منطقه 
وجود دشمنان مشترك دين، استقالل و آزادى كشورها از جمله 
دخالت  و  اسالم  حقيقت  از  منحرف  گروه هاى  ساير  و  داعش 
كه  طرحى  و  دخالت  هيچ گونه  ما  و  است  بيگانه  نيروهاى 
نمى پذيريم  را  شود  اسالمى  كشورهاى  بين  اختالف  به  منجر 
و اميدواريم با هوشيارى همه كشورهاى اسالمى مردم مسلمان 

اين كشورها شاهد تحقق صلح، عمران و آبادانى باشند.
در اين ديدار محمدناصر جانجوا، مشاور امنيت ملى نخست وزير 
پاكستان نيز با تشكر از رحمانى فضلى، وزير كشور به خاطر ارائه 
ديدگاه هاى دوستانه و حسن نيت ايشان گفت: با وجود شرايط 
سخت جنگ و بحران در منطقه، ايران و پاكستان در كنار هم 

قرار دارند و با سرمايه گذارى مشترك به ايجاد صلح و امنيت در 
منطقه كمك مى كنند.

او تروريسم را دشمن مشترك دو كشور خواند و گفت: ما راهى 
طوالنى را براى توسعه همكارى هاى مشترك پيش رو داريم و 
اميدواريم آينده بسيار خوبى با كمك همديگر براى دو كشور 

ايران و پاكستان فراهم كنيم.
جانجوا با اشاره به ديدار ديروز خود با شمخانى، دبير شوراى عالى 
امنيت ملى جمهورى اسالمى ايران،  ديدارهاى خود در تهران را 
بسيار مفيد و سازنده خواند و بر استمرار همكارى هاى مطلوب بين 

دو كشور تأكيد كرد.

وزير كشور :
اراده نظام جمهورى اسالمى ايران اولويت سرمايه گذارى در شرق كشور است

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس، در واكنش به درز اطالعات محرمانه 
هسته اى ايران از آژانس، گفت: اگر قرار باشد 
اين كار تكرار و تبديل به رويه شود، پروتكل 

الحاقى نيز مى تواند رد شود.
به  اشاره  با  نوريان  اردشير  مهر،  گزارش  به 
برجام  اجراى  ماهه  سه  گزارش  دومين  ارائه 
اظهار  گذشته،  هفته  در  كميسيون  اين  به 
و  گزارش  اين  محتواى  بررسى  با  داشت: 
نشست  در  خارجه  امور  وزير  اظهارات  نيز 
كميسيون امنيت ملى، مشخص مى شود كه 
را  ها  بدعهدى  از  اى  مجموعه  مقابل  طرف 

مرتكب شده و بسيارى از تعهداتى را كه بايد 
مى  انجام  اجماع  مورد  زمان بندى  اساس  بر 
شد، انجام نداده است كه االن شاهد آثار رفع 

تحريم ها باشيم.
آثار  اينكه  بيان  با  شهركرد  مردم  نماينده 
داد:  ادامه  شود،  نمى  مشاهده  ها  تحريم  رفع 
همانطور كه آقاى ظريف گفت، تحريم ها بر 
روى كاغذ و در قطعنامه ها برداشته شده ولى 
در زمينه مبادالت مالى موانعى وجود دارد كه 

مانع مشاهده نتايج برجام مى شود.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
طرف  رسد  مى  نظر  به  كرد:  تصريح  مجلس 

تعلل  و  موضوعات  برخى  گروكشى  با  مقابل 
شده  فضا  اين  ايجاد  انجام تعهدات، باعث  در 
اطمينان  عدم  نوعى  ديگر،  سوى  از  و  است 
و  ايران  ميان  مالى  و  تجارى  مبادالت  براى 

كشورهاى 1+5 وجود دارد.
نوريان تصريح كرد: حرف اعضاى كميسيون به 
وزير امور خارجه هم اين بود كه برجام بايد هم 
موانع حقوقى و قانونى مرتبط با تحريم ها را رفع 
مى كرد و هم فضاى روانى باقى مانده از گذشته 
را از بين مى برد كه به نظر مى رسد، مانع اول 
برطرف شده، اما در رابطه با مانع دوم عدم اراده 
جدى طرف مقابل مخصوصا آمريكايى ها باعث 

ايجاد فضاى عدم اطمينان شده است.
و  فنى  اشكاالت  برخى  به  همچنين  وى 
كشور  بانكى  و  تجارى  نظام  در  ساختارى 
اشاره كرد و گفت: اين موانع هم به نوعى مانع 
مبادالت تجارى مى شود كه البته اين مساله 
در مقايسه با عوامل قبلى يك عامل ثانويه و 

فرعى است كه به راحتى قابل حل است.
آژانس از اطالعات محرمانه هسته اى 

ايران، سوء استفاده كرده است
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
اطالعات  درز  به  واكنش  در  ادامه  در  مجلس 
محرمانه مربوط به برنامه بلندمدت هسته اى 
انرژى  بين المللى  آژانس  سوى  از  كه  ايران 
داشت:  اظهار  است،  گرفته  صورت  اتمى 
فراموش نكنيم كه طرف مقابل ما آمريكاست 

كه ذاتا با ماهيت انقالب اسالمى دشمنى دارد؛ 
بنابراين وقتى با دشمن مذاكره مى شود بايد 

تمام جوانب احتياط سنجيده شود.
نوريان ادامه داد: بايد متوجه باشيم كه آمار و 
اطالعات محرمانه ما ممكن است روزى مورد 
االن  كه  گيرد  قرار  مقابل  طرف  سوءاستفاده 
اين اتفاق افتاده است و آژانس با نقض عهد 
نگهدارى  به  مربوط  هاى  پروتكل  برخالف  و 
از  هايى  بخش  انتشار  باعث  محرمانه،  اسناد 

اين سند شده است.
دهد  مى  نشان  مساله  اين  كرد:  تاكيد  وى 
بايد  مقابل  طرف  به  اطالعات  انتقال  در  كه 
حال  در  باشيم؛  داشته  بيشترى  دورانديشى 
اسالمى  جمهورى  اينكه  بر  عالوه  نيز  حاضر 
مراتب اعتراض شديد خود را به آژانس اعالم 
كرده است، در قدم بعدى اگر اين مساله تكرار 
شود و بخواهند از اسناد در اختيار سوءاستفاده 
در  آنها  با  اطالعاتى  چنين  نبايد  ديگر  كنند، 

ميان گذاشته شود.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
اين  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  مجلس 
پذيرش  عدم  شامل  تواند  مى  ايران  واكنش 
پروتكل الحاقى نيز شود، تصريح كرد: اگر اين 
كار آژانس تبديل به يك رويه شود، چنين مساله 
اى قابل انجام است، اما وزارت خارجه و دستگاه 
هاى مسئول در چنين وضعيتى بايد جوانب كار 

را بررسى كرده و به مجلس گزارش دهند.

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس :

«درز اطالعات هسته اى» تكرار شود، پروتكل الحاقى را رد مى كنيم



ارشارش 4
شماره 14 - پنجشنبه 7 مرداد 1395 راهكار ساماندهى بازار مرغ

رئيس انجمن صنفى پرورش دهندگان مرغ گوشتى گفت: عرضه 
مرغ در بورس كاال باعث حذف دالالن و واسطه ها از بازار اين 

محصول مى شود.
در  كه  ديگرى  كاالى  هر  يا  مرغ  اظهارداشت:  يوسفى  محمد 
باعث  و  دارد  شفاف  و  روشن  قيمت  مى شود  عرضه  كاال  بورس 

كوتاه شدن دست واسطه ها و دالالن در تعيين قيمت مى شود.
وى اضافه كرد: افراد با مراجعه به سايت بورس از نرخ روز با خبر 
مى شوند و ديگر مجبور به خريد كاال با قيمت باالتر نخواهند شد.
رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى تاكيد كرد: ورود مرغ 
يا هر كاالى ديگرى به بورس كاال به ثبات قيمت در بازار كمك 
خواهد كرد. يوسفى با اشاره به عرضه مرغ منجمد در بازار ادامه 
داد: اگر مصرف كنندگان از خريد مرغ منجمد در بازار استقبال 

كنند مجبور به خريد اين كاال با قيمت باالتر نخواهند شد.  
درباره  گوشتى  مرغ  دهندگان  پرورش  صنفى  انجمن  رئيس 
صادرات اين كاال به عراق هم گفت: شرايط صادرات بايد رضايت 

بخش باشد و در صورت نياز يارانه هم داده شود.

تغيير جديد 
در شيوه ثبت سفارش 3 رديف تعرفه اى

دولت به تازگى تصميم گرفته تا ثبت سفارش پيش فاكتورهايى كه 
كاالهاى آنها در فصول 26،47 و 45 كتاب تعرفه قرار دارند، در 
سامانه جامع تجارت صورت گيرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تغييرات جديدى را در شيوه ثبت سفارش 3 رديف تعرفه اى انجام 
داده كه بر اين اساس، ثبت سفارش فاكتورهايى كه كاالهاى آنها 
منحصرا در فصول 26، 45 و 47 كتاب تعرفه قرار دارند، از تاريخ 
پنجم مردادماه جارى، در سامانه جامع تجارت به ثبت رسند. متن 

كامل اين ابالغيه به شرح زير است:
و  تجارى  فرآيندهاى  تسهيل  راستاى  در  رساند  مى  اطالع  به 
بهبود عملكرد آنها، ثبت سفارش پيش فاكتورهايى كه كاالهاى 
دارند،  قرار  تعرفه  كتاب   47 و   45  ،26 فصول  در  منحصرا  آنها 
آدرس به  تجارت  جامع  سامانه  در   1395 مرداد   5 تاريخ  از 

h انجام مى گردد. ps://www.ntsw.ir
در  بايد  ابتدا  متقاضيان  كار  اين  براى  كه  است  توضيح  به  الزم 
سامانه جامع تجارت ثبت نام نمايند. -- شماره مركز تماس اين 
 021-22222811  : مشكالت)  رفع  و  راهنمايى  (جهت  سامانه 
داخلى 671 و 681 --* فصل 26 : سنگ فلز، جوش و خاكستر 
 *-- آن  از  شده  ساخته  اشياء  و  پنبه  چوب   :  45 فصل   *--
فصل 47 : خمير چوب يا ساير مواد اليافى سلولزى؛ كاغذ يا مقوا 
براى بازيافت (آخال و ضايعات) -- *متقاضيانى كه در يك پيش 
فاكتور عالوه بر فصول ذكر شده، كااليى در ساير فصول نيز دارند 

جهت ثبت سفارش همچنان از سامانه ثبتارش استفاده نمايند.

رئيس كل سابق بانك مركزى:
قوانين كافى براى شفافيت 
اطالعات بانكى وجود دارد

پيش بينى  قبل  از  قوانين  گفت:  مركزى  بانك  سابق  كل  رئيس 
شده اند اما بازرسى هاى داخلى بايد درباره تخلفات هوشيار عمل 
كرده و به تخلفات رسيدگى كنند تا شاهد شفافيت اطالعات و 

كاهش تخلفات بانكى باشيم.
به گزارش فارس؛ محمود بهمنى در پاسخ به اين پرسش كه در 
راستاى شفافيت اطالعات در عمليات بانكى در كشورهاى ديگر 
چه اقداماتى انجام و قوانين شفافيت اطالعات به چه ترتيب اجرا 
لحاظ  به  كه  كشورهايى  و  ديگر  كشورهاى  در  گفت:  شود،  مى 
بانكى و شفافيت اطالعات قوى عمل مى كنند نظارت هاى قوى 
ترى اعمال مى شود كه اين نظارت ها هم به صورت داخلى و 
هم خارجى اعمال مى شود. وى ادامه داد: نظارت ها در شبكه 
بانكى ايران به اين ترتيب است كه نظارت هاى داخلى از طريق 
خود شبكه بانكى صورت مى گيرد و برخورد بازرسى ها هم به 
صورت جداگانه نظارت مى شود،به گونه اى كه مناطق بازرسى 

خود تحت نظارت يك بازرسى كامل قرار دارند.
نماينده مجلس دهم افزود: بازرسى ها از طريق سيستم رجيسترى 
و   offline هاى  بازرسى  كه   پذيرد  مى  صورت  شبكه اى  و 
online و بازرسى حضورى هم در شبكه بانكى انجام مى شود.

و  حضورى  از  اعم  ها  بازرسى  اين  تمام  كرد:  اضافه  وى 
غيرحضورى از سوى اداره نظارت بانك مركزى انجام مى شود و 

در اداره نظارت نيز بخشى براى بررسى حسابها وجود دارد.
بهمنى با بيان اينكه اين نظارت ها در بانك هاى دولتى بصورت 
خودكار مى تواند انجام شود، گفت: در كنار همه اين بازرسى هاى 
داخلى، نهادهاى كنترلى خارج از بانك ها مانند سازمان بازرسى 

كل كشور نيز بر فرآيند بانكى نظارت مى كنند.
رئيس سابق بانك مركزى درباره زيرساخت هاى مشخص براى 
مجلس،  مسئوليت  و  اطالعات  شفافيت  حوزه  در  قانون گذارى 
بحث  در  داشت:  اظهار  مورد،  اين  در  نهادها  ديگر  و  دولت 
در  كافى  قوانين  نيست،  جديد  قوانين  وضع  به  نيازى  بازرسى ها 
اين حوزه وجود دارد و اختيارات كافى در قوانين براى بازرسى ها 
در نظر گرفته شده است كه بازرسى ها با تكيه بر آن انجام مى 

شود و از اين جهت مشكلى وجود ندارد.
وى افزود: قوانين از قبل پيش بينى شده اند اما بازرسى هاى داخلى 
بايد درباره تخلفات هوشيار عمل كنند و به تخلفات رسيدگى كنند 

تا شاهد شفافيت اطالعات و كاهش تخلفات بانكى باشيم.
اين كارشناس مسايل اقتصادى در پاسخ به اين پرسش كه چرا با 
وجود همه اين بازرسى ها و نبود خالء قانونى اما همچنان فسادها 
و تخلفات گسترده اى مانند تخلف مديرعامل سابق بانك ملت به 
وقوع مى پيوندد، گفت: من فكر مى كنم بازرسى ها بايد با دقت 
بيشترى انجام شود و مجموعه هاى بازرسى بايد پيگيرتر باشند.

پرسشى  به  پاسخ  در  دهم  مجلس  در  ساوجبالغ  مردم  نماينده 
و  فساد  بحث  در  نظارتى  هاى  دستگاه  حساسيت  ميزان  درباره 
گفت:  موضوع،  اين  رصد  و  اخير  سال  چند  طى  بانكى  عمليات 
دقت  ميزان  و  پرسيد  مسئول  هاى  دستگاه  از  بايد  باره  اين  در 
دستگاه ها طى سال هاى اخير براى شفافيت اطالعات موضوعى 

است كه دستگاه هاى ذيربط بايد در باب آن اظهار نظر كنند.
وى در ادامه تصريح كرد: پايگاه هاى اطالعاتى در كشور حتما در 
اختيار نهاد نظارتى قرار دارند و اگر هم در اختيار نهادهاى نظارتى 

نباشند بايد در اختيار آنها قرار بگيرد.
پرسشى  به  پاسخ  در  و  پايان  در  مركزى  بانك  سابق  كل  رئيس 
درباره FATF و اينكه آيا ممكن است از اين طريق امكان دسترسى 
بيگانگان به اطالعات مالى حساس فراهم شود، گفت: در اين مورد 
وزارت اقتصاد و بانك مركزى بهتر مى توانند پاسخگو باشند كه آيا 
چيزى امضا شده است يا نه و اگر شده است دقيقا چه مواردى است و 

يا در تفاهم نامه ها چه بحث هايى مطرح شده است.

نگاه اقتصاد

شرايط جديد طرح كارت اعتبارى 
خريد كاالى ايرانى اعالم شد

صنعت،  وزارت  خانگى  لوازم  و  فلزى  صنايع  مديركل 
 شرايط جديد طرح كارت اعتبارى خريد كاالى ايرانى را 

اعالم كرد.
سازمان  اخير  جلسه  براساس  گفت:  هاشمى  عباس 
مديريت و برنامه ريزى كشور كه با حضور معاونت توسعه 
دستگاه  منتخب،    واحدهاى  سازمان،    اين  توليدى  امور 
تصميمات  شد،  برگزار  عامل  بانك هاى  و  اجرايى  هاى 
جديدى  براى ادامه فرآيند طرح خريد اعتبارى كاالهاى 
مصرفى بادوام اتخاذ شده است، بر اين اساس نظر وزارت 
صنعت، معدن وتجارت بر توسعه دامنه شمول  متقاضيان 
طوريكه  به  بوده،  موجود  وضع  از  تر  گسترده  طور  به 
تامين  لشكرى،  كشورى،  بازنشستگان  و  شاغلين  تمامى 
اجتماعى و ساير بيمه هاى رسمى بتوانند از مزاياى طرح 

مذكور استفاده نمايند.
مديركل صنايع فلزى و لوازم خانگى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: اين موضوع با اعالم و تاكيد وزير صنعت، 
معدن و تجارت بطور جدى از سازمان مديريت و برنامه 
اين  است؛  پيگيرى  درحال  مركزى  بانك  و  كشور  ريزى 
در حالى است كه هم اكنون كاركنان قوه قضائيه،   بنياد 
شهيد،  كميته امداد و سازمان ثبت احوال به دامنه شمول 
كماكان  وزارتخانه  اين  نظر  گرچه  شدند؛  اضافه  طرح 

شموليت گسترده طرح است.
به  كارت ها  اعتبار  ميزان  همچنين  كرد:  تصريح  وى 
حذف  اينكه  ضمن  مى يابد؛  افزايش  ريال  ميليون  يكصد 
محدوديت سقف حقوق متقاضيان دريافت كارت نيز قبال 
طى بخشنامه سازمان مديريت وبرنامه ريزى جهت اجرا 
ابالغ شده است و مهلت استفاده از كارتها از زمان تحويل 

به متقاضى  نيز به مدت 6 ماه تعيين گرديد.
طرح  اجراى  زمانى  دوره  گرديد  مقرر  هاشمى،  گفته  به 
براى بانكهاى عامل و دستگاه هاى اجرايى تا پايان سال 
1395 تمديد شود؛ اما جهت اجرايى شدن تصميمات فوق 
الذكر، منتظر ابالغ سازمان مديريت وبرنامه ريزى به بانك 
اينكه  ضمن  هستيم،  ذيربط  هاى  سايردستگاه  و  مركزى 
تحرك  وايجاد  طرحها  اينگونه  موفقيت  گردد  مى  تاكيد 
واقعى در تقاضا و بازار درگرو همكارى همه دستگاه هاى 

اقتصادى است.

خروج اقتصاد از ركود 
و تقويت سودآورى شركت ها

رئيس جديد سازمان بورس گفت:حتمًا كارهاى خوب قبلى 
را با قوت كامل ادامه مى دهيم و برنامه هاى در دستور كار 
وجود دارد كه با مشورت فطانت و ساير آقايان به زودى 

اعالم مى شود.
شاپور محمدى رئيس جديد سازمان بورس و اوراق بهدار 
حتم  طور  به  گفت:  خود  بورسى  نظر  اظهار  نخستين  در 
اقدام هاى خوب آقاى فطانت را با قوت كامل ادامه داده و 
برنامه هاى در دستور كار وجود دارد كه با مشورت ايشان 

و ساير آقايان به زودى اعالم خواهيم كرد.
سرمايه،  بازار  روز  مباحث  زمينه  در  اينكه  بيان  با  وى 
قوت  با  شركت ها  سودآورى  تقويت  و  صنعت  از  حمايت 
بر  مبنى  فارس  پرسش  به  پاسخ  در  يافت،  خواهد  ادامه 
استمهال  موضوع  مورد  در  نامه نگارى ها  تكليف  اينكه 
ماليات ناشى از تجديد ارزيابى دارايى شركت ها چه خواهد 
تجديد  مالياتى  معافيت  تمديد  مورد  در  كرد:  عنوان  شد، 
گرفته  صورت  اقدام هاى  حتم  طور  به  دارايى ها  ارزيابى 
پيگيرى خواهد شد و هر گاه  الزم باشد كه هماهنگى با 
سازمان امور مالياتى براى حمايت از بازار سرمايه صورت 

گيرد، به طور حتم رخ خواهد داد.
اكنون  هم  افزود:  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئيس 
آورى  سود  تقويت  و  ركود  از  اقتصاد  خروج  موضوع 
شركت ها و همچنين بنگاه هايى كه با مشكل تامين مالى 
حال  در  استانى  و  ملى  كارگروه هاى  در  هستند،  روبرو 
پيگيرى است و اين در حالى است كه يكى از اولويت هاى 
سازمان بورس براى افزايش سودآورى شركت ها خواهد 
بود كه ادامه مى يابد. محمدى در پاسخ به سوالى مبنى بر 
اينكه چشم انداز بازار سهام تا پايان سال را چگونه ارزيابى 
تا  سرمايه  بازار  انداز  چشم  من  نظر  به   » گفت:  مى كند، 

پايان سال جارى مثبت خواهد بود.»

روزانه 8 هزارتن شكر عرضه مى شود
تا  شده  مهيا  فرصتى  كاال،  بورس  اعالم  اساس  بر 
مصرف كنندگان شكر از اين بازار منتفع شوند و با هماهنگى 
صورت  به   و  تن  هزار   8 روزانه  كشاورزى  جهاد  وزارت 

هفتگى 40 هزار تن شكر در بورس كاال عرضه مى شود.
عرضه شكر در بورس كاال از تير سال 1389 آغاز شد، در 
تيرماه سال 95 معادل 130هزار تن شكر در بورس كاال 
نرسيد  فروش  به  كاال  بورس  در  آن  كل  اما  شد،  عرضه 
به  رو  نيز  آن  قيمت  شكر،  از  انبارها  بودن  پر  وجود  با  و 

افزايش است.
دولتى  بازرگانى  شركت  داخلى  بازرگانى  معاون  گفته  به 
علم  با  چراكه  هستند،  شكر  گرانى  عامل  دالالن  برخى 
است،  يافته  افزايش  قدرى  شكر  جهانى  قيمت  اينكه  به 
تا  مى كنند  نگهدارى  و  كرده   خريدارى  را  محموله هايى 
حالى  در  بفروشند.  قيمت  افزايش  با  و  مناسب  موقع  در 
دستگاه هاى  و  مى شود  محسوب  تخلف  موضوع  اين  كه 
نظارتى بايد نسبت به اين موضوع واكنش نشان دهند و 

آن را پيگيرى كنند.
بازرگانى  شركت  سوى  از  شكر  تن  حدود 10هزار  روزانه 
دولتى و بخش خصوصى در بورس كاال عرضه مى شود، 
اما مشترى واقعى براى آن وجود ندارد و مشخص نيست 
دالالنى كه اين محموله هاى شكر را خريدارى مى كنند، 
آن را كجا و چطور عرضه مى كنند و به نظر مى رسد، اين 

محموله ها در جايى نگهدارى و احتكار مى شود.

دريچه اقتصاد

خصوصى سازى  سازمان  گزارش  دولت  هيات 
نحوه  نيز  و  سازمان  اين  عملكرد  ارزيابى  و 
مورد  را  شده  واگذار  شركت هاى  بر  نظارت 
در  وزيران  هيأت  داد.  قرار  بررسى  و  بحث 
حجت االسالم  رياست  به  چهارشنبه  روز  جلسه 

سازمان  گزارش  جمهور،  رييس   روحانى  حسن 
سازمان  اين  عملكرد  ارزيابى  و  خصوصى سازى 
و نيز نحوه نظارت بر شركت هاى واگذار شده را 

مورد بحث و بررسى قرار داد.
عملكرد  از  تشكر  با  جلسه  اين  در  جمهور  رييس  

اجراى  جدى  پيگيرى  خصوصى سازى،  سازمان 
اصل44 قانون اساسى را كه به تعبير مقام معظم 
در  اقتصادى  انقالب  به  منجر  مى بايست  رهبرى 
كشور شود، خواستار شد. روحانى همچنين بر ضرورت 
واگذارى شركت ها به اشخاص صاحب صالحيت و 
ساماندهى واگذارى به گونه اى كه زمينه سازى تحول 

اقتصادى در كشور باشد، تأكيد كرد.
خصوصى سازى،  سازمان  گزارش  اساس  بر 
 60 رتبه بندى  و  ارزيابى  به  نسبت  سازمان  اين 
شركت واگذار شده به صورت كنترلى (مقايسه3 
براساس  و  شدن)  خصوصى  از  بعد  و  قبل  ساله 
بهره ورى،  و  اقتصادى  بورس،  و  مالى  معيار   4
و  فرآيند  مديريت  و  انسانى  منابع  و  اشتغال 
كرده  اقدام  معيار  زير   26 همچنين  و  نوآورى 
كه 63  مى دهد  نشان  ارزيابى  اين  نتيجه  است. 
درصد شركت هاى واگذار شده پس از واگذارى 
با رشد بازدهى دارايى و 85 درصد با افزايش در 

بهره ورى نيروى كار همراه بوده اند.
همچنين براساس گزارش سازمان خصوصى سازى، 
رشد ميانگين سود خالص 77 درصد شركت هاى 
مقايسه  در  خصوصى سازى  از  پس  بررسى  مورد 
با قبل از آن و نيز رشد فروش محصول و درآمد 
حاصل از ارايه خدمات 90 درصد از اين شركت ها، 
از ديگر نكات مثبت حاصل از واگذارى شركت هاى 
ياد شده است. در ادامه جلسه هيات دولت، آيين نامه 
اجرايى نحوه انتشار و فروش اوراق صكوك اجاره 

به تصويب رسيد.
اقتصادى  امور  وزارت  آيين نامه،  اين  موجب  به 
ساير  يا  و  دولت  دارايى هاى  مى تواند  دارايى  و 
انتشار  مبناى  را  حقوقى  و  حقيقى  اشخاص 
اوراق اجاره قرار دهد. ميزان تخصيص اوراق به 
دستگاه هاى اجرايى مزبور متناسب با دارايى هاى 
معرفى شده و همچنين مصارف پيش بينى شده 
در قانون بودجه سال 1395 كل كشور خواهد بود.

توسط هيات وزيران صورت گرفت ؛

شركت ها به اشخاص صاحب صالحيت واگذار شود

قاچاق  با  مبارزه  مركزى  ستاد  سابق  معاون 
كاال و ارز با تاكيد بر الزامات طرح رجيسترى 
موبايل، ماجراى توقف اين طرح در سال 86 را 

تشريح كرد.
مهدى ابويى با اشاره به برخى نكات قابل تامل 
در اجراى طرح رجيسترى گوشى تلفن همراه 
هاى  دستگاه  اخير  هاى  ماه  در  اينكه  گفت: 
مشمول تحرك بيشترى در امر مبارزه با قاچاق 

كاال از خود نشان داده اند، قابل تقدير است.
ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سابق  معاون 
اظهارداشت: اما نكته مهمى كه در اين رابطه 
هايى  طرح  اجراى  گيرد  قرار  توجه  مورد  بايد 
مديران  سوى  از  قبل  هاى  دوره  در  كه  است 
وقت ستاد مبارزه با قاچاق كاال تهيه شد ولى به 

داليلى اين طرح ها يا به اجرا در نيامد يا فقط 
مراحل اوليه آن اجرا مى شد. چون اين نوع طرح 
ها بايد با لحاظ شرايط نسبتا مناسب اقتصادى 
و اجتماعى كه با تالش و برنامه ريزى دولت 
يازدهم فراهم شده، مجدد با حضور كارشناسان 
و اهل فن كامل بررسى و به اجرا گذاشته شود.
ابويى ادامه داد: از جمله اين طرح ها رجيسترى 
نمودن گوشى هاى تلفن همراه است. در سال 
1385 در شرايطى مسئوالن وقت ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال دست به اين ابتكار زدند كه به 
دليل سياست و تصميم غلط دولت نهم تعرفه 
واردات گوشى تلفن همراه يك شبه از 4 به 60 
درصد رسيد كه نتيجه آن دستيابى افراد خاص 
درآمدهاى  به  سودجو  شبكه هاى  عوامل  و 

ميلياردى و تبديل 95 درصد بازار اين كاال به 
زمان  آن  تا  كه  صورتى  در  است،  بوده  قاچاق 
همراه  تلفن  گوشى  قاچاق  عنوان  به  مشكلى 

وجود نداشت.
وى خاطرنشان كرد: از آنجا كه تالش مسئوالن 
برگشت  به  دولت  نمودن  قانع  در  ستاد  وقت 
تعرفه واردات عليرغم ارائه داليل مستند علمى و 
اقتصادى و اثبات تبعات منفى تصميم دولت به 
نتيجه نرسيد تنها راه ممكن براى پيشگيرى و 
كنترل قاچاق بى رويه گوشى تلفن همراه جدا از 
اقدامات انتظامى و اطالعاتى تهيه و اجراى طرح 
رجيسترى بود، لذا اين طرح پس از حدود شش 
نمونه  بررسى  و  كارشناسى  و  فنى  جلسات  ماه 
فراهم  و  ديگر  كشور  چند  در  آن  اجراى  هاى 
نمودن امكانات سخت افزارى و نرم افزارى از 
طريق اپراتورهاى همراه اول و ايرانسل مهيا شد.

اين مقام سابق ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
اينكه  با  طرح  آزمايشى  مرحله  اجراى  با  افزود: 
داشت  وجود  اجرا  در  اشكاالتى  و  مشكالت 
تصميم گرفته شد از 86.4.1 مرحله اول آن به اجرا 
درآيد؛ اما به داليل نامعلوم وزير وقت ارتباطات و 
فن آورى طى يادداشت دستى از معاون اول وقت 
رياست جمهورى درخواست توقف اجراى طرح را 
مى نمايد كه آقاى داوودى در ذيل همان يادداشت 

دستور توقف را صادر كه به ستاد ابالغ مى شود.
به گفته ابويى، لذا اساسا طرح در آن مقطع به 
اجرا در نيامد، اما نكته مهمى كه در اين رابطه 
بايد لحاظ و مورد توجه قرار گيرد شرايط فراهم 

شده از سوى دولت يازدهم است كه در نقطه 
مقابل دولت نهم قرار دارد در حال حاضر تعرفه 
واردات گوشى تلفن همراه به ميزان قابل توجه 
و قابل قبولى كاهش يافته و چند سالى است 
كه نمايندگى برندهاى اصلى مجدد در تهران 
فعال و نسبت به واردات قانونى فعال شده اند.

وجود  به  توجه  با  بنابراين  كرد:  تاكيد  وى 
همراه  تلفن  گوشى  دستگاه  ميليون   50 حدود 
در دست مردم و احتمال رجيستر شدن گوشى 
هاى قاچاق، ضرورت دارد ابعاد مختلف فنى و 
اجرايى طرح با تامل و دقت بيشترى از سوى 
كارشناسان دستگاه ها مورد بررسى قرار گرفته 
امكان  با  جمعى  اقناع  طرح  اجراى  نحوه  و 

بخش خصوصى حاصل شود.
معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: 
نكته مهم ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
تجربه سال هاى 90 و 91 است كه مديران وقت 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال موفق شدند با كاهش 
تعرفه واردات گوشى تلفن همراه به 14 درصد و 
اتخاذ تدابير ويژه قاچاق اين كاال را از 95 درصد به 
40 درصد كاهش دهند كه البته با تغيير مديران در 

سال 92 تداوم اجراى آن تدابير ابتر ماند.
ابويى تصريح كرد: به نظر مى رسد مى توان در شرايط 
موجود با مديريت مناسب و اتخاذ روش مناسب ديگر 
قاچاق اين كاال را به حداقل مورد نظر كاهش داد و در 
صورت عدم دستيابى به نتيجه و منحصر شدن اقدام 
به رجيستر آن وقت نسبت به اجراى رجيستر شدن 

گوشى هاى تلفن همراه اقدام نمود.

ماجراى توقف رجيسترى موبايل در سال86

مديرانى كه همچنان يارانه مى گيرند!
در حالى كه وزارت كار مى گويد برنامه اى براى 
حذف يارانه كارگران ندارد، اما اشتباهات صورت 
گرفته در حذف يارانه برخى افراد مشمول، باعث 
جامعه  درآمد  كم  طبقات  در  نگرانى هايى  ايجاد 

شده است.
به گزارش مهر، در دو سه سال گذشته كه دولت 
دست  در  را  كشور  امور  مسئوليت  اميد  و  تدبير 
گرفت، يكى از مهم ترين و ُپرچالش ترين موارد 
اين بوده كه دولت بايد روند پرداخت يارانه نقدى 
قبل  مجلس  در  زمينه  اين  در  و  كند  متوقف  را 
مصوبات و تكاليفى بر عهده دولت گذاشته شد و 
نمايندگان مجلس نهم تا واپسين روزهاى فعاليت 
نقدى  يارانه  بايد  دولت  كه  مسئله  اين  بر  خود 

ميليون ها نفر را قطع كند، پافشارى مى كردند.
هرچند اصل موضوع مطرح شدن پرداخت يارانه 
شدن  عادالنه  بر  سابق  دولت  زمان  در  نقدى 
اقشار  كردن  برخوردار  و  كشور  در  ثروت  توزيع 
كارها  عمال  اما  بود،  كشور  منابع  از  درآمد  كم 
در مسيرى افتاد كه يارانه نقدى به همه كشور 
پرداخت شد و موضوع توزيع عادالنه يارانه ها از 
همان ابتدا زير سوال رفت. اساسا افزايش قيمت 
حامل هاى انرژى به اين دليل اتفاق افتاده بود 
جامعه  ضعيف  اقشار  به  آن  از  حاصل  منابع  كه 

پرداخت شود ولى در عمل چنين نشد.
پس از آن پرداخت يارانه نقدى به همه ايرانيان با 
هر ميزان درآمد و برخوردارى آغاز شد و ماهيانه 
شد.  واريز  تومان   45500 ايرانى  هر  حساب  به 
دولت وقت مى گفت ما مى خواهيم يارانه را از 
افراد ثروتمند بگيريم و آن را به طبقات ضعيف 
و  نشد  عملى  هرگز  كه  ادعايى  بدهيم،  جامعه 
مى توان گفت بار افزايش لجام گسيخته قيمت ها 
در كشور نيز نهايتا دوباره بر دوش اقشار ضعيف 

قرار گرفت.
بار گرانى ها بر دوش كم درآمدها

اميد  و  تدبير  دولت  وقتى   92 سال  تابستان  در 
فعاليت خود را آغاز كرد، اساسا با پرداخت يارانه 
نقدى به اقشار جامعه موافق نبود اما امكان حذف 
يكباره يارانه نقدى مردم هم وجود نداشت. دولت 
نه بانك اطالعاتى مناسبى براى شناسايى گروه 
داشت  تمايل  اينكه  نه  و  داشت  ُپردرآمد  هاى 

حذف يارانه نقدى مردم به اسم وى ثبت شود.
درباره  شده  مطرح  مباحث  برخى  حال،  عين  در 
حذف  درباره  دولت  براى  قبل  مجلس  تكاليف 

سياسى  كار  شائبه  كه  بوده  اين  نقدى  يارانه 
مطرح است و مجلس مى خواهد از اين طريق 
وجود،  اين  با  دهد.  قرار  فشار  تحت  را  دولت 
هاى  گروه  يارانه  حذف  لزوم  موضوع  اصل 
درآمد،  كم  اقشار  از  بيشتر  حمايت  و  برخوردار 
موضوعى كامال درست و تقريبا مورد قبول همه 

كارشناسان و مسئوالن است.
صورت  به  تا  كرد  تالش  دولت  گذشته  سال 
يارانه  خير  از  كند  راضى  را  مردم  آميز  مسالمت 
45500 تومانى بگذرند و به دولت اجازه دهند تا 
اين منابع را در جاهاى ديگرى هزينه كند. دولت 
مدعى است مى تواند در صورت انصراف مردم از 
دريافت يارانه به عنوان نمونه خدمات بهداشت و 

درمان را رايگان كند.
مردم  معيشتى  و  اقتصادى  اوضاع  ديگر  موضوع 
است به نوعى كه امروز قريب به اتفاق اقشار جامعه 
در تنگناهاى اقتصادى به سر مى برند و با مشكالت 
اقتصادى فراوانى دست و پنجه نرم مى كنند، از 
اينرو آنها از هر ناحيه اى كه بتوانند تالش مى كنند 
منابعى را براى هزينه كردن در زندگى خود فراهم 
نمايند كه يكى از آنها يارانه هاى نقدى است؛ هر 

چند ناچيز باشد.
يك دليل ديگر كه بسيار براى مردم مالك عمل 
و حائز اهميت است اينكه نمايندگان مجلس مى 
نشينند و براى حذف يارانه ها مصوبه مى دهند، 
آنگاه خود از دريافت يارانه نقدى انصراف نمى 
دهند تا وزارت كار مجبور شود يارانه 50 نفر از 

آنها را قطع و اعالم عمومى كند.
دارد  وجود  ديدگاهى  چنين  مسئوالن  در  وقتى 
مى  صف  نقدى  يارانه  دريافت  براى  نيز  آنها  و 
از  بخشى  آن  و  مردم  به  توان  مى  آيا  كشند، 
جامعه كه دچار مشكالت و بحران هاى مالى و 

معيشتى است گفت لطفا يارانه نگيريد؟
از  گذشته  سال  دو  يكى  در  دولت  حال،  اين  با 
از  بيش  يارانه  قطع  به  اقدام  كار  وزارت  طريق 
3 ميليون نفر گرفته و معتقد است يارانه از ابتدا 
هم نبايد به اين گروه ها تعلق مى گرفت؛ با اين 
وجود برخى اشتباهات در حذف يارانه اقشار كم 
شده  زمينه  اين  در  اعتراضاتى  باعث  نيز  درآمد 
كه در نهايت دستور به برگردندان يارانه برخى 

معترضان شد.
مسئوالنى كه همچنان يارانه مى گيرند

در عين حال، اين مسئله كه برخى مسئوالن و 

نمايندگان مجلس همچنان اقدام به دريافت يارانه 
از  پيش  است.  برانگيز  تامل  نيز  كنند  مى  نقدى 
برخى  نجومى  حقوقى  هاى  فيش  افشاى  اين، 
مديران دولتى حواشى فراوانى را در كشور به وجود 
آورد و موجى از دلخورى و نارضايتى مردم از وجود 

مديران اشرافى و متمول به راه افتاد.
اشتباهات پيش آمده در حذف يارانه برخى گروه 
نگرانى  نوعى  تا  شده  باعث  درآمد  كم  هاى 
كارگران  مانند  ها  گروه  برخى  با  هميشگى 
دغدغه  اين  دچار  ماه  هر  آنها  و  باشد  همراه 
شده  قطع  آنها  يارانه  است  ممكن  كه  باشند 
شناسايى  در  نامناسب  عملكرد  واقع  در  باشد. 
گروه هاى ُپردرآمد و حذف يارانه برخى اقشار 
بين  در  نگرانى  و  ترس  نوعى  كشور،  معمولى 

مردم ايجاد كرده است.
يارانه  حذف  زمزمه  درباره  كار  وزارت  حاال 
برخى  سوى  از  نيز  اين  از  پيش  كه  كارگران 
نمايندگان كارگرى كشور هشدار داده شده بود 
تعاون،  وزارت  كرد:  اعالم  و  داد  نشان  واكنش 
براى  اى  برنامه  تنها  نه  اجتماعى  رفاه  و  كار 
حذف يارانه كارگران ندارد، بلكه تالش مى كند 
به  را  الزم  منابع  برخوردار،  افراد  يارانه  حذف  با 
كم  اقشار  از  حمايتى  هاى  طرح  اجراى  سمت 

درآمد هدايت كند.
طرح  اجراى  است:  شده  تاكيد  اطالعيه  اين  در 
نفر،  ميليون   10 از  بيش  براى  همگانى  بيمه 

ميزان  تصويب  غذايى،  حمايت  هاى  بسته  ارائه 
دستمزد كارگران بيش از تورم از جمله اقداماتى 
است كه دولت تدبير و اميد در اجراى سياست 

رفاهى انجام داده است.
دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران 
ايران با بيان اينكه اميدواريم حذف يارانه ها به 
گروه  كه  شود  اينگونه  اگر  گفت:  نرسد  كارگران 
هاى كارگرى كشور بايد از كميته امداد براى امرار 

معاش خود كمك بگيرند.
اين  از  پيش  ما  اظهارداشت:  ابوى  هادى 
كارگران  يارانه  قطع  درباره  را  الزم  هشدارهاى 
داده بوديم. ابوى در اينباره كه به دليل اشتباهات 
صورت گرفته در حذف يارانه برخى كم درآمدها، 
ذهن  از  دور  نيز  كارگران  يارانه  حذف  احتمال 
براى  كار  وزارت  كه  هايى  مالك  گفت:  نيست 
را  افراد  بودن  كارگر  دارد،  ها  يارانه  حذف 

مشخص نمى كند.
ابوى خاطرنشان كرد: با وجود اينكه وزارت كار 
مى گويد يارانه كارگران قطع نخواهد شد، اما به 
دليل اينكه بانك هاى اطالعاتى موثقى نداريم 
كه نشان دهد فرد مورد بررسى كارگر است و يا 
خير، شايد يارانه كارگران هم حذف شود. ممكن 
است كارگرى داراى منزل مسكونى و يا خودرو 
و مانند آن باشد و يارانه اش قطع شود. آيا در 
مشخص  كار،  وزارت  اطالعاتى  هاى  سيستم 

مى شود كه فرد كارگر است و يا خير؟



متولدين فروردين ماه
به دنبال راهى هستيد تا ايده هاى منحصر به فرد خود را با ديگران 
در ميان بگذاريد. رويكرد خالقانه ى شما نسبت به زندگى مى تواند 
همه ى كارهاى تان  را تحت الشعاع قرار دهد. اما انگار نمى توانيد 
تصورات تان در قالب كلمات بيان كنيد. شايد حتى تصميم بگيريد 
كه حرفى نزنيد و ساكت بمانيد، زيرا فكر مى كنيد كه سكوت بهتر از 
هر چيزى جواب مى دهد. اگر از نظر عاطفى و احساسى از اطرافيان 
تان فاصله بگيريد به نفع تان نخواهد بود. براى اين كه بين دنياى 
درون و بيرون تعادل برقرار كنيد بايد شكافى را كه ايجاد شده از بين 
ببريد. هيچ راه حلى فورى به بار نمى نشيند، همين طور ادامه دهيد 

تا زمانى كه نورى را در انتهاى گذرگاه ببينيد.
متولدين ارديبهشت ماه

مى توانيد طوفانى از احساسات را در افق پيش روى تان ببينيد، اما 
نمى دانيد كه اين آشفتگى از كجا نشأت مى گيرد. به جاى اين كه 
به فكر چيزهايى باشيد كه براى تان قابل درك نيستند، به شما 
توصيه مى شود بر انجام وظايف تان تمركز كنيد. حواس تان باشد 
كه هنگام برنامه ريزى واقعيت ها را فراموش نكنيد و مهلتى را كه 
داريد در نظر بگيريد. البته اولويت بندى كارها كمى سخت به نظر 
مى رسد، اما بهتر است اول از همه به آن دسته از امورى بپردازيد 

كه بيشترين تأثير را روى زندگى اكنون شما مى گذارند.
متولدين خرداد ماه

به نظر مى رسد كه اين روزها درگير مسايلى هستيد كه به روابط 
تان مربوط مى شوند، به همين خاطر تمايل داريد كه خودتان را با 
كار كردن سرگرم كنيد. براى اين كه گرفتار احساسات نشويد ممكن 
است وظايف بيشترى را متعهد شويد. اما دورى از مسأله راه حل 
درستى نيست، بايد با نرم خويى با اين موضوع مواجه شويد تا نتيجه 
ى بهترى حاصل شود. بدانيد كه مجبور نيستيد همين اآلن همه 
ى موانع را از ميان برداريد. فقط بايد صداقت به خرج دهيد، بعد مى 

بينيد كه چه اتفاقات خوبى خواهد افتاد.
متولدين تير ماه

اكنون به هيجان احتياج داريد و همين باعث خواهد شد كه در يك 
رابطه بيشتر دچار اضطراب شويد. به نظر مى رسد كه انتظارات يكى 
از نزديكان تان شما را از بيان احساسات تان باز مى دارد. اگر سعى 
كنيد همه چيز را ناديده بگيريد ممكن است دچار توهم شويد. به هر 
حال اگر نگرانى هاى تان را پنهان كنيد اصًال به نفع تان نخواهد بود. 
بايد به تدريج دست به كار شويد. طورى برنامه ريزى كنيد تا بتوانيد 
كارهاى خالقانه انجام دهيد و در كنارش به وظايف تان هم برسيد.

متولدين مرداد ماه
اكنون فعل و انفعاالت كهكشانى به نفع شما رقم خورده اند، به 
همين خاطر فكر مى كنيد كه امروز مى توانيد در هر كارى اوج 
بگيريد، اما بايد بدانيد كه اكنون براى موفقيت به چيزى بيش از 
اين ها نياز داريد. شدت فشارها امروز چند برابر مى شود. بهتر است 
مراقبه كنيد يا راز و نياز انجام دهيد تا بتوانيد به يك رويكرد مثبت 
كار  از  دست  مدت  طوالنى  كه  ندارد  لزومى  اما  كنيد.  پيدا  دست 
بكشيد، هر فعاليت جسمانى كه بتواند انرژى هاى درون شما را آزاد 

كند به آرامش تان كمك خواهد كرد.
متولدين شهريور ماه

امروز ممكن است هر كارى را كه انجام مى دهيد زير سؤال ببريد، 
زيرا فعاليت هاى تان با خواسته هاى قلبى شما جور نيستند. اما قبل 
از اين كه به سرنوشت تان فكر كنيد بايد وظايف روزمره ى خود را به 
پايان برسانيد. مى توانيد با يك سفر معنوى خودتان را بهتر بشناسيد. 
دليلى وجود ندارد كه انرژى هاى تان را تلف كنيد و مدام به فكر شك 
و ترديد باشيد. هر كارى كه انجام مى دهيد بايد اول از همه به نداى 

درون تان گوش كنيد. بگذاريد حس ششم شما راهنماى تان گردد.
متولدين مهر ماه

شايد امروز مجبور شويد براى چيزهايى كه مى خواهيد به دست آوريد 
مبارزه كنيد. مى دانيد كه موفقيت به هيچ وجه مسير آسانى نيست، 
به ويژه اگر آن چه در ذهن داريد با حقيقت هماهنگ نباشد. ارزش 
هايى را كه باورشان داريد با حقايق آميخته نكنيد، آن وقت ممكن 
است ديگران به انگيزه هاى شما شك كنند. بهترين راهكار اين است 
كه به حس ششم تان اطمينان كنيد، اما جانب عقل را هم در نظر 
داشته باشيد. از صميم قلب حرف هاى تان را بزنيد و به ديگران هم 

اجازه دهيد كه همين طور عمل كنند تا مورد سرزنش قرار نگيريد.
متولدين آبان ماه

امروز به شدت احساساتى هستيد، حتى فعل و انفعاالت كهكشانى 
باعث شده كه ماجراهاى احساسى شدت بگيرد. اما نيت هاى خوبى 
كه در دل داريد و خستگى ناپذيرى شما كمك تان خواهد كرد تا 
بر همه ى مشكالت غلبه كنيد. نبايد وقت را تلف كنيد، زيرا اكنون 

همه ى اطرافيان تان مى توانند از تحوالت درونى شما سود ببرند.
متولدين آذر ماه

رو  اين  از  كنند،  بروز  شما  پنهان  هاى  خشم  است  ممكن  امروز 
فشارها و مشكالت بيشترى را احساس خواهيد كرد. شايد در نظر 
شخص خاصى يك تهديد به حساب بياييد، پس به نفع خودتان 
است كه اوضاع را آرام نگه داريد. از طرف ديگر امروز قابليت جذب 
هم داريد، پس در مسايل عشقى مى توانيد مؤثر عمل كنيد. به هر 
حال موقعيت اكنون شما به طور كلى ايده آل نيست، نبايد سعى 
كنيد كه همين اآلن همه ى مشكالت را از ميان برداريد، در لحظه 

زندگى كنيد و از اكنون لذت ببريد.
متولدين دى ماه

امروز استعداد فوق العاده اى در تعيين موقعيت داريد، يعنى مى دانيد 
كه تا كجا بايد پيش برويد و چه وقت عقب نشينى كنيد. البته زندگى 
كردن با چنين قابليتى كمى دشوار به نظر مى رسد، اما بايد آن را 
بپذيريد. اكنون فرصتى استثنايى پيش آمده كه مى توانيد از آن به نفع 
خودتان استفاده كنيد. بد نيست براى مدت كوتاهى لنگرهاى كشتى 
را بيندازيد و نگران اين نباشيد كه كجا توقف كرده ايد. سعى كنيد گم 

نشويد تا بتوانيد با كارآمدى بيشتر به جستجوى ناشناخته ها برويد.
متولدين بهمن ماه

امروز ممكن است از دست احساسات تان خسته شويد. عقل تان 
به شما مى گويد كه خواسته هاى غير منطقى خود را سركوب كنيد، 
زيرا بيش از اين ها ديگر در توان تان نيست. مى توانيد خودتان را 
با انجام وظايف تان سرگرم كنيد، اما اين راهكار در طوالنى مدت 
جواب نمى دهد. به چيزهاى بزرگ فكر كنيد و از اين كه در زمان 

مناسب براى آن ها سرمايه گذاريد كنيد ترس نداشته باشيد.
متولدين اسفند ماه

امروز دچار خواسته ها و آرزوهايى هستيد كه به قدرت شما مربوط 
نشان  را  تان  قدرت  كه  اين  براى  شويد  مجبور  شايد  شوند.  مى 
دهيد فورى عمل كنيد. به نظر مى رسد كه رفتارتان تحت تأثير 
بدون  را  تان  احساسات  اگر  اما  دارد.  قرار  ناخودآگاه  هاى  انگيزه 
دقت عمل بيان كنيد ممكن است مشكل به بار بيايد. آهسته و با 
فكر قدم  برداريد، بدانيد كه هنوز براى بيان احساسات قلبى تان 

فرصت زيادى داريد.

 ته چين گوشت مجلسى
مواد الزم :

به ميزان الزم روغن   
1 عدد پياز   

600 گرم گوشت    
به ميزان الزم زردچوبه    
به ميزان الزم نمك و فلفل سياه  

4 پيمانه برنج   
2 عدد تخم مرغ   

8 قاشق غذاخورى ماست چكيده  
200 گرم كره   

4 قاشق غذاخورى زعفران دم كرده  
براى تزيين خالل پسته  
براى تزيين خالل بادام  
براى تزيين خالل پوست پرتقال  

طرز تهيه :
در قابلمه اى روى حرارت متوسط كمى روغن بريزيد. پياز را 
در آن تفت دهيد تا نرم شود و سپس گوشت را اضافه كنيد و 
تفت دهيد تا تغيير رنگ دهد. به آن ها فلفل سياه، زردچوبه 
و آب اضافه كنيد و بگذاريد تا براى 2 ساعت بپزد. مى توانيد 
به آن كمى زعفران دم كرده هم اضافه كنيد. در پايان پخت 

به آن نمك بزنيد. آن را كنار بگذاريد تا خنك شود.
در اين ميان، فر را با حرارت 180 درجه سانتى گراد گرم كنيد. 
در قابلمه اى روى حرارت باال مقدارى آب بريزيد و بجوشانيد، 
برنج را براى 10 تا 15 دقيقه در آن بپزيد. برنج را آبكشى كنيد. 
در ظرفى مناسب، تخم مرغ ها را كمى بزنيد. ماست، كره و 
ادويه ها (زعفران دم كرده، فلفل سياه و نمك) را به آن اضافه 

كنيد. برنج را در آن بريزيد و خوب با هم مخلوط كنيد.
بريزيد.  فر)  نظر(مخصوص  مورد  ظرف  در  در  روغن  كمى 
نيمى از مايه ته چين را در آن بريزيد. گوشت را به صورت 
اليه اى منظم روى آن بچينيد و باقيمانده مايه ته چين را روى 

آن بريزيد. ته چين را براى حدود 1 ساعت در فر قرار دهيد.
بعد از پخت آن را از فر خارج كنيد و در ظرف مد نظر 
برگردانيد. مى توانيد ته چين را با انواع خالل (پسته، بادام 

و پوست پرتقال) تفت داده تزيين كنيد و سرو نماييد.
نكاتى براى درست كردن ته چين گوشت :

• پياز را خرد كنيد.
• از گوشت بدون استخوان استفاده كنيد. آن را به سايز 
دلخواه خرد كنيد. مى توانيد از گوشت بره هم استفاده كنيد.

• برنج را از قبل براى 2 ساعت در آب نمك خيس كنيد. 
قبل از استفاده آن را آبكشى كنيد.

• مى توانيد آن را در قابلمه و روى گاز هم بپزيد.

كنسرو عدسى
مواد الزم: 

دو ليوان  عدس    
2 قاشق غذاخورى روغن    

مقدارى نمك و فلفل   
يك عدد  پياز متوسط براى پياز داغ  

 رب گوجه فرنگى            2 الى 3 قاشق غذاخورى
طرز تهيه:

عدس را از 24 ساعت قبل خيس كنيد و آب آنرا عوض 
كنيد. با اينكار شايد مقدارى از امالح بيرون ريخته شود ولى 
ديگر دل درد نخواهيد گرفت و رنگ آنهم پس از پخت تيره 
نمى شود. عدس ها را با روغن و آب يا آب مرغ يا گوشت 
اگر از قبل آماده داريد بپزيد. پس از پخت كامل عدس ها 
صورت  در  كمى  و  فلفل  و  نمك  و  گوجه  رب  و  داغ  پياز 
تمايل ادويه گرام ماساال يا هر نوع ادويه كه مى پسنديد 
اضافه كنيد . قوام عدسى را خيلى شل و خيلى سفت نكنيد.
روغن  و  سركه  كمى  يا  ترش  ليمو  با  را  عدسى  خوراك 
هم  گلپر  پودر  كمى  بسيار  مقدار  اگر  كنيد.  سرو  زيتون 

روى عدسى بريزيد خوشمزه و سهل الهضم مى شود.

پفك خانگى
مواد الزم :

3/1 پيمانه پودر پنير پارميزان  
كره يا مارگارين   يك قاشق غذاخورى

ادويه جات   به ميزان دلخواه
پودر آويشن   به ميزان الزم
به مقدار الزم نمك   

3-4 قاشق غذاخورى آب   
8/1 قاشق چايخورى * جوش شيرين  

يك پيمانه آرد نخودچى نرم  
يك پيمانه آرد برنج يا ذرت  

در صورت تمايل به ميزان الزم رنگ غذا يا زردچوپه  
* جوش شيرين 8/1 قاشق چايخورى (بجاى آن مى توانيد 

از دو برابر بكينگ پودر استفاده كنيد)
طرز تهيه:

در ابتدا آرد و زردچوبه را با هم مخلوط كنيد، سپس طعم 
دهنده به همراه جوش شيرين را الك كرده و به مواد اضافه 
كنيد. حال همه مواد را باهم الك كنيد. در ظرفى جداگانه كره 
را ذوب كنيد و به همراه مواد الك شده و پودر پنير پارميزان آنها 
را كمى ورز دهيد تا به شكل خمير درآيد. وقتى كه خمير سفت 
شد آن را از رنده يا كفگير سوراخ دار عبور داده تا شكل پفك 

به خود بگيرد، در پايان خميرها را در روغن داغ سرخ كنيد.

اِسموتى توتى ُفروتى
اسموتى توتى فروتى:

مواد الزم براى 2 ليوان :
شاه توت   2/1 پيمانه
2/1 پيمانه تمشك   

توت فرنگى متوسط  5 عدد
ماست پرچرب 170 ميلى ليتر  (معادل 4/3 پيمانه)

1 پيمانه يخ خرد شده 
طرز تهيه :

دقيقه  چند  و  بريزيد  كن  مخلوط  در  را  الزم  مواد  همه 
نرم  پوره اى  شكل  به  و  شود  دست  يك  تا  كنيد  مخلوط 
در آيد. اسموتى آماده را در ليوان هاى مورد نظر بريزيد. 
يك نى تزئينى در ليوان بگذاريد و نوشيدنى را سرو كنيد.

روانشناسان به اين دسته از افراد همسران سمى 
كه با داشتن ويژگى  زن و مردى  مى گويند ، 
بد  همسر  يك  به  تبديل  را  خود  اخالقى  هاى 
و غير قابل تحمل مى سازند. اگر شما هم اين 

رفتارها را داريد سريعا تغيير كنيد.
هاى  بخش  از  يكى  عاطفى  و  اخالقى  روابط 
مهم زندگى مشترك است كه متاسفانه اصلى 
ميان  در  ها  جدايى  و  مشكالت  عامل  ترين 
داريد  شما دوست   ، شود  مى  محسوب  زوجين 
با همسرتان جورى رفتار كنيد كه زندگى آرام 
را  تالشتان  تمام  يا  باشيد  داشته  پرمحبتى  و 
مى كنيد تا همسرتان شيفته شما شود اما نمى 
به  شود  مى  برعكس  چيز  همه  ولى  دانيدچرا 
حدى كه همسرتان شما را فردى به اصطالح 
سمى مى خواند و از زندگى كردن با شما رضايت 
ندارد ، فكر مى كنيد چرا اين اتفاق مى افتد و 
آخر كار به اينجا ختم مى شود ؟ در يك جمله 
پاسخ اين است " همه چيز ريشه در رفتار شما 
كه  تر  دقيق  اما  رسد  مى  ساده  نظر  به  دارد " 

شويم جزئيات اشتباهات رفتارى را خواهيم گفت 
كه شما را ناخواسته تبديل به يك همسر بد و 

غيرقابل تحمل مى سازد.
دكتر جان گاتمن در مقدمه رفتارهاى مثل انتقاد 
پى در پى ، حالت تدافعى به خود گرفتن، تحقير 
زوجين  رفتارهاى  ترين  مخرب  را  كارشكنى  و 
بحث  در  كند.  مى  معرفى  مشترك  زندگى  در 
زير  اشتباه  رفتار  و  عادت  چهار  اين  گسترده 
شاخه هاى متعددى دارند كه به اصلى ترين انها 

خواهيم پرداخت.
نشانه هايى كه اگر آنها را در خود ديديد همسر 

بدى هستيد و بايد تغيير كنيد:
1- شما هرگز اشتباه خود را نمى پذيريد:

حال  در  مدام  كه  ايد  شده  اين  متوجه  اگر 
هستيد  كارهايتان  براى  توجيه  و  دليل  آوردن 
پس بدانيد كه رفتار شما ايراد دارد . واقع بين 
باشيد و در تنهايى خود به رفتار يا اشتباهى كه 
به  پى  مسلما  كنيد  فكر  بيشتر  ايد  داده  انجام 
نقطه ضعف هايى خواهيد برد يا بهتر بگوييم 

شجاعت پذيرفتن اشتباهاتتان را خواهيد يافت 
.

2- مدام تكرار مى كنيد" منظورم اين نبود":
در ميان مكالمه هاى خود با همسرتان حرفهايى 
از  بعد  رنجانيد  مى  را  او  و  زنيد  مى  ناخوشايند 
مدت كوتاهى ادعا مى كنيد كه منظور شما آنچه 
كه همسرتان برداشت كرده است نبوده پس در 
اين جا 2 مورد از اشتباهات رفتارى شما پديدار 
مى شود اول اينكه هنگام بحث يا صحبت حريم 
همسرتان را رعايت نكرده ايد و احيانا توهينى 
و  پذيرفته  وجه  هيچ  به  اين  كه  است  داده  رخ 
مورد قبول نيست و دوم اينكه شخصى هستيد 
به   . گوييد  مى  سخن  كردن  فكر  بدون  كه 
نظر دكتر گاتمن همسران اين چنينى احساس 
آرامش را از همسرشان جدا مى كنند و نبود آنها 
شرايط روحى بهترى براى شريك زندگى شان 
فراهم خواهد كرد. بهتر است براى تجربه يك 
خود  ذهن  در  را  هايى  قرمز  خط  سالم  مكالمه 
تعيين كنيد تا با گذر از آنها مبادا تبديل به يك 

فرد آزار دهنده شويد.
3- فكر مى كنيد هميشه راه پيش رو از 

آن شماست:
رفتار رايج ديگرى كه اصوال اين دسته از افراد 
در زندگى مشترك به واسطه ان موجب اختالف 
مى شوند ناديده گرفتن حق همسرشان است . 
دكتر وين مى گويد اين رفتار بيشتر از انچه كه 
تصور كنيد مخرب است و در ذهن همسرتان 
تحمل  قابل  غير  اى  ناباورانه  طرز  به  را  شما 
خواهد ساخت چرا كه در اين شرايط همسرشما 
به اين باور مى رسد كه نظر ، ايده و حتى وجود 
او هيچ اهميتى براى شما ندارد. بهترين روش 
براى جلوگيرى از اين اختالف و ناراحتى اهميت 

به حق همسرتان در تمام جوانب زندگى است.

با  روابط  وابسته  حد  از  بيش   -4
همسرتان هستيد:

بله درست متوجه شديد منظور از اين وابستگى 
همان است كه يك طرف در زندگى مشترك 
مى گويد كه اگر روزى همسرش او را ترك كند 
نابود مى شود. اين جمله اصال منطقى نيست و 
اين شدت وابستگى به طرف مقابل او را دچار 
احساس محدوديت مى سازد. همسر اين دسته 
از افراد نمى توانند آزادى فكرى را تجربه كنند 
چرا كه وابستگى بيش از حد نگرانى و حساسيت 

هايى را برايشان ايجاد خواهد كرد. 
سعى كنيد خود را در زندگى به عنوان يك فرد 
به  بتواند  تا  كنيد  ثابت  همسرتان  به  مستقل 
شما به عنوان يك فرد قابل اعتماد تكيه كند.

5- شما عمدا شريك زندگى تان را آزار 
مى دهيد:

متاسفانه برخى از افراد بى دليل يا با كوچكترين 
از  را  مشتركشان  زندگى  در  مقابل  طرف  بهانه 
قرار  اذيت  و  آزار  مورد  روحى  و  جسمى  لحاظ 
ماجراى  اين  پشت  مختلفى  داليل  دهند.  مى 
اين  ترك  حال  همه  در  كه  است  نهفته  تلخ 
و  رابطه  حفظ  براى  روش  بهترين  غلط  عادت 
كنيد  تمرين  خود  با   . است  زندگى  در  آرامش 
رفتارى  يا  و  جمله  يك  با  حساس  مواقع  در  تا 
همسرتان  به  را  اعتراضتان  سكوت  با  همراه 
نشان دهيد به جاى انكه اينقدر تنش ايجاد كنيد 
و مطمئن باشيد كه اين روش صد در صد موثر 
خواهد بود در حالى كه جنگ و جدال هيچ تاثر 
مثبتى نخواهد داشت.با اين رفتارها چه كنيم يا 
بهتر بگوييم ، چه كنيم همسرمان از زندگى در 
كنار ما لذت ببرد ؟ پاسخ بسيار ساده است و آن 
هم ترك اين عادات غلط و ناپسند در زندگى 

مشترك و حتى زندگى اجتماعى شماست.

هدف گذارى  شفاف باعث مى شود آن چه واقعا 
به تحقق اش نياز داريد را بشناسيد، انگيزه تان 
را باال مى برد و تشويق تان مى كند به آينده ى 

مثبت پيش روى تان تمركز كنيد.
هدف گذارى  شفاف باعث مى شود آن چه واقعا 
به تحقق اش نياز داريد را بشناسيد، انگيزه تان 
را باال مى برد و تشويق تان مى كند به آينده ى 
استفاده  با  كنيد.  تمركز  روى تان  پيش  مثبت 
گزينش  براى  را  شانس تان  زير  روش  چند  از 
سمت  به  كه  زندگى تان  اهداف  تمام  تحقق  و 
بيش تر  مى كنند،  راهنمايى تان  بهتر  زندگى 
كنيد. با ما همراه باشيد تا اين 6 عامل ضرورى 

را بشناسيد.
به  دقيقا  اينكه  براى  حياتى  عامِل   6

اهداف خود برسيد
1. خاص باشيد

خود  براى  را  خاصى  اهداف  كه  آدم هايى 
برمى گزينند، احتمال موفقيت بيش ترى دارند. 
بنابراين، مثال به جاى اين كه امسال به خودتان 
سالمت تان  وضعيت  كلى  طور  به  دهيد  قول 
را بهبود مى بخشيد، اهدافى را تعيين كنيد كه 
براى تان  خاص  شكل  به  ’سالمتى‘  اجزاى 
بگيريد  تصميم  مثال،  براى  مى كنند.  تعريف 
هفته اى سه مرتبه بدويد، 10 كيلو از وزن تان 
را  نمك تان  روزانه ى  مصرف  يا  كنيد،  كم  را 
معيار  تعيين  كنيد.  محدود  خاصى  اندازه ى  به 
براى  احتمالى  موانع  پيش بينى  و  موفقيت 
اهدافى كه به روشنى تعريف شده اند، كار بسيار 

راحت ترى است.
2. تمركزتان را باال ببريد

اهداف تان  كه  كنيد  مهيا  جورى  را  شرايط 

جلوى  دائما  آنها  تحقق  براى  توانايى تان  و 
مى خواهيد  اگر  مثال،  براى  باشد.  چشمان تان 
به  يادداشت  يك  بايد  بگيريد،  شغلى  ترفيع 
بايد  يادداشت  محتواى  بچسبانيد؛  ورودى  در 
بيندازد  خاطرتان  به  هميشه  كه  باشد  جورى 
بايد بهترين عمل كردتان را در كار داشته باشيد 
شويد.  روبه رو  مقابل تان  در  چالشى  هر  با  و 
ويژگى هاى  از  شفاف  فهرست  يك  عالوه،  به 
شخصِى موردعالقه تان، شما را در مسير بهبود 

اعتماد به نفس يارى مى كند.
ضرب االجل هاى   خودتان  براى   .3

عاقالنه  تعيين كنيد
در  و  واقعى  زمانى  چارچوب هاى  تعيين 
فرآيند  از  بخشى  چالش برانگيز  حال  عين 
اگر  نمونه،  براى  است.  موثر  هدف گذارى 
تصميم بگيريد مهارت جديد و پيچيده اى را در 
سه هفته بياموزيد، قطعا پس از مدت كوتاهى 
به  زيرا  مى كند  فروكش  اوليه تان  قاطعيت 
سرعت بيهودگى اين هدف براى تان مشخص 
آسان،  اهداف  تعيين  ديگر،  طرف  از  مى شود. 
هدف گذارى  نيز  طوالنى  ضرب االجل هاى  با 
ميان،  اين  در  نمى آيد.  حساب  به  موثرى 
اصلى تان  هدف  كه  است  اين  كار  مفيدترين 
به اهداف كوچك ترى تقسيم كنيد و براى  را 
منظمى  و  منطقى  ضرب االجل هاى  كدام  هر 

تعريف كنيد. 
خودتان  براى  كه  است  اين  كار  زيركانه ترين 
چالش هاى منطقى و معقولى ايجاد كنيد كه از 

همان ابتدا محتوم به شكست نباشند.
4. خودتان را مجبور به پاسخ گويى كنيد

حتما شخصى را داشته باشيد كه پيشرفت هاى تان 

دست  از  را  انگيزه تان  اگر  و  كند  قضاوت  را 
بدهيد و از مسيرتان منحرف شويد، شما را به 
مورد  شخص  انتخاب  در  بازگرداند.  درست  راه 
نظر مى توانيد مثال از خواهر يا برادرتان كمك 
عضو  يكسان  اهداف  با  گروهى  در  بخواهيد، 
بگيريد  خدمت  به  را  متخصص  يك  يا  شويد، 
(از قبيل درمان گر، مربى زندگى يا مربى ورزشى 
در  موفقيت  عدم  صورت  در  اگر  شخصى). 
رسيدن به مراحل ضرورى، مجبور به پاسخ گويى 
در  اوليه تان  قطعيت  باشيد  ديگرى  شخص  به 

هدف گذارى متزلزل نخواهد شد.
5. موفقيت را براى خود ترسيم كنيد

انديشه ى  ندهيد  اجازه  هرگز  بمانيد؛  مثبت گرا 
به  حقيقت،  در  دهد.  آزارتان  احتمالى  شكست 
در  كنيد.  اجتناب  شكست  تصور  از  كلى  طور 
زنده اى  و  واقعى  تصوير  خودتان  از  عوض، 
بسازيد كه در آن به تمام اهداف تان رسيده ايد و 

خودتان را در شرايطى تصور كنيد كه از تمامى 
براى  هستيد.  بهره مند  موفقيت  آن  مزاياى 
خودتان پيش از خواب، رسمى تعيين كنيد كه 
بينديشيد  اين گونه تصاوير  به  آن هر شب،  در 
و به ياد خودتان بيندازيد كه موفقيت شده ايد. 
اين تجسمات فكرى به صورت باورنكردنى به 
شما قدرت مى دهند، و در مقابل هر چالش در 

طول روز پر از انرژى تان مى كنند.
چه  هر  اهداف تان  به  رسيدن  در   .6

سريع تر اقدام كنيد
كه  است  راحت  جمالت  اين  گفتن  سرانجام، 
مى خورم  سالم تر  غذاهاى  فردا  از  ديگر  مثال 
پايان  در  پروژه   ام  رساندن  اتمام  به  از  پس  يا 
سرگرمى  و  تفريح  براى  بيش ترى  زمان  ماه ، 
از  نزنيد؛  چانه  خودتان  با  مى دهم.  اختصاص 
همين امروز كار را براى رسيدن به اهداف تان 

شروع كنيد.

اين اخالق ها را داريد؟ پس؛ همسر بدى هستيد!

با اين 6 عامل سريعتر به اهداف تان برسيد

طالع  بينى 

آشپزى
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به  قديم  كتب  در  و  است  كرمان  سوغاتى  زيره 
آن  اوليه  زادگاه  مى شد.  گفته  «كمون»  آن 
پرورش  آنجا  در  آن  سياه  نوع  كه  است  كرمان 
رودخانه ها  سواحل  در  بيشتر  است.  كرده  پيدا 
مى رويد و زراعت آن به آب زيادى احتياج ندارد. 
سفيد،  سياه،  جمله  از  مختلفى  رنگ هاى  داراى 
است.  خاكسترى  و  قهوه اى  زرد،  صورتى،  سبز، 
به طور  دراز است.  به دو شكل بيضى و  آن  بذر 
فرار  روغنى  اسانس  يك  داراى  زيره  انواع  كلى 
است كه تركيبى از چند ماده دارويى و موثر مثل 
تركيبات  كمى  و  الكل  نوعى  صمع،  رزين.  تانن، 
نيتروژن است. اروپاييان از آن به عنوان ادويه غذا 
باعث  شود  اضافه  پنير  به  اگر  مى كنند.  استفاده 
افزايش قدرت نگهدارى پنير و خوشبو شدن پنير 
مى شود. يك نوع از زيره نيز به آن اضافه مى شود 
كه مى تواند خاصيت الغرى داشته باشد. زيره با 
خواص  و  مى شود  تركيب  غذايى  مواد  از  برخى 

جادويى از خود به جاى مى گذارد.
زيره بادشكن و ضد نفخ است. رطوبت را برطرف 

مى كند و تقويت كننده معده و كبد است.
خواص زيره

زيره بادشكن و ضد نفخ است. رطوبت را برطرف 
اشتها  است.  كبد  و  معده  تقويت كننده  و  مى كند 
مى شود.  الغرى  باعث  و  مى كند  تحريك  را 
را  سكسكه  جلوى  معده  عصب  روى  بر  تاثير  با 
اسهال  و  مى برد  بين  از  را  طحال  ورم  مى گيرد. 
نيز  يبوست  درمان  طرفى  از  مى كند.  معالجه  را 
هست. شيردهى را افزايش مى دهد و چون داراى 
هورمون هاى جنسى است، ميل جنسى را افزايش 
خونريزى  قطع  و  خونريزى  ميزان  روى  مى دهد. 

زياد  را  عرق  مى گذارد.  تاثير  قاعدگى  دوران 
مى كند و بوى بد آن را برطرف مى كند و خاصيت 

ضدعفونى كننده و ميكروب كشى دارد.
در مصرف زيره زياده روى نكنيد

زيره تاثير بسزايى روى ترشحات هورمون تيروئيد 
مى شود.  ترشحات  ميزان  افزايش  باعث  و  دارد 
بنابراين براى افرادى كه از بيمارى كم كارى تيروئيد 
رنج مى برند بسيار مفيد است. اما افرادى كه الغر 
هستند و تيروئيد دارند نبايد در مصرف آن زياده روى 
كنند، زيرا دچار پركارى تيروئيد مى شوند. به طور كل 
زيره به هضم غذا كمك مى كند و تشنج و لرزش ها 
را از بين مى برد، اما بايد به مقدار مناسب مصرف شود.

آب زيره هم جادو مى كند
آن  آب  با  و  كنيد  خيس  ظرفى  در  را  زيره  اگر 
صورت خود را بشوييد، رنگ صورتتان باز مى شود. 
روى  و  كنيد  مخلوط  جوش  آب  با  را  زيره  پودر 
به  را  لطافت  و  نرمى  و  بگذاريد  خود  صورت 
صورت خود هديه بدهيد. آب جوشانده آن خون 
بينى را بند مى آورد، فقط كافى است كمى از آب 

چند  را  پره ها  و  بريزد  بينى  سوراخ هاى  داخل  را 
دقيقه نگه داريد و نگذاريد بيرون بريزيند. اگر آب 
جوشيده آن را داخل چشم بچكانيد، قرمزى چشم 
را برطرف مى كند و مانع خونريزى رگ هاى داخل 
چشم  ملتهمه  ورم  و  ضدعفونت  مى شود.  چشم 
مى كند.  جلوگيرى  پلك ها  چسبندگى  از  و  است 
قرقره كردن آب جوشانده آن در دهان، دندان درد 

را تسكين مى دهد.
زيره تاثير بسزايى روى ترشحات هورمون تيروئيد 

دارد و باعث افزايش ميزان ترشحات مى شود
مخلوط زيره با مواد ديگر

- اگر زيره را در سركه خيس كنيد و سركه را بنوشيد، 
تنگى نفس و احساس خفگى از بين مى رود.

- اگر با آرد باقال پودر و خمير شود و روى ورم ها 
گذاشته شود، التهاب ها ورم ها را از بين مى برد.

- مخلوط زيره با عسل باعث افزايش شهوت و 
انرژى مى شود.

- اگر با غذاى گوشتى پخته شود، مضرات گوشت 
را كم مى كند و غذا را خوشمزه تر مى كند.

- مخلوط كردن آن با برنج و غذاهاى ديگر باعث 
نوع  هر  است،  گرم  بسيار  چون  مى شود،  الغرى 

ورم و چاقى را از بين مى برد.
زيره خواص متضادى دارد

زيره خواص متضادى دارد، هم يبوست را درمان 
مى كند، هم اسهال را. هم عادت ماهيانه را قطع 

مى كند و هم آن را زياد مى كند.
زيره سياه و الغرى

و  الغرى  براى  مى دهند  ترجيح  افراد  از  خيلى 
كه  كنند  استفاده  داروى  گياهان  از  وزن  كاهش 

يكى از اين گياهان دارويى زيره سياه است.
مصرف زيره سياه در برخى از افراد ممكن است 
تا حدودى باعث الغرى شود كه برحسب شرايط 
بدنى افراد، اثردهى اين گياه متفاوت است. اگرچه 
استفاده از زيره سياه در برخى از افراد تا حدودى 
باعث الغرى مى شود ولى اين مساله براى همه 
افراد  برخى  در  است  ممكن  و  ندارد  عموميت 
مساله  اين  البته  نه.  ديگر  برخى  و  بدهد  جواب 
در خصوص ديگر گياهان اسانس دار مثل رازيانه، 

زيره سبز و... هم صدق مى كند.
به  تمايل  كه  هم  افرادى  به  كه  اين  نهايت  در 
مى شود  توصيه  دارند،  سبز  زيره  عرق  مصرف 
كه  معتبرى  محل هاى  از  را  سبز  زيره  عرق 
عرقيات گياهى با بسته بندى هاى مناسب و نام و 
نشان استاندارد عرضه مى شود، تهيه كنند و اين را 
بدانيد كه مصرف عرقيات تاثيرى در كاهش اشتها 
ندارد چون عرقيات گياهى مخلوط اسانس با آب 
اينكه  دليل  به  آن  در  موجود  اسانس  كه  هستند 
باعث تحريك معده و به دنبال آن ترشح بيشتر 

آنزيم ها مى شوند، اشتهاآور هستند.

جادوى زيره سياه در الغرى
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ويل اسميت راهى دوبى مى شود
فيلم  حمايت  و  اكران  براى  هاليوودى  بازيگر  اسميت  ويل 
جديدش در دوبى حاضر مى شود. بازيگر پرطرفدار سينما براى 
حمايت از فيلم جديدش با عنوان «جوخه خودكشى» راهى 
تاريخ  در  فيلم  اين  اكران  در  است  قرار  وى  مى شود.  دوبى 

7 آگوست در جمع هوادارانش در دوبى حاضر شود.
گروهى  بر  تمركز  با  ابرقهرمانى  فيلمى  خودكشى»  «جوخه 
از كميك بوك هاى شركت  اقتباس  با  كه  قهرمان است  ضد 

دى سى كاميكس ساخته شده است.
ديويد آير نويسندگى و كارگردانى اين فيلم را بر عهده دارد 
و ويل اسميت در كنار بن افلك، جرد لتو، مارگو رابى، يوئل 
كينامن، وايوال ديويس، جاى كورتنى و كارا دليوين بازيگران 
اين فيلم هستند. ويل اسميت در اين فيلم در نقش «ددشات» 

آدم كش و تك تيرانداز حرفه اى بازى كرده است.
اين فيلم قرار است در روز افتتاحيه در سيتى سنتر ديره در 
وكس مكس سينما نمايش داده شود و بعد اكران سراسرى 
خود را آغاز كند. سينماهاى وكس اين شانس را به هواداران 
مى دهند تا احتمال كسب اين شانس را داشته باشند كه در 

فرش قرمز اين رويداد شركت و با اسميت مالقات كنند.
در  فيلم  اين  تماشاى  براى  آنالين  بليت  كه  مخاطبانى 
سينماهاى وكس در امارات يا لبنان را خريده باشند در رقابت 
ديدار با اسميت شركت داده مى شوند. آنهايى كه در امارات و 
عمان يك پپسى بزرگ در سينما بخرند نيز امكان حضور در 
فرش قرمز را پيدا مى كنند. مخاطبان تا 4 آگوست مى توانند 

براى شركت در اين رقابت خريد كنند.
آگوست  روز 7  در  طرفداران  با  ديدار  قرمز،  فرش  در  حضور 
يكى از برنامه هايى است كه براى اسميت تدارك ديده شده 
شهر  اين  در  ديگر  فرهنگى  رويداد  چند  در  است  قرار  او  و 

شركت كند.
سارا امولوو از مديران ماون ماركتينگ گفته است همه اينها 
به  دوبى  تا  مى گيرد  صورت  كه  است  تالش هايى  از  بخشى 
يكى از مكان هاى اصلى فيلم هاى بالك باستر تبديل شود.    
تورنتوى  در   2015 آوريل  خودكشى»  «جوخه  فيلمبردارى 

كانادا آغاز شد و در آگوست همان سال به پايان رسيد.
بن افلك در اين فيلم حضورى كوتاه دارد و در نقش بتمن 
گروه  جمع  با  هفته  همين  اسميت  ويل  است.  شده  ظاهر 
سن ديه گو  در  كان  كيمك  جشنواره  در  فيلم  اين  بازيگران 

حضور داشت.

اسپيلبرگ و «غول بزرگ مهربان» 
در بريتانيا موفق  ظاهر شد

«غول بزرگ مهربان» فيلم جديد اسپيلبرگ در باكس آفيس 
بريتانيا موفق شد تا «سفر ستاره اى» را كنار بگذارد.

فيلم جديد استيون اسپيلبرگ كه اقتباسى از داستان رولد دال 
افتتاحيه  سومين  بريتانيا  در  است،  كودكان  محبوب  نويسنده 

بزرگ اسپيلبرگ را به نام خودش كرد.
اين فيلم كه در تعطيالت آخر هفته در بريتانيا اكران خود را 

آغاز كرد در اين مدت 6.97 ميليون دالر فروش كرد.
اين در حالى است كه «سفر ستاره اى» در جايگاه دوم قرار 

گرفت و 6.21 دالر فروش را ثبت كرد.
مشهور  آهنگساز  ريو  آندرى   2016 كنسرت  حال  همين  در 
اتريشى در ماستريخت كه براى سينما به صورت زنده تنظيم 
دالر  ميليون   1.84 و  گرفت  قرار  سوم  مكان  در  بود  شده 
فروش كرد. «BFG» فيلم اسپيلبرگ با نمايش در 680 سالن 
بزرگ  افتتاحيه  سومين  و  كرد  كسب  را  موفقيت  اين  سينما 
را براى كارگردانش رقم زد. پيش از اين «جنگ دنياها» و 
«اينديانا جونز و سلطنت جمجمه بلورين» نيز پرفروش ترين 

افتتاحيه هاى سال بريتانيا شده بودند.

سلمان خان ستاره باليوود 
از اتهام شكار غيرقانونى تبرئه شد

دادگاهى در هند سلمان خان، ستاره باليوود را از اتهام تيراندازى 
و كشتن حيوانات در معرض خطر در دو دهه پيش تبرئه كرد. 
سلمان خان به همراه هفت نفر ديگر به قتل يك غزال و دو 
متهم  سال 1998  در  راجستان  در  محافظت  تحت  كوهى  بز 
شده بود. اين بازيگر پيشتر در دادگاهى به جرم دو مورد شكار 
غيرقانونى به ترتيب به يك و پنج سال تحمل زندان محكوم 
شده بود كه وى از دادگاه باالتر درخواست تجديد نظر كرده بود.
ستاره هاى  درخشان ترين  از  است  ساله  پنجاه  خان  سلمان 

باليوود است و در بيش از 80 فيلم ظاهر شده است.
محكوميت  (بمبئى)  مومباى  عالى  دادگاه  نيز  گذشته  سال 
بى خانمان  مرد  يك  غيرعمد  قتل  اتهام  به  را  خان  سلمان 

در سال 2002 لغو كرد و او را از همه اتهامات مبرا دانست.

فيلم جديد جكى چان 
صدرنشين باكس آفيس چين

جكى چان با فيلم جديدش با عنوان «رديابى» در راس باكس 
آفيس چين نشست. «رديابى» فيلم جديد جكى چان با فروش 
60 ميليون دالر در افتتاحيه اش، فيلم شماره يك امروز چين شد.

اين كمدى اكشن در چهار روز اول افتتاحيه خود در چين كه 
در عين حال نمايش آن براى نخستين بار در جهان بود، اين 
موفقيت را كسب كرد. اين فيلم كه پنجشنبه راهى سينماها 
شد در همان روز 14.7 ميليون دالر فروش كرد و جمعه و 

شنبه با فروش 44 ميليون دالرى به راه خود ادامه داد.
موفقيت اين فيلم نشان دهنده آن است كه نه تنها قدرت اين 
بازيگر كاهش نيافته و او هنوز مى تواند مخاطبان را به سينما 
بكشاند، بلكه به عنوان تهيه كننده در پشت صحنه نيز موفقيت 
ظاهر مى شود. جكى چان در سال هاى اخير برنامه هاى متعددى 
براى تغيير سرمايه گذاران فيلم در چين انجام داده و پروژه هاى 

متعددى را در آنجا به انجام رسانده است.
اكنون  كه  شده  ساخته  هارلين  رنى  كارگردانى  به  فيلم  اين 
با  و  است  فنالندى  هيلنيك  مى خواند.  خود  خانه  را  پكن 
بعدى اش  فيلم  گروپ  پيكچرز  على بابا  كمپانى  با  قراردادى 

را نيز در چين مى سازد.
جكى چان به جز بازى و تهيه كنندگى اين فيلم، فيلمنامه آن 
را نيز خودش نوشته است. فن بينگبينگ بازيگر چنين و جانى 
ناكسويل بازيگر آمريكايى در اين فيلم او را همراهى مى كنند.

سينماى جهان رباعىرباعى

گرفت آب  ها  چشم  زكوير  گرفتبايد  آب  ها  چشم  زكوير  بايد 
گرفت مهتاب  انتقام  شب  ابر  گرفتاز  مهتاب  انتقام  شب  ابر  از 
بايد نظرها  ز  نباشد  محو  بايدتا  نظرها  ز  نباشد  محو  تا 

گرفت قاب  را  عشق  نگاه  گرفتتصوير  قاب  را  عشق  نگاه  تصوير 

*   *   **   *   *

رفت سر  به  ام  زندگانى  رفتبهار  سر  به  ام  زندگانى  بهار 
رفت ثمر  بى  آرزويم  رفتدرخت  ثمر  بى  آرزويم  درخت 
نسيمى مانند  به  ام   نسيمىجوانى  مانند  به  ام   جوانى 

رفت خبر  بى  صبح  و  آمد  رفتشبانگاه  خبر  بى  صبح  و  آمد  شبانگاه 

*   *   **   *   *

من كنم  مهمانت  دوست  اى  منبيا  كنم  مهمانت  دوست  اى  بيا 
جان را به قربانت كنم من قربانت كنم منَسر و  به  جان را  َسر و 
تابان ماه  اى  من،  ُزلف  تابانبنفشه  ماه  اى  من،  ُزلف  بنفشه 
من كنم  بارانت  بوسه  تا  منبيا  كنم  بارانت  بوسه  تا  بيا 

*   *   **   *   *

مرا از روى خود شرمنده كردىمرا از روى خود شرمنده كردى
كردى خنده  را  ام  گريه  كردىتمام  خنده  را  ام  گريه  تمام 
اال اى پادشاه عشق بازىاال اى پادشاه عشق بازى
كردى زنده  ديگر  يكبار  كردىمرا  زنده  ديگر  يكبار  مرا 

آغاز به كار انجمن هنرهاى تجسمى خوزستان 
در موزه هنرهاى معاصر اهواز

انجمن هنرهاى تجسمى خوزستان، سه شنبه در مراسمى با حضور 
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  سينمايى  و  هنرى  معاون 
معاصر  هنرهاى  موزه  در  را  خود  فعاليت  هنرمندان،  و  خوزستان 

اهواز آغاز كرد.
و  فرهنگ  كل  اداره  سينمايى  و  هنرى  معاون  چنانى،  ناصر 
هنرمندان،  گفت:  مراسم  اين  در  خوزستان،  اسالمى  ارشاد 
يك  اعضاى  كل  اداره  و  معاصر  هنرهاى  موزه  مجموعه 
افزود:  وى  هستند.  خوزستان  هنر  و  فرهنگ  نام  به  خانواده 
فعاليت هاى  ادامه  براى  خيرى  منشاء  گردهمايى  اين  اميدوارم 
به  عالقه مندان  و  هنرمندان  همه  و  باشد  هنرى  و  فرهنگى 
الزم  بهره  آمده  وجود  به  فضاى  از  استان  در  هنر  و  فرهنگ 
هنرهاى  هنرمندان  فعاليت هاى  شكوفايى  شاهد  و  ببرند  را 

باشيم. تجسمى 
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  سينمايى  و  هنرى  معاون 
خوزستان ادامه داد: ان شاء ا... با همدلى، همراهى و هم يارى هم 

شاهد توليد آثار فاخرى از هنرمندان باشيم. 
همدلى  و  همكارى  پايه ى  بر  گيرى ها  تصميم  اگر  شك  بدون 
مى توان  خوبى  بسيار  برنامه هاى  و  كارها  باشد،  يكديگر  با 

انجام داد.
وى در پايان از سوى مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان 
كه به دليل برگزارى جلسه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
در اين مراسم حضور نداشت، از مجموعه هنرمندان و حاضران 

در مراسم تقدير كرد.

15 كتاب فروشى اهواز 
در طرح تابستانه كتاب شركت كردند

معاونت  حمايتى  برنامه  از  مرحله  سومين  كتاب،  تابستانه  طرح 
فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است كه به منظور رونق 
بخشيدن به بازار كتاب و كتاب فروشى هاى سراسر كشور در حال 
اجراست. اين طرح پس از اطالع رسانى، در استان خوزستان نيز 

به نحو مطلوب اجرا شد.
در استان خوزستان، 15 كتاب فروشى در اين طرح شركت كرده 
اند كه بر اساس گزارش هاى به دست آمده تا پايان تير ماه 18 
هزار و 182 نسخه كتاب به فروش رسيده و خوزستان رتبه چهار 

كشور را كسب كرده است. 
كتاب فروشى محام و رشد جزو پر فروش ترين كتاب فروشى ها 

در سطح كشور هستند.

اجراى «هنبورى» در شوش دانيال
نمايش «هنبورى» به نويسندگى رحيم رشيدى تبار و كارگردانى 
تاالر  در  سايه سار  هنرى  گروه  از  كارى  رسته خاك  عبدالحسين 

نيايش شهرستان شوش دانيال به روى صحنه رفته است.
اين نمايش از تاريخ دوم تا 10 مردادماه 1395 از ساعت 21:30 

در سالن نيايش شهرستان شوش دانيال به روى صحنه است.
مسابقه  برگزيده  نمايشنامه  عنوان  به  «هنبورى»  نمايشنامه 
نمايشنامه نويسى هفدهمين جشنواره تئاتر آئينى و سنتى كشور 

مورد توجه گروه هنرى سايه سار براى اجرا قرار گرفت. 
شاهنامه  داستان هاى  از  گرفته  بر  «هنبورى»  نمايش  داستان 
است. اين نمايش روايت يكى از زنان ايران باستان است كه در 
راه اعتال و اقتدار كشور همسر، برادر و فرزند خويش را از دست 

مى دهد اما دست از مبارزه نمى كشد.
فرزاد  عمله،  مصطفى  الياسى،  هليا  «همبورى»  نمايش  در 
پارسانژاد، هادى مهدوى، رضا مسحنه و احمد كشاورز به عنوان 

بازيگر حضور دارند.
گروه،  سرپرست  پارسانژاد  فرزاد  از:  عبارتند  نمايش  اين  عوامل 
مصطفى عمله مشاور و دستيار كارگردان، عبدالحسين رسته خاك 
هادى  افكت،  و  نورپرداز  كشاورز  مهدى  لباس،  و  صحنه  طراح 

مهدوى مدير صحنه و مونا لياقتمند گريمور زن.
شهرستان  سايه سار  هنرى  گروه  از  كارى  «هنبورى»  نمايش 
شوش است كه با همكارى دفتر انجمن هنرهاى نمايشى، اداره 
شهرستان  هنرمندان  بسيج  كانون  و  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
شوش دانيال براى اجراى عمومى و شركت در بيست و هفتمين 

جشنواره تئاتر استان آماده شده است.

نارنجستان

خبر

بخش قرآنى كانون هاى مساجد خوزستان را فعال تر كنيم

5900 گردشگر خارجى در چهار ماه اول سال 95 به شوش آمدند

غالمرضا آزادى :

سندباد به زمان معاصر سفر مى كند

فيلم جديد اصغر فرهادى 
در جشنواره تورنتو روى پرده مى رود

صنايع دستى  فرهنگى،  ميراث  اداره  سرپرست 
و 900  هزار  پنج  بازديد  از  شوش  گردشگرى  و 
گردشگر خارجى از 42 كشور از آثار تاريخى اين 

شهر تاريخى خبر داد.
نخست  ماه  چهار  در  كرد:  اظهار  ديناروند  سعيد 
سال 95 از آثار ثبت جهانى شوش بيش از پنج 
كشور   42 به  كه  خارجى  گردشگر  و 900  هزار 
جهان اختصاص داشته اند بازديد كرده و اين شهر 

را به مقصد كشورهايشان ترك كرده اند.
اين  افزود:  گردشگران  اين  مليت  درباره  وى 
گردشگران به 42 كشور جهان اختصاص داشته اند 
ولى بيشترين بازديدكنندگان خارجى به كشورهاى 

آلمان، انگليس و استراليا تعلق داشته اند.
سال  در  اينكه  بر  تاكيد  با  مسئول  مقام  اين 
آمار  شوش  از  خارجى  بازديدكنندگان  تعداد   94

سال 95  در  كرد:  تاكيد  است،  بوده  قابل توجهى 
در 12 ماه سال بيش از 13 هزار و 500 نفر از 
روند  با  اميدواريم  كه  كرده اند  بازديد  شوش  آثار 
آغازشده و استقبال گردشگران خارجى اين عدد 

افزايش يابد.
صنايع دستى  فرهنگى،  ميراث  اداره  سرپرست 
هزار  پنج  آمار  به  اشاره  با  شوش  گردشگرى  و 
عنوان  سال  نخست  چهارماهه  در  نفر   900 و 
سال  دوم  نيمه  در  گردشگران  شمار  كرد: 
چهار  در  ثبت شده  آمار  با  و  مى يابد  افزايش 
ماه نخست بى شك آمار امسال از سال گذشته 
هزار   15 حضور  پيش بينى  و  بود  خواهد  بيشتر 
نفر را در سال95 داريم. محوطه تاريخى شوش 
سال گذشته در ليست فهرست آثار تاريخى ثبت 

جهانى يونسكو درج شده است.

كارگردان و تهيه كننده سينما و تلويزيون گفت 
فيلم سينمايى «سندباد و سارا» در جشنواره فيلم 

كودكان شركت مى كند.
سينما  كارگردان  و  تهيه كننده  آزادى  غالمرضا 
سينمـايى  مختلف  هاى  برنـامه  به  اشـاره  با 
مـن»  «قبيلـه  سينمـايى  فـيلم  گـفت:  خـود 
گـروه  در  ها  سال  از  بعد  خودم  كـارگردانى  به 
سينمايـى «هنـر و تجـربه» در مـاه مهـر روى 

پـرده مـى رود.
وى ادامه داد: همچنين فيلم سينمايى «حرير» 
به كارگردانى فريال بهزاد در نخستين جشنواره 
فيلم «سالمت» حضور پيدا مى كند و بعد از آن 

براى اكران آن برنامه ريزى مى كنيم. 
در اين فيلم بازيگرانى چون عليرضا جاللى تبار، 

ژاكلين آواره، امير صالحى زاده، روشنك عجميان، 
آرزو ابى زاده حضور دارند.

سينمايى  ساخته  جديدترين  به  اشاره  با  آزادى 
خود، توضيح داد: فيلم سينمايى «سندباد و سارا» 
در آخرين مراحل فنى خود به سر مى برد و به 

زودى آماده نمايش مى شود. 
البته پيش بينى مى كنم كه اولين نمايش اين 

اثر سينمايى در جشنواره فيلم كودكان باشد.
در  اينكه  به  اشاره  با  و  پايان  در  كارگردان  اين 
نوروز  عيد  را  سارا»  و  «سندباد  تا  است  تالش 
سال آينده اكران شود، توضيح داد: اين فيلم يك 
اثر خانوادگى است و داستان سندباد است كه به 
زمان معاصر مى آيد. در اين فيلم به بخشى از 

تاريخ ايران مى پردازد.

اكران «مرداد» به دليل مشكالت مالى
«مرداد»  سينمايى  فيلم  كارگردان  كاميار  بهمن 
گفت: هم اينك موسيقى فيلم توسط حامد ثابت 

در حال ساخت و آماده سازى است.
وى درباره اكران فيلم توضيح داد: مشكالت مالى 
باعث شده است كه فيلم به فكر اكران فيلم قبل از 
جشنواره فيلم فجر باشم به زودى مذاكره با پخش 
كنندگان را آغاز مى كنم و اگر تايم خوبى براى 

اكران به ما بدهند فيلم را اكران مى كنم.
كاميار درباره حضور در جشنواره فيلم فجر گفت: 
براى گروه سازنده فيلم حضور در جشنواره فيلم 

فجر و ديده شدن دراين رقابت بسيار مهم است 
را بدهد  كار  اين  اجازه  مشكالت مالى  اما اگجر 

بسيار خرسندخواهيم شد.
نيز  آن  فيلمنامه  كه  «مرداد»  سينمايى  فيلم 
مضمونى  از  شده،  نوشته  كاميار  بهمن  توسط 
يك  زندگى  روايتگر  و  است  برخوردار  اجتماعى 
زوج جوان به نامهاى «امير» و «رويا» است كه 
پس از سالها زندگى دچار مشكالت و اختالفاتى 
اصلى  هسته  دستمايه  جريانات  اين  كه  اند  شده 
آمده  آن  داستان  خالصه  در  و  هستند  داستان 

از  من  تو،  كنار  بهمن  شود  مردادى  چه  است: 
غوغاى ابر و آسمان مى فهمم اينجايى.

بهنوش  ور،  آزادى  رعنا  و  فروتن  محمدرضا 
پروين  پور،  فرهاد  ليلى  بهشاد،  بابك  بختيارى، 
ملكى، على گل زاده، عاطفه للهى، نيلوفر مواليى 
با حضور افتخارى انديشه فوالدوند و با هنرمندى 
مهتاب كرامتى، تركيب بازيگران اين اثر سينمايى 

را تشكيل داده اند.
اسامى كامل عوامل اين فيلم سينمايى عبارتند از؛ 
كننده:  تهيه  كاميار،  بهمن  كارگردان:  و  نويسنده 

مدير  كاميار،  بهمن  گذار:  سرمايه  فالح،  محمود 
شهرام  فيلمبردار:  محمدى،  فرشاد  فيلمبردارى: 
كيوانمهر،  خسرو  صدابردارى:  ،مدير  نجاريان 
محسن  گريم:  كيوانمهر،طراح  فرشيد  صدابردار: 
اشترى،  حجت  لباس:  و  صحنه  طراح   ، دارسنج 
محمد  تداركات:  مدير  رحيمى،  سجاد  توليد:  مدير 
ابراهيمى ، مديربرنامه ريزى: امين قوامى، دستيار 
يك كارگردان: آرمين آذرى، دستيار دوم كارگردان 
و دستياربرنامه ريز: آوا باالور، عكاس: زهرا مصفا، 

مشاور رسانه اى و روابط عمومى: ميثم محمدى.

تورنتو  فيلم  بين المللى  جشنواره  يكمين  و  چهل 
ميزبان فيلم «فروشنده» اصغر فرهادى است.

و  مهم ترين  عنوان  به  تورنتو  فيلم  جشنواره 
بزرگترين جشنواره سينمايى آمريكاى شمالى در 
اين دوره از برگزارى خود فيلم «فروشنده» را نيز 
نمايش  به  دوره  اين  در  كه  فيلم هايى  شمار  در 

درمى آيد، جاى داده است.
«فروشنده» در فهرست بخش نمايش هاى ويژه 
اين جشنواره جاى گرفته است. اين فيلم كه در 
بخش مسابقه اصلى جشنواره كن براى نخستين 
جايزه  با  كرد،  تجربه  را  خود  جهانى  اكران  بار 
بهترين فيلمنامه براى فرهادى و جايزه بهترين 
جشنواره  از  حسينى  شهاب  براى  مرد  بازيگر 

بيرون آمد.
«عزيز  تورنتو  ويژه  نمايش هاى  بخش  در 
بريتانيايى،  آرنولد  آندرا  ساخته  آمريكايى» 
هلند، «مستخدم»  از  ورهوفن  پل  ساخته  «اله» 

دارند  حضور  كره  از  چان-ووك  پارك  ساخته 
«تونى  و  جارموش  جيم  ساخته  «پاترسن»  و 
فيلم هايى  ديگر  از  آدى  مارن  ساخته  اردمان» 

هستند كه در اين بخش حضور دارند.
برده  نام  نيز  ديگرى  فيلم هاى  از  بخش  اين  در 
ايوان  ساخته  آمريكايى»  شبانى  «شعر  كه  شده 
راث  فيليپ  از  رمانى  از  اقتباس  با  مك گرگور 
پاركر  نيت  كارگردانى  به  ملت»   يك  «تولد  و 
برنده دوره پيش جشنواره ساندنس از جمله آنها 
الرين و «نمك و  پابلو  ساخته  هستند. «نرودا» 
آتش» ساخته ورنر هرتسوگ نيز از جمله شركت 

كنندگان اين بخش هستند.
از  فيلم هايى  نيز  جشنواره  اين  جشن  بخش  در 
جاناتان دمى، دنى ويلنو، راب راينر، جف نيكولز 

و ميرا ناير به نمايش درخواهد آمد.  
تورنتو  فيلم  بين المللى  جشنواره  يكمين  و  چهل 

هشتم سپتامبر (18 شهريور) كليد مى خورد.

شاعـر: آرمـان مرادىشاعـر: آرمـان مرادى
هنرى  فرهنگى  هاى  كانون  دبيرخانه  مسئول 
مساجد خوزستان، هدف از تشكيل شوراى قرآنى 
انسجام فعاليت هاى قرآنى شهرستان ها دانست 
و اظهار داشت: بخش قرآنى كانون هاى مساجد 

را در استان و شهرستان ها فعال تر كنيم.
هاى  كانون  مديران  جلسه  در  براتى  حسين 
فعاليت  استان،  نور  خانه  و  قرآنى  معين  مساجد 
اسالم  دين  و  مسجد  نام  قرآن،  اعتالى  راه  در 
بايد  كس  هر  گفت:  و  دانست  الهى  توفيقى  را 
متناسب با سطح بينش، عالقه، سواد و نگاه خود 

در جايى كه هست، فعاليت و خدمت كند.
وى با اشاره به فعاليت هاى قرآنى در كانون هاى 
مساجد، تصريح كرد: قصد ما اين است كه بخش 
قرآنى كانون هاى مساجد را در استان و شهرستان 
ها فعال تر كنيم و اين حوزه جدى تر از گذشته 

پيگيرى و ساماندهى شود.
وى بر راه اندازى كانون هاى مساجد در مصلى ها 
و دانشگاه ها و فعال تر شدن كانون هاى تخصصى 
تاكيد كرد و افزود: الزم است كانون هاى مساجد 
تعامل و همكارى خود را با ادارات شهرستانى بيشتر 
كنند و در برنامه ها و فعاليت ها حضور بيشترى 

داشته باشند.

خوزستان،  مساجد  هاى  كانون  دبيرخانه  مسئول 
هاى  كانون  قرآنى  شوراى  كاركردهاى  از  يكى 
مساجد را ساماندهى، فعال كردن و ارتقاى سطح 
كانون هاى مساجد دانست و اضافه كرد: عالقه 
منديم بخش قرآنى را به صورت تخصصى احيا و 

سطح تعامل ها را بيشتر كنيم.

انسجام  را  قرآنى  شوراى  تشكيل  از  هدف  وى 
و  دانست  ها   شهرستان  قرآنى  هاى  فعاليت 
اطالعات  قرآنى  بخش  در  اگر  كرد:  خاطرنشان 
خود را به روز و به درستى ساماندهى كنيم مى 
توانيم از آن سطحى كه مدنظر است، بهره مند 
شويم. براتى اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه 

ظرفيت تعداد كانون فرهنگى هنرى مساجد، خانه 
و  ها  مصلى  و  تخصصى  هاى  كانون  نور،  هاى 
دانشگاه ها، كانون هاى روستايى، كتابخانه هاى 
مساجد و... تا پايان سال 99 بر اساس قانون پيش 

بينى و تدوين شده است.
توسعه  ششم  برنامه  در  اينكه  به  اشاره  با  وى، 
فرهنگى  كانون  به  ما  مساجد  درصد   10 بايد 
هنرى مجهز شوند، اظهار كرد: در برنامه پنجم 
توسعه ظرفيتى كه به خوزستان داده شد تكميل 
استان  در  كانون   978 حاضر  حال  در  و  كرديم 

فعاليت مى كند.
براتى با بيان اينكه بخش زيادى از فعاليت هاى 
با  همكارى  واسطه  به  مساجد  كانون هاى 
بايد  شد:  يادآور  مى شود،  انجام  بخش ها  ساير 
كانون هاى فرهنگى هنرى غيرفعال را شناسايى 
و نسبت به فعال شدن و يا جايگزين كردن آنها 

اقدامات الزم را انجام دهيم.
كانون  نامه  تفاهم  خصوص  در  جلسه  اين  در 
تجربى،  نشريات  فراغت،  اوقات  مساجد،  هاى 
قرآنى  شوراى  نور،  هاى  خانه  نور،  تالوت  طرح 
كانون هاى مساجد، كانون هاى معين قرآنى و... 

بحث و تبادل نظر شد.



ديدگاه طب سنتى درباره بادمجان
بادمجان از ديدگاه طب سنتى داراى خواص متعددى است 

كه مى توان به برخى از آن ها اشاره كرد.
بادنجان مقوى معده، بازكننده ى انسدادها و گرفتگى هاى 
مجارى عروق بوده و مصرف آن با سركه قابض شكم، مدر 

بول (ادرار) و با روغن ملين طبع است.
و  عرق  خوشبوكننده  گرم،  دردهاى  مسكن  بادنجان 
پاشيدن  بوده،  ران  كنج  و  بغل  زير  بدبويى  برطرف كننده 
دنباله هاى خشك بادنجان بر موضع بواسير و ساير امراض 
مقعد كه با روغن بادام تلخ يا روغن بنفشه و يا بابونه چرب 
سياه  آب  با  پا  و  دست  شستشوى  است.  مفيد  باشد  شده 
حاصل از خيساندن بادنجان براى رفع و خشك كردن عرق 
دست و پا مفيد بوده و مصرف خاكستر بادنجان سوخته با 

سركه به صورت خمير، در زدودن زگيل موثر است.
شده،  پخته  كامًال  و  رسيده  بادنجان  ساييده  تخم  ماليدن 
همراه با موم و روغن بر شقاق ميان انگشتان پا و پاشنه پا 

بسيار موثر بوده و برطرف كننده فورى اين عارضه است.
 عوارض مصرف طوالنى و بدون مصلح:

* از ديدگاه طب سنتى طبيعت بادنجان گرم و خشك در درجه 
دوم يا سوم است و مصرف مداوم آن بدون به كار بردن مصلحات 
آن، به سبب غلبه ى خشكى باعث ايجاد سودا و بيمارى سودايى 

مى شود، و پوست را بدرنگ، سياه و يا زرد مى كند.
سياه  لكه هاى  ايجاد  باعث  (نارس)  كوچك  بادنجان   *
صورت، سردرد و جوش هاى دهان مى شود. وجود آلكالوئيد 
سوالنين حتى مقادير كم آن در معده هاى ضعيف ممكن 

است اختالالت مسموميتى ضعيفى ايجاد كند.
* مصرف زياد و به تنهايى بادنجان امكان ايجاد درد پهلو، 
زهار، بواسير و درد چشم سوداوى را در پى خواهد داشت. 
به همين علت پخت آن با گوشت و روغن و گاهى با سركه 

يا آب انار ترش و شيرين توصيه شده است.
* مصرف بيش از حد بادنجان رنگ چهره را تيره مى كند، همچنين 

توليد سودا در بدن را زياد كرده و موجب بواسير مى شود.
براى  مى كند:  عنوان  ايران  سنتى  طب  تحقيقات  انجمن 
دفع و يا كاهش عوارض بادنجان طبق گفته حكيمان طب 
سنتى، بهتر است بادنجان قبل از مصرف برش داده شده و 
تمام قسمت هاى آن نمك ماليده شود، سپس 2 تا 3 ساعت 
در آب سرد قرار داده شده تا آب سياه يا زرد آن خارج شود، 
و اين امر تكرار شود تا ديگر آب سياهى خارج نشود، سپس 
بادنجان ها را كامًال شسته و با گوشت بره و بزغاله جوان يا 
مرغ جوان فربه و روغن گاو تازه طبخ كند، يا در روغن سرخ 
كرده و بپزند سپس با سركه يا آب انار يا آب غوره كه مصلح 

و دافع ُسّده (گرفتگى) هستند مصرف شود.
به طور كلى

* بادنجان داراى طبيعت گرم و خشك است.
* مصلح آن پختن با روغن و گوشت مى شود.
* مصرف آن با روغن، نرم كننده شكم است.

* توليد سودا در بدن را زياد مى كند و موجب بواسير مى شود.
* رنگ چهره را خراب مى كند.

* مصرف آن با سركه، سبب يبوست مى شود.

مصرف هلو را فراموش نكنيد
هلو يكى از بهترين منابع داراى آهن است. معروف است 
سفت  و  خشن  نظر  به  نام  اين  خالف  اما  سنگ؛  ميوه  به 
ظاهرى زيبا و از آن مهم تر طعمى بى نظير دارد. صحبت 
خواص  با  همراه  رنگ  و  آب  خوش  اى  ميوه  است،  هلو  از 
شگفت انگيز كه به دليل هسته بزرگ درونش ميوه سنگ 

خوانده مى شود.
بدون شك ميان ميوه هاى رنگارنگ تابستانى از نظر خواص 
هلو در ابتداى صف ايستاده است. ميوه اى با ظاهرى زيبا و 
طعمى لذيذ كه مى تواند توجه هر فردى را به سمت خود 
آورش  اعجاب  هاى  با ويژگى  اى كه اگر  ميوه  جلب كند؛ 
آشنا شويد قطعاً از فرصت محدود حضورش بيشترين بهره 
را خواهيد برد. به همين خاطر در ادامه بخشى از مزاياى 

اين ميوه را براى شما مى گوييم:
پاكسازى كليه

پتاسيم موجود در هلو نه تنها به كاهش خطر ابتال به بيمارى 
هاى كليوى كمك مى كند بلكه در پاكسازى مثانه نيز نقشى 
مهم ايفا مى كند. تراكم پتاسيم و ديگر ويتامين ها در اين ميوه 
كوچك به كليه و كبد شما اجازه مى دهد در شرايطى متعادل 

و سالم به حيات خود ادامه دهند.
كاهش وزن

 87 نزديك   ، است  ها  ميوه  ترين  كالرى  كم  از  يكى  هلو 
درصد آن از آب تشكيل شده است و منبعى سرشار از فيبر 
از  پس  شما  كه  شود  مى  باعث  شرايط  اين  تمامى  است. 
مصرف هلو براى مدت زمان بيشترى احساس سيرى كنيد 

و دير تر گرسنه بشويد.
كاهش التهاب هاى بدن

فنوليك موجود در هلو يكى از بهترين تركيبات ضد التهابى 
است. عالوه بر اين، ويتامين A موجود در هلو كمك قابل 

توجهى به درمان دردهاى رماتيسمى مى كند.
پيشگيرى از كم خونى

آهن  كمبود  آن  ترين  مهم  كه  بسيارى  داليل  خونى  كم 
بهترين  از  يكى  هلو  ها  ميوه  ميان  در  خوشبختانه  است. 
مشاهده  را  خونى  كم  عالئم  اگر  است.  آهن  داراى  منابع 

مى كنيد مصرف روزانه هلو را افزايش دهيد.
پيشگيرى از سرطان

بنا بر بسيارى از مطالعات انجام شده، هلو نقش به سزايى در كاهش 
گسترش سلول هاى سرطانى در انواع مختلف اين بيمارى به ويژه: 
سرطان دهان، ريه ، سينه و روده دارد. چنين خاصيتى بيش از هر 
چيز مديون وجود مقادير قابل توجهى آنتى اكسيدان درون هلو 

است كه به مبارزه با سرطان كمك مى كند.
مقابله با عفونت

بهترين راه براى جلوگيرى از ورود عفونت به بدن ما ميوه هاى 
هستند كه در ميان انواع گوناگون آنها هلو بيشترين تأثير در 

بستن راه هاى نفوذ عفونت به بدن دارد.
تقويت ديد چشم

كه  تركيبى  دو  است،   A ويتامين  و  بتاكاروتن  از  سرشار  هلو 
نه تنها نقشى مهم در حفظ سالمت چشم ها و قواى ديد ما دارند 

بلكه از بسيارى بيمارى هاى چشمى نيز جلوگيرى مى كنند.

سالمت
 5 ماده غذايى كه در خوردن آنها  

زياده روى مى كنيم
فيبر براى سالمت دستگاه گوارش مفيد است و باعث كند 

شدن هضم غذا مى شود.
كنيد  روى  زياده  كمى  اگر  زير  غذايى  مواد  مصرف  در 
مشكلى پيش نمى آيد ولى اگر به حد افراط برسد عالوه 
بر افزايش وزن مى تواند موجب آسيب جدى به بدن شود.

است  بزرگى  نگرانى  قطعا  وزن  افزايش  كه  نيست  شكى 
را  شما  كمر  سايز  تواند  مى  غذا  اندازه  از  بيش  مصرف  و 
غذاهاى  از  نوع  يك  از  حد  از  بيش  مصرف  دهد.  افزايش 
خاص مى تواند اثر منفى بر سالمت شما بگذارد. بدن ما 
براى گوناگونى و تنوع ساخته شده است، ميل بيش از حد 
مواد  از  گروه  يك  كامل  طور  به  حذف  يا  غذا  نوع  يك  به 

غذايى كارى بسيار اشتباه است.
حال  در  هميشه  خواهيد  مى  و  داريد  زيادى  اشتهاى  اگر 
شما  به  را  غذايى  ماده   5 ما  مقاله  اين  در  باشيد  خوردن 
معرفى ميكنيم كه بدون نگرانى مى توانيد در خوردن انها 

زياده روى كنيد.
1. آب

نوشيدن آب بيش از حدآن امكان پذير است اما نكته اى 
كه وجود دارد اين است كه آب مى تواند كشنده باشد زيرا 
مقدار اضافى آن تعادل الكتروليت در بدن ما به هم مى زند 
و آن را رقيق مى كند. مصرف حد بااليى از آب از نظر سن، 
جنس، سطح فعاليت و سالمت براى افراد مختلف متفاوت 
بنابراين  است،  خطرناك  نيز  بدن  آب  شدن  كم  است. 
بسيار  روز  طول  در  آن  نيازهاى  و  خود  بدن  با  هماهنگى 

مهم است.
2. آلوئه ورا

سريع  سالمتى  و  كشش  موجب  آلوئه ورا  هاى  نوشيدنى 
كاهش  به  كمك  شامل  آن  مزاياى  از  بعضى  شود.  مى 
آلوئه  است.  بدن  ايمنى  افزايش  و  هضم  شدن  بهتر  وزن، 
اما  است،  يبوست  براى  استفاده  مورد  محبوب  مكمل  ورا 
كوتاه  در  جانبى  هاى  واكنش  از  برخى  موجب  تواند  مى 
كلسيم  دفع  حتى  و  عضالت  گرفتگى  قبيل  از  مدت 
توصيه  آلوئه ورا  مدت  طوالنى  مصرف  و  روى  زياده  شود. 
سوء  ها،  الكتروليت  تعادل  عدم  با  كه  چون  شود؛  نمى 
جذب، فشار كليه، و از دست دادن بيش از حد پروتئين 

در ارتباط است.
3. شير

در واقع همه ى مواد لبنى را شامل مى شود. در حالى كه 
تركيب هايى مثل شير كم چربى و پنير در برنامه غذايى 
مواد  و  دهد  ترويج  را  استخوان  سالمت  تواند  مى  خود 
فراهم  را  منيزيم  و  پتاسيم  كلسيم،  مانند  ضرورى  معدنى 
شود.  ساز  مشكل  تواند  مى  حد  از  بيش  مصرف  كند،  مى 
مصرف بيش از حد مواد لبنى در واقع مى تواند باعث كم 

خونى شود زيرا كلسيم جذب آهن را كم مى كند.
4. مغزها

تخمه و آجيل سرشار از مواد مغذى متراكم است، اما آنها 
حاوى مقدار زيادى از كالرى نيز هستند. اگر وزن شما زياد 
كاهش  براى  تالش  حال  در  شما  اگر  خصوص  به  و  است 
وزن باشيد، شما واقعا بايد به نحوه مصرف آجيل خود توجه 
كنيد. اگرچه آجيل منابع بسيار خوبى از چربى هاى سالم، 
آن  حد  از  بيش  مصرف  است،  معدنى  مواد  و  ها  ويتامين 

ممكن است به افزايش وزن منجر شود.
يكى از بهترين هاى اين گروه براى شما بادام است كه مى 

توانيد نگران زياده روى در خوردن آن نباشيد.
5. جو دوسر

به طور كلى فيبر براى سالمت دستگاه گوارش مفيد است، 
كاهش  راحت،  دفع  به  كمك  غذا،  هضم  شدن  كند  باعث 
اما  شود.  مى  خون  قند  تعادل  حفظ  و  خون،  كلسترول 
مصرف بيش از حد غذاهاى فيبر دار مى تواند باعث نفخ، 
يبوست و مشكالت ديگرى مى شود. به طور كلى توصيه 
مى شود روزانه 25-35 گرم فيبر در مصرف كنيد و همراه 

آن مايعات بنوشيد.
توجه داشته باشيد منظور ما از زياده روى ، مصرف مدام به 
صورت ديوانه وار نيست چون مصرف هر چيزى به صورت 

افراطى و مداوم مضر است.
هنگام خوردن خوراكى هاى باال اگر قصد پرخورى داشتيد 
مى توانيد با خيال راحت از خوردن خود لذت ببريد اما اين 

به معنى اجازه براى افراط هميشگى نخواهد بود.

بخور نخورهاى بيماران دچار سنگ كليه
است  بهتر  مى شوند  كليه  سنگ  دچار  كه  بيمارانى 
ورزش هاى  از  و  بخورند  هستند  ملين  كه  غذاهايى  بيشتر 
طاقت فرسا و شديد پرهيز كنند. اين بيماران دچار سنگ 
مناسب  برايشان  قوى  مسهل هاى  كه  كنند  توجه  كليه 
غذايشان  در  زيتون  روغن  انجير،  خوردن  با  بلكه  نيست 

كمى آن را ملين كنند.
گوشت شتر، گاو، گوساله، گوشت هاى مانده و ماهى شور 
گوشت  و  جوجه  مرغ،  مقابل  در  و  است  مضر  برايشان 

پرندگان برايشان مناسب است.
براى  مى كند  توليد  شكم  در  باد  اينكه  دليل  به  فتير  نان 
افرادى كه دچار سنگ كليه مى شوند مناسب نيست اما در 
مقابل نان خشكار كه گندم آن شسته نشده و سبوس آن 

گرفته نشده، برايشان توصيه مى شود.
فريزرى،  و  مانده  غذاهاى  رشته،  حليم،  پاچه،  كله 
آب پز  تخم مرغ  و  بادمجان  كنسروى،  غذاهاى  قارچ، 
برايشان مضر است و در مقابل غذاهايى كه نمك كمى 
كه  غذاهايى  و  شده  برشته  نيمه  تخم مرغ  زرده  دارند 
باشد  بادام  روغن  يا  كنجد  وروغن  پرندگان  گوشت  با 
عسل،  كرفس،  پرورده،  زيتون  مى شود.  توصيه  برايشان 
برايشان  نارنج  بهار  عرق  مانند  نوشيدنى  و  فلفل  مويز، 

است. خوب 
شفتالو، زردآلو و گالبى از جمله ميوه هاى مضر براى اين 
افراد است اما خيار، آلبالو، انجير، انگور، خربزه و زالزالك از 
جمله ميوه هايى است كه مصرف آن يكساعت بعد از غذا 

برايشان توصيه مى شود.
بادام،  مانند  خشكبارى  مى توانند  بيماران  اين  همچنين 
دهند  قرار  خود  غذايى  برنامه  در  را  كنجد  و  پسته  فندق، 

چون اين اقالم خوراكى تقويت كننده معده هستند.

سالمت

دار  «پرچم  يعنى  عنوانش  زودى  به  «كنجكاوى»  نورد  مريخ 
اى  پروژه  دهد،  مى   2020  Mars نورد  مريخ  به  را  ناسا» 
مى  منتقل  زمين  به  مريخ  سنگ  و  خاك  آن  طى  كه  پرهزينه 
مأموريت  در  آمريكا  فضانوردى  آژانس  بعدى  دار  پرچم  شود. 
سياره سرخ، مريخ نورد Mars 2020 خواهد بود كه وارد مراحل 

بعدى و البته حساس تر طراحى و ساخت مى شود.
 2.1 مأموريت  اين  كه  اند  كرده  اعالم  ناسا  ارشد  مقامات  حاال 
مراتب  به  رقم  اين  كه  داشت  برخواهد  در  هزينه  دالر  ميليارد 
فراتر از تصورات قبلى آنهاست. در واقع آنها پيش تر مأموريتى را 
طراحى كرده بودند كه با هزينه اى كمتر از اين رقم نيز قابليت 

انجام شدن را داشته باشد.
از   2020 Mars مأموريت  كه  كرد  اعالم  پيش  روز  چند  ناسا 
 Decision گيرى  تصميم  ساز  سرنوشت  و  حساس  مرحله 
يعنى  بعدى  مرحله  آغاز  براى  شرايط  و  گذشته   Point C
فراهم  معناى  به  اين  كه  است  شده  مهيا   Phase C طراحى

 Mars شدن مقدمات ساخت اين مريخ نورد است. قرار است
2020 در اواسط سال 2020 به فضا پرتاب شده و در فوريه سال 

2021 در سطح مريخ فرود آيد.
مأموريت اصلى و از پيش برنامه ريزى شده Mars 2020 نمونه 
بردارى از خاك و سنگهاى مريخ و انتقال آنها به زمين است. 
اين براى نخستين بار است كه بشر تالش مى كند كاوشگرى 
را راهى سياره سرخ كرده و پس از انجام نمونه برداريهاى الزم، 

آنها را به زمين بازگرداند.
ناسا در تازه ترين ارزيابى خود از اين مأموريت اعالم كرد كه 
ساخت و پرتاب Mars 2020 بالغ بر 2.1 ميليارد  دالر هزينه 
دربرخواهد داشت. همچنين 300 ميليون دالر به عنوان هزينه 
هاى مربوط به يك سال مريخى يا 687 روز زمينى براى اين 
در  كه  است  درحالى  اين  است.  شده  گرفته  نظر  در  مأموريت 
سال 2012 تخمين زده شده بود كه مأموريت Mars 2020 با 

هزينه اى درحدود 1.5 ميليارد دالر به سرانجام خواهد رسيد.

منتظر انتقال خاك مريخ به زمين باشيد!

تلفن  با  عكسبردارى  محبوبيت  افزايش  با 
منظره  يك  ثبت  براى  فرصت  گاهى  همراه، 
بيرون  براى  زمان  و  است  محدود  بسيار  بديع 
آوردن گوشى نيست. دوربين Blincam براى 
يك  با  تنها  كاربر  تا  شده  ابداع  زمان ها  همين 

چشمك بتواند عكس بگيرد.
به گفته شركت سازنده در توكيو، اين فناورى به 
ثبت تصاويرى كمك مى كند كه در حالت هاى 

ديگر ممكن است از دست بروند.
يك  روى  بر  كه  شكل  مستطيل  دوربين  اين 
به  بلوتوث  از  استفاده  با  مى شود،  نصب  عينك 
تلفن همراه متصل مى شود. البته مى توان تصاوير 
را بر روى يك كارت ميكرو SD نيز ذخيره كرد.

به گفته سازندگان، حسگر حركت چشم دوربين 

مى تواند يك چشمك قدرتمند را از انواع پلك 
زدن معمولى تشخيص دهد چرا كه انسان در 
هر دقيقه 15 تا 20 بار پلك مى زند و ممكن 

است باعث ثبت تصاوير بى معنى زيادى شود.
وجود  دوربين  اين  درون  داخلى  باترى  يك 
دارد كه با كابل ميكرو يواس بى شار مى شود. 
دوريبن  اين  بلوتوث  سخت افزار  و  باترى  وزن 
تنها 25 گرم است كه وزن Blincam را يك 
سوم دوربين GoPro Hero 4 كرده است.

منبع يابى  سايت  در  كه  دوربين  اين  قيمت 
شده  اعالم  دالر   189 گرفته،  قرار  ماكوآكه 

است و قرار است از سال آينده وارد بازر شود.
نيز  گوگل  هوشمند  عينك  اين  از  پيش  البته 
اين ويژگى را براى ثبت تصوير ارائه كرده بود.

گروهى از فيزيكدانان روسى موفق به طراحى يك 
روش جديد براى ايجاد حالت خاصى از كوانتوم 
درهم تنيده شده اند كه مى تواند به عنوان يك خط 
كش فوق دقيق براى اندازه گيرى مسافت هاى 

طوالنى با دقت زيراتمى استفاده شود.
تكنيك دانشمندان مركز كوانتوم روسيه و موسسه 
 Nature فيزيك و فناورى مسكو كه در مجله
مى تواند  شده،  منتشر   Communica ons
نورى  هاى  سنج  تداخل  حساسيت  بهبود  براى 
مانند انواع مورد استفاده در كشف امواج گرانشى 
توسط رصدخانه تداخل سنج ليزرى امواج گرانشى 

(LIGO) به كار گرفته شود.
پرتو  دو  به  ليزر  يك  تقسيم  با  ليگو  رصدخانه 
مى شوند.  تركيب  هم  با  مجددا  كه  مى كند  كار 
موج  يك  مانند  را  تداخل  پرتوها،  از  يكى  اگر 
تغيير  باعث  تجربه  اين  كند،  تجربه  گرانشى 
سنجش  قابل  تفاوت  يك  و  شده  موج  طول 
ايجاد  تداخل  الگوى  به  موسوم  پرتو  دو  بين 

مى كند. رصدخانه ليگو مى تواند تفاوت هاى قابل 
مقايسه با قطر يك پروتون را اندازه گيرى كند.

از سوى ديگر، خط كش كوانتومى محققان از 
كنند  مى  استفاده  ها  فوتون   NOON حالت 
بطور  فوتونى  چند  ليزر  پالس  يك  آن،  در  كه 

همزمان در دو نقطه وجود دارد.
يك  در  نقطه  هر  در  فوتون ها  آزمايشات،  در 
كه  زمانى  داشتند.  قرار  تنيده  درهم  حالت 
بخش هاى درهم تنيده آن ها تداخل را تجربه 
از  گيرى  اندازه  قابل  تفاوت  يك  كردند،  مى 
حالت NOON اصلى ايجاد مى شد كه به اين 
پديده "تبادل درهم تنيدگى" مى گويند. اين 
تفاوت مى تواند در اندازه هاى كوچكتر از يك 

پروتون نيز سنجيده شود.
شده،  انجام  آزمايشگاه  در  تجربه  اين  چه  اگر 
روش  اين  از  مى توان  معتقدند  فيزيكدانان  اما 
همچنين در تداخل سنج هاى زمينى مانند ليگو يا 
ابزار فضايى مشابه آن يعنى "ليزا" استفاده كرد.

اين  سوسك  نوعى  شير  گويند  مى  محققان 
مردم  مغذى  ماده  عنوان  به  كه  دارد  را  قابليت 

جهان در آينده به كار گرفته شود.
تيمى از دانشمندان پروژه اى را آغاز كرده اند 
كه طى آن نوعى كريستال پروتئينى موجود در 
سيستم روده سوسكهاى حمام توالى سازى مى 

شود. اما هدف از اين پروژه چيست؟
تحقيقات نشان مى دهد شير نوعى سوسك حمام 
تا چهار برابر مغذى تر از شير گاو است و به همين 
دليل دانشمندان تصور مى كنند كه مى توان از 
آن به عنوان منبع غذايى نسل آينده استفاده كرد.

از  شيرى  حمام  سوسكهاى  انواع  اكثر  اگرچه 
به  موسوم  اى  گونه  اما  كنند  نمى  توليد  خود 
Diploptera punctuate وجود دارد كه به 
دليل آنكه تنها گونه زنده زا در ميان سوسك هاى 
حمام محسوب مى شود از ساير انواع سوسك ها 
متمايز است. تحقيقات نشان داده كه اين سوسك 
براى  پروتئينى  كريستالهاى  حاوى  شير  نوعى 

تغذيه بچه سوسكهايش توليد مى كند.
اين واقعيت كه يك حشره بتواند شير توليد كند 
نكته  اما  است  انگيز  حيرت  دانشمندان  براى 
كريستالهاى  از  يك  هر  كه  است  اين  مهمتر 
برابر  سه  از  بيش  سوسك  اين  شير  پروتئينى 

كريستالهاى شير بوفالو انرژى زاست.
امكان  كه  موضوع  اين  به  علم  با  دانشمندان 
شيردوشى از سوسكها منطقى به نظر نمى رسد 
بر آن شدند تا ژنهاى مسؤل توليد كريستالهاى 
سازى  توالى  را  سوسك  نوع  اين  شير  پروتئين 
كنند تا امكان توليد آن در محيط آزمايشگاهى 

را مورد بررسى قرار دهند.
حضور  پروژه  اين  در  كه  دانشمندانى  از  يكى 
شير  در  موجود  كريستالهاى  گويد:  مى  داشته 
كه  شود  مى  محسوب  كامل  غذايى  سوسك 
به  اگر  است.  قند  و  چربى  پروتئين،  حاوى 
متوجه  كنيد  نگاه  دقت  با  آنها  سازى  توالى 

شويد. آمينه هاى حياتى مى  اسيد 

كه  دادند  خبر  زنى  شناسايى  از  دانشمندان 
در  مخروطى  سلولهاى  از  جديدى  كامال  نوع 

چشمانش دارد.
شناسايى  از  بريتانيا  در  عصبى  علوم  دانشمندان 
كامال  نوع  چشمانش  در  كه  اند  داده  خبر  زنى 
اين  دارد.  وجود  مخروطى  سلول  از  متفاوتى 
اى  كننده  دريافت  سلولهاى  واقع  در  سلولها 
محسوب مى شوند كه به تشخيص رنگ به ما 
كمك مى كنند. محاسبات صورت گرفته نشان 
مى دهد كه اين زن 99 ميليون رنگ بيشتر از 
سايرين مى بيند. از اين نظر مى توان گفت اين 

زن قدرت بينايى ماوراى تصور دارد.
براى   tetrachromats عنوان  از  دانشمندان 
اين زن استفاده مى كنند. اين دسته از افراد كه به 
تعداد بسيار اندكى در دنيا وجود دارند چهار نوع سلول 
مخروطى در چشمانشان دارند حال آنكه انسانهاى 
عادى trichromats ناميده مى شوند كه اين 

يعنى سه نوع سلول مخروطى در چشمانشان دارند.
هر نوع از اين سلولها قادر به تشخيص حدود 100 
سايه رنگ هستند بنابراين عملكرد اين سلولها با 

يكديگر تركيب مى شود و توانايى مشاهده يك 
ميليون رنگ مختلف را پيدا مى كنيم.

تنها  هستند  كوررنگى  دچار  كه  افرادى  اكثر 
چشمانشان  در  مخروطى  سلول  نوع  دو  داراى 
توانند  مى  تنها  آنها  دليل  همين  به  و  هستند 
نهايتا حدود 10 هزار سايه رنگ را درك كنند. 
ميمونهاى  و  سگها  جمله  از  پستانداران  اكثر 

امروزى در اين رديف قرار مى گيرند.
حاال اما پزشكى در شمال انگليس شناسايى شده 
كه در چشمش چهار سلول مخروطى وجود دارد. 
بدين ترتيب مى توان حساب كرد كه نزديك به 
100 ميليون رنگ را تشخيص مى دهد. در واقع 
انسانها  ساير  حتى  كه  بيند  مى  را  رنگهايى  او 

رؤياى آن را هم نمى توانند تصور كنند.
حاال  و  شد  شناسايى  پيش  سال  دو  زن  اين 
تحقيقات رسمى درباره وضعيت خاص چشمانش 
منتشر شده است. البته دانشمندان يك ربع قرن 
مطمئن  آنها  اند.  بوده  موردى  چنين  دنبال  به 
در  زن  اين  مانند  هم  بيشترى  افراد  كه  هستند 

دنيا وجود دارند.

عكاسى با چشمك!

ساخت خط كشى براى اندازه گيرى جهان

شير سوسك 
غذاى مقوى نسل آينده!

اين زن 99 ميليون رنگ بيشتر از ما مى بيند!

از  كه  شده  ساخته  جديدى  تعاملى  نرم افزار 
ارتباط چشم و مغز براى كاربرى در محيط هاى 

واقعيت مجازى استفاده مى كند.
واقعيت  مورد  در  منحصربفرد  مسائل  از  يكى 
جهات  همه  به  كردن  نگاه  در  آزادى  مجازى، 
است. اما اين مساله همچنين يكى از بزرگترين 
چگونه  روايتگر  يك  است.  روايتى  مشكالت 
مى تواند كنترل را در دست داشته باشد وقتى 
كه بيننده مى تواند آزادانه به همه جهات نگاه 

كند؟ پاسخ اين سوال در چشم ها نهفته است.
اپتيك،  زمينه  در  كه   Eyefluence شركت 
مهندسى  و  ماشين  يادگيرى  مصنوعى،  هوش 
مكانيك فعاليت دارد، يك رابط توليد كرده كه 
به كاربر اجازه مى دهد از طريق نگاه با محيط 

مجازى ارتباط برقرار كند.
ايده اصلى، تبديل نگاه به عمل است. از اين رو 

نرم افزار، كاربر را قادر مى سازد تا از چشمانش 
روى  بر  انگشت ها  كه  كارى  هر  انجام  براى 

تلفن هوشمند انجام مى دهند، استفاده كنند. با 
اين شيوه، ديگر نيازى به تايپ، كليك كردن و 
حتى صحبت كردن نخواهد بود. كاربر مى تواند 
با نگاه كردن به نمايشگر، روى صفحه فهرست 
زوم  تصاوير  روى  حتى  و  پرداخته  انتخاب  به 
كند. يكى از جالب ترين كاربردهاى اين رابط 
چشم و دستگاه در "روايت كردن فراگير" است. 
چشم ها در زمان منحرف شدن يا تمركز داشتن، 

احساس فرد را در لحظه نشان مى دهند. 
نرم افزار Eyefluence براى بهره بردارى از 
اين سرنخ ها به منظور درك جذب شدن كاربر 
به يك صحنه يا خسته شدن وى طراحى شده 
"آينده  ساالنه  نشست  در  نرم افزار  اين  است. 

روايتگرى" (FoST) ارائه شد.

گـوشى هاى هوشمنـد آينده 
با حـركت چشم
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امام صادق (ع) : 
چنان از خدا بترس 

كه گويا او را مي بيني 
و اگر تو او را نمي بيني 

او تو را مي بيند .

صاحب امتياز و مدير مسوول : صادق سالمت دومصاحب امتياز و مدير مسوول : صادق سالمت دوم
زير نظر شوراي نويسندگانزير نظر شوراي نويسندگان
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تمام  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزير  معاون 
در  گذشته  روز  برتر  ليگ  بازيكنان  قراردادهاى 
بررسى  موضوع  اين  و  گرفت  قرار  من  اختيار 
برگزارى  از  پس  سجادى  نصرا...  شد.  خواهد 
جمع  در  اسكى  فدراسيون  انتخاباتى  مجمع 
با  اسكى  فدراسيون  انتخابات  گفت:  خبرنگاران 
و  انصراف  آنها  از  نفر   11 كه  نفر   19 نام  ثبت 
و  شد  برگزار  ديروز  صبح  بودند  غايب  نفر  سه 

سيدعبدى افتخارى با كسب 20 راى به عنوان 
رئيس چهار سال آينده اسكى انتخاب شد.

معاون وزير ورزش و جوانان در خصوص شائبه 
مجمع  اعضاى  انتخاب  در  آمده  پيش  هاى 
باشگاه  و  داوران  مربيان،  بازيكنان،  (نمايندگان 
ندارد.  وجود  اى  شائبه  هيچ  خير  گفت:  ها) 
اين  در  را  خودشان  سليقه  عده  يك  هميشه 
زمينه مى بينند. سجادى با اشاره به فدراسيون 

دو و ميدانى تصريح كرد: نام دبير و نايب رئيس 
اين فدراسيون به وزارت ورزش و جوانان اعالم 

شده و در حال بررسى است.
وى در خصوص تغيير لباس رژه كاروان ورزش 
ايران در المپيك 2016 تصريح كرد: طرح خوبى 
براى رژه انتخاب شده است كه اميدواريم به زودى 
آماده شود. با سهميه قايقرانى كاروان ورزش ايران 
64 نماينده در المپيك ريو دارد. در مجموع فكر 
مى كنم تيم هاى ورزشى ما چه به لحاظ جسمى 
سخت  المپيك  هستند.  آمادگى  در  روحى  چه  و 
ترين ميدان ورزشى در جهان است رقابت در آن 
رفتن روى  باشد و همه براى  مى  فشرده  بسيار 
سكو با هم مبارزه مى كنند. ورزشكاران، مربيان 
و فدراسيون هاى ورزشى زحمات زيادى در اين 
مدت كشيدند و اميدوارم نتيج خوبى در المپيك 
به دست آوريم، اما پيش بينى در خصوص كسب  

تعداد مدال ها نمى كنم.
معاون توسعه ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت 
ورزش و جوانان در خصوص انتخاب مديرعامل 
باشگاه هاى استقالل و پرسپوليس، تاكيد كرد: 
در  پرسپوليس  و  استقالل  مديرعامل  انتخاب 

اختيار هيات مديره است. در جلسه اى كه اخيرا 
پيگيرى  مجددا  داشتم  مديره  هيات  اعضاى  با 
معرفى  و  انتخاب  نظر  مورد  فرد  يا  كه  كرديم 
شود يا همان افراد قبلى به كار خود ادامه دهند.

وى در خصوص بدهى هاى دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس نيز بيان كرد: بدهى هر دو باشگاه 
مربوط به قبل از سال 92 است. دو باشگاه بدون 
اينكه به تدابير دولتى نيازمند باشد از برندهاى 
خود استفاده كرده اند. آنها مشكل مالى ندارند و 
فكر نمى كنم امسال نيز با مشكلى مواجه شوند.
وى در خصوص قرارداد ميلياردى برخى بازيكنان 
فوتبال عنوان كرد: تاكيد ما به اين است كه ارزش 
واقعى آن چيزى كه هست به افراد داده شود. تمام 
قراردادها را روز گذشته از سازمان ليگ گرفته ام و 

اين مورد بررسى خواهد شد.
وى در پاسخ به سوال در اين خصوص كه چرا 
مربى  يك  جودو،  داخلى  مربى  اعزام  جاى  به 
خارجى كه با تيم تمرين هم نمى كند به المپيك 
اعزام مى شود؟ گفت: عالوه بر مربى خارجى، 
رودكى نيز همراه با جودو در برزيل حضور دارد 

و مشكلى پيش نمى آيد.

نصرا... سجادى :

استقالل و پرسپوليس امسال مشكل مالى ندارند فرانسچكو توتى انتقال
ايگواين به يوونتوس را فاجعه خواند

و  ناپولى  از  آرژانتينى  مهاجم  جدايى  به  نسبت  رم  كاپيتان 
پيوستن به يوونتوس واكنش نشان داد و آنرا فاجعه دانست.

پس از امضاى قرارداد 90 ميليون يورويى گونسالو ايگواين با 
داد.  واكنش  موضوع  اين  به  نسبت  توتى  فراچسكو  يوونتوس، 
به  شبيه  كمى  فوتبال  بازيكنان  امروز  گفت:  رم  تيم  كاپيتان 
چادرنشينان شدند. هر جايى كه پول باشد مى روند و احساس شان 
گوش نمى دهند. بازيكنان كمى از قلب خود تبعيت مى كنند. اگر 
من به پول فكر مى كردم، بايد 10 سال پيش رم را ترك مى 
كردم. براى من احساس مهم است و نه پول. هميشه اين رنگ 

ها را دوست داشتم و دوست دارم هميشه اين پيراهن را بپوشم.
توتى در ادامه اظهار كرد: همه بازيكنان خارجى مانند يكديگر 
و  شوند  سرگرم  تا  آيند  مى  ورزشگاه  به  هواداران  نيستند. 
نمايش بازيكنانى را بينند كه نسبت به تيم خود وفادار باشند. 

كارى كه ايگواين انجام داد، فاجعه بود.

الرسن: 
زالتان در يونايتد مى درخشد

زالتان  از  تمجيد  به  يونايتد  سابق  مهاجم  الرسن،  هنريك 
ابراهيموويچ پرداخت و مدعى شد كه ستاره سوئدى در يونايتد 
مى درخشد. زالتان با اتمام قراردادش با پارى سن ژرمن راهى 
منچستريونايتد شد تا تحت هدايت مورينيو در اين تيم بازى 
كند. الرسن كه در تيم ملى سوئد هم بازى زالتان بود،  به 
روزهاى  او  كه  شد  مدعى  و  پرداخت  هموطنش  از  تمجيد 

خوبى را در يونايتد سپرى خواهد كرد.
مى كنم  فكر  گفت:   يونايتد  با  اختصاصى  مصاحبه  در  الرسن 
همه بازى زالتان را ديده باشند ولى تماشاى بازيكنى با اين 
تكنيك و توانايى ها در يونايتد لذت بخش خواهد بود. بننابراين 
اميدوارم همه چيز براى او در اين باشگاه خوب پيش برود و او 
بتواند منچستر را به جايگاهى كه به آن متعلق است برگرداند.

اميدوارم همه چيز خوب پيش برود زيرا يونايتد باشگاه شايسته 
اى است و زالتان هم شايسته تمام موفقيت هايى است كه به 
دست آورده است. او بزرگترين فوتباليست تاريخ سوئد است و 

پيوستن او به يونايتد باعث خوشحالى ماست.

اينتر: 
ايكاردى فروشى نيست

مائورو  كه  كرد  تاكيد  اينتر  باشگاه  رئيس  توهير،  اريك 
آنها  و  نيست  فروشى  تيمش  آرژانتينى  مهاجم  ايكاردى، 

پيشنهاد ناپولى و چند تيم ديگر را براى او رد كرده اند.

دعوت 8 خوزستانى به اردوى تيم ملى 
كشتى فرنگى جوانان

اردوى  به  خوزستانى  مربى  يك  و  ورزشكار  هفت 
آماده سازى تيم ملى كشتى فرنگى جوانان دعوت شدند. 
در  تاب  حامد  كيلوگرم،  وزن 50  در  محسن نژاد  مهدى 
وزن 60 كيلوگرم، حسين اسدى و محمد الياسى در وزن 
66 كيلوگرم، آرمان عليزاده در وزن 84 كيلوگرم، محمد 
بيرانوند در وزن 96 كيلوگرم و امين ميرزازاده در وزن 
120 كيلوگرم به عنوان كشتى گير و روح ا... دهماليى به 

عنوان مربى از خوزستان در اين اردو حضور دارند.

7 سنگنورد خوزستانى 
در اردوى تيم ملى سرعت

دومين  به  خوزستان  از  آقا  دو  و  دختر  سنگنورد  پنج 
سرعت  رشته  در  تيم ملى  انتخابى  اردوهاى  از  مرحله 
و  انتخابى  اردوهاى  از  مرحله  دومين  شدند.  دعوت 
جهت  سرعت  رشته  در  سنگنوردى  تيم ملى  تمرينى 
حضور در مسابقات آسيايى 2016 تهران، در رده هاى 
سنى جوانان و نوجوانان (گروه سنى C – B – A) و 

در دو بخش آقايان و بانوان برگزار خواهد شد.
 ،A بر اين اساس، سرور انصاريان در رده سنى نوجوانان
هدى  و   B نوجوانان سنى  رده  در  راحمى حقيقى  مليكا 
در  مريدالسادات  پرنيا  و  حكمتى منش  مريم  سعدونى، 
رده سنى نوجوانان C، سنگنوردانى هستند كه در بخش 

بانوان از خوزستان به تيم ملى دعوت شده اند.
سنى  رده  در  آرامش  على  آقايان  بخش  در  همچنين 
از  جوانان  سنى  رده  در  شريفى  حامد  و   A نوجوانان 

استان به اين اردو فراخوانده شده اند.

برگزارى فستيوال فوتبال دختران
زير 15 سال خوزستان

برگزار  خوزستان  سال   15 زير  دختران  فوتبال  فستيوال 
مى شود. فاطمه دغاغله، سرپرست نايب رييسى بانوان هيات 
ورزشگاه  در  امروز  فستيوال  اين  اظهاركرد:  استان  فوتبال 
به نزديك  كرد:  بيان  وى  مى شود.  انجام  اهواز  تختى 

كه  فستيوال  اين  در  استان  سراسر  از  فوتباليست   70
به صورت تست گيرى است، شركت مى كنند و در نهايت 
14 نفر براى تشكيل تيم استان، انتخاب مى شوند. سرپرست 
نايب رييسى بانوان هيات فوتبال خوزستان گفت: نفرات برتر 
در قالب تيم استان به فستيوال ملى دختران زير 15 سال 
كه شهريورماه در تهران برگزار مى شود، اعزام خواهند كرد.

ورزش استانورزش استانورزش جهانورزش جهان

براى  امروز  گفت:  فوتبال  فدراسيون  رييس 
حل مشكالت ملى پوشان سرباز با سردار باران 

چشمه جلسه اى خواهم داشت.
مراسم  در  فوتبال  فدراسيون  رييس  تاج،  مهدى 
تجليل از افسران ورزشى نيروى زمينى، اظهار كرد: 
تالش ما اين است تا تعامل بين فدراسيون فوتبال و 
نيروهاى مسلح زياد شود. ديروز جلسه اى را با سردار 
باران چشمه داريم تا به اميد خدا مشكل سربازان 
ملى پوش حل شود چرا كه مصوبه اى به تصويب 
هيات رييسه فدراسيون فوتبال رسيده است مبنى بر 

اين كه اگر بازيكنى نتواند براى تيم  ملى بازى كند 
براى باشگاه نيز بازى نكند. اميدواريم كه امروز اين 
مساله به طور كامل حل شود تا بتوانيم از سربازان 

ملى پوش استفاده كنيم. 
وى در پاسخ به اين سوال كه كارلوس كى روش 
كرد:  تصريح  مى گردد،  باز  ايران  به  زمانى  چه 
ليگ شروع شده است و كارلوس كى روش نيز 

به زودى وارد ايران خواهد شد.
در  تختى  ورزشگاه  زمين  كيفيت  درباره  تاج 
جريان ديدار پرسپوليس و سايپا نيز خاطر نشان 

كرد: ورزشگاه تختى زمين خوبى ندارد، اما اين 
بضاعت ما است و با توجه به اين كه تيم فوتبال 
زمين  بايد  تيم  اين  بود  مسابقات  ميزبان  سايپا 

مسابقه اش را انتخاب مى كرد.
رييس فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين سوال 
مهرداد  وضعيت  پيگير  ديگر  فدراسيون  آيا  كه 
پوالدى نيست، توضيح داد: ما پيگير هستيم اما 
شود  حل  مسلح  نيروهاى  در  بايد  موضوع  اين 
جلسات  در  مشكالت  كه  اميدواريم  كل  در  و 
امروز به طور كامل حل شود و بتوانيم حداقل از 

نيروهاى داخل كشور استفاده كنيم.
فوتبال  برتر  ليگ  اول  هفته   كيفيت  درباره  او 
كه  نفت  و  استقالل  ديدار  جز  به  كرد:   عنوان 
بدون تماشاگر برگزار شد ديگر مسابقات مناسب 
بود. در كل من با محروميت تماشاگران مخالف 
انضباطى  كميته   از  دليل  همين  به  و  هستم 
براى  چاره اى  تا  خواسته ام  فوتبال  فدراسيون 
مردم  نبايد  ما  بينديشد.  محروميت  جايگزينى 
راهكار  بايد  و  كنيم  محروم  بازى ها  ديدن  از  را 
ديگرى براى برخورد با خاطيان در نظر بگيريم.

رييس فدراسيون فوتبال: 
اميدوارم مشكل سربازان ملى پوش حل شود
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