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بررسى مشكالت شهرى كالنشهر اهواز و ارايه راهكارها (1) ؛

پرديس 2 ؛ از محروميت بى پايان 
تا بى توجهى مسووالن

                                         به نام خدا
بهداشت ، سالمت ، آسيب!!!

بى توجهى به آسيب هاى 
روزافزون فاضالب اهواز

با  اهواز  كالنشهر  شريف  مردم  مدتهاست 
مشكالت فراوانى روبرو هستند، خطر ريزگردها، 
كه  و....  فرسا  طاقت  گرماى  شهرى،  مشكالت 
بعضى از آنها ناشى از سهل انگارى و برخى هم 

ناشى از عوارض طبيعى است.
از آنجايى كه مردم در حوادث غيرمترقبه طبيعى مانند سيل و زلزله تسليم 
سهل  كه  جايى  در  ولى  كنند  نمى  اعتراضى  هستند  آن  حوادث  و  روزگار 

انگارى به وضوح آشكار و عيان است، دردها را مضاعف مى كند.
مسووالن  توجهى  بى  از  و  آمده  سر  به  مردم   طاقت  اهواز  كالنشهر  در   
براى حل مشكالت شهرى و معضالت ناشى از بى توجهى رنج مى برند. 
و اين سوال هميشگى به قوت خود باقى است كه مسووالن با وجود چنين 
ناهنجار  وضعيت  رفع  براى  جدى  اقدام  چرا  ها،  سال  اين  طى  رخدادهايى 

انجام نداده و اگر اقدامى كرده اند به سرانجام نرسيده است؟
متأسفانه وضعيت نابسامان فاضالب كالنشهر اهواز عالوه بر تهديد  سالمت 
مردم، ضررهايى هم به اموال آنها مى زند! عدم توجه آبفاى اهواز به آب 
گرفتگى معابر و خيابانها، بوى تعفن و نامطبوع در شهر و على الخصوص 
زيست  مخاطرات  ايجاد  بر  عالوه  فاضالب،  هاى  دريچه  نبودن  همسطح 
كرده  ايجاد  جانى  خطرات  و  زند  مى  صدمه  نيز  مردم  اموال  به  محيطى، 
شهروندان  مشكالت  بارندگى،  فصل  در  البته  صد  دارد.  ادامه  همچنان  و 

مضاعف شده است.
فاضالب،  هاى  دريچه  نكردن  همسطح  اليروبى،  عدم  كه  گفت  توان  مى 
عدم رسيدگى به درخواستهاى رفع مشكالت شهروندان و عدم پاسخگويى 
چاره  زودى  به  اميدواريم  كه  است  شهروندان  ناضايتى  علل  از  مسووالن، 
عين  در  كنند  مى  مشاهده  عينه  به  اهواز  شريف  مردم  زيرا  شود  انديشى 
نمى  بعمل  اقدامى  هيچگونه  پرديس  مثل  مستضعف  مناطق  در  كه  حالى 
سطح  هم  و  اليروبى  بيش  و  كم  نشين،  مرفه  مناطق  از  برخى  در  آيد 
سازى انجام مى گردد! سعى مى كنيم در شماره هاى آينده گزارش كامل، 

شده  كارشناسى  مصور  و  جامع 
تقديم  و  تهيه  فوق  موضوع  از 

گردد. عزيز  شهروندان 
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آذر زمان پور:
فعاليت 

دستفروشان در 
خيابان هاى اهواز 
نتيجه بى تدبيرى 
شهردارى است!

«3 شو» 
جواد رضويان 
شادتر مى شود
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در دعوا 
با همسرتان 

حق اين كارها را 
نداريد!

با احترام با احترام 
صادق سالمت دومصادق سالمت دوم

صاحب امتياز و مديرمسئولصاحب امتياز و مديرمسئول

قابل توجه همشهريان محترم:
مهلت اعتبار كارتهاي 20000 ريالي 

تلفن همگاني تا پايان اسفند ماه سال جاري بوده 
و پس از آن ابطال مي گردد.

روابط عمومي شركت مخابرات خوزستان

همايش  اولين  خود  نوع  در  همايش  اين 
برگزار  كشور  سطح  در  كه  است  تخصصى 
مى شود. يكى از داليلى كه مسووالن را به 
برگزار اين همايش مصمم كرده است اهميت 
كشور  پايدار  امنيت  تامين  در  انرژى  موضوع 
بين  امنيت  در  حوزه  اين  كه  است  نقشى  و 

المللى ايفا مى كند.
تامين  پايدار  امنيت  مديريت  ملى  همايش 
حضور  با  عامل  غير  پدافند  رويكرد  با  انرژى 
محمد حـرى مديركـل پدافند غيرعـامل استـاندارى 
خـوزستـان حـميدرضـا  اسمـاعيلى دبير كـارگروه 
پدافند غير عامل صنعت آب و برق خوزستان و 
رضا عليجانى مدير روابط عمومى سازمان آب و برق 

خوزستان در ساختمان اين سازمان برگزار شد.
محمد حرى گفت: اين همايش در نوع خود 
سطح  در  كه  است  تخصصى  همايش  اولين 
كه  داليلى  از  يكى  شود.  مى  برگزار  كشور 
مصمم  همايش  اين  برگزار  به  را  مسووالن 
تامين  در  انرژى  موضوع  اهميت  است  كرده 
اين  كه  است  نقشى  و  كشور  پايدار  امنيت 

حوزه در امنيت بين المللى ايفا مى كند.
وى ادامه داد: حفاظت و صيانت از منابع انژرى 
يكى از الزاماتى است كه بايد در كشور به آن 
توجه شود. اين مساله در فضاى پس از برجام نيز 
اهميت باالترى پيدا مى كند و به همان ميزان 
ما بايد رويكرد خود را نسبت به آن بازنگرى كنيم 
. ما بايد به زيرساخت هاى توليد انرژى و نيز 
امنيتى كه انرژى براى كشور تامين مى كند نگاه 

ويژه اى داشته باشيم.
مديركل پدافند غير عامل استاندارى خوزستان 
رهبر  فرمان  با  كه  عامل  غير  پدافند  گفت: 
معظم  انقالب  شروع به كار  كرد و  در ابتدا 
معناى عامى از پدافند در كشور ما ارايه شده 
بود كه بيشتر به مسايل نظامى تاكيد مى شد 
اما خوشبختانه اكنون نگاه به امر تغيير كرده 
عامل  غير  پدافند  سازمان  رو  همين  از  است. 
كشور پيشنهاد ايجاد ادبيات خاص پدافند غير 
عامل براى حوزه هاى متفاوت را داده است. ما 
با برپايى اين همايش با كمك اساتيد دانشگاه 
ادبيات  ايجاد  و  كردن  تخصصى  دنبال  به 
پدافند غير عامل براى حوزه هاى تامين انرژى 

خاص  ادبيات  و  اهميت  مثال  براى  هستيم. 
حساسى  مسايل  براى  بايد  عامل  غير  پدافند 
همچون فضاى مجازى، راه و شهرسازى نيز 

تببين شود.
وى عنوان كرد: نگاه ما در همايش به انرژى 
فسيلى  و  آبى  برق  هاى  انرژى  و  برق  تنها 
نيست بلكه انرژى هاى نو را نيز مد نظر خود 
به  بتوانيم  ها  آن  واسطه  به  تا  ايم  داده  قرار 
تامين پايدار انرژى و صيانت از آن دست يابيم. 
بخشى از مقاالت در رابطه با انرژى هاى نو 
دانشگاه  اساتيد  از  نيز  مقاالتى  و  است  بوده 
هاى خوزستان در اين رابطه از سوى دبيرخانه 

همايش دريافت شده است.
مديركل پدافند غيرعامل استاندارى خوزستان 
گفت: در مجموع 239 چيكده مقاله ، 175 اصل 
مقاله در يازده محور به دبيرخانه همايش ارسال 
شد كه پس از طى شدن سه نوبت فرآيند حرفه 
اى داورى مقاالت، 35 مقاله براى ارايه حضورى 
و 59 مقاله نيز براى ارايه پوسترى انتخاب، و 
در همايش ارايه خواهند شد. بنا بر نظر هيات 
داروان تعداد و كيفيت مقاالت ارايه شده با توجه 
به جديد بودن موضوع بسيار خوب بوده است و  
انتخاب هيات داوران نيز به همين نسبت سخت 

تر و دقيق تر شده است.
اين  خروجى  و  بيانيه  گفت :  پايان  در  حرى 
همايش به شورايى متشكل از برخى وزيران و 
مسووالن عالى رتبه كشور براى بهره بردارى 
هر چه بهتر ارايه خواهد شد . اميدواريم برآيند 
پايدارى  ارتقاى  و  بازدارندگى  همايش  اين 
خصوص  به  بحران  مديريت  تسهيل  و  ملى 

در بخش انرژى را موجب شود .

امروزه بحث انرژى با امنيت كشورها 
گره خورده است

اسماعيلى  حميدرضا  نشست  اين  ادامه  در 
و  آب  صنعت  عامل  غير  پدافند  كارگروه  دبير 
همايش  اين  اميدواريم  گفت:  خوزستان  برق 
بيشتر  معرفى  براى  باشد  اساسى  و  پايه 
ظرفيت هاى استان خوزستان. مجموعه ى آب 
و برق خوزستان در كنار پدافند غير عامل استان 
تالش مى كند تا ظرفيت هاى بيش از پيش 
استان در اين مقوله را معرفى كند. از اين رو 
اميد داريم با وجود اين ظرفيت ها و حضور موثر 
كارشناسان اين زمينه بتوانيم دبيرخانه دايمى اين 

همايش ملى را در خوزستان مستقر كنيم.
وى گفت: با توجه به منابع و ظرفيت هاى باالى 
خوزستان در حوزه آب، توليد برق و نفت و گاز، 
اميد داريم كه اين همايش ديدگاه ها را نسبت به 
استان و ظرفيت هاى آن تغيير دهد. در همايش 
به فرصت ها و چالش هاى توليد انرژى پرداخته 
خواهد شد كه مساله آب و محيط زيست نيز از 

اهداف و محورهاى همايش است.
سازمان  عمومى  روابط  مدير  عليجانى  رضا 
ملى  همايش  گفت:  خوزستان  برق  و  آب 
رويكرد  با  انرژى  تامين  پايدار  امنيت  مديريت 
پدافند غير عامل با همكارى و سازمان آب و 
نفتخيز  مناطق  ملى  شركت  خوزستان،  برق 
جنوب و استاندارى خوزستان با حضور مقامات 
كشورى و استانى و ميهمانانى از ديگر استان 
ها در روز دوم دى ماه 1394 افتتاح شد و سوم 
يافت.  خاتمه  پايانى  بيانيه  قرائت  با  نيز  ديماه 
ارايه  براى  نمايشگاهى  نيز  همايش  كنار  در 

دستاوردهاى مرتبط با همايش برگزار شد.

همايش ملى مديريت امنيت پايدار تامين انرژى 
با رويكرد پدافند غير عامل در اهواز برگزار شد

فروشگاه لوازم بهداشتى و ساختمانى عبدالوند
فروش انواع شيرآالت فانتزى، كالسيك، سينك، هود و تجهيزات آشپزخانه
آدرس : اهواز- پرديس خيابان 24 مترى- بين گلدسته 4 و 5

تلفن:06133346594
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معاون وزير نفت از نمايشگاه تخصصى 
صنعت نفت خوزستان بازديد كرد

محمد رضا مقدم معاون وزير نفت در امور پژوهش و فناورى از 
سومين نمايشگاه تخصصى ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت 

خوزستان بازديد كرد. 
به گزارش روابط عمومى شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب، وى 
با حضور در غرفه هاى شركت هاى نفتى و سازندگان تجهيزات 
و قطعات صنعت نفت از نزديك در جريان توانمندى ها و آخرين 

دستاوردهاى ساخت داخل قرار گرفت. 
در اين بازديد شمارى از سازندگان داخلى نظرات و پيشنهادهاى 
خود را در خصوص توسعه ساخت داخل به معاون وزير نفت ارائه 
دادند.  دكتر مقدم پس از اين بازديد در سمينار نقش صنعت نفت 
شد  برگزار  نمايشگاه  اجتماعات  سالن  در  كه  مقاومتى  اقتصاد  در 

حضور يافت و سخنرانى كرد.
نمايشگاه تخصصى ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت خوزستان 
با حضور300 شركت و سازنده داخلى، دانشگاه ها، مراكز علمى، 
پژوهشى و دانش بنيان كه در زمينه ساخت قطعات و تجهيزات 
مورد استفاده در صنايع نفت، گاز، پااليش، پتروشيمى و حفارى 
فعاليت مى كنند، روز شنبه 28 آذر آغاز به كار كرد و تا اول دى 

ماه براى بازديد عموم داير است.   

66 هزار بشكه به ظرفيت توليد
نفت و گاز شركت كارون افزوده شد 

اين  نفت  توليد  ظرفيت  كارون،  گاز  و  نفت  شركت  مديرعامل 
شركت را يك ميليون 40 هزار بشكه در روز اعالم كرد و گفت: 
از ابتداى امسال تاكنون 66 هزار بشكه به ظرفيت توليد نفت اين 

شركت افزوده  شده است . 
خيز  نفت  مناطق  ملى  شركت  عمومى  روابط  گزارش  به 
جنوب، مهندس محسن دهانزاده، در سومين نمايشگاه ساخت 
بهره بردارى  شركت  گفت:  خوزستان   نفت  صنعت  تجهيزات 
نفت  بشكه  هزار   400 از  بيش  روزانه  كارون  گاز  و  نفت 
باكيفيت به پااليشگاه تهران و 100 تا 120 هزار بشكه نفت 
صادراتى  پايانه  به  را  بقيه   ما  و  آبادان  پااليشگاه  به  كيفى 

خارك منتقل مى كند. 
اين كه  بابيان  كارون  گاز  و  نفت  بهره بردارى  شركت  مديرعامل 
اين شركت موفق به جارى سازى مدل مديريت سبز شده است، 
ميان  در  را  امتياز  باالترين   92 سال  در  اساس  براين  افزود: 
شركتهاى بهره بردارى نفت به لحاظ اجراى مديريت سبز كسب 

كرده است.
نمك زدايى،  بهره بردارى  واحد   40 اكنون  هم  گفت:  دهانزاده 
 300 پمپ،  ايستگاه  شيرين،  گازترش،  فشار  تقويت  ايستگاه 
ايستگاه اصلى، فرعى و 600 هزار كيلومتر خطوط لوله از سوى 

شركت بهره بردارى نفت و گاز كارون مديريت مى شود. 
چاه  حلقه   6 راه اندازى  با  تاكنون  امسال  ابتداى  از  افزود:  وى 
توسعه اى، 18 حلقه چاه تعميرى و انجام برخى فرآيندهاى طراحى 
اصالحى بر روى 60 حلقه چاه، ظرفيت توليد نفت اين شركت 66 

هزار بشكه در روز افزايش يافته است. 
اين مقام مسئول، ظرفيت توليد نفت اين شركت را يك ميليون 40 
هزار بشكه در روز اعالم كرد و افزود: با در اوايل آبان ماه 100 

درصد تعميرات خود درزمينه توليد عمل كرديم. 
وى ميانگين ظرفيت بازيافت مخازن عملياتى شركت نفت و گاز 
كارون را 27 درصد اعالم كرد و افزود: به دليل پيچيدگى مخازن 
مناطق  بهره بردارى  شركتهاى  ديگر  با  مقايسه  در  شركت  اين 
پايين تر  حدودى  تا  ما  مخازن  بازيافت  ضريب  جنوبى،  نفت خيز 

از ديگران است. 
مديرعامل شركت بهره بردارى نفت و گاز كارون گفت: طى اين 
به  چاه،  حلقه   39 در  درون چاهى   تلنبه هاى  از  استفاده  با  مدت 

ظرفيت توليد اين چاه ها اضافه كرديم.
خام  نفت  فراورش  سيار  دستگاهها  نصب  به  اشاره  با  دهانزاده 
(MOT ) در اين شركت طى 8 سال، افزود: با نصب اين دستگاه 
توانستيم از سوزانده شدن يك ميليون 170 هزار بشكه گاز همراه 

نفت در هشت سال گذشته جلوگيرى كنيم.
وى با اشاره به راه اندازى بزرگ ترين واحد نمكزدايى خاورميانه در 
شركت كارون در سال 95 افزود: اين پروژه با پيشرفت 80 درصد 

با ظرفيت فرآورش 220 هزار بشكه در حال اجراست. 

منطقه اى  برق  شركت  برتر  پژوهشگر  از 
خوزستان تجليل شد  

مراسم  در  خوزستان  اى  منطقه  برق  شركت  برتر  پژوهشگر 
مطهرى  شهيد  سالن  در  كه  پژوهش  هفته  گراميداشت  اختتاميه 

دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد، مورد تجليل قرار گرفت.
خوزستان،  اى  منطقه  برق  شركت  عمومى  روابط  گزارش  به 
استان  پژوهش  هفته  اجرايى  كميته  داوران  هيئت  توسط 
خوزستان  اجرايى  هاى  دستگاه  پژوهشگران  ازميان  خوزستان 
اى  منطقه  برق  شركت  كاركنان  از  پورى  اشرف  فاطمه 
عنوان  به  گسترده  پژوهشى  هاى  فعاليت  خاطر  به  خوزستان 

پژوهشگر برتردر سال 94  معرفى شد. 
وى داراى مدرك فوق ليسانس فيزيك از دانشگاه شهيد چمران 
و 12 سال سابقه كار دردفتر خدمات امور مشتركين و تعرفه 
معاونت برنامه ريزى وتحقيقات شركت برق منطقه اى خوزستان 
المللى  بين  مجالت  در  مقاله  چهار  تاكنون  كه  باشد  مى 
ISI  و همايش هاى داخلى در رشته فيزيك بنيادين ارايه 

داده است.
گفتنى است مراسم گراميداشت  هفته پژوهش و فناورى خوزستان 
با آيين تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر اين استان درسالن 
با  اهواز   چمران  شهيد  دانشگاه  علوم  دانشكده  مطهرى  شهيد 
حضور جمال عالمى نيسى معاون توسعه مديريت و منابع انسانى 

استاندارى خوزستان به كار خود پايان داد.
فناورى  و  پژوهش  هفته  در  هرساله  ذكراست  شايان 
نمايشگاهى ازتازه هاى پژوهشى به همت استاندارى  و با 
حضورتمامى دستگاه هاى اجرايى استان خوزستان درمحل 
كه  شود  مى  برپا  اهواز  المللى  وبين  دايمى  هاى  نمايشگاه 
شركت برق منطقه اى خوزستان با برپايى غرفه اى ضمن 
منطقه  برق  صنعت  پژوهشى  دستاوردهاى  آخرين  ارايه 
و  مطمئن  برق  درتامين  ورى  بهره  بهبود  در  آنها  تاثير  و 
پايدار و خدمت رسانى شايسته به مشتركان با حضور فعال 
عالقمندان،  مختلف  سواالت  پاسخگوى  نمايشگاه  دراين 

متخصصان و بازديد كنندگان بود.

پژوهشگران برتر بخش آب كشور معرفى شدند
پژوهشگران برتر بخش آب كشور، با همكارى فرماندهى پايگاه 
بسيج  پژوهشى  و  علمى  معاونت  و  حسن(ع)  امام  حوزه  بسيج 

شركت مديريت منابع آب ايران معرفى شدند. 
به گزارش شبكه خبرى سازمان آب و برق خوزستان، رئيس 
مديريت  تخصصى  مادر  شركت  كاربردى  تحقيقات  گروه 
اى  ويژه  كارگروه  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  ايران  آب  منابع 
و  حسن(ع)  امام  حوزه  بسيج  پايگاه  فرماندهى  از  متشكل 
معاونت علمى و پژوهشى بسيج منابع آب ايران به منظور 
داورى آثار تشكيل شد كه پس از بررسى هاى انجام شده، 
تعداد 51 تن از پژوهشگران آب كشور به عنوان پژوهشگران 

برتر آب انتخاب شدند. 
"حميدرضا شفيعى" افزود: 3 تن از كاركنان سازمان آب و برق 
خوزستان به نام هاى "آرش برجسته" با 196,55 امتياز در رديف 
و  شانزدهم  رديف  در  امتياز   77,4 با  نعيمه"  بنى  "سارا  پنجم، 
"آرش محجوبى" با كسب 53,65 امتياز در رديف بيست و پنجم 
فهرست 51 نفرى پژوهشگران برتر بخش آب كشور قرار گرفتند. 
وى خاطرنشان كرد: از 15 نفر اول برگزيده در حضور مديرعامل 

شركت مديريت منابع آب ايران تقدير خواهد شد.

معاون وزير نفت: 
براى ورود به عرصه صادرات 

تجهيزات نفتى بايد ساختارسازى شود
بحث  به  ورود  براى  گفت:  نفت  وزير  فناورى  و  پژوهش  معاون 
صادرات تجهيزات و كاالهاى نفتى و موفقيت در اين حوزه بايد 

ساختارسازى نظام مندى داشته باشيم. 
در  كه  شركت هايى  تمام  كرد:  اظهار  مقدم  محمدرضا 
شده اند،  پيروز  نفت  صنعت  مصرفى  كاالى  قلم   10 مناقصات 
با تكنولوژى روز دنيا عمل مى كنند و كيفيت كاالى ارائه شده 
از سوى اين شركت ها با استانداردهاى بين المللى صنعت نفت 

دارد.  مطابقت 
صنعت  سوى  از  كه  تضمينى  خريد  با  شركت ها  اين  افزود:  وى 
راه، كاال و تجهيزات  گرفته و بر اساس نقشه  ايران انجام  نفت 

توليدشده توسط خود را به صنعت نفت تحويل مى دهند.
پتانسيل هاى  و  ظرفيت ها  از  بهره گيرى  در  كرد:  تصريح  مقدم 
موجود در كشور گره هايى وجود دارد كه بايد براى رفع اين گره ها 

تالش كرد تا در اين حوزه به موفقيت دست يافت.
در  و  ببريم  بهره  به خوبى  موجود  ظرفيت هاى  از  بايد  گفت:  وى 
كنيم،  عمل  نظام مند  به صورت  و  راه  نقشه  با  خود  فعاليت هاى 
دراين صورت مى توانيم در بحث صادرات تجهيزات و كاالهاى 

نفتى ورود پيدا كرده و در آن موفق شويم. 

مدير كل دامپزشكى خوزستان خبر داد؛
صدور 100 مورد پروانه بهداشتى خودروهاى 

حمل نهاده هاى دامى در خوزستان
مدير كل دامپزشكى خوزستان از صدور 100 مورد پروانه بهداشتى 

خودروهاى حمل نهاده هاى دامى در استان خبر داد.
و  بهداشت  تأمين  راستاى  در  كرد:  اظهار  كناركوهى  مصطفى 
سالمت دام و همچنين پايش و انجام نظارت هاى بيشتر بر حمل 
و نقل مواد اوليه و خوراك آماده دام از ابتداى آبان ماه سال جارى 
تا كنون جهت بيش از 100 خودرو متقاضى حمل و نقل نهاده 

دامى پروانه بهداشتى صادر شد.
شده  وارد  دامى  نهاده هاى  جابه جايى  كرد:  اضافه  وى 
داراى  خودروهاى  به وسيله  كشور  نقاط  ساير  به  استان  به 
پروانه بهداشتى دامپزشكى انجام مى شود كه طى تفاهمنامه 
منعقده با سازمان راهدارى كشور صورت گرفته و از تحويل 
بهداشتى  پروانه  بدون  خودروهاى  به  دامى  نهاده هاى 

جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
كه  خودروهايى  تدريج  به  گفت:  خوزستان  دامپزشكى  كل  مدير 
نسبت به بهينه سازى خودرو با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتى 
دامپزشكى اقدام  نكرده باشند از ناوگان حمل و نقل نهاده هاى 

دامى حذف مى شوند.
كناركوهى در پايان گفت: با انجام اين طرح ضمن شناسايى همه 
خودروهاى نهاده هاى دامى، مبدأ و مقصد و ساير اطالعات مرتبط 

با انواع نهاده هاى دامى قابل رصد و پيگيرى خواهد بود.

مديركل امور اقتصادى استاندارى خوزستان خبر داد؛
هزينه كرد 30 ميليارد تومانى دولت 

در توسعه زيرساخت ها و امكانات مرز چزابه
وضعيت  تاييد  با  خوزستان  استاندارى  اقتصادى  امور  مديركل 
نامناسب مديريت بازارچه چزابه گفت: دولت مجموعا 30 ميليارد 
هزينه  رسمى  مرز  اين  امكانات  و  زيرساخت ها  توسعه  در  تومان 

كرده است.
رضا قيصى پور در جلسه رسيدگى به مشكالت مرز رسمى چزابه 
در محل اتاق اهواز با تاكيد بر اينكه مديريت بازارچه چزابه بايد 
مجموعا 30  دولت  كرد:  اظهار  شود،  گرفته  بستان  شهردارى  از 
ميليارد تومان در توسعه زيرساخت ها و امكانات اين مرز رسمى 
هزينه كرده كه قطعا اين داشته در آينده افزايش خواهد يافت، اما 
آنچه كه شهردارى بستان در بازارچه مهيا كرده در شان و منزلت 

آن مكان نيست و نخواهد بود.
گفت:  چزابه  بازارچه  مديريت  نامناسب  وضعيت  تائيد  با  وى 
حل  براى  مشخصى  هدفى  نه  و  برنامه  نه  بستان  شهردارى 

مشكالت اين بازارچه دارد.
تعيين  خواستار  خوزستان،  استاندارى  اقتصادى  امور  مديركل 
شد  چزابه  بازارچه  مديريت  براى  بستان  شهردارى  جايگزين 
درآمدهاى  از  چندصدم  اندازه  به  بستان  شهردارى  افزود:  و 
امكانات  كردن  مهيا  براى  مكان  اين  در  را  بازارچه  از  حاصله 
هزينه نمى كند و اين امر حجم نارضايتى را روز به روز بيشتر 

كرده است.
واگذارى  و  چزابه  بازارچه  ساماندهى  اينكه  بيان  با  قيصى پور 
مديريت آن به دستگاهى توانمند الزم و ضرورى است، تصريح 
كرد: از هرگونه همراهى و كمك به توسعه استان خوزستان به 
كشور  و  استان  خارج  و  داخل  در  تجارى  مراودات  افزايش  ويژه 
وضعيت  تكليف  آينده  در  مى كنيم  تالش  و  كرد  خواهيم  دريغ 

نابسامان اين بازارچه را مشخص كنيم.

عضو شوراى شهر اهواز گفت: اگر دست فروشان 
در خيابان هاى اهواز جايگاه هايى را براى خودشان 
اشغال كرده اند و در آن جا برق كشيده اند، سرويس 
بهداشتى ايجاد كرده اند و احشام مى فروشند، اين 

حركات نتيجه بى تدبيرى شهردارى است.
سامان دهى  طرح  كرد:  اظهار  زمان پور  آذر 
از  بين بخشى  حمايت  به  اهواز  دست فروشان 
سوى نيروى انتظامى و شهردارى نياز دارد و هيچ 
يك از اين نهادها نمى توانند به تنهايى موفق به 

سامان دهى دست فروشان شوند.
وى افزود: دست فروشى پديده پيچيده اى است 
و بيكارى، عاملى است كه اين پديده را تشديد 
دستفروشان  از  نفر  چندين  با  تاكنون  مى كند. 
داراى  آنان  از  نفر  چند  كه  كرده ام  صحبت 
دست فروشان  اين  بوده اند.  دانشگاهى  مدارك 
بنا به شرايطى كه داشتند و از روى ناچارى به 

اين كار روى آورده اند.
زمان پور گفت: رتبه بيكارى خوزستان، زيبنده 
سوم  رتبه  اكنون  نيست؛  ما  هم استانى هاى 
بيكارى را در كشور داريم كه نتيجه آن را در 

دست فروشى و بساط فروشى مى بينيم.
اگر  داد:  ادامه  اهواز  شهر  شوراى  عضو 
را  جايگاه هايى  خيابان ها  در  دست فروشان 
براى خودشان اشغال كرده اند و در آن جا برق 
كرده اند  ايجاد  بهداشتى  سرويس  كشيده اند، 
نتيجه  حركات  اين  مى فروشند،  احشام  و 

بى تدبيرى شهردارى است.
زياد  تعداد  توجه  با  كرد:  عنوان  زمان پور 
شهر  مركز  در  آنان  ازدحام  و  دست فروشان 
نمى توان به خوبى بر آنها نظارت كرد. در چنين 
شرايطى و براى نظارت بر كار دست فروشان و 
تشخيص و شناسايى دست فروشان از دالالن 

بايد مكان خاصى سامان دهى شود تا شناسايى 
دالالن راحت تر صورت گيرد.

وى افزود: در محله هايى كه شهروندان به دليل 
بعد مسافت، براى دسترسى به مركز شهر و تهيه 
بهتر  هستند،  مشكل  دچار  نيازشان  مورد  اقالم 
است مكان هايى براى دست فروشان سامان دهى 
دست فروشان  از  كدام  هر  براى  مى توان  شود. 
كارت شناسايى صادر كرد و آنان را ملزم كرد كه 
اقالمى كه با قانون مطابقت دارد و نياز افراد آن 
مناطق را برطرف مى كند را به فروش برسانند. در 
اين صورت هم نظارت بر دست فروشان آسان تر 
است و هم از فروش محصوالتى كه منع قانونى 

دارد جلوگيرى مى شود.
روند  به  اشاره  با  اهواز  شهر  شوراى  عضو 
كرد:  اظهار  دستفروشان  سامان دهى  طرح 
زمان انتقال دست فروشان از مركز شهر هنوز 
كميسيون  باره  اين  در  است.  نشده  مشخص 
خدمات شهرى شوراى شهر بايد نظر بدهد و 
بعد از آن مصوبه اى الزم االجرا در اين زمينه 

به شهردارى ابالغ خواهد شد.

آذر زمان پور:

فعاليت دستفروشان در خيابان هاى اهواز 
نتيجه بى تدبيرى شهردارى است!

خبرخبر

خبركدهخبركده

تان تانا ا
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ايجاد  لزوم  بر  تأكيد  با  خوزستان  استاندار 
الگويى براى رفع مشكالت متناسب با شراط 
جديد  الگوى  يك  بايد  گفت:  استان،  بومى 
براى مدارس عشايرى، دانش آموزان دو زبانه 

و مشكل كنكور ايجاد كنيم.
شوراى  جلسه  در  مقتدايى  عبدالحسن 
آموزش وپرورش استان كه امروز هفتم دى ماه 
حضور  با  و  اداره كل  اين  جلسات  سالن  در 
خوزستان  آموزش وپرورش  سابق  مديران 
تجربيات  از  استفاده  كرد:  اظهار  شد،  برگزار 

امر  اين  است.  موفقى  تجربه  سابق  مديران 
در  همه  كه  است  افتخار  و  خرسندى  مايه 
دارند  را  نگاه  اين  اختالف سليقه ها  تمام  كنار 
به  كه  مى شود  حاصل  زمانى  ما  موفقيت  و 

دانش آموزان توجه شود.
امر  متولى  استان  آموزش وپرورش  افزود:  وى 
جمعيت  نفر  ميليون  پنج  پرورش  و  آموزش 
يك  دغدغه  دانش آموز  هر  زيرا  است  استان 
كامل  تحقق  تا  تجربيات  است؛  خانواده 
و  مستمر  حضور  بايد  شود؛  رها  نبايد  اهداف 

پرورش  و  آموزش  شوراى  در  مطالبه گرانه 
استان وجود داشته باشد.

در  موفقيت  اين كه  بيان  با  خوزستان  استاندار 
انسجام و وحدت است، تصريح كرد: مشكالتى 
مناطق  در  سخت افزارى  بخش  در  اكنون  كه 
مناطق  در  دارد،  وجود  استان  عشايرى 
نرم افزارى  مشكالت  قالب  در  استان  ديگر 
مى بينيم  اگر  است؛  زبانه  دو  دانش آموزان 
درس خواندن  وجود  با  زبانه  دو  دانش آموزان 
و تالش موفق نمى شوند نتيجه خوبى كسب 
را  درسى  مطالب  كه  است  دليل  اين  به  كنند 
آمار  نگران  آن كه  از  بيش  پس  نفهميده اند 

قبولى ها باشيم بايد به پايه ها توجه كنيم.
مقتدايى ادامه داد: مردم بايد مطالبه گر باشند 
و با اقتدار مطالبات خود را مطرح كنند؛ اكنون 
مباحثى را به گونه اى به پيش برده ايم كه جزو 
بايد  بود.  خواهد  آينده  سال هاى  اولويت هاى 
كارگروهى تشكيل شود كه نيازها را شناسايى 
شوراى  در  سپس  را  نيازها  اين  كه  كند 
حل كردن  براى  و  مطرح  استان  برنامه ريزى 

آن ها اقدام كنيم.
مناطق  در  مدارس  احداث  به  اشاره  با  وى 
عشايرى، عنوان كرد: مى توان كارهاى بزرگى 
در  سازه اى  چه  كه  بدانيم  بايد  اما  داد  انجام 

ساخت مدرسه در مناطق عشايرى بايد به كار 
برده شود؛ ما نياز به كار كارشناسى داريم. اگر 
در مناطق عشايرى مدارس فاقد سرويس هاى 
بهداشتى هستند در غيزانيه، در اطراف اهواز و 
در جوار چاه هاى نفت نيز مدرسه  فاقد سرويس 

بهداشتى وجود داشت.
استاندار خوزستان تصريح كرد: آموزش وپرروش 
اكنون  استان  اولويت هاى  است.  اولويت ها  از 
مشخص شده است و خودبه خود مسير استان 
جهت  باال  ضرورت   با  اولويت هاى  سمت  به 
پيدا مى كند. بايد الگويى ارائه شود و نسخه اى 
مختص به استان ايجاد كرد. هر زمان كه با 
توجه به شرايط محلى كارى انجام شده، موفق 
بوده است. بايد يك الگوى جديد براى مدارس 
مشكل  و  زبانه  دو  دانش آموزان  عشايرى، 

كنكور ايجاد كنيم.
توانايى  بر  تأكيد  با  كرد:  خاطرنشان  مقتدايى 
حل  را  مشكالت  مى توانيم  اقتدار  با  و  خود 
كه  ميزان  همان  به  شهردارى  اكنون  كنيم؛ 
مى كند،  پرداخت  را  خود  كاركنان  حقوق 
پرداخت مطالبات آموزش وپرورش را نيز انجام 
ديگر  باشد  حاكم  فرهنگ  اين  اگر  مى دهد. 
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نخواهد داشت.

الملل  بين  و  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاونت 
مشكالت  اينكه  بيان  با  خوزستان  استاندارى 
عدم  از  ناشى  چذابه  تجارى  پايانه  متعدد 
و  آناليز  لزوم  بر  است،  يكپارچه  مديريتى  وجود 
شفاف سازى گردش مالى درآمدهاى شهردارى از 

پايانه تجارى چذابه تأكيد كرد.
ارائه  و  مشكالت  بررسى  جلسه  در  نيكو  مهرداد 
راهكارها براى بهبود صادرات استان از مرز تجارى 
چذابه كه امروز، 7 دى ماه در محل اتاق بازرگانى 
مصوبات  اجراى  عدم  اظهاركرد:  شد،  برگزار  اهواز 
واگذارى  جمله  از  مرز  اين  درباره  گذشته  جلسات 
به  شهردارى  از  چذابه  پايانه  اداره  و  مديريت 
سازمان هاى ديگر و يا به بخش خصوصى به علت 

نبود سازوكار الزم جهت انجام اين مصوبات است.
وى با بيان اينكه نتايج سخنان اعضاى اين جلسه، 
از  پايانه  اين  مديريت  اختيار  تفويض  ضرورت 
شهردارى را نشان مى دهد، افزود:بايد براى بررسى 
بيشتر و ارائه راهكارهاى اساسى به منظور اجتناب از 
تصميم گيرى ها و مصوبات شتاب زده، جلسه ديگرى 
از  چذابه  تجارى  پايانه  اداره  اختيار  و  شود  برگزار 
شهردارى با توجه به غيبت مستمر اين ارگان در 

جلسات مربوطه، گرفته شود.
مديريت  بعدى  جلسه  در  بايد  كرد:  تصريح  نيكو 
پايانه چذابه به شخص ثالث واگذار شود و تعيين 
شرح وظايف، ويژگى هاى فرد موردنظر و حيطه 
فرماندارى  بازرگانى،  اتاق  عهده  بر  او  اختيارات 
وارد  بعد  مراحل  در  تا  باشد  اقتصادى  گروه  و 

مناقصات شويم.
شخص  حاضر  حال  در  اگر  كرد:  عنوان  وى 
زمان  بايد  دارد،  وجود  امر  اين  براى  داوطلبى 
شامل  كه  او  طرح  دريافت  براى  مشخصى 
ميزان  و  نوع  و  توسعه  برنامه  خدمات،  شرح 
در  و  شود  تعيين  است،   ... و  سرمايه گذارى 
صورت عدم تحويل طرح وى در آن بازه زمانى، 

روزنامه هاى  در  مناقصه  به  دعوت  آگهى  يك 
كثيراالنتشار چاپ مى كنيم كه با توجه به ركود 
بازارهاى مختلف در حال حاضر قطعًا افراد زيادى 

اعالم آمادگى خواهند كرد.
الملل  بين  و  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون 
اعزام  پيشنهاد  از  همچنين  خوزستان  استاندارى 
موفق  مرزى  بازارچه هاى  از  بازديد  جهت  تيمى 
آن ها  تجارب  از  الگوگيرى  و  كشور  سطح  در 
موفق  بازارچه هاى  نمونه  معرفى  و  كرد  استقبال 

را به گمرك سپرد.
در اين جلسه شهال عمورى، رئيس اتاق بازرگانى، 
صنايع و معادن اهواز با اشاره به تعدد مشكالت 
در اين پايانه اظهار كرد: هنگام تخليه بار، صاحب 
ليفتراك وجوهى مازاد بر هزينه تخليه بار كاميون 
اين  حل  براى  كه  مى كند  دريافت  رانندگان  از 
مشكل مى توان يك شركت تعاونى بين صاحبان 

كاال و ليفتراك تأسيس كرد.
عراق  و  ايران  فى مابين  جاده  تعريض  عدم  وى 
را مشكل عمده دانست و تصريح كرد: در پايانه 
هستيم  روبرو  سنگين  ترافيك  با  چذابه  تجارى 
داخل  به  مرز  از  عراقى  ماشين هاى  ورود  زيرا 

كشور در مدت زمان خاصى امكان پذير است.
ساماندهى  عدم  اهواز  بازرگانى  اتاق  رئيس 
مشكل  را  شهردارى  توسط  بارانداز  محوطه 
اساسى عنوان و خاطرنشان كرد: متأسفانه مرجع 
پاسخگويى به مشكالت تجار وجود ندارد و تجار 
مى شوند.؛  مواجه  تهديد  با  اعتراض  صورت  در 
نيروهاى هنگ مرزى با وجود اينكه طبق قرارداد 
با شهردارى، موظف به حضور در محوطه بارانداز 

هستند اما در اين محوطه نيستند.
وسايل  از  برخى  شدن  مفقود  به  اذعان  با  وى 
رانندگان و تجار از ماشين ها و غرفه ها خاطرنشان 
كرد: در اين خصوص نيز مراجع ذيصالحى جهت 

رسيدگى به مشكالت وجود ندارد.

معاون استاندار:

مشكالت متعدد پايانه چذابه
خوزستان  ناشى از نبود مديريتى يكپارچه است انتخابات  ستاد  آموزش  كميته  رييس 

گفت: راهكارهاى برگزارى انتخابات سالم و تقويت 
عنوان  به  انتخابات  در  جامعه  آحاد  تمام  حضور 
محور اصلى آموزش هاى انتخابات در استان است.

محل  در  كه  خبرى  نشست  در  اميدى  عبدالعلى 
استاندارى خوزستان برگزار شد، با بيان اين كه در 
راستاى آموزش همگانى برنامه جامع آموزشى براى 
كشور  وزارت  در  مردم  آحاد  و  انتخابات  مجريان 
تدوين شده است، اظهار كرد: نخستين همايش در 
مردادماه برگزار شد كه در آن محورهاى اين طرح 
تعريف شد. آموزش در اين برنامه شامل كسانى كه 

انتخاب مى كنند و انتخاب مى شوند، است.
وى افوزد: در اين برنامه هفت محور اصلى در نظر 
گرفته شده كه شش محور براى حوزه هاى انتخابى 
و يك محور براى كارشناسان رايانه است. نخستين 
جامعه هدف طرح جامع آموزش انتخابات، مديران، 
فرمانداران، بخشداران و اعضاى هيات هاى اجرايى 
انتخابات است. همچنين آموزش هايى براى كاركنان 
فرماندارى ها و استاندارى در نظر گرفته شده است. 
خوزستان  انتخابات  ستاد  آموزش  كميته  رييس 
براى  آموزشى  همايش هاى  برگزارى  به  اشاره  با 
فرمانداران تصريح كرد: اين همايش هاى آموزشى و 
توجيهى براى فرمانداران به عنوان مجريان انتخابات 
به صورت منطقه اى برگزار شده كه در خوزستان اين 
همايش در نيمه دوم آذرماه برگزار شد. همچنين 
آزمون هايى از فرمانداران در خصوص آمادگى آن ها 

در برگزارى انتخابات گرفته شده است.
براى  آموزشى  14مربى  اين كه  بيان  با  اميدى 
برگزارى دوره هاى آموزشى انتخابات در استان 
در نظر گرفته شده است، گفت: مربيان آموزشى 
شدند  توزيع  استان  انتخابى  اصلى  حوزه   14 در 
هيات هاى  اعضاى  آموزش  گذشته  روز  از  و 
آبان ماه  در  همچنين  است.  شده  آغاز  اجرايى 
سياسى  كارشناسان  براى  رايانه  آموزش  دوره 
اجرايى  هيأت   67 استان  در  شد؛  اجرا  فنى  و 

انتخابات تشكيل شده است.
وى عنوان كرد: تالش شده كه دوره هاى آموزشى 

اعضاى هيات هاى اجرايى و مديران انتخابات در 
راهكارهاى  باشد؛  يكنواخت  شهرستان ها  تمام 
تمام  حضور  تقويت  و  سالم  انتخابات  برگزارى 
اصلى  محور  عنوان  به  انتخابات  در  جامعه  آحاد 
استفاده  همچنين  است.  انتخابات  آموزش هاى 
برگزارى  بسترسازى،  موجود،  ظرفيت هاى  از 
از  بهره گيرى  انتخابات،  موضوع  با  نشست هايى 
ظرفيت قوميت ها، تعامل با رسانه ها از جمله موارد 
مورد تأكيد در آموزش هاى ارايه شده به هيات هاى 

اجرايى، كارشناسان و مجريان انتخابات است.
با  خوزستان  انتخابات  ستاد  آموزش  كميته  رييس 
بيان اين كه آموزش حفاظت از انتخابات در دستور 
كار قرار گرفته است، گفت: حفاظت و نگهدارى در 
انتخابات بسيار حائز اهميت است و در اين خصوص 
پنج محور اصلى تعريف شده است و آموزش هايى 
در اين خصوص به مجريان انتخابات ارائه مى شود؛ 
سيستم ها،  از  حفاظت  اماكن،  و  اسناد  از  حفاظت 
نيز  گفتار  از  حفاظت  حتى  و  كاركنان  از  حفاظت 
در دستور كار قرار گرفته است، زيرا هر اظهار نظر 

مجريان انتخابات بايد مستند و قانونى باشد.
براى  انتخابات  فرايند  آموزش  كرد:  بيان  اميدى 
برگزارى  تمهيدات  و  شده  آغاز  اجرايى  مديريت 
انتخابات، چگونگى انتخاب اعضاى شعب، آشنايى 
با قوانين و مقررات، به هيات هاى اجرايى آموزش 
داده مى شود. اعضاى هيات هاى اجرايى و معتمدين 
مردم نيز بايد به قوانين و مقررات بروزرسانى شده 
و  داده  آموزش ها  خصوص  اين  در  باشند.  مسلط 

برنامه هايى تنظيم شده است.
خوزستان  انتخابات  ستاد  آموزش  كميته  رييس 
گفت: برنامه ريزى شده است كه آموزش هايى از 
رسانه ها  شود.  ارائه  مردم  به  سيما  و  صدا  طريق 
در آموزش شهروندان در جهت حضور حداكثرى 
رشد  شاهد  استان  در  امسال  دارند.  مؤثرى  نقش 
چشمگير افراد داوطلب ورود به مجلس بوديم اين 
خود موجب فراهم شدن شرايط حضور حداكثرى 
تنور  كه  كنيم  تالش  بايد  و  مى شود  را  مردم 

انتخابات گرم باشد.

انتخابات سالم و تقويت حضور حداكثرى؛
 محور اصلى آموزش هاى انتخاباتى

عبدالحسن مقتدايى:

بايد يك الگوى جديد 
براى مدارس عشايرى و مشكل كنكور در استان ايجاد شود



3 ھان ان و ھانا ان و ا
پيشروى هاى چشمگير ارتش سوريه 
در شمال كشور با حمايت روسيه

الذقيه  استان  در  روسى  جنگنده هاى  حمايت  با  سوريه  ارتش 
توانست كنترل بخشى از مرزهاى خود با تركيه و سه بلندى مهم 
را به دست بگيرد. سرگئى رودسكوى، فرمانده مركز عمليات ستاد 
كرد:  اعالم  خبرنگاران  با  گفتگو  در  روسيه  مسلح  نيروهاى  كل 
نيروهاى دولتى سوريه با حمايت جنگنده هاى روسى توانستند در 
استان الذقيه كنترل بخشى از مرزهاى خود با تركيه و سه بلندى 

مهم را به دست بگيرند.
رودسكوى اظهار داشت: نيروهاى سورى در استان الذقيه در دو 
كنترل  حاضر  حال  در  و  كردند  پيشروى  شرقى  و  شمالى  محور 
طرف چپ رودخانه بزرگ واقع در مرزهاى مشترك سوريه-تركيه 
تا شهرك الصراف و دو محور كبانه و السرمانيه در دست نيروهاى 
مهم  بلندى  سه  كنترل  نيروها  اين  همچنين  و  دارد  قرار  سورى 
نيروهاى  كل  ستاد  عمليات  مركز  فرمانده  گرفته اند.  دست  به  را 
شده اند  موفق  تازگى  به  سورى  نيروهاى  افزود:  روسيه  مسلح 
كنترل دو شهر و يك بلندى بسيار با اهميت از نظر تاكتيكى در 

استان حلب را نيز به دست بگيرند.
وى با اشاره به گسترش منطقه امن در اطراف فرودگاه كويرس در 
استان حلب گفت: در روزهاى اخير دو شهر در شمال اين فرودگاه 

و يك بلندى مهم تاكتيكى به نام بلندى شربع آزاد شدند.
رودسكوى تاكيد كرد: نيروهاى دولت سوريه در تمامى محورها 
دمشق  ريف  و  حلب  و  الذقيه  استان  دو  در  و  كرده  پيشروى 
پيشروى بزرگى داشتند. همچنين آنان بر يك سد استراتژيك بر 

رودخانه فرات كنترل يافتند.

ضربات سنگين انصارا... به سعودى ها 
در خاك يمن و عربستان

كشور  اين  ارتش  و  يمن  مردمى  كميته هاى  به  وابسته  نيروهاى 
توانستند ضرباتى را به نيروهاى متجاوز عربستانى وارد آورند.

به نقل از سايت شبكه خبرى الميادين، يك منبع نظامى عنوان 
داشت كه ارتش يمن و كميته هاى مردمى اين كشور با استفاده 
از موشك هاى بالستيك قاهر 1 توانستند مقر شركت نفتى ارامكو 
عربستان را در شهر جيزان مورد هدف قرار دهند. پيشتر وزارت 
دفاع يمن از هدف قرار دادن يك تانك آبرامز عربستان در منطقه 
كرس جوبح، واقع در منطقه خوبة در جيزان عربستان خبر داده 
بود. هم چنين تجهيزات نيروهاى عربستانى در جريان تالش آنها 
براى نفوذ به سمت منطقه "تله" مركزى مورد هدف قرار گرفت.

نيروهاى  از  تن  ده ها  شدن  زخمى  و  كشته  از  يمن  دفاع  وزارت 
وابسته به عبد ربه منصور هادى، رئيس جمهورى مستعفى يمن 
مردمى  كميته هاى  و  ارتش  نيروهاى  داد.  خبر  مأرب  استان  در 
را  تعز  شهر  در  واقع  والكربة،  العاوة  مناطق  كنترل  توانستند  نيز 
به دست بگيرند. يك منبع نظامى يمنى نيز اعالم كرد كه اين 
نيروها توانستند يك فروند هواپيماى جاسوسى وابسته به ائتالف 

عربستان را در شرق تعز ساقط كنند.

عربستان براى دفاع از خود در برابر انصارا... 
به نيروهاى كويتى متوسل شد

در حالى كه عربستان و كشورهاى همپيمان آن در يمن گرفتار 
شده و هر روز متحمل خسارات بيشترى مى شوند، دولت كويت 
به درخواست رياض تصميم گرفته نيروهاى زمينى خود را براى 

شركت در اين جنگ به عربستان اعزام كند.
به نقل سايت العهد، يك منبع آگاه اعالم كرد، پس از مشاركت 
نيروهاى هوايى كويت در تجاوز عليه يمن، اين كشور قصد دارد 
نيروهاى زمينى خود نيز كه شامل يك گردان توپخانه  و صد ها 
پايگاه هاى  عليه  عمليات  در  شركت  براى  است،  نظامى  نيروى 

جنبش انصارا... به مرز عربستان با يمن اعزام كند.
مشخص نيست اين نيروها در خاك عربستان مستقر خواهند شد 
يا براى سركوب مردم يمن وارد مرزهاى اين كشور مى شوند اما 
عربستان  خاك  در  و  يمن  صعده  استان  مرز  در  زياد  احتمال  به 

مستقر شده و به گلوله باران مردم يمن اقدام خواهند كرد.
اين منبع تاكيدكرد: كابينه كويت در نشست روز دوشنبه خود با 
استقبال از اين طرح كه آن را "دفاع از اراضى عربستان" خوانده 
امنيت  الينفك  بخش  فارس  خليج  منطقه  امنيت  كرده  تاكيد  و 

تمامى كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس است.
به  يمن  عليه  عربى  متجاوز  ائتالف  در  كويت  مشاركت  تاكنون 
محدود  كشور  اين  هوايى  نيروى  مشاركت  به  عربستان  رهبرى 
مانند  ديگرى  عربى  كشورهاى  يمنى  ضد  ائتالف  اين  در  بود. 
يمن  به  و  دارند  مشاركت  سودان  و  مصر  قطر،  بحرين،  امارات، 

نيروى زمينى اعزام كرده اند.

پوتين تحريم ها عليه تركيه را گسترش داد
كرملين با انتشار بيانيه اى اعالم كرد كه رئيس جمهورى روسيه 
را  تركيه  عليه  روسيه  اقتصادى  تحريم هاى  حكمى  امضاى  با 
اين  بولتن،  ورلد  اينترنتى  پايگاه  از  نقل  به  است.  داده  گسترش 
يك  تركيه  آنكه  از  پس  و  نوامبر   24 از  پس  نخست  تحريم ها 

جنگنده روسى را مورد هدف قرار داد، عليه آنكارا وضع شد.
عليه  تحريم ها  اول  دوره  در  كه  تحريم هايى  اجراى  حكم  اين 
تركيه در تاريخ 28 نوامبر وضع شد اما هنوز اعمال نشده است را 
نيز شامل مى شود. براساس اين حكم جديد فعاليت هاى چندين 
سازمان وابسته به قوه قضايى تركيه و چند سازمان ديگر تركيه 
در روسيه منع مى شود. والديمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه 
هم چنين اعالم كرد كه دستور گردآورى فهرستى از توافقات بين 
"دو ملت" را داده است كه فعاليت هاى آنها از ليست تحريم هاى 

روسيه عليه تركيه حذف مى شوند.
تحريم هايى كه از تاريخ 28 نوامبر عليه تركيه اعمال شده است 
شامل محدوديت هايى در استفاده از نيروى كار تركيه در روسيه 
و ممنوعيت در واردات برخى كاالها از تركيه است. اين تحريم ها 
براى  ويزا  بدون  سيستم  جانبه  يك  تعليق  شامل  همچنين 
سفر  روسيه  به  سال 2016  ابتداى  از  كه  است  ترك  شهروندان 
مى كنند. آژانس هاى مسافرتى روسيه همچنين قرار است فروش 
بليت هاى مسافرتى به تركيه را براى شهروندان روس به حالت 
تعليق درآورند. اين تحريم ها همچنين شامل ممنوعيت پروازهاى 

چارترى ميان روسيه و تركيه است.
دستور جديد شهروندان ترك را كه مجوز اقامت دائم يا موقت در 
روسيه دارند و همچنين شهروندان ترك از جمله اعضاى خانواده 
آنها كه سمت هاى ديپلماتيك و كنسولى دارند را شامل نمى شود.

توسط  ترك  شهروندان  اشتغال  جديد  دستور  اين  براساس 
اين  اما  مى شود  ممنوع   2016 ژانويه  اول  از  روسى  كارفرمايان 
ممنوعيت شامل كارمندانى كه تا قبل از 31 دسامبر 2015 رسما 

استخدام شده اند، نمى شود.

رهبر معظم انقالب تأكيد كردند: مسلمانان با 
كنند.  برپا  را  اسالمى  نوين  تمدن  خود  همت 
اين خطاب به علما و روشنفكران جهان اسالم 
است؛ من ديگر اميد چندانى به سياستمداران 

جهان اسالم ندارم.
رهبرى  معظم  مقام  دفتر  اطالع رسانى  پايگاه 
االول،  ربيع  هفدهم  با  همزمان  داد:  گزارش 
حضرت  اعظم  پيامبر  ميالد  سالروز  خجسته 
(ع)،  صادق  امام  حضرت  و  (ص)  محمد 
در  كننده  شركت  ميهمانان  نظام،  مسئوالن 
كنفرانس وحدت اسالمى، سفراى كشورهاى  
اسالمى و جمعى از قشرهاى مختلف مردم، 
اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت  با  ديروز  صبح 

رهبر معظم انقالب اسالمى ديدار كردند.
ضمن  ديدار  اين  در  اسالمى  انقالب  رهبر 
الشأن  عظيم  پيامبر  ميالد  سالروز  تبريك 
با  صادق(ع)  امام  حضرت  و  اسالم(ص) 
اشاره به دميده شدن روح زندگى و معنويت 
زده  آفت  و  مرده  دنياى  احياى  و  واقعى 
بعثت  و  والدت  و  اسالم  ظهور  با  جاهليت 
دنياى  امروز  وظيفه  مهمترين  پيامبر(ص)، 
اسالم بويژه علماء و روشنفكران راستين را 
دميدن  براى  مجاهدانه»  و  مجدانه  «تالش 
روح واقعى اسالم و معنويت در دنياى پر از 
و  دانستند  كنونى  قساوت  و  تبعيض  و  ظلم 
تأكيد كردند: امروز نوبت دنياى اسالم است 
كه با استفاده از دانش و ابزارهاى جهانى و 
همچنين عقل و خردمندى و تدبر و بصيرت، 
اسالمى»  نوين  «تمدن  برپايى  جهت  در 

حركت كند.
حضرت آيت ا... خامنه اى گراميداشت ميالد 
انتظار  مورد  وظيفه  مقابل  در  را  پيامبر(ص) 
برشمردند  كوچك  بسيار  اسالم،  دنياى  از 
فقط  اسالمى،  امت  وظيفه  امروز  گفتند:  و 
گراميداشت ميالد يا بعثت پيامبر اسالم (ص) 
را  خود  اهتمام  بايد  اسالم  دنياى  بلكه  نيست 

رسيدن به تمدن نوين اسالمى قرار دهد.
ايشان افزودند: تمدن نوين اسالمى به معناى 
حقوق  كردن  پايمال  ها،  سرزمين  به  تجاوز 
انسانها و تحميل كردن اخالق و فرهنگ خود 
به ملتها نظير آن چيزى نيست كه تمدن غربى 
انجام داد بلكه به معناى هديه كردن فضيلت 
الهى به بشريت و ايجاد زمينه براى تشخيص 

مسير صحيح بوسيله خود انسانها است.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به استفاده غرب 
از دانش و فلسفه دنياى اسالم براى پايه ريزى 
تمدن  اين  كردند:  خاطرنشان  خود،  تمدن 
سرعت،  فناورى،  از  زيبايى  هاى  جلوه  اگرچه 
كرد  ارائه  زندگى  مختلف  ابزارهاى  و  سهولت 
اما براى بشريت خوشبختى، سعادت و عدالت 
به ارمغان نياورد و در درون خود نيز دچار تضاد 

شده است.

حضرت آيت ا... خامنه اى تأكيد كردند: تمدن 
از  اكنون  خود،  برق  و  زرق  پر  ظاهر  با  غرب 
پوك  معنوى  لحاظ  از  و  فاسد  اخالقى  لحاظ 
شده است به گونه اى كه خود غربى ها به اين 

واقعيت اذعان مى كنند.
دنياى  نوبت  اكنون  اينكه  بر  تأكيد  با  ايشان 
اسالم است تا در جهت پايه ريزى شالوده تمدن 
نوين اسالمى گام بردارد، گفتند: براى رسيدن به 
اين هدف، اميدى به سياستمداران دنياى اسالم 
نيست و بايد علماى دين و روشنفكران راستين 
كه قبله آنها غرب نيست، اقدام به روشنگرى در 
ميان امت اسالمى كنند و بدانند كه برپايى اين 

تمدن، امكان پذير است.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به ظرفيت ها و 
توانايى هاى دنياى اسالم از جمله سرزمين هاى 
طبيعى  منابع  ممتاز،  جغرافيايى  موقعيت  خوب، 
فراوان، و نيروى انسانى با استعداد، خاطرنشان 
كردند: اگر اين ظرفيت ها با تعاليم واقعى اسالم 
تواند  مى  اسالمى  امت  شوند،  آميخته  درهم 
آفرينش هاى هنرمندانه خود را در عرصه هاى 
علم و سياست و فناورى و همچنين عرصه هاى 

اجتماعى به ظهور برساند.
حضرت آيت ا... خامنه اى نظام جمهورى 
اسالمى ايران را يك نمونه از امكان رسيدن 
به اين اهداف بزرگ برشمردند و افزودند: 
از  اسالمى،  انقالب  پيروزى  از  قبل  ايران 
عقب  اجتماعى،  و  سياسى  علمى،  لحاظ 
از  و  منزوى  سياسى،  لحاظ  از  و  افتاده 
لحاظ شئونات كشور كامًال وابسته بود اما 
هويت  ايران  ملت  اسالم،  بركت  به  امروز 
و شخصيت خود را نشان داده و كشور به 
پيشرفت هاى مهمى در علم و فناورى و 
دانش هاى نوين رسيده و جزو چند كشور 

برتر در اين عرصه ها است.
همه  براى  تعميم  قابل  را  نمونه  اين  ايشان 
رسيدن  كردند:  تأكيد  و  دانستند  اسالم  دنياى 
به اين جايگاه شرط دارد و شرط آن نيز، كوتاه 

شدن سايه سنگين ابرقدرتها از ملتها است كه 
اهداف  به  رسيدن  زيرا  دارد  هم  هزينه  البته 

بزرگ بدون دادن هزينه امكان پذير نيست.
در  اينكه  بر  تأكيد  با  اسالمى  انقالب  رهبر 
هيچ  غرب،  تمدن  خالف  بر  اسالمى  تمدن 
گيرد،  نمى  قرار  سلطه   تحت  زور  با  كشورى 
اسالمى  نوين  تمدن  ريزى  پايه  در  افزودند: 
به  نبايد  و  باشد  ها  غربى  به  نگاهمان  نبايد 
لبخند و اخم آنها توجه كنيم بلكه بايد با اتكاء 
مسير  در  خود،  هاى  ظرفيت  و  تواناييها  به 

صحيح حركت كنيم.
ابزارهاى  از  يكى  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
دشمنان براى جلوگيرى از برپايى تمدن نوين 
اسالمى را ايجاد تفرقه ميان مسلمانان دانستند 
سنى  و  شيعه  موضوع  هنگاميكه  از  گفتند:  و 
امريكايى  سياستمداران  و  مقامات  ادبيات  در 
مطرح شد، اهل فهم و اهل نظر نگران شدند 
زيرا مشخص بود آنها بدنبال يك توطئه جديد 

و خطرناك تر از قبل هستند.
ايشان با تاكيد بر اينكه آمريكاييها با اصل اسالم 
را  آنها  اظهارات  فريب  نبايد  و  هستند  مخالف 
در حمايت از برخى فرقه ها، خورد خاطرنشان 
كردند: اظهارات رئيس جمهور قبلى امريكا بعد 
جنگ  از  سخن  كه  سپتامبر  يازده  ماجراى  از 
صليبى بر زبان آورد، در واقع نشان دهنده جنگ 

دنياى استكبار با اسالم است.
فعلى  مقامات  اظهارات  اسالمى،  انقالب  رهبر 
خالف  را  اسالم  با  موافقت  بر  مبنى  آمريكا 
واقع و نشانه نفاق آنها دانستند و گفتند: مقامات 
فعلى امريكا با اصل اسالم مخالف و برخالف 
اختالف  ايجاد  بدنبال  كنند،  مى  كه  اظهاراتى 
ايجاد  هم  آن  نمونه  و  هستند  مسلمانان  ميان 
فرقه  و  داعش  همچون  تروريستى  هايى  فرقه 
هاى ديگر است كه با پول وابستگان به امريكا 
و كمك هاى سياسى آنان بوجود آمده و فجايع 

كنونى را در دنياى اسالم به بار آورده اند.
اينكه  بر  تأكيد  با  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 

اظهارات مقامات امريكايى مبنى بر موافقت با 
سنى و مخالفت با شيعه، دروغ است افزودند: 
و  تهاجم  مورد  آنگونه  كه  غزه  مردم  مگر 
مردم  يا  و  نبودند  سنى  گرفتند،  قرار  تعرض 
هستند  فشار  تحت  اينگونه  كه  باخترى  كرانه 

سنى نيستند.
سياستمدار  يك  اظهارات  به  اشاره  با  ايشان 
امريكا،  «دشمن  اينكه  بر  مبنى  امريكايى 
براى  كردند:  تأكيد  است»  گرايى  اسالم 
آنها  ندارند،  تفاوتى  سنى  و  شيعه  امريكاييها 
و  احكام  براساس  بخواهد  كه  مسلمانى  هر  با 
مجاهدت  آن  براى  و  زندگى  اسالمى  قوانين 

كند، مخالف هستند.
رهبر انقالب اسالمى مشكل اصلى آمريكاييها با 
مسلمانان را، پايبندى و تقيد به احكام و دستورات 
اسالم و تالش براى پايه ريزى تمدن اسالمى 
دليل  همين  به  كردند:  خاطرنشان  و  دانستند 
است، هنگامى كه بيدارى اسالمى آغاز شد، آنها 
سراسيمه و نگران شدند و تالش كردند آن را 
مهار كنند كه در برخى كشورها نيز موفق شدند 
اما بيدارى اسالمى نابود شدنى نيست و به لطف 

الهى، به اهداف خود خواهد رسيد.
حضرت آيت ا... خامنه اى هدف اصلى جبهه 
استكبار را ايجاد جنگ داخلى ميان مسلمانان 
و نابودى زير ساخت هاى كشورهاى اسالمى 
همچون سوريه، يمن و ليبى دانستند و گفتند: 
و  نشست  ساكت  توطئه  اين  مقابل  در  نبايد 
تسليم شد بلكه بايد با كسب بصيرت و حفظ 

استقامت در مقابل توطئه ها ايستاد.
ايشان با انتقاد از سكوت دنياى اسالم در قبال 
استمرار فشار بر مسلمانان بحرين و همچنين 
روزى  شبانه  بمباران  سال  يك  به  نزديك 
قضاياى  به  عراق،  و  سوريه  اوضاع  و  يمن، 
اشاره كردند و افزودند: چرا بايد  نيجريه  اخير 
در مورد شيِخ مصلِح تقريبى و مؤمن اينگونه 
فاجعه آفرينى شود و حدود يك هزار نفر كشته 
شوند و فرزندان او به شهادت برسند و دنياى 

اسالم ساكت بماند؟
اهداف  كردند:  تأكيد  اسالمى  انقالب  رهبر 
دشمنان اسالم بسيار خطرناك است و وظيفه 
ميان  اين  در  و  است  بيدارى  و  بصيرت  همه، 
راستين  روشنفكران  و  اسالم  علماى  وظيفه 
است كه با مردم و سياستمداران داراى وجدان 

بيدار صحبت و واقعيت ها را بيان كنند.
حضرت آيت ا... خامنه اى خاطرنشان كردند: 
به  توان  همه  با  زور  و  زر  دنياى  كه  هنگامى 
دنياى  براى  خطرناك  هاى  طراحى  دنبال 
برود  خواب  به  ندارد  حق  كسى  است،  اسالم 

و متوجه واقعيت ها نباشد.
در پايان اين مراسم جمعى از ميهمانان شركت 
كننده در كنفرانس وحدت اسالمى ، از نزديك 

با رهبر انقالب اسالمى ديدار كردند.

رهبر معظم انقالب:

مسلمانان «تمدن نوين اسالمى» برپا كنند
مشاور زنگنه اعالم كرد:

لغو تحريم سوئيفت تاچند روز آينده
مشاور وزير نفت با بيان اينكه تحريم سوئيفت ايران تا چند روز 
آينده لغو مى شود، گفت: پرداخت يارانه ها، سرمايه گذارى جديد 

در بخش نفت و انرژى كشور را تعطيل كرده است.
منصور معظمى در جمع خبرنگاران با اشاره به سقوط آزاد قيمت 
جهانى نفت خام، گفت: براى جبران كاهش درآمدهاى نفتى، بايد 
ميزان صادرات غيرنفتى افزايش يابد و از 48 ميليارد دالر به حدود 
60 تا 70 ميليارد دالر افزايش يابد. مشاور وزير نفت با اعالم اينكه 
با لغو تحريم ها امكان افزايش صادرات غير نفتى كشور در دوران 
پساتحريم فراهم مى شود، تصريح كرد: پرداخت يارانه ها نه تنها 
شده  باعث  بلكه  بود  ناكام  كشور  اقتصاد  به  بخشيدن  تعادل  در 
است كه وزارتخانه هاى نفت و نيرو، بودجه خود را بابت پرداخت 

يارانه هاى نقدى واگذار مى كنند.
به  اينكه  بيان  با  تهران  بازرگانى  اتاق  انرژى  كميسيون  رئيس 
دليل پرداخت بودجه وزارتخانه هاى نفت و نيرو براى تامين هزينه 
يارانه هاى نقدى، سرمايه گذارى در بخش نفت و انرژى كشور 
تقريبا تعطيل شده است، اظهار داشت: برخالف تصور اوليه، طرح 
و  بخشيده  بهبود  را  جينى  ضريب  نتوانست  ها  يارانه  هدفمندى 

توليد را در كشور رونق دهد.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه دولت و مجلس موضوع يارانه ها 
را به يكديگر پاس بدهند، درست نيست و بايد يك عزم ملى براى 
حل اين معضل ايجاد شود، اظهارداشت: در صورت پايبندى آمريكا به 
برجام و لغو تحريم ها، سوئيفت دوباره برقرار شده و فرصت مناسبى 

براى رشد اقتصادى كشور فراهم مى شود.
به  كه  است  قادر  ايران  تحريم ها،  لغو  با  اينكه  بيان  با  معظمى 
سرعت ميزان توليد نفت خود را 500 هزار بشكه در روز افزايش 
دهد، تاكيد كرد: ايران به منظور افزايش يك ميليون بشكه اى 
تحريم ها  لغو  از  پس  ماه   6 زمانى  فاصله  در  خود  نفت  صادرات 

مشكلى ندارد و اين هدف محقق خواهد شد.
وى با اعالم اينكه ادعاى برخى رسانه هاى غربى مبنى بر اينكه 
با افزايش صادرات نفت ايران، بازار جهانى نفت متالطم مى شود 
و اينكه ايران مسئول بى ثباتى در بازار نفت است، درست نيست، 
افزود: در واقع مسئول اصلى اين بى ثباتى با آن دسته از اعضاى 
اوپك است كه يك ميليون و 800 هزار بشكه نفت مازاد را روانه 

بازارها كرده اند.
مشاور وزير نفت با بيان اينكه با لغو تحريم ها، امكان تامين منابع 
فراهم نفت  صنعت  هاى  پروژه  نياز  مورد  هاى  فناورى  و  مالى 
مى شود، تصريح كرد: با لغو تحريم ها بايد واردات را مديريت كنيم 
و از اين فرصت براى وارد كردن فناورى هاى جديد استفاده كرد.

مديرعامل بورس كاال اعالم كرد:
زمان بندى  برنامه  تدوين 

راه اندازى بازار مشتقه ارزى
مديرعامل بورس كاالى ايران اعالم كرد: برنامه زمان بندى راه 

اندازى اين بازار با سناريوهاى متفاوت نوشته شده است.
حامد سلطانى نژاد با تاكيد بر تدوين برنامه زمان بندى راه اندازى 
بازار مشتقه ارزى گفت: در برنامه ريزى انجام شده توسط بورس 
كاال سناريوهاى مختلف براى راه اندازى بازار مشتقه ارزى با در 
نظر گرفتن تحريم ها و لغو تحريم ها و تك نرخى شدن و يا نشدن 

ارز تدوين شده و همين حاال آماده ارائه است.
مدير عامل بورس كاالى ايران اظهارداشت: در تمام كشورهاى 
پيشرفته دنيا بخش عمده اى از توسعه مرهون توسعه بازار مالى 
به  از اقتصاد مبتنى بر بانك  بايد  ايران  آن كشور است. در واقع 
سمت اقتصاد مبتنى بر بازار حركت كند كه اين امر توسعه بازار را 
مى طلبد. سلطانى نژاد به كمبود منابع مالى در كشور اشاره كرد و 
ادامه داد: بهترين راه تامين نقدينكى ورود سرمايه گذاران خارجى 
دنبال  به  كشور  بازار  به  ورود  براى  خارجى  گذار  سرمايه  و  است 

پوشش ريسك سرمايه گذارى خود است.
وى در خصوص انتقاد برخى منتقدان مبنى بر اينكه بازيگر اصلى 
نرخ ارز در ايران دولت و بانك مركزى است؟ گفت: تجربه جهانى 
نشان داده در بسيارى از كشورهايى كه بورس ارز را راه انداخته اند، 
شرايط به همين گونه بوده و دولت نقش ُپررنگى در تعيين نرخ ارز 
آنها ايفا كرده است. اين مقام مسئول در بورس كاالى ايران افزود: 
بازار قرارداد آتى ارز زمانى شكل مى گيرد كه بازيگران زيادى در اين 
بازار حضور داشته باشد، همچنين عنصر ديگر بازار انگيزه هاى سفته 
بازى است، اين در حالى است كه بورس كاال تالش كرده براى 
دارايى هايى كه امكان آن وجود دارد ابزارهاى مالى طراحى كرده و 

بازار ايجاد كند، ارز نيز يكى از همين دارايى ها است.
نمى  كه  كاالهايى  خصوص  در  ايران  كاالى  بورس  مديرعامل 
توان براى آنها ابزارهاى مالى طراحى كرد، يادآور شد: براى اين 
قبيل كاالها مى توان ابزارهاى ساده ترى مانند سلف تعريف كرد 
كه اين كار نيز در بورس كاال شروع شده و بستر آن مهيا است. در 
واقع هدف اين است كه بازار نقدى بسيار كوچك و محدود شود.

با  بازار  اين  اندازى  راه  بندى  زمان  برنامه  داد:  توضيح  وى 
سناريوهاى متفاوت نوشته شده و حاالت مختلفى مانند رفع و يا 
عدم رفع تحريم ها يا تك نرخى شدن يا نشدن ارز در آن لحاظ 
مطابق  بازار  اين  بر  حاكم  قوانين  همچنين  است،  آماده  و  شده 
بازارهاى روز دنياست و سررسيد تحويل در گام نخست از كوتاه 
مدت شروع مى شود و در صورت موفقيت دوره هاى بلندمدت آن 

نيز در نظر گرفته خواهد شد.

كسرى برنج كشور
800 هزار تا يك ميليون تن اعالم شد

دبير انجمن برنج با بيان اينكه دولت ميزان كسرى اين كاال را 
اعالم  براساس  گفت:  مى دهد،  مجوز  آن  واردات  براى  و  تعيين 
مسئوالن، نياز ما به واردات برنج بين 800 هزار تا يك ميليون 
تن است. جميل عليزاده شايق با بيان اينكه 434 هزارتن برنج تا 
انجمن  نظر  از  اظهارداشت:  است،  شده  كشور  وارد  مهرماه  پايان 
برنج، ميزان نياز كشور به واردات برنج تا پايان سال 800 هزار تن 

و از نظر وزارت جهادكشاورزى يك ميليون تن است.
وى اضافه كرد: براين اساس وزارت جهاد كشاورزى اعالم كرده 
بين  واردات  و  ميليون  يك  تا  هزار   800 بين  واردات  به  ما  نياز 
500 تا 600 هزارت ن برنج كافى است، ضمن اينكه خوشبختانه 
در حال حاضر وزارت جهاد نظارت دقيقى بر اين مساله دارد كه 

واردات به شكل صحيح آن  انجام شود.
دبير انجمن برنج كشور با بيان اينكه دولت اصال واردكننده برنج 
نيست و واردات اين كاال به كشور توسط بخش خصوصى انجام 
و  كسرى  توليد،  براساس  براساس  دولت  اظهارداشت:  مى شود، 

مصرف سرانه مجوز مى دهد.

خبرخبر

بين المللىبين المللى

رئيس جمهور تأكيد كرد: 9 دى، روز دفاع ملت 
ايران از خاندان رسالت، دفاع از نظام، قانون و 

دفاع از واليت فقيه و ولى فقيه بود.
حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى رئيس 
انقالب  رهبر  بيانات  از  پيش  امروز  جمهور، 
وحدت  كنفرانس  ميهمانان  ديدار  در  اسالمى 
اسالم  مكرم  نبى  ميالد  تبريك  با  اسالمى، 
(ص) و حضرت امام صادق (ع)، پيامبر اسالم را 
اسوه اخالق و پاكدامنى خواند و افزود: حضرت 
را  (ص) درس وحدت، اتحاد و برادرى  محمد 

براى جهان به ارمغان آورد.
رييس جمهور با بيان اينكه امروز بيش از هر 
زمان ديگر نيازمند پيروى ازنبى مكرم اسالم 
هستيم، گفت: با وحدت ملت و هدايت رهبر 
پيروزى  به  جهان  قدرتهاى  برابر  در  بزرگمان 
رسيديم و راه اين پيروزى ادامه خواهد داشت.

وى با اشاره به در پيش بودن دو انتخابات مجلس 
خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسالمى، اين 
كشور  جهانى  عظمت  آزمون  را  انتخابات ها 
دانست و افزود: همه بايد به فكر پيروزى نظام 

اسالمى و كشور در اين انتخابات باشيم.
روحانى به حماسه ايرانيان در 9 دى سال 88 
نيز اشاره و تاكيد كرد: 9 دى، روز دفاع ملت 
ايران از خاندان رسالت، دفاع از نظام، قانون و 

دفاع از واليت فقيه و ولى فقيه بود.
جمهورى  امروز  امنيت  گفت:  جمهور  رييس 
اسالمى ايران در سايه برنامه ها و تدابير رهبر 
اين  شكر  و  است  شده  تامين  انقالب  معظم 
نعمت با وحدت بيشتر و كمك به دنياى اسالم 
دخالت  و  تروريسم  از  كشورها  نجات  براى 

بيگانگان ميسر خواهد بود.
اسالم  جهان  دشمنان،  اينكه  بيان  با  روحانى 
اگر  گفت:  اند،  انداخته  يكديگر  جان  به  را 
يكديگر  كنار  در  اسالمى  بزرگ  كشورهاى 
به فكر مسائل عامه مسلمين بودند، به راحتى 

مشكالت منطقه حل و فصل مى شد.
وى با بيان اينكه برخى كشورهاى اسالمى به 
جاى تعامل فرهنگى و اقتصادى با يكديگر، با 
قدرتهاى بيرون منطقه تعامل مى كنند، افزود: 
جاى تاسف است كه كشورى از پيروزى يك 

ملت در عرصه سياسى ناراحت باشد و سرمايه 
در  بخس  ثمن  به  را  اسالم  جهان  سياسى 

اختيار قدرت هاى بيگانه قرار دهد.
كه  كشورى  كرد:  اضافه  جمهور  رييس 
بيشترين نقش را در كاهش قيمت نفت داشت، 
اكنون بودجه سال آينده خود را با كسرى صد 

دهد،  مى  نشان  اين  كه  بسته  دالرى  ميليارد 
كسى كه چاه براى ديگران مى َكند اول خود 

در آن خواهد افتاد.
در پايان اين مراسم جمعى از ميهمانان شركت 
كننده در كنفرانس وحدت اسالمى، از نزديك 

با رهبر انقالب اسالمى ديدار كردند.

انجام  از  ايران،  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس 
فرآيند مبادله اورانيوم غنى  شده و كيك زرد 
ميان ايران و روسيه خبر داد و گفت: 11 تن 
اورانيوم غنى  شده تحويل روسيه داده و 200 

تن كيك زرد دريافت شد.
با  تلويزيونى  گفتگوى  در  صالحى  على اكبر 
غنى   اورانيوم  مبادله  فرآيند  انجام  به  اشاره 
شده و كيك زرد ميان ايران و روسيه، اظهار 
كه  شده ايم  متعهد  برجام،  اساس  بر  داشت: 
تا قبل از روز اجراى برجام، اورانيوم مازاد بر 
كنيم. تكليف  تعيين  را  شده  مشخص  ميزان 

وى با بيان اينكه در اين رابطه سه راه وجود 
اورانيوم  تبديل  راه،  نخستين  گفت:  داشته، 

اين  كه  است  بوده  سوخت  مجتمع هاى  به 
طول  سال  سه  تا  دو  و  است  زمان بر  كار 

مى كشد.
رئيس سازمان انرژى اتمى ادامه داد: دومين 
مازاد  اورانيوم  كه  است  بوده  اين  حل  راه  
كار  يك  نيز  اين  كه  كنيم  رقيق  را  خود 
زحمت  همه  اين  از  بعد  كه  است  نامعقول 
حالت  به  را  خود  اورانيوم  غنى سازى،  براى 

بازگردانيم. طبيعى 
سوم  راه  نهايت  در  كرد:  تصريح  صالحى 
اين  است،  سهل الوصول تر  و  منطقى تر  كه 
بفروشيم  را  خود  شده  غنى  مواد  كه  بوده 
و  غنى سازى  هزينه  هم  فروش،  اين  در  كه 

هزينه مواد  هزينه تبديل اورانيوم و هم  هم 
مى كنيم. دريافت  را  اوليه 

عنوان  به  اين  بر  عالوه  كرد:  اضافه  وى 
خريد  بازار  وارد  توسعه،  حال  در  كشور  يك 
و فروش مواد غنى شده مى شويم كه كشور 

ديگرى را در اين رابطه سراغ نداريم. 
موضوع  اينكه  بيان  با  رئيس جمهور  معاون 
تبادل سوخت تمام شده است، اظهار داشت: 
را  مازاد  شده  غنى  اورانيوم  تن   11 حدود 
طبيعى  اورانيوم  تن   200 حدود  و  فرستاديم 

گرفتيم. زرد)  (كيك 
تن   80 فقط  بود  قرار  كرد:  تصريح  صالحى 
اورانيوم طبيعى بگيريم كه شرايط به سمتى 

رفت كه بيش از اين ميزان دريافت كرديم.
اراك تمام شد راكتور  بازطراحى مفهومى 

وضعيت  آخرين  درباره  همچنين  وى 
گفت:  اراك،  سنگين  آب  رآكتور  بازطراحى 
سال  يك  حدود  از  اراك  رآكتور  طراحى  باز 
دارد  ادامه  نيز  هم اكنون  و  شد  شروع  پيش 
انجام  آن  مفهومى  طراحى  حاضر  حال  در  و 

شده است.
رئيس سازمان انرژى اتمى ايران خاطرنشان 
الزم  ضمانت  عنوان  به  كه  اقداماتى  كرد: 
در  است،  مقابل  طرف  همكارى هاى  براى 
حال انجام است و بر اساس آن، بقيه كارها 

مى شود. انجام 

رئيس جمهور:

9 دى روز دفاع ملت از قانون و واليت فقيه بود

على اكبر صالحى:
11تن اورانيوم غنى  شده تحويل روسيه شد
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ه4 صاد  ها صاد  ا
 توسط وزير امور اقتصادى و دارايى كشورمان و وزير امور خارجه هند :

سند جامع همكارى اقتصادى 
بين دو كشور به امضاء رسيد

و  ايران  اقتصادى  هاى  همكارى  مشترك  كميسيون  پايان  در 
هند سند جامع همكارى اقتصادى بين دو كشور توسط وزير امور 

اقتصادى و دارايى كشورمان و وزير امور خارجه هند امضا شد.
و  ايران  اقتصادى  هاى  همكارى  مشترك  كميسيون  پايان  در 
هند سند جامع همكارى اقتصادى بين دو كشور توسط وزير امور 

اقتصادى و دارايى كشورمان و وزير امور خارجه هند امضا شد.
وزير امور اقتصادى و دارايى اظهار داشت: اين سند در بخش هاى 
مختلف اقتصادى از جمله انرژى ،زيرساخت، اتصاالت، بهداشت، 
ادامه  در  نيا  طيب  و  تنظيم  تجارى  هاى  همكارى  و  گردشگرى 
تصريح كرد: اختصاص خط اعتبارى به ايران و مشاركت هندى ها 
در پروژه ها ،توافق براى سرمايه گذارى هندى ها در پتروشيمى،

و صنايع پايين دستى و نفت، از جمله توافقات بود.
شدن  عملياتى  همچنين   افزود:  دارايى  و  اقتصادى  امور  وزير 
سرمايه گذارى  85  ميليون دالرى هندى ها در بندر چابهار  و 
مشاركت در احداث شبكه راه آهن چابهار به زاهدان  و از سرگيرى 
روابط بانك ها و شركت هاى بيمه اى دوكشور، از  جمله بندهايى 

است كه در اين نوافق نامه آورده شده است.

عضو شوراى فقهى بانك مركزى:
ابزارهاى مالى اسالمى با ترس 

توسعه پيدا نمى كند
به گزارش اينا؛ در حال حاضر نياز داريم تا تحقيقات گسترده ترى 
در حوزه هاى علميه، وزارت علوم، دانشگاهها و مركز تحقيقات 
خصوص  در  پژوهش  و  آموزش  مركزى  بانك  بانكى  و  پولى 
فعاليت هاى اقتصاد اسالمى در حوزه مالى اسالمى بويژه در بحث 

ابزارسازى صورت پذيرد.
مالى  ابزارهاى  توسعه  خصوص  در  بجنوردى  موسوى  ناصر 
ايران  اسالمى  جمهورى  مانند  كشورى  از  داشت:  اظهار  اسالمى 
كه بر پايه بازارهاى مالى ( پول و سرمايه) اسالمى و بر اساس 
آموزه هاى اسالم ساماندهى شده است انتظار مى رود تا در جهت 
ابزارسازى و جهت تامين نيازهاى روزافزون جامعه تالش بيشترى 

صورت پذيرد.
وى ادامه داد: در حال حاضر نياز داريم تا تحقيقات گسترده ترى در 
حوزه هاى علميه، وزارت علوم، دانشگاه ها و مركز تحقيقات پولى 
و بانكى بانك مركزى آموزش و پژوهش در خصوص فعاليت هاى 
اقتصاد اسالمى در حوزه مالى اسالمى به ويژه در بحث ابزارسازى 

صورت پذيرد.
موسوى بجنوردى تصريح كرد: متاسفانه رشد چشم گيرى در اين 
زمينه صورت نگرفته است و انتظار مى رود متخصصين و صاحب 
اسالمى  مالى  مطالعات  حوزه  در  كه  طرح هايى  مورد  در  نظران 
انجام ميدهند نيازهاى جامعه را پيش بينى كرده و متناسب با نيازها 

ابزارهاى مشروع ، جامع و كارآمد را ارائه دهند.
 وى افزود: همچنين از مسئولين امر، قانونگذاران به ويژه اعضاى 
مجلس شوراى اسالمى و سياست گذاران در شوراى پول و اعتبار 
در  و  شده  عرصه  وارد  كه  رود  مى  انتظار  بورس  عالى  شوراى  و 
را  خود  كارايى  هم  ابزارها  اين  تا  بكارگيرند  را  ابزارها  اين  عمل 

نشان دهند.
موسوى بجنوردى گفت: تا زمانى كه ما اجازه ورود جدى تر به اين 
ابزارها ندهيم و با احتياط و با ترس و لرز اين ابزارها را تست كنيم 

نمى توانيم درجهت توسعه ابزارهاى مالى كارى از پيش ببريم.
وى افزود: طى سالهاى اخير شاهدآن بوديم كه انواع اوراق اجاره، 
اوراق مرابحه، اوراق سلف موازى و براى اولين بار در سال جارى 
اسناد خزانه اسالمى و اوراق استصناع وارد بازار شده اند كه داراى 

كاركرد خوبى بوده واز آنها استقبال نيز شده است.
موسوى در پايان گفت: ضرورت دارد تا قانونگذاران و نمايندگان 
مجلس به تحقيقاتى كه در اين راستا صورت مى گيرد اعتماد كرده 
در حوزه مالى ، اسالمى و بويژه در شوراى عالى بورس و شوراى 
پول و اعتبار بانك مركزى اعتماد بيشترى به اين تحقيقات داشته 
باشند و حتى به شكل محدود اجازه دهند تا اين ابزارها در ايران 
تجربه خود را نشان دهد و سپس آن را در ساير كشورهاى اسالمى 

گسترش دهند.

شفيعى در اجالس توسعه علوم و فناورى كشورهاى اسالمى:
لزوم تشكيل كميته علوم و فناورى در 

حوزه انرژى بيش از پيش احساس مى شود
آنچه امروز در كشورهاى منطقه توسط ساير كشورها مورد نظر 

قرار گرفته؛ بدون شك منابع انرژى آنها خواهد بود.
در   نفت  وزارت  فناورى  امور  كل  مدير  شفيعى  ابراهيم  محمد 
سخنرانى  با  اسالمى  كشورهاى  فناورى  و  علوم  توسعه  اجالس 
و  گاز  و  نفت  حوزه  نوين  فناورى هاى  تخصصى  كميسيون  در 
پتروشيمى اظهار داشت: آنچه امروز در كشورهاى منطقه توسط 
ساير كشورها مورد نظر قرار گرفته؛ بدون شك منابع انرژى آنها 

خواهد بود.
نفت  و  گاز،پتروشيمى  صنعت  حوزه  در  داد:  ادامه  وى 
آنها  مهمترين  از  يكى  كه  گرفته  صورت  زيادى  فعاليتهاى 
ظرفيتهاى  از  استفاده  با  موضوعات  اين  كردن  بومى  بحث 
در  البته  كه  است  عزيزمان  كشور  داخل  در  عملى  و  علمى 
اين حوزه توانسته ايم به سطوح مناسب و ارزنده اى در ميان 

كشورهاى اسالمى دست يابيم.
شفيعى در خصوص برگزارى پنل تخصصى فناورى هاى نوين 
پژوهشگاه  رييس  حضور  با  كه  پتروشيمى  و  گاز  و  نفت  حوزه 
فناورى  و  پژوهش  شركت  عامل  مدير  ايران،  نفت  صنعت 
پتروشيمى، مدير پژوهش و فناورى شركت ملى گاز ايران برگزار 
شد بيان داشت: مواردى كه در اين كميسيون مطرح خواهد شد 
در  پژوهش  و  پتروشيمى  و  گاز  و  نفت  هاى  پروژه  خصوص  در 
باال  اسناد  به  استناد  با  كه  بود  خواهد  گاز  و  نفت  صنعت  حوزه 

دستى و پايين دستى بررسى مى شود.
وى در پايان با اشاره به لزوم پايه گذارى كميته علوم و فناورى 
در حوزه نفت، گاز و پتروشيمى، خاطرنشان كرد: محورهاى بسيار 
كه  دارد  وجود  ها  حوزه  اين  در  پژوهش  براى  فراوانى  و  مهم 

مى تواند علم را به ثروت ملى تبديل كند.
لذا به نظر وجود و پايه گذارى كميته علوم و فناورى در اين حوزه 
بيش از پيش احساس مى گردد و كه كشورهاى اسالمى بايد به 
اين موضوع توجه ويژه داشته باشند كه البته در اين اجالس به 

تفاهمات خوبى دست پيدا كرده ايم. 

 رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزى:
در استفاده از شركت هاى دانش بنيان 
در بخش كشاورزى وضعيت خوبى داريم

در  داريم  گفتن  براى  زيادى  حرف هاى  اسالمى  كشورهاى  در 
حال حاضر 5 موسسه اصلى ما در اين كنفرانس حضور دارند و 

تكنولوژى هايى كه به آن دست يافته اند را عرضه مى كنند.
اسكندر زند، رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزى 
كشورهاى  فناورى  و  علوم  توسعه  اجالس  نخستين  حاشيه  در 
زيادى  حرف هاى  اسالمى  كشورهاى  در  داشت:  اظهار  اسالمى 
اين  در  ما  اصلى  موسسه   5 حاضر  حال  در  داريم  گفتن  براى 
كنفرانس حضور دارند و تكنولوژى هايى كه به آن دست يافته اند را 
عرضه مى كنند. در زمينه بذر و نهال در بين كشورهاى اسالمى 
جايگاه بسيار خوبى داريم در زمينه واكسن و سرم به نظر مى رسد 
كشورها  اولين  و  بهترين  جزو  اسالمى  كشورهاى  بين  در  كه 
گران بهايى  بسيار  تجربه هاى  شيالت  زمينه  در  همچنين  باشيم 
را داريم. بخصوص در زمينه ذخاير و بيوتكنولوژى آبزيان ظرفيت 
در  كه  بگويم  بايد  زمينه  اين  درباره  و  داريم  را  بااليى  بسيار 
ميان كشورهاى اسالمى جايگاه خوبى داريم وخيلى از كشورها 
متقاضى همكارى ما در اين امر هستند. در بعضى از محصوالت 

ويژه كشورمان مانند برنج و چغندرقند هم به همين روال است.
وى در پاسخ به اينكه ارتباط با كشورهاى اسالمى تا چه حدى 
مى تواند در زمينه اقتصاددانش بنيان مفيد واقع شود عنوان كرد: 
بر  مبتنى  است  پيدا  نامش  از  كه  همانطور  اقتصاددانش بنيان 
از  بتوانند  اسالمى  كشورهاى  كه  اگر  بنابراين  بود  خواهد  علم 
ببرند  باال  را  كارآيى  و  كنند  استفاده  خوبى  به  تكنولوژى ها  اين 
بارز  مصداق  بود.  خواهيم  شاهد  را  زيادى  سودآورى  شك  بدون 
دانش بنيان شدن را مى توانيم همين بيوتكنولوژى ها را نام ببريم 
به عنوان مثال زمانى كه يك بذر مقاوم با يك ژن مقاوم توليد 
از  خاصى  رقم  يك  آن  مشابه  كه  شرايطى  همان  در  مى كنيم 
توليد را خواهد داشت اين مدل از بذر توليد را يك و نيم تا دو 
برابر خواهد كرد لذا با تزريق مقدارى از دانش بومى كشورمان 

مى توانينم سود و عايدات خوبى را نصيب كشورمان كنيم.
زند در پايان گفت: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزى 
براى ارتباط با تمامى كشورهاى اسالمى بخصوص در نخستين 
اجالس توسعه علوم وفناورى كشورهاى اسالمى اعالم آمادگى 
كرديم تا در زمينه هايى كه نسبت به آن از حيق علمى و ميدانى 
اشراف خوبى را داريم بتوانيم با دست گشاده مطالب و موضوعات 

مورد نظر را به آنها اهدا كنيم.

بازگشت نفت به كانال 36 دالر
قيمت نفت در بازارهاى جهانى على رغم اندكى افزايش همچنان 
تحت فشار كندى تقاضا و توليد باالست و در كانال 36 دالرى 

در نوسان است.
به دنبال ترس از كند شدن تقاضا كه بر نگرانى ها در مورد توليد 
باال و نزديك به ركورد نفت در جهان افزوده است، قيمت نفت در 

بازارهاى جهانى همچنان ضعيف و تحت فشار است.
را  نفت  قيمت  سوم  دو  تاكنون  گذشته  سال  از  نگرانى ها  اين 

كاهش داده است.
على رغم افزايش افزايش 15 دالرى نفت برنت اما اين نوع نفت 
با 17  آمريكا  خام  نفت  و  شد  معامله  بشكه  هر  در  دالر   36,77
سنت افزايش بشكه اى 36,98 دالر فروخته و از نفت برنت پيشى 
گرفت. دو روز گذشته نفت برنت در پايان معامالت 3 درصد از 

ارزش خود را از دست داد.
درحالى كه توليد جهانى در نزديكى ركورد بى سابقه قرار دارد، 
از  مانع  امر  اين  و  است  نكرده  تغيير  تاكنون  نفت  براى  تقاضا 

كاهش بيشتر قيمت ها شده است اما احتماال تغيير خواهد كرد.
محصوالت  براى  تقاضا  معتقدند  انرژى  سى  بى  جى  تحليلگران 
نفتى در اروپا در ماه اكتبر براى نخستين بار در 10 ماه گذشته 
منفى شد و رشد تقاضا براى بنزين و گازوئيل در چين، يكى از 

قوى ترين حمايت كنندگان قيمت در سال گذشته نيز كند شد.
مشاور معمارى و شهرسازى وزير راه تشريح كرد؛

تأثير  توسعه شهرى ريل پايه  
در متعادل سازى نرخ زمين 

بين شهرى،  ريلى  سيستم  احداث  تأثير  گفت:  راه  وزير  مشاور 
متعادل كردن قيمت زمين بين شهر مركزى و شهرهاى اطراف 
و ايجاد تمايل  در گروه هاى كم درآمد و زوج هاى جوان به زندگى 
در شهرهاى اطراف شهر مركزى است ضمن آنكه هزينه احداث 
سيستم ريلى بين شهرى كمتر از هزينه توزيع متوازن جمعيت است.

سيدرضا هاشمى با بيان اينكه سيستم ريلى ارجحيت خود را نسبت 
به جاده در همه جاى دنيا ثابت كرده است، اظهار داشت: كشورهاى 
باالى  صرفه  به  پايه،  ريل  شهرسازى  سمت  به  حركت  با  جهان 
اقتصادى، ايمنى و همچنين مزاياى زيست محيطى دست يافته اند.

مى شود،  شهر  خطى  توسعه  موجب  عامل  دو  اينكه  بيان  وى  با 
از  عبورى  مسافران  تقاضاى  عوامل،  اين  از  يكى  داشت:  اظهار 
يك جاده براى خدمات و ديگرى نبود عمق كافى براى توسعه 
خطى  توسعه  با  ما  مى شود  موجب  كه  است  جاده  طرفين  در 
توزيع  بدانيم  كه  است  مهم  نكته  اين  ذكر  و  شويم  مواجه  شهر 

دسترسى هاى فرعى نيز در الگوى خطى كشور، متوازن نيست.
مشاور معمارى و شهرسازى وزير راه با اشاره به اينكه باالترين 
داخل  يا  شهرى  بين  جابه جايى هاى  در  ريلى  سيستم  كارايى 
مناطق است، اضافه كرد: تأثير سريع احداث يك سيستم ريلى بين 
شهرى، متعادل كردن قيمت زمين بين شهر مركزى و شهرهاى 
اطراف و ايجاد تمايل  در گروه هاى كم درآمد و نيز زوج هاى جوان 
به زندگى در شهرهاى كوچك اطراف شهر مركزى است و مهم تر 
اينكه هزينه احداث يا توسعه سيستم ريلى بين شهرى خيلى كمتر 

از هزينه توزيع متوازن جمعيت و حل مشكل مسكن است.
هاشمى با بيان اينكه در حال حاضر سيستم يكپارچه ريلى برون و 
درون شهرى در هيچ جاى كشور وجود ندارد، تصريح كرد: رويكرد 
شهرسازى ريل پايه، اولين بهره گيرى درست از ادغام دو وزارتخانه 
مسكن و شهرسازى و راه و ترابرى در يك وزارتخانه واحد بوده است.
كشورهاى  كرد:  اضافه  راه  وزير  شهرسازى  و  معمارى  مشاور 
اروپايى با وجود توسعه قابل توجه زير ساخت ريلى،  در سال هاى 
اخير برنامه هاى جدى و سريعى را براى توسعه كمى و كيفى و 

يكپارچه سازى هر چه بيشتر سيستم ريلى تهيه كرده اند.
وى افزود: در ايران هم ضرورى به نظر مى رسد با سياست گذارى 
و اختصاص منابع مورد نياز گام  هاى بلندى را را در جهت يكپارچه 
سازى مدل هاى مختلف حمل و نقلى انجام داده و بستر را براى 

استفاده مسافران از حمل و نقل ايمن و پايدار فراهم كنيم.

حقوق   ،1395 سال  بودجه  اليحه  اساس  بر 
كاركنان در سال آينده 12 درصد افزايش مى يابد.

از  يكى  دولت  كاركنان  حقوق  افزايش 
مهمترين اجزاى تعيين كننده در هزينه هاى 
جارى دولت است، چراكه تا بيش از 80 درصد 
كه  درصدى  مى گيرد.  بر  در  را  ها  هزينه  اين 
توسعه  پنجم  برنامه  قانون  اساس  بر  البته 

متناسب با تورم دوره تعيين مى شود.
گمانه  تمامى  وجود  با  كه  است  حالى  در  اين 
زنى ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با 
ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت - آن هم 
در شرايطى كه تورم در روند نزولى قرار دارد 
- آخرين اخبار دريافتى از منابع آگاه حاكى از 
آن است كه دولت در اليحه بودجه سال آينده 
حقوق  افزايش  براى  را  درصدى   12 ميزان 

كاركنان در نظر گرفته است.
اين رشد حقوق در حالى تعيين شده كه پيش تر 
در ضوابط اجرايى بودجه درصد افزايش حقوق 
شده  تعيين  درصد   10 فرض  پيش  طور  به 

بود. در اين باره اما نوبخت - رييس سازمان 
مديريت و برنامه ريزى - عنوان كرده بود كه 
با توجه به پيش بينى تورم كمتر از 12 تا 13 
درصدى در سال 1395، ميزان افزايش حقوق 

كاركنان كمتر از 10 درصد نخواهد بود.
همچنين بر اساس بودجه سال 1395 مقرر شده 
است كه كاركنان با مجموع درآمد 15 ميليون 
و 600 هزار تومان در سال از پرداخت ماليات 
سال  در  ديگر  عبارتى  به  شوند.  معاف  حقوق 
هزار  و 300  ميليون  يك  ماهانه  حقوق  آينده 
تومانى از پرداخت ماليات معاف مى شود. اين در 
حالى است كه امسال حقوق يك ميليون و 150 

هزار تومانى از معافيت مالياتى برخوردار بود.
دولت  كاركنان  حقوق  درصدى   12 افزايش 
در سال 1395 در شرايطى مصوب شده و به 
مجلس  در  گذشته  روال  طبق  فراوان  احتمال 
نيز به تصويب خواهد رسيد كه دو درصد كمتر 
براى  دولت  است.  جارى  سال  رشد  ميزان  از 
افزايش  درصد   14 را  كاركنان  حقوق  امسال 

داده بود كه بر اساس پيش بينى تورم حدود 
15 درصدى بود. در حال حاضر نيز تورم كمتر 

از 14 درصد است.
بودجه  اولين  در  يازدهم  دولت  همچنين 

پيشنهادى خود براى سال 1393 - كه تورم 
درصد   - بود  آن  از  كمتر  و  درصد   30 حدود 
پيشنهاد  درصد  ابتدا 18  در  را  حقوق  افزايش 

كرد ولى در نهايت 20 درصد تصويب شد.

اقتصادى  چرخه  در  موجود  نقدينگى  حجم 
تومان  ميليارد  هزار   900 مرز  از  كشور 
بانك  كل  رييس  كه  تغييرى  گذشت؛  هم 
مبنى  ادعاها  برخى  به  واكنش  به  را  مركزى 
از  وى  و  واداشت  نقدينگى  آمار  دستكارى  بر 
اين  جزو  مى توانست  كه  ميلياردى  هزار   100

آمار نباشد، پرده برداشت.
به ايسنا، سيف - رييس كل بانك مركزى - 
كرد  اعالم  را  نقدينگى  آمار  آخرين  تازگى  به 
و گفت كه تا پايان آبان امسال به 907 هزار 

ميليارد تومان رسيده است.
و  نقدينگى  ميلياردى  هزار   900 از  بيش  آمار 
رشد آن در حالى مطرح شد كه در ماه هاى اخير 
ميزان افزايش اين متغير از جمله مباحث مورد 
نقد در بين كارشناسان و حتى برخى مسئوالن 
است و در برخى موارد از دستكارى آمارى نيز 
سخن به ميان آورده بودند. اين در حالى است كه 
طبق آخرين آمار بانك مركزى، ميزان نقدينگى 
در حدود دو سال گذشته با رشد نزديك به 400 
در  تومان  ميليارد  هزار  از 506  ميلياردى  هزار 
پايان نيمه اول سال 1392 به 907 هزار ميليارد 

تومان در آبان  امسال رسيده است.
حجم  افزايش  به  نسبت  انتقادات  مقابل  در 
را  موضوع  اين  نيز  مركزى  بانك  نقدينگى، 
بانك  اين  مقامات  كه  آن طور  و  كرد  توجيه 

تاكيد دارند، اضافه شدن بانك ها و موسسات 
و  مركزى  بانك  نظارتى  حيطه  به  غيرمجاز 
به  آنها  نقدينگى  حجم  افزايش  آن  تبع  به 
محاسبات قبلى در رشد كلى موثر بوده است.

اخيرا رييس كل بانك مركزى ضمن گاليه از 
انتقاداتى كه نسبت به دستكارى آمار نقدينگى 
از سوى اين بانك مطرح مى شود، درباره  حجم 
گفت  و  كرد  ارائه  توضيحاتى  متغير  اين  فعلى 
سال  دو  حدود  كه  موسسه اى  و  بانك  كه 10 
گذشته به پوشش آمارى بانك مركزى اضافه 
شده اند عامل افزايش حدود 100 هزار ميلياردى 

 56 رشد  در  موثر  و  فعلى  زمان  در  نقدينگى 
سال  مالى)  ژايان(صورت هاى  از  آن  درصدى 

1392 تا ژايان آبان سال جارى هستند.
هيچ  به  مركزى  بانك  اينكه  اعالم  با  سيف 
و  قبول  غيرقابل  آمار  ارائه   به  نسبت  عنوان 
اعالم  به  مصمم  و  نمى كند  اقدام  مخدوش 
گفت  صراحت  به  است،  اصولى  و  دقيق  آمار 
دستكارى  و  نقدينگى  رشد  درباره  آنچه  كه 
آمارى آن مطرح مى شود، درست نيست و اين 
افزايش مربوط به پوشش آمارى 10 بانك و 
ميزان  دوره  اين  در  كه  است  جديد  موسسه 

نقدينگى آنها به حجم كلى اضافه شد.
البته توضيحات سيف حاكى از آن است كه اگر 
اين 10 بانك و موسسه اعتبارى به جمع مجازهاى 
بانكى اضافه نمى شدند، به طور حتم ميزان رشد 

نقدينگى و حجم آن به اندازه فعلى نبود.
كل  رييس  گفته  طبق  كه  است  حالى  در  اين 
بانك مركزى، از حدود 907 هزار ميليارد تومان 
نقدينگى موجود، 102 هزار ميليارد تومان متعلق 
به اين 10 موردى است كه به تازگى به پوشش 

آمارى بانك مركزى اضافه شده اند.
ميليارد  هزار   102 اين  حساب  اگر  اين  بنابر 
گفت  بايد  شود،  جدا  نقدينگى  كل  از  تومان 
كه از ابتداى سال 1393 تا پايان آبان  امسال 
حدود 20,9 درصد رشد نقدينگى داريم كه براى 
هشت ماهه اول امسال حدود 14,8 درصد است 
به 805  نقدينگى  حجم  كل  ديگر  سوى  از  و 

هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
پوشش آمارى بانك ها و موسسات غير مجاز يا 
تازه تاسيس گرچه حجم نقدينگى را افزايش مى 
دهد، اما از نگاه كارشناسان روند مثبتى در شبكه 
شرايط حدود  اين  در  چراكه  بانكى خواهد بود، 
100 هزار ميليارد تومانى كه مى تواند خارج از 
كنترل و نظارت بانك مركزى سرگردان شود و 
نقش مخربى در بازار پولى داشته باشد، مى تواند 

به حوزه نظارت وارد و كنترل شود.

اثر 100 هزار ميلياردى 10 تازه وارد بر شبكه بانكى

افزايش حقوق كارمندان در سال آينده؛ 12درصد دريچه اقتصاددريچه اقتصاد

نگاه اقتصادنگاه اقتصاد

معاون هوانوردى سازمان هواپيمايى كشورى 
جديد  مسافرتى  هواپيماى  فروند   10 ورود  از 
به ناوگان كشور تا پايان سال جارى خبر داد.

رونمايى  مراسم  حاشيه  در  خداكرمى  محمد 
توسط  شده  طراحى  هوايى  نقشه هاى  از 
فرودگاه هاى  شركت  در  داخلى  متخصصان 
كشور تصريح كرد: با توجه به برنامه ريزى هاى 
ايرالين ها براى نوسازى و افزايش تعداد ناوگان 
خود، تا پايان سال 10 فروند هواپيما جديد با 

ميانگين سن 11 سال به كشور وارد مى شود.
نتيجه  جديد  هواپيماهاى  اين  افزود:  وى 
داخلى  هاى  ايرالين  مدت  طوالنى  مذاكرات 
كه  است  جديد  هواپيماهاى  كردن  وارد  براى 

اميدواريم با طى شدن مراحل قانونى به زودى 
امكان پرواز پيدا كنند.

بيان  با  هواپيمايى  سازمان  هوانوردى  معاون 
اينكه وارد كردن هواپيماهاى جديد امرى زمان 
بر و نيازمند به طى شدن مقدمات فراوان است، 
عنوان كرد: براى نهايى شدن خريد هواپيما نياز 
به فرستادن بازرس فنى و بررسى اسناد مربوط 
به هواپيماست كه اگر به اين فرايند مذاكرات 
از  بخشى  نيز  كنيم  اضافه  را  خريد  به  مربوط 

پيچيدگى كار معلوم مى شود.
از  خبرها  آخرين  درباره  همچنين  خداكرمى 
فرايند خريد هواپيماهاى روس مانند توپولوف 
و سوخو نيز اظهار كرد: تا جايى كه من اطالع 
هواپيمايى  هاى  شركت  از  يك  هيچ  دارم 
دريافت  بر  مبنى  درخواستى  هنوز  داخلى 
اند.  نكرده  ارائه  هواپيماها  اين  واردات  مجوز 
فرايند وارد كردن هواپيما بايد از سوى سازمان 
هواپيمايى تاييد شود و وقتى هنوز درخواستى 
به ما ارائه نشده يعنى هنوز برنامه ها در اين 

زمينه مشخص نيست.

مديرعامل شركت بازرگانى پتروشيمى با اشاره 
به افزايش 330 درصدى فرآورش و پااليش 
به  و  شمالى  آمريكاى  منطقه  در  طبيعى  گاز 
آمريكايى ها  كرد:  تاكيد  آمريكا،  كشور  ويژه 
هاى  طرح  در  دالر  ميليارد   100 حدود 

شيل گس سرمايه گذارى كرده اند.
مهدى شريفى نيك نفس در جمع خبرنگاران با 
اشاره به مهمترين چالش هاى پيش روى توسعه 
صنعت پتروشيمى در ايران گفت: در حال حاضر 
صادرات محصوالت پتروشيمى ايران به ويژه در 
دوران پساتحريم با چالش هاى متعددى دست و 

پنجه نرم مى كند.
مديرعامل شركت بازرگانى پتروشيمى ايران با 
اعالم اينكه در شرايط فعلى صنعت پتروشيمى، 
لوكوموتيو توسعه صادرات غيرنفتى كشور است، 
كه  گزارشى  آخرين  اساس  بر  كرد:  تصريح 
انجمن پتروشيمى و پتروشيمى آمريكا منتشر 
كرده، متوسط رشد و توسعه صنايع پتروشيمى 
 3,6 حدود  ميالدى   2015 سال  در  جهان  در 
شمالى  آمريكاى  در  قيمت  اين  كه  بود  درصد 
مرز  به  گس  شيل  پديده  ظهور  به  توجه  با 

دو درصد رسيده است.
اين مقام مسئول با تاكيد بر برنامه كشورهاى 
عمان  عربستان،  همچون  خاورميانه  منطقه 
و  طراحى  منظور  به  عربى  متحده  امارات  و 
اظهار  اتيلن،  توليد  جديد  واحدهاى  ساخت 
جهان  اتيلن  از  درصد   22 اكنون  هم  داشت: 
در خاورميانه توليد مى شود كه با وجود كمبود 
خوراك گاز طبيعى در منطقه خاورميانه تا سال 
2016 ميالدى طرح هاى جديد اتيلن در مدار 

بهره بردارى قرار مى گيرد.
وى با اشاره به افزايش 330 درصدى فرآورش و 
پااليش گاز طبيعى در منطقه آمريكاى شمالى و به 
ويژه كشور آمريكا، تاكيد كرد: آمريكايى ها حدود 
100 ميليارد دالر در طرح هاى شيل گس سرمايه 
اتان  گاز  صادرات  طرح هاى  و  كرده اند  گذارى 
آمريكا به كشورهاى آسيايى همچون هند و ساير 

كشورهاى اروپايى در حال عملياتى شدن است.
شريفى از شيل گس آمريكا به عنوان مهمترين 
تهديد براى صادركنندگان محصوالت پتروشيمى 
توسعه  با  آمريكا  افزود:  و  برد  نام  جهان  در 
در  خود  توليدى  اتان  دارد  قصد  پاناما  كانال 
همچون  آسياى  كشورهاى  به  را  مكزيك  خليج 

كره جنوبى صادر كند.

وى با اشاره به سرمايه گذارى سنگين آمريكايى ها 
براى كاهش هزينه حمل و نقل اتان از آمريكا به 
آسيا، تاكيد كرد: در صورت توسعه كانال پاناما 
مدت زمان انتقال اتان از خليج مكزيك به شرق 
آسيا از 46 روز به حدود26 روز كاهش مى يابد 
صنايع  توسعه  براى  جدى  خطر  يك  اين  كه 

پتروشيمى در آسيا و منطقه خاورميانه است.
مديرعامل شركت بازرگانى پتروشيمى ايران در 
ادامه با اشاره به برنامه چين براى ساخت پايانه  
جديد واردات ال ان جى تبيين كرد: چين قصد دارد 
ظرفيت واردات ال ان جى خود را به 80 ميليون 
تن افزايش دهد و همزمان هند هم تا سال 2018 
ميالدى با 30 ميليارد دالر سرمايه گذارى جديد 

قصد دارد 53 ميليون تن ال ان جى وارد كند.
اين مقام مسئول با اشاره به برنامه هاى مالزى 
جديد  واحدهاى  ساخت  براى  اندونزى  و 
پتروپااليشگاهى گفت: مالزى سرمايه گذارى 
26 ميليارد دالرى و اندونزى سرمايه گذارى 
واحدهاى  ساخت  براى  دالرى  ميليارد   20
پتروپااليشگاهى را در دستور كار قرار داده اند.

براى  چين  برنامه  به  اشاره  با  همچنين  وى 
به  متانول  تبديل  جديد  واحد   65 ساخت 
بازارهاى  بايد  ايران  كرد:  تصريح  پروپيلن 
صادرات محصوالت پتروشيمى خود را متنوع 
كند و صرفا نبايد كل محصوالت پتروشيمى 

كشور صرفا به هند و چين صادر شود.
شريفى در ادامه با انتقاد از اعمال خصوصى سازى 
اظهار  ايران  پتروشيمى  صنايع  در  ناكارآمد 
انجام  از  پيش  تا  و  قبل  سال  چند  در  داشت: 
بزرگترين  ايران  جديد،  هاى  خصوصى سازى 
صادركننده محصوالت پليمرى و پتروشيمى به 
هم  اما  بود  اروپايى  كشورهاى  و  تركيه  چين، 
اكنون رتبه ايران در صادرات محصوالت پلى 
تنزل  پانزدهم  جايگاه  تا  چين  كشور  به  اتيلن 

پيدا كرده است.
وى با اشاره به ورود گسترده دالالن به بازار 
ايران و حتى صادرات محصوالت  پتروشيمى 
و  شركت هاى  ساير  نام  با  ايران  پتروشيمى 
كاهش  كرد:  تصريح  بين المللى  كشورهاى 
قيمت عرضه انرژى، ايجاد منابع جديد تامين 
هدف،  بازارهاى  سازى  متنوع  و  خوراك 
صادرات پتروشيمى بايد به عنوان سه راهكار 
از  رفت  برون  و  پتروشيمى  صنعت  توسعه 

شرايط موجود در دستور كار قرار بگيرد.

 تا زمانى كه نرخ تورم منفى نشود تغييرى در 
قيمت ها بوجود نخواهد آمد.

خصوص  در  بغازيان  آلبرت  ايلنا؛  گزارش  به 
اظهار  نقطه  به  نقطه  تورم  شدن  رقمى  تك 
دو  شمشير  مانند  نقطه  به  نقطه  تورم  داشت: 
منظوره است زمانى كه تورم كم مى شود به 
آن استناد مى كنند و زمانى هم كه وضع تورم 
نقطه  به  نقطه  تورم  به  هم  باز  شود  مى  بد 

استناد مى كنند.
تصريح  دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان  اين 
 10 تورم  نرخ  شود  مى  گفته  اينكه  كرد: 
كرده  تغيير  گذشته  سال  به  نسبت  درصد 
است  است درست  نيامده  پايين  قيمتها  اما 
نشده  ارزانتر  تنها  نه  كاالها  قيمت  زيرا   ،

گرانتر هم شده است.
ركود  با  كنونى  تورم  نرخ  اينكه  بيان  با  وى 
زمانى  تا  كرد:  نشان  خاطر  است  شده  كنترل 
كه نقدينگى به اقتصاد تزريق نشود اين تقاضا 
نيز  تورم  و  رفت  نخواهد  فروش  و  خريد  در 

رشد نخواهد شد.

بغازيان افزود: عددى كه در مورد تورم نقطه 
به نقطه اعالم شده عدد درستى است و تا 2 
نه  اما  بود  رقمى  دو  تورم  نرخ  هم  پيش  ماه 
تنها آهنگ قيمتها كم نشده بلكه تا 10 درصد 

گرانتر هم شده است.
وى افزود: تا زمانى كه نرخ تورم منفى نشود 

تغييرى در قيمتها بوجود نخواهد آمد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: سياست به گونه 
اى است كه تورم غيرركودى ديده نمى شود 
اين  و  شود  منفى  تورم  نرخ  كه  زمانى  تنها  و 
موضوع استمرار پيدا كند مردم شاهد كاهش 
دولت  در  بار  يك  بود.مردم  خواهند  قيمتها 
گذشته تاوان تورم 35 درصدى را داده اند و 

مسلما نرخ ها بايد كاهش پيدا كند.
منفى  تورم  نرخ  كه  زمانى  البته  افزود:  وى 
شود حقوق و دستمزدها به ميزان كمى مثال 
8 درصد افزايش خواهد يافت و ديگر همانند 
سال گذشته دستمزدها 15 درصد رشد نخواهد 
كرد و ممكن است در اين مورد هم سرو صدا 

از سوى حقوق بگيران ايجاد شود.

معاون سازمان هواپيمايى اعالم كرد؛

ورود 10 هواپيماى جديد تا پايان سال
مديرعامل شركت بازرگانى پتروشيمى خبر داد؛

صادركنندگان ايران
تحت يك برند متحد شوند

 آلبرت بغازيان :

كاهش قيمت ها با تورم منفى
و استمرار آن به وجود مى آيد 
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كرم هاى داخل كلم بروكلى را 
چگونه از بين ببريم؟

كلم بروكلى را 3 دقيقه در آب جوش قرار بدهيد تا انگل زدايى 
كه  است  سبزيجاتى  ترين  خوشمزه  از  يكى  بروكلى  كلم  شوند. 
براى انواع ساالد و غذاها استفاده مى شود، ولى اين سبزى خوش 
طعم كرم هاى ريزى دارد كه با شستشوى ساده از بين نمى رود.

با  كه  دارد  وجود  كرم هايى  بروكلى  كلم  داخل  مى گويند  برخى 
شستن معمولى از بين نمى رود، پس براى انگل زدايى اين سبزى 
پرخاصيت چه بايد كرد؟ در اين نوشتار چند راه براى انگل زدايى از 

اين سبزى مفيد و پرخاصيت را يادآور مى شويم.
ابتدا به مدت 10 دقيقه بروكلى ها را در3 ليتر آب ولرم همراه با 
يك گرم (نصف قاشق چاى خورى) پودر پركلرين 70 درصد خيس 
جمع آورى  كفاب  روى  از  را  شده  زدايى  انگل  كلم  سپس  كنيد. 
كرده و آن را دوباره با آب سالم شستشو دهيد تا باقى مانده مايع 

ضر عفونى كننده از آن جدا شود.
براى طبخ كلم بروكلى، روش هاى گوناگونى وجود دارد اما پختن 
درون آب و روى اجاق گاز و بخارپز كردن با اندكى نمك و يك 
كلم  پختن  روش هاى  بهترين  زيتون  روغن  خورى  سوپ  قاشق 
بروكلى است . اگر دوست داريد كلم بروكلى هايتان را بپزيد بايد 
دقت كنيد كه حتما بعد از 5 دقيقه آن ها را كنترل كنيد. براى اين 
كار، كافى است يك چنگال را درون كلم ها فرو كنيد تا مطمئن 
شويد كامال پخته  است . اگر پخته بود فورا آن ها را از روى شعله 
مستقيم برداريد. يادتان باشد كلم بروكلى به حرارت حساس است 

و فورا از بين مى رود.
يك روش ديگر هم براى از بين بردن انگل هاى بروكلى گذاشتن 
آن ها در 3 دقيقه آب جوش است. با اين ترتيب مى توانيد با خيال 
راحت از اين سبزى مفيد استفاده كنيد. راه ديگر هم خيس كردن 
به  نمك  يا  و  سركه  با  همراه  آب  در  دقيقه   5 مدت  به  بروكلى 

ميزانى است كه آب طعم ترشى و يا شورى را بگيرد.

بوى غذاى درون خانه را چگونه از بين ببريم؟
عطر دارچين بوى حاصل از سرخ كردنى و حتى سوختگى را از 

بين خواهد برد.
از بين بردن بوى بد سوختگى غذا و سرخ كردن مواد غذايى مانند سير 
و پياز شايد مشكل بسيارى از خانم هاى خانه دار باشد. شما به راحتى 

با ترفندهاى زير مى توانيد بوى بد فضاى خانه تان را از بين ببريد.
ممكن است بوى ناخوشايند از غذايى سوخته بلند شده يا حاصل 
درست  مانند  باشد؛  لذيذ  غذايى  پخت  سازى  آماده  مراحل  انجام 
كردن پيازداغ، سيرداغ يا سرخ كردن انواع و اقسام سبزيجات و 
مرغ و ماهى كه همه اين ها فضاى خانه را با بويى ناخوشايند پر 
مى كند. معموال اولين عكس العمل ها در چنين شرايطى روشن 
و  در  شامل  خروجى  هاى  راه  كليه  بازكردن  و  ها  هواكش  كردن 
پنجره هاى خانه است و باتوجه به اين كه اين روزها هوا سرد است، 
بازكردن در و پنجره اگرچه به خروج بو با سرعت بيشترى منجر مى 
شود ولى باعث هدر رفتن درصد زيادى از گرماى موجود در خانه نيز 
مى شود كه اين كار به لحاظ صرفه جويى در انرژى مناسب نيست؛ 

بنابراين بايد به فكر چاره اى بهتر بود.
براى اين منظور با توجه به نوع بوى پراكنده شده در محيط، راه هاى 

متعددى وجود دارد؛ فقط كافى است آن ها را امتحان كنيد:
• در يك نعلبكى كمى ادكلن خوشبو بريزيد و يك حبه قند چهار 
گوش در آن بيندازيد ، طورى كه ادكلن را خوب جذب كند و قند 
خيس شود ، سپس قند را آتش بزنيد و وقتى ادكلن تمام شد قند 

را خاموش كنيد با اين تدبير فضاى خانه بسيار معطر خواهد شد.
• اگر مى خواهيد سبزى يا موادى سرخ كنيد كه مطمئن هستيد 
پيش  شوند،  مى  ناراحت  آن  از  حاصل  بوى  از  خانواده  اعضاى 
كنيد  روشن  را  آشپزخانه  داخل  هاى  هواكش  ابتدا  كار،  شروع  از 
كنار  را  آن  بريزيد و  اى  كاسه  در  را  سفيد  سركه  مقدارى  سپس 
اجاق گاز روشن قرار دهيد؛ بوى حاصل از سركه سفيد، باقيمانده 

بوى حاصل از سرخ كردن آن مواد را در محيط خنثى مى كند.
• هر چقدر هم كه غذا خوشمزه باشد، بوى سوختن آن بسيار بد 
و ناخوشايند است. پس اگر حواستان پرت شد و غذايتان سوخت و 
بوى آن تمام خانه را در برگرفت، ناراحت نشويد ابتدا اگر هواكش 
روشن نيست، روشنش كنيد. سپس قابلمه اى حاوى آب را روى 
شعله اجاق گاز قرار داده و چند تكه ليموترش در آن بيندازيد و 
بگذاريد بخار حاصل از جوشيدن ليموترش در آب، بوى سوختگى 

موجود در خانه را از بين ببرد.
• كاسه اى حاوى آب را روى شعله اجاق گاز قرار دهيد و تعدادى چوب 
دارچين يا كمى از پودر آن را در آب بريزيد و بگذاريد روى شعله ماليم 
اجاق گاز تا كم كم به جوش آيد. عطر دارچين فضا را معطر كرده و بوى 

حاصل از سرخ كردنى و حتى سوختگى را از بين خواهد برد.
• اگر حواس پرتى كار دست تان داده و غذا به قدرى سوخته كه 
شدنى  خنثى  فوق  راهكارهاى  از  يك  هيچ  با  آن  از  حاصل  بوى 
نيست، ديگر مجبور هستيد پنجره ها را باز كنيد ولى براى اين كه 
اين بو هرچه سريع تر از طريق پنجره آشپزخانه خارج شده و به 
ديگر قسمت هاى خانه انتقال پيدا نكند، پارچه و حوله مخصوص 

آشپزخانه را نمدار كرده و براى چند دقيقه آن را تكان دهيد.

سرخ كردن غذا با كمترين روغن
هنگامى كه يك غذاى سرخ شده سالم و عالى را مزه مى كنيم، 
اولين چيزى كه به زبان مى آوريم اين است: «اصال چرب نيست!»
درست است كه غذاى سرخ شده چربى زيادى دارد، اما اگر به شيوه 
مناسب تهيه شود، اين غذا هم مى تواند به فهرست غذاهاى سالم راه 

پيدا كند. هر چند كه اين نوع غذا بايد گه گاهى خورده شود.
روغن را تميز نگه داريد

در صورت وجود ته مانده هاى غذا در روغن، سريع مى سوزد. اين 
امر باعث بدرنگ و بدطعم شدن غذاى سرخ شده در آن مى شود، 

بنابراين قبل از سرخ كردن ته مانده غذا را از روغن در بياوريد.
پودر يا مايه كنتاكى بهترى تهيه كنيد

مى كند.  ايجاد  تردى  اليه  كنتاكى  مايه  يا  پودر  در  غذا  غلتاندن 
اما اگر از پودر يا مايه به درستى استفاده نشود باعث جذب روغن 
بيشترى مى شود. آرد در صورتى كه به ميزان كافى از آن استفاده 
شود، روغن را جذب نخواهد كرد اما افزودن آرد زياد باعث جذب 
را  روغن  جذب  برنج  و  ذرت  آرد  مانند  موادى  شد.  خواهد  روغن 
نمى شود  توصيه  گازدار  نوشيدنى  خوردن  اگرچه  مى دهد.  كاهش 
اما افزودن كمى نوشيدنى هاى گازدار به جاى آب براى تهيه مايه 

كنتاكى، مانع از جذب روغن مى شود.
دماى مناسب روغن در طول زمان حفظ شود

در صورت حفظ دما حين پخت، غذا روغن را به خود جذب نخواهد 
كرد. پس از سرخ كردن، غذا را در صافى قرار دهيد.

گمج كباب گيالنى؛ غذايى بدون روغن
اين غذا جزو غذاهاى سنتى استان گيالن است كه در گمج (ديگ 
ِگلى مخصوص استان گيالن) پخته ميشود. اين غذا نياز به روغن 

زيادى ندارد.
مواد اوليه:

گوشت (خورشتى و بدون چربى) 200گرم
گردو 50گرم

سبزى (شامل تره،جعفرى و گشنيز خرد شده) 1پيمانه
پياز (خاللى شده) نصف پيمانه

رب گوجه فرنگى 2قاشق غذاخورى
رب انار (ترش) 2قاشق غذاخورى

آب نصف پيمانه
آب انار (ترش) 2قاشق سوپخورى

طرز تهيه:
ابتدا در قابلمه اى مناسب گوشت هاى خرد شده را با مقدار كمى روغن 
تفت داده و گردو ساييده شده و سبزى خردشده را به همراه پياز، رب 
انار، رب گوجه فرنگى و آب انار به گوشت اضافه كنيد و در آخر به 
مخلوط آب اضافه كرده و روى حرارت ماليم قرار دهيد. بعد از دو 

ساعت غذا آماده مى شود.
1) اين غذا جزو غذاهاى سنتى استان گيالن است كه در گمج (ديگ 

ِگلى مخصوص استان گيالن) پخته ميشود.
2) اين غذا نياز به روغن زيادى ندارد.

3) به اين غذا به در دستور سنتى مقدارى انار ساييده شده ترش هم 
اضافه مى كنند.

4) برخى افراد پياز را رنده كرده و بعد به غذا اضافه ميكنند.
5) اين غذاى خوشمزه را با كته سرو كنيد.

دسرهاى شيرين
مواد الزم :

100 گرم مارگارين
100 گرم شكر قهوه اى
130 گرم شكر سفيد

2 عدد تخم مرغ درشت
180 گرم آرد

30 گرم نشاسته ذرت
1 ق چ بيكينگ پودر
1 ق چ پودر دارچين

2 /1 ق چ پودر جوز هندى
60 گرم پودر كاكائو
3 /1 پيمانه ماست

4 /1 ق چ جوش شيرين
200 گرم پوره كدوحلوايى بخار پز شده

به ميزان الزم شكالت شيرى
به ميزان الزم شكالت هاى قالبى رنگى

طرز تهيه:
1. ابتدا فر را با دماى 190 درجه سانتى گراد روشن كنيد تا گرم شود. 

كف و ديوار قالب هاى 10 سانتى را چرب كنيد.
2. در يك كاسه آرد، پودر كاكائو، بيكينگ پودر، جوش شيرين، دارچين 
، جوز هندى و نشاسته ذرت را با هم مخلوط كنيد، سپس آنها را الك 

كرده و در يك ظرف مناسب بريزيد.
3. در يك كاسه ديگر مارگارين و شكرها را بريزيد و آنها را خوب بزنيد 
تا كرمى شكل شوند. حال تخم مرغ ها را دانه دانه اضافه كنيد و بعد از 

هر تخم مرغ مواد را خوب مخلوط كنيد.
4. حال ماست را به مواد اضافه كرده و به هم زدن ادامه دهيد. مواد 
خشك را در دو مرحله به مايه اضافه كرده و خوب هم بزنيد. در انتها 
پوره كدوحلوايى را اضافه كنيد. همه مواد را خوب هم بزنيد تا مايه 

كيك آماده شود.
5. از مايه حاصل، داخل قالب ها بريزيد و پر كنيد، سپس آنها را به مدت 
20 تا 30 دقيقه داخل فر قرار دهيد تا كيك ها كامال بپزند، سپس آنها 

را از فر درآورده و صبر كنيد تا خنك شوند.
6. بعد از خنك شدن كيك ها، آنها را از قالب هايشان جدا كنيد و با 

شكالت شيرى و شكالت رنگى تزيين كنيد.

مرغ آرام پز با مزه پياز قرمز و هويج
مرغ آرام پز با پياز قرمز و هويج از مجموعه دستورغذايى است كه 

امروز دستور پخت آن را براى شما آماده كرده ايم.
مواد الزم:

روغن زيتون 1 قاشق غذاخورى
مرغ 1 عدد

پياز 1 عدد بزرگ
هويج 8 عدد متوسط

سركه سفيد 4/3 پيمانه
عسل 1 قاشق غذاخورى

نكاتى در رابطه با تهيه ى اين غذا:
1- براى اين دستور، به يك عدد مرغ كامل (حدود يك و نيم 
كيلو تا يك كيلو و 700 گرم)، كه 8 قطعه شده نياز داريد. براى 
قطعه كردن مرغ استخوان پشتى را با قيچى آشپزخانه بريده و 
درآوريد. بعد با استفاده از يك چاقوى تيز سينه را نصف كرده و 

ران ها و پاهاى مرغ را از سينه و بال ها جدا كنيد.
كنيد  خالل  درشت  را  بنفش)  (يا  پيازقرمز  دستور،  اين  براى   -2

(برش هاى حدودا يك سانت و نيمى).
3- براى اين دستور، هويج ها را به قطعات 5 تا 6 سانتى نسبتا 

درشت برش دهيد.
طرز تهيه:

1- از قبل فر را با دماى 167 درجه سانتى گراد گرم كنيد. در 
قابلمه اى بزرگ روغن زيتون را با دماى باال داغ كنيد. بر روى 
قطعه هاى مرغ نمك و فلفل بپاشيد و آن ها را از طرف پوست در 
قابلمه قراردهيد و حدود 8 دقيقه بپزيد تا پوست آن ها قهوه اى و 
ترد شوند. تكه هاى مرغ را بچرخانيد و 2 دقيقه ديگر بپزيد. مرغ 

ها را در بشقابى قرار دهيد و كنار بگذاريد.
2- رو به باال). پياز خالل شده و هويج قطعه شده را در قابلمه 
ريخته و حدود 5 دقيقه بپزيد ،تا پياز طاليى روشن شود. مواد را 
،مداوم هم بزنيد. سركه و عسل را به مواد اضافه كنيد و به نقطه 
جوش برسانيد. مواد را با قاشق چوبى به هم بزنيد وقسمت هاى 

قهوه اى شده را نيز با ساير مواد هم بزنيد.
باشد. پايين  پوست  سمت  برگردانيد،  قابلمه  به  را  ها  مرغ   -3

1 پيمانه آب به آن ها اضافه كنيد و بگذاريد تا بجوشد. 
حدود براى  و  قراردهيد  فر  در  و  بپوشانيد  را  آن  روى  سپس 
 35 دقيقه بپزيد، تا زمانيكه مرغ ها مغز پخت شوند و مواد مايع 

آن كم شود.  پيش از سرو روى آن جعفرى خرد شده بپاشيد.

خانه دارىخانه دارى

آشپزىآشپزى
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چطورى اسباب بازى بچه ها رو تميز كنيم چطورى اسباب بازى بچه ها رو تميز كنيم 

دعوا بين زن و شوهر در روابط خانوادگى يكى از 
شيرينى هاى جدا نشدنى هر زندگى است ولى هر 
زن و مردى بايد بدانند دعواهاى زناشويى قانون و 

قواعدى دارد كه بايد رعايت كنند.
است؛  مهارت  يك  آشتى  و  قهر  اصول  دانستن 
مهارتى كه در طى سال هاى زناشويى ايجاد مى شود. 
اينكه چطور دعوا كنيد كه پس فردا روى آن را داشته 
باشيد تا از همسرتان عذرخواهى كنيد، بسيار مهم 
است! دعواى زناشويى مسلما با درگيرى خيابانى 
ناشى از يك تصادف متفاوت است. پس مكالمه بين 
افراد در دعواهاى مختلف فرق مى كند به طورى كه 
اگر اصول آن را ندانيد، دعواى زناشويى كه قرار است 

نمك زندگى تان باشد، زيادى به شورى خواهد زد!
براى اينكه با اصول دعواى زناشويى آشنا شويم 
سراغ سهيل رضايى، مدرس حوزه روانشناسى يونگ 
و مدير انجمن بنياد فرهنگ زندگى رفته ايم. رضايى 
مى گويد: «به ندرت پيش مى آيد زوجى در فضاى 
مشترك دچار تنش نشوند و اگر به خود و ديگرى 
چنين قولى را بدهند خود به خود فضاى زندگى را 
تحت فشارى آزاردهنده قرار مى دهند. پس چه خوب 
كه در دعوا قوانينى را رعايت كنيم كه فضا متشنج 

و آزاردهنده نشود.»
 سبك دعواى زن و شوهر با باقى دعواها 

متفاوت است
حتى در جنگ هم كه تنش و درگيرى در سطح 
ملى است به هر سبك و سياقى نمى توان جنگيد. 
مسلما در بسيارى از موارد نمى توان جلوى تنش 
را گرفت؛ فقط بايد روش مواجهه درست با آن را 
بدانيد. هيچ وقت نبايد بين زن و شوهر چنين قسمى 
خورده شود كه بيا ما هيچ وقت با هم دعوا نكنيم! 
مگر مى شود؟! زن و مرد در يك رابطه زناشويى بايد 
اين را بدانند كه دعوا وجود دارد؛ فقط بايد درست و 

پخته دعوا كنند.
در غير اين صورت اين درگيرى وسعت پيدا مى كند 
و حل هم نمى شود. در اين صورت فضاى غمگينى 

در سطح خانواده ايجاد مى شود و در پى آن خانواده 
وهله  در  پس  مى شود.  عديده اى  مشكالت  دچار 
اول خانواده ها بايد با قوانين درگيرى آشنايى پيدا 
كنند چون دعواى بين زن و شوهر با دعواى بين 
به  حواس تان  است.  متفاوت  كامال  غريبه  فرد  دو 
مكالمه اى كه بين شما و همسرتان حين دعوا رد 
و بدل مى شود، باشد و هرچه به ذهن تان رسيد را در 
لحظه بيان نكنيد. در گام اول قانون اول را بپذيريد 
كه هيچ فردى تمام رفتارهايش ناپسند نيست و حتى 
فكر هم نكنيد با تغيير آن رفتارها، قرار است تغيير 

شگرفى اتفاق بيفتد.
 قوانين دعوا به مرور زمان جامى افتد!

حفظ پيوند زناشويى در اوج تنش الزامى است. قرار 
نيست اصول دعوا كردن را از همان سال اول ازدواج 
ياد بگيريد. شايد در سال چهارم ازدواج به يك سرى 
قوانين دعوا متناسب با سبك زندگى خودتان دست 
پيدا كنيد و شايد سال هشتم تازه بتوانيد به تمام 
قبله  كنيد!  عمل  گذاشته ايد،  خودتان  كه  قوانينى 
هميشه به يك سمت است. اصول دعوا هم به نوعى 
يك قبله ارتباطى است و بايد جهت درست آن را 
شناسايى كنيد. اگر بين شما و همسرتان چه در باور، 
چه در اعتقاد و هر موضوع ديگرى دعوايى صورت 
گرفت،اين را بدانيد كه نبايد با همسرتان به همان 
شكلى كه با ديگران دعوا مى كنيد، مشاجره كنيد. 
فرض كنيد در خيابان تصادف كرده ايد يا با فردى 
در پارك دعواى تان شده و چهار تا ناسزا هم بر زبان 
آورده ايد، هرگز نبايد اجازه دهيد چنين فضايى در 

دعواى زناشويى به وجود آيد.
 در دعوا هيچ موضوعى را صرفا به خاطر 

اينكه كم نياوريد، مطرح نكنيد!
به  كه  است  اين  زناشويى  دعواى  قوانين  از  يكى 
هم  با  مرد  و  زن  نكنيد.  توهين  هم  خانواده هاى 
محرم هستند، اين محرميت معناى عميقى دارد. اين 
محرميت است كه باعث مى شود همسر شما از اسرار 
خودش و خانواده اش به شما بگويد. پس حواس تان 

باشد اين اسرار در دعوا تبديل به گروكشى نشود. 
چيزى كه ربطى به موضوع دعوا ندارد را صرفا به 
كه  زمانى  نكنيد!  مطرح  نياوريد،  كم  اينكه  خاطر 
صحبت  هم  با  خانواده شان  با  رابطه  در  همسران 

مى كنند، يعنى همديگر را محرم اسرار مى دانند.
پس در اوج درگيرى وقتى حرفى براى گفتن پيدا 
نمى كنيد به نقطه  ضعف هاى طرف مقابل متوسل 
دعوا  اوج  در  مى شود  باعث  موضوع  اين  نشويد. 
همسرتان دو بار ضربه بخورد؛ يك بار به خاطر دعوا و 
بار ديگر به خاطر يادآورى موضوعى كه نبايد عنوان 
مى شد. در چنين شرايطى همسر شما فكر مى كند 
آنقدرها هم كه فكر مى كرده شما محرم اسرارش 
نيستيد! بعضى افراد به دليل اينكه توان گفت وگو 

حين دعوا را ندارند به زور متوسل مى شوند.
 موضوع دعوا را عوض نكنيد

در مورد همان موضوع خاص بحث كنيد و نه هيچ 
چيز ديگر. به طور مثال شايد از اين موضوع شاكى 
باشيد كه چرا پيراهنى كه دوستش داشتيد را بيرون 
گذاشته است؟ اين درست كه پيراهن كهنه بوده 
اما زمانى كه فوتبال بازى مى كرديد، اين پيراهن 
را مى پوشيديد و حس خيلى خوبى نسبت به آن 
داشتيد. بسيار اشتباه نادرستى است كه خانم خانه 
خانوادگى  شما  بگويد:  گفت وگو  اين  به  پاسخ  در 
كال آدم هاى خسيسى هستيد! پس در حين دعوا 
كنيد  بحث  پيراهن  همان  با  رابطه  در  بايد  فقط 

و نه چيزى ديگر.
احساس تان را بيان كنيد ولى فقط در رابطه با همان 
فكر  من  بگويد:  خانه  خانم  اينكه  مثال  موضوع؛ 
مى كردم اين پيراهن به درد شما نمى خورد و عذر 
مى خواهم بابت اينكه پيراهن را بدون اجازه شما 
بيرون دادم. مسائل كهنه را هم مطرح نكنيد. اگر در 
رابطه با موضوعى كه 10 سال پيش دعوا مى كرديد، 

امروز دعوا نمى كنيد يعنى رشد كرده ايد.
پس  است.  شده  بسته  پرونده اش  كهنه  دعواهاى 
موضوع دعوا را زنده نگه نداريد. اگر مدام بحث هاى 

قديمى را يادآورى كنيد، زندگى تان مثل مين هر 
هم  دلخورى  بود.  خواهد  انفجار  انتظار  در  لحظه 
بعضى ها  مى ماند.  باقى  زوج ها  اين  بين  هميشه 
دوست دارند اين درگيرى ها را مدام احيا كنند. در اوج 
دعوا هم اين را به خاطر داشته باشيد كه در نهايت 
قرار است با هم زندگى كنيد. در اوج خشم هم بايد 
حواس تان باشد با كسى كه سال ها و ماه ها خاطره 

داريد قرار نيست مثل ديگران درگيرى پيدا كنيد .
 به دنبال گل زدن به هم نباشيد

زوج ها  كه  است  اين  مساله  حل  مهارت  از  فراتر 
مهارت درگيرى و دعوا را بلد باشند. در اوج درگيرى 
هم بايد حواس تان به اين موضوع باشد كه با چه 
كسى دعوا مى كنيد؟ بعضى ها مشكل غريب پندارى 
دارند؛ يعنى يادشان مى رود فرد مقابل، همسرشان 
است! اين افراد به يك باره آلزايمر عاطفى مى گيرند. 
دوست دارند همسرشان را جورى مغلوب كنند كه 
هميشه خودشان برنده دعوا باشند! چشم هاى تان را 
نبنديد و بگوييد من وقتى دعوا مى كنم هيچ چيزى 
متوجه نمى شوم! تمرين كنيد در حين دعوا دچار 
آلزايمر عاطفى نشويد و در دعوا دنبال گل زدن به 

هم نباشيد.

با روغن ماهى به جنگ اضافه وزن برويد 
فوايد روغن ماهى بر كسى پوشيده نيست؛ ولى مطالعات 
غذايى  ماده  اين  دهد  مى  نشان  ژاپنى  محققان  جديد 

نقش موثرى در كاهش وزن دارد.
عامل  مهمترين  چربى،  ذخيره  با  سفيد  چربى  هاى  سلول 

هستند. پهلو ها  و  شكم  ناحيه  در  ويژه  به  وزن،  اضافه 
در مقابل سلول هاى چربى قهوه ايى سبب سوزاندن چربى و گرم 
انجام  چاقى  زمينه  در  كه  مطالعاتى  تمام  شوند.   مى  بدن  شدن 
مى شود، به دنبال مكانيسمى براى تبديل سلول هاى چربى سفيد 
به قهوه اى است كه دستاوردهاى ارزشمندى نيز در زمينه انواع 

پروتئين، هورمون و عوامل محيطى داشته است.
تحريك  با  ماهى  روغن  كه  دهد  مى  نشان  جديد  مطالعات 

گيرنده هاى موجود در سيستم گوارشى، سيستم عصبى سمپاتيك 
را فعال مى كند و سلول هاى سفيد را به قهوه اى تبديل مى كند 
و سبب كاهش وزن مى شود. از طرفى روغن ماهى مهمترين منبع 
اسيد چرب امگا 3 است. برخى از مهمترين خواص روغن ماهى و 

امگا 3 عبارتند از :
مصرف اسيد امگا 3 خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى عروقى، سندرم 
حاد كرونر و مرگ و مير ناشى از حمالت قلبى را كاهش مى دهد.

اسيد چرب امگا 3 از بروز بيمارى هاى زوال شناختى و مخصوصا 
آلزايمر جلوگيرى مى كند. اسيد چرب امگا 3 خطر بروز سكته مغزى 

را به ميزان قابل توجهى كاهش مى دهد.
روى  بر  آن  تاثير  ماهى،  روغن  مصرف  اثرات  مهمترين  از  يكى 

متابوليسم گلوكز است. اين ماده غذايى حساسيت بدن نسبت به 
انسولين را افزايش مى دهد و قادر به كنترل قند خون است؛ با اين 

اوصاف احتمال بروز ديابت نوع 2 كاهش مى يابد.
مانع  و  دهد  مى  كاهش  را  كبد  و  خون  چربى  ماهى  -روغن 
اين  شود.  مى  ها  شريان  داخل  در  لخته  و  پالك  انباشتگى  از 
كلسترول  افزايش  و  بد  كلسترول  كاهش  باعث  غذايى  ماده 
خوب مى شود. درمان بيمارى ورم مفاصل با استفاده از اين ماده 

غذايى ممكن است.
بسيارى از اختالالت پوستى با استفاده از روغن ماهى قابل درمان 
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منتشر شده است.

از آنجايى كه كودكان دائما اسباب بازى هايشان را در دهان مى 
گذارند، به راحتى در معرض بيماريهاى مختلف قرار مى گيرند و 
به همين دليل پاكيزه نگه داشتن اسباب بازيهايشان مسئله مهمى 

است كه بايد به آن توجه كنيم.
و  ها  بازى  اسباب  كردن  تميز  براى  اصلى  راه  دو  كلى  طور  به 
ساير وسايل كودك وجود دارد. يك راه، شستن با صابون و آب 
گرم است. چربى و چرك روى وسايل و ميكروبها به اين طريق 
و  نيست  باكترى  ضد  هاى  صابون  به  نيازى  روند.  مى  بين  از 
دوم،استفاده  است.راه  كافى  منظور  اين  براى  معمولى  صابون 
و  بيماريزا  ميكروبهاى  اكثر  كه  است  بهداشتى  محلول هاى  از 
قبل  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  اما  برد  مى  بين  از  را  خطرناك 
از استفاده از آنها بايد سطح اسباب بازى را با آب گرم و صابون 
هم  چربى  و  چرك  معموال  ميكروب  بر  عالوه  زيرا  باشيد  شسته 
وجود دارند كه بايد ابتدا از بين بروند. محلول هاى سفيد كننده 
حاوى كلرين كه معموال در خانه وجود دارند براى ميكروب زدائى 
مناسبند و البته بايد قبل از مصرف ،رقيق شوند .براى اين كار،يك 
چهارم فنجان از محلول سفيد كننده را در 3,7 ليتر آب حل كنيد. 

كم  هم  كودك  براى  آن  كنيد،خطر  مى  رقيق  را  محلول  وقتى 
مى  بخار  دقيقه  چند  ظرف  كلرين  كه  دليل  اين  به  و  شود  مى 
شود،سمى نيست. مى توانيد از ساير محلول هاى تائيد شده هم 
استفاده كنيد اما به برچسب روى آنها توجه كنيد تا مطمئن شويد 

سمى نيستند و حتما دستور العمل هاى روى آنها را اجرا كنيد.  
اسباب بازى,تميز كردن اسباب بازى,شستن اسباب بازى كودك

 مطلبى كه در زير آورده شده است نيز يك راهنماى كلى در مورد 
تميز كردن اسباب بازى هاى كودك است.

 اسباب بازى هاى پالستيكى كوچك:
صورتيكه  بشوئيد،در  ظرفشوئى  ماشين  در  را  آنها  بخواهيد  اگر 
باترى نداشته باشند ميتوان آنها را در ماشين گذاشت و با آب داغ 
و  پاك كننده شست. با اين كار هم ضد عفونى و هم تميز مى 
شوند. اگر مايليد با دست بشوئيد آنها را در سينك با اسفنج،آب 
گرم وصابون بشوئيد و دقت كنيد تكه هاى غذا، چرك و چربى 
حتما برداشته شوند. سپس آنها را در مايع رقيق شده اى كه از 
محلول سفيد كننده درست كرده ايد قرار دهيد و بعد آنها را در 

هواى آزاد قرار دهيد تا خشك شوند.

 براى اسباب بازى هائى كه باترى دارند،سطح بيرونى آنها را با 
آب گرم و صابون بشوئيد، با محلول سفيد كننده پاك كنيد و در 

هواى آزاد بگذاريد تا خشك شوند.
اسباب  بزرگتر،  پالستيكى  وسائل  و  ها  بازى  اسباب 

بازى هاى فلزى يا چوبى:
سطح آنها را با آب گرم و صابون بشوئيد، با محلول سفيد كننده 

پاك كنيد و در هواى آزاد بگذاريد تا خشك شوند.
اسباب بازى ها و وسايل پارچه اى:

آنها را ميتوانيد در ماشين لباسشوئى با محلول شستشو و آب داغ 
اسباب  و  وسايل  بايد  گه  است  دفعاتى  ديگر،تعداد  نكته  بشوئيد.  
بازى هاى كودك را شست. الزم نيست در اين مورد وسواس به 
خرج دهيد اما در موارد خاصى حتماآنها را بشوئيد مثال، هر زمان 
كه كودك غذا ميخورد و همزمان بازى هم ميكند يا بعد از اينكه 
كودك  اگر  كرد.  پيدا  بهبود  كودك  اسهال  يا  و  سرماخوردگى 
اسباب بازى را در دهانش گذاشته،در پايان روز آنها را تميز كنيد. 
همچنين،خوب است كه سر زمان مشخصى، مثال در پايان هر ماه 

هم وسايل كودك را تميز كنيد.  

در دعوا با همسرتان حق اين كارها را نداريد!

تنوع جنس، گونه و زير گونه هاى مرتبط با مواد غذايى، تفاوت رفتار 
ميكروارگانيسم ها با توجه دوره زندگى و مرحله رشد، سازگارى با 
مختلف  شرايط  لحاظ  به  تنوع  ژنتيكى،  تنوع  و  نامناسب  شرايط  
در  غذايى  ماده  تركيبات  برخى  اثر  اكسيژن،  به  نيازمندى  دمايى، 
افزايش مقاومت ميكروبى  هم نيز از مهمترين چالش هاى مربوط 

به ميكرواوگانيسم ها در كنترل فساد مواد غذايى است.
*فساد مواد غذايى

به از دست رفتن ويژگى هاى ارگانولپتيكى، ارزش تغذيه اى، ايمنى 
و بازار پسندى يا مطلوبيت مواد غذايى فساد مواد غذايى گفته مى 
شود كه به سه دسته فساد شيميايى، فيزيكى و بيولوژيكى طبقه 
ايجاد  در  موثر  فاكتورهاى  مهمترين  همچنين  شود.  مى  بندى 
تغييرات نامطلوب در مواد غذايى شامل گرما، سرما، نور، اكسيژن، 
رطوبت، خشكى، آنزيم هاى طبيعى مواد غذايى، ميكروارگانيسم ها، 
آالينده ها و زمان است و به صراحت مى توان گفت كه به دليل 
گستردگى عوامل موثر بر فساد و تنوع ويژگى هاى مواد غذايى لزوم 
استفاده از تكنيك هاى متعدد براى نگهدارى مواد غذايى ضرورى 
توليد  غذايى،  مواد  توليد  بودن  فصلى  همچنين  رسد.  مى  نظر  به 
منطقه اى محصوالت غذايى، برداشت حجم زياد محصول در فصل 
برداشت و افزايش ضايعات در صورت عدم استفاده از تكنولوژى 
هاى نگهدارى يا فراورى مواد غذايى، وجود دوره هاى خشكسالى، 
قحطى و جنگ ها اهميت استفاده از تكنولوژى هاى نگهدارى مواد 
غذايى را بيشتر مى كند و بايد تاكيد كرد كه درك عوامل موثر بر 
فساد و كنترل آن، سابقه تاريخى استفاده از روش هاى نگهدارى 

مواد غذايى به صورت تجربى همچون شور كردن، دودى كردن، 
خشك كردن، تغليظ، تخمير و عمر ماندگارى از مهمترين اهدف 

اصلى دانش نگهدارى مواد غذايى محسوب مى شود.
*فاكتورهاى موثر بر عمر ماندگارى مواد غذايى

نگهدارى  يا  انباردارى  شرايط  بندى،  بسته  نوع  فراورى،  روش 
شرايط  در  استريليزه  شير  و  پاستوريزه  شير  خام،  شير  مثال  براى 
نگهدارى يكسان عمر ماندگارى يكسان ندارند و استفاده از روش 
هاى مدلسازى براى پيش بينى عمرماندگارى ماده غذايى مهمترين 

فاكتورهاى موثر بر عمر ماندگارى مواد غذايى است.
سم  به  آلوده  غذاى  مصرف  از  ناشى  مسموميت  همچنين 
استافيلوكوكوس اورئوس و كلستريديوم بوتولينوم، بيمارى ناشى از 
مصرف غذاى آلوده به ميكروارگانيسم مانند بسيارى از بيماريهاى 
برخى  از  ناشى  بيماريهاى  غيره،  و  گوارشى  اى  روده  تنفسى، 
متابوليت هاى ميكروبى كه در دراز مدت اثر خود را نشان مى دهند 
(جهش هاى ژنتيكى ، سرطان)، بيماريهاى ناشى از سموم قارچى يا 
مايكوتوكسين از مهمترين خطرات ناشى از مصرف غذاى آلوده به 

ميكروارگانيسم ها به شمار مى رود.
مواد  هاى  ميكرواوگانيسم  به  مربوط  هاى  *چالش 

غذايى
تنوع جنس، گونه و زير گونه هاى مرتبط با مواد غذايى، تفاوت رفتار 
ميكروارگانيسم ها با توجه دوره زندگى و مرحله رشد، سازگارى با 
مختلف  شرايط  لحاظ  به  تنوع  ژنتيكى،  تنوع  و  نامناسب  شرايط  
در  غذايى  ماده  تركيبات  برخى  اثر  اكسيژن،  به  نيازمندى  دمايى، 

افزايش مقاومت ميكروبى  هم نيز از مهمترين چالش هاى مربوط 
به ميكرواوگانيسم ها در كنترل فساد مواد غذايى است.

همچنين حشرات همچون حمله و خوردن مواد غذايى، ايجاد راه 
نفوذ براى ميكروارگانيسم ها و كاهش ارزش تغذيه اى دانه هاى 
آفت زده، جوندگان مثل نابودى و از بين بردن ماده غذايى و آلوده 
ساختن با فضوالت، ادرار و ايجاد زمينه براى رشد ميكروارگانيسم ها 
به منزله حالل يا عامل واسطه براى تسهيل واكنش هاى عامل 
بودن  دسترس  در  يا  موجوديت  ها،  ميكروارگانيسم  رشد  و  فساد 
آب، فعاليت آبى، انجام برخى واكنش ها در فعاليت آبى كم مانند 
اكسيداسيون چربى و قهوه اى شدن غير آنزيمى، رشد كپك ها در 
فعاليت آبى كمتر نسبت به ساير ميكروارگانيسم ها، عواقب ديگر 
ناشى از رطوبت همچون كاهش رطوبت ماده غذايى منجر به ترك 
خوردگى، كلوخه اى شدن و كريستاله شدن، كندانس رطوبت در 
سطح ماده غذايى منجر به رشد ميكروارگانيسم ها مى شود، بروز اثر 
تمام عوامل موثر بر فساد با گذشت زمان، با توجه به رشد لگاريتمى 

ميكروارگانيسم ها سرعت فساد با گذشت زمان بيشتر مى شود.
*راهكار كنترل فساد ميكروبى مواد غذايى

و در پايان بايد گفت كه كاهش درجه حرارت براى كند كردن رشد، 
 ،  pH كاهش  رشد،  از  جلوگيرى  براى  آب  كردن  مهار  يا  حذف 
كنترل اكسيژن و دى اكسيد كربن، استفاده از نگهدارنده ها، استفاده 
از درجه حرارت باال براى كشتن ميكروارگانيسم ها، مهمترين راهكار 
ميكروارگانيسم هاى  رشد  از  جلوگيرى  و  ميكروبى  فساد  كنترل 

بيماريزا است. 

با اصول نگه دارى مواد غذايى آشنا شويد!
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گزارش دانلود غيرقانونى فيلم ها در 2015

با انتشار آمار 10 فيلمى كه بيشترين دانلود غيرقانونى از آنها صورت 
گرفته، زنگ خطر افزايش دانلود غيرقانونى به صدا درآمد.

رو  روبه  غيرقانونى  دانلود  با  سال 2015  در  كه  فيلم هايى  اسامى 
شدند، تعجب آور نيست، اما ميزان دانلودها بهت آور است.

برخى از محبوب ترين فيلم هاى سال در اين فهرست جاى دارند كه 
شامل فيلم هايى چون «خشمگين 7»، «انتقام جويان: عصر اولتران» 

و «دنياى ژوراسيك» مى شود.
 ،2014 سال  به  مربوط  ستاره اى»  «بين  فيلم  ميان  اين  در 
بيشترين فيلم از سال پيش بود كه امسال نيز دانلود شد و نشان 
داد كه فيلم هايى از سال پيش نيز مى توانند همچنان مورد توجه 
دانلودكنندگان غيرقانونى قرار بگيرند. مثل همين ماجرا براى فيلم 
«گرگ وال استريت» از سال 2013 افتاد كه در سال 2014 بارها 

دانلود غيرقانونى شد.
استريت»  وال  است: «گرگ  توجه  قابل  دانلوها  اين  مقايسه  اما 
از  كمتر  درصد   55 كه  شد  غيرقانونى  دانلود  بار  ميليون   30
بود.  ستاره اى»  «بين  غيرقانونى  دانلود  ميليون   47 نزديك 
و  است  يافته  افزايش  بسيار  نيز   2015 سال  براى  ميزان  اين 
 31 با  مخفى»  «سرويس  يعنى  فهرست  اين  فيلم  پايين ترين 

ميليون دانلود غيرقانونى روبه رو شد.
آمار دانلودهاى غيرقانونى در سال 2015 چنين گزارش شده است:
«بين ستاره اى» (2015) با 46 ميليون و 762 هزار و 310 دانلود
«خشمگين 7» (2015) با 44 ميليون و 794 هزار و 877 دانلود

«انتقام جويان: عصر اولتران» (2015) با 41 ميليون و 594 هزار 
و 159 دانلود

«دنياى ژوراسيك» (2015) با 36 ميليون و 881 هزار و 763 دانلود
«مد مكس: جاده خشم» (2015) با 36 ميليون و 443 هزار و 244 دانلود
«تك تيرانداز آمريكايى» (2014) با 33 ميليون و 953 هزار و 737 دانلود
«پنجاه طيف گرى» (2015) با 32 ميليون و 126 هزار و 827 دانلود
«هابيت: نيرد پنج لشكر» (2014) با 31 ميليون و 574 هزار و 872 دانلود
«ترميناتور: جنسيس» (2015) با 31 ميليون و يك هزار و480 دانلود
«سرويس مخفى» (2014) با 30 ميليون و 922 هزار و 987 دانلود

بيرون»  «درون  و  «مينيون ها»  آندرياس»،  «سن  «فوكوس»، 
فيلم هاى بعدى اين فهرست هستند.

ديزنى به لطف «جنگ ستارگان» 
براى اولين بار 2 ميلياردى شد

كمپانى ديزنى به مدد فروش برق آساى «جنگ ستارگان» توانست 
در سال 2015 به باشگاه 2 ميلياردى ها ملحق شود.

مجموعه  از  فيلم   هفتمين  مى شود»  بيدار  نيرو  ستارگان:  «جنگ 
«جنگ ستارگان» با فروش برق آسايش موجب شد تا ديزنى براى 
نخستين بار در تاريخ، بتواند در سال 2015 از مرز فروش 2 ميليارد 
دالر در بازار داخلى آمريكا بگذرد. ركورد داخلى ديزنى متعلق به 
سال 2013 با فروشى يك ميليارد و 719 ميليون دالر بود كه به 
مدد اكران «آيرون من 3» ممكن شده بود. «نيرو بيدار مى شود» با 
ثبت ركود فروش 49.3 ميليون دالر در روز كريسمس در آمريكا، 

پرفروش ترين روز براى سينما در تاريخ آمريكا را رقم زد.
فروش  مرز  از  يكشنبه  ديروز  فيلم  اين  كه  است  حالى  در  اين 
پرفروش ترين فيلم ديزنى در بازار آمريكا يعنى «انتقام جويان: عصر 

اولتران» با فروش 459 ميليون دالر فروش، عبور كرد.
ديزنى  پرفروش  فيلم  دومين  درون»  «بيرون  انيميشن  تاكنون 
بعد  كرده بود و  را ثبت  دالر  ميليون  كه 356  آمريكا بود  بازار  در 

«سيندرال» با فروش 201 ميليون دالر جاى داشت.  
سال  كمپانى  اولين  داخلى  فروش  نظر  از  ديزنى  حال  اين  با 
نيست و يونيورسال موفق شد تا پيش از اين با رسيدن به مرز 
2.4 ميليارد دالر، جايگاه پرفروش ترين كمپانى سال را به خود 
اختصاص بدهد. اين كمپانى به لطف فروش «دنياى ژوراسيك» 
و كسب 652.7 ميليون دالر در بازار داخلى و «خشمگين7» با 
فروش 353 ميليون دالر و «مينيون ها» با فروش 336 ميليون 

دالر، از اين مرز عبور كند.
«نيرو بيدار مى شود» در روز كريسمس در بازار جهانى 27.5 ميليون 
دالر فروش كرد. اين در حالى بود كه سينماهاى بريتانيا در اين روز 

بسته بودند.

فيلمبردار اسكارى 
«پرواز بر فراز آشيانه فاخته» درگذشت

هاسكل وكسلر فيلمبردار مطرح و مستندساز آمريكايى برنده دو 
بيمارستان  در  فاخته»  آشيانه  فراز  بر  «پرواز  فيلمردار  و  اسكار 
درگذشت. هاسكل وكسلر در 93 سالگى و در خواب درگذشت. 
آرامش  در  او  نوشت:  فيسبوك  در  خبر  اين  اعالم  با  او  پسر 

از دنيا رفت.
فيلم هاى  فيلمبردارى  براى  حرفه اى  كار  دهه   6 طول  در  وكسلر 
به  ترسد؟»  مى  وولف  ويرجينيا  از  كسى  «چه  شده  تحسين 
كارگردانى مايك نيكولز در سال 1966و يك دهه بعد براى فيلم 

«در راه افتخار» به كارگردانى هال اشبى برنده جايزه اسكار شد.
نگاه مسئوليت اجتماعى او در مستندهايش نيز قابل پيگيرى است. 
وى از اوايل دهه 1950 به ساخت فيلم هاى مستند روى آورد و سال 
1953 مستند كوتاه «شهر زندگى» نامزد اسكار را فيلمبردارى و با 

همكارى جان بارنز كارگردانى كرد.
فيلم  دو  تهيه  و  نويسى  فيلمنامه  كارگردانى،  فيلمبردار  اين 
و  داشت  برعهده  نيز  را  «التينو»  و  عالى»  «رسانه  سياسى 
هرى  درباره  نمايشنامه  يك  از  اقتباسى  فيلمى  كارگردانى 
نيز  را  بندرگاه  و  گمرك  كارگران  جهانى  اتحاديه  رهبر  بريجز 

داشت. كارنامه  در 
ديدگاه هاى اجتماعى اين فيلمبردار با سبك سرد و ساده او وى را 
به عنوان فيلمسازى آموزشى و صنعتى معرفى كرد و موجب شد تا 
او در فيلم هاى تبليغاتى نيز به دنبال اصول اخالقى مورد نظرش 
باشد. بر مبناى همين نظرات او كه زمانى فيلمبردار معروف ترين 
فيلم هاى تبليغاتى سيگار بود، بعدها همكارى براى توليد اين تبليغات 

را قطع كرد.
فيلمبردارى فيلم هايى چون «در گرماى شب» به كارگردانى نورمن 
جويسن، «مكالمه» به كارگردانى فرانسيس فورد كوپوال و «ديوار 
او  توسط  نيز  لوكاس  جرج  كارگردانى  به  آمريكايى»  نوشته هاى 
انجام شد. او براى اين فيلم آخرى نامزدى اسكار را نيز به دست 
آورد و سال 1988 براى Matewan ساخته جان سيلز و سال 
1990 براى Blaze به كارگردانى ران شلتن نامزد اسكار بهترين 

فيلمبردارى شد.

هوای خانه ی ما آسمان دارد 
گیاه دارد، خدا دارد، نفس دارد
کنار اطلسی و حوض این خانه 

دلم یاد کسی دارد
کمی هم بی کسی دارد!

چرا در فکر این خانه خیالی نیست
چرا در حوض این خانه یه ماهی نیست

چرا آشفته اند گلهای این قالی
چرا درمانده اند هرچه به سرداری 
چه میشد باغچه از پاییز تنفر داشت
چه میشد عشق در خانه هوایی داشت

چه میشد بر لب گل های این خانه 
به جای زردی پاییز ، تبسم بود
صفایی از سر مهر و کمی دل بود

من امشب درد دل دارم
کنار حوض می خوابم
خدا آمد کنار حوض

کشید دستی به روی من
چه جالب حوض آرام است

از آن گلها فقط نرگس بیدار است
هوای خانه ام ابری شده باران بخواهد زد
خدا خندید و آکنده شدم از بودن خورشید

بخند ای مهربان خالق
که این دنیا فقط خنده کم دارد

طيب ساكى
*******

ما راید مدینه او مدن و والیات 
وال راید الدیره او ال نوایاها 

 و ال راید الدار ابذله و ستثمار 
احب لمت هلی و تعاطف اویاها 

ما راید ابروده ابوصطا چلت الصیف 
فرد نسمت شمال  ؛ الـدنیــه تسواهـــا 

مــا حب التمدن خــاطر انسه الـــدین 
و ال راید وعی و آداب ننساها 

و ال حبن اتفلسف و دعی فهمان 
خلنی احفظ تراث  الیدی حفظاها 

ما راید چـذب و الحیله و التدلیس 
و ال راید رفاهــا الهایـه معناها 

خلنی ابفی نخلتی او خل اظل صداگ 
او خلنی آکل سعفهه او طیب سالها 
امگـشر  یلترید الـدیـره و العنوان 
دگ ساس الحقـد و صعد بنایاها 

اجینه اعله السراب او گلنه هاذه المای 
و هی  نگطت حیه . البلسوگ باعاها 
مـا رایـــد تمدن والثمن وجـــدان  
و ال رایـــد ثقافـــه ابلیس سواها 

ارید ابقا ابدوی او قاموسی القرآن 
وحب جیران بس بالتقوی تتباها 
والى عزيز صمصام الغافلى(عزيزنيا)

*******
ر شب تار تو مهتابی درون  ه

تو داری صورتی چون  الله  رخسار
 نداری تو زِ زیبایی رقیبی

به دست آوردنت  باشد چه دشوار
آرمان مرادى

برنامه طنز «سه شو» جواد رضويان اين هفته 
پنج روز روى آنتن مى رود.

گروه  از  كارى  شو»   3» تلويزيونى  مجموعه 
اجتماعى شبكه سه سيما به تهيه كنندگى عليرضا 
ابراهيمى دليجانى و كارگردانى جواد رضويان كه 
آنتن  روى  سوم  قسمت  در  گذشته  هاى  شب 
رفت، با تغييراتى با شكل و شمايل مفرح تر ساخته 
خواهد شد. مجموعه تلويزيونى «3 شو» روزهاى 
پنج شنبه و جمعه و در مناسبت هاى خاص روى 
آنتن خواهد رفت. تصويربردارى اين برنامه اين 

روزها در بلوار ارتش ادامه دارد.
اضافه  به  اشاره  با  دليجانى  ابراهيمى  عليرضا 
شدن چند چهره محبوب طنز در روزهاى آتى، 
بيان كرد: جدا از چهره هاى تلويزيونى در اين 
دانشجويان  و  بازيگران  دنبال  به  ما  عرصه 
هستيم  متعددى  چهره هاى  البته  و  تئاترى 
تست  نام  ثبت  از  پس  خودمان  گروه  در  كه 
ابراهيمى  مى شوند.  اضافه  گروه  به  و  شده اند 
اضافه كرد: تا به امروز بيش از هشت قسمت 
و  شده  ضبط  برنامه  نمايشى  بخش هاى  از 
پالتوها نيز در حال ضبط و مراحل تدوين و 

صداگذارى همزمان در حال انجام است.
تهيه كننده «3 شو» ادامه داد: در هفته جارى 
ما جدا از چهارشنبه و پنج شنبه كه به شكل 
روزهاى  در  داشت.  خواهيم  برنامه  روتين 
دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه نيز به مناسبت 
ميالد حضرت رسول (ص) و امام صادق (ع) 
ويژه برنامه «3 شو» را روى آنتن خواهيم برد.
عوامل اصلى اين مجموعه تلويزيونى عبارتند از:

كارگردان:  ابراهيمى،  عليرضا  كننده:  تهيه 
توليد:  مدير  و  طرح  مجرى  رضويان،  سيدجواد 
عليرضا نجف زاده، مشاور پروژه: مهران مهام، 
جانشين توليد: مهدى رجبى، ناظر كيفى: فرهاد 
نويسى  فيلمنامه  گروه  نويسندگان:  خسروى، 
جواد  سيد  غفوريان،  مهران  مجريان:  هليوم، 
رضويان، بازيگران: حميد لواليى، مريم سعادت، 
محسن قاضى مرادى، سحر ذكريا، ماندانا سورى، 
ايمان صفا، بيژن پيشدادى، حميدرضا اهللا يارى، 
سيدرضا حسينى، مليحه شيخلو، شايان جاللى، 

بازيگر خردسال: اميرحسين كافترى.
گروه  احمدى،  مجتبى  اى  رسانه  مشاور 
استعداديابى و گزارش: سرپرست و گزارشگر: 
آرش ظلى پور، دستيار: على حمد خدا، گروه 
مهدى  كارگردان:  و  نويسنده  پويانمايى: 

معصومه  شعر:  و  متن  بازنويسى  صادقى، 
پناه،  رخصت  مرتضى  برد:  استورى  رضويان، 
صادقى،  مهدى  محيط:  و  شخصيت  طراحى 
مرتضى  مومنى،  حامد  سازان:  متحرك 
زاده،  پرتو  امير  صدابردار:  پناه،  رخصت 
مدير  و  سرپرست  غفوريان،  مهدى  آهنگساز: 
سيدجواد  گويندگان:  خياط،  هومن  دوبالژ: 
رضويان، مهران غفوريان، هومن خياط، مريم 
يارى،  اهللا  حميدرضا  سورى،  ماندانا  سعادت، 
چهره  مجرى  و  طراح  پردازى:  چهره  گروه 
پردازى  چهره  مجرى  كريمى،  جواد  پردازى: 
پردازى  چهره  مجرى  كاظمى،  سپيده  بانوان: 
لباس:  و  صحنه  گروه  كريمى،  جالل  آقايان: 
طراح صحنه و لباس: قاسم تركاشوند، دستيار 
ارپناهى،  عبدالهى  احمد  صحنه:  مدير  و  اول 

دستيار دوم صحنه: مجيد صيد آبادى، دستيار 
مدير  تداركات:  گروه  حيدرى،  وحيده  لباس: 
اول  دستيار  اسكندرى،  مرتضى  تداركات: 
دستياران  محمدى،  آقاى  مهدى  تداركات: 
آشپز:  مهرى،  بهزاد  مهرى،  محمد  تداركات: 
گروه  رضايى،  اله  فتح  دستيار:  مهرى،  عبدى 
كارگردانى: دستيار اول كارگردان و برنامه ريز: 
مهدى توكلى، دستياران كارگردان: حميدرضا 
صحنه:  منشى  رس،  فرياد  زهرا  يارى،  اهللا 
دلخواسته،  مهدى  عكاس:  شهرابى،  سميه 

عكاس و فيلمبردار پشت صحنه: جواد بيات.
بردارى:  تصوير  مدير  تصويربردارى:  گروه 
مجيد  برداران:  تصوير  سفيدى،  گل  فرشاد 
وحيد  سفيدى  گل  فرزام  سفيدى،  گل 
دستياران  استيرى،  محسن  محمدى،  ملك 
تصويربردارى: ايمان تاجميرى، ياشار فروغى، 
صداگذارى:  و  تدوين  گروه  مرادى،  ساسان 
تدوين: امير وليخانى، دستياران: هانى گلشن 
تركيب  و  صداگذار  تخشيد،  اميرحسين  فرد، 
على  گرافيك:  طراح  نجفيان،  آرش  صدا: 
صدابردارى:  مدير  صدابردارى:  گروه  رفيعى، 
امير پرتوزاده، دستياران: آرش نجفيان، عليرضا 
آهنگسازان:  موسيقى:  گروه  املشى،  متقى 
حميدرضا صدرى، مهدى غفوريان، نوازندگان: 
نقل:  و  حمل  غفوريان،  مهدى  مصفا،  توماج 
تيمور  فاضلى،  رضا  آيينى،  شهر  محسن 
محمدى، رضا شير پناهى، حسين جلوه، بالل 
شمس  على  صحنه:  لوازم  تامين  باستانى، 

يوسفى، اميرشمس يوسفى.

تهران»  بام  «پشت  سريال  تصويربردارى 
به كارگردانى بهرنگ توفيقى تا پايان دى ماه 
به پايان مى رسد و مراحل تدوين و آهنگسازى 
پخش  براى  تا  شود  مى  انجام  همزمان  آن 

از شبكه يك سيما آماده شود.
تصويربردارى  از  درصد  از 80  بيشتر  تاكنون 
كارگردانى  به  تهران»  بام  «پشت  سريال 
بهرنگ توفيقى انجام شده است و گروه سازنده 

اين سريال در مراحل پايانى كار هستند. 
كه  سريال  اين  آهنگسازى  و  تدوين  كار 
عهده  بر  تقوايى  زينب  را  آن  تهيه كنندگى 
دارد همزمان انجام مى شود و قرار است بعد 
از مجموعه «چك برگشتى» اين سريال روى 

آنتن شبكه يك سيما برود.
بيمارستانى در ولنجك، يك اداره، چند خيابان 
چشمه،  شهرك  كشور،  شمال  تهران،  در 
لوكيشن هاى  جمله  از  و...  آهن  راه  شهرك 

اخير سريال بوده اند.
تصويربردارى اين سريال كه نويسندگى آن را 
آخر  تا  است  داشته  عهده  بر  اهللا  نعمت  سعيد 

دى ماه به پايان مى رسد.
كامبيز ديرباز، آزاده صمدى، ثريا قاسمى، ليندا 
سام  فوالدوند،  انديشه  فراهانى،  بهزاد  كيانى، 
مباركه،  اكبرى  كريم  زنگنه،  لعيا  درخشانى، 
مهنوش صادقى، زهره حميدى، شهين تسليمى، 

خداشناس،  نويد  آرا،  عليرضا  شهراز،  خسرو 
على صالحى و مجيد واشقانى از بازيگران اين 

سريال هستند.
بـه گـفته تـوفيقى كـارگـردان ايـن سريـال، 
و  دارد  جديدى  ساختار  تهران»  بام  «پشت 
و  است  متفاوت  فضاهاى  از  تركيبى  بيشتر 
تالش سازندگان هم بر اين است از زمانيكه 
مخاطب كنترل تلويزيون را بدست مى گيرد و 
سريال را انتخاب مى كند تا انتها آن را ببيند و 

شبكه تلويزيون را تغيير ندهد.
پر  و  پرلوكيشن  كارى  تهران»  بام  «پشت 
هاى  قصه  تعدد  آن  دليل  كه  است  بازيگر 
مجموعه بوده ست. قصه اين سريال مضمونى 
و  درست  گيرى  تصميم  به  و  دارد  اجتماعى 
اگر  اينكه  و  مى شود  مربوط  انسان ها  غلط 
آن  عواقب  هزينه و  اشتباهى بگيرند،  تصميم 
قصه  خالصه  در  مى شود.  خودشان  دامن گير 
همين  از  آدم هايى  است:  آمده  سريال  اين 
سرزمين در شرايط و روابط دشوار، در سر راه 
هم قرار گرفته اند و اين برخورد، زندگى آنان 
سريال  اين  مى كند.  تغييراتى  دستخوش  را 
محصول گروه فيلم و سريال شبكه يك است 
كه در 30 قسمت 45 دقيقه اى توليد مى شود.
ساير عوامل سريال عبارتند از مهدى بدرلو مدير 
تصويربردارى،  مدير  مرام  دادگر  خسرو  توليد، 
افشار  هادى  گريم،  طراح  شيرازى  مهرى 
صدابردار، مهرداد جلوخانى صداگذار، اميرحسين 
حداد طراح صحنه، محمد صادقى طراح لباس، 
بيتا ارسطويى منشى صحنه، برنامه ريز فرزاد 
ديردار،  حسين  كارگردانى  گروه  رحمانى، 
تهيه  دستيار  زاده،  نويدكريم  و  اميركهكشان 
محمدنبى تقوايى، عكاس بهرنگ دزفولى زاده 

و مشاور رسانه اى: هادى داداشى.

و  كارگردانى  به  «سهميه»  كوتاه  فيلم 
مرحله  به  درويشى  اشكان  نويسندگى 
تدوين  و  توليد  مراحل  رسيد.  صداگذارى 
فيلم كوتاه «سهميه» كه نگاهى اجتماعى 
به موضوع سهميه خانواده و فرزندان شهدا 
تهيه  نويسندگى،  به  دارد،  ايثارگران  و 
درويشى  اشكان  كارگردانى  و  كنندگى 

به پايان رسيد.
اواخر  كوتاه  فيلم  اين  تصويربردارى 

آبان ماه امسال در لوكيشن هاى داخلى و خارجى همچون يك پالتو تئاتر، خانه در مناطق شرقى 
تهران و بيابان هاى قم انجام شد. اين فيلم كه اين روزها مرحله صداگذارى خود را پشت سر 
مى گذارد، براى اولين بار به موضوع ذهنيت عمومى مردم نسبت به سهميه فرزندان شهيد در 
تحصيل و ساير امور زندگى شان مى پردازد. اين فيلم كوتاه همچنين نگاهى نقادانه به بازى 
هايى رايانه اى و موبايلى (كلش آف كلنز) دارد كه در پس پرده خود مفاهيمى همچون جنگ 
و ستيز را القا مى كنند و قهرمانى در عرصه زندگى را برتر از قهرمانى هاى خيالى و فضاى 

مجازى مى داند.
آذين فوالدوند، يوسف برزين، صدف اسپهبدى، هاوار قاسمى، على روان فرجاد، هدى قطبى با 

حضور افتخارى مهرى آل آقا و ايمان صفا بازيگران اين فيلم كوتاه هستند.
تصوير:  دستيار  ثريا،  محمد  بردارى:  تصوير  مدير  به  توان  مى  كوتاه  فيلم  اين  عوامل  جمله  از 
وحيد آجرلو، مدير صدا بردارى: زانيار كاكه خوانى، دستيار صدابردار: پژمان نقش بندى، دستيار 
كارگردان: سعيد مشكورى، تدوين: بهمن قهارى، مدير تداركات: بهنام مرادى، عكاس: هنگامه 
جعفر زاده، امور رايانه: شهنوش جنگروى، طراح چهره پردازى: ساناز شيرى، طراح صحنه: اشكان 
درويشى، طراح لباس: نسرين سيبى، منشى صحنه: فاطمه صديق و باران سيبى و مشاور پروژه: 

ركسانا قهقرايى و تشكر ويژه از: نسرين مقانلو و فرج اهللا گل سفيدى اشاره كرد.

به  خانه»  در  «ماه  داستانى  فيلم  اوليه  نسخه  تدوين 
پايان  به  ربيعى  اميرعباس  كارگردانى  و  نويسندگى 
رسيد. تدوين نسخه اوليه فيلم داستانى «ماه در خانه» 
به نويسندگى و كارگردانى اميرعباس ربيعى و با بازى 
نازنين فراهانى كه در سكوت خبرى آغاز شده بود، به 
پايان رسيد. اميرعباس ربيعى كه پيش از اين ساخت 
سوژه  يك  سراغ  خود  جديد  فيلم  براى  دارد  خود  كارنامه  در  را  «ولد»  همچون  كوتاهى  آثار 
اجتماعى رفته است. «ماه در خانه» كه در باشگاه فيلم سوره تهيه و توليد شده است، يك فيلم 

اجتماعى درباره رابطه يك مادر و فرزند است. 
ماجراى مادرى كه ترس جدايى از فرزندنش را دارد... لوكيشن فيلم «ماه در خانه» در نياوران 
تهران بوده و تصويربردارى آن در 6 شب انجام شده است. اين فيلم اكنون در مرحله صداگذارى 

و تدوين نهايى است و به زودى آماده نمايش مى شود.
كار  اين  عوامل  ديگر  از  هستند.  فيلم  اين  اصلى  بازيگران  از  مهران  عليرضا  و  فراهانى  نازنين 
مى توان به هاشم مرادى در مقام مدير تصويربردارى، رحيم بيابانى مديرتوليد، اميد روشن بين 

آهنگساز، اكبر يعقوبى صدابردار و مهرداد جلوخانى صداگذار فيلم «ماه در خانه» نام برد.

فيلمبردارى فيلم سينمايى «الك قرمز» به كارگردانى 
سيدجمال سيدحاتمى و تهيه كنندگى كامران مجيدى 

در خيابان هاى تهران به پايان رسيد.
فيلمبردارى فيلم سينمايى «الك قرمز» به كارگردانى 
سيدجمال سيدحاتمى پس از فيلمبردارى در لوكيشن هاى 
مختلف چون تهرانپارس، سرخه حصار و ظفر، در نهايت با 

ضبط آخرين سكانس ها در منطقه يوسف آباد و خيابان ولي عصر (عج) به پايان رسيد.
تدوين همزمان فيلم «الك قرمز» همزمان با مراحل فيلمبردارى توسط حميد نجفى راد آغاز شد 
و نسخه ابتدايى آن نيز براى بازبينى اعضاء هيات انتخاب به دبيرخانه سى و چهارمين جشنواره 
فيلم فجر ارسال شد. «الك قرمز» اولين فيلم بلند سينمايى ساخته سيدجمال سيدحاتمى است 
كه مضمونى اجتماعى دارد و بازيگرانى چون پانته آ پناهى ها، پرديس احمديه، مسعود كرامتى، 
بهنام تشكر و رسول نقوى به ايفاى نقش پرداخته اند. در خالصه داستان اين فيلم سينمايى 

چنين آمده است: دخترك تازه به انگشتانش الك زده بود كه روزگار صورتش را نقاشى كرد.

در  كوتاهى  حضور  كه  جوهرچى  حسن 
اين  درباره ى  داشته،  «كيميا»  مجموعه ى 
اين  كه  ندارد  اهميت  است:  معتقد  مجموعه 
مجموعه اولين سريال 100 قسمتى تلويزيون 
كارى  «كيميا»  كه  دارد  اهميت  اين  باشد، 
بسيار  عوامل  و  شده  ساخته  جدى  كه  است 

زيادى در آن كار كرده اند.
جوهرچى درباره ى حضورش در مجموعه ى 
در  قسمت  دو  حدود  گفت:  نيز  «كيميا» 
كه  كرده ام  نقش  ايفاى  «كيميا»  مجموعه 
مربوط به جنگ و حمله به خرمشهر است. 
نقش پسرى را بازى مى كنم كه بعد از سال ها 
از آمريكا به ايران مى آيد و در فضاى جنگ 
و جبهه و شهر خرمشهر قرار مى گيرد و در 
پدرش  سريال «كيميا»  در  خود  قصه  پايان 
را كامًال ناباورانه پيدا مى كند. شخصيتى كه 
در اين دو قسمت ورود و خروج مى كند، در 
تقابل با شخصيت شهيد محمد جهان آرا با 

بازى حامد بهداد قرار مى گيرد.
مجموعه  بازخورد  درباره ى  سپس  بازيگر  اين 
«كيميا» در بين مخاطبان يادآور شد: «كيميا» 
با  توانسته  و  كرده  جذب  را  خودش  مشترى 
مردم ارتباط برقرار كند. بد هم نيست و قصه 
خوبى هم دارد. به ويژه اينكه مقاطعى از تاريخ 
بازيگران  از  خيلى  مى كشد.  تصوير  به  را  ما 
و  داده اند  نشان  درخشانى  بازى هاى  خود  از 
كند،  پيدا  را  خوبى  جايگاه  كار  اين  اميدوارم 

همان طور كه پيدا كرده است.

اينكه  به  نسبت  اميدوارى  ابراز  با  سپس  وى 
كارهايى از جنس «كيميا» در تلويزيون بيشتر 
جنس  از  كارهايى  اميدوارم  شد:  يادآور  شود، 
«كيميا» كه به تاريخ معاصر ايران مى پردازد، 

بيشتر در تلويزيون ساخته شوند.
مجموعه  خوب  قصه  به  اشاره  با  جوهرچى 
كه  مجموعه  اين  كارگردانى  از  «كيميا»، 
برعهده جواد افشار بوده است، تمجيد كرد و 
بربن  «جا  سريال  بار  اولين   براى  شد:  يادآور 
تجربه  افشار  جواد  كارگردانى  به  را  حيان» 
سريال هاى  و  تله فيلم ها  آن  از  بعد  و  كردم 
متعددى را در كنارشان حضور داشتم. جداى 
از عالقه ام و دوستى كه به جواد افشار دارم، 

كار با جواد افشار بسيار لذت بخش است.
اين بازيگر در پايان از «شهرزاد» حسن فتحى 
نمايش  شبكه  موفق  مجموعه ى  عنوان  به 
يكى  فتحى  حسن  گفت:  و  كرد  ياد  خانگى 
از بهترين كارگردانان تلويزيون است كه اين 
بار هم در شبكه نمايش خانگى با «شهرزاد» 

موفق عمل كرده است.

تصویربرداری 
«پشت بام تهران»تا آخر دی

فیلم کوتاه «سهميه»
به مرحله صداگذاری رسيد

تدوین فیلم «ماه در خانه» به پایان رسید

نسخه ابتدايی «الک قرمز» تحویل جشنواره شد

حسن جوهرچى: 
«کیمیا» 

مشتری خودش را جذب کرده

«3 شو» جواد رضويان شادتر مى شود سينماى جهانسينماى جهان

نارنجستاننارنجستان

كتاب خاطرات استاندار خوزستان منتشر مى شود
خبر  خاطراتش  كتاب  نگارش  پايانى  مراحل  از  خوزستان  استاندار 
 500 به  قريب  كتاب  اين  كرد:  اظهار  مقتدايى  عبدالحسن  داد. 
سالگى  پنج  از  آن  داستان  است.  خودم  زبان  از  و  دارد  صفحه 
مى شود.  ختم  من  شدن  استاندار  از  قبل  يعنى  سال 92  تا  و  آغاز 
آورده ام.   كتاب  اين  در  را  زندگى ام  شيرينى هاى  و  تلخى ها  همه 
و است  قصه  نه  خاطرات  اين  كه  اين  بيان  با  خوزستان  استاندار 

نه رمان بلكه بر اساس واقعيت  است اضافه كرد: سعى بر اين بوده 
سبك كتاب متفاوت باشد. هر موضوعى كه در اين كتاب مطرح 
آن از  بخشى  هر  شده  تالش  همچنين  است.  تجربه  مى شود 

به عنوان تجربه اى كه به درد جوانان بخورد نوشته شود. 
مقتدايى اظهار كرد: قصد ما اين است كه فقط جنبه عبرتى آن يعنى 
توكل به خدا و اعتماد به نفس مورد توجه قرار گيرد و اين كه فقر 
مى تواند تبديل به فرصتى مطلوب شود. يتيم بودن مى تواند فرصت 
باشد. شايد تفاوت اين كتاب با كتاب قصه يا رمان در اين است كه 

آخر هر پاراگراف آن مى توان نتيجه  و پيامى گرفت. 

نسخه 101 دقيقه اى «رسوايى2» 
به جشنواره فجر رسيد

ساخته  «رسوايى»  سينمايى  دوم  سرى  اى  دقيقه   101 نسخه 
فيلم  شد.  ارائه  فجر  فيلم  جشنواره  دفتر  به  ده نمكى  مسعود 
اتفاقات چندسال بعد  ادامه «رسوايى 1» است،  «رسوايى2» كه 
سرى اول را روايت مى كند كه در يك مكان فرضى رخ مى دهد.
فيلمنامه توسط ده نمكى به نگارش درآمده و مضمونى عرفانى 
- اجتماعى دارد. ساخت جلوه هاى ويژه فيلم كه از سال گذشته 

آغاز شده بود و طى روزهاى گذشته به پايان رسيد.
رجبى،  مهران  قريشى،  سحر  نيا،  شريفى  محمدرضا  عبدى،  اكبر 
فخرالدين صديق شريف، امين ايمانى، امير نورى، اسماعيل خلج، 
رامين راستاد، ابوالفضل همراه و... بازيگران اصلى «رسوايى 2» هستند.

خبركدهخبركده
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 محققان براى اولين  بار موفق به ساخت ميكروچيپ هاى رايانه اى 
شــدند كه قادر به توليد انرژى بيولوژيك مانند ســلول هاى زنده 
بدن هســتند. پژوهشگران معتقدند كه ســاخت ميكروچيپ هاى 
بيولوژيك در آينده نزديك به پزشــكان اجازه مى دهد تا حسگرها 
و ابزارهاى درمانى الزم را بــدون نگرانى از منبع تامين انرژى ، 

در بدن قرار دهند.
محققان به كمك تكنولوژى منحصربه فرد تبديل انرژى شيميايى 
به الكتريكى موفق به ســاخت ميكروچيپ هايى شــدند كه مانند 
ســلول هاى بدن از ATP يا مولكول هاى ذخيره انرژى بدن توسط 
آنزيم ATPases ،انرژى مورد نياز براى فعاليت را تامين مى كند.

آنها معتقدند كه در فعاليت تامين انرژى در بدن با شكستن مولكول 
ATP در فرايند پمپاژ يون هاى ســديم و پتاسيم از غشاى سلولى، 

مقدارى انرژى الكتريكى نيز آزاد مى كنند.
پروفسور كن شــفرد، مهندس الكترونيك از دانشگاه كلمبيا اظهار 
كرد: پمپ هاى يونى در سلول هاى بدن مانند تجهيزات الكترونيكى 

در سيستم هاى رايانه اى امروزى كار مى كنند.
وى در ادامه افزود: در آزمايش هاى انجام شــده مشخص شد كه 
در حضور ATP پمپ هاى سلولى حدود 78 ميلى ولت انرژى معادل 
نيروى مورد نياز جهت فعاليت يــك ميكروچيپ رايانه اى را توليد 
مى كننــد. محققان معتقدند كه ضريب تبديل انرژى شــيميايى به 

الكتريكى در پمپ هاى سلولى حدود 14,9 درصد است.

 دانشــمندانى از آمريكا و 
هوشمندى  دستكش  ايتاليا 
ســاخته انــد كــه انرژى 
مورد نيــازش را از حركات 
دريافت  دســت  انگشتان 

مى كند.
هوشمند  هاى  دســتكش 
قابليت برقرارى تعامل انسان – ماشين را دارند با اين حال همواره 
يك مانع جدى در راه توســعه آنها قرار داشته و آن اينكه طراحى 
مدلهايى كه ســاختار طبيعى داشته و در عين حال بتوان به عنوان 

يك ابزار حسى از آنها استفاده كرد كارى دشوار بوده است.
اكنون گروهى از دانشــمندان دانشگاه MIT با همكارى دانشگاه 
پلــى تكنيك تورينــو در ايتاليا گامى بلند به ســوى طراحى مدل 
جديدى از اين فناورى برداشــته اند كه مهمترين ويژگى آن جذب 

انرژى مورد نياز از انگشتان دست است.
ايــن فناورى جديــد Goldfinger نام دارد و با اســتفاده از آن 
مى توان امورى همچون كنترلهاى ســاده از طريق اشــاره را به 
راحتى انجام داد. در نگاه اول اين فناورى جديد شــباهت زيادى به 
دستكش ويژه اسكى بازان دارد اما در دل آن تجهيزات الكترونيكى 

و مكانيكى مختلفى تعبيه شده است.
به عقيده كارشناســان، اســتفاده از اين فناورى جديد در مقايسه با 
نمونه هاى مشــابه راحت تر بوده حال آنكه شرايط بهترى را براى 

وارد كردن داده ها و فرمان دادن از طريق آن فراهم مى كند.
اين دستكش هوشمند به طور بيسيم با رايانه يا ساير دستگاههاى 
مشــابه متصل شــده و انرژى مورد نياز خــود را از طريق حركات 
انگشتان به دست مى آورد. اين نوآورى به واسطه استفاده از نوعى 

ترانسفورماتورهاى فيزوالكتريكى انعطاف پذير حاصل شده است.
اســتفاده از اين تجهيزات الكترونيكى تأثير زيادى بر افزايش وزن 
كل دســتكش نداشــته و در عين حال نياز اندكى به اســتفاده از 
كابل ها بوده اســت. قرار گرفتن ماهرانه حســگرها، ســوئيچها و 
ســيم هاى مختلف در دل بافت دستكش به گونه اى بوده كه در 

نگاه اول نمى توان آنها را تشخيص داد.

 MIT گروهى از دانشــمندان دانشــگاه
امكان كنترل كردن تجهيزات الكترونيكى 

با استفاده از پا را فراهم آورده اند.
پيشتر شركت خودروســازى فورد آمريكا 
فناورى پيشــرفته اى ارايه كرده بود كه 
طى آن صاحب خودرو با ضربه مختصرى 
كه به پشت خودروى خود وارد مى كرد، با 
بازشــدن درب عقب، آن هم بدون استفاده از دست مواجه مى شد 
و حاال دانشمندن دانشگاه MIT نيز از نگرش مشابهى در نوآورى 

خود بهره برده اند.
در واقــع آنها تالش كرده اند تا امكانى را فراهم آورند كه افراد در 
زمانى كه نمى توانند از دستهايشان استفاده كنند، كنترل تجهيزات 
الكترونيكــى را با پاهايشــان انجام دهند. اين دانشــمندان كه در 
آزمايشــگاه MIT Media مشــغول به كار هستند نسخه پيش 
ساخته فناورى جديدى موســوم به KickSoul را ارايه كرده اند 
كــه به كاربر اجازه مى دهد رايانه، تلفن همراه و ســاير تجهيزات 

الكترونيكى خود را با استفاده از حركات پا كنترل كند.
آنهــا تجهيزات الكترونيكى ويــژه را را به بخش ميانى يك كفش 
معمولــى متصل كــرده اند. اين تجهيزات شــامل ميكــرو رايانه 
Arduino، بلوتوث و سيســتمى متشــكل از شــتاب ســنج و 
ژيروسكوپ هستند كه كاربر با استفاده از آنها مى تواند تلفن همراه 

هوشمند خود را نيز كنترل كند.
اين دانشــمندان تمامى حــركات پا را الگوبــردارى و ثبت كرده 
و امكانــى را فراهم كــرده اند كه طى آن با اســتفاده از الگوريتم 
مخصوصى ارتباط ميان تلفن همراه و ســاير تجهيزات الكترونيكى 
مشابه با كفش برقرار مى شــود. بدين ترتيب مى توان فرمانهاى 

الزم را از طريق حركات پا صادر كرد.

ساخت میکروچیپ هایی که 
برق بیولوژیک تولید می کنند

دستکش هوشمندی که 
از حرکات انگشتان نیرو می گیرد

تلفن همراهتان را با پا جواب دهید!

يك شركت خودروساز كره اى از چند ماه ديگر اقدام به فروش 
جهانــى محصول الكتريكى مى كند كــه مى توان آن را ظهور 

خودرويى متعلق به آينده در عصر حاضر دانست.
شركت خودروســازى هيونداى محصول IONIQ را در حالى 
بــراى فروش در ســطح جهانى آماده مى كند كه بســيارى از 
كارشناســان صنعت خودروســازى آن را نمايشــى استثنايى از 

تحول در بخش خودروهاى برقى اين صنعت برشمرده اند.
هيونداى براى اينكه جذابيت نهفته در اين خودروى ســدان را 
همچنــان در اوج نگاه دارد از انتشــار تصاوير اصلى مربوط به 
آن خــوددارى كرده و در قالب تصاوير رايانه اى، گوشــه اى از 

هنرنمايى مهندسانش را نشان داده است.
ســاختار آيروديناميكى در اين خودرو حرف اول را مى زند. اين 
ويژگى كه از قسمت سپر جلو آغاز و تا چراغهاى عقب ادامه مى 
يابد مقاومت خودرو را در برابر جريان هوا به حداقل مى رســاند 

.IONIQ و اين يعنى شتاب و سرعت بيشتر
اين شــركت كره اى در ارايه تصاوير رايانه اى محصول جديد 
خود ابتكارى نيز به خرج داده و با كم رنگ نمايش دادن فرمان 
تــالش كرده كه بيننده را متوجه انبوه اطالعات و فناورى هاى 

نمايش داده شده در پشت آن كند.
در بخش مركزى داشــبورد سيستم تهويه هواى مطبوع خودرو 
قرار دارد كه در دل آن مى توان صفحه نمايشــگر لمسى را نيز 
مشــاهده كرد. از طريق اين نمايشــگر راننده و سرنشينان مى 
توانند هرگونه اطالعاتى كه در حين رانندگى به آن نياز دارند را 

از سيستم هوشمند اطالع رسانى خودرو دريافت كنند.
قرار اســت اين خودرو پس از نمايش در كره جنوبى، راهى اروپا 
و نمايشــگاه بيــن المللى خودروى ژنو و در نهايت نمايشــگاه 

خودروى نيويورك شود.

شــركت گوگل پتنت جديدى را ثبت 
كرده كه در آن يك ســاعت هوشمند 
برپايه قابليت نمونه بردارى خونى بدون 
نياز به سوزن، به چشم مى آيد. آن طور 
كه از شــواهد پيداســت اين ســاعت 
براى  جايگزينى  مى توانــد  هوشــمند 
دستگاه هاى فعلى تشخيص ميزان قند 

خون باشــد تا اين شركت گام مهم ديگرى در راستاى مبارزه با 
بيمارى ديابت بردارد.

اين دستگاه، افزايش فشار لحظه اى را به لوله اى كه در آن يك 
جسم كوچك قراردارد مى فرستند تا بدين طريق، پوست سوراخ 
شــده و مقدار خون كمى، برداشته شــود. پس از دريافت قطره 

خون، اين مايع به داخل لوله اى با فشار منفى، مكيده مى شود.
در توضيحات ثبت اختراع اينچنين مى خوانيم كه با اســتفاده از 
چنين كاربردى مى توان مقــدار خون جزئى را براى نمونه هايى 

مانند تشخيص ميزان قند خون، بدست آورد.
اگرچه هنوز مشــخص نيست كه اين دســتگاه چه زمانى روانه 
بازار خواهد شد اما آنچه مســلم است، اين اولين تالش گوگل 
به منظور يافتــن راهكارهايى مرتبط با بيمارى ديابت نيســت 
و نخواهــد بود. اين شــركت در حال حاضــر همكارى هايى را 
با شــركت Novarits در دســتور كار دارد كه در آن توسعه 
لنزهاى هوشــمند تماسى كه به طور بى سيم به گوشى هوشمند 
شما متصل خواهند شد و ميزان قند خون را تشخيص مى دهند، 
مدنظر قرار گرفته اســت. عالوه بر اين در اقدام ديگرى توسعه 
لنزهايى براى درمان دوربينى نيز در پروژه هاى در دســت اقدام 

اين شركت است.
بهره گيرى از اين تكنولوژى ها، اجبار براى استفاده از سنسورها، 
ريزتراشــه ها و ديگر تجهيزات الكترونيكــى در قالب لنزها را 
تا حــد زيادى مرتفع خواهــد كرد. عالوه بر ايــن  گوگل به 
تازگى پتنت ديگرى را ثبت كرده كه در آن لنزهايى مجهز به 
دوربين، مشاهده مى شوند. در تخمين هاى اعالم شده از سوى 
سازمان جهانى بهداشــت اينچنين عنوان شده كه 9 درصد از 
افراد بالغ باالى 18 ســال از بيمارى ديابت رنج مى برند و 1,5 
ميليون نفر تنها در ســال 2015 بــر اثر اين بيمارى جان خود 

را از دست داده اند.

دو كارآفرين كانادايى با توجه به آلودگى 
شديد برخى شهرهاى بزرگ دنيا در حال 
خودشان  كشور  پاك  هواى  صادرات 
هستند. دو كارآفرين كانادايى با توجه به 
آلودگى شديد برخى شهرهاى بزرگ دنيا 
هواى  صادرات  و  سرمايه گذارى  حال  در 

پاك كشور خودشان هستند. 
را كانادا  راكى  كوهستان  هواى  تا  دست يافته اند  روشى  به  آن ها 
تجارى نام  با  را  آن ها  اكنون  و  كنند  بسته بندى  قوطى هايى  در 

«Vitality Air» در سراسر دنيا به فروش مى رسانند. 
اين اوليه  ايده ى  طرح،  اين  پايه گذاران  از  پاكت،  تروى  گفته  به 
كار از يك شوخى شروع شد؛ زمانى كه در گپى دوستانه با موزس
مى شد چه  اينكه  و  كردند  صحبت  هوا  آلودگى  درباره  تصادفًا  لَم 
مردمى براى  را  خودشان  پاك  هواى  از  كمى  مى توانستند  اگر 
ببرند كه از آن بى بهره اند و اين گونه شد كه واقعًا تصميم گرفتند

اين كار را انجام دهند.
آن ها نخستين محصول خود را در سايت eBay به قيمت 99 سنت
فروختند و بعدى را 168 دالر. تا اينكه در سال 2014 نهايتاً به صورت
رسمى فعاليت تجارى خود را آغاز كردند. محصوالت آن ها در اندازه هاى
مختلف و با قيمتى بين 15 تا 46 دالر به فروش مى رسد. بطرى هاى

15 دالرى ارزشى برابر 150 بار كشيدن اكسيژن به ريه را دارد.

این خودرو 
متعلق به آینده است

ساعت هوشمند گوگل و 
تشخیص قند خون بدون سوزن

فروش هوای سالم
هر بطری ۴۶ دالر!

دكتر صاكى عنوان كرد:

توسعه همكارى هاى بين المللى 
دانشگاه علوم پزشكى اهواز با ايتاليا، ژاپن و آمريكا

معاون توسعه پژوهش و فناورى دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور 
همكارى هاى  توسعه  راستاى  در  دانشگاه  اين  برنامه هاى  اهواز 
بين المللى را تشريح كرد. دكتر نادر صاكى اظهار كرد: در حال حاضر 
درزمينه درمان هاى ضدويروسى ايدز در حال اجراى يك پروژه با دانشگاه 
هاروارد هستيم كه كيت هاى تشخيصى از خارج كشور در اختيار محققان 
دانشگاه قرار گيرد و تحقيقات تكميلى بر روى آن ها انجام شود. در اين پروژه 
دانشمندان ايرانى دانشگاه هاروارد با دانشگاه جندى شاپور اهواز به محوريت 
دكتر مكوندى همكارى مى كنند اما مديريت پروژه با گروه دانشگاه و همه 
حقوق آن براى دانشگاه محفوظ است. وى خاطرنشان كرد: همچنين در 
موضوع ريزگردها يك گروه تحقيقاتى از دانشگاه مذاكراتى را براى 
اجراى يك پروژه تحقيقاتى با دانشگاه ميالن ايتاليا و همچنين يك 
پروژه با دانشگاه ميشيگان آمريكا انجام داده است زيرا مباحث مرتبط با 
ريزگردها بسيار پيچيده است و نياز به ابرازهاى هايتك براى تشخيص 
رايزنى هايى  دليل  همين  به  است  پديده  اين  مختلف  جنبه هاى 
مطالعات  اجراى  براى  مذاكرات  سازى  نهايى  حال  در  و  انجام شده 
هستيم. معاون توسعه پژوهش و فناورى دانشگاه علوم پزشكى 
جندى شاپور اهواز بابيان اين كه در حوزه سرطان نيز پروژه هاى 
مشترك با كشور ژاپن در حال تعريف است، گفت: اين پروژه ها از 
طريق مركز تحقيقات سرطان دانشگاه در حال پيگيرى و نهايى 

سازى است. در حال حاضر مذاكرات اين طرح ها انجام شده اما 
هنوز نهايى نشده اند. پيش پروپوزال ها و پيش طرح ها نيز در حال 
همچنين  هستند؛  طرح ها  اجراى  و  تصويب  براى  شدن  نهايى 
با اين موضوع موافقت شده است كه محققان و دانشمندان ما 
بتوانند در ژاپن دوره هاى تخصصى در مراكز علمى آن ها طى 
كنند. صاكى تصريح كرد: نگاه دانشگاه به اين سمت است كه 
اساتيد بتوانند از فرصت هايى كه در اختيار آن ها قرار مى گيرد، 
با  ارتباط  و  بين المللى  كنگره هاى  در  حضور  با  و  كنند  استفاده 
تفاهم نامه هاى  و  پژوهشى  كارهاى  بتوانيم  بين المللى  محققان 

مشترك بيشترى با دانشگاه هاى خارج از كشور داشته باشيم و 
در حوزه هاى كارآفرينى، صنعتى و دانش بنيان به موفقيت هاى 
بيشترى دست يابيم. وى بابيان اين كه آمارهاى دانشگاه نشان 
محققان  تشويق  با  افزود:  دارد،  بين المللى  فعاليت هاى  رشد  از 
توانستيم نسبت به سال هاى قبل آمارهاى بهترى در اين بخش 
در  حضور  براى  محققان  به  پرداخت ها  به طورى كه  دهيم  ارائه 
و  پژوهش  توسعه  معاون  يافت.  افزايش  بين المللى  كنگره هاى 
خصوص  در  اهواز  جندى شاپور  پزشكى  علوم  دانشگاه  فناورى 
رويكرد دانشگاه نسبت به همكارى با كشورهاى خاص، تصريح 
افراد  حوزه  هر  در  كه  است  به گونه اى  تحقيق  و  پژوهش  كرد: 
توانمندتر و شاخص ترى در بعضى از كشورها يافت مى شوند كه 
با توجه به وجود اين افراد ارتباطات بين المللى شكل مى گيرد. در 
حوزه سرطان كشور ژاپن از دانش پيشرفته تر سلولى و ملكولى 
برخوردار است به همين دليل همكارى محققان دانشگاه با اين 
كشور مى تواند كمك مؤثرى براى افزايش دانش و فعاليت هاى 
پژوهشى آن ها در اين حيطه باشد. صاكى ادامه داد: همچنين اگر 
محققانى از خارج كشور براى همكارى با دانشگاه در حوزه هاى 
خاص اعالم آمادگى كنند، مى توانيم با توجه به رزومه آن ها با اين 

افراد به عنوان همكار در پروژه هاى مشترك كاركنيم.

يك مهندس خــالق، كمربندى را به نام 
Ion Belt ساخته كه مى تواند به عنوان 
باترى همراه استفاده شود. اين كمربند به 
باترى سه هزار ميلى آمپر در ساعت مجهز 
شده كه براى شارژ كامل تمام دستگاه ها 
و گوشــى ها ى هوشــند كافى است. اين 
كمربند شــامل يك چراغ LED است كه 
ميزان باترى باقى مانده را به شــما نشان 
 USB مى دهد. همچنين شامل دو درگاه
براى شارژ دســتگاه هاى هوشمند و خود 
كمربند اســت. Ion Belt از جنس چرم دست ساز است و داراى سگك هاى براقى است كه 
مى تواند با هر نوع لباس هماهنگ شــود. سازنده اين كمربند ادعا مى كند كه هيچ نگرانى مبنى 

بر آســيب ديدن باترى درون آن يا حتى آتش گرفتن آن وجود ندارد.

آزاد  دانشگاه  دانشــمندان  جديد  تحقيقات 
بروكسل بر روى رفتار سوسكها نشان داده 
كه اين موجودات داراى شــخصيت بوده و 

هستند. خجالتى  آن ها  از  برخى  حتى 
محققان دريافتند كه سوسك ها پس از خروج 
از پناهگاه خود از ويژگيهاى شخصيتى خاص 
برخوردار بوده و در حاليكه برخى جسورانه به 
اطراف مى خزند، برخى ديگر خجالتى بوده و 
به جستجوى پناهگاه مى پردازند. اگرچه اين 
كشف نمى تواند اين حشرات را خوشايند كند 

اما مى تواند دليل موفقيت تكاملى سوسك ها را توضيح دهد.
محققان در پژوهشــى به بررســى رفتار اين حشــرات در زمان ورود آن ها به يك محيط باز 
پرداختنــد. آن ها بر اين فرض بودند كه سوســك ها همه از يك ويژگى شــخصيتى مشــابه 
برخوردار بوده و به يك شــكل در زمان ورود به منطقه باز رفتار مى كنند اما مشاهدات آن ها 
بــه نمايش تفاوت هاى آشــكار پرداخت. محققان اين موجــودات را در گروه هاى خجالتى يا 
محتاط و جســور يا جستجوگر طبقه بندى كردند. سوســك هاى خجالتى آن هايى هستند كه 
زمان بيشــترى را در پناهگاه مانده و كمتر در اطراف حركت و كاوش مى كنند. سوسك هاى 

شــجاع در عوض زمان كمترى را پنهان مانده و در اطراف به گردش مى پردازند.
محققان پيامدهاى اين شــخصيت ها براى رفتار اجتماعى را مورد بررســى قرار داده اند. آن ها 
به دنبال ســندروم هاى رفتارى بودند كه به طبقه بندى اين موجودات كمك كرده و اطالعات 
بيشــترى در مــورد هم افزايى موجود بين شــخصيت و رفتار اجتماعى ارائــه مى دهد. بنظر 
مى رســد كه اين تفاوت هاى شخصيتى به زنده ماندن سوســك ها با پيش گرفتن رفتارهاى 

متفــاوت كمك كرده و حداقل تعدادى از آن ها در زمان وقوع باليا دوام مى آوردند.
در آزمايشــات، سوسك هاى آمريكايى به برچســب هاى راديويى براى نظارت بر رفتار آن ها 
مجهز شــدند. اين موجودات در تاريكى نگهدارى شــده و ســپس در دسته هاى 16تايى در 
ناحيه ايى كه توســط حصار الكتريكى براى جلوگيرى از فرار آن ها احاطه شده بود، آزاد شدند.
ســرعت اين حشرات در زمان يافتن پناهگاه و زمانى كه براى كاوش در اطراف به دنبال غذا 

شد. اندازه گيرى  مى كردند،  صرف 
به گفته محققان، تفاوت شــخصيتى در محيط طبيعى سوســكها مى تواند شانس پيدا كردن 
غذاى بيشــتر را براى انواع شجاع و كاوشــگر آن ها افزايش دهد اما در همان زمان، احتمال 

افزايش مى يابد. آن ها نيز  از بين رفتن 

کمربندی که شارژر می  شود

سوسک ها هم شخصیت های جسور 
و خجالتی دارند!

شد  موفق  انگلستان  در  ايرانى  محقق  يك 
خيلى  كارايى  و  بازدهى  با  نورى  ديودهاى 
باال را بسازد. اين ديودهاى نورى در صفحه 

نمايشها قابل كاربرد است.
در  دكترى  پسا  محقق  مقدم  صابرى  رضا 
طرح  مجرى  و  انگلستان  كمبريج  دانشگاه 
مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  نورى  ديودهاى 
ماده  اساس  بر  نورى  ديودهاى  اين  گفت: 
«پروفس  ارگانيك  غير  و  ارگانيك  هيبريد 

كايت» (ساختار بلورى) ساخته شده است.
در  بار  اولين  براى  كايت،  پروفس  افزود:  وى 
شده  شناخته  اى  ماده  عنوان  به   2010 سال 
 10 خورشيدى   هاى  سلول  در  توانسته  كه 
تا  ميزان  اين  كه  باشد  داشته  بازدهى  درصد 

سال 2013 توانسته به 20 درصد برسد.

باالى  كارايى  دليل  به  اينكه  بيان  با  وى 
آن  از  خورشيدى،  هاى  سلول  در  ماده  اين 
عنوان  كرديم،  استفاده  نورى  ديودهاى  در 
كه  هستند  ديودهايى  نورى،  ديودهاى  كرد: 
شوند  مى  استفاده  نمايش  صفحه  عنوان  به 
از  توان  مى  كه  بدهيم  نشان  توانستيم  ما  و 
پروفس كايت در طول موج هاى مختلف نيز  

استفاده كرد.
به گفته صابرى مقدم ، اين ديودها در طول 
موج هاى مختلف يعنى از نزديك مادون قرمز 
تا محدوده نور مرئى كارايى و بازدهى بااليى 
از خود نشان مى دهد به همين دليل مى توان 

از آن براى ديودهاى نورى بهره برد.
وى گفت: با افزايش كارايى ديودهاى نورى، 
بازدهى و كارايى نمايشگرها (صفحه نمايش) 

افزايش پيدا مى كند.
اول  حالت  در  ديودها  اين  بازدهى  گفت:  وى 
از  بعد  درصد  تا 10  اكنون  ولى  بوده  5درصد 

يك سال گزارش شده است.
از  خارج  ايرانى  محقق  مقدم،  صابرى  رضا 
نمايشگاه  شانزدهمين  اختتاميه  در  كشور 
پژوهش، فناورى و فن بازار از سوى دفتر مقام 

معظم رهبرى مورد تقدير قرار گرفت

ساخت دیودهای نوری 
با بازدهی باال توسط محقق ایرانی

بسيارى از كارشناسان صنايع تجهيزات دفاعى و 
تسليحات هوايى معتقدند كه زمان معرفى نسل 
جديد جت هاى جنگنده با قابليت هايى همچون 
سالح هاى ليزرى و سرعت  مافوق صوت نزديك 
توليد  شركت  مسئوالن  خراسان،  منطقه  است. 
تجهيزات نظامى هوايى نورثروپ گرومن آمريكا 
از مدل مفهومى جنگنده نسل جديد با قابليت هايى 
سالح  با  مختلف  اهداف  نشانه گيرى  همچون 
ليزرى، سرعت باال و پنهان ماندن از پيشرفته ترين 
رادارهاى موجود، رونمايى كردند. شركت نورث  
روپ گرومن با معرفى مدل مفهومى جنگنده فوق 
پيشرفته نسل ششم به دنبال تسلط بر آسمان و 
توليد محصولى بدون رقيب در ميان شركت هاى 

سازنده تجهيزات هوايى است.
مسئوالن شركت نورث  روپ گرومن با اشاره به برخى 
از ويژگى هاى برجسته نسل ششم جنگنده هاى 
مسلط بر آسمان همچون سرعت مافوق  صوت و 
سالح هاى ليزرى با قابليت هدف گيرى پيچيده از 

ارائه اطالعات بيشتر خوددارى كردند.
هوايى  صنايع  مطرح  كارشناسان  از  برخى 
معتقدند كه نسل ششم هواپيماى جنگنده بايد 
شوند،  مجهز  خنك كننده  جديد  تجهيزات  به 
گرماى  ليزرى  سالح هاى  از  استفاده  كه  چرا 

زيادى توليد كرده و شناسايى اين جنگنده ها 
را آسان مى كند.

نورث   شركت  اجرايى  مدير  هرناندز،  كريس 
نسل  طراحى  و  فناورى  مورد  در  گرومن  روپ 
ششم جنگنده ها اظهار كرد: يكى از مهم ترين 
ويژگى هاى در نظر گرفته شده براى نسل ششم، 
بمب افكن  مانند  باال  بسيار  پروازى  برد  قابليت 
B2 است، چرا كه پايگاه هاى هوايى با فناورى 
مورد نياز جهت فرود و خدمات به نسل جديد 

جنگنده ها در كشورهاى ديگر موجود نيست.
مشكالت  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  وى 
با  ليزرى  سامانه هاى  طراحى  در  موجود 
انتظار  مصرف  كم  موتورهاى  و  كم  حرارت 
مى رود توليد نسل ششم جنگنده هاى مدرن تا 

سال 2030 ميالدى تاخير داشته باشد.

معرفی نسل ششم جت های جنگنده
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محقق ايرانى دانشگاه كارولينسكا با همكارى گروهى از محققان 
در يك طرح بين المللى موفق به توليد داروى ضد ســرطان شد 
كه اولين تســت بالينى اين دارو ســال آينده در انگلستان انجام 
خواهد شد. دكتر سعيد اشتاد، از محققان طرح توليد داروى جديد 
ضد سرطان گفت: پروژه داروى جديد ضد سرطان تنظيم كننده 
آنزيم MTH1، يك طرح بين المللى است كه از سوى مؤسسه 
كارولينســكاى سوئد و آزمايشگاه Sci Life Lab در قالب تيم 
تحقيقاتى 50 نفره اجرايى شــد و من به عنوان يكى از محققان 

اصلى در اجراى اين طرح تحقيقاتى مشاركت داشتم.
وى با بيان اين كه فاز پژوهشــى اين طرح 4 تا 5 سال به طول 
انجاميد، اظهار داشــت: با تكميل بخش پژوهشى طرح، مقاله 
آن نيز در ســال 2014 مجله نيچر به چاپ رسيد و مورد توجه 
مجامع علمى قرار گرفت. اشتاد، با تاكيد بر اين كه تحقيقات اين 
دارو در مراحل نهايى قبل از بالين (pre-clinical) قرار دارد، 
خاطرنشان كرد: اين دارو «كارولى ديپ» نامگذارى شده است.

اين محقق با اشــاره به عملكرد ايــن دارو در بدن توضيح داد: 
سلو هاى ســرطانى حاوى مواد اكسيد شده هستند و آنزيمى در 
بــدن به نام MTH1 وجود دارد كه وظيفه آن پاكســازى مواد 
اكسيده شــده از سلول هاست تا از اين طريق سلول ها بتوانند به 

رشــد و بقاى خود ادامه دهند. وى با تاكيد بر اين كه در حالت 
عادى مواد اكسيد شده داخل سلول ها به ميزان كمى وجود دارد، 
خاطرنشــان كرد: در اين مطالعات تالش كرديم تا با استفاده از 
يك داروى شــيميايى اقدام به مهار آنزيم MTH1 كنيم تا به 
صورت اختصاصى فعاليت كند. اشتاد، يادآور شد: در اين مطالعات 
به داروى جديد ضد ســرطان دســت يافتيم كه با تنظيم كردن 
آنزيم MTH1، سلول هاى سرطانى را از بين مى برد؛ ضمن آن 

كه اثرات مخربى بر روى سلول هاى سالم ندارد.
اين محقق ايرانى موسســه كارولينسكا كاهش عوارض جانبى 
را از مزاياى اين دارو نام برد و يادآور شد: آزمايش هاى حيوانى 
اى دارو بر روى مدل هاى حيوانى ســرطان مالنوما (پوست)، 
سرطان AML (خون) و سرطان كلوركتال (روده) اجرا شد كه 
نتايج قابل قبولى به دست آمد. وى در عين حال اظهار داشت: 
اين كه دارو بر روى كدام يك از انواع ســرطان ها موثرتر است 

نياز به انجام تست هاى بالينى بيشتر دارد.
به گفته اين محقق، قرار اســت از ســال آينده ميالدى اولين 

تست بالينى اين دارو در انگلستان اجرايى شود.
دكتر سعيد اشــتاد ديپلم خود را از دبيرستان عالمه حلى دريافت 
كرد و از دانشــگاه شهيد بهشتى در رشــته زيست شناسى فارغ 
التحصيل شــد. وى تحصيالت خود را در رشــته زيست شناسى 
مولكولى دانشــگاه يوما سوئد ادامه داد. اشــتاد در حال حاضر در 
موسســه كارولينسكا دوره دكترى خود را مى گذراند و با مشاركت 
در اجراى طرح بين المللى توليد داروى ضد سرطان، از سوى ايران 
موفق به دريافت جايزه «باور» (رقابت علمى نخبگان جوان ايرانى 
در اروپا) شد. اين جايزه در مراسم اختتاميه شانزدهمين نمايشگاه 

دستاوردهاى پژوهش، فناورى و فن بازار به وى اعطا شد.

تولید داروی جدید ضد سرطان با مشارکت محقق ایرانی
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اما  بهشت.  يادآور  و  زيبا  نامى  "پرديس" 
ديدن منطقه پرديس اهواز ذهن شما را به كجا 
و  محروميت  فقر،  يقين  به  قطع  كشاند!؟  مى 
بى توجهى يك ترادف زيبا براى منطقه پرديس2 

اهواز است. 
حال  عين  در  و  بزرگترين  از  يكى   ، پرديس2 
پرجمعيت ترين محله ها واقع در منطقه 4 شهردارى 
اهواز است. سالهاست كه كمر اين منطقه زير بار 

كاستى ها، معضالت و كمبودها خم گشته است. 
بيش از يك دهه است كه شهروندان اهوازى در 
و  گزيده  اقامت  پرديس  محروم  اما  وسيع  منطقه 
طى سالهاى مديد با مشكالت و محروميت هاى 
بسيارى دست به پنجه هستند و هيچ دست يارى 
رسانى در طول اين سال ها، كار چشمگيرى براى 
رفاه حال اهالى انجام نداده است! به عبارت بهتر 

وضعيت پرديس2 اسفبار است!
اما نوبت به ارائه خدمات شهرى كه مى رسد گويى 
مديران و مسووالن شهرى بويژه شهردارى، اهالى 
پرديس2 را از شهروندان اهوازى به حساب نمى آورند.

اين  نيازهاى  و  كمبودها  بيان  به  بخواهيم  اگر 
منطقه بپردازيم به بيان كدام معضل بپردازيم و بر 
كدام يك چشم بپوشانيم!؟ از كوچه و خيابانهاى 
خاكى  هنوز  و  نشده  آسفالت  كه  فرعى  و  اصلى 
مانده اند و مملو از  چاله هستند. چاله هايى كه  
با كمترين بارندگى و آبگرفتگى معابر به باتالق 

مملو از آب و زباله تبديل ميشوند.
زيتون  و  كيانپارس  چون  منطقه اى  در  اما 
صورت  تخريبى  هيچ  اينكه  وجود  با  كارمندى 
آسفالت  روى  را  آسفالت  كه  شده  بارها  نگرفته، 
هاى  خيابان  كه  حالى  در  مى ريزند؛  سالم 
از  بسيارى  دارند.!!  آسفالت  به  نياز  پرديس 

خيابان ها جدول گذارى هم ندارند!! 
از عدم جمع آورى زباله هاى شهرى و يا از نبود 
سطل زباله بزرگ به اندازه كافى بايد سخن گفت! 
زباله هايى كه در گوشه گوشه پرديس به پايگاه 
ها  گربه  و  ولگرد  هاى  سگ  و  حشرات  تجمع 
براى  شهروندان  راهكار  تنها  و  اند  گشته  تبديل 
رهايى از بوى تعفن زباله تنها سوزندان آنهاست. 
براستى آيا پرديس2 سهمى از فضاى سبز ندارد!؟ 
تاكسى ها هم تا انتهاى منطقه تردد نمى كنند و 
در گرماى سوزان آفتاب و روزهايى كه از كثرت 
گرد و غبار نفس به شمارش مى افتد، شهروندان 
كه در ميان آنها افراد پير و كهنسال يا بيمار وجود 
دارد به اجبار بايد از فلكه بهزيستى تا مقصد پياده 

روى كنند. 
نكته ديگر آنكه زيبا سازى در پرديس2 معنايى 
ندارد، هيچ المان و نمادى از زيبا سازى بر چهره 

چروكيده پرديس2 ديده نمى شود! 
كالنشهر  شهردار  كه  بود  پيش  سال  يك  تقريبا 
اهواز در جمع ساكنان يكى از مناطق محروم اهواز 
مناطق  نيازهاى  داريم  وظيفه  بود:"  داشته  اظهار 
كمتر برخوردار اهواز را به گونه اى برطرف كنيم 
تا فاصله زيادى كه به لحاظ مزيت هاى نسبى با 
ساير مناطق دارند از بين رفته و سطح متوسط و 
قابل قبولى از امكانات و خدمات شهرى در اختيار 

اين مناطق قرار بگيرد". 
از سوى ديگر هم معاون فنى عمرانى منطقه 4 اهواز 
نيز در يكى از صحبت هاى خود تاكيد كرد كرده 
بود كه "شهردارى نمى تواند در كل مديريت شهرى 
دخالت كند، زيرا حاكميت از آن شهردارى نيست 
با  شدن  مواجه  صورت  در  شهروندان  متاسفانه  و 

مشكلى، از شهردارى گاليه مند مى شوند". 
بايد به اين عزيزان گفت كسى از شهردارى انتظار 
آن را ندارد كه در كل مديريت شهرى دخالت كند 
در جايى كه شهردارى در انجام وظايف قانونى خود 

عاجز و به عبارت بهتر بى تفاوت است.
بارها شده كه دوباره كارى و يا حتى سه باره 
در  شهرى  خدمات  توسعه  خصوص  در  كارى 
كه  مناطقى  اما  گرفته،  صورت  مناطق  بعضى 
بى نصيب  دارند  امكانات  آن  به  بيشترى  نياز 
چنين  انجام  كه  است  حالى  در  اين  مانده اند، 
منطقه  آن  مردمان  رضايتمندى  باعث  كارى 
كالبد  در  را  نشاط  و  اميد  روح  و  مى شود 

ميدمد. منطقه 
هاى  آسفالت  نامطلوب  كيفيت  اينكه  تر  جالب 
شده  دار  ادامه  و  روتين  حدى  به  هم  شده  انجام 

است كه شهروندان نيز آن را به عنوان بخشى از 
زندگى خود پذيرفته اند. عاملى كه عالوه بر تحميل 
چهره اى آشفته بر شهر و خدشه سيماى شهرى، 
عبور و مرور شهروندان و رانندگان خودروها را نيز 

با مشكل مواجه كرده است.
«فردين كعبى» يكى از ساكنان پرديس 2 در اين 
خصوص گفت: انگار مسئولين فراموش كرده اند كه 

در اين مناطق انسان ها ساكن هستند.
نيز  پرديس2  ساكنين  اينكه  به  اشاره  با  وى 
از  بهره مندى  حق  شهروندان  ديگر  مثابه  به 
حال حاضر  در  افزود:  را دارند،  خدمات شهرى 
معابر برخى روستاها به مراتب بهتر و مناسب تر 

از پرديس2 است.
يك راننده ساكن اين منطقه نيز در باره وضعيت 
نامناسب آسفالت اين محله گفت: به دليل وضعيت 
ناشى  كه  گذرگاه ها  و  كوچه ها  آسفالت  نامناسب 
است،  آنها  بودن  خاكى  و  نامناسب  زيرسازى  از 
امر  اين  كه  شده اند،  انداز  دست  داراى  كوچه ها 
خسارت هاى زيادى را به جلوبندي و كمك هاي 

وسائل نقليه تحميل مى كند.
در  چاله ها  و  دست اندازها  وجود  افزود:  وى 
بعضي موارد سبب مي شود كه رانندگان براي 
خود  مسير  از  دست  اندازها  اين  تبعات  رفع 
به  منجر  موارد  پاره اي  در  كه  شوند  منحرف 

تصادفات مى شود.
سال   5 تقريبا  خودش  گفته  به  كه  طرفى  خانم 
از  ميگويد:  است،  ساكن  پرديس  در  كه  است 
ساكن  منطقه  اين  در  كه  است  سال  "مدت5 
هستم اما متاسفانه شهردارى آنقدر به اين منطقه 
بى توجه است تا آنجا كه هيچوقت حس نميكنم 

در شهر زندگى ميكنم."
با  تفاوتى  چه  پرديس  شما  بنظر  افزايد:"  مى  او 
مشكل  بزرگترين  بنده  بنظر  دارد!!؟  روستا  يك 
و معضل پرديس2 وجود خيابان هاى خاكى است 
با  شده  انجام  مكاتبات  و  پيگيرى  متاسفانه  كه 
شهردارى براى حل و فصل اين مشكل، هنوز به 

جايى نرسيده است." 
در  مؤلفه  نخستين  عنوان  به  شهرى  نظافت 
خودنمايى يك شهر و فاكتور اساسى در مديريت 

شهرى و توجه به خواسته هاى عمومى است.
بهداشتى  وضعيت  با  رابطه  در  ديگرى  شهروند 

پرديس2 ميگويد:"
محيط  كيفيت  به  توجه  پايدار،  شهرى  مديريت 
چشم انداز  و  شهر  فضاى  همان  يعنى  شهرى 
وضعيت  شاهد  حال  اين  با  مى طلبد،  را  شهرى 
وجود  و  هستيم  پرديس2  نظافت  نامطلوب 
زباله ها عالوه بر زشتى محله، مشكالت بهداشتى 
و روانى را براى شهروندان ايجاد كرده است زيرا در 
پرديس2 با كمبود شديد سطل زباله مواجه هستيم 
و تنها چاره اين است كه زباله ها را در زمين هاى 
فقط  هم  مسئوالن   و  بينذازيم  سكنه  از  خالى 

به تماشاى آن نشسته اند."
سوالى كه در اينجا به ذهن خطور ميكند اين است 
كه آيا در قانون ماده اى در ارتباط با ارائه خدمات 
شهردارى به مناطق محروم چيزى پيش بينى شده 

است يا خير؟
باره  اين  در  شهرى  مسائل  كارشناس  يك 
مندى  بهره  در  تناسبى  و  تعادل  هيچ  گويد:  مى 
خدمات  از  اهواز  شهر  مختلف  نقاط  در  مردم 

شهرى و رفاهى وجود ندارد. 
مهندس «حسين زادنيا» مى افزايد: متاسفانه از 
هاى  شهردارى  درآمدى،  و  مالى  امكانات  نظر 
يكى  و  دارند  زيادى  تفاوت  هم  با  اهواز  مناطق 
را  درآمد  ترين  پايين  ديگرى  و  درآمد  باالترين 
دهك  تعادل  و  عدالت  تحقق  براى  لذا  دارد. 
پايين  بودجه  باال،  هاى  دهك  با  پايين  هاى 
جمع  منطقه  باالترين  با  شهردارى  منطقه  ترين 
صورت  به  منطقه  هر  در  و  شده   2 بر  تقسيم  و 

مساوى هزينه شود. 
وى راه ديگر براى محتوايى تر شدن رسيدگى به 
نيازمندى هاى مناطق شهرى را تشكيل شوراى 
مشكالت  گويد:  مى  و  كند  مى  عنوان  محالت 
و نيازها بايد از ابتدا مطرح و سپس در مورد آن 

تصميم گيرى شود.
به گفته وى اولويت هاى توسعه در نقاط مختلف 
سبب  موضوع  اين  و  نيست  مشخص  اهواز  شهر 
نامتوازن  رشد  و  شهر  پايين  نقاط  ماندگى  عقب 

آن شده است.
انتظـار  گـفت:   بـايد  گـزارش  ايـن  پـايـان  در 
نمى رود كه شهردارى در پرديس2 معجزه كند. 

آب  مشكل  حل   ، زباله  مناسب  آورى  جمع 
گرفتگى خيابان ها هنگام بارندگى ، نصب سطل 
فضاى  نگهدارى  و  توسعه  كافى،  تعداد  به  زباله 

سبز و زيباسازى منظر شهرى از جمله انتظارات 
وظايف  از  البته  و  پرديس2  شهروندان  حق  به 

اصلى شهردارى است.

بررسى مشكالت شهرى كالنشهر اهواز و ارايه راهكارها (1) ؛

اولپرديس 2 ؛ از محروميت بى پايان تا بى توجهى مسووالن
مت 
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