
جناب آقاى دكتر جعفر سالمت دوم
بدينوسيله انتصاب جنابعالى بعنوان رياست كلينيك شهيد بقايى كه 
بيانگر تعهد، كارآمدى، لياقت و شايستگى برجسته شما در عرصه خدمت 
صادقانه است را تبريك عرض نموده و از ايزد منان مزيد توفيقات را براى 

خدمتى سرشار از شور و نشاط براى شما آرزومنديم.
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سيد احمد موسوى سفير 
سابق ايران در سوريه :

سوريه مانند هويزه
بعد از جنگ تحميلى

شده است

روحانى در ديدار شرودر:

تهران آماده
 همكارى هاى 

بين المللى براى مبارزه 
با تروريسم است

به همت 
سازمان آب و برق خوزستان؛

عمليات اجرايى پروژه 
انتقال آب شرب 

از دارخوين 
به شادگان آغاز شد

بررسى مشكالت شهرى كالنشهر اهواز (2) ؛

منبع آب ؛ 
منبع محروميت و معضالت شهرى

گزينش اصلح در انتخابات
معيارهاى اصلى و فرعى 
انتخاب شايسته چيست؟

كه  دارد  اصولى  خود  نظام  در  حكومتى  هر 
نظام  آن  حياتى  خطوط  و  كلى  هاى  سياست 
محسوب و همگان به خصوص كارگزاران و مديران، 

ملتزم عملى به آن خطوط در قول و عمل هستند.
بديهى است كه همه بايد آن اصول را رعايت كنند؛ 
از اين جهت هر فردى، تفكرى، هر خط و جريانى، 
هر حزب و تشكلى بايد در چهارچوب اين اصول حركت كند، در غير اين صورت غير 
خودى محسوب مى شود، لذا نمى تواند خودش را در قالب خدمت در اين چهارچوب 
قرار دهد. اصلح در اصطالح سياسيون كسي است كه نسبت به ديگر افراد صالح، كه 
با او براي تصدي يك مسئوليت مورد انتخاب يا بررسي قرار مي گيرند، از همه لحاظ 
قدرت و توانايي و شايستگي هايش بيشتر بوده، و در ميان آنها بهترين و برترين 
باشد. در قرآن كريم نسبت به رجوع به اهل خبره سفارش شده است : «فاسئلو اهل 
الذكر» يعني از اهل ذكر(خبره وكاردان) بپرسيد و در روايات ائمه معصومين هم 
نسبت به اين قضيه اشاره شده كه كسي كه لياقت و توانايي انجام كاري را ندارد 

نبايد آن مسئوليت را بپذيرد.
در نتيجه بايد نمايندگانى را برگزينيم كه به شرايط دنياى امروز و نيازهاى كنونى 
و  شجاعت   ، بينش  دانش،  و  علم  كارآمدى،  اعتقاد،  اخالق،  كنند.  توجه  جامعه 
و  نيكو  دنياى  اين  كه  است  اصلح  اى  نماينده  است.  نماينده  يك  الزمه  درايت 
نكوهيده را با هم بشناسد و بگونه اى تصميم بگيرد كه به حال جامعه مفيد باشد.
بايد دانست شايستگى يا صالحيت بايد در دو بخش مورد مالحظه قرار گيرد: 
ارزشى،  ابعاد  نظر  از  ب)  و...  توانمندى  تجربه،  فنى،  علمى،  ابعاد  نظر  از  الف) 

اعتقادى، اخالقى و پايبندى به ارزشها.
برخى نكات كه در محدوده نامه 53 نهج البالغه وجود دارد جهت يافتن گزينه 

مناسب مى تواند كمك خوبى باشد:
اظهار  در  بيشتر  صراحت  اجتماعى؛  نفوذ  و  تفكر  قدرت  مثبت:  معيارهاى  الف) 
اخالقى؛  پسنديده  صفات  در  جامعيت  نيكوكارى؛  راستى؛  و  صدق  ورع،  حق؛ 
منفى:  معيارهاى  ب)  امانتدارى.  به  شهرت  مردم؛  نزد  بودن  سابقه تر  خوش 
سركشى و عدم ظرفيت روحى؛ كوتاهى در امور واگذار شده به سبب غفلت و 
فراموشى؛ ناتوانى در حل و فصل قراردادهاى مسأله دار؛ جهل نسبت به جايگاه 
و مرتبه خويش و ديگران؛ ظاهرسازى و تظاهر به خوش خدمتى؛ مغلوب بزرگى 

كارها شدن؛ پريشان شدن از فراوانى كار.
آنچه در گفتارهاى رهبران دينى و سياسى ما مشهود است، شرايط معيارهاى اصلح، 

فراتر از چيزى است كه مردم تصور 
و  تحقيق  بايستى  لذا  كنند.  مى 
بررسى اصلح مورد دقت و كنكاش 

كافى قرار بگيرد.
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 پيش نيازهاى 
رابطه 

دو نفره را 
بشناسيد!

توسط محققان دانشگاه علوم 
پزشكى اهواز مشخص شد؛

اثبات اثر كنترل گر 
عصاره انجير
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استاندار خوزستان:

 17 نقطه خوزستان 
در طرح توسعه پايدار 

آباد مى شوند

با احترام با احترام 
صادق سالمت دومصادق سالمت دوم

صاحب امتياز و مديرمسئولصاحب امتياز و مديرمسئول

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

 كلينيك تخصصى  شهيد بقايى اهواز  
زايمان،اطفال،  و  داخلي،جراحي،ارولوژي،زنان  هاي  تخصص  داراي 

اعصاب و  مغز  مو،جراحي  و  بيني،ارتوپدي،پوست  و  حلق  و  گوش 
آزمايشگاه،راديولوژي،سونوگرافي،دندانپزشكي، داروخانه طرف قرارداد با تمام 
بيمه هاي درماني و بيماران آزاد، تخصص مغز و اعصاب،اعصاب و روان،گوارش،

چشم پزشكي، شنوايي  سنجي، بينايي سنجي.
آدرس  :  اهواز ، خيابان شريعتى ، كوچه آهنگرى جنب سينما فلسطين

نشريه جهان اخبار
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يك فروند شناور تجارى

 در دهانه اروند رود غرق شد
مديركل بندر و دريانوردى خرمشهر از غرق شدن يك فروند 
شناور تجارى به نام "فردين" بر اثر تخليه غيراصولى آب 

توازن، در دهانه اروند رود خبر داد.
دريانوردى  و  بندر  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
روز  دو  عصر  شناور  اين  گفت:  دريس  عادل  خرمشهر، 
گذشته كه بر اثر تخليه غيراصولى آب توازن، تعادل خود را 
اروند  دهانه  البيشه"در  "رأس  منطقه  نزديك  داد،  دست  از 
رود غرق شد. وى مشخصات اين شناور تجارى را از نوع 

دوبه، 55 متر طول و 9 متر عرض اعالم كرد.
مدير كل بندر و دريانوردى خرمشهر مقصد شناور فردين را 
كشور كويت عنوان كرد و افزود: اين شناور حامل 713 تن 

مصالح ساختمانى از نوع پودر سنگ بوده است.
هيچ  حادثه  اين  خوشبختانه  كرد:  خاطرنشان  دريس 
نجات  و  امداد  هاى  گروه  و  نداشته  همراه  به  جانى  تلفات 
بندرخرمشهر با حضور در محل حادثه، 6 سرنشين شناور را 
مليت  فردين  شناور  سرنشين   4 است،  گفتنى  دادند.  نجات 

هندى دارند و 2 سرنشين آن ايرانى هستند.

   معاون برنامه ريزى و تحقيقات شركت برق منطقه اى خوزستان :
 94 سال  ماهه   9 در  خوزستان  هاى  نيروگاه   
ميزان 24801 گيگاوات ساعت برق توليد كردند 

معاون برنامه ريزى وتحقيقات شركت برق منطقه اى خوزستان 
گفت: توليد برق كل استان در9 ماهه سال 94 برابر با  24801 
گيگاوات ساعت بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل  حدود 

سه درصد كاهش داشته است.
خوزستان،  اى  منطقه  برق  شركت  عمومى  روابط  گزارش  به 
شركت  اين  خبرنگار  با  گو  و  درگفت  موسوى  بالدى  سيدمهرداد 
افزود : سهم نيروگاههاى  برق آبى از ابتداى سال تا پايان آذرماه  
برابر36 درصد و  نيروگاههاى حرارتى 64درصد كل انرژى توليدى 
بوده كه نيروگاههاى حرارتى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

يك درصد  كاهش توليد داشته اند.
بالدى موسوى همچنين افزود : نيروگاه هاى حرارتى و گازى 
استان شامل رامين، زرگان، آبادان، خرمشهر و فجر هستند كه 
داشته  توليد  ساعت  گيگاوات   15875 جارى  ساِل  ماهه    9 در 
(نيروگاه  دولتى  بخش  توسط  درصد   54 ميزان  اين  از  كه  اند 
رامين) و 46 درصد توسط نيروگاه هاى بخش خصوصى توليد 

و به شبكه تحويل گرديده است. 
دراين  استان  گازى  و  حرارتى  هاى  نيروگاه  اظهارداشت:  وى 
ساعت  گيگاوات   57 از  بيش  روز  درهر  متوسط  طور  به  دوره 

برق توليد و به شبكه  تحويل داده اند.
معاون برنامه ريزى وتحقيقات شركت برق منطقه اى خوزستان 
افزود : حداكثر بار آذر ماه سال 94  برابر 2961 مگاوات بوده كه 
نسبت به ماه مشابه در سال قبل دو درصد افزايش داشته است. 
برابر  جارى   ساِل  ماه  در9  شبكه  بار  حداكثر  است  ذكر  به  الزم 
7521  گيگاوات ساعت بوده كه نسبت به سال قبل 1/ 6 درصد 
رشد داشته است. وى اضافه كرد: انرژى مصرفى در مدت ياد شده 
برابر 29771 گيگاوات ساعت بوده  كه نشان دهنده حدود 5/2  

درصد رشد مصرف  انرژى مى باشد .
خوزستان  پرور  شهيد  مردم  از  تشكر  و  تقدير  با  موسوى  بالدى 
بابت همكارى درمديريت مصرف انرژى الكتريكى در طى ساليان 
اخير و دعوت به مشاركت بيشتر گفت : گرچه شركت برق منطقه 
اى خوزستان تمهيدات الزم جهت تامين برق مطمئن و پايدار را 
براى كليه مشتركان در منطقه فراهم نموده اما به افزايش قابليت 
اطمينان شبكه و ايجادبستر همگانى بهينه از انرژى الكتريكى كه 
مديريت  شود  مى  محسوب  كشور  ملى  منابع  مهمترين  از  يكى 
اوج  ساعات  از  غيرضرورى  مصارف  جابجايى  و  برق  مصرف 
تمامى  توسط  روز  شبانه  ساعات  ساير  به   (23 الى   18) مصرف 

مصرف كنندگان الزم و ضرورى است .

جزييات كامل استخدامى 
دستگاه هاى اجرايى خوزستان

ثبت نام براى شركت در دومين آزمون استخدامى متمركز دستگاه هاى 
اجرايى كشور (شامل 18 دستگاه) از 20 دى ماه از طريق شبكه اينترنتى 

سازمان سنجش به نشانى www.sanjesh.org آغاز شد.
دفترچه  و  است  دى ماه   26 شنبه  تا  آزمون  اين  ثبت نام  مهلت 
سايت  روى  آزمون  اين  در  شركت  براى  ثبت نام  راهنماى 
سازمان قرار گرفته است. دومين آزمون استخدامى نيمه متمركز 
برنامه ريزى  و  مديريت  سازمان  نظارت  با  اجرايى  دستگاه هاى 
 21 جمعه،  آزمون  اين  برگزارى  زمان  كه  مى شود  برگزار  كشور 

اسفندماه 94 اعالم شده است.
دستگاه هاى  در  نفر   105 تعداد  ثبت نام،  راهنماى  دفترچه  طبق 

اجرايى استان خوزستان جذب خواهند شد.

يخ بازار مسكن آب مى شود؟
رييس انجمن صنفى انبوه سازان مسكن خوزستان گفت: در يك 
ماه گذشته در كشور و استان شاهد رشد معامالت در بازار مسكن 
در  مسكن  بازار  يخ  روند،  اين  تدوام  با  داريم  انتظار  كه  بوده ايم 

زمستان امسال و پايان سال شروع به آب شدن كند.
فرشيد پورحاجت اظهار كرد: در حوزه مسكن در كالنشهر اهواز 
جهت  ساختمانى  پروانه  صدور  كاهش  شاهد  خوزستان  استان  و 
احداث ساختمان  نسبت به استان هاى ديگر هستيم؛ با توجه به 
افزايش  تقاضاى  بخش،  اين  در  ساختمانى  پروانه هاى  كاهش 

زيربنا ساختمانى زياد شده است.
وى افزود: در 9 ماهه امسال در بخش زيربنا و مساحت واحدهاى 
به  نسبت  كاهش  درصد   5 تا   3 با  اهواز  كالنشهر  در  ساختمانى 
كشور  آمار  به  نسبت  كاهش  اين  كه  شديم  روبه رو  گذشته  سال 

قابل توجه است. 
كرد:  تصريح  خوزستان  مسكن  انبوه سازان  صنفى  انجمن  رييس 
در حوزه تقاضا و خريد مسكن متاسفانه بازار مسكن در سه سال 
ركود  در  كشور  بخش  اين  و  نبوده  خوبى  و  پايدار  بازار  گذشته 
موضوع  اين  از  هم  خوزستان  تبع،  به  كه  داشته  قرار  سنگينى 

مستثنى نبوده است.
پورحاجت ادامه داد: در حال حاضر بازار مسكن در شرايط خوبى 
قرار دارد و مردم مى توانند ورود كنند؛ قيمت ها قيمت هاى واقعى 

است و حبابى در قيمت مسكن وجود ندارد.
وى افزود: شرايط موجود، شرايط بسيار مطلوبى براى خريد مسكن 
است و به نظر مى رسد در سال آينده افزايش قيمت شامل حال 
مسكن شود و پيشنهاد ما اين است كسانى كه قدرت خريد دارند، 

در حال حاضر نسبت به خريد اقدام كنند.

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خوزستان:
ارائه تسهيالت مشاغل خانگى 

براى بانك هاى استان جذابيتى ندارد
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خوزستان گفت: براى سيستم 
بانكى خوزستان ارائه تسهيالت و فعاليت در بخش مشاغل خانگى 
جذابيتى ندارد. اميد حاجتى بيان كرد: براى كمك به بخش مشاغل 
خانگى بهتر است كه اين تسهيالت در اختيار صندوق كارآفرينى 
و يا پست بانك ها قرار بگيرد تا روند اعطاى تسهيالت به اين 
بخش بهبود يابد. وى گفت: بانك ها تمايلى به كار و فعاليت در 
بخش مشاغل خانگى ندارند و تنها باال بودن سود تسهيالت دليل 
همكارى نكردن بانك ها نيست. رئيس سازمان مديريت و برنامه 
ريزى خوزستان افزود: شهرستان هايى كه نرخ بيكارى بيشترى 

دارند تسهيالت اشتغال بيشترى را دريافت مى كنند.
حاجتى با اشاره به اينكه اين تسهيالت مى تواند كمك زيادى به بخش 
توليدى خوزستان داشته باشد اظهار كرد: بيشتر واحدهاى توليدى و 
توانند  مى  بانكى  تسهيالت  اندك  دريافت  با  صنعتى  هاى  شهرك 
فعاليت خود را بيشتر كنند. وى افزود: دولت اعالم كرده براى توسعه 

فرصت هاى شغلى به دنبال افزايش مشاغل خانگى و خرد است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خوزستان گفت:دستگاه هاى 
و  هزار  پنج  بر  بالغ  امسال  نخست  ماه  شش  در  خوزستان  اجرايى 
537فرصت شغلى ايجاد كردند كه در سامانه رصد به ثبت رساندند. 
امسال بالغ بر 149 ميليارد ريال اعتبار براى ارائه تسهيالت به مشاغل 
خانگى با سود چهار درصد به خوزستان اختصاص يافت. سه بانك 

ملى، صادرات و ملت براى پرداخت اين تسهيالت معرفى شده اند.

يك مسئول دانشگاه علوم پزشكى اهواز:
كاالهاى ملوانى 

با برچسب بهداشت خريدارى شود
مديرنظارت بر مواد غذايى معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى 
اهواز گفت: در خريد كاالهاى ملوانى ، تنها از كاالهايى استفاده شود 
كه برچسب بهداشت را داشته، و مورد تاييد بهداشت باشد.  سيمين 
فقهى بيان كرد: محصولى كه وارد كشور مى شود بايد شاخص هاى 
بهداشتى را داشته باشد و به دليل اينكه خوزستان يك استان مرزى 
است محصوالت خارجى زيادى وارد بازار اين استان مى شود كه ممكن 
است تعداد زيادى از آنها غير مجاز باشد. وى افزود: كاالى ملوانى 
براى تامين معيشت ساكنان برخى شهرهاى جنوبى خوزستان مى 

شود و ميزان كااليى كه بايد وارد شود مشخص است.
علوم  دانشگاه  داروى  و  غذا  معاونت  غذايى  مواد  بر  مديرنظارت 
خوزستان  بازار  در  كه  ملوانى  كاالى  ميزان  گفت:  اهواز  پزشكى 
عرضه مى شود زياد است و امكان نظارت بر تمامى اين كاالها 
استفاده  ملوانى  كاالهاى  از  مردم  دليل  همين  به  نيست  ممكن 

كنند كه برچسب بهداشت كشور را دريافت كرده باشند.
كه  شود  مى  زده  برچسب  ملوانى  كاالهاى  براى  گفت:  فقهى 
نشان دهنده اعتبار كاال است. كاالى ملوانى محصوالت خارجى 
از جمله مواد غذايى و پوشاك و بسيارى اقالم، بيشتر مرزهاى 
آبى آبادان و هنديجان در جنوب خوزستان وارد مى شود و در بازار 

اين شهرها با قيمتى پايينتر از بازار داخل عرضه مى شود.

وزير نفت: 
كسى را با اعتصـاب و تحصن 

نمى كنيم! استخدام 
وزير نفت گفت: استخدام در وزارت نفت و شركت هاي تابعه اين 
وزارتخانه تابع قانون و آيين نامه استخدامي است و هيچ كس را با 
اعتصاب و تحصن استخدام نمي كنيم. بيژن نامدار زنگنه در پاسخ 
به سؤال خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما در خصوص سرنوشت 
خود  استخدام  وضع  به  كه  نفت  دانشگاه  متحصن  دانشجويان 
معترض بودند، گفت: استخدام در وزارت نفت حسب نياز انجام 
مي شود و بايد به خدمت افراد نياز باشد تا استخدام صورت پذيرد.
وي افزود: عالوه بر نياز، بايد صالحيت افراد از نظر هسته هاي 
از  شده  استخدام  افراد  بايد  همچنين  و  شود  احراز  هم  گزينش 

حداقل سواد هم برخوردار باشند.

رئيس واحد تصفيه شكر شركت نيشكر دهخدا خبر داد؛
صرفه جويى 40 متر مكعب گاز 

در شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا
رئيس واحد تصفيه شكر شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا از 

صرفه جويى 40 متر مكعب گاز در اين شركت خبر داد.
منصور فرهادى در خصوص مزاياى طرح ابداعى شركت كشت 
ايران  در  نخستين بار  براى  كرد:  اظهار  دهخدا  نيشكر  صنعت  و 
شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا توانست طرح تغيير مسير 

شير آهك برگشتى را در اين شركت با موفقيت اجرايى كند.
رفتن  باال  به  توجه  با  شربت  بريكس  افزايش  كرد:  تصريح  وى 
بومه شير آهك، كاهش ميزان مصرف انرژى، جلوگيرى از آلودگى 
تجهيزات، كاهش توقفات خط توليد و چندين مورد ديگر از جمله 
مزاياى اين طرح هستند. رئيس واحد تصفيه شكر شركت كشت و 
صنعت نيشكر دهخدا خاطرنشان كرد: سود حاصل از اجراى اين 
طرح جهت يك دوره بهره بردارى براى توليد هر تن شكر سفيد، 
باعث صرفه جويى 40 متر مكعب گاز شده كه اين صرفه جويى در 
مقياس يكصد هزار تن شكر معادل 4 ميليارد و 828 ميليون ريال 
براى شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا سودآورى خواهد داشت.

شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا از جمله واحدهاى هفت گانه 
در  توانست  كه  باشد  مى  جانبى  صنايع  و  نيشكر  توسعه  شركت 
زمينه توليد نيشكر و شكر ركوردهاى جهانى را به نام خود به ثبت 
برساند. اين شركت در 25 كيلومترى شمال اهواز واقع شده است.

پيك دوم آنفلوآنزا در راه است
رييس مركز بهداشت خوزستان نسبت به آغاز پيك دوم بيمارى 
آنفلوآنزا در اواخر بهمن ماه هشدار داد. دكتر شكراله سلمان زاده 
كرد:  اظهار  خوزستان  در  آنفلوآنزا  بيمارى  شيوع  وضعيت  درباره 
در  اكنون  شد،  آغاز  كشور  در  ماه  آذر  از  كه  آنفلوآنزا  اول  پيك 
اين  با  است.  كرده  فروكش  كشور  نقاط  ديگر  همانند  خوزستان 
ماه  بهمن  اواخر  از  و  است  راه  در  بيمارى  اين  دوم  پيك  وجود، 
و اوايل اسفند ماه همه گيرى اين بيمارى دوباره آغاز خواهد شد.

از  كمتر  بسيار  دوم  پيك  در  آنفلوانزا  به  ابتال  موارد  افزود:  وى 
پيك اول خواهد بود، با اين وجود گروه هاى پرخطر اگر تاكنون 
در خصوص تزريق واكسن آنفلوانزا اقدام نكرده اند، جهت دريافت 

اين واكسن به بيمارستان ها مراجعه كنند.
سلمان زاده گفت: كودكان زير 5 سال، افراد باالى 65 سال، زنان باردار 
و افراد داراى بيمارى هاى مزمن ريوى، آسم و بيمارى هاى قلبى، 

گروه هاى پرخطر و در معرض آسيب اين بيمارى هستند.

استاندار خوزستان گفت: با اجراى طرح توسعه 
آباد  استان  اين  در  محروم  نقطه   17 پايدار، 
به  اشاره  با  مقتدايى  عبدالحسن  مى شوند. 
حاشيه  كاهش  براى  بودجه  رديف  تخصيص 
پايدار  توسعه  طرح  براساس  اهواز  در  نشينى 
اظهار كرد: وقتى 30 درصد جمعيت اهواز كه 
مركز استان به شمار مى رود را حاشيه نشينان 
تشكيل مى دهند، اين امر بيانگر اين است كه 

ساير شهر ها وضعيتى بهتر از اهواز ندارند.
تثبيت  براى  اساس  همين  بر  افزود:  وى 
داديم  انجام  كه  اقداماتى  مرز ها،  در  جمعيت 
مرزى  گوشه  هيچ  اكنون  هم  كه  گونه اى  به 
نيست كه به لحاظ امنيتى و اقتصادى تثبيت 

شده نباشد.
اكنون  هم  خوشبختانه  كرد:  بيان  مقتدايى 
تا  چذابه  مرز  از  كه  است  گونه اى  به  وضع 

هنديجان همه تثبيت شده هستند و به لحاظ 
آن ها  رونق  براى  فعاليت ها  تمام  اقتصادى 

انجام داده شده است.
استاندار خوزستان تصريح كرد: با پيگيريهايى 
در  را  منطقه   17 پايدار  توسعه   طرح  شد  كه 
استان به عنوان نقطه هدف مد نظر قرار داده 
كه شامل مناطق مرزى، اطراف اهواز و شرق 

استان است.
طرح  نهايى  مراحل  چون  كرد:  بيان  مقتدايى 
ششم  برنامه  در  است  شده  طى  پايدار  توسعه 
عمران،  بر  سزايى  به  تأثير  مى تواند  توسعه 
آبادى، اشتغال و بسط مسائل فرهنگى داشته 
جمعيت  تثبيت  راهكارهاى  اين ها  و  باشد 
خود  زندگى  محل  در  كسى  اگر  زيرا  هستند 
ندارد  دليلى  باشد  داشته  كار  و  ارزان  مسكن 

كه مهاجرت كند.

استاندار خوزستان:

 17 نقطه خوزستان 
در طرح توسعه پايدار آباد مى شوند

خبرخبر

خبركدهخبركده
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در  ايران  سابق  سفير  موسوى  احمد  سيد 
سوريه  سوريه،  است  معتقد  سوريه  كشور 
ساقط  بشار  اما  شد  نخواهد  جنگ  از  قبل 

نمى شود.
ساحل  و  آسيا  غرب  در  سوريه  موقعيت 
جايگاهى  تاريخ  طول  در  مديترانه  شرقى 

استراتژيك به اين كشور بخشيده است.
اين كشور پس از پيروزى انقالب اسالمى 
دليل  همين  به  و  پيوست  مقاومت  خط  به 
در دوران هاى مختلف تحريم شد و آخرين 
جنگ  كشور  اين  برابر  در  استكبار  جنايت 
داخلى سوريه است كه از 2011 به وسيله 

مزدوران خارجى آغاز شد.
در  ايران  سابق  سفير  موسوى  احمد  سيد 
با  رهياب  دفتر  در  حضور  با  سوريه  كشور 
تحوالت  درباره  مجموعه  اين  خبرنگاران 
مى آيد  پى  در  آنچه  گفت،  سخن  سوريه 

گفتگوى رهياب با وى است.
سوريه  در  شما  حضور  به  توجه  با  رهياب: 
ايران،  اسالمى  جمهورى  سفير  عنوان  به 
هجوم  و  سوريه  اتفاقات  درباره  نظرتان 
نيابت  به  كشور  اين  به  خارجى  مزدوران 
شد  سبب  عاملى  چه  چيست؟  استكبار  از 
كه گروه هاى تكفيرى براى كسب آن اين 

همه جنايت در سوريه مرتكب شوند؟
عبدا...  ملك  كه  نمى رود  يادم  موسوى: 
كه  كرد  اعالم  و  داشت  سوريه  به  سفرى 
مالى  نظر  از  و  تأمين  را  استان  چند  برق 

كه  شرطى  به  مى كند  ساپورت  را  آنها 
مقاومت  خط  و  ايران  از  را  راهش  سوريه 
خارجى  هيئت هاى  همچنين  كند،  جدا 
اين  مكررشان  آمدهاى  و  رفت  با  هم 
موضوع جدايى سوريه از ايران را پيگيرى 
مى كردند اما سوريه و بشار هيچ گاه از خط 

مقاومت فاصله نگرفت.
مقاومت  خط  وعاشق  شجاع  انسانى  بشار 
در  جمهورى  رياست  براى  اسد  بشار  است؛ 
نظر نگرفته شده بود اما چون برادر بزرگش 
را  بشار  درگذشت،  رانندگى  حادثه  يك  در 
كردند.  انتخاب  اسد  حافظ  جانشينى  براى 
بشار اسد ثابت كرد كه كشور سوريه را بهتر 

از دوران حافظ اسد اداره كرد.
نيكوال  بودم  سفير  سوريه  در  كه  زمانى 
فرانسه  سابق  جمهور  رئيس  ساركوزى 
با  شخصى  داشت؛  سفرى  كشور  اين  به 
فشار  اسد  بشار  به  كه  گرفت  تماس  بنده 
اما  شود  جدا  مقاومت  خط  از  كه  مى آورند 
او زير بار نرفت. بعد از اين ديدار 2 رئيس 
خبرى  نشست  فرانسه  و  سوريه  جمهور 
ايرانى  ضد  اظهارات  ساركوزى  و  داشتند 
به  نوبت  اينكه  از  بعد  اما  گفت،  را  خود 
بشار اسد رسيد گفت كه حرف هاى رئيس 
موضع  و  نداريم  قبول  را  فرانسه  جمهور 
برنامه  دارد  حق  ايران  كه  است  اين  ما 

هسته اى خود را دنبال كند.
اين  است  مقاومت  خط  در  سوريه  چون 

بالها را سرش آوردند و خسارات عمده اى 
كشور   6 اينكه  دوم  زدند،  كشور  اين  به 
انگليس،  فرانسه،  عربستان،  تركيه،  قطر، 
آمريكا و به همراهى رژيم صهيونيستى به 
اين  كردند.  حمله  سوريه  به  علنى  صورت 
تركيه،  صهيونيستى،  رژيم  اردن،  با  كشور 
عراق و لبنان هم مرز است و از چند سو 
نيروهاى خارجى و مهمات را به اين كشور 
ساقط  را  اسد  بشار  بتوانند  كه  كردند  وارد 

كنند، آيا توانستند؟.
كه  داد  نشان  سوريه  در  جنگ  رهياب: 
مردم  استان ها  از  برخى  در  تكفيرى ها 
بتوانند  تا  كردند  انسانى  سپر  را  سوريه 
بيشترى  جنايات  و  كنند  دفاع  خود  از 
به  همراه  به  موضوع  اين  شوند.  مرتكب 
كشورهاى  مختلف  اتباع  گرفتن  اسارت 
خارجى سبب شد كه چه تعداد از مزدوران 
استكبار در سوريه را اتباع خارجى تشكيل 

مى دهند؟
سوريه  در  كه  كسانى  درصد   95 موسوى: 
به  كه  هستند  مزدور  و  خارجى  مى جنگند 
نيابت از استكبار در معركه حاضر شده اند. 
هنوز  سال   4 از  بيش  گذشت  از  بعد  اما 
است؛  سوريه  جمهور  رئيس  اسد  بشار 
آيا  كه  مى آيد  وجود  به  پرسش  اين  حاال 
خير  كنند؟  ساقط  را  اسد  بشار  مى توانند 
حكومت  كه  نگذاشته  خدا  نمى توانند. 
سوريه ساقط شود و اسبابش مردم سوريه، 

ايران و حزب ا... است.

البته خسارات زيادى به سوريه وارد كردند 
جنگ  از  بعد  هويزه  مانند  تعبيرى  به  و 
تحميلى شده است؛ برخى از مزدورانى كه 
مى جنگند  سوريه  در  استكبار  از  نيابت  به 
جاهلى  و  متخصص  تحصيلكرده،  افراد 
هستند كه در ويران كردن زيرساخت هاى 

سوريه نقش اساسى داشتند.
در  شد  برگزار  سوريه  در  كه  انتخاباتى 
الساحر»  على  السحر  «انقلب  حقيقت 
انتخابات  گفت  ابتدا  در  استكبار  است. 
بشار  ديدند  وقتى  اما  شود  برگزار  بايد 
نبايد  اسد  بشار  كه  گفتند  دارد  محبوبيت 
به  اسد  بشار  كند؛  شركت  انتخابات  در 
بر  ناظر  مى خواهيد  هرچقدر  گفت  آنها 
كنار  انتخابات  از  اما  بگذاريد  انتخابات 
داخل  در  اسد  بشار  اينكه  جالب  نمى روم. 
سوريه و خارج از سوريه بيش از 85 درصد 

آرا را كسب كرد.
جنگ  طوالنى  روند  به  توجه  با  رهياب: 
اين  آينده  خارجى،  مزدوران  با  سوريه 

كشور را چگونه پيش بينى مى كنيد؟
سوريه  سوريه،  بنده  نظر  به  موسوى: 
ساقط  بشار  اما  شد  نخواهد  جنگ  از  قبل 
باشيم  روسيه  مراقب  بايد  البته  نمى شود. 
چرا كه روسيه يك بار در ليبى از آمريكا 
از  دوباره  است  ممكن  و  خورد  بازى 
حضرت  چون  البته  بخورد،  بازى  آمريكا 
ما  مى كنند  مديريت  را  مسئله  اين  آقا 

نداريم. نگرانى 

تفاهم نامه همكارى هاى مشترك در زمينه هاى 
مختلف امدادى، پشتيبانى و درمانى ميان مديران عامل 
جمعيت هالل احمر خوزستان و استان ميسان عراق 
امضا شد. مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان 
ظهر ديروز در حاشيه امضاى تفاهم نامه همكارى هاى 
مشترك در زمينه هاى مختلف امدادى، پشتيبانى و 
درمانى با استان ميسان عراق در گفتگو با خبرنگار مهر 
با اشاره به حضور سيد حيدر جوادى مديرعامل هالل 
احمر ميسان براى انعقاد اين تفاهم نامه و اهميت آن 
اظهار كرد: 9 محور در اين تفاهم نامه مطرح شده 
كه ارائه آموزش هاى تخصصى و امدادى، راه اندازى 
درمانگاه مشترك در عراق و توسعه صنعت توريسم 
درمانى بين هالل احمر عراق و ايران از مهمترين 

محورهاى اين تفاهم نامه است.
على خدادادى افزود: در ديگر محورها اعزام مربيان 
هاى  آموزش  ارائه  براى  جمعيت  اين  امدادى 
تخصصى و امدادى به نيروهاى كادر و داوطلب 
هالل احمر ميسان و پذيرش دانشجو در مركز 

علمى كاربردى هالل احمر استان قرار دارد.
وى با تقدير از حمايت هاى استاندارى خوزستان و 
حضور فاضل سالمات مديركل هماهنگى تجارى 
ايران و عراق در اين نشست تصريح كرد: در قالب 

اين تفاهم نامه همچنين در زمان اربعين به زائران 
امام حسين (ع) در عراق خدمت رسانى مى شود 
خدمات  ارائه  براى  ما  دست  ترتيب  اين  به  كه 
شد.  خواهد  بازتر  مرزها  سوى  آن  در  مطلوب 
مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان ادامه داد: 
همچنين مقرر شده تا دو طرف در خصوص اخذ 
مجوز تشكيل جلسات و كارگروه هاى مشترك از 
مراكز تهران و بغداد اقدامات الزم را انجام داده و 
در زمينه اعزام اكيپ هاى امدادى در زمان بروز 

حوادث با درخواست طرفين همكارى كنند.
خدادادى عنوان كرد: اين تفاهم نامه شامل تأمين 
و فروش محصوالت امدادى، دارويى و پزشكى 
جلوگيرى  منظور  به  همچنين  و  شود  مى  هم 
از اتالف وقت بيماران عراقى در اهواز و نحوه 
حضور آنان قبل از اعزام هماهنگى هاى الزم 

با نماينده هالل احمر خوزستان انجام مى شود.

امضاى تفاهم نامه همكارى جمعيت 
هالل احمرخوزستان و استان ميسان عراق

سيد احمد موسوى سفير سابق ايران در سوريه :

سوريه مانند هويزه بعد از جنگ تحميلى شده است

طرح ملى پايش و مطالعات شبيه سازى سواحل 
در نشست كميته تخصصى اسكله ها و شناورهاى 
استان خوزستان تشريح گرديد و درخصوص چند 
پروژه ساحلى در استان خوزستان تعيين تكليف 

صورت پذيرفت.
و  مهندسى  معاون  عمومى،  روابط  گزارش  به 
عمران اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان 
و دبير كميته تخصصى ساماندهى اسكله ها و شناورهاى استان خوزستان با اشاره به وظايف حاكميتى 
اين اداره كل در حفظ و صيانت از آبراه ها و سواحل استان خوزستان، هدف از اجراى طرح ملى پايش 
و مطالعات شبيه سازى سواحل استان خوزستان را اندازه گيرى مشخصه هاى دريايى و تهيه بانك 
اطالعاتى مورد نياز  دستگاه هاى اجرايى و مؤسسات تحقيقاتى عنوان كرد و افزود: اجراى اين طرح 

مى تواند كمك شايانى به انجام طراحى  بهينه اسكله ها و ســازه هاى ساحلى و دريايى نمايد.
حوزه  با  انتظامى مرتبط  نظامى و  دستگاه هاى اجرايى،  با حضور  كه  نشست  اين  همچنين در 
سازه هاى  اسكله ها و  از وضعيت  ارائه گزارشى  استان خوزستان برگزار گرديد، ضمن  دريايى 
دريايى واقع در سواحل رودخانه زهره، در خصوص برخى از پروژه هاى در دست اقدام در سواحل 

اين نقطه حسب مقررات و مجوزهاى الزم تصميم سازى شد.
يادآور مى شود كميته تخصصى ساماندهى اسكله ها و شناورها به طور ادوارى با حضور ارگان هاى 
ذيربط به رياست مدير كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان برگزار مى شود. اين كميته  در راستاى  
اجراى قوانين  و مقررات  مربوط به مديريت  سواحل  كه بر عهده ى سازمان بنادر و دريانوردى  مى 

باشد، بـــرگزار مى گردد.
الزم به ذكر است كه  انجام هر گونه فعاليت ساخت و ساز در سواحل يا بهره بردارى از تأسيسات 
و سازه هاى دريايى در استان خوزستان با صدور مجوز توسط اين اداره كل  امكان پذير مى باشد.

 اجراى طرح ملى پايش و مطالعات 
شبيه سازى سواحل استان خوزستان 



3 ھان ان و ھانا ان و ا
آزادسازى دو روستا در غوطه شرقى دمشق؛ 

10 تروريست كشته شدند
شهرك  پاكسازى  از  پس  مقاومت  نيروهاى  و  سوريه  ارتش 
روستاهاى  شدند  موفق  شرقى  غوطه  در  «البالليه» 
 10 از  بيش  و  كنند  آزاد  را  فرزات»  «تل  و  المتين»  «حوش 
تروريست را از پا درآورند. ارتش سوريه با كمك نيروهاى حزب 
ا... لبنان و پشتيبانى جنگنده هاى روس موفق شدند دو روستاى 
مهم و راهبردى «حوش المتين» و «تل فرزات» در غوطه شرقى 
دمشق را آزاد كنند. اين مناطق كه در شمال فرودگاه بين المللى 
دمشق قرار دارند از وجود عناصر تروريستى «جيش االسالم» و 
«جبهة النصره» پاكسازى شدند و در در اين عمليات ده ها تن از 
تروريست ها كشته شدند. بنا بر اين گزارش، عصر روز گذشته بعد 
از اينكه نيروهاى سورى و مقاومت بر شهرك «الباللية» سيطره 
را  حمالتى  شب  نيمه  تروريستى  عناصر  از  گروهى  كردند،  پيدا 
جهت نفوذ و اشغال مجدد روستا انجام دادند كه نيروهاى سورى 
و مقاومت بعد از اطالع پيدا كردن از تحركات تروريست ها موفق 
عناصر  ساير  و  درآورند  پاى  از  را  آنها  از  نفر   10 از  بيش  شدند 

تروريستى مجبور شدند از منطقه فرار كنند.
روستاى مهم و راهبردى الباللية يكى از پايگاه هاى تروريست ها 
اصلى و از مهمترين راه هاى امداد رسانى به غوطه شرقى است كه 
در نزديكى شهرك «مرج السلطان» واقع شده است. با پاكسازى 
و  كم  بسيار  السطان  مرج  به  تروريست ها  نفوذ  خطر  روستا  اين 
مناطق  در  حاضر  تروريست هاى  ارتباط  الباللية  سازى  آزاد  با 
«النشابية» و «حرستا القنطرة» و مناطق مجاور قطع خواهد شد.

شهادت دومين جوان فلسطينى 
در كرانه باخترى تنها به فاصله چند دقيقه

نظاميان صهيونيستى تنها پس از گذشت چند دقيقه از به شهادت 
رساندن يك جوان فلسطينى در «بيت جاال»، يك فلسطينى ديگر 
به  را  وى  و  دادند  قرار  جنگى  گلوله  هدف  باخترى  كرانه  در  را 
شهادت رساندند. نظاميان رژيم صهيونيستى ديروز به سمت يك 
عمليات  انجام  به  اقدام  بهانه  به  «الخليل»  در  فلسطينى  جوان 

استشهادى تيراندازى كردند و وى را به شهادت رساندند.
بر اساس گزارش رسانه هاى اسرائيلى، اين تيراندازى در منطقه 
صهيونيست ها   شد.  انجام  الخليل  شرق  در  واقع  عينون»  «بيت 
عمليات  انجام  به  اقدام  سرد  سالح  با  مذكور  جوان  كردند  ادعا 
مى شود  انجام  حالى  در  تيراندازى  اين  است.  كرده  استشهادى 
را  فلسطينى  جوان  يك  پيش  دقايقى  صهيونيست ها  كه 
«بيت جاال»-ى كرانه باخترى با گلوله به شهادت رساندند. تعداد 

شهداى انتفاضه با شهادت دو جوان مذكور به 155 نفر رسيد.

سازمان ملل از تعويق
 نشست صلح يمن خبر داد

سخنگوى سازمان ملل ديروز اعالم كرد كه مذاكرات صلح درباره 
يمن كه قرار بود 24 دى برگزار شود، به تعويق افتاده است.

ژانويه  اعالمى 14  زمان  كه  كرد  اعالم  ملل  سازمان  سخنگوى 
براى برگزارى دور جديد مذاكرات صلح يمن، ديگر واقعى نيست 
و اين نشست به تعويق افتاده است. به گزارش رويترز، در حالى 
كه پيش از اين قرار بر برگزارى نشست به ميزبانى اين سازمان 
حاال  بوده،  دى)  ژانويه(24   14 روز  در  يمن  بحران  حل  درباره 

سخنگوى اين نهاد از تعويق نشست خبر داده است.
شنبه  سه  امروز  ملل  سازمان  دبيركل  سخنگوى  فوزى»  «احمد 
اما  بود  شده  ذكر  تاريخ(نشست)  عنوان  به  ژانويه   14» گفت: 
سخنگوى  باشد».  ميز  روى  ديگر  تاريخ  اين  كه  نمى كنم  فكر 
بان كى مون همچنين تاكيد كرد كه اسماعيل ولد الشيخ نماينده 
ويژه سازمان ملل درباره يمن، اكنون در تالش براى تعيين زمانى 

پس از 20 ژانويه(30 دى) براى برگزارى نشست صلح است.

اتحاد توكيو، واشنگتن 
و سئول در مقابله با كره شمالى

كشورهاى آمريكا، ژاپن و كره جنوبى در پاسخ به آزمايش بمب 
هيدروژنى اخير كره شمالى يك اتحاد سه جانبه تشكيل مى دهند.
و  واشنگتن  توكيو،  داد،  خبر  ژاپن  خارجه  وزير  كيشيدا»  «فوميو 
يكديگر  با  شمالى  كره  تهديد  با  مقابله  براى  دارند  قصد  سئول 
متحد شوند. به نوشته اسپوتنيك، وزير خارجه ژاپن روز سه شنبه 
با  مقابله  براى  دارند  قصد  كره جنوبى  و  ژاپن  آمريكا،  داد  خبر 
تهديد هسته اى كره شمالى اتحاد تشكيل دهند. كيشيدا در جمع 
آمريكايى  ژاپنى،  ديپلمات هاى  نشست  برنامه  درباره  خبرنگاران 
براى  ايده  گفت «اين   توكيو  در  ژانويه   16 تاريخ  در  كره اى  و 

همكارى سه جانبه در موضوع كره شمالى مطرح شده بود.»
اوايل ماه جارى وزير خارجه كره جنوبى خبر داده بود اين نشست 
كره جنوبى،  خارجه  وزير  اول  معاون  نم»  سانگ  با حضور «ليم 
«انتونى بلينكن» معاون وزير خارجه آمريكا و «آكيتاكا سايكى» 

معاون اول وزير خارجه ژاپن برگزار مى شود.  
كره شمالى روز ششم ژانويه اعالم كرد يك بمب هيدروژنى را به 
طور موفق آزمايش كرده است كه اين خبر با واكنش هاى متعدد 

از سوى كشورهاى منطقه و از سوى آمريكا مواجه شد.
به همين بهانه، آمريكا بمب افكن هاى بى-52 در منطقه مستقر 
و به نيروهاى حاضر خود در كره جنوبى گفت كه براى هر اقدام 

تحريك آميزى آماده باشند.
درگيرى توكيو و پكن؛

اعزام كشتى هاى جنگى 2 كشور
به آبهاى جزاير مورد مناقشه

وزارت دفاع ژاپن خبر داد بعد از ورود كشتى جنگى چين به آبهاى 
پكن  با  مناقشه  مورد  آبهاى  به  جنگى  كشتى هاى  توكيو  ژاپن، 
اعزام مى كند. ژنرال ناكاتانى، وزير دفاع ژاپن روز سه شنبه اعالم 
كرد اين كشور آماده اعزام كشتى هاى جنگى به جزاير «سنكاكو» 
در درياى چين شرقى است. به نوشته اسپوتنيك، وزير دفاع ژاپن 
وارد  ژاپن  حريم  به  چين  دريايى  نيروى  كه  زمان  هر  داد  خبر 
شود، نيروى دريايى ژاپن كشتى  هاى جنگى اش را به مناطق مورد 

مناقشه در درياى چين شرقى اعزام مى كند.
آن  از  بعد  توكيو  اقدام  اين  نوشت،  باره  اين  در  تلگراف  روزنامه 
كشتى  فروند  يك  گفت  ژاپن  دفاع  وزارت  كه  گرفت  صورت 
وارد  بود،  شده  رنگ آميزى  شناسايى  عدم  براى  كه  چين  جنگى 
آبهاى ژاپن شد و در پاسخ به اين اقدامات وزير ددفاع ژاپن گفت 
كشتى هاى جنگى خود را به درياى چين شرقى اعزام خواهد كرد.
نتوانند  چين  ساحلى  گارد  نيروهاى  اگر  گفت  همچنين  ناكاتانى 
شرايط را بهتر كنند، نيروهاى دفاعى ژاپن دستور اقدام به عمليات 
دريايى دفاعى دريافت خواهند كرد.  ماه مى سال 2015 دولت 

ژاپن مكانيسم پاسخ گويى دريايى را تاييد كرد.
«ديااويو»  جزاير  به  چينى ها  ميان  در  كه  «سنكاكو»  جزاير 
ميان  منطقه اى  مناقشه  مورد  مساله  متمادى  ساليان  مشهورند، 

چين، ژاپن و تايوان بوده اند.

 رئيس جمهور گفت: صلح و ثبات منطقه براى 
ما حائز اهميت است و حاضريم از همه توان 
خود براى مبارزه با تروريسم به عنوان معضل 

جهانى استفاده كنيم.
ديدار  در  روحانى  حسن  االسالم  حجت 
آلمان،  سابق  صدراعظم  شرودر»  «گرهارد 
آلمان  و  ايران  ميان  تاريخى  مثبت  روابط 
ها  همكارى  و  مناسبات  توسعه  زيربناى  را 
مثبت  و  سازنده  نقش  به  اشاره  با  و  برشمرد 
با  ايران  اى  هسته  مذاكرات  جريان  در  آلمان 
اجراى  آستانه  در  امروز  داشت:  اظهار   ،5+1
روابط  سطح  بيشتر  ارتقاء  براى  شرايط  برجام 
اى  گونه  به  بايد  و  است  شده  فراهم  ايران  با 
عمل كنيم تا همه طرف هاى مذاكره از اين 

توافق احساس رضايت كنند.
روحانى با بيان اين كه همكارى هاى گسترده 
اقتصادى، منطقه اى و سياسى بايد ثمره تالش 
باشد،  توافق  و  مذاكرات  از  پس  كشور  هفت 
پايه  توافق  اين  اجراى  با  همزمان  بايد  گفت: 
هاى آن را مستحكم كنيم و به دنيا نشان دهيم 
كه مذاكره و گفتگو مى تواند ما را به يك نقطه 
مثبت همه جانبه برساند. وى افزود: اگر طرف 
هاى مقابل در مذاكرات به تعهدات خود پايبند 
اجراى  در  نيز  ايران  اسالمى  جمهورى  باشند، 

توافق هسته اى جدى ومصمم است.
هاى  زمينه  كه  اين  به  اشاره  با  جمهور  رييس  
اقتصادى  هاى  همكارى  توسعه  براى  فراوانى 
از  مختلف  هاى  بخش  در  آلمان  و  ايران  ميان 
جمله خودروسازى، تأسيسات بندرى، راه آهن، 

بخش هاى مربوط به انرژى و صنايع وجود دارد، 
خاطرنشان كرد: ايران با دارا بودن امكانات حمل 
و نقل ريلى و دريايى و بزرگترين منابع انرژى در 
منطقه، نيروى انسانى تحصيل كرده و امنيت باال 
و نيز داشتن مركزيت جغرافيايى براى صادرات 
كاال به كشورهاى اطراف پتانسيل هاى مطلوبى 
دارد كه مى توان از اين ظرفيت ها به سرعت 
در جهت ساماندهى پروژه هاى مشترك ميان 

دوكشور تالش كنيم.
روحانى با تاكيد بر توسعه مناسبات همه جانبه 
جمله  از  ها  بخش  ديگر  در  آلمان  و  ايران 
گردشگرى، ارتباطات پارلمانى و مسايل علمى 
و فرهنگى اظهار داشت: دو كشور مى توانند در 
زمينه حل و فصل مشكالت سياسى و منطقه اى 

همكارى و رايزنى هاى خوبى داشته باشند.
مانعى  هيچ  كه  اين  بيان  با  جمهور  رييس  
با  فرهنگى  و  اقتصادى  روابط  توسعه  براى 
آلمان نداريم اظهار اميدوارى كرد كه با تالش 
مسئوالن، شرايط براى گسترش هرچه بيشتر 
روابط و مناسبات ميان بخش هاى خصوصى 

و دولتى دو كشور فراهم شود.
همگانى  مشكلى  را  تروريسم  معضل  روحانى 
تروريسم  امروز  كرد:  خاطرنشان  و  برشمرد 
كشورهاى منطقه را با مشكل ثبات و امنيت 
آلمان  جمله  از  كشورها  ديگر  و  كرده  مواجه 
موضوع  جمله  از  ناامنى  اين  تبعات  با  نيز 

پناهجويان روبرو هستند.
انسان  هاى  كمك  ضرورت  جمهور  رييس 

دوستانه به آوارگان و پناهجويان را مورد اشاره 
قرار داد وگفت: جمهورى اسالمى ايران آماده 
گفتگو، رايزنى و همكارى با ديگر كشورها در 
جهت مبارزه با تروريسم در منطقه و مقابله با 

آثار و تبعات آن است.
ما  براى  منطقه  ثبات  و  صلح  افزود:  روحانى 
توان  همه  از  حاضريم  و  است  اهميت  حائز 
خود براى مبارزه با تروريسم به عنوان معضل 

جهانى استفاده كنيم.
آلمان  سابق  صدراعظم  شرودر»  «گرهارد 
و  ايران  توافق  به  اشاره  با  ديدار  اين  در  نيز 
1+5، اجراى برجام و رفع تحريم ها را فصل 
نوينى در روابط و همكارى هاى ايران و آلمان 
برشمرد و گفت: توافق هسته اى نشان داد كه 
مى توان مشكالت و مسايل بين المللى را با 
مذاكره و گفتگو حل و فصل كرد و از آن مى 
توانيم به عنوان الگويى براى حل مسايل بين 

المللى از جمله موضوع سوريه استفاده كنيم.
صدراعظم سابق آلمان با اشاره به ظرفيت ها و 
استعدادهاى موجود در اقتصاد آلمان بر ضرورت 
توسعه همكارى هاى دو كشور در بخش هاى 
مختلف تأكيد كرد و افزود: ايران و آلمان كه 
داراى فرهنگ ديرينه اى هستند بايد در زمينه 
ارتباطات  و  علمى   ، فرهنگى  مناسبات  تقويت 

مردمى هم تالش كنند.
براى  آلمان  آمادگى  به  اشاره  با  شرودر 
مشاركت در اقدام هاى بشر دوستانه و كمك 
توسعه  در  ايران  نقش  گفت:  پناهجويان  به 

ثبات و صلح منطقه اى غيرقابل انكار است.

روحانى در ديدار شرودر:

تهران آماده همكارى هاى بين المللى 
براى مبارزه با تروريسم است

بشار اسد در ديدار با رحمانى فضلى:
ايران و روسيه نقش مهمى 

در تقويت مقاومت مردم سوريه دارند
«بشار اسد» رئيس جمهورى سوريه امروز سه شنبه در جريان ديدار 
با «عبدالرضا رحمانى فضلى» وزير كشور ايران تأكيد كرد: ايران و 

روسيه نقش مهمى در تقويت مقاومت مردم سوريه دارند.
«بشار اسد» رئيس جمهورى سوريه با «عبدالرضا رحمانى فضلى» 
وزير كشور جمهورى اسالمى ايران در دمشق ديدار كرد. بر اساس اين 
گزارش، دو طرف در جريان اين ديدار درباره آخرين تحوالت سوريه 

و همچنين تقويت روابط دوجانبه در تمامى زمينه ها تأكيد كردند.
طرف هاى سورى و ايرانى همچنين با اشاره به گسترش پديده 
تروريسم در منطقه، بر لزوم مبارزه با اين پديده در داخل و خارج 
از منطقه تأكيد كردند. بشار اسد در جريان اين ديدار تصريح كرد: 
ايران و روسيه نقش مهمى در تقويت مقاومت مردم سوريه دارند.

آغاز فروش بيمه  ازدواج از اواخر دى
مشاور اقتصادى و بيمه اى معاونت ساماندهى امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان گفت: از اواخر دى ماه فروش بيمه ازدواج آغاز 
مى شود و تالش شده در آن نيازهاى جوانان هنگام ازدواج ديده 
شود. اكبر افتخارى افزود: در جلسات كارشناسى با وزارت ورزش و 
جوانان پيشنهاداتى در جهت طراحى بيمه نامه اى براى جوانان ارائه 
شد و در اين جهت كارهاى مطالعاتى صورت گرفت. بر اساس آن 
قرار شد در زمينه طراحى بيمه نامه در حوزه هاى جوانان به تفكيك 
بپردازيم. وى با بيان اينكه اين كار با توجه به سياست هاى كلى 
ازدواج  زمينه  در  مسئوالن  و  خانواده ها  جوانان،  دغدغه  و  نظام 
انجام شده است، اظهار كرد: در اين جهت طرحى به عنوان بيمه 
ازدواج آماده و دغدغه هاى موجود شناسايى شد. بيمه ازدواج در 

جهت كاهش دغدغه هاى مالى جوانان براى ازدواج است.
افتخارى افزود: بيمه ازدواج به جهيزيه، كمك هزينه تهيه مسكن، 
مشاوره قبل از ازدواج، تولد نخستين فرزند و مهريه زنان پس از 

فوت همسر و كنسل شدن مراسم ازدواج تخصيص مى يابد.
معاون طرح و برنامه بيمه ايران با بيان اينكه افراد مى توانند از بدو 
تولد تا 30 سالگى تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند، ادامه داد: 
حداقل مبلغ ماهانه براى برخوردارى از بيمه نامه ازدواج 50 هزار 
تومان است تا 500 هزار تومان نيز افراد مى توانند هر ماه براى آن 
بپردازند. به گفته وى، دوره انتظار اين بيمه نامه پنج سال است و 
براى هر كدام از بخش هاى بيمه نامه مبلغى ذخيره مى شود كه 
فرد مى تواند پس از پنج سال از آن براى ازدواج بهره ببرد. افراد 

همچنين مى توانند بيمه نامه را بازخريد كنند.
فردى  اگر  كرد:  اظهار  و  پرداخت  مثالى  ذكر  به  باره  اين  در  وى 
در 20 سالگى تحت پوشش بيمه ازدواج قرار گيرد و قصد ازدواج 
در 30 سالگى را داشته باشد و ماهى 200 هزار تومان بابت آن 
تومان  هزار  و 300  ميليون  يك  سالگى  در 30  مى تواند  بپردازد، 
بابت حق مشاوره، 20 ميليون تومان كمك هزينه عقد و عروسى، 
هفت  و  جهيزيه  خريد  هزينه  كمك  تومان  ميليون   16 از  بيش 

ميليون تومان نيز بابت تولد نخستين فرزند دريافت كند.
نيز  سالگى   30 پايان  در  افراد  كرد:  تاكيد  پايان  در  افتخارى 
مى توانند بيمه خود را ادامه دهند بنابراين بيمه ازدواج يك بيمه 

نامه مستمر مى تواند باشد.

خودروى چينى 77 ميليونى 
تنها با يك ستاره كيفى!

يكى از خودروهاى چينى موجود در بازار ايران در حالى با قيمت 
76 ميليون و 710 هزار تومان عرضه مى شود كه على رغم قيمت 

باال، تنها يك ستاره از پنج ستاره كيفى را كسب كرده است.
خودروهاى  كيفى  ارزيابى  دستورالعمل  تغيير  با  امسال  ماه  آذر  از 
داخلى (آديت)، نحوه تعيين و اعالم سطح كيفى خودروها نيز تغيير 
كرده و به جاى ارائه نمره منفى، تعيين سطح كيفى خودروها با 
استفاده از مدل درجه بندى يك تا پنج ستاره، صورت گرفته است.
شركت  سوى  از  داخلى  خودروهاى  كيفى  ارزيابى  جديد  مدل  در 
بازرسى كيفيت و استاندارد ايران، با توجه به سطح كيفى خودروها، 
يك  كه  به گونه اى  مى گيرد؛  تعلق  خودرو  به  ستاره  پنج  تا  يك 
ستاره، پايين ترين سطح كيفى و پنج ستاره، باالترين سطح كيفى 

خودرو را نشان مى دهد.
در اين زمينه نكته قابل توجه در گزارش رده بندى كيفى خودروهاى 
توليدى در آذر ماه امسال، سطح كيفى خودروى چينى آسا است.

اين خودروى چينى كه در گروه خودروسازى بهمن مونتاژ مى شود، 
على رغم قيمت قابل توجه آن (76 ميليون و 710 هزار تومان)، 

تنها يك ستاره از پنج ستاره كيفى را كسب كرده است.
اين در حالى است كه خودروهايى چون انواع تندر 90 على رغم 
آنكه به قيمتى حدودا نصف قيمت خودروى آسا عرضه مى شوند 
(به طور ميانگين 40 ميليون تومان) اما سه ستاره از پنج ستاره 
همچون  چينى  خودروى  آن  بر  عالوه  كرده اند.  كسب  را  كيفى 
ام وى ام 315 جديد نيز على رغم آنكه به قيمتى حدودا نصف قيمت 
آسا (حدود 40 ميليون تومان) عرضه مى شود اما دو ستاره از پنج 

ستاره كيفى را كسب كرده است.

زنگنه اعالم كرد؛
آلمان ها در بخش 

باالدستى نفت هم فعال مى شوند
بخش  در  حضور  براى  آلمانى  شركت هاى  گفت:  نفت  وزير 

باالدستى نفت ايران اعالم آمادگى كردند.
بيژن زنگنه پس از ديدار با «گرهارد شرودر» صدر اعظم سابق 
فعال  هم  نفت  باالدستي  بخش  در  آلمان ها  اينكه  بيان  با  آلمان 
مي شوند، گفت: شركت هاي آلماني پيشتر در صنايع نفتي ايران 
حضوري فعال داشتند اما در بخش باالدست و اكتشاف بازار انرژي 
ايران حضوري جدي نداشتند كه براي حضور در اين بخش هم 
اعالم آمادگي كرده اند. وزير نفت افزود: در مالقات ديروز با هيات 
براي  ايران  مندي هاي  عالقه  و  توانمندي  اقتصادي  رتبه  عالي 

مشاركت با شركت هاي آلماني در بخش انرژي بيان شد.
وي افزود: نكات الزم و فرصت هاي مناسب براي سرمايه گذاري 
به اعضاي هيات اعالم و تصريح شد براي موفقيت بيشتر در بازار 

ايران بايد حتما يك شريك ايراني داشته باشند.
همكاري  هاي  زمينه  ديروز،  نشست  در  اينكه  بيان  با  نفت  وزير 
دو كشور در بخش هاي مختلف نفت و گاز و از جمله پتروشيمي، 
پااليش و پخش، اكتشاف، حفاري، بهينه سازي مصرف سوخت 
كرديم  تاكيد  اينكه  ضمن  شد؛  بررسي  محيطي  زيست  مسائل  و 
دولت اين كشور بايد براي بيمه فعاليت هاي اقتصادي شركت هاي 

آلماني در ايران پوشش مناسب را ايجاد كند.

خبرخبر

بين المللىبين المللى

سخنگوى دولت با محكوم كردن اقدام عربستان 
در به شهادت رساندن شيخ نمر عنوان كرد: دولت 
در  اى  عده  كه  بزرگى  خسارت  خاطر  به  حتما 
حمله به سفارت عربستان به كشور وارد كردند از 

عامالن اين اتفاق شكايت خواهد كرد.
محمد باقر نوبخت در نشست خبرى هفتگى 
اقدام  كرد:  اظهار  رسانه  اصحاب  با  خود 
و  بود  محكوميت  و  نكوهش  قابل  عربستان 
شيخ  براى  كه  اتفاقى  دولت  سوى  از  هم  ما 
طرفى  از  اما  كرديم  محكوم  را  آمد  پيش  نمر 
دولت به هيچ وجه رفتارهاى غيرقانونى و غير 
حمله  در  كه  اتفاقى  كند.  نمى  تائيد  را  مدنى 
جهان  در  آمد  وجود  به  عربستان  سفارت  به 
يك چهره غيرواقعى از ملت بزرگ ، فهيم و 
از  حتما  دولت  و  كرد  ترسيم  ايرانى  تمدن  با 

عامالن اين اتفاق شكايت خواهد كرد.
وى در پاسخ به سوال مبنى بر اينكه آيا ممكن 
است اين اتفاق به عوامل ماورايى ارتباط داده و 
پرونده آن بى نتيجه مختومه شود، گفت: بايد در 
ماهيت كسانى كه اين كار را انجام دادند و مسير 
را به نفع بهره بردارى عربستان عوض كردند 
انسان  كه  مى كند  ايجاب  عقل  كنيم.  ترديد 
نفوذى  و  شده  حساب  كسانى  كه  كند  ترديد 
اين كار را انجام داده اند؛ چرا كه هيچ ايرانى 
غيرتمندى سفارتى را كه در پناه كشور ماست 
و خاك آن كشور محسوب مى شود مورد حمله 
قرار نمى دهد البته ممكن است بعضى ها هم 

تحت تاثير قرار گرفته و احساسى شده باشند.
نوبخت اضافه كرد: طبيعى بود كه رئيس جمهور 
از رئيس محترم قوه قضاييه بخواهد كه به اين 
مسأله رسيدگى ويژه شود و براى پيگيرى نيز به 
وزير كشور ابالغ كند؛ چرا كه خسارت بزرگى 
از نظر حيثيتى به كشور ما وارد شد. اگر لطمه 
حيثيتى  نظر  از  بگذاريم  كنار  هم  را  اقتصادى 
ما  ملت  از  اى  چهره  و  آمد  وجود  به  خسارت 
ترسيم شد كه درست نيست و كشورى كه بايد 
جدى  بايد  كرد.  محكوم  را  ما  مى شد  محكوم 
برخورد  و  شود  برخورد  مسأله  اين  با  وقانونى 
نيز به عهده مرجع قضايى است. انتظار داريم 

با قاطعيت بااين موضوع برخورد كند.
وى در پاسخ به سوالى درباره احتمال محدوديت 
در  كه  انصارى  و  پورمحمدى  علوى،  روحانى، 
انتخابات خبرگان كانديدا شدند يادآور شد: قبل 
هم همين شكل مرسوم بوده و اين عزيزان در 
وظايفشان منع قانونى خاصى ندارند و تبليغات نيز 

بايد در چارچوب قانون عمل شود.
سخنگوى دولت همچنين درواكنش به سوالى 
تصريح  انتخابات  شدن  امنيتى  احتمال  درباره 
معظم  مقام  كه  تبيينى  با  اميدواريم  كرد: 
رهبرى درباره حق الناس انجام دادند انتخابات 
قانونى داشته باشيم و قطعا شوراى نگهبان نيز 

فضاى قانونى را پيش خواهد برد.
وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود به 
تهيه شدن اليحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه 
اشاره كرد و گفت: بنا به داليلى كه به وقت اش 

اعالم خواهيم كرد برنامه و بودجه را تقديم مجلس 
نكرديم ولى برنامه با پيوست هايش آماده است و 
در زمان مناسب با تدبيرى كه داريم متناسب عمل 
خواهيم كرد. احتمال مى دهم بودجه بعد از اجرايى 

شدن برجام به مجلس برود.
نوبخت با بيان اينكه در سال 95 بيشترين رقم 
سرمايه گذارى توسط دولت در تاريخ اقتصاد 
آينده  سال  بودجه  در  گفت:   شد  انجام  كشور 
201 هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى توسط 
 142 مقدار  اين  از  كه  شده  پيش بينى  دولت 
هاى  شركت  توسط  آن  تومان  ميليارد  هزار 
آن  تومان  ميليارد   400 و  هزار   59 و  دولتى 

مستقيما توسط دولت انجام خواهد شد.
برابرى  دو  از  بيش  افزايش  از  همچنين  وى 
مقرر  افزود:  و  داد  خبر  تحقيقات  براى  بودجه 
داخلى  ناخالص  توليد  از  درصد  يك  كه  شده 
اين  كه  شود  گرفته  نظر  در  تحقيقات  براى 
ميزان نسبت به سال گذشته بيش از دو برابر 
افزايش يافت و با استقبال دانشگاه ها و مراكز 

تحقيقاتى روبرو شده است.
كرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  دولت  سخنگوى 
از  گزارشى  ابتدا  بايد  بودجه  اليحه  ارائه  براى 
تهيه  قبل  شاخص هاى  وضعيت  از  آينده  سال 
مى كرديم كه اين گزارشات در سه جلد آماده 
به  طرفى  از  مى شود  نمايندگان  تقديم  و  شده 
دليل اينكه سال اول برنامه ششم است تمامى 
مبانى بودجه 95 نيز در دو جلد آماده شده است. 
همه احكام جديد است و اعداد هيچ كدام اعداد 
سال گذشته نيست و به احترام مجلس كه مى 
اين  بدهند،  راى  واحده  ماده  يك  به  خواهند 
اطالع رسانى انجام شده است. دولت همچنين 
 ، فرادستى  اسناد  با  مرتبط  كه  ديگرى  مستند 
برنامه  كلى  و  مقاومتى  اقتصاد  هاى  سياست 
ششم است تهيه كرده است. وى با بيان اينكه 
در بودجه 95 به دو بخش رشد و عدالت توجه 
شده است، عنوان كرد: در بخش رشد با توجه 
گذارى  سرمايه  بايد  هم  مقاومتى  اقتصاد  به 
مالى كنيم و هم فعاليت دانش بنيان اقتصادى 
داشته باشيم. در بخش عدالت نيز در دو عرصه 
تالش كرديم بودجه عادالنه توزيع شود. اول در 

پرداخت هاى پرسنلى و دوم در توازن منطقه اى.
رئيس سازمان مديريت برنامه ريزى ادامه داد: 
پرداخت  در  تعادل  عدم  ايم  گفته  هم  قبل  از 
هاى كاركنان دولت وجود دارد و مناسب ترين 
زمانى كه مى توانيم اين تعادل را جبران كنيم 
در سال 95 است كه هم براى شاغلين و هم 
براى بازنشستگان مبالغ قابل توجهى منابع قائل 
شديم. بيش از يك ميليون نفر از بازنشستگان 
دارند.  دريافتى  تومان  ميليون  نيم  و  يك  زير 
به  دولت  كاركنان  همه  براى  اينكه  ضمن  ما 
اندازه نرخ تورم افزايش دوازده درصدى در نظر 
گرفته ايم براى آنهايى كه زير يك و نيم ميليون 
دريافتى دارند متوسط بيش از 20 درصد اضافه 
همين  به  سال  هر  داريم  تصميم  و  ايم  كرده 

ترتيب تا پايان برنامه ششم پيش برويم.
وى اضافه كرد:  براى شاغلين دريافت ها از دو 
محل حقوق ثابت و فوق العاده پرداخت حقوق 
دولت  به   68 ماده  ده  بند  گيرد.  مى  صورت 
اجازه مى داد كه تا 50 درصد حقوق ثابت را 
دولت  از  قبل  تا  دليلى  هر  به  بنا  كند.  اضافه 
استفاده  بند  اين  از  دستگاه  چند  فقط  يازدهم 
نبودند  برخوردار  بند  اين  از  بقيه  و  كردند  مى 
كه عدم تعادل به وجود مى آيد. در بودجه 95 
براى تمامى دستگاه ها كه از اين بند استفاده 
عدم  اين  و  ايم  ديده  كافى  منابع  كردند  نمى 
پرداخت ها را جبران مى كنيم و دستگاه هايى 
تا 25  كردند  نمى  استفاده  بند  اين  از  كه  هم 

درصد مى توانند حقوقشان اضافه شود.
و  هزار   4 حدود  كرد:  بيان  همچنين  نوبخت 
پانصد ميليارد تومان كه تا 5 هزار ميليارد نيز 
قابل افزايش است در بودجه 95 براى پرداخت 
همچنين  و  فرهنگيان  به  بازنشستگى  پاداش 
كسانى كه از ما طلب دارند در بودجه در نظر 
گرفته ايم تا بتوانيم تسويه حساب كنيم. البته 
قضات  و  علمى  هيأت  حقوق  قانونى  نظر  از 
حقوق  و  مى كند  پيروى  خاصى  قوانين  از 

بازنشستگى آن ها مى تواند متفاوت باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى همچنين 
اين  اساسا  شد:  يادآور  كاال  خريد  كارت  درباره 
كارت براى يك دوره كوتاه مدت تا پايان امسال 

بود تا قدرت خريد مردم را افزايش دهد. درباره 
كاالهاى بادوام و خودرو استقبال خوبى صورت 
گرفت درباره اين كارت 10 ميليونى نيز در فاز 
اول براى اينكه حجم زياد نشود و زحمتى براى 
خواهيم  عمل  تدريجى  نيايد  وجود  به  مردم 
ميليون  نيم  و  يك  حقوق  تا  افراد  ابتدا  و  كرد 
 4 افراد  اين  چون  و  گرفتيم  نظر  در  را  تومان 
برابر حقوقشان مى توانند كارت بگيرند 6 ميليون 

تومان مى شود.
خود  هاى  صحبت  از  ديگرى  بخش  در  وى 
هم  با  را  بودجه  و  برنامه  دولت  اينكه  بيان  با 
به مجلس تقديم خواهد كرد خاطرنشان كرد: 
و  ندارد  ها  اين  به  ارتباطى  پاداش  و  عيدى 
آماده  مديريت  سازمان  كه  است  اى  مصوبه 
هنوز آماده  كه  مى كند  تصويب  دولت  هيأت  و 
نيست و به وقت اش اطالع رسانى خواهد شد. 
درباره ارائه اليحه بودجه و بررسى آن هم همه 
چيز آماده است و فكر نكنم نياز به ارائه بودجه 
چند دوازدهمى براى سال آينده باشد؛ چرا كه 
مجلس مى تواند در زمان قانونى آن را بررسى 
و تصويب كند . كار براى عزيزان در مجلس 
آماده است و قطعا همه ما عالقه مند به مصالح 
ملى كشور هستيم و نيازى نيست در اين زمينه 
كشور از نظر اقتصادى به آشوب كشيده شود و 

اين مسئله به سال بعد بيفتد.
آيا  كه  سوال  اين  درباره  واكنش  در  نوبخت 
ثبت سفارش واردات 18 ميليون دالر برنج از 
آمريكا صورت گرفته است تصريح كرد: امكانش 
وارد  برنج  همسايه  كشورهاى  از  ما  كه  هست 
كنيم ولى درباره آمريكا من پيگيرى و اطالع 
رسانى خواهم كرد. وى همچنين درباره پيگيرى 
احتمال  و  آمريكا  در  ايرانى  زندانيان  وضعيت 
مبادله آن ها با زندانيان آمريكايى در ايران عنوان 
كرد: فعال چيزى خاصى غير از آن چيزى كه بوده 
از  صيانت  خارجه  وزارت  وظيفه  ندارد.  وجود 
حقوق همه شهروندان است و با توجه به مصالح 
است  ممكن  شهروندان  حقوق  رعايت  و  ملى 

تمهيدات مختلفى انديشيده شود.
نوبخت همچنين در واكنش به اظهارات برخى 
مقامات عربستانى تاكيد كرد:  ما سياست تنش 
زدايى را از مدتها قبل به عنوان تعامل سازنده در 
دستور كار قرار داديم. حاال ممكن است عربستان 
كارى را شروع كند و پروژه اى در ذهنش باشد 
كه بخواهد آن را اجرا كند. آن ها مى توانند هر 
چه بخواهند بگويند اما سياست كلى جمهورى 
با  برادرانه  و  مطلوب  روابط  ايران  اسالمى 
همسايه هاست حاال عربستان مى تواند حاشيه 

سازى كند وزيان اش را هم خواهد ديد.
وظيفه  به  اشاره  با  پايان  در  دولت  سخنگوى 
گفت:   بانكى  پول  تقويت  در  مركزى  بانك 
شناور  قيمت  بتواند  بايد  حتما  مركزى  بانك 
ارز را مديريت كند به همين دليل بايد روشى 
بينابين روش "ميخكوب و شناور" در ارز در 
پيش بگيريم تا قيمت ارز از حد خاصى باالتر 

نرود و قيمت ارز شناور مديريت شده باشد. 

سخنگوى دولت:

دولت حتما از عامالن 
حمله به سفارت عربستان شكايت مى كند

شماره چهار - چهارشنبه 23 دى 1394



ه4 صاد  ها صاد  ا
شماره چهار - چهارشنبه 23 دى 1394

اجتماعات  اولين  از  يكى  آب  منبع  كوى 
حاشيه نشينى اهواز در حوزه استحفاظى منطقه 
در  است.  واقع  اهواز  شرق  در  و  شهردارى   7
اهواز  وقت  شهردار  دستور   به  و   1356 سال 
كوه  زمان  آن  در  كه  را  ناحيه  اين  از  بخشى 
كه  ساكنان  ديگر  بعدها،  و  كردند  صاف  بود، 
به  مى دادند،  تشكيل  مهاجران  را  اكثرشان 
صورت بى ضابطه و غيررسمى به تسطيح كوه 

پرداختند و خانه هاشان را در آنجا بنا كردند.
به صراحت بايد بيان داشت كه كوى منبع آب، 
و  وسعت  لحاظ  از  چه  و  قدمت  لحاظ  از  چه 
غير  اسكان  محله هاى  بزرگترين  از  جمعيت، 
رسمى اهواز به شمار مى آيد. اگر امروزه گذرى 
كوتاه و لو براى چند ساعت به اين محله داشته 
دليل  به  متاسفانه  آب  منبع  ديد  خواهيد  باشيد 
همان  به  مناسب  شهرى  ساز  و  ساخت  عدم 
شكل قديمى خود باقى مانده است و در گذر 
و  ها  ساختمان  اغلب   استحكام  قدرت  زمان 
منازل مسكونى آن از بين رفته است و به يكى 
از فرسوده ترين بافت هاى شهر اهواز تبديل 

شده است.
از  محروميت  و  مديريت  ضعف  سايه  ديدن  با 
خدمات شهرى در منبع آب، به راحتى مى توان 
عنوان و نماد محروميت كالنشهرى را به كوى 
فراتر  آب  منبع  كه  چرا  داد؛  نسبت  آب  منبع 
خويش،  شهرى  درون  جغرافيايى  مرزهاى  از 

هويت محروميت شهرى را يدك ميكشد.
اين  اما  ميگذرد  ديگرى  از  بعد  يكى  ها  سال 
محله همچنان با مسائل و كاستى هاى متعدد 
زيست محيطى  و  اقتصادى  اجتماعى،  كالبدى، 
فراوانى مواجه  است، كه در اين رابطه ميتوان 
به ساخت وسازهاى غير مجاز، نارسايى خدمات 
بيكارى،  زيست محيطى،  آلودگى  شهرى، 
اشتغال كاذب و مواردى از آن دست در منطقه 
شهرى  مديران  آيا  راستى  به  اما  كرد  اشاره 
عقب  همه  اين  اهواز  شهردارى  بخصوص 
چشمان  يا  و  بيند  نمى  را  نارسايى  و  ماندگى 

خود را بر همه آنها بسته است!؟
اگر براى نخستين بار قدم به اين محله بگذاريد 
قطعا يكى از نخستين تصاويرى كه به يكباره 
شما را تحت تأثير و شگفت  قرار خواهد داد، 
ديدن خانه هاى فرسوده اى  است كه به روى 
سال  اين  طى  گرچه  اند.  شده  ساخته  ها  كوه 
ها از تعداد آنها كاسته شده است اما همچنان 
لحظه  هر  كه  قبيل  اين  از  هايى  خانه  هستند 
ميتوان سقوط آن و رخ دادن فاجعه انسانى را 

انتظار داشت.
از  يكى  به  امروزه  كه  هم  تعفن  و  زباله  بوي 
اهواز  شهرى  مناطق  اغلب  الينفك  اجزاى 
بويژه مناطق محروم و حاشيه اى تبديل شده 
است، در اين محله نيز به راحتى چهره خود را 
به هر بيننده و تازه واردى نشان ميدهد تا جايى 

كه زباله هاى رها شده در كوچه و خيابان به 
زباله اغلب تا قبل از  دليل كمبود سطل هاي 
رسيدن خودروهاي جمع آوري پسماند، توسط 
كوچه  در  آن  محتويات  و  پاره  موذي  حيوانات 
ها رها مي شود و يا به ابزار و وسيله اى براى 
بازى و تفريح كودكان تبديل شده اند زيرا در 
براى  سبزى  فضاى  و  محله  پارك  آب،  منبع 
بازى و تفريح كودكان تعبيه نشده است و تنها 
پارك كوهسار است كه ميزبان تمامى جمعيت 
البته  و  آب  منبع  محله  كودكان  و  ها  خانواده 
مسير  در  و  اصلى  خيابان  در  است،  حصيرآباد 
رفتن  قطعا   و  است  شده  واقع  خودروها  تردد 
بسيار  والدين  بدون  پارك   اين  به  كودكان 

خطرناك و حادثه آفرين خواهد بود.
از ديگر مسائل اين محله بايد به فرسودگى و 
شكستگى آسفالت و وجود چاله هاى فراوان در 
كوچه و خيابان هاى اصلى و فرعى و بويژه در 

بازارچه تره بار اشاره كرد.
 خيابان هايى كه در طول زمان مورد بى توجهى 
قرار گرفته است و باعث ايجاد مشكالت فراوان 
از  فصل  اين  در  بويژه  آب  منبع  ساكنان  براى 
سال و همزمان با شروع بارندگى ها شده است. 
شكستگى آسفالت و چاله هاى فراوان عالوه بر 
ايجاد اختالل در آمد و شد خوردوها تا روزهاى 
در  را  ها  فاضالب  و  زباله  باران،  آب  متمادى 

خود جاى ميدهد.

منبع  ساكنين  از  يكى  كه  ميانسال  مردى 
گفت:  محله  معضالت  به  اشاره  با  است  آب 
اين  از  شهردارى  مسووالن  پيش  ها  مدت 
تاكنون  متاسفانه  اما  اند  داشته  بازديد  منطقه 
بسيارى از مشكالت به همان حال خود رها 
شده اند و كسى توجهى به وضعيت ساكنان 

ندارد. منطقه  اين 
او ادامه داد: اغلب ساكنان منبع آب شهروندانى 
بسيارى  كمبودهاى  با  كه  هستند  بضاعت  كم 
از  بسيارى  و  كنند  مى  زندگى  محله  اين  در 
و  فقر  شاهد  نزديك  از  خود  گرچه  مسووالن 
روى  دست  اما  هستند  شهروندان  محروميت 
دست گذاشته و هيچ كارى در جهت رفع اين 
محله  ترك  محض  به  و  كنند  نمى  معضالت 
فراموش  را  خود  هاى  حرف  و  ها  وعده  همه 

مى كنند.
شهردارى  مديران  خود  واقعا  آيا  گفت:  وى 
ميتوانند حتى اگه براى يكساعت هم كه شده 

در اين محله زندگى كنند!؟
يكى از كسبه بازار هم با اظهار نارضايتى از بى 
شهروندان  حقوق  به  اهواز  شهردارى  توجهى 
ساكن منبع آب گفت: تمام هم و غم شهردارى 
فقط رسيدگى به كيانپارس و زيتون كارمندى 
شهردارى  چندسال  اين  توى  شده  آيا  است. 
يكبار هم كه شده به فكر ترميم آسفالت هاى 

كنده شده بويژه در اين بازار باشد!؟

او ادامه ميدهد: كافى است تنها يراى يكساعت 
چه  به  ديد  خواهيد  باشيم،  بارندگى  شاهد 
تا  و  شده  آب  از  مملو  ها  چاله  اين  سرعتى 
ماند.  خواهند  وضعيت  همين  به  روز  چندين 
به  كه  است  هايى  خسارت  از  جدا  اين  البته 

خودروها وارد ميشوند. 
اين شهروند مى افزايد:  فاصله بين خانه هايى 
پايين  در  كه  هايى  خانه  و  ارتفاعات  در  كه 
و  انباشتن  محل  به  اند  شده  ساخته  دست 
انداختن زباله هاى خانگى، سنگ و نخاله هاى 
ساختمانى تبديل شده است. كاش شهردارى با 
تعدادى  كاشت  و  ها  زباله  اينگونه  آورى  جمع 
درخت و گل عالوه بر زيبا سازى و سالم سازى 

محيط، شادابى و طراوتى به اينجا ببخشد.
منبع آب يكى از مناطق پرخطر اهواز

معاون فرماندار اهواز پيش از اين، منبع آب را 
اضافه  و  دانست  اهواز  پرخطر  مناطق  از  يكى 
هاى  سكونتگاه  از  يكى  منطقه  اين  كرد: 
غيررسمى است كه ساخت و سازها در آنجا با 
جانمايى نامناسب، به صورت غيرمجاز و بدون 
رعايت ضوابط فنى انجام شده به همين دليل 

از استحكام كافى برخوردار نيستند.
اين  در  تاكنون  افزود:  زاده  زارع  ا...  هدايت 
منطقه چندين بار صخره ها دچار ريزش شده و 
خسارت ببار آورده است؛ از جمله در اوايل دهه 

80 كه تلفات جانى نيز در پى داشت.

وضعيت  بد ترين  در  اهواز  آب  منبع 
معيشتى است

وظايف  به  بنا  هم  اهواز  شهر  شوراى  اعضاى 
خود و جهت سهولت رسيدگى به مشكالت و 
معضالت مناطق محروم ضمن بازديد فيزيكى 
داشتند  اظهار  بارها  و  بارها  مناطق  اين  از 
حقوق  بايد،  كه  آنطور   ، اهواز  شهردارى  كه 

شهروندى را رعايت نكرده است.
اعضاى شوراى اسالمى شهر اهواز بازديدى از 
محله منبع آب به عمل آوردند. عاشور سوارى 
پس  اهواز  شهر  اسالمى  اعضاى  از  يكى  پور، 
از اين بازديد ميدانى گفت: منبع آب اهواز در 

بد ترين وضعيت معيشتى است. 
آب  منبع  محله  از  بازديدى  كرد:  اضافه  وى 
كه  آنطور  شهردارى،  كه  بگويم  بايد  و  داشتم 

بايد حقوق شهروندى را رعايت نكرده است.
چرا!؟

در  شهروندان  مشكالت  رفع  كه  حالى  در 
است  منطقه  آن  شهردار  عهده  به  منطقه  هر 
مشكالت  از  هفت  منطقه  شهردار  قطعا  و 
وافى  و  كافى  اطالع  خود  جغرافيايى  محدوده 
چيست!؟  غفلت  اين  علت  راستى  به  اما  دارد، 
آيا مسئوالن شهرى اهواز اصال چنين مناطقى 
را به چشم نمى بينند و چرا بسيارى از حقوق 
گرفته  ناديده  محالت  اين  در  شهروندان  اوليه 

شده است!؟

بررسى مشكالت شهرى كالنشهر اهواز (2) ؛

منبع آب؛ منبع محروميت و معضالت شهرى
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نكته هاى كاربردى اتو كشيدن
 باز هم يك ُكپه لباس شستم و از روى بند برداشتم، واى تازه 
دردسر شروع شد و بايد بنشينم اتو كنم لباس ها را. اگر اتو كشيدن 
لباس براى شما هم به اندازه ى من طاقت فرسا است، در اين مقاله 
چندين  را  كشيدن  اتو  كه  نموديم  آورى  جمع  براى تان  را  نكاتى 

برابر آسان تر و سريع تر مى كند.
اول از همه بگوييم كه اتو كشيدن را در اتاق خواب انجام دهيد. 
با اين كار مى توانيد از تخت براى نظم دادن به لباس ها استفاده 
كنيد و هم چنين كمد لباس و گيره ى لباس هم نزديك تان است.
براى اينكه زمان اتو كشيدن به نصف كاهش يابد، زير روكش ميز 
اتو را با فويل آلومينيوم بپوشانيد. فويل باعث مى شود كه عالوه بر 
اتو، ميز اتو نيز گرم باشد. به اين ترتيب مى توانيد همزمان هر دو 

روى لباس ها را اتو كنيد.
اتو  براى  كمترى  دماى  به  نياز  كه  كنيد  شروع  لباس هايى  از 
نيازمند  كه  برويد  لباس هايى  سمت  به  كم  كم  و  دارند  كشيدن 

گرماى بيشترى هستند.
به اين ترتيب، ديگر نيازى نيست منتظر بمانيد تا اتو داغ و يا خنك 

شود تا با خيال راحت به اتوكشى بپردازيد.
براى جلوگيرى از بدشكل شدن كاور ميز اتو، هنگامى كه كاور نم 
دار است، آن را روى ميز نصب كنيد تا به فرم ميز اتو خشك شود.
براى جلوگيرى از چين خوردن آستين ها و هم چنين تسهيل اتو 

كشى، يك حوله را لوله كنيد و داخل آستين قرار دهيد. 
از  را  آنها  شده،  اتو  قسمت هاى  شدن  چروك  از  اجتناب  براى 
خودتان دور كنيد. اگر نمى خواهيد يقه، سرآستين و سجاف ها چين 
دار شوند، ابتدا پشت آنها را اتو كنيد. پارچه هاى خيلى ضخيم را 

از هر دو رو اتو كنيد.
تكان دادن بافت هاى آكريليك هنگامى كه خيس و يا گرم هستند، 
باعث ِكش آمدن شان مى شود. مراقب باشيد كه اين جنس لباس را 
ابتدا خوب خشك و سپس اتو كنيد. بعد از پايان اتو كشى، اجازه 

دهيد خنك شوند و سپس آنها را جابه جا كنيد.
هنگام اتو كردن پارچه هاى مخمل كبريتى چروك، اتو را باالى 
لباس قرار دهيد و به خوبى به آن بخار بزنيد. موقعى كه پارچه ى 
جهت  در  و  دست  كف  با  سرعت  به  را  آن  است،  نمناك  مخمل 

راه ها صاف كنيد.
براى حفظ خواب پارچه ى مخمل و يا كبريتى، آن را روى پارچه اى 
از همان جنس و در جهت خواب پارچه بكشيد. براى حفظ خواب و 

جهت پليسه، از گيره كاغذ استفاده كنيد.
براى از بين بردن برق روى پارچه كه بر اثر اتو كشيدن به وجود 

مى آيد، پارچه را روى كاغذ پوستى اتو كنيد.

خانه دارىخانه دارى

ی ما یا ما ا
خورش كدوحلوايى بخوريدشماره چهار - چهارشنبه 23 دى 1394

حاال كه فصل كدو حلوايى است بهتر است از اين كدوى بى نظير 
و خوشمزه غذاهاى مختلف و متنوعى درست كنيد. دماوندى ها 
طرفداران  كه  مى كنند  درست  خوشمزه اى  خورش  تنبل  كدو  با 
زيادى دارد. اگر شما در خانه تان كدوتنبل داريد اما نمى دانيد با آن 
چه كار كنيد حتما اين خورش سنتى را بپزيد. به امتحانش مى ارزد.

مواد الزم :
300 گرم كدوحلوايى

200 گرم گوشت گوسفند
1 عدد پياز
3 حبه سير

1 ق س زعفران دم كرده
1 ق س برگ بو خرد شده

به ميزان الزم نمك و فلفل و زردچوبه
طرز تهيه:

1. پياز را نگينى خرد كنيد و تفت دهيد. 2. سير را هم نگينى خرد كنيد 
و با پياز كمى تفت دهيد تا فقط رنگش تغيير كند. حاال گوشت خرد 
شده را اضافه كنيد و با برگ بو، زردچوبه و دو ليوان آب بگذاريد بپزد.

3. وقتى گوشت پخت، كدو را كه به اندازه مكعب هاى پنج سانتى 
برش داده ايد به گوشت اضافه كنيد و بگذاريد با همان آب گوشت 

يك ساعت بپزد. زعفران دم شده ، نمك و فلفل را هم اضافه كنيد.

كيك توپى گردو 
مواد اوليه:

آرد كيك يا آرد همه كاره 1 فنجان
گردوى خرد شده يك و نيم فنجان

شكر 2 تا 3 قاشق غذاخورى
عصاره وانيل 1 قاشق چايخورى

كره 115 گرم
نمك مقدار خيلى كم

پودر قند حدود 1 فنجان
طرز تهيه :

1- فر را با حرارت 300 درجه فارنهايت گرم كرده و يك ظرف 
مخصوص فر بزرگ را آماده كنيد.

2- آرد، گردو، نمك و شكر را در يك كاسه بزرگ مخلوط كنيد. 
عصاره وانيل و كره را اضافه كرده و همه چيز را با دست هايتان تركيب 
كنيد. از خمير توپ هاى كوچك درست كرده (به اندازه يك گردو) و 

آنها را با فاصله دو سانتيمترى از هم روى ظرف فر بچينيد.
3- كيك ها را براى 35 دقيقه داخل فر قرار دهيد. بعد از اين 
زمان در حالى كه هنوز گرم هستند (بايد حرارتشان طورى باشد 
كه بتوان به آن دست زد)، داخل پودر قند بغلتانيد. بعد آنها را روى 
خنك  از  بعد  شوند.  خنك  كامل  طور  به  تا  گذاشته  فلزى  تورى 

شدن دوباره روى آنها پودر قند بپاشيد.

آشپزىآشپزى

بسيارى از افراد، خيالپردازى ها و روياهاى بى 
شمارى درباره رابطه عاطفى در سر مى پرورانند 
يكى  دارند.  نظر  در  را  متعددى  هاى  مالك  و 
از مهمترين مالك هايى كه عموما افراد براى 
گيرند،  مى  نظر  در  عاطفى  ارتباط  برقرارى 

خصوصيات شخصيتى و اخالقى است.
كه  را  فردى  كنند  مى  تالش  نهايت  در  افراد 
انتخاب مى كنند، حداقلى از خصوصياتى را كه 
در نظر دارند، داشته باشد اما ازدواج به عنوان 
يك ارتباط عاطفى طوالنى مدت و متعهدانه، 
پيچيدگى  رسد،  مى  نظر  به  ساده  كه  همانقدر 

هاى ويژه اى هم دارد.
بعد  همسران  از  برخى  كه  داليلى  از  يكى 
توانند  نمى  و  شوند  مى  جدا  هم  از  مدتى  از 
همين  از  ناآگاهى  كنند،  حفظ  را  ارتباطشان 
پيچيدگى هاست. به نظر مى رسد تا زمانى كه 
يك نفر برخى «آمادگى ها» را در خود رشد و 
كه  فردى  يافتن  با  لزوما  باشد،  نداده  پرورش 
است،  نظرش  مورد  هاى  مالك  تمام  داراى 

نمى تواند ارتباط پايدارى داشته باشد.
ها  تنش  كم  كم  نباشند  ها  آمادگى  اين  وقتى 
شروع خواهد شد، دو طرف حرف هم را نخواهند 
فهميد، درگيرى ها بيشتر خواهد شد و روز به روز 
طرفين از هم دور خواهند شد. من قصد دارم در 
اين متن به چند مورد از «آمادگى هاى» قبل از 
برقرارى ارتباط عاطفى اشاره كنم كه شما بايد 

مطمئن شويد كه اين آمادگى ها را داريد.
1- توانايى پذيرش عاليق ديگرى در 

زندگى خود را داريد
وقتى شما با يك نفر وارد رابطه مى شويد، قرار 
است با فردى كه دنياى ديگرى دارد، عاليق و 
نيازها، خصوصيات شخصيتى و خلقى متفاوتى 
از شما دارد، و به طور كلى با فردى كه با شما 

متفاوت است زندگى كنيد و سازگار شويد.
كنار  را  عاميانه  هاى  المثل  ضرب  و  ها  افسانه 
بگذاريد، اينكه «من و تو بايد ما شويم» يا «من 
و تو يك روح هستيم در دو بدن» به درد ارتباط 
عاطفى طوالنى مدت نمى خورند. در واقع اين 
توانند  مى  به  بلكه  نيستند  مفيد  تنها  نه  عقايد 
به رابطه آسيب هم برسانند. وقتى طرفين رابطه 
«فرديت» خود را به نفع «رابطه» كنار بگذارند، 
نه تنها بهبودى در رابطه ايجاد نمى شود، بلكه 

پس از مدتى نارضايتى از رابطه شروع مى شود 
مى  ديده  شديدترى  شكل  به  ها  اختالف  و 
شوند. براى همين است كه روانشناسان توصيه 
مى كنند افرادى كه «كامال شبيه» ما هستند و 
افرادى كه «اصال شبيه» ما نيستند، گزينه هاى 

مناسبى براى ارتباط نيستند.
در رابطه عاطفى سالم، طرفين فرديت ديگرى 
را به رسميت مى شناسند، عاليق و نيازهاى او 
را مى پذيرند و آنها را ناديده نمى گيرند. اشكال 
كار از جايى آغاز مى شود كه شما توانايى كنار 
آمدن با تفاوت هاى طرف مقابل تان را نداريد 
و بنابراين سعى مى كنيد كه او را شكل خودتان 

كنيد، تغيير دهيد و كنترل يا محدودش كنيد.
2- آمادگى مستقل شدن از خانواده را داريد

در  شما  كه  دارد  نياز  عاطفى  ارتباط  برقرارى 
بسيارى از ابعاد زندگى تان از خانواده مستقل 
شده باشيد. در واقع انرژى روانى شما بايد به 
بگيريد.  نيرو  خانواده  از  كمتر  كه  برود  سمتى 
شايد بهتر باشد كه منظورم را جور ديگرى بيان 
كنم. شايد شما هم بارها شنيده ايد كه انسان 
دارند،  جسمانى»  ناف  «بند  اينكه  از  غير  ها 
«بند ناف روانى» هم دارند. جنين تا زمانى كه 
كه  دارد  نافى  بند  به  نياز  است،  مادر  رحم  در 
درست  و  گيرد  مى  آن  از  را  اش  زندگى  تمام 
بعد از تولد، همان چيزى كه تمام زندگى اش 
بود، قطع مى شود تا بتواند خودش را با شرايط 
زندگى  ديگر  اى  گونه  به  و  كند  سازگار  جديد 
به  نياز  ها  انسان  رشد،  از  جايى  يك  تا  كند. 
همان  اين  دارند،  نيز  خانواده  روانى  حمايت 

«بند ناف روانى» است كه ما براى رشد به آن 
نيازمنديم؛ حمايت همه جانبه.

يك  از  جسمانى»،  ناف  «بند  مثل  درست  ولى 
جايى به بعد بايد «بند ناف روانى» را هم قطع كرد، 
چرا كه براى رشد روانى، نياز به استقالل از خانواده 
داريم. مخصوصا براى برقرارى ارتباط عاطفى، به 
نظر مى رسد كه برخى وابستگى ها به خانواده بايد 
برطرف شده باشد؛ وابستگى هاى مالى، وابستگى 

هاى عاطفى و وابستگى هاى حمايتى.
3- دنبال «نيمه گمشده»تان نمى گرديد

تمام  با  كامل،  انسان  يك  حاال  همين  شما 
انسانى  كيستى  هستيد.  انسانى  هاى  ويژگى 
همين  با  را  شما  كه  دارد  را  پتانسيل  اين  شما 
ويژگى ها به رشد و كمال برساند، بدون حضور 

ديگرى و حتى وابستگى به ديگرى.
اگر فكر مى كنيد كه با برقرارى ارتباط «نيمه 
گمشده»تان را پيدا مى كنيد و كامل مى شويد، 
احتماال  كه  بگويم  و  كنم  جسارت  دهيد  اجازه 
اشتباه فكر مى كنيد! هيچ كس اين توانايى را 
ندارد كه شما را كامل كند. شما نياز به كسى 
نداريد كه شما را كامل كند، بلكه نياز به فردى 
داريد كه شما را به طور كامل بپذيرد و خودتان 
نيز در رابطه عاطفى بايد اين توانايى را داشته 
و  نباشيد  ديگرى  گمشده»  «نيمه  كه  باشيد 

سعى نكنيد كه ديگرى را كامل كنيد.
پايدار،  عاطفى  ارتباط  برقرارى  از  قبل  بنابراين 
هاى  ويژگى  بزنيد،  «خودشناسى»  به  دست 
الگوهاى  بشناسيد،  را  تان  خلقى  و  شخصيتى 
ناكارآمد ارتباطى تان را بشناسيد و به اصالح آن 

بپردازيد، ضعف ها را تا جاى ممكن برطرف كنيد 
و با ويژگى هاى ديگرتان كه قابل تغيير نيستند 
كنار بياييد. عشق و ارتباط بالغانه، «يگانگى به 

شرط حفظ تماميت و فرديت است».
احساس  «مجردى»  زمان  در   -4

شادكامى مى كنيد
اگر شما در دوران مجردى احساس شادى نمى 
با  احتماال  بريد،  نمى  لذت  زندگى  از  و  كنيد 
برقرارى ارتباط عاطفى نيز اتفاق خاصى نخواهد 
افتاد. خوشبختى و خوشحالى واقعى چيزى است 
كه از درون به وجود مى آيد و اتفاق ها و افراد 
بيرونى لزوما نمى توانند شما را شاد كنند. اگر 
شما در دوران مجردى و تنهايى به اندازه كافى 
نيرومند هستيد كه با مشكالت و اتفاق ها كنار 
هاى  ويژگى  با  و  ببريد  لذت  زندگى  از  بياييد، 
ارتباط  برقرارى  با  احتماال  بياييد،  كنار  خودتان 

عاطفى نيز مى توانيد اين كار را بكنيد.
5- «گذشته» را پذيرفته ايد

همه ما يك گذشته داريم كه طبيعتا فرد جديد كه 
وارد زندگى ما مى شود بايد گذشته ما را بپذيرد، 
ولى قبل از آن خود ما بايد با گذشته مان كنار 
آمده باشيم و قادر باشيم كه آن را كنار بگذاريم. 
امكان دارد برخى از افراد در گذشته ارتباط هاى 
عاطفى داشته باشند، مهم است كه در برقرارى 

ارتباط عاطفى با آن كنار آمده باشند.
اگر هنوز با خودتان كنار نيامده ايد، نسبت به اين 
ارتباط گذشته عصبانى هستيد يا هنوز نمى دانيد 
كه چه چيزى مى خواهيد، كمى صبر كنيد، ضمن 
اينكه مهم است كه بين رابطه قبلى كه داشته 
ايد و رابطه (متعهدانه) جديد كه در پى ايجاد آن 

هستيد، فاصله زمانى مناسبى سپرى شده باشد.
6- آمادگى به اشتراك گذاشتن زندگى 

شخصى تان را داريد
كنيد،  مى  برقرار  ارتباط  نفر  يك  با  شما  وقتى 
ها،  عادت  خانواده،  دوستان،  با  واقع  در  شما 
عاليق و موقعيت هاى اجتماعى او نيز ارتباط 
شما  با  نيز  آنها  طرفى  از  و  كنيد  مى  برقرار 

ارتباط برقرار مى كنند.
در اين ترديدى نيست كه «حريم خصوصى» 
مهم است ولى بايد اين آمادگى را داشته باشيد 
كه اجازه دهيد ديگرى در زندگى روزمره شما 

وارد شود و براى او زمان بگذاريد. 

 پيش نيازهاى رابطه دو نفره را بشناسيد!

به همت سازمان آب و برق خوزستان؛

عمليات اجرايى پروژه انتقال آب شرب از دارخوين به شادگان آغاز شد
وظيفــه ســازمان آب و بــرق خوزســتان، تاميــن آب از رودخانــه 
و تحويــل آب بــه تصفيــه خانــه ى شــهرها اســت. ادامــه ى كار 
جــزو وظايــف اين ســازمان نيســت. امــا در مــورد مــردم محروم 
و شــهيدپرور شــادگان ســازمان آب بــرق پــا را فراتــر از وظايــف 
ــه  ــه مســووليت هــاى محول خــود گذاشــته اســت و خــود را ب
ــا ســاخت ايســتگاه  ــروژه م ــن پ ــرده اســت. در اي محــدود نك
پمپــاژ درتصفيــه خانــه و مخــزن و نيــز اصــالح كانكشــن هــا را 
انجــام داديــم در حالــى در شــرح وظايــف مــا نبــوده اســت. ايــن 
حركــت هــا ناشــى از نــگاه مثبــت مديــران باالدســتى و مديران 
ارشــد ســازمان اســت. مراســم كلنــگ زنــى عمليــات اجرايــى 
فــاز دوم پــروژه آبرســانى بــه شهرســتان شــادگان و انتقــال 
آب از دارخويــن بــه شــادگان (از طــرح غديــر) صبــح امــروز 
ــانى  ــت آبرس ــور معاون ــى پ ــادق حقيق ــر ص ــا حضــور دكت ب
ــده  ــى نماين ــدا... تميم ــتان، عب ــرق خوزس ــازمان آب و ب س
ــدار و  ــردم شــادگان در مجلــس شــوراى اســالمى ، فرمان م

امــام جمعــه در ايــن شهرســتان برگــزار شــد.
در ايــن مراســم دكتــر صــادق حقيقــى پــور معــاون آبرســانى 
ســازمان آب و بــرق خوزســتان و مجــرى طــرح انتقــال آب از 
دارخويــن بــه شــادگان گفــت: ايــن طــرح تكميــل كننــده فاز 
ــال  ــزان انتق ــا هــدف افزايــش ظرفيــت مي قبلــى اســت و ب
آب شــرب بــه شــادگان ، نيازهــاى اساســى آب شــرب ايــن 

شهرســتان را برطــرف خواهــد كــرد.
وى ادامــه داد: وظيفــه ســازمان آب و بــرق خوزســتان، تاميــن 
ــه ى شــهرها  ــه خان ــه تصفي ــل آب ب ــه و تحوي آب از رودخان
ــت.  ــازمان نيس ــن س ــف اي ــزو وظاي ــه ى كار ج ــت. ادام اس
امــا در مــورد مــردم محــروم و شــهيدپرور شــادگان ســازمان 
آب بــرق پــا را فراتــر از وظايــف خــود گذاشــته اســت و خــود 
را بــه مســووليت هــاى محولــه محــدود نكــرده اســت. در ايــن 
پــروژه مــا ســاخت ايســتگاه پمپــاژ درتصفيــه خانــه و مخــزن 
ــى در  ــم در حال ــام دادي ــا را انج ــن ه ــالح كانكش ــز اص و ني
شــرح وظايــف مــا نبــوده اســت. ايــن حركــت هــا ناشــى نگاه 
مثبــت مديــران باالدســتى و مديــران ارشــد ســازمان اســت. 
البتــه در ايــن راه دوســتان مــا در شــركت آب جنــوب شــرق 
نيــز تــالش شــبانه روزى خــود را در راه تاميــن آب كافــى و بــا 

كيفيــت بــه كار بســته انــد.
معــاون آبرســانى ســازمان آب و بــرق خوزســتان گفــت: 
ــروژه محــور  ــرق خوزســتان يــك ســازمان پ ســازمان آب و ب
اســت و هيچگونــه درآمــدى از پــروژه هــاى آبرســانى به دســت 
ــورد شــادگان  ــا در م ــوان گفــت كــه م ــا مــى ت نمــى آورد ام
ــه  ــا بتوانيــم آب شــرب را ب در تمامــى امــور وارد شــده ايــم ت
ايــن مــردم برســانيم. كوچكتريــن انتظــار مــا نيــز ايــن اســت 
كــه در ايــن پــروژه معارضــى نداشــته باشــيم و مــردم همــه بــا 
هــم در اجــراى پــروژه همــكارى كننــد . دربرخــى مــوارد ارگان 
هايــى كــه مــا قصــد خدمــت بــه آنهــا را هــم داريــم بــه مــا 
مجــوز كار نمــى دهنــد در حالــى كــه قــرارگاه خاتــم االنبيــاء با 
حــدود 200 ميليــارد تومــان طلــب از ســازمان همچنان بــا روى 

گشــاده بــا مــا همــكارى و همراهــى مــى كنــد.
دكتــر حقيقــى پــور در تشــريح اهــداف طــرح بــزرگ 
غديــر گفــت: حــدود 30 درصــد آب هــاى ســطحى كشــور 
ــزرگ  ــت ب ــك نعم ــن ي ــت و اي ــارى اس ــتان ج در خوزس
خــدادادى بــراى مــا اســت . منبــع تاميــن كننــده آب شــرب 

اســتان مــا آب هــاى ســطحى هســتند امــا بــه دليــل فعاليــت 
هــاى كشــاورزى، زه آب هــاى هــاى كشــاورزى و صنعتــى، 
ــه  ــه خان ــد. تصفي ــى كن ــدا م ــزل پي ــرب تن ــت آب ش كيفي
ــع  ــدرت رف ــا ق ــتند و تنه ــى هس ــز قديم ــتان ني ــاى اس ه
ــيميايى را  ــالح ش ــد ام ــى توانن ــد و نم ــدورت آب را دارن ك
تصفيــه كننــد . بــه هميــن دليــل مــا تــالش كرديــم تــا آب 
شــرب مــورد نيــاز مــردم را از پشــت درياچــه ســد دز كــه از 

ــم. ــا كيفيــت تريــن آب هــا اســت تاميــن كني ب
ــزود:  ــه شــادگان اف ــن ب ــال آب از دارخوي مجــرى طــرح انتق
ــن طــرح آبرســانى در طــول  ــر بزرگتري طــرح آبرســانى غدي
تاريــخ كشــور و خاورميانــه اســت كــه آبرســانى به 25 شــهر و 
1608 روســتا در اســتان خوزســتان را برعهــده دارد. ايــن طرح 
بــا حــدود 7 هــزار ميليــارد تومــان بــرآورد از ســال 1387 آغــاز 
ــا در حــال اجراســت.  ــم االنبي ــرارگاه خات ــا همــت ق شــد و ب
ــه كــرد  ــرق در ايــن طــرح 70 درصــد هزين ســازمان آب و ب
خــود را از طريــق منابــع داخلــى ســازمان كــه مــى توانســت 
در زمينــه هايــى همچــون اضافــه كار و هرينــه هــاى داخلــى 

خــرج شــود اســتفاده كــرده اســت.
ــفر  ــا س ــارى و ب ــال ج ــاه س ــرد: از خردادم ــح ك وى تصري
وزيــر بــه شــادگان مــا روزانــه 50 هــزار متــر مكعــب آب بــا 
ــم و در ايــن مســير  ــال مــى دهي ــه شــادگان انتق كيفيــت ب
ــاى  ــه ه ــت. لول ــده اس ــرا ش ــه اج ــط لول ــر خ 54 كيلومت
ــا  ــن طــرح بســيار گــران قيمــت هســتند و ب 51 اينچــى اي
ــدود  ــر آن ح ــر مت ــه، ه ــرا و لول ــاى اج ــه ه احتســاب هزين
3 ميليــون تومــان هزينــه داد. بــر هميــن مبنــا بــراى اجــراى 
ــروژه بايــد حــدود  ــاز از پ ــه در ايــن ف 26 كيلومتــر خــط لول

800 ميليــارد تومــان هزينــه كنيــم.
معــاون آبرســانى ســازمان آب و بــرق خوزســتان گفت: ســازمان 

آب و بــرق دلســوز مــردم شــادگان و نگــران مســاله آب شــرب 
آنهــا اســت و مــى دانيــم حــق مــردم شــادگان ايــن بوده اســت 
كــه از يــك خــط لولــه بــا ظرفيــت باالتــر و آب بــا كيفيــت تــر 
بهــره منــد باشــند. هــر چنــد كــه در ديگر شــهرهاى اســتان نيز 
يــا بــا مشــكل كمــى آب مواجهيــم و يــا بــا مشــكل كيفيــت 
ــران  ــا بح ــادگان ب ــه ش ــم ك ــال 1378 ه ــن آب. در س پايي
ــه ايــن شــهر  مقطعــى مواجــه شــد خــط فعلــى انتقــال آب ب
ترميــم اساســى شــد. همچنيــن اميدواريم بــا آورد رودخانــه ها و 
ذخيــره پشــت درياچــه ســدها امســال از نظــر تاميــن آب شــرب 

و كشــاورزى در منطقــه بــا مشــكل نشــويم.
ــر  ــد ب ــا تاكي ــز ب ــادگان ني ــدار ش ــى فرمان ــرج الله بهروزف
ــراى مــردم شهرســتان گفــت: خــط  ــروژه ب اهميــت ايــن پ
ــال  ــش از 50 س ــادگان بي ــه ش ــرب ب ــال آب ش ــى انتق قبل
ــه  ــا ب ــا و باره ــت و باره ــوده اس ــيار فرس ــر دارد و بس عم
ــكل  ــا مش ــردم را ب ــرب م ــن آب ش ــيدگى، تامي ــت پوس عل
مواجــه كــرده اســت. بــا آغــاز عمليــات اجرايــى انتقــال آب 
از دارخويــن بــه شــادگان جــا دارد از پيگيــرى هــاى ويــژه ى 
مهنــدس شمســايى و ســازمان آب و بــرق خوزســتان و همــه 
ــيم و  ــته باش ــر داش ــپاس و تقدي ــروژه س ــى پ ــل اجراي عوام

دســت همــه را ببوســيم .
ــر  ــا ســفر وزي ــروژه ب وى ادامــه داد: پيگيــرى هــاى ايــن پ
ــرى  ــا پيگي ــاز شــد و ب ــاه ســال جــارى آغ ــرو در خردادم ني
هــاى ويــژه ى مهنــدس شمســايى بــه بــار نشســت 
و امــروز شــاهد آغــاز عمليــات اجرايــى طــرح مهمــى 
هســتيم كــه آبرســانى بــه مــردم محــروم شــادگان را 
متحــول خواهــد كــرد. بــا انتقــال آب طــرح غديــر از 
دارخويــن بــه شــادگان در ايــن خــط 52 اينچــى بــه 
كيفيــت و ميــزان آب شــرب شــادگان افــزوده خواهــد 

شــد و بــا توجــه بــه فرســوده بــودن خــط قبلــى در 
ــز  ــال آب ني ــط انتق ــدارى خ ــر و نگه ــاى تعمي ــه ه هزين
ــت: در  ــادگان گف ــدار ش ــود. فرمان ــى ش ــى م ــه جوي صرف
ــال  ــه هــاى انتق ــه پوســيدگى لول ــا توجــه ب حــال حاضــر ب
ــت  ــورت اف ــط را در ص ــار خ ــش فش ــكان افزاي ــا ام آب، م
ــت  ــط ظرفي ــن خ ــاى اي ــه ه ــه لول ــرا ك ــم چ ــار نداري فش
ــه علــت  ــد. مــردم شــادگان ب تحمــل فشــار بيشــتر را ندارن
ــارى  ــى بيم ــار برخ ــى دچ ــط فعل ــوبات خ ــيدگى و رس پوس
هــا مــى شــوند و از ايــن بابــت هــم رنــج مــى كشــند. ايــن 
مســايل همــه مــا را منتظــر اتمــام وبهــره بــردارى از پــروژه 
مــى كنــد و اميدواريــم هــر چــه زودتــر پــروژه ى انتقــال آب 

ــردارى برســد. ــه بهــره ب ــه شــادگان ب ب
وى در اشــاره بــه مشــكالت احتمالــى و پيــدا شــدن معــارض 
در حيــن اجــراى پــروژه هــا گفــت: شــهروندان شــادگانى در 
راســتاى اجــراى پــروژه همــكارى كننــد و از مختــل شــدن 
ــتان و  ــه شهرس ــا ب ــد ت ــرى كنن ــو گي ــراى آن جل ــد اج رون
ــا  ــا هــم ب مــردم آن ضــررى وارد نشــود. اميدواريــم همــه ب
همــكارى و هــم افزايــى بيشــتر موجــب رشــد هرچه ســريعتر 
رونــد پــروژه شــويم و نتيجــه ى كار كام مــردم شــادگان را 

شــيرين كنــد.
ــام  ــرفى ام ــد ش ــيد مجي ــلمين س ــالم و المس ــت االس حج
ــت:  ــم گف ــن مراس ــز در اي ــادگان ني ــتان ش ــه شهرس جمع
ــه مــردم و مســووالن شــادگان  ــروژه را ب مــن آغــاز ايــن پ
ــووالن  ــدركاران و مس ــت ان ــم و از دس ــى گوي ــك م تبري
پيگيــرى و اجرايــى ايــن پــروژه نيــز تشــكر مــى كنــم. وى 
افــزود: مــا بايــد همچنيــن شــكر گــزار خداونــد بــراى نعمــت 
ــم  ــام معظ ــى مق ــت آن يعن ــالمى و محوري ــورى اس جمه
ــتم  ــريفترين سيس ــى از ش ــا يك ــام م ــيم. نظ ــرى باش رهب

هــاى حاكميتــى اســت كــه بــه دســت مقــام معظــم رهبــرى 
هدايــت مــى شــود و حتــى بــه اذعــان دشــمنان مــا الگويــى 

ــراى ديگــر كشــورها شــده اســت. ب
امــام جمعــه شــادگان ضمــن تقدير از مســووالن شهرســتانى 
و نيــز مســووالن ســازمان آب و بــرق خوزســتان گفــت: رفــع 
ــادگان  ــردم ش ــه م ــى ب ــت بزرگ ــرب خدم ــكل آب ش مش
اســت و بايــد در كنــار آن بــراى آب كشــاورزى ايــن مــردم 
نيــز چــاره اى انديشــيده شــود. امســال همــه ى خرماهــاى 
شــادگان خشــكيدندو مــردم از ايــن بــاره متضــرر شــده انــد. 
مســاله آب كشــاورزى يكــى از حقــوق مــردم شــادگان اســت 

و اميدواريــم روزى شــاهد حــل ايــن مشــكل باشــيم.
تميمــى نماينــده مــردم شــادگان در مجلس شــوراى اســالمى 
نيــز در ايــن مراســم گفــت: امــروز يــك اتفــاق تاريخــى بــراى 
شــادگان اســت و آغــاز و بهــره بــردارى از ايــن پــرژه تحــول 
ــا  بزرگــى را در شهرســتان ايجــاد مــى كنــد. ســال جــارى ب
ــع آن  ــه تب ــم و ب ــه بودي ــت مواج ــديد قيمــت نف كاهــش ش
اكثــر پــروژه هــا يــا خوابيــده بودنــد و يــا اصــال آغــاز نشــدند. 
ــتان و  ــرق خوزس ــه آب و ب ــد از مجموع ــرايط باي ــن ش در اي
مهنــدس شمســايى سپاســگزار باشــيم كــه بــا وجــود كمبــود 
ــد  ــه هــاى طــرح را تاميــن كردن ــارات، هزينــه هــا و لول اعتب
ــان  ــيدند. وى در پاي ــريع بخش ــروژه را تس ــراى پ ــد اج و رون
ــه دليــل افــت فشــار آب مجبــور  گفــت: در گذشــته مــردم ب
بــه اســتفاده از پمــپ بودنــد كــه در مــواردى نيــز دچــار بــرق 
ــاى وزارت  ــت ه ــه حماي ــون ك ــدند. اكن ــى ش ــى م گرفتگ
نيــرو و ســازمان آب و بــرق خوزســتان بــه طــرح انتقــال آب 
ــا هــم متحــد و  ــه شــادگان معطــوف شــده اســت، همــه ب ب
ــه جــاى اينكــه چــوب الى چــرخ ايــن  منســجم شــويم و ب

ــروژه بگذاريــم از اجــراى آن حمايــت كنيــم. پ
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استالونه از دنباله «كريد» گفت!

رايان  است توسط  ممكن  راكى  فيلم هاى  مجموعه  بعدى  قسمت 
كوگلر كارگردانى نشود و داستانش هم به گذشته بازگردد و شامل 

بازگشت آپولو كريد شود.
نوامبر  ماه  در  را  فيلم «كريد»  دنباله  مى خواهد  ام جى ام  كمپانى 
سال 2017 اكران كند و اين مساله به فيلم اجازه مى دهد دقيقا دو 
سال بعد از اكران اولين قسمت با نقش آفرينى مايكل بى. جوردن، 
وارد سينماها شود. اين فيلم كمپانى برادران وارنر تا به حال بيش 
از 105 ميليون دالر در باكس آفيس داخلى فروش كرده و دريافت 
سيلوستر  براى  هم  را  مكمل  مرد  نقش  بازيگر  بهترين  جايزه 
ام جى ام  عامل  مدير  باربر  گرى  است.  آورده  ارمغان  به  استالونه 
گفت اين تاريخ هنوز كامال رسمى نشده است. اگر قرار باشد فيلم 
كه  كوگلر -  رايان  است  ممكن  شود،  اكران  زودى  اين  به  واقعا 
سياه»  «پلنگ  كارگردانى  براى  مذاكره  حال  در  حاضر  حال  در 

است - نتواند روى صندلى كارگردانى آن بنشيند.
ورايتى در يكى از گزارش هاى جديدش با استالونه صحبت كرد و 
او به اين امكان اشاره كرد كه ممكن است به خاطر برنامه كارى 
دوم  فيلم  در  اجرايى  تهيه كننده  عنوان  به  فقط  كوگلر  سنگين، 
«كريد» حضور داشته باشد. استالونه گفته بود: مى دانم رايان حدود 
دو سال كار دارد. در حالى كه براى ساختن يك دنباله، يك بازه 

زمانى وجود دارد كه مردم در آن بازه فيلم را قبول خواهند كرد.
استالونه همچنين از يكى از خطوط داستانى احتمالى فيلم هم صحبت 
كرد. بر مبناى حرف هاى وى ممكن است داستان فيلم بعدى در 
گذشته اتفاق بيفتد و كارل ودرز دوباره در نقش آپولو كريد فقيد ظاهر 
شود. استالونه گفت: رايان ايده هايى از عقب و جلو رفتن زمان دارد و 
اينكه عمال راكى و آپولو را دوباره كنار هم ببينيم. به «پدرخوانده 2» 
فكر كنيد! او به چنين چيزى فكر مى كند كه به نوعى جاه طلبانه است.

حضور جنيفر الرنس 
در درام دارن آرنوفسكى قطعى تر شد

جنيفر الرنس كه به تازگى يك جايزه گلدن گلوب را به جوايز قبلى اش 
مى رود.  دوربين  جلوى  آرنوفسكى  دارن  جديد  فيلم  در  كرده،  اضافه 
پارامونت پيكچرز ديروز دوشنبه اعالم كرد برنده گلدن گلوب در فيلمى 
از اين كمپانى كه سال 2017 اكران مى شود، نقش آفرينى خواهد كرد. 
البته چند ماه پيش نيز زمزمه هاى حضور الرنس در اين فيلم به گوش 

مى رسيد كه حال به نظر مى رسد اين مساله محقق شده است.
اين فيلم را اسكات فرانكلين و آرى هندل و نيز كمپانى آرنوفسكى 
با عنوان «پروتوزوآ پيكچرز» تهيه خواهند كرد. اين فيلم كه هنوز 
عنوانى برايش انتخاب نشده درباره زوجى است كه با آمدن مهمانانى 
ناخوانده به خانه شان در فشار قرار مى گيرند. الرنس جايزه گلدن 
گلوب را يكشنبه شب به عنوان بهترين بازيگر زن فيلم كمدى يا 

موزيكال براى بازى در فيلم «جوى» به دست آورد.

با سلطان مواد مخدر و دردسرهاى آن  
شان پن بازيگر سرشناس آمريكايى مخفيانه با ال چاپو بزرگ ترين 
رولينگ  مجله  در  را  آن  و  مصاحبه  مكزيك  موادمخدر  قاچاقچى 
استونز منتشر كرد. خواكين گوزمان كه به عنوان ال چاپو شناخته 
زندگى  مجدد،  دستگيرى  از  پيش  تا  كه  است  چهره اى  مى شود، 
مخفيانه اى داشت و پليس به شدت در جستجوى او بود، با اين حال 

او كه بارها از زندان گريخته، با شان پن ديدار و گفتگو كرده بود.
اين مصاحبه در حالى صورت گرفته كه ال چاپو تحت تعقيب ترين 
فرارى دنيا بود و پليس مكزيك به شدت در جستجوى وى بود. در 

همين فاصله او با ستاره هاليوود يعنى شان پن ديدار كرد.
مخدر  مواد  قاچاقچى  اين  مصاحبه  نخستين  كه  مصاحبه  اين 
است، يك روز پس از دستگيرى مجدد اين قاچاقچى مواد مخدر 
شنبه  و  شد  دستگير  دوباره  صبح  جمعه  او  شد.  منتشر  مكزيكى 

مصاحبه وى با شان پن در اين مجله پرمخاطب به چاپ رسيد.
ال چاپو در اين مصاحبه به پن گفته است: من هرويين، متامفتامين، 
كوكايين و ماريجوانا را بيش از هر كس ديگرى در جهان حمل 
و  كاميون ها  هواپيماها،  زيردريايى ها،  ناوگان  از  و  كرده ام  نقل  و 

كشتى هاى خودم براى اين كار استفاده كرده ام.
اين مكزيكى تابستان پيش با حفر يك تونل از زندان فوق امنيتى 
فرار كرد و اين بار در حالى دستگير شد كه تالش مى كرد فيلم 
كنفرانس  در  آسوشيتدپرس،  گفته  به  بسازد.  را  خودش  زندگى  
مقامات مكزيكى گفته شده ديدار با پن به مقامات مكزيكى كمك 
كرد تا سرانجام جاى گوزمان را پيدا كنند اما روشن نيست كه پن 

در اين زمينه كمكى كرده است يا خير.
اين مصاحبه اكتبر انجام شد و پن تالش كرده تا با يك گزارش 
طوالنى نشان دهد چه حرف هايى بين آنها رد و بدل شده است. 
در اين ديدار كيت دل كاستيو بازيگر تلويزيون نيز پن را همراهى 

مى كرد و ترتيب دهنده اين ديدار بود.
در حالى كه پن اجازه نداشت از قلم و كاغذ براى نوشتن استفاده 
اين  از  دقيقه اى  دو  ويديويى  فيلم  يك  استونز  رولينگ  اما  كند، 

مصاحبه اختصاصى را نيز در سايت خود قرار داده است.
پن در اين مقاله ضمن اين كه گفته به داشتن چنين رازى افتخار 
افزوده  و  دارد  را  خودش  خاص  ريتم  است  افزوده  اما  كند،  نمى 
است اين فرد دست به آدم ربايى و قتل نمى زند. او افزوده است 
از زمانى كه اسامه بن الدن دستگير شد، دنبال كردن يك فرد 
فرارى اينقدر توجه مردم را جلب نكرده بود. البته اين اتفاقات براى 
شان پن گران تمام شده و وى تحت بازجويى نيز قرار گرفته است.

اعالم اسامى راه يافتگان جديد 
به بخش رقابتى جشنواره فيلم برلين

در ميان فيلم هاى جديدى كه به بخش رقابتى جشنواره برلين 2016 
راه يافته اند از فيلمى از ايران نيز نام برده شده است.

فيلم هايى مانى حقيقى، توماس وينتربرگ، ميا هنسن-الو، دنيس 
تانوويچ  از جمله راه يافتگان به بخش رقابتى امسال جشنواره فيلم 
برلين هستند. جشنواره بين المللى فيلم برلين كه از 11 تا 21 فوريه 
برگزار مى شود، اسامى 9 فيلم جديد راه يافته به اين بخش را در 
حالى اعالم كرد كه فيلم «اژدها وارد مى شود» از مانى حقيقى از 

ايران نيز در اين بخش جاى گرفته است.
به اين ترتيب اسامى شركت كنندگان بخش رقابتى تا كنون به 15 
فيلم رسيده است و اسامى فهرست كامل اين بخش به زودى اعالم 

خواهد شد. پيش از اين 6 فيلم اين بخش معرفى شده بودند.
تاكنون فيلم هايى از ايران، بوسنى و هرزگوين، كانادا، دانمارك، فرانسه، 
آلمان، ايتاليا، هلند، فيليپين، لهستان، پرتغال، سنگاپور، سوئد ، بريتانيا 
و آمريكا در اين بخش حضور دارند. فيلم هاى زير فيلم هايى هستند 
كه براى دريافت خرس طالى برلين و خرس هاى نقره اى رقابت 
خواهند كرد. جشنواره امسال با فيلم «درود بر سزار» ساخته برادران 
كوئن كليد مى خورد اما اين فيلم در بخش رقابتى جاى نگرفته 

است. مريل استريپ امسال رياست گروه داوران را برعهده دارد.

از نو
قلم بردار و بر یاد دلم خطی بکش از نو 

بگو رسوا شدی ، عاشق بشو از نو !!!
قلم بردار و یک پاییز را بی من تصور کن
بریز اشکی ببار باران بدون چتر و من از نو
قلم بردار و بر عشقم بزن خطی ز یک سایه
بگو خورشید بی سایه بتابد بر سرم از نو
قلم بردار و یک شعری بگو تا عشق برگردد
غزل مست و دلم مست و بگو از بی کسی از نو
قلم بردار و اسمم را به زیبایی بکش بر دل
بگو طیب مکن یادی که من آشفته ام از نو 

طيب ساكى
*******

تو ای مادر درخت  مهربانی                                                                                      
توخورشیدی ونور زندگانی

الهی شادیت  پیوسته باشد                                                                                          
دلیل بودنم در این جهانی

آرمان مرادى

را  تلويزيونى  برنامه  يك  موفقيت  ميزان 
استقبال و توجه مردم مشخص مى كند. برنامه 
نگه  جادويى  جعبه  پاى  را  مخاطبان  موفق 
را  خود  وقت  مشخص  ساعتى  در  تا  مى دارد 

با آن برنامه تنظيم كنند. 
توجه به شاخصه ها و مولفه هاى بومى و اقليمى 
مخاطبان  حداكثرى  جذب  عامل  مهم ترين 
تلويزيون است. اين كه توجه به اين مولفه ها و 
مشخصه ها به چه نحوى انجام گيرد به تخصص، 

تفكر و خالقيت برنامه ساز برمى گردد. 
عربى  برنامه  كه  بود  رمضان  مبارك  ماه 
سيدهاشم  اجراى  و  بازى  با  هيل"  و  "هالل 
كارگردانى  و  تهيه كنندگى  و  سيدلطيفى 
عرب  مردم  توجه  تمام  مزرعه  غالم رضا 
خوزستان را هنگام لحظات معنوى و پر بركت 
اكثر  كه  گونه اى  به  كرد.  جلب  خود  به  افطار 
خوزستانى ها به ويژه مردم عرب خوزستان از 
برنامه هاى پرهزينه، متنوع و گاهى بى خاصيت 
ماهواره دل كندند و پاى ثابت "هالل و هيل" 

هنرمندان خوزستانى شدند. 
و  استقبال  توجه،  از  موجى  با  هيل"  و  "هالل 
بازخورد مثبت مردم پس از عيد فطر به پايان 
رسيد. اما بعد از اين كه مردم به اين برنامه روى 
خوش نشان دادند تصميم گرفته شد باز هم در 
واليت  دهه  در  مثال  براى  شاد  مناسبت هاى 
الهيل"  "عطر  عنوان  با  برنامه  اين  دوم  سرى 
ادامه پيدا كند. در اين سرى هم شاهد موفقيت 

اين برنامه و استقبال مردم از آن بوديم. 
و  بازيگران  با  برنامه  اين  سوم  سرى  اكنون 
كاراكترهاى متفاوت و با عنوان "ربيع الهيل" با 
آغاز ماه ربيع االول آغاز شده و روى آنتن است. 
اين سرى هم مانند سرى هاى گذشته باب ذائقه 
و سليقه مردم است. در "ربيع الهيل" بازيگرانى 
همچون عبدا... طرفى، على طرفى، سيد عباس 
سعيداوى، كمال اميرى راد، حمود حافظى، ناصر 
عبيات، احمد شماخه، كفايت جادرى، ثنا موسوى، 
تاجيه پنام، سعيد الهايى و سميرا معربى ايفاى 

نقش مى كنند. 
كارگردان)،  و  ( تهيه كننده  مزرعه  غالم رضا 
فوالدى  مصطفى  (نويسنده)،  طرفى  عبدا... 
مجيد  (تصويربرداران)،  حميدى  قاسم  و 
طرفى  عبدا...  و  صيوانى  حامد  بسادت(فنى)، 
(كارگردان  لطفى  حميدرضا  (گزارش گر)، 
مجرى  و  (طراح  مزرعه  غالمرضا  استوديو)، 
(طراح  محدجى  خانم  و  اميدى  رسول  دكور)، 
و مجرى گريم) مريم حق پناهى (صدابردار) و 
مسلم نواصر (تدوين گر) از عوامل برنامه "ربيع 

الهيل" هستند.  
غالم رضا مزرعه، تهيه كننده و كارگردان برنامه 
"ربيع الهيل"، در اين باره به خبرنگار ايسناى 
خوزستان گفت: تا سال 88 آيتم هاى نمايشى 
در  كه  بازيگرانى  اين  مى كرديم.  كار  زيادى 
نمايش ها  همان  ماحصل  مى بينيد  برنامه  اين 
هستند. در سرى اول اين برنامه يعنى "هالل 
طراحى،  رمضان  مبارك  ماه  در  كه  هيل"  و 
ولى  بود  سختى  بسيار  كار  شد  پخش  و  اجرا 

انجام شد. 
انجام  كه  كارهايى  به  ما  كه  اين  بيان  با  وى 
مى دهيم ايمان داريم و هدفى را دنبال مى كنيم 
افزود: "هالل و هيل" در ماه مبارك رمضان با 
استقبال خوبى از سوى مردم مواجه شد. سپس 
تصميم گرفتيم از عيد قربان تا عيد غدير برنامه 
"عطر الهيل" را اجرا كنيم و پس از آن بعد از 
ماه صفر كه زمان شادى است تصميم گرفته 
شد برنامه "ربيع الهيل " را روى آنتن ببريم. 
جا دارد از مدير كل صدا و سيماى خوزستان، 
سيماى  و  صدا  معاونت  رحيمى،  مسلم 

خوزستان، مهران نصرت پناه، مدير توليد شبكه 
رحمت ا...  آقاى  همچنين  و  ابراهيم زاده  آقاى 
سبحانى مدير بخش عربى تقدير و تشكر كنم. 
كرد:  اظهار  كارگردان  و  تهيه كننده  اين 
نمى گويم كار بزرگى را داريم انجام مى دهيم 
ولى حركت بزرگى را شروع كرده ايم. از تمام 
همچنين  و  هستند  برنامه  بيننده  كه  كسانى 
هنرمندان برنامه مى  خواهم كه با ما همكارى 
جا  همين  در  تا  باشند  داشته  هميارى  و 
سرى  سه  اين  شكر  را  خدا  نمانيم.  مسكوت 
از برنامه تاكنون مورد استقبال اكثر مردم قرار 

گرفته و از آن راضى بوده اند. 
مزرعه با اشاره به اين كه اين سه سرى از اين 
برنامه طبق آمارها پربيننده ترين برنامه توليدى 
صدا و سيماى خوزستان و مراكز استان ها بوده 
است بيان كرد: پيامكى از شهرستان رامسر به 
شما  برنامه  من  مى گفت  كه  رسيد  من  دست 
اما  مى بينم  را  آن  شب  هر  و  دارم  دوست  را 
مى شود  اگر  نمى شوم.  متوجه  را  عربى  زبان 
برنامه  چون  گفتم  كه  كنيد  زيرنويس  را  آن 
زنده است اين امكان وجود ندارد. همچنين از 
استان هاى كردستان، فارس، مشهد و تهران، 
بندرعباس و خيلى از استان هاى ديگر پيامك 

و مخاطب داشته ايم. 
وى درباره ايده ها و موضوعاتى كه در برنامه 
كه  را  موضوعى  هر  گفت:  مى شوند  مطرح 
بخواهيم كار كنيم قبل از آن روى آن موضوع 
فكر و بحث مى كنيم و سعى مى كنيم بهترين 
موضوع  در  چه  و  آيتم ها  در  چه  را  موضوع 
شيرين  گاهى  كنيم.  خارج  آن  از  برنامه 
كارى هايى را ضمن برنامه انجام مى دهيم تا 
براى مردم جا بيفتد و روان و قابل قبول باشد. 
حتى همان شيرين كارى ها و يزله هايى كه در 
و  شده  فكر  آنها  درباره  مى شوند  ديده  برنامه 
بازيگر فى البداهه اين كار را انجام نمى دهد. 

در  موفق  برنامه  يك  مشخصه هاى  درباره  او 
برآيد  دل  از  آنچه  كرد:  اظهار  سيما  و  صدا 
با  برنامه اى  هرگاه  مى نشيند.  دل  به  الجرم 
بوده  مردم  با  و  شده  مواجه  مردم  استقبال 
همراه  مردم  با  ما  است.  نشسته  مردم  دل  به 
هستيم. موفقيت هر برنامه منوط به اين است 
كه تا چه اندازه بيننده را شريك خود كند. هر 
برنامه  شريك  بتوان  بيشتر  را  بيننده  قدر  چه 
است  بيننده  چراكه  بود  خواهيم  موفق تر  كرد 

كه موفقيت يك برنامه را تضمين مى كند. 
بيان  الهيل"  "ربيع  كارگردان  و  تهيه كننده 
كرد: در اين سرى از برنامه مجرى را از برنامه 
كارهاى  گاهى  هم  مجرى  و  نكرديم  جدا 
جدا  كاراكتر  يك  مجرى  مى كند.  نمايشى 
نيست و همراه ديگر بازيگران است. هدف از 
مردم  با  بيشتر  نزديكى  و  دوستى  كارها  اين 
است. ما همچنين منتظر راهنمايى هاى مردم 
هستيم و حتى انتظار داريم موضوعاتى را به 

ما پيشنهاد دهند تا روى آنها فكر كنيم و اگر 
قابل ساخت باشد آن را خواهيم ساخت. ما هم 
خوب  و  مى دانيم  را  موضوعاتى  حدى  يك  تا 

است كه مردم هم با ما مشاركت كنند. 
مزرعه خاطرنشان كرد: اين برنامه زنده است 
و در يك برنامه زنده كافى است يك بازيگر 
اشتباه كند و يا اتفاق كوچكى بيفتد ديگر قابل 
بازگشت نخواهد بود. برنامه ضبط شده نيست 
كه بتوان كات داد و دوباره ضبط كرد. برنامه 
برنامه  اين  مى كند.  وارد  را  زيادى  فشار  زنده 
اجرا  به  آن  در  گروه  يك  و  است  نمايشى 
از  نفر  يك  حتى  اشتباه  كنترل  و  مى پردازند 

بازيگران كار سختى است. 
وى ادامه داد: تمام اين سختى ها زمانى از تن 
و  ببينند  را  برنامه  مردم  كه  مى رود  بيرون  ما 
از آن رضايت داشته باشند. وقتى پيامك هاى 
محبت آميز مردم را مى بينيم تمام خستگى من 
و گروه از تن مان بيرون مى رود. در سرى قبلى 
اين برنامه از نزديك به 85 درصد استان هاى 

كشور پيامك و مخاطب داشتيم. 
ساخت  در  كه  تجربه اى  با  كرد:  بيان  او 
قرمز  خطوط  با  كرديم  كسب  برنامه  اين 
را  ممنوع ها  و  قرمز  خطوط  شده ايم.  آشنا 
كه  نگفته  ما  به  كسى  تاكنون  مى شناسيم. 
و  نكنيد  را  كار  فالن  يا  بكنيد  را  كار  فالن 
هميشه درست و روى روال عادى كارمان را 
انجام داده ايم. خطوط قرمز در همه چيز و همه 
كه  است  زمانى  ما  قرمز  خط  دارد.  وجود  جا 
مردم از برنامه راضى نباشند. تنها دلخوشى و 
دلگرمى ما مردم هستند. اگر مردم هنرمندان 
در  هنرمندان  روز  به  روز  كنند  حمايت  را 
انجام  بهترى  كارهاى  هنرى  حوزه هاى  تمام 

خواهند داد. 
سرى  سه  بازيگر  و  نويسنده  طرفى،  عبدا... 
را  طرح  كه  زمانى  گفت:  نيز  برنامه،  اين  از 
براى توليد ارايه داديم عوامل صدا و سيماى 
خوزستان به اين نتيجه رسيدند كه طرح خوبى 
است و مى تواند روى آنتن برود. تجربه اى كه 
"عطر  و  رهيل"  "هالل  سابق  برنامه هاى  از 
كه  مى دهد  نشان  كرديم  كسب  الهيل" 
توليد  را  عربى  بخش  برنامه  پربيننده ترين 
كرده ايم و اكنون هم برنامه طنز "ربيع الهيل" 

را ويژه ماه ربيع االول روى آنتن برديم. 
مى بينيم  جامعه  در  كه  مشكالتى  افزود:  وى 
را در نگارش موضوعات برنامه مدنظر داريم. 
مورد  كه  رحم  صله  مانند  مهمى  موضوع 
موضوع  يا  است  اسالم  مبين  دين  سفارش 
مساله بى رويه و بيش از حد از تلفن همراه و 
يا موضوع دوستى و برادرى. بيشتر موضوعاتى 
را كار مى كنيم كه مردم روزانه با آنها سروكار 

دارند و آنها را لمس مى كنند.
او ادامه داد: موضوع برنامه جدى است اما درون 
فردى  مشكالت  حتى  و  دارد  طنز  مايه هاى 

و شخصى مانند پرحرفى را هم مورد كنكاش 
قرار مى دهيم. گاهى خود مخاطبان معضالت و 
مشكالت را براى ما پيامك مى كنند تا آنها را 
پيگيرى كنيم و اكثر نمايش ها و موضوعات را 

مردم به ما پيشنهاد مى دهند. 
طرفى با بيان اين كه اين برنامه پربيننده ترين 
برنامه و صدا و سيما خوزستان است اظهاركرد: 
جا دارد از مدير كل صدا و سيماى خوزستان 
تشكر كنم كه اجازه دادند اين برنامه را براى 
سه سرى روى آنتن ببريم. ساخت شخصيت ها 
دليل  عمده  نمايشى  اجراهاى  در  كاراكترها  و 
موفقيت اين برنامه است. بازيگران اين اجراها 
و  تيپ  همان  با  و  ندارند  دوربين  به  كارى 
حاضر  دوربين  جلوى  خودشان  شخصيت 
مى شوند. فضا و دكور هم موثر است چرا كه 

فضاى محلى و بومى را مجسم كرده ايم. 
است  بازيگران  لباس  ديگر  عامل  افزود:  وى 
دوربين  جلوى  منطقه  محلى  لباس  با  كه 
مى آيند. عامل موثر و مهم ديگر براى موفقيت 
و  شعر  به  خوزستان  مردم  عالقه  برنامه  اين 
يزله است. ما هم اين حركات يزله و هوسه را 
با ريتم هاى متفاوت و خوب در برنامه استفاده 
برنامه  موفقيت  در  ديگر  مهم  دليل  مى كنيم. 
برنامه  توليد  دست اندركاران  ميان  اتحاد  را 
عوامل  بازيگران،  ميان  الهيل"مى دانم.  "ربيع 

و كارگردان رابطه خوبى وجود دارد.
على طرفى، مجرى و بازيگر برنامه "ربيع الهيل"، 
هم مى گويد: قبل از روى آنتن رفتن اين برنامه روى 
طرح آن كار شده بود. حضور در اين برنامه افتخارى 
است اين كه در كنار بزرگان بازيگرى استان مجرى 
و بازيگر باشم. تمام مردم عرب خوزستان به لباس 
عربى عشق مى ورزند و اولين دليل موفقيت برنامه 

همين است. 
هوسه هايى  يا  يزله  دوم  عامل  افزود:  وى 
است كه در برنامه انجام مى دهيم و سومين 
كه  برنامه هايى  تمامى  كه  است  اين  دليل 
روى آنتن مى روند برنامه ريزى شده و پيام دار 
جامعه  معضالت  و  مشكالت  طبق  و  هستند 

امروز توليد مى شوند. 
ادامه  الهيل"  "ربيع  برنامه  بازيگر  و  مجرى 
جلوى  بار  نخستين  براى  بازيگران  اكثر  داد: 
مى كردند  تئاتر  كار  تاكنون  و  مى آيند  دوربين 
نمى كردم  تصور  من  است.  بزرگى  كار  اين  و 
به  برنامه اى  بار  نخستين  براى  هنرمندانى 
صدا و سيما بيايند و در برنامه زنده اجراهاى 
حتى  دنيا  جاى  هر  باشند.  داشته  چنينى  اين 
در هاليوود هم اجراى نمايشى در يك برنامه 
زنده نداريم و اين افتخارى است چراكه برنامه 

زنده سختى هاى خاص خودش را دارد. 
از  سرى  اين  بازيگر  موسوى،  ثنا  همچنين 
اين  درباره  الهيل"،  "ربيع  عنوان  با  برنامه 
كه  برنامه هايى  چنين  وجود  گفت:  برنامه 
اين  بافت  است.  الزم  هستند  بافت  داراى 
روستايى  و  شهرى  بافت  از  متشكل  برنامه 
نيمه  نوعى  به  لباس ها  و  پوشش  نوع  است. 
شهرى هستند. يكى از عالقه مندى هاى مردم 
به لباس بازيگران اين برنامه است. لباسى كه 
به شكلى در حال فراموشى است و دختران و 
زنان زيادى از اين پوشش استفاده نمى كنند. 

گونه  اين  موفقيت  داليل  از  يكى  افزود:  وى 
و  صدا  مسؤوالن  و  مديران  لطف  برنامه ها 
سيما است كه هنرمندان را حمايت معنوى و 
دكور  نزديكى  ديگر  دليل  است.  كرده  مادى 
است  مردم  زندگى  بافت  به  پوشش  نوع  و 
تمام  اميدوارم  است.  روستايى  و  شهرى  كه 
بازيگران استان بتوانند از اين فضا براى ارايه 

هنر خود استفاده كنند.

در  «گيتا»  فيلم  كارگردان  مددى  مسعود 
سينماى  سراغ  خود  سينمايى  تجربه  نخستين 
خانوادگى رفته و با اين فيلم در بخش «نگاه نو» 
سى و چهارمين جشنواره فيلم فجر حضور دارد.
ساخت  «گيتا»  فيلم  از  پيش  مددى  مسعود 
فيلم هاى كوتاه داستانى چون «روى آسفالت 
داغ»، «حريم، صورتك» را در كارنامه كارى 
خود داشته و فيلم بلند ويديويى «فراموشى» 
نخستين  در  و  است  كرده  كارگردانى  نيز  را 
تجربه ساخت فيلم بلند سينمايى سراغ داستان 

زندگى گيتا رفته است.
حول  فيلم  داستان  كه  است  شخصيتى  گيتا 
اين  بازيگر  زارعى  مريال  و  چرخد  مى  او 
كه  كند  مى  بازى  را  مادرى  نقش  شخصيت، 
رابطه پيچيده اى با فرزند خود دارد كه با پيش 
تماشاگر  براى  رابطه  پيچيدگى  داستان  رفتن 

عيان تر مى شود.
داستان فيلم «گيتا» درباره زندگى زوجى است 
كه دلمشغولى هاى زندگى ساده خود را دارند 

رفتن  از  سال  سه  دو  گذشت  از  بعد  گيتا  و 
است  دلتنگ  هنوز  كشور  از  خارج  به  پسرش 
مريال  بر  عالوه  تابد.  نمى  بر  را  او  دورى  و 
آذرنگ،  حميدرضا  چون  بازيگرانى  زارعى، 
قشقايى،  يلدا  جعفرى،  بهناز  بهرامى،  سارا 
سالكى  كتايون  افشارى،  رامين  فالح،  نادر 
سينمايى  فيلم  در  محمديان  محمدحسين  و 

«گيتا» بازى مى كنند.
نويسنده،  مددى  مسعود  و  تيموريان  ميترا 
روح  حسن  فيلمبردارى،  مدير  پايور  همايون 
پرورى طراح صحنه، بهمن اردالن صدابردار، 
سودابه  صدا،  تركيب  و  طراح  اردالن  بابك 
آهنگساز،  شهرام  سعيد  گريم،  طراح  خسروى 
مدير  شعبانى  جليل  تدوين،  بهارانگيز  رضا 
از  كننده  تهيه  انصارى  شيخ  مجيد  و  توليد 

ديگر عوامل فيلم سينمايى «گيتا» هستند.
همچنين موسسه تصوير شهر و مركز گسترش 
سينماى مستند و تجربى به عنوان سرمايه گذار 

در توليد اين پروژه سينمايى حضور داشته اند.
حوزه  در  خود  تحصيالت  مددى  مسعود 
مقطع  در  و  كرده  آغاز  كارگردانى  با  را  سينما 
كارشناسى ارشد نيز در رشته ادبيات دراماتيك 
در  و  است  خوانده  درس  هنر  دانشگاه  در 
دانشگاه هنر و سوره تدريس مى كند و عضو 
انجمن  آموزشى  معاونت  كارگردانى  دپارتمان 

سينماى جوانان ايران است.

سينمايى  فيلم  كارگردان  عليمردانى  هاتف 
به  را  اثر  اين  است  معتقد  ماهگى»  «هفت 
مستندگونه  فضاى  به  كه  ساخته  گونه اى 

نزديك باشد.
ماهگى»  «هفت  كارگردان  عليمردانى  هاتف 
با اشاره به حضور اين فيلم در بخش سوداى 
المللى  بين  جشنواره  چهارمين  و  سى  سيمرغ 
فيلم فجر گفت: همه آثار من مسايل اجتماعى 
را به تصوير مى كشد و «هفت ماهگى» نيز 
در ادامه ديگر فيلم هايم ساخته شده ولى در 
اين اثر سعى كرده ام با بومى بودن و ايرانى 
بودن داستان فيلم، يك فضاى ناتوراليستى را 

هم به تصوير كشم.
وى ادامه داد: در اين فيلم سعى كرده ام كه دكوپاژها، 
ميزانسن ها و اجزاى فيلم به يك فضاى مستندگونه 
و واقعى نزديك شود به گونه اى كه قصه اصلى 

داستان در بطن فيلم جريان داشته باشد.
وقت  به  «مردن  سينمايى  فيلم  كارگردان 
در  بازيگران  انتخاب  به  اشاره  با  شهريور» 
هميشه  من  كرد:  تاكيد  سينمايى  پروژه  اين 
اين افتخار را داشتم تا با بازيگران درجه يك 
روى  هم  هميشه  و  كنم  كار  ايران  سينماى 
در  ام.  كرده  دقت  خود  بازيگرهاى  انتخاب 
اين فيلم نيز از حضور بازيگران شناخته شده 
اميدوارم  و  ام  كرده  استفاده  ايران  سينماى 

«هفت ماهگى» بتواند در جشنواره فيلم فجر 
به خوبى ديده شود.

عليمردانى گفت: به نظرم اين دوره جشنواره فيلم 
فجرنسبت به سال هاى قبل بسيار پربارتر است 
زيرا بسيارى از كارگردانان صاحب نام سينماى 
مى  فكر  و  دارند  فيلم  جشنواره  اين  در  ايران 
كنم رقابت بسيار نزديكى را در سى و چهارمين 
اين  در  البته  هستيم،  شاهد  فجر  فيلم  جشنواره 
ميان بسيارى از فيلم هاى خوب نيز از رقابت در 

جشنواره جا مانده اند.
عليمردانى در پايان گفت: اميدوارم امسال رقابت 
پيش روى ميان فيلمسازان، جشنواره جذاب و 

قابل توجهى را براى مردم به ارمغان آورد.
بازيگرانى  ماهگى»  «هفت  سينمايى  فيلم  در 
كوثرى،  باران  صدرعرفايى،  فرشته  چون 
مهرانفر،  احمد  آهنگرانى،  پگاه  بهداد،  حامد 
هانيه توسلى، محمدرضا عليمردانى، رضا بهبودى 

به ايفاى نقش پرداخته اند.

«هفت ماهگی» چالش های «گیتا» در فراق فرزند
فضای مستندگونه دارد

راز موفقيت «ربيع الهيل» چيست؟ سينماى جهانسينماى جهان

نارنجستاننارنجستان

اتفاق خوب دهمين نمايشگاه بزرگ 
كتاب خوزستان

خوب  اتفاق  گفت:  خوزستان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير 
كه  است  اين  خوزستان  كتاب  بزرگ  نمايشگاه  برپايى  در  امسال 

دست استان در انتخاب ناشران باز بود. 
كتاب  نمايشگاه  دهمين  مطبوعاتى  نشست  در  قنواتى  همايون 
در  معتبرى  ناشران  كه  ناشر   400 تاكنون  كرد:  اظهار  خوزستان 

سطح كشور هستند براى حضور در اين نمايشگاه تاييد شده اند. 
كشورى  مهمانان  امسال  كتاب  نمايشگاه  در  داد:  توضيح  وى 
برگزارى  داشت.  خواهند  حضور  يونسكو  گروه  مدير  و  بسيار 
نيز  عشاير  و  روستاها  جشنواره  كتاب،  پايتخت  اهواز  جلسات 

بود.  خواهد  نمايشگاه  با  همزمان 
ارشاد  و  فرهنگ  وزير  كشور،  وزارت  اجتماعى  فرهنگى  معاون 
اسالمى، مدير كل فرهنگى توسعه روستايى، مدير كل آموزش 
جمله  از  عمومى  كتابخانه هاى  نهاد  كل  مدير  و  پرورش  و 

هستند.  نمايشگاه  از  دوره  اين  مهمانان 
او ادامه داد: سعى ما بر اين است تا بتوانيم در كنار اين نمايشگاه 
برنامه هايى از قبيل تقدير و تجليل و رونمايى از كتاب و دعوت 
از بزرگان حوزه ادبيات را با هدف ترويج كتاب و كتاب خوانى اجرا 
كنيم.  قنواتى تصريح كرد: من معتقد به آمار دادن نيستم اما در 
توجه  درخور  بسيار  شده  كتاب  به  نسبت  كه  توجهى  اخير  سال  
است. هر چند كاستى هايى هم وجود دارد اما اين كاستى ها اغلب 

مربوط به بخش اعتبارات است. 
وى با اشاره به اين كه در سال گذشته درصد شايان توجهى برنامه 
رونمايى كتاب در استان خوزستان انجام شد اضافه كرد: امسال 
كتاب  خوزستان  استان  ناشران  از  تومان  ميليون   80 به  نزديك 

خريدارى مى كنيم. 
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان خاطرنشان كرد: در 
زمينه توليد كتاب رشد دو برابرى داشته ايم و امسال رتبه استان 
خوزستان در زمينه توليد كتاب از 20 به 10 رسيده است كه نشان 

از توجه به كتاب و كتابخوانى و ناشران دارد. 
او با اشاره به تشكيل شوراى نظارت كتاب در استان گفت: تشكيل 
اين شورا تقاضاى ما بود و به منظور سرعت  بخشيدن در حوزه 
نشر است. 90 درصد از كارهاى شوراى نظارت آماده و اعضاى آن 

تقريبا مشخص شده اند. 
كه اين  بيان  با  خوزستان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير 
اظهار  مى شود  داده  قرار  مردم  اختيار  در  بن  تومان  ميليون   500
كرد: بن خريد كتاب نيز مانند سال گذشته است. يعنى 10 درصد 
تخفيف از سوى ناشر و 20 درصد از سوى اداره كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمى خوزستان اختصاص داده شده است. 
دهمين  در  كتاب  عنوان  هزار  امسال 45  گفت:  همچنين  قنواتى 
كرده ايم  سعى  مى شود.  ارايه  خوزستان  كتاب  بزرگ  نمايشگاه 
خالء هاى سال گذشته را بر طرف كنيم تا طيف هاى مختلفى در 

نمايشگاه حضور داشته باشند. 
به  مى توانند  دستگاه ها  مديران  و  ادارات  سازمان ها،  افزود:  وى 
پرسنل خود كارت هاى خريد كتاب بدهند. با اين كار ميزان فروش 
استان  چاپ  و  نشر  صنعت  بر  مثبتى  تاثير  و  مى رود  باال  كتاب 
 30 از  خوزستان  كتاب  بزرگ  نمايشگاه  دهمين  گذاشت.  خواهد 
دى تا شش بهمن 94 برپا است. ساعات بازديد از اين نمايشگاه 
صبح  از 9 تا 12 و عصر از 16 تا 21 در محل نمايشگاه هاى دايمى 

بين المللى اهواز اعالم شده است.

يازدهمين جشنواره استانى 
نمايش عروسكى برگزار مى شود

پرورش  كانون  عروسكى  نمايش  استانى  جشنواره  يازدهمين 
فكرى كودكان و نوجوانان استان خوزستان 24 و 25 دى 94 به 

ميزبانى شهرستان اهواز برگزار مى شود.
12 گروه برتر نمايش عروسكى و تئاتر كاغذى استان خوزستان 
فكرى  پرورش  كانون  آمفى تئاتر  سالن  در   94 دى    25 و   24

كودكان و نوجوانان با يكديگر رقابت خواهند پرداخت.
تئاتر  و  عروسكى  نمايش  بخش  دو  در  كه  جشنواره  اين  داورى 
كاغذى برگزار خواهد شد به مرجان ظريفى، ماهدخت فارسانى و 

مريم فهيم پور سپرده شده است.
نمايش هايى كه در اين دوره از جشنواره اجرا مى شوند با موضوعات 
مختلف قصه هاى قرآنى، مذهبى، اعتقادى، تربيتى و آموزشى بوده 
و تمامى اين نمايش ها براى گروه سنى كودك و نوجوان كه عمدتًا 
مخاطبان مراكز كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان هستند 

اجرا مى شود.
جشنواره  اين  پايانى  بخش  به  راه يافته  آثار برتر  انتخاب  مرحله  در 
27 گروه نمايشى از شهرهاى مختلف استان ارزيابى شدند و 12 گروه 

برتر در دو روز با يكديگر رقابت خواهند كرد.

خبركدهخبركده
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نخستين هواپيماى دوزيست طراحى و ساخته شده توسط محققان 
ايرانى در بندرعباس رونمايى شد.

سورنا ســتارى، معاون علمى وفناورى رئيس جمهورى در مراسم 
رونمايى از «پرنده دريايى شــش نفره دوزيست» طرح كالن ملى، 
گفت: با ساخته شــدن اين پرنده دريايى، جمهورى اسالمى ايران 
پــس از آمريكا، روســيه، آلمان و محصوالت مشــابه توليدى در 
كشــورهاى ديگرى مانند چين، به فناورى طراحى و ســاخت اين 

پرنده هاى دريايى دست يافت.
وى با تاكيد بر ضرورت داشتن پرنده دوزيست در ايران گفت: همين 
بس كه ايران اســالمى كشورى است با 2000 كيلومتر مرز آبى در 
جنــوب، 600 كيلومتر مرز آبى در جزاير جنوبى و 700كيلومتر مرز 
آبى در شمال كشــور و درياى مازندران كه چنين جغرافيايى براى 
انجام عمليات مختلف مانند مرزبانى، گشت دريايى، تصويربردارى 
از مرزهــا و ... نيازمند محصوالت مختلف اســت كه يكى از آن ها 

پرنده اى داراى قابليت نشست و برخواست از سطح آب است.
وى اظهار داشــت: ايده اســتفاده از چنين محصولى در تمام دنيا 
مسبوق به ســابقه و ده ها سال است كه پرنده هاى اين چنينى در 

نقاط مختلف دنيا مورد استفاده قرار مى گيرند.
وى افزود: اگر چه فناورى طراحى، توليد و ساخت اين محصوالت 
در اختيار كشــورهاى محدودى است، اما در سال هاى اخير تجربه 
موفق استفاده از هواپيماهاى خشكى نشين در اطراف مرزهاى آبى 
كشور و روند رو به رشد هوانوردى عمومى در كشور، اين ايده را به 
ذهن سازندگان متبادر كرد كه ايجاد چنين محصولى براى اولين بار 

در كشور مى تواند بسيارى از نيازهاى موجود را پاسخ دهد.
ضرورت ساخت هواپيماى دوزيست

بــه نقل از معاونت علمى و فناورى رياســت جمهــور، با توجه به 
همين ضرورت و موقعيت استراتژيك كشور، سازمان ها و نهادهاى 
گوناگونى ايده اوليه طرح ســاخت اين هواپيما را از ســال 86 و به 
انحاى مختلف مطرح كردند اما در نهايت اولين بودجه ها در ســال 
89 به اين پروژه تخصيص داده شــد كــه با اختصاص منابع مالى 
براى اجراى آن، مراحل طراحى مقدماتى محصول آغاز شــد و در 
سال 91، پس از وقفه اى كه ناشــى از اعمال تحريم ها و نيز بروز 
مشكالت مالى براى اســتمرار فعاليت پروژه به وجود آمد، ساخت 
نمونه پــروازى از مهرماه 92 با حمايــت معاونت علمى و فناورى 
رياســت جمهورى آغاز و در نيمه اول ســال جارى تست پروازى 
موفق هواپيما به انجام رسيد و پرنده دريايى شش نفره دوزيست با 

اعتماد به توان داخلى طراحى و توليد شد.
كاربرد ايــن هواپيما در حمل ادوات و تجهيــزات مورد نياز براى 
ماموريت هايى مانند شناسايى، عكسبردارى و غيره در محيط هاى 
آبى و خاكى، گشت هاى دريايى براى مبارزه با قاچاق كاال و توقيف 
شناورهاى متخلف، نظارت، بازرسى و دسترسى به سكوها و خطوط 
لوله هــاى نفت در درياها و درياچه ها و نيز جا به جايى غواصان به 

محل هاى ماموريت آنان است.
همچنين عمليات هاى امداد و نجات در محيط هاى آبى و خاكى و 
انجام تحقيقات زيست محيطى براى نمونه بردارى از آب ها، كنترل 
حركت جانداران، حمل بار، اطفا حريق و اســتفاده هاى شخصى و 
تفريحى و نيز تاكســى هوايى از ديگــر كاربردهاى اين هواپيماى 

دوزيست به شمار مى رود.
در واقع اين طرح با هدف پاسخگويى به نيازهاى عملياتى كاربران 
ساخته شده اســت كه در كنار آن، فناورى طراحى، ساخت، توليد، 
تعمير و نگهدارى و حتى عمليات پرنده هاى دو زيست در كشور به 
صورت كامل بومى سازى شــده است كه اين موضوع را مى توان 
برگ برنده اى در موفقيت محققان و متخصصان كشورمان در اين 

حوزه دانست.
پروژه ساخت پرنده دو زيســت از ابتدا با حمايت و سرمايه گذارى 
معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و با سرمايه گذارى كامل 
توسط اين معاونت به انجام رسيده است. عالوه بر آن، حمايت هاى 
معنوى ويژه نيز از ســوى مركز طرح هــاى كالن ملى فناورى به 
انجام رسيده است كه بدون شك وجود اين حمايت ها در اتمام اين 

پروژه نقش اساسى داشته است.
ايــن هواپيما با حضور معاون علمى وفناورى رئيس جهورى، ســردار 
دريادار پاسدار على فدوى فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى، دكتر محمود شيخ زين الدين معاون نوآورى و تجارى سازى 
فنــاورى رئيس مركز ملى فضايى، رئيس مركز طرح هاى كالن ملى 
فناورى معاونت علمى ، دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناورى و اقتصاد 

دانش بنيان و جمعى رونمايى شد.

صورت  مطالعات  اساس  بر 
گرفته بر روى اتومبيل هاى 
خودران مشــخص شد كه 
اين نوع خودرو نســبت به 
خودروهاى متعارف از درصد 
پايين تر ســانحه بر خوردار 
گوگل  شــركت  هســتند. 
اعالم كرد، بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روى اتومبيل هاى 
خودران مشــخص شد كه اين نوع خودرو نســبت به خودروهاى 
متعارف از درصد پايين تر سانحه بر خوردار هستند. در همين حال 
اين آزمايش كه در ناوگان انحصارى تست اتومبيل خودران شركت 
گوگل انجام گرفت، ميزان تصادف در نوع خودران 27 درصد كمتر 

از خودروهاى متعارف اعالم شد.
همچنين اين آزمايش بر اســاس هر يك ميليــون مايل پيمايش 
صــورت گرفت كه در آن خودروهاى متعارف 4.2 درصد ســانحه 
داشــتند، در حالى كه ميزان تصادف در اتومبيل هاى خودران 3.2 

درصد گزارش شد.

نخستین هواپیمای دوزیست 
رونمایی شد

گوگل اعالم كرد:
اتومبیل های خودران ایمن تر هستند

در نــگاه اول «ُدلفى» ظاهرى مثل قالب صابون دارد اما درواقع 
يك وســيله بســيار پيشرفته اســت كه با اســتفاده از فناورى 

فراصوتى لباس ها را مى شويد.
به لطف اين وســيله ى شست وشــوى ســيار بســيار كوچك، 
ماشــين هاى لباس شويى به زودى منسوخ مى شوند! در نگاه اول 
«ُدلفى» ظاهرى مثل قالب صابون دارد اما درواقع يك وســيله 
بسيار پيشرفته است كه با استفاده از فناورى فراصوتى هر سطل 
يا ظرف شــويى موجود در سراســر دنيا را به يك ماشين چرك 

زدايى تبديل مى كند.
تمام كارى كه براى اســتفاده از ُدلفى بايد انجام دهيد پر كردن 
ظرف شويى يا سطل با آب، اضافه كردن لباس هاى كثيف، مواد 
شوينده و ُدلفى است. سپس دكمه ى ُدلفى را روشن كنيد و عقب 
بايستيد چون اين دستگاه با ساطع كردن امواج فراصوتِى سيال 
درون آب، حباب هاى فشارقوى توليد مى كند. تركيدن حباب ها 
باعث توليد جريان هاى شديد آب و فشار مواد شوينده به سمت 

پارچه و تميز كردن لكه ها و كثيفى روى آن خواهد شد.
از مزايــاى ُدلفى اين اســت كه حتى در زمــان غيبت از خانه، 
يك سرويس شست وشــوى رايگان هميشه دم دستتان هست. 
به عالوه مخترعين اين وســيله ادعا مى كنند ُدلفى در مقايســه 
با ماشــين هاى لباس شــويى رايج در بازار بسيار ماليم تر عمل 
كرده و آســيب كمترى به پارچه وارد مى كند. از ُدلفى مى توان 
براى شستن هر نوع پارچه ازجمله لباس هاى نخى بسيار كثيف، 
ابريشــم ظريف و حتى تور و كشــمير اســتفاده كرد. در ضمن 
ازآنجايى كــه ُدلفى 80 بار كمتر از ماشــين هاى لباس شــويى 
استاندارد انرژى مصرف مى كند، در اين زمينه عملكرد بهينه اى 
دارد. آخرين نكته اينكه ُدلفى بسيار بى صدا كار مى كند و ازاين رو 
مى توان از آن حتى در ساعات پايانى شب و بدون ايجاد هرگونه 

مزاحمتى براى اطرافيانتان استفاده كرد.

بزرگترين نمايشــگاه فناورى دنيا درحالى 
پايان يافت كه هم اكنون پنجم تا هشــتم 
ژانويه 2017 موعد بعدى اين آوردگاه عنوان 
شــده و اين يعنى دنيا براى فناورى هاى نو 

ظهور همواره تشنه است. 
آنچــه كه نمايشــگاه امســال تجهيزات 
الكترونيكى مصرفى (CES) را از ســاير 

دوره هاى آن متمايز كرده بود، كوچكتر شــدن ساختار فناورى هايى 
بود كه چشــم ده ها هزار بازديدكننده آن را به خود خيره مى كردند 
البته پهپادى كه انســان را هم به هوا مى برد شــايد يك استثناى 

بزرگ باشد!
جداى از اين ويژگى خاص، شــاهد همــكارى عجيبى ميان غولهاى 
فناورى بوديم. درحالى كه همگان مى دانند سامسونگ و اپل دو جبهه 
بزرگ و متخاصم در دنياى فناورى هاى نوظهور به شمار مى آيند، تا 
آنجاكه از يكديگر غرامتهاى چند صد ميليون دالرى طلب مى كنند اما 
در نمايشگاه امسال CES كه همه ساله در نخستين روزهاى سال نوى 
مســيحى در الس وگاس آمريكا برگزار مى شود شاهد دست دوستى 

آنها به يكديگر بوديم.
در اين آوردگاه سامســونگ اعالم كرد كه نسل جديد ساعت مچى 
هوشمند اين شركت يعنى Gear S2 به زودى با آيفونها و آيپدهاى 
اپل هماهنگ خواهند شــد. اين خبر خوشــحال كننــده اى براى 
دارندگان ســاعتهاى مچى هوشمند شركت كره اى هستند كه تنها 
بر روى مچ دستشــان دل به سيستم عامل اندرويد بسته اند و ساير 
سيستمهاى همراهشان نظير تلفن همراه با تبلتهايشان متعلق به اپل 
و مبتنى بر سيســتم عامل iOs اســت. آنها حاال مى توانند ساعت 

مچى شان را با آيفونى كه در دست دارند جفت سازى كنند.
تلويزيون قابل تبديل سامســونگ از ديگر نوآورى هاى نمايشــگاه 
امســال CES بوده است. در آوردگاه امســال CES شركتهايى هم 
بودند كه به واســطه تصميمات عجيب خبرساز شدند. شركت بلك 
برى كه به توليد انواع تلفنهاى همراه شهرت دارد حاال خبر داده كه 
تنها از سيستم عامل اندرويد در محصوالتش استفاده مى كند. نكته 
جالب توجه اينجاســت كه گوشى هاى بلك برى همواره ايمن ترين 
تلفنهاى همراه جهان بوده اند تا آنجا كه بســيارى از رؤساى جمهور 

به دليل امنيت باالى آنها تنها از اين گوشى ها استفاده مى كنند.
 (Kodak) در نمايشگاه امسال همچنين شــركت قديمى كوداك
خبــر از توليد دوربين جديدى موســوم به Super 8 داد تا به دنيا 

اعالم كند كه كوداك سوداى بازگشت دارد!
 ZTE، Alcatel OneTouch چند توليد كننده ميان رده چينى يعنى
و هوآوى از محصوالت جديدشــان در دنياى تلفنهاى همراه رونمايى 
كردند و شركتى به نام Handscape نيز پوششهاى محافظ جديدى 
براى آيفونها ارايه كرد كه پشت اين تلفنهاى همراه هوشمند را به يك 

صفحه لمسى تبديل مى كند.
در اين نمايشگاه شــاهد پيوند ديدنى دنياى پوشاك با فناورى هاى 
نوظهــور بوديم تا جايى كه حــاال مفهوم هيجان انگيز لباســهاى 
هوشمند بيش از هر زمان ديگرى رنگ واقعيت به خود گرفته است. 
شــلوارى كه با قرار دادن تلفن همراه در جيب آن را به طور خودكار 
 Skechers تميز مى كند اوج اين پيوند بوده است. همپنين شركت
به عنوان يكى از بزرگترين و شــناخته شــده تريــن توليد كنندگان 
كفشهاى ورزشــى از محصولى نوظهور رونمايى كرد كه با استفاده 
از آن مى توان بازى هاى ويدئويى را كنترل كرد. فناورى چاپ ســه 
بعدى نيز كه در ســالهاى اخير توسعه خيره كننده اى داشته، روز به 
روز به زندگى ملموس مردم نزديكتر مى شــود. در نمايشگاه امسال 
CES از محصولى به نام iNail رونمايى شــد كه با اســتفاده از آن 

مى توان هر طرحى را بر روى ناخنها به طور سه بعدى چاپ كرد.
فناورى پهپادها هم به اندازه چاپ ســه بعدى و يا حتى فراتر از آن 
پيشــرفت كرده است. در نمايشگاه امســال تجهيزات الكترونيكى 
مصرفــى پهپادى به دنيا معرفى شــد كه يك نفــر را به راحتى به 
آســمان مى برد. بدون شــك وقتى نخســتين پهپاد ارايه مى شد 
كســى فكرش را نمى كرد كه حاال اين فناورى دوســت داشتنى 

انسان را هم به هوا ببرد!

با این اختراع ماشین لباس شویی را
کنار بگذارید! 

هماهنگی ساعتهای سامسونگ
با محصوالت اپل

در پژوهشى توسط محققان دانشگاه علوم پزشكى اهواز مشخص شد؛

اثبات اثر كنترل گر عصاره انجير 
بر كاهش فشار، قند، چربى خون و آنزيم هاى كبدى

جندى شاپور  پزشكى  علوم  دانشگاه  محققان 
ميوه  عصاره  اثرات  پيرامون  پژوهشى  در  اهواز 
و  خون  چربى  و  قند  فشار،  كنترل  بر  انجير 
آنزيم هاى كبدى، همه فرضيات اوليه درباره اثر 
كنترل كننده ميوه انجير بر تنظيم اين فاكتورها 

را اثبات كردند.
محمد صادقى دبير كارگروه علم و دين دانشگاه 
علوم پزشكى جندى شاپور اهواز و مجرى اين 
كارگروه  در  پروژه  اين  اين كه  بيان  با  پژوهش 
از  دانشگاه تعريف شد، اظهار كرد:  علم و دين 
ميان موضوعات تحقيقى كه از همان اوايل در 
منابع احاديث و آيات قرآن تعريف كرده بوديم، 
حديثى از امام على (ع) كه "انجير رگ ها را نرم 
كار  يك  ايده  نيست"  آن  در  بيمارى  و  مى كند 

تحقيقاتى را به ذهنمان متبادر كرد.
انجير  ميوه  به  خداوند  نيز  قرآن  در  افزود:  وى 
قسم ياد مى كند كه اين تأكيد آدمى را به اين 
و  خواص  حتمأ  كه  مى شود  رهنمون  سمت 
دارد؛  وجود  ميوه  اين  در  شاخصى  ويژگى هاى 
به  بيشتر  اطالع  براى  موضوع  اين  به  توجه  با 
منابع احاديث رجوع كرديم كه ايده هاى بسيارى 

را براى ما شكل داد.
دبير كارگروه علم و دين دانشگاه علوم پزشكى 
حديث  اين كه  بيان  با  اهواز  جندى شاپور 
براى  انجير  ميوه  خصوص  در  (ع)  على  امام 
دانشجويان پزشكى سرشار از معنا و ايده است، 
گفت: بر اين اساس پروژه اى در خصوص تأثير 
عصاره ميوه انجير روى فشار قند و فاكتورهاى 
ليپيدى تعريف كرديم كه همه اين موارد مرتبط 
با نرم كردن رگ ها و اين ارتباط مانند حلقه هاى 

يك زنجير كامأل به هم متصل است.
انجير  ميوه  تأثير  اين كه  به  اشاره  با  صادقى 
روى بيمارى هاى قلبى، كليوى و ... نيز از ديگر 

بعدى  مراحل  در  مى تواند  كه  است  ايده هايى 
در  كرد:  خاطرنشان  گيرد،  قرار  بررسى  مورد 
از  استفاده  كرديم  مشاهده  انجام شده  پژوهش 
عصاره ميوه انجير منجر به كاهش فشار خون 
در حيوانات آزمايشگاهى مى شود و نتايج مثبتى 
از آن حاصل شد؛ سپس آزمايش ها را به سمت 
كنترل قند خون ادامه داديم كه در اين زمينه نيز 
نتايج آزمايش ها مثبت بود. همچنين اثر كاهنده 
عصاره انجير بر فاكتورهاى چربى و آنزيم هاى 

كبدى اثبات شد.
وى با بيان اين كه با توجه به اثبات فرضيات اوليه 
در خصوص اين تحقيق كه از يك حديث آغاز شده 
بود انگيزه ما براى ادامه كار بيشتر و باعث شد در 
ادامه به كارهاى علمى در زمينه بيمارى هاى كليه، 
انفاركتوس و بيمارى هاى قلبى روى آوريم، افزود: 
براين اساس چند كار تحقيقاتى ديگر تعريف كرديم 
كه همچنان ايده هاى آن متصل به همان حديث 

هستند و از آن بهره مى گيرند.
اين دانشجوى دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور 
اهواز گفت: در آغاز كار براى تعريف اين پروپوزال 
يك جستجو در مقاالت علمى پايگاه هايى مانند 
 PubMed و Scopus، Science Direct
انجام داديم؛ در زمينه هايى كه ما كار كرديم تاكنون 
محيط  در  انجير  برگ  اما  بود  نشده  انجام  كارى 
آزمايشگاهى كشت سلولى توانسته بود فاكتورهاى 
چربى را كاهش دهد به همين دليل وقتى برگ 
آن چنين خاصيتى داشت اين فرضيه تقويت شد 
كه ميوه آن نيز بتواند در زمينه كاهش فشار خون 

مؤثر باشد.
صادقى تصريح كرد: براى داشتن اين خاصيت از 
اوليه  خواص  يك  داراى  ماده  آن  بايد  علمى  نظر 
آنتى اكسيدانى باشد و در اين صورت مى تواند خواص 
ضدفشار نيز داشته باشد كه متوجه شديم خواص 

آنتى اكسيدانى ميوه انجير نيز گزارش شده است.

كار  از  اوليه  تعريف  در  اين كه  بيان  با  وى 
بين  مقايسه  يك  كه  مى خواستيم  تحقيقاتى 
عصاره  اين  آزمايشگاهى  محيط  در  كه  حيوانى 
را دريافت مى كند و حيوانى كه دريافت نمى كند 
انجام شود، اظهار داشت: با استفاده از فروكتوز 
فشار خون در حيوانات آزمايشگاهى ايجاد شد و 

به تبع آن قند خون هم افزايش پيدا كرد.
دبير كارگروه علم و دين دانشگاه علوم پزشكى 
اين  در  اين كه  به  اشاره  با  اهواز  جندى شاپور 
پژوهش 45 موش آزمايشگاهى در هفت گروه 
كرد:  خاطرنشان  گرفتند،  قرار  بررسى  مورد 
شد؛  گرفته  نظر  در  شاهد  به عنوان  گروه  يك 
mg/  50 دوزهاى  اثر  نيز  گروه ها  برخى  در 
Kg و 100mg/Kg عصاره انجير بررسى شد. 
اين آزمايش بدون فروكتوز و با فروكتوز روى 2 
گروه از موش ها و همين كار براى دوز 50 انجام 
شد و يك گروه نيز فقط فروكتوز دريافت كردند.
صادقى در خصوص نتيجه اين آزمايش ها اظهار 
كرد: گروه هايى كه فروكتوز دريافت كردند فشار 
باال و به تبع آن قند خون باالترى را نشان دادند؛ 
همچنين فاكتورهاى چربى و آنزيم هاى كبدى در 
اين گروه افزايش نشان داد. در موش هايى كه با 
دوز 50 و 100 عصاره انجير همراه با فروكتوز را 
دريافت كردند از افزايش فشار خون، فاكتورهاى 

چربى و آنزيم هاى كبدى جلوگيرى شده بود.
وى ادامه داد: براى آن كه اثرات احتمالى منفى 
عصاره انجير را نيز بررسى كنيم، يك گروه از 
فروكتوز  بدون  را  انجير  عصاره  فقط  موش ها 
دريافت كرد كه در اين گروه نيز مشاهده كرديم 
فشار  هم  باز  به تنهايى  انجير  عصاره  دريافت 
خون را در حالت طبيعى نگه مى دارد؛ همچنين 
خون،  فشار  قند،  كنترل  در   100 دوز  تأثير 
فاكتورهاى چربى و آنزيم هاى كبدى بيشتر بود.

چمران  شــهيد  دانشگاه  پژوهشــگران 
اهــواز با همــكارى محققان دانشــگاه 
علوم پزشــكى تهران موفق به ســاخت 
داربست هايى  آزمايشــگاهى  نمونه هاى 
از جنــس نانواليــاف به منظــور توليــد 
ســلول هاى  از  كارآمــد  ســلول هاى 
در  آن هــا  به كارگيــرى  و  بنيــادى 
درمــان بيمارى هايــى از جمله ديابت و 

شدند. كبدى  بيمارى هاى 
بدن  ارگان هاى  كارافتادگــى  از  درمان 
نظير سلول هاى توليدكننده  انســولين در بيمارى  ديابت يكى از مشكالت حل نشده و بحث 
برانگيز در حوزه  پزشــكى است. در بســيارى از موارد، پيوند عضو به عنوان درمان انتخابى 
از جملــه در بيمارى هــاى كبدى، ريوى و يا لوزالمعده در نظر گرفته مى شــود. با اين حال 
عوارض مرتبط با پيوند اعضا همچون كمبود اهداكننده  ســازگار، عوارض جراحى، رد پيوند 
و هزينه هاى باالى آن همواره وجود دارد. از اين رو، ســلول درمانى مى تواند به عنوان يك 

روش جايگزين براى غلبه بر اين موانع اتخاذ شــود.
بــه گفتــه  دكتــر الهــام حويزى مجــرى طــرح، ســلول هاى پرتوان القا شــده  انســانى 
(hiPSCs)، به صــورت بالقوه قادر به متمايزشــدن به كليه ســلول هاى بافت هاى انســانى 
اســت. به هميــن دليل به عنوان يــك منبع نامحــدود روش ســلول درمانى در كاربردهاى 
بالينــى مطرح شــده اســت. وى در ادامه افزود: «شــكل گيرى ســلول انــدودرم قطعى 
(Definitive endoderm) اوليــن و مهم ترين مرحله در رشــد و نمو اندام هايى مانند 
پانكراس و كبد در مهره داران اســت. به همين دليل، توليد آن ضامن توليد انواع ســلول هاى 
كارآمد در درمان بيمارى هاى مرتبط با اين اندام ها ازجمله ديابت و بيمارى هاى كبدى است.
از ايــن  رو هــدف از انجام اين طــرح توليد با بازده باالى ســلول هاى انــدودرم اوليه از 
ســلول هاى پرتوان القاشــده  انســانى بــر روى داربســت هاى نانو اليافى بوده اســت.» 
نتايج اين طرح مى تواند در رفع مشــكالت مربوط به تمايز سلول هاى بنيادى به سلول هاى 
هپاتوســيت و سلول هاى توليدكننده  انســولين به منظور درمان بيمارى هاى كبدى و ديابت 

باشد. مؤثر 
به گفته  اين محقق، نتايج اين تحقيق نشــان داده كه ســلول هاى iPS توليدشــده در اين 

طــرح، مى توانند با كارايى بااليى به ســلول هاى آندودرم قطعى تمايز يابند.
حويزى در ادامه به اثر اســتفاده از داربســت هاى نانو اليافى پرداخــت و افزود: «مطالعات 
نشــان داده كه اســتفاده از داربســت نقش مؤثرى در متمايزشدن ســلول هاى بنيادى به 
انواع مختلف ســلول ها داشــته باشد و ســبب افزايش بقا و تكثير آن ها شود. در اين طرح 
نيز داربســت سنتزشــده محيط مناسبى براى رشد و تمايز ســلول هاى iPS به سلول هاى 
آندودرم قطعى فراهم آورد. از طرفى ســلول هاى iPS هيچ گونه ناسازگارى با داربست پلى 
الكتيك اســيد/ژالتين (PLA/Gelatin) نشان نداده و اين داربســت هيچ گونه سميتى 

است.» نداشته  سلول ها  اين  بر 
در اين مطالعات ســلول هاى القاشده انسانى (HiPS) تحت عواملى كه در متمايز شدن آن ها 
به اندودرم قطعى نقش دارند در محيط كشــت دوبعدى و سه بعدى موردبررسى قرار گرفتند. 
براى اين منظور توان تمايزى ســلول هاى hiPS بر داربست نانو الياف از جنس پلى الكتيك 
Activin A/) اســيد/ژالتين پوشش داده شــده با ماتريژل تحت تأثير عوامل رشد مختلف

wnt3a و IDE1) به ســلول هاى اندودرم قطعى مطالعه شده است. خصوصيات داربست ها 
با روش هاى مختلف ازجمله FT-IR و SEM بررســى شده است. همچنين تمايز سلول هاى 
hiPS بــه ســلول هاى اندودرم قطعــى به كمك آشكارســازهاى متفاوت و با اســتفاده از 

روش هايى نظير ايمونوسيتوشــيمى و qRT-PCR انجام گرفته است.
حويزى در پايان در توضيح كامل تر نتايج حاصل شــده عنوان كرد: «اثر مثبت محيط كشت 
ســه بعدى بر تكثير و تمايز سلول هاى اندودرم قطعى بيشتر از محيط دوبعدى بود. به عالوه 
 IDE1 يافته هاى حاصل از مقايســه عوامل مختلف نشــان مى دهد كه اگرچه هر دو عامل
و Activin A/Wnt3a مى توانند براى تمايز ســلول هاى hiPS به سلول هاى اندودرم 
قطعى مورداســتفاده قرار گيرند، اما استفاده از مسير Activin A/Wnt3a هم در شرايط 

كشــت 3 بعدى و هم كشت 2 بعدى مؤثر و كاراتر است.»
ايــن تحقيقات حاصل تالش هــاى دكتر الهام حويزى- عضو هيأت علمى دانشــگاه شــهيد 
 Journal of Biomedical)  چمران اهواز- و همكارانش اســت كه نتايج آن در مجلــه

Researchجلد 102، شــماره 11، سال 2014، صفحات 4027 تا 4036) منتشر شده است.

ساخت داربست های نانوالیاف 
برای تبدیل سلول های بنیادی 

به سلول های درمانی

دانشگاه صنعتى خاتم االنبياء بهبهان و شركت 
گسترش  راستاى  در  بيدبلند  گاز  پااليش 
آموزشى  و  پژوهشى  علمى،  همكارى هاى 
تفاهم نامه امضا كردند. اين تفاهم نامه به منظور 
استفاده بهينه از امكانات و توانمندى هاى علمى 
و پژوهشى دانشگاه صنعتى خاتم االنبياء بهبهان 
تحقيقاتى  و  پژوهشى  نيازهاى  رفع  جهت  در 
زمينه هاى  در  بيدبلند  گاز  پااليش  شركت 

پژوهش و فناورى منعقد گرديد.
اين  انعقاد  دانشگاه  رئيس  سيدنژاد،  دكتر 
تفاهم نامه را قدمى در جهت پيشرفت توسعه 
و كاربردى كردن علم در صنعت دانست كه 
برخوردارى از صنايع كارآمد و پيشرفته در اين 

راستا از اهميت بااليى برخوردار است.

دانست  فرصتى  را  تفاهم نامه  اين  انعقاد  وى 
بين  در  كه  علمى  خوب  پتانسيل هاى  كه 
فارغ التحصيالن، دانشجويان و اعضاى هيات 
علمى دانشگاه وجود دارد را به سمت عملياتى 

شدن پيش مى برد.
كه  تفاهم نامه  اين  قالب  در  است  ذكر  شايان 
در 8 ماده تدارك ديده شده است و به امضاى 
دكتر سيدنژاد رئيس دانشگاه و محمد محمدنژاد 
مطلق رئيس پژوهش و فناورى پااليشگاه بيدبلند 
پايان نامه هاى  و  پژوهشى  طرح هاى  رسيده، 
شده  تعريف  طرح هاى  اساس  بر  تحصيلى 
و  اساتيد  همچنين  مى شود.  انجام  مشترك 
دانشجويان دانشگاه نيز مى توانند از سايت و دفاتر 
اين پااليشگاه بازديد كنند و به انجام تحقيقات و 

فرصت هاى مطالعاتى بپردازند.
بايد  هم  پااليشگاه  تفاهم نامه  اين  اساس  بر 
تحقيقاتى  و  مطالعاتى  طرح هاى  انجام  زمينه 
در زمينه موضوعات مورد توافق را فراهم كند؛ 
و  پژوهشى  طرح هاى  چنانچه  اين كه  ضمن 
برنامه هاى آموزشى منجر به توليد دانش فنى 
و يا يك دستاورد علمى و يا يك اختراع شود، 

نتايج حاصله به طرفين تعلق دارد.

امضای تفاهم نامه همکاري بين دانشگاه 
بهبهان و شرکت پااليش گاز بیدبلند

 2016 سال  در  كه  باورند  اين  بر  بسيارى 
شتاب  روباتيكى  هاى  فناورى  توسعه  روند 

چشمگيرى پيدا خواهد كرد. 
چنين  روزها  اين  كه  كارشناسانى  نيستند  كم 
پرسشهايى را مطرح مى كنند: آيا امسال (2016) 
سالى خواهد بود كه نخستين جابجايى ها توسط 
پهپادهاى روباتيكى انجام خواهد شد؟ آيا از اين 
پس شاهد حضور واقعى روباتها در خانه خواهيم 
به  رو  اتفاقات  سال 2015  در  كه  آنجا  از  بود؟ 
جلويى در عرصه هوش مصنوعى و فناورى هاى 
روباتيكى روى داد، بايد منتظر شتاب يافتن اين 

روند در سال 2016 نيز بود.
پيشرو  كشورهاى  از  يكى  عنوان  به  چين  از 
ياد  روباتيكى  سيستمهاى  توسعه  عرصه  در 
كه  يافته  سرعتى  آنچنان  روند  اين  شود.  مى 
برخى از عنوان «انقالب روباتيكى» براى اين، 
دنيا  اقتصاد  بزرگترين  كنند.  مى  ياد  آن  از 
كارخانه هاى مختلف خود را از انواع روباتهاى 
پيشرفته اى پر كرده است كه در زمينه هاى 

مختلف تخصص دارند.
اين نگرش بر اساس يك فلسفه كلى توسعه 
يافته است: افزايش بهره روى صنايع مختلف. 
بدين ترتيب چين مى تواند به حضور خود در 
استان  دهد.  ادامه  جهانى  اقتصاد  اول  سطح 
اقتصاد  تپنده  قلب  عنوان  به  چين  گوانژونگ 
گفته  و  آيد  مى  شمار  به  كشور  اين  توليد  و 
ميليارد   154 گذارى  سرمايه  كه  شود  مى 
انواع  اندازى  راه  و  نصب  درخصوص  دالرى 

روباتها آغاز كرده است.
كه  است   Foxconn شركتها  اين  از  يكى 
شركت  اين  كند.  مى  توليد  را  اپل  آيفونهاى 
از  انبوهى  با  را  كارخانجات  از  اى  مجموعه 
بنيانگذار  حال  اين  با  دارد  اختيار  در  كارگران 

يك  از  بيش  زودى  به  كه  گفته  شركت  اين 
در  سال  چند  مدت  در  را  روبات  ميليون 

كارخانجاتش نصب و راه اندازى خواهد كرد.
عنوان  به  بايد  را   2016 سال  حال  درعين 
آالت  ماشين  توسعه  براى  پرفروغ  دورانى 

هوشمند نيز به شمار آورد. 
اين دسته از سيستمهاى پيشرفته روباتيكى 
قابليت آن را دارند كه با استفاده از الگوريتمهاى 
متنوع، سريعتر و مؤثرتر از قبل ياد بگيرند. 
روشهاى مختلفى براى قادر ساختن روباتها 
به يادگيرى امور مختلف ارايه شده و پيش 
بينى مى شود در سال 2016 روند سريعترى 

نيز پيدا كند. 
روباتهايى كه مى توانند «كلوچه» بپزند تا آنهايى 
كه انواع كارهاى مختلف را انجام مى دهند ثمره 

چنين نگرشى است.
افزايش كارايى روباتها در به اشتراك گذارى 
كه  است  جدى  بحثهاى  ديگر  از  خود  دانش 
براى علوم روباتيكى در سال 2016 در نظر 
گرفته شده است. به عقيده دانشمندان از اين 
سرعت  روباتها  در  يادگيرى  فرآيند  طريق 
از  توانند  مى  آنها  كند.  مى  پيدا  بيشترى 
مزاياى ساير روباتها بهره مند شوند و بدون 
شك اين مورد را بايد به عنوان نقطه عطفى 
سال  در  روباتيكى  دانش  توسعه  روند  در 

2016 به شمار آورد.

یکه تازی روباتها در کارخانجات دنیا در سال ٢٠١۶
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