
توليد و مصرف كاالى داخلى
تضمين كننده اشتغال پايدار ايرانى و اقتصاد پويا

مختلف،  ساليق  داشتن  با  نفر  ميليون  هشتاد  از  بيش  جمعيت  داشتن  با  ايران 
يكى از بزرگترين بازارهاى هدف در جهان است كه مى تواند باعث رونق توليد و 
اشتغال ايرانيان  باشد. در ايران متخصصان و كارگزان بسيارى داريم كه متاسفانه 
در بيكارى به سر مى برند، در كشور هاى پيشرفته اى مانند ژاپن روسيه چين 
امريكا و … حمايت از توليد ملى سرلوحه فرهنگ اقتصادى ملت هايشان قرار 

گرفته است و هر فردى از آن سر باز زند مورد مالمت قرار خواهد گرفت.
چقدر خوب مى شد ما ايرانيان همگى از توليدات با كيفيت ملى استفاده نماييم 
موتور  سال 2011  در  مثال  براى  زنيم،  باز  سر  خارجى  توليدات  استفاده  از  و 
سايت  ترين  پربازديد  به  چين  مردم  حمايت  با  "بايدو"  چين  ملى  جستجوگر 
چينى ها تبديل شد ولى متاسفانه در ايران دو جستجو گر برتر "يوز و پارسى 
از  ايرانى  كاربران  استفاده  بيشترين  و  دارند  ناچيزى  بسيار  بسيار  سهمى  جو" 

موتور جستجوگر گوگل و ياهو مى باشد!!!
براى حمايت از توليدات داخلى و در اصل حمايت از جوانان خود مى توانيم 
بجاى پيام رسان هاى غير ايرانى از پيام رسان هاى ايرانى مانند "سروش" 

استفاده كنيم زيرا پيام رسان سروش هيچ امكاناتى كمتر از آنان ندارد.
ضمنا" حضور در بازارهاى جهانى، به عنوان يك ضرورت تلقى مى شود و تشكل هاى 
خبره در حوزه بازرگانى اين توان را دارند كه با ارتباط و تعامل مؤثر با تجار و فعاالن 
خارجى، زمينه هاى حضور فعال تشكل هاى كشاورزى، دامى، صنعتى، معدنى، فنى 
و... در بازارهاى هدف خارجى را فراهم آورده تا ضمن معرفي، بازاريابي و صادرات 

محصوالت متنوع كشور، زمينه صادرات فراهم شود.
گرچه در راستاي حضور فعال بازرگانان و تجار در بازارهاى هدف خارجى و معرفي، 
بازاريابي و صادرات محصوالت ايرانى رايزني و مذاكراتى انجام شده، و مقدمات 
حضور هيات هاى كارشناسى شركت بازرگانى ايران و هيات هاى اقتصادى_تجارى 
شركت هاي بازرگاني خارجي معتبر براى بررسي زمينه هاي همكاري و مشاركت در 
سرمايه گذاري، تجهيز، توسعه، توليد و بازاريابى محصوالت ايرانى فراهم شده است، 

ولى كافى نيست و به اقدام و عمل سريع نيازمنديم.
با عنايت به تخصص و مهارت باالي توليدكنندگان داخلى و سرمايه گذاري 
هاي انجام شده و مجهز به فناوري هاى روز دنيا، و توان توليد انبوه محصوالت 
ايرانى، كشورهاي همسايه از جمله كشورهاي روسيه و عراق داراي بازارهاي 
مصرف  با  داخلى  توليد  از  حمايت  كل،  در  اما  هستند.  فروش  براي  خوبي 

گردد. مى  ميسر  داخلى  باكيفيت  كاالى 

خانواده يا دوستان ؛ 
كدام يك عمر را 
زياد مى كنند؟
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 گزارشى از عملكرد واحد زيبا سازى 
شهردارى منطقه4 در مرداد ماه 95

در راستاى بهسازى منظر شهرى و رفاه حال شهروندان، واحد 
اين واحد در  شهر دارد.  زيباسازى نقش بسزايى در زيبايى 
مرداد ماه سالجارى اقدام به فعاليتهايى در سطح منطقه نمود.

شهردارى منطقه چهار: نيروهاى  به گزارش روابط عمومى 
واحد زيباسازى منطقه با هدف حفظ بهداشت محيط 125 
را  ششم  پل  جنب  اصلى  جاده  مسير  هاى  جدول  از  متر 
حد  ساحلى  جاده  مسير  هاى  جدول  از  متر  و 270  ترميم 
نمودند.  كشى  بند  را  ششم  پل  تا  ماليات  ميدان  فاصل 
شهيد  خيابان  هاى  نرده  آميزى  رنگ  به  نسبت  همچنين 
مسير  و   33 كالنترى  روى  پياده  كيانى(رفيش)  غالمرضا 

معاونت خدمات شهرى اقدام نمودند.
نيروهاى واحد زيبا سازى منطقه در ادامه فعاليت هاى خود 
روشنايى  ترميم  منطقه،  ادارى  سايت  برق  تعمير  به  اقدام 
پارك هاى مادر و گلها، ترميم سيم كشى المپ هاى رنگى 
روشنايى  جهت  پروژكتور  عدد   10 نصب  دانشگاه،  ميدان 
پارك مادر، قطع ريسه هاى رنگى در سطح منطقه و نصب 
پرچم مشكى به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) ، راه 
اندازى دينام آب خام، و نصب 3 عدد تابلوى معرفى نواحى 

در سطح منطقه نمودند.

فضاى سبز منطقه هفت فعال است
به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه هفت : واحد فضاى 
سبز اين منطقه در راستاى رسيدگى به فضاى سبز موجود و 
زينت بخشيدن به سيماى ظاهرى معابر سطح منطقه اقدام 

به هرس فرم درخت و درختچه در بلوارها نمود.
معاون خدمات شهرى منطقه هفت اهوا ز با اعالم اين خبر 
افزود :اصوال هرس درختان با اهدافى از قبيل حذف شاخه 
هاى مزاحم و خشك و يا ايجاد شرايط مناسب جهت ورود 
رشد  امكان  ايجاد  منظور  به  ها  شاخه  درون  به  هوا  و  نور 
شمايل  و  شكل  ايجاد  همچنين   . گيرد  مى  صورت  بيشتر 
جديد به خصوص در مناطق شهرى از ديگر داليل هرس 
بسيار  منطقه  اين  براى  امر  اين  كه   ، باشد  مى  درختان 

مهم مى باشد .
جوان  و  ها  شاخه  بين  تعادل  ايجاد  افزود  ادامه  در  ايشان 
شده  انجام  تر  مسن  هاى  شاخه  حذف  با  درختان  ساختن 
سبز  فضاى  در  شادابى  و  طراوت  باعث  امر  اين  كه  است 
متر   3500 گذشته  ماه  در  گفت  وى   . است  شده  منطقه 
و  هرس  درخت  اصله   1845 تعداد  و  شده  كاشته  چمن 

1450 مورد هرس فرم درختچه انجام شده است. 
همچمنين از ديگر اقدامات صورت گرفته 67800 متر چمن 
زنى و 70 اصله درخت برهان و سپستان به دست نيرو هاى 
زحمت كش واحد فضاى سبز كاشته شده است . در پايان 
فضاى  خدوم  نيروهاى  تالش  و  همت  از  قدردانى  با  ايشان 
بلوار  در  شده  انجام  ى  ها  فعاليت  است  اميد   : گفت  سبز 
بسيج ، بلوار مدرس ، بلوار پاسداران و جاده ساحلى مورد 

رضايت شهروندان محترم قرار گيرد .

برگزارى كارگاه پيشگيرى از استرس شغلى 
در معاونت فرهنگى شهردارى

حضور  با  شغلى  استرس  از  پيشگرى  تخصصى  كارگاه 
شهردارى  وفرهنگى  اموراجتماعى  معاونت  پرسنل  و  مديران 
كتابخانه  در  مناطق  فرهنگى  معاونتهاى  وپرسنل  ومعاونين 

شد. برگزار  مولوى 
كنترل  اهميت  به  توجه  با   ، اهواز  شهردارى  سايت  گزارش  به 
استرس در حين انجام كار و با عنايت به اين مسئله كه استرس 
مديريت  سوى  از   ، دارد  پى  در  فراوانى  جسمى  خطرات  زياد 
پيشگرى  كارگاه  ضمير  دكتر  حضور  با  و  شهردارى  اجتماعى 
كتابخانه  در  ماه  شهريور   10 چهارشنبه  صبح  شغلى  استرس  از 
مولوى واقع در معاونت اموراجتماعى وفرهنگى شهردارى اهواز 

برگزار شد.
در اين كارگاه عالئم و نشانه هاى افرادى كه دچار استرس شده 
اند عنوان گرديد.همچنين با پخش فيلم هايى از قرار گرفتن افراد 
در شرايط استرس زا تفاوت افراد آموزش ديده و افرادى كه در 
مقابله با شرايط دشورا آموزش نديده اند نمايش داده شد. همچنين 

در ادامه به سواالت شركت كنندگان پاسخ داده شد.
و  كاركنان  توانمندى  افزايش  هدف  با  كارگاه  اين   ، است  گفتنى 

كمك به بهبود انجام وظايف شغلى برگزار شد.

رئيس موسسه سيره شهدا:
شهيدان با برنامه ترين افراد بودند

رئيس موسسه سيره شهدا با تاكيد بر اينكه شهيدان با برنامه ترين 
افراد بودند، گفت: طالب علوم دينى بايد تالش حداكثرى داشته 
باشند. به گزارش فارس، حجت االسالم محمد مهدى ماندگارى 
جمع  در  خوزستانى  الورود  جديد  طالب  جمع  با  ديدار  حاشيه  در 
فكر  بدون  را  خود  كارهاى  نبايد  طالب  كرد:  اظهار  خبرنگاران 
انجام دهند، چون بر اساس روايت يك ساعت تفكر برتر از 70 

سال عبادت است و شهيدان ما باالترين فكر را داشتند.
وى با تاكيد بر اينكه شهدا اعتقاد داشتند كه فقط چند روز در دنيا 
قرار دارند، ادامه داد: خداوند بهترين شخص براى خريدن جان ما 
است، در شب عاشورا عمر  بن سعد و حر بن رياحى به تفكر وادار 

شدند، اما تفكر عمر بن سعد آلوده بود.
گفت:  حداكثرى  تالش  به  اشاره  با  شهدا  سيره  موسسه  رئيس 
و  است  قشنگ  برنامه ريزى  و  فكر  حداكثرى  تالش  از  مقصود 

طالب بايد افراد با برنامه باشند تا به همه چيز برسند.
حضرت  شريف  مرقد  كنار  در  طالب  همه  شد:  متذكر  ماندگارى 
امام  حضرت  با  جمكران  مقدس  مسجد  و  معصومه(س)  فاطمه 
همه  تا  ببندند  عهد  معصومه(س)  فاطمه  حضرت  و  زمان(عج) 

كارهاى آنها در قالب برنامه باشد.
وى با تاكيد بر وجود حداكثر فكر، حداكثر برنامه و حداكثر تقوا، 
داشته  را  تقوا  حداكثر  خود  وجود  در  كه  فردى  هر  كرد:  بيان 
بر  زمين  و  آسمان  از  متعال  خداوند  كريم  قرآن  بيان  به  باشد، 

آن بركت مى فرستد.
كوشش  و  تالش  گفت:  پايان  در  شهدا  سيره  موسسه  رئيس 
شهيدان باعث شد تا كه آنها در كنار معصومان قرار بگيرند، چون 
تالش حداكثرى داشته و برنامه ريزترين افراد بودند و برنامه آنها 

بر اساس تقوا شكل گرفته بود.

تان تانا ا
نماينده ولى فقيه در خوزستان :

جانبازان سند حقانيت نظام هستند
به  اشاره  با  خوزستان  در  فقيه  ولى  نماينده 
خدمات جانبازان به كشور گفت: اگر روحيه و 
به ملت شريف وجود  اخالص و قصد خدمت 
داشته باشد، ضعف جسمى نمى تواند جلوى اين 

كار را بگيرد.
در  جزايرى  موسوى  سيدمحمدعلى  آيت ا... 
نخاعى  جانبازان  توانبخشى  مركز  افتتاحيه 
با  شد،  برگزار  اهواز  در  امروز  كه  خوزستان 
شهيد  بنياد  تالش  با  مركز  اين  اين كه   بيان 
شده  راه اندازى  خوزستان  استاندار  پشتيبانى  و 
است،  اظهار كرد:  خدا را شكر مى كنم كه بار 
خود  ولى نعمت هاى  به  خدمتى  شاهد  ديگر 
خانواده هاى  شهدا  ما  ولى نعمت هاى  هستيم. 
آنها و شهداى زنده ما يعنى جانبازان هستند. 
به  جانبازان  ولى  رسيدند  خدا  لقاى  به  شهدا 

زنده  واقعيت ها  ثبت  براى  زنده،  شهيد  عنوان 
ماندند و سند حقانيت نظام شدند.

جانبازان  تا  است  خواسته  افزود:  خداوند  وى 
و  كنند  خدمت  اسالم  به  ماندنشان  زنده  با 
نمايش  به  را  رهبرى  و  ملت  نظام،   مظلوميت 

بگذارنند.
به  اشاه  با  خوزستان  در  فقيه  ولى  نماينده 
مردم  به  كه  خدمتى  و  جانبازان  نقش  اهميت 
و  فشارها  جانبازان  گفت:  كرده اند،  كشور 
هر  كه  مى كنند  تحمل  را  عميقى  زجرهاى 
لحظه آن ثواب شهادت را دارد. ما از زحمات 
و خدمات آنها قدردانى مى كنيم، اگر روحيه و 
به ملت شريف وجود  اخالص و قصد خدمت 
داشته باشد، ضعف جسمى نمى تواند جلوى اين 

كار را بگيرد.

خبر خبر
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى شوشتر خبر داد: 

اخذ مجوز تأسيس مركز تحقيقات گياهان گرمسيرى 
و نيمه گرمسيرى توسط اين واحد دانشگاهى

اسالمى  آزاد  دانشگاه  رئيس 
مجوز  اخذ  از  شوشتر  واحد 
تأسيس مركز تحقيقات گياهان 
گرمسيرى و نيمه گرمسيرى 
دانشگـاهـى  واحـد  ايـن  در 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى شوشتر دكتر 
تالش  و  همت  به  كرد:  اظهار  پورمحمدى  حسين  محمد 
واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  مربوطه،  مسؤوالن  و  مديران 
گرمسيرى  گياهان  تحقيقات  مركز  تأسيس  مجوز  شوشتر 

و نيمه گرمسيرى را اخذ نمود.
وى در اين باره تصريح كرد: اين مركز تحقيقاتى اولين مركز 
تحقيقات در حوزه علوم زراعى در سطح استان خوزستان و 
همچنين اولين مركز تحقيقاتى گياهان گرمسيرى و نيمه 

گرمسيرى در ميان واحدهاى دانشگاه آزاد اسالمى است.
كه  اين  به  اشاره  با  شوشتر  اسالمى  آزاد  دانشگاه  رئيس 
استان خوزستان جزو 3 استان اول توليد كننده محصوالت 
افزود:  است  خرما  و  نيشكر  برنج،  ذرت،  نظير  استراتژيكى 
از آن جايى كه محصوالت استراتژيكى ذكر شده در گروه 
گيرند  مى  قرار  گرمسيرى  نيمه  و  گرمسيرى  گياهان 
كه  هايى  ارگان  با  مشترك  تحقيقاتى  بستر  ايجاد  بنابراين 
وظيفه توسعه كشت و كار اين محصوالت را بر عهده دارند 
مى تواند زمينه استفاده از پتانسيل هاى مراكز دانشگاهى 

استان خوزستان را فراهم آورد.
اين مسؤول هدف از ايجاد اين مركز تحقيقاتى را استفاده 
از پتانسيل هاى مناسب دانشكده كشاورزى واحد شوشتر 
عنوان كرد و گفت: واحد دانشگاه آزاد شوشتر داراى پتانسيل 
هايى از جمله اعضاى هيأت علمى پژوهشگر، زمين زراعى 
مناسب، آزمايشگاه هاى مجهز و ادوات كشاورزى است كه 
راه  اهداف  به  اشاره  با  وى  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  بايد 
بهترين  توليد  مركز  اين  رسالت  افزود:  مركز  اين  اندازى 
مستندات علمى، تحقيقاتى، برگزارى  دوره هاى پژوهشى 

مجازى و پرورش دكتراى تخصصى پژوهش محور است.
دكتر پورمحمدى در پايان خاطر نشان كرد: اميد است مركز 
ايجاد  با  گرمسيرى  نيمه  و  گرمسيرى  گياهان  تحقيقات 
تعامل سازنده با مراكز تحقيقاتى نظير مركز تحقيقات برنج، 
كشت و صنعت نيشكر و مركز تحقيقات دانه هاى روغنى و 
...، همچنين همكارى متقابل اين بخش ها، گام هاى مؤثرى 
در توسعه علمى استان برداشته و به رسالت دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد شوشتر در توسعه بخش كشاورزى شهرستان 

و استان جامه عمل بپوشاند.
از  شوشتر،  اسالمى  آزاد  دانشگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
آقايان دكتر فرهودى و دكتر معتمدى جهت ارائه پروپوزال 
اين مركز تحقيقاتى و تهيه امكانات مورد نياز براى تأسيس 
اين مركز و دكتر عمانى جهت پيگيرى هاى مستمر اخذ 

امتياز مركز تحقيقات تا حصول نتيجه قدردانى شد.

مديركل بنياد شهيد خوزستان:
فاز دوم مركز توانبخشى 

جانبازان قطع نخاعى خوزستان هم در راه است
مركز  دوم  فاز  ساخت  گفت:  خوزستان  شهيد  بنياد  مديركل 
و  است  راه  در  هم  خوزستان  نخاعى  قطع  جانبازان  توانبخشى 

تالش مى كنيم در هفته دفاع مقدس افتتاح شود.
عبدالرضا فرجيان پيش از ظهر امروز چهارشنبه در آئين افتتاح مركز 
توانبخشى جانبازان قطع نخاعى بنياد شهيد خوزستان در اهواز كه 
با حضور جمعى از مسئوالن ملى و استانى برگزار شد، اظهار كرد: 
استاندار خوزستان دستور تسريع در اجراى عمليات احداث اين مركز و 
تجهيز آن را صادر كرد. وى حتى با نوبخت رئيس سازمان مديريت و 
برنامه ريزى كشور هم ديدار و پيگيرى ها را در سطح مركز انجام داد.

وى افزود: اين مجموعه با همت خود جانبازان كه از سال 87 
پيگيرى داشتند و جلساتى را با استاندار سابق برگزار كردند، با 
همچنين  و  خوزستان  به  سفر  هنگام  در  جمهور  رئيس  تأكيد 
تأييد نوبخت در سال 93 عمليات اجراييش شروع شد. مديركل 
 11 آسايشگاهى  مركز  اين  كرد:  تصريح  خوزستان  شهيد  بنياد 
همچنين  دارد.  بسترى)  تخت   6 و  سوئيت  تخت  (پنج  تخت 
مركز  اين  در  جشن  و  عزادارى  جمله  از  مذهبى  هاى  مراسم 

برگزار مى شود.
كه  دارد  هم  ورزشى  سالن  مركز  اين  كرد:  بيان  فرجيان 
ورزشى  فعاليت  رشته  پنج  يا  چهار  در  توانند  مى  جانبازان 
ميليارد  (دو  تومان  ميليارد  سه  كرد:  عنوان  وى  باشند.  داشته 
براى ساخت ابنيه و يك ميليارد براى تجهيزات) براى ساخت 

اين مركز هزينه شده است.
كه  مركز  اين  دوم  فاز  داد:  ادامه  خوزستان  شهيد  بنياد  مديركل 
صورت  به  و  نخاعى  قطع  شيميايى،  جانبازان  براى  درمانگاهى 
هفته  تا  شود  مى  تالش  نيز  است  جانبازان  سالمت  پايش  كلى 
دفاع مقدس با همكارى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى در 

راستاى صدور مجوز، افتتاح شود.

فرماندار ماهشهر خبر داد:
آتش سوزى مجدد در مخزن پتروشيمى بوعلى سينا

حادثه ديده  مخزن  در  آتش سوزى  وقوع  از  ماهشهر  فرماندار 
پتروشيمى بوعلى سينا خبر داد. منصور قمر  اظهار كرد:  ظهر امروز 
در محل مخزن حادثه ديده پتروشيمى بوعلى سينا كه در تيرماه 
امسال دچار آتش سوزى وسيع شده بود، تعميراتى در حال انجام 
بود كه در جريان اين تعميرات برخى قطعات به جا مانده از حادثه 
قبلى، با توجه به تركيبات گازى موجود در منطقه، دچار اشتعال 

شدند و مخزن دوباره دچار آتش سوزى شد.
وى با بيان اين كه حجم آتش در حادثه امروز گسترده نبود، ادامه 
تالش  با  و  داد  رخ   14 ساعت  حدود  در  امروز  آتش سوزى  داد:  
نيروهاى آتش نشانى، اكنون آتش در حال خاموش شدن است و 
تنها دود آن باقى مانده است. فرماندار ماهشهر عنوان كرد: اين 
حادثه تلفات جانى نداشته و عمليات مهار آتش به خوبى انجام 

شده است.
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استاندار خوزستان ؛ 

انتقال آب از سرشاخه هاى كارون نبايد 
از حد مصوب شده تجاوز كند

استاندار خوزستان در خصوص مصوبه شوراى 
عالى آب و دستور رئيس جمهور مبنى بر انتقال 
سرشاخه هاى  از  مترمكعب  ميليون   580 آب 
نبايد  ابداً  و  اصًال  مصوبه  اين  گفت:  كارون 
از حد تعيين شده تجاوز كند. وظيفه اخالقى، 
استان  قبال مردم  را در  قانونى و شرعى خود 
ميزانى  به  كارون  از  آب  انتقال  از  جلوگيرى 

بيش از 580 ميليون مترمكعب مى دانم.
خواسته هاى  خصوص  در  شريعتى  غالمرضا 

بين  آب  انتقال  پروژه هاى  پيرامون  خود 
هكتار  ميليون   3 كه  زمانى  گفت:  حوضه اى 
كشت  قابل  استان  در  كشاورزى  اراضى 
پس  و  اكنون  تنها  كم آبى  علت  به  و   است 
يك  فقط  هكتارى  هزار   550 طرح  اجراى  از 
آب  انتقال  مى شود،  كشت  آن  هكتار  ميليون 
به استان ها و مناطق ديگر اصًال توجيه پذير و 

صحيح نيست.
اظهارنظرهاى  در  تناقص  وجود  رد  با  وى 

طبق  كرد:  خاطرنشان  مختلف  مسئوالن  آبى 
در  جمهور  رئيس  دستور  با  من  اطالعات 
سرشاخه هاى  از  آب  انتقال  آب  عالى  شوراى 
كارون به ميزان 580 ميليون مترمكعب جهت 
مصارف شرب به تصويب رسيد و در خصوص 
تنها  رودخانه  اين  سرشاخه هاى  از  آب  انتقال 
همين يك مصوبه وجود دارد و با تالش هايى 
اين  در  آب  حجم  افزايش  براى  در  بعداً  كه 

مصوبه صورت گرفت، مخالفت  شد.
آقايان  با  من  اختالف  كرد:  تصريح  شريعتى 
مصوبه  و  جمهور  رئيس  دستور  كه  است  اين 
شوراى عالى آب كشور در خصوص انتقال آب 
580 ميليون مترمكعبى از سرشاخه هاى كارون 
در  كه  معنى  اين  به  باشد،  برگشت ناپذير  بايد 
دولت  آن  دولتى،  هر  آمدن  كار  روى  صورت 
نتواند ميزان آب جهت انتقال را در اين مصوبه 
مى شود  مشاهده  مواردى  بعضًا  دهد.  افزايش 
مصوبه  اين  اقداماتى  با  مى خواهند  برخى  كه 
را برگشت پذير و افزايش حجم آب انتقال داده 
شده را امكان پذير كنند و اكنون ما با اين امر 

مخالفت مى كنيم.
مصوبه  اين كه  بر  تاكيد  با  خوزستان  استاندار 
جمهور  رئيس  دستور  و  آب  عالى  شوراى 

آب  مترمكعب  ميليون   580 انتقال  بر  مبنى 
شرب  مصارف  جهت  كارون  سرشاخه هاى  از 
اصًال و ابداً نبايد تغيير كند، بيان كرد: يعنى اگر 
فردا كسانى تصميماتى مبنى بر افزايش حجم 
آب براى انتقال را اتخاذ كردند، اين تصميمات 

امكان پذير نباشد.
شريعتى افزود: اين موضوع بحث فعلى ما است 
زيرا اين مصوبه قبل از انتصاب من به عنوان 
استاندار وجود داشته و بنده دخل و تصرفى در 
شرعى  و  اخالقى  قانونى،  وظيفه  نداشتم.  آن 
خود را در قبال مردم خوزستان تالش بر اين 
امر مى دانم كه آبى بيشتر از ميزان تعيين شده 
اين  و  نشود  داده  انتقال  مذكور  مصوبه  در 
مصوبه در تمام مقاطع و دولت ها برگشت ناپذير 

و ميزان انتقال غير قابل افزايش باشد.
وى با بيان اين كه مديريت آب بايد در مسير 
طبيعى  اكوسيستم  به  و  شود  انجام  خودش 
راستا  اين  در  كرد:  خاطرنشان  نرساند،  آسيبى 
مجدداً  بايد  كشاورزى  پساب هاى  معتقدم 
اراضى  آبيارى  جهت  مراحلى،  انجام  از  پس 
بايد  و  بگيرند  قرار  استفاده  مورد  كشاورزى 
به  كه  باشد  صورتى  به  كارون  آب  مديريت 

اكوسيستم طبيعى آسيبى نرسد.

از  كشور  شهيد  بنياد  درمان  و  بهداشت  معاون 
اجراى 70 درصد طرح هاى عمرانى بنياد شهيد 
در كشور خبر داد و ابراز اميدوارى كرد كه پايان 
سال جارى ديگر طرح ها به بهره بردارى برسد.

مراسم  در  چهارشنبه  صبح  عباسپور  عبدالرضا 
افتتاحيه مركز توانبخشى جانبازان قطع نخاعى 
استان خوزستان اظهار كرد: خدمت به جانبازان 

و ايثارگران ادامه راه شهدا است.
وى در ادامه با اشاره به اينكه سال ها از جنگ 
باال  به  توجه  با  جانبازان  نيازهاى  و  گذشته 
رفتن سنشان تغيير كرده است، افزود: نياز حال 

حاضر جانبازان وجود مراكز توانبخشى است.
خدمات  در  عدالت  قوانين،  رعايت  عباسپور 
رضايتمندى  افزايش  همچنين  و  رسانى 
كشور  شهيد  بنياد  هاى  اولويت  از  را  جانبازان 

در حوزه بهداشت و درمان اعالم كرد.
كشوربا  شهيد  بنياد  درمان  و  بهداشت  معاون 
و  جانبازان  مندى  بهره  زمينه  اينكه  بر  تاكيد 
تكميلى  و  همگانى  هاى  بيمه  از  ايثارگران 

فراهم است، گفت: در حال حاضر يك ميليون 
و 688 هزار نفر از ايثارگران تحت پوشش بيمه 

تكميلى هستند.
به  خدمات  واگذارى  و  گرى  تصدى  عدم  وى 
دستگاه هاى ذيربط با تأكيد بر ارائه همه خدمات 
مورد نياز ايثارگران و جانبازان را يكى از سياست 
ساخت  گفت:  و  كرد  اعالم  شهيد  بنياد  هاى 
كلينيك هاى تخصصى در استان ها و همچنين 
دعوت از پزشكان و متخصصان خارج از كشور 

نيز از جمله كارهاى اين بنياد است.
عباسپور با تاكيد بر اينكه سال گذشته 25 تيم 
گفت:  است،  شده  اعزام  ها  استان  به  پزشكى 
يك هزار و 883  اعزام تيم هاى پزشكى  طى 
براى  نيز  جانبازان  از  برخى  و  شد  ويزيت  نفر 

ادامه معالجه به پايتخت اعزام شدند.
معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد كشور با 
اشاره به اينكه ارائه خدمات خدمات درمانى در 
داخل و خارج از كشور حق جانبازان است، بر 
جامعه  در  توانبخشى  خدمات  كردن  پيدا  نمود 

تاكيد كرد و گفت: محيط زندگى بايد به گونه 
اى همسان سازى شود كه جانبازان و معلول 

هم از امكانات برابر با ديگران استفاده كنند.
توانبخشى،  مراكز  احداث  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 

فرهنگى و ورزشى در كشور در دستور كار است، 
گت: قريب به 70 درصد از طرح هاى عمرانى بنياد 
شهيد در كشور به بهره بردارى رسيده و اميدوام تا 

سال آينده نيز مابقى طرح ها افتتاح شوند.

معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد كشور خبر داد:

اجراى 70 درصد طرح هاى عمرانى بنياد شهيد در كشور

شهركهاى  شركت  مديرعامل 
به  گفت:  خوزستان  صنعتى 
مناسبت گراميداشت هفته دولت 
شهرك  در  كارگاهى  واحد   16
به  اهواز  يك  شماره  صنعتى 

بهره بردارى رسيد.
به گزارش روابط عمومى شركت 
خوزستان؛ صنعتى  شهركهاى 
آيين در  محمديان"  "اخالق 
بهره بردارى از 16 واحد كارگاهى 
يك  شماره  صنعتى  شهرك  در 
اهواز كه با حضور معاون توسعه مديريت و منابع انسانى استاندارى خوزستان برگزار شد اظهار داشت: 
اين واحدهاى كارگاهى با سرمايه گذارى 30 ميليارد و 420 ميليون ريال از منابع داخلى احداث شده اند.

وى خاطر نشان كرد: از اين تعداد10 واحد به صنعتگران واگذار و مابقى در حال واگذارى است.
واحدهاى  در  اينكه  بيان  با  خوزستان  صنعتى  شهركهاى  شركت  مديرعامل  و  مديره  هيئت  رئيس 
كارگاهى واگذار شده صنايع فلزى مستقر خواهند شد، متراژ آنها را بالغ بر 300 متر مربع عنوان كرد.
خدماتى  و  صنعتى  قرارداد   207 اهواز  يك  شماره  صنعتى  شهرك  در  داشت:  بيان  محمديان 
و  هزار   2 گذارى  سرمايه  و  نفر   1858 اشتغال  با  واحد   190 تعداد  اين  از  است  شده  منعقد 
يك  شماره  صنعتى  شهرك  است  گفتنى  است.  رسيده  بردارى  بهره  به  ريال  ميليارد   135

دارد. مساحت  هكتار   10 اهواز 

عمليات رنگ آميزى وسايل بازى كودكان در پارك هاى سطح حوزه استحفاظى شهردارى منطقه 
يك انجام شد.

هدف   با  گفت:   يك  منطقه  مدير  شورى  دره   ، يك  منطقه  شهردارى  عمومى  روابط  گزارش  بنابر 
بهسازى و زيباسازى فضاهاى شهرى و همچنين استفاده بهينه شهروندان از محيط هاى تفريحى 
،واحد زيبا سازى معاونت خدمات شهرى شهردارى منطقه يك اقدام به رنگ آميزى وسايل بازى 
كودكان در بوستان ها و پاركهاى سطح منطقه نموده است. پارك هاى محله اى بايد مجهز به انواع 

وسايل بازى بى خطر  و استاندارد جهت استفاده كودكان و خردساالن باشند.
يك پارك مناسب بايد ابعاد كافي براي هر گونه فعاليت الزم را داشته باشد، داراي وسايل ساده و 
بي خطر بوده و همچنين مسافت كافي بين محل بازي كودكان و تردد ماشين ها را داشته باشد. در 
زمين تقسيمات و جدا كننده ها به مقدار كافي اجرا شده باشند، همچنين وسايل بازي بر حسب سن 

كودكان انتخاب و در محل مناسب نصب شده باشند.
واحداث  تفريحى   اماكن  ايجاد  لزوم  و  اهوازى  شهروندان  اجتماعى  وآسايش  رفاه  تامين  هدف  با 
پاركهاى محلى و افزايش سرانه  فضاى سبز در اين منطقه ،احداث فضاى تفريحى جديد در دستور 
كار قرار دارد. الزم به ذكر است كه در راستاى   توسعه و افزايش سرانه  فضاى سبز در هسته مركزى 
شهر، عمليات كاشت بيش از 230 اصله نهال از جمله درخت انجير ،برهان جمبو ، خرما و ....در سطح 

پارك ها و فضاى سبز  منطقه يك به پايان رسيد.
درختان مناسبترين وسيله براى تصفيه هوا هستند به ويژه درختان پهن برگ با سطح بزرگ خودشان 
در اين زمينه بسيار موثرند. درختان با توليد اكسيژن و جذب دى اكسيد كربن هوا نقش موثرى در 
بهبود شرايط زيست محيطى ايفا مى كنند. 40-30 متر مربع از درختان مى توانند اكسيژن مورد نياز 

يك نفر را تامين كنند.

بهره بردارى از 16 واحد كارگاهى 
در شهرك صنعتى شماره يك اهواز

رنگ آميزى وسايل بازى كودكان 
در سطح شهردارى منطقه يك



3 ھان ان و ھانا ان و ا
روسيه: 

سخنگوى داعش 
در حمالت جنگنده هاى روس كشته شد

گذشته  شب  ادعاى  برخالف  كرد،  اعالم  روسيه  دفاع  وزارت 
آمريكا، سخنگوى داعش در حمالت هوايى جنگنده هاى روسى 

كشته شده است.
سخنگوى  عدنانى»  «ابومحمد  كرد،  اعالم  روسيه  دفاع  وزارت 
داعش بر اثر بمباران جنگنده هاى روسيه در حلب كشته شده 
هدف  را  كه «عدنانى»  كرد  ادعا  آمريكا  گذشته  شب  دو  است. 

قرار داده است.
يك مقام نظامى آمريكا در گفت وگو با خبرگزارى رويترز اعالم 
كرده بود كه مرد شماره دو داعش در حمله اى در روز سه شنبه 

كشته شده است.
دفاع  وزارت  بيانيه  در  «راشاتودى»،  خبرى  شبكه  گزارش  به 
داعش  فرمانده  آن  در  كه  هوايى  «حمالت  است:  آمده  روسيه 
كشته شده توسط جنگنده هاى سوخو-34 صورت گرفته است».

گروه تروريستى داعش نيز كشته شدن عدنانى در بمبارانى در 
استان حلب سوريه را بدون اينكه به آن عامل آن اشاره داشته 

باشد، تأييد كرده است.
روز  در  هوايى  حمله اى  در  كرد،  گزارش  روسيه  دفاع  وزارت 
سه شنبه، جنگنده سوخو-34 گروهى از جنگجويان داعش را كه 
در يكى از جلسات اين گروه تروريستى حاضر شده بودند، هدف 

گرفته و به هالكت رسانده است.

داعش 9 نفر را در عراق با اره برقى اعدام كرد
تروريست هاى داعش در شهر «تلعفر» 9 نفر را به جرم پيوستن 

به هسته هاى مقاومت عليه داعش، با اره برقى اعدام كردند.
يك منبع مطلع در استان نينوى عراق از اعدام 9 جوان به وسيله 

اره برقى از سوى تروريست هاى داعش خبر داد.
به  پيوستن  افراد  اين  جرم  نيوز،  الشفق  خبرى  پايگاه  نوشته  به 

هسته هاى مقاومت عليه داعش در استان نينوى بود.
اين منبع مطلع مى افزايد: تروريست هاى داعش اين 9 نفر را به 
ميله هاى آهنى در مركز شهر «تلعفر» بستند و سپس با اره برقى 

آن ها را به دو نصف تقسيم كردند.
هسته هاى مقاومت عليه تروريست هاى داعش در استان نينوى 
تشكيل  كه  است  سال  يك  از  بيش  موصل،  شهر  مخصوصا  و 
شده و به صورت مخفيانه اقدام به عضو گيرى از جوانان موصل 

و مناطق اطراف مى كند.
اين گروه تا كنون چندين عمليات عليه داعش در شهر موصل 
انجام داده است و اقدام به ديوار نويسى با عالمت اختصارى «م» 

به معناى مقاومت در موصل مى كند.

آمادگى «عبدربه منصور هادى»
براى بازگشت به گفت وگوهاى صلح يمن

جمهور  رئيس  هادى  منصور  عبدربه  به  وابسته  هيأت  نماينده 
به  است  آماده  هيأت  اين  كه  كرد  اعالم  يمن  مستعفى 

گفت وگوهاى صلح يمن بازگردد.
هيأت وابسته به «عبدربه منصور هادى» رئيس جمهور مستعفى 
يمن كه در رياض مستقر شده اند اعالم كرد آماده  است در دور 

تازه اى از گفت وگوهاى صلح يمن حضور پيدا كند.
«عبدالملك  داد  گزارش  عربستان،  «االخباريه»  خبرى  شبكه 
المخالفى» وزير خارجه هادى در ديدار با «ريچارد ريلى» معاون 
سفير آمريكا در يمن اعالم كرده كه هادى به صورت اوليه با از 

سرگيرى گفت وگوهاى صلح يمن موافق است.
وى كه دولت هادى را دولت قانونى يمن توصيف مى كند مدعى 
شده اين دولت آماده است كه اقدامات الزم براى ايجاد صلح و 

ثبات و بازگرداندن «دولت قانونى» به يمن را اتخاذ كند.
دادن  نشان  براى  اقدامى  در  يمن  رياستى  شوراى  اين  از  پيش 
حسن نيت خود اعالم كرد طى چند روز آينده شمارى از زندانيان 
در  مثبتى  نقش  است  آماده  و  مى كند  آزاد  را  هادى  به  وابسته 

گفت وگوهاى صلح يمن داشته باشد.

انفجار بمب در شهر «زحله» لبنان
انفجار بمب در شهر «زحله» در منطقه البقاع در شرق لبنان تا 

كنون يك كشته و چهار زخمى بر جاى گذاشته است.
انفجار يك بمب در جاده الكساره به زحله در منطقه البقاع لبنان، 

تا كنون يك كشته و چهار زخمى بر جاى گذاشته است.
شركت  كاروان  مسير  در  انفجار  اين  الميادين  شبكه  گفته  به 
كنندگان در مراسم ربايش امام موسى صدر كه به سمت جنوب 

لبنان مى رفت منفجر شده است.
زحله يكى از شهرهاى استان بقاع لبنان است. اين شهر يكى از 
بزرگترين شهرهاى مسيحى نشين شرق لبنان است و سومين 

شهر پر جمعيت لبنان به شمار مى رود.

لندن برگزارى همه پرسى دوم خروج از اروپا 
و انتخابات سراسرى زودهنگام را رد كرد

دفتر نخست وزير بريتانيا احتمال برگزارى همه پرسى دوم خروج 
از اروپا يا برگزارى انتخابات سراسرى زودهنگام در اين كشور 

را رد كرد.
همه پرسى دومى  برگزارى هر  بريتانيا  وزير  نخست  مى»  «ترزا 
در  سراسرى  انتخابات  برگزارى  يا  اروپا  اتحاديه  از  خروج  براى 

بريتانيا بعد از خروج از اتحاديه اروپا را رد كرد.
به نوشته اكسپرس، «اوون اسميت» از نامزدهاى رقابت رهبرى 
حزب اپوزيسيون از جمله كسانى است كه خواستار برگزارى همه 
پرسى دوم خروج از اتحاديه اروپا و يا در صورت خروج بريتانيا از 
اروپا، خواستار برگزارى فورى انتخابات سراسرى در بريتانياست.
حزب  رهبرى  به  شدن  انتخاب  صورت  در  داده  وعده  اسميت 
از  خروج  براى  ليسبون  معاهده   50 ماده  اجراى  جلوى  كارگر 
اتحاديه اروپا را مى گيرد مگر اينكه ترزا مى قول دهد به مردم 
بريتانيا  دولت  سخنگوى  يك  مى دهد.  ديگرى  انتخاب  فرصت 
تاكيد كرد اسميت هنوز رهبر حزب كارگر نيست و نخست وزير 
به وضوح گفته بود كه هيچ همه پرسى دومى برگزار نمى شود. 
هيچ  كه  بود  گفته  صراحتا  وزير  نخست  گفت  ادامه  در  وى 

انتخابات سراسرى دومى هم برگزار نمى شود.
است  گفته  مى  خانم  كه  شد  يادآور  بريتانيا  دولت  سخنگوى 
برگزيت (راى به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا) يعنى برگيت و 

خواسته مردم بايد محترم شمرده شده و اجرايى شود.
وى گفت كه ترزا مى پيش ازاين گفته است نبايد هيچ تالشى 

براى نگه داشتن بريتانيا در اتحاديه اروپا وجود داشته باشد.
از  خروج  به  راى  تير  سوم  تاريخ  در  بريتانيا  مردم  از  درصد   52
براى  ليسبون  معاعده   50 ماده  هنوز  ولى  دادند  اروپا  اتحاديه 

خروج يك عضو از اين اتحاديه به جريان نيافتاده است.

سازمان هاى  گاهى  گفت:  قضائيه  قوه   رييس 
جنگل ها و مراتع، اوقاف و امور خيريه و ثبت 
به  بى توجهى  و  غفلت  اثر  بر  امالك  و  اسناد 
مستغالت مردم به عنوان وقف تجاوز مى كنند.
 به گزارش ايسنا، آيت ا... صادق آملى الريجانى 
در همايش «صيانت از وقف با رويكرد تثبيت 
مالكيت موقوفات و اراضى ملى» اظهار كرد: 
يكى از مسائلى كه در حوزه وقف وجود دارد 
جمله  از  مختلف  سازمان هاى  كه  است  اين 
ثبت  و  اوقاف  مراتع،  و  جنگل ها  سازمان هاى 
به  بى توجهى  و  غفلت  اثر  بر  گاهى  اسناد 
مستغالت و حقوق مردم به عنوان وقف تجاوز 
مى كنند و مستغالت مردم را وقف اعالم كرده 
و سند نيز تهيه مى كنند. در مازندران نيز يكى 
در  به خصوص  مردم  مشكالت  مهمترين  از 

حوزه مراتع و جنگل ها همين موضوع است.
وى ادامه داد: اصرارى نباشد چيزى كه وقف 
كه  حالى  در  كنيم.  اعالم  وقف  را  نيست 
وقف  ملك  نبايد  نشده  محرز  وقف  موضوع 
اعالم شود ولى گاهى ديده مى شود كه ذائقه 

برخى از افراد اينگونه است.
آملى الريجانى ادامه داد: ما در عين حال كه موظف 
هستيم تصرفات عليه دولت را برطرف كنيم از 

طرف ديگر در برابر مردم نيز مسئول هستيم.
مشكلى  حوزه  اين  در  چنانچه  داد:  ادامه  وى 
پيگير  روند  تسهيل  با  آمد  پيش  مردم  براى 
حل مشكالت آن ها باشيد. هر آنچه كه منابع 
سريع  نبايد  است  وقف  مى كند  اعالم  طبيعى 
كه  استان هايى  در  خصوص  به  كرد،  اعمال 
بررسى  بايد  ابتدا  دارند  ارزشمندى  زمين  هاى 

و سپس زمين موقوفى اعالم شود.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به اهميت 
موضوع وقف، اظهار كرد: از طرف ديگر اوقاف 
تحت  كه  دارد  وجود  كشور  سطح  در  زيادى 
شرع  خالف  موضوع  اين  است.  مردم  تصرف 
بوده و اين اراضى بايد آزاد شود. در اين راستا 
قوه قضائيه از هر تالشى براى كمك به اين 

هدف دريغ نخواهد كرد.
اسناد  بحث  كرد:  تصريح  الريجانى  آملى 
مالكيت اوقاف بحث مهمى است و اميداوريم 

50 درصد اراضى باقى مانده كه تعيين تكليف 
نشده اند براى مقابله با دست اندازى به اوقاف 
كه  چرا  شوند؛  تكليف  تعيين  سريع تر  هرچه 
اوقاف  به  دست اندازى  موضوع  قديم  زمان  از 

مطرح بوده است.
رييس قوه قضائيه در ادامه همكارى سازمان 
جنگل ها و مراتع كشور، اوقاف و امور خيريه و 
ثبت اسناد و امالك كشور براى حل و فصل 
مشكالت و اختالفات خود را مدل بسيار خوبى 
مدل  اين  گفت:  و  كرد  ارزيابى  زمينه  اين  در 
براى حل اختالفات دستگاه ها بسيار خوب بود 
و باعث شد اين گونه مشكالت به اداره قضايى 

كشيده نشود.
وى در مورد اشكاالت وارده از سوى سازمان 
بازرسى در خصوص اسناد اراضى، تصريح كرد: 
متاسفانه ديروز نامه اى كه سازمان بازرسى به 
سازمان جهاد كشاورزى ابالغ كرده را به من 
نشان دادند كه به كيفيت كار تعيين و تكليف 
شخصا  من  داشت.  وجود  اعتراض  اراضى 
مساله را حل مى كنم البته اين وظيفه سازمان 
نظارت  دقيق  صورت  به  كه  است  بازرسى 
داشته باشد، اما برخى توصيه هاى اين سازمان 
بودن  سنددار  و  اوقاف  حريم  احياى  جمله  از 
امالك واقفين براى اثبات مساله وقف درست 
نبود. همين امر باعث شد سازمان جنگل ها و 
مراتع در خصوص تعيين تكليف اراضى كمى 
با  را  خود  كار  است  الزم  اما  شوند  بى انگيزه 
دقت ادامه دهيد. بنده خود با سازمان بازرسى 
صحبت خواهم كرد تا 200 هزار هكتار اراضى 

باقى مانده تعيين تكليف شود.
اسناد  ثبت  سازمان  اينكه  به  اشاره  با  وى 
كمبود  وجود  با  جديد  فناورى هاى  حوزه  در 
يكى  كرد:  اظهار  ورزيدند،  اهتمام  اعتبارات 
اسكن  حوزه  اين  در  خوب  بسيار  اقدامات  از 
اسنادى است كه حدود 100 سال در سازمان 
كمك  موضوع  اين  شده،  آورى  جمع  اسناد 
ايجاد  از  و  كرد  خواهد  حوزه  اين  به  زيادى 

مفاسد اقتصادى نيز جلوگيرى مى كند.
وى با اشاره به اين موضوع كه تصويب قانون 
كاداستر و اجراى آن اقدام بزرگى بود، اظهار 

اسناد  شدند  موظف  دولتى  دستگاه هاى  كرد: 
ارائه  اسناد  سازمان  در  ثبت  منظور  به  را  خود 
و  تعرض ها  كشف  منظور  به  سند  اين  بدهند. 
ثبت اطالعات گوناگون بر روى نقشه اهميت 
را  حقوقى  دعاوى  كاداستر  البته  دارد،  زيادى 
دعواهاست  ظاهركننده  اما  كرد  نخواهد  حل 
و براى رفع تعارضات بسيار مفيد خواهد بود. 
اختيار  در  را  كافى  بودجه  دولت  اميدواريم 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور قرار دهد تا 

اين پروژه سريع تر عملياتى شود.
اينكه   به  اشاره  با  ادامه  در  آملى الريجانى 
اظهار  نيست،  وقف  قابل  مراتع   و  جنگل ها 
اتفاق  بسيار  مازندران  در  مراتع  وقف   كرد: 

افتاده كه ما در حال بررسى آن هستيم.
ترويج  جهت  در  وقف  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مثال  براى  گفت:  مى شود،  انجام  نيز  علم 
دينى،  علوم  دانشمندان  وقف  اوقاف  از  خيلى 
دانشگاه ها، مدارس، مراكز پژوهشى و ... است، 
در حالى كه دنيا  براى پشتيبانى از مدارس با 
مشكالت جدى مواجه است وقف نهاد ثابتى 
براى حل مشكل اعتبارات مراكز آموزشى به 

شمار مى رود.
رئيس قوه قضائيه اظهار كرد: باب اين مساله 
ما  علم  پيشبرد  براى  و  باشد  باز  هميشه  بايد 
نباشد  الزم  تا  باشيم  داشته  اوقافى  همواره 
باشيم.  وابسته  دولتى  بودجه هاى  به  هميشه 

بر  نظارت  و  صيانت  هدف  با  اوقاف  سازمان 
اوقاف و حتى اوقاف خاص وظيفه بسيار مهمى 
بر عهده دارد و اگر بتواند آن را به خوبى انجام 
دهد كار بسيار ارزشمندى را انجام داده است.

آملى الريجانى تصريح كرد: وقف نهادى است 
كه تنها به اسالم اختصاص ندارد، اما در اسالم 
بسيار به آن توجه شده است و سيره امامان و 
معصومين ما نيز بر پاسدارى از وقف بنا شده 
است. وقف جهات مختلفى دارد كه مهمترين 

جهت آن معنويات است.
به  معموال  روايات  در  وقف  داد:  ادامه  وى 
عبادى  امرى  و  است  آمده  صدقه  عنوان 
محسوب شده كه به قصد قربت انجام مى شود 
و اثر آن براى شخص حتى در آخرت هم باقى 

مى ماند و امرى كوچك نيست.
رئيس قوه قضائيه به روايتى از امام صادق(ع) 
و  است  عمل  دار  دنيا  كرد:  تصريح  و  اشاره 
آخرت دار نتيجه؛ عمل انسان در آخرت قطع 
مى شود اما نتايج سه عمل است كه در آخرت 
عمدتا  و  صدقه  اولى  مى گردد  بر  ما  به  نيز 
اجرا  حياتش  زمان  در  فرد  كه  است  وقفياتى 
كرده، دوم برنامه نيك و هدايتى صالح است 
كه مردم همچنان به آن عمل مى كنند و سوم 
فرزند صالح است كه در اين ميان وقف يك 
حيثيت انفاقى دارد و يكى از مواردى است كه 

در قرآن به كرات به آن اشاره شده است.

 رييس قوه قضائيه :

تحت عنوان وقف به مستغالت مردم تجاوز نشود
كاركنان سازمان انرژى اتمى با شهداء 

تجديد بيعت كردند
على  حضور  با  شهداء  با  بيعت  تجديد  شكوه  با  برنامه  ويژه 
اكبر صالحى و جمعى از معاونين و مديران سازمان انرزى 

اتمى در امامزاده صالح (ع) برگزار شد.
روز  عصر  شهداء  با  بيعت  تجديد  شكوه  با  برنامه  ويژه 
معاون  صالحى،  اكبر  على  حضور  با  شهريورماه   7 دوشنبه 
جمعى  ايران،  اتمى  انرژى  سازمان  رييس  و  جمهور  رييس 
از معاونين و مديران سازمان، اعضاى خانواده معزز شهداى 
(ع)  صالح  امامزاده  در  كشور  اى  هسته  شهداى  و  سازمان 

برگزار شد.
در اين برنامه كه در قالب برنامه هاى سازمان در هفته دولت 
با شعار اقدام و عمل، ملت-دولت، اميدوار و استوار برگزار 
شد، حجت االسالم سيد مصطفى ميرلوحى سخنانى كوتاه 
ايراد نمود و سپس يكى از خادمين آستان قدس رضوى در 
وصف حضرت امام رضا (ع) مطالبى بيان كرد و سپس نماز 

جماعت مغرب و عشاء برگزار شد.
كهف  محل  در  حاضرين  برنامه  اين  از  ديگر  بخشى  در 
الشهداء بار ديگر با شهداء بيعت كردند و مسئول اين فضاى 
روحانى توضيحاتى در خصوص وجه تسميه كهف الشهداء، 

انتخاب آن و شرايط شهداء ارائه كرد.

تخت روانچى: 
سفر رئيس جمهور به نيويورك 

درحال بررسى است 
در  شركت  جهت  ظريف  سفر  از  امورخارجه  وزير  معاون 
هفتاد و يكمين مجمع عمومى سازمان ملل متحد خبر داد 
و گفت: سفر رئيس جمهور به نيويورك درحال بررسى است .

مجيد تخت روانچى در گفتگو با شبكه راديويى جوان درباره 
جهت  نيويورك  به  رئيس جمهور  و  ظريف  احتمالى  سفر 
ملل  سازمان  عمومى  مجمع  يكمين  و  هفتاد  در  شركت 
حال  در  نيز  رييس جمهور  سفر  مورد  در  كرد:  اظهار  متحد 
آن،  زمينه هاى  و  موضوع  اين  بررسى  با  تا  هستيم  بررسى 

تصميم مناسب در اين ارتباط اتخاذ شود.
شده  انجام  برنامه ريزى هاى  طبق  گفت:  حال  عين  در  وى 
با  گفت وگو  و  رايزنى  و  مجمع  اين  در  شركت  براى  ظريف 
سفر  نيويورك  به  كشورها  ديگر  از  خود  همتايان  از  برخى 

خواهد كرد. 
تخت روانچى با اشاره به سفر هفته قبل وزير امور خارجه 
اين  كرد:  تصريح  التين  آمريكاى  كشور  شش  به  كشورمان 
سفر از سى و يكم مردادماه تا هفتم شهريور به طول انجاميد 
و ظريف در اين مدت با مقامات شش كشور آمريكاى التين 

رايزنى و گفت وگو كردند.
معاون اروپا آمريكاى وزارت امور خارجه با اشاره به عضويت 
غيرمتعهدها  جنبش  در  منطقه  اين  كشورهاى  از  برخى 
طرف  دو  سوى  از  روابط  گسترش  براى  عالقه مندى  افزود: 
و  تالش ها  منطقه  اين  كشورهاى  از  برخى  و  دارد  وجود 
اقدامات خوبى براى تسهيل اين موضوع انجام دادند با وجود 
ارتقا  كشورها  اين  با  ايران  روابط  ندارند  دوست  برخى  اين 
اين  از  نامناسبى  تصوير  كه  هستند  صدد  در  و  كند  پيدا 

موضوع ارائه دهند.
ايران  اسالمى  جمهورى  اينكه  بر  تأكيد  با  روانچى  تخت 
اهميت زيادى براى گسترش روابط با اين منطقه قائل است 
چرا كه زمينه هاى فراوانى در اين ارتباط وجود دارد اضافه 
با  روابط  گسترش  ايران،  اسالمى  جمهورى  تصميم  كرد: 
تمامى كشورهاى اين منطقه است و ما مانع و مشكلى را نيز 

در اين ارتباط نمى بينيم.

سعيدى به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد؛
خبر پس گرفتن امضاى طراحان استيضاح 

فانى كذب است
استيضاح  امضاى  گرفتن  پس  خبر  گفت:  مباركه  نماينده 

وزير آموزش و پرورش توسط نمايندگان درست نيست.
خبر پس گرفتن امضاى طراحان استيضاح فانى كذب است

خبرنگار  با  گفتگو  در  مباركه  مردم  نماينده  سعيدى  زهرا 
گرفتن  پس  خبر  تكذيب  ضمن  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه 
امضاى استيضاح وزير آموزش و پرورش توسط نمايندگان 
گفت: تعداد زيادى از نمايندگان و حتى خود بنده امضاى 

خود را پس نگرفته ايم.
از  هنوز  نمايندگان  از  زيادى  تعداد  كرد:  تصريح  وى 
گرفتن  پس  براى  دليلى  و  نشده اند  قانع  فانى  توضيحات 

امضاى خود ندارند.

در صحن علنى مجلس مطرح شد:
انتقاد از تعلل مركز پژوهش هاى مجلس 

در بررسى طرح ها و لوايح
نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراى اسالمى نسبت به 
تعلل مركز پژوهش ها در ارائه نتيجه بررسى طرح ها و لوايح 

به صحن، انتقاد كرد.
بروجرد  مردم  نماينده  گودرزى،  عباس  مهر،  گزارش  به 
با  اسالمى  شوراى  مجلس  چهارشنبه  روز  علنى  جلسه  در 
ارائه تذكر آيين نامه اى به استناد ماده 22 آيين نامه داخلى 
مجلس، اظهار داشت: وظيفه مركز پژوهش هاى مجلس اين 
است كه نتيجه بررسى هاى خود را درباره طرح ها و لوايح و 

نقاط ضعف و قوت آنها به نمايندگان ارائه كند.
وى افزود: اما مركز پژوهش ها همان لحظه بررسى طرح ها 
ارائه  نمايندگان  به  مكتوب  صورت  به  را  خود  نظر  لوايح  و 
مى دهد؛ يعنى هم كاغذ اصراف شده و هم حقوقى كه در 
الى   200 چراكه  است؛  رفته  هدر  شود،  مى  پرداخت  آنجا 

300 نفر نيرو دارند.
دستور  شنبه  روزهاى  رئيسه  هيات  داد:  ادامه  گودرزى 
جلسات را به نمايندگان مى دهد، اما گاهى نتيجه بررسى 
مركز پژوهش ها به زمان رأى گيرى هم نمى رسد؛ اين دون 

شأن مجلس است و بايد در اين رويه تجديدنظر شود.
رئيس  نايب  پزشكيان  مسعود  نماينده،  اين  تذكر  از  پس 
اين  پژوهش ها  مركز  كرد:  تاكيد  وى  به  پاسخ  در  مجلس 

مسئله را رعايت كند تا چنين اتفاقى نيفتد.

بين الملل

خبر
شماره 19 - چهارشنبه 10 شهريور 1395

گفت:  ملى  امنيت  كميسيون  سخنگوى 
جاسوس ايرانى حاضر در مذاكرات هسته اى 

تابعيت مضاعف داشت.
جاسوس ايرانى حاضر در مذاكرات هسته اى 

تابعيت مضاعف داشت
نقل  به  جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
حسينى  نقوى  حسين  سيد  ملت،  خانه  از 
سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  سخنگوى 

به  اشاره  با  اسالمى  شوراى  مجلس  خارجى 
و  ملى  امنيت  كميسيون  العاده  فوق  جلسه 
با  چهارشنبه   روز  صبح  كه  خارجى  سياست 
عنوان بررسى «پروژه نفوذ» برگزار شد، گفت: 
در اين جلسه كه جمعى از مسئوالن اطالعات 
سپاه حضور داشتند، اركان پروژه نفوذ در حوزه 
اجتماعى،  اقتصادى،  سياسى،  مختلف  هاى 
غيره  و  ايدئولوژى  فنى،   – علمى  فرهنگى، 
مورد بررسى و تبيين قرار گرفت همچنين در 
اين جلسه، اهداف دشمن در كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلند مدت تشريح شد و در اين زمينه 
نمونه هاى مختلفى كه مورد بهره بردارى قرار 

گرفته بودند، معرفى شدند.
شوراى  مجلس  در  ورامين  مردم  نماينده 
كرد:  تصريح  اساس  همين  بر  اسالمى 
افراد  كه  شد  مطرح  جلسه  اين  در  همچنين 
هاى  سرويس  جدى  توجه  مورد  تابعيتى  دو 
اطالعاتى دشمن هستند و در پروژه نفوذ به 

كار گرفته مى شوند و نمونه هاى مختلف به 
كار گرفته شده داراى تابعيت مضاعف هستند 
در  كه  فردى  شد  اشاره  راستا  همين  در  كه 
جريان مذاكرات هسته اى به اتهام جاسوس 

بازداشت شد، داراى تابعيت مضاعف است.
وى افزود: در اين جلسه، با بررسى مواردى 
توصيه شد كليه مسوالن و مديران نظام به 
دشمن  توجه  مورد  مجلس  نمايندگان  ويژه 
اعم  مختلف  طرق  از  است  ممكن  و  هستند 
از خبرنگار، فعال اقتصادى و غيره وارد شوند 
كنند،  گرفتار  را  آنها  فرزندان  يا  آنها  خود  و 
اعضاى  و  خود  از  جدى  مراقبت  و  دقت  لذا 

خانواده ضرورت حياتى دارد.
سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  سخنگوى 
پايان  در  اسالمى  شوراى  مجلس  خارجى 
كه  است  توضيح  به  الزم  كرد:  خاطرنشان 
جلسات مذكور در آينده ادامه خواهد داشت تا 

پروژه نفوذ به طور مستمر رصد شود.

نقوى حسينى با تشريح جزئيات نشست فوق العاده كميسيون امنيت ملى :

جاسوس ايرانى حاضر در مذاكرات هسته اى تابعيت مضاعف داشت 

از  زمانى  مدت  گذشت  با  گفت:  رضوى  قدس  آستان  توليت 
برجام، مشخص شد كه طرف غربى عهدشكن است و نمى توان 

به حرف و قولش اعتماد كرد.
قدس  آستان  توليت  رئيسى"  ابراهيمى  "سيد  حجت االسالم 
اساتيد  بسيج  سازمان  ساالنه  اجالس  هفدهمين  در  رضوى، 
كه ظهر چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به سه پايه موفقيت در 
عزم  علمى،  جزم  با  ترديد  بدون  كرد:  اظهار  مختلف  حوزه هاى 
عملى و هضم و دور انديشى مى توان به تمام امور، جامه عمل 
پوشاند. وى افزود: در نگاه و فرهنگ قرآنى بر توحيدى انديشيدن، 
توحيدى عمل كردن و توحيدى آينده نگرى كردن انسان تاكيد 
شده است تا راه نجاتى براى نحوه زيستن و سيره عملى اش باشد.
توليت آستان قدس رضوى عنوان كرد: در بيان و نگارش نبايد 
محافظه كارى كرد و آنانى كه از جايگاه رسالتمند در مسير خدا 
سخن مى گويند از هيچ كس خشيت ندارند زيرا معتقدند هيچ 
قدرتى جز ذات حق بر امور تاثير گذار نيست. وى در ادامه گفت: 
فرهيخته، عالم و دانشمندى كه در جهت اصالح امور اجتماعى 
قلم بزند و موجب رشد و تعالى شود در جايگاه وااليى قرار دارد.
رئيسى يادآور شد: در اين راستا به استقالل علمى در پرتو انوار 
قرآن كريم و عترت پاك نيازمند هستيم، استقالل علمى به اين 
معناى عدم دعوت از اساتيد خارجى و عدم استفاده از ترجمه 
بدين  بلكه  نيست،  علمى  محافل  در  دنيا  روز  علمى  مقاالت 
معناست كه از مبانى محكم، اجتهاد تمدن ساز كه منتج به ثمر 
نشستن انقالب اسالمى و بيدار اسالمى شده است، بهره گيريم.
توليت آستان قدس رضوى بيان كرد: فرهيختگان نشان دادند 
آنچه خودمان با استعالى علمى، اتكا به فرهنگى غنى و داشته 
ما  براى  ديگران  آنچه  به  نسبت  مى كنيم  ارائه  خودمان  هاى 
نسخه مى پيچند برترى دارد. وى ادامه داد: فرهيختگان كشور 

در  كه  كردند  كسب  موفقيت  شدند  وارد  كه  اى  حوزه  هر  در 
نتيجه ايمان و باور به داشته هاى خودمان بوده است.

رئيسى اظهار كرد: برخى افراد چشم به دستان ديگران دارند و 
گره گشايى امور را در دست ديگران مى بينند در حالى كه امروز 
نگاه مقتداى ما و مقام معظم رهبرى به دستان توانمند جوانان 
و فرهيختگان داخل كشور ايمان دارد. وى در ادامه افزود: امروز 
فرهنگ ياس و نااميدى و ظلم پذيرى توسط سينماى هاليوود 
و شبكه هاى بيگانه القا مى شود و تالش مى كنند فرهنگ 
انتظار، ما مى توانيم، اميد، ايستادگى و مقاومت را از ما بگيرند.

توليت آستان قدس رضوى عنوان گفت: در هر جايى از دنيا كه 
فرهنگ و پيام ايران اسالمى نفوذ پيدا كرده منجر به استقالل 
مقام  فرمايشات  به  وى  است.  شده  بوم  و  مرز  آن  استعالى  و 
معظم رهبرى درباره اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل اشاره كرد 
و افزود: دانشگاه ها و فرهيختگان در  ر حوزه اى توانايى اداره 
و  اقتصادى  استقالل  علمى،  استعالى  و  استقالل  با  را  كشور 

اقتصاد مقاومتى دارند.
رئيسى با اشاره به نتايج برجام گفت: متاسفانه با گذشت مدت 
زمانى از برجام، مشخص شد كه طرف غربى عهد شكن هستند 
و نمى توان به حرف و قولشان اعتماد كرد به گونه اى كه همه 
هشدارهاى  عليرغم  كسانيكه  و  است  شده  اثبات  همه  بر  چيز 
اميد  بيگانگان  توسط  امور  گشايى  گره  به  رهبرى  معظم  مقام 

داشتند متوجه اين عهد شكنى شده اند.
وى عنوان كرد: تمام موفقيت ها در تمام حوزه ها در پرتو نگاه 
مديريت  حوزه  در  بسيجى  نيروى  يك  انقالبى  ديدگاه هاى  و 
اقتصادى است و  سياسى و  مديريت اجتماعى،  عرصه هاى  و 
مشكالت موجود در مديريت به نگاهى غير انقالبى برمى گردد.

توليت آستان قدس رضوى يادآور شد: اين نشست بايد به اقدام منتج 

شود و فرهيختگان بايد در حوزه مسائل اقتصادى و پيوست هاى 
فرهنگى آن اقدام كنند و فرهنگ قناعت، مصرف كاالى داخلى را 
ترويج دهند و كميسيون هايى در حوزه مسائل پولى و بانكى، صادرات، 
نظام مالياتى، كسب و كار مبتنى بر اقتصاد دانش بنيان و مديريت كه 
باالترين نقش را در شكل گيرى اقتصاد مقاومتى دارد، راه اندازى 
كنند و سرآغاز بحث اجرايى كردن اقتصاد مقاومتى در كشور بايد از 
اين اجالس باشد تا بتوانند به دستگاههاى اجرايى كمك فكرى كنند.

باشد  وقف  و  نذر  پايه  بر  بايد  قدس  آستان  اقتصاد  گفت:  وى 
انجام  قدس  آستان  در  زيادى  اقتصادى  كار  منظور  همين  به 
نمى شود اما براى كسب عوايد بيشتر كار اقتصادى در شان آستان 
قدس انجام مى دهيم. رئيسى با اشاره به برخى از مشاركت هاى 
اقتصادى مانند «مشهد مال» و «جهان مال»  افزود: راه اندازى 
چند باب مغازه تجارى با برند خارجى با روح آستان قدس رضوى 
و اقتصاد مقاومتى تناسب ندارد و بايد در امورى مشاركت كرد تا 
گره از مشكل مردم باز شود. وى تصريح كرد: در شهرى كه بنا 
به گفته وزير بهداشت هزار تخت بيمارستانى نياز دارد، آستان 
قدس بايد در امورى اينچنينى مشاركت كند تا زائر و مجاور از 

آن بهره مند شوند.

حجت االسالم رييسى :
برجام نشان داد غربى ها قابل اعتماد نيستند
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فضاى هوايى ايران بازطراحى مى شود
هوايى  ناوبرى  و  فرودگاه ها  شركت  در  مسئول  مقام  يك 
ايران با اشاره به بازطراحى فضاى هوايى ايران با همكارى 
قرارداد  فرودگاه ها  شركت  گفت:  هلندى،  شركت  يك 

مى كند. منعقد  ايكائو  با  فنى  مشاوره 
جديد  قرارداد  به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در  بيات  احمدرضا 
كه  قراردادى  در  گفت:  ايران  هوايى  فضاى  بازتعريف  براى 
باز  ايران  فضاى  ساختار  كل  داريم،  هلندى  شركت  يك  با 
ايرالين هاى  براى  قبلى  مسيرهاى  چراكه  مى شود  طراحى 
بازطراحى  به  نياز  بنابراين  نبود؛  اقتصادى  چندان  عبورى 

داشتيم. پروازى  مسيرهاى  دوباره 
براساس  بايد  جديد  مسيرهاى  اينكه  بيان  با  وى 
طراحى  ايرالين ها  اقتصادى  ديدگاه  و  جديد  استانداردهاى 
مى تواند  اقتصادى  و  استاندارد  طراحى هاى  افزود:  شود، 
شرايط مالى شركت فرودگاهها وناوبرى هوايى ايران را هم 
توجهى  قابل  ميزان  به  عبورى  پروازهاى  چراكه  دهد؛  تغيير 

مى كند. پيدا  افزايش 
برنامه ريزى راهبردى و همكارى هاى بين المللى  معاون دفتر 
شركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران، با اشاره به قرارداد 
با ايكائو(سازمان بين المللى هوانوردى كشورى) براى مشاوره 
كانادا  در  ما  دوم  قرارداد  گفت:  فرودگاهى،  تجهيزات  خريد 
سازمان  اين  اساس،  اين  بر  مى شود؛  انجام  ايكائو  مقر  در  و 
دارند،  فنى  مشاوره  به  نياز  كه  كشورهايى  به  بين المللى 
است،  بين المللى  نهاد  يك  اينكه  دليل  به  و  مى دهد  خدمات 

اعتبار خود را زيرسوال نمى برد.
بيات با اشاره به اينكه اين قرارداد بسيار مهم است و تضمين 
مى شود،  انجام  شركت  سوى  از  كه  است  خريدهايى  همه 
انجام  را  اينكار  دنيا  در  كه  خصوصى  شركت هاى  گفت: 
دارند؛  را  فروشنده  شركت هاى  با  تبانى  احتمال  مى دهند، 
بين المللى  نهاد  با  مشاوره  ما  براى  راهكار  بهترين  بنابراين 

ايكائو است.
وى با بيان اينكه شركت فرودگاهها نياز به خريد دو فالى چك 
ديگر  هواپيماى  فروند  دو  به  حداقل  گفت:  دارد،  هم  ديگر 
نوع  از  بايد  هواپيما  دو  اين  البته  كه  داريم  نياز  نوع  اين  از 
جت باشد؛ اما به دنبال اين هستيم كه اين فالى چك ها را 

خريدارى كنيم.
مدت ها  از  كه  فرودگاهى  رادارهاى  خريد  خصوص  در  بيات 
اظهار  است،  داشته  قرار  فرودگاه ها  شركت  برنامه  در  پيش 
كه  داريم  قصد  فعال  و  نشده  خريدارى  رادارها  هنوز  داشت: 

كنيم. برگزار  دوباره  را  مناقصه 

داد؛ خبر  زنگنه  معاون 
ايران-چين نفتى  جديد  توافق 

 CNPCI معاون وزير نفت با اشاره به توافق انجام گرفته با
اساس  بر  گفت:  مسجدسليمان،  به  بازگشت  براى  چين 
توافق جديد مقرر شد چينى ها اصالحات الزم در بخش هايى 

از روند توسعه اين ميدان را انجام دهند.
انجام  جديد  توافق  تشريح  در  مهر  با  گفتگو  در  كاردر  على 
گرفته بين شركت ملى نفت ايران و CNPCI چين، گفت: 
اخيرا هياتى از مديران ارشد اين شركت چينى به تهران سفر 

كرده و با مديران شركت ملى نفت ايران گفتگو كرده اند.
اساس  بر  اينكه  بيان  با  ايران  نفت  ملى  شركت  مديرعامل 
توافق انجام شده مقرر شد كه شركت چينى اصالحات فنى 
را  مسجدسليمان  نفتى  ميدان  شمالى  يال  توسعه  براى  الزم 
انجام دهد، اظهار داشت: به زودى فعاليت هاى اين شركت 

چينى در مسجد سليمان آغاز خواهد شد.
قرارداد  آيا  كه  مهر  پرسش  به  پاسخ  در  نفت  وزير  معاون 
وضعيت  اصالح  براى  چين   CNPCI شركت  با  جديدى 
شده  امضا  مسجدسليمان  نفتى  ميدان  شمالى  يال  توسعه 
طرف  دو  بين  قبلى  قرارداد  اساس  بر  كرد:  تصريح  است؟ 
نظر  مورد  اصالحات  انجام  براى  صرفا  و  رسيده  توافق  به 
شركت ملى نفت ايران يك تفاهم نامه جديد بين دو شركت 

امضا شده است.
اول  مرحله  كرد:  خاطرنشان  همچنين  مسئول  مقام  اين 
اى  توسعه  روند  اصالحات  براى  چينى  شركت  با  همكارى 
اجراى  براى  برنامه اى  فعال  و  بوده  مسجدسليمان  ميدان 
با  نفت  قديمى  ميدان  اين  در  بازيافت  ضريب  افزايش  طرح 

نداريم. چينى  طرف 
در همين حال غالمرضا منوچهرى معاون شركت ملى نفت 
ايران با اشاره به سفر يك هيات نفتى ايران به پكن، اعالم 
كرده است: در سفر اخير هيات نفتى ايران به پكن، 2 طرف 
براى همكارى در اجراى طرح ازدياد برداشت نفت از ميدان 

رسيده اند. توافق  به  هم  سليمان  مسجد 
شركت  يد  خلع  از  سال  چهار  حدود  گذشت  با  رو  اين  از 
ميدان  بردارى  بهره  و  توسعه  طرح  از  چين    CNPCI
و  ايران  نفتى  ميدان  قديمى ترين  عنوان  به  مسجدسليمان 
چينى ها  بازگشت  براى  جديدى  توافق هاى  حاال  خاورميانه، 
حاصل  ايران  نفت  صنعت  گذاشته  سن  به  پا  ميدان  اين  به 

شده است.
از سوى ديگر ابراهيم پيرامون مديرعامل شركت نفت و گاز 
مسجدسليمان خرداد ماه سال جارى درباره آخرين وضعيت 
درجاى  نفت  بود:  گفته  مسجدسليمان،  ميدان  از  نفت  توليد 
بوده  بشكه  ميليارد   6.5 حدود  سليمان  مسجد  نفتى  ميدان 
18 درصد از اين نفت درجا  و از زمان دارسى تاكنون، تنها 

برداشت شده است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه هم اكنون بيش از 80 درصد 
با  مى توان  كه  شده  محصور  زمين  زير  در  مخزن  اين  نفت 
اجراى روش هاى EOR و IOR اقدام به توليد نفت از آن 
كرد و ضريب بازيافت آن را افزايش داد، يادآور شد: پيش 
از اين شركت چينى يال شمالى اين ميدان را در قالب طرح 
اين  از  توليد  افزايش  به  منجر  كه  داد  توسعه  متقابل  بيع 
ميدان شد اما پس از آن به دليل مشكالت ايجاد شده روى 
تاسيسات اين طرح، عمال توليد از يال شمالى متوقف شد.

ميدان  قديمى ترين  و  نخستين  مسجدسليمان،  نفتى  ميدان 
در  و  مسجدسليمان  شهرستان  در  خاورميانه  در  نفتى 
خورشيدى   1287 سال  در  كه  شده  واقع  خوزستان  استان 

(1908 ميالدى) توسط يك شركت انگليسى كشف شد.

نگاه اقتصاد

پادشاه سعودى دست به دامان رياضت اقتصادى؛
قيمت نفت، پاشنه آشيل سعودى ها

پايين  سياست  گرفتن  پيش  در  با  سعودى  عربستان 
كشورهاى  اقتصاد  به  كرد  تالش  نفت  قيمت  نگه داشتن 
صادركننده نفت ازجمله ايران صدمه بزند اما اقتصاد اين 

كشور نيز دستخوش تغييرات منفى شده است.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از بيزينس اينسايدر، از 
هشداردهنده اى  اقتصادى  عالئم  تاكنون  گذشته  ماه  چند 
رشد  است.  مشاهده شده  سعودى  عربستان  اقتصاد  در 
سال  اول  سه ماهه  در  كه  سعودى  عربستان  اقتصادى 
با  پيش  سال  با  مقايسه  در  است،  بوده  درصد  جارى 1.5 
كاهش روبه رو شده است؛ درحالى كه بخش نفت رشد 5.1 
درصدى داشته است، سال به سال، بخش غيرنفتى با سقوط 
0.7 درصدى همراه بوده و به  پايين ترين ميزان ممكن در 
5 سال گذشته رسيده است. عالوه بر اين، خروجى بخش 
درصدى   1.9 كاهش  با  جوالى  ماه  در  نيز  ساخت وساز 

نسبت به سال گذشته روبه رو شده است.
به  نيز  سعودى  عربستان  اقتصاد  براى  مشكل  جديدترين 
تازگى از سوى شركتى سرمايه گذارى «الراجى» منتشرشده 
كه نشان مى دهد نرخ بهره بين بانكى در عربستان سعودى 
نزديك به 3 برابر شده و در حال حاضر باعث ايجاد فشار 

نقدينگى بر بازار شده است.
با اين  حال در طول چند روز گذشته عالئم هشداردهنده 
ديگرى نيز بروز پيداكرده كه اقتصاددانان را به خود مشغول 
رسمى  آمارهاى  رويترز،  گزارش  اساس  بر  است.  داشته 
دارايى هاى  خالص  كه  مى دهد  نشان  گذشته  يكشنبه 
خارجى در بانك مركزى عربستان در ماه جوالى به 555 
ميليارد دالر كاهش پيداكرده كه اين نشان دهنده كاهش 

6 ميليارد دالرى نسبت به ماه گذشته است. 
اين نرخ در مقايسه با سال گذشته كاهشى 16 درصدى 
 2012 سال  فوريه  از  خود  ميزان  پايين ترين  به  و  داشته 
رسيده است. اين مسئله اما قابل توجه است چراكه باعث 
مى شود عربستان سعودى به دليل كاهش قيمت نفت و 
همچنين كسرى بودجه هنگفتى كه با آن روبه رو است، به 

سمت استفاده از ذخاير ارزى خود برود.
داده هاى  از  كه  داخلى  ناخالص  توليد  اين،  بر  عالوه 
كه  مى دهد  نشان  مى شود،  استخراج  ماهانه  فعاليت هاى 
ژوئن  ماه  در  درصدى   2.3 كاهشى  با  عربستان  اقتصاد 
نسبت به سال قبل روبه رو شده است و در طول سه ماهه 
دوم سال بررسى ها نشان مى دهد كه خروجى اين اقتصاد 

كاهشى 2 درصدى را تجربه كرده است.
«جيسون تووى»، اقتصاددان حوزه خاورميانه دراين باره 
گفته است: «اگر ابزارهاى ردگيرى اقتصادى ما درست 
اقتصاد  در  انقباض  اولين  اين  باشند،  كرده  پيش بينى 
اقتصادى  بحران  سال  يعنى   2009 سال  از  عربستان 

بود.  خواهد  جهانى 
نشان  عربستان  اقتصاد  بررسى  ابزارهاى  اين،  بر  عالوه 
درصدى   4.5 كاهشى  با  نقتى  غير  بخش  كه  مى دهند 
كاهش  بزرگ ترين  كه  بوده اند  روبه رو  ژوئن  ماه  در 
آنكه،  قابل توجه  بود.»  خواهند  تاكنون   1986 سال  از 
نيز  سعودى  عربستان  دولت  حمايت هاى  از  بخش  اين 
كه  است  تالش  در  كشور  اين  دولت  و  است  برخوردار 
اتكا به درامدهاى نفتى را كاهش داده و بيشتر از بخش 

بگيرد.  بهره  اقتصادى  رشد  براى  غيرنفتى 
رياضت  سياست هاى  پيگيرى  حال  در  عربستان  گرچه 
اقتصاد  بهبود  به  مى تواند  مسئله  اين  و  است  اقتصادى 
طول  در  بهبود  اين  سرعت  اما  كند  كمك  كشور  اين 

چند سال آينده كند خواهد بود. 
 2018 سال  در  «ما  است:  گفته  اين  باره  در  تووى 
داشت  خواهيم  را  درصد   1.5 اقتصادى  رشد  انتشار 
البته صندوق بين المللى پول اين رقم را بالغ بر 2 درصد 
ناخالص  توليد  براى  رسمى  آمار  است.»  كرده  اعالم 
سپتامبر  ماه  پايان  در  سال  دوم  سه ماهه  در  داخلى 
خصوص  اين  در  اطالعات  مى تواند  كه  مى شود  منتشر 

را با دقت بيشترى همراه سازد.

فاز تجارى منطقه اقتصادى سهالن 
راه اندازى مى شود

ايران  گمركى  خدمات  و  عمومى  انبارهاى  مديرعامل 
و  خبرداد  سهالن  ويژه  منطقه  تجارى  فاز  افتتاح  از 
سرمايه هاى  تضمين  از  منطقه  اين  گفت:سرمايه گذاران 

خارجى و صدور قبض انبار تفكيكى برخوردار مى شوند.
و  تجارى  فاز  رسمى  افتتاح  به  اشاره  با  آذروش  ولى 
صادرات  امور  در  سهالن  منطقه  بالقوه  ظرفيت هاى 
از  يكى  اقتصادى  ويژه  مناطق  ايجاد  گفت:  واردات  و 
راهكارهاى توسعه اى كشور در بخش واردات و صادرات  
اقتصادى  فرصت هاى  از  استفاده  با  كه  مى رود  شمار  به 
موجود در دوران پسابرجام و حذف بروكراسى هاى ادارى، 
معيشتى  وضع  بهبود  در  كننده اى  تعيين  نقش  مى تواند 

منطقه داشته باشد.
مديرعامل انبارهاى عمومى و خدمات گمركى ايران افزود: 
بر اساس قانون، كسب وكار هاى مستقر در اين مناطق 
از مزاياى قانونى خاصى از جمله امكان واگذارى و اجاره 
به  منطقه  در  گذارى  سرمايه  متقاضيان  به  انبار  و  زمين 
صورت كوتاه مدت و بلند مدت، ورود كاال، ماشين آالت، 
قطعات يدكى وسايل نقليه، پردازش بدون پرداخت حقوق 
و  خارجى  سرمايه هاى  تضمين  بازرگانى،  سود  و  گمركى 
صدور قبض انبار تفكيكى و گواهى مبدا جهت كاالهاى 

وارداتى و صادراتى برخوردار خواهند شد.
وى با بيان اينكه بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسالمى 
جانمايى  را  خود  فعاليتى  اقدامات   1389 سال  از  شركت 
جمهورى  دولت  مصوبه  اساس  بر  كرد:  تصريح  كرده، 
اسالمى ايران، شركت انبارهاى عمومى و خدمات گمركى 
ايران به عنوان سازمان مسئول اين منطقه معرفى شده تا 
با اجرايى شدن فاز تجارى منطقه ويژه  در سال 95، گامى 
راستاى  در  رهبرى  معظم  مقام  منويات  به  عمل  در  مهم 

اقتصاد مقاومتى؛ اقدام وعمل برداشته شود.

دريچه اقتصاد

مدير شبكه بهداشت خرمشهر خبر داد؛

توجه به «بيوتروريسم» در مرز شلمچه
از  خرمشهر  درمان  و  بهداشت  شبكه  مدير 
بحث  در  پيشگيرانه  تدابير  اتخاذ  و  جدى  توجه 
«بيـوتـروريـسم» بـراى اربعين امسـال در مـرز 

شلمچه خبر داد.
در  امروز  صبح  سالمى  كامران  مهر،  گزارش  به 
و  پرداخت  اربعين  موضوع  به  خبرنگاران  جمع 
بااليى  اهميت  از  بيوتروريسم  بحث  كرد:  اظهار 
برخوردار است و در همين راستا و براى موسوم 
سازمانى  برون  و  درون  جلسات  جديد  اربعين 
و  بهداشت  بحث  است  قرار  و  برگزار  بسيارى 

موادغذايى جدى تر پيگيرى شود.
وى با بيان اينكه امسال و با هماهنگى اداره تبليغات 
اسالمى تعداد تكايا كمتر مى شود و مسئوالن تكايا 
بهداشت  شبكه  كرد:  اضافه  ديد،  خواهند  آموزش 
موظف است سالمت زائران را مدنظر قرار دهد و به 
گونه اى تكايا آموزش مى بينند كه موارد بهداشتى 
و امنيتى رعايت شود و غذاها نيز همچون سال 

گذشته مورد آزمايش قرار خواهد گرفت.
پيشرفت هاى پروژه هاى عمرانى حوزه 

سالمت
به  خرمشهر،  درمان  و  بهداشت  شبكه  مدير 
سالمت  حوزه  عمرانى  هاى  پروژه  پيشرفت 
بيمارستان  گفت:  و  كرد  اشاره  نيز  خرمشهر  در 
موسوى  شهيد  تخصصى  فوق  و  تخصصى 
تخصصى  كلينيك  دارد،  درصدى   50 پيشرفتى 
بيمارستان وليعصر نيز داراى رشدى 30 درصدى 
كلينيك  احداث  پروژه  اجراى  شتاب  كه  است 
حضرت  بيمارستان  اورژانس  بخش  و  تخصصى 

رسيدن  با  آينده  هفته  از  خرمشهر  وليعصر(عج) 
مصالح جديد بيشتر نيز مى شود.

مركز  درصدى   10 پيشرفت  از  همچنين  وى 
و  داد  خبر  خرمشهر  آنژيوگرافى  و  قلب  جراحى 
شهيد  بيمارستان  كنار  در  بيمارستان  اين  افزود: 

موسوى در حال احداث است.
و  تجهيزات  روزرسانى  به  و  تكميل  سالمى، 
امكانات بيمارستانى را نيز از جمله اقدامات مهم 
و  خواند  خرمشهر  سالمت  حوزه  در  تاثيرگذار  و 
عنوان كرد: كارهاى زيادى در اين زمينه انجام 
گرفته كه از اين ميان مى توان به خريد دستگاه 
راديوگرافى براى بخش دندانپزشكى، راه اندازى 
و  بخار  هاى  ديگ  تعمير  چشم،  جراحى  بخش 
خريد دستگاه اكسيژن ساز، تعمير موتورخانه كه 

نصب  همچنين  و  دارد  درصدى   95 پيشرفتى 
جديد  الندرى  دستگاه  خريد  و  برق  هاى  پست 

كه هفته آينده جايگزين خواهد شد، اشاره كرد.
در  زايمان  مورد  و 628  هزار  يك  انجام  از  وى 
كرد:  تصريح  و  داد  خبر  سال 95  طى  خرمشهر 
565 مورد از زايمان ها به روش سزارين و  هزار 
 35 ترتيب  به  كه  بوده  طبيعى  نيز  مورد   63 و 
درصد سزارين و 65 درصد زايمان هاى به روش 

طبيعى انجام شده است.
مدير شبكه بهداشت و درمان خرمشهر در ادامه، 
نيمه  در  درمان  و  بهداشت  شبكه  اقدامات  به 
دوم سال 94 و سه ماه نخست سال 95 اشاره 
انجام  اقدامات  مهمترين  جمله  از  افزود:  و  كرد 
شده در حوزه بهداشت خريد زمين و ساختمان 

خانه  تعميرات  و  نوسازى  انجام  همچنين  و 
بهداشت بوده است.

سالمى اضافه كرد: تا اواخر سال گذشته در پنج 
مركز بهداشت تعميرات كلى انجام گرفت و سه 
خانه بهداشت نيز نوسازى و در سال 95 هفت 
خانه بهداشت، پنج مركز بهداشتى نوسازى شدند 

و كار نوسازى دو مركز نيز پايان يافت.
درمان  و  بهداشت  بدنه  در  نيرو  جذب 

خرمشهر
وى از جذب نيرو در بدنه بهداشت و درمان خرمشهر 
خبر داد و بيان كرد: در يك سال اخير 77 نيرو در 
بخش بهداشت و 14 پزشك متخصص در بخش 
درمان جذب شبكه بهداشت و درمان خرمشهر شده 
و قرار است 14 متخصص ديگر نيز به نيروهاى 

متخصص اين شبكه افزوده شوند.
سالمى به اقدامات انجام شده در بحث آموزش و 
پيشگيرى نيز اشاره كرد و گفت: در مدت ياد شده، 
127 مورد پشتيبانى به افراد داراى رفتار پرخطر و 
معرفى 54 مورد به آزمايشگاه ها نيز انجام شده و 
طرح مروج سالمت براى 18 هزار و 115 نفر در 
سال 94 صورت گرفته كه تا سال جارى ادامه دارد 
و غربالگرى 446 روستايى و 369 مورد شهرى نيز 
انجام و به 15 هزار و  670 مورد مشاوره روانشانى، 

اجتماعى و اعتياد ارائه داده ايم.
از  همچنين  خرمشهر  درمان  و  بهداشت  مدير 
كيلوگرم  و 324  قليان  فقره  سازى 420  معدوم 
شهرستان  سطح  در  غيرقابل  موادغذايى  نيز 

مصرف خبر داد.

كاهش  با   94 سال  در  جارى  حساب  ارزى  نياز 
تقريبا 17.5 درصدى در مقايسه با سال 93 حدود 
69 ميليارد دالر رسيده كه ناشى از كاهش واردات 

كاال و خدمات در اين سال بوده است.
شامل  كشور  جارى  حساب  مهر،  گزارش  به 
حساب هاى كاال، خدمات، درآمد و انتقاالت جارى 
در سال 94 براى دومين سال متوالى كاهش يافت 
و با رشد منفى 43.2 درصدى نسبت به سال قبل، 
به حدود 9 ميليارد دالر رسيد. بر اين اساس در 
سال 94، كاهش حساب كاال(تراز بازرگانى) نسبت 
به سال 93 عاملى بوده كه در جهت كاهش مازاد 
كه  گونه اى  به  است،  كرده  عمل  جارى  حساب 
حدود  از  درصدى   43.1 كاهش  با  كاال  حساب 
 12.2 حدود  به   93 سال  در  دالر  ميليارد   21.4

ميليارد دالر در سال 94 رسيده است.
سال  در  خدمات  حساب  كسرى  مقابل  در 
قابل  كاهش  با  قبل  سال هاى  به  نسبت   94
مالحظه اى همراه بوده و در جهت افزايش مازاد 
حساب جارى حركت كرده است، حساب خدمات 
از حدود منفى 7 ميليارد دالر در سال 93 به حدود 

منفى 4.5 ميليارد دالر در سال 94 رسيده است.

مى دهد  نشان  هم  كاال  حساب  اقالم  به  نگاهى 
به  نفتى  صادرات  ارزش  درصدى   39.4 كاهش 
علل  از  سال 94  در  نفت  قيمت  كاهش  واسطه 
اصلى كاهش مازاد حساب جارى نسبت به سال 
اقالم  حذف  با  اساس  اين  بر  است.  بوده   1393
جارى  حساب  جارى،  حساب  اجزاء  از  نفتى 
غيرنفتى در سال 94 معادل منفى 22.3 ميليارد 
دالر به دست مى آيد كه نسبت به رقم منفى 35.5 
ميليارد دالرى سال 93 حدود 37.2 درصد بهبود 

داشته است.
جارى  حساب  كسرى  كاهش  ديگر،  سوى  از 
غيرنفتى در سال 94 ناشى از بهبود تراز بازرگانى 
غيرنفتى بوده كه آن هم عمدتا به دليل كاهش 
اساس  اين  بر  است؛  داده  رخ  غيرنفتى  واردات 
برخى  مشابه  واردات،  كاهش  عدم  صورت  در 
كشورهاى نفتى از جمله عربستان، كسرى حساب 
و  تضعيف  بلكه  نمى يافت،  بهبود  تنها  نه  جارى 

منفى تر مى شد.
غيرنفتى  ارزى  عايدات   94 سال  در  همچنين 
صادرات  غيرنفتى،  كاالهاى  صادرات  شامل 
خدمات، دريافت حساب درآمد و دريافت حساب 

انتقاالت جارى حدود 0.9 درصد نسبت به سال 
93 افزايش يافته و به 405 ميليون دالر رسيده 
است كه عمدتا ناشى از افزايش صادرات خدمات 
در اين سال بوده است، اين عايدات تقريبا 64.3 
درصد از نياز ارزى حساب جارى كشور را در سال 

94 تامين كرده است.
نسبت عايدات ارزى غيرنفتى به نياز ارزى حساب 
جارى كشور در مقايسه با سال 93 حدود 12 واحد 
درصد افزايش يافته كه بيشتر ناشى از كاهش نياز 
ارزى حساب جارى در اين سال بوده است، ضمن 
اينكه حجم عايدات غيرنفتى به نياز ارزى حساب 
جارى كشور در مقايسه با سال 93 حدود 12 واحد 
درصد افزايش يافته كه بيشتر ناشى از كاهش نياز 
ارزى حساب جارى در اين سال بوده است. حجم 
قابل  تغيير  اخير  سالهاى  طى  غيرنفتى  عايدات 
جارى  حساب  ارزى  نياز  اما  نداشته،  مالحظه اى 
در  درصدى  تقريبا 17.5  كاهش  با  سال 94  در 
مقايسه با سال 93 به حدود 69 ميليارد دالر رسيده 
كه ناشى از كاهش واردات كاال و خدمات در اين 

سال بوده است.
مركز بررسى هاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران 
در گزارشى بر اين نكته تاكيد كرده كه نياز ارزى 
حساب جارى در سال 90 (قبل از تحريم ها) حدود 
99 ميليارد دالر بوده كه با رقم مشابه سال 94 
حدود 29 ميليارد دالر اختالف دارد؛  برآورد نياز 
ارزى حساب جارى براى سال هاى آتى مستلزم 
تغييرات  و  اقتصاد  عادى  شرايط  نمودن  لحاظ 

قيمت جهانى است.
جمله  از  نفت  صادركننده  كشورهاى  گروه  در 
رقم  ايران،  و  امارات  ونزوئال،  كويت،  عربستان، 
با   2015 سال  در  اسمى  داخلى  ناخالص  توليد 
كاهش منفى 4 درصد تا منفى 30 درصد همراه 
افزوده  ارزش  كاهش  آن،  عمده  علت  كه  بوده 
نفت  قيمت  جهانى  افت  از  ناشى  نفت  بخش 
بوده است، با توجه به اين، بخش قابل توجهى از 
كاهش رشد اقتصادى اين كشورها از جمله ايران 

داخلى  ناخالص  توليد  در  نفت  سهم  كاهش  به 
نسبت داده مى شود.

در اين ميان كاهش قيمت نفت در سال 2015، 
و  گذاشته  اثر  نيز  كشورها  اين  جارى  حساب  در 
جهانى  قيمت  درصدى  از 48  بيش  افت  از  پس 
به  جارى  حساب  نسبت   2015 سال  در  نفت 
GDP كشورهاى صادركننده نفت كه تا قبل از 
سال 2015 مثبت بوده، كاهش و در مورد برخى 
از كشورها از جمله عربستان و ونزوئال منفى شد.  
پيش بينى  اساس  بر  كه  است  شرايطى  در  اين 
نزولى  روند  استمرار  با  پول،  المللى  بين  صندوق 
قيمت نفت، رقم حساب جارى كشورهاى عمده 
منفى  همچنان  سال 2016  در  نفت  صادركننده 
خواهد بود و نسبت حساب جارى به توليد ناخالص 
در  عربستان  و  كويت  امارات،  كشورهاى  داخلى 
سال 2016 به ترتيب به منفى 0.98 درصد، منفى 

1.01 درصد و منفى 10.22 درصد خواهد رسيد.
پول،  بين المللى  صندوق  آمارهاى  اساس  بر 
پيش بينى مى شود در سال 2016 نسبت حساب 
جارى به GDP ايران نيز به حدود منفى 0.79 
سال  به  نسبت  صورت  اين  در  كه  برسد  درصد 
خواهد  كاهش  درصد  واحد   1.15 حدود   2015
توليد  رقم  جزئى  كاهش  ميان  اين  در  داشت. 
ناخالص داخلى اسمى و افزايش كسرى حساب 
جارى از عوامل كاهش نسبت مذكور براى ايران 

در سال 2016 خواهد بود.
همچنين نسبت حساب جارى به GDP به طور 
متوسط در كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا در 
سال 2015 منفى 3.85 درصد بوده و بر اساس 
منفى  به  سال 2016  در  صندوق  پيش بينى هاى 

7.49 درصد خواهد رسيد. 
به طور كلى، بر اساس پيش بينى اين سازمان 
مناطق  اكثر  در  فوق  نسبت  بين المللى، 
و  يورو  منطقه  و  اروپا  اتحاديه  جز  به  جهان 
سال  در  هفت  جى  گروه  پيشرفته  كشورهاى 

مى يابد. كاهش   2016

حساب جارى ايران باز هم كاهش يافت ؛

ردپاى كاهش واردات در نياز ارزى حساب جارى

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از اختصاص 25 درصد تسهيالت 
واحدهاى نيمه تمام به بخش تعاون خبر داد و گفت: در مدت سه 

سال آينده بخش تعاون مى تواند 500 هزار شغل ايجاد كند.
به گزارش مهر، على ربيعى با اشاره به تنوع تعاونى هاى توليدى، 
مصرف، اعتبار و خدماتى اظهارداشت: بيش از 100 هزار تعاونى 

گوناگون در حوزه هاى مختلف در كشور فعاليت مى كنند.
وى افزود: در مدت فعاليت دولت يازدهم،  16 هزار تعاونى به تعداد 
تعاونى هاى كشور افزوده شده است و حتى توانستيم تعاونى هاى 

نيمه فعال به ويژه در بخش مسكن را احيا كنيم.
گفت:  مردم  دست  در  كوچك  سرمايه هاى  به  اشاره  با  ربيعى 
مختلف نزد مردم  به شكل هاى  كه  واقعيتى است  سرمايه ها  اين 
قرار دارد ضمن اينكه برنامه ريزى براى اجراى طرح ها در قالب 
تعاونى هاى سهامى عام كه مشاركت مردم را به همراه داشته باشد 

انجام شده است.
وى ادامه داد: طرح ها مى آيند، ثبت نام مى شوند و  پس از بررسى 
دقيق و شفاف سازى اطالعات دوباره مورد بررسى قرار مى گيرند 
همچنين مردم مى توانند با سرمايه هاى ُخرد خود در اجراى اين 
طرح ها مشاركت كنند و در فضاى مجازى تعاونى ها توسعه يابند.

وى خاطرنشان كرد: در مدت سه سال آينده بخش تعاون مى تواند 
500 هزار شغل ايجاد كند.

وزير تعاون يادآور شد: در قالب تعاونى، طرح اشتغال فراگير ضد 

فقر را دنبال مى كنيم.
درصد  هفت  را  كشور  در  تعاون  بخش  اشتغال زايى  سهم  وى، 
اعالم كرد و گفت: ما به سمت افزايش اشتغال در اين بخش گام 

بر مى داريم.
ربيعى درباره افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون نيز گفت: افزايش 
سرمايه اندكى در بانك توسعه تعاون انجام شده است اما به دنبال 

آن هستيم ميزان افزايش سرمايه بيشتر شود.
وى خاطرنشان ساخت: اگر بتوانيم از يارانه تسهيالت نيز استفاده 
تعاون  توسعه  بانك  اما  كرد  خواهيم  حركت  جهت  اين  در  كنيم 
در شرايط كنونى 70 درصد منابع خود را در اختيار بخش تعاون 

قرار مى دهد.
وزير كار افزود: صندوق ضمانت توسعه تعاونى ها نسبت به ساير 

صندوق ها شرايط بسيار بهترى براى حمايت از تعاونى ها دارد.
نبايد  ديگر  دانشگاهى  التحصيالن  فارغ  آنكه  بيان  با  ربيعى 
با  مساوى  شغل  كرد:  تصريح  باشند،  استخدام  دنبال  به  فقط 

نيست. استخدام 
وى به سفر خود به تبريز اشاره كرد و گفت: در اين سفر مشاهده 
كردم تعدادى از دانش آموخته ها در يك روستاى كوچك با راه 
به  شكالت  صادرت  و  توليد  به  سازى  شكالت  كارگاه  اندازى 
آموختگان،  دانش  از  ديگر  عده اى  همچنين  مى پردازند.  نخجوان 
با ساختن خازن هايى براى استفاده در منازل، توليدات خود را به 

كشورهاى همسايه صادر مى كردند.
به  تدريج  به  بايد  ما  آموختگان  دانش  كرد:  تاكيد  تعاون  وزير 
نيست  استخدام  با  مساوى  شغل  كه  شوند  نزديك  رويكرد  اين 
و تعاونى ها بهترين صندوق شكوفايى نوآورى هستند كه در كنار 

يكديگر مى توانيم هم افزايى ايجاد كنيم.

ربيعى اعالم كرد؛

تعاون سه ساله 500 هزارشغل ايجاد مى كند



فروردين:
امروز احساسات گوناگونى را تجربه خواهيد كرد. يك لحظه خوشحال 
و لحظه ديگرى غمگين مى شويد. اين نوسانات را جدى نگيريد زيرا 
هر چه از روزتان بيشتر بگذرد، شما نيز احساس بهترى خواهيد كرد. 
بد نيست كمى ديد خود را نسبت به مسائل تغيير دهيد و كمى خوش 
بين تر باشيد. به دارايى، توانايى و چيزهايى مثبتى كه در زندگى تان 
داريد، احترام بگذاريد و برايشان ارزش قائل شويد تا جهان نيز با شما 

و خواسته هايتان هماهنگ شود.
ارديبهشت:

نشان  را  خودتان  است  بهتر  پس  شماست،  درخشش  روز  امروز 
دهيد و اطراف تان را چون خورشيدى روشن كنيد. قلب شما پر 
از عشق است و دوست داريد به طريقى آنها را تخليه كنيد. اگر 
متاهل هستيد، زمان آن است تا عشق تان را به همسرتان ثابت 
كنيد و اگر هم مجرد هستيد، امروز نشانه اى از شروع يك رابطه 
عاطفى را در زندگى تان مشاهده خواهيد كرد. تا مى توانيد در بيان 
احساسات تان دست و دل باز باشيد تا ديگران نيز از صداقت و 

عمق احساسات شما متاثر شوند.
خرداد:

روى هر پروژه اى كه كار مى كنيد، حواس تان باشد كه از مسير خود 
دور نشويد. مسير شما همان است كه دلتان مى گويد. پس انعطاف 
پيذيرى بيشترى به خرج دهيد و با گوش دادن به نداى قلب تان راهى 
كه در پيش گرفته ايد را ادامه دهيد. اگر سر سخت نباشيد ممكن است 
طوفان شما را از مسير اصلى منحرف كند. پس احتياط الزم را به خرج 

دهيد و با اعتماد به نفس كافى جلو رويد. 
تير:

با بيرون رفتن از خانه مى توانيد انرژى از دست رفته تان را به 
دست آوريد. شما روزهاى سختى را پشت سر گذاشته ايد و حال 
هيچ  نترسيد،  كنيد.  گذرانى  خوش  هم  كمى  كه  است  آن  زمان 
مانعى پيش روى شما نخواهد بود. شما آنقدر تواناييد كه قادريد 
هر شرايط بدى را به زيباترين شكل تغيير دهيد، اما قبل از هر 
كارى بايد هر چه شك و ترديد است را از دلتان دور بريزيد. شايد 
ديگران به شما حسادت كنند اما بى توجهى به اين افراد بهترين 

كارى است كه مى توانيد انجام دهيد.
مرداد:

امروز كمى بيشتر مراقب كالمى كه به زبان مى آوريد باشيد زيرا 
ممكن است برايتان دردسر ساز شود. مثال اگر از عشق زندگى يا 
حتى يكى از اعضاى خانواده تان درخواستى داريد آن را با احترام 
است  ممكن  باشد  داشته  امرى  حالتى  شما  جمله  اگر  كنيد.  بيان 
كه آنها فكر كنند شما مى خواهيد روى زندگى آنها كنترل داشته 
باشيد. فاصله خود را با دشمن هايتان خفظ كنيد واز بحث با آنها 

بپرهيزيد. 
شهريور:

ايجاد  شما  در  را  زيادى  انرژى  و  شده  روشن  تان  درون  آتش 
تخليه  را  آن  خواهيد  مى  چگونه  باشيد.  مراقب  اما  است  كرده 
اگر  دهيد.  بيان  آزادى  او  به  و  بگذاريد  باز  را  تان  قلب  كنيد؟ 
اين  كه  باشد  تان  حواس  اما  است  خوب  رهايى  و  آزادى  چه 
بين  سوتفاهم  موجب  و  نرنجاند  را  تان  زندگى  شريك  وضعيت 
اهميت  او  به  شما  كند  تصور  او  كه  است  ممكن  نشود.  تان 
نمى دهيد، پس قبل از هر دلخورى شرايط را با جزييات برايش 

توضيح دهيد. 
مهر:

احتمال اين كه بى دليل سر موضوعى بى اهميت با فردى دعوا 
سعى  حاال  همين  از  كار  اين  از  جلوگيرى  براى  است.  زياد  كنيد 
كنيد تمركزتان را روى چيزهاى مهم ترى بگذاريد. به خودتان نيز 
بها دهيد و به دنبال عالقمندى هايتان باشيد. شما مجبور نيستيد 
خواسته هاى ديگران را تامين كنيد در حالى كه خودتان را ناديده 
بگيريد. با تغيير سبك زندگى تان، خواهيد ديد كه شرايط چگونه 

به نفع شما تغيير خواهد كرد. 
آبان:

اين  در  نيز  ديگران  شود.  مى  بحرانى  كمى  برايتان  امروز  شرايط 
موقعيت كوتاه نمى آيند و حرف خود را مى زنند. بنابراين اگر كمى 
امروز را خودخواه باشيد، ايرادى ندارد. در آينه به خودتان نگاه كنيد. 
احساس غرور نمى كنيد؟ ديگران هم همين نظر را در مورد شما 
دارند پس اعتماد به نفس خود را افزايش دهيد. اگر چه موفقيت شما 
تا حدودى وابسته به ديگران است اما آن كه نقش اساسى را در اين 

روند دارد، در نهايت خود شما هستيد.
آذر:

سكوت بس است، حال زمان آن است كه بلندتر سخن بگوييد و 
حتى فرياد بزنيد تا ديگران حرف هاى شما را به خوبى بشنوند. 
اينگونه خواهيد ديد كه چقدر همه چيز آسان تر پيش خواهد رفت. 
شما تا به حال بازى دست ديگران بوده ايد اما زمان خوبى است 
تا كنترل زندگى و امور خود را به دست بگيريد. قلب حساس شما 
به مراقبت بيشترى احتياج دارد، آن را ناديده نگيريد. عشق زندگى 
تان مى تواند پيشنهاد هاى خوبى برايتان داشته باشد، مشورت با 

او را نيز از ياد نبريد.
دى:

از آنجا كه انرژى زيادى در خود حس مى كنيد، دوست داريد كه 
مانند پروانه اى در آسمان پرواز كنيد. شما امروز بيشتر از هميشه 
به  و  كنيد  تن  به  را  هايتان  لباس  زيباترين  پس  درخشيد  خواهيد 
بيرون از خانه برويد. براى شاد بودن حتما الزم نيست اتفاق بزرگى 
رخ دهد، پس فرصت هاى كوچكى كه در مقابل تان قرار مى گيرد 
را نيز از دست ندهيد. در رابطه عاطفى خود، دچار سردرگمى شده 
ايد، يادتان باشد كه شما البق بهترين ها هستيد، پس تنها براى پر 
كردن خال تنهايى تان تن به هر رابطه اى ندهيد كه بعدها پشيمان 

خواهيد شد.
بهمن:

روزهاى شما به نور بيشترى احتياج داريد. پرده خانه تان را كنار 
بزنيد، دلتان را باز بگذاريد و با افراد بيشترى در ارتباط باشيد تا 
روشنى به زندگى تان نفوذ كند. شايد صحبت كردن از آنچه در 
درون تان مى گذرد در حال حاضر برايتان سخت باشد اما با كمى 
اعتماد به نفس قادر به اين كار خواهيد بود. نگذاريد ديگران چون 

عروسكى با شما بازى كنند. 
اسفند:

آنقدر انرژى تان زياد است كه آرام و قرار نداريد و دوست داريد 
باشيد  تان  كالم  مراقب  اما  بپريد.  سو  آن  به  سو  اين  از  مدام 
از  اخيرا  شما  بگذارند.  ديگران  بر  عميقى  تاثير  توانند  مى  زيرا 
دنبال  به  اگر  كنيد،  مى  فرار  جديد  هاى  مسئوليت  پذيرفتن 
پيشرفت هستيد، اين رفتار شما نتيجه اى ندارد. دوستى پيشنهاد 
كارى خوبى به شما داده است، اگر آن را قبول كنيد شرايط مالى 
تان دگرگون خواهد شد. منتظر يك سورپرايز از طرف يكى از 

اعضاى خانواده تان باشيد.

ميگوى پفكى با سس تارتار
ميگو جز دسته غذاهايى است كه حتما بايد در برنامه خود قرار 
در  دارد.  اهميت  خيلى  نيز  آن  كردن  درست  طرز  البته  دهيد. 
اين مطلب روشى بسيار عالى براى تهيه ميگو به شما آموزش 

مى دهيم.
مواد الزم:

    ماءالشعير 1 پيمانه (250 ميلى ليتر)
    پودر سير 1 قاشق چايخورى

    فلفل سياه و پودر تخم گشنيز به ميزان الزم
    آرد به ميزان الزم

    بيكينگ پودر 1 قاشق چايخورى
    سفيده تخم مرغ 2 عدد

    ميگو 250 گرم
    نمك و فلفل يك دوم قاشق چايخورى

    پودر سير و پودر تخم گشنيز يك دوم قاشق چايخورى
    روغن سرخ كردنى به ميزان الزم

مواد الزم براى تهيه سس تارتار:
    پيازچه خردكرده 1 قاشق سوپخورى

    خيارشور خردكرده 2 قاشق سوپخورى
    جعفرى خردكرده 1 قاشق سوپخورى

    سس مايونز 1 قاشق سوپخورى
    سركه 2 قاشق سوپخورى

    نمك و فلفل به ميزان الزم
طرز تهيه:

ماءالشعير را در ظرف نسبتًا گودى بريزيد و پودر سير، پودر تخم 
گشنيز و فلفل سياه را به آن بيفزائيد.

آنگاه مخلوط آرد و بيكينگ پودر را كم كم اضافه كنيد تا خمير به 
غلظتى مانند ماست برسد. سپس سفيده هاى تخم مرغ را با همزن 

برقى بزنيد تا كامًال سفت و سفيد رنگ شود.
بعد آن را به خمير بيفزائيد. ميگو را بشوئيد و در آبكش بگذاريد تا 
آب آن گرفته شود. بعد در مخلوط نمك، فلفل، پودر سير و پودر 
تخم گشنيز بغلتانيد و در خمير فراهم كرده فرو بريد و در روغن 
مناسبى  ظرف  در  پذيرائى  براى  را  ميگو  اكنون  كنيد.  سرخ  داغ 

بريزيد و با سس تارتار ميل نمائيد.
طرز تهيه ى سس تارتار:

پيازچه، خيارشور و جعفرى را با هم مخلوط كنيد و سس مايونز، 
سركه، نمك و فلفل را بيفزائيد. بهتر است سس را به مدت يك 

ساعت در يخچال نگه داريد و در كنار غذاهاى دريائى ميل كنيد.

اليم چيكن نعناعى
ماليـم  طعمى  بـا  رژيمى  پيشنهـاد  يك  نعنـاعى  چيكن  اليم 
برگـرفته از مـوادى صددرصد طـبيعى براى آنهايى كه به دنبال 

تجربه طعم هاى جديد هستند.
مواد الزم:     

      نعناع ساطورى: 4 قاشق غذاخورى
      عسل: 3 قاشق غذاخورى
      آبليمو: 6 قاشق غذاخورى

      ساق مرغ: 8 عدد، بى استخوان
      ماست كم چرب: 120 گرم

      پوست ليمو: 2 قاشق چاى خورى رنده شده
      نمك و  فلفل: به ميزان الزم

طرز تهيه:
3 قاشق غذاخورى نعناع، عسل و آبليمو را در يك كاسه بزرگ 
مخلوط كرده و كمى نمك و فلفل به آن بپاشيد. تكه هاى مرغ 
را با خالل دندان بسته و داخل محلول ليمو و عسل قرار داده و 

درون يخچال بگذاريد.
پس از حداقل نيم ساعت، تكه هاى مرغ را خارج كرده و روى 
منقل كباب كنيد. تكه هاى مرغ را پيوسته چرخانده و با قلم مو 

باقيمانده سس را روى مرغ ها بماليد تا كامال برشته شوند.
ماست و نعناع باقيمانده و رنده پوست ليمو را مخلوط كرده، نمك 
همراه  و  سس  عنوان  به  كبابى  هاى  مرغ  همراه  و  زده  فلفل  و 

ساالد سرو كنيد.
 نكات: 

از انواع ادويه همراه عسل و آبليمو مى توانيد در پخت اين غذا 
استفاده كنيد. خالل دندان ها را قبل از سرو خارج كنيد.

براى خوش طعم تر شدن، داخل تكه هاى ران را قبل از بستن 
كمى نمك و فلفل بپاشيد. با اضافه كردن پودر فلفل قرمز يا فلفل 

تند ساطورى، مى توانيد مرغ چيلى تهيه كنيد.

رولت تن ماهى و تخم مرِغ سريالنكايى
با تن ماهى و تخم  مرغ رولت خوشمزه اى تهيه كرده سپس آن را 

با خيارشور و حلقه هاى ليمو تزيين كنيد.
مواد الزم:

        كنسرو ماهى تن 400 گرم
        تخم مرغ 2 عدد

        پنير پيتزاى رنده شده 100 گرم
        آرد 50 گرم

        سركه يك قاشق غذا خورى
        جعفرى خرد شده به مقدار الزم

        تخم مرغ پخته 2 عدد
        نمك و فلفل به مقدار الزم

طرز تهيه :
يك قابلمه را تا نيمه از آب پر كنيد و آن را روى حرارت قرار دهيد 
تا بجوشد. روغن كنسرو تن را بگيريد و ماهى را در ظرفى بريزيد. 
رنده  پنير  مرغ،  تخم  و  كرده  خرد  كمى  چنگال  با  را  آن  سپس 
آن  به  را  فلفل  و  نمك  و  شده  خرد  جعفرى  سركه،  آرد،  شده، 
اضافه كرده و خوب مخلوط كنيد تا به صورت خمير در آيد. يك 

تكه فويل برداريد و خمير حاصل شده را روى آن پهن كنيد.
تخم مرغ هاى پخته شده را روى آن قرار دهيد و آن را به صورت 

رول بپيچيد. دو سر فويل را محكم ببنديد.
حاال رولت پيچيده شده را در  زيپ بگ پالستيكى قرار دهيد و 

هواى داخل آن را خارج سازيد و در آن را ببنديد.
رولت پوشيده شده را به مدت 20 دقيقه داخل قابلمه آب جوش، 
قرار دهيد. بعد از اين مدت شعله را خاموش كرده و صبر كنيد تا 

فويل درون آب سرد شود.
پس از سرد شدن رولت آن را برش دهيد و با سبزيجات تزيين 

و سرو كنيد.

طالع  بينى 

آشپزى

5 ی ما یا ما ا
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شرايط  بهبود  در  يك  كدام  دوستان؟  يا  خانواده 
توانند  مى  يك  كدام  هستند؟  مؤثر  ما  جسمانى 
ابتال  از  مانع  گيرنده  پيش  اهرم  يك  عنوان  به 
به برخى بيمارى ها شوند؟ در نهايت وجود كدام 
يك از آنها موجب عمر طوالنى تر ما مى شود؟

دوستان  با  زندگى  كه  نيست  پوشيده  كسى  بر 
براى  آن  از  بعد  و  ميانسالى  دوران  در  خانواده  و 
دارد.  همراه  به  بسيارى  مزايايى  ما  سالمتى 
افسردگى،  به  ابتال  خطر  بزرگسالى  در  تنهايى 
بيمارى هاى قلبى و بسيارى مشكالت ديگر را 
افزايش مى دهد؛ اما تحقيقات اخير نشان داده اند 
كه تنها خانواده مى تواند خطر مرگ نا به هنگام 
خانواده  در  كه  آنهايى  واقع،  در  دهد.  كاهش  را 
هاى بزرگ تر زندگى مى كنند و روابط صميمانه 
ترى با اعضاى خانواده خود دارند در مقايسه با 

ديگران عمر طوالنى ترى دارند.
بنا بر مطالعات گسترده انجام شده در اين زمينه، 
بزرگساالنى كه ارتباطات چهره به چهره اندكى 
بيش  برابر  دو  دارند  خود  خانواده  و  دوستان  با 

همين  شوند.  مى  مبتال  افسردگى  به  ديگران  از 
مطالعات مى گويند آن دسته افرادى كه متأهل 
هستند، بچه دار شده اند و در خانواده نسبتًا بزرگ 

زندگى مى كنند شرايط جسمانى بهتر و رضايت 
بخش ترى دارند. صرفه نظر از اينكه يك فرد ببا 
يا  دارد  اى  صميمانه  روابط  اس  خانواده  اعضاى 

خير زندگى و بودن در كنار آنها مى تواند به طور 
متوسط پنج سال طول عمر افراد را افزايش دهد.
يكى ديگر از نتايج غافل گير كننده اين پژوهش 
اذعان به اين است كه ازدوج كردن فارغ از هر 
مى  كمك  زندگى  شدن  تر  طوالنى  به  كيفيتى 
كند. در واقع، فارغ از اينكه رابطه عاطفى دو نفر 
در چه سطحى است بودن آنها در كنار يكديگر 
و احساس حمايت نسبى آنها به هم مى تواند بر 
بيشتر شدن سال هاى زندگى اثرگذار باشد. اين 
در حالى است كه سپرى كردن وقت با دوستان 
و بودن در ميان آنها نمى تواند اثر خاصى بر اين 

مسأله داشته باشد.
ميانسالى  و  بزرگسالى  در  تنهايى  مجموع،  در 
بلكه  روح  تنها  نه  كه  است  ناخوشايندى  پديده 
جسم ما را هم تحت تأثير قرار مى دهد. بنابراين 
خود  زندگى  از  دوران  اين  براى  كه  است  خوب 
همراهانى پيدا كنيم و چه بهتر كه آنها اعضاى 
تر  طوالنى  به  كه  اى  خانواده  باشند،  ما  خانواده 

شدن زندگى ما كمك مى كنند.

تحقيقات متعدد دانشمندان نشان مى دهد؛ عوامل 
وراثتى و ژنتيك تنها دليل تيزهوشى نيست و مى 
توان با تقويت بخش حافظه جارى مغز، كودكانى 

با ضريب هوشى باال را تربيت كرد.
يك استاد دانشگاه گفت: اجراى شيوه هاى نوين 
تحريك دو نيمكره مغز و تقويت حافظه جارى، 

كودكان را تيزهوش مى كند.
دكتر محمدرضا فهميده با بيان اين مطلب اظهار 
دانشمندان  متعدد  تحقيقات  اساس  بر  داشت: 
تنها  ژنتيك  و  وراثتى  عوامل  كه  شده  مشخص 
دليل تيزهوشى نيست و مى توان با تقويت بخش 
حافظه جارى مغز، كودكانى با ضريب هوشى باال 
را تربيت كرد. وى تصريح كرد: اگرچه تحريك 
فعاليت  انجام  و  بازى  طريق  از  عصبى  سيستم 
حافظه  تقويت  رويكرد  با  كودكان  خاص  هاى 
پيشرفته  جوامع  در  است  چندسالى  مغز،  جارى 
در  ها  تكنيك  اين  آموزش  اما  شده،  آغاز 
كشورمان در گام هاى نخست قرار دارد كه البته 

بايد به آن توجه بيشترى شود.
ادامه داد: تا چندى  حافظه  مدرس بين المللى  اين 
پيش ضريب هوشى يك شخص پديده اى ثابت 
براى انسان فرض مى شد كه ميزان آن مستقيما 
ثابت  دانشمندان  اما  شد،  مى  تعيين  وراثت  راه  از 

شخص  هر  هوشى  ضريب  ميزان  كه  اند  كرده 
بدين  دارد،  بستگى  مغز  كره  دونيم  عملكردى  به 
صورت كه هر چه حافظه جارى انسان بيشتر تقويت 
شود، ميزان ضريب هوشى او نيز افزايش مى يابد.

ذخيره  سيستم  جارى،  حافظه  اينكه  بيان  با  وى 
انسان  مغز  هوشى  ضريب  بخش  و  مدت  كوتاه 
جارى  حافظه  كه  اطالعاتى  ميزان  افزود:  است 
عمومى  آگاهى  به  كند  ذخيره  خود  در  تواند  مى 
انستيتو  تحقيقات  و  دارد  بستگى  شخص 
نظير  روشهايى  طريق  از  استكهلم  "كارولينا" 
سيستم  كه  اند  كرده  ثابت  مغناطيسى  اسكن 
عصبى كه در حافظه جارى قرار دارد، با تمرين 

بزرگ و پويا مى شود. بنيان گذار فراتكنيك هاى 
خاطرنشان  ايران  در  فراموشى  بدون  يادگيرى 
كرد: تقويت حافظه جارى در قالب برخى از بازى 
مى  باعث  آموزشى  هاى  تكنيك  و  خاص  هاى 
شود ميزان يادگيرى و حافظه يادگيرى كودكان 
تا چند برابر افزايش يابد و اين درحالى است كه 
به نظر مى رسد خانواده ها، مربيان مهد كودك 
ومعلمين دوره ابتدايى بايد با اين شيوه هاى نوين 

بيشتر آشنا شوند.
تحريك  هاى  تكنيك  اينكه  بر  تكيد  با  وى 
سيستم هاى عصبى بايد به صورت گسترده در 
جامعه آموزش داده شود افزود: اطالع رسانى از 

طريق برنامه هاى تلوزيونى و همچنين برگزارى 
دوره هاى تخصصى در آموزش و پرورش براى 
نسل  زيادى  تاحدود  تواند  مى  معلمان  آموزش 

آينده را به سمت تيزهوشى سوق دهد.
و  مغز  پذيرى  شكل  داد:  ادامه  قرآن  حافظ  اين 
امكان  سنين  تمامى  در  يادگيرى  فعاليت  بهبود 
پذير است و هر فرد مى تواند با انجام تمرينات 
مغز  نيمكره  دو  ظرفيت  از  حافظه  تقويت  روزانه 
ميزان  ترتيب  بدين  تا  كند،  استفاده  بيشتر  خود 
رشد مغز خود را تغيير داده و موجب جوان ماندن 
مغز و افزايش طول عمر شود، چراكه دانشمندان 
معتقدند عالوه بر موارد ژنيتكى و وراثتى، تاثيرات 

محيطى نيز نقش بسزايى را ايفا مى كنند.
تواند  مى  انسان  مغز  اينكه  به  اشاره  با  وى 
اطالعات 4,7 ميليون كتاب را حفظ كند افزود: 
طور  به  كه  دهد  مى  نشان  جديد  هاى  يافته 
بيت   4,7 تقريبا  تواند  مى  سيناپس  هر  متوسط 
اطالعات را نگه دارى كند و اين بدان معناست 
طور  به  و  پتابايت  يك  انسان  مغز  ظرفيت  كه 
است  وب  جهانى  شبكه  ظرفيت  معادل  تقريبى 
بتواند  فرد  هر  اگر  دهد  مى  نشان  كه  موضوعى 
همزمان از دونيمكره مغز خود بهره ببرد مى تواند 

به نابغه اى در جامعه مبدل شود.

خانواده يا دوستان ؛ 

كدام يك عمر را زياد مى كنند؟

تيزهوشى مى تواند غير ژنتيكى باشد

خارج  خانه  از  خواهيد  مى  عجله  با  كه  آمده  پيش  برايتان  شايد 
احساس  تواند  مى  كه  غذاهايى  از  يكى  وضعيت،  اين  در  و  شويد 
گرسنگيتان را كاهش دهد و در طول مسير هم بدون مزاحمت آن 
را بخوريد، سيب است. اما يك چيز را فراموش كرده ايد،: يادتان 
رفته سيب را بشوريد! با خودتان مى گوييد: با لباسم تميزش مى 

كنم، اما قبل از اينكه آن سيب را گاز بزنيد كمى فكر كنيد.
بايد نگران چه چيزى باشيد؟

بعد از تميز كردن با يك پارچه، سيب به نظر تميز و درخشان مى 
آيد، پس چطور ممكن است كثيف باشد؟ اما از اين غافل هستيد كه 
مانند سفيد برفى، سيبى مسموم را گاز مى زنيد كه سرشار از باكترى 
هاى مضر است. اين نوع تميز كردن، مطمئنا مواد ميكروسكوپى را از 
بين نمى برد و ممكن است چيزى كه نمى بينيد، كار دستتان بدهد.

بدترين چيزى كه ممكن است اتفاق بيفتد
مسلما بدترين اتفاقى كه ممكن است رخ دهد اين است كه روى 
سيب پاتوژن باشد و شخصى آن را بخورد و بميرد! شخصى با سيستم 
ايمنى آسيب پذير ممكن است با خوردن سيب نشسته دچار بيمارى 

هاى ناشى از مواد غذايى شود و در مقابلش شخص ديگرى هم است 
كه بايد مقدار زيادى باكترى را ببلعد تا آسيب ببيند.

سيب ها از زمان برداشت تا وقتى كه به خانه تان برسند، سفرى 
و  ها  پاتوژن  از  بسيارى  با  است  ممكن  و  دارند  پيش  در  طوالنى 
ميكروارگانيسم ها به صورت بالقوه مضر تماس پيدا كنند. بر اساس 
گزارش مركز كنترل و پيشگيرى از بيمارى ها هر ساله 9 ميليون 
و  ميوه  سهم  و  شوند  مى  مريض  آلوده  غذاى  خوردن  اثر  بر  نفر 
سبزيجات از اين مقدار بيمارى، 46 درصد است. پاتوژن هايى كه 
بايد مواظب آنها بود نظير اى – كولى، سالمونال، ليستريا و نورو 
ويروس هستند كه مى توانند باعث ايجاد مشكالتى مانند اسهال و 

تب، از دست دادن كليه و عفونت مجراى ادرار شوند.
تنها مشكل سيب نشسته، پاتوژن ها نيستند

سيب هايى كه در طول برداشت روى زمين مى افتند ممكن است 
آفات  در  كه  سيبى  متاسفانه  كنند.  پيدا  تماس  حيوانات  مدفوع  با 
باقى مانده نيز بين ميوه ها رتبه خوبى ندارد و بسيارى اين موضوع 

را تاييد كرده اند.

فقط روى ميوه ها  آفات و مدفوع حيوانات  ها،  پاتوژن 
باقى نمى مانند

تحقيقات نشان داده يكى از كثيف ترين جاهاى يخچال، قسمت 
كشوى ميوه ها و سبزيجات است. مقدار زيادى از باكترى ها به 
اين  از  گوشه  هر  و  ها  ترك  بين  غذايى،  مواد  شدن  فاسد  علت 
كشوها جمع مى شوند. فكر نكنيد سيب هاى اورگانيك در امان 
هستند. سطح كمتر جال داده شده آنها ممكن است به مشكالت 
ها  كش  آفت  بدون  و  طبيعى  صورت  به  كه  هايى  سيب  بيفزايد. 
رشد مى كنند ممكن است به خاطر پشه ها، چاله ها و سوراخ هاى 
بيشتر داشته باشند بنابراين باكترى هاى خارجى خيلى راحت به 

داخل آن نفوذ مى كنند.
خبر خوب اينكه تا به حال نشنيده ام كسى به خاطر باكترى هاى 
سيب مريض شود و سيب ها مانند گياهان برگ دار نيستند كه رتبه 
اول در بيمارى هاى ناشى از غذاها را به خود اختصاص دهند. بهترين 
روش تميز كردن سيب، شستن آن زير آب است. در طول شستشو 

كف هر دو دست را روى سيب بكشيد تا خوب تميز شود.

چاى ترش داراى كالرى كم بوده و فاقد كافئين است. براى آشنايى 
بيشتر با چاى ترش و فوايد آن براى سالمتى بدن، برخى از مهم 

ترين خواص اين چاى در اين مقاله بيان شده است.
نوشيدنى و چاى هاى مفيد بسيارى وجود دارد كه مى توانيم در 

كنار چاى سياه رايج مصرف كنيم و از فوايد آن بهره ببريم.
عين  در  و  طعم  خوش  هاى  نوشيدنى  اين  از  يكى  ترش  چاى 
حال مفيد است. مصرف چاى ترش به كاهش فشار خون باال و 
كلسترول بد، هضم و جذب بهتر، تقويت سيستم ايمنى بدن و التيام 
نظير  بى  چاى  اين  همچنين،  كند.  مى  شايانى  كمك  ها  عفونت 
انواع بيمارى هاى كبدى را برطرف كرده و خطر ابتال به سرطان 
را كاهش مى دهد. در ضمن، سرعت سوخت و ساز بدن را افزايش 

داده و باعث كاهش تدريجى وزن مى شود.
چاى ترش سرشار از ويتامين C، انواع مواد معدنى و آنتى اكسيدان 
مى باشد و در درمان اضطراب موثر است. مصرف اين چاى در كل 

جهان مرسوم بوده و حتى به عنوان يك دارو استفاده مى شود.
رنگ اين چاى قرمز بوده و همانطور كه از اسمش پيداست، ترش 

مزه مى باشد. در واقع، طعمى شبيه طعم قره قاط دارد.
چاى ترش؛ كنترل كننده فشار خون

متحده  اياالت  قلب  انجمن  در  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر 
آمريكا، مصرف چاى ترش باعث كاهش فشار خون در بزرگساالن، 
مبتال به بيمارى فشار خون، مى شود. اين تحقيقات همچنين نشان 
مى دهد كه مصرف اين چاى به كاركرد بهتر قلب كمك كرده و از 
خطر ابتال افراد به بيمارى هاى قلبى-عروقى، مى كاهد. در ضمن، 
تركيبات  بوستون،  تافتس  دانشگاه  در  شده  انجام  تحقيقات  طبق 
فشار  كه  شوند  مى  باعث  ترش  چاى  در  موجود  اكسيدان  آنتى 
مشاهده  براى  بنابراين،  يابد.  كاهش  جيوه  متر  ميلى  تا 10  خون 
تاثير اين چاى بر فشار خون، بايد روزانه سه فنجان چاى ترش به 

مدت يك هفته مصرف كرد. همچنين چاى ترش ادرارآور بوده و 
باعث افزايش اوره مى شود كه اين امر كاهش فشار خون را به 

دنبال خواهد داشت.
چاى ترش؛ كاهش دهنده كلسترول بد خون

آنتى اكسيدان هاى موجود در چاى ترش ميزان كلسترول بد يعنى 
LDL، در بدن را كم مى كنند.

در نتيجه باعث محافظت از بدن در مقابل بيمارى هاى قلبى-عروقى 
چاى  در  موجود  هيپوگليسمى  و  هيپوليپيدمى  تركيبات  شوند.  مى 
ترش براى كسانى كه مبتال به ديابت هستند بسيار سودمند مى باشد.

چاى ترش؛ درمان كننده بيمارى هاى كبدى
بر اساس تحقيقات صورت گرفته، آنتى اكسيدان موجود در چاى 
ترش به بهبود بيمارى هاى كبدى كمك مى كند. در واقع، اين 
تركيبات، سلول هاى راديكال آزاد را از بدن خارج كرده و بافت ها 
و سلول هاى سالم را تميز مى كنند. بنابراين، عمر مفيد اعضاى 

بدن افزايش يافته و در مقابل بيمارى ها مقاوم خواهند شد.
چاى ترش؛ ضد سرطانى كارآمد

يك  ماده  اين  باشد.  مى  اسيد  پروتوكاتكويك  داراى  ترش  چاى 
آنتى اكسيدان بوده و مى تواند با تومورهاى سرطانى مقابله كند.

بر اساس مطالعات انجام شده، آنتى اكسيدان موجود در چاى ترش 
ياخته  خزان  فرآيند  اجراى  با  را  سرطانى  هاى  سلول  رشد  روند 

اى – مرگ برنامه ريزى شده سلولى – آهسته مى كند.
قابل ذكر است كه خزان ياخته اى به فرآيندى مى گويند كه در آن 
سلول آسيب ديده براى ممانعت از آسيب بيشتر به بدن، به صورت 

برنامه ريزى شده خودكشى مى كند.
چاى ترش؛ ضد باكترى و عفونت هاى ويروسى

 C چاى ترش داراى تركيبات اسيد اسكوربيك يا همان ويتامين
مى باشد. اين ماده براى تقويت سيستم دفاعى بدن حياتى است.

بدين ترتيب، چاى ترش خواص ضد باكتريايى و ضد عفونى قابل 
مالحظه اى داشته و مى تواند مانع بروز سرماخوردگى و يا گلودرد 
در افراد بشود. در ضمن، مى توان از چاى ترش به عنوان تب بر 
استفاده كرد؛ زيرا طبيعت اين چاى سرد بوده و به خنك كردن كل 

بدن كمك مى كند.
چاى ترش؛ ضد درد و برطرف كننده عالئم آزاردهنده 

قاعدگى
چاى ترش سطوح هورمونى در بانوان را كنترل و متعادل مى كند؛ 
در نتيجه، نشانه هاى آزاردهنده دوران قاعدگى مثل تغيير خلق و 
خوى، دردهاى شكمى، افسردگى و يا پرخورى را كاهش مى دهد.

چاى ترش؛  ضد افسردگى و اضطراب
چاى ترش داراى انواع ويتامين ها، مواد معدنى مانند فالونوئيدها 
مى باشد كه تماما براى مقابله با افسرگى ضرورى هستند. مصرف 
اين چاى باعث آرام كردن بدن، ذهن و اعصاب شده و اضطراب را 

در افراد كاهش مى دهد.
چاى ترش؛ تقويت كننده دستگاه گوارش

مصرف چاى ترش ميزان اوره و حركات روده را افزايش مى دهد. 
رفع  براى  آن  از  توان  مى  ادرارآوراست،  چاى  اين  كه  آنجايى  از 
همچنين  و  يافته  كاهش  وزن  نتيجه،  در  كرد.  استفاده  يبوست 
عملكرد سيستم گوارش بهتر خواهد شد. در ضمن، خطر ابتال به 

سرطان روده نيز كاهش مى يابد.
موارد هشدار در مورد چاى ترش

* از آنجايى كه چاى ترش فشار خون را پايين مى آورد، مصرف 
آن به افرادى كه فشار خون پايين دارند، توصيه نمى شود.

* مصرف آن براى زنان باردار مناسب نيست.
* در برخى افراد موجب واكنش هاى حساسيتى مانند چشم هاى قرمز 

و يا تب مى شود كه بهتر است اين افراد چاى ترش مصرف نكنند.

سيب نشسته چه خطراتى براى سالمتى تان دارد؟

از كاهش فشارخون تا برطرف كردن بيمارى هاى كبدى ؛
با خواص جادويى چاى ترش آشنا شويد
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سكوت جولى اندروز شكست
يك  شدن  ساخته  به  نسبت  اندروز  جولى  نظر  سرانجام 
اين  در  وى  سكوت  و  شد  اعالم  پاپينز»  جديد «مرى  فيلم 
با  پاپينز»   «مرى  بر  ادامه اى  ساخت  با  شد.  شكسته  باره 
عنوان «مرى پاپينز بازمى گردد»، پرستار افسانه اى دهه 1960 
مرى  اما  شود،  نقره اى  پرده هاى  راهى  ديگر  بار  است  قرار 
اين  نقش  ايفاى  با  كه  اندروز  جولى  يعنى  دوره  آن  پاپينز 
فيلم  اين  شدن  ساخته  درباره  است،  مانده  اذهان  در  پرستار 

جديد ابراز نظر كرده است.
در حالى كه اميلى بالنت قرار است بازيگر جديد نقش پرستار 
كارگردان  مارشال  راب  از  گفت  انگليسى  بازيگر  اين  باشد، 

فيلم جديد شنيده است كه نظر جولى اندروز چه بوده است.
اين بازيگر 33 ساله گفت: راب به من گفت كه در همپتونز 
با جولى اندروز ديدار كرده و به او گفته كه يك خبر كامال 
سرى را مى خواهم به شما بگويم (و اين هنوز پيش از آن بود 
كه اعالم شود بالنت قرار است در اين نقش ظاهر شود) و آن 
اين كه اميلى بالنت قرار است در نقش مرى پاپينز بازى كند 

و جولى اندروز در پاسخ گفت اوه، عالى است.
كنم.  گريه  مى خواستم  حرف  اين  شنيدن  از  افزود:  بالنت 
برايم خيلى مهم بود كه مهر تاييد او روى اين كار باشد و 
اين كار مى توانست مايه اطمينان شود. وى با صحبت درباره 
چالشى كه پيش روى دارد، افزود: كمى درباره ايفاى نقش 
به  پاپينز  مرى  شخصيت  چون  هستم  نگران  شخصيت  اين 
يك  و  شده  بدل  جهان  سراسر  مردم  براى  نوستالژى  يك 

شخصيت مهم دوران كودكى خيلى از آدم هاست.
بالنت درباره فيلم هم كمى صحبت كرد و گفت: ما خيلى بر 
كتاب تعمق كرده ايم و شخصيت ها را حتى خيلى متفاوت با 

آنچه تا به حال بودند يافتيم.
ديك ون دايك كه قرار است نقش اصلى ديگر فيلم را بازى 
كند هم درحالى كه هيجان كمترى از بالنت نشان مى داد، در 
اين باره گفت: در هر حال ساخت اين فيلم كار سختى است.    
و  مى كنيم  كار  هم  با  روز  هر  ما  گفت:  «ميرور»  به  وى 
مى دانيم كه چيزى جادويى در اين كار وجود دارد. يك روح 
جادويى در اين كار هست و ادامه ها به صورت كلى به خوبى 
اثر اصلى از آب درنمى آيند. اما من اميدوارم اين كار به خوبى 
نسخه اصلى آن باشد.  «مرى پاپينز باز مى گردد» قرار است 

دسامبر 2018 اكران شود.

ليو اولمان از عرصه كارگردانى 
اعالم بازنشستگى كرد

ليو اولمان بازيگر و كارگردان مشهور اسكانديناويايى كه براى 
بازى در فيلم هاى اينگمار برگمان شهرتى جهانى دارد، اعالم 

كرد ديگر نمى خواهد كارگردانى كند.
بازيگر و فيلمساز مشهور نروژى در كارگاهى كه با حضور دو 
فيلمسازان ديگر زن تشكيل شده بود بازنشستگى خود را از 

كارگردانى اعالم كرد.
و  دارد  كارنامه اش  در  اسكار  نامزدى  دو  كه  اولمان  ليو 
فيلم هايى چون «بى وفا» را در بخش رقابتى كن داشته است، 

اعالم كرد ديگر پشت دوربين كارگردانى قرار نمى گيرد.
وى در جشنواره بين المللى فيلم نروژ در هاگسوند اين خبر را 
اعالم كرد. ليو اولمان گفت: ديگر نمى خواهم كارگردانى كنم. 
مى خواهم همه توانم را براى بازيگرى بگذارم، آنجا مى توانم 
در همكارى با كارگردانى حساس از اين توان استفاده كنم و 

البته بنويسم. همين حاال اين تصميم را گرفتم.
اين بازيگر كهنه كار 77 ساله با لبخندى اين تصميم خود را 
در جمع حضار اعالم كرد. به عنوان يك بازيگر او قرار است 
هنوز نامش  كه  فيلمى  در  سال 2017  در  هاپكينز  آنتونى  با 
اين در سال  اين دو با هم پيش از  اعالم نشده،  بازى كند. 

1977 در فيلم «پلى كه خيلى دور است» بازى كرده بودند.
در اين پنل تخصصى دو كارگردان ديگر اولمان را همراهى 
سوئدى  كارگردان  آگوست  پرنيال  شامل  كه  كردند  مى 
فيلم  نروژى  كارگردان  حق  آيرا  و  جدى»  بازى  فيلم «يك 
«من مال توام» بودند. در اين نشست هر سه كارگردان زن 
كارگردان  زنان  براى  چالش  بزرگ ترين  كه  كردند  تصديق 
اين است كه به صورت منطقى بايد در همان زمان كه كار 

مى كنند به فكر بزرگ كردن فرزندانشان هم باشند.
اولمان با يادآورى اين كه اولين بار چطور به فكر كارگردانى 
فيلمى  براى  فيلمنامه اى  كه  اين  از  پس  گفت:  افتاد،  فيلم 
پرسيد  من  از  كننده  تهيه  نوشتم  نام «سوفى»  به  دانماركى 
هرگز به اين فكر كرده اى كه خودت آن را بسازى؟ من به 
اينگمار برگمان از فرودگاه زنگ زدم و از او پرسيدم مى توانم 

كارگردانى كنم؟ و او گفت كه مى توانى كارگردانى كنى.

سام مندس فيلم جديدش را 
با ديزنى مى سازد

سام مندس فيلم ساز غيرمتعارف انگليسى، براى فيلم تازه خود با 
كمپانى هاليوودى والت ديزنى همكارى مى كند. اين كمپانى از 
مندس دعوت كرده تا نسخه زنده «جيمز و هلوى غول پيكر» 
 1996 سال  در  كمپانى  اين  كند.  كارگردانى  ها  آن  براى  را 
كرد.  توليد  را  كودكان  محبوب  داستان  اين  كارتونى  نسخه 
هنرى سليك كارگردان اين فيلم بود. مديران كمپانى والت 
ديزنى چند سالى است كه به دنبال توليد نسخه هاى زنده 

محصوالت انيميشنى قديمى خود رفته اند.
نوول  به  نگاهى  با  پيكر»  غول  هلوى  و  تازه «جيمز  نسخه 

كالسيك رولد دال به همين نام، ساخته خواهد شد.
كه  بود  جيمز  نام  به  يتيمى  بچه  پسر  باره  در  داستان  اين 
پس از دوستى با مورچه هاى هم قد آدم ها، با كمك يك 
هلوى غول پيكر به شهر نيويورك پرواز مى كند. جيمز با فرار 
از زندگى سخت واقعى خود، راهى يك ماجراجويى هيجان 

انگيز فانتزى مى شود و تجربيات تازه اى كسب مى كند.
داستان «جيمز و هلوى غول پيكر» رولد دال در حالى توسط 
كه  شود  مى  زنده  فيلم  يك  به  تبديل  ديزنى  والت  كمپانى 

داستان ديگر اين نويسنده، تماشاچى زيادى نداشت.
و  كارگردانى  اسپيلبرگ  استيون  توسط  كه  جى»  اف  «بى 
تهيه شد، در زمان نمايش عمومى در ماه گذشته، شكست 
ديزنى  والت  كمپانى  وجود،  اين  با  خورد.  تجارى  سخت 
جذاب  و  تماشايى  فانتزى  يك  توليد  دنبال  به  كرده  اعالم 

براى كل اعضاى خانواده هاست.

سينماى جهان بهمن كاميار خبر داد؛
روزهاى آخر فيلمبردارى «سد معبر»

بهمن كاميار با بيان اينكه فيلمبردارى «سد معبر» تا روز جمعه به 
پايان مى رسد از ضبط قسمت هايى از آن در بازار تهران گفت.

بهمن كاميار تهيه كننده فيلم سينمايى «سد معبر» به كارگردانى 
محسن قرايى درباره آخرين وضعيت اين فيلم گفت: فيلمبردارى 
اين اثر روزهاى پايانى خود را مى گذراند، به طورى كه روز جمعه 

12 شهريور ماه فيلمبردارى آن به طور كلى به پايان مى رسد.
وى افزود: در حال حاضر مشغول فيلمبردارى بخش هايى از آن 

در بازار تهران هستيم و به زودى تدوين را هم آغاز مى كنيم.
كاميار در پايان خاطرنشان كرد: ما اين فيلم را براى حضور در سى 

و پنجمين جشنواره فيلم فجر آماده مى كنيم.
و  شهرى  فضايى  در  روستايى  سعيد  را  معبر»  «سد  فيلمنامه 
اجتماعى به نگارش درآورده و همين موضوع توليد و اجرا را با 

حساسيت ها و لزوم توجه به جزئيات مواجه كرده است.
سد  اداره  كارمند  قاسم  است:  آمده  فيلم  اين  داستان  خالصه  در 
بهبود  را  خود  زندگى  وضعيت  است  تالش  در  شهردارى،  معبر 

ببخشد، اما در اين راه با نرگس همسرش اختالف نظر دارد.
حامد بهداد و باران كوثرى به عنوان زوج اصلى اين فيلم هستند 
نيز  ماهگى»  «هفت  و  «دختر»  فيلم هاى  در  اين  از  پيش  كه 
آوا  رحمتى،  اكبر  عابدى،  نگار  فالح،  نادر  و  اند  بوده  همبازى 
شريفى، عليرضا كمالى، گيتى قاسمى، حسام محمودى، مرتضى 
آقا حسينى، عرفان ناصرى، اميرسفيرى، بهرام سرورى نژاد، على 
خردسال:  بازيگر  طاهرى،  ا...  فتح  رضايى،  غالمعلى  ميالنى، 
رونيكا نعمت ا...، با حضور محسن كيايى فهرست بازيگران اين 

فيلم سينمايى را تشكيل مى دهند.

جايزه بهترين فيلم نامه جشنواره «تاراتسا» 
به «هستى» رسيد

بهترين  جايزه  پرناك  كمال  كارگردانى  به  كوتاه «هستى»  فيلم 
فيلم نامه جشنواره «تاراتسا» در كشور يونان را دريافت كرد.

فيلم كوتاه «هستى» به كارگردانى كمال پرناك  كه در بخش 
كنار 67  در  يونان  كشور  در  جشنواره «تاراتسا»  سومين  مسابقه 
اثر ديگر از كشورهاى مختلف دنيا حضور داشت موفق به كسب 
را  كودكى  داستان  كوتاه  فيلم  اين  شد.  فيلمنامه  بهترين  جايزه 
در  و  مادرش  مرگ  از  پس  را  مرگ  مفهوم  كه  كند  مى  روايت 
فيلم  «هستى»  كوتاه  فيلم  بر  عالوه  مى كند.  درك  او  آغوش 
هاى كوتاه «يك آن» به كارگردانى نقى نعمتى و «حلزون» به 

كارگردانى محمد توريواريان نيز در اين جشنواره حضور داشتند.
جشنواره بين المللى فيلم كوتاه «تاراتسا» جشنواره مستقلى است 
كه از آگوست 2014 در تسالونيكى، يونان با هدف خلق چارچوبى 
براى ارتقاى جايگاه فيلم هاى كوتاه مستقل يونان و جهان، نزديك 
تر كردن مخاطب و فيلم، فراهم آوردن مكان و زمان براى برقرارى 
اثر متقابل و بيان هنرى ميان خالقان فيلم هاى كوتاه و همچنين 
معرفى فيلم هاى كوتاه مطرح و برجسته در تاريخ سينما، برگزار 
مى شود. اين جشنواره از تاريخ 24 تا 28 آگوست برابر با 3 تا 7 

شهريورماه در تسالونيكى كشور يونان برگزار شد.

«دخترى در ميان اطاق» آماده نمايش شد
كريم لك زاده كارگردان فيلم «قيچى» از تالش براى اكران فيلم 

جديدش در جشنواره فيلم كوتاه تهران خبر داد.
كريم لك زاده كارگردان سينما در خصوص آخرين وضعيت فيلم 
و  شده  نمايش  آماده  فيلم  اين  گفت:  اطاق»  ميان  در  «دخترى 
درخواست حضور در جشنواره فيلم كوتاه تهران را نيز داديم. اگر 
مشكلى ايجاد نشود، اولين نمايشش در اين جشنواره خواهد بود.

مردى  قصه  دارد،  نيز  طنز  رگه هاى  كه  فيلم  اين  است؛  گفتنى 
مسن را روايت مى كند كه در مهمانسرايى با دوستانش مشغول 
به كار است و دخترش پس از حدود 25 سال زندگى در آلمان 
به ديدارش مى آيد، اين مرد به اتفاق دوستانش در حال طراحى 
نقشه هايى براى اين ديدار هستند. فيلم «دختر در ميان اطاق» 
و  رشيدى  مهدى  كنندگى  تهيه  و  زاده  لك  كريم  كارگردانى  به 

تهيه شده در انجمن سينماى جوان است. 

بازيگر سريال «يوسف پيامبر»
به مناطق محروم رفت

مناطق  كودكان  به  پيامبر»  سريال «يوسف  بازيگر  بلوكات  ليال 
محروم لوازم التحرير هديه داد.

ليال بلوكات بازيگر سينما و تلويزيون گفت: طبق رسم هر ماهه 
خودم براى چند منطقه محروم مواد غذايى و لباس توزيع مى كنم 
يا در مهر ماه كيف، كفش، لوازم التحرير و در نوروز هم لباس نو 
هديه مى دهم. وى ادامه داد: اين بار سمت نعمت آباد، رباط كريم 
رفتيم و براى بچه هاى كوره هاى آجر پزى در نصير آباد شهريار 

وسايل و مواد غذايى پخش كرديم.
بلوكات عنوان كرد: چند سالى است در مناطق محروم اين كار 
انجام مى دهم چراكه اين خانواده هاى تحت پوشش خيريه مهر 
حتى  كنند.  تامين  نمى توانند  را  خود  هزينه هاى  كه  هستند  ليال 
بچه ها درس و زندگى رها كردند و به خانواده خود كمك مى كنند.

پوران درخشنده؛
احتمال كليد خوردن «زير سقف دودى» در مهر ماه

كه  دودى»  سقف  «زير  سينمايى  فيلم  گفت:  درخشنده  پوران 
روندى  با  احتماال  كشيد،  طول  سال  دو  به  نزديك  آن  نگارش 
را  فيلمبردارى اش  جارى  سال  ماه  مهر  داريم  توليد  پيش  در  كه 

آغاز خواهيم كرد.
پوران درخشنده در ارتباط با ساخت تازه ترين فيلم سينمايى خود 
با نام «زير سقف دودى» گفت: همچنان در مرحله پيش توليد 
اصلى  بازيگران  انتخاب  به  مشغول  همچنان  و  مى بريم  سر  به 
زمانى  تا  را  بازيگرى  نام  نمى توانم  متاسفانه  و  هستيم  فيلم مان 
كه قطعى با آن قرار داد نبسته ايم ببرم. وى در ادامه افزود: اين 
فيلم سينمايى به احتمال زياد در مهرماه سال جارى كليد بخورد 
و تالش داريم به نحوى فيلمبردارى آن را پيش ببريم كه در سى 
و پنجمين جشنواره فيلم فجر سينماى ايران حضورداشته باشيم. 
محل فيلمبردارى فيلم سينمايى «زير سقف دودى» در پايتخت 

خواهد بود و خارج از تهران فيلمبردارى نخواهيم داشت.
كرد:  اظهار  سينمايى  اثر  اين  موضوع  با  ارتباط  در  ادامه  در  او 
طالق  محوريت  با  دودى»  سقف  «زير  فيلمنامه  نگارش  براى 
برخى  داشته ام.  پژوهش  و  تحقيق  سال  دو  به  نزديك  زوجين 
طالق ها پيش از آنكه رسمى شوند به صورت عاطفى بين زن 
و شوهر رخ داده است.  فيلم هاى سينمايى چون «هيس دخترها 
فرياد نمى زنند»، «بچه هاى ابدى» و «شمعى در باد» از ديگر آثار 

درخشنده هستند.

خبر

گيتى معينى :

بازيگران نقش ها را مى خرند و مى فروشند

نقد و بررسى فيلم 
( War Dogs ) سگ هاى جنگ

ى  دهه  در  غريب  و  عجيب  اتفاقات  از  يكى 
گذشته كه كمتر در رسانه هاى خارج از اياالت 
متحده به آن پرداخت شد، داستان دو مرد جوان 
افريم  بود.  پاكوز  ديويد  و  ديورلى  افريم  نام  به 
پايينش،  سن  رغم  على  كه  بود  جوانى  پسر 
مناقصات  قراردادهاى  از  زيادى  بسيار  اطالعات 
تسليحاتى داشت و در طرف ديگر ديويد نيز يك 
زمانى  و  بود  متنفر  خود  كار  از  كه  بود  ماساژور 
شركت  در  همكارى  براى  افريم  پيشنهاد  با  كه 
افريم به نام « AEY » مواجه شد آن را پذيرفت. 
به  نهايت  در  فعاليت،  خرده  چند  از  پس  دو  اين 
در  شركت  يعنى  شان  زندگى  تجربه  بزرگترين 
مناقصه تامين تسليحاتى در وزارت دفاع آمريكا 
رسيدند كه در آنجا برنده قرارداد نزديك به 300 
ميليون دالرى براى تامين مهمات روسى نظير 

گلوله هاى كالشينكف در افغانستان شدند.
قادر  هرگز  كه  دانستند  مى  خوبى  به  دو  اين 
كنند  تقبل  را  مهمى  وظيفه  چنين  بود  نخواهند 
اما مبلغ قرارداد به حدى زياد بود كه آنان را به 
هر كارى براى به سرانجام رساندن اين قرارداد 
داستان  از  پس  دو  اين  نهايت  در  نمايد.  ترغيب 
هاى فراوانى كه رقم زدند، مهمات چينى بدست 
آمريكا،  جانب  از  ممنوعيت  دليل  به  اما  آوردند 
متوجه  كسى  تا  دادند  تغيير  را  آنها  بندى  بسته 
شد  سبب  امر  همين  نشود!  مهمات  بودن  چينى 
شناخته  گناهكار  آمريكا  دولت  طرف  از  آنها  تا 
ديويد  و  حبس  سال   4 تحمل  به  افريم  و  شده 
حبس  ماه  هفت  به  پليس،  با  همكارى  دليل  به 
دو  اين  حاضر  حال  در  شوند.  محكوم  خانگى 
گذاشته  سر  پشت  را  محكوميتهايشان  دوران 
امور  در  و  دارد  دختر  يك  اكنون  هم  ديويد  اند. 
مربوط به ساخت ادوات موسيقى فعاليت مى كند 
منتشر  خود  از  زندگينامه  يك  تنها  هم  افريم  و 
كرده است. اين دو پس از آزادى، بطور كامل از 
مقابل دوربين و رسانه ها محو شده اند و زندگى 
مرد  دو  اين  داستان  اند.  گرفته  پيش  را  آرامى 
جوان حاال توسط تاد فيليپس تبديل به يك اثر 

كمدى رفاقتى به نام « سگ هاى جنگ » شده 
دو  اين  عجيب  اما  جذاب  داستان  است  قرار  كه 

نفر را براى مخاطب سينما روايت كند.
داستان فيلم درباره دو دالل معامالت تسليحاتى 
جوان به نام افريم ديورلى ( جونا هيل ) و ديود 
پاكوز ( مايلز تلر ) مى باشد. اين دو تصميم مى 
جنگى  مهمات  تامين  مناقصه  يك  در  تا  گيرند 
برخالف  آنها  نمايند.  شركت  افغانستان  در 
مناقصه  اين  در  بزرگ  موفقيتى  به  انتظارشان، 
دست پيدا مى كنند و مبلغ 300 ميليون دالر را به 
ازاى تزريق تسليحاتى در افغانستان دريافت مى 
كنند كه آنها را به ثروت رويايى مى رساند. اما 
آنها در ادامه راه متوجه مى شوند كه مشكالت 
همين  به  و  دارند  مهمات  تامين  براى  متعددى 

جهت فكرى به سرشان مى زند كه ...
واقعى  داستان  برخالف   « جنگ  هاى  سگ   »
فيلم كه مى شد كنايه هاى سياسى محكمى به 
آن وارد كرد، هرگز خود را درگير مفاهيم سياسى 
و شوخى با آن نمى كند و ترجيح داده فيلم بيشتر 
حال و هواى يك اثر " كمدى رفاقتى " را داشته 
باشد كه ستاره هاى آن دو جوان خامى هستند 
كه خود را بيهوده در يك موقعيت حماقت آميز 

قرار مى دهند. در حالى كه مى شد فيلم تاكيدى 
مناقصات  به  افراد  ورود  نحوه  داستان  بر  هم 
كه  نمايد  دنبال  نيز  را  زمان  آن  در  دفاع  وزارت 
ورود آن براى عموم آزاد بود و هر فرد بيكارى 
مى توانست با ُپر كردن پرسشنامه عمومى، خود 
را  عظيم  ارگان  اين  و  رسانده  محفل  آن  به  را 
چنين  درگير  را  خود  فيلم  اما  بگذارد!  سركار 
موقعيت هايى نمى كند و تمركزش بر لحظات 

كميك را ارجح بر انتقاد دانسته است.
كمدى فيلم نيز برخاسته از موقعيت هاى اشتباهى 
شدن  برنده  از  پس  جوان  مرد  دو  اين  كه  است 
قرارداد، خود را در آن گرفتار مى بينند. موقعيت 
هايى كه از آمريكا گرفته تا آسيا، آنها را با دالالن 
سازد  مى  مواجه  كوپر  بردلى  نظير  اسلحه  واقعى 
زند.  مى  رقم  برايشان  شمارى  بى  دردسرهاى  و 
هاى  موقعيت  خلق  براى  فيليپس  تاد  متاسفانه 
بكار  را  خاصى  خالقيت  و  تالش  فيلم  كمدى 
نگرفته و هر آنچه كه در فيلم رخ مى دهد، مواجه 
آنها  به  كه  است  افرادى  با  افريم  و  ديويد  شدن 
درباره عواقب كارشان هشدار مى دهند و چندتايى 
ميان  كه  عميقى  چندان  نه  و  مضحك  ديالوگ 
معدود  از  يكى  اين  شايد  شود.  مى  برقرار  آنها 

دفعاتى باشد كه مى توان گفت خواندن گزارش 
عملكرد واقعى اين دو پسر جوان در حين انجام 
كارشان به مراتب موقعيت هاى كميك ترى در 
اختيار مخاطب قرار مى دهد تا تماشاى فيلمى كه 
براساس كليشه هاى رايج ژانر " كمدى رفاقتى " 
بنا شده است كه اتفاقاً همان كليشه هاى ژانر را 

هم با كيفيت مناسب به كار نگرفته است.
تاد فيليپس براى جذاب تر كردن هر چه بيشتر اين 
كمدى، افريم و ديويد را در موقعيت هايى قرار مى 
دهد كه در دنياى واقعى هرگز اين دو در آن حضور 
نداشته اند ( مانند سفرهايى كه هرگز انجام نشده ) 
اما در اين سفرها نيز چيزى بيشتر از گفتگوهاى 
نمى  رخ  متعدد  نفرات  و  آنها  ميان  خنثى  كالمى 
دهد كه به دليل فقدان گزندگى و درونمايه هاى 
تند سياسى كه مى توانست شيرينى اين داستان را 
بيفزايد، اثر بيشتر به سوى هجو شدن قدم برداشته 
است. شايد در اين ميان تنها بازى دو بازيگر اصلى 
موفق  كه  باشد  شان  كالمى  هاى  بستان  بده  و 
مى شود « سگ هاى جنگ » را از بى رمقى مطلق 
هديه  مخاطب  به  را  لبخندى  گاهاً  و  دهد  نجات 
عالى  اگرچه  تلر  مايلز  و  هيل  جونا  تركيب  نمايد. 
نيست، اما براى راه انداختن چندين لحظه كميك 
كافى بوده است. استعداد ذاتى جونا هيل در خلق 
طنز يكى از مزيت هاى حضور او در فيلم به شمار 

مى رود كه باعث شده ستاره اصلى فيلم نيز باشد.
« سگ هاى جنگ » مى توانست كمدى انتقادى 
جذابى باشد كه براساس يك رويداد واقعى ساخته 
شده، اما نظر فيلمسازان بر اين بوده كه اثرشان 
خيلى  و  باشد  خنثى  نفره  دو  كمدى  يك  تنها 
شخصيت  دو  ملى  هاى  خيانت  درگير  را  خودش 
دو  اين  شدن  منفور  از  تا  نكند  داستان  اصلى 
شخصيت در فيلم جلوگيرى بعمل بيايد. در دنياى 
واقعى افريم و ديويد را مى توان نمونه كامل دو 
كالهبردار ملى و خيانتكار به كشور معرفى نمود 
دو  نهايت  در  آنها   « جنگ  هاى  سگ   » در  اما 
جوان جاه طلبى به نظر مى رسند كه قربانى روياى 
آمريكايى شده اند كه شايد براى هركسى رخ دهد!

بازيگر تلويزيون با اشاره به اينكه پيشنهادى در عرصه تصوير به 
او نمى شود، عنوان كرد كه پنج سال است در سريالى بازى نكرده 
است. به گزارش مهر؛ گيتى معينى بازيگر تلويزيون درباره شرايط 
براساس  چيز  همه  روزها  اين  اينكه  بيان  با  بازيگران  براى  فعلى 
رابطه است، گفت: بازيگران نقش را مى خرند، مى فروشند و ديگر 

افرادى مثل ما نمى توانيم در اين حوزه حضور داشته باشيم.
وى با اشاره به اينكه مدتى هم در برنامه «نقره بارون» در راديو ايران 
اجرا داشت، اظهار كرد: من مدتى بود كه فقط همين برنامه راديويى 
مى  اجتماعى  معضالت  به  و  كردم  مى  اجرا  آنجا  در  كه  داشتم  را 
پرداختيم اما همان هم قبل از ماه مبارك رمضان به پايان رسيد. چند 
سالى است كه در تلويزيون بازى نداشته ام و بسيارى از همكاران هم 
سن من نيز افسرده شده اند. ما مريض مى شويم و نياز به پزشك 
داريم اما حتى ممكن است پول پزشك را هم نتوانيم، پرداخت كنيم.
اين بازيگر در ادامه با اشاره به دستمزدهاى راديو عنوان كرد: راديو 
هر جلسه 50 هزار تومان به ما مى دهد و از مهر ماه سال 94 تا 
ابتداى سال 95 حدود يك ميليون و خرده اى براى من ريخته اند. 

ما معترض هم نمى شويم چون راديو واقعا بودجه اى ندارد و من 
را  حوزه  اين  و  ام  خورده  گره  راديو  با  كه  هاست  سال  هم  خودم 
دوست دارم اما كار تصوير بودجه هاى مناسبى دارد درحاليكه به 

ما تعلق نمى گيرد. 
وى با اشاره به اينكه چندى پيش خواسته سكه خود را كه دستمزدش 
از يك سريال بوده است بفروشد، گفت: آن زمان دستيار تهيه كننده 
به من سكه اى داده بود كه چندى پيش براى فروش آن رفتم اما 
به من گفتند كه سكه تقلبى است. اين بازيگر همچنين ادامه داد: 
گاهى هم كار مى كنيم، ابتدا مبلغى مى دهند و بعد از آن باقى 
هزينه را نگه مى دارند و يا مى گويند. بعد از بازى ديگر نمى توانيد 

عوامل كار را پيدا كنيد و دستمزد خود را با آنها تسويه كنيد.
معينى با اشاره به اينكه سرپرست خانوار است درباره پيشنهادهاى 
كارى عنوان كرد: من اكنون پنج سال است كه بيكارم و پيشنهادى 
ندارم و تنها يك روز در سريال «برادر» بازى كردم. آخرين بار هم 
قرار بود در سريال «در حاشيه 1» بازى كنم و پنج روز هم آنجا 
كار كردم اما يك باره كنار رفتم و يك نفر ديگر را به جاى نقش 

من انتخاب كردند و دلم را شكستند. آقاى مديرى هيچ كس را 
نمى پذيرفت اما از من پذيرايى كرد و بعد چطور دلش آمد كه من 

را به راحتى كنار بگذارد.

على ژكان: شريفى نيا بازيگر «حتى يك كلمه هم نگفت» شد

پروانه معصومى در «خندوانه» مطرح كرد: در كودكى كمتر عروسك بازى كردم!

هم  كلمه  يك  خوردن «حتى  كليد  از  ژكان  على 
نگفت» از اواخر مهر ماه و حضور محمدرضا شريفى 

نيا به عنوان بازيگر در اين اثر سينمايى گفت.
على ژكان كارگردان سينما درباره آخرين وضعيت 
فيلم سينمايى «حتى يك كلمه هم نگفت» گفت: 
آن  براى  سرمايه  جذب  مشغول  حاضر  حال  در 
هستيم البته يك بخشى از سرمايه آن فراهم شده 
و اگر شرايط به همين منوال پيش برود در اواخر 

مهرماه اين فيلم را كليد مى زنيم.
وى افزود: ابتدا قرار بود «حتى يك كلمه نگفت» 
را در ايران و تركيه فيلمبردارى كنيم اما با توجه به 
اوضاع ناآرام تركيه به احتمال زياد كشور ديگرى 
را جايگزين آن مى كنيم. ما تا يك ماه ديگر صبر 
مى كنيم اگر شرايط تركيه آرام تر شود در همان 
جا به فيلمبردارى مى پردازيم در غير اين صورت 
به آذربايجان، گرجستان و يا ارمنستان مى رويم. 

شخصيت  فيلم  از  قسمتى  در  اينكه  به  توجه  با 
كه  است  الزم  رود  مى  كشور  از  خارج  به  اصلى 
بخش هايى از آن را در خارج از كشور فيلمبردارى 
كنيم. ژكان با اشاره به اينكه فيلمبردارى اين اثر 
در 40 جلسه انجام مى شود، بيان كرد: تدوين را 
بتوانيم  تا  داد  خواهيم  انجام  همزمان  صورت  به 
«حتى يك كلمه هم نگفت» را به سى و پنجمين 

جشنواره فيلم فجر برسانيم.
وى در پايان خاطرنشان كرد: ابتدا قرار بود محمدرضا 
شريفى نيا بخشى از سرمايه گذارى اين فيلم را به 
عهده بگيرد اما حاال تنها به عنوان بازيگر در اين 
فيلم حضور دارد. با برخى ديگر از بازيگران هم  براى 
صحبت  نگفت»  هم  كلمه  يك  در «حتى  حضور 

كرده ايم اما هنوز به نتيجه قطعى نرسيده ايم.
زوج  يك  درباره  اجتماعى  مضمون  با  فيلم  اين 

است كه دچار اتفاقاتى مى شوند... .

«خندوانه»،  برنامه  در  گذشته  شب  جوان  رامبد 
ميزبان پروانه معصومى بازيگر سينما و تلويزيون 
همه  به  گذشته  شب  «خندوانه»  برنامه  بود. 
دانشجويان غير ايرانى حاضر در كشورمان تقديم 
را  خود  برنامه  مهمان  جوان  رامبد  سپس  شد. 

معرفى كرد و با او به گفتگو نشست.
پروانه معصومى بازيگر سينما و تلويزيون با حضور 
در برنامه «خندوانه» درباره زندگى در گيالن اظهار 
داشت: حدود بيست سال است كه به گيالن رفتم 
و در صومعه سرا زندگى مى كنم. به خاطر شلوغى 

تهران و گران بودن خانه ها به گيالن كوچ كردم.
گيالن،  در  زندگى  سال ها  از  بعد  داد:  ادامه  وى 
امسال كشاورزان از فروش برنج هاى خود راضى 
براى  شاليزارى  مدت ها  از  بعد  هم  ما  بودند. 

مصارف خود و اطرافيان داريم.
اصالتًا  اينكه  درباره  پنهان»  سريال «راز  بازيگر 
اهل كجاست، گفت: پدرم متولد 1294 در شهر 
كبودر  اهل  پدرم  مادِر  است.  كردستان  بيجار 
را  مادر بزرگم  فاميلى  پدرم  بود.  همدان  آهنگ 
اصلى  فاميلى  خاطر  همين  به  و  كرد  انتخاب 
من «كبودرآهنگى» است. با وجود اينكه اصالتًا 
كرد هستم اما بعد از سال ها زندگى در گيالن، 

مى توانم بگويم يك گيله زنم (خنده).
با  فرصت  كمى  و  عمر  كوتاهى  درباره  معصومى 
هم بودن اظهار داشت: زياد نبايد حرص بخوريم؛ 
چرا كه زمان با هم بودن ما كنار هم كوتاه است. 
غمگين  و  شاد  خيلى  كه  زمانى  مادرم  قول  به 
هستيم به قبرستان برويم تا ببينيم آخرش جاى 

ندارد؛  فايده  بودن  غمگين  پس  اينجاست.  ما 
آرامش داشتن خيلى بهتر است.

رامبد جوان از سريال «نشانى» و همكارى با پروانه 
معصومى به عنوان يكى از پروژه هاى خوب ياد كرد.
توليدات  از  حمايت  لزوم  خصوص  در  معصومى 
داخلى بيان كرد: همه وسايل من ايرانى هستند. 
قبل از اينكه ضرورت خريد اجناس ايرانى مطرح 
شود، من بيشتر جنس ايرانى خريدارى مى كردم.

سوال  به  پاسخ  در  پيامبر»  سريال «يوسف  بازيگر 
رامبد جوان درباره «شور زندگى» عنوان كرد: عاشق 
گياهان خود هستم. كلكسيونى از افرا دارم؛ سبز شدن 
دانه اى كه مى كارم، زندگى در من ايجاد مى كند. 
همچنين از احترام مردم نسبت به خودم لذت مى 
برم و خستگى 43 سال بازيگرى از تنم به در مى آيد.

اظهار  خود  كودكى  دوران  خصوص  در  وى 
زياد  بوديم.  برادر  و  خواهر  هفت  ما  داشت: 
شيطون نبودم و از طرفى چون همسايه ما هفت 
و  بود  پسرانه  ما  بازى هاى  بيشتر  داشت،  پسر 

عروسك بازى نكردم!
معصومى در پايان رو به عالقه مندان به بازيگرى 
بازيگرى  كالس  گيالن  در  مدتى  من  گفت: 
سوپراستار  مى خواستند،  جوانان  تمام  داشتم. 
شوند! به همين خاطر كالس ها را تعطيل كردم؛ 
چرا كه رسيدن به اين مرحله خيلى راحت نيست. 
انسان  بايد  بازيگرى،  از  قبل  صد  در  صد  بلكه 
خوبى باشيم. به جوانان همين را مى گويم كه اين 
رشته فقط براى برخى  درآمد زياد دارد. خود من 

فقط از محبوبيت بازيگرى لذت مى برم.



 ديابتى ها چاى ترش بنوشند!
مى  محسوب  سردى  و  گرم  هاى  نوشيدنى  از  ترش  چاى 
به  اگر  دارد.  زيادى  طرفداران  دنيا  سراسر  در  كه  شود 
ترش  چاى  روزانه  مصرف  هرگز  هستيد  سالم  قلبى  دنبال 
و  سنتى  طب  رنگ  قرمز  نوشيدنى  اين  نكنيد.  فراموش  را 
گياهان دارويى-داروى گياهى - ى از آهن است. مى توان 

چاى ترش را جايگزينى مناسب براى چاى سياه دانست.
معروف  نيز  مكه  چاى  و  قرمز  چاى  به  كه  ترش  چاى 
مى باشد داراى خواص فراوانى براى بدن است. اين چاى 
در مناطق گرمسير رشد پيدا مى كند. از كاسبرگ اين گياه 
به عنوان چاى استفاده مى شود. استفاده از چاى ترش در 

بيشتر مناطق آسيا و آمريكا مرسوم است.
به  نسبت  معنادارى  طور  به  ترش  چاى  كرده  دم  مصرف 
ديابت  به  مبتال  بيماران  خون  پرفشارى  بر  معمولى  چاى 

نوع دو موثر است.
چاى ترش يا چاى قرمز كه به چاى مكه نيز معروف است 
از گياه رز چينى تهيه مى شود كه از گلبرگ و دانه هاى آن 
باستان  عهد  در  استفاده كرد.  به عنوان نوشيدنى  مى توان 
از چاى سرخ به عنوان شاداب كننده و رفع كننده عوارض 

بيمارى هاى قلبى استفاده مى كردند.
مصرف اين محصول در بسيارى از فرهنگ ها مانند چين، 
به  مصر  و  سودان  در  و  دارد  وجود  اروپا  حتى  و  مكزيك 
از  رسمى  جشن هاى  در  و  تشريفاتى  نوشيدنى  يك  عنوان 

آن استفاده مى شود.
اگر به دنبال قلبى سالم هستيد هرگز مصرف روزانه چاى 

ترش را فراموش نكنيد.
اين چاى يكى از نوشيدنى هاى مناسب براى كسانى است 
كه مى خواهند جايگزين مناسبى براى چاى پيدا كنند. در 
ميان گياهانى كه نام چاى را به خود گرفته اند، چاى قرمز 
يا چاى ترش به علت رنگ، طعم و خاصيت ويژه اى كه دارد 
جايگاه مهمى را به خود اختصاص داده است. شما مى توانيد 
يا  و  كنيد  استفاده  عسل  كمى  با  شربت  صورت  به  را  آن 
را  چاى  اين  بنوشيد.  خنك  و  كرده  تركيب  سيب  آب  با 
مى توان به صورت سرد و گرم همراه مقدارى قند يا نبات 

و حتى بدون آن به عنوان نوشيدنى رژيمى مصرف كرد.
دم كرده اين گياه كاهش دهنده فشار خون، خنك كننده 
بدن، رقيق و تصفيه كننده خون، كنترل كننده كلسترول 
خون، اختالالت كبدى و صفرايى و همچنين آرامش بخش 

است و يكى از منابع غنى آهن به شمار مى رود.
هستند  باال  خون  فشار  و  چربى  قند،  داراى  كه  افرادى 
چاى  به  را  خود  روزانه  چاى  از  نوبت  دو  تا  يك  مى توانند 
از  گرم  پنج  مصرف،  بار  هر  براى  و  دهند  اختصاص  قرمز 
گلبرگ هاى چاى قرمز را داخل يك فنجان ريخته و سپس 
آب جوش بر روى آن بريزيد و سرپوشى گذاشته و صاف 
طور  به  ترش  جاى  كرده  دم  مصرف  كنيد.  ميل  و  كرده 
خون  پرفشارى  بر  معمولى  چاى  به  نسبت  دارى  معنى 

بيماران مبتال به ديابت نوع دو موثر است.

10 اتفاق خوبى كه با خوردن تخم مرغ 
براى بدن تان مى افتد!

مصرف تخم مرغ به دليل كاهش كلسترول بد ، خطر بيمارى 
هاى قلبى را كاهش مى دهد. تخم مرغ يكى از مغذى ترين 
مواد غذايى جهان به حساب مى آيد و مصرف آن به طور 

روزانه خواص درمانى زيادى از جمله كاهش وزن دارد.
اكثر مطالعات نشان مى دهد كه حتى خوردن 3 عدد تخم 
مرغ در روز بى خطر است. در اينجا اتفاقاتى كه با خوردن 
تخم مرغ به طور منظم در بدن تان رخ مى دهد، را مى 

توانيد مرور كنيد:
حاوى  مرغ  تخم  كه  حالى  در  خون:  كلسترول  بهبود 
كلسترول بااليى است، اما تحقيقات نشان مى دهد كه وقتى 
تخم مرغ مى خوريم كبد كلسترول كمترى را پردازش مى 
كند. خوردن دو عدد تخم مرغ در روز كلسترول خوب يا 

ليپوپروتئين با چگالى باال را افزايش خواهد داد.
به  مرغ  تخم  مصرف  قلبى:  هاى  بيمارى  خطر  كاهش 
كاهش  به  منجر  ال  دى  ال  يا  بد  كلسترول  كاهش  دليل 
خطر بيمارى هاى قلبى خواهد شد. واقعيت اين است كه 
افزايش كلسترول خوب يا اچ دى ال ناشى از مصرف تخم 

مرغ خطر سكته مغزى را نيز در افراد كاهش خواهد داد.
از دست دادن وزن: پروتئين موجود در تخم مرغ باعث 
ترويج احساس سيرى شده و شما كالرى كمترى دريافت 
خواهيد كرد. مطالعات نشان مى دهد افرادى كه در هنگام 
صبح از تخم مرغ استفاده مى كنند، در طول روز كمتر به 

خوردن مواد غذايى با كالرى باال تمايل نشان مى دهند.
ماده  دو  حاوى  مرغ  تخم  زرده  چشم:  سالمت  بهبود 
مغذى به نام هاى لوتئين و زيگزانتين است كه منجر به 
بهبود عملكرد چشم مى شود. عالوه بر اين تخم مرغ منبع 
خوبى از ويتامين آ است و همانطور كه مى دانيد يكى از 

علل اصلى كورى، كمبود اين ويتامين محسوب مى شود.
بهبود عملكرد مغز: تخم مرغ سرشار از ماده اى به نام 
مغذى  ماده  اين  دهد  مى  نشان  تحقيقات  و  است  كولين 
به ساخت غشاهاى سلولى و توليد مولكول در مغز كمك 

مى كند.
كم شدن خطر بيمارى ها: تخم مرغ حاوى مواد مغذى 
است  بدن  ايمنى  سيستم  تقويت  و  عملكرد  بهبود  براى 
ضمن اينكه به تعادل هورمون هاى تيروئيد كمك مى كند. 
سلنيوم موجود در تخم مرغ اين مزايا را دارد. در واقع يك 

عدد تخم مرغ حاوى 22 درصد سلنيوم است.
بهبود وضعيت پوست و مو: تخم مرغ حاوى ويتامين هاى 
ب 12، ب 5 و ب 2 براى حفظ سالمت پوست و مو است. 
توجه داشته باشيد كه اين مواد مغذى عملكرد سيستم عصبى 

را نيز بهبود مى بخشند.
مقادير  حاوى  غذايى  ماده  اين   :3 امگا  كافى  دريافت 
باالى امگا 3 است. مصرف به اندازه چربى هاى امگا 3 به 

كاهش خطر بيمارى هاى قلبى كمك مى كند.
كاهش استرس: كمبود اسيدهاى آمينه ضرورى در بدن 
مرغ  تخم  است.  اضطراب  و  استرس  به  ابتال  براى  عاملى 
حاوى تمام اسيدهاى آمينه ضرورى براى مبارزه با عالئم 

اين دو عارضه روانى است.

سالمت
 13 توصيه آسان براى رفع بوى بد دهان 

از نوشيدن قهوه كه سبب خشكى و بوى بد دهان مى  شود، 
خوددارى كنيد.

1- بعد از هر وعده غذايى براى باقى نماندن غذا در دهان 
را  دهان  تان  و  بزنيد  مسواك  تان،  دندان هاى  البه الى  و 

خوب بشوييد.
زبان  تان  مى  زنيد،  مسواك  را  تان  دندان هاى  وقتى   -2
زبان  روى  سطحى  اليه  تا  بزنيد  مسواك  آرامى  به  هم  را 
كه  شده  پوشيده  ريز  پرز  هزاران  با  زبان  شود.  برداشته 

مى  تواند محل تجمع باكترى  ها باشد.
دندان  و  دهان  وضعيت  بررسى  براى  منظم  طور  به    -3
و  خراب  دندان   اگر  تا  كنيد  مراجعه  دندانپزشك  به  تان، 
شود،  مى   تان  دهان   بد  بوى  سبب  كه  داريد  پوسيده اى 

ترميم كنيد.
 4- براى افزايش ترشح بزاق دهان تان، هميشه از آدامس  هاى 

بدون قند استفاده كنيد.
فراوانى  مايعات  مى  شود،  خشك  زياد  تان  دهان   اگر   -5
كامال  تا  بچرخانيد  تان  دهان  در  بار  چند  را  آب  بنوشيد. 

غذاهاى اضافى از البه الى دندان هاى تان خارج شود.
نعناع  و  الكل  حاوى  كه  شويه هايى  دهان   مصرف  از   -6
به  كمك  جاى  به  ها  آن  چون  كنيد،  خوددارى  هستند 

خو شبويى دهان  تان، باعث بدتر شدن بوى آن مى  شوند.
7- استفاده از سبزيجات و ميوه ها، مخصوصا كرفس خام 
و هويج مى  تواند مانع از شكل  گيرى پالك در دهان شود.

8- اگر مى  خواهيد در يك جلسه مهم يا مهمانى شركت 
كنيد، از خوردن غذاهاى حاوى سير و پياز خوددارى كنيد.

مى  شود،  دهان  خشكى  سبب  كه  قهوه  نوشيدن  از   -9
خوددارى كنيد.

در  موجود  نيكوتين  و  تار  زيرا  كنيد،  ترك  را  سيگار   -10
آن، روى سطح دندان و زبان مى  ماند و سبب كاهش ترشح 

بزاق و ايجاد بوى بد دهان مى  شود.
11- سبزيجات برگ سبز مانند جعفرى و كاهو بجويد.

12- مى  توانيد چند عدد قرص نعناع روى زبان يا مسواك 
 تان بگذاريد و دهان  تان را با آن تميز كنيد تا تنفس شما 

خوش  بو شود.
13- اگر تركيبى از پراكسيدهيدروژن 50 درصد و 5 درصد آب 
را در دهان  تان بچرخانيد، مى  توانيد بسيارى از باكترى  هايى را 

كه سبب بوى بد دهان  تان مى  شود، از بين ببريد.

بيشتر ميگو بخوريد!
دلچسبى  و  لذيذ  بسيار  طعم  افراد  از  برخى  براى  ميگو 
بخوبى  سوخارى  آرد  از  پوششى  با  وقتى  بخصوص  دارد 
برشته شده باشد، اما تعدادى از افراد نه تنها از قيافه اين 
هم  را  آن  زهم  بوى  بلكه  نمى آيد  خوششان  دريايى  ملخ 
نمى پسندند. عده ديگرى هم هستند كه ميگو را به دليل 
قيمت بااليى كه دارد در برنامه غذايى شان وارد نمى كنند.

ابتدا بايد بگوييم عالوه بر ميگوى سوخارى با ميگو مى توان 
خورش  و  ميگو  قليه  پلو،  ميگو  همچون  متنوعى  غذاهاى 
صورت  به  غذاهايى  در  ميگو  از  وقتى  كرد.  تهيه  ميگو 
غذا  پرس هاى  ميزان  بر  شود  استفاده  ديگر  مواد  با  همراه 
افزوده مى شود. به اين ترتيب با يك كيلوگرم ميگو مى توان 
براحتى از چند نفر پذيرايى كرد و در مقايسه با غذاهايى 
كه با گوشت، مرغ يا ماهى تهيه مى شود اگر ميگو ارزان تر 

نباشد گران تر نيست.
نكته مهم تر آن كه ميگو به دليل ارزش غذايى بسيار بااليى 
برنامه  در  را  آن  و  هزينه  برايش  مى كند  صرف  دارد  كه 
غذايى تان وارد كنيد. اگر ميگو بخوبى پخته يا از ادويه جات 
بوى  شود،  استفاده  آن  طبخ  هنگام  مختلفى  سبزيجات  و 

زهمش از بين مى رود و ذائقه پسند مى شود.
صرفه  براى  خانواده ها  برخى  گاهى  بدانيد  هم  را  اين 
اقتصادى ترجيح مى دهند از ناگت ميگو استفاده كنند. الزم 
نمك،  نشاسته،  پياز،  را  ناگت ها  اعظم  بخش  بدانيد  است 
چربى و آرد سوخارى تشكيل مى دهد و در اين تركيبات، 
دقت  به  اگر  كه  دارد  وجود  ميگو  گوشت  از  ردپايى  فقط 
بينديشيم متوجه مى شويم پول ميگوى تازه را داده ايم، اما 

خميرى با طعم ميگو خورده ايم.
تفاوت قيمت ميگوها در چيست؟

ميگو هر چه ريزتر باشد در مقايسه با ميگوهاى درشت يا 
بخصوص  و  داشته  لطيف ترى  بافت  شاه ميگو،  اصطالح  به 
و  بهتر  هضم  و  جويدن  قابليت  كودكان  و  سالمندان  براى 
جذب باالترى دارد، اما چرا ميگوهاى ريز و درشت در بازار 
قيمت هاى متفاوتى دارد؟ اين تفاوت قيمت به درصد زوايد 
آنها مربوط مى شود. ميگوهاى بزرگ در مقايسه با انواع ريز 
و  دم  و  سر  چون  ضايعاتى  شامل  بدنشان  كل  درصد   30
پوست است ولى در ميگوهاى ريز اين زوايد بخش بيشترى 
از بدن ميگو را شامل مى شود و به 50 درصد مى رسد. در 
نتيجه تفاوت قيمت ميگوهاى ريز و درشت به ارزش غذايى 
آنها مربوط نمى شود و همه انواع ميگوها ارزان، گران، ريز، 
تغذيه اى  ارزش  و...  ببرى  موزى،  هندى،  سرتيز،  درشت، 
يكسانى دارد. ميگوهاى ريزتر راحتر جويده و هضم مى شوند.

مقايسه گوشت ميگو با گوشت قرمز
اگر ميگو در شرايط زيستى خوب، يعنى در دريا رشد كند و 
از موجودات ريزدريايى تغذيه كند، مى تواند جايگزين خوب 
مواد  قرمز  گوشت  با  مقايسه  در  ميگو  شود.  قرمز  گوشت 
پروتئينى كمترى دارد و ريسك ابتال به نقرس و اسيد اوريك 

و اوره باال با مصرف ميگو بسيار كمتر از گوشت قرمز است.
غيراشباع  چربى هاى  از  غنى  قرمز  گوشت  برخالف  ميگو 
است و ميزان اسيدهاى چرب اشباع آن بسيار اندك است. 
يا  قرمز  لخم  گوشت  با  را  ميگو  لخم  گوشت  بخواهيم  اگر 
گوشت مرغ و ماهى مقايسه كنيم از نظر ميزان كالرى با 
يكديگر برابرى كرده و هيچ فرقى با هم ندارد.  روش طبخ 
ناسالم مى تواند موجب افزايش كالرى انواع گوشت ها شود.

چه كسانى ميگو نخورند؟
با توجه به اين كه گفته مى شود ميگو كلسترول بااليى دارد 
آيا بايد در مصرف اين آبزى جانب احتياط را رعايت كنيم؟ 
همه افراد سالم مى توانند ميگو بخورند و نبايد از كلسترول 
ميگو  كلسترول  ميزان  باشند.  داشته  واهمه اى  آبزى  اين 
نسبت به نياز روزانه ما به دريافت كلسترول از منابع غذايى 
بااليى  كلسترول  كه  بيمارانى  اما  نيست،  بيشتر  مختلف 
تحت  و  باالست  خونشان  بد)  (كلسترول   LDL يا  دارند 
كنترل دارويى هستند بايد در مصرف ميگو احتياط كنند.

سالمت

كار  از  روزها  اين  كه  سامسونگ  شركت 
محصوالت  صرف  توليد  يعنى  خود  اصلى 
خانگى دورتر شده، اكنون فناورى هاى خود 
را وارد همه صنايع از جمله بانكدارى كرده 
و قصد دارد انتقاالت بانكى را ايمن تر سازد.

اين ويژگى، اسكنر عنبيه گوشى گلكسى نوت 
7 است كه يك ابزار ايمنى واقعى است و به 
هويت  احراز  در  مى تواند  سامسونگ،  گفته 

براى انجام خدمات بانكى استفاده شود.
از  متنوعى  هـاى  دستگـاه  شـركت  ايـن 
تلويزيون هـاى  تـا  گـرفته  اسمـارت فون هـا 
لـوازم  و  افزوده  واقعيت  دستگاه  هوشمند، 
و  يخچـال  مانند  هـوشمند  خـانگى 
و  است  كـرده  تـوليد  مـاشين لبـاسشويى 
آن هـا  همـه  در  را  ايـمنى  خصيصـه هـاى 

قـرار داده است.

خدمات  و  الكترونيك  لوازم  سازندگام 
اين  گوشى هاى  از  مى توانند  بانكدارى 
شركـت بـراى افـزايش رضـايت مشتريان 
سامسونگ  كـه  چـرا  كـنند  استفـاده  خـود 
چندين سرويس بـانكـدارى و مـالى را در 
تلفن هاى  در  جهان  كشورهاى  از  تعدادى 

هوشمند خود ارائه كرده است.
يكـى از بخش هـاى تجـارى اين شركـت 
يك  ادغام   براى  خود  برنامه هاى  از  اخيرا 
خبر  مشتريان  براى  جديد  ايمنى  ويژگى 
امنيت  كنار  در  را  حساب  مديريت  كه  داده 
مى بخشد.  ارتقا  آن  به  مربوط  تراكنش هاى 
تأييد  گواهى  كنـار  در  سيستم  ايـن  البته 
اعتبـار عمومى ديجيتـال به كاربران اجازه 
با  را  خـود  بـانكى  كـارهاى  تا  داد  خـواهد 

دهند. انجام  باال  ايمنى 

محققان موسسه فناورى ماساچوست(MIT) دستگاه جديدى 
نور  با  تنها  و  لنز  يا  آينه  از  استفاده  بدون  كه  كرده اند  توليد 

خورشيد مى تواند آب را تا 212 درجه داغ كند.
اسفنج، مس پوشش داده شده مخصوص و بسته بندى حبابى 
است  جديد  مبتكرانه  اما  ساده  دستگاه  يك  اجزاى  جمله  از 
سيستم  اين  مى آورد.  جوش  به  برق  به  نياز  بدون  را  آب  كه 
براى  مى تواند  است،  اسفنج  يك  شبيه  محققان  گفته  به  كه 

در  پزشكى  ابزارهاى  كردن  استريليزه  مانند  كاربردهايى 
درمانگاههاى فاقد برق استفاده شود.

اين دستگاه حتى در روزهاى ابرى هم كار مى كند و نيازى به آينه 
يا لنز براى متمركز كردن انرژى خورشيد ندارد. بسته بندى حبابى 
روى اين دستگاه كه مشابه توپ هاكى است، گرماى خورشيد را 
جذب مى كند. به گفته اين تيم، از ورق هاى اين ماده مى توان براى 

كارهايى مانند نمك زدايى آب يا تصفيه فاضالب استفاده كرد.

نقل و انتقال بانكى با چشم نگارى!

اسفنجى كه آب را به جوش مى آورد 

هاى  سيستم  توسعه  درگير  شدت  به  روسيه 
نظامى روباتيكى و جايگزينى نيروهاى نظامى 

با روباتهاى پيچيده شده است.
در جنگ هايى كه آيندگان تجربه خواهند كرد 
حضور روبات هاى جنگجو چه بر روى زمين، 
در آبها و چه در آسمانها رويدادى اجتناب ناپذير 
دنبال  نيز  فضا  در  حتى  روند  اين  بود.  خواهد 
خواهد شد. كشورهاى زيادى به سرمايه گذارى 
كالن در اين زمينه مشغول شده اند اما به نظر 

مى رسد روسيه يكى از مهمترين آنها باشد.
از  بخشى  كردن  جايگزين  به  كشور  اين 
نظاميانش با روباتها مى انديشد. البته اين نگاه 
عملياتى  مرحله  به  و  رفته  فراتر  انديشه  حد  از 

هم رسيده است.
مهندسان نظامى روسيه به تازگى كار بر روى 
مجموعه جديدى از فناوريهاى روباتيكى ويژه 
استفاده در ميادين جنگ را توسعه داده اند. يكى 
پروخود  روبى  «مين  سيستم  فناوريها،  اين  از 
1» است كه كار را براى پيشروى نظاميان در 
اين  كند.  مى  راحت  شده  گذارى  مين  مناطق 
عرض  به  مسيرى  تواند  مى  پيشرفته  سيستم 
4.5 متر را براى عبور نظاميان از مين پاكسازى 

از  كنترل  و  فناورى  اين  بودن  روباتيك  كند. 
شود  مى  محسوب  مهمى  ويژگى  آن  دور  راه 
كه چنين سيستمى را در زمره كاربردى ترين 
گيرى  بهره  دهد.  مى  قرار  نظامى  فناوريهاى 
از پوشش ديناميكى در بدنه اين سيستم مين 
روب جاى هيچ گونه نگرانى درخصوص صدمه 

ديدن آن برجاى نمى گذارد.
پيشرفته  هاى  سيستم  از  دسته  اين  طراحى 
نظامى بخشى از استراتژى جديد روسيه براى 
شركت در جنگ هاى آينده است. ژنرال آندرى 
پيشرفته  تحقيقات  بنياد  رئيس  گريجوريف، 
را  وسيعى  انداز  چشم  من  گويد:  مى  روسيه 
مى بينم كه در آن روبات ها در سطح گسترده 
اى پاى به عرصه هاى جنگى مى گذارند. در 
جنگهاى آينده اپراتورها و ماشين آالت حضور 
به  نظاميان  شليك  از  خبرى  ديگر  و  دارند 
مقام  اين  كه  آنچه  البته  بود.  نخواهد  يكديگر 
ارشد نظامى روسيه و ساير مقامات هم رده وى 

مى گويند حاوى نكات قابل تأملى است.
نيروهاى  فعلى،  هاى  جنگ  در  كه  درحالى 
در  اما  دارند  قرار  منازعه  طرفين  در  انسانى 
بحث جنگهاى آينده كه روباتها يك پاى ثابت 

خواهند بود نمى توان انتظار داشت كه روباتها 
شدن  تسليم  به  تصميم  كه  ارتشى  مقابل  در 
دارند، پايان حمالت نظامى و توقف تيراندازى 

را كليد بزنند.
و  خستگى  عدم  واسطه  به  روباتها  واقع  در 
كارآمد  ابزارى  به  محاسباتى  اشتباه  نداشتن 
در  اما  شوند  مى  تبديل  نظامى  ميادين  در 
عين حال ارتشهاى جهان را به تداوم نبردها 

تلفات  از  خبرى  ديگر  زيرا  كنند  مى  ترغيب 
صحبت  اينجا  بود.  نخواهد  خودى  نيروهاى 
نيروهاى  از  ارتشى  ميان  سخت  درگيرى  از 
سيستمهاى  از  انبوهى  و  سو  يك  در  انسانى 
روباتيكى در سمت ديگر است. اين روبات ها 
عارى از احساس هستند و بدون درنظر گرفتن 
معيارهاى اخالقى تا از پاى درآوردن نيروهاى 

مقابل به كار خود ادامه مى دهند.

روباتهاى بى احساس به جنگ مى روند

شركت اپل در ميان ابهامات موجود درباره آيفون 7 و ساعت اپل 
2 ، فراخوانى را براى يك مراسم رونمايى در هفتم سپتامبر(17 

شهريور) صادر كرده است.
هفتم  روز  در  شما  ديدن  "منتظر  جمله  يك  در  فراخوان  اين 
هستيم" بوده و  بسيار مختصر و كوتاه بوده و با دعوت عده اندكى 

همراه بوده است.
اين فراخوان چيز عجيبى نيست زيرا شركت اپل در چهار سال 
جديد  محصوالت  معرفى  به  سپتامبر  ماه  در  سال  هر  گذشته 
اين  جزئيات  از  اطالع  فقط  ماجرا  عجيب  نكته  مى پردازد.  خود 

محصوالت جديد است.
تنها چيزى كه ما از اين مراسم مى دانيم رونمايى از سرى جديد 
گوشى هاى اپل و نسل دوم ساعت اپل است و هيچ اطالعات 

رسمى از شركت اپل منتشر نشده است.

تاكنون شايعات زيادى پيرامون امكانات و مشخصات آيفون 7 و 
آيفون 7 پالس در فضاى مجازى از حذف درگاه 3,5 ميليمترى 
آبى  رنگ  شدن  افزوده   ، هوم  دكمه  حذف  تا  گرفته  هدفون ها 
منتشر  دستگاه  پشت  در  آنتن  خطوط  حذف  و  بندى  رنگ  در 

شده است.
عالوه بر اين اپل احتماال از لنز بزرگترى در دوربين پشتى خود 
استفاده خواهد كرد. زيرا برآمدگى دوربين در تصاوير منتشر شده 
از بدنه آيفون 7 بزرگتر از مدل هاى قبلى است. اين مراسم در 

هفتم سپتامبر و در سانفرانسيسكو برگزار خواهد شد.
آيفون 6S اپل (6S Apple iPhone) نيز سال گذشته در 

همين تاريخ رونمايى شده بود.
گوشى هاى آيفون شركت اپل معموال يك هفته پس از رونمايى 

وارد بازار جهانى مى شوند.

آيفون جديد 17 شهريور رونمايى مى شود
7 ون ونو و
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اولين عمل پيوند سر در جهان تا چند ماه ديگر 
با هزينه دهها ميليون دالرى روى يك روس 

انجام خواهد شد.
اى  هاله  در  خطر  پر  جراحى  اين  انجام  پيشتر 
كه  پزشكانى  اكنون  ولى  داشت  قرار  ابهام  از 
انجام  از  دارند  را  سابقه  بى  جراحى  اين  قصد 
قطعى آن در اوايل سال آينده ميالدى و درصد 

موفقيت 90 درصدى خبر داده اند.
اين جراحى عجيب به يك تيم جراحى 80 نفره 

و دهها ميليون دالر هزينه احتياج دارد.
دكتر سرجيو كاناوارو پزشك ايتاليايى كه قرار 
دارد  قصد  دهد  انجام  را  جراحى  اين  است 

براى  را  كمك  دالر  ميليون   100 درخواست 
و  بدهد  آرتور  مك  بنياد  به  جراحى  اين  انجام 
اگر به نتيجه نرسد به دنبال اينست كه اين پول 
موسس  زاكربرگ  مارك  همچون  فردى  از  را 
فن  حوزه  در  ديگر  ميلياردر  يك  يا  فيسبوك 

آورى بگيرد.
اولين جراحى سر انسان به احتمال زياد در چين 
يا كشورى خارج از اروپا و آمريكا صورت خواهد 
گرفت. زيرا قوانين و مقررات آمريكا اين كار را 
آن  انجام  از  و  دانسته  غيردينى  و  غيراخالقى 

جلوگيرى مى كند.
ايتاليايى  شناس  عصب  كاناوارو  سرجيو  دكتر 

يك  روى  را  آن  گذشته  سال  كه  است  مدعى 
ميمون انجام داده و ميمون پس از عمل زنده 
مانده است. اما هنوز صحت اين سخنان تاييد 

نشده است.
والرى اسپيريدونوف-يك مرد 31 ساله روسى 
است،  پرريسك  عمل  اين  انجام  داوطلب  كه 
منزل  در  را  آموزشى  افزار  نرم  شركت  يك 
راه  روسيه  والديمير  در  كوچكى  شهر  در  خود 
هافمن"  بيمارى"وردينگ  از  و  كرده  اندازى 
صندلى  روى  بر  را  خود  زندگى  و  مى برد  رنج 

چرخ دار سپرى مى كند.
دژنراتيو  بيمارى  يك  هافمن  وردينگ  بيمارى 
حركتى است كه از زمان جنينى بيمار را درگير 
كودكى  و  شيرخوارگى  دوران  در  و  نموده 
پيشرفت مى نمايد. اين بيمارى ژنتيكى بوده و 
معموال كشنده است. دكتر كاناوارو سال 2013 
با انتشار مقاله اى مدعى امكان انجام نخستين 

عمل پيوند سر شد.
بسيارى از دانشمندان اين پروژه را مورد تمسخر 
قرار داده و يك "تئورى تست نشده" خوانده 
اند كه اميد واهى ايجاد كرده است. حتى برخى 
عمل  اين  زير  اسپيريدونوف  اگر  كه  اند  گفته 
جراحى بميرد كه چندان بعيد نيست، پزشكان 

جراح وى بايد جرم قتل محاكمه شوند.
اسپيريدونوف  31 ساله، پيوند سر را تنها اميد 

خود مى بيند. او مى گويد كه هيچ راه بهترى را 
براى درمان خود نمى بيند.

پزشكان براى پيوند سر اسپيريدونوف ، مجبور 
به پيدا كردن يك مرد مرگ مغزى هستند كه 

خانواده اش راضى به انجام اين كار باشند.
به  موسوم  روشى  از  استفاده  با  پزشكان  اين 
HEAVEN، بدن گيرنده را در شرايط ايست 
و  دهنده  نخاع  و  سر  و  داده  قرار  قلبى  موقت 
سرد  سانتيگراد  درجه   12 تا  را   پيوند  گيرنده 
مى كنند. سپس سرها با كمك تيغه هاى بسيار 

تيز از بدن دهنده و گيرنده جدا مى شوند.
كه  مى شوند  باعث  تيز  بسيار  هاى  تيغه  اين 
سلول  از  كه  بلندى  رشته هاى  يا  آكسون ها 

عصبى خارج مى شوند، سالم باقى مى مانند.
ساعت  يك  حدود  در  پزشكان  آن  از  پس 
را  عضو  دهنده  سر  كه  داشت  خواهند  فرصت 

به بدن گيرنده پيوند بزنند.
پزشكان پس از انجام اين عمل جراحى دشوار، 
اين مرد 31 ساله را در حدود سه يا چهار هفته 
نگه خواهند داشت تا در اثر حركت و  در كما 

تكان خوردن مشكلى براى وى پيش نيايد.
با وجود اينكه دكتر كاناوارو قبال اين عمل را با 
موفقيت بر روى موشها انجام داده است، اما باز 
اين  انجام  به  گرايان  اخالق  و  دانشمندان  هم 

عمل اعتراض دارند.

شمارش معكوس براى اولين عمل پيوند سر



امام محمد باقر عليه السالم : 
چه بسيار خوب است 

نيكي ها پس از بدي ها 
و چه بسيار بد است 

بدي ها پس از نيكي ها .
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زير نظر شوراي نويسندگانزير نظر شوراي نويسندگان
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