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امروز  گفت:   مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس 
محلى  پايگاه هاى  كه  داريم  قرار  شرايطى  در 
كنند  فرو  خود  الك  در  را  سرشان  نبايد  بسيج 
بين المللى  تاثيرى  برنامه ريزى  با  مى توانند  بلكه 

باشند. داشته 
بسيج،  همايش  در  ديروز  عصر  نقدى  محمدرضا 
بصيرت بين المللى و استكبارستيزى كه در مسجد 
بالل سازمان صدا و سيما برگزار شد با بيان اينكه 
امروز دنيا تغيير كرده و جهان را بيدارى فراگرفته 
يك  سمت  به  امروز  بشريت  كرد:  اظهار  است، 
است  اين  واقعيت  و  مى رود  پيش  بزرگ  بيدارى 
كه در حال حاضر جنگ جهانى شروع شده است 
كنيم  نگاه  امروز  به  و  بايستيم  آينده  در  ما  اگر  و 
بايد بگوييم جنگ جهانى شروع شده است كه در 
آن دولت هاى زورگو به دنبال ادامه سلطه خود بر 

كشورهاى جهان هستند.
وى ادامه داد: در مقابل اين دولت ها يك خيزش 
مردمى آغاز شده است كه به سادگى قابل كنترل 
يا شكست دادن نيست و اين بيدارى و هوشيارى 

مردم جهان سرچشمه مى گيرد.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به اينكه 
را  خودمان  بايد  كه  قرارداريم  زمانى  شرايط  در 
كرد:  اظهار  كنيم،  آماده  بين المللى  تاثيرى  براى 
بسيج نمى تواند سرش را به الك خودش فرو برد 
چراكه  كند  بسنده  خود  محلى  پايگاه  همان  به  و 
رخ  جهان  غرب  يا  شرق  در  كه  اتفاقى  هر  امروز 
در  و  است  گذار  تاثير  دنيا  نقاط  ساير  در  مى دهد 

مى توانند  امروز  بسيج  محلى  هاى  پايگاه  نتيجه 
تاثيرى بين المللى داشته باشند.

وى با اشاره به اينكه ايران برخالف ساير كشورها، 
پيامى جهانى دارد، اظهار كرد: كشور ما بر خالف 
اين  و  دارد  جهانى  پيام  يك  دنيا  كشورهاى  اكثر 
دنيا  مردم  دل هاى  در  و  شده  منتقل  بايد  پيام 
بنشيند و ما نبايد از شرايط امروزمان براى انتقال 

اين پيام غفلت كنيم.
بر  تاكيد  با  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس 
جلوى  مى كوشند  جهانى  قدرت هاى  اينكه 
انتقال پيام جهانى انقالب اسالمى را بگيرند، 
اظهار كرد: كشورهاى قدرتمند و سلطه گر دنيا 
ايجاد  و  ما  كشور  در  نفوذ  با  تا  تالش اند  در 
مسائل  به  اذهان  كردن  مشغول  و  اختالف 
پيام  انتقال  جلوى  افتاده  پا  پيش  و  اقتصادى 

انقالب اسالمى را بگيرند.
وى داعش را نماد جريان هاى بدوى كه استكبار 
كرده،  ايجاد  انقالب  با  مقابله  جهت  در  جهانى 
پياده  نقش  هم  داعش  كرد:  اظهار  و  دانست 
مى كند  ايفا  منطقه  در  را  اسرائيل  و  امريكا  نظام 
و هم مى كوشد با ايجاد تفرقه در ميان امت هاى 
نشان  و  اسالم  چهره  كردن  مخدوش  و  اسالمى 
جلوى  دنيا  مردم  به  دين  از  زشت  ظاهرى  دادن 

گرايش اروپاييان را به اسالم بگيرند.
گروهك  اين  ديگر  جنايات  داد:  ادامه  وى 
جوان  ظرفيت هاى  كه  است  اين  تروريستى 
قربانى  نبرد  ميدان هاى  در  را  اسالمى  جوامع 
سوى  از  كه  است  شيطانى  فتنه اى  اين  و  سازد 

مى شود. هدايت  امريكا 
در  داده  رخ  حوادث  از  تاسف  اظهار  با  نقدى 
اظهار  گذشته،  روزهاى  طى  فرانسه  و  لبنان 
كرد: سابقه نداشته است كه در بين گروه هايى 
دنبال  غلط  يا  درست  به  را  آرمان هايى  كه 
در  و  باشند  حوادثى  چنين  عامل  مى كنند 
موضوع  همين  و  بكشند  را  مردم  خيابان ها 
عمليات  چنين  اهداف  كه  مى دهد  نشان 
تروريستى قطعا با هماهنگى هايى بوده است و 
برنامه ريز آن سرويس هاى اطالعاتى و عوامل 

امريكا بوده است.
غرب  دموكراسى  ليبرال  وقتى  داد:  ادامه  وى 
يعنى  مى شود  خشونتى  چنين  انجام  به  متوسل 
اسالم  برابر  در  حرفى  و  است  خورده  شكست 
قرن  چند  هر  كه  است  وضعيتى  اين  و  ندارد 

دشمنان  كه  امروز  و  مى شود  ما  نصيب  بار  يك 
اين  از  بايد  گرفته اند  قرار  بست  بن  در  اسالم 
را  اسالمى  انقالب  پيام  و  كنيم  استفاده  شرايط 

سازيم. منتشر 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين اظهار كرد: امروز 
وقتى در خيابان ها حضور پيدا مى كنند هر جوانى 
كه جلوى من را مى گيرد از من درخواست مى كند 
كه عازم جبهه سوريه شود و اين يك نشانه خوب 
كه  نيست  مصلحت  چند  هر  است  اميدبخش  و 
بسيجيان اسلحه به دست بگيرند و درجبهه سوريه 

حضور نظامى داشته باشند.
بسيجى  رسانه اى  فعاالن  از  من  داد:  ادامه  وى 
از  و  سازند  بين المللى  را  انقالب  پيام   مى خواهم 
مظلوميت  تا  كنند  استفاده  دشمن  ضعف  شرايط 

جهان اسالم را به گوش همگان برسانند.
دفاع  سال  هشت  تجربه  به  اشاره  با  نقدى 
هشت  تحميلى  جنگ  در  كرد:  اظهار  مقدس 
نداريم  چندانى  نظامى  امكانات  و  ابزار  ما  ساله 
اما توانستيم بر دشمن خود پيروز شويم و امروز 
هم در عرصه رسانه در حاليكه از نظر امكانات 
امكانات  جهانى  رسانه هاى  ساير  به  نسبت 
پيدا  غلبه  آن ها  بر  توانيم  مى  داريم  كمترى 
جهانيان  گوش  به  را  خود  مظلوميت  و  كنيم 
برسانيم و آنقدر جنايات غرب را رسانه اى كنيم 

كه در ذهن مردم جهان ماندگار شود.
وى با اشاره به ادعاى رئيس جمهور آمريكا 
مبنى بر رعايت نشدن حقوق بشر در ايران 
هستيم  بشر  حقوق  ضد  ما  اگر  كرد:  اظهار 
پس آمريكا چيست كه رئيس جمهورش در 
نطق تلويزيونى خود مى گويد درسال جارى 
آمريكا  در  گلوله  ضرب  به  نفر  هزار   400

كشته شده اند.
داد:  ادامه  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس 
دانشگاه  مكان آرامى براى معرفت اندوزى است 
هر  ميانگين  طور  به  آمريكا  دانشگاه هاى  در  اما 
دو هفته يكبار درگيرى مسلحانه شكل مى گيرد 

و چندين كشته و زخمى به جا مى گذارد.
استفاده  با  بايد  ما  كرد :  تاكيد  پايان  در  وى 
ساختن  روشن  ضمن  دشمن،  ضعف  شرايط  از 
و  جامعه  از  جهانيان  به  آن ها  جنايتكار  چهره 
شرايط كشور خودمان دفاع كنيم و اجازه ندهيم 
كشورمان  عليه  غرب  رسانه اى  جنجال هاى  كه 

در ذهن مردم دنيا ماندگار شود.
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السالم عليك يا على ابن موسى الرضا
بنام خدا

اما بعد ...
سپاس  را  او  و   ، كنيم  مى  آغاز  خدا  به  توكل  با 
كه پس از سى سال فعاليت فرهنگى ، سياسى، 
اجتماعى و اندوختن تجربه، پس از چندين سال 
پيگيرى، مجوز انتشار هفته نامه جهان اخبار صادر 

گرديد.
يكى از افتخارات صاحب امتياز و مجموعه دست 
اندركار و توانمند اين نشريه، تجربيات گرانسنگ 

اشتغال در سمتها و مسئوليت هاى مختلف بوده كه با بهره گيرى و مساعدت 
برترين نخبگان كشورى و استانى پتانسيل خوبى را فراهم آورده است.

بى شك، تجزيه و تحليل مشكالت استان و ارائه راهكارهاى عملى با بهره 
مندى از نظرات فرهيختگان متفكر و باتجربه يكى از اهداف اين نشريه خواهد 

بود و اميدوارم قدمهاى موثرى برداشته شود.
اولـين قـدم ، شناسـايى مشكالت استـان ، سپس طـرح در گـروههـاى 
و  نخبگان  توسط  عملى  و  مناسب  راهكار  يافتن  آن  از  بعد  و  تخصصى، 
فرهيختگان است و در خاتمه ارائه به مسئولين مربوطه، پيگيرى و اطالع 

باشد. مى  عمومى  رسانى 
گرچه به نظر برخى كارشناسان، مشكالت فراوانى در استان وجود دارد ولى 
درجه بندى مشكالت، اهميت اساسى دارد، براى مثال آلودگى آب كارون، 
بيكارى، ريزگردها، مديران ضعيف يا منفعت طلب كه باعث تالمات روحى 
به  پرداختن  لذا  هستند،  حاد  مشكالت  از  گرديده  استان  عزيزان  جسمى  و 
مسائل كم اهميت نبايد ما را از مسائل مهم به حاشيه براند...! لذا پرداختن 

به مسائل اصلى و پيگيريهاى مستمر نتيجه خواهد داد.
 اما نكته اى كه بايد به آن توجه شود اينكه هموطنان عزيز براى رسيدن به 
خواسته هاى مدنى مشروع و قانونى خود، بايد از شيوه هاى منطقى، مسالمت 
آميز و منطبق با قانون استفاده كنند تا با انطباق بر مدنيت و قانون گرايى و 
استفاده از روشهاى صحيح در جهت بدست آوردن يا حفظ حقوق خود و ساير 

هموطنان به نتيجه دلخواه دست يابند.
قانون  از  تخلف  با  اى  جامعه  هر  قانونى  و  عرفى  حقوق  احقاق  است  بديهى 
هيچگونه سنخيتى ندارد و منتج نخواهد بود و همانگونه گه گفته مى شود: 

"خيراالمور اوسطها" پسنديده ترين شيوه، ميانه روى در كارهاست.
اما نكته حائز اهميت اينكه صبر و حفظ خونسردى، وحدت، خواسته هاى منطقى،  

قابل اجرا و فراگيربودن تقاضا از ويژگى هاى مطالبات عمومى مردم است. 
نكته ديگر اينكه استان خوزستان با توجه به موقعيت خاص استراتژيكى، تحت 
تأثير رخدادهاى ساير كشورهاى مجاور و حتى خاورميانه مى باشد كه ان شاءا... 

مد نظر خواهد بود.
مجموعه  اين  فن  اهل  و  فرهيختگان  نخبگان،  دارم،  واثق  رجاء  خاتمه  در 

در  پيش  از  بيش  و  نموده  يارى  را 
سطح  ارتقاء  و  مشكالت  حل  جهت 

جامعه تالش نمايند.
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مسئول سازمان بسيج فرهنگيان 
خوزستان: 

55 درصد جامعه 
فرهنگيان خوزستان
عضو بسيج هستند

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:

پايگاه هاى محلى بسيج مى توانند 
تاثير بين المللى داشته باشند

رييس مجلس شوراى اسالمى گفت: مردم منطقه 
بايد به اين اطمينان برسند كه رويكرد غرب بدان ها 
تغيير كرده است زيرا به دليل رفتارهاى دوگانه اى 
كه تا كنون وجود داشته اين اعتماد در حال حاضر 
شوراى  مجلس  رييس  الريجانى  على  ندارد.  وجود 
اسالمى در ديدار با كريسپين بالنت رييس كميته 
روابط خارجى و برخى از نمايندگان پارلمان انگلستان 
گفت: سفر شما به ايران كه به منظور گسترش روابط 
صورت گرفته است اقدام مثبتى است، ولى اگر مردم 
كشور ما نسبت به اين روابط با ديده شك مى نگرند 
به دليل رفتارهايى است كه كشور انگلستان در گذشته 

با مردم ما داشته است.
وى خاطر نشان كرد: جمهورى اسالمى ايران هميشه 
به دنبال رفتارهاى دوستانه و صلح آميز با كشورهايى 
است كه به دور از هرگونه تفكر سلطه طلبى و در 

راستاى اهداف مشترك و منافع دو جانبه باشد.
افزود:  ادامه  در  اسالمى  شوراى  مجلس  رييس 
نگاه ما به آينده و حركت سازنده رو به جلو است و 
ما در زمينه هاى اقتصادى به ويژه در حوزه نفت و 
پتروشيمى مى توانيم روابط خوبى داشته باشيم و 

روابط پارلمانى هم در حال بهبود است.
الريجانى با اشاره به اهميت برقرارى امنيت در منطقه 
تصريح كرد: بايد به صورت واقع بينانه امنيت پايدار 
در منطقه به وجود بيايد و اكنون درگيرى هايى كه 
در افغانستان، پاكستان، عراق و ساير كشورها وجود 
دارد اين امنيت را به شدت متزلزل ساخته است. وى 
تصريح كرد:دخالت كشورهايى مثل آمريكا نه تنها 
باعث ثبات در منطقه نشد، بلكه مسائل و مشكالت 

اين كشورها را تشديد كرد.
رييس مجلس در ادامه با بيان اين نكته كه چرا چنين 
مسائلى به وجود آمده است و ريشه هاى آن در كجاست، 
تاكيد كرد: اينگونه مسائل در يك نشستى كوتاه و به 
سادگى قابل حل نيست و در آن هم عوامل منطقه اى 
و هم عوامل بين المللى دخيل است و البته از ريشه هاى 

فرهنگى هم نمى توان غافل ماند.
الريجانى گفت: عوامل منطقه اى مانند تامين منابع 
كه توسط  كشتار جمعى است  مالى و سالح هاى 
و  پذيرد  مى  صورت  منطقه  در  شما  خود  دوستان 
تروريست ها توسط آنها حمايت مى شوند و دخالت 
خود  گفته  به  اينكه  مانند  است  المللى  بين  هاى 
آمريكايى ها نيروهايى به منطقه مانند كشور سوريه 
آنها  به  داعش،  با  مبارزه  جاى  به  كه  فرستند  مى 

مى پيوندند و در كشتار مردم سهيم مى شوند.
رشد  به  اشاره  با  اسالمى  شوراى  مجلس  رييس 

بينش سياسى مردم منطقه تاكيد كرد: اكنون زمان 
تغيير كرده است و هوشيارى سياسى مردم افزايش 
يافته و به دنبال برقرارى دموكراسى هستند و مى 
باشند؛  حاكم  سرنوشتشان  بر  خودشان  خواهند 
كه  هستند  اين  دنبال  به  كه  بحرين  مردم  مانند 
با داشتن حق رأى، خود نخست وزير كشورشان 
مسئله  افزود:  وى  نباشد.  فرمايشى  و  برگزينند  را 
ريشه  بايد  منطقه  در  امنيت  برقرارى  و  تروريسم 
اى حل شود و با يك كار تبليغاتى و براى رسيدن 
به يك راه حل موقت اين كار صورت نمى پذيرد.

وحدت  دولت  تشكيل  از  حمايت  ضمن  الريجانى 
ملى در كشورهاى درگير جنگ اظهار داشت: اگر در 
كشورهايى مانند بحرين، يمن و ... يك دولت متشكل 
از گروه هايى كه تشكيل دهنده اقوام آن كشور هستند 
به وجود آيد، خيلى زود جنگ در آن كشورها خاتمه 

خواهد يافت مانند اتفاقى كه در عراق افتاد.
رييس مجلس در ادامه با اشاره به تصوير ذهنى منفى 
موجود در رفتار غرب در منطقه خاطر نشان كرد: اگر 
كشورهاى غربى به دنبال اين هستند كه با تروريسم 
مبارزه كنند، در ابتدا بايد ذهنيتى كه نسبت بدان ها 
وجود دارد از بين ببرند زيرا كشورهاى منطقه معتقدند 
كه غرب از مسئله تروريسم به صورت ابزارى استفاده 
مى كنند. وى گفت: قدم اول در اين راه اين است 
كه از كشورهاى دوست خود در منطقه بخواهيد 
كه از حمايت هاى خود از گروه هاى تروريستى 
دست بردارند و براى آنها سالح و نفت تهيه نكنند.

الريجانى افزود: نكته دوم رسيدن به يك فهم و 
روش واحد براى مبارزه با داعش و ساير گروه هاى 
تروريستى است. رييس مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به لزوم تقويت دموكراسى در منطقه اظهار 
راه  تنها  دموكراسى  كه  گفت  توان  نمى  داشت: 
مبارزه با تروريسم است ولى برقرارى آن در منطقه 

از رشد و نفوذ گروه هاى تروريستى مى كاهد.
*نمايندگان جديد و جوان در پارلمان انگلستان 

احترام بسيار زيادى براى ايران قايلند
رييس  بالنت  كريسپين  گزارش  اين  براساس 
ما  گفت:  انگلستان  پارلمان  خارجى  روابط  كميته 
با سفر به ايران به دنبال آن هستيم كه پتانسيل 
هايى كه مى تواند باعث رشد همكارى ها بين دو 
كشور شود را شناسايى كنيم و دراين راستا با 9 

كشور ديگر منطقه هم گفت وگو خواهيم كرد.
رييس كميته روابط خارجى پارلمان انگلستان افزود: 
ناامنى در منطقه براى همه زيان بار است و ما به 
دنبال آن هستيم با كمك كشورهاى بزرگ منطقه 

مثل ايران از رشد و گسترش اين گروه هاى مخرب 
جلوگيرى كنيم كه ناامنى در اين منطقه نا امنى در 

كل جهان را به دنبال داشته است.
بالنت اظهار داشت: االن زمان برقرارى ثبات در 
منطقه است و براى رسيدن به اين هدف به دنبال 

بازسازى روابط خود با كشورهاى منطقه هستيم.
وى تصريح كرد:بايد به اين نكته اشاره كنيم كه 
انگلستان  پارلمان  در  جوان  و  جديد  نمايندگان 
احترام بسيار زيادى براى ايران قايلند و به دنبال 

رابطه دوستانه با اين كشور هستند.
رييس كميته روابط خارجى پارلمان انگلستان تاكيد 
كرد: كشور انگليس به دنبال اين است كه بتواند به 
داشته  منطقه  امنيت  برقرارى  در  سهمى  خود  نوبه 
باشد زيرا همانطور كه قبال هم اشاره كردم بى ثباتى 

براى همه كشورها خطرناك خواهد بود.
كميته  رييس  بالنت  كريسپين  ايرنا،  گزارش  به 
روابط خارجى پارلمان انگليس در راس يك هيات 
پارلمانى و و به دعوت عالءالدين بروجردى رييس 
مجلس  خارجى  سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون 

شوراى اسالمى، دو روز پيش به تهران آمد.
رييس  الملل  بين  امور  مشاور  االسالم  شيخ  حسين 
گفت  در  چهارشنبه  روز  اسالمى،  شوراى  مجلس 
وگو با خبرنگار پارلمانى ايرنا اظهار داشت : اين هيات 
پارلمانى قرار است در سفر سه روزه اش با جمعى از 
مسووالن ايرانى از جمله على اكبر واليتى رييس مركز 
شوراى  رييس  خرازى  كمال  استراتژيك،  تحقيقات 
راهبردى روابط خارجى، مجيد تخت روانچى معاون 
اروپا و آمريكاى وزير امور خارجه و يكى از معاونان 

دبير شوراى عالى امنيت ملى ديدار و گفت و گو كند.
بالنت هفته پيش در گفت وگو با ايرنا گفت: «هر 
كس كه با اين قسمت از كره زمين آشنايى داشته 
باشد، مى داند كه ايران يكى از تمدن هاى بزرگ 
جهان است و اينكه تاكنون به نحوى نامناسب در 

انزوا بوده است، براى همه ما فاجعه بوده است.»

رييس مجلس شوراى اسالمى:

زمان برخوردهاى دوگانه در منطقه 
پايان پذيرفته است

با احترام با احترام 
صادق سالمت دومصادق سالمت دوم

صاحب امتياز و مديرمسئولصاحب امتياز و مديرمسئول



2
معاون استاندار خوزستان خبر داد: 

سقوط يك فروند پهپاد در شوش
معاون امنيتى انتظامى استاندار خوزستان از سقوط يك فروند پهپاد 
كه  اين   بيان  با  دهقان  قدرت ا...  داد.  خبر  شوش  شهرستان  در 
كرده  سقوط  شوش  شهرستان  روستاهاى  از  يكى  در  پهپاد  اين 
است، اظهار كرد: الشه  اين پهپاد جمع آورى و در اختيار نيروهاى 
بررسى هاى  سپاه  افزود:  وى  است.  گرفته  قرار  سپاه  هوافضاى 
بيشترى براى علت و شناسايى اين پهپاد انجام خواهد داد. معاون 
وجود  مشكلى  هيچ  اكنون  گفت:  خوزستان  استاندارى  انتظامى 

ندارد و اين سقوط خسارتى به دنبال نداشته است.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خوزستان:
توليد 25 ميليون تن محصوالت كشاورزى 

در خوزستان هدف گذارى شده است
اجراى  با  گفت:  خوزستان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
برنامه هاى مختلف، توليد 25 ميليون تن محصول كشاورزى در 

سال را در استان هدف گذارى كرده ايم.
كيخسرو چنگلوايى با بيان اينكه خوزستان بزرگ ترين توليدكننده 
محصوالت كشاورزى است، اظهار كرد: در طول سال، حدود 14.5 

ميليون تن توليدات كشاورزى متعلق به استان خوزستان است.
كاشت  خوزستان  در  محصول  نوع   138 اينكه  به  اشاره  با  وى 
توليد  حجم  و  تنوع  نظر  از  خوزستان  گفت:  مى شود،  برداشت  و 
محصوالت كشاورزى نيز استان منحصربه فردى محسوب مى شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى خوزستان تصريح كرد: خوزستان 
جزو معدود استان هايى است كه در تمام چهارفصل سال، كاشت 

و برداشت در آن صورت مى گيرد.
برنامه هاى  استان  كشاورزى  جهاد  در  كرد:  عنوان  چنگلوايى 
مختلفى براى افزايش توليد داريم به  گونه اى كه مقرر شده در يك 
افق ميان مدت، سطح توليدات استان را به 25 ميليون تن برسانيم.
وى در ادامه با بيان اينكه، دزفول نگين خاتم كشاورزى خوزستان 
است، اظهار كرد: دزفول از نظر شرايط اقليمى و وضعيت آبيارى 
حاصلخيز  اراضى  اينكه  ضمن  دارد  قرار  خوبى  بسيار  وضعيت  در 

شهرستان نيز عمدتًا در كالس هاى سطح يك و دو هستند.
مدير جهاد كشاورزى خوزستان افزود: دانش فنى باالى كشاورزان 
دزفولى و كشت و صنعت هايى كه در اين شهرستان وجود دارد 
مجموعه شرايطى را فراهم كرده كه در دزفول هم از تنوع كشت 
خوبى برخوردار باشيم و هم اينكه تناوب به خوبى رعايت مى شود.

شهردار اهواز از روند احداث مسير 
دسترسى هاى شرقى و غربى پل نهم بازديد كرد

دو روز گذشته سيد خلف موسوى  شهردار اهواز از روند احداث 
مسير دسترسى هاى  شرقى و غربى پل نهم بازديد كرد.  

در اين بازديد سيد خلف موسوى گفت: با توجه به رشد و توسعه سريع 
شهر اهواز، احداث راههاى دسترسى درون شهرى  از ضرورت و اهميت 
خاصى برخوردار است و تالش مى كنيم متناسب با اين رشد شهرى 
شبكه حمل و نقل درون شهرى را توسعه دهيم. شهردار اهواز اظهار 
كرد: در واقع تكميل و راه اندازى اين پروژه باعث تسهيل در عبور مرور 
شهروندان و كاهش ترافيك بلوار پاسداران، ميدان شهيد بندر و ميدان 
نخل مى شود. وى در خصوص مسيرهاى دسترسى پل نهم گفت: 
مسير شرقى بازگشايى شده و با توجه به مشكالتى كه در مسير غربى 
است نياز به بررسى دارد و تالش مى كنيم كه اين موارد را  رفع كنيم.

مبادالت تجارى 
از مرز شلمچه 24 ساعته مى شود

رييس اتاق بازرگانى خرمشهر گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقد 
شده اخير بين مسئولين خوزستان و طرف عراقى مقرر شد زمان 
انجام مبادالت تجارى از مرز شلمچه 24 ساعته شود. سيد احمد 
رييس  معاون  دستور  به  نامه  تفاهم  اين  كرد:  اظهار  فر  حسينى 
جمهور مبنى بر فعاليت شبانه روزى گمركات در مرزها، با كشور 
عراق انجام شد اما براى اجرا نيازمند تمكين طرف عراقى هستيم.
وى افزود: كشور عراق در پذيرفتن اين تعهدنامه قول مساعد داده 

و فقط منتظر تاييد نهايى استاندار بصره براى اجراى آن هستيم.
رييس اتاق بازرگانى خرمشهر تصريح كرد: هدف از امضاى اين تفاهم نامه 

تسهيل در امر صادرات كاالى غير نفتى از مرز شملچه بوده است.

پيشگامى منطقه ويژه اقتصادى 
بندر امام خمينى (ره) در برگزارى 
دوره هاى آموزشى لجستيك بندرى

بخش  در  شاغل  كاركنان  هاى  مهارت  و  دانش  ارتقاء  هدف  با 
در  بندرى  لجستيك  خدمات  كيفيت  افزايش  و  بندرى  خدمات 
منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى(ره) ، 48 دوره آموزشى در 

رشته هاى مختلف اين موضوع برگزار گرديد. 
به گزارش روابط عمومى، معاون طرح و توسعه اداره كل بنادر و 
و  بنادر  سازمان  رويكرد  به  اشاره  با  خوزستان،  استان  دريانوردى 
دريانوردى  مبنى بر ارتقاء كيفيت خدمات  ارائه شده توسط تأمين 
در  رويكرد  اين  سازى  يكسان  لزوم  و  بندرى  خدمات  كنندگان 
سطح بنادر كشور  با استفاده از  استانداردهاى آموزشى در بخش 
لجستيك بندرى، اظهار داشت: پس از ابالغ دستور العمل سازمان 
بنادر و دريانوردى در اين خصوص، اداره كل بنادر و دريانوردى 
استان خوزستان ضمن  تدوين برنامه هاى آموزشى جامع و مدون 
به منظور اجراى  سريع  و پوشش تمامى كاركنان واجد شرايط،  
موفق گرديد 48 دوره ى آموزشى در زمينه ى ارتقاء مهارت هاى  
خدمات لجستيك بندرى برگزار نمايد، اين 48 دوره شامل 10دوره 
عمومى، 29 دوره ى تخصصى و 9 دوره آموزشى بوده كه با حضور 
بيش از 300 نفر از كاركنان  فعال  در حوزه هاى مرتبط با خدمات 

لجستيك بندرى در سال جارى برگزار گرديده است.
عليرضا خجسته با اشاره به ملزم بودن كليه ى شركت هاى فعال 
در منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى(ره) به اجراى "دستور 
هاى  حوزه  در  فعال  نيروهاى  تخصص  و  دانش  ارتقاء  العمل 
خدمات لجستيك بندرى" تصريح كرد: منطقه ويژه اقتصادى بندر 
به  و  كامل  اجراى  در  پيشگام  بندرى  عنوان  به  خمينى(ره)  امام 
هنگام  برگزارى دوره هاى آموزشى لجستيك بندرى در  بين بنادر 
هاى  هماهنگى  انجام  با   كه   گردد  مى  محسوب  كشور  سراسر 
تصويب  و  مدون  هاى  برنامه  اجراى  و  سازمانى  درون  مديريتى 
شده ى آموزشى توانسته است پس از برگزارى دوره هاى آموزشى 
مهارت  و  شايستگى  هاى  حوزه  در  گواهينامه  نوع    71 مذكور، 
پسكرانه اى و بندرى  و 17 نوع گواهينامه در حوزه كشتيرانى و 

نمايندگى كشتيرانى صادر نمايد.
وى در تشريح انواع دوره ها افزود: دوره هاى كار با انواع تجهيزات 
از قبيل جرثقيل هاى ساحلى، جرثقيل هاى  كشتى، كشنده ها، 
تخصصى  هاى   دوره  سرى  از   ،... و  ها  ليفت  تاپ  ها،  ليفتراك 

راهبرى پايانه  محسوب مى شوند. 

استاندار خوزستان از مرز چذابه بازديد كرد
استاندار خوزستان پيش از ظهر ديروز به صورت ناگهانى و بدون 
اطالع قبلى در مرز چذابه حضور يافت و از روند خدمات رسانى 

به زائران بازديد كرد.
عبدالحسن مقتدايى در حاشيه اين بازديد اظهار كرد: اين بازديد 
و  زائران  به  ارائه شده  خدمات  كيفيت  امكانات،  بررسى  به منظور 
همچنين محك زدن ميزان مسئوليت پذيرى دستگاه هاى ذى ربط 

صورت گرفت.
وى افزود: با توجه به ناگهانى و بدون اطالع بودن اين بازديد، 
و  حج  گذرنامه،  مانند  مسئول  دستگاه هاى  كه  كرديم  مشاهده 
حضور  رسان  خدمات  دستگاه هاى  ساير  و  شهردارى ها  زيارت، 
فعال و مثمر ثمرى در مرز چذابه دارند. ضمن اينكه حضور مردم 

نيز در مرز بسيار چشمگير است.
در  ايران  سفير  و  عراق  كشور  وزير  معاون  بازديد  از  مقتدايى 
عراق از مرز چذابه خبر داد و گفت: معاون وزير كشور عراق كه 
مسئوليت گذرگاه هاى خروج و ورود زائران را نيز بر عهده دارد با 
همراهى حسن دانايى فر سفير ايران در عراق در مرز حضور يافت 
و از روند اقدامات صورت گرفته و كيفيت امور ابراز رضايت كرد.

وى با اشاره به اينكه صدور ويزا براى متقاضيان در مرز صورت 
ساير  چه  و  خوزستانى  شهروندان  چه  زائران  به  گفت:  مى گيرد، 
استان ها، توصيه مى كنم قبل از مراجعه به مرز نسبت به صدور 
ويزاى خود اقدام كنند و اجازه دهند صدور ويزا در مرز براى موارد 
خاص صورت بگيرد تا شاهد تسهيل در روند خدمات رسانى هرچه 

بهتر به زائران باشيم.
مقتدايى تأكيد كرد: شرايط امنيتى، بهداشتى، پشتيبانى، خدماتى، 
محتوايى را مطلوب ارزيابى مى كنم كه اين امر نشان از آمادگى 

كليه دستگاه هاى مسئول دارد.
سفير  و  عراق  كشور  وزير  معاون  همراهى  با  خوزستان  استاندار 
از  و  شد  عراق  كشور  وارد  ديروز  ظهر  از  پيش  عراق  در  ايران 

امكانات فراهم شده براى زائران اربعين حسينى بازديد كرد.

از روابط عمومى شركت 
ملى مناطق نفت خيز جنوب تجليل شد

روابط عمومى شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب در يازدهمين 
سمپوزيوم بين المللى روابط عمومى در رشته ارتباطات الكترونيك 

به عنوان روابط عمومي برتر  برگزيده و تجليل شد . 
در اين رويداد علمى - آموزشى، از ميان 137 سازمان دولتى و 
خصوصى، روابط عمومى شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب به 
الكترونيك"  ارتباطات  رشته  در  برگزيده  عمومى  "روابط  عنوان 
مورد تجليل قرار گرفت و علمدار متولي رييس انتشارات، تبليغات 
برتر  كارشناس  عنوان  به  نيز  عمومي  روابط  اين  رسانه  امور  و 
شناخته  شد. اين سمپوزيوم همزمان با دوازدهمين جشنواره روابط 
عمومي هاي برتر ايران با حضور اساتيد و فعاالن داخلي و خارجي 
حوزه روابط عمومي و مديران روابط عمومي نهاد ها و سازمان 
پژوهشگاه  هاى  همايش  مركز  در  آبان  يكشنبه 24  كشور  هاي 

نيرو در تهران برگزار شد.
در اين سمپوزيوم ، دو كارگاه آموزشى با عناوين " طراحي و نگارش 
در  سازي  فرهنگ  هاي  كمپين  و"طراحي  ارتباطى"  هاى  كمپين 
از  اساتيدي  توسط  برگزيده  مقاله  هشت  و  برگزار  عمومي"  روابط 

كشورهاي ايران، آمريكا، ايتاليا، اسپانيا و هلند ارائه شد.
نفت  مناطق  ملى  شركت  عمومى  روابط  سازد  مي  نشان  خاطر 
خيز جنوب عالوه بر مؤفقيت فوق طي 2 ماه گذشته نيز مؤفق به 
كسب مقام برتر رشته "مطالعات اجتماعى" در هفتمين جشنواره 

روابط عمومى هاى برتر صنعت نفت گرديد.

اولين پست كمپكت دفني توسط متقاضي 
در اهواز نصب و به بهره برداري رسيد

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز  به منظور 
استفاده از فن آوري هاي جديد و اجراي طرح هاي ابتكاري شركت 
توزيع نيروي برق، براي اولين بار در كشور توسط متقاضي يك 
نمونه پست كمپكت دفني با ظرفيت 630كيلو ولت آمپر نصب و 

به بهره برداري رسيد. 
اين  مهندسي  و  ريزي  برنامه  معاونت  جوالئي  بهرام  مهندس 
 630 قدرت  با  پست  اين  گفت:  خبرفوق  اعالم  با  شركت 
كه  پزشكي  بزرگ  مركز  يك  برق  تامين  براي  آمپر  كيلوولت 
متقاضي يك انشعاب ديماند است  طراحي و در زميني به ابعاد 
1/5 * 2/5 متر مربع در حاشيه ي پياده رو در منطقه پر تراكم 

شد. مدفون  اهواز  كيانپارس 
وي در ادامه افزود: از مهمترين مزاياي اين اقدام كم شدن طول شبكه 
فشار ضعيف به منظور تحقق كاهش تلفات شبكه توزيع،  عايق بودن 
كليه اتصاالت ترانسفورماتور و صرفه جوئي در هزينه هاي سرمايه 
گذاري اوليه با توجه به قيمت زياد زمين در بافت هاي پر تراكم، 
مركزي و تجاري شهر جهت نصب اين پست ها دانست. همچنين 
سهولت بهره برداري و برخورداري از شاخص هاي قابليت اطمينان 

و پايداري شبكه از ديگر امتيازات  اين پست  ها به شمار مي رود.

حضور مقتدرانه بسيجيان سد و نيروگاه 
شهيد عباسپور در رزمايش مدافعان حرم

بسيجيان سد و نيروگاه شهيد عباسپور در رزمايش مدافعان حرم 
در شهر قلعه خواجه انديكا حضور يافتند.

به گزارش شبكه خبرى سازمان آب و برق خوزستان، همزمان با 
اجراى رزمايش مدافعان حرم در سرتاسر ميهن اسالمى، بسيجيان 
سد و نيروگاه شهيد عباسپور شامل كاركنان، رزمندگان و ايثارگران 
هشت سال دفاع مقدس پا به پاى بسيجيان شهرستان انديكا در 

مانور عملياتى مدافعان حرم شركت كردند.
"سيد داريوش صالحى" مدير روابط عمومى سد و نيروگاه شهيد 
عباسپور گفت: در اين رزمايش كه در منطقه آموزشى سپاه ناحيه 
شهرستان انديكا و به مدت دو روز برگزار شد، بيش از يكصد تن 
از بسيجيان اين شركت با شور و عشق به اهل بيت عصمت و 

طهارت(ع) و ميهن اسالمى ايران حضور يافتند.
وى در ادامه افزود: در رزمايش مدافعان حرم كه با هدف تمرين 
دفاعى،  هاى  طرح  مرور  و  بسيجى  نيروهاى  نظرى  هاى  آموزه 
امنيتى و اعالم آمادگى همه جانبه به دشمنان خارجى و همچنين 
گرديد،  اجرا  فرماندهى  و  بسيجى  نيروهاى  آمادگى  و  ارزيابى 
نظامى،  مانور  در  شده  تعيين  پيش  از  هاى  آموزش  و  ها  برنامه 
شهرستان  اين  بسيجيان  توسط  فرضى  دشمن  اهداف  و  مواضع 

فتح و منهدم شد.

نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: در شرايط فعلى صنعت فوالد در 
ركود به سر مى برد و نمايشگاه فوالد خوزستان 
مى تواند باعث تحرك و خروج از ركود در اين 

صنعت شود.
اسماعيل جليلى عنوان كرد: برگزارى نمايشگاه 
شرايط  به  توجه  با  اهواز،  در  فوالد  بين المللى 
تحريم هاى  از  پس  كشور  كنونى  حساس 
بازارهاى  از  بردن  سهم  به منظور  اقتصادى 

صنعتى در كل جهان بسيار تأثيرگذار است.
شده  راكد  زمان  اين  در  فوالد  بازار  افزود:  وى 
پويايى،  ايجاد  باعث  مى تواند  نمايشگاه  اين  و 
تحول و افزايش درآمدهاى استانى و كشورى 

در اين صنعت شود.

بــرگـزارى  كــرد:  تـصريح  جـليلى 
در  فوالد  بين المللى  نمايشگاه  نـخستين 
خوزستان مى تواند پتانسيل هاى موجود اين 
صنعت در استان را شكوفا و باعث رونق بازار 

داخلى آن شود.
اولين نمايشگاه تخصصى متالوژى، فوالد، 
معدن، ريخته گرى و صنايع وابسته 23 تا 
محل  در  بار  نخستين  براى  دى ماه   26
خوزستان  بين المللى  نمايشگاه هاى  دائمى 

برگزار مى شود.
همزمان با برگزارى اين نمايشگاه، نوزدهمين 
گپ فوالدى كشور نيز برپا خواهد شد. در اين 
با  بين المللى  و  داخلى  تاجر   500 حدود  گپ 

توليدكنندگان استانى ديدار خواهند كرد.

نماينده مسجدسليمان در مجلس:

نمـايشگاه فوالد خوزستان مى تـواند 
اين صنعت را از ركود خارج كند

خبرخبر

خبركدهخبركده
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خوزستان  فرهنگيان  بسيج  سازمان  مسئول 
استان  بسيجيان  جامعه  از  درصد   55 گفت: 

خوزستان عضو بسيج فرهنگيان هستند.
نشست  در  ديروز  ظهر  از  پيش  طريفى  رضا 
كرد:  اظهار  بسيج  هفته  مناسبت  به  خبرى 
آبان  از 30  معموًال  بسيج  هفته  رسمى  شروع 
بوده ولى امسال شروع رسمى آن را از دو روز 

گذشته بوده و تا پنجم آذرماه نيز ادامه دارد.
عنوان  تحت  آبان   29 جمعه  افزود:  وى 
نام گذارى  انتظار»  و  واليتمدارى  «بسيج، 
فرهنگيان  حضور  قبيل  از  برنامه هايى  و  شده 
بسيجى در نماز عبادى ـ سياسى جمعه سراسر 
كشور و فضاسازى تبليغاتى در سطح ادارات و 

واحدهاى آموزشى در اين روز اجرا مى شود.
خوزستان  فرهنگيان  بسيج  سازمان  مسئول 
عنوان  تحت  آبان   30 شنبه  كرد:  تصريح 
«بسيج، بصيرت و استكبارستيزى» نام گذارى 
شده و برنامه هايى از قبيل برگزارى نمايشگاه 
معرفى شهداى فرهنگى و آثار آن و برگزارى 
موضوع  با  روشنگرى  و  بصيرتى  نشست هاى 
وضعيت سياسى فعلى جامعه را خواهيم داشت.

برگزارى مراسم يادواره شهدا
تحت  آذر  يكم  يكشنبه،  كرد:  بيان  طريفى 
مقاومتى»  اقتصاد  و  خودكفايى  عنوان «بسيج، 
نام گذارى شده و برنامه هايى از قبيل نشست هاى 
در  فرهنگيان  بسيج  نقش  تبيين  و  روشنگرى 
اقتصاد مقاومتى، كالس هاى رايگان مهارتى و 
مشاوره تحصيلى توسط معلمان بسيجى براى 

دانش آموزان برگزار مى شود.
عنوان  تحت  آذر،  دوشنبه دوم  كرد:  عنوان  وى 
«بسيج، خودباورى و جهاد علمى» نام گذارى شده 
و برنامه هايى از قبيل برگزارى نشست هم انديشى 
با محوريت چگونگى باال بردن احساس مسئوليت 
معلمى در فرهنگيان و برگزارى مراسم يادواره 

شهدا در سطح كانون ها را شاهد خواهيم بود.
مسئول سازمان بسيج فرهنگيان خوزستان ادامه 
«بسيج،  عنوان  تحت  آذر  سوم  سه شنبه  داد: 
نام گذارى  اسالمى»  زندگى  سبك  و  خانواده 
شده و برنامه هايى از قبيل برگزارى كارگاه هاى 
برپايى  و  (جمعيت)  زندگى  سبك  و  آموزشى 
پايگاه هاى مشاوره تحصيلى و خانواده در سطح 

كانون ها را شاهد خواهيم بود.
طريفى يادآور شد: چهارشنبه چهارم آذر تحت 
اسالمى»  بيدارى  و  وحدت  «بسيج،  عنوان 
جلسات  قبيل  از  برنامه هايى  و  شده  نام گذارى 
سطح  در  فرهنگيان  بسيج  هفتگى  شوراى 
توسط  مشترك  صبحگاه  و  شهرستان ها 

كانون ها در سراسر كشور اجرا مى شود. 
فرهنگى  بسيجيان  از  نيز  استانى  برنامه اى  در 

فعال نيز تجليل و تقدير مى شود.
وى اضافه كرد: پنج شنبه پنجم آذر نيز به عنوان 
و  شده  نام گذارى  شهادت»  و  ايثار  «بسيج، 
گل باران  و  عطرافشانى  جمله  از  برنامه هايى 
مزار شهدا و سركشى و تجليل از خانواده هاى 

شهداى فرهنگى را برگزار خواهيم كرد.
خوزستان  فرهنگيان  بسيج  سازمان  مسئول 
حضور  با  همايش  يك  نيز  گذشته  روز  گفت: 
از  بسيجى  مدارس  مديران  از  نفر   300
دزفول  و  شاوور  انديمشك،  شوش،  شهرهاى 
علميه  حوزه هاى  آموزشى  معاون  شد.  برگزار 
بود.  همايش  اين  ويژه  ميهمان  نيز  كشور 
بسيجيان  تجمع  مراسم  كرد:  تأكيد  طريفى 
خواهيم  هم  را  اهواز  به ويژه  استان  سراسر  در 
داشت. مراسم اهواز معموًال در جاده ساحلى و 

يا اينكه در مصال برگزار مى شود.
هر معلم و دانش آموز يك سفير

مسئول سازمان بسيج فرهنگيان خوزستان بيان 

كرد: 55 درصد از جامعه هدف بسيج فرهنگيان را 
جذب كرده و 60 درصد از اين اعضا كه به شكل 
رسمى عضو سازمان بسيج هستند را بانوان و 40 

درصد را نيز مردان تشكيل مى دهند.
توانمندسازى  بحث  كرد:  تصريح  طريفى 
معلمان در مقابله با جنگ نرم، برنامه ريزى شده 
براى دانش آموزان در قالب طرح هاديان بصير 
برنامه هايى را اجرا مى كنيم. در واقع هر معلم 
و دانش آموز را يك سفير اطالع رسانى دانسته 
كه اهداف بسيج براى خانواده، دانش آموزان و 

ساير فرهنگيان توجيه مى كند.
پژوهشى  و  علمى  توانمندسازى  به  اشاره  با  وى 
معلمان گفت: رسالت اصلى بسيج فرهنگيان جذب 
است و در راستاى اين رسالت مهم در بسيج به روى 
همه باز بوده و حقيقتاً بسيج در هيچ جناح و گروه 

سياسى نمى گنجند و متعلق به همه اقشار است.
خوزستان  فرهنگيان  بسيج  سازمان  مسئول 
ادامه داد: خوشبختانه سازمان بسيج فرهنگيان 
ادارات  بين  در  گذشته  سال  خوزستان 
آموزش وپرورش كشور، مقام دوم و سوم كشورى 
را در دوازدهمين جشنواره علمىـ  پژوهشى كشور 
كسب كرد. همچنين سال گذشته 11 عنوان از 
مقاالت ارسالى اين استان در كتابچه مخصوص 
جشنواره به چاپ رسيده بود درحالى كه سال قبل 

از آن تنها يك مقاله چاپى داشتيم.
طريفى با اشاره به كسب عنوان موفق ترين قشر 
بسيجى در جشنواره استانى مالك اشتر عنوان 
كرد: معموًال براى هفته بسيج يك شعار تعيين 
مى شود و شعار امسال نيز «بسيج دست قدرت 
خداست» تعيين شده است. هدف از انتخاب اين 
نام، تبيين نقش و جايگاه فرهنگيان در تقويت 
اقتدار ملى و جلوگيرى از نفوذ دشمن به دستگاه 

بزرگ تعليم و تربيت است.
برنامه ريزى براى همايش مدافع حرم

وى يادآور شد: ديدار با خانواده شهداى فرهنگى 
و غيرفرهنگى با هدف دلجويى و قدردانى از 
آنها و تقدير از بسيجيان نمونه در هفته بسيج 
فرهنگيان و اعزام آنها براى ديدار با مقام معظم 
رهبرى از جمله برنامه هاى شاخصى است كه 

هر ساله اجرا مى شود.
خوزستان  فرهنگيان  بسيج  سازمان  مسئول 
تأكيد كرد: امسال هم با توجه به اينكه شهداى 
مدافع حرم را نيروى مردمى جمهورى اسالمى 
ايران مى دانيم كه تربيت يافته آموزش وپرورش 
بزرگ  همايش  يك  تا  داريم  بنا  هستند، 

شهداى مدافع حرم را برگزار كنيم.
طريفى اضافه كرد: يكى از برنامه هاى محورى 
افزايش  ضرورت  همايش هاى  سازمان  اين 
نظام  كالن  سياست هاى  به  توجه  با  جمعيت 
جمهورى است. در هر كدام يك از كانون هاى 
بسيج استان حداقل در سه نوبت از اين دست 

همايش ها را برگزار مى كنيم.
بازديد از منطقه دريايى امام حسين (ع)
با  خوزستان  فرهنگيان  بسيج  سازمان  مسئول 
اشاره به كمك به سازندگى و محروميت زدايى 
به عنوان ديگر برنامه شاخص اين سازمان گفت: 
مختلف  مناطق  در  محروميت زدايى  به منظور 
اردوهاى يك روز حلقه صالحين را برگزار كرده 
و كارهايى از قبيل هرس، برگزارى كالس هاى 
آموزشى براى دانش آموزان و واكسيناسيون را 

انجام مى دهيم.
تحصيلى  سال  ابتداى  از  كرد:  بيان  طريفى 
و  پسر  دانش آموزان  از  نفر  هزار   20 تاكنون، 
15 هزار دانش آموز دختر استان خوزستان به 

اردوهاى راهيان نور اعزام شدند. 
سال گذشته 67 هزار نفر از دانش آموزان اين 
و  شده  اعزام  نور  راهيان  اردوهاى  به  استان 
پيش بينى مى شود كه امسال به 80 هزار نفر 

افزايش پيدا كند.
از  بازديد  برنامه  آينده  هفته  كرد:  عنوان  وى 
رؤساى  براى  (ع)  حسين  امام  دريايى  منطقه 
شاهد  تا  شده  ديده  تدارك  آموزش وپرورش 

رشادت ها دريادالن سپاهى باشند.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خوزستان 
تردد  لزوم  و  شلمچه  مرزى  پايانه  آمادگى  از 
زائران اتباع خارجى در ايام اربعين حسينى از 

اين مرز خبر داد.
به  اشاره  با  موسوى  رحمان  سيد  سرهنگ 
هاى  ريزى  برنامه  و  تمهيدات  شدن  فراهم 
مرزى  هاى  پايانه  از  زائران  تردد  براى  الزم 
دو  در  خوبى  اقدامات  كرد:  اظهار  خوزستان 
گذشته  سال  به  نسبت  استان  مرزى  پايانه 
پايانه  امسال  اينكه  ضمن  است.  شده  انجام 

خارجى  اتباع  تردد  منظور  به  شلمچه  مرزى 
در ايام اربعين اختصاص يافته و اتباع خارجه 
براى تردد به كشور عراق بايد به پايانه مرزى 

شلمچه مراجعه كنند.
وى تأمين امنيت زائران اربعين حسينى را جزئى 
خوزستان  استان  پليس  ويژه  هاى  مأموريت  از 
دانست و گفت: با توجه به تردد زائران امام حسين 
(ع) از پايانه هاى مرزى شلمچه و چذابه در ايام 
اربعين فرماندهى انتظامى خوزستان تدابير ويژه 
اى براى تسهيل سفر زائران در نظر گرفته است.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خوزستان 
از زائرانى كه به صورت پياده قصد عزيمت به 
در  حضور  براى  خوزستان  مرزى  هاى  پايانه 
در  حتما  تا  خواست  دارند  اربعين  ويژه  مراسم 

روز و در مسيرهاى تعيين شده حركت كنند.
بايد  زائران  همه  اينكه  بر  تأكيد  با  موسوى 
اربعين  در  گفت:  باشند  داشته  ويزا  و  گذرنامه 
امسال خروج از مرز فقط با گذرنامه معتبر كه 
است.  پذير  امكان  باشد،  داشته  اعتبار  ماه   6
افرادى كه گذرنامه و ويزا ندارند نبايد به مرزها 

مراجعه كنند.

مسئول سازمان بسيج فرهنگيان خوزستان: 
55 درصد جامعه فرهنگيان خوزستان

عضو بسيج هستند

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خوزستان:
اتباع خارجى براى زيارت از پايانه مرزى 

شملچه عازم كربال شوند

براى  توصيه هايى  خوزستان،  پليس راه  رئيس 
به خصوص  اربعين  زائران  بى خطر  سفر  انجام 
تا  پياده  پاى  با  عزيمت  قصد  كه  آنهايى 

مرزهاى خوزستان را دارند، بيان كرد.
توجه  با  كرد:  اظهار  قدرتى  قاسم  سرهنگ 
حسينى  اربعين  زائران  كاروان هاى  ورود  به 
به صورت  كه  زائرانى  از  خوزستان،  استان  به 
پياده قصد عزيمت به كشور عراق براى زيارت 
اربعين دارند تقاضا داريم تا حتمًا در روز و در 

مسيرهاى تعيين شده حركت كنند.
وى افزود: پليس راه استان خوزستان، تمهيدات 
تردد  و  حسينى  زائران  ايمنى  براى  را  الزم 

پايانه هاى  به  منتهى  مسيرهاى  در  خودروها 
در  و  گرفته  نظر  در  شلمچه  و  چذابه  مرزى 
هر مسير 6 تيم گشت ويژه و پليس راه حضور 
به  اشاره  با  خوزستان  پليس راه  رئيس  دارند. 
استان  شهرهاى  بيشتر  در  گرفتگى  مه  پديده 
به  منتهى  مسيرهاى  همچنين  و  خوزستان 
رانندگان  به  چذابه  و  شلمچه  مرزى  پايانه 
توصيه كرد تا با توجه به كاهش ديد، ضمن 
در  عنوان  هيچ  به  مطمئنه  سرعت  رعايت 

راه هاى دوطرفه سبقت نگيرند.
طرح ترافيكى اربعين حسينى در استان از 25 آبان 

آغاز و تا پايان روز 16 آذرماه ادامه دارد.

توصيه هاى رئيس پليس راه خوزستان 
به زائران اربعين

خوزستان  استان  وشهرسازى  راه  مديركل 
گفت : طرح توسعه جاده اهواز - اصفهان كه 
وزير  با  خوزستان  استاندار  نشست  ازمصوبات 
راه وشهرسازى در اسفندماه گذشته مى باشد 

در سه فاز آغاز شده است.
عمليات  چگونگى  تشريح  با  رحمانى  منوچهر 
اجرايى اين طرح گفت : در حال حاضر ظرفيت 
ترافيكى اين محور بسيار باال است و به ويژه 
در پايان هفته تردد وسايط نقليه در اين محور 
افزايش مى يابد. وى افزود: به همين دليل و 
با عنايت به مصوبه ياد شده طرح ضربتى سه 
ساله براى افزايش ظرفيت ترافيكى اين محور 

درسال جارى شروع شد.
رحمانى با قدردانى از اهتمام استاندار خوزستان 
گفت:  محور  اين  ترافيكى  مشكل  حل  براى 
مسير  در  كيليومتر   160 طول  به  مسير  اين 
شهرستانهاى اهواز ، هفتكل ، باغملك و ايذه 
لردگان  شهرستان  به  نهايت  در  و  كرده  عبور 
در استان چهارمحال و بختيارى ختم مى شود.
مديركل راه و شهرسازى استان خوزستان افزود: 
فاز  درسه  اصفهان  اهواز -  محور  توسعه  طرح 
موقت ، ميان مدت و بلند مدت انجام مى شود كه 
در فاز موقت در بازه زمانى يكساله طرح روكش 
آسفالت مسير به طول 50 كيليومتر و با تامين 
اعتبار 300 ميليارد ريال انجام و هم اكنون اين 

بخش طرح آغاز شده است.
اين  مدت  ميان  بخش  اجراى  مدت  رحمانى 
پروژه را سه ساله عنوان كرد و گفت : در اين 

و  شده  خطه   4 طرح  كيليومتر  نيز30  قسمت 
نيز يك دهنه تونل نيز در منطقه اژگيل اجرا 

خواهد شد.
براى اجراى اين قسمت طرح نيز 700 ميليارد 
فاصل  حد  در  كه  شده  اعتبار  برآورد  ريال 
بين سد كارون3 و ايذه احداث مى شود و با 
اجراى آن فاصله بين ايذه و سد كارون 3 كه 
نصف  به  است  كيلومتر   30 حدود  اكنون  هم 

كاهش خواهد يافت.
وى افزود: در طرح بلند مدت نيز احداث آزاد 
و  كيليومتر  طول 120  به  لردگان  به  ايذه  راه 

اعتبار هشت هزار ميليارد ريال اجرا مى شود.
وى گفت: هم اكنون مطالعات احداث اين آزاد 
راه درحال اتمام است و بزودى براى تصويب 

به هيات دولت ارسال مى شود.
و  اقتصادى  مهم  اثرات  به  اشاره  با  رحمانى 
اجتماعى توسعه محور اهواز - اصفهان افزود: 
تصادفات  كاهش  باعث  طرح  اين  اجراى 
رانندگى ، كاهش طول مسير و افزايش سطح 
ايمنى و سرعت جابجايى مسافران خواهد شد.

مدير كل راه و شهرسازى خوزستان:
طرح توسعه جاده اهواز - اصفهان 

درحال انجام است



3 ھان ان و ھانا ان و ا
افزايش تعداد اسراى زن فلسطينى به 40 نفر

تعداد  افزايش  از  فلسطينى  آزادگان  و  اسرا  امور  كميته  رئيس 
اسراى زن به 40 تن خبر داد.

«عيسى قراقع» رئيس كميته امور اسرا و آزادگان فلسطين اعالم 
كرد تعداد اسراى زن در زندان هاى رژيم صهيونيستى به 40 نفر 
از  پس  گفت:  مطبوعاتى  اظهاراتى  در  وى  است.  يافته  افزايش 
بازداشت « هبه جبران» ، «هديل مازن» و «نور سالمه» از «بيت 

ساحور» در بيت لحم تعداد اسراى زن به 40 نفر رسيد.
دوره  «هشارون»  زندان  در  زن  اسراى  اين  بيشتر  افزود  قراقع 
حبس خود را مى گذارنند. او در ادامه گفت: رژيم اشغالگر حكم 
جورين  نام هاى «  به  زن  اسير  دو  عليه  ماه  سه  موقت  بازداشت 

قدح» از رام ا... و «اسماء حمدان» از الناصره صادر كرده است.
قراقع در پايان گفت 9 اسير زن كه با گلوله جنگى صهيونيست ها 

مجروح شده اند، همچنان زندانى هستند.

داعش كافى نت هاى «رقه» سوريه را پلمب كرد
عناصر تروريستى داعش از بيم اينكه اطالعات محرمانه آنها از 
شهر «رقه»  به بيرون درز كند اين بار بيشتر كافى نت هاى اين 
شهر را تعطيل و شمارى از فعاالن رسانه اى را نيز بازداشت كرد.

عليه  وحشيانه  فشار  اعمال  به  همچنان  داعش  تروريستى  گروه 
ساكنان شهر «رقه»  سوريه ادامه مى دهد.

خبرگزارى «اسپوتنيك» گزارش داد كه عناصر اين گروه تكفيرى 
مردم  به  گذشته  روزهاى  طى  فرانسه  و  روسيه  حمالت  از  پس 

اجازه نمى دهند كه از انترنت استفاده كنند.
بيشتر  جديد  اقدام  يك  در  داعش  گروه  راستا،  همين  در 
كافى نت هاى شهر رقه را به اتهام اينكه مراكز مذكور غير قانونى 
اينكه  از  پس  اسپوتنيك،  گزارش  به  است.  كرده  پلمپ  هستند 
 24 صورت  به  تروريستى  گروه  اين  به  وابسته  آموزشى  مراكز 
ساعته هدف قرار گرفته است بيم آن دارند كه ساكنان اين شهر 
اطالعاتى را درباره مراكز حضور عناصر اين گروه در اختيار روسيه 

قرار دهند.
شمار  بازداشت  از  است  ميدانى  فعاالن  از  يكى  كه  «سليمان» 
كه  كرد  تأكيد  و  داد  خبر  رقه  در  رسانه اى  فعالن  از  زيادى 
فعاليت  يا  جاسوسى  اتهام  به  را  افراد  اين  داعش  تروريست هاى 

عليه اين گروه زندانى كرده اند.

عضو ارشد طالبان در پاكستان دستگير شد
نيروهاى امنيتى پاكستان با انجام عملياتى در منطقه حاجى شاه 

شهر راولپندى، يك عضو ارشد طالبان را دستگير كردند.
«حاجى  منطقه  در  عملياتى  انجام  با  پاكستان  امنيتى  نيروهاى 
شاه» شهر راولپندى عضو ارشد طالبان را دستگير و مقدار زيادى 

مواد منفجره و سالح از وى بدست آوردند.
مواد  ذخيره  با  كه  است  طالبان  ارشد  عضو  طارق»  «محمد 
راولپندى  شهر  در  تروريستى  هاى  عمليات  سازماندهى  منفجره، 
مقر ارتش پاكستان را به عهده داشت. محمد طارق عالوه بر مواد 
منفجره و سالح، تجهيزات پيشرفته اى براى انجام عمليات هاى 
تروريستى در اختيار داشت. روز گذشته افراد مسلح ناشناس چهار 
تكاور ارتش را كه از يك مسجد در شهر نا آرام كراچى حفاظت 
مى كردند، كشتند. گزارش ها حاكى از اين است كه افراد مسلح 

موتور سيكلت سوار از اعضاى طالبان بودند.

كشف 11 ميليون قرص مخدر «كپتاگون» 
در نزديكى مرزهاى تركيه

تن   2 به  نزديك  كشور،  اين  مرزهاى  نزديكى  در  تركيه  پليس 
قرصهاى مخدر و روان  گردان كشف و توقيف كرد.

روان گردان   و  مخدر  قرص  ميليون   11 توقيف  از  تركيه،  پليس 
«كپتاگون» در نزديكى مرزهاى جنوبى اين كشور خبر داد.

قرص  ميليون   10,9 تركيه،  «حريت»  روزنامه  نوشته  به 
كپتاگون به وزن 2 تن، طى عمليات هايى در استان «هاتاى» 
در نزديكى مرزهاى تركيه، كشف و ضبط شد. اين روزنامه به 
نقل از وزارت كشور اعالم كرد كه تنها 3,7 ميليون قرص در 
بعد  روز  در  دوم  محموله  شد.  كشف  موتور  روغن  فيلتر   1300
يك  و  تركيه  شهروند   2 آن،  همراه  به  و  شد  توقيف  و  كشف 
در  كه  شدند  دستگير  قرصها  اين  قاچاقچى  عنوان  به  سورى 

هستند. بازجويى  حال 
و  شده اند  توليده  سوريه  در  قرص ها  اين  گزارش،  اين  اساس  بر 

منبع درآمد برخى از گروه هاى مسلح در اين كشور هستند.
تالش  بسيار  عربى  و  غربى  زنجيره اى  رسانه هاى  كه  حالى  در 
در  فعال  تكفيرى هاى  كه  دهند  دست  به  تصورى  تا  كرده اند 
منطقه، را مسلمانانى افراطى جلوه دهند كه عمدتا وقت خود را با 
قرآن خوانى و فرايض اسالمى پرمى كنند، اما شواهدى كه به دست 
خود  از  در  را  اوقات  بيشتر  آنها  حقيقت  در  مى دهد  نشان  آمده، 
بى خودى ناشى از قرص هاى روانگردان كپتاگون صرف مى كنند.
ارتش سوريه سال گذشته، طى دو روز متوالى يك اتومبيل مملو 
از اين قرص ها و يك كاميون با بار يك تنى كپتاگون كشف كرد 
معنوى  تا «راز  كرد  منتشر  مختلف  رسانه هاى  در  را  خبر  اين  و 
جهادگران» براى همه فاش شود. كپتاگون (فنيتيلين كلرهيدرات) 
احساس  از  نوعى  آمدن  به وجود  باعث  كه  است  آمفتامين  يك 

رضايت و خوشى شده و تشخيص بو را از بين مى برد.

انفجار نزديك خودروى رئيس 
ستاد مشترك ارتش بوسنى

وزارت دفاع بوسنى و هرزگوين نيز از انفجار يك بمب در پايتخت 
ستاد  رئيس  حامل  خودروى  عبور  محل  نزديكى  در  كشور  اين 

مشترك ارتش اين كشور خبر داد.
وزارت دفاع بوسنى امروز شنبه اعالم كرد، انفجار يك بمب كه 
در داخل تونلى درست اندكى قبل از عبور خودروى حامل رئيس 

ستاد مشترك ارتش اين كشور منفجر شد.
بنا بر گزارش «ديلى استار»، اين انفجار جمعه شب و درست دو 
روز پس از آن اتفاق افتاد كه يك فرد مسلح دو نظامى بوسنيايى 
را هدف گرفت و به ضرب گلوله كشت و يك نفر ديگر را نيز در 
حمله به يك مغازه و اتوبوس در حومه سارايوو زخمى كرد و پس 

از آن در انفجارى انتحارى خود را منفجر كرد.
بر اساس بيانيه وزارت دفاع بوسنى، نيروهاى پليس و نيز دادستان 

منطقه در حال بررسى و تحقيق درباره اين حادثه هستند.
يكى از مقامات نيروى پليس در اين كشور در گفت وگو با خبرگزارى 
رويترز اعالم كرد: ما از چندين نفر بازجويى كرده ايم و اظهارات 
دستاورد  به  هنوز  اما  ايم  كرده  ثبت  نيز  را  حادثه  عينى  شاهدان 
مشخصى درباره علت و عامالن اين انفجار دست نيافته ايم. هنوز 

هيچ گروهى مسئوليت اين انفجار را برعهده نگرفته است.

هسته اى  مذاكرات  جمع بندى  اعالم  از  پس 
23ماهه جمهورى اسالمى ايران با گروه 1+5 
درباره پرونده سيزده ساله هسته اى ايران، رهبر 
انقالب در پاسخ به نامه  رييس جمهور محترم 
مسئولين  ديدار  همچنين  و  خطبه ها  نيز  و 
عيد  در  اسالمى  كشورهاى  سفراى  و  نظام 
در  نظام  كلى  سياست هاى  اعالم  ضمن  فطر 
خصوص ادامه مبارزه با استكبار و سياست هاى 
نظرات  بيان  به  منطقه  در  اسالمى  جمهورى 

تكميلى خود درباره اين موضوع پرداختند.
در اين بين چند نكته قابل تأمل است:

انقالب  رهبر  مذاكره كننده:  تيم  از  تشكر   -1
تيم  از  را  خود  تشكر  مذاكرات،  پايان  از  پس 
«چه  گفتند:  و  داشتند  بيان  مذاكره كننده 
مجارى  در  است،  شده  تهّيه  كه  متنى  اين 
و  بشود  تصويب  خود  پيش بينى شده ى  قانونى 
و  تشكر  است».  محفوظ  آنها  اجر  نشود،  چه 
قدردانى رهبر معظم انقالب از آن جهت حائز 
و  جمع بندى  متن  انتشار  با  كه  است  اهميت 
كرده  تجاوز  سالم  انتقاد  از  برخى  آن،  ضمائم 
دودستگى  و  اختالف  و  تخريب  فضاى  به  و 
دامن زدند. البته نگاه نقادانه به اين جمع بندى 
با توجه به بدعهدى طرف مقابل كامًال طبيعى 
است اما در اين بين، برخى مجددا و على رغم 
توصيه و تأكيدات رهبر انقالب به خصوص در 
ديدار با مسئولين نظام، باز هم تيغ انتقاد خود 
را به نحوى به سمت تيم مذاكره كننده برده اند 
آنها  خيانت  با  جز  جمع بندى  متن  گويى  كه 
برخالف  دقيقًا  رويكرد  اين  است.  نشده  آماده 
حكمت و مصلحت بوده و در مسير ريل گذارى 

شده رهبر انقالب قرار ندارد.
جمهورى  تاريخ  در  حال  و  گذشته  به  نگاهى 
و  رهبرى  سبك  كه  دهد  مى  نشان  اسالمى 
آيت ا... العظمى  حضرت  كالن  سياست گذارى 
اسالمى،  جمهورى  بنيانگذار  همچون  خامنه اى، 
حضرت امام خمينى، براى تصميم گيرى درباره ى 
فرايندهاى  طى شدن  كشور،  مسائل  مهم ترين 
قانونى و استفاده از ظرفيت عقل جمعى بوده است.

رهبر  تشكر  ابراز  اين  از  برخى  هم  طرفى  از 
را  مذاكره كننده  تيم  زحمات  از  انقالب  معظم 
مترادف تأييد نتيجه مذاكرات مى دانند كه اين 
نگاه هم اشتباه است. حضرت آيت ا...خامنه اى 
در ديدار رمضانى امسال خود با مسئولين نظام 
اختيارم  در  كه  توانى  همه ى  از  «من  گفتند: 
به  كمك  براى  كرد  خواهم  استفاده  هست 

دولت؛ دولت را تأييد مى كنم، حمايت مى كنم، 
همه ى  گذشته…  دولت هاى  همه ى  مثل 
آمدند،  كار  سر  انقالب  از  بعد  كه  دولت هايى 
همه ى  در  بنده  و  مردمند  منتخب  دولت هاى 
اين دوره ها - آن وقتى كه مسئولّيت داشتم - 
همه ى  كردم.  حمايت  دولت ها  اين  همه ى  از 
دولتها هم نقاط مثبتى دارند، هم نقاط منفى اى 
همه   من  بگويد  كه  نيست  دولتى  هيچ  دارند؛ 
نقاطم مثبت است يا كسى بگويد همه  نقاطش 
منفى است؛ نه، مثبت و منفى مخلوط است.»

2- تأكيد بر طى كردن مسير قانونى: پس از اعالم 
جمع بندى مذاكرات در وين، برخى توقع داشتند 
رهبر انقالب موضع حمايتى و يا انتقادى آشكارى 
و  قانونى  مسير  هنوز  كه  حالى  در  كنند،  اتخاذ 
ساز و كار مشخص شده براى اين توافق به انتها 
نرسيده است. امام جواد عليه السالم مى فرمايند: 
لَُه؛  َمفَسَدٌة  ُيسَتحكَم  أن  َقبَل  ىِء  الشَّ «إظهاُر 
آشكار كردن چيزى پيش از استوار شدن، مايه  
تباهى آن است.» (تحف العقول ص 457) تأكيد 
دو  از  قانونى  مسير  طى شدن  بر  انقالب  رهبر 

جهت قابل تأمل است:
عهد هاى  نقض  و  بدعهدى  دليل  به  الف) 
آمريكا،  به خصوص  و  مقابل  طرف  از  فراوان 
اين جمع بندى بايد كامال ارزيابى و به اصطالح، 
«چكش كارى» شود تا راه سوءاستفاده را براى 

طرف مقابل ببندد.
ب) نگاهى به گذشته و حال در تاريخ جمهورى 
و  رهبرى  سبك  كه  دهد  مى  نشان  اسالمى 
آيت ا...العظمى  حضرت  كالن  سياست گذارى 
خامنه اى، همچون بنيانگذار جمهورى اسالمى، 

تصميم گيرى  براى  خمينى،  امام  حضرت 
طى شدن  كشور،  مسائل  مهم ترين  درباره ى 
عقل  ظرفيت  از  استفاده  و  قانونى  فرايندهاى 
جمعى بوده است. از سال 1383 كه پرونده ى 
هسته اى ايران به جريان افتاد، تاكنون سه دولت 
برعهده  را  پرونده  اين  به  رسيدگى  مسئوليت 
داشته اند. سه دولت با رويكردها و تاكتيك هاى 
روش هاى  هركدام  كه  متضاد  بعضا  و  متفاوت 
ورود  براى  قرمز  خطوط  چارچوب  در  را  خود 
همين  طول  در  كرده اند.  لحاظ  پرونده  اين  به 
با  مختلف  مقاطع  در  آن  مسائل  هم،  مدت 
عنايت به خطوط اصلى، مالحظات، رويكردها 
مردم  رأى  از  برآمده  دولت هاى  روش هاى  و 
پس از طى شدن فرايند قانونى به جمع بندى و 
تصميم گيرى رسيده است. سيره ى رفتارى رهبر 
انقالب در اين زمينه نشان مى دهد كه نه مثل 
برخى بايد ذوق زده بود و نه مانند برخى ديگر 
براى اصول انقالب فاتحه خواند! بلكه بايد تا 
پايان يافتن و قوام پيدا كردن مسأله پيچيده ى 
مذاكرات هسته اى، در تحليل ها و نقدهاى مان 

نيز اين مالحظه را رعايت كرد.
موجب  صرف  فّنى  و  مقطعى  نقطه اى،  نگاه 
مى شود كه در تحليل اين مسأله به خطا برويم. 
براى تحليل پرونده اى با اين زواياى پيچيده كه 
بايد  اندكى  است،  شده  هم  زمان  مرور  شامل 
بيشتر تأمل و تحمل كرد و با نگاهى كلى به 
روند پرونده هسته اى كشور، منصفانه داده ها و 

ستانده ها را بررسى و قضاوت كنيم.
3- پرهيز از دودستگى: رهبر انقالب در ديدار 
با مسئولين نظام و سفراى كشورهاى اسالمى 

در روز عيد فطر فرمودند: «ملت ايران نيز بايد 
متحد باشد و قضاياى هسته اى نبايد زمينه ساز 
دودستگى در كشور شود.» در اين زمينه بايد 
گفت كه يكى از مهم ترين حربه هاى دشمنان 
انقالب اسالمى، تبديل فرصت هاى جمهورى 
است.  خودش  عليه  تهديد  به  ايران  اسالمى 
انتخابات  از  پس  مى توان  را  آن  بارز  نمونه ى 
مشاركت  چطور  كه  نمود  مشاهده   88 سال 
بايد  كه  انتخابات  در  مردم  باالى 85درصدى 
سكوى پرتاب جمهورى اسالمى در معادالت 
بين المللى و منطقه اى مى شد، موجب مخدوش 

كردن چهره ى نظام اسالمى شد. 
درس  فتنه ها  و  رخدادها  اين  پِس  از  بايد 
بگيريم كه چگونه از فرصت هاى مان در جهت 

پيشبرد اهداف انقالب اسالمى گام برداريم. 
بايد مراقب بود كه مسأله ى ما در مذاكرات، حل 
انتخاباتى  ياركشى  نه  است  هسته اى  پرونده ى 

و نه دعواهاى سياسى و حزبى.
نگاه  هسته اى:  پرونده ى  به  روندنگر  نگاه   -4
كالن و روندنگر يكى از نقاط مهم در سخنان 
در  ايشان  چنانچه  است؛  بوده  انقالب  رهبر 
خطبه هاى عيد فطر فرمودند: «ده، دوازده سال 
است كه شش دولت بزرگ جهانى -كه از لحاظ 
مقتدر  كشورهاى  غيره، جزو  اقتصادى و  ثروت 
دنيا محسوب مى شوند- اينها نشسته اند در مقابل 
ايران، با هدف اينكه ايران را از پيگيرى صنعت 
اين  نتيجه اش   ... بدارند  باز  خودش  هسته اى 
شد كه اين شش قدرت، امروز ناچار شدند كه 
گردش چند هزار سانتريفيوژ را در كشور تحّمل 
كنند؛ ناچار شدند ادامه ى اين صنعت را در كشور 
و  تحقيقات  ادامه ى  شدند  ناچار  كنند؛  تحّمل 
توسعه ى اين صنعت را تحّمل كنند.» بنابراين 
موجب  صرف  فّنى  و  مقطعى  نقطه اى،  نگاه 
مى شود كه در تحليل اين مسأله به خطا برويم. 
براى تحليل پرونده اى با اين زواياى پيچيده كه 
بايد  اندكى  است،  شده  هم  زمان  مرور  شامل 
به  كلى  نگاهى  با  و  كرد  تحمل  و  تأمل  بيشتر 
روند پرونده هسته اى كشور، منصفانه داده ها و 

ستانده ها را بررسى و قضاوت كنيم.
رهبر انقالب ضمن آنكه هشدار دادند كه بايد 
راه خدعه هاى طرف مقابل بسته شود، راه حل 
مشكالت را در وحدت آحاد مردم دانستند. و 
مگر نه اين است كه فرمايشات اين روزهاى 
رهبرى و توجه به آن ها چراغ راه امت مسلمان 

ايران است؟!

تحليلى بر موضع گيرى اين روزهاى رهبر انقالب
سرلشكر فيروزآبادى:

حضور ساير قدرت ها براى شركت
در جبهه مبارزه با داعش بايد شفاف باشد

از  ها  قدرت  ديگر  بايد  گفت:  مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  رئيس 
حضور شجاعانه و شفاف روس ها در سوريه درس بگيريند و براى 

شركت در مبارزه با داعش بايستى با شفافيت حضور پيدا كنند.
به گزارش دفتر ويژه رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح، سردار سرلشكر 
سيد حسن فيروزآبادى در جلسه دفاعيه اساتيد و دانشجويان دانشگاه 
عالى دفاع ملى اظهار داشت: امروز يكى از مسائل مهم جهانى در 
خصوص  به  تكفيرى  هاى  تروريست  با  مبارزه  سياست،  و  امنيت 

تروريست هاى تكفيرى داعش در سوريه است.
وى افزود: آمريكا و رژيم صهيونيستى با هدايت خانوم كلينتون 
وزير خارجه وقت آمريكا جلسه دوستان سوريه را تشكيل دادند و 
تروريست هاى منطقه و سپس كشورهاى اروپايى را جمع و به 

سوريه منتقل كردند و آموزش دادند.
برخى  و  آمريكا  كرد:  اضافه  مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  رئيس 
پشتيبانى  فرستادند،  سالح  ترويستها  براى  اروپايى  كشورهاى 
كردند  تقويت  را  آنها  انسانى  نيروى  و  اقتصادى  نظر  از  و  كردند 
تا به جريان تروريستى تكفيرى فعلى كه دشمن كل مردم جهان 
است تبديل شدند. فيروزآبادى با بيان اينكه هشدارهاى سالهاى 
نبودن  محدود  بر  مبنى  منطقه  و  جهانى  كشورهاى  به  گذشته 
اقدامات تروريست ها در منطقه شنيده نشد، افزود:امروز با زهرى 
عليه  ديگر  كشورهاى  در  و  ريختند  فرانسه  در  ها  تروريست  كه 
اروپايى ها و آمريكايى ها اقدام كردند موجب بيدارى دنياى غرب 

براى مبارزه با تروريسم شد.
رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: آمريكايى ها بايد بدانند كه اگر 
حاكميت در سوريه مستقر نباشد و اگر عليه بشاراسد شعار بدهند و 
حمله كنند يعنى داعش را تقويت كردند و اين يك تناقض راهبردى 
است. اعالم جنگ با داعش در عين حال حمله به رئيس جمهور 

كشورى كه مى خواهد با داعش مبارزه كند قابل قبول نيست.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه در خصوص توافق 
وين افزود: اين توافق بر اين اساس است كه تروريست اول نابود 
شودند و در مورد حاكميت سوريه مردم سوريه نظر بدهند و ديگر 
حمله كردن به آقاى بشاراسد جز اينكه به داعش روحيه بدهد و 

دوباره آنها را از نظر روحيه تقويت كند چيز ديگرى نيست.
كافى  قدر  به  امروز  كرد:  تاكيد  مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  رئيس 
تروريست هاى تكفيرى جسور هستند و عمليات تاسف بار فرانسه به 
قدر كافى براى آنها جاذبه و جسارت در بين خودشان و طرفدارانشان 
ايجاد كرده است و وقتى آمريكا به سوريه و به بشاراسد حمله كند 

اين جسارت و اين جاذبه را براى تروريست ها افزايش مى دهد. 
اين  از  دست  بايستى  ها  آمريكايى  كرد:  تصريح  فيروزآبادى 
سياست تناقضى غلط شان بردارند تا بتواند مبارزه با تروريست ها 
در سوريه به نفع صلح جهانى و به نفع امنيت جهانى پيش برود. 
وى ادامه داد: مخالفت آمريكا و بعضى غربى ها با بشاراسد مبارزه 
داعش  از  حمايت  در  و  دارد  تناقض  داعش  تكفيرى  تروريسم  با 

محسوب مى شود.

فرمانده نيروى زمينى سپاه:
اقدامات سپاه در تامين امنيت پايدار مرزها 

كمتر از دوران جنگ تحميلى نيست
و  اساسى  اقدامات  مجموعه  گفت:  سپاه،  زمينى  نيروى  فرمانده 
تأثيرگذار سپاه در راستاى ايجاد امنيت پايدار در شمال غرب و جنوب 

شرق كشور كمتر از دستاوردهاى هشت سال دفاع مقدس نيست.
به گزارش روابط عمومى كل سپاه، سردارسرتيپ پاسدارمحمد 
كتـاب   دوم  جلـد  از  رونمـايى  آيـين  در  شنبـه  روز  پاكـپور 
«شهيدان همبستگى» ويژه سرگذشت سردار سرلشكر پاسدار 
تروريستى  حادثه  شهيدان  ديگر  و  شوشترى  نورعلى  شهيد 
سردار  اين  ارزنده  نقش  به  اشاره  با  بلوچستان  و  سيستان 
شرق  جنوب  در  بومى  و  پايدار  امنيت  ايجاد  در  اسالم  رشيد 
كشور افزود: سردار شوشترى با وجود آنكه دوران كوتاهى در 
جنوب شرق مسئوليت داشت، اما امروز با گذشت شش سال از 
شهادت اين سردار واالمقام مردم منطقه اعم از شيعه و سنى 
به نيكى از وى ياد كرده و فرزندان خود را با القاب اين غيور 

مرد عرصه جهاد و شهادت نامگذارى مى كنند.
در  پايدار  امنيت  برپايى  براى  شوشترى  سردار  اينكه  بيان  با  وى 
جنوب شرق با رويكرد بهره گيرى از مردم بومى توانست امنيت را 
آن منطقه بومى كند، اظهار كرد: امروز مى توانم به جرأت اعالم 
كنيم كه ضدانقالب جايى در شمال غرب و جنوب شرق نداشته 
و اين موفقيت ها را مديون پياده سازى شايسته طرح هاى شهيد 

شوشترى در برپايى امنيت پايدار جنوب شرق هستيم.
فرمانده نيروى زمينى سپاه گفت: ثبت و ضبط خاطرات، انديشه 
ها و راه و رسم اين دالورمردان بسيار حركت بزرگ و ارزشمندى 
است كه دوستان ما انجام داده اند و پاسداران نسل جوان ما بايد 
خودشان  كارآمدى  و  پويايى  جهت  در  معارف  و  مفاهيم  اين  از 

درعرصه هاى مختلف دفاع سخت و تهديد نرم بهره ببرند.
(مناديان  همبستگى  شهيدان  كتاب  دوم  جلد  از  رونمايى  آيين 
وحدت، امنيت و خدمت) كه سرگذشتى از زندگى و مجاهدت هاى 
سردار شهيد نورعلى شوشترى و ديگر شهداى حادثه تروريستى 
حضور  با  ديروز  است،  سال 1388  مهر  در  بلوچستان  و  سيستان 
سپاه،  زمينى  نيروى  فرمانده  پاكپور  محمد  پاسدار  سرتيپ  سردار 
نيروى  كننده  هماهنگ  معاون  فروتن  ابوالقاسم  پاسدار  سرتيپ 
روابط  مسئول  شريف  رمضان  پاسدار  دوم  سرتيپ  سپاه،  زمينى 
عمومى كل سپاه و جمعى از فرماندهان و پرسنل نيروى زمينى 

سپاه در محل ستاد فرماندهى اين نيرو برگزار شد.

ايران حمله تروريستى 
به هتلى در كشور مالى را محكوم كرد

جمهورى  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  انصارى  جابر  حسين 
اسالمى ايران ، حادثه تروريستى حمله به هتل راديسون در كشور 

مالى و كشته شدن شهروندان و مردم بى گناه را محكوم كرد.
خارجه،  امور  وزارت  اى  رسانه  ديپلماسى  كل  اداره  گزارش  به 
ملت  و  دولت  با  همدردى،  ابراز  ضمن  وزارتخانه  اين  سخنگوى 
مالى افراط گرايى و تروريسم را تهديد مشترك جهان دانست و 
بر ضرورت تالش متحد همه كشورهاى جهان براى مبارزه با اين 

پديده ضد انسانى تاكيد كرد.
جمعه  روز  حمله  مسؤوليت  «المرابطون»  سلفى  ترويستى  گروه 
به هتلى در باماكو پايتخت مالى را كه بيش از 27 كشته بر جاى 
گذاشت، به عهده گرفت. كشور مالى در غرب قاره آفريقا قرار دارد.

خبرخبر

بين المللىبين المللى

وزير امور خارجه كشورمان صدور قطعنامه هاى 
اخير حقوق بشرى از سوى كميته حقوق بشر 

سازمان ملل را از طنزهاى تلخ روزگار دانست.
محمدجواد ظريف در مراسم هفتادمين سالگرد 
تاسيس سازمان ملل متحد كه عصر ديروز در 
مركز مطالعات وزارت خارجه برگزار شد، گفت: 
هفتادمين سالگرد تاسيس سازمان ملل فرصتى 
را فراهم مى كند كه بر تالش هاى اين سازمان 
در  معموال  كه  چرا  نهيم،  ارج  حوزه ها  همه  در 
بر  امنيتى  و  سياسى  ديدگاه  كه  محيط هايى 
اقدامات سازمان ملل غالب مى شود، زحمات اين 

سازمان كمتر مورد توجه قرار مى گيرد.
وزير امور خارجه گفت: هفتادمين سالگرد سازمان 
و  توفيقات  كه  مى كند  فراهم  فرصتى  ملل 
ناكامى هاى اين سازمان را براى پيشبرد توسعه 
حقوق بشر و همچنين جلوگيرى از جنگ را مورد 
بررسى قرار دهيم و اين گونه نگاه كنيم كه اگر 
سازمان ملل نمى بود، چه اتفاقى مى افتاد كه اگر 
نبود بسيارى از كشورها اين توان را نداشتند كه 

مشكالت خود را از طريق گفتگو حل كنند.
ظريف اظهار داشت: البته توجه به اين موضوع مانع 
از اين نمى شود كه كاستى هاى سازمان ملل متحد 
را در نظر نداشته باشيم، من قصد اشاره به كاستى ها 
همچون  است،  فراوان  نيز  كاستى ها  اما  ندارم، 
سياسى شدن برخوردهاى ملل متحد؛ البته نه اينكه 
سازمان غيرسياسى است، بلكه اين به معناى حاكم 
واقعى  نگرانى هاى  بر  سياسى  مالحظات  شدن 
است. وى با اشاره به دو قطعنامه اخير سازمان ملل 
در حوزه حقوق بشر گفت: اين دو قطعنامه ها از 

طنزهاى تلخ روزگار است.
ظريف گفت: كشورهايى كه از قانون اساسى و 
انتخابات خبر ندارند، از انتخابات آزاد در سوريه 
صحبت مى كنند، كسانى كه داعش را پرورده اند 
نسبت به كسانى كه با داعش مبارزه مى كنند، 
برخى  دليل  به  متاسفانه  و  مى گيرند  خرده 
مالحظات رأى مى آورند. وزير امور خارجه تصريح 
كرد: اين مسائل، نگرانى هاى عمده اى است كه 
در برخورد با ملل متحد و در رسيدگى به ساز و 

كارهاى ملل متحد بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى با طرح اين سئوال كه بعد از هفتاد سال 
داشت،  ملل  سازمان  از  مى توان  انتظارى  چه 
افزود: آيا امكان دارد از وضعيتى  صحبت كنيم 
كه سازمان ملل مسئوليت بهترى در پيگيرى 

اهداف داشته باشد و در دوران پرچالش گذار 
بتواند نقش مثبتى ايفا كند؟

متحد،  ملل  سازمان  اصول  به  اشاره  با  ظريف 
تصريح كرد: اصل عدم مداخله، عدم توسل به 
زور و اصل برابرى حاكميت ها از اصول اصلى 
سازمان ملل است و هرگز سازمان ملل نمى تواند 
اين اصول اوليه خود را براى مديريت شرايط زير 
پا بگذارد؛ چرا كه ديگر سازمان ملل متحد نيست 

و ديگر يك سازمان جديدى مى شود.
وزير امور خارجه با بيان اينكه امروز در دوران 
سيال انتقالى به سر مى بريم، گفت: ما در شرايطى 
مى تواند  تروريستى  سازمان  يك  كه  هستيم 
قدرت هاى  بزرگترين  براى  و  كند  امنيت زدايى 

جهانى نگرانى امنيتى و حياتى ايجاد كند.
تعيين شرط براى مبارزه با تروريسم، 
تفكر  در  ماندن  باقى  نشان دهنده 

زنگ زده جنگ سرد است
سازمان  اينكه  بر  تاكيد  با  خارجه  امور  وزير 
ملل بايد نگرش خود را تغيير دهد و نه اصول 
خود را، تصريح كرد: اصول سازمان ملل مورد 
توافق همه كشورها قرار گرفته و نمى توان آن 
را عوض كرد و اصول ديگرى را جايگزين آن 
كرد؛ چرا كه اين اصول مى تواند اجماع جهانى 
را براى برخورد معضالت در بر داشته باشد، اما 
بايد در نگرش جامعه جهانى تغيير ايجاد شود.
ناامنى  قيمت  به  نمى توان  را  امنيت 

ديگران خريد
و  آب  تغييرات  كه  همان طور  گفت:  ظريف 
امنيت  نيز  همان گونه  نمى شناسد،  مرز  هوايى 

را نمى توان به قيمت ناامنى ديگران خريد.
وزير امور خارجه ادامه داد: امروز مردم فرانسه به 
خوبى دريافته اند كه مبارزه با داعش جزو اولويت 
اساسى است؛ چرا كه خطر تكفيرى محدود به يك 
كشور و يك منطقه نيست، خطر تفكر تكفيرى، 

خطرى است كه همه دنيا را تهديد مى كند.
انتقالى  دوران  در  موجود  خطر  به  اشاره  با  وى 
گفت: با توجه به تعدد ُكنشگران، اشتباه محاسبه 
اشتباه  است.  انتقالى  دوران  خطرات  از  يكى 

محاسبه مى تواند باعث نابودى چند كشور شود.
(دوران  كنونى  شرايط  داد:  ادامه  ظريف 
سياسى انتقالى)، اجازه اشتباه محاسبه و اينكه 
از دشمن واقعى، ابزار موقتى بسازيد نمى دهد.

به  نياز  ما  اينكه  بر  تاكيد  با  خارجه  امور  وزير 
تغيير در اصول نداريم، تصريح كرد: بعد از مدتى 
تالش، مذاكره و گفتگو، باز هم به همان اصولى 
كه در منشور سازمان ملل آمده خواهيم رسيد و 
بعيد است مفاهيم ماده 51 و بند 4 ماده 2 منشور 
سازمان ملل تغيير كند، اما مى توانيم نگرش ها را 

نسبت به مشكالت جهانى عوض كنيم.

نشست  در  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
پايتخت  مشهد  سياستگذارى  عالى  شوراى 
و  فرهنگى  صبغه  بر  اسالم،  جهان  فرهنگى 

دينى فعاليت هاى اين رويداد تاكيد كرد.
على جنتى روز شنبه در نشست با اعضاى شوراى 
عالى سياستگذارى پايتخت فرهنگى جهان اسالم 
با اشاره به اينكه در سال 2017 مشهد به عنوان 
پايتخت جهان اسالم معرفى مى شود، گفت: بايد 
در طول اين سال در توليد و اجراى برنامه هاى 
و  كشورمان  مقامى  و  محلى  و  سنتى  موسيقى 
معرفى آن، توليد و اجراى نمايشنامه هاى فاخر 
هاى  فيلم  اكران  مقدس،  مشهد  در  كشورمان 
و  نگارگرى  آثار  از  نمايشگاهى  برگزارى  فاخر، 
... اهتمام بورزيم. وى افزود: در بخش عمرانى 
فعاليت هاى فرهنگى و هنرى نيز در يكسالى 
كه مشهد به عنوان پايتخت جهان اسالم است 
اجراى  براى  نياز  مورد  و  مناسب  فضاهاى  بايد 

موسيقى، تئاتر و ... فراهم شود.
اسالمى،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  گزارش  به 
رئيس شوراى فرهنگ عمومى كشور در ادامه بر 
توجه بر موارد شهرى از جمله زيبا سازى و پاك 
سازى شهرى در اجراى رويداد مشهد پايتخت 
فرهنگى جهان اسالم در سال 2017 تاكيد كرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى همچنين گفت: در 
برگزارى اين رويداد بايد تمامى وزارتخانه ها و 
سازمان هاى فعال در حوزه فرهنگى و هنرى را 
در جهت هر چه با شكوه برگزار شدن آن بسيج 

كنيم تا در اين رويداد مشاركت كنند.
عنوان  به  مشهد  كه  يكسالى  در  افزود:  جنتى 
پايتخت فرهنگى جهان اسالم است مى توان 
آثار  رسوم،  و  آداب  ها،  سنت  ها،  آيين  تمامى 

فرهنگى و تاريخى كشورمان را در قالب هاى 
مختلف از جمله فيلم و ... به نمايش گذاشت تا از 

اين طريق ايران را بيشتر به جهان معرفى كرد.
مـجموعه  از  گـزارشـى  نـشست  ايـن  ادامـه  در 
فعاليت هاى صورت گرفته و برنامه هاى عملياتى 
اسالم»  جهان  فرهنگى  پايتخت  «مشهد  رويداد 
ارايه شد. در اين نشست همچنين بر موضوعاتى 
از جمله سادگى طراحى آرم، توجه به بخش بين 
المللى، توجه به بعد فرهنگى رويداد و ... تاكيد شد.

سازمان آيسسكو مصوب كرد در سال 2017 
 (1396 ماه  دى  تا   1395 ماه  ميالدى(دى 
اسالم  جهان  فرهنگى  پايتخت  عنوان  مشهد 

را در طول يكسال داشته باشد.
آيسسكو (ISESCO) سازمان علمى، فرهنگى و 
آموزشى وابسته به سازمان كنفرانس اسالمى است 
كه از سال 1979 فعال است. مقر اين سازمان كه 
57 كشور اسالمى از جمله جمهورى اسالمى ايران 

در آن عضويت دارند در شهر رباط قرار دارد.
آيسسكو كه به منظور هماهنگى، گسترش تعامل 
و همكاريهاى آموزشى، علمى و فرهنگى با الهام 
از اهداف و تعاليم اسالم ميان كشورهاى اسالمى 
فعاليت مى كند.اين سازمان همچنين دو دفتر 

منطقه اى در شارجه و تهران نيز دارد.

برنج  واردات  آمار  خصوص  در  ايران  گمرك 
توضيحاتى ارايه داد كه بر اين اساس، ميزان 
واردات برنج در هفت ماهه سال جارى 433 

هزار تن به ارزش 443 ميليون دالر است.
يك  واردات  خبر  انتشار  پى  در  ايران  گمرك 
 443 ارزش  به  برنج  تن  هزار   490 و  ميليون 
ميليون دالر در گزارشى ، اعالم كرد: اين آمار 
مربوط به درج نادرست مبلغ وزن در اسناد بوده 
توسط  گمرك  به  تسليمى  مدارك  در  عينا  كه 
واردكننده درج و در نتيجه در آمار گمرك ارائه شد.

 2 حدود  سهم  با  برنج  كه  يادآورشد  گمرك 
درصدى به عنوان قلم چهارم در آمار واردات 
هفت ماهه بوده و ارزش درست آن اعالم شد.
در اين گزارش آمده است: هنگام خروج كاال 

كشف  و  خروج  درب  در  سيستمى  كنترل  با 
وزن  براساس  اصالحات  مربوطه،  مغايرت 
سرعت  به  و  اعمال  اسناد  در  خروج  واقعى 
در  شده  منتشر  آمار  در  يادشده  اصالحات 
لحاظ  ايران  اسالمى  جمهورى  گمرك  سايت 
شد. بر اين اساس ميزان واردات برنج در هفت 
ماهه سال جارى 433 هزار تن به ارزش 443 

ميليون دالر است.
منتشر  ماهيانه  آمار  گمرك،  گزارش  براساس 
شده بر روى سايت اين سازمان مقدماتى بوده 
و امكان انجام اصالحات وجود دارد. همچنين 
آينده  ماه  از  برداران،  بهره  همه  تكريم  براى 
در  روزانه  صورت  به  يادشده  آمار  شده  مقرر 

سايت گمرك منتشر شود.

محمدجواد ظريف: دو قطعنامه اخير 
سازمان ملل از طنزهاى تلخ روزگار است

 تاكيد وزير ارشاد بر برگزارى مطلوب 
برنامه هاى پايتخت فرهنگى جهان اسالم

 شفاف سازى گمرك ايران  در خصوص 
آمار واردات برنج
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ه4 صاد  ها صاد  ا
 هند به دنبال سواپ نفتى با ايران 

از طريق باكو و آستاراخان
تهران-ايرنا- خبرگزارى تاس روسيه به نقل از معاون وزير انرژى 
ممكن  هند  به  ايران  خام  نفت  سواپ  تداركات  كرد،  اعالم  هند 
روسيه  آستاراخان  شهر  و  آذربايجان  باكوى  بندر  طريق  از  است 

انجام شود.
نفت  وزيران  نشست  از  پس  جمعه  روز  پراساد  بگاواتى  پاندى 
بريكس گفت: اكنون در حال بررسى امكان تامين سواپ نفت خام 

ايران به هند از طريق باكو و آستاراخان هستيم.
بريكس (BRICS) نام گروه قدرت هاى اقتصادى نوظهور است 
عضو  كشورهاى  انگليسى  نام  اول  حروف  پيوستن  هم  به  از  كه 
شامل برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاى جنوبى تشكيل شده 
از  پس  (مهر)  اكتبر  ماه  در  ايران  نفت  وزير  زنگنه  بيژن  است. 
مذاكره با الكساندر نواك وزير انرژى روسيه گفته بود، ايران براى 

معامالت سواپ نفت و گاز با روسيه آماده است.
كشور،  اين  شمال  در  واقع  روسيه  از  ايران  طرح،  اين  اساس  بر 
نفت و گاز و محصوالت نفتى مى گيرد و هم ارزش آن، نفت خام 
و محصوالت خود را از طريق بنادر و پايانه هاى جنوبى به هند 

ارسال مى كند.
همچنين براساس گفت وگوهاى ايران با مقام هاى نفتى روسيه، 
قرار است با انجام سوآپ، ايران نفت خام روسيه را را پايانه هاى 
هاى  پااليشگاه  در  و  گرفته  تحويل  نكا  جمله  از  و  شمال  نفتى 
شمال كشور مصرف مى كند و به ازاى آن در بنادر جنوبى نفت 

خام براى صادرات به روسيه تحويل مى دهد.
فرآورده هاى نفتى  سوآپ  كه ترانزيت و  مزايايى  به  با توجه 
در  آن  احياى  براى  را  اقداماتى  نفت  وزارت  دارد،  دنبال  به 
دستور كار قرار داده و براساس آن، زيرساخت هاى الزم را 

است. داده  توسعه  نيز 
قزاقستان، تركمنستان و روسيه از كشورهايى هستند كه درباره از 
سرگيرى سوآپ مذاكراتى را با وزارت نفت انجام داده اند، اما در 
ميان آنها شركت هاى روسى تمايل بيشترى براى سوآپ از طريق 

خاك ايران داشته اند.
براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، ايران قصد دارد با فراهم 
آوردن زيرساخت ها و حل مشكالت بين المللى، ظرفيت سوآپ 
و انتقال نفت خام همسايگان شمالى به مبادى مصرف را به 2,5 

ميليون بشكه نفت خام در روز افزايش دهد.

قرارداد دائم كارگران 
به اجراى برجام مشروط شد

معاون روابط كار وزير كار درباره مدل دولت براى دائمى شدن 
براى  زياد  آمادگى  كارفرمايان  برجام،  اجراى  گفت:با  قراردادها 
اين  داريم  آمادگى  يابد  بهبود  اقتصادى  رشد  واگر  دارند  اين كار 
مدل را اجرا كنيم ولى اگر برجام به نتيجه نرسد، اين قراردادها 

ساماندهى نمى شود.
معاون روابط كار وزير كار درباره مدل دولت براى دائمى شدن 
براى  زياد  آمادگى  كارفرمايان  برجام،  اجراى  گفت:با  قراردادها 
اين  داريم  آمادگى  يابد  بهبود  اقتصادى  رشد  واگر  دارند  اين كار 
مدل را اجرا كنيم ولى اگر برجام به نتيجه نرسد، اين قراردادها 

ساماندهى نمى شود.
به گزارش تسنيم، سيد حسن هفده تن گفت: در حوزه روابط كار در 
ابتداى دولت يازدهم اقدامات جديدى انجام داديم كه يكى از آنها 
طراحى مدلى است كه به صورت همزمان امنيت شغلى و امنيت 

كارفرمايان را تأمين كنيم.
تعادل  افزود:  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  كار  روابط  معاون 
اگر  و  است  اقتصادى  رشد  از  متأثر  كار  نيروى  تقاضاى  و  عرضه 
رشد اقتصادى باال برود تقاضاى كار افزايش مى يابد و انگيزه براى 

قرارداد دائمى بيشتر مى شود.
وى گفت: مدل ما مبتنى بر تجربيات موفق 20 اقتصاد برتر دنياست 
كه  كارهايى  به  را  موقت  كه قراردادهاى  است  اين  آن  و خالصه 
ماهيت مستمر ندارند محدود كنيم و همزمان فسخ قرارداد را براى 
كارفرمايان در جايى كه در پى امنيت توليد و سرمايه گذارى هستيم 

آسان كنيم.
هفده تن ادامه داد:  در كشورهايى مانند چين، كره و استراليا زمانى 
كه قرارداد موقت، سه بار تكرار شود آن را به دايم تبديل مى كنند 
و حال آنكه ما تبصره يك ماده 7 قانون كار را ده ها سال است كه 

نتوانستيم بر روى آن كار كنيم.
وى گفت:  در اين تبصره تاكيد شده است كه حداكثر مدت موقت 
براى كارهاى غير مستمر را شوراى عالى كار بايد تهيه كند و به 

تصويب هيئت وزيران برساند.
معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى افزود: بايد براى 
كارگر طبق تبصره يك ماده هفت كارهايى كه جنبه مستمر دارد 

قراردادشان را به سمت دايم تبديل وضعيت كنيم.
هفده تن ادامه داد: با اجراى برجام، كارفرمايان آمادگى زياد دارند 
و اگر رشد اقتصادى بهبود يابد آمادگى داريم اين مدل را اجرايى و 

وضعيت قراردادها را بهتر كنيم.
وى گفت: اگر بخواهيم امنيت شغلى را براى نيروى كار داشته باشيم 

حتماً بايد ابتدا ساختار اقتصادى كشور اصالح شود.
معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى افزود: اگر برجام 
به نتيجه نرسد اين قراردادها ساماندهى نمى شود و نمى توانيم مدل 

خود را پياده كنيم.
هفده تن گفت: ظرف 10 سال گذشته وضعيت اقتصادى ما شيب 

تندى به سمت منفى شدن داشت.
وى در عين حال گفت: اگر برجام به نتيجه نرسد كارمان را ادامه 
مى دهيم اما وقتى تحريمها برطرف مى شوند اقتصاد، آزاد و رقابتى 
مى شود و اقتصاد وقتى بزرگ شد تقاضاى كار به عرضه مى چربد.

هفده تن گفت: بدنه دولت تابع قانون كار نيستند و تشكل كارگرى 
در بدنه دولتى، ممنوع است.

معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: اليحه اى را 
دولت قبل براى اصالح برخى از مواد قانون كار داده بود كه اصالح 

بنيادى نيست.
وى تاكيد كرد: اصالحات ما بايد به صورت سه جانبه باشد تا پايدار 

سازى قوانين شود.
معاون وزير كار با اشاره به اينكه ماده 27 قانون كار را به نفع امنيت 
كارگران،  جانبه  سه  گفتگوى  اگر  گفت:   كنيم،  مى  اصالح  توليد 
كارفرمايان و دولت انجام شود و فضاى توليد بهبود پيدا كند امكان 

توافق و نهايى شدن آن زياد است.
هفده تن گفت: با قراردادهاى سفيد امضاء و در كل با اسناد سفيد 

امضاء  اگر در محاكم قضائى ثابت شود برخورد قانونى مى شود.

رئيس سابق اداره بررسى هاى بازار نفت مطرح كرد؛
نقش اورانيوم 20 درصد در سقوط قيمت نفت

رئيس سابق اداره بررسى هاى بازار نفت وزارت نفت گفت: يكى از 
داليل اصلى فرو ريختن كانال 110 دالرى و سقوط قيمت نفت 
از 100 دالر به كريدورهاى پايين تر اين بود كه ايران در توافق ژنو 

پذيرفت توليد و نگهدارى اورانيوم 20 درصد را متوقف كند.
درك تحوالت بازار نفت به ويژه نوسان قيمت نفت نه تنها براى 
مردم، اصحاب رسانه و مسئوالن، بلكه حتى براى كارشناسان آشنا 

به بازار در كشورهاى توليدكننده نفت كار بسيار دشوارى است.
پژوهشى  نهادهاى  اغلب  ايران  در  مثال  كه  است  دليل  همين  به 
تصور نمى كردند متوسط قيمت نفت در سال 94 به زير 70 دالر 
در هر بشكه برسد، چه رسد به اينكه با 30 دالر اختالف، قيمت 
هر بشكه نفت در حدود 40 دالر تثبيت شود و نوسانات قيمت نفت 
در كانال 40 دالرى اتفاق بيفتد. دولت در بودجه سال 94 اصرار 
داشت قيمت نفت را حدود 70 دالر در نظر بگيرد و باور نمى كرد با 
قيمت هايى به مراتب پايين تر روبرو شود. حاصل ضرب اين اختالف 
30 دالرى در صادرات يك ميليون بشكه در روز نفت ايران، ميزان 

واقعى تفاوت و تاثير اين برآوردها را مشخص مى كند.
اين مثال،  شاهدى است بر اين ادعا كه هنوز هم كسى به درستى 
نمى داند قيمت نفت چطور به صورت ناگهانى از 110 دالر در اواسط 
سال 92 به 70 دالر رسيد و چطور در 70 دالر هم باقى نماند و راه 

سقوط را به سمت كانال 40 دالرى در پيش گرفت.
با يك استراتژيست بازار نفت كه بعد از 30 سال سكوت خود را در 
گفت وگو با رسانه هاى داخلى شكست، درباره عوامل موثر بر قيمت 
نفت به گفت وگو نشستيم. از محمدصادق معماريان، رئيس سابق 
اداره بررسى هاى بازار نفت در وزارت نفت، كمتر مصاحبه يا مقاله اى 
به زبان فارسى منتشر شده است اما در عوض، مقاالت او به زبان 
انگليسى در دو دهه گذشته يكى از مراجع مهم بيان ديدگاه هاى 
ايران درباره بازار نفت در جهان بوده و رسانه هاى بين المللى در حوزه 

نفت به خوبى وى را مى شناسند.
با  نيمه  و  ساعت  يك  مفصل  گفت وگوى  از  بخشى  در  معماريان 
خبرگزارى فارس درباره تحوالت بازار نفت، به نقش پنهان بعضى 
عوامل مانند در اختيار داشتن اورانيوم 20 درصد در قيمت نفت اشاره 
كرد و گفت: يكى از داليل اصلى فروريختن كريدور 110 دالرى 
و سقوط قيمت نفت از باالى 100 دالر به كريدورهاى پايين تر اين 
بود كه ايران در توافق ژنو پذيرفت توليد و نگهدارى اورانيوم 20 

درصد را متوقف كند.
اين  واجد  برجام  از  پس  مذاكرات  در  گزاره  اين  داد:  توضيح  وى 
مفهوم است كه اگر اجراى برجام از طرف غربى ها موافق تعهدات 
درصد   20 غناى  با  اورانيوم  توليد  به  مى تواند  ايران  نباشد،  آنها 
توليد  درصد   20 اورانيوم  تنها  نه  ايران  صورت  آن  در  و  بازگردد 
خواهد كرد، بلكه قيمت نفت هم در حول و حوش 90 دالر باقى 
قيمت هاى 40  جاى  به  بايد  نفت  مصرف كنندگان  و  ماند  خواهد 

دالرى، قيمت هاى نزديك به 90 دالرى را تحمل كنند.
تحقق پيش بينى معماريان درباره سقوط قيمت نفت به كريدور 40 
دالرى در يك اجالس مربوط به انرژى در دبى، در زمانى كه قيمت 
نفت حدود 60 تا 70 دالرى بود و كشورهاى نفتى عربى با تكيه 
بر مشاوران و تحليلگران مشهور غربى تصور مى كردند قيمت ها 
در حدود 60 دالر متوقف خواهد شد و آنها هم خواهند توانست 
«نفت شيل» را با اين قيمت از دور خارج كنند و هم با كسرى 
بودجه مواجه نشوند، به شدت در دنيا صدا كرد و البته باعث ايجاد 

دردسرهايى براى وى در وزارت نفت هم شد.
وى در بخش ديگرى از اين گفت وگو به توليدكنندگان نفت هشدار 
داد كه در «دام شيل»  گرفتار نشوند و توضيح داد: مصرف كنندگان 
تالش  شيل»  «دام  همين  قبيل  از  ويژه اى  طراحى هاى  با  نفت 
قدرت  و  بريزد  فرو  نفت  قيمت گذارى  ساختارهاى  مى كنند 

قيمت گذارى از اوپك خارج شده و به گروه 20 منتقل شود.
خواهد  هم  را  گاز  دامن  مساله  اين  تبعات  كرد:  تصريح  معماريان 

گرفت، همانطور كه افت قيمت نفت دامن گاز را گرفته است.
مجمع  عضو  اوپك،  عضو   7 حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وى 
صادركنندگان گاز GECF هم هستند و اگر روسيه هم به اين جمع 
اضافه شود، 8 كشور مى شوند كه در مجموع 80 درصد از منابع نفت 

و گاز اين دو سازمان را در اختيار خواهند داشت.
كه  كرد  درك  بايد  گفت:  نفت  بازارهاى  برجسته  كارشناس  اين 
افزايش  در  تاثيرى  چه  روسيه  مانند  هسته اى  قدرت  يك  حضور 

توانايى هاى سازمانى مانند اوپك خواهد داشت.
وى افزود: پيش از اين روسيه پيشنهاد عضويت در اوپك را داده 
بود، اما عربستان پيشنهاد روسيه را نپذيرفته بود و االن عربستان 
تقاضا مى كند و روسيه نمى پذيرد. معماريان تصريح كرد: اصل فهم 
سياسى اهميت عضويت روسيه در اوپك در بيم كشورهاى مطرح 
اين سازمان جا افتاده است اما سازوكارهاى مورد نياز، الزاماتى را 

مى طلبد كه در صورت لزوم قابل طرح و ارائه خواهد بود.

«رجيسترى موبايل» 
تا 3 ماه ديگر اجرايى مى شود

در  به  اشاره  با  ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  مركزى  ستاد  رئيس 
حال تكميل بودن بانك هاى اطالعاتى IMEI گوشى هاى تلفن 
همراه، از اجرايى شدن طرح «رجيسترى موبايل» تا 3 ماه ديگر 
بودن  تكميل  حال  در  به  اشاره  با  حقيقى  ا...  حبيب  داد.  خبر 
اجرايى  از  همراه،  تلفن  گوشى هاى   IMEI اطالعاتى  بانك هاى 
شدن گام نهايى طرح «رجيسترى موبايل» تا 3 ماه ديگر خبر داد.
وى در خصوص طرح «رجيسترى موبايل» اظهار داشت: مبارزه 
با گوشى هاى تلفن همراه قاچاق در كشور يك پكيج و يك بسته 
كامل است كه «رجيسترى موبايل» تنها يك بخش از اين بسته 

كامل را شامل مى شود.
رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: الزمه اجرايى 
شدن «رجيسترى موبايل» آن است كه بانك هاى اطالعاتى اوليه 
اطالعاتى،  بانك هاى  اين  از  بهره گيرى  با  تا  شود  تكميل  آن 
صورت  به  كه  گوشى هايى  ساير  از  را  قاچاق  گوشى هاى  بتوانيم 

قانونى به كشور وارد شده اند تشخيص دهيم.
اطالعاتى  بانك هاى  سازى  آماده  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وى 
آغاز شده است و براى تكميل آن الزم است تا IMEIهاى تمام 
گوشى هاى تلفن همراه (كد 15 رقمى منحصربه فرد براى هر گوشى) 

در اين بانك هاى اطالعاتى ثبت شود.
بانك هاى  تكميل  انجام  سرعت  به  توجه  با  گفت:  حقيقى 
و  اطالعاتى  بانك هاى  شدن  تكميل  مى رسد  نظر  به  اطالعاتى، 
ماه  تا 2 - 3  موبايل»،  نهايى «رجيسترى  مرحله  شدن  اجرايى 

ديگر و پيش از اتمام سال جارى انجام شود.

از  مدل 2016  خودروهاى  واردات  حاليكه  در 
فهرست  شد  آغاز  كشور  به  امسال  تابستان 
ماه  هفت  طى  ايران  به  وارداتى  خودروهاى 
امسال حاكى از آن است كه ايران در اين مدت 
مجموعا حدود 2400 دستگاه خودروى سوارى 

مدل 2016 را به كشور وارد كرده است.
اگرچه روند واردات خودرو از ابتداى سال جارى 
سيل نزولى را در پيش گرفته و در اكثر ماه ها 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  خودرو  واردات 
گذشته كاهشى بيش از 50 درصدى را نشان 
طى   2016 مدل  خودروهاى  واردات  مى دهد، 
مرداد  تا  دستگاه  حدود 300  از  ماه  هفت  اين 
ماه به حدود 2400 دستگاه تا پايان مهر رسيد.

ماه هاى  طى  كه  گمرك  گزارش  اساس  بر 
براى  بخشنامه هايى  انتشار  به  دست  گذشته 
مدل  خودروهاى  قيمت گذارى  نحوه  تشريح 
2016 كرده است، واردكنندگان بيش از همه 
هيوندا  خودروى  مدل 2016  واردات  به  اقدام 
سانتافه كرده اند كه بر اساس بخشنامه گمرك 
دالر   450 و  هزار   26 حدود  در  خودرو  اين 

ارزش گذارى شده است.

امسال  هفت ماهه  در  كه  مى دهد  نشان  آمارها 
مجموعا حدود 112 دستگاه بى ام و و 65 دستگاه 

بنز مدل 2016 به كشور وارد شده است.
هاچ بك  كيا  خودروى  دستگاه   230 همچنين 
پيكانتو كه 11000 دالر ار زش گذارى شده و 
67 دستگاه تويوتا ياريس هاچ بك، 65 دستگاه 
با  اوپتيما  كيا  دستگاه   100 از  كمتر  آئودى، 
دستگاه   20 و  دالر   21555 گمركى  ارزش 

النترا نيز خريدارى شده است.
اما پرطرفدارترين خودروهاى 2016 اى از سوى 
بوده  سراتو  كيا  و  سانتافه  هيوندا  واردكنندگان 
مدت  در  ترتيب  به  كدام  هر  واردات  كه  است 
دستگاه  حدود 340  و  از 800  بيش  به  مذكور 
سيستم  با  نيز  خودروها  اين  قيمت  مى رسد، 
 26 حدود  در  ترتيب  به  گمرك  ارزش گذارى 

هزار و 450 و 18 هزار و 500 دالر است.
ارزش  با  اسپورتيج  كيا  مدل،  دو  اين  از  بعد 
هاچ  هيوندا  و  دالر   150 و  هزار   21 گمركى 
بك ولوستر به ترتيب از جمله پرطرفدارترين 
بودند  واردات  براى   2016 مدل  خودروهاى 
كه واردات هر كدام به ترتيب به حدود 240 

دستگاه و 135 دستگاه مى رسد.
همچنين در هفت ماهه امسال ايران 42 دستگاه 
ميتسوبيشى،  دستگاه   16 هايلوكس،  تويوتا 
هوندا  دستگاه  يك  كمرى،  تويوتا  دستگاه   16
و  توسان  هيوندا  دستگاه   30 حدود  آكورد، 
 2016 مدل  استيشن  كيا  دستگاه   200 حدود 

وارد كشور شد.
كاهشى  با  امسال  ماهه  هفت  طى  مجموعا 
70 درصدى كمتر از 23 هزار و 800 دستگاه 
كه  شده  وارد  كشور  به  سوارى  خودروى 
مدل  آن  دستگاه   2400 ارقام  اين  اساس  بر 

2016 است.

در حالى بالغ بر 21 هزار شعبه بانكى در كشور 
اين  ساماندهى  شروع  با  كه  مى كنند  فعاليت 
شعب و تعطيلى 250 مورد در سال گذشته اين 

روند همچنان ادامه خواهد داشت.
آخرين گزارش بانك مركزى حاكى از فعاليت 
بالغ بر 21 هزار شعبه بانكى در كشور است؛ 
آمار قابل مالحظه اى كه گر چه در مقايسه با 
برخى كشورها چندان عجيب به نظر نمى رسد، 

ولى ادامه فعاليت آنها تضمين شده نيست.
در  نفر  هزار   100 هر  ازاى  به  حاضر  حال  در 
كشور حدود 27,4 شعبه بانكى فعاليت مى كنند 
يك  ايرانى  هر 3650  براى  حالت  اين  در  كه 
شعبه فعال وجود دارد. با وجود انتقادى كه نسبت 
به تعداد باالى شعب در كشور مطرح مى شود 
مقايسه با ساير كشورها حاكى از آن است كه 
ايران از وضعيت نسبتا متعادلى برخوردار است. 
چرا كه در برخى كشورهاى توسعه يافته به طور 
نسبى تعداد بيشترى شعب بانكى فعال هستند 
به طوريكه آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد 
در فرانسه به ازاى هر 100 هزار نفر حدود 37,5 
شعبه بانكى وجود دارد. البته در سويى ديگر در 
برخى كشورهاى منطقه اين تعداد نسبت به ايران 
كمتر است. به گونه اى كه در عربستان براى هر 

100 هزار نفر 8,8 ، سنگاپور 10 و يا تركيه 19,8 
شعبه وجود دارد.

توسعه  و  گسترش  به  توجه  با  مجموع  در  اما 
بانكدارى الكترونيك مى توان انتظار داشت كه در 
آينده اى نزديك حتى در كشورهاى توسعه يافته 
كه شعب باالترى نسبت به ايران دارند اين روند 

معكوس شده و از تعداد آنها كاسته شود.
در حال حاضر در ايران نيز حجم باالى شعب 
بانك ها خيابان هاى شهرها را احاطه كرده و حتى 

بدون توجه به آمار و ارقام قابل مالحظه اند. شعب 
عمدتا لوكس و گرانى كه بانكها با هزينه هاى 
گزاف آنها را خريدارى و يا اجاره كرده اند و بسيار 
مشاهده مى شود كه فعاليت گسترده اى نداشته 
و خالى از ارباع رجوع هستند و يا اينكه فعاليت 

باجه هاى آنها بسيار محدود است.
مطرح  انتقادات  با  كه  است  حالى  در  اين 
و  بانكى  شعب  زياد  تعداد  به  نسبت  شده 
و  كاهش  براى  بانكها  خود  درخواست  حتى 

بود  پيش  چندى  مربوطه  شعب  ساماندهى 
و  توقف  از  مركزى  بانك  نظارت  معاون  كه 

تعطيلى 250 شعبه در سال گذشته خير داد.
تهرانفر البته با اين توضيح كه بستن شعب مازاد 
مخالفت  با  اغلب  و  نيست  راحتى  كار  بانكها 
نمايندگان و ساير مسووالن استانها مواجه مى شود، 
اين را گفت كه با توسعه بانكدارى الكترونيك و 
كاهش نياز به مراجعه حضورى به شعب بانك ها، 
ديگر نيازى به فعاليت تعداد فعلى شعب بانكها و 

داشتن هزينه اضافى براى آنها نيست.
اعالم  مركزى  بانك  نظارت  معاون  كه  آنطور 
كرده است روند توقف فعاليت شعب مازاد بانكها 
در سال جارى و آينده نيز ادامه خواهد داشت تا 
اينكه حد فعلى به تعادل و نياز واقعى نزديك شود.

اصفهان  تهران،  استانهاى  حاضر  حال  در 
استان هاى  و  بيشترين  رضوى  خراسان  و 
كهگيلويه و بويراحمد، خراسان شمالى و ايالم 
كمترين آمار شعب را دارا هستند. در عين حال 
و  با 2876  صادرات  با 3192،  ملى  بانك  كه 
كشاورزى با 1906 شعبه در صدر بانكها قرار 
شعب مربوط  كمترين  سويى ديگر  از  دارند و 
به بانك خاورميانه، بانك تجارى ايران و اروپا 

و همچنين ايران و ونزوئال است.

هر 3650 ايرانى يك شعبه بانكى

واردات خودرو 2016 به 2400 دستگاه رسيد دريچه اقتصاددريچه اقتصاد

نگاه اقتصادنگاه اقتصاد

يك كارشناس بازار كار با بيان اينكه يك ششم 
مشاغل كشور سخت و زيان آور است، ضعف و 
نبود ارتباط تنگاتنگ ميان دانشگاهها و بازار كار 
را موثرترين دليل عدم جذب كارجويان و فارغ 

التحصيالن به بازار كار دانست.
گذشته  از  كرد:  اظهار  اسماعيلى  حاج  حميد 
بازار  و  دانشگاهى  مراكز  بين  جدى  ضعف 
وجود داشت و به دليل عدم ارتباط تنگاتنگ، 
فارغ التحصيالن پس از خروج از دانشگاهها، 
بازار  به  ورود  براى  الزم  مهارت  و  توانايى 
دليل  همين  به  آوردند  نمى  دست  به  را  كار 

كارفرمايان از جذب آنها امتناع مى كردند.
وى افزود: سالهاى سال نقدهاى متعددى در 
اين خصوص و رفع اين مشكل مطرح  شد كه 
خلق دانشگاههاى علمى كاربردى يكى از آنها 
به شمار مى رود لذا بايد بپذيريم كه نمى توان 
صرفا دانش تئورى را در دانشگاهها آموخت و 
بعد به صورت موثر و كارآمد آن را در بازار كار 
استفاده كرد. به گفته اين كارشناس بازار كار، 
وجود كارگاه هاى آموزشى علمى و ارتباط با 
كننده  تكميل  گام هاى  از  يكى  كار  بازار 
التحصيالن  فارغ  ورود  كه  هست  دانشگاهها 

به بازار كار را تسهيل مى كند.
حاج اسماعيلى با متفاوت خواندن فلسفه مراكز 
فنى و حرفه اى با دانشگاهها و ماموريت  آنها، 
 افزود: مراكز فنى و حرفه اى معموال مسئوليت 
را  عمومى  و  آكادميك  غير  مشاغل  آموزش 
كه  كارهايى  براى  را  افراد  و  دارند  برعهده 

خاص  و  مدت  بلند  تئوريك  دانش  نيازمند 
نيست، آموزش مى دهند.

از 6000 شغل  ايران بيش  بيان كرد: در  وى 
تعريف شده كه بسيارى از آنها استاندارد نيست 
و بر اساس آمارهاى سازمان تامين اجتماعى، 
و  سخت  مشاغل،  تعداد  همين  ششم  يك 
و  ها  بنگاه  مى دهد  نشان  كه  است  آور  زيان 
فضاهاى كسب و كار چندان استاندارد نيست 
كه مشاغل را در زمره كارهاى سخت و زيان 
به  امر  اين  كه  حالى  در  مى كند  تعريف  آور 
كشور  مادى  سرمايه هاى  و  انسانى  نيروى 

آسيب مى زند.
كه  آ نجا  از  شد:  متذكر  كار  بازار  كارشناس 
برنامه ريزى كالن كشور براى تربيت و جذب 
كارجويان در جهت اثرگذارى و بهره ورى بازار 
كار منسجم و هماهنگ نيست با خيل عظيم 
كه  سرمايه هايى  و  هستيم  رو  روبه  بيكاران 
براى آموزش آنها هزينه بسيارى صرف شده 

ثمردهى الزم را ندارد.
كنيم  تالش  افزود:هرچه  اسماعيلى  حاج 
كار  بازار  با  متناسب  و  استاندارد  را  مشاغل 
به  خود  امكانات  و  ابزارها  با  و  كنيم  تعريف 
برويم  آن  سازى   بهينه  و  سازى  كيفى  سمت 
از  پس  افراد  و  بيشتر  كار  بازار  در  آن  اثرات 

آموزش و تربيت جذب بازار كار مى شوند.
هدفمند  براى  جدى  بازنگرى  وى،  گفته  به 
منظور  به  كشور  در  كار  نيروى  تربيت  كردن 

رونق بيشتر بازار كار امرى ضرورى است.

ماه  هشت  در  توانست  سايپا  خودروسازى  گروه 
ساليانه  ارسال  و  تامين  ركورد  سال 94  نخست 
قطعات منفصله خانواده ايكس 100 و تيبا را به 
افزايش  به  توجه  با  بشكند.  خارجى  هاى  سايت 
ظرفيت توليد محصوالت گروه خودروسازى سايپا 
ارسال  و  تامين  ركورد  خارجى،  هاى  سايت  در 
ساليانه قطعات منفصله خانواده X100 و تيبا در 
هشت ماه اول سال 94 شكسته شد و صادرات 
و  همكارى  با  قطعات  دست  هزار   10 تجميعى 
فرآيند  با  مرتبط  واحدهاى  و  شركت  ها  تالش 

تامين و صادرات قطعات منفصله تحقق پذيرفت.
انداز  چشم  به  توجه  با  كه  حاليست  در  اين 
افزايش صادرات و روند رو به روشد ارسال و 
توليد سايت هاى خارجى پيش بينى مى شود با 
تدابير اتخاذ شده توسط مديريت ارشد گروه و 

شركت هاى مرتبط با زنجيره فرآيند صادرات 
قطعات منفصله، اين رقم به 20 هزار دستگاه 

تا پايان سال جارى افزايش  يابد.
الزم به ذكر است ارسال حداكثرى قطعات منفصله 
در سنوات گذشته، در سال 1390 با صادرات 7760 
دست انجام پذيرفته كه در صورت تحقق برنامه 
ريزى هاى انجام شده، شاهد رشد 3 برابرى اين رقم 

تا پايان سال جارى خواهيم بود.
شايان ذكر است، شركت سايپا بر پايه استراتژى 
هاى توسعه محصول و افزايش سهم بازارهاى 
هدف صادراتى و با بهره بردارى از مزيت هاى 
رقابتى محصوالت خود در كنار بهره گيرى از 
پتانسيل هاى موجود در سايت هاى توليدى فعال 
سوريه،  عراق،  همچون  خارجى  كشورهاى  در 
ونزوئال و سودان، توانسته به اين مهم دست يابد.

روز  ايران  مركزى  بانك  رييس  سيف  ا...  ولى 
گفت:  اروپا  بانكدارى  كنگره  حاشبه  در  جمعه 
آلمان و ايران قصد عادى سازى مناسبات بانكى 
خود را پيش از لغو قريب الوقوع تحريم ها دارند.

بـا  خـود  مالقـات  به  اشـاره  بـا  سيـف 
«ولفگانگ شوبل» وزير دارايى آلمان گفت: اين 
مذاكرات احياى روابط بانكى و مالى دو جانبه 
را پس از رفع كامل تحريم ها در بر مى گرفت.

سازى  عادى  بر  ما  «مذاكرات  افزود:  وى 
فعاليت هاى بانكى بين دو كشور متمركز بود. 
من از وزير دارايى آلمان خواستم زمينه الزم 
و  سريع  سرگيرى  از  براى  را  ها  بانك  براى 
راحت مناسبات فراهم سازد و من اميدوارم كه 

اين امر محقق شود.»

ايران  بانكى  ارشد  مقام  اين  حال،  همين  در 
رييس  دراگى»  «ماريو  با  كوتاهى  مالقات 
بانك مركزى اروپا و «ينس ويدمان» رييس 
بانك مركزى آلمان در حاشيه اجالس يكروزه 

سران بانكدارى اروپا در فرانكفورت داشت.
يك  همچنين  سيف  جمعه  روز  كار  برنامه 
اروپايى  بانك  سران 60  با  علنى  غير  نشست 
را شامل مى شد. رييس بانك مركزى ايران 
ايران  كه  كرد  تأكيد  جارى  هفته  در  تر  پيش 
آماده تقويت همكارى هاى بين المللى بانكى 

به محض لغو تحريم هاست.
وى چهارشنبه گذشته در همايش بين المللى 
كه  ايران  در  گذارى  سرمايه  براى  باال  سطح 
در فرانكفورت برگزار شد، گفت: تمركز اصلى 
ايران  بانكهاى  مجدد  ادغام  مركزى،  بانك 
اعاده  جمله  از  المللى  بين  مالى  بازارهاى  در 
مناسبات بين بانكهاى ايرانى و اروپايى است.

رييس بانك مركزى ايران افزود: ما اميدواريم 
با  مترقى  و  طوالنى  اى  رابطه  بتوانيم  كه 

شركاى بانكى جهانى مان داشته باشيم.
ديدار سه روزه سيف از فرانكفورت در رسانه هاى 
غربى ديگر از جمله بلومبرگ، رويترز، بى بى سى، 
خبرگزارى اسپانيا (افه) و روزنامه پرتيراژ تجارى 

هاندلزبالت بازتاب گسترده داشت.

دومين الماس بزرگ جهان در جمهورى بوتسوانا در جنوب 
آفريقا با وزن بيش از هزار قيراط (200 گرم) كشف شد.

شركت لوكارا داياموند اعالم كرده است كه دومين الماس 
بزرگ جهان را در جمهورى بوتسوانا كشف كرده است.

اين الماس به وزن 1111 قيراط (هر قيراط 200 ميلى گرم 
آفريقاى  كشور  پايتخت  كيلومترى  در 500  گرم)   يا 0,2 
بزرگترين  شده  كشف  الماس  است.  شده  كشف  جنوبى 

الماسى است كه طى يك قرن گذشته در جهان كشف شده است. پيش تر در سال 1905 ميالدى 
معادل  قيراط  برابر 3106  وزنى  كه  شد  كشف  كولينان  نام  با  جهانى  كنونى  الماس  بزرگترين 
620 گرم دارد. اين الماس سپس به 9 تكه بريده شد و در حال حاضر اكثر آن در تاج پادشاهى 

انگلستان استفاده شدند.
كانادايى  شركت  يك  كه  لوكاراداياموند،  شركت  اجرايى  مدير  لمب،  ويليام  گفته  به  بنا 
كيفيت  شده  كشف  سنگ  اين  نكات  مهمترين  از  يكى  است،  آفريقا  الماس  صنعت  در  فعال 
دو  لوكارا  شركت  گفته  به  بنا  گرانبهاست.  سنگ  اين  قيراط  هزار  باالى  وزن  و  جواهرى 
الماس سفيد ديگر با وزن هاى 813 قيراط و 374 قيراط در معدن كاروه كه سنگ كنونى نيز 
از آن كشف شده است، به دست آمده است. در ماه آوريل يك الماس 100 قيراطى به ارزش 
22,1 ميليارد دالر در نيويورك فروش رسيده است. حدود يك سال زمان براى تراشيدن و 

پرداخت الماس هاى جواهر نشان كشف شده در جنوب آفريقا  نياز است.

دليل عدم جذب فارغ التحصيالن 
به بازار كار اعالم شد

صادرات تجميعى 10 هزار دست قطعه از سوى سايپا 

 سيف:ايران و آلمان بر عادى سازى 
مناسبات بانكى تاكيد دارند

بزرگ ترين الماس قرن كشف شد
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اگر مى خواهيد 
موقع خرد كردن پياز اشك نريزيد!

در زمــان خرد كردن پيــاز ،تمام آنزيمهــاى آن هم مخلوط 
شــده و گازى با تركيب گوگرد از خود متصاعد مى كند كه در 
برخورد با اشــكهاى شما، به اسيد ســولفوريك تبديل شده و 

مى سوزاند.  را  چشم 
در زمــان خرد كردن پيــاز ،تمام آنزيمهــاى آن هم مخلوط 
شــده و گازى با تركيب گوگرد از خود متصاعد مى كند كه در 
برخورد با اشــكهاى شما، به اسيد ســولفوريك تبديل شده و 
چشــم را مى سوزاند. شــما چگونه پياز خرد مى كنيد؟ جوابش 

ســاده و عمومى بوده و راه هاى مختلفى وجود دارد.
هافينگتون پست در اين مطلب براى مقابله با اين فرآيند، روش هاى 

مختلفى را آزمايش و پيشنهاد كرده است:
1- استفاده از خرد كن برقى

اين روش باعث مى شــود كه افراد با پياز تماس مستقيم نداشته 
و گازهايى متصاعد شده مستقيم با چشم برخورد نداشته باشد.

2- استفاده از عينك مخصوص
در اســتفاده از اين عينك 20 دالرى كــه كمى هم گران به نظر 
مى رسد شما تاحدودى آدم بى دست و پايى به نظر خواهيد آمد.

3- روشن كردن شمع
در اين روش شمع، گازهاى متصاعد شده پياز را از بين مى برد.

4- منجمد كردن پياز
در اين روش كه كامل موثر اما ســخت به نظر مى رســد ممكن 
است انگشتان شما از سرما بى حس شده و اشپزى تان به تعويق 

بيفتد. پس بهتر است تا زمان آب شدن يخ پياز صبر كنيد.
5- چيدن ريشه انتهايى

داشتن چاقويى تيز و مهارت باال براى چيدن ريشه، در اين روش 
بســيار حائز اهميت است در غير اين صورت آسيبى بيش از اشك 

ريختن به خود وارد خواهيد كرد.

راه هاى فرار از گرد و خاك
گردگيــرى يكى از كارهاى هميشــگى و بى پايان براى تميز نگه 
داشتن خانه اســت. اگر چه نمي توانيم براي هميشه از گردوخاك 
نشســته بر وسايل خانه، خالص شويم ولي راه حل هايي براي كم 

شدن گرد و غبار و راحت تميز كردن خانه داريم.
 اول از همــه راه هاي ورود گردوخاك به خانه تان را پيدا كنيد. درز 
در و پنجره ها يكي از اصلي ترين راه هاي ورود گرد وخاك به خانه 
هســتند. حتما اين درز ها را بگيريد تــا عالوه بر جلوگيري ازورود 

گردوخاك، گرماي خانه از اين درزها خارج نشود. 
دريچه هاي كولر نيز يكي ديگر از راه هاي ورود گردوخاك به خانه 
اســت. حتما دريچه هاي كولر را ببنديــد و بعد از تميز كردن آنها، 
يك كاغذ يا مقوا جلوي دريچه بچسبانيد تا مانع ورود گرد و خاك 

به خانه وخارج شدن گرما شود. 
در فصل هاي گرم سال نيز هربار بعد از جارو كشيدن خانه، كولر را 
خاموش كنيد و با سر فرچه اي جاروبرقي، دريچه هاي كولر را جارو 
كنيد تا گردوخاك آن گرفته شود. ورود خود شما به خانه نيز يكي 

از راه هاي آمدن گردوخاك به منزل است. 
گردوخاكي كه روي كفش، لباس و وسايل تان نشسته، با شما وارد 
خانه مي شــود. پس بهتر است كفش هايتان را خارج از در ورودي 

خانه دربياوريد و در جاكفشي بگذاريد. 
لباس هايتان را قبل از ورود بــه خانه بتكانيد و اگر خريد كرده ايد 
آنها را مســتقيم به آشپزخانه ببريد و جابه جا كنيد. موكت يا فرش 
كوچكي در ورودي خانه پهن كنيد و هفته اي يك بار آن را بشوييد 

يا جارو بكشيد.
روزنامه يا كاغذ باطله را در اتاق پاره نكنيد، زيرا ريزذراتي كه آنها 
را تشكيل داده اند در هوا معلق مي شوند و روي وسايل مي نشينند.
فيلتر جاروبرقى تان را طبق دســتوري كــه دارد هر چند وقت 
يكبــار تميــز يا عوض كنيد، چــون منافذ ايــن فيلترها بعد از 
مدتي كثيف و مســدود مي شــوند و نمي توانند گردوخاك را در 
جــارو محبوس كنند و به بيرون بازمي گردانند. قبل از شــروع 
گردگيــري، خانه تان را جارو بزنيد؛ چون بيشــتر گردوغبارها با 
جارو جمع مي شــود و مقدار كمي روي وسايل باقي مي ماند كه 
براي تميز كردن آنها بهتر اســت از گردگيرهاي پري استفاده 
نكنيد چون گرد و خاك به آنها نمي چســبد و فقط از يك مكان 

مي شوند.  منتقل  ديگر  مكان  به 
بهترين گزينه، گردگيرهاي ريزبافت يــا پارچه هاي ميكروفيبر 
يا الكترواستاتيكي هســتند كه گردوخاك را به خود مي گيرند و 
نگه مي دارند و بعد از تمام شــدن گردگيري به راحتي شســته 
مي شــوند و دوباره قابل اســتفاده هســتند. اگر دســتمال يا 
پارچه هاى معمولى در دســترس داريد و با آنهــا خانه را تميز 
مي كنيــد، حتما با كمى آب مرطوبشــان كنيد تا گردوخاك به 

بچسبد. آنها 

نكات كدبانو گري
*سيب  زميني  با نمك 

اگر مايليد يك  ســيب زميني  ســرخ  شده  وخوشــمزه  و با نمك  
داشــته  باشيد، قطعات ســيب زميني  را پس  از سرخ  شدن ، داخل  
يك  پاكــت  كاغذي  تميز بريزيد و به  آن  نمــك  اضافه كنيد. با 
اندكــي  تكان  دادن  پاكت ، چربي  اضافي  به كاغذ جذب  شــده  و 

گرفت . خودخواهند  به   را  نمك   سيب زميني ها 
*قارچ  تازه 

براي  آنكه  قارچ  شــما هنگام  نگهداري  دريخچال ، پالســيده  
و كوچك  نشــود، هيچ گاه  آنها رادرون  كيسه هاي  پالستيكي  
بــدون  منفــذ قرارندهيد، بلكه  داخل  پاكت  كاغذي  گذاشــته  
و دريخچــال  نگهــداري  نماييد. كاغذ باعث  خواهد شــدكه  
قارچ هــا نفس  كشــيده  و در هــواي  مرطوب يخچال ، تازه  و 

بمانند. شاداب  
*نگهداري  كاهو و كرفس 

كاهــو و كرفس  را اگــر داخل  پاكت  كاغذي گذاشــته  و درون  
يخچــال  قرار دهيد، براي  مدت بيشــتري  تروتازه  خواهند ماند. 
كيسه هاي پالســتيكي  بــراي  نگهــداري  اينگونه  ســبزيجات  
جالب نيستند. توجه  داشته  باشــيد كه  برگ هاي  خارجي كاهو يا 

كرفس  را تا لحظه  اســتفاده  از آنها جدانكنيد.
*گرفتن  چربي  غذا

بــراي  گرفتن  چربي  اضافي  از غذا، دو پاكت كاغذي  را با يك  ورقه  
دســتمال  يا حوله  كاغذي پوشــانده  و روي  غذا بگذاريد. براي  اين  

منظور روزنامه  نيز موثر است .

 آش شلغم
اگر مزه شــلغم را به صورت تكى دوست نداريد حتما اين آش را 

درست كنيد و از مزه بى نظير آن لذت ببريد.
مواد الزم براى 4 نفر :

1 عدد  پياز بزرگ   
4 عدد شلغم متوسط  

2/1 پيمانه عدس     
2/1 پيمانه ماش     
1 پيمانه برنج   
500 گرم سبزى آش    

به ميزان الزم نمك و فلفل  
به ميزان الزم زردچوبه   
به ميزان الزم آبغوره   

طرز تهيه : 
اول پيــاز را تفت دادم بعد ماش را ريختم و كمى تفت دادم ، بعد 
چند ليوان آب روى آن ريختم ماش كه نيم پز شــد شــلغم هاى 

تميز شده و مكعبى شده را اضافه كردم.
شلغم ها كه نيم پز شــدند يك پيمانه برنج كه خيس كرده بودم 

را اضافه كردم برنج ها كه يك كم پخت عدس را اضافه كردم.
آن هم كه نيم پز شــد سبزى آش نيم كيلو پاك شده و خرد شده 
را اضافه كردم و گذاشــتم جا بيفتد.جــا كه افتاد با پياز داغ و نعنا 

داغ تزيين كنيد.

اسنك كدو
اين اســنك كه در درجه حرارت باالى فر آماده مى شود، داراى 
لبه هاى ترد و قســمت نرم در داخل اســت. حتى خوردن اين 
اسنك با سس دلخواه مى تواند براى كودكان لذت بخش باشد.

مواد الزم :
يك و نيم پيمانه كدوى سبز رنده شده  
تخم مرغ هم زده شده   يك عدد بزرگ

پنير رنده شده چدار   نصف پيمانه
يك چهارم پيمانه خرده نان    

هر كدام يك چهارم قاشق مرباخورى پودر سير، نمك، فلفل  
طرز تهيه :

فر را روى 210 درجه ســانتى گراد قرار دهيد. سينى فر را با كاغذ 
روغنى آماده كنيد. آب اضافه كدوى رنده شــده را بگيريد. كدو و 
تمامى مواد را در ظرف مخلوط كنيد.  با قاشق و با فاصله مواد را 

بريزيد و سپس با دست مواد را كمى فشار دهيد.
به مدت 20 دقيقه در فر بپزيد، سپس با سس دلخواه سرو كنيد.

نان سيب
نان ســيب در واقع كيك سيب هست ولى چون داخل قالب لوف 

مخصوص نان پخته مى شود به اين اسم معروف است.
االن فصل ســيب تازه اســت هوا هم دارد كم كم سرد مى شود 
پس يك كيك دارچينى با كشمش و با طعم سيب بدنتان را گرم 
مــى كند ؛ اين كيك بافت فشــرده خيلى خيلــى كيكى دارد :)) 
؛ خيلى خوشــمزه هست البته براى كســانى كه طعم دارچين و 
كشمش را دوست دارند. براى درست كردن اين كيك اول نياز به 

پوره سيب داريم كه بايد جداگانه درست كنيد .
مواد الزم :

2 پيمانه يا 260 گرم آرد سفيد   
2 ق چ بيكينگ پودر  
1 ق چ دارچين   

2/1 ق چ  نمك   
4/1 ق چ جوز هندى   

2/1 پيمانه يا 113 گرم كره نرم   
1 پيمانه يا 200 گرم شكر قهوه اى  

2 عدد تخم مرغ   
1 پيمانه پوره سيب   
1 پيمانه كشمش سياه  

طرز تهيه :
فر را با دماى 160 درجه سانتيگراد يا 325 درجه فارنهايت روشن 
كنيد. كف قالب مســتطيل لوف 23*13 سانتيمتر را چرب كنيد و 

روى آن كاغذ مخصوص شيرينى پزى بيندازيد.
كشمش ريز و بى هسته انتخاب كنيد.

آرد + نمــك + جوز + دارچين + بيكينگ پودر را مخلوط كرده و 
3 بار الك كنيد و كنار بگذاريد.

كره كه يك ســاعت زودتر در دماى محيط بوده و نرم شده را با 
شكر قهوه اى داخل كاسه همزن ريخته و 2 دقيقه بزنيد.

كره اگر نرم نباشــد با شكر خوب مخلوط نمى شود و دقت كنيد 
شــكر قهوه اى توده هاى سفت شده نداشــته باشد قبل آن در 
دســتتان نرمش كنيد. بعد تخم مرغها را دونه دونه اضافه كنيد و 

هربار مدت 1 دقيقه هم بزنيد.
پوره يا سس ســيب را اضافه كنيد و بعد مواد خشك را آرام آرام 

افزوده و در آخر كشمش و فقط 30 ثانيه مواد را مخلوط كنيد.
مايه را داخل قالب بريزيد و به مدت يك ساعت و ده دقيقه بپزيد 
و بعد از پخت بگذاريد كيك به مدت 10 دقيقه داخل قالب بماند 

و بعد به رك سيمى منتقل كنيد تا خنك شود.

آبگوشت بوقلمون
مواد الزم براى هر نفر :

يك قطعه گوشت بوقلمون   
يك قاشق غذا خورى لپه    

سيب زمينى كوچك    1 عدد
1 عدد  پياز كوچك    

به مقدار الزم نمك و زردچوبه و فلفل سياه و قرمز  
1 قطعه دارچين    

1 الى 2 عدد برگ بو    
چاشنى سليقه اى است  ( رب ، آبليمو ، ليمو عمانى ،آب نارنج  يا 

تركيبى از رب و ليمو عمانى و ... )
طرز تهيه :

بوقلمون را با لپه و پياز و سيب زمينى در آرام پز يا روى شعله 
كم گذاشــته و زردچوبه و برگ بو و دارچين را اضافه كنيد بعد 
از اينكه پخته شــد . نمك و فلفل و چاشــنى را اضافه كنيد . 
آبگوشــت بوقلمون ميتواند به شكل ســاده سرو شود يا اينكه 
آب ليموى تازه به همراه پوســت رنده شــده ليمو اضافه كرد 
و يا از ساير چاشنى ها اســتفاده كرد كسانى كه طعم نارنج را 
دوســت دارند از نارنج براى چاشنى استفاده كنند و براى طعم 

ترش از ليمو عمانى و ... .

كنترل كردن خشم كار بسيار سختى است. وقتى 
كسى در خيابان جلو راهتان را مى گيرد، خون جلو 
چشمانتان را مى گيرد؟ وقتى فرزندتان حرفتان را 
گوش نمى كند، فشارخونتان حسابى باال مى رود؟ 
عصبانى شدن حالتى كامًال طبيعى و سالم است 
– اما خيلى مهم است كه به طريقى مثبت با آن 
برخورد كنيد. عصبانيتى كه كنترل نشود، مى تواند 

هم براى سالمتى   و هم زندگيتان مضر باشد.
1. قبل از اينكه چيزى بگوييد فكر كنيد

در زمــان عصبانيت خيلى راحت ممكن اســت 
چيزهايى را به زبان بياوريد كه بعداً از گفتن آنها 
حسابى پشــيمان شويد. چند دقيقه مكث كرده، 
چيزى به زبان نياوريــد و فكرتان را جمع كنيد 

و بگذاريد طرف مقابلتان هم همين كار را بكند.
2. وقتى آرام تر شديد، عصبانيتتان را 

ابراز كنيد
وقتى توانســتيد روشــن و واضح فكر كنيد، 
ناراحتى تان را به طريقى قاطع اما نه هجومى 
ابراز كنيد. نگرانى ها و نيازهايتان را به روشنى 
و وضــوح كامل بدون اينكــه موجب ناراحتى 

طرف مقابل شويد، براى او شرح دهيد.
3. كمى ورزش كنيد

فعاليت جسمى به خالى كردن استرس هايى كه 
موجب عصبانيت مى شــود كمك مى كند. اگر 
احســاس مى كنيد عصبانيتتان در حال افزايش 
اســت، براى پياده روى برويد يــا زمانى را براى 
انجام فعاليت فيزيكى موردعالقه تان صرف كنيد.

4. به خودتان استراحت دهيد
استراحت كردن فقط براى بچه ها نيست. در طول 

ساعت هايى از روز كه فوق العاده برايتان استرس زا 
است به خودتان وقفه هايى براى استراحت دهيد. 
چند دقيقه زمان آرام و بى سروصدا به شما كمك 
خواهد كرد احساس بهترى پيدا كرده و براى كنار 

آمدن با مشكالت پيش رو آماده تر شويد.
5. راهكارهاى ممكن را بررسى كنيد

به جــاى اينكه روى چيزى كه ديوانه تان كرده 
تمركز كنيد، سعى كنيد مشكل را حل كنيد. آيا 
اتاق نامرتب فرزندتان عصبانيتان كرده است؟ 
در آن را ببنديد. آيا همسرتان هر شب براى شام 
دير مى آيد؟ برنامه شامتان را ديرتر بگذاريد. به 
خودتان يادآور شويد كه عصبانيت نه تنها هيچ 

چيز را حل نمى كند، بلكه بدتر هم مى كند.
6. از ضمير "من" استفاده كنيد

براى جلوگيرى از انتقاد كردن يا مقصر دانستن 
كســى، كه فقط فشار بين شما را بيشتر خواهد 
كرد، براى توضيح مشكل جمالتتان را با ضمير 
"من" شــروع كنيد. ســعى كنيد تا جايى كه 

مى توانيد به طرف مقابل احترام بگذاريد. 
مثًال به جاى "تو هيچوقــت در كارهاى خانه 
كمك نمى كنى" بگوييد، "من ناراحت شدم كه 
بدون اينكه به من براى جمع كردن ميز شــام 

كمك كنى گذاشتى رفتى."
7. كينه به دل نگيريد

بخشش ابزارى بســيار قوى است. اگر اجازه 
دهيد كه عصبانيت و ساير احساسات منفى بر 
احساسات مثبت شما غلبه كنند، خواهيد ديد 
كه با تلخى و ناعدالتى خودتان نابود شده ايد. 

اما اگر بتوانيد كسى كه اذيتتان كرده است را 
ببخشيد، هر دو شما مى توانيد از آن موقعيت 
درس بگيريد. منطقى نيست كه از همه آدمها 
توقع داشته باشيد در همه شرايط همانطورى 

رفتار كنند كه شما دوست داريد.
8. براى خالى كردن فشار، شوخ طبعى كنيد

شــوخى و خنده به مقابله با فشارعصبى كمك 
مى كند. از شــوخ طبعى براى مواجهه با چيزى 
كه عصبانيتان كرده است و انتظارات و توقعات 

غير واقع  بينانه اى كه داشته ايد استفاده كنيد.
البته از طعنه و ريشخند دورى كنيد زيرا ممكن 
است موجب جريحه دار شدن احساسات ديگران 

شده و همه چيز را بدتر كند.
9. مهارت هاى تمدداعصاب را تمرين كنيد

وقتى اعصابتان خرد شــده و خشمتان قليان 
مى كند، از مهارت هــاى تمدد اعصاب كمك 
بگيريد. تمرينات تنفس عميق، تجســم يك 
تصويــر آرامش بخش يا تكرار كلمه يا عبارتى 
كه آرامتان مى كند، بســيار به دردتان خواهد 
خورد. حتى مى توانيد موســيقى آرامش بخش 
گوش دهيد، در دفترچه خاطراتتان بنويسيد يا 

چند حركت يوگا را تمرين كنيد.
10. بدانيد چه زمان نياز به كمك داريد

يادگرفتن كنترل عصبانيــت براى همه آدمها 
ســخت اســت. اگر به نظرتان عصبانيت شما 
شديداً خارج از كنترل اســت و باعث مى شود 
دست به كارهايى بزنيد كه بعداً پشيمان شويد يا 
به اطرافيانتان آسيب برسانيد، حتماً از متخصص 

كمك بگيريد.

10 راه عالى براى كنترل عصبانيت
خانه دارىخانه دارى

آشپزىآشپزى

ی ما یا ما ا

چربى هاى سالم، آنتى اكسيدان ها، ويتامين ها و 
امالح معدنى موجود در برخى مواد غذايى در جوانتر 

ماندن و كند شدن اثرات پيرى بسيار موثر است.
چاى ســبز: اوكيناوا، يكى از سرزمين هاى 
ژاپــن خانه افراد با بيش از صد ســال ســن در 
جهان اســت. از هــر ده هزار نفــر در اوكيناوا، 
7 نفر شمع صد سالگى خود را خاموش مى كنند. 
يك چيز در ميان همه اين افراد مشترك است: 

نوشيدن چاى سبز.
محققان موسســه علوم زيســتى اخيرا كشف 
كرده اند كه ريز مغــذى هاى موجود در چاى 
سبز از خطر حمله قلبى، سكته مغزى و بيمارى 
عروقى پيشگيرى مى كند. ضمنا نوشيدن چاى 
سبز باعث كاهش چين و چروك و از بين رفتن 

التهاب در بدن مى شود.
انگور: حاوى آنتوسيانينها است كه كاهش خطر 
ابتال به عوارض قلبى و چاقى مفرط را به همراه 
دارد. مصرف انگور از چشــم در برابر دژنراسيون 

ماكوال وابسته به سن جلوگيرى مى كند.
قارچ: يكى از داليل ســفيد شــدن زودرس 
مو كاهش مس در بدن اســت. بدن شما براى 
توليد رنگدانه براى پوســت و مو نياز به مس 
دارد و قارچ يكى از بهترين منابع حاوى مس 
است. تنها نصف فنجان قارچ 71 درصد ميزان 

نياز روزانه به مس را فراهم مى كند.
پنير چدار: خبر خوب براى دوســتداران چدار 
اين است كه مصرف آن باعث حفظ درخشندگى 
دندان ها مى شود. عالوه بر اين تركيبات موجود 
در اين چنير باعث كمك به دفع اســيد در دهان 
و حفظ ميناى دندان مى شود. اين نوع پنير براى 

كاهش وزن هم مفيد است.
گريپ فروت: در ميان افراد 65 ساله به باال، از 
هر 5 سقوط يك سقوط منجر به آسيب هاى جدى 
به استخوان ها مى شود. آب گريپ فروت عالوه بر 
شير مى تواند تراكم استخوان ها را بهبود بخشد و 

از دست رفتن استخوان را كند كند.
ماهى ســاردين: بهترين منبع ويتامين دى 
اســت و به جلوگيرى از پوكى اســتخوان كمك 

مى كند. اســيدهاى چرب موجود در آن حافظه را 
بهبود مى بخشد و عملكرد مغز را افزايش مى دهد.

گردو: سرشار از آنتى اكسيدان ها و اسيدهاى 
چرب امگا سه است كه به طور قابل توجهى مى 
تواند خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى و ســكته 
مغزى را كاهش دهد. مصرف فقط يك اونس 
گــردو در روز خطر ابتال به اين بيمارى ها را تا 

40 درصد كاهش مى دهد.
زغال اخته: غنى از آنتى اكسيدان ها است و به 
جلوگيــرى از بروز آلزايمر كمك فراوانى مى كند. 
همچنين منجر به كاهش از دســت دادن سولل 

هاى مغزى در اثر استرس اكسيداتيو مى شود.
غالت سبوس دار: مصرف اين گونه غالت 
پوست را جوان نگه مى دارد و سرعت چين و 

چروك را كاهش مى دهد.
اسفناج: غنــى از امگا سه و فوالت است و به 
كاهش خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى و سكته 
مغزى به عالوه پوكى استخوان كمك مى كند.

گوجه فرنگى: غنى از آنتى اسيدان ها است و 
به مبارزه با اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش مى رود.

ماســت: يك محصول پروبيوتيك از باكترى 
هاى مفيــد روده محافظت مى كند، سيســتم 
ايمنى بدن را تقويت مى بخشــد و محافظ ابتال 

به سرطان است.
هويج: ميوه ها و ســبزيجات قرمز و نارنجى 
حاوى كاروتنوئيدها هســتند كه از خطر ابتال 
به بيمــارى هاى التهابى مانند روماتيســم و 
آرتريت جلوگيرى مى كنند. انار، سيب، تمشك 

و كلم را نيز مى توان به اين فهرست افزود.

با افزايش ســن، تغييرات مختلفى در بدن 
ايجاد مى شــود. با شناخت اين موارد مى 
توانيد نيازهــاى تغذيه اى خود را تامين و 

سالمت خود را حفظ كنيد.
كند شــدن روند سوخت و ســاز: پس از 
40ســالگى روند ســوخت و ساز بدن كند 
مى شــود. از اين رو اگر مانند قبل به غذا 
خوردن ادامه دهيد، به علت كاهش سوخت 
كالرى دچار افزايش وزن مى شويد. ضمن 
اين كه ممكن اســت در اين دوره فعاليت 

جسمى خود را نيز كاهش دهيد. براى كاهش مصرف كالرى با پزشك مشورت كنيد.
ضعيف شــدن حواس:حس چشــايى و بويايى با باال رفتن سن كم مى شود. افراد مسن ابتدا 
حس چشــايى شورى و تلخى را از دســت مى دهند، بنابراين اين افراد مصرف نمك خود را 
افزايش مى دهند كه براى سالمتشــان ضرر دارد. اين افراد مــى توانند براى طعم دادن به 
غذا از گياه، ادويه، روغن ســالم مانند روغن زيتون به جاى نمك اســتفاده كنند. افراد مسن 
قدرت تشــخيص طعم شيرين را دارند بنابراين در مصرف مواد غذايى شيرين و تنقالت زياده 
روى مى كنند. بهتر اســت به جاى افزودن شكر از مواد شــيرين كننده طبيعى مانند ميوه و 

شيرين استفاده كرد. فلفل دلمه اى 
بيمارى و مصرف دارو :بيمارى و مصرف برخى داروها ممكن است باعث بى اشتهايى شود؛ بهتر 

است در اين شرايط با پزشك خود مشورت كنيد و راهنمايى بگيريد.
هضــم غذا :به علت كند شــدن فعاليت سيســتم هاضمه، در افراد مســن بزاق دهان و 
اســيدمعده كمتــر توليد مى شــود و در نتيجــه هضم و جذب برخــى ويتامين ها و مواد 
مغذى مانند B6 ،B12 و اســيدفوليك براى بدن ســخت تر مى شود در صورتى كه اين 
ويتامين ها براى تقويت حافظه و گردش خون ضرورى اســت. بنابراين الزم است درباره 

مصرف برخى مكمل ها با پزشــك خود مشورت كنيد.

البته شــايد روزهاى اول ايــن موضوع خيلى 
براى شــما مهم نباشد، اما شك نكنيد پس از 
گذشــت حداكثر يكى دو سال، اين مسئله هم 

اهميت و جايگاه خود را پيدا مى كند .
مشاوران خانواده  تاكيد مى كنند پيش از ازدواج 
درباره موضوعات مالى با همســرتان صحبت 
كنيــد و نظرتــان را دربــاره درآمدها و نحوه 

خرج كردن آن مطرح نماييد.
البته شــايد روزهاى اول ايــن موضوع خيلى 
براى شــما مهم نباشد، اما شك نكنيد پس از 
گذشت حداكثر يكى دو سال، مسائل مالى هم 
اهميت و جايگاه خود را پيدا مى كند و آن وقت 
شــايد قدرى دير و حداقل سخت باشد كه به 
فكر بيفتيد چطور مشكالتى را كه ميان شما و 
همسرتان پيش آمده، حل كنيد. از طرف ديگر، 
متاسفانه اختالفات مالى يكى از داليل طالق 
هم به حساب مى آيد و زن و شوهرهاى زيادى 
را پس از ســال ها زندگى مشــترك به دادگاه 
مى كشاند. همين نكته كافى است كه از همين 
روزهاى اول با واقع بينى به پول و مسائل مالى 
هم فكــر كرده و در اين مــورد تكليف تان را 
با همسرتان روشــن كنيد تا در آينده مشكلى 
براى تان پيش نيايد. پــس از همان روزهاى 
نخست و ابتداى كار درباره درآمدتان با همسر 
آينده خود صحبت كنيد و حتى بدهى هايى را 

كه احيانا داريد با او در ميان بگذاريد.
نكتــه مهمى كه بايد يادتان باشــد اين كه از 
همين مرحله بايد صادقانه صحبت كنيد و هيچ 
موضوعى را از همسرتان مخفى نكنيد. شرايط 

روحى هر دو نفــر در روزهاى پيش از ازدواج 
فرصت خوبى اســت براى اين كه وضع مالى 
خود را براى همســرتان بازگو كرده و درباره 
مديريت مالى در زندگى مشترك با هم حرف 
بزنيد. مطمئن باشيد اگر اين حرف ها را ناديده 
بگيريد يا با ساده انديشــى از كنارش بگذريد، 
فقط شــرايط پــس از ازدواج را براى خودتان 
ســخت تر كرده ايد؛ چون صحبت كردن درباره 
اين مســائل پيش از ازدواج به مراتب ساده تر 
از ماه ها و سال هاى بعد است و در ابتداى راه، 

مشكالت هم بهتر و راحت تر حل مى شود.
باز هم تاكيد مى شود، زمانى كه درباره اين مسائل 
با هم صحبت مى كنيد، به تمام جزئيات بپردازيد. 
بــا اين روش عــالوه بر اين كــه از نظر مالى 
خيال تان راحت مى شــود، مى توانيد عادت هاى 
همسر آينده تان را هم بهتر و شفاف تر پيدا كنيد؛ 
عادت هايى كه شايد در بحث هاى عادى روزمره 
متوجه شان نشــويد ولى در اين مواقع مى توانيد 
بفهميد همســرتان انســان ولخرجى است يا 
صرفه جو، خسيس اســت يا دست و دلباز و اين 
بهترين موقعيت براى تطبيق شرايط روحى شما 

با شريك آينده زندگى تان است.

اين 17 ماده غذايى را بخوريد 
تا احساس جوانى كنيد

وقتى فصل پيرى فرامى رسد...

قبل از ازدواج 
تكليف اين قضيه را مشخص كنيد!

فوبياى  يا  ترس  نوعى  واقع  در  اختالل  اين 
حرف زدن است كه در آن كودك موقع حرف 
عضالتش  و  شده  خيره  نقطه  يك  به  زدن 
بودن  خجالتى  با  حالت  اين  شود.  مى  سفت 

كامال متفاوت است.
اين بچه ها در خانه به راحتى حرف ميزنند ولى 
در شرايط ديگر كامال ساكت مى شوند. محققان 
مى گويند اين وضعيت معموال از سنين قبل از 
5 سالگى شروع مى شود ولى مى تواند تا سنين 
مدرسه رفتن تشخيص داده نشود. شيوع اين نوع 
سكوت در بچه هاى دوزبانه سه برابر بيش از 
معمول است كه مى تواند به علت بيشتر بودن 

ميزان استرس در زندگى آنها باشد.
اين وضعيت مى تواند موجب اختالالت جدى 
او  يادگيرى  در  و  شده  كودك  ارتباطات  در 
مشكالتى ايجاد كند. سكوت اضطرابى مى تواند 
همراه با ديگر اختالالت مربوط به اضطراب و يا 

همراه با اوتيسم بروز كند.
محيط  در  تغيير  با  سكوت  از  نوع  اين  درمان 
زندگى كودك است. آنها را در مراحل جداگانه 
در معرض محيط هاى جديد قرار داده و در هر 
مرحله ميزان شلوغى و استرس محيط را بيشتر 
عالئم  از  را  كودك  حال  همان  در  كنند.  مى 
اضطراب و راه هاى مواجه شدن با آن آموزش 
مى دهند. كليد موفقيت در مواجهه با اين افراد 
وجود يك مربى مورد اعتماد كودك است كه با 

اين بيمارى آشنايى كامل داشته باشد.

سكوت بچه ها را جدى بگيريد

گياه زنجبيل از سال ها قبل و در طب سنتى داراى 
كاربردهاى درمانى متعدد است. مطالعات انجام 
شده توسط محققان دانماركى نشان داد كه گياه 
زنجبيل در كنترل و بهبود سردردهاى ميگرنى 
نقش بسزايى ايفا مى كند. اين محققان پى بردند 
ميگرن  كنترل  و  پيشگيرى  در  زنجبيل  اثر  كه 

معادل داروهاى مسكن شيميايى مى باشد.
سنتى  طب  در  و  قبل  ها  سال  از  زنجبيل  گياه 
داراى كاربردهاى درمانى متعدد از جمله رفع تهوع 
بوده است. مطالعه اخير نشان داد كه زنجبيل به 
كنترل واكنش هاى التهابى و درد كمك كرده و 

سردردهاى ميگرنى را بهبود مى بخشد.
عاليم  شروع  با  كنند  مى  توصيه  متخصصان 
مرباخورى  قاشق  سوم  يك  حدود  در  ميگرن، 

پودر زنجبيل (معادل 500 تا 600 ميلى گرم) را 
در آب گرم ريخته و بنوشيد. همچنين مى توان 
از زنجبيل تازه در رژيم غذايى روزانه استفاده 
شدت  و  دفعات  تعداد  گياه  اين  مصرف  نمود. 
حمالت ميگرن را به ميزان قابل مالحظه اى 

كاهش مى دهد.

گياهى براى بهبود ميگرن
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اوباما به اسپيلبرگ مدال آزادى مى دهد

استيون اسپيلبرگ و باربارا استرايسند از جمله چهره هاى مشهور 
هنرى هستند كه امسال مدال آزادى رياست جمهورى آمريكا را 

امسال دريافت مى كنند.
استيون اسپيلبرگ كارگردان و تهيه كننده، باربارا استرايسند بازيگر 
استفان  گلوريا  ترانه سرا،  و  آهنگساز  ساندهايم  استفن  خواننده،  و 
گيتاريست  و  ترانه سرا  خواننده،  تيلور  جيمز  و  ترانه سرا  و  خواننده 
در مراسمى كه 24 نوامبر (سوم آذر) با حضور باراك اوباما رييس 
جمهوري آمريكا در كاخ سفيد برگزار مى شود، مدال آزادى را از 
دست اوباما دريافت مي كنند. مريل استريپ و استيوى واندر سال 
گذشته اين مدال را دريافت كردند. سال پيش ساندهايم هم در 
فهرست دريافت كنندگان اين جايزه جاي داشت، اما نتوانست در 
مراسم شركت كند و امسال اين نشان را دريافت مي كند. مدال 

آزادى باالترين نشان شهروندى كاخ سفيد است.

رابرت دنيرو اتهام سرقت هنرى را رد كرد
رابرت دنيرو ادعاى كارگردان ايتاليايى براى سرقت هنرى در يك 
فيلم كوتاه درباره مهاجرت را رد كرد. استفانيا گراسي ادعا كرده 
فيلم 14 دقيقه اي «الياس» بر مبناي فيلم او با عنوان «مرد تحت 
تعقيب» ساخته شده است. وكيل رابرت دنيرو نيز به نيابت از طرف 
آن رابرت  موكلش اين اتهام را رد كرد كه فيلم كوتاهي كه در 
دنيرو بازيگر برنده اسكار در راهروهاي يم بيمارستان متروكه واقع 
در نيوجرسي سرگردان است، با سرقت هنري از كاري متعلق به 

اين فيلمساز ايتاليايي ساخته شده است.
فيلم دنيرو با عنوان «الياس» ماه پيش براي اولين بار در جشنواره 
نيويوريك اكران شد. اين فيلم كوتاه 14 دقيقه اي توسط جي آر 
هنرمند فرانسوي و بر مبناي فيلمنامه اي از اريك راث ساخته شده 
است و در بيمارستان مهاجران جزيره الياس كه مدتهاست متروكه 

شده، ساخته شده است.
استفاني گراسي كارگردان ايتاليايي ادعا كرده اين فيلم از كاري 
كه متعلق به او بوده كپي شده و او آرزو داشت كه دنيرو در فيلم 
او بازي كند. او گفته است مستنداتي دارد كه ثابت مي كند كارگزار 
دنيرو جاش ليبرمن و وكيل او پيتر گرانت فيلمنامه او را بيش از 
يك سال پيش دريافت كرده اند و در نهايت به او اعالم شده كه 

دنيرو تمايلي به بازي در اين فيلم ندارد.
و  كرده  رد  بيانيه  يك  صدور  با  را  نظرات  اين  همه  دنيرو  وكيل 
اعالم است جين رزنتال همكار دنيرو در اين پروژه براي ساخت 
اين فيلم همكاري كرده است. بيمارستان مهاجرت جزيره اليس 
در سال 1902 افتتاح شد و اولين جايي بود كه مهاجران پس از 
ورود به آمريكا در جستجوي يك زندگي جديد، به آنجا مي رفتند. 

اين بيمارستان سال 1930 تعطيل شد.

حمالت تروريستى فروش «اسپكتر» 
در فرانسه را متوقف نكرد

فيلم  نمايش  پاريس،  به  شب  جمعه  تروريستى  حمالت  وجود  با 
«جيمز باند» در فرانسه ادامه يافت و با اقبال هم روبه رو شد.

از  شماري  بودن  بسته  و  فرانسه  به  تروريستي  حمالت  وجود  با 
سينماهاي زنجيره اي، فيلم جديد جيمز باند يعني «اسپكتر» 14.6 

ميليون دالر در اين كشور فروش كرد.
بيست و چهارمين فيلم جيمز باند چهارشنبه در فرانسه اكران خود 
را شروع كرد و آمار فروشش را تا يكشنبه به 14.6 ميليون دالر 
رساند. اين رقم دربرگيرنده 2 ميليون دالر حاصل از پيش نمايش 
فيلم  اين  كنندگان  توزيع  مي شود.  هم  پيش  هفته  آخر  در  آن 
سوني، متروگلدوين ماير و ادون پروداكشنز هستند. در سال 2012 
افتتاحيه «اسكاي فال» در فرانسه 10.5 ميليون دالر بود، در حالي 
كه فيلم از جمعه شب اكران شده بود. با اين حال انتظار مي رفت 

كه اين فيلم امسال فروش بيشتري در فرانسه داشته باشد.
دنبال  به  و  شنبه  روز  در  سينماها  بيشتر  پاريس  در  كه  حالي  در 
حمالت تروريستي بسته بودند، برخي از سينماها از يكشنبه شروع به 
كار كردند و برخي همچنان بسته باقي مانده اند. يكي از سينماهايي 
كه درهايش را روي مخاطبان باز كرد سينما «گرند ركس» است 
كه نمايش انيميشن جديد ديزني و پيكسار يعني «دايناسور خوب» 

را يك هفته پيش از اكران آن در آمريكا آغاز كرد.

«ممنتو»ى كريستوفر نوالن 
بازسازى مى شود

كمپانى اى ام بى آى اعالم كرده كه سرمايه بازسازي «ممنتو» اثر 
كريستفور نوالن را تامين و آن را تهيه مى كند. فيلم فراموش نشدنى 
سال 2000 كريستوفر نوالن يعنى «ِمِمنتو» بازسازى خواهد شد.

باكاردى  مونيكا  و  لرولينو  آندرآ  كه  پيكچرز  اى ام بى آى  كمپانى 
مسئوليت هدايت آن را بر عهده دارند، اعالم كرده كه سرمايه اين 
فيلم را تامين و آن را تهيه مى كند. اين كمپانى به خاطر اينكه 
خريدارى  را  گروپ  ميديا  اكسكلوسيو  كمپانى  محصوالت  تمام 
ليست  دارد.  اختيار  در  را  فيلم  اين  بازسازى  رسمى  حقوق  كرده، 
محصوالت خريدارى شده كه شامل 400 فيلم مى شود، پروژه هاى 
و  داركو»  «دانى  بى رحمانه»،  «مقاصد  جمله  از  ديگر  بزرگ 

«شتاب» را هم در خود دارد.
كمپانى اى ام بى آى هفته گذشته يك سرمايه 200 ميليون دالرى 

به دست آورد كه منجر به تاييد بازسازى فيلم «ممنتو» شد.
فيلم «ممنتو» داستان مردى با بازى گاى پيرس را تعريف مى كند كه 
دنبال پيدا كردن قاتل همسرش است اما از يك نوع خاص فراموشى 
رنج مى برد. اين فيلم در روايت داستان، بخشى از داستان را برعكس و 
بخش ديگر را به ترتيب زمان وقوع تصوير كرد. در پايان فيلم، اين دو 

رشته داستانى با تاثيرى نابودكننده با هم برخورد كردند.
فيلم «ممنتو» كه توسط كمپانى نيوماركت فيلمز اكران شده بود، 
نامزد دريافت جايزه اسكار بهترين فيلمنامه و بهترين تدوين سال 
شد و نام نوالن را به عنوان يك استعداد بسيار بزرگ سر زبان ها 
انداخت. اين فيلم 25.5 ميليون دالر در باكس آفيس كسب كرد 
و به اين ترتيب نسبت به بودجه ساخت خود درآمد بسيار خوبى 
روى  بزرگتر  بسيار  بسيار  تاثيرى  اكران خود،  زمان  از  اما  داشت، 
دوستداران فيلم و سينما گذاشت و به يكى از فيلم هايى بدل شد 

كه فراموش كردن آن كار آسانى نخواهد بود.
باكاردى در بيانيه اى گفت: «ممنتو» شاهكارى است كه كارى 
بسيار  مدت  بلكه  فيلم،  حين  در  تنها  نه  تماشاچى اش  مى كند 
ادامه  درباره داستان  به حدس زدن  آن هم  از  بسيار زيادى بعد 
دهد كه مدركى دال بر نحوه برخورد شجاعانه و متفاوتش است. 
ما مى خواهيم به بينش كريستوفر نوالن وفادار بمانيم و فيلمى 
و  فراموش نشدنى  خاص،  اندازه  همان  به  كه  دهيم  تحويل  را 
سزاوار دريافت جايزه باشد. ارايه دادن فيلمى كه بتواند در سطح 
مهارت استادانه فيلم اصلى باقى بماند بسيار سخت است، اما ما 
بسيار هيجان زده و با انگيزه هستيم تا اين پازل را به زندگى و 

به اذهان سينماروها بازگردانيم.

درخشش «مى الدو » از خوزستان 
در جشنواره فيلم كوتاه تهران

برگزيدگان سى و دومين جشنواره بين المللى فيلم كوتاه تهران طى 
مراسمى در تاالر انديشه حوزه هنرى معرفى شدند.

در آيين پايانى اين جشنواره فيلم «مى الدو» ساخته فاطمه طوسى 
از خوزستان در بخش بهترين صداى فيلم (صداگذارى) حايز رتبه 
است  افرادى  ديدگاه  از  هنر  فلسفه   روايت  "مى الدو"  مستند  شد. 
مى خواهد  كه  است  جوانى  پسر  ميالد  نشده اند.  شنيده  تاكنون  كه 
به  و  دهد  نجات  را  خانواده اش  زندگى  دارد  كه  هنرى  وسيله  به 
آرزوهايش برسد. سى و دومين جشنواره بين المللى فيلم كوتاه تهران 

در دو بخش اصلى سينماى ايران و سينماى بين الملل برگزار شد.
تقويت سينماى ملى از طريق ارتقاى سطح آگاهى، ايجاد زمينه 
كسب تجربه، ترويج اخالق و ارزش هاى اسالمى، تحكيم مبانى 
فرهنگ  نشر  و  گسترش  اميدآفرينى،  زندگى)،  (سبك  خانواده 
علمى  جديد  دست آوردهاى  به  توجه  و  مقدس  دفاع  و  دينى 
(دانش بنيان)، تثبيت جايگاه فيلم كوتاه به عنوان سينماى مستقل 
و آينده (سينماى انديشه) و بازاريابى، بازارسازى و عرضه اقتصادى 

فيلم به نفع توليد كنندگان فيلم كوتاه از اهداف اين جشنواره بود.

دو جايزه براى سينماى ايران 
از دو جشنواره جهانى

2 فيلم كوتاه ايرانى از 2 جشنواره جهانى در بلژيك و مكزيك جايزه 
 Extraordinary فيلم  بين المللى  جشنواره  سومين  گرفتند. 

بلژيك به يك فيلم كوتاه ايرانى جايزه داد.
به  طاليى  روبان  عنوان  با  جشنواره  تماشاگران  ويژه  جايزه 

"سرزمين سرد" ساخته شهريار پورسيديان اهدا شد.
سومين جشنواره بين المللى فيلم Extraordinary بلژيك از 

11 تا 15 نوامبر 2015 در شهر بروكسل برگزار خواهد شد.
 Todos Somos همچنين جايزه بهترين فيلم خارجى جشنواره
Otros كشور مكزيك به "ماهى و من" ساخته بابك حبيبى فر 
هشت  تا  پنج  از  امسال  جشنواره  اين  دوره   چهارمين  شد.  اهدا 

نوامبر 2015 برگزار شد.

راه يابى سه مستند از خوزستان به بخش 
مسابقه ملى جشنواره سينما حقيقت

71 فيلم مستند به بخش «مسابقه ملى» نهمين دوره جشنواره 
بين المللى فيلم مستند ايران «سينما حقيقت» راه يافتند.

"زندگى در جزر" ساخته سعيد آلبوعبادى و "بَرد" ساخته حميد 
سياه"  "پل  همچنين  كوتاه  مستندهاى  قسمت  در  جعفرى 
خوزستان  از  بلند  نيمه  مستندهاى  قسمت  در  مروانى پور)  (ايوب 
فيلم  بين المللى  جشنواره  دوره  نهمين  ملى»  بخش «مسابقه  به 
سه  در  فيلم   71 اين  يافتند.  راه  حقيقت»  «سينما  ايران  مستند 
بخش مستند هاى كوتاه، نيمه بلند و بلند به رقابت با هم خواهند 
و  آوينى»  شهيد  بين المللى  «جايزه  فيلم هاى  اسامى  پرداخت. 

بخش «خارج از مسابقه» جشنواره نيز متعاقبًا اعالم خواهد شد.
سينمايى  امور  سازمان  تجربى  و  مستند  سينماى  گسترش  مركز 
كشور نهمين دوره جشنواره بين المللى فيلم مستند ايران «سينما 
حقيقت» را طى روزهاى 22 تا 28 آذر 1394 و با شعار «حقيقت 
در  است  على(ع)  حضرت  فرمايشات  از  كه  راهنماست»  بهترين 

سينما فلسطين و سينما سپيده شهر تهران برگزار خواهد كرد.

خداحافظى "پايتخت" با تلويزيون
 «5 «پايتخت  سريال  جديد  سرى  ساخت  گفت:  مقدم  سيروس 

براى نوروز آينده سفارش داده نشده است و ساخته نمى شود.
هم  اين  از  پيش  كه  همانطور  افزود:  پايتخت  سريال  كارگردان 
مديرگروه فيلم و سريال شبكه يك سيما اعالم كرده است سريال 
«پايتخت 5» براى نوروز آينده ساخته نمى شود.وى اضافه كرد: اكنون 
هيچ گونه تصميمى براى ساخت سرى جديد سريال پايتخت گرفته 
نشده است. سريال «پايتخت» به  كارگردانى سيروس مقدم مجموعه 
سريالى است كه از نوروز 1390 از شبكه يك سيما پخش شد و در 
ايام نوروز سال هاى بعد نيز پخش «پايتخت 2 و 3 » ادامه يافت 
و «پايتخت 4» هم در رمضان 1394 پخش شد. عليرضا خمسه، 
محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ريما رامين فر و نسرين نصرتى از جمله 

بازيگران اصلى و ثابت اين سريال بودند.

از كتاب «تاريشا» در ايذه رونمايى مى شود
سلمان  اشكفت  در  كتاب «تاريشا»  رونمايى  از  ايذه اى  نويسنده 
از  رونمايى  مراسم  كرد:  اظهار  پور  صالح  اردشير  داد.  خبر  ايذه 
برگزار  شهرستان  اين  در  هفته  اين  جمعه  روز  «تاريشا»  كتاب 
خواهد شد. وى با بيان اين كتاب با معرفى آثار ملى ايذه و به ويژه 
افزود:  است،  شده  نوشته  سلمان  اشكفت  ساله  هزار  چند  منطقه 
اشكفت  محل  در  كتاب  اين  از  رونمايى  مراسم  دليل  به همين 

سلمان با حضور مسئوالن و مردم برگزار خواهد شد.
استاد دانشكده هنر كشور با دعوت از همه مردم براى حضور 
در اين برنامه خاطرنشان كرد: مراسم رونمايى ساعت 15 روز 
شهرستان  فهيم  مردم  و  فرهنگ  و  هنر  اهالى  حضور  با  جمعه 

گرفت. خواهد  صورت 

سه بازيگر حلقه آبى به دست كردند
بازيگر  سه  رهنما  بهاره  و  دولتشاهى  سحر  اميرسليمانى،  كمند 
هاى  حلقه  ديابت،  بيمارى  سفيران  عنوان  به  تلويزيون  و  سينما 
آبى به دست كردند. اين سه بانوى بازيگر روز چهارشنبه با حضور 
در همايش بررسى نقش عوامل روانشناختى در كنترل ديابت در 
تاالر وزارت كشور، از انجمن ديابت ايران، حلقه هاى آبى دريافت 
كردند تا به عنوان سفيران بيمارى ديابت، اطالعات مربوط به اين 

بيمارى را به ديگران انتقال دهند.
حلقه هاى آبى از سال 2006 ميالدى از سوى فدراسيون بين المللى 
ديابت، طراحى شده تا آموزه هاى مربوط به بيمارى ديابت بين مردم 
اين  اعطاى  مراسم  حاشيه  در  دولتشاهى  سحر  شود.  داده  آموزش 
حلقه ها گفت: هر بيمار ديابتى با كنترل قند خون خود مى تواند 
زندگى عادى و سرشار از لذت داشته باشد و اين موهبت بزرگى است. 
كمند اميرسليمانى نيز در اين مراسم خاطرنشان كرد: تا چندى پيش 
اطالعات كمى درباره ديابت داشتم اما اكنون همواره دستگاه اندازه 

گيرى قند خون در كيفم هست و به ديگران آموزش مى دهم.
همچنين بهاره رهنما گفت: در مرحله پيش ديابت بودم اما اكنون 
با روزى نيم ساعت پياده روى و تغيير رژيم غذايى، ميزان قند 

خون من تغيير كرده است.

«فيتيله»  برنامه  در  آنچه  درباره  كرمى  نيما 
شدن  الفعـاليت  ممنوع  همچنين  و  داد  رخ 

سيد على ضياء نظرش را اعالم كرد.
حال  در  كه  هايى  برنامه  به  اشاره  با  كرمى  نيما 
سرى  گفت:  دارد،  عهده  بر  را  آنها  اجراى  حاضر 
برنامه  و  دو  شبكه  در  را  خانه»  «آيينه  جديد 
است  قرار  و  دارم  اصفهان  در  را  رود»  «زنده 
برنامه اى هم با عنوان «ماجرا» داشته باشيم كه 
هنوز در حال برنامه ريزى براى اجراى آن هستيم.

اين  برنامه «ماجرا» توضيح داد: در  درباره  وى 
برنامه كه قرار است در شبكه دو به توليد برسد 
به تمام ماجراهايى كه پيرامون خانواده ها وجود 
دارد، مى پردازيم، ما سراغ مسايلى مى رويم كه 
درباره  و  است  كرده  درگير  را  ها  خانواده  ذهن 
اين مسايل سخن مى گوييم. قرار نيست برنامه 
«ماجرا» چالشى و تنش زا باشد بلكه قرار است 

برطرف كننده تنش ها باشد.
به  خود  سخنان  از  ديگرى  بخش  در  كرمى 
برنامه «فيتيله» و اتفاقات مرتبط با آن اشاره 
اين  در  آنچه  كه  نيست  شكى  گفت:  و  كرد 
سهوا  البته  كه  بود  اشتباه  يك  داد  رخ  برنامه 
لحظه  در  است  ممكن  ها  انسان  افتاد.  اتفاق 
نيستند،  متوجه  را  آن  عواقب  كه  كنند  كارى 
گروه  يك  براى  است  ممكن  اتفاق  اين 
حرفه اى مثل «فيتيله» و مدير حرفه اى گروه 

كودك و نوجوان شبكه دو هم رخ دهد.
به  اشاره  با  ديگر»  «صبحى  برنامه  مجرى 
نياز  بيشترى  آرامش  به  امروز  جامعه  اينكه 
دارد، بيان كرد: رسانه ملى هم هميشه بر وفاق 
ملى تاكيد كرده است و اگر كسى در موقعيتى، 
اشتباهى را مرتكب مى شود بايد با سعه صدر 

از كنار آن عبور كنيم و اطمينان دارم كه ترك 
زبان هاى كشور ما هم همين نگاه را دارند.

وى در واكنش به اينكه گاهى گفته مى شود 
مردم ظرفيت بااليى در شوخى ندارند، تصريح 
كرد: اين مساله يك شوخى نبود بلكه اشتباه 
مى  حق  زبان  ترك  هموطنان  به  من  و  بود 
دهم كه ناراحت شوند. انسان ها وقتى اشتباه 
مى كنند بايد به آن اذعان كنند و جامعه هم 

به تدريج آنها را ببخشد.
كرمى همچنين درباره ميزان تنبيهى كه براى 
كه  مديرانى  و  شد  گرفته  نظر  در  اشتباه  اين 
مساله  اين  كرد:  اظهار  شدند،  بركنار  و  توبيخ 
در حيطه مديريتى است و نمى توان درباره آن 
اظهار نظر شخصى داشت و مديران در جايگاه 

خود تصميمات درستى مى گيرند.
جامعه بايد كمى مهربان تر رفتار كند

سوالى  به  واكنش  در  صداوسيما  مجرى  اين 

آنها  اجراى  مدتى  از  بعد  كه  مجريانى  درباره 
شكلى روتين و كليشه اى پيدا مى كند، يادآور 
شد: اين اهميت دارد كه مجرى تلويزيون و يا 
راديو هر روز حرف جديدى براى گفتن داشته 
اين  دليلش  يك  نيست  اينگونه  اگر  و  باشد 
است كه ما مجريان فرصتى براى به روز شدن 
نداريم. به طور مثال اگر امورات زندگى من به 
دو  هفتگى  برنامه  يك  با  كرمى  نيما  عنوان 
ساعته بگذرد ديگر خود را درگير چند برنامه در 
يك روز نخواهم كرد و مى توانم باقى ساعات 
و  مطالعه، تحقيق  صرف  را  خود  هفته  يا  روز 
تامل كنم تا خود را به روز كنم. بنابراين بهتر 
و  بياوريم  پايين  را  خود  انتظارات  كمى  است 
دارد  توان  كه  جايى  تا  كسى  هر  دهيم  اجازه 
كار خود را انجام دهد. منظور اين نيست كه 
اتفاقا  باشيم  نداشته  ها  آدم  از  توقعى  اصال 
مرخصى  كه  دارند  نياز  گاهى  از  هر  ها  آدم 

هم  من  خود  كنند،  روز  به  را  خود  و  بگيرند 
هر از گاهى مرخصى هاى طوالنى مى گيرم.

درباره  سخنانش  از  ديگرى  بخش  در  وى 
فيلمى  دليل  به  ضياء  على  التصويرى  ممنوع 
بيان  شد،  منتشر  او  از  دربى  بازى  از  بعد  كه 
كرد: نياز است كه ما ظرفيت خود را در جامعه 
و  آنى  هيجان  يك  به  اتفاق  اين  ببريم.  باال 
لحظه اى مربوط مى شد كه ممكن است همه ما 
در حريم خصوصى خود و يا حتى در ورزشگاه دچار 
آن شويم. اگرچه كه مسلما على ضياء شخص 
معروفى است و بايد حواس خود را بيشتر جمع 
كند. من نوعى هم بايد در كارم دقت كنم چراكه 
عملكرد ما در ويترين نظرهاست. با اين حال چندان 
اخالقى نيست كه وقتى اتفاقى رخ مى دهد و يك 
نفر هم آن را به صورت فيلم منتشر مى كند موضع 
گيرى جامعه فوتبال باعث شود كه شخص مورد 

نظر لطمه ببيند.
مجرى برنامه «صبحى ديگر» در پايان اظهار 
كرد: ما بايد حواسمان را در رسانه بيشتر جمع 
كنيم و افرادى هم كه با آنها شوخى مى شود 
طرف  از  كنند.  توجه  شد  گفته  كه  نكاتى  بايد 
كه  كند  مى  ايجاب  اى  حرفه  اخالق  ديگر 
رسانه ها بدانند چه سخنى را بيان مى كنند، يكى 
از موارد ديگرى كه بيان شد اين بود كه او در يك 
مهمانى مختلط شركت كرده است درحاليكه عده 
اى اعم از هنرمند و غير هنرمند در يك كافى 
شاپ حضور داشته اند و رسانه ها از آن با عنوان 
يك مهمانى مختلط نام بردند. بنابراين همانقدر 
كه ما مجرى ها بايد متوجه كارهاى خود باشيم 
جامعه هم بايد نسبت به مسايل كمى مهربان تر 

و منصفانه تر رفتار كند.

بهنام تشكر گفت:  متاسفانه اين روزها سريال ها را 
دنبال نمى كنم و ترجيح مى دهم به جاى تماشاى 
سريال مطالعه كنم. «بهنام تشكر» گفت: در حال 
حاضر مشغول بازى در هيچ اثرى نيستم و بيشتر 

به كارهاى شخصى ام مى پردازم.
وى ادامه داد:  در اين مدت پيشنهاد حضور در 
سريال داشته ام كه قبول نكردم و فعال تصميمى 
براى بازى در سريالى ندارم،اما اگر سريال خوبى 
پيشنهاد شود حتما مى پذيرم. تشكر افزود: درباره 
پيشنهادهاى حضورم در سينما و تئاتر اجازه دهيد 
تا زمانى كه هنوز قطعى نشده است چيزى نگويم.
درباره  پزشكان»  «ساختمان  سريال  بازيگر 
تلويزيون  روزهاى  اين  سريال هاى  تماشاى 
دنبال  را  سريال ها  متاسفانه  داشت:   بيان  نيز 
تماشاى  جاى  به  مى دهم  ترجيح  و  نمى كنم 

سريال مطالعه كنم.

نفيسه روشن پس از حضور 15 ساله در تلويزيون مى خواهد 
گروه  در  كه  آثارى  به  و  كند  تجربه  سينما  در  را  بازيگرى 

«هنر و تجربه» مى گنجند عالقه بيشترى دارد.
در  بازى  براى  را  او  بيشتر  كه  بازيگرى  روشن  نفيسه 
سريال هاى تلويزيونى مى شناسيم در پاسخ به اين پرسش كه 
چرا مدتى است كم كار شده است، گفت: نزديك به يك سال 
است كه در تلويزيون فعاليت نمى كنم و آخرين حضورم در 
سريال «كپى برابر اصل» به كارگردانى جاللدين درى بود. 
در اين مدت پيشنهادهاى مختلف را براى حضور در سريال 

ها رد كردم به عنوان مثال در سال جارى بازى در 2 سريال را و سال گذشته حضور در 3 سريال 
را رد كردم و اين نشان مى دهد كه كمى در انتخاب هاى خود حساس تر شده ام. وى با اشاره به 
اينكه 15 سال است كه در تلويزيون به عنوان بازيگر فعاليت مى كند، توضيح داد: اولين تجربه 
ام در اين رسانه را با فيلم «روزهاى به يادماندنى» به كارگردانى همايون شهنواز آغاز كردم و در 
اين 15 سال با اكثر كارگردانان خوب و به نام سينما و تلويزيون مانند سيروس مقدم، مهدى كرم 
پور، محمد حسين لطيفى و مهرداد خوشبخت كار كردم كه اكثر اين كارها مناسبتى بوده است. 
اين بازيگر تاكيد كرد: در حال حاضر من همه نقش ها و ژانرها را در قاب تلويزيون تجربه 
كرده ام و بعد از گذشت اين سال ها به اين نتيجه رسيده ام كه بايد فضاى كارى خود را 
تغيير دهم. روشن در پايان گفت: تا امروز چند پيشنهاد سينمايى به من شده است اما سعى 
مى كنم با دقت بيشترى پيشنهادها را مطالعه كنم. در واقع دوست دارم كار در سينما را با 
كنم  تجربه  سينما   در  دارم  دوست  كه  فضاهايى  جمله  از  كنم.  شروع  متفاوت  اى  فيلمنامه 

فيلم هاى «هنر و تجربه» است.

ايران انتظام عكاس سينما اين روزها سر پروژه 
قربانى  حميدرضا  كارگردانى  به  يحيى»  «خانه 
حضور دارد و مى گويد اين كارگردان فيلم اولى 

حساسيت زيادى درباره اجزاى كار دارد.
ايران انتظام عكاس فيلم درباره همكارى خود با 
حميدرضا قربانى كارگردان فيلم «خانه يحيى» به 
عنوان عكاس گفت: حميدرضا قربانى نخستين 
فيلم بلندش را با تهيه كنندگى محمود رضوى 
ها  سال  از  پس  او  است.  برده  دوربين  مقابل 
دستيارى كنار اصغر فرهادى قصد دارد روايت 
خودش را در سينما داشته باشد و براى ساخت 
فيلم اولش تمامى عوامل را با حساسيت زيادى 
انتخاب كرده و هر چه پيش مى رود حساسيت 
زمانيكه  و  كنم  مى  درك  كار  در  بيشتر  را  او 
حساسيت زيادش در مقوله عكاسى را ديدم از 

كار با او خوشحال شدم.

انتظام كه تاكنون دو فيلم كوتاه را نيز كارگردانى 
زمينه  در  تحصيالتش  به  اشاره  با  است  كرده 
كارگردانى سينما و عكاسى گفت: تصور مى كنم 
تجربه من در كارگردانى در ثبت عكاسى از فيلم 
ها كمك زيادى كرده است. من در هر پروژه ابتدا 
فيلمنامه را با دقت مى خوانم، دكوپاژ را چك مى 
كنم و دوست دارم در تمرين هاى قبل از شروع 
فيلمبردارى شركت كنم. من سعى مى كنم به 
گفتگوى مابين فيلمبردار و كارگردان دقت كنم 
تا نحوه بازى گرفتن كارگردان را بهتر درك كنم 
و برايم جالب است كه بدانم كارگردان و عوامل 
در فضاسازى فيلم به چه نتايجى مى رسند و چه 
ديدگاهى بين آنها وجود دارد. همه اينها در كار 
من به عنوان عكاس فيلم تاثير مى گذارد و در 
نهايت نگاه شخصى خودم را نيز در ثبت عكس 

لحاظ مى كنم.

قطعه «الاليى» كه در فضاى مجازى به نام «بارانا» منتشر شده، 
متعلق به دخترم نيست.

صوتى  فايل  خصوص  در  كشورمان  پاپ  خواننده  بهادرى  بنيامين 
«الاليى» كه در فضاى مجازى به نام «بارانا» منتشر شده، گفت: 
متن فايل صوتى «الاليى» كه من در برنامه «كاله قرمزى» خواندم، 
چند روزى است كه با نام «بارانا» در فضاى مجازى منتشر شده است 

كه بايد بگويم اين صدا متعلق به دختر من نيست.
انتشار  شاهد  خوانندگى  حوزه  به  ورودم  اوايل  افزود:  وى 
فايل هاى صوتى بودم كه متعلق به من نبود؛ اما با نام من بين مردم دست به دست مى شد 

و حاال نوبت «بارانا» شده است.
بهادرى در خصوص دو قطعه منتشر شده، اظهار داشت: يكى از قطعه ها به نام «آب» كه در 
فضاى مجازى منتشر شده، متعلق به «پارسا» پسر على منصورى بازيگر خوب كشورمان است 
كه 7 سال پيش ضبط شده بود و قطعه «الاليى» كه حال و هوايى عاشورايى دارد، متعلق به 
دختربچه اى است كه او را نمى شناسم. وى خاطرنشان كرد: تا به امروز صدايى از «بارانا» ضبط 

و پخش نشده و اميدوارم كه ديگر شاهد چنين رفتار هايى در كشورمان نباشيم.

سحر زكريا گفت: متاسفانه بايد بعد از 21 سال 
خانه نشين  بازيگرى  عرصه  در  زحمت  و  كار 
حرفه  اين  به  ربطى  كه  افرادى  ببينم  و  شوم 

ندارند، نقش اول بازى مى كنند.
طنز  هاى  سريال  بازيگر  زكريا»  «سحر 
و  طنز  آثار  ساخت  به  اشاره  با  تلويزيونى 
دلخورى برخى از اقشار جامعه گفت: متاسفانه 
هر كارى كه ساخته مى شود هميشه يك عده 
هستند كه اعتراض كنند و بهشان بر ميخورد.
وى افزود: خاصيت كار طنز شوخى كردن و بيان 
اتفاقات جامعه به زبانى طنزو گاه انتقادى است. ولى 
گروهى بدون هيچ دليلى دوست دارند مشكالت 

جامعه را ناديده بگيرند و فقط چرا بگويند.
وى درباره خانه نشينى خود و برخى از بازيگران 
آثار طنز و جدى ادامه داد: در جامعه ما بازيگرانى 
كه سالها درس خوانده و زحمت كشيدند، االن 
بايد خانه نشين شوند و عده اى كه ربطى به 
نظر  بگيرند.به  دست  را  كار  ندارند،  حرفه  اين 
من مشكل بزرگترى از اعتراض مردم به آثار 
طنز وجود دارد و آن در خانه ماندن و بيكارى 
كه  است  ماه  است.هشت  من  مثل  بازيگرانى 
در هيچ كارى بازى نكردم. باور كنيد اگر كار 

ديگرى بلد بودم، اين حرفه را ترك مى كردم.
زكريا با اشاره به حضور افراد نابازيگر در حوزه 
متاسفانه  كرد:  تصريح  ملودرام  آثار  و  طنز 
مى  سازى  فيلم  سريال و  حوزه  را در  افرادى 
بينم كه هيچ شناسنامه كارى ندارند و مبلغى 
را هم پرداخت مى كنند تا در اين حوزه مانده 
نمى  را  آنها  همكارانم  و  من  كنند.  فعاليت  و 
شناسيم و اصال معلوم نيست تحصيالت آنها 
حضور  هست  هرچه  است.  اى  زمينه  چه  در 
نمى  و  است  شده  ما  كردن  كار  از  مانع  آنها 
و  فعال  افراد  سراغ  كنندگان  تهيه  چرا  دانم 

تحصيلكرده اين كار نمى روند.
بازيگر سريال «قهوه تلخ» ادامه داد: 21 سال از 
فعاليت من در عرصه بازيگرى مى گذرد و بايد 
نگران مسائل مالى خود باشم. متاسفانه بازيگران 
از هيچ امنيت شغلى برخوردار نيستند و شرايط 
سختى بر آنها حاكم شده است. من اگر كارمند 

بودم چند سال ديگر بازنشسته مى شدم.
زكريا تصريح كرد: بعد از 21سال فعاليت بايد در 
خانه بنشينم و ببينم افرادى با كلى عمل جراحى 

روى صورتشان وارد اين حرفه شدند و اسم خود 
را هم بازيگر گذاشتند. اگر بازيگرى مى دانستند 
دلم نمى سوخت. باور كنيد اگر به من كار ديگرى 

پيشنهاد ميشد، اين كار را كنار مى گذاشتم.
وى ادامه داد: تمام اين هنر دست مافياست.

و  داشت  حضور  كارى  در  من  با  كه  فردى 
االن  نداشت  را  ديالوگ  خط  يك  گفتن  توان 
اول  نقش  او  به  سريال  يك  در  كه  بينم  مى 
دادند، خوب اين درد بزرگى است. امثال من 
خيلى تالش كردند كه درست باشند و با علم 
اين هنر وارد شوند، ولى چه فايده كه كارى 
از دست ما بر نمى آيد كار در دست عده اى 

است كه ما آنها را نمى شناسيم.
آن  اظهارداشت:  «ميلياردر»  سريال  بازيگر 
زمانى كه ما وارد اين كار شديم شرايط خيلى 
متفاوت بود و بايد رزومه قوى را ارائه مى داديم، 
بايد به تماشاى تئاتر مى رفتيم و همينطور به 
سينما و بايد قدرت تحليل آثار را داشتيم. باور 
كنيد اين افراد به اصطالح بازيگر حتى يك خط 
اطالعات در مورد اين هنر در سطح داخلى و 
بين المللى ندارند. واقعا اين جاى سوال است 

كه آنها در حرفه ما چه كار مى كنند؟
زكريا تصريح كرد: شما حساب كنيد چند درصد 
مردم به سينما مى روند و چند درصد فيلم هاى 
عرضه  ها  سوپرماركت  در  كه  خانگى  شبكه 
مى شوند، به فروش مى رسند؟ باور كنيد زمانى 
از  مردم  روم  مى  اى  مغازه  به  خريد  براى  كه 
من سوال مى كنند كه چرا اين آثار با اين افراد 
و با اين سطح از كيفيت به بازار مى آيد؟ مردم 
خاطره  از  هنوز  و  هستند  خوب  اثرى  دنبال  به 
تلخ»  «قهوه  و  «پاورچين»  سريال  خوش 
مى گويند. مردم خيلى به ما لطف دارند و من 
از آنها ممنون هستم.اين خستگى را از من دور 

مى كند.به هر حال اميدوارم شرايط تغيير كند.

بهنام تشكر: 
جاى تماشاى تلويزيون كتاب مى خوانم

نفيسه روشن 
بازيگرى را در سينما دنبال مى كند

ايران انتظام:
مشغول عكاسى در «خانه يحيى» هستم

واكنش بنيامين به انتشار 
يك قطعه موسيقى به نام دخترش

سحر زكريا: 
بعد از 21 سال خانه نشين شده ام!

نيما كرمى:

«فيتيله» اشتباه سهوى داشت!
سينماى جهانسينماى جهان

خبركدهخبركده

ر رنگ و  نگ و 
اولين شماره - يك شنبه يكم آذر 1394



7 ناوری ناوریعم و  عم و 

ناســا يكى از پيشــرفته ترين روباتهاى انســان نماى جهان را 
به دانشــگاه مى فرســتند تا عملكرد آنها براى به كارگيرى در 

مأموريت هايى نظير ســفر به مريخ بررسى و ارتقا يابد.
طى نيم قرن گذشــته و همزمان با توسعه اكتشافات فضايى، يك 
نكته براى دانشــمندان اين عرصه مثل روز روشن شده و آن اينكه 
اعزام فضانوردان به محيط سخت، خشن و غيرقابل پيش بينى فضا 

كارى خطرناك و پرهزينه است.
آژانس فضانوردى آمريكا با هدف پيدا كردن راهى براى به حداقل 
رســاندن اين خطرات و هزينه هاى جارى، در حال آماده كردن و 
اعزام يك جفت روبات انســان نماى پيشــرفته موسوم به R5 به 
دانشــگاههاى MIT و Northeastern University است 
تا تحقيقات جامعى درخصوص توســعه فناورى طراحى و ســاخت 

روباتهاى انسان نما با قابليت امدادرسانى اضطرارى صورت گيرد.
ناســا بر اين باور اســت كه از ايــن نوع روباتها مــى توان براى 
باالبــردن ضريب ايمنــى مأموريتهاى سرنشــين دار و همچنين 
استفاده به عنوان كمك رســان فضانوردان در سفر به مريخ بهره 
گرفــت. گروه هايى كه در اين دو دانشــگاه با اين دو روبات ســر 
و كار خواهند داشــت پيشــتر در چالش روباتيكى DARPA كه 
چند ماه پيش برگزار شــد حضور داشــته اند و حاال ضمن دريافت 
بودجــه هــاى تحقيقاتــى الزم از ناســا، اهــداف ايــن آژانس 
فضانــوردى بــراى توســعه قابليتهاى ايــن روباتهــا را محقق 
مى ســازند. روبــات R5 از نوع روباتهاى انســان نمــا بوده كه
1.9 متــر قد و 125 كيلوگرم وزن دارد و از اين حيث مى توان آن 
را به يك انســان ورزيده و درشت هيكل مقايسه كرد. دانشمندان 
مركز فضايى جانسون ناسا با همكارى دانشگاه تگزاس اين روبات 

را طراحى و ساخته اند.

دانشــمندان موفــق بــه كشــف دندان 
باســتانى بزرگــى شــده اند كــه تصور 
مى شود به دسته اى از انسانها موسوم به 

«دنيسوان»ها تعلق دارد.
اين دندان باســتانى در غــارى واقع در 
منطقه سيبرى كشف شده است و پس از 
بررسى هاى دقيقى كه بر روى آن انجام 
شــده مشخصى شده است كه به دنيسوان ها تعلق دارد. اين دسته 
از انســانها جداى از نئاندرتال ها بوده اند و همواره براى محققان 

ديرينه شناس از جذابيت تحقيقاتى برخوردار بوده اند.
پيشــتر و در ســال 2008 دندان و تكه استخوان انگشتى متعلق به 
دنيســوان ها در همين غار كشف شده بود اما اينها تنها سرنخ ها از 
اين دسته از انسانهاى باستانى به شمار مى آمدند. حاال اين غار به نام 

همين دسته از انسانها نامگذارى شده است.
دانشــمندان بــا يارى گرفتــن از نتايج بررســى هــاى مربوط به 
دنــدان تازه اى كه شناســايى شــده به ايــن باور رســيده اند كه 
دنيســوان ها حدود 60 هزار سال پيشــتر از تصورات قبلى در زمين 
زندگى مى كرده اند. ايــن دندان كه با نام Denisova 8 معروف 
شــده داراى ريشه بزرگى است كه نشان مى دهد صاحب آن آرواره 

بزرگى داشته است.
بــا اين حــال اين چند تكه دندان و اســتخوان نمــى تواند براى 
دانشــمندان ابزارى كمك رسان در تشخيص اين حقايق باشد كه 
دنيســوان ها دقيقا چه شــكلى بوده و تا چه مدت ســاكن مناطق 
ســيبرى بوده اند. دانشــمندان عمر اين دندان را حدود 110 هزار 
سال عنوان كرده اند كه اين نشان از حيات و جابجايى دنيسوان ها 

در مناطقى از سيبرى در همان دوران است.

كلونى مورچه ها به طرز شــگفت انگيزى 
پيچيده و در عين حــال روابط همكارى 
در اين كلونى بســيار شديد و قوى است 
اما اين ســوال مطرح است كه مورچه ها 
تا چه اندازه مثل يك موجود منفرد عمل 

مى كنند؟
يافتن  براى  بريســتول  دانشگاه  محققان 
پاســخ اين ســوال كلونى هايى از مورچه هاى مهاجر را در معرض 
حمله صيادان مختلف قرار دادند. مورچه هاى پيشاهنگ در اطراف 
فعاليــت كلونى به ديده بانى و پرســه زنى مى پردازند و مورچه هاى 
كارگر در قلب النه حضور دارند. هركدام از اين مورچه ها برحســب 
موقعيت شان مى توانستند پاسخ خيلى پيچيده اى به صيادان بدهند.

وقتــى محققــان مورچه هاى پيشــاهنگ را حــذف كردند تا 
واكنش كلونــى را ببينند، ارتش مورچه هــاى غارتگر دوباره 
به داخل النه بازگشــتند. با حذف مورچه هاى كارگر از داخل 
النه، كل كلونى شــروع به فرار و عقب نشينى كرد و در يك 
موقعيــت جديد به دنبــال پناهگاه گشــت. در هر دوى اين 
ســناريوها مورچه ها پاسخ مناســبى از خود نشان دادند. اين 
نتايج نشــان مى دهد كه مورچه ها در اين شرايط درست مثل 
سيســتم عصبى يك موجود منفــرد عمل مى كننــد. آنها به 
آسيب ايجاد شــده، يك پاسخ مناسب و وابســته به موقعيت 
مى دهنــد و اين درســت مثل وقتى اســت كه ســلول ها در 

معرض درد ناشــى از آسيب قرار مى گيرند.
در حقيقــت كلونى مورچه ها نيز بــا آگاهى دادن به كل گروه به از 

دست رفتن كارگران پاسخ مناسب مى دهد.

روبات انسان نما پيش از مريخ 
به دانشگاه مى رود

كشف دندان 110 هزار ساله 
در غار سيبرى!

تشابه عملكرد كلونى مورچه ها با 
سيستم عصبى انسان

هدفون جديدى توليد شــده كه پس از 
60 ثانيه شــكل گوش كاربرانش را به 
خود مى گيرد تا موســيقى گوش دادن 

در دراز مدت اذيت كننده نباشد.
گــوش دادن بــه موســيقى در مترو، 
اتوبوس، پيــاده روى يا حتى در زمان 
انجام كارهاى روزمره تبديل به يكى از 

عادات روزمره كاربران امروزى شده است. كمپانى هاى بسيارى 
در توليد و عرضه هدفون ها فعاليت دارند كه اين موضوع باعث 
مى شود انتخاب هدفون مناسب از ميان برندهاى متفاوت كارى 
دشوار و سخت باشد. هدفونى كه گوش را اذيت نكرده و از صدا 

و كيفيت خوبى نيز برخوردار باشد.
يكى ديگر از مشــكالت متعدد هدفــون ها را مى توان در عدم 
تطابق آنها با گوش هاى كاربران دانست كه كاربر پس از مدتى 
خسته شده و مجبور به كنار گذاشتن هدفون ها مى شود. برخى 
از كمپانى هاى فناورى به توليد و عرضه هدفون هاى سفارشى 
مى پردازند كه مى تواند بر اساس مدل و همينطور اندازه گوش 
كاربرانش ساخته شود اما قيمت گزاف اين هدفون ها باعث شده 

كه با استقبال چشمگيرى مواجه نشده و به توليد انبوه نرسند.
هدفون Revols  به شــكلى طراحى شده كه مى تواند با مدل 

گوش كاربران تطبيق پيدا كند.
اكنون نسل جديدى از هدفون ها با نام Revols عرضه شده كه 
مى تواند خدمات و قابليت هاى جديدى را در اختيار كاربرانش قرار 
دهد. اين هدفون ها به شكلى طراحى شده اند كه پس از يك دقيقه 

مى توانند با مدل گوش كاربران تطبيق پيدا كنند.
چگونگى عملكرد  هدفون Revols بســيار ساده است. بخشى 
از اين هدفون كه با داخل گوش افراد در تماس اســت از جنس 
پالســتيك نرم و انعطاف پذير اســت. زمانى كــه كاربران اين 
هدفون را داخل گوش خود قرار مى دهند، بخش پالســتيكى با 
شكل طبيعى گوش منطبق شده و به كاربران اجازه مى دهد تا 
هدفون با اپليكيشــنى كه روى اسمارت فون ها نصب مى شود، 

ارتباط برقرار كند.
در پايان، ســيگنال الكتريكى به هدفون ها ارسال شده و باعث 
سفت شــدن و همينطور شــكل پذيرى بخش پالستيكى مى 
شــود. به اين ترتيب كاربران در مدت يك دقيقه اى مى توانند 
هدفونــى منطبق با گوش خود داشــته باشــند. اين هدفون به 

صورت وايرلس بوده و عمر باطرى آن 8 ساعت است.

شــركت اينتل دســتبند هوشــمندى 
است  كرده  طراحى  خانم ها  مخصوص 
كه كاربر را از همراه داشتن تلفن همراه 

بى نياز مى كند.
(لــوازم   MICA هوشــمند  دســتبند 
مــن)  هوشــمند  ارتباطــى  جانبــى 
اينتــل بــا همــكارى برنــد معروف 

Opening Ceremony طراحى شــده اســت. اين دستبند 
امكان برقرارى ارتباط كاربر با فيس بوك و گوگل را از طريق برنامه 

داده AT&T و بدون نياز به تلفن همراه فراهم مى كند.
دســتبند ميكا (MICA) داراى روكش طالى 18 عيار، سنگ 
الجورد و ابسيدين، صفحه نمايش براى خواندن پيام هاى متنى، 
تقويم، دسترســى به فيس بوك و گــوگل، آدرس نزديك ترين 
رستوران ها و فروشگاه ها بوده و عمر باترى آن نيز دو روز است.

اين دستبند در دو مدل شامل پوست مارى سياه رنگ با مرواريد 
سفيد و سنگ الجورد يا پوست مارى سفيد رنگ با سنگ چشم 
ببر و ابسيدين به قيمت 495 دالر در آمريكا عرضه خواهد شد.

شــركت اپل نيز قصد دارد ساعت هوشــمند جديد خود موسوم 
به اپل واچ (Apple Watch) را اوايل ســال 2015 به بازار 
عرضه كند؛ يكى از قابليت هاى اين ساعت، روشن نبودن دائمى 
نمايشــگر اســت و تنها در زمانى كه كاربر دســت خود را بلند 
كند، فعال مى شــود. ساعت هوشمند اپل كه از قابليت برقرارى 
ارتباط بى سيم با مدل هاى مختلف آيفون برخوردار است، داراى 
حسگرهايى براى بررسى تعداد ضربان قلب و شمارش گام هاى 

فرد براى نظارت بر سالمت كاربر است.

خيلــى از ما عادت هاى بدى در زندگى 
داريم. مانند ســيگار كشيدن، بارها به 
تاخير انداختن ساعت (Snooze) و يا 
مثال خوردن بيش از حد شكالت. حاال 
تكنولوژى براى ترك اين عادت ها با 3 

گجت جالب به كمك ما آمده است.
 مچ بند برقى

پوالك (Pavlok) يك مچ بند هوشــمند است كه براى ترك 
عادت هــاى غذايى، بازى هــاى رايانه اى و غيره بســيار مفيد 
اســت. براى مثال اگر شما ناخن بجويد يا غذا زياد بخوريد به 
شــما با لرزش هشــدار مى دهد و يا در صورت تنظيم، به شما 
شــوك الكتريكى وارد مى كند تا مانع انجام آن كار شود. اين 
گجت معموال در مدت پنج روز باعث مى شــود عادت بد خود 

را ترك كنيد.
ساعت پرنده

اگر شما هم عادت داريد كه از Snooze ساعت بارها استفاده 
كنيد اين وســيله راه حل جالبى دارد. اين ســاعت يك پروانه و 
موتور دارد كه در زمان تعيين شده از ساعت اصلى جدا مى شود 
و به هر طرف كه بخواهد پرواز مى كند. همزمان با جدا شــدن 
اين پرنده زنگ ســاعت به صدا در مى آيد و شما بايد در اتاق به 
دنبال پرنده بگرديد و آن را ســر جاى خــود بگذاريد تا صداى 

زنگ قطع شود.
فندك هوشمند

اين اولين فندك هوشــمند اســت كه به افراد كمك مى كند 
ســيگار را ترك كنند. اين فندك ســيگارهاى شما را در روز 
شــمارش مى كند و اطالع مى دهد كــه آخرين بار چه زمانى 
بوده است. همچنين مى توانيد هدف خود را در اپليكيشن اين 
فندك تنظيم كنيد. يــا اينكه تعيين كنيد چندبار در روز و در 

چه فواصل زمانى روشن شود.

كــه  هدفونى 
شبيه گوش مى شود!

دستبندى كه 
جاى تلفن همراه را مى گيرد

3 گجت خوب 
براى ترك عادت هاى بد

اولين ربات پرنده دانش آموزى خوزستان 
به پرواز درآمد

در  خوزستان  دانش آموزى  پرنده  ربات  اولين 
ناحيه  پرورش  و  آموزش  غدير  پژوهش سراى 
از  رونمايى  مراسم  شد.  رونمايى  اهواز   2
اولين ربات عمودپرواز دانش آموزى استان در 
دبيرستان دخترانه حضرت فاطمه(س) آموزش 

و پرورش ناحيه 2 اهواز برگزار شد.
پرورش  و  آموزش  مديركل  تقى زاده  محمد 
خوزستان در اين مراسم ضمن تقدير از تالش 
در  بايد  دانش آموزان  گفت:  دانش آموزان، 
مسائل علمى و توليد علم جهانى نقش مؤثرى 
كشور  آينده  سرنوشت  تعيين  در  تا  كنند  ايفا 

سهم به سزايى داشته باشند.
وى با اشاره به پيشينه تاريخى و علمى ايران 
كرده  ثابت  امروزه  اكتشافات  افزود:  اسالمى، 
است كه ايرانيان در مسائل تاريخى و مباحث 
به  ديگر  تمدن هاى  از  پيش تر  بسيار  علمى 
علوم دست يافته  اند كه اين امر ايجاب مى كند 

دانش آموز امروز ما بتواند با بروزدادن علم و 
دانش خود اين پيشينه تاريخى را به نسل هاى 

ديگر انتقال دهد.
بيان  با  خوزستان  پرورش  و  آموزش  مديركل 

اين كه تحقيق و پژوهش زيربناى همه ى علوم 
دوره  از  بايد  پژوهش  و  تحقيق  گفت:  است، 
ابتدايى آغاز شود تا ماندگارى علم و اثرات آن 

در دانش آموزان بيشتر نمود داشته باشد.

در ادامه اين مراسم از اولين پهپاد دانش آموزى استان 
پژوهش  سراى  دانش آموزان  توسط  كه  خوزستان 
بود،  شده  ساخته  و  طراحى  غدير  برنامه ريزى، 

رونمايى شد و اين ربات پرنده به پرواز در آمد. 
تا  دانش آموزان  اين  توسط  ساخته شده  پهپاد 
قابليت  عمودى  به صورت  متر   500 ارتفاع 
پرواز، كنترل و انجام مأموريت دارد و مى تواند 
پرواز  را  بيشترى  مسيرهاى  برنامه ريزى  با 

كرده و به مبداء اوليه بازگردد.
اين ربات پرنده در مسابقه سراسرى پرنده هاى 
بـدون سرنـشين قـرارگاه خاتم االنبيـاء نـيز 
توانست به عنوان تنها ربات پرنده دانش آموزى 
را  اول  رتبه  ايران  برتر  دانشگاه  بين 17  در 
ربات  اين  همچنين  دهد؛  اختصاص  خود  به 
مأموريت  از  كه  دارد  را  قابليت  اين  پرنده 
برنامه ريزى شده، فيلمبردارى كرده و آن را به 

مبداء كنترل ارسال كند.

روبات هاى جديدى با نام «روبوبيز» ســاخته 
شــده اند كه با اســتفاده از توانايى مكان يابى 
مــى توانند به نجــات جان قربانيــان حوادث 
بپردازند. در سال هاى اخير، روبات هاى بسيارى 
براى انجام فعاليت هاى خطرناك و جايگزينى 
با انســان ها ساخته شــده اند اما برخى از آنها 

مى توانند به نجات جان انسان ها بپردازند.
محققان امريكايى با الهام از حشرات موفق به 
ساخت و توسعه روبات هاى پرنده و در اندازه 
زنبور شــده اند كه مى تواند در ماموريت هاى 
امداد و نجات به كمك انســان ها بشتابد. اين 

روبات ها RoboBees نام گرفته اند.
تحقيقات قبلى روبات هاى زنبورى نيز نشــان 
داده بود، اين روبات ها در صورت هماهنگى با 
دستگاه هاى ديگر به پرواز پرداخته و در هنگام 
فرود در آب نيــز مى توانند به حرك خود ادامه 
دهند. اين روبات ها در گذشته فاقد ادراك عميق 
بودند اما اين چالش نيز با توسعه نسخه ليزرى 

رادارى روى روبات ها حل شده است.
ايــن فناورى جديد كه lidar (تشــخيص و 
طيف سنجى نور) اســت، به جاى استفاده از 
امواج راديويى در رادارها به انتشــار تشعشعات 
نورى نامرئى مى پردازد. سنســورهايى كه در 
ايــن روبات هاى كوچك وجود دارند به اندازه 
گيرى مدت زمان عبور نور طول پرداخته و در 
نتيجه مى توان به اندازه گيرى فاصله، اندازه و 

همينطور شكل اشياء پرداخت.

Karthik Dantu از دانشگاه بوفالوى نيويورك 
مى گويد: «اين فناورى جديد بسيار شبيه به فناورى 
Microso اســت كه در بازى هاى   Kinect
ايكس باكس قرار داده شــده تــا حركات كاربران 
در هنگام بازى را تشــخيص دهــد. اين فناورى 

مى تواند به زندگى روزمره انسان ها نيز وارد شود.»
از سيستم ليدار در نمونه هاى اوليه خودروهاى 
بدون سرنشين نيز اســتفاده شده است. ديگر 
محقق اين طــرح مى گويد: «ايــن فناورى 
مشابه فناورى است كه براى اطمينان از عدم 
تصادف در خودروهاى بدون سرنشــين نصب 
مى شــود، تنها بايد اين فنــاورى را به اندازه 

سكه يك پنى كوچك كرد.
ليــدار در اين فنــاورى از بازخورد اشــعه نور 
اســتفاده مى كند. اشــعه نورى كه از سنسور 
خارج شده و به شــىء برخورد كرده و بازتاب 
پيدا مى كند و با ســرعت زيادى برمى گردد. 
محققان معتقدند از اين فناورى مى توان براى 
نجات جان قربانيان حوادث مختلف بهره برد.

هزمان با اوج گرفتن حمالت تروريستى در 
پاريس، ساخته شــدن هتلى شناور در اين 
شــهر توجه عالقمندان به معمارى مدرن 

و گردشگران را به خود جلب كرده است.
 Seine Design شركت معمارى فرانسوى
بر روى پروژه هتل شناورى كار مى كند كه 
پيش بينى مى شود در سه ماهه نخست سال 

آينده ميالدى به بهره بردارى برسد.
 OFF Paris Seine اين هتل متفاوت
نام داشته و قرار اســت بر روى رودخانه 
معروف «ســن» پاريس كــه در كل 776 كيلومتر درازا دارد ســرويس دهى به مســافران و 
گردشــگران را آغــاز كند. اين هتل داراى 58 اتاق كوچك و بزرگ بــوده و يكى از مهمترين 
ويژگيهاى منحصربفرد آن چشــم انداز زيبايى است كه به ســوى رودخانه دارد. از آن گذشته 
وجود اســتخرى در دل اين ســازه شــناور يكى ديگر از ويژگيهاى خاص آن به شمار مى آيد. 

اين استخر 10 متر طول دارد.
ساخت اين هتل در راستاى تحقق پروژه افزايش جاذبه هاى گردشگرى پاريس صورت مى گيرد. 
تا مدتها تالش مى شــد كه از رودخانه ســن پاريس به عنوان محلى براى جذب گردشگر بيشتر 
استفاده شود و حاال اين امكان فراهم شده است. كل ساختار اين هتل از دو بخش مجزا تشكيل 
شده كه توسط پلها و صفحاتى به يكديگر متصل شده اند. اين هتل 80 متر طول و 18 متر پهنا 
دارد و در زمره هتلهاى لوكس پاريس قرار خواهد گرفت. مسافرانى كه در طبقه اول هتل مستقر 

مى شوند همواره حركت بر روى آب را احساس خواهند كرد.
استفاده از مصالح ساختمانى زيست تجزيه پذير نظير فوالد، چوب و شيشه از مهمترين ويژگيهاى فنى 

اين هتل به شمار مى آيد. هزينه هر شب اقامت در اين هتل تا 500 دالر هم عنوان شده است.

انتظار براى ســرد شــدن چاى يا قهوه كارى اســت كه روزانه شايد 
چندين بار انجام دهيم. Ember  يك ماگ هوشــمند است كه كار 

را براى شما راحت مى كند.
به لطف تكنولوژى كنترل حرارت، اين ليوان مى تواند نوشــيدنى شما 
را تمــام روز در همان دماى دلخواهتان نگــه دارد. اگر هم در حال 
حركت باشــيد و دسترســى به برق امكان پذير نباشد، اين ليوان تا 2 

ساعت اين كار را براى شما ممكن مى كند.
Ember  براى انواع نوشــيدنى ها 350 ميلى  ليتــر گنجايش دارد. 
در انتهــاى اين ليوان يك پيــچ كنترلى قرار دارد كــه با چرخاندن 
آن مى توانيــد دمــاى دلخواه خــود را تنظيم كنيد. ايــن ماگ حتى 
مى تواند نوشــيدنى هاى خنك شــما را نيز در همان دماى سرد نگه 
دارد. Ember  يك اپليكيشــن موبايل هم دارد كه با استفاده از آن 

شــما مى توانيد هر لحظه از قهوه خود باخبر باشيد يا دماى نوشيدنى را با موبايل تغيير دهيد.
اين اپليكيشــن از طريق بلوتوث ارتباط موبايل و ليوان را برقرار مى كند و به شما اجازه مى دهد 
براى ليوان خود اســم انتخاب كنيد. همچنين مى تواند به موبايل شما پيغام بفرستد تا نوشيدنى 

خود را فراموش نكنيد.

بزرگتريــن نمايشــگر OLED جهان توليد و 
در فرودگاه بين المللــى اينچئون كره جنوبى 
نصب شــد. شــركت ال جى الكترونيكس، دو 
 OLED عــدد از بزرگتريــن نمايشــگرهاى
جهــان را در فــرودگاه بين المللــى اينچئون 
كره جنوبى رونمايى كرد. اين شــركت براى 
طراحــى ديوارهــاى نمايشــگرى عظيم كه 
ترمينال اصلى اين فــرودگاه را زينت داده اند 
همكارى نزديكى با شركت فرانسوى طراحى
Wilmo داشته است. e & Associés

هر نمايشــگر از 140 پنــل OLED منحنى 
55 اينچ تشــكيل شــده اســت كه در نتيجه 
نمايشــگر 13 متر ارتفاع و 8 متر عرض دارد. 
اين اندازه معادل ســطح ســه كانتينر بزرگ 
است. اين دو نمايشگر بسيارى از قابليت هاى 

فناورى OLED را ارائه مى دهند.
همچنين به دليــل اينكه در نمايشــگرهاى 
OLED هر پيكســل به طور مستقل روشن 
مى شــود، ديگر نيازى بــه LED بك اليت 
نيســت. بنابراين اين نمايشگرها بسيار سبك 

و با كمترين حائل ها از سقف آويزان شده اند.
مديرعامــل  و  رئيــس  ســو،  وان  پــارك 
فــرودگاه بين المللــى اينچئــون مى گويــد: 

مكمل  به خوبى   OLED نمايشگرهاى  «اين 
فناورى پيشــرفته اى هستند كه فرودگاه ما به 
آن شهره اســت. ما همواره براى نشان دادن 
فناورى هاى مدرنى كه در كره توليد مى شوند 

به ميليون ها مسافر مشتاقيم. 
OLED در بين اين فناورى ها ممتاز است.» 
 B2B رو سيونگ، نائب رئيس و مدير بخش
بزرگترين  اســت: «اگرچه  معتقد  نيز  ال جى 
كه  مسئله ايست  مطمئنًا   OLED نمايشــگر 
مــا بدان افتخــار مى كنيم، امــا آنچه ما را 
فرصت  يافتن  است  كرده  زده  هيجان  بيشتر 
سراسر  مسافران  به   OLED جادوى  معرفى 
جهان اســت. مزاياى فناورى OLED تنها 
بايد ديده شــود، و نمى توان با هيچ كلمه اى 

آن را بيان كرد.»

روبات هاى چشم ليزرى به نجات 
قربانيان حوادث مى شتابند!

ساخت هتل شناور در پاريس

كنترل دماى نوشيدنى با ليوان هوشمند

بزرگترين نمايشگر OLED جهان 
توليد شد!

هوشمند  گوشى   OUkitel چينى  كمپانى 
خود بنام Pro U7 را به نمايش گذاشت كه 
مى توان از آن به عنوان تخته آشپزخانه استفاده 

كرده و روى آن سبزى خرد كرد.
پروژكتور  يك  همچنين  اينچى   5,5 گوشى 
نيز هست (مشابه گلكسى بيم سامسونگ) تا 
بتواند تصاوير را در ميتينگ هاى تجارى روى 

پرده نمايش نشان دهد.
 480 در   480 رزولوشن  بيم  گلكسى  البته 
رزولوشن   pro  U7 مدل  و  مى داد  نشان  را 

1280 در 720 پيكسل را!
شاهكار ديگر اين گوشى كشيدن حروف روى 
اجرا  را  شده  تعريف  حركت  تا  است  نمايشگر 
كند. مثًال اگـر حـرف M را بنويسيـد، آهنـگ 
بكشيد   W اگـر  مى كند،  خواندن  به  شـروع 

پيامك ها را باز مى كند. 
O براى  e براى مرورگر و  C براى دوربين، 

فروشگاه تعريف شده است. 
به  دوربين  جلوى  را  خود  انگشت  دو  اگر 
جسچر  خودكار  به طور  دهيد  نشان   V شكل 
ضبط  به  شروع  دوربين  و  فعال شده  آن 
مدياتك  نوع  از   Pro  U7 پردازنده  مى كند. 
با  هسته اى  به صورت 4  كه  است   MT6580

سرعت 1,3 گيگاهرتز تعريف شده است.
و  دارد  نـيز  مگـاپيكسلـى   2 و   13 دوربـين 
تا  است  ويرايش  برنامه  به  مجهز  و  آن  سلفى 
عكس هاى گرفته شده را باكيفيت تحويل شما 

و ديگرى دهد!

روى اين موبايل سبزى خرد كنيد!

اير  آى پد  كاربران  استفاده  براى  جديدى  قاب 
عرضه شده كه به آنها اجازه مى دهد انگشتان 
خود را در حين كار با تبلت مشاهده كرده و از 

امكانات جديدى برخوردار شوند.
و  جديد  محصول   Handscape كمپانى 
كرده  معرفى  آى پد  كاربران  براى  را  متفاوتى 
است.  برخوردار  جديدى  قابليت هاى  از  كه 
كاربران با اتصال اين قاب به تبلت ها مى توانند 
با همه انگشتان خود به كار با تبلت ها بپردازند. 
مخترعان اين دستگاه معتقدند، ورود اين قاب 
به بازار مى تواند دنياى تبلت ها را دگرگون كند.
كاربران به سادگى مى توانند انگشت هاى خود 

امكانات  از  و  كرده  مشاهده  آى پد  پشت  از  را 
نمايى   بزرگ  و  زدن  ضربه  مانند  جديدى 
برخوردار شوند. اين قاب براى آى پد اير توليد 

شده است.

كامپيوترى  افزارى  سخت  و  اينترنتى  قابليت هاى  آورى  جمع  با 
را  هوشمند  ساعت  يك  توانسته اند  سازندگان  ساعت،  يك  در 
و    HP سازى  ساعت  شركت  كنند.  توليد  زيادى  كاربردهاى  با 
صفحه  كه  است  كرده  طراحى  را  هوشمندى  ساعت   bas an
نمايش LCD آن لمسى است و وضوح تصوير بسيار بااليى دارد. 
به گفته سازندگان، كاربر به وسيله اين ساعت هوشمند مى تواند 
ايميل خود را چك كند، با دوستان خود گفتگوى آنالين داشته 
و  ورزشى  خبرهاى  كند،  پخش  را  خود  دلخواه  موسيقى  و  باشد 
ساير خبرها را بخواند همچنين از تغييرات آب و هوا مطلع شود. 
نيز  رديابى  قابل  هوشمند  ساعت  اين  نمايش  صفحه  همچنين 
مى باشد.  كاربر به وسيله اين ساعت هوشمند مى تواند حساب بانكى خود را هم چك كند؛ همچنين 

اين ساعت در برابر آب مقاوم بوده و ضد زنگ نيز مى باشد.  

دستان خود را از زير تبلت مشاهده كنيد

هوشمندترين ساعت به بازار آمد

اولين شماره - يك شنبه يكم آذر 1394



جمعه 29 آبان 1394
برتر  ليگ  دوازدهم  هفته  هاى  رقابت  سرى  از 
فوالد  هاى  تيم  جمعه  عصر  كشور  هاى  باشگاه 
خوزستان و استقالل تهران در ورزشگاه الغدير اهواز 
به مصاف هم رفتند كه در نهايت اين بازى را تيم 
تهرانى با كمك داور به سود خود به پايان برد تا 
مجددا بعد از يك شب كه صدرنشينى به استقالل 

خورستان رسيده بود، به صدر جدول بازگردد.
سود  به  صفر  بر  دو  نتيجه  با  بازى  اين   *
انصارى  جابر  رسيد.  پايان  به  تهران  استقالل 
بازى  اين  گل  دو  زننده   (88) پروپچيچ  و   (56)

حساس بودند.
* با اين پيروزى استقالل تهران 25 امتيازى شد 
و فوالد خوزستان با اين شكست با همان شش 
امتياز، رده ماقبل آخر جدول رده بندى را براى 

خود حفظ كرد.
تركيب:  با  بازى  اين  در  خوزستان  فوالد   *
لئونـارد  كـامل،  بهمن  بشاگـردى،  مهـرداد 
شاخه  اهل  محمد  خانزاده،  محمدرضا  مساريچ، 
(70- مهدى دغاغله)، مهدى بدرلو، اكبر ايمانى، 
ماتياس چاگو، اميرحسين فشنگچى (81- هادى 
حبيبى نژاد)، ساسان انصارى و حسين ابراهيمى 

وارد ميدان شد.
تركيب:  با  ديدار  اين  در  نيز  تهران  استقالل   *
مهدى رحمتى، هراير مگويان، حنيف عمران زاده، 
يعقوب كريمى، سجاد شهباززاده، جابر انصارى، 
ميالد   ،(85 (پروپجيج  خرسندنيا  محمدرضا 
فخرالدينى، روزبه چشمى، بهنام برزاى(79 فرشيد 
كريمى)  محسن  برهانى(70  آرش  و  اسماعيلى) 

در برابر حريف صف آرايى كرد.
فوالد  تيم  بان  دروازه  سليمى  عليرضا   *

خوزستان پس از اينكه در 13 بازى رسمى تيم 
به  حذفى  جام  و  برتر  ليگ  در  خوزستان  فوالد 
دروازه فوالد ايستاد، امروز  صورت كامل درون 
جايش را به مهرداد بشاگردى داده است تا اين 
دروازه بان آبادانى وظيفه حراست از دروازه فوالد 

در مقابل استقالل تهران را بعهده داشته باشد.
* احمد صالحى با كمك بابك داورى و عليرضا 
ايلدروم اين بازى را قضاوت كرد. وى در اين بازى 
استقالل  از  فخرالدينى(41)  نيا(36)  خرسند  به 
كارت زرد نشان داد. و خطاى بازيكن استقالل را 
كه منجر به گل دوم استقالل تهران شد را نديد 

ضمن اينكه گل، مشكوك به آفسايد بود.
در  مستقر  سيار  واحد  ارتباط  قطع  علت  به   *
استاديوم غدير با صدا و سيماى مركز خوزستان، 
دقيقه   20 ديدن  به  موفق  تلويزيونى  بينندگان 

ابتدايى اين مسابقه نشدند.
ورزشگاه  به  را  بنرى  استقالل  تيم  هواداران   *

غدير اهواز آوردند كه روى آن نوشته شده است: 
دعوت نكردن از رحمتى به تيم ملى توهين به 

ملت ايران است!
* در بين دو نيمه بازى چند هوادار فوالد به طور 
نوبتى به زمين بازى آمدند تا جايى كه پليس از 
هم در متفرق كردن آنها به مشكل خورد. جالب 
است كه تماشاگران روى سكوها هم صندلى هاى 
ورزشگاه غدير را شكستند كه اين موضوع باعث 

تعجب خبرنگاران حاضر در زمين شد.
افشاريان  خداداد  بار  چندين  بازى  جريان  در   *
ناظر داورى و همچنين مسئوالن برگزارى بازى 
به تصويربرداران كنار خط تذكر دادند كه خيلى 
آنها  پى درپى  تذكرات  نشوند.  خط  به  نزديك 
باعث شد تا تصويربرداران به نشانه اعتراض به 
نشانه  به  گوشه اى  در  و  نپردازند  كارشان  ادامه 

قهر بنشينند.
* جابر انصارى دردقيقه 57 بازى با فوالد موفق 

شد طلسم دروازه فوالد را بشكند و دروازه اين 
تيم را براى بار اول باز كند. اين چهارمين گل 
استقالل  هم  سر  پشت  بازى  چهار  در  انصارى 
پاس   2 هم  مدت  اين  در  او  اينكه  ضمن  بود 

گل داده است.
تهران  استقالل  و  خوزستان  فوالد  هاى  تيم   *
آخرين ديدار عصر جمعه ليگ برتر را انجام دادند 
كه هر كدام از اين دو تيم در بازى دو روز پيش 

سه بازيكن غايب داشتند. 
در فوالد خوزستان، مهرداد جماعتى، اميد خالدى 
و  مصدوميت  دليل  به  شريفات  اسماعيل  و 
محروميت غايب هستند و در استقالل بازيكنانى 
ميثم  و  ابراهيمى  اميد  حيدرى،  خسرو  چون 

مجيدى حضور نخواهند داشت.
در  فوالد  گسترش  كمالوندسرمربى  *فراز 
استاديوم غدير حضور داشت و بازى را از نزديك 
تماشا كرد. گسترش فوالد روز پنجشنبه در اهواز 

از استقالل خوزستان شكست خورده بود.
* اعتراض ادامه دار دراگان اسكوچيچ سرمربى 
فوالد خوزستان بعد از گل دوم استقالل به علت 
ناديده گرفتن خطاى حريف، منجر به اخراج او 

از كنار زمين شد.
طالقانى رييس هيات فوتبال خوزستان خطاب 
انتظار  كرد:  عنوان  خوزستانى،  تماشاگران  به 
خوزستانى  تماشاگر  يك  عنوان  به  كه  است 
آرامش  با  هستند،  مطرح  كشور  كل  در  كه 
اين  را  خود  نارضايتى  و  كنند  رفتار  بيشترى 
گونه بروز ندهند و خوب نيست كه با شكست 
است  خودشان  به  مربوط  كه  اموالى  تيم شان، 
اين  از  سودى  هيچ  كه  چرا  كنند،  تخريب  را 

شد. نخواهد  نصيب شان  كار 

امام رضا (ع): 
ايمان چهار ركن دارد: 

1ـ توّكل بر خدا
2ـ رضا به قضاى خدا 
3ـ تسليم به امر خدا

4ـ واگذاشتن كار به خدا.
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برخورد با مسببان اتفاقات اهواز 
منتظر گزارش مقامات رسمى

برخورد  درباره  فوتبال  فدراسيون  انضباطى  كميته   رييس 
با اتفاقات روز جمعه ورزشگاه غدير اهواز مى گويد در اين 

زمينه منتظر گزارش مقامات رسمى هستيم.
ديدار  جمعه  روز  اتفاقات  با  رابطه  در   زاده  حسن  اسماعيل 
تيم هاى فوالد خوزستان و استقالل تهران كه با حمله برخى 
افراد به اتوبوس آبى پوشان و نيز شكستن شيشه رختكن 
همراه بود، اظها ر كرد: نهايتا 24 الى 48 ساعت پس از بازى 
گزارش از سازمان ليگ به فدراسيون فو تبا ل ارسال مى شود 

تا در اين زمينه تصميم گيريهاى الزم صورت گيرد.
وى ا دا مه  داد: ما در اين زمينه تنها منتظر گزارش ارسالى از 
سوى مقامات رسمى هستيم كه در ورزشگاه حضور داشتند 

تا بتوانيم راى خود را صادر كنيم.
در  اتفاق هايى  چنين  تكرار  درباره  همچنين  زاده  حسن 
به  شده  ارائه  گزارش  از  پس  گفت:  اهواز،  غدير  ورزشگاه 
جدى  گيرى  تصميم  زمينه  اين  در  قطعا  انضباطى  كميته  

خواهيم كرد.

نايب قهرمانى بانوى اتومبيلران خوزستانى 
در مسابقات اساللوم كشور

بانوى خوزستانى در مسابقات اتومبيلرانى اساللوم كشور در 
جايگاه دوم قرار گرفت.

ابراهيم جوانمردى، رييس هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى 
روز  دو  ها،  رقابت  اين  دوره  چهارمين  كرد:  اظهار  استان  
گذشته در پيست اتومبيلرانى مجموعه ورزشى آزادى تهران 
برگزار شد. وى با بيان اين كه اين مسابقات در دو بخش 
هاى  رقابت  پايان  در  گفت:  شد،  برگزار  بانوان  و  آقايان 
به  موفق  خوزستان  از  زاده  طهماسب  الله  بانوان،  بخش 
با  بخش  اين  در  نفر  شد. 80  قهرمانى  نايب  عنوان  كسب 

يكديگر به رقابت پرداختند.
تمجيد  با  خوزستان  اتومبيلرانى  و  موتورسوارى  هيات  رييس 
از عملكرد بانوى استان در اين رقابت ها، عنوان كرد: تالش، 
اين  در  او  موفقيت  باعث  زاده  طهماسب  عالقه  و  پشتكار 
مسابقات شد. وى در پايان گفت: فرزاد شاهرخى از خوزستان در 

رقابت هاى بخش آقايان در مكان چهام قرار گرفت.

شكست نفت  اميديه 
در ليگ برتر واترپلو كشور

تيم نفت اميديه در هفته چهارم مسابقات ليگ برتر واترپلو 
كشور مغلوب شد.

در  گذشته  روز  دو  مسابقات،  از  هفته  اين  در  اميديه  نفت 
اصفهان به مصاف فوالد مباركه سپاهان رفت كه در پايان با 
نتيجه 6 بر 8 شكست خورد. نماينده استان در هفته نخست 
جاى  اين  تا  و  شد  روبه رو  استراحت  قرعه  با  مسابقات  اين 
رقابت ها نيز به يك پيروزى و دو شكست دست پيدا كرده 

است. نفت اميديه در حال حاضر 2 امتيازى است.

برگزارى ليگ برتر شطرنج خوزستان
مزدك  شد.  برگزار  خوزستان  شطرنج  برتر  ليگ  پيكارهاى 
ارزانى پور، مسوول كميته مسابقات هيات شطرنج استان اظهار 
كرد: رقابت ها از چهارشنبه (27 آبان ماه) تا جمعه (29 آبان ماه) 

در خانه شطرنج اهواز برگزار شد.
وى ادامه داد: اين مسابقات در هفت دور برگزار مى شود كه 
با برگزارى چهار دور آن در اين سه روز، نيم فصل مسابقات 

به پايان رسيد.
مسوول كميته مسابقات هيات شطرنج خوزستان افزود: در 
پايان چهار دور برگزار شده، تيم مدرسه شطرنج پاييز اهواز 
با 13 امتياز قهرمان نيم فصل شد، تيم نفت آبادان با 11,5 
امتياز دوم و تيم فوالد اكسين خوزستان نيز با همين تعداد 

امتياز و به دليل پوئن شكنى سوم شد.
وى با بيان اين كه تيم پاييز تمام تيم هاى رو در رو را شكست 
نتايج  اين تيم در دورهاى اول و دوم با  داده است، گفت: 
مشابه 4 بر صفر به ترتيب تيم هاى نفت مسجدسليمان و 
تيم  سوم  دور  در  سپس  برداشت،  رو  پيش  از  را  مخابرات 
در  و  داد  شكست   1,5 بر   2,5 را  خوزستان  اكسين  فوالد 
نهايت نيز تيم نفت آبادان را با همين نتيجه در دور چهارم 

مغلوب كرد.
ارزانى پور خاطرنشان كرد: اين دوره از مسابقات به صورت 
با  كه  شد  برگزار  استان  سراسر  از  تيم   15 حضور  با  ريتد 
توجه به اين موضوع كه براى اولين بار بيش از 10 بازيكن 
سطح  از  رقابت ها  جدول  داشتند،  شركت  آن  در  غيربومى 

كيفى بااليى برخوردار بود.

پايان مسابقات 
دوى صحرانوردى جوانان خوزستان

رقابت هاى قهرمانى دوى صحرانوردى جوانان خوزستان با 
قرار گرفتن تيم گتوند الف در جايگاه نخست به پايان رسيد.
اين مسابقات دو روز گذشته با حضور 32 ورزشكار از 9 تيم 

به ميزبانى گتوند برگزار شد.
الف،  گتوند  تيم  قهرمانى  از  پس  رقابت ها  اين  پايان  در 
تيم اهواز به نايب  قهرمانى رسيد و جايگاه سوم نيز از آن 

تيم گتوند ب شد.
دزفول ،  از  ديانى  ميكائيل  نيز  انفرادى  بخش  در 
گتوند  از  غرباويان  مجتبى  ايذه،  از  موسوى  سيداسماعيل 
جايگاه هاى  در  ترتيب  به  الف  گتوند  از  اميرپور  اميد  ب، 

اول تا چهارم قرار گرفتند.
اين دوره از مسابقات به مناسبت گرامى داشت ياد و خاطره 

معلم دلسوز و فداكار، محمد فتاحى برگزار شد.

داور ، باعث باخت فوالد در مقابل استقالل تهران! آنچلوتى: 
دوست دارم روزى مربى رم شوم

به  فصل   8 كه  باشگاهى  به  دارد  دوست  آنچلوتى  كارلو 
يادماندنى را در آن سپرى كرده بود بازگردد.

سرمربى سابق رئال مادريد و ميالن، بين سال هاى 1979 تا 
1987 براى آ اس رم بازى مى كرد. او در اين تيم به بازوبند 
كاپيتانى نيز رسيد. كارلتو در رم يك قهرمانى در سرى آ و 4 
قهرمانى در كوپا ايتاليا را به دست آورد و سپس به ميالن رفت.

آنچوتى كه اين روزها مشغول استراحت است به كوريره دلو 
اسپورت گفت:" واقعيت اين است كه اگر به ايتاليا برگردم، 
دوست دارم يا روى نيمكت رم بنشينم يا روى نيمكت ميالن. 

من عاشق شهر رم و هواداران آ اس رم هستم.
آنها  با  خوبى  بسيار  خاطرات  و  هستند  العاده  فوق  ها  رمى 
آمدم  رم  باشگاه  محل  به  تاكسى  بر  سوار  دارم  ياد  به  دارم. 
و هوادارانى كه آنجا بودند شروع به توهين به راننده تاكسى 
كرايه مى خواست، به  كردند. آنها بدين خاطر كه او از من 

التزيويى بودن متهمش كرده بودند!"

فان خال:
اين پيروزى حاصل روحيه باالى ما بود

پيروزى  از  پس  منچستريونايتد،  سرمربى  خال،  فان  لوئيس 
2-1 در خانه واتفورد، از اينكه تيمش توانست  در اين ديدار در 
دقايق پايانى به پيروزى دست پيدا كند، ابراز خشنودى كرد. 

در اين ديدار ابتدا يونايتدها با گل ممفيس ديپاى پيش افتادند 
اما واتفورد در 87  توسط تروى دينى و از روى نقطه پنالتى به 
گل تساوى رسيد. اما اين پايان كار نبود و دينى با يك گل به 
 خودى كه روى ضربه باستين شواين اشتايگر به دست آمد، 

سه امتياز را نصيب شياطين سرخ كرد. 
فان خال به خبرنگاران گفت:" بعد از پنالتى، زمان كوتاهى 
زيرا  بود  فوق  العاده  ديديد.  را  تيم  روحيه  اما  بود  مانده  باقى 
 5 در  ما  برگرديم.  بازى  به  توانستيم  ما  پنالتى،  از  بعد  حتى 
دقيقه توانستيم به گل برسيم كه  حاصل روحيه تيمى ما بود.  
براى شواين اشتايگر خوشحالم. او به يك گل نياز داشت   و به 
آن رسيد. دوست ما، ممفيس ديپاى هم يك  گل زيبا زد. من 
مربى خوشحالى هستم."  منچستريونايتد با اين پيروزى، به 

طور موقت به صدر جدول ليگ برتر صعود كرد. 

آلگرى: 
هدف ما شكست دادن ميالن است

ديدار  در  تا  است  مصمم  يوونتوس،  سرمربى  آلگرى،  مكس 
فردا مقابل تيم سابقش، ميالن، به پيروزى دست پيدا كند.

را  ميالن  هدايت   2014 تا   2010 هاى  سال  بين  آلگرى 
برعهده داشت و در اولين فصل حضورش در سن سيرو، با 
روسونرى قهرمان سرى A شد. يوونتوس در حال حاضر با 
رتبه  در  ميالن،  از  كمتر  امتياز  دو  با  ديدار،  از 12  امتياز   18
هفتم قرار دارد و آلگرى اميدوار است با پيروزى در ديدار فردا، 

بتوانند جاى تيم حريف در جدول را بگيرند.
از  يكى  ميالن،  يوونتوس-  ديدار  گفت:"  خبرنگاران  به  او 
مهمترين ديدارهاى فوتبال ايتالياست. سينيشا ميهايلوويچ در 
قرار  براى  ما  مانند  ميالن  است.  كرده  كار  خوب  سيرو  سن 
گرفتن در جمع سه تيم اول جدول تالش مى كند. مهم است 

كه بتوانيم در نتيجه گيرى روند باثباتى داشته باشيم.
دارند  قرار  خوبى  فرم  زيرادر  است  سرسختى  حريف  ميالن 
اما ما مى خواهيم به صعود در جدول ادامه بدهيم. يوونتوس 
بهترين مدافعان اروپا را دارد اما ما بايد در كارهاى دفاعى به 
عنوان يك تيم، بهتر شويم. هدف ما شكست دادن ميالن و 
پشت سر گذاشتن آنها در جدول است. اين براى ديدار مقابل 

منچسترسيتى در چمپيونزليگ به ما روحيه مى دهد.
 A سرى  در  را  ميالن  توانيم  مى  هم  ما  آينده،  روز  چهار  در 

پشت سر بگذاريم و هم به مرحله حذفى چمپيونزليگ برسيم."

ميهايلوويچ:
دوناروما مى تواند وارث بوفون باشد

سينيشا ميهايلوويچ، سرمربى ميالن، معتقد است جان لوئيجى 
دوناروما، دروازه بان نوجوان تيمش، مى تواند از جان لوئيجى 
سال  تنها 16  كه  دوناروما  بگيرد.  ياد  زيادى  چيزهاى  بوفون، 
اصلى  تركيب  در  را  لوپز  ديگو  جاى  اخير  هفته  چند  در  دارد، 
ميالن گرفته و احتماال در ديدار مقابل يوونتوس هم از ابتدا به 
ميدان خواهد رفت؛ ديدارى كه ميهايلوويچ معتقد است مى  تواند 

درس هاى زيادى براى اين دروازه بان تازه كار داشته باشد.
اسطوره  يك  مقابل  فردا  دوناروما  گفت:"  خبرنگاران  به  او 
بازى مى كند. او مى تواند از بوفون ياد بگيرد. بزرگى او از 
حرفه اى گرى و اشتياقش مى آيد. بوفون در 20 سال اخير، 
بااستعداد  بانى  دروازه  دوناروما  بود.  دنيا  بان  دروازه  بهترين 
بوفون  مانند  او  اى  حرفه  دوران  اميدوارم  است.  درخشان  و 
او  مانند  وارثى  دارد  دوست  هم  بوفون  كه  دانم  مى  باشد. 
داشت باشد." ميالنى ها بعد از شروعى ضعيف در اين فصل، 
در هفته هاى اخير نتايج خوبى گرفتند و اكنون با دو امتياز 

برترى نسبت به يووه، در رتبه ششم قرار دارند.

سه امتياز شيرين چارلتون در حضور گوچى
تيم چارلتون ار سرى مسابقات ليگ دسته اول انگليس، ديروز 

توانست با يك گل از سد بيرمنگام عبور كند.
تيم چارلتون انگليس كه اخيرا دست به تغيير سرمربى خود زد، 
در حضور سرمربى جديد خود به دومين پيروزى پياپى دست 
يافت. آنها ديروز و از بازى هاى هفته در مقابل بيرمنگام قرار 
گرفتند و در نهايت توانستند با گل دقيقه 61 جكسون از سد اين 
حريف بگذرند. اين پيروزى براى آنها در حالى به دست آمد كه 
رضا قوچان نژاد، مهاجم ملى پوش ايرانى چارلتون(كه به دليل 
حضور در اردوى اردوى تيم ملى، در تمرينات اخير اين تيم حضور 
نداشت) نيز از دومين دقيقه وقت هاى اضافه نيمه دوم بازى آمد.

سرمربى استقالل اهواز:

داور با پرسپوليس مهربان بود
 سرمربى استقالل اهواز معتقد است داور بازى 
از  كه  هم  گلى  و  بود  مهربان  پرسپوليسى ها  با 
به  داور  اشتباه  روى  كردند،  دريافت  پرسپوليس 

ثمر رسيده است.
صفر  بر  يك  شكست  از  پس  حنطه  على 
تيمش مقابل پرسپوليس اظهار كرد: اين، تمام 
داشته هاى ما بود. 8 بازيكنم را در اختيار نداشتم 
كه هر كدام داليل خود را دارد. تيم پرسپوليس 
داد  نشان  و  گذاشت  نمايش  به  را  خوبى  بازى 

تيم يكدستى است. آنها كادر فنى خوبى دارند.
او اضافه كرد: سعى ما بر اين بود كه بازيكنان 
را از نظر بدنى باال ببريم و اگر 4 بازيكن خودم، 
طالب ريكانى، بيگدلى، كاله كج و.. را در اختيار 
داشتم مى توانستيم نتيجه بهترى كسب كنيم. با 
جوانان خوب اهوازى به ميدان آمديم و در آينده 

بهتر از اين هم خواهيم شد.
نشدن  گل  درباره  اهواز  استقالل  سرمربى 
عملكرد  ما  گلر  گفت:  پرسپوليس  توپ هاى 
بدشانس  پرسپوليس  كه  هرچند  داشت  خوبى 
در  و  كنيم  اداره  را  بازى  كرديم  سعى  بود.  هم 
ادامه چشم به ضد حمله داشته باشيم. گل اول 
پرسپوليس صددرصد خطا بود و عاليشاه دست 

دروازه بان ما را شوت كرد.

پس  خبرى  نشست  در  همچنين  حنطه  على 
پرسپوليس  از  بازى  اين  انتظار  گفت:  بازى  از 
مى رفت. ما بازى سختى را داشتيم. البته ما خوب 
تمرين كرده بوديم و مى توانستيم بازى بهترى 
داشته باشيم. ما با كمبود بازيكن روبه رو هستيم. 
اميدوارم در چند روز آينده بتوانيم شرايط را بهتر 
كنيم. البته ما تا چند روز آينده قطعا يك بازيكن 
خواهيم گرفت. او درباره پرسپوليس گفت: تيم 

پرسپوليس خوب كار كرد. ما يك مقدار در خط 
دفاعى اشتباه داشتيم.

براى  تعطيالت  افزود:  اهواز  استقالل  سرمربى 
شود  حل  مشكالت مان  اگر  البته  بود.  خوب  ما 

مى توانيم بهتر عمل كنيم.
او در مورد اتفاقاتى كه در مورد عادل كاله كج 
رخ داد گفت: ما هيچ بازيكنى را كنار نگذاشتيم. 
عادل كاله كج بعد از مصدوميتش بحثى راجع به 

اما  بود.  شدن  حل  حال  در  كه  داشت  مديريت 
4-5 روز قبل اتفاقى افتاد و او رفت.

تيم  از  بازيكنش  چند  رفتن  مورد  در  حنطه 
آقايان  گفت: اين اصال كار حرفه اى نيست كه 
پيشنهاد  بيشتر  بسيار  قيمت  با  ما  بازيكنان  به 
بدهند. اميدوارم در روزهاى آينده مشكالت مان 
حل شود و تا نيم فصل بتوانيم بازيكن بگيريم 
به  است.  سختى  كار  البته  برگرديم.  ليگ  به  و 
آن  با  ما  همشهرى  كه  مى بينيد  شما  حال  هر 
همه بازيكن مثل ما است و ما خيلى هم با تيم 

دوازدهم فاصله نداريم.
همچنين  و  داريم  مالى  مشكالت  ما  افزود:  او 
داريم.  مالى  مسائل  از  غير  ديگرى  مشكالت 
ولى  است  سخت  اهواز  استقالل  مربى  شرايط 
كه  است  وقت  آن  كنيم  كار  خوب  بتوانيم  اگر 
سعى  ما  البته  هستيم.  مربى  بگوييم  مى توانيم 
و  سطح  در  كه  كنيم  عمل  طورى  كه  كرده ايم 

شان استقالل اهواز باشد.
سرمربى استقالل اهواز در مورد بحث اسپانسر 
نيز گفت: اميدوارم هرچه زودتر اسپانسر بگيريم 
كه  تيمى  ولى  شود  حل  مالى مان  مشكالت  و 
اسپانسر  مى تواند  سختى  به  است  جدول  پايين 

جذب كند. 
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 سرمربى تيم فو تبا ل سايپا مى گويد تعطيلى ليگ به 
ضرر باشگاه هاست.

ملوان،  برابر  تيمش  پيروزى  درباره  جاللى  مجيد 
اظها ر كرد: فكر مى كنم بازى خوبى را شاهد بوديم. 
خوب  واقعا  تيمش  كه  است  گفته  درست  استيلى 
بازى كرد. به خاطر بارانى كه يك روز قبل از بازى 
در ورزشگاه باريده بود چمن ورزشگاه كيفيت خوبى 
كيفيت  بازى  شد  باعث  موضوع  همين  و  نداشت 
فنى را از دست بدهد و ملوانى ها بهتر بازى كنند. 
در نيمه دوم بازى ما سعى داشتيم بر بازى مسلط 

شويم و در ادامه هم بازى خوبى را ارائه كرديم.
وى افزود: روى هم رفته بازى سنگين و فيزيكى را 
شاهد بوديم كه از كيفيت خوبى هم برخوردار بود. 
فكر مى كنم كه در برخى از موارد بازى پاياپايى بود 
و هر دو تيم بر يكديگر برترى نداشتند. شايد اين 
بازى جزو معدود بازى هايى بود كه تيم ما توانست از 
فرصت هاى كم خود به خوبى استفاده كند و دروازه 

حريف را باز كند.
سرمربى تيم فو تبا ل سايپا درباره داورى اين ديدار 
هم خاطر  نشان كرد: فكر مى كنم كه داور منصفانه 
قضاوت كرد. البته از زمانى كه بازى آغاز شد، كادر 
فنى حريف اعتراض هاى زيادى به داور كرد، اما من 

معتقدم كه داور منصفانه كار كرد.
وى در ادامه با بيان اين كه از عملكرد بازيكنانش 
رضايت دارد، ا ضافه  كرد : ماهان رحمانى در نيمه دوم 
به ميدان آمد و تمام تالشش را براى موفقيت تيم 

انجام داد. همان طور كه گفتم شرايط زمين يك 
امتياز براى حريف محسوب مى شد، اما در اين شرايط 

هم بازيكنانم خوب جنگيدند تا به پيروزى برسيم. 
بازى  هم  مى داوودى  ميالد  به  مدت ها  از  بعد 
داديم تا به شرايط مسابقه بر گردد. او حدود دو 
ماه از تيم ما دور بود و در حال  حاضر با حل شدن 

مشكالتش به تيم برگشته است.
حواشى  خاطر  به  فصل  از  مواقعى  در  داد:  ا دا مه   او 
نتايج  نتوانستيم  آمد  وجود  به  تيم مان  براى  كه 
دلخواهمان را بگيريم، اما مدتى است كه حواشى 
كم شده است و توانسته ايم با تمركز نتايج مطلوبى 
را كسب كنيم. البته هنوز هم مشكالتى وجود دارد، 
ولى مديريت باشگاه در تالش است تا اين مشكالت 

برطرف شود.
اين  درباره  پايان  در  سايپا  فو تبا ل  تيم  سرمربى 
كه ليگ قرار است به خاطر اردوى تيم  ملى اميد 
تعطيل شود، گفت: تعطيلى ليگ مطمئنا به ضرر 
باشگاه ها است. يادم است يك بار كفاشيان به من 
در  شوم.  اميد  تيم  ملى  سرمربى  كه  داد  پيشنهاد 
آن مقطع حدود 40 روز با مسابقات فاصله داشتيم. 
من شرط كردم در صورتى سرمربى تيم  ملى اميد 
مى شوم كه 40 روز بازيكنان مدنظرم را در اختيار 
داشته باشم، اما در آن مقطع زمانى كفاشيان اين 
موضوع را قبول نكرد. نمى دانم چه اتفاقى رخ داده 
كه ليگ بارها و بارها به خاطر اردوهاى تيم هاى 

ملى تعطيل مى شود.

سرمربى تيم ملى فوتبال اميد ايران گفت: نمى دانم به اعضاى هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال تبريك 
بگويم يا حرف ديگرى بزنم. برايم سؤال است كه چرا فقط قرارداد من رسانه اى شده است؟

به گزارش فارس، هيات رئيسه فدراسيون فوتبال چند روز قبل مبلغ قرارداد محمد خاكپور و اعضاى 
كادر فنى اش را منتشر كرد. اين شفاف سازى در حالى صورت گرفته كه مبلغ قرارداد ساير مربيان 

تيم هاى ملى در رده هاى مختلف هرگز اعالم نشده است.
محمد خاكپور كه با تيم المپيك به مرحله نهائى رسيده، قهرمان غرب آسيا شده و همين چند روز 

قبل هم با تيم قدرتمند استراليا به تساوى رسيده از تفاوت ها ناراحت است.
حرف  يا  بگويم  تبريك  رئيسه  هيات  اعضاى  به  بايد  نمى دانم  گفت:  مسئله  اين  مورد  در  وى 
هم  آن  قراردادهايمان،  رقم  كه  هستيم  تيمى  اولين  ما  متاسفانه  يا  خوشبختانه  بزنم.  ديگرى 
در  رئيسه  هيات  محترم  مسئوالن  سوى  از  و  شده  رسانه اى  خودمان  با  توافق  و  هماهنگى  بدون 
ساير  مربيان  قرارداد  مبلغ  آيا  بدانم  خواهم  مى  است.  گرفته  قرار  خبرنگار  زحمتكش  قشر  اختيار 
تيم هاى ملى كه همگى برايم محترم هستند نيز اعالم شده است؟ آيا همه مى دانند فالن مربى 
در فالن رده چه مبلغى دستمزد مى گيرد؟ اگر رسانه اى شده كه حرفى ندارم اما تا جايى كه من 
مى دانم چنين اتفاقى رخ نداده و اين براى اولين بار در طول ساليان اخير است كه فدراسيون مبلغ 

قراردادها را شفاف سازى مى كند.
سرمربى تيم ملى اميد تأكيد كرد: دليل اين مسئله  را نمى دانم اما دوست دارم بدانم هيات رئيسه 
محترم در اين يك سالى كه قراردادهاى ما امضا نشده بود كجا بود و چه مى كرد؟ اميدوارم كه اگر 
شفاف سازى مى شود براى همه مربيان در رده هاى مختلف ملى انجام شود و اگر هم نه كه فرقى 
ميان آنها نباشد. اين خواسته من از آنهايى است كه مبلغ قراردادها را رسانه اى كرده اند. در حالى 

كه نه توافقى صورت گرفته و نه به من اطالعى داده اند.
خاكپور در پايان خاطرنشان كرد:  با على كفاشيان صحبت هايى انجام دادم و در جلسه اى كه با هم 
داشتيم همه حرف هايم را زدم. از او تشكر مى كنم كه پيگير تنظيم اين قرارداد شد اما توافق هايى كه 
با رئيس فدراسيون داشتم چيز ديگرى بود و امروز مى بينم كه چيز ديگرى مطرح مى شود. ما تنها 
كادر فنى هستيم كه يك سال بدون ريالى پرداختى و البته بدون قرارداد كار كرده ايم و حاال متاسفم 
كه مى بينم بدون هماهنگى با ما رقمى اعالم شده و به تصويب هم رسيده است! از اين موضوع 

خيلى ناراحتم و چيزى بيشتر از اين به ذهنم نمى رسد تا بگويم.

مجيد جاللى:
حاشيه ها كم شده،خوب نتيجه مى گيريم 

خاكپور: 
چرا فقط قرارداد من رسانه اى شد؟

ورزش استانورزش استانورزش جهانورزش جهان


