
مهجوريت مالچ توليد داخل
بى توجهى مسئوالن نسبت به توليد مالچ طبيعىMNF  در ايران!

احساس  غبار  و  گرد  و  ريزگرد  معضل  حل  به  نياز  پيش  از  بيش  حاليكه  در 
مى شود، متاسفانه برخى مسئوالن، بدون پشتوانه علمى و منطقى، حل آن را 
غيرممكن جلوه داده و تالش مى كنند جريان ريزگرد بين مردم عادى تلقى گردد!!!

مهندس كشميرى اولين توليد كننده مالچ طبيعى MNF ضمن اظهار 
ناراحتى از بى توجهى مسئوالن نسبت به توليد مالچ طبيعى و معدنى 
توضيحاتى  غبار  و  گرد  ذرات  درباره  ايرانى،  دانشمندان  توسط   MNF

داد كه در زير مى خوانيم:
(توضيح اينكه ويژگى هاى مالچ توليدى مقاوم MNF در شماره هاى 

قبل به چاپ رسيده است)
ذرات گرد و غبار از نظر اندازه به دو دسته درشت (غير قابل تنفس) و ريز 
(قابل تنفس) طبقه بندى ميشوند. ذرات درشت حداكثر ميتوانند داخل 
بينى، دهان و حلق راه پيدا كنند اما ذرات ريز مى توانند به اعماق بيشتر 

و نواحى حساس مجارى تنفسى و ريه ها نفوذ كنند.
بر اساس تقسيم بنديهاى صورت گرفته هرچه ذرات ريزگردها كوچكتر 
باشد ميزان تاثير گذارى آن از طريق نفوذ به قسمت هاى مختلف بدن 
از راهها هوايى بيشتر مى شود و اين تاثيرگذارى براى افراد مستعد به 
 .  . و.  ريوى  انسداد  مزمن،  بيماريهاى  انواع  آسم،  آلرژى،  ايجاد  شكل 

بروز مى كند.
گرد  انواع  و  شيميايى  مواد  سمى،  مواد  با  بودن  همراه  بعلت  ريزگردها 
گياهان از طريق راههايى هوايى وارد بدن شده موجب تحريك دستگاه 
تنفسى و ايجاد مشكالت جدى براى همه افراد بخصوص افراد آسيب 
پذير مانند: كودكان، افراد مسن و افرادى كه دارى بيماريهاى زمينه اى 
ميباشند مانند بيماريهاى قلبى و عروقى، بيماريهاى ريوى و آلرژى مى 
شوند. علت آسيب پذير بودن كودكان عدم رشد كافى ريه و در افراد 

مسن ،افت سيستم تنفسى نسبت به افراد جوانتر مى باشد. 
طبيعى  مالچ  توليد  به  نسبت  مسئوالن  توجهى  بى  از  خاتمه  در  ايشان 
MNF توسط دانشمندان داخلى كشور كه مى تواند مشكالت ريزگرد 
را تا حدود زيادى برطرف كند، اظهار ناراحتى كردند و گفتند متاسفانه 

مسئوالن استان خوزستان هيچگونه رغبتى از خود نشان ندادند.
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 نصب بنر در خصوص پرداخت عوارض
بنرهايي در خصوص تشويق و ترغيب شهروندان به پرداخت 
شهر  سطح  در  شهروندي  آموزش  مديريت  سوي  از  عوارض 
بنرهايي  اهواز،  شهرداري  سايت  گزارش  به  گرديدند.  نصب 
از سوي مديريت آموزش شهروندي معاونت امور اجتماعي و 
فرهنگي شهرداري در راستاي تشويق و ترغيب شهروندان به 
پرداخت عوارض طراحي شده و در سطح شهر نصب گرديدند. 
سطح  در  ترافيكي  تابلوهاي  پشت  در  آموزشي  بنرهاي  اين 

مناطق نصب شده و با موضوع پرداخت عوارض مي باشند.
با  آموزشي  هاي  بنر  اين  نيز  آينده  هاي  ماه  در  همچنين 
موضوعات سد معبر، دستفروشي، پسماند و ...  در سطح شهر 

نصب خواهند شد.

بهسازى و توسعه محالت در شهردارى منطقه 7
و  بهينه  خدمات  ارائه  منظور  به  هفت  منطقه  شهردارى 
يكسان در زمينه هاى مختلف شهرى سعى دارد نسبت به 

بهسازى و توسعه محالت اقدام نمايد.
شهنى شهردار منطقه هفت با بيان اين مطلب گفت : پروژه 
احداث ديوار حايل بتنى در بلوار شهيد نواب صفوى حد فاصل 
ميدان لوله سازى تا كوى خالدى در حال اجراست. وى با اعالم 
اين خبر افزود ، با توجه به بافت محل مذكور و لزوم جلوگيرى از 
فرسايش خاك و جلوگيرى از احتمال خطر ريزش و همچنين 
ايجاد نمايى زيبا در خور شهروندان محترم ، با بررسى هاى به 
عمل آمده توسط كارشناسان اين شهردارى ، ديوار بتن مسلح 
به طول 200 متر و در ارتفاع 4 متر در نظر گرفته شده كه با 

پيشرفت خوبى در حال اجرا مى باشد .
ديگر پروژه در حال اجرا ، پروژه عمليات پياده رو سازى در 
بلوار مهاجرين، بلوار انصار و باند كندرو جاده اهواز ماهشهر 
و  فنى  معاونت  زحمتكش  نيروهاى  همت  به  كه  باشد  مى 
عمرانى منطقه انجام گرديد. اين فعاليت با هدف امنيت در 
تردد عابرين پياده و تسهيل در رفت و آمد شهروندان آغاز 
شده بود و عمليات جدولگذارى و كفپوش گذارى به مطلوب 

ترين شكل انجام شد و در اختيار شهروندان قرار گرفت .
سنجى  نياز  به  توجه  با  كرد:  نشان  خاطر  شهنى  همچنين 
انجام شده در محالت ، آسفالت خيابان هايى كه نياز به لكه 
گيرى يا روكش آسفالت دارند در دستور كار اين شهردارى 
مردمى  هاى  درخواست  مهمترين  از  يكى   . گرفت  قرار 
موضوع آسفالت معابر بود كه با همت نيروهاى زحمتكش 
معاونت فنى و عمرانى در حال اجرا مى باشد ، وى هدف 
از اجراى اين پروژه را خدمت رسانى به مردم عنوان كرد و 
گفت : عالوه بر روكش آسفالت، عمليات جدول گذارى نيز 

در برنامه كارى قرار داده شده است.

پاكسازى معابر در سطح منطقه چهار
معاونت خدمات شهرى منطقه چهار به منظور جلوگيرى از 
ايجاد ترافيك در مسيرهاى پرتردد و تسهيل در عبور و مرور 
شهروندان، اقدام به جمع آورى سد معبر و دستفروشان در 

سطح منطقه نمود.
نيروهاى  چهار:  منطقه  شهردارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
زحمتكش واحد اجرائيات حوزه معاونت خدمات شهرى منطقه 
به منظور جلوگيرى از ايجاد ترافيك در مسيرهاى پرتردد و با 
معابر  در  معبر  سد  رفع  به  نسبت  شهرى  معابر  پاكسازى  هدف 
اصلى و ميدان ها اقدام نمودند. همچنين از ساخت و سازهاى 
غيرمجاز در شهرك برق، نهضت آباد، بهارستان و گلستان، حفارى 
آسفالت بدون مجوز در نهضت آباد  و خاكبردارى غير مجاز در 
شهرك اكباتان جلوگيرى بعمل آوردند. بنا به اين گزارش: ابالغ 
رأى بدوى كميسيون ماده صد شهردارى به كوى چنيبه و مسير 
روز  شبانه  بصورت  ساختمانى  اكيپ  زنى  نيزگشت  و  ششم  پل 
جهت جلوگيرى از هر گونه ساخت و ساز غير مجاز و يا تصرفات 

عدوانى توسط عوامل اجرائيات انجام گرديد.

عالى پور:
براى تمام گازهاى همراه نفت برنامه داريم

مديرعامل شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب گفت: عمده 
گازهاى همراه در اين شركت در حال جمع آورى و تزريق 

است و رقم باقيمانده آن تنها كمتر از هشت درصد است.
تزريق  و  جمع آورى  را  شركت  اين  رويكرد  پور،  عالى  بيژن 
گازهاى همراه دانست و اظهار كرد: براى همه آن ها برنامه 
براى  جنوب  نفتخيز  مناطق  ملى  شركت  افزود:  وى  داريم. 
همه گازهاى همراه و تزريق گاز، طرح هاى مصوب دارد كه 

اكنون در حال اجراست يا در آينده اجرا مى شود.
همچنين  جنوب  خيز  نفت  مناطق  ملى  شركت  مديرعامل 
در پاسخ به اين كه چه تعداد از ميدان هاى اين شركت قرار 
است از طريق قراردادهاى نفتى جديد توسعه يابد، تصريح 

كرد: اين موضوع در حال مطالعه و بررسى است.

مديركل بهزيستى خوزستان:
خوزستان  موادمخدر  شوراى  جلسات  خروجى 

ساماندهى شود
تا  كنيم  مى  پيشنهاد  گفت:  خوزستان  بهزيستى  مديركل 
تا  شود  ساماندهى  مخدر  مواد  شوراى  جلسات  خروجى 

بتوانيم از آنها نهايت بهره مندى را داشته باشيم.
مبارزه  شوراى  جلسه  در  ديروز  ظهر  راد  صديقى  غالمرضا 
با مواد مخدر خوزستان در سالن جلسات استاندارى اظهار 
كرد: بانوان يك درصد از مراجعان معتاد به بهزيستى استان 
مشخصى  جنسيت  خاص  كل  اداره  اين  كارهاى  هستند، 

نيست و به كل جامعه خدمات رسانى مى كند.
در  غيرمجاز  كمپ   360 گذشته  در  اينكه  به  اشاره  با  وى 
خوزستان وجود داشت، گفت: هم اكنون 76 مركز متادون 

درمانى و 188 مركز درمانى در زمينه اعتياد داريم.
مديركل بهزيستى خوزستان بيان كرد: پيشنهاد مى كنيم تا 
خروجى جلسات شورا را ساماندهى كنيم تا بتوانيم از آنها نهايت 
بهره مندى را داشته باشيم. همچنين در زمينه اعتياد و آسيب 

هاى اجتماعى بايد بازديد از مراكز را هدف دارتر كنيم.
ترك  منظور  به  نفر  هزار  تاكنون 24  داد:  خبر  راد  صديقى 
اعتياد به مراكز مراجعه داشته اند و اين در حالى است كه 
دوره ترك اعتياد 21 روزه هست. همچنين تاكنون به 198 
نفر از معتادان بهبود يافته وام پرداخت كرده ايم. وى در پايان 
همكارى  با  را  يافته  معتادان بهبود  عنوان كرد: 574 نفر از 

اداره كل فنى و حرفه اى خوزستان آموزش داده ايم.

تان تانا ا
استاندار خوزستان تاكيد كرد:

حمايت قاطع از سرمايه گذاران 
و كسانى كه به دنبال اشتغالزايى هستند

دارد  وظيفه  دولت  گفت:  خوزستان  استاندار 
در  سرمايه گذاران  براى  را  مناسب  بسترى  تا 
خوزستان به وجود آورد تا آن ها به سرمايه گذارى 
در استان بپردازند و بايد امنيت و اعتماد را براى 

سرمايه گذاران در استان ايجاد كرد.
غالمرضا شريعتى در جلسه ستاد سرمايه گذارى 
برگزار  اهواز  در  تيرماه   27 ديروز،  كه  استان 
از  بايد  مى شود  كه  آنجا  تا  كرد:  اظهار  شد، 
و  كرد  حمايت  خوزستان  در  سرمايه گذاران 
استان  در  آن ها  از  حمايت  به  متعهد  نيز  ما 
هستيم و شرايط را براى سرمايه گذارى آن ها 

آنكه  براى  افزود:  وى  كرد.  خواهيم  مهيا 
يكسرى  بايد  مدرن داشته باشيم،  خوزستانى 
در  سرمايه گذاران  به  كمك ها  و  حمايت ها 
بخش خصوصى انجام گيرد تا در زمينه هاى 
براى  و  باشيم  استان  توسعه  شاهد  مختلف 
كار  و  گذشت  مسائل  برخى  از  بايد  كار  اين 

را براى سرمايه گذاران آسان تر كرد.
از  حمايت  به  متعهد  ما  كرد:  تصريح  شريعتى 
شرايط  و  بستر  كردن  فراهم  و  سرمايه گذاران 
استان  در  آن ها  سرمايه گذارى  براى  مناسب 
استان  توسعه  شاهد  ترتيب  اين  به  تا  هستيم 

و ايجاد اشتغال براى جوانان خوزستان باشيم.
وى گفت: سرمايه گذاران نبايد از سرمايه گذارى 
در خوزستان بترسند زيرا امنيت مناسبى براى 
كه  جايى  تا  آن ها  از  و  است  شده  مهيا  آن ها 

ممكن باشد حمايت مى شود.
دنبال  به  كه  كسانى  كرد:  عنوان  شريعتى 
استان  در  اشتغال  ايجاد  و  سرمايه گذارى 
اگر  اما  مى شوند  حمايت  جانبه  همه  باشند، 
ديگر  مسائل  و  زمين خوارى  دنبال  به  كسانى 
و  است  امن  نا  بسيار  برايشان  شرايط  باشند 

بايد از كار خود بترسند.
مناطق  در  سرمايه گذارى  خصوص  در  وى 
محروم استان خاطرنشان كرد: اگر كسى قصد 
دارد در منطقه اى محروم خدماتى ارائه كند يا 
در آن مناطق سرمايه گذارى كند به دردسر آن 
مى ارزد كه در قانون انعطاف به خرج داد و در 
آن منطقه اشتغال ايجاد كرد و باعث رشد آن 

محل شد.
ستاد  جلسات  برگزارى  درباره  شريعتى 
سرمايه گذارى استان عنوان كرد: در اين جلسات 
به تقاضاهايى كه براى سرمايه گذارى در استان 
مجوزدهنده  دستگاه هاى  ميان  اما  دارد  وجود 
است  اختالف  سرمايه گذارى  متقاضيان  و 
آمده  وجود  به  مشكالت  تا  مى شود  رسيدگى 
حل و هماهنگى مناسبى بين مجوز دهندگان 

و سرمايه گذاران ايجاد شود.

به  كمك  براى  جلسات  اين  داد:  ادامه  وى 
متقاضيان  مشكالت  حل  و  سرمايه گذاران 
توسعه  به  تا  است  استان  در  سرمايه گذارى 

استان و ايجاد اشتغال كمك شود.
سيـاست گـذارى هـاى  خـصوص  در  شريعتى 
كرد:  عنوان  سرمايه گذارى  حوزه  در  استان 
در  محيطى  زيست  شرايط  ارتقاى  و  حفظ 
اولويت اين سياست ها قرار دارد و پس از آن 
و  توليد  سرمايه گذارى،  از  قاطع  حمايت  نيز 

اشتغال در اولويت هستند.
شهرك  مشكالت  حل  خصوص  در  وى 
مجوز  كرد:  عنوان  اهواز   5 شماره  صنعتى 
شهرك صنعتى شماره 5 اهواز در هيات دولت 
در سال 86 مصوب شده اقدام و واگذاى زمين 
نيز در همان دولت انجام گرفته و مجوز براى 
اين  اكنون  است،  شده  داده  سرمايه گذارى 
دولت مانع كار شده تا روند قانونى اين مسئله 

طى و مشكالت آن حل شود.
شهرك  مشكالت  و  مسائل  به  جلسه  اين  در 
صنعتى شماره 5 اهواز و كارخانه فوالدى كه 
در آن قرار دارد رسيدگى شد تا هر چه سريعتر 
اين واحد توليدى آغاز به كار كند و همچنين 
در اين نشست درباره ايجاد يك شهرك خودرو 
و  ارايه  صحبت هايى  نيز  اهواز  شهر  غرب  در 
و  آن  سرمايه گذار  ميان  توافقاتى  نهايت  در 

شهردارى اهواز حاصل شد.

خبر خبر
معاون استاندار خوزستان تاكيد كرد؛

عملكرد مديران اجرايى خوزستان در كارگروه ها 
بايد ارزيابى شود

معاون سياسى اجتماعى استاندارى خوزستان گفت: كارگروه 
اجتماعى  و  اقتصادى  عمرانى،  هاى  بخش  در  زيادى  هاى 
هاى  فعاليت  از  خاصى  ارزيابى  ولى  شده  تشكيل  استان 

انجام شده توسط مديران آنها نداريم.
مواد  با  مبارزه  شوراى  جلسه  در  ديروز  ظهر  خبير  ا...  فرج 
مخدر خوزستان در سالن جلسات استاندارى اظهار كرد: سال 
گذشته جلسه اين شورا را با حضور وزير كشور برگزار كرديم 
و وى طرحى را تحت عنوان استان پاك مطرح و تأكيد كرد 
كه ظرف چند ماه طرح آماده شود. در نهايت با مشاركت همه 

دستگاه هاى اجرايى استان طرح را مهيا كرديم.
وى افزود: مقرر شد تا به تدريج برنامه هاى تعيين شده در 
طرح را در استان خوزستان اجرا كنيم تا بلكه اين استان به 

عنوان يكى از استان پاك در سطح ملى مطرح شود.
معاون سياسى اجتماعى استاندارى خوزستان تصريح كرد: 
بايد حساسيت هاى مديران دستگاه هاى اجرايى نسبت به 

آسيب هاى اجتماعى به ويژه اعتياد بسيار باال باشد.
خبير تأكيد كرد: هرچه جامعه سالم تر و با ميزان آسيب هاى 
اجتماعى كمترى باشد قطعا قدرت اجرايى و تصميم گيرى براى 
مديران افزايش و در نتيجه خدمات بهترى هم به مردم ارائه مى 
شود. در اين صورت حتى ميزان مشاركت مردم هم باال مى رود.
وى ادامه داد: هر دستگاهى بايد به فراخور وظايف تعريف شده 
و تخصصى خود كارى را در اين شورا انجام دهد كه منجر به 

كاهش آسيب هاى اجتماعى و اعتياد در جامعه شود.
هاى  دستگاه  در  حساسيت  ايجاد  اينكه  به  اشاره  با  خبير 
ها  دستگاه  همه  كرد:  عنوان  است،  مهم  خيلى  اجرايى 
عنوان  به  باشند،  داشته  را  الزم  هاى  حساسيت  اين  بايد 
نمونه بحث آسيب هاى اجتماعى به ويژه اعتياد بايد براى 
شهردارى اهميت داشته باشد و آنها را در كانون توجه خود 
خطر  معرض  در  عمده  جامعه  شد:  يادآور  وى  دهد.  قرار 
اعتياد در آموزش و پرورش است و دانش آموزان از مقطع 
بنابراين  هستند.  مسئله  اين  معرض  در  بعد  به  راهنمايى 
آموزش و پرورش نيز بايد نسبت به فعاليت هاى خود در 

اين زمينه حساسيت الزم را داشته باشد.

فرمانده انتظامى مرزبانى خوزستان:
خوزستان  به  شده  قاچاق  موادمخدر  50درصد 

ازگلوگاه هاى مشخص كشف مى شود
فرمانده انتظامى مرزبانى خوزستان گفت: باالى 50 درصد 
از مواد مخدرهايى كه به مقصد خوزستان قاچاق مى شود 

از گلوگاه هاى مشخصى كشف مى شوند.
عبداله نظرپور ظهر ديروز در جلسه شوراى مبارزه با مواد 
كرد:  اظهار  استاندارى  جلسات  سالن  در  خوزستان  مخدر 
بخشى از مواد مخدرى كه وارد استان مى شود با استفاده 

از شگرد جاسازى هاى مدرن است.
وى افزود:  با توجه به حجم قاچاق مواد مخدر، تعداد باالى 
امكان  تردد  براى  بسيار  مسيرهاى  همچنين  و  قاچاقچيان 

كشف 100 درصدى وجود ندارد.
فرمانده انتظامى مرزبانى خوزستان تصريح كرد: باالى 50 
قاچاق  خوزستان  مقصد  به  كه  مخدرهايى  مواد  از  درصد 
مى شود از گلوگاه هاى مشخصى كشف مى شوند. قطعا با 
توجه ويژه داشتن به اين گلوگاه ها مى توان شاهد كاهش 

چشمگير قاچاق مواد مخدر به استان باشيم.
نظرپور ادامه داد: به عنوان نمونه با مراقبت هاى بسيار در 
از  مخدر  مواد  قاچاق  كاهش  شاهد  ها  گلوگاه  اين  از  يكى 

چهار هزار كيلوگرم به 13 كيلوگرم بوديم.
وى در ارتباط با گلوگاه هاى قاچاق مواد مخدر گفت: پل 
مواد  قاچاق  هاى  گلوگاه  جمله  از  بهبهان  خيرآباد  و  زال 

مخدر در استان خوزستان هستند.
گلوگاه  كرد:  اضافه  خوزستان  مرزبانى  انتظامى  فرمانده 
كشورى  مصوب  صورت  به  مخدر  مواد  قاچاق  رسمى  هاى 
مشخص هستند ولى اگر بخواهيم كامال استفاده از آنها را 

منع كنيم، تبعات امنيتى دارد.

تن  هزار   395 و  ميليون  يك  از  بيش  خريد 
محصول گندم در خوزستان

مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 4 ضمن 
اعالم پايان خريد تضمينى گندم، ميزان خريد گندم را يك 

ميليون و 395 هزار و 31 تن اعالم كرد.
سياوش حسين پور اظهار كرد: شركت غله با بهره گيرى از 
109 مركز و كميسيون خريد توانستنه بيش از يك ميليون 
و 395 هزار تن گندم را در قالب 214 هزار و 654 محموله 

خريدارى و ذخيره سازى كند.
وى افزود: از اين ميزان محصو بيش از يك ميليون و 198 
هزار تن از نوع گندم معمولى و 196 هزار و 394 تن از نوع 
گندم دروم و همچنين از اين مقدار بيش از 410 هزار تن 
خريد شركت غله و 984 هزار و 527 تن آن خريد مباشر 

بوده است.
حسين پور تصريح كرد: در سال جارى اين شركت با استفاده 
بخش  گندم  سيلوهاى  ذخيره سازى  و  استاندارد  فضاى  از 
دولتى و خصوصى با ظرفيت بيش از يك ميليون و 100 هزار 

تن، نسبت به ذخيره سازى گندم اقدام كرده است.
وى عنوان كرد: مراكز خريد، گندم معمولى را با افت مفيد 
4 درصد و 2 درصد غيرمفيد با قيمت 12 هزار و 705 ريال 
و با همين ميزان افت، گندم دروم را با قيمت 13 هزار و 68 

ريال خريدارى كرده اند.
حسين پور عنوان كرد: با سياست گذارى هاى مطلوب همه 
جانبه دولت، تالش هاى بى وقفه مسئولين شركت بازرگانى 
دولتى ايران و مساعدت هاى بى دريغ بانك كشاورزى تاكنون 
17 ميليارد و 883 هزار و 119 ميليون ريال وجه خريد گندم 
به كشاورزان پرداخت شده است. وى بيان كرد: خريد رسماً 
بيشترين  تاكنون  خوزستان  استان  و  است  رسيده  اتمام  به 

ميزان خريد تضمينى گندم را در كشور داشته است.
مدير عامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 4 افزود: 
و  دارد  قرار  مطلوبى  سطح  در  استان  سيلوهاى  موجودى 
هيچگونه  مشكلى از حيث تامين گندم در استان خوزستان 

نخواهيم داشت.
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خشكسالى  وجود  با  گفت:  خوزستان  نمايندگان  مجمع  رئيس 
طرح  استان،  اين  كشاورزى  رفتن  نابودى  به  رو  و  خوزستان 
آينده  در  و  بوده  ناعادالنه  كارون  سرشاخه هاى  از  آب  انتقال 

نابودى اين استان را در پى خواهد داشت.
اين  صحبت هاى  به  اشاره  با  ناصرى نژاد  مجيد  حجت االسالم 
چه  هر  انتقال  از  رضايت  با  رابطه  در  مسؤوالن  از  برخى  روزهاى 
سريع تر آب از سرشاخه هاى كارون به سمت فالت مركزى و كرمان 
اظهار كرد: اينكه در يك استان كه وارث كارون است خشكسالى 
بيداد كند و مردم از آب بهره اى نبرند و همين آب در وسط كوير 

براى آبادانى برود، بى عدالتى است.
مشكالت  دليل  به  خوزستان  كشاورزى  اينكه  بيان  با  وى 
بى آبى به سمت نابودى رفت، افزود: با وجود اينكه همه ساله 
محصوالت  كشت  صاحب  سال  گرم  فصول  در  خوزستان  در 
كشاورزى بوده ايم، متأسفانه در سال هاى اخير به دليل كم آبى، 

اين ظرفيت در استان به نابودى رفت.

رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در مجلس شوراى اسالمى 
با  نيز  استان  شرقى  و  شمالى  شهرستان هاى  در  كرد:  اضافه 
مردم  شدت  به  بى آبى  مشكل  هم چنان  مهم،  سد  چند  وجود 
اين مناطق را آزار مى دهد و به گونه اى است كه مردم گرفتار 
هم  آشاميدنى  آب  نعمت  داشتن  از  حتى  درياچه ها  ميان  در 

هستند. محروم 
ناصرى نژاد ادامه داد: طرح انتقال از سرشاخه هاى كارون زمانى 
منطقى و منصفانه به نظر مى رسد كه مشكل كشاورزى و تأمين 
آب آشاميدنى در طول مسير اين رود حل شده باشد و در آن زمان 

براى كمك به استان هاى ديگر اين طرح صورت گيرد.
وى در پايان گفت: با وجود اينكه مردم اكثر شهرستان هاى اين 
خانواده  مخارج  و  درآمد  جا  همين  از  و  هستند  كشاورز  استان 
خود را تأمين مى كنند، از بين رفتن كشاورزى به دليل نبود آب، 
باعث از دست رفتن شغل شده است و نياز است دولت در اين 

طرح بازبينى كرده و شتاب زده عمل نكند.

گفت:  اهواز  پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس 
باعث تأسف است كه ترامادول از ليست مواد 
مخدرها حذف شده و بايد با گرفتن مجوزهاى 
مخدرات  جزو  نيز  را  قرص  نوع  اين  الزم 

محسوب كنيم.
شوراى  جلسه  در  ديروز  ظهر  ايدنى  اسماعيل 
مبارزه با مواد مخدر خوزستان در سالن جلسات 
از  ناشى  مرگ  هزار  سه  كرد:  اظهار  استاندارى 
اعتياد در كشور ثبت شده كه متأسفانه يك هزار و 
700 نفر از آنها در نتيجه مسموميت با سرب بود.
پديده  يك  سرب  با  مسمويت  اين  افزود:  وى 
علوم  دانشگاه  سوى  از  ابتدا  كه  است  ملى 
پزشكى كرمان گزارش شد ولى در حال حاضر 

كل كشور شاهد آن هستند.
تصريح  اهواز  پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس 

مخدر  مواد  در  كه  سربى  با  مسموميت  كرد: 
و  است  شايع  بسيار  اكنون  شده  مخلوط 
مخلوط  به  اقدام  مخدر  مواد  مافياى  متأسفانه 
آن در انواع مواد مخدر و حتى ترياك مى كنند.
سرب  اختالط  از  مافيا  هدف  داد:  ادامه  ايدنى 
در مواد مخدر سنگين كردن وزن مواد مخدر 
است و مشكالت بسيار حادى را براى مصرف 
از  بسيارى  كه  جايى  تا  دارد،  دنبال  به  كننده 
مصرف كنندگان از اين طريق مسموم و جان 

خود را از دست مى دهند.
وى خبر داد: دو ميليارد تومان كاالى قاچاق 

در استان كشف شده و غالبا در عطارى ها هم 
كشف شده است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى اهواز ابراز تأسف 
كرد: باعث تأسف است كه ترامادول از ليست 
گرفتن  با  بايد  و  شده  حذف  مخدرها  مواد 
جزو  نيز  را  قرص  نوع  اين  الزم  مجوزهاى 

مخدرات محسوب كنيم.
ايدنى در پايان تأكيد كرد: به اعتقاد من ظاهرا 
مديران دستگاه هاى اجرايى استان خوزستان 
مسئله  به  ورود  شيوه  و  موضوع  گستره  هنوز 

مبارزه با مواد مخدر را درك نكرده اند.

لزوم  بر  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
تشكيل ادارات واحد با نظارت وزارتخانه هاى 

مربوطه در اين منطقه تاكيد كرد.
اسماعيل زمانى با اشاره وسعت منطقه آزاد اروند 
فراوانى  و  خرمشهر)  و  آبادان  شهرهاى  (كل 
دستگاه هاى اجرايى موجود در آن اظهار كرد: 
با توجه به ضرورت ايجاد هماهنگى و همگرايى 
ميان اين ادارات، به وزرا پيشنهاد تشكيل ادارات 
واحد تحت نام «اروند» را با نظارت وزارتخانه 

هاى مربوطه ارائه شد.
در  حاكميت  اعمال  مواجه  رغم  به  افزود:  وى 
منطقه آزاد اروند (با توجه به ماده 112 برنامه 
پنجم توسعه چگونگى اداره مناطق آزاد كشور) 
با مقاومت بسيار، توانستيم اين فرآيند را آهسته 
و برنامه ريزى شده به سمت و سوى تبادل و 
همفكرى و همگرايى ميان دستگاههاى اجرايى 

موجود در منطقه به پيش ببريم.
اضافه  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 

دستگاه   120 حدود  حاضر  زمان  در  كرد: 
اجرايى دولتى در شهرهاى آبادان و خرمشهر 
مشغول فعاليت هستند كه بى شك هماهنگى 
و مديريت ميان آنها، اندكى دشوار خواهد بود، 
ضرورت  يك  واحد  ادارات  تشكيل  رو  اين  از 

اجتناب ناپذير است.
(قرار  منطقه  اين  جغرافيايى  توسعه  زمانى، 
گرفتن شهرهاى آبادان و خرمشهر در محدوده 
براى  مطلوب  فرصتى  را  اروند)  آزاد  منطقه 
فعاليتهاى  براى  متحرك  و  پويا  فضاى  ايجاد 
چه  اگر  كرد:  تصريح  و  خواند  اقتصادى 
گسترش جغرافياى منطقه مشكالتى را در پى 
داشت اما فراهم شدن زمينه پويايى در فضاى 
كسب و كار و معيشت از جمله مزايتهاى مهم 

و قابل اشاره در اين پيوند بود.
نحوه ارزيابى زيست محيطى صنايع

در  خود  سخنان  از  ديگرى  بخش  در  وى 
خصوص نحوه ارزيابى زيست محيطى صنايع 
زيست  ارزيابى  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  در 
محيطى در منطقه آزاد اروند در دو بخش صنايع 
بزرگ و صنايع كوچك انجام مى شود كه حوزه 
اختيارات، بررسى، ارزيابى و تصميم گيرى در 
محيط  سازمان  عهده  بر  بزرگ  صنايع  مورد 
زيست كشور و در خصوص صنايع غيرسنگين 

و كوچك اين امر بر عهده سازمان منطقه آزاد 
اروند و كميته ارزيابى منطقه نهاده شده است.

ارزيابى  كميته  فعاليت  عمده  زمانى،  گفته  به 
در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  محيطى  زيست 
محلى  و  كوچك  صنايع  ارزيابى  خصوص 
و  بررسى  كار  كه  حاليست  در  اين  و  است 
هاى  كارخانه  همچون  هايى  پروژه  ارزيابى 
فوالد را سازمان محيط زيست كشور انجام و 

مجوزهاى مربوطه را صادر مى كند.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در بخش 
ديگرى از سخنان خود در خصوص طرح جامع 
زمان  در  افزود:  اروند  آزاد  منطقه  تفضيلى  و 
اجراى  و  تدوين  طراحى،  مطالعه،  كار  حاضر 
جديد  موقعيت  به  توجه  با  طرح  اين  دقيق 
منطقه آزاد اروند و تسرى آن به كل شهرهاى 
آبادان و خرمشهر توسط شركت «ره شهر» در 

حال انجام است.
منطقه،  آبادانى  و  پيشرفت  از  پايان،  در  وى 
تامين رفاه و بهبود وضعيت اقتصادى مردمبه 
عنوان يكى از رسالتهاى مهم سازمان منطقه 
تالش  هيچ  از  كرد:  اظهار  و  خواند  اروند  آزاد 
سطح  جانبه  همه  تعالى  جهت  در  كوششى  و 
رفاه و معيشت مردم شهرستان هاى آبادان و 

خرمشهر فروگذار نمى كنيم.

رئيس مجمع نمايندگان خوزستان:

اشتغال خوزستان به كارون گره خورده است

رئيس دانشگاه علوم پزشكى اهواز :

قرص ترامادول را بايد جزو مخدرات محسوب كنيم

مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تاكيد كرد؛

لزوم تشكيل ادارات واحد با نظارت وزارتخانه ها در منطقه آزاد اروند



3 ھان ان و ھانا ان و ا
بيش از 100 نفر از حاميان كودتاى ناكام تركيه 

كشته شده اند
حاميان  از  نفر   100 از  بيش  مى گويد  تركيه  دولتى  مقام  يك 
كودتاى ناكام در اين كشور در درگيرى با نيروهاى امنيتى كشته 
آمار  كه  كرد  اعالم  شنبه  روز  تركيه  دولت  مقام  يك  شده اند. 
تلفات كودتاى شكست خورده در اين كشور به بيش از 250 نفر 

رسيده است.
جريان  در  گفت  دولتى  مقام  اين  اسكاى نيوز،  شبكه  نووشته  به 
درگيرى هاى بامداد شنبه دستكم 161 غيرنظامى و مأمور پليس 

كه مخالف كودتا بوده اند، جان خود را از دست داده اند.
در مقابل 104 نفر از حاميان كودتا هم كشته شده اند. درگيرى ها 
حال  كه  گذاشته  جاى  بر  نيز  زخمى  ده ها  استانبول  و  آنكارا  در 

برخى از آن ها وخيم است.
بامداد دو روز پيش گروهى از نيروهاى ارتش تركيه با مسدود 
كردن راه ها، اعالم كردند كه قدرت را به دست گرفته اند. با اين 
حال پيام تصويرى رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه كه 
از حاميانش خواست بى توجه به قانون منع آمد و شد به خيابان ها 

بيايند، تالش براى كودتا را ناكام گذاشت.
و  داشت  تالش  كودتا  براى  ارتش  درگيرى ها،  اين  جريان  در 

پليس و نيروهاى ويژه در برابر آن مقاومت مى كردند.

25 تروريست «النصره» 
در حمص سوريه كشته شدند

ارتش سوريه پس از آزادسازى روستاى «خربة السوداء» واقع در 
غرب حمص ديروز موفق شد 25 تروريست جبهه النصره را در 

شمال اين استان از پاى درآورد.
يك يگان از ارتش سوريه ديروز در نزديكى روستاى «الغجر» 
واقع در استان حمص با تروريستهاى «جبهه النصره» درگير شد. 
اين  جريان  در  كه  داد  گزارش  (سانا)  سوريه  رسمى  خبرگزارى 
عمليات 12 تروريست كشته و شمار زيادى از عناصر ديگر اين 

گروه زخمى شدند.
نيروهاى  ديگر،  عمليات  يك  جريان  در  سانا،  اين  گزارش  به 
سورى موفق شدند در روستاى «المحطه» واقع در شمال اين 

استان 13 تروريست ديگر النصره را از پاى درآورند.
آزادسازى روستاى «خربة السوداء»

است  توانسته  ارتش  كه  دادند  گزارش  ديروز  خبرى  منابع 
روستاى «خربة السوداء» واقع در غرب حمص را آزاد و امنيت 

«راه حمص-مصياف» را كامال تأمين كند.
عناصر تروريستى حاضر در اين منطقه بندهاى آتش بسى كه در 
گذشته  روز  بامداد  نقض،  را  بود  شده  منعقد  روستاى «قزحل» 
به  آن  از  پس  و  قطع  را  راه  اين  و  نفوذ  حمص-مصياف  راه  به 

روستاى خربه السوداء حمله كرده بودند.
را  تروريستى  عناصر  از  زيادى  شمار  اتوبوس   6 اينكه  از  پس 
الدار  روستاى  سوى  به  را  القصب»  أم  و  «قرزحل  روستاى  از 

الكبيرة» منتقل كرد، ارتش سوريه نيز وارد اين روستاها شد

پايان مرحله اول عمليات آزادسازى موصل
سرتيپ «عبدالغنى االسدى» فرمانده يگان مبارزه با تروريسم از 

پايان مرحله اول آزادسازى شهر موصل خبر داد.
اعالم  صبح  ديروز  عراق  تروريسم  با  مبارزه  يگان  فرمانده 
برنامه هاى  تمامى  توانسته اند  عراق  امنيتى  نيروهاى  كه  كرد 
از پيش طراحى شده براى مرحله اول آزادسازى موصل را به 
موصل  اطراف  روستاهاى  و  مسيرها  تمامى  و  برسانند  پايان 

را آزاد كنند.
عراق،  «أين»  خبرگزارى  با  گفت و گو  در  االسدى»  «عبدالغنى 
در اين باره توضيح داد: با آزادسازى اتوبان، گذرگاه «الشرقاط»، 
«تلول الباج» و منطقه «القياره» و مناطق اطراف آن، مرحله اول 

آزادسازى موصل به پايان رسيده است.
رود  روى  بر  توانستند  عراقى  نيروهاى  همچنين  داد:  ادامه  وى 
دجله يك پل معلق نصب كنند و منطقه بين القياره و مخمور و 

تمامى مناطق و روستاهاى اطراف آن را پاكسازى كنند.
امنيتى  نيروهاى  افزود:  عراق  تروريسم  با  مبارزه  يگان  فرمانده 
منتظر  و  مى شوند  آماده  موصل  آزادسازى  بعدى  مرحله  براى 

برنامه ريزى هاى نظامى در اين باره هستند.
منطقه  از  نظامى  عمليات  پيش  ماه   3 از  عراقى  نيروهاى 
مناطق  اين  آزادى  براى  را  موصل  شرق  جنوب  در  «مخمور» 
را  موصل  شهر  سوى  به  پيشروى  و  داعش  تروريست هاى  از 
آغاز كرده اند. آن ها همزمان با آزادسازى فلوجه در شمال استان 
به  دست  نيز  است  نينوى  استان  با  مرز  هم  كه  صالح الدين 

عمليات مقدماتى زدند.
نيروهاى عراقى در هفته گذشته توانستند منطقه القياره در جنوب 
كنند  آزاد  را  موصل  جنوب  كيلومترى   72 در  و  نينوى  استان 
عمليات  براى  منطقه  اين  نظامى  فرودگاه  و  پايگاه  از  بتوانند  تا 

آزادسازى شهر موصل بهره ببرند.

تالش ائتالف سعودى 
براى پيشروى در شرق صنعا ناكام ماند

نيروهاى ارتش و كميته هاى مردمى يمن با تالش شبه نظاميان 
وابسته به عربستان براى تجاوز به شرق صنعا مقابله كردند.

و  ارتش  نيروهاى  كردند  اعالم  يكشنبه  روز  نظامى  منابع 
كميته هاى مردمى يمن با تالش شبه نظاميان وابسته به ائتالف 
عربى به سركردگى عربستان براى پيشروى به سوى منطقه نهم 

در شرق صنعا مقابله كردند.
منابع آگاه به پايگاه «النجم الثاقب»يمن گفته اند كه شبه نظاميان 
به  بودند  كرده  تالش  امروز  بامداد  سعودى  ائتالف  به  وابسته 
ارتش  نيروهاى  مقابله  با  كه  كنند  پيشروى  يام  منطقه  سوى 
و  شد  وارد  آنها  صفوف  به  فراوانى  خسارت هاى  و  شدند  مواجه 
عالوه بر كشته شدن شمارى از نظاميان وابسته به عربستان چند 

خودروى زرهى نيز نابود شد.
عربستان  به  وابسته  نظاميان  سوى  از  حالى  در  تحركات  اين 
ائتالف  (ديروز)  شنبه  هوايى  حمالت  در  كه  مى گيرد  صورت 

سعودى به منطقه نهم 10 نفر كشته شدند.
همچنين همزمان با بازگشت بدون پيش شرط هيأت وابسته به 
دولت مستعفى يمن به مذاكرات صلح در كويت، نيروهاى وابسته 
به اين دولت و دولت عربستان، ديروز تلفات سنگينى در استان 

مأرب يمن دادند.
المسيره اعالم كرد: شمار زيادى از مزدوران تجاوز سعودى-

بودند،  برخوردار  هوايى  پشتيبانى  از  كه  شنبه  روز  آمريكايى 
در پيشروى به سوى شهرستان «صرواح» در استان «مأرب» 

شدند. كشته 

و  حدود 100، 200  تنها  گفت:  جمهور  رئيس 
يا 300 نفر از مديران تخلف كرده اند و بقيه 
مديران پاك و زحمتكش هستند؛ بنابراين نبايد 

تخلف چند صد نفر را تعميم دهيم.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانى 
در بيست و نهمين سفر استانى خود در جمع 
مردم كرمانشاه گفت: مردم كرمانشاه قهرمانان 

بزرگ دفاع از غرب ايران سرافراز هستند.
تيرماه  روز 27  امروز  داد:  ادامه  جمهور  رئيس 
ساله  هشت  تحميلى  جنگ  پايان  روز  يعنى 
از  را  جنگ  بوى   59 سال  در  من  و  است 

كرمانشاه استشمام كرده بودم.
 59 سال  ارديبهشت  آغاز  در  من  افزود:  وى 
لشگر  گردان  چند  آمدم،  كرمانشاه  به  وقتى 
آماده بودند تا به مناطق مرزى حركت كنند و 
به سمت مرز كه رفتم ديدم آنجا آرايش نظامى 

عراق را در نزديكى مرز ايران ديدم.
بوى   59 ارديبهشت  اينكه  بيان  با  روحانى 
جنگ و تجاوز از مرزهاى كرمانشاه استشمام 
كرمانشاه  در  را  قهرمانى  من  گفت:  مى شد 
مشاهده كردم. زمانى كه خرداد 58 براى رفع 
مشكالت هوانيروز به كرمانشاه آمدم، آن روز 
در هوانيروز كرمانشاه دو قهرمان به نام هاى 

شيرودى و كشورى بودند.
نقاط  داراى  ما  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس 
ضعف و قوت فراوانى هستيم گفت: ما داراى 
فرهنگ غنى ايرانى اسالمى هستيم. ما داراى 
مردم دين باور و وطن دوست هستيم، اما در 
ايران  در  داريم.  هم  هايى  كاستى  حال  عين 
بيكارى،  زيست،  محيط  آب،  نام  به  مشكلى 
ركود، نامناسب بودن محيط كسب و كار داريم 
و در عين حال با مشكالت منطقه اى و جهانى 

نيز مواجه هستيم.
هنوز  منطقه  اين  در  متاسفانه  افزود:  وى 
كشورهايى هستند كه فكر مى كنند با كودتا 
فكر  افرادى  كرد.  جا  جابه  را  قدرت  توان  مى 
توانند  مى  وهواپيما  توپ  تانك،  با  كنند  مى 
حكومت مردمى را سرنگون كنند. دوران كودتا 
به سر آمده است، دوران تحميل توپ و تانك 

به سر آمده است.
كه  است  دورانى  امروز  كرد:  تصريح  روحانى 
تنها صندوق هاى راى مى تواند راه حلى براى 
مشكالت از جمله مشكالت كشورهاى تركيه، 

سوريه، بحرين، عراق و يمن باشد.
رئيس جمهور با بيان اينكه ما امروز در منطقه 

هستيم،  مواجه  صهيونيست  و  اشغالگران  با 
و  كودك كش  رژيم  هم  ما  منطقه،  در  گفت: 
هم رژيم كودك صفت داريم. رژيم هايى داريم 
كودك صفت كه به دنبال الشه مردگاِن متعفن 

تروريست هستند.
كودك صفتى  سران  هنوز  ما  داد:  ادامه  وى 
داريم كه با هواپيما مردم بى گناه يمن را به 

خاك و خون مى كشند.
مقدم  صف  در  ايران  اينكه  بيان  با  روحانى 
مبارزه با اشغالگران در كل منطقه است، گفت: 
ما در منطقه مشكالتى داريم كه بايد با وحدت، 
ايستادگى، واليت فقيه، پرچم اتحاد و اسالم و 
پرچم وحدت امت اسالمى به تمام معضالت و 

مشكالت پايان دهيم.
مشكل  بايد  ما  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس 
حل  افزود:  كنيم،  حل  كشور  در  را  بيكارى 
مردم  دست  به  كشور  اين  در  بيكارى  مشكل 
پرتوان ما امكانپذير است. ما بايد شرايط كشور 

را شرايط كار و رونق اقتصادى بسازيم.
گفت:  دانشگاهيان  و  جوانان  به  خطاب  وى 
مقاومتى  اقتصاد  و  اقتصادى  رونق  جز  راهى 
را  شرايط  بايد  و  نداريم  كشور  حركت  براى 
براى كار و فعاليت آماده كنيم كه اين امر به 

دست مردم ايران امكانپذير است.
كشور  در  اى  عده  يك  كرد:  تصريح  روحانى 
جامعه  در  يأس  روحيه  كه  است  اين  هنرشان 
است  اين  هستند  بلد  كه  كارى  تنها  بدمند. 
كه سياه نمايى كنند. آنها كار بزرگى كه ملت 

ايران انجام داده است را نمى بينند.
رئيس جمهور گفت: ملت ما دشمن را از اين 
روز  يك  زد.  خواهد  پس  و  زد  پس  سرزمين 

امروز  و  كرد  قطع  را  افلقيان  متجاوزان  دست 
صهيونيستها،  متجاوزان  دست  برجام  با  هم 
كرده  قطع  را  آمريكا  و  متجاوزان  ابرقدرتها، 
مى  پيدا  كشور  اين  در  كسى  مگر  است. 
ناراحت  دشمن  دست  شدن  قطع  از  كه  شود 
باشد؟ از اينكه حق هسته اى را تثبيت كرده 
كارى  كشور  در  ما  اينكه  شود؟  ناراحت  ايم، 
كرديم كه دست تحريم بريده شود، مگر كسى 

ناراحت است؟
دنبال  تحريم  پِس  در  كه  آنهايى  افزود:  وى 
 700 و  ميليارد   2 بودند،  مردم  اموال  دزدى 
ميليون پول ملت را بردند، البته كه اين دولت 
اين پول را از حلقوم آنان بيرون خواهد كشيد.

خواهم  مى  قضائيه  قوه  از  من  گفت:  روحانى 
در برابر متجاوزان به اموال مردم درنگ نكند. 
اموال  بازگشت  و  نهايى  حكم  منتظر  ما  مردم 

مردم به خزانه هستند.
را  شرايط  بايد  ما  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس 
براى كسب و كار آماده كنيم، گفت: كرمانشاه 
استان گردشگرى و كشاورزى است، ما آبهاى 
اين سرزمين را بايد مهار كنيم و شرايط كشور 

را شرايط كار و رونق اقتصادى بسازيم.
رئيس جمهور در بخشى از صحبت هايش در 
هاى  فيش  به  اشاره  با  كرمانشاه  مردم  جمع 
گذشته  سالهاى  در  متاسفانه  گفت:  حقوقى 
تخلفى در تمامى دستگاههاى كشور انجام شد.

وى با تاكيد بر اينكه اين تخلفات اختصاص به 
قوه مجريه ندارد، گفت: اين تخلفات مربوط به 
همه دستگاه ها و نهادهاى عمومى است و بايد 
با اين تخلفات مبارزه كنيم و اين كار را دولت 

يازدهم انجام خواهد داد.

روحانى با تاكيد بر اينكه دستگاه هاى نظارتى 
عمل  درستى  به  زمينه  اين  در  وظايفشان  به 
نكرده اند، گفت: متاسفانه در قوانين و مقررات 
ما گريزگاههاى قانونى و نقاطى مبهم و شكاف 
هايى وجود دارد كه بايد قوانين را اصالح كنيم.

رئيس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در زمينه 
يكسرى  دولت  گفت:  غيرمتعارف  هاى  حقوق 
اقدامات فورى انجام داده است كه اين اقدامات 

امروز و فردا به گوش شما خواهد رسيد.
وى افزود: امروز جلوى مقررات گذشته گرفته 

شده و مقررات الزم ابالغ خواهد شد.
روحانى با بيان اينكه راه حل مشكالت با شعار 
و شعر درست نمى شود، گفت: اين دولت رونق 
و ركود را بر مى دارد، همان گونه كه توانست 
تورم را تك رقمى كند. البته ما بايد همه دست 

به دست هم دهيم.
از  الزم  لوايح  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس 
شد،  خواهد  تقديم  مجلس  به  دولت  سوى 
مشكالت  اين  همه  حل  راه  كرد:  تصريح 
جمعى  دسته  اقدام  و  قانون  اجراى  شفافيت، 
است كه با كمك مردم، حمايت اكثريت قاطع 
آنان و حمايت رهبر انقالب قادر خواهيم بود 

مشكالت را حل كنيم.
وى با اشاره به اين مطلب كه تنها عده اندكى 
ميليون   8 گفت:  اند  كرده  تخلف  مديران  از 
حقوق بگير اعم از بازنشسته و شاغل در كشور 
وجود دارند كه تنها حدود 100، 200 و يا 300 
نفر از آنان تخلف كرده اند و بقيه مديران پاك 
و زحمتكش هستند؛ بنابراين نبايد تخلف چند 

صد نفر را تعميم دهيم.
است،  بوده  هم  تخلفى  اگر  افزود:  روحانى 
معنايش اين نيست كه دزدى هاى گذشته را 
مسئله  خواهند  مى  اى  عده  نكنيم.  فراموش 
فيش هاى حقوقى را ادامه دهند تا دزدى هاى 
گذشته فراموش شود، اما بايد بدانند مردم آن 

دزدى ها را فراموش نمى كنند.
رئيس جمهور تصريح كرد: مردم 2 ميليارد پولى 
كه آمريكايى ها به خاطر اهمال چند سال پيش 
مردم  كنند.  نمى  فراموش  را  ببرند  خواهند  مى 
تخلف 3 هزار ميلياردى را فراموش نخواهند كرد.
دولت  اين  اينكه  ضمن  كرد:  خاطرنشان  وى 
را  غيرمتعارف  هاى  حقوق  تا  دهد  مى  قول 
حل و فصل كند، در زمينه تخلفات گذشته نيز 
كوتاه نخواهد آمد و مبارزه با فساد را به عنوان 

يك اصل اساسى از ياد نخواهد برد.

رئيس جمهور :

حقوق چندصد نفر را 
نبايد به همه مديران تعميم داد

ظريف: 
به انتقادات نمايندگان پاسخ مى دهيم

وزير امور خارجه كشور درباره انتقادات نمايندگان به نگارش 
از  عده اى  اگر  گفت:  برجام،  اجراى  حسن  از  اول  گزارش 
امنيت  كميسيون  به  كه  زمانى  دارند  انتقادى  نمايندگان 
تا  كنند  مطرح  را  خود  انتقاد  مى رويم  توضيح  ارائه  براى 

پاسخ دهيم.
امور  وزارت  گزارش  ارائه  خصوص  در  ظريف  محمدجواد 
ملى  امنيت  كميسيون  به  برجام  اجراى  از  كشور  خارجه 
امور  وزارت  قانون  طبق  داشت:  اظهار  خارجى  سياست  و 
امنيت  كميسيون  به  برجام  در  را  خود  گزارش هاى  خارجه 
ما  از  كه  كارى  همان  گزارش  دو  هر  در  است.  داده  ارائه 

خواسته شده بود انجام گرفته است.
وى درباره انتقادات برخى نمايندگان به نگارش گزارش اول 
از  انتقادى  گفت:  مجلس  در  برجام  از  خارجه  امور  وزارت 

طرف مجلس به ما منتقل نشده است.
نمايندگان  از  اين عده  تاكيد كرد:  خارجه كشور  امور  وزير 
مى توانند انتقادهاى خود را زمانى كه تيم وزارت خارجه به 

كميسيون مى رود مطرح كنند، حتما پاسخ خواهيم داد.
بنا بر گزارش خانه ملت، عالءالدين بروجردى، رئيس كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى با اعالم 
خبر ارائه دومين گزارش اجراى برجام از سوى وزارت خارجه 
به اين كميسيون گفت: وزارت خارجه گزارش دوم خود از 
از  بعد  كه  كرده  ارائه  امنيت  كميسيون  به  را  برجام  اجراى 

تعطيالت مجلس در صحن علنى قرائت مى شود.

بندر  در  «نداجا»  يكم  و  چهل  ناوگروه  امروز؛ 
عباس پهلو مى گيرد

ناوگروه اطالعاتى عملياتى چهل ويكم نيروى دريايى ارتش 
متشكل از ناوپشتيبانى الوان و ناوشكن شهيد دريابان نقدى 
صبح امروز (دوشنبه) با استقبال دريادار سيارى در اسكله 

منطقه يكم اين نيرو پهلو مى گيرد.
ناوگروه اطالعاتى عملياتى چهل و يكم نيروى دريايى ارتش 
دريابان  شهيد  ناوشكن  و  الوان  پشتيبانى  ناو  از  متشكل 
سيارى  دريادار  استقبال  با  (دوشنبه)  امروز  صبح  نقدى 
فرمانده نيروى دريايى ارتش در اسكله منطقه يكم اين نيرو 

(بندر عباس) پهلو مى گيرد.
در  حضور  روز   48 با  دريايى  نيروى  يكم  و  چهل  ناوگروه 
آبهاى آزاد 5130 مايل دريايى دريانوردى كرده است. اين 
تجارى  مواصالتى  خطوط  امنيت  تامين  هدف  با  ناوگروه 
ايران عازم خليج عدن و تنگه باب المندب شده بود، در اين 
اسالمى  جمهورى  دوستى  و  صلح  پيام  همچنين  ماموريت 

ايران به ساير كشورهاى حاضر در خليج عدن رسانده شد.
تامين  وظيفه  راهبردى  نيروى  عنوان  به  دريايى  نيروى 
امنيت خطوط تجارى كشور را در آبهاى آزاد و بين المللى 
دارد و تاكنون نيروى دريايى در ماموريت هاى محوله موفق 
دريايى  نيروى  دوم  و  چهل  ناوگروه  همچنين  است.  بوده 
آبهاى  به  يكم  و  چهل  ناوگروه  بازگشت  با  همزمان  ارتش 
آزاد اعزام خواهد شد. در جريان ماموريت ناوگروه چهل و 
مسلح  نفر  حامل 115  دريايى  دزدان  قايق  فروند  يكم 12 
در حوالى تنگه باب المندب قصد ربودن يك فروند نفتكش 
ناوشكن  حضور  با  و  مواجهه  از  پس  كه  داشتند  را  ايرانى 

شهيد دريابان نقدى متوارى شدند.

دفتر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اطالعيه داد؛
جمالت منتشر شده 

به نقل از «محسن رضايى» تحريف شده است
جمالت  برخى  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  دبير  دفتر 
را  يك  نگاه  برنامه  در  وى  گفتگوى  از  نقل  به  شده  منتشر 

حاصل تحريف رسانه ها دانست.
مجمع  دبير  گذشته  شب  مصاحبه  پيرو  مهر،  گزارش  به 
تشخيص مصلحت در برنامه نگاه يك در شبكه اول سيما، 
برخى از سايت هاى خبرى و رسانه هاى مجازى، سخنان 
وى را در خصوص توافق هسته اى متفاوت از گفتگوى اصلى 

و به صورت تحريف شده منتشر كرده اند. 
همانطور كه در اصل متن گفتگوى وى آمده بود، دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: «در متن برجام موضوع اقتصادى 
به خوبى مورد توجه قرار نگرفته و آمريكا به تعهدات خود عمل 
نكرده و از زمان تصويب تاكنون دو بار آنرا نقض كرده است و از 
كميته نظارت گله مندم كه چرا اقدام نمى كنند؛ برجام مصوبه 
رهبر انقالب كه مشروط پذيرفته شده، معيار قضاوت ماست. 
با توجه به اين مطلب، جمالتى كه به ايشان نسبت داده شده 

درست نيست و تحريف شده است»

پروازهاى ايران و تركيه از سر گرفته شد
توجه  با  كرد:  اعالم  رسما  كشورى  هواپيمايى  سازمان 
دوباره  برقرارى  امكان  و  تركيه  كشور  در  شرايط  بهبود  به 
به  خود  برنامه اى  پروازهاى  مى توانند  ايرالين ها  پروازها 

مقصد تركيه را ادامه دهند.
هواپيمايى  سازمان  عمومى  روابط  مدير  جعفرزاده  رضا 
ساعات  طول  در  اين كه  به  توجه  با  كرد:  اعالم  كشورى  
گذشته شرايط كشور تركيه به ثباتى نسبى رسيده به نظر 
مى رسد مشكلى براى ادامه ى پروازها وجود ندارد و از اين رو 
ايرالين هاى داخلى مى توانند پروازهاى خود به مقصد تركيه 

را ادامه دهند.
وى از مسافران خواست براى مشخص شدن شرايط دقيق 
پروازشان به مقصد تركيه با ايرالين هاى مربوطه در تماس 

باشند و به شكل دقيق زمان سفرشان را مشخص كنند.
شب  جمعه  در  تركيه  ارتش  نافرجام  كودتاى  دنبال  به 
گرفتند  تصميم  ايران  هوانوردى  صنعت  مسووالن  گذشته 

كليه پروازها به مقصد تركيه را به تعليق در بياورند.
در طول اين دو روز تنها ايران هواپيماهاى خالى را به مقصد 
تركيه مى فرستاد تا مسافران ايرانى باقى مانده در اين كشور 

را بازگرداند.
تا پيش از اين تصميم سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 
سفر  اجازه  ثانوى  اطالع  تا  ايرانى  مسافران  بود  كرده  اعالم 

جديد به تركيه را ندارند.

بين الملل

خبر
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خط  برخى  جابجايى  از  برجام  اجراى  پيگيرى  ستاد  رييس   
قرمزها در طول مذاكرات هسته اى خبر داد و گفت: كسى 

نمى تواند ما را متهم كند كه سرخود اقدام كرده ايم.
با  خبرى  نشست  ادامه  در  يكشنبه  روز  عراقچى  عباس  سيد 
از  يكى  شد،  جابجا  قرمزها  خط  مواردى  در  افزود:  خبرنگاران 
آن ها اين بود كه بايد همه تحريم ها لغو مى شد. آمريكاييان 
گفتند دولت نمى تواند تحريم هاى مصوبه كنگره را لغو كند و 

اگر ما اصرار مى كرديم به معناى عدم توافق بود.
وى ادامه داد: در دو سه مورد، وزير خارجه گزارشى خدمت 
اينگونه  شد.  جابجا  قرمزها  خط  و  داد  انقالب  معظم  رهبر 

نبود كه ما سرخود اقدام كرده باشيم.
خود  مسير  از  را  برجام  كسانى  دهيم  نمى  اجازه 

كنند خارج 
معاون وزير امورخارجه همچنين درباره پيش نويس گزارش 
نويس  پيش  اين  گفت:  برجام  درباره  ملل  سازمان  دبيركل 
ها  قسمت  بعضى  در  حتى  و  نيست  متعادل  و  متوازن 

است. جانبدارانه 

دبيركل  به  ملل  سازمان  در  امريكا  نمايندگى  افزود:  عراقچى 
فشار زيادى آورده است. از نظر ما قسمت هايى كه مربوط به 
عدم اجراى مطلوب برجام در گزارش است مثبت است اما كامل 
نيست. به بعضى اطالعات ناقص و غلط كه به دبيرخانه رسيده 

اتكاى بيش از اندازه شده و اتهاماتى به ايران وارد شده است.
وى ادامه داد: در پيش نويس گزارش دبيركل سازمان ملل 
ادعا شده كه آزمايش موشكى ما خالف روحيه سازنده حاكم 
بر برجام است. اين در حالى است كه آزمايش هاى موشكى 
نه  و  گيرد  نمى  قرار   2231 قطعنامه  صالحيت  حيطه  در  ما 
كند  متهم  را  ايران  ندارد  حق  ديگر،  كسى  هر  نه  و  دبيركل 

با آزمايش موشكى با برجام مقابله كرده است.
بر  كه  اين  بيان  با  اى  هسته  كننده  مذاكره  تيم  ارشد  عضو 
سالح  ارسال  به  ايران  ها،  آمريكايى  غلط  گزارش  اساس 
شده  ادعا  همچنين  كرد:  اضافه  است،  شده  متهم  يمن  به 
افرادى كه تحت تحريم هستند به خارج سفر كرده اند يا در 

ايم. نمايشگاه دفاعى عراق شركت كرده 
اساس  و  پايه  بى  ادعاها  اين  همه  داشت:  اظهار  عراقچى 

در  است،  گزارش  ارائه  زمان  كه  دوشنبه  تا  اميدواريم  است. 
كه  كسانى  دهيم  نمى  اجازه  ما  شود.  تجديدنظر  موارد  اين 
هيچ نقشى در برجام نداشتند بخواهند برجام را از مسير خود 
در  تأثيرى  ملل  سازمان  دبيركل  گزارش  البته  كنند،  خارج 

اجراى برجام و قطعنامه 2231 نخواهد داشت.

سيد عباس عراقچى:

 جابجايى موردى خط قرمزها درمذاكرات؛ سرخود اقدام نكرديم

سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  سخنگوى 
خارجى مجلس گفت: گزارش مجلس از اجراى 
تابستانى  تعطيالت  از  بعد  برجام،  شش ماهه 

دو هفته پيش رو، تهيه و ارائه مى شود.
سيدحسين نقوى حسينى با اشاره به ارائه دومين 
وزارت  توسط  برجام  اجراى  ماهه  سه  گزارش 

امور خارجه به كميسيون امنيت ملى و سياست 
در  كميسيون  داشت:  اظهار  مجلس،  خارجى 
جلسات آينده محتواى اين گزارش را با حضور 
مسئوالن وزارت امور خارجه بررسى خواهد كرد.

كميسيون  اعضاى  اين  بر  عالوه  افزود:  وى 
و  اقتصادى  صاحبنظران  با  جلسه  تشكيل  به 
مختلف  بخش هاى  كارشناسان  و  مسئوالن 
بازديدهاى  و  مى پردازند  برجام  با  مرتبط 
دستور  در  نيز  هسته اى  تاسيسات  از  ميدانى 

كار خواهد بود.
سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  سخنگوى 
خارجى مجلس با اشاره به تعطيالت تابستانى 
دو هفته اى مجلس براى سركشى به حوزه هاى 
خواهد  شروع  آينده  شنبه  از  كه  انتخابيه 
تعطيالت،  اين  از  پس  كرد:  خاطرنشان  شد، 
درباره  را  خود  گزارش  ملى  امنيت  كميسيون 
روند شش ماهه اجراى برجام، تهيه، جمع بندى 

و به صحن علنى مجلس ارائه خواهد كرد.

نقوى حسينى افزود: البته طى اين مدت اعضاى 
خواهند  جلسه  نيز  كميسيون  هسته اى  كميته 

داشت تا مقدمات گزارش را فراهم كنند.
 بر اساس قانون اقدام متقابل و متناسب دولت 
موظف  خارجه  وزارت  برجام،  اجراى  در  ايران 
است هر سه ماه يك بار گزارش روند اجراى 
كميسيون  به  را  مشترك  اقدام  جامع  برنامه 
ارائه  مجلس  خارجى  سياست  و  ملى  امنيت 
پس  است  موظف  نيز  كميسيون  اين  و  دهد 
از بررسى گزارش هاى دريافتى، هر شش ماه 
يكبار روند اجراى توافق هسته اى را به صحن 

علنى مجلس گزارش كند.
ايران  هسته اى  توافق  اجراى  آغاز  به  توجه  با 
و 1+5 از 26 دى ماه سال گذشته، نخستين 
فروردين   26 برجام  اجراى  ماهه  سه  گزارش 
گذشته  روز  دو  گزارش  دومين  و  امسال  ماه 
(26 تيرماه) به كميسيون امنيت ملى مجلس 

ارائه شده است.

نقوى حسينى خبر داد:

گزارش مجلس از اجراى شش ماهه برجام، بعد از تعطيالت دوهفته اى
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عرضه محصوالت در بورس كاال
رانت و واسطه گرى را حذف كرد

اينكه  بيان  با  غدير  گذارى  سرمايه  هلدينگ  شركت  مديرعامل 
بورس كاال، رانت را از بازار پتروشيمى برچيده است، گفت: تنها 
كانال عرضه محصوالت پتروشيمى، بايد بورس كاال باشد تا همه 
مطلع  استراتژيك  محصوالت  اين  معامالت  آمارهاى  از  بتوانند 

شوند و واسطه گرى ها به حداقل برسد.
غالمرضا سليمانى درباره عرضه محصوالت پتروشيمى در بورس 
رقابت  شفافيت،  براى  دنيا  نقاط  تمام  در  ها  بورس  افزود:  كاال، 

سالم و سهولت معامالت بنا شده اند.
وى با بيان اينكه بورس كاالى ايران نيز نماد بازار شفاف است و 
در راستاى رسيدن به اقتصاد آزاد و رقابتى فعاليت مى كند، اضافه 
كرد: اگر مشكلى در روند معامالت اين بازار وجود دارد، بايد از 
نوپا  ما  كشور  در  بورس  اين  زيرا  شود  حمايت  مسووالن  سوى 
بوده و ظرفيت هاى حداكثرى آن پس از اعتماد كامل مسووالن 

نمايان خواهد شد.
مديرعامل هلدينگ سرمايه گذارى غدير افزود: بورس كاال امروز 
هاى  شركت  مالى  تامين  سمت  به  نقدى،  معامالت  بر  عالوه 
پتروشيمى از طريق انتشار اوراق سلف موازى حركت كرده است.
وى ادامه داد: همچنين امكان انعقاد قراردادهاى بلند مدت ميان 
پتروشيمى ها با صنايع پايين دستى به عنوان مصرف كننده نيز 
فراهم شده كه مى تواند سبب افزايش توليد در صنعت پتروشيمى 
بازارهاى  در  پتروشيمى  محصوالت  عرضه  گفت:  شود. سليمانى 
فروش  قيمت  در  شفافيت  نبود  سبب  كاال،  بورس  از  خارج 
محصوالت توسط توليدكنندگان خواهد شد كه در نهايت زمينه 

انحصار در خريد را به وجود مى آورد.
اكنون  هم  غدير،  گذارى  سرمايه  هلدينگ  مديرعامل  گفته  به 
بورس كاالى ايران براى تامين مالى روش هاى خوبى ارايه داده 

و به تامين منابع براى تكميل پروژه ها كمك كرده است.
مديرعامل هلدينگ سرمايه گذارى غدير كه زير مجموعه وزارت 
دفاع به شمار مى رود، گفت: حامى عرضه محصوالت پتروشيمى 

در بورس هستيم.
در ماه هاى گذشته، بحث هاى گسترده اى درباره نحوه عرضه 
محصوالت پتروشيمى در بورس كاال مطرح و حتى برخى نهادها 

خواستار رفع الزام فروش محصوالت در بورس شده بودند.
بخش پايين دستى صنعت پتروشيمى نيز با انتقاد از طرح فروش 
عرضه  ماندگارى  خواستار  بورس،  از  پتروشيمى  محصوالت 
كارشناسان،  نظر  به  هستند.  كاال  بورس  طريق  از  محصوالت 
در  پتروشيمى  محصوالت  فروش  بلندمدت  قراردادهاى  امضاى 
بورس كاال، راهكارى مناسب به شمار مى رود كه افزون بر تامين 
منافع مصرف كنندگان بخش پايين دستى، حقوق توليدكنندگان 

محصوالت پتروشيمى را نيز تامين مى كند.
فروش  مدت  بلند  قرارداد  نخستين  گذشته،  هفته  اساس،  اين  بر 
با  تندگويان  شركت  ميان  كاال  بورس  در  پتروشيمى  محصوالت 

صنايع پايين دستى پتروشيمى به امضا رسيد.

طرح جديد حذف كارت بنزين كليد خورد
مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با انتقاد از عرضه 
كارتى بنزين و زائد توصيف كردن سامانه هوشمند سوخت، گفت: 
با عرضه تك نرخى بنزين رشد مصرف اين فرآورده نفتى مديريت 

شده است.
سيد ناصر سجادى با بيان اينكه عرضه دو نرخى بنزين از طريق 
كارت ضرورتى ندارد، گفت: با توجه به شرايط موجود و تك نرخى 
كارت هاى  از  استفاده  براى  مردم  در  رغبت  نبود  و  بنزين  شدن 
سوخت، نگهدارى سامانه هوشمند توزيع بنزين اقدامى اضافى با 
افزايش بار مالى براى دولت است كه بايد هرچه سريع تر درباره 

آن تصميمى جدى اتخاذ شود.
تاكيد  با  نفتى  فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  مديرعامل 
اين  بر  ديگر  گواهى  كشور  در  بنزين  مصرف  رشد  اينكه  بر 
ادعاست كه نگهدارى سامانه هوشمند سوخت به همه اهداف 
در  آن  حفظ  به  ضرورتى  ديگر  و  يافته  دست  شده  پيش بينى 
به  اعتقادى  نفت  وزارت  كرد:  تصريح  نمى شود،  ديده  كشور 
عرضه  براى  سوخت  هوشمند  سامانه  موجوديت  و  كار  ادامه 

ندارند. بنزين 
اين مقام مسئول، تاكيد كرد: بيش از يكسال از عرضه تك نرخى 
سامانه  كارآيى  عدم  نشانه هاى  مدت  اين  در  و  مى گذرد  بنزين 
سوخت به خوبى در جامعه هويدا شده و اكثر دست اندركاران به 
اين امر اذعان دارند كه نگهدارى سامانه سوخت جز تحميل بار 

مالى بر دوش دولت اثرگذارى خاصى نخواهد داشت.
وى با اشاره به اين كه سامانه هوشمند سوخت به اهداف تعيين 
با  سوخت  هوشمند  سامانه  شد:  يادآور  است،  يافته  دست  شده 
هدف اصالح قيمت سوخت، كاهش مصرف و جلوگيرى از قاچاق 
سوخت در كشور راه اندازى شد كه امروز به تمامى اهداف تعيين  

شده اين پروژه ملى دست پيدا كرده ايم.
سوخت  هوشمند  سامانه  دستاوردهاى  از  يكى  سجادى  گفته  به 
تك نرخى كردن بنزين بود كه با اصالح قيمت ها و اجراى اين 
سياست شاهد رشد يك درصدى مصرف و قاچاق بنزين هستيم 
كه با تثبيت اين شرايط بازگشت به عقب در صورت حفظ سياست 

تك نرخى كردن بنزين امكان پذير نخواهد بود.
مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى افزود: با نگاهى 
به رشد 2 درصدى مصرف بنزين در سال 94 نسبت به سال 93 
و رشد يك درصدى مصرف بنزين امسال نسبت به سال گذشته 
كنترل  براى  دولت  سياست هاى  موفقيت  از  حكايت  خود  آمارها 

رشد مصرف دارد.
مصرف  ايران،  نفتى  فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  مديرعامل 
بنزين در 104 روز گذشته از امسال را 1,1 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته اعالم كرد و گفت: اين درحالى است كه مقدار 

مصرف در  مدت مشابه پارسال حدود 2 درصد بوده است.
در  بنزين  عرضه  مقدار  كرد:  تصريح  همچنين  مسئول  مقام  اين 
104 روز نخست سال گذشته روزانه 71 ميليون ليتر بود كه اين 
ميزان در مدت مشابه امسال به روزى 71,8 ميليون ليتر رسيده 
بنزين  مصرف  به  روز  در  ليتر  ميليون  يك  از  كمتر  يعنى  است، 

كشور اضافه شده است.
به كارگيرى  ضرورت  كرد:  كرد  خاطرنشان  پايان  در  سجادى 
و  پايين  قيمت  بنزين،  بودن  نرخى  چند  زمان  در  سوخت  كارت 
قاچاق باالى اين فرآورده ضرورى بود؛ اما در حال حاضر كه اين 
مشكالت در كشور مرتفع شده است، حفظ اين سامانه در بخش 
بنزين بى فايده و كار زائدى است كه جزء بار هزينه اى بر دولت 

تاثير ديگرى ندارد.

نگاه اقتصاد

جوالن دهى با منت بانك ها در وام ازدواج
گر چه وام 10 ميليونى ازدواج به داليل خاص خود از 
نبود،  بانك ها  خوشايند  اجرا  و  تصويب  تا  طرح  زمان 
بايد  را  بانك ها  دلخورى  تاوان  اكنون  حال  هر  به  اما 
از  خود  حقه  وام  دريافت  براى  كه  بپردازند  زوج هايى 
پاسخ هاى  با  و  شده  سرگردان  ديگر  بانك  به  بانكى 

شوند.  مواجه  بانكى ها  متفاوت 
به گزارش ايسنا، در هفته ابتدايى خردادماه و در فاصله 
مركزى  بانك   ،1395 بودجه  قانون  ابالغ  از  روز  چند 
 10 به  سه  از  مربوطه  سامانه  در  را  ازدواج  وام  مبلغ 

داد. تغيير  تومان  ميليون 
مخالفت هاى  از  بعد  مى رفت  انتظار  كه  حالى  در 
پيشنهادى  طرح  با  مركزى  بانك  البته  و  بانكى  شبكه 
نمايندگان براى رشد 300 درصدى وام ازدواج در نبود 
براى  سازوكار  تعيين  و  بيشتر  تامل  با  كافى،  منابع 
تامين مالى وام 10 ميليونى اقدام شود، ظاهرا اين گونه 
نشد و بدون برنامه مشخصى براى تامين مالى كسرى 
آن  بخشنامه  شده،  برابر  سه  وام  پرداخت  براى  موجود 

به بانكها ابالغ شد.
بانك ها  تمام  كه  كرد  تاكيد  مركزى  بانك  اساس  اين  بر 
شروع  براى  الزم  امكانات  موظفند  اعتبارى  موسسات  و 
از  حداكثر  را  زوجين  از  هريك  ميليونى   10 وام  پرداخت 

ابتداى مرداد ماه سال جارى فراهم كنند.
با اين حال در مدت اخير زوج ها براى دريافت وام ازدواج، 
ماجراهاى  درگير  قبلى  تومانى  ميليون  سه  همان  حتى 
متفاوت شده  و به گونه اى سرگردان از بانكى به بانك ديگر 
مى روند. از ابتدا كه تمامى بانكها در ليست وام 10 ميليونى 
تسهيالت  اين  براى  عمدتا  كه  هم  اكنون  و  نداشتند  قرار 
ورود كرده اند هر يك ساز خاص خود را داشته و پاسخ هاى 

متفاوت و البته ناهماهنگ به متقاضيان مى دهند.
اين در حالى است كه به گفته زوج هايى كه براى دريافت 
نبود  از  بانك ها  شعب  اند،  كرده  اقدام  ميليونى   10 وام 
كنند  مى  اعالم  و  گفته  سخن  وام  پرداخت  براى  بودجه 
كه با وجود منابع محدود توان پرداخت  وام 10 ميليونى 
در  نيز  الحسنه  قرض  ديگر  هاى  وام  اينكه  يا  و  نداشته 
متقاضيان  به  آن  اعطاى  براى  بايد  و  داشته  قرار  اولويت 

درصف مانده اقدام كنند.
در عين حال موضوع ديگرى كه عنوان مى شود نوسان در 
موجب  كه   است  قبلى  پرداختى  ازدواج  وام هاى  برگشت 
شده تا منابع رفته طبق برنامه به بانك ها بر نگردد و دست 

آنها براى وام هاى جديد خالى بمانند.
اما با تمام اين اوصاف، نحوه برخورد بانك ها با متقاضيان 
ناخوشايندى  برخورد  با  اغلب  و  نبوده  مناسب  چندان  نيز 

زوجين را بدرقه مى كنند.  
اكنون بانك ها متقاضيان وام ازدوج را مكلف كرده اند كه 
فقط از بانك واقع در خيابان خود براى دريافت تسهيالت 
اقدام كنند، آنهم در شرايطى كه پيش تر قرار بر اعطاى 
بانك  ظاهرا  است.  بوده  زوجين  سكونت  محل  در  وام 
مركزى تكليفى در اين مورد براى بانك ها نداشته و آنها 

به خواسته خود اين گونه عمل مى كنند.
وام  سقف  افزايش  با  بود  قرار  اينكه  با  حال  عين  در 
ازدواج به 10 ميليون تومان، تمامى افراد در صف شامل 
افرادى  كرده اند   اعالم  بانك ها  برخى  باشند،  مبلغ  اين 
كرده اند،  نام  ثبت  جديد  وام  بخشنامه  ابالغ  از  قبل  كه 
مشمول وام 10 ميليونى نبوده و فقط سه ميليون تومان 

را شامل خواهند شد!
از سويى ديگر برخى بانك ها در اقدامى متفاوت از مبلغ 
10 ميليونى وام، حدود 500 تا 600 هزار تومان به عنوان 
 9.5 حدود  رقمى  و  كرده  كسر  ها  هزينه  ساير  و  كارمزد 

ميليون تومان به مشترى مى پردازند.
آشنايانى  بانكها،  برخى  در  كه  زوجينى  ميان  اين  در  ولى 
داشته و از قدرت نفوذ برخوردارند توانسته اند بدون چانه زنى 
از وام 10 ميليونى استفاده كنند حتى در مواردى كه شعبه 

اعالم كرده فعال تصميمى براى پرداخت وام ازدواج ندارد.
اما در فضاى جوالن دهى بانكها براى پرداخت تسهيالت 
است،  شده  آنها  بهانه  منابع  نبود  كه  حالى  در  و  ازدواج 
الحسنه  قرض  منابع  از  استفاده  مركزى  بانك  باالخره 

جارى بانكها را در دست بررسى قرار داد. 
آن  احتمال  از  منابع  برخى  تر  پيش  كه  موضوعى 
خبر داده و حتى بانكها در برابر چنين اقدامى موضع 
گرفته بودند. اين در حالى است كه اگر براى تامين 
با  حتم  طور  به  نشود،  اقدامى  ميليونى   10 وام  مالى 
توجه به اينكه به گفته مديران بانك مركزى برگشت 
ميليارد   5000 از  بيش  الحسنه  قرض  ساالنه  منابع 
براى  ميليونى   10 تسهيالت  اعطاى  نيست،  تومان 
حدود 1,2 ميليون نفر در سال با كسرى حدود 7000 
ميليارد تومانى همراه خواهد بود كه موجب طوالنى 
تسهيالت  پرداخت  دوره  و  متقاضيان  صف  شدن 

خواهد شد.

7,4 ميليون تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان 
تاكنون خريدارى شده است

از آغاز فصل برداشت تاكنون، هفت ميليون و 413 هزارتن 
گندم مازاد بر نياز كشاورزان به صورت تضمينى خريدارى 
گذشته 22  سال  با  مقايسه  در  خريد  ميزان  اين  كه  شده 

درصد رشد داشته است.
كشاورزى،  جهاد  وزارت  رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
براساس اعالم مركز فناورى اطالعات و ارتباطات، ارزش 
گندم خريدارى شده از كشاورزان 9 هزار و 391 ميليارد 
تومان بوده كه تاكنون مبلغ پنج هزار و 391 ميليارد تومان 

آن به گندم كاران پرداخت شده است.
براساس اين گزارش،تاكنون استان هاى خوزستان با يك 
 266 و  ميليون  يك  با  هزارتن،گلستان   395 و  ميليون 
ميزان  بيشترين  تاكنون  هزارتن  با 791  فارس  و  هزارتن 

گندم را از كشاورزان خريدارى كرده اند.

دريچه اقتصاد

معاون امور رفاه وزير تعاون، كار  و رفاه اجتماعى درباره  وضعيت 
و   ها   يارانه  حذف  حاشيه  اخبار  ترين  تازه  بگيران،  يارانه  فعلى 
جزئيات  مهمى   10 كميسيون  ماده  به  مربوط  شايعات  همچنين 

به  تنها  پرداختى  يارانه  كردن  محدود  گفت:  و   كرد   مطرح  را 
 مددجويان كميته امداد و بهزيستى تكذيب مى شود. سيد احمد 
به  اشاره  با  اجتماعى  رفاه  و  كار   ، تعاون  وزير  معاون  ميدرى، 
محدود  پيرامون  شايعاتى  و  ها  يارانه  حذف  جزئيات  آخرين 
كميته  و  بهزيستى  مددجويان  به  تنها  يارانه  پرداخت  كردن 
نقدى  يارانه  پرداخت  درباره  امروز  هم  من  اظهارداشت:  امداد، 
اما  شنيدم  مطالبى  بهزيستى  و  امداد  كميته  مددجويان  به  تنها 

شود. مى  تكذيب  و  ندارد   صحت  موضوع  اين 
مجلس  مصوبه  طبق  كه  شد  مطرح  زمينه  اين  در  افزود:  وى 
يارانه همه مردم غير از خانوارهاى تحت پوشش كميته امداد و 
سازمان بهزيستى، خانوارهاى آسيب پذير و افرادى كه بيماران 
العالج در خانواده خود دارند، حذف مى شود ؛ اين پيام در حالى 

ندارد. صحت  چيزى  چنين  كه   شده  ارسال 
چه وظيفه   10 ماده  كه كميسيون   سوال  اين  به  پاسخ  در  ميدرى 
اختالفات  حل  كميسيون   ،10 ماده  كميسيون  گفت:  دارد،  اى 
اعالم  آن  به  مراجعه  با  شد  حذف  اش  يارانه  كه  كسى  است، 
قضاييه،  قوه  از  متشكل  كميسيون  اين  كند،  مى  اعتراض 

تشكيل   اصال  كميسيون  اين  اما  هست  بازرگانى  اتاق  و  مجريه 
نمى شود.

برخى  در  امروز  كه  است  حالى  در  اين  گزارش  اين  اساس  بر 
 10 ماده  كميسيون  سوى  از  تماسى  طى  كه  شد  مطرح  اخبار 
به  نيازمند  غير  هاى  خانواده  نقدى  هاى  يارانه  حذف  طرح 
مصوبه  طبق  كه  است  شده  اعالم  خانوار  سرپرستان  برخى 
مجلس يارانه همه مردم غير از خانوارهاى تحت پوشش كميته 
كه  افرادى  و  پذير  آسيب  خانوارهاى  بهزيستى،  سازمان  و  امداد 

شود. مى  حذف  دارند،  خود  خانواده  در  العالج  بيماران 
بيان  با  اجتماعى  رفاه  و  كار   ، تعاون  وزير  رفاهى  امور  معاون 
اينكه پرداخت يارانه تنها به مددجويان كميته امداد و بهزيستى 
صحت ندارد، خاطر نشان كرد: يارانه نقدى همچنان به حساب 
خانوارى  سرپرست  افراد  تمام  حذف  و  شود  مى  مندان واريز  نياز 

دارد. ادامه  همچنان  و  ندارد  صحت  نيستند،  مددجو  كه 
برخى  حذف  حال  در  مصوبه مجلس  طبق  اما  داد:  ادامه  وى 
پزشكان،  قضات،  مشمول  هستيم كه  غيرنيازمند  سرپرستان 

هستند.  ... و  وكال  و  علمى  هيئت  اعضاى 

معاون وزير  رفاه مطرح كرد؛

جزئيات حذف يارانه تير ماه

با تصويب شوراى پول و اعتبار حداقل سرمايه  
در  مرزى  برون  بانك  تاسيس  براى  نياز  مورد 
مناطق آزاد از 25 ميليون يورو به 150 ميليون 

يورو افزايش يافت. 
مركزى،  بانك  عمومى  روابط  گزارش  به 
شورا،  اين  جديد  تصميم  اساس  بر  همچنين 
انجام عمليات بانكى برون مرزى از طريق يك 
بانك  تاسيس  به  معطوف  تنها  مستقل  واحد 
در  غيربانكى  اعتبارى  موسسه  ايجاد  و  بوده 

باب چنين عملياتى منتفى است.
شوراى پول و اعتبار اين تصميم را در جلسه يك 
هزار و 220 خود كه هشتم تير ماه امسال برگزار 
فعاليت  و  حضور  شرايط  تمهيد  رويكرد  با  شد، 

مكفى  سرمايه  از  برخوردار  معتبر،  هايى  بانك 
برون  بانكدارى  عمليات  انجام  براى  توانمند  و 
مرزى در مناطق آزاد كه قادر به جبران زيان هاى 
احتمالى وارده، پوشش ريسك ها، تضمين ثبات 
و پايدارى و داراى ظرفيت اعتبارى و تسهيالت 

دهى كافى باشند، اتخاذ كرده است.
بخشنامه  پيرو  مركزى  بانك  جديد  تصميم 
 1394/05/18 مورخ   127428/94 شماره 
ناظر  اجرايى  «دستورالعمل  ابالغ  موضوع 
انحالل  و  نظارت  فعاليت،  تاسيس،  بر 
آزاد  مناطق  در  مرزى  برون  بانكى  واحدهاى 
ايران»  اسالمى  جمهورى  صنعتى  تجارى 

به شبكه بانكى كشور اعالم شده است.

 حداقل سرمايه تاسيس بانك برون مرزى در مناطق آزاد 
150 ميليون يورو تعيين شد

بررسى اهميت برنامه ريزي كاربري اراضى 
در افزايش تاب آوري جوامع شهري

زمين از ديرباز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي 
اهميت  اين  نيز  امروز  و  بوده  فراوان  اهميت 
گسترش  علت  به  بلكه  كرده،  حفظ  تنها  نه  را 
شهرنشيني و توسعه فضاهاي ساخته شده، ارزش 
آن به مراتب بيشتر شده است. از اين رو كاربري 
زمين، يكي از حساس ترين موضوعات در توسعه 
كالبدي شهرهاست. به طور كلي، يك برنامه و 
جوانب  از  را  زمين  تكليف  زمين،  كاربري  طرح 
مختلف در زمينه استفاده از آن، روشن مي كند. 
كنترل  و  هدفمند  استفاده  ضرورت  موضوع،  اين 
شده از زمين را روشن تر نموده و موجب مى شود 
اساس  بر  شهرها  ريزى  برنامه  اصلى  ساختار  تا 
نحوه استفاده از زمين و توسعه آن استوار باشد. از 
سويى برنامه ريزى تغييرات كاربرى زمين، همواره 
ساختار  و  زمين  از  استفاده  نحوه  تعيين  دليل  به 
فضايى شهرها از يك سو و تعيين ارزش اقتصادى 
هر قطعه از سوى ديگر، بخشى اساسى در فرايند 
به  شهرى  ريزى  برنامه  اسناد  تدوين  و  شناخت 

شمار آمده است. 
از طرفى با توجه به افزايش روز افزون جمعيت و 
ضرورت توسعه مناطق شهري، چگونگي مقابله 
مهم  هاي  نگراني  از  يكي  طبيعي،  بالياي  با 
جوامع شهري مي باشد. ابعاد و اندازه شهرهاي 
حيث  از  چه  و  ساكن  جمعيت  نظر  از  چه  امروز 
در  اي  عمده  تغييرات  است.  سابقه  بي  وسعت 
آن  منابع  و  زمين  از  استفاده  نحوه  شهرها،  ابعاد 
و به دنبال آن اثرات نامطلوب محيطي ناشي از 
ميزان  بررسي  است.  شده  آشكار  تغييرات  اين 
شهرها  در  سوانح  از  ناشي  صدمات  و  ها  آسيب 
درصد  كه  است  داده  نشان  موارد  از  بسياري  در 
بااليي از صدمات به طور مستقيم و يا غيرمستقيم 
به وضعيت نامطلوب برنامه ريزي و شناسايي و 
كاهش خطرات شهري مربوط مي شود. بنابراين 
مى توان گفت برنامه ريزي تغييرات كاربري زمين 
ابزاري كارآمد در دست برنامه ريزان شهري براي 
حال  اين  با  است.  خطر  احتمال  سازي  حداقل 
امكان كنترل و يا پيش بينى دقيق اكثر  سوانح 
وجود ندارد و آن چه امكان پذير است گام برداشتن 
در مسير ساخت شهر هاي تاب آورتر در مواجهه 
با يك سانحه است. در نتيجه در اين مقاله تاب 
آورى محيط هاى شهرى در برابر مخاطرات را يه 
عنوان يكى از پارامترهاى مهم و حياتى در برنامه 

ريزى كاربرى زمين بررسى ميكند . 
كه  زيستى  محيط  معضالت  و  مشكالت  از  يكى 
بيشتر شهرهاى جهان با آن روبرو هستند معضل 
باليا و حوادث و اثرات آنها بر محيط است. ويژگى 
سرمايه  تراكم  و  شهرها  بر  حاكم  شرايط  و  ها 
به  توجه  لزوم  محيطى،  هاى  بارگذارى  و  گذارى 
برنامه ريزى  جهت كاهش آسيب پذيرى شهرها 
را در برابر اين معضالت و مشكالت محيط زيستى 

ضرورى ساخته است. با سير توسعه در جوامع و 
اثرات  شهرها،  درونى  فرآيندهاى  شدن  پيچيده 
حوادث و بالياى طبيعى و همچنين بحران هاى 
بوجود آمده در آن ها نيز بسيار پيچيده و كاهش و 
كنترل آسيب پذيرى در آنها بسيار مشكل تر شده 
است. بيش از نيمى از جمعيت جهان در حال حاضر 
در مناطق شهري زندگى مى كنند و اين باعث شده 
است ايمن تر نمودن شهرها به يك چالش دراز 

مدت اما دست يافتنى تبديل شود. 
به  كشورها  جهان،  سرتاسر  در  اينكه  به  توجه  با 
هستند   شدن  شهري  حال  در  اي  فزاينده  طور 
احتمال  ملل،  سازمان  بينى  پيش  با  مطابق 
مى رود تا سال 2050 حدود 80 درصد جمعيت 
 Jha and et) كنند زندگى  شهرها  در  جهان 
است  معنا  اين  به  مسئله  اين   .(2012  ‚al
از  بسياري  اصلى  مكان  به  شهري  مناطق  كه 
 León and) بالياي احتمالى بدل خواهند شد
توسعه  جمعيت،  رشد   .(2014  ‚March
شهري برنامه ريزي نشده، تمركز اموال و دارايى 
ها، فقر، توسعه سريع سكونتگاه هاي غيررسمى، 
سرريز جمعيتى مناطق آپارتمان نشين، فرسايش 
عملكرد  تضمين  براي  توانايى  عدم  اكوسيستم، 
زيرساخت ها و مديريت ضعيف شهري و فقدان 
به  منجر  كه  باشند  مى  عواملى  جمله  از  نظارت 
افزايش احتمال خطر باليا در نواحى شهري مى 

گرد.
 ‚UNISDR ;2014 ‚León and March)
2010)، لذا يكى از وظايف برنامه ريزان شهري 
تالش براي تبديل شهر به محيطى آرام، ايمن و 
سالم است كه سالمت شهروندان ساكن در آن 

را حفظ كند. 
آسايش  حداكثر  به  دستيابى  منظور  به  انسان 
(فرهنگى،  هويتى  هاى  ارزش  حفظ  محيطى، 
زيبايى،  تاريخى،  مذهبى،  اقتصادى،  اجتماعى، 
تكنولوژيكى و....) و دستيابى به حداكثر ايمنى 
انسانى  و  طبيعى  خطرات  برابر  در  حفاظت  و 
صنعتى،  انفجارهاى  سيل،  سونامى،  (زلزله، 
و  راديواكتيو  تشعشعات  زيست،  محيط  آلودگى 
...) در مراكز زيستى همواره در پى يافتن ضوابط 
و راهبردهايى براى شكل دهى و طراحى محيط 
خود بوده است. در برنامه هاى دستيابى به موارد 
شده  ارايه  مناسبى  راهبردهاى  و  ضوابط  فوق، 
است، ليكن موضوع ايمنى و حفاظت سكونتگاه 
هاى انسانى و كاهش آسيب پذيرى آن در برابر 
خطرات محيطى و انسانى و بالياى طبيعى كمتر 
جزو اهداف اصلى در فرآيند طراحى بوده است تا 
بدين وسيله بتوان به ضوابط و راهبردهاى مناسب 
در زمينه برنامه ريزى و طراحى شهرى و طراحى 
ساختمان و ايمنى در برابر خطرات دست يافت؛ 
هر چند ميزان توجه به اين موضوع در سال هاى 

اخير افزايش چشم گيرى داشته است. 
طبيعى  سوانح  شده  بيان  مطالب  به  توجه  با  لذا 
كه جزيى از فرايند زندگى بشر به شمار مى روند 
و هر روزه بر تعداد و تنوع آنها افزوده مي شود، 
به عنوان چالشي اساسي در جهت نيل به توسعه 
پايدار جوامع انسانى مطرح مى باشند. با اين حال 
به  پايدارى  به  يابى  دست  هاى  شيوه  شناخت 
وسيله الگوها و مدل هاى مختلف كاهش آسيب 
وارد  سوانح  مديريت  و  ريزى  برنامه  در  پذيرى 
هاى  گذارى  سياست  در  مناسبى  جايگاه  و  شده 
ملى هر كشور باز كرده است تا شرايط مطلوبى 
را براى كاهش كارآمد و موثرتر خطرها در سطوح 
 Davis) كند  ايجاد  سوانح  مديريت  مختلف 
در  امروزه،  اما   .(2006  ,and Izadkhah
سطح جهانى، تغييرات چشم گيرى در نگرش به 
مخاطرات بوجود آمده است؛ به طورى كه ديدگاه 
پذيرى  آسيب  كاهش  بر  صرف  تمركز  از  غالب 
به افزايش تاب آورى در مقابل سوانح تغيير پيدا 
هاى  برنامه  نگرش،  اين  براساس  است.  كرده 
تقويت  و  ايجاد  دنبال  به  بايد  مخاطرات  كاهش 
ويژگى هاى جوامع تاب آور باشند و در زنجيره 
مديريت سوانح به مفهوم تاب آورى نيز توجه كنند 
Cu., 2008). در اين ميان  er and et al)
زمانى يك شهر به طور كامل تاب آور محسوب 
و  ها  مولفه  ها،  شاخص  تمامى  كه  شد  خواهد 
ابعاد تاب آورى در آن شهر در وضعيت بهتر و در 
حالت رشد و ارتقا قرار گيرند و چه بسا كه ارتقاى 
ناموزون ابعاد مختلف در مسير تاب آورى شهرى 
خيلى به تاب آور كليت يك شهر و مردمان آن 

منجر نخواهد شد. 
اگر شهر را به عنوان يك موجود زنده معرفى كنيم 
و رشد، تغيير و پويايى شهرها و شهروندانشان را 
ساختن  حتى  و  يافتن  جهان،  تمام  در  بپذيريم، 

و  ها  مولفه  داراى  كامل  طور  به  كه  شهرى 
امكان  ندرت  به  باشد،  آورى  تاب  هاى  شاخص 
پذير است، اما آنچه كه مهم است، اراده و خيزش 
اين شهرها و مديريت شهرى آنها و حركت گام 
به گام شان به سمت شهرهاى آماده و نزديك 
تر شدن به شهرهاى تاب آور است. در راستاى 
تاب  شهرهاى  ساخت  كمپين  مهم،  اين  تحقق 
مديران  به  كمك  و  رهنمود  ارائه  حال  در  آور  
شهرى براى ارزيابى وضع موجود شهرها براساس 
استانداردهاى مصوب شهرهاى آماده و تاب آور 
مى باشد و درصدد كمك به موازى سازى رشد و 
توسعه شهرها با حركت شهرها در مسير شهرهاى 

تاب آور است. 
نگاهى كه تا كنون در مديريت سوانح و مديريت 
و  اى  مقابله  نگاه  بيشتر  داشته،  وجود  شهرى 
كاهش مخاطرات بوده است. دراين ميان، مفهوم 
در  بيشتر  كه  است  جديدى  مفهوم  آورى،  تاب 
كار  به  قطعيتها  عدم  و  ها  ناشناخته  با  مواجهه 
برده مى شود. بنابراين شهرها و مناطق شهرى 
كه نماينده سيستم هاي متراكم و پيچيده اي از 
خدمات به هم پيوسته بوده و با شمار فزاينده اي 
هستند  باليا  خطرپذيري  مسبب  كه  مسائلى  از 
روبرو مى باشند، مى توان به عنوان بخشى از يك 
آرمان، راهبردها و سياست هايي را براي پرداختن 
به هر يك از اين مسائل ايجاد نمود تا شهرها را 
هر اندازه كه باشند و هر هويتى كه داشته باشند 

بيشتر تاب آور و قابل زندگى كرد.
آورى  تاب  افزايش  جهت  ريزى  برنامه  لذا 
كه  بوده  ضرورى  موضوع  شهرى  هاى  محيط 
عملكرد  موفقيت  در  زيادي  حد  تا  تواند  مي 

مديريت شهرى موثر واقع شود.
دكـتراى نيـا  سالمت  آرزو   : نـويسنده 
 محيط زيست گرايش آمايش سرزمين



متولدين فروردين ماه
امروز ممكن است از نظر احساسى اذيت شويد، به ويژه اگر بفهميد 
كه نمى توانيد آن چه را از صميم قلب مى خواستيد به دست آوريد. 
شايد حتى از دست خودتان هم دلگير باشيد، زيرا قربانى انتظارات 
غير واقعى خودتان شده ايد. خوشبختانه اگر متوجه شويد كه علت 
نارضايتى كنونى شما خودتان هستيد، آن وقت به جاى عصبانيت 
لبخند بر لبان تان خواهد نشست. شايد واقعيت چيزى نباشد كه 
آرزوى آن را داشتيد، اما هنوز هم اين فرصت را داريد كه خودتان 

را رها كنيد.
متولدين ارديبهشت ماه

امروز خيلى رفتارتان خوب شده است. اما اگر فكر كنيد كه مى توانيد 
همه چيز را درست كنيد، آن وقت ممكن است خودتان را به دردسر 
بيندازيد. خيلى دل تان مى خواهد كه پيامدهاى مثبت اقدامات تان 
را بيش از حد بزرگ كنيد. مى خواهيد از فرصت جديدى كه دست 
داده نهايت استفاده را ببريد، اما شايد اين فرصت همان قدر سريع 
كه پيش روى تان قرار گرفت از ميان برود. اما در هر صورت دليلى 
وجود ندارد كه اميدتان را از دست بدهيد. در برابر روياهايى كه در 

سر داريد مقاومت نكنيد، بگذاريد شما را تا مرز موفقيت بكشانند.
متولدين خرداد ماه

اكنون نبايد كارهاى مختلفى را كه ربطى به هم ندارند همزمان 
يك  انجام  بر  فقط  كه  رود  مى  انتظار  شما  از  زيرا  كنيد،  شروع 
كار تمركز كنيد و تا آخر انجام اش دهيد. خستگى ناپذير به نظر 
مى رسيد و تمايل شديدى داريد كه از اين كار به آن كار بپريد. 
اما حواس تان باشد كه روند انجام امور را مختل نكنيد، نبايد زياد 
سرعت بگيريد. بهتر است فقط به يك هدف فكر كنيد، همين يك 

چيز فرصت هاى مختلفى را پيش روى تان خواهد گذاشت.
متولدين تير ماه

آزادانه  زندگى  يك  هم  آن  خواهيد،  مى  زندگى  از  چيز  يك  فقط 
در يك دنياى گل و بلبل است. اما متأسفانه واقعيت نمى تواند به 
انتظارات شما پاسخ دهد. ماه به نهمين خانه در طالع شما يعنى خانه 
ى افكار بزرگ وارد شده است، اما از آن جايى كه كارهاى مهم ترى 
براى انجام دادن داريد اين فعل و انفعاالت كهكشانى به دردتان 
نمى خورد. اشكالى ندارد اگر كمى هم بى هدف به روياهاى قشنگ 

فكر كنيد، اما حواس تان باشد خيلى زود به دنياى واقعى برگرديد.
متولدين مرداد ماه

امروز افكار فوق العاده اى در سر داريد. اگر صبورى به خرج دهيد 
و افكارتان را دنبال كنيد مى توانيد دست به كارهاى شفگت انگيز 
بزنيد. اگرچه دوست داريد كه ديگران شما را به خاطر استعدادهاى تان 
تحسين كنند، اما بايد بدانيد كه نكته ى مهم اين است كه خالقيت 
تان را نشان دهيد، حتى اگر ديگران توجهى به شما نكنند. يادتان باشد 
كه اكنون فقط بايد به فرآيند انجام كار فكر كنيد و نه نتيجه ى نهايى.

متولدين شهريور ماه
امروز اگر بخواهيد همه ى تمركزتان را روى فقط يك چيز مثًال 
پاسخ يك سؤال مشخص قرار دهيد، آن وقت ممكن است اذيت 
شويد. هرچه بيشتر به يك چيز فكر مى كنيد، بيشتر ذهن تان آشفته 
مى شود. مشكل اين جاست كه منطق اجبارى موجب آشفتگى ذهن 
مى شود. به جاى اين كه عقالنى با اين قضيه برخورد كنيد، به شما 
توصيه مى شود كه نتيجه ى مطلوب را در ذهن تان مجسم كنيد و 

در همان جهت شروع به حركت نماييد.
متولدين مهر ماه

تمايل داريد كه ايده هاى تان را با همكاران تان در ميان بگذاريد، 
اما شايد شنوندگان شما حرف هاى تان را قبول نكنند. وقتى خودتان 
به  خوب  چيز  همه  كنيد  مى  فكر  داريد  سر  در  كه  هايى  ايده  به 
نظر مى رسد، اما وقتى آن ها را بروز مى دهيد زير سايه ى ابهام 
مى خزند. حتى ممكن است كارآمدترين برنامه هاى تان هم وقتى 
از  است  بهتر  فعًال  پس  كنند.  تغيير  شويد  مى  شان  جزييات  وارد 
كه  ديگر  روز  چند  توانيد  مى  كنيد.  خوددارى  اضافى  توضيح 
شنوندگان تان آمادگى بيشترى براى دريافت پيام شما دارند دست 

به كار شويد و توضيحات تكميلى را در اختيارشان قرار دهيد.
متولدين آبان ماه

ى  درباره  بحث  خاطر  به  را  تان  وقت  كه  داريد  تصميم  امروز 
موضوعات بى اهميت تلف نكنيد، اما متأسفانه نمى توانيد از اين 
وضعيت اجتناب كنيد. ترجيح مى دهيد در بازى بى پايان كلمات 
درگير نشويد، اما امروز مجبوريد كه در محل كارتان در يك سرى 
از بحث ها شركت كنيد. ناراحت نباشيد، زيرا اين فرصت مهيا شده 
كه بتوانيد با كسى كه مورد اعتماد شماست درباره ى موضوعات 

معنى دار حرف بزنيد.
متولدين آذر ماه

در حال برنامه ريزى براى آينده هستيد، اما شك و ترديد به سراغ 
تان آمده و خودتان هم نمى دانيد چرا. تصميم داريد كه براى يك 
تان  شخصى  امنيت  و  خانواده  نگران  اما  كنيد،  ريزى  برنامه  سفر 
هستيد و به همين خاطر احساس مى كنيد كه نمى توانيد به سفر 
برويد. اما راه حلى وجود دارد كه كمك تان مى كند بدون خروج 
از منزل به اين خواسته ى خود برسيد. به يك گشت و گذار ذهنى 
برويد، به اين ترتيب هيچ كس متوجه عدم حضور شما نخواهد شد. 
مى توانيد تا انتهاى دنيا را در تصورات تان بگرديد و در يك چشم 

به هم زدن هم برگرديد.
متولدين دى ماه

اما  بزنيد،  پرسه  خياالت  دنياى  در  بيهوده  كه  مى خواهد  تان  دل 
حواس تان باشد كه زياده روى نكنيد. شايد وقتى در اوج رويا پردازى 
هاى تان هستيد ببينيد كه ديگر راهى براى برگشت به دنياى واقعى 
نداريد، به همين خاطر از دست چيزهايى كه مانع راه تان مى شوند 
عصبانى خواهيد شد. براى اين كه دچار اين اضطراب ها نشويد بايد 
به كارتان بچسبيد، حتى در حين رويا پردازى دست از كار نكشيد. 
خالقانه فكر كنيد، اما آن قدر زياده روى نكنيد كه در ميان ابرهاى 

توهم گم شويد.
متولدين بهمن ماه

شايد احساس كنيد كه از واقعيت ها دور شده ايد، اما اين فقط يك 
توهم است. ديگران نمى توانند آن چه را كه در ذهن تان مى گذرد 
ببينند، به همين خاطر متوجه كشمكش هاى درونى شما نخواهند 
شد. تا زمانى كه اين وضعيت شما ديگران را به خطر نيندازد مشكلى 
نخواهد بود. قاطع باشيد و براى به دست آوردن چيزى كه مى خواهيد 
تالش كنيد. اگر بتوانيد با محدوديت هاى تان كنار بياييد، آن وقت از 

مشاهده نتيجه ى خوشايند نهايى, متعجب خواهيد شد.
متولدين اسفند ماه

امروز به راحتى مى توانيد بين دنياى واقعى و دنياى خياالت در رفت 
و آمد باشيد و هيچ كس هم متوجه اين قضيه نخواهد شد. حتى 
وظايف جدى هم نمى توانند شما را از روياپردازى هاى گاه به گاه 
متوقف سازند. اما به جاى اين كه اين طور بى برنامه روياپردازى 
كنيد، بهتر است زمان خاصى را به اين كار اختصاص دهيد. تا زمانى 
كه بتوانيد در كنار فكر و خيال به تعهدات تان عمل كنيد مشكلى 

پيش نخواهد آمد.

 رولت مرغ با عسل
مواد الزم براى 2 نفر :

4 تكه فيله مرغ    
2 قاشق سوپخورى روغن زيتون    
آب پرتقال (ترجيحا آبميوه تازه باشد) 4 قاشق سوپخورى
2 قاشق سوپخورى عسل     

5 عدد زردآلو يا آلو قيسى   
به مقدار الزم نمك    

طرز تهيه :
قاشق  يك  و  نمك  به  شستن  از  پس  را  مرغ  هاى  فيله 
سوپخورى روغن زيتون آغشته كرده و در ظرفى دربسته در 
يخچال به مدت 10دقيقه بگذاريد بمانند تا مزه دار شوند.

با يك قاشق سوپخورى روغن زيتون باقيمانده، كف يك 
آن  روى  را  شده  دار  مزه  هاى  فيله  و  كرده  چرب  را  تابه 
بگذاريد تا با در بسته به مدت 10 دقيقه روى حرارت ماليم 

بپزند. وقتى فيله ها پختند، نوبت به سس آنها مى رسد.
تا  بزنيد  هم  خوب  كرده،  مخلوط  پرتقال  آب  با  را  عسل 
رقيق شود. آلوها يا زردآلوها را هم در كنار فيله ها در تابه 
بگذاريد. نصف مقدار سس (مخلوط عسل و آب پرتقال) 
را روى فيله ها ريخته، در تابه را بگذاريد و با درجه ماليم 

حدود 10 دقيقه حرارت دهيد.
بعد از اين مدت باقيمانده سس را روى فيله ها بريزيد تا 
مزه عسل و پرتقال به خوبى به خورد فيله ها برود و آنها را 
مزه دار و خوشرنگ كند. بعد از چند دقيقه كه سس كمى 
غليظ شد مى توانيد حرارت را خاموش كرده و فيله ها و 

زردآلوها را در ظرف مورد نظر ريخته و سرو كنيد.
فوت و فن  براى پخت رولت مرغ با عسل و زردآلو :

زردآلو يا آلو قيسى در هنگام پخت با فيله مرغ و سس 
عسل و پرتقال شكل زيبايى به خود مى گيرد. البته اگر 
از كمپوت كه پخته شده و نرم است استفاده مى كنيد، 
سس  با  و  كرده  له  را  آنها  چنگال  پشت  با  توانيد  مى 

مخلوط كنيد و براي سرو كردن كنار فيله ها بگذاريد.

پيتزا نودل بدون فر
مواد الزم :

1 بسته نودل    
1 عدد تخم مرغ    
مقدارى كره آب شده   

1 قاشق غذاخورى سس قرمز     
مقدارى پنير پيتزاى رنده شده   
2 عدد سوسيس حلقه شده   
1 عدد فلفل دلمه اى خرد شده  

به مقدار الزم نمك، فلفل و ادويه   
طرز تهيه :

نودل را در آب جوش ريخته و بعد از چند دقيقه آبكش 
هاى  نودل  به  و  زده  كامال  را  مرغ  تخم  عدد  يك  كنيد. 
آبكش شده اضافه كنيد. كره آب شده را درون تابه ريخته 

و بعد از داغ شدند نودل ها را درون تابه بريزيد.
و  برگردانده  را  آن  نودل،  طرف  يك  شدن  سرخ  از  بعد 
طرف ديگر را هم سرخ كنيد. روى سطح نودل سرخ شده 
كه كامال سفت شده است مقدارى سس قرمز بزنيد. پنير 

پيتزاى رنده شده را روى سس قرمز پخش كنيد.
روى پنير پيتزا، سوسيس هاى خرد شده و فلفل دلمه اى 
خرد شده را ريخته و درب تابه را بگذاريد. بعد از آب شدن 

پنير، پيتزاى شما حاضر است.

سبزى پلو ماهى هندى مخصوص چله تابستان
مواد الزم :

2 پيمانه برنج هندى  
2 تكه بزرگ ماهى سالمون  

1 پيمانه ماست پر چرب  
2/1 قاشق چايخورى ادويه گرام ماساال  
2/1 قاشق چايخورى زردچوبه   

2/1 پيمانه گشنيز تازه خرد شده  
2 قاشق سوپخورى شويد تازه خرد شده  
3 قاشق سوپخورى نعناى تازه خرد شده  

1 حبه سير (له شود)  
2/1 قاشق چايخورى پودر فلفل قرمز  
2 قاشق سوپخورى پياز داغ   
2 قاشق سوپخورى زعفران دم كرده  
2 قاشق سوپخورى آبليموى تازه  

به ميزان الزم نمك و فلفل سياه  
به ميزان الزم روغن   

طرز تهيه :
قاشق  يك  ليمو،  آب  نمك،  زردچوبه،  با  را  ماهى  ابتدا 
در  و  كرده   مخلوط  ماساال  گرام  ادويه  و  روغن  غذاخورى 
ظرف در بسته در يخچال  به مدت 2 ساعت استراحت دهيد. 
برنج را طبق معمول آبكش كنيد. حاال ماهى ها را در روغن 
داغ سرخ كرده و كنار بگذاريد. سپس در روغنى كه ماهى را 
سرخ كرده ايد سير له شده را با سبزى ها تفت داده، ماست، 
نمك و فلفل را هم به آن اضافه  كنيد. اگر دوست داريد 

غذايتان تند باشد، پودر فلفل قرمز هم اضافه كنيد.
حاال در قابلمه اى كه مى خواهيد غذا را در آن درست 
قابلمه  ته  در  برنج  مقدارى  و  ريخته  روغن  كمى  كنيد، 

بريزيد. سپس از مواد داخل تابه  ال به الى برنج بريزيد.
در آخر پياز داغ را روى برنج  ريخته و ماهى را روى آن 
بگذاريد. زعفران دم كرده را هم روى برنج بريزيد و برنج 

را به مدت 45 دقيقه دم كنيد. سپس غذا را سرو كنيد.
فوت و فن:

را  زير  مواد  همه  خانگى  ماساالى  گرام  ادويه  تهيه  براى 
آسياب كرده و مخلوط كنيد:

زيره  چايخورى  قاشق   1 سياه،  زيره  چايخورى  قاشق   1
سبز، 1 قاشق چايخورى دانه فلفل سياه، 2 تا 3 عدد برگ 
بو، 1 عدد چوب دارچين، 1 قاشق چايخورى فلفل قرمز، 
1 عدد جوز هندى، 1 قاشق چايخورى زردچوبه، 3 عدد 

هل سبز درسته.
ولى ادويه گرام ماساالى آماده را از عطارى ها مى توانيد 

تهيه كنيد.

فكر مى كنيد با بيشتر منتظر ماندن چه چيزى 
عوض مى شود؟ فكر مى كنيد اگر همه روزهاى 
شما  پيش  دلش  كنيد،  او  وقف  را  تان  جوانى 
شرايطى  هر  در  اگر  كنيد  مى  تصور  ماند؟  مى 
كنارش بمانيد، مرد زندگى تان مى شود؟ نه! باور 
كنيد اين طور نيست! روان شناسان مى گويند چنين 

افكارى نمى توانند شما را پاى سفره عقد بنشانند.
دكتر بيگدلى يكى از آن هاست كه معتقد است 
كه هيچ مردى نه با انتظارى كه سال ها طول 
مى كشد و نه با التماسى كه دل سنگ را هم 
دست  به  را  ازدواج  حلقه  كند،  آب  تواند  مى 
نمى كند. او مى گويد براى بله گرفتن از مردها، 
بايد اصول خاصى را رعايت كنيد. پس در ادامه 
اين مطلب با او باشيد تا بدانيد كه چه اشتباه هايى، 
مردها را فرارى مى دهند و براى راضى كردن 

مردها بايد به چه ابزارهايى مجهز شويد.
1- خودتان باشيد

به  رابطه  فهمند  مى  اينكه  محض  به  ها  آدم 
مسيرى كه پايانش ازدواج است پيش مى رود، 
آن  كنند.  نمى  رفتار  هستند  كه  طور  آن  ديگر 
ها وقتى اين موضوع را مى فهمند، مى خواهند 
جامعه پسند و خانواده پسند رفتار كنند و همين 
رفتارهاى ساختنى به رابطه شان آسيب مى زند. 
مراقب باشيد براى مجاب كردن فردى كه دوست 
داريد با او ازدواج كنيد، به چنين دامى نيفتيد. اگر 

قصد ازدواج داريد، هرگز سعى نكنيد خودتان را 
بهتر از آنچه هستيد نشان دهيد. وقتى ناخودآگاه 
يك رفتار ساختگى را ابراز مى كنيد، مچ خودتان 
را بگيريد و از خود بپرسيد «آخرش چه؟ تا كجا 
دهم؟»  ادامه  كردن  وانمود  بازى  به  توانم  مى 
گذشته از اين اگر مى خواهيد با او ازدواج كنيد، 
بايد 20 تا 30 درصد بدتر از آن چيزى كه امروز 
مى بينيد، تصورش كنيد؛ آيا اگر او 30 درصد بدتر 
از اينكه هست شود، باز هم مى توانيد كنارش 

زندگى كنيد؟
2- شبيخون نزنيد

هيچ چيز مثل صحبت كردن از ازدواج در همان 
برخورد اول نمى تواند يك مرد را بترساند. پس 
با عجله كردن در بيان اين خواسته، او را پس 
نزنيد. به جاى اينكه به فكر پيدا كردن راهى 
براى محاصره كردن او بگرديد، اين تصور را 
برايش ايجاد كنيد كه «هرچه در او مى گردم 
چيزهاى بهترى پيدا مى كنم و حاال كه بيشتر 
مى شناسمش، فكر مى كنم او مى تواند زنى 

باشد كه تمام عمرم را در كنارش بگذرانم!»
3- خودتان را گول نزنيد

مى گويد هنوز براى ازدواج كردن آماده نيست؟ 
بيشتر از دو سال است كه منتظر هستيد اما او 
انتظار صبورى بيشترى دارد؟ انتظارى كه از دو 
سال فراتر برود، مى تواند معناى بى ميلى او به 

ازدواج كردن را به دنبال داشته باشد. كسى كه 
بعد از گذشتن دو سال از رابطه، موضوع ازدواج 
را پيش نمى كشد و امروز و فردا مى كند، شايد 
شما را نمى خواهد و شهامت ابراز كردنش را 
ندارد، يا شايد از تنها ماندن مى ترسد و نمى 
خواهد شما را از دست دهد اما ميلى به ازدواج 
كردن و قبول مسئوليت هم ندارد. اگر با چنين 
مردى رو به رو شديد، به او بگوييد مشكالتت 
به خود مربوط است و من نمى توانم وقت و 
وضعيت  شدن  روشن  براى  را  بيشترى  انرژى 

زندگى تو صرف كنم.
در چنين موردى، بايد قاطعانه، رك و در نهايت 
ادب، ماجرا را تمام كنيد؛ اما اگر فقط تهديد به 
رفتن مى كنيد و با هر خواهش دوباره منتظر 
روزى كه با شما ازدواج كند، مى مانيد، مطمئن 
باشيد كه چيزى در رابطه شما بهتر نخواهدشد.

4- سريش نباشيد
اگر بيش از اندازه به يك مرد آويزان شويد، او را 
پس خواهيد زد. نكند مى خواهيد ضعف هايتان 
به  و  بپوشانيد  آشنايى  زمان  كردن  كوتاه  با  را 
همين دليل با وجود انكاركردن هاى او اصرار 
داريد هرچه زودتر جشن عروسى بپا شود؟ اگر 
شناخت  دوره  شدن  طوالنى  كنيد  مى  تصور 
ممكن  و  شود  مى  شما  از  شدنش  زده  باعث 
است بعد از چند ماه خيال ازدواج كردن با شما 
را  او  خواهيد  مى  چطور  برود،  بيرون  سرش  از 
يك عمر كنار خودتان نگه داريد؟ باور كنيد اگر 
خودتان  كردن  تر  قوى  براى  را  انرژى  همين 
نتيجه  به  بگذاريد  هايتان  توانايى  باالبردن  و 
بهترى مى رسيد. فراموش نكنيد مردى كه در 
زمان آشنايى تمايلى به ازدواج ندارد، به احتمال 
زياد بعد از راضى شدن به ازدواج هم تا ابد در 

كنارتان نمى ماند.
5- همه فن حريف شويد

با رفتارهايتان اين تصور را ايجاد نكنيد كه زنى 
تركتان  اگر  و  هستيد  او  به  محتاج  و  پناه  بى 
بودن  زنده  براى  اى  خوشى  دل  هيچ  كند، 
نداريد. به جاى اينكه به فكر پيدا كردن راهى 
براى پايبند كردن او و سر سفره عقد نشاندنش 

باشيد، توانايى هاى خودتان را باال ببريد. مردها 
از زن هاى چندبعدى خوششان مى آيد. وقتى 
فرد مقابلتان توانايى هاى متعدد شما را ببيند، 
كند،  مى  فكر  ازدواج  به  بيشترى  اطمينان  با 
توانايى  و  خودتان  كردن  تقويت  براى  پس 
هايتان به عنوان يك زن امروزى تالش كنيد 
و خودتان را چندبعدى پرورش دهيد. اگر مى 
زندگى  هاى  واقعيت  كردن  پنهان  با  خواهيد 
هايتان،  ناتوانى  روى  گذاشتن  سرپوش  و  تان 
اى  نتيجه  به  كنيد،  پايبند  رابطه  اين  به  را  او 

نخواهيد رسيد.
6- امتياز اضافى ندهيد

يك  به  دادن  امتياز  و  سرويس  اندازه  از  بيش 
مرد، نه تنها او را به يك فرد و رابطه وابسته 
نمى كند، بلكه باعث مى شود شما را پس بزند 
باشد.  نداشته  شما  با  كردن  ازدواج  به  ميلى  و 
هيچ كس دوست ندارد زندگى اش را با فردى 
از  ديگران  محبت  جلب  خاطر  به  كه  ضعيف 
چنين  پس  بگذراند؛  گذرد،  مى  چيزش  همه 

چهره اى را به او نشان ندهيد.
7- خودتان دست به كار شويد

خيلى ها تصور مى كنند اگر يك زن پيشنهاد 
ازدواج كردن را به زبان بياورد، خودش را تحقير 
كرده و به همين دليل توصيه مى كنند كه زن 
ها با زبان بى زبانى براى راضى كردن مرد به 
چنين اتفاقى، هر كارى بكنند اما واژه «ازدواج» 
را به زبان نياورند؛ در حالى كه اين طور نيست. 
كند،  صحبت  ازدواج  مورد  در  زن  يك  اينكه 
هميشه پس زننده نيست و اگر تصور مى كنيد 
مرد مقابلتان توانايى درك اين موضوع را دارد، 
مى توانيد به جاى منتظر ماندن خودتان دست 
چنين  به  مرد  يك  كه  واكنشى  شويد  كار  به 
پيشنهادى مى دهد، به سطح سواد، نوع تربيت، 
اينكه در خانواده شان چه نگاهى به زن مى شود 
و جايگاه مادرش يا خواهرهايش در خانواده او 
بر مى گردد. اگر تصور مى كنيد او در خانواده 
اى كه زن جايگاه بااليى دارد رشد كرده، مى 
توانيد صادقانه در اين مورد حرف بزنيد و تكليف 

خودتان را روشن كنيد.

فرقى نمى كند كودك شما درمواجهه با چيزى كه باب ميلش 
نيست به آرامى واكنش نشان دهد يا در بهترين حالت، مثل ترقه 
منفجر شود، مديريت خشم، مهارتى است كه هر نوع بچه اى از 
آن نفع مى برد. ما به عنوان والدين با كنترل احساسات خودمان 
در برابر طغيان هاى خشم مان، مى توانيم اساس و شالوده ى 
فراگيرى اين مهارت مهم را براى فرزندان مان بنا كنيم. اين بار 
كه با كج خلقى ها و بهانه گيرى هاى كودك نوپاى تان و يا شانه 
باال انداختن فرزند نوجوان تان روبرو شديد با بكار بردن يكى از 

عبارات زير، بهترين قدم را به جلو برداريد:
نگوييد : اينقدر همه چيز را پرت نكن!

بگوييد: وقتى اسباب بازى هايت را پرت مى كنى من فكر مى كنم 
دوست ندارى با آنها  بازى كنى. آيا اين طور است؟ اين تكنيك 
گوينده/شنونده، براى كمك به ارتباط دهى احساسات به شيوه 
اى غيررودررويى است. اين شيوه نه تنها مسيرهاى گفتگو را باز 
نگه مى دارد بلكه شما الگويى مى شويد براى اين كه نشان دهيد 
موقعيت پيش آمده از نگاه شما چگونه است، در نتيجه كودك شما 
فرصت اين را پيدا مى كند تا حادثه پيش آمده را مجددا از نگاه 

خودش و با زاويه اى ديگر بازبينى كند.
نگوييد: بچه هاى خوب اين كار را نمى كنند!

بگوييد: بچه هاى خوب و حتى بزرگ ترها هم گاهى عصبانى  مى 
شوند، اشكالى ندارد، اين عصبانيت هم خواهد گذشت. بگذاريد روراست 
باشيم. بچه هاى شما هرچقدر بزرگ تر شوند، با مشكالت بزرگ ترى 
هم مواجه خواهند شد، و احساسات شديدترى هم خواهند داشت. اين 
كه  به آنها بگوييد بچه هاى خوب يا كسى كه بزرگ شده عصبانى نمى 
شود، خسته نمى شود يا مضطرب نمى شود واقعا دروغ  است. همچنين 
باعث مى شود بچه ها احساسات شان را سركوب كنند و مانع جريانات 
احساسات شان به شيوه اى سالم شوند.  پرخاشگري در كودكان ممكن 

است بدني، لفظي و يا به صورت تجاوز به حقوق ديگران باشد.
نگوييد : عصبانى نشو!

مان  جنگى  شعار  بيا  شوم.  مى  عصبانى  گاهى  هم  من  بگوييد: 
را فرياد بزنيم تا خشم مان مهار شود. تحقيقى جديد نشان مى 
دهد وقتى جسم مان آسيبى مى بيند ودرد داريم، فرياد زدن واقعا 
مى تواند در رساندن پيام درد به مغز اختالل ايجاد كند، يعنى دردمان 

كمتر شود. شايد فرزندتان هنگام عصبانيت دردى نداشته باشد اما 
دادوبيداد كردن مى تواند انرژى خشم را به شيوه اى بازى گونه رها 
نمايد. با فرزندتان يك شعارجنگى انتخاب كنيد تا در چنين شرايطى 

با صداى بلند ازآن استفاده نماييد، مثال : آزااااااااااااااااادى!
نگوييد: جرأت ندارى بزنى!

بگوييد: اشكالى ندارد كه عصبانى باشى، اما به تو اجازه نمى دهم 
به كسى آسيب بزنى. ما بايد امنيت همديگر را حفظ كنيم.اين 
ايرادى  عصبانيت  بروز  كه  رساند  مى  را  جدى  پيام  اين  عبارت، 
ندارد، اما واكنش فيزيكى ممنوع است. جداكردن اين دو به كودك 

تان كمك مى كند تا ياد بگيرد به همين شيوه رفتار كند.
نگوييد: تو خيلى بدقلق و سرسخت شده اى!

بگوييد: اى موضوع خيلى سخت و ناخوشايند است، مى دانم؛ با 
هم حلش مى كنيم. وقتى بچه ها سرسختى مى كنند و كوتاه نمى 
آيند، خيلى همه است كه دليلش را بفهميم. اين عبارت، اين ايده 
را تقويت مى كند كه شما هم دركنار او هستيد نه مقابل او، و با 

هم طبق يك هدف پيش مى رويد.
نگوييد: فهميدم، بايد در اتاقت تنها باشى!

بگوييد: بيا از هم دور باشيم تا هردو آرام شويم. اين عبارت، " تنها 
ماندن " را به " باهم بودن " بر مى گرداند و اجازه مى دهد به 

جاى تنها ماندن، ارتباط دوباره اى برقرار شود.
نگوييد: همين حاال دندان هايت را مسواك بزن!

يا  بزنيم  مسواك  را  عروسكت  هاى  دندان  اول  خواهى  مى  بگوييد: 
دندان هاى تو را؟ براى بچه هاى نوپا، كج خلقى و بهانه گيرى شيوه اى 
براى كنترل كردن محيط شان است. شما با اين عبارت به او حق انتخاب 
مى دهيد و در نتيجه احساس مى كند تا حدودى كنترل دست اوست. 

بيشتر پرخاشگري هاي بين كودكان كوچك از نوع «وسيله اي» است.
نگوييد: شامت را بخور وگرنه گرسنه به رختخواب خواهى رفت!

بگوييد: به نظرت چكار مى توانيم بكنيم تا اين غذا خوشمزه تر شود؟ 
اين عبارت، مسئوليت پيداكردن راه حل را به دوش فرزندتان مى گذارد.

نگوييد: اتاقت نفرت انگيز است!
بگوييد: به نظرت چطور است كه همين االن باهم اين قسمت 
كوچك از اتاقت را تميز كنيم؟ من كمكت خواهم كرد. به جاى 
متمركز شدن بر كار سخت و ناخوشايند تميز و مرتب كردن آن 
همه ريخت و پاش ، هدف را ساده سازى كنيد، يعنى روى يك 
و  سخت  كار  يك  ى  ساده  شروع  شويد.  متمركز  ساده  شروع 

نامطلوب مى تواند نيرو و انگيزه ادامه ى آن را ايجاد كند.
نگوييد: ما داريم ميريم!

بگوييد: الزم است چكار كنى تا براى بيرون رفتن آماده شوى؟ به 
بچه ها اجازه دهيد به پروسه هاى تغيير و گزار در زندگى شان فكر 
كنند. اين كمك مى كند تا از جنگ و جدال دور بمانيد و به آنها 
فرصت مى دهد تا به مغزشان پيام دهند كه درحال تغيير به سمت 
واقعا  نيست  قرار  وقتى  همچنين  هستند.  جديدى  فعاليت  انجام 

بدون او خانه را ترك كنيد، مى توانيد اداى اين كار را درآوريد.
نگوييد: اينقدر ناله و نق نق نكن!

بگوييد: يك بار ديگر با صداى عادى خودت حرفت را تكرار كن. گاهى 
بچه ها آه و ناله مى كنند در حالى كه خودشان هم نمى دانند چه 
مى كنند. وقتى از آنها مى خواهيد حرف شان را مجددا با صداى عادى 
شان بگويند، به آنها ياد مى دهيد كه " طرز " بيان شان اهميت دارد.

نگوييد: اينقدر شكايت نكن!
بگوييد: من مى فهمم چه مى گويى. راه حلى دارى؟اين عبارت، 
مسئوليت را به فرزندتان محول مى كند. اين بار كه فرزندتان بدون 
وقفه از مدرسه، شام، خواهروبرادرش، ... شكايت كرد، از او بخواهيد 
فكرش را بكار بگيرد و راه حل ارائه دهد. به او يادآورى كنيد هر راه 

حلى به ذهنش مى رسد بگويد، فرقى نمى كند چه باشد.

چگونه مى توان از مردها بله گرفت؟

با كودك پرخاشگر چگونه رفتار كنيم؟

طالع  بينى 

آشپزى
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يكى از مهمترين روش هاى درمانى رفع عطش و 
گرما زدگى خوردن شربت هاى سنتى است. فصل 
گرما كه فرا مى  رسد مصرف نوشيدنى  هاى خنك 
رفع  براى  ترها  جوان  معموال  شود.  مى   زياد  نيز 
آبميوه   و  ماءالشعير  نوشابه،  معدنى،  آب  عطش، 
هاى صنعتى امروزى را مى  پسندند، ولى قديمى 
 ترها مصرف انواع شربت  هاى خانگى و گياهى را 

به نوشيدنى  هاى صنعتى ترجيح مى  دهند.

از  و...  سكنجبين  شربتى،  تخم  خاكشير،  شربت 
كه  هستند  وطنى  و  سنتى  نوشيدنى  هاى  جمله 
و  عطش  رفع  براى  را  ها  آن  نوشيدن  ها  قديمى  
معتقد  ها  مى  دانند.آن  كارساز  بسيار  شدن  خنك 
هستند شربت اين گياهان با تعادل در تعريق بدن از 
گرمازدگى جلوگيرى مى  كند و مى  تواند براى مدت 
زيادى آب بدن را تامين كرده و فرد را از تشنگى 

مفرط مصون دارد.
خاكشير

خاكشير دو نوع دارد: يكى تلخ كه دانه  هاى آن 
ريز و رنگ آن مايل به قرمز است و گونه ديگر 
شيرين كه دانه  هاى آن بزرگ  تر و رنگ آن قرمز 
تيره است البته به اعتقاد برخى متخصصان اين دو 
نوع خاكشير از يك گياه به وجود مى  آيند و تغيير 
رنگ شان به خاطر كهنگى يا تازگى  شان است.

دانه  هاى خاكشير ضد عفونى  كننده، ضد انگل و 
تب  بر هستند و به رفع التهاب كليه كمك مى  كنند. 
اين دانه  ها با كمى شكر، گالب و آب سرد بسيار 
ملين و خنك بوده و از سرگيجه، تب، بى حالى، 
تهوع و بى  اشتهايى ناشى از گرمازدگى مى  كاهند.  

دانه  هاى خاكشير از بى حالى، تهوع و بى  اشتهايى 
ناشى از گرمازدگى مى  كاهند.

هاضمه  و  معده  مقوى  همچنين  خاكشير  شربت 
بوده، اشتها و ميل جنسى را زياد مى  كند و مصرف 
آن در دوران باردارى بسيار مفيد است. دانه  هاى 
مى  گيرند  قرار  آب  مجاورت  در  وقتى  خاكشير 
مى  توانند چندين برابر وزن خود آب جذب كرده 
و متورم شوند. در نتيجه اين دانه  ها آب زيادى را 
در بدن نگه داشته و وقتى بدن به تعريق افتاده و 
با كمبود آب مواجه مى  شود از ذخيره ى آب آن 
ها استفاده مى  كند بنابراين مصرف اين شربت را 
در روزهاى گرم سال و در ساعات اوج گرما كه 
گرما  به  اگر  يا  هستيد  منزل  از  خروج  به  مجبور 

حساسيت داريد توصيه مى  كنيم.
شربت سكنجبين

از  قديمى  ها  اغلب  كه  ديگرى  هاى  نوشيدنى   از 
آن استفاده مى  كنند شربت سكنجبين است. اين 
شربت وطنى داراى طبيعت سرد و خنك بوده و 
تمام منافع سركه را دارد و به صفرابر مشهور است.

هنگامى كه شربت سكنجبين را با يخ خنك كرده 

و به همراه خيار رنده شده بنوشند تشنگى را رفع 
و از التهاب ناشى از گرما مى  كاهد. بنابراين اگر 
خاكشير،  شربت  با  خود  مهمانان  از  گذشته  مثل 
حق  در  كنيد  پذيرايى  شربتى  تخم   يا  سكنجبين 
ناگفته  البته  ايد.  كرده   فراوانى  محبت  ها  آن 
نماند كه اين شربت   هاى وطنى بسيار چاق  كننده 
هستند. از اين رو مصرف بدون شكر آن ها را به 

افراد چاق و ديابتى توصيه مى  كنيم.
از آن جا كه اين روزها شربت  هاى سنتى توسط 
در  ها  خيابان   كنار  و  گوشه  در  دستفروشان  برخى 
شرايط كامال غير بهداشتى با يخ  ها و آب آلوده تهيه 
و عرضه مى  شوند بنابراين بهتر است اين شربت  ها 
را به صورت خانگى تهيه و براى خارج از منزل همراه 
ببريد. شربت سكنجبين داراى طبيعت سرد و خنك 

بودهو براى رفع عطش مفيد مى باشد.
تخم شربتى

عالوه بر خاكشير دانه  هاى سياه  رنگى كه مردم 
كه  دارد  وجود  نيز  مى  گويند  شربتى  تخم  آن  به 
اين دانه  ها هم مثل خاكشير عمل كرده و خاصيت 

خنك  كنندگى و رفع عطش دارند.

نوشيدنى هايى مفيد براى رفع عطش در تابستان 



ر6 رنگ و  نگ و 
شماره 13 - دوشنبه 28 تير 1395

جايزه لژيون دونور فرانسه 
به ماريون كوتيار مى رسد

از  يكى  اسكار  جايزه  برنده  فرانسوى  بازيگر  كوتيار  ماريون 
دريافت  به  امسال  كه  است  كشورش  برجسته  چهره   650
 650 امسال  كه  حالى  در  مفتخر  شد.  دونور  لژيون  نشان 
جهانى  و  ورزشى  سياسى،  ادبى،  فرهنگى،  چهره هاى  از  نفر 
كنند،  مى  دريافت  را  فرانسه  دونور  لژيون  نشان  دريافت  به 
ماريون كوتيار بازيگر سرشناس سينماى فرانسه و جهان نيز 

در اين فهرست جاى گرفته است.
اين نشان روز پنجشنبه كه روز ملى فرانسه است و به نام روز 
باستيل شناخته مى شود به برندگان آن اهدا شد ولى اين خبر 
در عين حال تحت تاثير حمله تروريستى به ساحل نيس و 

مردم شركت كننده در جشن روز ملى قرار گرفت.
كه  است  فرانسوى  بازيگر  زن  نخستين  ساله   40 كوتيار 
آمريكا  سينماى  جايزه  باالترين  شد  موفق   1960 سال  از 
را براى بازى در نقش اديت پياف خواننده فقيد فرانسوى 

كند.  دريافت 
او با بازى در فيلم «زندگى چون گل سرخ» در سال 2007 اسكار 
را برد و سال پيش بار ديگر براى بازى در فيلم «دو روز، يك شب» 

نامزد دريافت اسكار شد.
او كه كارش را با بازى در فيلم هايى چون «تاكسى»، «فوريا» 
و «چيزهاى زيبا» شروع كرد و توانست نظر منتقدان را جلب 
يك  و  سزار  جايزه  يك  بفتا،  جايزه  يك  اسكار،  جز  به  كند، 
جايزه گلدن گلوب براى بازى در نقش اديت پياف در فيلم 

«زندگى چون گل سرخ» در كارنامه دارد.
جايزه لژيون دونور در طول سال سه بار به برندگانش اهدا 

مى شود كه يكى از آنها روز باستيل است.
فتوژورناليست  سالگادو  سباستيو  عكاس،  دپاردون  ريموند 
دريافت  جمله  از  جنگ  كهنه كار  وايلد  سيلويا  و  برزيلى 

كنندگان اين جايزه بودند.

دواين جانسون پردرآمدترين بازيگر دنيا شد
بازيگر  پردرآمدترين  عنوان  به  «راك»  يا  جانسون  دواين 
جهان شناخته شد. با اعالم اين خبر بازيگر مشهور سينماى 
با  بالفاصله  را  آن  و  نداد  دست  از  را  فرصت  ذره اى  اكشن 

هوادارانش در اينترنت به اشتراك گذاشت.
فوربس با انتشار ليست پر درآمدهاى ساالنه خود اعالم كرد 
خرداد)  تا  (خرداد  امسال  تا  پارسال  ژوئن  ماه  فاصله  در  كه 
در  را  او  كه  كرده  دريافت  دالر  ميليون   64.5 جانسون 
رديف  18 از فهرست 100 نفره فوربس شامل پردرآمدترين 

چهره هاى هنرى سال قرار داد.
جانسون اعالم كرد از كسب اين جايگاه بسيار مفتخر است. 
تشويق  را  او  جايگاهى  چنين  كسب  نوشت  بالفاصله  او 
فرد  گفت  وى  كند.  كار  سخت تر  و  سخت تر  تا  كند  مى 
مى كند  تغيير  او  سطح  جايگاه،  اين  با  اما  نيست،  آزمندى 
دست  به  تنهايى  به  موفقيت  مى دهد  نشان  حال  عين  در  و 
نمى آيد. وى افزود: وقتى دورت پر از افراد قوى و درخشان 
قدرِت  اين  كنى.  كار  تر  جدى  هم  باز  مى خواهى  تو  باشد 

كار جمعى است.
البته جاى تعجب ندارد كه جانسون در راس پردرآمدترين هاى 
هاليوودى جاى گرفته چون او در  12 ماه اخير در «سريع و 
خشمگين 7» بازى كرده، بازيگر «سن آندرياس» و «اطالعات 
مركزى» هم بوده و در فيلم هاى «موآنا»، «سريع و خشمگين 
8»، «ديده بان ساحلى» نيز حضور داشته است. او در كمدى 

«بالرز» شبكه اچى بى او هم جلوى دوربين رفته است.
در فهرست 100 ثروتمند فوربس، جكى چان با 61 ميليون 
دالر در رده 22، مت ديمون با 55 ميليون دالر در رتبه 31، 
تام كروز با 53 ميليون دالر در رديف 37، جانى دپ با 48 
ميليون دالر در رديف 46، جنيفر الرنس با 46 ميليون دالر 
در رديف 49، بن افلك با 43 ميليون دالر در رديف 58، ون 
ديزل با 35 ميليون دالر در رتبه 78، رابرت داونى جونيور با 
33 ميليون دالر در ريف 86، برد پيت با 31.5 ميلون دالر در 

ريف 94 جاى گرفته اند.
دنياى  چهره هاى  پردرآمدترين  از  فوربس  كه  چهره اى   100
 5.1 از  بيش  مجموع  در  است،  كرده  رديف  فرهنگ  و  هنر 

ميليارد دالر دريافت كرده اند.

« حاال مرا مى بينى 3 » ساخته خواهد شد
صورت  به  اينترتينمنت  سوميت  سازى  فيلم  مستقل  شركت 
بينى»  مى  مرا  حاال  «تو  قسمت  سومين  توليد  خبر  رسمى 

را اعالم كرد.
اكشن  مجموعه  اين  تازه  قسمت  نامه  فيلم  نگارش  كار 

پررمزوراز دلهره آور، توسط اد سولومون آغاز شده است.
است.  بوده  هم  فيلم  قبلى  قسمت  دو  نامه  فيلم  نويسنده  او 
اما قسمت سوم را يك كارگردان تازه كارگردانى خواهد كرد.

تهيه كنندگان اين مجموعه فيلم مى گويند براى جذاب تر 
شدن حال و هواى آن و ايجاد تغييرات تازه، هر قسمت را 

فيلم ساز مستقلى كارگردانى خواهد كرد.
لوئيس لته رير و جان ام چو وظيفه كارگردانى دو قسمت اول 

و دوم «تو حاال مرا مى بينى» را به عهده داشتند.
سازى  فيلم  شركت  اينترنشنال،  اسكرين  نشريه  نوشته  به 
سوميت هنوز كسى را براى كارگردانى قسمت سوم انتخاب 

نكرده است.
دارند  حضور  هم  تازه  قسمت  در  فيلم،  بازيگران  قبلى  گروه 
و نقش هاى قبلى شان را تكرار مى كنند. مورگان فريمن، 
جسه آيزبرگ، مارك روفالو و وودى هارلسن بازيگران اصلى 

فيلم هستند.
قرار است ماجراجويى هاى مرموز كاراكترهاى داستان فيلم، 

در قسمت جديد آن وارد مرحله و دنياى تازه اى بشود.
سازندگان فيلم قصد دارند كليد فيلم بردارى آن را اواخر فصل 
در  هم  آن  هاى  صحنه  برخى  بزنند.  لوئيزيانا  ايالت  در  پائيز 

كشور كانادا فيلم بردارى خواهد شد.
خط اصلى داستان اين مجموعه اكشن و دلهره آور، در باره 
چند شعبده باز حرفه اى است كه با كارها و نمايش هايشان 
به دنبال انتقام گيرى از نيروهاى فاسد اداره پليس و سرمايه 

داران هستند.
سينماهاست،  پرده  روى  اكنون  هم  كه  فيلم  قسمت  دومين 
تا به حال 240 ميليون دالر در سطح جهانى فروش كرده است.

سينماى جهان رباعىرباعى

زندگانى بخش  گرمى  اى  زندگانىتو  بخش  گرمى  اى  تو 
مهربانى چه  هر  آغاز  اى  مهربانىتو  چه  هر  آغاز  اى  تو 

تو اى درياى بى ساحل، پدر جانتو اى درياى بى ساحل، پدر جان
آسمانى و  بزرگ  روحت  آسمانىبَُود  و  بزرگ  روحت  بَُود 

*   *   **   *   *

اى موج خروشان شده در ساحل مناى موج خروشان شده در ساحل من
اين رنگ غمت پاك بكن از دل مناين رنگ غمت پاك بكن از دل من
كند بيداد  تو  ياد  دل  خانه  كنددر  بيداد  تو  ياد  دل  خانه  در 

من منزل  در  شده  پر  تنت  عطر  منچون  منزل  در  شده  پر  تنت  عطر  چون 

*   *   **   *   *

شده احساس  اسير  دلم  شدهانگار  احساس  اسير  دلم  انگار 
شده ياس  يك  بوى  مسِت  و  شدهديوانه  ياس  يك  بوى  مسِت  و  ديوانه 
در رشته ى عهد او وفادار منمدر رشته ى عهد او وفادار منم
دل بهر وفاى او چه حساس شدهدل بهر وفاى او چه حساس شده

*   *   **   *   *

رفيقى دارم  من  كه  دانى  رفيقىاگر  دارم  من  كه  دانى  اگر 
شفيقى و  است  رفيق  من  شفيقىبراى  و  است  رفيق  من  براى 
سپهرى سهراب  نامش  سپهرىبود  سهراب  نامش  ُُبود 

گيتى دو  در  نباشد  مانندش  گيتىكه  دو  در  نباشد  مانندش  كه 

موفقيت عكاس خوزستانى 
در فستيوال عكس فرانسه

دريافت  به  موفق  اهواز،  اهل  خوزستانى  عكاس  آخى،  ميعاد 
 Px3 فستيوال  Fine Art لوح تقدير و مدال نقره بخش  

شد. پاريس  در  فرانســه 
عنوان  به   Camera Art مجله  سوى  از  جشنواره  اين 
است  شده  معرفى  اروپا  جشنواره  معتبرترين  و  بزرگ ترين 
نشريات  هنرى  سردبيران  و  مديران  را  آن  داوران  هيات  و 

داده اند. تشكيل   Time جمله  از  جهان  معتبر 
طبيعت  هنرى،  كتاب،  خبرى،  بخش هاى  شامل  جشنواره  اين 
را  مختلفى  زيرمجموعه  هاى  كدام  هر  كه  است  پرتره  و 
بخش  در  خود  عكس  مجموعه  ارايه  با  آخى  ميعاد  دربردارد. 
از  نقره  مدال  و  تقديرنامه  دريافت  به  موفق   Fine Art
شد. پاريس  فرانســه در   Px3 فستيوال داوران  سوى هيات 

مى شود. برپا  جوايز  اهداى  مراسم  ژوييه 2016   12

چهار فيلم ايرانى 
در جشنواره «بلوهوريزونته» برزيل

كوتاه  فيلم  بين المللى  جشنواره  هجدهمين  در  ايرانى  فيلم  چهار 
«بلوهوريزونته» برزيل حضور دارند.

اين جشنواره در چند بخش ميزبان چهار فيلم كوتاه و انيميشن 
ايرانى است. فيلم كوتاه ديدن ساخته سهيل اميرشريفى در بخش 
مو  مو  انيميشن  همچنين  دارد.  حضور  جشنواره  اصلى  رقابتى 
ساخته  پدربزرگ  زرين،  رسول  و  طبسى  هادى  مشترك  ساخته 
شيوا صادق اسدى و هيچ چيز زير آفتاب تازه نيست ساخته فائزه 
هجدهمين  دارند.  حضور  جشنواره  جنبى  بخش هاى  در  علوى 
جشنواره بين المللى فيلم كوتاه «بلوهوريزونته» از پنج تا 14 اوت 

2016 در برزيل برگزار مى شود

«بهشت همين نزديكى است» رونمايى شد
كه  خدايى  و  او  ميان  است  سرى  چه  مى انديشيد  خود  با  گاه 
مى بايست در دلش محفوظ بماند. او هيچ گاه به قدر نوشتن يك 

خط دست به قلم نبرده بود.
كتاب «بهشت در همين نزديكى است» نوشته سعيد دشت بزرگى 
ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  شد.  رونمايى  اهواز  آفتاب  تاالر  در 
و  فرهنگى  موسسه  هميارى  و  همراهى  با  خوزستان  اسالمى 
هنرى پنجمين فصل قشنگ و انجمن خيريه همياران بى نام آيين 
رونمايى از كتاب «بهشت در همين نزديكى است» را برگزار كرد.
اين مراسم با حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان، 
كتاب  به  عالقه مندان  و  هنرمندان  و  مسؤوالن  از  ديگر  برخى 
جوان  دشت بزرگى  سعيد  زندگى  داستان  كتاب  اين  شد.  برگزار 
مديرعامل  رشيدى  هدى  گفته  به  كه  است  خوزستانى  ساله   26
و  اشك  بين  قشنگ،  فصل  پنجمين  هنرى  ـ  فرهنگى  مؤسسه 

لبخند حاضران رونمايى شد.
فرآيند  كرد:  اظهار  كتاب  اين  چاپ  روند  توضيح  در  رشيدى 
چاپ كتاب به طور معمول حداقل شش ماه به طول مى انجامد 
سرعت  در  استان  به  مراحل  همه  واگذارى  با  ارشاد  وزارت  اما 
بخشيدن به اين كار سنگ تمام گذاشت و استان نيز همه جانبه 
نام  به  نهال  يك  برنامه  پايان  در  كرد.  حمايت  اثر  اين  چاپ  از 
سعيد به عنوان قهرمان زمينى به اميد تندرستى ساير بيماران در 

محوطه بيرونى تاالر آفتاب اهواز كاشته شد.

فراخوان جشنواره مستند آمستردام
«ايدفا»  آمستردام  مستند  بين المللى  جشنواره  بيست ونهمين 
فراخوان داد. اين جشنواره كه معتبرترين رويداد ساالنه سينماى 
مستند جهان است همه ساله حدود 250 مستند را در بخش هاى 

مختلف خود به نمايش مى گذارد.
يوريس  مسابقه  دارد؛  اصلى  رقابتى  بخش  سه  آمستردام  جشنواره 
اويونس براى مستندهاى بلند (بلندتر از 60 دقيقه)، مسابقه گرگ 
نقره اى براى مستندهاى نيمه بلند (بين 30 تا 60 دقيقه)، مسابقه بچه 
شير نقره اى براى مستندهاى كوتاه (كوتاه تر از 30 دقيقه) و مسابقه 
فيلم هاى اول يا دوم كارگردانان. فيلم هايى كه تا اول آوريل 2016 
تمام شده باشند تا اول آگوست مهلت ثبت نام در جشنواره را دارند. 
اطالعات بيشتر درباره مقررات و نحوه ثبت نام در وب سايت جشنواره 

آمستردام به آدرس www.idfa.nl موجود است.
بيست ونهمين دوره جشنواره بين المللى مستند آمستردام «ايدفا» 

از 16 تا 27 نوامبر 2016 در هلند برگزار مى شود.

نارنجستان

خبر

«هنوز نه» به خارج مى رود

صحبت هاى جدى بازيگر زن در مورد سالمتى

بيشتر مردم به خوردن و پر كردن يخچال فكر  مى كنند

بازخوانى داعش با توجه به فعاليت سازمان منافقين

كمند اميرسليمانى  :

«پريا» نگاهى باز به يك معضل اجتماعى دارد

رضا  كارگردانى  به  نه»  «هنوز  بلند  نيمه  فيلم 
گوران با ساخت موسيقى و پايان تدوين توسط 
درجشنواره هاى  حضور  براى  مفخم  نازنين 

خارجى آماده مى شود.
رضا گوران كارگردان تئاتر كه اين روزها كار در 
سينما را به تئاتر ترجيح داده است، بيان كرد: فيلم 
«هنوز نه» در مرحله اصالح رنگ است و موسيقى 

آن هم توسط آرش گوران ساخته شده است.
فيلم  اين  فيلمبردارى  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مدتى است كه تمام شده است، افزود: در تالش 
هستيم تا شرايطى را براى حضور «هنوز نه» در 
جشنواره هاى خارجى فراهم كنيم كه البته طبق 
پيگيرى هايم متوجه شده ام كه امكان شركت در 

جشنواره فيلم كوتاه تهران نيز وجود دارد.
در فيلم «هنوز نه» كه اولى تجربه جدى فيلمسازى 

گوران است، داستان زوج جوانى روايت مى شود كه 
در حومه شهر زندگى مى كنند و مى خواهند رازى 
را با هم درميان بگذارند كه اين موضوع اتفاقاتى 

را در پى دارد.
محمودى،  حسام  بياتى،  نازنين  سهيالگلستانى، 
و  هاشمى  مرجان  زواروق،  نيالفر  كيانى،  ليندا 

على ثمين از جمله بازيگران اين فيلم هستند.
مسعود  كننده)،  (تهيه  جعفرى  پيمان  همچنين 
امينى تيرانى (مدير فيلمردارى)، حسين بشاش 
نازنين  (آهنگساز)،  گوران  آرش  (صدابردار)، 
صحنه)،  (منشى  بهشاد  گل  (تدوينگر)،  مفخم 
دوانى  اميرحسين  توليد)،  (مدير  مشارى  وحيد 
(طراح صحنه) و فروغ شاهسون (طراح لباس) 
نيمه  فيلم  اين  توليد  عوامل  از  ديگر  برخى 

هستند. بلند 

فاطمه گودرزى گفت: نبود كنترل و ماليات كافى 
اصلى ترين  از  يكى  دخانيات  واردات  روى  بر 
عواملى است كه باعث استفاده بيش از حد و توزيع 
دخانيات در كشور شده است. براى كاهش مصرف 

دخانيات مى توان فيلم هاى كوتاه خوبى ساخت.
روزها  اين  گفت:  والدين  دردسر  سريال  بازيگر 
بيشتر مردم غذاهاى چرب و فست فود استفاده 
مى كنند و از لحاظ ورزش هم سرانه كشور بسيار 
پايين است و به غير از ورزشكارانى كه به صورت 
را  كسانى  كمتر  مى پردازند  ورزش  به  حرفه اى 

داريم كه در طول روز ورزش كنند.
روز  سه  هفته اى  كرد:  اظهار  گودرزى  فاطمه 
ورزش مى كنم و اغلب غذاى سالم خورده و كمتر 

از فست فود و غذاهاى چرب استفاده مى كنم.
وى در مورد فعاليت هاى ورزشى خودش توضيح 
داد: از دوران نوجوانى و جوانى شروع به ورزش 
كردم و تقريبا هميشه ورزش را به صورت مستمر 
چند  هفته اى  هم  سن  اين  در  دهم.  مى  انجام 
و  مى دانم  ضرورى  خودم  براى  را  ورزش  روز 
كه  است  ورزش هايى  شنا  و  واليبال  بدنسازى، 
و  روز  شش  هفته اى  گذشته  در  مى دهم.  انجام 
مريبان  توصيه  به  و  كار  شلوغى  دليل  به  االن 
عضالت،  بيشتر  استراحت  براى  و  وزرشى ام 

هفته اى سه روز ورزش مى كنم.
بازيگر فيلم «مى خواهم زنده بمانم» ادامه داد: در 
حال حاضر به دليل مشغله كارى زيادى كه دارم 
نمى توانم روزانه و در منزل به ورزش بپردازم به 

همين دليل هفته اى سه روز به باشگاه مى روم.
گودرزى عنوان كرد: ورزش كردن بى نهايت در 
سالمت من موثر بوده و به دليل انجام حركات 
ورزشى كه به صورت مستمر و از سنين نوجوانى 

اين  در  كه  دارم  ورزيده  عضالتى  داده ام،  انجام 
سالمتى ام  در  و  كرده  من  به  زيادى  سن كمك 

تاثير داشته است.
وى اظهار كرد: ورزش از لحاظ روحى هم بسيار 
برايم موثر بوده و هميشه در طول زندگى ام باعث 

شادابى و سرزند گى ام شده است.
مناسب  تغذيه  به  توجه  مورد  در  ادامه  در  گودرزى 
گفت: از لحاظ رژيم غذايى هميشه با اينكه عالقه به 
غذاهاى چرب و شيرين داشتم اما مراعات مى كردم 
و بيشتر با خوردن غذاهاى رژيمى و سبزيجات، حتى 
در مواقعى كه سر فيلمبردارى بودم، سعى مى كردم 

كمتر به سالمتى ام آسيب برسانم.
وى افزود: رژيم غذايى اگر مطابق با اصول و برنامه 
باشد نه تنها هيچ آسيبى براى بدن ندارد بلكه در 
سالمتى ما نيز بسيار تاثيرگذار است. در حال حاضر 

چرب  غذاهاى  پختن  به  كمتر  مى كنم  سعى  من 
بپردازم و تمامى سعى ام در آشپزخانه و پختن غذا براى 

افراد خانواده اين است كه الاقل غذاها مضر نباشد.
دبير جشنواره فيلم و عكس مادر عنوان كرد: در 
موضوعات  به  نسبت  مردم  اطالعات  ما  كشور 
پزشكى و سالمت بيشتر شده ولى مراعات كردن 
رژيم غذايى مناسب بسيار كم است. در گذشته 
نداشت  وجود  رستوران  و  غذايى  تنوع  همه  اين 
نهايت  در  و  داشتند  بيشترى  تحرك  مردم  و 
سالمت بدن ها نيز بيشتر بود. در گذشته به دليل 
و  بودند  سالم تر  هم  جامعه  افراد  پرخورى  عدم 
افراد  و  بودند  بيشترى  اندام  تناسب  داراى  هم 
چاق كم داشتيم، اما در حال حاضر بيشتر مردم 
فقط به خوردن و پر كردن يخچال ها و رفتن به 

رستوران ها فكر مى كنند.

فست  و  حاضرى  غذاهاى  گودرزى،  گفته  به 
فودها و تنقالتى كه جديدا و در سال هاى اخير 
بيشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته باعث به 
خطر افتادن سالمتى كودكان شده است و بيش 
از همه استفاده از شكالت و فست فودها است 

كه سالمت كودكانمان را تهديد مى كند.
بازى هاى  و  زندگى ها  سيستم  داد:  ادامه  وى 
كودكان نيز تغيير كرده و امروزه بى تحركى يكى از 
بيشترين داليل چاقى و بيمارى در كودكان است.

كرد:  بيان  نيز  دخانيات  مصرف  مورد  در  گودرزى 
بايد براى عدم مصرف دخانيات از تمامى رسانه ها 
كمك  اطالع رسانى  و  بخشى  آگاهى  منظور  به 
كه  داد  كافى  اطالعات  مردم  به  بتوان  تا  گرفت 
استفاده از دخانيات چه عواقبى مى تواند داشته باشد.

روى  بر  كافى  ماليات  و  كنترل  نبود  افزود:  وى 
واردات دخانيات يكى از اصلى ترين عواملى است 
دخانيات  توزيع  و  حد  از  بيش  استفاده  باعث  كه 
مصرف  كاهش  براى  بايد  است.  شده  كشور  در 
دخانيات از تمام مجالت، روزنامه ها، رسانه ملى 
و سينما استفاده كرد تا بتوان به درستى مردم را 
از مضرات سيگار و دخانيات مطلع كرد، تا بدانند 
و  بيمارى ها  چه  مى تواند  دخانيات  مصرف  كه 

عوارضى را براى آنها در بر داشته باشد.
وى همچنين بيان كرد: در حال حاضر با وجود 
مى توان  مجازى  فضاهاى  و  مدرن  تكنولوژى 
نوعى  به  آموزنده  كوتاه  فيلم هاى  ساخت  با 
عدم  مورد  در  فرهنگ سازى  و  جريان سازى 
استفاده از دخانيات انجام داد كه قطعا نتايج مفيد 

و موثرى در پى خواهد داشت.
نخستين جشنواره فيلم سالمت از 1 تا 5 شهريور 
به دبيرى ابراهيم داروغه زاده برگزار خواهد شد.

داعش  هاى  فعاليت  بازخوانى  فارس؛  گزارش  به 
در فيلم جديد تبريزى صورت گرفت، امروز همه 
با  ما  كه  روزگارى  در  اما  شناسند  مى  را  داعش 
سازمان منافقين و اهداف پليدشان دست و پنچه 
نرم مى كرديم افراد بى گناه و بى اطالع بسيارى 

قربانى اهداف شوم اين سازمان شدند.
ماجراى فيلم «امكان مينا» در اوايل دوران جنگ 
عاشق  شوهرى  درباره  و  مى گذرد  عراق  و  ايران 
است كه به شكلى تصادفى متوجه مى شود همسر 
جوانش مخفيانه عضو سازمان منافقين است. اگر 
امروز به شرايط منطقه را توجه كنيم  اين مهم رخ 
مى نمايد  كه  آرامش امروز ما نتيجه تجربياتى 
است كه در گذشته سپرى كرديم  . اگر نگاهى 
درستى به وقايع اين روزها از جمله فاجعه نيس 
و كودتاى تركيه بياندازيم خواهيم ديد اين روزها 
جريانات سياسى خاصى با روش حركت و رفتار 

خود، مردم و خانواده ها را هدف گرفته اند. جريانى 
و  كشتار  با  مترادف  را  آن  همه  كه  داعش  مانند 
است.  جمله  اين  از  دانند  مى  ها  خانواده  نابودى 
امروز همه داعش را مى شناسند اما در روزگارى 
كه ما با سازمان منافقين و اهداف پليدشان دست 
و پنچه نرم مى كرديم و خانواده هاى بى گناهى 
قرار  حمله  مورد  سازمان  اين  شيطانى  اهداف  با 
گرفتند و افراد بى گناه و بى اطالع بسيارى قربانى 
اهداف شوم اين سازمان شدند هيچ يك از مردم 
كشور  در  مشكالتى  چه  با  ما  دانستند  نمى  دنيا 
مواجه هستيم و چگونه در داخل كشور با اين افراد 

مبارزه مى كنيم.
امروز نوع نگرش سازمان منافقين در نوع نگرش 
داعش بروز و ظهور بيشترى دارد. «امكان مينا» 
نوع  از  درست   نمايش  با  تبريزى  كمال  ساخته 
نگرش و اهدف افراد سازمان منافقين پرده برمى 

و  اطالعات  ماموران  روزى  شبانه  تالش  و  دارد 
همكارى مردم را به خوبى به نمايش مى گذارد. 
فعاليت  يك تيم اطالعاتى كه طعمه  خود را به دام 
مى اندازد. . سازندگان اثر اين فيلم اجزاى اصلى 
درام را به درستى در داستان فيلم  روايت گنجانده 
اند عناصرى از قبيل زوج عاشق، مشكوك بودن 
زن، مشخص شدن هويت سازمانى زن توسط مرد 
و تا مرز به مخاطر افتادن امنيت شوهرش  داستان 

گسترش مى يابد.
نگاه فيلم «امكان مينا» به دهه 60  و اوايل انقالب 
است كه پر از اتفاقات و حوادث است  اين اتفاقات 
براى  براى نسل جوان كمتر ملموس است و باور 
برخى موضوعات و اتفاقات در آن دوران از جمله 

ترور مردم و بمبگذارى ها خيلى عجيب باشد.
فيلم تبريزى  رجوع به آن دهه پر التهاب را براى 
مسائل  تاثير  تا  كند  مى  همراه  جوان  مخاطب 

مينا   امكان  شود،  ديده  افراد  زندگى  بر  سياسى 
اثرى است كه  به شناخت يك دوره تاريخى به 
نسل جوان  كمك مى كند . دوره اى كه شايد 
براى بسيارى از افراد قابل باور نباشد اما اين نكته 
و  موقعيت  از  جوان  نسل  كه  است  اهميت  حايز 
كشور  در  اطالعاتى  هاى  گروه  و  مردم  زحمات 
به خوبى آشنا شود و بيش از پيش قدر عافيت و 

آرامش امروز را بداند.
«امكان مينا» فيلمى با اجزاى درامى درست است 
كه  فرصتى را فراهم مى آورد تا  مخاطبان جدى 
تاريخ  از  بخشى  با  و  برده  لذت  فيلم  از  سينما  
كشور به خوبى همراه شود در شرايطى كه كمتر 
جوانان به كتاب خواندن توجه دارند و آمار مطالعه 
در كشور بسيار پايين است فيلم و سينما كمك 
شايانى را به حيطه تاريخ آن هم برهه مهم اوايل 

انقالب و فعاليت هاى انقالبى مردم خواهد كرد.

شبكه  از  كه  سريال  اين  درباره  «پريا»  بازيگر 
آن  داستان  كه  كرد  بيان  شود،  مى  پخش  سه 

براى اولين بار نگاه بازى به يك معضل دارد.
به  اشاره  با  اميرسليمانى  كمند  مهر:  گزارش  به 
سريال «پريا» ساخته حسين سهيلى زاده كه از 
سيما  سه  شبكه  آنتن  روى  ماه  تير  يكشنبه 20 
كه  است  خانواده  دو  قصه  «پريا»  گفت:  رفت، 
يكى خانواده ما و ديگرى خانواده پريا دخترخاله 
من است. پريا در اين قصه از خارج برمى گردد 
و ما با يك معضل خانوادگى مواجه مى شويم. 
من در اين سريال نقش يك مشاور روانشناس 

را بر عهده دارم و همسرم هم وكيل است.
فضاى  به  اشاره  با  تلويزيون  و  سينما  بازيگر  اين 
در  كه  موضوعى  به  توجه  با  داد:  توضيح  داستان 
سريال به آن پرداخته مى شود بايد گفت اين اولين 
بار است كه با نگاهى باز به يك معضل پرداخته مى 
شود. درام و قصه «پريا» كشش هاى الزم را براى 
جذب مخاطب دارد و از طرفى به دليل ساختارهاى 

موجود مى تواند پيام مورد نظرش را منتقل كند.
زاده  سهيلى  كارهاى  ويژگى  به  «پريا»  بازيگر 
كارگردان اين اثر اشاره و بيان كرد: آثار سهيلى 

زاده جزو كارهاى درجه يك است و من دومين 
كه  پيوستم  پروژه  اين  به  كه  بودم  بازيگرى 
دليلش هم خود سهيلى زاده بود. آثار او هميشه 
هم  بازيگرانى  و  است  ميانگين  سطح  از  باالتر 
كه كنار هم جمع شدند همه حرفه اى هستند.

وى كه آخرين بار با يك سريال در ماه رمضان 
سال 93 به تلويزيون آمده بود درباره كم كارى 
و  است  كم  خيلى  خوب  كار  كرد:  عنوان  خود 
خجالت  را  شما  پخش  وقت  كه  هايى  فيلمنامه 
بسيارى  متاسفانه  دارد.  وجود  كمتر  نكنند  زده 

و  ندارند  آماده  فيلمنامه  ابتدا  در  ها  سريال  از 
قسمت  دو  يكى  و  داستان  خالصه  يك  با  تنها 
اميدوارم  حال  اين  با  شوند.  مى  ارايه  فيلمنامه 

بعد از «پريا» اتفاقات خوبى بيفتد.
بازيگران  از  بعضى  اينكه  درباره  اميرسليمانى 
نبود نقش هاى مناسب را به باند بازى و پارتى 
باندبازى  نظرم  به  شد:  يادآور  دهند،  مى  نسبت 
در هر شاخه اى وجود دارد ولى من اعتقاد دارم 

كه روزى ما دست خداست.
اين بازيگر در پايان درباره سريال هايى كه اين 
آنتن  روى  و  شود  مى  ساخته  سرعت  با  روزها 
فرايندى  در  ها  سريال  اكنون  گفت:  رود،  مى 
وضعيت  اين  از  پيش  اما  شوند  مى  توليد  سريع 
فرق مى كرد. سريالى مثل «پدرساالر» با زمانى 
بسيار طوالنى توليد شد، شرايط آن زمان با االن 
قابل مقايسه نيست. ما براى «پدرساالر» چند ماه 
پيش توليد داشتيم، هشت ماه تصويربردارى كار 
طول كشيد و چند ماه هم فرايند بعد از توليد به 
طول انجاميد اما اكنون انسجامى وجود ندارد و به 
همين دليل هم نمى توان به راحتى در هر اثرى 

حضور پيدا كرد.
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 آب بخوريد تا الغر بمانيد
رژيم  تحت  افراد  براى  سّرى  سالح  آب  محققان  گفته  به 
است. مطالعات محققان دانشگاه ميشيگان نشان مى دهد 
افرادى كه آب كافى مصرف نمى كنند در مقايسه با افرادى 
كه به ميزان كافى آب مى نوشند، داراى شاخص توده بدنى 
فرد  هزار   10 حدود  مطالعه  با  محققان  هستند.  بيشترى 
بزرگسال دريافتند افرادى كه روزانه آب كمترى مصرف مى 
كنند 50 درصد بيشتر در معرض ابتال به چاقى قرار دارند.

كانى ديكمن، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: 
«يافته ها نشان مى دهد رژيم غذايى حاوى آب بيشتر، چه 
به صورت نوشيدنى و يا آب موجود در ميوه ها و سبزيجات، 

احتماال با وزن سالم تر همراه است.»
آب  كافى  ميزان  به  كه  افرادى  شد  مشخص  مجموع  در 
مصرف مى كنند به طور ميانگين داراى شاخص توده بدنى 
28 هستند، در حاليكه در افراد كم آب، شاخص توده بدنى 
29 به باالست. به گفته محققان، يكى از داليل اين موضوع، 
اين است افرادى كه به قدركافى آب مى نوشند، احساس 
سيرى بيشترى داشته و در نتيجه كمتر مى خورند و دچار 

اضافه وزن نمى شوند.

فوايد انار در تقويت ماهيچه ها و مقابله با پيرى
ها  ماهيچه  تقويت  پتانسيل  داراى  انار  محققان،  گفته  به 

بوده و به مقابله با روند پيرى كمك مى كند.
يافته ها نشان مى دهد زمانيكه ما آب انار مى خوريم، در 
مى  توليد   «A «يوروليتين  به  موسوم  موكلولى  مان  بدن 
شود. زمانيكه اين مولكول به روده ها مى رسد، به سلول 
هاى ماهيچه كمك مى كند تا از خودشان در مقابل روند 
حجم  افزايش  موجب  همچنين  و  كرده  محافظت  پيرى 
شدت  به  ها  سلول  سن،  افزايش  با  شود.  مى  ها  ماهيچه 
مى  تالش  ها)  سلول  (نيروگاه  ميتوكندرى  بازسازى  براى 
كنند و ديگر قادر به انجام وظايف ضرورى شان نيستند و 

بدين ترتيب در سلول تجمع مى يابند.
اين تنزل عملكرد بر سالمت بسيارى از بافت ها، از جمله 
تضعيف  موجب  تدريج  به  و  گذارد  مى  تاثير  ها،  ماهيچه 
آنها در سنين باالتر شده و منجر به بيمارى هاى گوناگون 

مرتبط با افزايش سن مى شود.
مشخص شده است كه يوروليتين A مجددا توانايى سلول 

را براى بازسازى اجزاى ميتوكندرى احياء مى كند.
در  سوئيس،  در  تحقيقاتى  موسسه  رئيس  آبيشر،  پاتريك 
اين باره مى گويد: «تنها مولكول معروف كه مى تواند به 
بازسازى ميتوكندرى كمك كند، يوروليتين A است. اين 
مولكول تركيبى كامال طبيعى است و تاثير آن قوى و قابل 
ها  موش  روى  بر  مطالعه  اين  انجام  است.»  گيرى  اندازه 
نشان داد موش هاى مسن، با سن حدود 2 سال، كه در 
معرض مصرف يوروليتين A قرار گرفته بودند، بعد از 8 تا 
10 روز، ميزان استقامت شان در حين دويدن در مقايسه با 

موش هاى مسن گروه كنترل، 42 درصد بهتر بود.

افزايش طول عمر با مصرف غذاهاى كم كالرى
مطالعه اخير نشان مى دهد كاهش كالرى هاى مصرفى مى 

تواند طول عمر را افزايش دهد.
محققان آكادمى علوم چين عنوان مى كنند خوردن بيش 
قلبى  بيمارى  و  ديابت  چاقى،  نظير  پيامدهاى  زياد  حد  از 
براى سالمت دارد كه مى تواند منجر به كوتاه شدن عمر 
شود. مطالعات ديگر هم نشان داده اند كه محدود كردن 
مصرف كالرى به كمتر از حد نرمال ممكن است منجر به 

طوالنى شدن عمر شود.
در اين مطالعه حيوانى، تيم تحقيق، موش هاى را به مدت 
يكسال در قالب چهار گروه رژيم غذايى تقسيم كردند: كم 
چرب؛ كم چرب با محدوديت كالرى؛ پرچرب؛ و پرچرب با 
محدوديت كالرى. سپس محققان از شيوه آناليز رزونانس 
بر  متابوليك  تاثيرات  بررسى  براى  اى  هسته  مغناطيسى 

نمونه هاى خون و ادرار استفاده كردند.
محققان دريافتند محدوديت كالرى بيش از ميزان مصرف 
دارد.  تاثير  متابوليك  پيامدهاى  بر  غذايى  رژيم  در  چربى 
داراى  باالتر  كالرى  داراى  غذايى  رژيم  گروه  هاى  موش 
فشار اكسايشى افزايش يافته، متابوليسم ليپيد مختل شده، 
هاى  ميكروبيوم  و  گليكوليز  شده  متوقف  هاى  متابوليت 
تغييريافته روده در مقايسه با موش هاى داراى رژيم غذايى 

با محدوديت كالرى بودند.
به گفته محققان، محدوديت كالرى همراه با تغذيه مناسب 
به افزايش طول عمر كمك كرده و شروع اختالالت مرتبط 
با افزايش سن را كه با كاهش گونه هاى اكسيژن واكنشى 

در بدن همراه است، به تاخير مى اندازد.
تغيير  موجب  كالرى  محدوديت  تحقيق،  اين  نتايج  طبق 
در سطح هورمون ها و متابوليت هاى چربى مى شود و در 

نتيجه متابوليسم انرژى تغيير مى كند.

تاثير «استاتين ها» 
در كاهش مرگ هاى سرطانى

مطالعات نشان مى دهد بيماران مبتال به سرطان كه قرص 
هاى استاتين مصرف مى كنند كمتر در معرض مرگ ناشى 

از چهار نوع سرطان قرار دارند.
14 سال مطالعه محققان دانشگاه استون بريتانيا بر حدود 
يك ميليون بيمار نشان مى دهد كه تشخيص كلسترول باال 
با كاهش ريسك مرگ ناشى از چهار سرطان ريه، سينه، 

پروستات و روده مرتبط است.
پال كارتر، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «كشف 
ارتباط بين چاقى و كلسترول باال به عنوان فاكتورهاى پرخطر 
ابتال به سرطان براى همه مردم و محققان جالب بوده است». 
وى در ادامه مى افزايد: «بعد از آن اين نظريه مطرح شد كه 
اگر كلسترول باال مى تواند موجب بروز سرطان شود، پس 
اقدامات انجام شده در راستاى كاهش كلسترول نظير مصرف 
قرص استاتين نيز مى تواند موجب كاهش اين ريسك شود».

روى  بر  قبلى  مطالعه  «دو  كند:  مى  عنوان  ادامه  در  وى 
درمان  براى  استاتين  مصرف  كه  داد  نشان  حيوانات 
به  ابتال  ريسك  كاهش  موجب  تواند  مى  باال  كلسترول 

سرطان سينه شود».

سالمت
 تاثير خوردن پاستا در كاهش وزن 

برخالف  دهد  مى  نشان  ايتاليايى  محققان  جديد  تحقيق 
باور عمومى، مصرف پاستا، بخصوص نودل، نقشى در چاقى 
ندارد و حتى با كاهش شاخص توده بدنى هم مرتبط است

تحقيقات محققان ايتاليايى نشان مى دهد مصرف پاستا با 
كاهش احتمال هر دو نوع چاقى عمومى و چاقى شكمى 

مرتبط است.
در اين تحقيق، بالغ بر 23 هزار فرد شركت كننده در دو 
مطالعه بزرگ اپيدميولوزيكى مورد بررسى قرار گرفتند. با 
تحليل داده هاى مربوط به سايز و وزن شركت كنندگان و 
عادات غذايى شان، محققان مشاهده كردند مصرف پاستا 

برخالف باور عمومى، ارتباطى با افزايش وزن بدن ندارد.
جرج پونديس، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: 
«داده هاى ما نشان مى دهد خوردن پاستا برطبق عالقه 
و لذت فرد در شاخص توده بدنى سالم، كاهش اندازه دور 

كمر و تناسب كمر-ران بهتر نقش دارد.»
رژيم  چطور  كه  اند  داده  نشان  زيادى  مطالعات  تاكنون 
غذايى  هاى  رژيم  ترين  سالم  از  يكى  اى  مديترانه  غذايى 

بوده و حتى در كنترل وزن هم نقش دارد.
به گفته ليسيا الكوويلو، يكى از اعضاى تيم تحقيق، «طبق 
ديدگاه هاى متداول، پاستا جزء غذاهاى ممنوعه در رژيم 
غذايى الغرى تلقى مى شود. اما در سايه اين تحقيقات، ما 
توانستيم دريابيم كه هيچ دليلى براى حذف پاستا از رژيم 
غذايى وجود ندارد.» حال محققان بعد از تحليل داده هاى 
مربوط به هزاران ايتاليايى دريافته اند كه مصرف متعادل 

پاستا با كاهش احتمال چاقى مرتبط است.

كاهش فشارخون با مصرف مكمل منيزيم
به  منيزيم  مكمل  مصرف  دهد  مى  نشان  مطالعات  بررسى 
كنترل فشارخون كمك مى كند. تحليل و بررسى محققان 
دانشگاه اينديانا امريكا نشان مى دهد افرادى كه در طول 
با  مقايسه  در  بودند  كرده  مصرف  منيزيم  مكمل  مطالعه 
كسانى كه اين مكمل را دريافت نكرده بودند، بعد از سه ماه 

فشارخون پايين ترى داشتند.
اين  در  تحقيق،  تيم  سرپرست  سانگ،  كينگ  يى  دكتر 
مورد مى گويد: «مصرف مكمل منيزيم مى تواند به عنوان 
گزينه اى براى كاهش فشارخون در افراد پرخطر يا بيماران 
 34 محققان  مطالعه،  در  شود.»  گرفته  درنظر  فشارخونى 
مطالعه قبل كه در مجموع شامل 2000 بيمار بود را مورد 
تجزيه و تحليل قرار دادند. طول مدت تحقيقات از 3 هفته 
تا 6 ماه بود و هريك از شركت كنندگان در طول مطالعه، 
بين 240 تا 960 ميليگرم منيزيم در روز دريافت كرده بود.

به  منيزيم  ميليگرم  روزانه 368  مصرف  دريافتند  محققان 
 mm  مدت 3 ماه موجب كاهش فشار خون سيستوليك تا

Hg2 و فشارخون دياستوليك تا mm Hg 1.8 مى شود.
بعد از تحليل بيشتر داده ها، محققان دريافتند مصرف روزانه 
موجب  تواند  مى  ماه  يك  مدت  به  منيزيم  ميليگرم   300
شود.  خون  در  منيزيم  ميزان  افزايش  و  فشارخون  كاهش 
خاصيت منيزم در كاهش فشارخون در مطالعات آزمايشگاهى 
به اثبات رسيده است. اين ماده معدنى به پيشگيرى از تنگ 
شدن عروق خونى كه موجب افزايش فشارخون مى شود، 

كمك كرده و جريان خون را بهبود مى بخشد.

نارسايى قلبى 
ريسك ابتال به سرطان را افزايش مى دهد

تحقيقات نشان مى دهد افرادى كه بعد از حمله قلبى دچار 
سرطان  به  ابتال  باالى  ريسك  با  شوند  مى  قلبى  نارسايى 

مواجه هستند.
طبق يافته هاى محققان مايو كلينيك مينه سوتا آمريكا، 
بيماران مبتال به بيمارى قلبى-عروقى، مستعد ابتال به ساير 

بيمارى ها بوده و بايد با آگاهى تحت نظر باشند.
دكتر ورونيك راجر، عضو تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: 
سرطان  به  ابتال  مستعد  بسيار  قلبى  نارسايى  دچار  «افراد 

ريه يا سرطان سيستم گوارش هستند.»
محققان اذعان دارند كه شمار بيماران داراى نارسايى قلبى 

كه مبتال به سرطان تشخيص داده شده اند كم است.
تحقيق قبلى اين كلينيك نشان داده بود كه نارسايى قلبى 
با افزايش 70 درصدى ريسك ابتال به سرطان مرتبط است. 
بيماران مبتال به نارسايى قلبى داراى قلب ضعيفى هستند 
كه قادر به پمپاژ كافى خون در جهت تامين نيازهاى بدن 
نيست. غالبا در اين وضعيت حجم مايعات در پاها افزايش 

يافته و منجر به تورم دردناك مى شود.
اين مطالعه شامل بيش از 1000 فرد دچار حمله قلبى در 
مينه سوتا بود. ميانگين سنى آنها 65 سال و 60 درصد آنها 
مرد بودند. محققان وضعيت سالمت اين افراد را به مدت 
حدود 5 سال پيگيرى كردند. از بين اين گروه، 228 نفر 
مبتال به نارسايى قلبى (21 درصد) و 98 نفر مبتال به انواع 
درصد   8 شدند.  غيرمالنوما،  پوست  سرطان  بجز  سرطان، 
بيماران بدون نارسايى قلبى در مقايسه با 12 درصد افراد 

مبتال به نارسايى قلبى مبتال به سرطان شدند.

حفظ تناسب اندام 
در ميانسالى عامل دورى از سكته

طبق يافته هاى مطالعاتى، تناسب اندام در ميانسالى موجب 
كاهش ريسك بروز سكته بعد از سن 65 سالگى مى شود.

دكتر رالف ساكو، سرپرست تيم تحقيق از دانشگاه ميامى 
كه  است  مشخص  گويد: «كامال  مى  مورد  اين  در  آمريكا، 
را  خود  سن  افزايش  با  ميانسالى  دوره  در  سالم  رفتارهاى 
نشان مى دهند و ريسك ابتال به بيمارى هاى قلبى-عروقى 

و سكته نيز كاهش مى يابد.»
محققان دريافتند در بين حدود 20 هزار فرد بزرگسال در 
اواسط دوره 40 سالگى، آنهايى كه تناسب اندام بيشترى 
كمترى  اندام  تناسب  كه  افرادى  با  مقايسه  در  داشتند، 
از  بعد  سكته  ريسك  معرض  در  درصد كمتر  داشتند، 37 

سن 65 سالگى بودند.
نظير  مشكالتى  براى  حتى  اندام  تناسب  حافظتى  تاثير 
فشارخون باال، ديابت نوع2 و اختالل بى نظمى ضربان قلب 

هم وجود دارد.
منظم  فيزيكى  فعاليت  و  ورزش  تلفيق  محققان،  گفته  به 
روزانه براى بهبود تناسب اندام و كاهش ريسك بروز سكته 

و بيمارى هاى قلبى-عروقى در سن باالتر مهم است.

سالمت

رونمايى  دنيا  چوبى  هوشمند  گوشى  اولين  از 
 K4  نسخه جديد گوشى از  شد. شركت لنووا 
Note خود با طرحى متفاوت رونمايى كرد. در 
واقع قاب پشت اين گوشى از چوب ساخته شده 
است. اين گوشى جديد داراى صفحه نمايشگر 
5.5 اينچ فول اچ دى با زوايه ديد 178 درجه 

اى و نيز وضوح تصوير 1080 پيكسلى است.
طراحى رنگ اين گوشى به گونه اى است كه 
يك كانتراست فوق العاده اى را بوجود آورده تا 
كاربر تجربه متفاوتى از داشتن گوشى را تجربه 
 K4 گوشى  جلوى  قسمت  در  همچنين  كند. 
Note دو اسپيكر وجود دارد كه باعث مى شود 
به هنگام پخش موسيقى يا فايل صوتى، كمترين 

نويز ممكن ايجاد شود.
دوربين پشت اين گوشى 13 مگاپيكسل و دوربين 
جلو آن 5 مگاپيكسل است.   Note K4 داراى 8 
هسته پرادزشگر  bit MediaTek-64 و رم 3 
گيگا بايتى و حافظه داخلى 16 گيگابايتى است كه 
مى توان با كارت حافظه، ظرفيت آن را به 128 
گيگ ارتقاء داد. از قابليت هاى ديگر اين گوشى 
داشتن اسكنر تشخيص اثر انگشت كاربر، حسگر 

ان اف سى و پشتيبانى USB-OTG است.
در اين گوشى فناورى TheaterMax براى 
انجام كارهاى حرفه اى گرافيكى و سه بعدى 
به كار رفته است و سيستم آندرويد به روز شده 

مارشماال 6.0 نصب شده است.

گوشى هوشمند چوبى رونمايى شد

استفاده  اثر  در  معموال  الكترونيكى  دستگاه هاى 
زياد داغ مى كنند و سرد شدن آن ها مدت زيادى 
يك  آمريكايى  محققان  اكنون  مى كشد.  طول 
آن  ريختن  با  كه  كرده اند  معرفى  جديد  "ماسه" 

روى دستگاه مى توان آن را خنك كرد.
اين ماسه مى تواند با هزينه بسيار پائينى به ارائه 
الكتريكى  دستگاههاى  براى  خنك كنندگى  اثر 

پرمصرف بپردازد.
"باراتوندا كوال" دانشيار موسسه فناورى جورجيا 
كرده  طراحى  را  سيليكون  دى اكسيد  نانوذرات 
باال  الكتريك  دى  ثابت  داراى  پليمر  يك  با  كه 
از  گرما  پراكندن  براى  مى تواند  و  يافته  پوشش 
دستگاه هاى الكترونيكى، نمايشگرهاى ال اى دى 
مورد  باال  حرارتى  شار  با  كاربرى هاى  ساير  و 
اين  يافته هاى  اساس  بر  بگيرد.  قرار  استفاده 

 Materials Horizons تحقيق كه در مجله
كار  تنهايى  به  سيليكون  دى اكسيد  شده،  منتشر 
ويژگى هاى  بلكه  نداده،  انجام  را  خنك سازى 
كه  است  نانوذرات  پوشش  سطح  منحصربفرد 
كاهنده  مواد  از  باالتر  بهره ورى  با  را  حرارت 
اتيلن  از  محققان  مى كند.  منتقل  كنونى  گرماى 
خودرو  در  ضديخ  عنوان  به  معموال  كه  گليكول 
استفاده مى شود، به عنوان يك ماده كاهنده گرما 

استفاده كردند كه رساناى برق نيست.
به  اما  داشت،  خوبى  عملكرد  مايع  اين  اگرچه 
قصد  چاره  عنوان  به  محققان  شد.  بخار  تدريج 
كه  كنند  آزمايش  را  جديدى  پليمرى  مواد  دارند 
و  مى شوند  سيليكون  دى اكسيد  نانوذرات  جذب 
ارائه  مناسب  عمر  طول  با  را  پايدارترى  پوشش 

مى كنند.

شركت "چنگدو دوجى" در چين از بيل هوشمندى رونمايى كرد 
كه مى تواند عالوه بر كندن گودال در زمين، چوب بشكند، آتش 
روشن كند، به عنوان چراغ قوه استفاده شود و حتى تلفن همراه 

را نيز شارژ كند.
نسخه Z3 بيل هوشمند Shen Ao با طول 1,2 متر داراى يك 
دسته مادوالر و تيغه چندمنظوره است كه چندين كاربرى را در 

يك محصول تركيب كرده است.
شركت سازنده با هدف افزودن ابزار بيشتر به بيل پايه، دسته را 
به چند مادول جداگانه متصل به هم تقسيم كرد. اين طراحى از 

مجموعه اى از بيلچه ها با اندازه و عملكرد متفاوت برخوردار است.
در انتهاى دسته اين بيل يك چراغ قوه قرار دارد كه خود يك 
ابزار چند كاره محسوب مى شود و پايانه مغناطيسى آن، امكان 
مى كند.  امكان پذير  كار  محل  باالى  در  را  چراغ  اين  آويختن 
يو.اس .بى  شارژر  يك  داراى  همچنين  مغناطيسى  بخش  اين 
 2200 باترى  با  را  همراه  تلفن  مى توان  كه  است  اضطرارى 
از  همچنين  چراغ قوه  طراحى  اين  كرد.  شارژ  آن  ميلى آمپر 
ديفيوزرهاى قرمز و سفيد برخوردار است كه امكان استفاده از آن 

را به عنوان فانوس براى موارد اضطرارى فراهم مى كند.

از ديگر قابليت هاى اين فناورى، يك ابزار برش كمربند ايمنى 
و  داده  قرار  مغناطيسى  قطعه  جاى  در  را  آن  مى توان  كه  است 
در صورت ضرورت به كار برد. در بخش ديگر اين دسته، يك 
چاقوى فوالدى كربنى با لبه دندانه دار و يك دربازكن داخلى قرار 
دارد. درون اين دسته يك ميله منيزيومى آتش زنه به همراه يك 

سوت اضطرارى قرار گرفته است.
كه  دارند  قرار  افزودنى  قطعات  بيل،  اين  بااليى  بخش هاى  در 
حركت  براى  نيز  شكن  يخ  يك  مى كنند.  بلندتر  را  دسته  طول 
در ميان برف و يخ در باالى اين دسته تعبيه شده است. تيغه 
فوالدى كربنى اين بيل تنها براى كندن زمين استفاده نمى شود 
بلكه از لبه دندانه درا آن مى تواند براى بريدن چوب استفاده كرد. 
همچنين مى توان آن را به شكل 90 درجه چرخاند و به شكل 
كج بيل استفاده كرد. يك خط كش هم روى اين تيغه وجود دارد.
شركت چنگدو دوجى از چهار سال پيش كار خود را آغاز كرد و 
از سال 2014 وارد بازارهاى آمريكا شد. ابزارهاى اين شركت با 
نام هاى ديگر در بازار وجود دارند و سازندگان قصد دارند آن ها 
بيل  اين  قيمت  كنند.  عرضه   Shen Ao تجارى  نام  تحت  را 

هوشمند 234 دالر اعالم شده است.

نمونه  بهترين  استراليا  ملبورن  دانشگاه  محققان 
ربات چوبان با قابليت برنامه ريزى خودكار و امكان 

حمل بار را طراحى و توليد كردند.
و  بزرگ  بسيار  مزارع  داشتن  بدليل  استراليا 
دشت هاى بى پايان بهترين منطقه براى پرورش گاو 
است. يكى از مهمترين مشكالت گاوداران استراليا 
محدوديت افراد ماهر در كنترل و جمع آورى گاوها 
هنگام ارسال به مراتع و جمع آورى مجدد گله هاى 

چند 10  هزارى است.

گاوچرانان  كمك  به  تكنولوژى  خوشبختانه 
استراليايى آمده و اين بار ربات هوشمند گاوچران 
با قابليت هاى بسيار پيشرفته مثل سيستم كنترل 
خودكار، قابليت برنامه ريزى براى انتقال گاوها در 
مزارع مربوطه به صورت پشت سرهم، حمل بار و 
امكان جمع آورى گله از مراتع ساخته شده است.  

براى ساخت ربات SwagBot مسائلى همچون 
پايين،  نگهدارى  هزينه  مناسب،  تمام شده  قيمت 
قابليت مانور و توان حركتى باال و نصب باترى هاى 

قدرتمند رعايت شده است.
مستقل  چرخ  هر  در  ربات  اين  حركتى  سيستم 
عمل مى كند و حداكثر سرعت آن بين 15 تا 20 

كيلومتر در ساعت است.
بدون  توانستند  آزمايشى  دوره  طول  در  محققان 
استفاده از نيروى انسانى ماهر يك گله گاو بزرگ 
در  كنند.  جمع آورى  دوباره  و  بفرستند  مرتع  به  را 
ترس  باعث  ربات  ناشناخته  ظاهرى  شكل  واقع 
گاوها شده و با اين ويژگى مى توان به سرعت گله 

را جمع آورى كرد.

 Solar Impulse 2 هواپيماى خورشيدى
وارد قاهره شد و حاال فقط يك گام ديگر تا 

پايان سفر به دور دنيا باقى مانده است.
 Solar Impulse 2 هواپيماى خورشيدى
ساعاتى پيش سفر 48 ساعته و 51 دقيقه خود 
از فرودگاه سويل در اسپانيا را تا فرودگاه بين 
المللى قاهره به پايان رساند. اين هواپيما در 
بر  گرينويچ  وقت  به  دقيقه  و 41   5 ساعت 

روى باند فرودگاه به زمين نشست.
بورشبرگ  آندره  سفر  از  بخش  اين  در 

هدايت اين هواپيماى تك نفره را بر عهده داشت. او در اين سفر از روى تونس، الجزاير، مالت، 
ايتاليا و يونان عبور كرد تا وارد سرزمين اهرام شود. هواپيما در اين بخش از سفر 3 هزار و 76 

كيلومتر مسافت را طى كرد.
حاال همه چشم به برتنارد پيكارد و هفدهمين بخش و البته قسمت پايانى سفر هواپيماى خورشيدى 
Solar Impulse 2 به دور زمين دوخته اند. او هواپيما را در سفر از قاهره به ابوظبى هدايت 
Solar Impulse 2 بخش پايانى سفر را هم با موفقيت به سرانجام  خواهد كرد. درصورتيكه 
برساند، نخستين هواپيماى خورشيدى در تاريخ لقب مى گيرد كه به دور دنيا سفر كرده است. اين 
سفر در مارس سال 2015 آغاز شد. هنوز اعالم نشده كه بخش پايانى اين سفر چه زمانى آغاز 

خواهد شد زيرا اين مسأله به شرايط آب و هوايى منطقه بستگى دارد.

رايانه تان را با اين "ماسه" خنك كنيد!

بيل هوشمندى كه تلفن تان را هم شارژ مى كند

رباتى كه از چوپانان هم بهتر 
گاوچرانى مى كند!

هواپيماى خورشيدى در سرزمين اهرام

جليقه  يك  ساخت  دنبال  به  آمريكا  ارتش 
تار  ژنتيك  مهندسى  طريق  از  ضدگلوله 
براى  پيشتر  آمريكا  ارتش  است.  عنكبوت 
دهد  انجام  را  كار  اين  بتواند  كه  شركتى  هر 

131,006 دالر جايزه تعيين كرده بود.
اين  برنده   ،Kraig Biocra شركت 
ژنتيك  مهندسى  با  است  قرار  و  شده  مناقصه 
ارتش  براى  را  مخصوصى  جليقه  عنكبوت  تار 
تا  دارد  قصد  شركت  اين  كند.  طراحى  آمريكا 
ميزان مقاومت اين جليقه را در هنگام پوشيده 

شدن نيز مورد آزمايش قرار دهد.
اين  عملياتى  ارشد  مدير  رايس  جون  گفته  به 
هستند  پوششى  ساخت  دنبال  به  آنها  شركت، 
كه از نظر كيفيت و كارآيى بسيار باال باشد و 
قرار  كنونى  نخست پوشش هاى  رده  در  بتواند 
پيش  ريزى  برنامه  طبق  چيز  همه  اگر  بگيرد. 
برود و كارآيى اين مواد اثبات شود، اين قرارداد 

به  1,3 ميليون گسترش خواهد يافت.
كه  باشيم  داشته  توجه  بايد  حال  اين  با 

سوم  دو  تنها  عنكبوتى  تار  پوشش هاى  قدرت 
 (Kevlar) جليقه هايى است كه با ماده كوالر

ساخته مى شوند.
قادر  تنها  و  بوده  ضخيم  بسيار  ماده اى  كوالر 

است قسمت هاى فوقانى بدن را پوشش دهد. 
عنكبوتى  تار  زره هاى  ساخت  ترتيب  اين  به 
نه تنها حركات بدن را راحت تر مى كند بلكه 
قسمت هاى  تمامى  از  كه  دارد  را  اين  توانايى 

بدن محافظت كند.
مدتهاست  عنكبوت  تارهاى  خارق العاده  قدرت 
كه نظر دانشمندان را به خود جلب كرده است. 
با  فوالد  قدرت  برابر  پنج  عنكبوت  تار  قدرت 

قطر مشابه است.
اين ماده در برابر آسيب مقاوم بوده و تا ميزان 

40 درصد بدون آسيب كشيده مى شود.
ساخت  براى  عنكبوت  تار  از  پيشتر  محققان 
در  مى تواند  كه  گرفته اند  الهام  مايع  سيم هاى 

قلب هاى پيوندى مورد استفاده قرار گيرد.
با  دانشمندان  عنكبوت  تار  توليد  زمينه  در 
مثال  براى  هستند  مواجه  اساسى  مشكالت 
خطرناك  مى تواند  انسان  براى  عنكبوت  نيش 
و كشنده باشد بنابراين پرورش عنكبوت ها در 
مزارع و توليد تار عنكبوت از آنها امرى بسيار 

دشوار است.
اين امر باعث شده تا دانشمندان به دنبال كشف 
راه هايى براى توليد تار عنكبوت مصنوعى در 

محيط آزمايشگاه باشند.

توليد جليقه ضدگلوله از تار عنكبوت!

7 ون ونو و
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امام رضا (ع) : 
هر كس  به  رزق  و روزى  
كم  از خدا راضى  باشد 
خداوند از عمل  كم  او 

راضى باشد.
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