
افزايش نارضايتى از اپراتور همراه اول در خوزستان!
به  اول  همراه  خطوط  با  مكالمه  كيفيت  اخير  سال  دو  يكى  طى  كه  حالى  در 
بهتر  كيفيت  علت  به  را  اپراتورها  ساير  متقاضيان،  است،  يافته  كاهش  شدت 

ترجيح مى دهند.
متاسفانه عليرغم پيگيرى هاى بعمل آمده هنوز كسى پاسخگوى اين بى كيفيتى 
مشقت!  تحمل  و  ممكن  صورت  هر  به  ناچارند  اول  همراه  مشتركان  و  نيست 

فعال از خطوط همراه اول استفاده كنند.
در حاليكه همراه اول بزرگترين اپراتور خاورميانه را تبليغ مى كند، متاسفانه فاقد 
كيفيت الزم است و فروش بى رويه سيم كارت هاى دايمى و اعتبارى ادامه 

دارد و كيفيت فداى كميت گرديده است.

آسمان خوزستان امروز هم خاكى است!
امديركل هواشناسى خوزستان از ادامه پديده گرد و غبار در استان تا امروز خبر 
داد. كوروش بهادرى  اظهار كرد: ديروز و امروز شاهد عبور گرد و غبار از روى 
كشور عراق به درون استان خوزستان هستيم و اين وضعيت موجب شده كه 

ديد افقى در اهواز و آبادان به 1500 متر برسد.
وى افزود: با اين وجود پيش بينى مى شود كه ميزان گرد و غبار در همين حد 

باقى مانده و موجب كاهش ديد بيشتر نخواهد شد.
بهادرى ادامه داد: امروز نيز انتظار پديده گرد و غبار و كاهش ميزان ديد در 

استان تا حدود 2 كيلومتر را داريم. 
وى گفت: طى ديروز و امروز به تدريج از بعد از ظهر روند بهبود كيفيت هوا را 

در استان شاهد خواهيم بود.

اعالم محل برگزارى نماز عيدفطر در اهواز
مديركل تبليغات اسالمى خوزستان گفت: مراسم نماز عيدفطر امسال در اهواز 

در اتوبان آيت ... بهبهانى برگزار خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمين محمدحسين بلك اظهار كرد: نماز عيد فطر امسال 
در اهواز در اتوبان آيت ا... بهبهانى حدفاصل فلكه پاداد تا خيابان سلمان فارسى 

برگزار خواهد شد.
وى افزود: مراسم نماز عيد فطر از ساعت 6:30 صبح با حضور نمازگزاران و 

تالوت دعا و نيايش آغاز مى شود.
انديشيده  نمازگزاران  حال  رفاه  جهت  الزم  تمهيدات  چند  هر  داد:  ادامه  بلك 
خواهد شد، با اين وجود توصيه مى شود كه نمازگزاران به همراه خود زيرانداز و 

جانماز و وسايل مورد نياز را داشته باشند.

چين بزرگترين 
شهر دنيا را مى سازد!

هتل ها بر روش هاى 
سنتى ميزبانى 
اصرار دارند!

چطور در جمع 
مثل آب خوردن 
حرف بزنيم؟
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عامل 65 درصد ريزگردها داخلى است:

نهال كارى بدون مالچ طبيعى نهال كارى بدون مالچ طبيعى 
نتيجه مطلوبى ندارد!نتيجه مطلوبى ندارد!

رئيس قوه قضائيه عنوان كرد:

تشكيل 
كميته هاى بررسى 

راهكارهاى عملياتى 
رهنمودهاى رهبرى
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صفحه 2

نفس هايى كه دوباره به خس  خس افتاد!نفس هايى كه دوباره به خس  خس افتاد!
صفحه  صفحه  22رقابت گرد و غبار با گرماى هوا در خوزستانرقابت گرد و غبار با گرماى هوا در خوزستان

سال دومشماره 12سه شنبه قيمت : 1500 تومان15 تير 1395

نمايشگاه بزرگ مبل متولىنمايشگاه بزرگ مبل متولى
كليه اجناس موجود در فروشگاه را با كليه اجناس موجود در فروشگاه را با 3030 درصد  درصد 
تخفيفتخفيف حتى زير قيمت خريد به فروش ميرساند. حتى زير قيمت خريد به فروش ميرساند.

متولى : متولى : 0916118725009161187250 -  - 3223001232230012
آدرس: اهواز خيابان رضوى جنب پل سياه بين سيمترى و آدرس: اهواز خيابان رضوى جنب پل سياه بين سيمترى و 2424 مترى مترى
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با ما ،  سرما و آرامش را به خانه خود ببريد

با مديريت  آقاى  بشتام : با مديريت  آقاى  بشتام : 0918226663609182266636
آدرس: وارد كننده و صادر كننده اقالم مجاز از مرز پرويز خان (عراق)آدرس: وارد كننده و صادر كننده اقالم مجاز از مرز پرويز خان (عراق)

گلپايگـان بين  چشـم  گلپايگـانكبـابى  بين  چشـم  كبـابى 
كباب گلپايگان بريان اصفهانكباب گلپايگان بريان اصفهان

جوجهجوجه
كوبيدهكوبيده
چنجهچنجه
بريانبريان

  0933260921109332609211--0913547186009135471860
آدرس: اهواز كمپلو خيابان شيخ بهاء جنوبى آدرس: اهواز كمپلو خيابان شيخ بهاء جنوبى 
بين انقالب و ابهرى روبروى بانك مسكنبين انقالب و ابهرى روبروى بانك مسكن

  آماده عقد قراردادآماده عقد قرارداد

 با تمام هاى ارگان هاى  با تمام هاى ارگان هاى 

دولتى  خصوصى دولتى  خصوصى 

  سفارشات مجالس پذيرفته سفارشات مجالس پذيرفته 

مى شودمى شود

 گوشت تازه گوسفندى در حضور همشهريان عزيز چرخ  و  با زغال  طبخ مى گردد. گوشت تازه گوسفندى در حضور همشهريان عزيز چرخ  و  با زغال  طبخ مى گردد.
كامال   سنتىكامال   سنتى
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ضرورت صرفه جويى در مصرف آب 
در حوضه رودخانه مارون

گفت:  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  پايه  مطالعات  معاون 
 600 و  ميليارد   20 استان  رودخانه هاى  آب  آورد  اكنون 

ميليون مترمكعب است.
كارون  رودخانه  آورد  كرد:  اظهار  زاده  حسونى  هوشنگ 
درصد   76 معادل  مترمكعب  ميليون   900 و  ميليارد   7 با 
سال هاى نرمال بوده و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
27 درصد افزايش داشته است. وى افزود: آورد آب رودخانه 
دز 7 ميليارد متر مكعب است كه اين حجم نشانگر افزايش 
54 درصدى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و معادل 

97 درصد سال هاى نرمال است.
حسونى زاده تصريح كرد: همچنين آورد آب رودخانه كارون 
درصد  مترمكعب 38  ميليون  و 900  ميليارد  با 14  بزرگ 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزايش يافته و معادل 

85 درصد سال هاى نرمال است.
وى با اشاره به افزايش 6 برابرى آورد رودخانه كرخه نسبت 
اين  آورد  هم اكنون  گفت:  گذشته  سال  در  مشابه  مدت  به 
رودخانه 4 ميليارد و 800 ميليون مترمكعب است كه اين 

آورد معادل 93 درصد سال هاى نرمال مى  باشد.
آورد  حجم  با  نيز  مارون  رودخانه  كرد:  بيان  زاده  حسونى 
880 ميليون متر مكعب نسبت به سال هاى نرمال كاهش 
48درصدى داشته است اما آورد اين رودخانه نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته 95 درصد افزايش را نشان مى دهد.
وى با بيان اين كه اكنون حجم مفيد مخازن سدهاى استان 
9 ميليارد و 500 ميليون متر مكعب است، خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر 93 درصد ظرفيت مخزن سد دز و 51 درصد 
مخزن سد مارون پر شده است كه اين دو سد بيشترين و 
كمترين ميزان پر بودن مخازن را به خود اختصاص داده اند.

گفت:  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  پايه  مطالعات  معاون 
حجم مخزن سد مارون اكنون 468 ميليون مترمكعب است 
با  كماكان  مارون  حوضه  در  مى دهد  نشان  حجم  اين  كه 
مشكل منابع آبى مواجه هستيم؛ بنابراين صرفه جويى در 

مصرف آب در اين حوضه ضرورى است.

وضعيت بازار آجيل و شيرينى اهواز 
در آستانه عيد فطر

رئيس اتحاديه آجيل، خشكبار و شيرينى اهواز با بيان اين كه 
دارد،  قرار  سابق  وضعيت  همان  در  شيرينى  و  آجيل  بازار 
قرار  فطر  سعيد  عيد  آستانه  در  اين كه  به  توجه  با  گفت: 
داريم، پيش بينى مى شود در روزهاى آتى شاهد تحركى در 

اين بازار باشيم.
و  آجيل  قيمت  افزايش  عدم  به  اشاره  با  جعفرى  سيامك 
در آستانه عيد  شيرينى در 3 ماه اخير اظهار كرد: معموالً 
آجيل  مانند  مخلوط  و  شيرين  آجيل هاى  براى  تقاضا  فطر 
مشكل گشا افزايش مى يابد. همچنين شيرينى هاى كره اى و 

خشك در اين زمان داراى بيشترين تقاضا هستند.
دچار  شيرينى  و  خشكبار  آجيل،  بازار  تاكنون  افزود:  وى 
روال  طبق  اما  نشدند  تقاضا  نظر  از  تغييرى  هيچ گونه 
سال هاى گذشته پيش بينى مى شود كه در روزهاى منتهى 
به عيد سعيد فطر شاهد ايجاد تحركى در اين بازارها باشيم.

و  آجيل  انواع  قيمت هاى  آخرين  خصوص  در  جعفرى 
شيرينى در اهواز خاطرنشان كرد: قيمت هر كيلوگرم انواع 
آجيل شيرين بر اساس نوع كيفيت آن ها از 25 هزار تومان 
شيرينى  كيلوگرم  هر  همچنين  است.  تومان  هزار   60 تا 
هر كيلوگرم  تومان،  هزار  ممتاز 12  محمدى  و گل  كره اى 
شيرينى كره اى و گل محمدى درجه يك 11 هزار تومان و 
هر كيلوگرم شيرينى كره اى و گل محمدى درجه 2، 9500 

تومان به فروش مى رسد.
وى ادامه داد: در حال حاضر هر كيلوگرم شيرينى خشك 
ممتاز با قيمت 13 هزار تومان، هر كيلوگرم انواع درجه يك 
و 2 آن به ترتيب 12 هزار و 11 هزار تومان، هر كيلوگرم 
انواع شيرينى خامه ممتاز 16 هزار تومان و انواع درجه يك 
و 2 آن به ترتيب 14 هزار و 500 و 13 هزار تومان در بازار 

عرضه مى شود.

برنامه براى آزادى 10 هزار زندانى 
جرايم غيرعمد در امسال

تمهيداتى  با  گفت:  كشور  ديه  ستاد  عملكرد  و  آمار  مدير 
كشور  كل  در  غيرعمد  زندانيان  آزادسازى  منظور  به  كه 
انديشيده شده اميد مى رود تعداد زندانيان آزاد شده را در 

امسال به حدود 10 هزار نفر افزايش دهيم.
ستاد  گلريزان  آيين  درحاشيه  شب  يكشنبه  رحيمى  على 
ديه خوزستان در اهواز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در 
به  غيرعمد  جرايم  زندانى  هزار   96 حدود  اخير  هاى  سال 
همت خيران كشور از زندان آزاد، و به كانون خانواده خود 

بازگشته اند.
وى افزود: پارسال بيش از هشت هزار نفر كه به دليل بدهى 
بيش از 72 ميليارد ريالى در حبس بودند، به بركت برگزارى 

آيين هاى گلريزان از حبس رها شدند.
مدير آمار و عملكرد ستاد ديه كشور ادامه داد: از اين 72 
ميليارد ريال حدود 24 ميليارد ريال آن به همت ستاد ديه 

كشور از طلبكاران گذشت گرفته شد.
وى ادامه داد: هم اكنون حدود 213 هزار زندانى جرايم عمد 
و غير عمد در كل كشور دوران محكوميت خود را سپرى 
مى كنند كه شش درصد اين تعداد زندانيان جرايم غير عمد 
هستند  ديه  بدهكاران  آنها  از  نفر  هزار  دو  حدود  و  هستند 
كه با مساعدت شركت هاى بيمه و صندوق خسارت هاى 
بدنى و كمك خيران اميد است اين تعداد را بتوانيم امسال 

از حبس رها كنيم.
زندانيان  آزادى  براى  كشور  ديه  ستاد  گفت:  رحيمى 
را  ريال  ميليارد   200 مبلغ  خوزستان  عمد  غير  جرايم 

تقبل كرده است.
در آيين گلريزان ستاد ديه خوزستان كه به منظور آزادى 
زندانيان جرايم غيرعمد اين استان با حضور نماينده ستاد 
سرسراى  در  خيران،  و  مسئوالن  از  جمعى  و  كشور  ديه 
سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد بيش از 40 ميليارد 
براى  استان  خيران  و  ها  شركت  ادارات،  سوى  از  ريال 

آزادسازى زندانيان جرايم غيرعمد جمع آورى شد.

تان تانا ا
عامل 65 درصد ريزگردها داخلى است

نهال كارى بدون مالچ طبيعى 
نتيجه مطلوبى ندارد!

در آستانه روز جهانى محيط زيست (5 ژوئن) 
و روز جهانى مقابله با بيابان زايى (17 ژوئن) 
پوشش  تحت  كشور  گستره  از  نيمى  از  بيش 
كه  گرفت  قرار  غبارهايى  و  گرد  و  ريزگردها 
بر  بى امان  است  دهه  يك  به  نزديك  اكنون 
كشورهاى  برخى  و  كشور  اين  ساكنان  سر 
منطقه باريدن گرفته و گويا قرار نيست هيچ 
وقت هم پايان يابد! سمينارها و همايش هاى 
سطح  در  دهه  يك  اين  در  هم  مختلفى 
مالقات ها  و  شده  برگزار  بين المللى  و  ملى 
در  مربوطه  مسئوالن  مختلف  ديدارهاى  و 
نيز  بين المللى  و  منطقه  سطح  در  حوزه  اين 
تفاهمنامه ها  و  نيست  شمارش  قابل  ديگر 
سطح  در  حتى  هم  متعددى  قطعنامه هاى  و 
صادر  و  منعقد  منظور  اين  براى  ملل  سازمان 

شده اما همچنان ريزگردها مى آيند!
شكى نيست كه بيابان هاى خارج از ايران منشأ 
بخشى از اين ريزگردها محسوب مى شوند اما 
مطالعات  گواه  به  كه  كرده ايم  فراموش  انگار 
دفتر مهندسى سازمان جنگلها و مراتع كشور 
دفتر  اين  در  شده  ثبت  ماهواره اى  داده هاى  و 
در دو سال اخير، منشأ 65 درصد ريزگردها و 
گرد و غبارهاى كشور در داخل سرزمين ايران 
است نه خارج از كشور! اينكه به هزار و يك 
دليل نمى توان بيابانهاى بيرون از ايران را زير 
پذيرفتنى  برد  بيابانزدايى  طرح هاى  پوشش 
است اما اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا 
زايى  بيابان  شتابناك  روند  از  جلوگيرى  براى 
در كشور و كنترل كانون هاى بحرانى بيابانى، 
همه اقدامات به نوشتن طرح و برنامه و بودجه 
تنها بر روى كاغذ و برگزارى جلسات در مواقع 
در  اقدامى  كمترين  و  شده  معطوف  بحرانى 

عمل صورت مى گيرد؟
متولى  نهاد  تنها  بيابان»  «دفتر  بودجه  چرا 
حفظ منابع طبيعى در سال گذشته مى بايست 
اين  از  تازه  كه  باشد  تومان  ميليارد   35 تنها 

ميزان هم فقط 50 درصد تخصيص مى يابد؟ 
چرا در سرزمينى كه بيش از 70 درصد خاكش 
معرض  در  هكتار  ميليون  يكصد  وسعت  به 
بيابانى شدن است و 32 ميليون هكتار ديگرش 
هم بيابان مطلق است نبايد يك بالگرد اطفاى 
حريق وجود داشته باشد كه جنگلهاى بى نظير 
نتيجه  در  آسان  و  مفت  اينچنين  كميابش  و 
آتش سوزيهاى پياپى همه روزه نسوزد و بيابان 
نشود؟ وقتى در مدت يك دهه بيش از 160 
هزار هكتار جنگل كشور به دليل سهل انگارى 
حريق  اطفاى  تجهيزات  كمبود  و  مردم 
خوزستان  دشت  سال  مدت 4  در  و  مى سوزد، 
و اروميه و جازموريان بيابان مى شود و در كمتر 
هزار   200 و  ميليون  يك  از  بيش  سال   7 از 
هكتار از جنگلهاى 13 هزار ساله بلوط زاگرس 
بى ضابطه  توسعه  و  دام  چراى  فشار  دليل  به 
كشاورزى و سوء مديريت در بخش منابع آب 
و  گرد  وقوع  نبايد  مى شود  نابود  و  مى خشكد 

غبار و ريزگردها را دور از انتظار بدانيم. 
اينكه به دليل فقر شديد بودجه اى، در برنامه 
هكتار  ميليون  نيم  و  يك  از  توسعه  چهارم 
 300 تنها  زدايى  بيابان  براى  دولت  تعهدات 
از  نيز  توسعه  پنجم  برنامه  در  و  هكتار  هزار 
دو و نيم ميليون هكتار بيابان زدايى، تنها 170 
از  نشان  اين  آيا  مى شود  عملى  هكتار  هزار 
بى توجهى به منابع طبيعى كشور نيست؟ وقتى 
مالچ نفتى كه به مدت چندين دهه به صورت 
مى گرفت  قرار  طبيعى  منابع  اختيار  در  رايگان 
ناگهان به دستور دولت در سال 1385 ليترى 
385 و در حال حاضر تا ليترى 2000 تومان 
 30 بودجه  با  براستى  مى شود،  عرضه  هم 
قطره  هم  آن  كه  بيابان  دفتر  تومانى  ميليارد 
چكانى تزريق مى شود به واقع چند 10 هكتار 
همه  اين  داد؟  انجام  مى توان  زدايى  بيابان 
براى  ساله  هر  كه  مى افتد  اتفاق  شرايطى  در 
اجراى بسيارى از طرح هاى مخرب طبيعت و 

سد  آن  ناپذير  انكار  و  بارز  نمونه  كه  زا  بيابان 
گتوند است گاه صدها و هزاران ميليارد تومان 
از  زيست  محيط  براى  اما  مى شود  ريخته  دور 
كسرى  دچار  كشور  هميشه  امروز،  تا  گذشته 

بودجه و اعتبارات بوده است.
متأسفانه امروز بيابانزايى در كشور از چهار گوشه 
سرزمين و تمامى جهات جغرافيايى از سيستان 
حال  در  خوزستان  و  آذربايجان  و  خراسان  و 

پيشروى به سمت فالت مركزى ايران است.
 70 از  بيش  و  خالى  زيرزمينى  آب  سفره هاى 
كشور  دائمى  تاالب هاى  و  رودخانه ها  درصد 
الگوهاى  انتخاب  در  غلط  اصرارهاى  دليل  به 
سرزمين،  آمايش  برنامه  نبود  در  و  توسعه 
سهم  امروز  اينكه  است.  شده  نابود  و  خشك 
سرانه هر ايرانى از جنگل - در بهترين حالت 
ممكن – 1700 متر مربع اما در جهان 6 هزار 
در  مرتع  سرانه  سهم  اينكه  يا  است،  مترمربع 
در  و  است  هكتار  جهان 7,6  در  و  ايران 1,1 
عوض سرانه بيابان در كشور 4300 متر و در 

دنيا 2 هزار مترمربع است، اينها حقايق تلخ و 
اين  مى دهد  نشان  كه  است  دهنده اى  هشدار 
لحاظ  به  اندازه  چه  تا  ساكنانش  و  سرزمين 
فقر  و  تنگنا  در  اكولوژيكى  و  طبيعى  غناى 

مطلق قرار دارند. 
زيست  محيط  كه  زمانى  تا  است  اين  واقعيت 
بودجه اى  سبد  آخر  رديف  در  طبيعى  منابع  و 
مالحظات  به  بى توجهى  و  دارد  قرار  كشور 
كارشناسى محيط زيستى نيز به عنوان سمبل 
سازندگى و توسعه با اجراى طرحهاى مخرب و 
بيابان زا همچنان مورد ستايش قرار مى گيرد، 

ريزگردها پى در پى مى آيند.
منبع : روزنامه ايران 31 خرداد 1395

الزم به ذكر است :
شركت صنعت سازه ساتراپ ايران پس از 7 سال 
تحقيق و پژوهش موفق به توليد اولين ((مالچ 
 (MNF) طبيعي و معدنى)) دنيا با نام تجارى
شد و راه حل نوينى براى (((بيابان زدايى))) و 

مقابله با ((ريزگردها))  ابداع كرده است.

خبر خبر

 عمليات پياده رو سازى
عمليات  هفت:  منطقه  شهردارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
پياده رو سازى در بلوار مهاجرين ،بلوار انصار و باند كندرو 
معاونت  زحمتكش  نيروهاى  همت  به  ماهشهر  اهواز  جاده 

فنى و عمرانى منطقه انجام گرديد.
در راستاى افزايش زيبايى منظرشهرى و تسهيل در تردد 
پياده  به  اقدام  منطقه  عمرانى  فنى  ،معاونت  پياده  عابرين 
اين   ، سپيدارنمود  در  گذارى  كفپوش  اجراى  و  روسازى 
پروژه در سپيدار مسير بلوار مهاجرين و انصار همچنين در 

باند كندرو جاده اهواز ماهشهر اجرا گرديد.
و  پياده  عابرين  تردد  در  امنيت  هدف  با  فعاليت  اين 
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.

رفع سد معبر و جلوگيرى از ساخت و سازهاى 
غيرمجاز در سطح منطقه چهار

جلوگيرى  منظور  به  چهار  منطقه  شهرى  خدمات  معاونت 
از ايجاد ترافيك در مسيرهاى پرتردد و تسهيل در عبور و 
مرور شهروندان، توسط واحد اجرائيات منطقه اقدام به جمع 
آورى سد معبر و جلوگيرى از ساخت و سازهاى غيرمجاز 

در سطح منطقه نمود.
خدمات  معاونت  حوزه  اجرائيات  واحد  زحمتكش  نيروهاى 
شهرى منطقه با گشت زنى مداوم در سطح معابر اصلى و 
فرعى، به منظور جلوگيرى از ايجاد ترافيك در مسيرهاى 
پرتردد و با هدف زيباسازى و پاكسازى معابر شهرى، نسبت 
به رفع سد معبر در پياده روها بصورت ثابت و متحرك اقدام 
و از ساخت و سازهاى غيرمجاز در گلستان خيابان وحيد 
نبش خيابان 12 مترى و شهرك برق جلوگيرى نمودند و 
همچنين از خاكبردارى بدون مجوز در مسير پل ششم و 

شهرك اكباتان جلوگيرى نمودند.
بنا بر اين گزارش: اكيپ اجرائيات در ادامه فعاليتهاى خود 
اقدام به ابالغ رأى بدوى كميسيون ماده صد شهردارى به 
آدرس هاى كوى چنيبه خيابان جالل و مسير پل ششم، جا 
به جايى سنگ نيوجرسى و انتقال آنها به ستاد فرماندهى 
انتظامى شهرستان اهواز، گشت زنى ساختمانى به صورت 
شبانه روزى جهت جلوگيرى از هر گونه ساخت و ساز غير 

مجاز و تصرف عدوانى نمودند.

درخواست مديرعامل سازمان پسماند شهردارى اهواز از مسووالن: 
الزمه تخصيص اعتبار براى تكميل سلول دفن زباله

ايستگاه هاى انتقال پسماند موجب صرفه جويى در هزينه ها 
و كاهش آلودگى هاى زيست محيطى مى شود.

مديرعامل سازمان پسماند شهردارى اهواز از مسووالن استان 
و  زباله  دفن  سلول  تكميل  براى  اعتبار  تخصيص  خواست: 

ايستگاه هاى انتقال پسماند در اولويت امور قرار گيرد.
سوزى  آتش  بودن  عمدى  احتمال  از  طالقانى  محمدامين 
سايت زباله صفيره اهواز نيز خبر داد و گفت: آتش از روز 

چهارشنبه مهار شده است.
او اظهار كرد: زباله ها هنگام جمع آورى ممكن است داراى 
مواد محترقه باشند و در زمان تخليه در محل دفن، با توجه 
به اين كه خود زباله گاز متان توليد مى كند، باعث آتش 
آتش  كه  هايى  زباله  برخى  كه  جا  آن  از  اما  شوند،  سوزى 
گرفته اند هيچ ارتباط و نزديكى با زباله هاى ديگر ندارند و 
فاصله ى بسيارى از همديگر دارند، نشان مى دهد كه اين 
زباله ها خود به خود آتش نگرفته اند و فرد يا افرادى شبانه 
با ورود به سايت زباله صفيره نسبت به آتش زدن زباله ها 

اقدام كرده اند!
خودروهاى  و  مكانيكى  بيل  و  كمپرسى  چند  داد:  ادامه  او 
فعاليت  مشغول  محل  در  آتش  مهار  براى  نشانى  آتش 
بودند تا آتش را خاموش كردند. مديرعامل سازمان پسماند 
شهردارى اهواز يادآور شد: زباله ها در شهر اهواز مانند ساير 
كالن شهرها دفن مى شوند و خاك روى آن ها ريخته مى 
شود. او گفت: در سال 90 سلولى براى دفن زباله ساخته 

شد كه ظرفيت آن در سال 93 تكميل شد.
اين  در  را  خود  مديريت  كه  زمانى  از  شد:  يادآور  طالقانى 
ـ  مهندسى  دفع  سلول  طراحى  كردم،  شروع  سازمان 
قرار  كار  دستور  در  نخست  اولويت  عنوان  به  را  بهداشتى 
دادم و از بهمن ماه سال گذشته نيز كار ساخت اين سلول 
با سرعت آغاز شد و به نيمه راه رسيد اما به دليل مشكل 

مالى كار متوقف شد.
او اضافه كرد: كار ساخت سلول يك سال و نيم زمان مى 
برد اما چنانچه اعتبار اين كار تامين شود، در اسرع وقت و 

با تالش شبانه روزى آن را به اتمام خواهيم رساند.

چرا آب برخى مناطق اهواز گل آلود است؟!
گفت:  اهواز  فاضالب  و  آب  شركت  بهره بردارى  معاون 
اهواز  مناطق  از  برخى  در  آب  بودن  آلود  گل  و  كدورت 
به  ارتباطى  هيچ  و  است  آب  شبكه هاى  تعمير  دليل  به 

ندارد. تصفيه خانه ها 
سعيد دشتى زاده اظهار كرد: كدورت آب خروجى از تصفيه 
خانه هر روز در 3 نوبت بررسى مى شود و آب خارج شده از 
تصفيه خانه هاى اهواز پس از انجام بررسى ها، به دست مصرف 

كنندگان مى رسد و هيچ مشكلى در اين زمينه وجود ندارد.
نظر،  از  آب  توليد  الزم  استانداردهاى  تمام  افزود:  وى 
كيفى و ميكروبى در تصفيه خانه هاى اهواز رعايت مى شود 
مشكل  و  دارد  وجود  كامل  صورت  به  نيز  آن  مستندات  و 
كدورت آب برخى مناطق اهواز ربطى به تصفيه خانه هاى 

آب ندارد.
دشتى زاده تصريح كرد: به دليل تعمير شبكه هاى در برخى 
مناطق، گاهى آب دچار كدورت مى شود كه اين مشكل نيز 
زودگذر است و پس از اتمام تعميرات شبكه، رفع خواهد شد.
وى گفت: اگر همشهريان اهوازى با مشكل كدورت يا گل 
تماس   122 سامانه  با  مى توانند  شدند،  مواجه  آب  آلودى 
برقرار كنند تا همكاران اين شركت براى حل اين مشكل 

اقدام كنند.
دشتى زاده خاطرنشان كرد: در صورت مشاهده كدورت آب، 
مأمورين اين سازمان اقدام به شست و شوى شبكه مى كنند 

تا مشكل گل آلودى آب آن منطقه حل شود.

شماره 12 - سه شنبه 15 تير 1395

ماه رمضان با وجود گرماى طاقت فرساى هواى 
نعمت  برخوان  يكماه  و  شد  سپرى  خوزستان 
الهى نشستيم و از بركات معنوى اين ماه مبارك 
بهره برديم.ماه رمضان براى ما نقطه عطفى در 
زندگى است چرا كه در اين ماه عزيز شبى قرار 
دارد كه از هزار ماه برتر و بهتر است.شب قدر 
كه در آن سرنوشت ما براى يكسال رقم مى 
ناگسستنى  پيوندى  معنويت  با  ماه  اين  خورد. 
دارد و فرصت مناسبى براى تزكيه نفس و پاكى 
روح و جان است كه اميدواريم همه تا سرحد 
معاونت  باشند.  برده  بهره  آن  بركات  از  امكان 
اهواز  شهردارى  فرهنگى  و  اجتماعى  امور 
برنامه  برشهر  حاكم  معنوى  فضاى  با  همگام 

هاى مختلفى را براى اين ماه به اجرا درآورد.
وفرهنگى  اموراجتماعى  معاون  جان  آهن  امير 
اين  هاى  برنامه  خصوص  در  اهواز  شهردارى 
به  توجه  با  رمضان  ماه  مناسبت  گفت:به  ماه 
روح  شدن  حاكم  و  شهر  فضاسازى  اهميت 
با  شهر  اصلى  معابر  و  ميادين  برآن،  معنويت 
اين  فضيلت  و  اهميت  خصوص  در  پيامهايى 
ماه  آغازين  روزهاى  شد.در  آراسته  مبارك  ماه 

تالوت  اهميت  به  توجه  با  نيز  رمضان  مبارك 
قرآن در اين ماه محافل انس با قرآن با عنوان 
و  حافظان   ، قاريان  حضور  با  «شهرقرآنى» 
و  كشورى  تواشيح  گروههاى  و  مبتهالن 
گرديد.  برگزار  مختلف  مساجد  در  المللى  بين 
همچنين در همين راستا نيز دو محفل انس با 
قرآن و عترت ويژه بانوان نيز در عصمتيه شهر 

اهواز و حسينيه عاشقان ثارا... برگزار شد.
برنامه  از  ديگر  گفت:يكى  اهواز  شهردار  معاون 
مديريت  در  همكارانم  همت  به  كه  هايى 
فوتسال  مسابقات  برگزارى  شد  برگزار  ورزش 
اين  است.  شهردارى  پرسنل  ويژه  رمضان  جام 
مسابقات با حضور 24 تيم و در 4 گروه 6 تيمى 
در  و  گرديد  برگزار  اهواز  شهردارى  پرسنل  از 
پايان قهرمان اين مسابقات معين شد.همچنين 
ويژه  رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  يكسرى 
محالت نيز از سوى شهردارى اهواز ميان تيم 
اين  در  شد.  برگزار  اهواز  غرب  و  شرق  هاى 
 24 و  اهواز  شرق  در  تيم   24 مسابقات  سرى 
تيم در غرب اهواز با هم به رقابت پرداختند و در 
نهايت قهرمانان هر دو گروه با هم به مسابقه 

پرداختند و قهرمان شهر اهواز مشخص گرديد.
اهواز  شهردارى  وفرهنگى  اموراجتماعى  معاون 
در بخش ديگرى از اين گفتگو به برنامه هاى 
به  وگفت:  نمود  اشاره  فطر  سعيد  عيد  ويژه 
اهميت  به  توجه  با  و  فطر  سعيد  عيد  مناسبت 
در  اهواز  شهر  مردم  ميان  در  مذهبى  عيد  اين 
نام  با  را  جشنهايى  هشتگانه  مناطق  از  هريك 
«عيد بندگى» برپا خواهيم كرد تا فضاى نشاط 
دارى  روزه  و  عبادت  يكماه  از  پس  شادابى  و 
راستا  اين  در  گردد.  حاكم  شهروندان  ميان  در 
مناطق  وفرهنگى  اموراجتماعى  هاى  معاونت 
در  را  جشنهايى  تيرماه  تاريخ 17  در  دو  و  يك 
هكتارى   42 بوستان  و  هاشمى  شهيد  پارك 
اين  تيرماه   18 سه  كرد.منطقه  خواهند  برگزار 
چهار  منطقه  و  واليت  بوستان  در  را  جشن 

16تيرماه در پارك بهاران برگزار مى كند.
سوى  از  نيز  فطر  عيد  نماز  امسال  همچنين 
شهردارى  فرهنگى  و  اموراجتماعى  معاونت 
جزايرى  موسوى  ا...  آيت  امامت  به  و  اهواز 
جمعه  امام  و  استان  در  فقيه  ولى  نماينده 
اهواز صبح عيد فطر دربلوار آيت ا... بهبهانى 

برگزار مى گردد.
معاون اموراجتماعى و فرهنگى شهردارى اهواز 
در پايان گفت: اين روزها كه ماه مبارك رمضان 
كه  برخدماتى  مرورى  با  است  رسيده  انتها  به 
ارائه  عزيز  مومنان  و  شهروندان  به  امسال 
كه  خرسنديم  و  هستيم  شاكر  را  خدا  نموديم 
امسال نيز توفيق خدمت به بندگان خدا در ماه 

ميهمانى خدا نصيبمان شد.

 به همت معاونت فرهنگى شهردارى،توفيق خدمت به مومنان روزه دار محقق شد

دماسنج  مانند  به  اين روزها  گردوغبار  ميزان 
هواشناسى در خوزستان در حال باال رفتن است 
مردمان  به  توجه  بدون  كشورى  مسئوالن  و 
گرفتار در خاك تنها و تنها وعده روزهاى خوب 

را مى دهند.
كودكان  آينده  پاى  زير  تنها  مى بريد  كه  را  آب 
خوزستان را خالى نمى كنيد، همه كودكان ايران از 
اين جهل توسعه طلبى سهم ناصوابى خواهند برد.
نه  ببريد  كه  را  آب  نيرو؛  وزارت  آقايان 
كويرها  نه  مى شود  زنده  ديگر  رودخانه هاى 
خواهيد  نيز  را  رود  زاينده  و  كارون  سر سبز، 
خشكانيد؛ هر خلقتى فلسفه اى دارد شايد مفهوم 
جلگه را در خوزستان با سدسازى تغيير داده ايد.

معنى كوير، كوير است و معنى رود هم جارى 
هر  كه  نيست  اين  هم  توسعه  معنى  شدن؛ 
تغيير شكلى را توسعه بناميم و هر اكوسيستم 
مسير  تغيير  هر  بزنيم  هم  بر  را  پايدارى 

رودخانه اى را تالش براى مردم.
فرق  سرزمين  اين  مردم  مگر  مردم؟  كدام 
مى كنند؟ وقتى به نام لبان تشنه كودكان ايران و 
زاينده رود، آب را به حلقوم سيرى ناپذير صنعت 
و حفره هاى هدر رفت آب در كشاورزى مى بريد! 
مردم،  كودكان،  است؟  مهم  برايتان  كدام شان 

رودخانه ها، پايدارى سرزمين، آينده و يا...؟!
شيوه هاى  اصالح  به جاى  اگر  به راستى 
توسعه  طبل  بر  همچنان  منابع  از  بهره بردارى 

گمان  به  را  مشكل  كدام  بكوبيم  ناپايدار 
كودكان  آينده  تكليف  كرده ايم؟  حل  خويش 
از  كوچ  فرضيه  آيا  مى شود؟  چه  سرزمين  اين 

زاگرس و خوزستان محتمل نخواهد بود؟
اين روزها باز هم هجوم ناجوانمردانه خاك هاى 
مهمان يا خاك هاى ميزبان مردم خوزستان نفس 
از ريه گرفته و اكسيژن هاى با رنگ و بوى گرد به 
گلبول هاى قرمز و تنفسى خون هديه مى بخشد و 

آرام آرام همه چيز را با يك شوك خفه مى كند.
تنگى نفس هاى بريده و تدبيرى كه تا به امروز 
آرزوست و جلساتى كه با نام اضطرارى براى 
گردو خاك ها گرفته مى شود، و خاك هايى كه 
برخاستنشان جلسه نمى شناسد، خاك هايى كه 

خاك هايى  و  چيست  نمى داند  هم  اضطرارى 
كه تنها با اقدام بر خاك خواهند ماند.

در  خاك  ناعادالنه  هجوم  هم  باز  ديروز، 
خوزستان همانند درجه هاى دماسنج اين روزهاى 
استان و كرنومتر بازى مربيان ورزشى در حال 
باال رفتن است، باال رفتنى كه نه تنها در هوا 
بلكه حسرت ها، سن، پيرى، فشار و... مردم اين 

استان را منجر خواهد شد.
دوباره به رسم هميشه امروز و اين بار ميزان 
شهرهاى  جمله  از  خوزستان  در  خاك  و  گرد 
دزفول،  و  شوش  انديمشك،  ماهشهر،  اهواز، 
آبادان و خرمشهر به 5 برابر استاندارد جهانى 

رسيد و ديگر هيچ....

نفس هايى كه دوباره به خس  خس افتاد!

رقابت گرد و غبار با گرماى هوا در خوزستان



3 ھان ان و ھانا ان و ا
لشكركشى ائتالف سعودى به باب المندب

حمالت هوايى جنگنده هاى سعودى به استان صنعا، لشكركشى 
ائتالف سعودى به باب المندب و لحج، حمالت هوايى به صنعا و 
مأرب و ناكامى تروريست ها در پيشروى به سوى منطقه صرواح 

از جديدترين تحوالت امروز يمن است.
«حسين الحوثى»، يكى از فرماندهان كميته هاى انقالبى يمن 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى فارس در صنعا اظهار داشت: 
مناطق  سوى  به  پيشروى  و  سيطره  از  ديگر  بار  ها  تروريست 

هيالن در صرواح در استان مأرب شرق يمن بازماندند.
تجهيزات  و  بسيار  نيروى  داشتن  با  تروريست ها  افزود:  وى 
و  كوفل  در  امنيتى  نيروهاى  پيشروى  مانع  نتوانستند  سنگين 

پيرامون آن در استان مأرب شوند.
همزمان ائتالف به سركردگى رياض، تجهيزات نظامى سنگينى 
و  يمن  غرب  جنوب  نقطه  دورترين  در  المندب  باب  سوى  به 
اين  جنوب  در  عدن  شمال  در  لحج  در  العند  پايگاه  همچنين 

كشور فرستاد.
اين فرمانده يمنى خبر داد: ائتالف به رهبرى رياض چندى پيش 
نيروهاى  و  پوش  زره  شامل  نظامى  تجهيزات  و  افزارها  جنگ 
بسيارى به منطقه رأس العاره نزديك باب المندب و همچنين به 

سوى پايگاه العند در لحج فرستاد.
اعزام نيروها و تجهيزات نظامى ائتالف سعودى به جنوب يمن تنها 
چند روز پس از استقرار نيروهاى سودانى شريك ائتالف سعودى 
در اين منطقه صورت گرفت در حالى كه جنگنده هاى ائتالف نيز 
بر فراز آسمان اين مناطق به طور گسترده در پرواز به سر مى برند. 
هدف  ديگر  بار  نيز  المندب  باب  حومه  در  واقع  كهبوب  منطقه 
حمالت هوايى ائتالف سعودى قرار گرفت و رسانه هاى سعودى 
و يمنى طرفدار رياض نيز از دستاورد ائتالف در اين منطقه سخن 
منطقه  درگيرى هاى  در  تن  به 30  نزديك  نيز  مأرب  در  گفتند. 
براى  سعودى  مزدوران  تالش  نتيجه  در  كه  صرواح  در  هيالن 

پيشروى در اين منطقه صورت گرفت، كشته شدند.
مناطق مأرب و نهم وابسته به استان صنعا شاهد تشديد حمالت 
هوايى ائتالف سعودى بود به گونه اى كه مناطق پراكنده در نهم 
در هفت نوبت و منطقه وادى سريم در حريب القراميش نيز در 

2 نوبت بمباران شد.

پوتين: 
مسكو آماده ارائه كمك به بغداد 
در مبارزه عليه تروريسم است

در  اخير  حمالت  كردن  محكوم  ضمن  روسيه  رئيس جمهورى 
بغداد بار ديگر بر آمادگى مسكو براى كمك به حاكميت و مردم 

عراق در مبارزه با تروريسم تأكيد كرد.
كاخ كرملين روز دوشنبه در بيانيه اى اعالم كرد، رئيس جمهورى 
اين كشور حمالت اخير در بغداد را محكوم كرده و بر آمادگى 
مبارزات  در  عراق  مردم  و  رهبرى  به  كمك  براى  مسكو 
خبرگزارى  گزارش  بر  بنا  است.  كرده  تأكيد  تروريسم  عليه 
«اسپوتنيك»، دفتر مطبوعاتى كاخ كرملين در بيانيه امروز خود 
تأكيد كرد:  «والديمير پوتين» رئيس جمهورى روسيه شديدا اين 
جنايات وحشيانه را محكوم مى كند؛ جناياتى كه شواهدى ديگر 

بر ماهيت ضدانسانى تروريسم است.
خصوص  در  همچنين  پوتين  است:  آمده  بيانيه  اين  ادامه  در 
مبارزه  براى  بين المللى  جامعه  نيروهاى  شدن  ملحق  ضرورت 
موثر با اين شيطان بزرگ ابراز اطمينان كرد. بيانيه كاخ كرملين 
خصوص  در  ديگر  بار  يك  روسيه  رئيس جمهورى  مى افزايد: 
مردم  و  رهبرى  از  حمايت ها  ادامه  براى  روسى  طرف  آمادگى 
كشور دوست عراق در خصوص جبهه ضدتروريسم اطمينان داد.

پيشتر، سرگئى الوروف وزير امور خارجه روسيه تأكيد كرده بود 
كه مسكو به دولت عراق و دولت منطقه كردستان هم در مبارزه 
با تروريسم كمك خواهد. «ابراهيم الجعفرى» وزير خارجه عراق 
نيز كمتر از يك ماه پيش در گفت وگويى با شبكه «الميادين» 
اعالم كرد، عراق در راستاى مبارزه با داعش به كمك كشورهاى 

ايران، سوريه و روسيه نياز دارد.

لهستان 150 نيروى نظامى به كويت اعزام كرد
براى  اف-16  جنگنده  فروند   4 و  نظامى  نيروى   150 لهستان 
مشاركت در عمليات نظارتى و شناسايى ضدداعش در خاورميانه، 

به كويت اعزام كرد.
لهستان ديروز تعداد 150 نيروى نظامى و 4 فروند جنگنده «اف-

16» به كويت اعزام كرده است. «آنتونى ماچه رويچ» وزير دفاع 
لهستان اعزام نيروهاى نظامى و تجهيزات نظامى اين كشور به 
كويت را يك رويداد تاريخى توصيف كرد. ماچه رويچ در مراسمى 
كه به منظور انجام اين اعزام در ورشو برگزار مى شد، گفت: پروازهاى 
گشتى نظاميان لهستانى، تعامالت با متحدان در منطقه خاورميانه 
به اين معناست كه ما هم در مكانيزمى منفرد و هم در مكانيزمى 
حمايتى فعاليت خواهيم داشت. بنا بر اين گزارش، نيروهاى نظامى 
لهستان قرار است در عمليات شناسايى به عنوان بخشى از ائتالف 

بين المللى ضدداعش در خاورميانه مشاركت داشته باشند.
بر اساس اين گزارش، چهار فروند جنگنده اف-16 نيز قرار است 

پروازهايى را به منظور نظارت بر اوضاع در منطقه انجام دهند.

ارتش رژيم صهيونيستى 
به اهدافى از دولت سوريه حمله كرد

ارتش اسرائيل طى بيانيه اى اعالم كرد نيروى هوايى اين رژيم 
به دو پايگاه نظامى دولت سوريه حمله كرده است. رسانه هاى 
صهيونيستى به نقل از ارتش اين رژيم اعالم كردند كه اهدافى 
از دولت سوريه در داخل خاك اين كشور، هدف قرار گرفته است.
كرد  اعالم  بيانيه اى  انتشار  با  ديروز  صهيونيستى  رژيم  ارتش 
جنگنده هاى اسرائيلى دو شب گذشته به دو پايگاه نظامى ارتش 

سوريه در داخل خاك اين كشور حمله كردند.
اراضى  شمالى  مرز  در  پراكنده  تيراندازى هاى  حمله،  اين  دليل 
به  سوريه  داخل  از  خمپاره  شدن  شليك  و  سوريه  با  اشغالى 

بلندى هاى جوالن ادعا شده است.
اين بيانيه در توجيه حمله جنگنده هاى اسرائيلى كه نقض آشكار 
حريم هوايى و تماميت ارضى سوريه محسوب مى شود، مى گويد: 
با اينكه اين تيراندازى ها ساكنين يا نيروهاى اسرائيلى را به خطر 
مصمم  اما  نمى كند  دخالت  سوريه  جنگ  در  ارتش  و  نيانداخته 
است كه از خود دفاع كرده  و به هر حادثه غيرمعمول پاسخ دهد.

به نوشته روزنامه «هاآرتص» اسرائيل تا كنون هيچوقت بطور 
علنى اذعان به حمله عليه سوريه نكرده بود.

بيش از يك ماه قبل نيز در حمله هوايى مشكوكى به فرودگاه 
در  حزب ا...  نيروهاى  فرمانده  بدرالدين»  «مصطفى  دمشق، 

سوريه، به شهادت رسيد.

ارتقاى  به  جدى  توجه  قضاييه  قوه  رئيس 
كار  سرلوحه  را  قضايى  دستگاه  سالمت 
به  توجه  گفت:  و  دانست  قوه  اين  مسئوالن 
ارتقاى سالمت قوه قضاييه در آينده با جديت 

بيشترى دنبال مى شود
آيت ا... صادق آملى الريجانى در جلسه ديروز  
مسئوالن عالى قضايى با تبريك فرارسيدن عيد 
عبادات  و  طاعات  قبولى  آرزوى  و  فطر  سعيد 
مسلمانان و مردم روزه دار به ديدار اخير مسئوالن 
دستگاه قضايى با مقام معظم رهبرى به مناسبت 
هفته قوه قضاييه اشاره كرد و از تشكيل كميته 
مختلف  محورهاى  بررسى  منظور  به  هايى 
مسئوالن  به  رهبرى  معظم  مقام  رهنمودهاى 
عملياتى  راهكارهاى  تدوين  و  تبيين  و  قضايى 
شدن اين رهنمودها بويژه در بخش هاى مربوط 
به ارتقاى سالمت قضايى، حقوق بشر اسالمى، 
و  زندان  جايگزين  هاى  مجازات  و  زندانها 

پيشگيرى از وقوع جرم خبر داد.
ها  محبت  از  سپاس  با  قضاييه  قوه  رئيس 
بر  تاكيد  با  و  رهبرى  معظم  مقام  الطاف  و 
تاثيرگذارى اين ديدار و ايجاد انگيزه و اميد در 
رئيس  مواضع  تاييد  به  قضاييه  قوه  مسئوالن 
از  حمايت  در  قضاييه  قوه  عالى  مسئوالن  و 
ارزش هاى انقالب از سوى ايشان اشاره كرد 
و گفت: اصرار در حفظ ارزش ها و آرمان هاى 
اصرارى  رهبرى  معظم  مقام  سوى  از  انقالب 
راه  ادامه  بلكه  نيست  اتفاقى  يا  و  موقتى 
حضرت امام(ره) است و اگر اين ارزش ها و 
آرمان ها را كنار بگذاريم در دنيا حرفى براى 

گفتن نخواهيم داشت.
با  اينكه  بر  تاكيد  با  الريجانى  آملى  ا...  آيت 
جمهورى  عليه  كه  فشارهايى  همه  وجود 
اسالمى ايران وجود دارد؛ اين نظام پاى ارزش 
هاى خود ايستاده است افزود: فلسفه سياسى 
حضرت امام(ره) راه نويى در جهان بود و ملت 
ما در پرتو اين نظام و اين فلسفه سياسى يك 

تنه در مقابل همه سلطه گران ايستاد.

سلطه  كشورهاى  گفت:  قضا  دستگاه  رئيس 
ظرف  نيز  ما  انقالب  كه  كردند  مى  گمان 
چند سال مانند بسيارى از انقالب هاى ديگر 
استحاله مى شود اما با اصرار و پافشارى حضرت 
امام(ره) و مقام معظم رهبرى بر حفظ ارزش 
اسالمى،  نظام  سياسى  فلسفه  و  انقالب  هاى 

اميد دشمنان به ياس تبديل شده است.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه جمهورى 
اسالمى ايران در موضوع حقوق بشر سخنان 
بسيارى براى گفتن دارد گفت: نظام اسالمى 
بشرى  حقوق  هاى  نظريه  زيربار  هرگز  ايران 
كه بر خالف مبانى اسالم و معارف قرآن باشد 

نخواهد رفت.
ضرورت  به  اشاره  با  الريجانى  آملى  ا...  آيت 
رفع  و  قضاييه  قوه  در  رسانى  اطالع  تقويت 
تالش  ضرورت  به  زمينه  اين  در  ضعف  نقاط 
حقوق  رويكردهاى  و  محورها  تبيين  براى 
بشرى اسالم و شناساندن اقدامات ضد حقوق 
بشرى مدعيان حقوق بشر نيز اشاره كرد و از 
با  خواست  مسائل  اين  عالقمندان  و  محققان 

دستگاه قضايى همكارى كنند.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگرى از سخنان 
ايران  مردم  باشكوه  حضور  از  قدردانى  با  خود 

جهانى  روز  در  ديگر  كشورهاى  مسلمانان  و 
در  باشكوه  حضور  اين  كرد:  تصريح  قدس 
واقع پيام وحدت و بيدارى مسلمانان جهان در 
هر  كه  است  ظالم  و  زورگو  كشورهاى  مقابل 

سال باشكوهتر از قبل تكرار مى شود.
آيت ا... آملى الريجانى حضور باشكوه مردم در 
راهپيمايى روز قدس را عبادتى توام با جهاد توصيف 
كرد و افزود: بيدارى مسلمانان سالح عظيمى در 
دست ملت هاى مسلمان است كه در روز قدس 
هاى  دولت  برخى  اگر  حتى  يابد  مى  تحقق 

كشورهاى اسالمى خود را به بى خبرى بزنند.
با  خود  سخنان  ادامه  در  قضاييه  قوه  رئيس 
ماه  باقيمانده  ايام  به  توجه  ضرورت  بر  تاكيد 
مبارك رمضان و توجه به معنويت و بركت عيد 
سعيد فطر گفت: اميدواريم با اتكا به معنويت 
و بركت ماه مبارك رمضان و شب هاى قدر 
بتوانيم در تمام طول سال متوجه معارف الهى 

و معنويت باشيم.
اينكه  بر  تاكيد  با  الريجانى  آملى  ا...  آيت 
ساعات و لحظات معنوى همچون ماه مبارك 
زندگى  در  هميشه  فطر  سعيد  عيد  و  رمضان 
انسان نيست و انسان بايد قدر چنين لحظاتى 
در  روايات  برخى  ذكر  به  بداند  خوبى  به  را 

رمضان،  مبارك  ماه  ايام  اهميت  خصوص 
و  پرداخت  فطر  سعيد  عيد  و  قدر  هاى  شب 
تاكيد كرد: مرحوم سيد ابن طاووس در كتاب 
از امام حسن  اقبال دعايى نقل مى كند ظاهراً 
مجتبى (سالم ا... عليه) است كه «َيا بَاِطنًا ِفى 
ِفى بُُطونِِه َو َيا بَاِطنًا لَْيَس  ُظُهوِرِه َو َيا َظاِهراً 
َيْخَفى َو َيا َظاِهراً لَْيَس ُيَرى»كه البته برداشتى 
فرمايد  مى  كه  است  قرآنى  مضمون  اين  از 
«هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن» و بايد 
است  ژرف  تعابير  همين  حقيقى  عرفان  گفت 
كه در كالم ائمه مى بينيم و تمام آن توصيف 
توحيد حق متعال است در مراتب مختلف ذات 

و صفات و افعال.
مضامين  اين  نظير  افزود:  قضاييه  قوه  رئيس 
غير  شاهد  يا  «و  هست  هم  البالغه  نهج  در 
َماَواُت  مشهود يطلب َفُيصاب َو لم َيْخُلو ِمْنُه السَّ
هم  اين  َعْيٍن»  َطْرَفَة  بَْيَنُهَما  َما  َو  األَْْرُض  َو 
تعبير«يطلب  با  كه  است  قرآنى  مضمون  باز 
انسان  كه  كند  تاكيد  خواهد  مى  َفُيصاب»  و 
او  كردن  طلب  و  خداوند  سمت  به  رفتن  با 
و  كند  پيدا  وصول  ربوبى  ساحت  به  مى تواند 
در زيارت امين ا... حاالت اهل ا... را در ساحت 
ربوبى چنين آورده است كه «اللَُّهَمّ إَِنّ ُقُلوَب 
إِلَْيَك  اِغبِيَن  الَرّ ُسُبَل  َو  َوالَِهٌة  إِلَْيَك  الُْمْخبِتِيَن 
َو  َواِضَحٌة  إِلَْيَك  الَْقاِصِديَن  أَْعالَم  َو  َشاِرَعٌة 
أَْفئَِدَة الَْعاِرِفيَن ِمْنَك َفاِزَعِة» كسانى به محضر 
الهى دست مى يابند كه طاعت نسبت به حق 
اينها  هستند؛  ربوبى  محضر  تسليم  و  دارند 
بندگان  ما  طريق  همين  از  است  واله  قلبشان 
باشيم  داشته  خود  براى  شاخصى  توانيم  مى 
كه بدانيم حالمان در محضر حق تعالى چگونه 
ايم  ايستاده  كجاها  ا...  الى  مسير  در  و  است 
وآيا قلوب ما  نسبت به حق تعالى واقعًا واله و 

شيفته است يا نيست.
در جلسه ديروز مسئوالن عالى قضايى درباره 
رهبرى  معظم  مقام  رهنمودهاى  اجراى  نحوه 

در هفته قوه قضاييه بحث و بررسى شد.

رئيس قوه قضائيه عنوان كرد:

تشكيل كميته هاى بررسى 
راهكارهاى عملياتى رهنمودهاى رهبرى

آمادگى مسكو براى تحويل بخش دوم 
سامانه اس 300 به تهران

آمادگى  از  روس  رسانه هاى  از  نقل  به  رويترز  خبرگزارى 
 300 اس  دفاعى  سامانه  دوم  بخش  تحويل  براى  مسكو 

به ايران خبر داد. 
همكارى هاى  براى  فدرال  خدمات  رييس  فومين،  الكساندر 
دومين  تا  است  آماده  كشور  اين  كه  گفته  روسيه  نظامى 
بخش از سامانه دفاعى موشكى اس 300 را به زودى به ايران 

تحويل دهد.
تهران و مسكو اولين بار در سال 2007 قرارداد خريد سامانه 
دفاعى موشكى اس 300 را امضاء كردند اما رييس جمهور 
صهيونيستى  رژيم  و  غرب  فشارهاى  دليل  به  روسيه  وقت 
امنيت  شوراى  قطعنامه هاى  قرارداد  اين  كه  بهانه  اين  به 
سازمان ملل عليه ايران را نقض مى كند، اجراى اين قرارداد 

را به حالت تعليق درآورد.
گذشته  سال  روسيه  رييس جمهور  پوتين،  والديمير 
ممنوعيت تحويل اين سامانه دفاعى به ايران را لغو كرد از 
اين رو تهران و مسكو رايزنى ها براى انعقاد قرارداد جديد را 
آغاز كردند. روسيه اولين محموله از سامانه دفاعى موشكى 

اس 300 را به ايران تحويل داده است.

از سوى رئيس قوه قضائيه؛
پنج حقوقدان براى عضويت در 

شوراى نگهبان به مجلس معرفى شدند
سخنگوى هيات رئيسه مجلس گفت:رئيس قوه قضائيه پنج 
مجلس  به  نگهبان  شوراى  در  عضويت  براى  را  حقوقدان 
معرفى كرد. بهروز نعمتى از معرفى نامزدهاى جديد حقوق 

دانان شوراى نگهبان به هيات رئيسه مجلس خبر داد.
عباسعلى  عليزاده،  گفت:احمدرضا  تهران  مردم  نماينده 
كدخدايى، احمد بيگى حبيب آبادى، محمد هادى صادقى 
به  قضائيه  قوه  رئيس  سوى  از  موسوى  ا...  فضل  سيد  و 
نگهبان  شوراى  جديد  دانان  حقوق  انتخاب  جهت  مجلس 

معرفى شدند. 
وى ادامه داد: انتخاب اعضاى حقوق دان شوراى نگهبان در 
دستور كار روز 23 تيرماه صحن علنى مجلس قرار خواهد 
احمدرضا  پيك،  ره  سيامك  عضويت  ساله   6 دوره  گرفت. 
عليزاده و محمد سليمى در شوراى نگهبان تيرماه امسال 

به پايان رسيده است.

در  اسالمى  سرزمين هاى  كامل  آزادى  بر  تاكيد 
اولين پيام رئيس جديد ستاد كل نيروهاى مسلح

به  مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  رئيس   باقرى  محمد  سرلشكر 
مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد فطر پيام تبريكى خطاب به 

مقامات كشورى و لشكرى صادر كرد.
كل  ستاد  رئيس   ويژه  دفتر  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به 
باقرى  محمد  سرلشكر  تبريك  پيام  در  مسلح،  نيروهاى 
فرا  مناسبت  به  لشكرى  و  كشورى  مقامات  به  خطاب 
رسيدن عيد سعيد فطر آمده است: فطر تحفه و هبه الهى 
نشينان  خاك  بر  افالك  از  عميم  نعيمى  چون  كه  است 
در  قرآن  با  همنشينى  و  بيدارى  شب هاى  قدرشناس 
رحمتش  نسيم  از  لطف  شميم  و  مى بارد  رمضان  فضيلت 
جان شيفتگان حق تعالى را صفا داده و دل هاى مكدر را به 

آينه كرامت جال مى بخشد.
بال  سايه  در  را  عالميان  نيز  كروبيان  مى افزايد:  پيام  اين 
اقبال حضرت غفور گرفته و منشور قبولى به معراجيان اعطا 
مى كنند. در اين رنگين كمان الهى، پارسايى، تقوا و معرفت، 

شيرين ترين دستاوردهايى است كه به بار مى نشيند.

هيات اقتصادى 150 نفرى ايتاليا 
هفته آينده به ايران مى آيد

يك هيات اقتصادى 150 نفره از استان ماركه ايتاليا شامل 
120 شركت فعال در زمينه هاى مختلف و 30 مقام استانى 
به منظور ديدار با طرف هاى ايرانى و نشست رو در رو با 

بازرگانان بيست و يكم تيرماه عازم ايران مى شوند.
نمايندگان شركت هاى تجارى حاضر در اين هيات شامل 
مبلمان،  غذايى،  صنايع  و  كشاورزى  حوزه هاى  فعاالن 
اتوماسيون،  اتومكانيك،  داخلى،  طراحى  ساختمان، 
و  داروسازى  تجديدپذير،  انرژى هاى  جواهرآالت، 
مد  ورزشى،  لوازم  آرايشى،  لوازم  پزشكى،  بيوتكنولوژى 

و طراحى لباس و گردشگرى و امور فرهنگى هستند.
آقاى  رياست  به  كه  ايتاليا  ماركه  استان  تجارى  هيات 
مى كنند،  سفر  ايران  به  استان  اين  استاندار  «چريشولى» 
مذاكره با مقام هاى كشور و همچنين بخش خصوصى را به 
منظور شناخت ظرفيت ها و بررسى زمينه هاى سرمايه گذارى 

در ايران در برنامه خود دارد.
از  تا  مى رود  سارى  به  تهران  از  سپس  تجارى  هيات  اين 
بازرگانان  با  و  بازديد  مازندران  استان  توليدى  مركزهاى 
ايرنا،  گزارش  به  كنند.  مذاكره  رو  در  رو  صورت  به  آنجا 
ناحيه   20 از  يكى   (Marche ايتاليايى:  (به  ماركه 
صورت  به  و  دارد  قرار  كشور  اين  مركز  در  كه  ايتالياست 

خود مختار اداره مى شود.
ايتاليا در سال هاى نه چندان دور نخستين شريك تجارى 
آن  در  كشور  دو  مبادالت  ارزش  و  شد  مى  شناخته  ايران 
سالها به ركورد هفت ميليارد و 500 ميليون يورو در سال 
رسيده بود كه اين رقم در سال هاى اعمال تحريم به يك 

ميليارد و 400 ميليون يورو كاهش يافت.
وزير  نخست  رنتزى»  «ماتئو  امسال  ماه  فروردين  اواخر 
وارد  اقتصادى  و  سياسى  نفره  هيات 250  صدر  در  ايتاليا، 

تهران شد.
رئيس  حضور  در  و  سفر  اين  حاشيه  در  ايتاليا  و  ايران 
جمهورى ايران و نخست وزير ايتاليا هفت سند همكارى در 
زمينه گردشگرى و فعاليت هاى فرهنگى، همكارى صنعتى، 
راه آهن، نفت و گاز، فرودگاهى، توليد انواع مفتول، ميلگرد 
و تسمه مورد نياز صنايع خودرو و برپايى نمايشگاه هاى بين 

المللى امضا كردند.

بين الملل
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در  گفت:  جمهورى  رئيس  اول  معاون 
انتقال  به  توجه  مقاومتى  اقتصاد  چارچوب 
قراردادهاى  در  كشور  به  نوين  هاى  فناورى 

خارجى ضرورى است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى معاون اول رئيس 
در  دوشنبه  ظهر  جهانگيرى  اسحاق  جمهورى، 
جلسه ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى با تاكيد 
قالب  در  نوين  هاى  فناورى  انتقال  ضرورت  بر 
به  خارجى  قراردادهاى  در  مقاومتى  اقتصاد 
كشور، تاكيد كرد: ضرورت انتقال فناورى هاى 
جديد به كشور موضوعى است كه رهبر معظم 
انقالب نيز نسبت به آن تاكيد ويژه اى داشته اند 
و الزم است اين موضوع در قراردادهاى خارجى 

به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد.
و  فناورى  پيوست  نامه  نظام  تدوين  به  وى 
قراردادهاى  در  داخلى  هاى  توانمندى  توسعه 
در  كه  ملى  مهم  هاى  طرح  و  المللى  بين 
فرماندهى  ستاد  دبيرخانه  كارگروه  جلسات 
كرد  اشاره  است،  شده  تدوين  مقاومتى  اقتصاد 

اين  با  مرتبط  اجرايى  هاى  دستگاه  افزود:  و 
اصالحى  نظرات  روز   10 مدت  ظرف  موضوع، 
خود را بصورت مكتوب به دبيرخانه ستاد ارائه 
براى  تكميل،  از  پس  نامه  نظام  اين  تا  دهند 

تصويب در جلسه آتى ستاد مطرح شود.
فناورى  و  ارتباطات  وزراى  كه  جلسه  اين  در 
و  دفاع  تجارت،  و  معدن  صنعت،  اطالعات، 
ارشاد  و  فرهنگ  مسلح،  نيروهاى  پشتيبانى 
امور  اجتماعى،  رفاه  و  كار  تعاون،  اسالمى، 
اقتصادى و دارايى، نيرو، نفت، رييس سازمان 
مديريت و برنامه ريزى كشور، رييس سازمان 
گردشگرى،  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث 
جمهورى،  رييس  فناورى  و  علمى  معاون 
و  اجرايى  امور  در  جمهور  رييس  معاونين 
جمهور،  رييس  اقتصادى  مشاور  مجلس، 
سازمان  رييس  و  مركزى  بانك  كل  رييس 
ستاد  دبير  داشتند،  حضور  نيز  سيما  و  صدا 
فرماندهى اقتصاد مقاومتى گزارشى از جلسات 
برگزار شده با حضور نمايندگان دستگاه هاى 

و  فناورى  پيوست  نظام نامه  تدوين  و  مرتبط 
قراردادهاى  در  داخلى  هاى  توانمندى  توسعه 
بين المللى و طرح هاى مهم ملى ارائه كرد.

اجرايى  هاى  دستگاه  شد  مقرر  جلسه  اين  در 
در  را  خود  اصالحى  نظرات  روز   10 ظرف 
ستاد  دبيرخانه  به  نامه  نظام  اين  خصوص 

ارسال كنند.
وزير  گزارش  ارائه  همچنين  نشست  اين  در 

ستاد  منتخب  كارگروه  جلسات  از  نفت 
بررسى  براى  مقاومتى  اقتصاد  فرماندهى 
قراردادهاى  الگوى  و  ساختار  عمومى،  شرايط 
جديد  الگوى  بررسى  روند  نفت،  باالدستى 
پيشنهادهاى  و  شد  آغاز  نفتى  قراردادهاى 
و  بحث  مورد  كارگروه  اين  در  شده  مطرح 
به  مباحث  ادامه  و  گرفت  قرار  نظر  تبادل 

شد. موكول  ستاد  آينده  جلسه 

معاون اول رئيس جمهورى:

لزوم انتقال فناورى هاى نوين در قراردادهاى خارجى

دولت  اقدامات  جمهور  رييس  پارلمانى  معاون 
براى ممانعت از پرداخت حقوق هاى غيرمتعارف 

را تشريح كرد.
به گزارش ايسنا؛ حجت االسالم مجيد انصارى 
درباره اقدامات دولت در راستاى تدوين قوانين 
الزم در راستاى برخورد با حقوق هاى غيرمتعارف 
گفت: دولت در حال بررسى روى موضوع قانون 
مديريت خدمات كشورى است و ان شاءا... اليحه 
با  كشورى  خدمات  مديريت  قانون  به  مربوط 

تقديم  مى شود،  اعمال  آن  روى  كه  اصالحاتى 
مجلس خواهد شد.

معاون پارلمان رياست جمهورى ادامه داد: در 
اليحه جامع مديريت خدمات كشورى تمامى 
موضوعات از جمله نظام عادالنه پرداخت پيش 
پرداخت ها  نظام  كلى  صورت  به  و  شده  بينى 

بايد در اليحه مذكور سامان يابد.
انصارى افزود: در حال حاضر نيز پرداخت ها در 
كشورى  خدمات  مديريت  قانون  اجراى  قالب 

است.  دستگاه ها  برخى  قوانين  و  آزمايش  كه 
البته ناهماهنگى هايى در اين رابطه وجود دارد 

و عدم تعادل در قوانين مشهود است.
و  تعديلى  اقدامات  از  بخشى  داد:  ادامه  وى 
در  است  دولت  اختيار  حوزه  در  كه  اصالحى 
العمل ها  دستور  نامه ها،  آئين  اصالح  قالب 
برخى  و  است  انجام  حال  در  دولت  توسط 
اصالحات نيز صورت گرفته كه بخشنامه وزير 

اقتصاد در اين رابطه بود.
انصارى افزود: بخشى از قوانين كه نياز به اصالح 
دارد، ان شاءا... در حال شناسايى است و در اليحه 

مديريت خدمات كشورى لحاظ مى شود.
وى ادامه داد: در اصالح قانون مديريت خدمات 
كشورى، اگر با قوانينى روبرو شديم كه ناهماهنگى 
داشت دولت موضوع را بررسى و به مجلس ارائه 

خواهد كرد، تا اصالحات قانونى انجام شود.
انصارى در خصوص پرداخت وام هاى كالن در 
برخى سازمان ها گفت: در قالب آئين نامه ها و 
اساسنامه داخلى بانك ها و شركت ها، وام هايى 
پرداخت شده كه البته با بخشنامه وزير اقتصاد 
شده  رسيدگى  نيز  موضوع  اين  به  حدودى  تا 
است. دولت نيز در حال بررسى است تا وحدت 
نظام  و  شود  لحاظ  رابطه  اين  در  نيز  رويه اى 

عادالنه اى برقرار شود.
جامع  اليحه  تقديم  با  اميدوارم  افزود:  وى 
مديريت خدمات كشورى، به مسائل مطرح در 
مجلس  و  شود  رسيدگى  پرداخت ها  خصوص 
نظام  شاهد  تا  بگذارد  وقت  شاء ا...  ان  نيز 

عادالنه عدالت پرداخت باشيم.
انصارى در خصوص انگيزه هايى كه در رابطه 
با افشاى فيش هاى حقوقى غير متعارف مطرح 
است، گفت: آنچه مسلم است دولت يازدهم از 
ابتدا انضباط و شفاف سازى مالى را در دستور 
كار خود قرار داده است و دستور صريح رئيس 

جمهور به پيگيرى اين موضوع روشن است.
داد:  ادامه  جمهورى  رياست  پارلمان  معاون 
اقدام قاطع معاون اول رئيس جمهور از ابتداى 
اين موضوع بيانگر اراده جدى دولت در شفاف 
سازى و ايجاد نظام عادالنه در پرداخت ها است.

به گزارش خانه ملت وى تصريح كرد: رئيس 
كردند  تاكيد  دولت  هيئت  نشست  در  جمهور 
با  متعارف  غير  حقوق هاى  پرداخت  مسئله 
به  بايد  دولت  است  شده  مطرح  انگيزه اى  هر 
عنوان فرصت از موضوع استفاده كند و برخى 
اين  در  نيز  را  گذشته  دولت هاى  مصوبات  از 

رابطه اصالح كند.

از سوى معاون پارلمانى رييس جمهور انجام شد؛

تشريح  اقدامات  دولت براى  ممانعت از پرداخت حقوق هاى  غيرمتعارف
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شماره 12 - سه شنبه 15 تير 1395 نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران :
خريداران طال ضرر مى كنند!

بازار اين روزهاى سكه و طال با نوسان روبرو شده و در چند روز 
اخير سيرى صعودى به خود گرفته و قيمت اين فلز زرين رو به 
افزايش رفته و تقريبا بيشتر افراد جامعه در پرس و جوهاى روزمره 

خود از حال و هواى بازار طال مى پرسند.
بازار  حركتى  روند  از  مختلفى  نظرات  حوزه  اين  كارشناسان 
طال در روزهاى آينده داشته اند به طورى كه برخى از آنها از 
افزايش نرخ طال تا پايان سال ميالدى و برخى از كاهش آن 
صحبت مى كردند و عده كمى هم در خصوص زمان ثبات آن 
اتحاديه  رييس  متاسفانه  اما  دادند؛  قرار  ما  اختيار  در  اطالعاتى 
طال و جواهر تهران در گفتگوى اختصاصى خود با بازار نيوز از 

وضعيت بازار تحت نظارت خود اظهار بى اطالعى كرد.
*من پيغمبر نيستم كه بازار طال را پيش بينى كنم!

اتحاديه  رييس  با  كه  مكررى  هاى  تماس  و  ها  پيگيرى  در 
طال و جواهر تهران محمد كشتى آراى داشتيم؛ عاقبت موفق 
"در  ما  سوال  به  پاسخ  در  وى  كه  شديم  ايشان  با  صحبت  به 
"من  داشتند:  اظهار   " طال  و  سكه  بازار  بينى  پيش  خصوص 

پيغمبر يا پيش گو نيستم كه بتوانم طال را پيش بينى كنيم".
مطمئنا  كند  بينى  پيش  را  آن  بتواند  كسى  اگر  كرد:  تاكيد  وى 
را  طال  و  سكه  بازار  توان  نمى  كه  بدانيد  بايد  شود  مى  ميلياردر 

تحليل كرد.
*طال به 1400 دالر هم مى رسد

در  تهران  جواهر  و  طال  اتحاديه  اول  معاون  ولى  محمد  ابراهيم 
گفتگو با خبرنگار بازار نيوز اظهار داشت:  پيش بينى وضعيت طال 
آينده  وضعيت  تواند  مى  كسى  كمتر  و  است  دشوارى  بسيار  كار 
آن را تخمين بزند و اگر كارشناسان نيز پيش بينى مى كنند نظر 

شخصى خود را بيان مى كنند.
تا  طال  افزايشى  روند  معتقدند  طال  بازار  كارشناسان  افزود:  وى 
دوماه آينده همچنان ادامه خواهد داشت و ممكن است نرخ انس 
آن به هزار و 400 دالر نيز برسد كه در مقابل هر مثقال طال نيز 

500 هزار تومان خواهد شد.
به  ايران  داخلى  مرزهاى  در  طال  قيمت  كرد:  عنوان  ولى  محمد 
در  حضور  و  اشتياقى  بى  از  گرفته  نشات  كه  كم  تقاضاى  علت 
ماه رمضان است حدود 9/8 هزار تومان در هر مثقال نسبت به 

كشورهاى ديگر ارزان تر است.
و  كاهش  موجب  طال  و  سكه  بازار  در  نوسان  كرد:  تاكيد  وى 
كه  شود  مى  اقتصادى  هر  در  خدمات  و  ها  كاال  قيمت  افزايش 
در صورت افزايش قيمت طال و افزايش قيمت محصوالت پس 
محصوالت  قيمت  اما  ميابد  كاهش  طال  قيمت  مدتى  گذشت  از 

تغيير نخواهد كرد.
گروه  دو  براى  طال  قيمت  افزايش  كرد:  عنوان  ولى  محمد 
هستند  كمى  تعداد  كه  دارن  سرمايه  و  پرده  پشت  افراد 
چندانى  سود  جامعه  افراد  ساير  براى  و  بود  خواهد  آور  سود 

داشت. نخواهند 
وى در خصوص افزايش يا كاهش سرمايه گذاران در بازار طال 
پس از باال رفتن قيمت آن تصريح كرد: طبق برآوردهاى انجام 
حدودا  زيرا  شده  بازار  اين  وارد  پول  كمى  ميزان  كنون  تا  شده 
2 سال گذشته هر مثقال طال به 540 دالر رسيد اما با كاهش آن 

بسيارى از سرمايه گذاران ورشكست شدند.
 *خريداران طال ضرر مى كنند!

تهران  جواهر  و  طال  اتحاديه  رييس  نايب  حكاك  طاهر  مهدى 
گفت: افزايش يا كاهش قيمت طال بستگى به روند سياست هاى 
موجود در كشورهاى جهان دارد و اتفاقاتى كه در اروپا، آمريكا، آسيا 

و ايران رخ مى دهد بر روى تعيين قيمت اين فلز تاثير گذار است.
وى در خصوص پيش بينى بازار طال و سير صعودى آن اظهار داشت: 
پيش بينى بازار طال اصال امكانپذير نيست زيرا در هر گوشه اى 
در جهان يك اتفاق جديد رخ مى دهد كه ممكن است به صورت 

مستقيم يا غير مستقيم بر روى بازار طال  تاثيرگذار بگذارد.
حكاك تاكيد كرد: در گذشته مردم بيشتر پول خود را با خريد طال 
وارد بازار طال مى كردند تا هم سرمايه گذارى كرده باشند و هم 
از نظر زيبايى و آراستگى از آنها استفاده كنند اما در حال حاضر 
كه  كنند  مى  طال  بازار  وارد  را  خود  درآمد  از  كمى  بخش  مردم 

بيشتر جنبه سرمايه گذارى دارد.
بانكى  هاى  سپرده  سود  نرخ  كاهش  به  توجه  با  افزود:  وى 
سرمايه هاى خارج شده از بانك ها وارد بازار طال نخواهد شد؛ 

زيرا اين بازار در شرايط فعلى سود آور نيست.
*مردم ديگر فريب بازار طال را نمى خورند!

احمد وفادار رييس سابق اتحاديه طال و جواهر تهران در گفتگو با 
خبرنگار بازار نيوز گفت: با توجه به اتفاقاتى كه ميان انگلستان و 
اروپا رخ داد ه و همچنين تغييراتى كه بورس لندن به وجود آمده 
طورى  به  گرفته  پيش  در  را  صعودى  سيرى  طال  جهانى  قيمت 
كه قيمت طال 110 دالر نسبت به هفته گذشته افزايش يافته كه 

علت اصلى آن تبدل پول انگليس به طال بوده است.
وى تاكيد كرد: اين تغييرات اقتصادى در جهان عالوه بر طال بر 
روى دالر نيز تاثير داشته و ما شاهد افزايش نرخ دالر نيز هستيم.
وفادار تصريح كرد: براى ثبات قيمت طال نمى توان به راحتى 
زمان تعيين كرد زيرا ممكن است به علت يك اتفاق سياسى در 
گوشه اين از جهان يك روزه قيمت كاهش يا افزايش پيدا كند.
اقتصادى،  وضعيت  بودن  تعادل  در  را  طال  فلز  قيمت  ثبات  وى 
امنيت و چالش هاى جهانى دانست و افزود: با اين تفاسير پيش 
بينى مى شود كه اين نوسان قيمت تا تحويل سال ميالدى ادامه 

داشته و پس از آن به ثبات برسد.
وفادار در خصوص افزايش سرمايه گذارى مردم با افزايش قيمت 
طال عنوان كرد: در گذشته چندين مرتبه مردم فريب بازار طال 
را خورده و سرمايه هاى خود را از دست داده اند بنابراين احتمال 
سرمايه گذارى در اين حوزه بسيار پايين است زيرا شرايط فعلى 
بازار نشان مى دهد مردم بيشتر سرمايه هاى خود را وارد بخش 

مسكن كرده اند.

نگاه اقتصاد

قابل توجه مشتركان همراه اول و ايرانسل ؛
با اين روش از شر 

پيامك هاى تبليغاتى خالص شويد!
نفيس،  هداياى  با  مسابقات  حافظ،  فال  پيشواز،  آهنگ 
آموزش زبان انگليسى، كمك به كودكان سرطانى، حمايت 
از تيم ملى، تناسب اندام و غيره ترفندهايى هستند كه هر 
روز عالوه بر كسر هزينه از مشتركان تلفن هاى همراه، آنها 
را كالفه كرده است. هر كدام از اين پيامك ها كه با هدف 
كسب درآمد از مشتركان تلفن همراه است ، به راحتى قابل 

دريافت، و به سختى قابل حذف و پيگيرى است.
پيامك هايى كه به ظاهر هزينه كم و ناچيزى كسر مى 
كند اما در كل هزينه هاى هنگفتى مى شود و سودجويان 

در اين وادى بهره بسيارى مى برند.
يكى از مشتركان اين اپراتورها كه به گفته وى روزانه بيش از 
پنج پيامك تبليغاتى دريافت مى كند، مى گويد: بيش از نصف 
شارژ تلفن همراهم براى اين پيامك ها خرج مى شود بدون 

اينكه موافق اين مساله باشم و يا گزينه اى را تاييد كنم.
وى مى افزايد: اين پيامك ها به گونه اى شده كه ديگر 
صداى دريافت پيامك براى من اهميتى ندارد و حتى اگر 

پيامك ضرورى و مهمى برسد، متوجه آن نمى شوم.
يكى ديگر از مشتركان كه از اين پيامك ها كالفه شده 
است، مى گويد: هرگونه عدد و حرفى براى لغو اين پيامك 
ها ارسال كردم اما متاسفانه هنوز هم پيامك هاى تبليغاتى 
را دريافت مى كنم. مديركل ارتباطات و اطالعات فناورى 
خوزستان در اين باره گفت: تا زمانى كه مشتركان شماره 
اى را وارد نكنند يا به درخواستى پاسخ ندهند هيچ كدام از 

اين خدمات فعال نخواهد شد.
روانشناسى  نظر  از  متاسفانه  افزود:  جهان  ملكى  عليرضا 
و گفتارى و نوشتارى اين پيامك ها به گونه اى هستند 
توجهى  بى  يا  غفلت  از  و  زنند  مى  گول  را  مخاطب  كه 

مخاطبان سوءاستفاده مى كنند.
وى بيان كرد: ممكن است يك آهنگ پيشواز در نخستين بار 
به صورت رايگان نصب شود اما تنها در نخستين پيامك رايگان 
بودن اين آهنگ ذكر شده و آهنگ هاى بعدى با كسر هزينه است 

كه مخاطب بايد در اين خصوص دقت كند و كليد تاييد را نزند.
خدمات،  برخى  لغو  براى  همچنين  گفت:  جهان  ملكى 
مشتركان بايد عدد يا حرفى را ارسال كنند كه در صورت 
بدون  يا  فاصله  با  و  حرف  بودن  بزرگ  يا  كوچك  ارسال 

فاصله بودن، آن سرويس حذف نخواهد شد.
ادامه  خوزستان  فناورى  اطالعات  و  ارتباطات  كل  مدير 
داد: متاسفانه اين ترفندها براى كسر هزينه از مشتركان 
افزود:  وى  است.  شده  اپرتورها  درآمد  منبع  و  دارد  وجود 
مراجعه  با  توانند  مى  مساله  اين  پيگيرى  براى  مشتركان 
به سايت www.cra.ir و ورود به سامانه 195 شكايت 

خود را وارد كنند.
اول  همراه  مشتركان  همچنين  داد:  ادامه  جهان  ملكى 
براى لغو پيامك هاى تبليغاتى مى توانند عدد يك را به 
شماره 8999 ارسال كنند و مشتركان ايرانسل نيز با شماره 
هاى  تلفن  كنند.   لغو  را  ها  پيامك  اين  گيرى800#* 
همراه وسيله اى براى گسترش ارتباطات و كاهش هزينه 
رفت و آمد و موارد ديگر هستند و نبايد اپراتورها كارى 
آزار  و  سودجويى  براى  ابزارى  به  وسيله  اين  كه  كنند 

مردم تبديل شوند.

نرخ  هاى جديد سود تسهيالت بانكى ابالغ شد
بانك مركزى در بخشنامه اى مصوبه جديد شوراى پول و 
اعتبار در خصوص تعيين سود تسهيالت عقود مشاركتى و 

غيرمشاركتى را به بانك ها ابالغ كرد.
متن كامل بخشنامه به اين شرح است: احترامًا؛ بدين وسيله 
به استحضار مى رساند شوراى پول و اعتبار در يك هزار و 
دويست و بيستمين جلسه مورخ 1395.4.8، ضمن تأييد و 
حمايت كامل از اقدامات و تدابير بانك مركزى در فراهم 
كردن و تمهيد شرايط براى كاهش نرخ هاى سود بانكى 
همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد كالن و به ويژه نرخ 
تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخير شبكه بانكى كشور 
در خصوص تعديل نرخ هاى سود على الحساب سپرده هاى 
براى  درصد   15 حداكثر  نرخ  تصويب  و  تأييد  و  بانكى 

سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار يك ساله  مقرر كرد.
نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشاركتى بانك ها و مؤسسات 
اعتبارى و همچنين نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتى 
و  اعتبارى  مؤسسات  يا  بانك  ميان  قرارداد  در  درج  قابل 
مشترى، حداكثر معادل 18 درصد تعيين مى شود. همچنين 
تسهيالت  براى  كشاورزى  بانك  تسهيالت  سود  نرخ 
تسهيالت  ساير  براى  و  درصد   15 معادل  سرمايه گذارى 

معادل 18 درصد تعيين شد.

طيب نيا :
رشد بدهى هاى دولت بى سابقه است!

وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه 40 هزار ميليارد 
اوراق در اصالحيه بودجه 95 پيش بينى شده است، گفت: 
شده  بى سابقه  گذشته  به  نسبت  دولت  بدهى هاى  حجم 
در  دارايى  و  اقتصادى  امور  وزير  طيب نيا  على  است. 
اظهار  مسكن  رهنى  اوراق  انتشار  از  رونمايى  مراسم 
ميليارد  هزار   40  ، 95 بودجه  قانون  اصالحيه  در  داشت: 

تومان اوراق جديد پيش بنى شده است.
داخلى  ناخالص  توليد  به  دولت  بدهى  نسبت  گفت:  وى 
دولت  طلبكاران  و  بوده  نابسامان  اما  نيست  بااليى  رقم 
سود  گرفتيم  جدى  تصميم  ببرند  سود  آن  از  نمى توانند 
اوراق دولتى را در زمان هاى مقرر به صورت دقيق پرداخت 
كنيم.  وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: حجم بى سابقه 
بدهى دولت نسبت به دوران هاى سابق وجود دارد و برنامه 

جامعى براى ابعاد آن طراحى شده است.
كار  دستور  در  بانكى  نظام  اصالح  اينكه  بيان  با  طيب نيا 
برنامه   شده  تنظيم  كه  برنامه هايى  از  يكى  گفت:  است 
جامع علمياتى زمان بندى در اين خصوص بوده كه بدون 

حل و فصل آن نمى توان بازارهاى را توسعه داد.

دريچه اقتصاد

كرايه  بازار  به  درحالى  تابستانى  تقاضاى  افزايش 
رسيدن  فرا  با  كه  داده  رونق  گازوئيل  كارت هاى 
گازوئيل  سهميه  ابطال  جديد  دور  فطر  سعيد  عيد 

خودروهاى فاقد بيمه كليد مى خورد.
و  سوخت  ستاد  مركزى،  بيمه  توافق  براساس 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى از عيد فطر 
(چهارشنبه 16 تير 95) كارت گازوئيل خودروهاى 
فاقد بيمه شخص ثالث ابطال و سهميه سوخت 

اين دسته از خودروها سوزانده خواهد شد.
گازوئيل  سهميه  ابطال  طرح  گذشته  سال  از 
خودروهاى فاقد بيمه شخص ثالث كليد خورد و در 
نهايت از ابتداى خرداد ماه سال جارى، شركت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى براى مالكان خودروهاى 
سنگين و گازوئيل سوز فاقد بيمه شخص ثالث پيام 
هشدار پايانى درباره قطع سهميه سوخت در زمان 

سوخت گيرى در جايگاه ها صادر كرد.
پخش  ملى  شركت  سوى  از  شده  ارائه  آمارهاى 
 50 از  بيش  مى دهد  نشان  نفتى  هاى  فرآورده 
فاقد  كشور  در  ديزلى  خودروى  دستگاه  هزار 
سوخت  كارت  كه  هستند  ثالث  شخص  بيمه 
اين خودروها كماكان مورد استفاده قرار مى گيرد 
كه با ابطال كارت و حذف سهميه گازوئيل اين 
حدود  روزانه  متوسط  طور  به  خودروها  از  دسته 

سه ميليون ليتر در مصرف گازوئيل كشور صرفه 
جويى حاصل مى شود.

و  نقل  و  حمل  مديريت  ستاد  حال،  همين  در 
سوخت از غير فعال شدن كارت سوخت ناوگان 
حمل  و نقل عمومى فاقد بيمه از عيد فطر (16 
تير ماه 1395) خبر داده و اعالم كرده است: به 
حدود 54 هزار خودرو فاقد بيمه شخص ثالث در 

اين زمينه اخطار يك  ماهه صادر شده است.
با صدور آخرين پيام هشدار به خودروهاى فاقد 
پخش  ملى  شركت  هماهنگى  با  و   ديزلى  بيمه 
و  سوخت  هوشمند  سامانه  نفتى،  فرآورده هاى 
ستاد مديريت حمل و نقل  و سوخت كشور بستر 
و زيرساخت هاى قطع سهميه گازوئيل اين دسته 
از خودروها از عيد فطر امسال فراهم شده است.

سيدناصر سجادى مديرعامل شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى اخيرا در گفتگو با مهر با بيان 
اينكه براساس مذاكراتى كه با شركت هاى بيمه و 
بيمه مركزى انجام شده است، تخصيص سهميه 
بيمه  فاقد  سوز  گازوئيل  خودروهاى  به  گازوئيل 
شد،  خواهد  قطع  سال جارى  در  ثالث  شخص 
شده  تعيين  زمان  در  كه  صورتى  در  است:  گفته 
شخص  بيمه  تمديد  به  اقدام  خودروها  مالكان 
ثالث خودروى گازوئيل سوز خود نكنند، سهميه 

سوخت اين خودروها قطع خواهد شد.
ابطال كارت هاى گازوئيل اجاره اى كليد خورد

همزمان با آغاز شمارش معكوس حذف كارت و 
ابطال سهميه گازوئيل خودروهاى فاقد بيمه، از 
چند روز گذشته مسدودسازى و ابطال كارت هاى 
هوشمند گازوئيل مهاجر و كرايه اى در برخى از 

شهرهاى مرزى كشور كليد خورده است.
كارت هاى  از  برخى  كه  است  قرار  اين  از  ماجرا 
گازوئيل داراى سهميه باال به جايگاه هاى سوخت 
برخى از شهرهاى مرزى كشور منتقل و سهميه 
گازوئيل اين خودروها پس از برداشت به برخى از 
كشورهاى همسايه همچونئپاكستان و افغانستان 

قاچاق مى شود.
در همين حال، شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى، هم در تعريف كارت هاى اجاره اى گازوئيل 
يا  مهاجر  گازوئيل  كارت هاى  است:  كرده  اعالم 
به تعبيرى اجاره اى كارت هايى هستند كه مالكين 
آنها نسبت به اجاره كارت به افراد سودجو اقدام 
مرزى  مناطق  به  كارتها  اين  سپس  و  مى كنند 
قاچاق  مسير  در  آنها  سهميه  و  منتقل  كشور 

فرآورده هاى نفتى مورد استفاده قرار مى گيرد.
و  تابستان  فصل  به  ورود  با  ديگر،  عبارت  به 
افزايش تقاضاى فصلى مصرف اين فرآورده نفتى 

در بخش حمل و نقل كشورهاى هسمايه به ويژه 
كارت هاى  مهاجرت  روند  افغانستان،  و  پاكستان 

كرايه اى گازوئيل هم شدت گرفته است.
اجراى  جزئيات  تشريح  در  منش  گيتى  عبداهللا 
مهاجر،  گازوئيل  هاى  كارت  مسدودسازى  طرح 
در  گازوئيل  كارت  يك صد  مسدودى  با  گفت: 
جايگاه هاى منطقه چابهار، از قاچاق بيش از 150 
هزار ليتر فرآورده گازوئيل جلوگيرى به عمل آمد.
اين مقام مسئول در شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى با اعالم اينكه به منظور جلوگيرى از عرضه 
خارج از شبكه و مبارزه با كارت هاى مهاجر گازوئيل، 
در  تهران  ستاد  از  ارسالى  تراكنش هاى  بررسى  با 
طول روزهاى اخير، 100 كارت سوخت كه عمدتا 
متعلق به مينى بوس ها بودند، شناسايى و از قاچاق 

بيش از 150 هزار ليتر گازوئيل جلوگيرى شد.
با  چابهار  نفتى  فرآورده هاى  پخش  منطقه  مدير 
تراكنش هاى  تمامى  اساس  اين  بر  اينكه  بيان 
مربوط به سوخت گيرى گازوئيل از مديريت سامانه 
مى  دريافت  ماهيانه  صورت  به  سوخت  هوشمند 
شود و با اتخاذ مكانيسم هايى خاص و با تكيه بر 
تجربيات كارشناسان منطقه تراكنش هاى مشكوك 
مورد  كارت هاى  مسدودى  به  نسبت  و  شناسايى 

نظر اقدام شده است.

تابستان و رونق كرايه كارت هاى سوخت!

آخرين روزهاى تيرماه 93 بود كه كلنگ احداث روگذر جوادااليمه 
مديريتى  دوره  در  اهواز  شهر  ترافيكى  كور  هاى  گره  از  يكى  در 
سيد خلف موسوى بر زمين زده شد و حاال شهردارى اهواز با همه 
قرار  بزرگ  هاى  پروژه  اين  اجراى  برابر  در  كه  فرودهايى  و  فراز 
مى گيرد به وعده خود عمل كرده است و در آستانه افتتاح پل اصلى 
اين تقاطع قرار داريم. از اين رو بهتر ديديم پاى صحبت اعضاى 
شوراى چهارم اهواز بنشينيم تا زواياى اين پل در البه الى سخنان 

اعضاى پارلمان شهرى شكافته شود.
*رامى عالسوند: عزم جدى براى خدمت

اهواز  شهر  اسالمى  شوراى  دوره  چهارمين  رييس  عالسوند  رامى 
از  يكى  جوادااليمه  پل  كار  گفت:  جوادااليمه  روگذر  خصوص  در 
بهترين و پيشرفته ترين كارهاى عمرانى در سطح شهر اهواز بوده 
كه به همت معاونت فنى و عمرانى شهردارى و نيز نظارت بى وقفه 
شهردار  وقفه  بى  زحمات  و  اهواز  شهر  شوراى  عمران  كميسيون 

محترم مهندس سيد خلف موسوى به انجام رسيده است.
سنگين  بسيار  ترافيكى  گره  پل  اين  ساخت:  خاطرنشان  عالسوند 
روزهاى پنجشنبه و جمعه بهشت آباد را براى هميشه به حداقل مى 
رساند. همچنين مى تواند بر مسير شرق به غرب اهواز تاثيرگذار 
باشد و مسير جاده ماهشهر را در شرق و سه راه خرمشهر را در 
غرب عمال بهم متصل نمايد. همچنين پل جوادااليمه مى تواند 
بخش عمده اى از گره ترافيكى منطقه پادادشهر و بلوار جوادااليمه 

و كوى جمهورى و همه اين قسمت ها را برطرف كند.
رييس چهارمين دوره شوراى اسالمى شهر اهواز ادامه داد: اين 
اين  وضعيت  وجهى  بهترين  به  تواند  مى  ترافيكى  نظر  از  پل 
منطقه را كه روزهاى پنجشنبه و جمعه بار سنگينى دارد، برطرف 
كند و باعث مى شود زمان ايستادن در ترافيك براى آحاد مردم 
به حداقل رسيده و نيز مسيرها كوتاه تر از گذشته مى شوند كه 
همين باعث كاهش در مصرف سوخت و متعاقبًا كاهش آلودگى 
محيطى بر اثر دود ناشى از از خروجى اگزوزها و تضمين سالمتى 

مردم اهواز باشد.
عالسوند تصريح كرد: پل جوادااليمه كه به صورت بتونى ساخته 
باشد  مى  فرعى  قسمت  دو  و  اصلى  پل  يك  شامل  و  است  شده 
عمرانى  فنى  معاونت  سوى  از  كامل  و  جامع  اى  نقشه  اساس  بر 
شهردارى اهواز به پيمانكار اين پروژه داده شد كه متاسفانه در اين 
عمليات با مشكالت عديده اى كه غير قابل پيش بينى بود روبرو 
شديم، از قبيل برخورد با لوله هاى آب و فاضالب و بخصوص لوله 
مواجه  نيز  آن  قطعى  مشكالت  با  گاز  نشتى  خطر  جز  به  كه  گاز 
شديم. خوشبحتانه با حمايت و تاكيد شهردار منتخب شورا توانستيم 
بر اين مشكالت با كمترين ميزان قطعى فايق شويم كه هرچند 

هزينه بر بود اما شهروندان اهوازى را راضى نگه داشتيم.
رييس شوراى شهر اهواز اضافه كرد:قسمت اصلى اين پل روگذر را 
دوشنبه همين هفته به مردم غيور و شهيد پرور اهواز از سوى شوراى 
چهارم و شهردارى اهواز تقديم مى كنيم و قسمت فرعى آن را نيز 

سعى داريم در كمترين مدت ممكن به بهره بردارى برسانيم.
عالسوند در ادامه افزود: شوراى چهارم و شهردار منتخب اين شورا 
كارنامه خود را با افتتاح اين پل هاى زير گذر و روگذر و نيز تعريض 
پل شهيد دقايقى و طراحى عمرانى براى شهر اهواز ادامه مى دهد 

و اميدواريم كه مورد قبول مردم شهيد پرور اهواز قرار گيرد.
از  حداكثرى  استفاده  دوره  اين  در  ما  سعى  داشت:  اظهار  وى 
پتانسيل نيروى انسانى كار آزموده و نيز بودجه اندكى است كه در 
وضعيت مالى موجود بتوانيم كار عمرانى انجام داده و باعث افزايش 

رضايتمندى عمومى شويم.
مهندس  از  دارد  جا  گفت:  پايان  در  اهواز  شهر  شوراى  رييس 
كه  داشت  سعى  خالصانه  و  مستمر  صورت  به  انصافا  كه  موسوى 
هم وضعيت مالى شهردارى را در نظر بگيرد و هم كارهاى عمرانى 
را پيش ببرد و صبورى ايشان در برابر انتقادات و فشارهاى حاشيه 
اى نتوانست در اراده و عزم جزم ايشان تغييرى ايجاد كند، تشكر 
نمايم. اميدوارم خداوند زحمات ايشان را اجرى جزيل عطا فرمايد و 
مردم شريف اهواز نيز از كار ايشان نهايت رضايت را داشته باشند.

*سلحشور: يكى از بهترين كارهاى عمرانى
در  اهواز  شهر  شوراى  عمران  كميسيون  رييس  سلحشور  جمشيد 
پل  غيرهمسطح  تقاطع  پروژه  گفت:  جوادااليمه  روگذر  خصوص 
جوادااليمه شامل دو دستگاه پل است كه يكى پل اصلى و ديگرى 

پل فرعى مى باشد. 
وى افزود: دوشنبه مراسم افتتاحيه و بهره بردارى از پل اصلى است 
و پل فرعى آن هنوز كامل نشده است كه اميدواريم پل فرعى تا 
دهه مبارك فجر يا اتمام سال به پايان برسد.  سلحشور ادامه داد: 
پل اصلى مى تواند بر مسير شرق به غرب اهواز تاثيرگذار باشد و 
مسير جاده ماهشهر را در شرق و سه راه خرمشهر را در غرب عمًال 

بهم متصل نمايد.
تقاطع  اين  داد:  توضيح  شهر  شوراى  عمران  كميسيون  رييس 
صورت  به  را  اسالمى  جمهورى  بلوار  و  دارد  دسترسى  پل  يك 

روگذر به بلوار شهيد هاشمى وصل مى كند. طول اين پل 650 
متر است و عرض آن 2 و شش دهم متر است يعنى از پل هاى 
بسيار بزرگ و مهمى است كه خوشبختانه توسط شهردارى اهواز 

به بهره بردارى رسيده است.
سلحشور افزود: اين پل 9 دهانه دارد به طول سى متر و تا به حال 
94 شمع بتونى به قطر يك متر و نيم و به عمق چهل متر كار 
شده و حدود 5 هزار متر مكعب بتن ريزى و 25 هزار متر مربع 
قالب بندى و 2 هزار تن آرموتور بندى انجام شده است كه حجم 

و بزرگى كار را در آمار گفته شده مى توان ديد.
رييس كمسيون عمران شوراى شهر خاطرنشان ساخت: كارهايى 
كه انجام شده براى آزادى مسير جابجايى خط لوله آب به طول 
چندين  در  فاضالب  لوله  جابجايى  و  بوده  مسير  در  كه  متر   150
نقطه و نيز احداث پلى به عنوان تمهيدات حفاظتى بر روى لوله 
گاز ايجاد كرديم كه براى اجرايى شدن اين عمليات الزامى بود و 
انصافًا معاونت فنى عمرانى شهردارى كار بزرگى انجام شده؛ اعم 
بتن  كارهاى  بهترين  از  پيمانكار؛  ريزى  بتن  عمليات  و  نظارت  از 

ريزى است كه تاكنون ديده ام.
خوبى  به  پل  اين  امروز  اميدوارم  كرد:  اضافه  پايان  در  سلحشور 
به  شهردارى  و  شورا  سوى  از  هديه  يك  عنوان  به  و  شود  افتتاح 

مردم خوب اهواز هديه شود.
*اسكندر زنگنه: هديه اى در پايان رمضان

شهر  شوراى  شهرى  نقل  و  حمل  كميسيون  عضو  زنگنه  اسكندر 
يك  جوادااليمه  روگذر  داشت:  اظهار  گويى  و  گفت  در  هم  اهواز 
حلقه از رينگ مواصالتى شهر اهواز است كه باعث اتصال روان 

شرق و غرب اين شهر مى شود.
زنگنه توضيح داد: در حوزه عملياتى كردن طرح جامع حمل و نقل 
و ترافيك شهر، بخش عمده اى از كار در حوزه روگذر ها و زير 
گذرهاست كه در شرف تكميل است و ما مى توانيم مدعى شويم 
ازميدان دانشگاه تا اتوبان اصلى اهوازكه به جاده رامهرمز منتهى 
مى شود يا به اصطالح ميدان تپه تا ميدان 4 شير، دارد شكل و 
شمايل خودش را مى گيرد و افق آينده آن بر اساس پروژه هايى 

كه اجرا شده يا در دست اقدام است در حال ترسيم است.
اين عضو شوراى چهارم اهواز ادامه داد: به اميد خدا امروز شاهد 
هستيم روگذر جوادااليمه هم افتتاح مى شود و رينگ حمل و نقل 
عمومى شرقى ـ غربى در اهواز كه مى تواند تاثير زيادى در رفت 
شهروندان  از  و  شود  مى  بردارى  بهره  آماده  باشد  داشته  آمدها  و 
اهوازى به ويژه كسانى كه در اين منطقه ساكن هستند و از ميدان 
پل  يا  رمضان  كوى  و  امام  خيابان  سمت  به  اسالمى  جمهورى 
شهيد هاشمى تردد مى كنند درخواست مى كنم اين پروژه را به 
عنوان هديه اى در پايان يكماه ضيافت الهى از طرف شوراى شهر 

پذيرا باشند.
زنگنه با اشاره به انتقادهايى كه در گذشته از سوى وى متوجه برخى 
اقدامات شده بود، گفت: به واسطه اين كه اين متن را عموم مردم به 
خصوص فعاالن فضاهاى مجازى و رسانه هاى عمومى مطالعه مى 
كنند، بايد عرض كنم از قديم گفته اند پاداش هر كار خيرى، خير 
است و مفيد و پاداش كار شر ، شر است و فلذا بايد به نوبه خودم در 
خصوص كارهاى عمرانى كه انجام شده اند و يا در حال انجام شدن 
هستند، تشكر مى كنم و از دست اندركاران پروژه هاى عمرانى كه 

نمونه اش روگذر جوادااليمه مى باشد، تقدير نمايم.
اسكندر زنگنه گفت: با بهره بردارى از روگذر جوادااليمه نياز اين 
منطقه تا چهل پنجاه سال ديگر بر طرف مى شود، ديگر اين كه 
اين پروژه براى مردم اهواز منشاء خير و بركت است و مردم در 
تردد راحت مى شوند و عبور و مرور ساده تر مى شود و شهروند 
ما كه مجبور است قسمتى از وقتش را پشت چراغ قرمز بگذراند؛ 

آسوده تر مى شود و هزينه عمومى كاهش مى يابد.
روگذر  پروژه  كه  مطلب  اين  بيان  با  خود  سخنان  پايان  در  زنگنه 
جوادااليمه يك كار عام المنفعه و خير انديشانه است كه در شهر 
و در حوزه كارهاى عمرانى صورت مى گيرد گفت: اعتقاد دارم كه 
كار خير را بايد اجر نهاد و نسبت به كار ضعيف هم بايد اعتراض 

كرد و در رفع و اصالحش اقدام نمود.
*رضوى: گره هايى كه روگذر مى گشايد

در  اهواز  شهر  اسالمى  شوراى  عضو  رضوى  جواد  محمد  سيد 
بايد تشكر كنيم از همه  خصوص پروژه روگذر جوادااليمه گفت: 

دوستان عزيزى كه زحمت كشيدند و اين پروژه ى ارزشمند را با 
كيفيتى خوب به انجام رسانيدند. 

رضوى اعالم كرد: پروژه روگذر جوادااليمه مى تواند بخش عمده 
اى از گره ترافيكى منطقه يك و هشت شهر اهواز به ويژه محالت 
پاداد، بلوار جوادااليمه و كوى جمهورى و در مجموع ترافيك همه 

اين مناطق را برطرف كند و اين كار ارزشمندى است.
پروژه  افزود:  خوزستان  استان  پرورش  و  آموزش  اسبق  مديركل 
هاى بزرگ عمرانى اجرا شده در مدت زمان گذشته از عمر شوراى 
چهارم مثل تعريض پل شهيد دقايقى در كيانپارس و پروژه هايى 
مثل زيرگذر شريعتى، تقاطع واليت و چهارشير كه هم اكنون در 
دست اقدام است كارهاى بسيار خوبى است. رضوى اظهار داشت: 
بعضى پروژه ها به دليل مشكالتى كه دارند كمى ُكند انجام شده 
مثل زير گذر شريعتى و به اين خاطر براى مردم مشكالتى ايجاد 
كرده است. يا پل واليت كه بسيار عقب افتاده است و مى دانم 
كه از سال هاى قبل از ما هم بوده اما انتظار است در همين دوره 

شوراى چهارم هم اين پروژه هاى باقى مانده به سرانجام برسند.
روگذر  گفت:  خود  سخنان  پايان  در  رضوى  جواد  محمد  سيد 
جوادااليمه گره هاى ترافيكى عمده اى از شهر را به خصوص در 
روزهاى پنجشنبه در ورودى و خروجى بهشت آباد كه عبور و مرور 
مردم و هم به اصطالح ثقل ترافيك در بهشت آباد بيشتر است، 

خواهد گشود و موجب رضايتمندى عمومى مى باشد.
*خورشيدى: شاهكار شوراى چهارم

جانعلى خورشيدى رييس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى 
شهر اهواز در خصوص بهره بردارى از پل اصلى روگذر جوادااليمه 
اظهار داشت:پل اصلى روگذر جوادااليمه يكى از شاهكارهاى شورا 
چهارم است. به اين دليل كه سپاه حضرت وليعصر در جاده شوش 
با عبور از سه راه خرمشهر و لشكر آباد و پل پنجم و جوادااليمه و 
شهيد هاشمى و پل واليت و سه راه فرودگاه و عبور از كوى ملت 

مجدداً به سپاه وليعصر متصل مى شود.
شهردار  اگر  است  اين  من  حرف  همه  داشت:  اظهار  خورشيدى 
پتانسيل  ندارم  شك  كند  اعمال  را  خودش  اجرايى  تفكر  محترم 
شهردارى و شورا در حدى هست كه تا پايان دوره چهارم عالوه بر 
اتمام پل هاى شرق رودخانه كارون همين كار را در غرب رودخانه 
كارون نيز حدفاصل فلكه دانشگاه به سمت دانشگاه آزاد به انجام 
برساند و اگر اين اتفاق ميمون محقق شود رضايت مردم كامل و 
وصول عوارض به روز خواهد شد و چشم انداز جديد و روشنى براى 

شوراى پنجم ايجاد مى شود.
رييس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر اهواز اظهار 
داشت: آنچه براى ما مهم است و به آن تاكيد و پافشارى داريم، 
اجراى  و  آن  نظارت  و  شورا  گذارى  قانون  و  شورا  قداست  حفظ 

مصوبات شورا توسط شهردار اهواز است.
خورشيدى در پايان گفت: در مورد روگذر جوادااليمه بايد عرض 
كنم اين كارى بى نظير و ارزشمند است اما در اين پروژه و تحويل 

آن توسط پيمانكار مى شد بهتر عمل كرد. 
*ممبينى: برگى درخشان در كارنامه شورا و شهردار

هدايت ممبينى عضو چهارمين دوره از شوراى اسالمى شهر اهواز 
در خصوص پروژه جوادااليمه گفت: پل روگذر جوادااليمه را كه 
البته ادامه چند كار عمرانى است و امروز قرار بر افتتاح آن مى باشد 
بايد به عنوان برگى درخشان در كارنامه شوراى چهارم و شهردار 

منتخب اين شورا و پرسنل فنى شهردارى اهواز دانست.
فوتبال  فدراسيون  رييسه  هيات  عضو  و  المللى  بين  داور  اين 
جمهورى اسالمى ايران با بيان اين مطلب كه شهردارى با حمايت 
شورا توانست در كمترين زمان ممكن از نظر عمرانى وارد سلسله 
كارهايى شود كه مى توان گفت گره كور ترافيك شهرى را براى 
چند دهه آينده رفع مى نمايد؛ اظهار داشت: اين روند در كارهاى 
عمرانى كه اكثراً پل سازى، روگذر و زير گذر مى باشند دنباله كار 
درخشانى است كه سال ها قبل شهردارى اهواز در تعريض و افتتاح 
اتوبان هاى بزرگ انجام داد و امروزه پس از دو دهه وقفه كارهايى 
اين چنينى براى رفع ترافيك به اجرا در مى آيد كه مى توان گفت؛ 
اين پروژه ترافيك سنگين روزهاى پنجشنبه بهشت آباد و شرق 

اهواز را به حداقل ممكن مى رساند.
و  خوب  كارهاى  از  بايد  كه  است  مسلم  پر  كرد:  تصريح  ممبينى 
ارزشمند و عمرانى كه تاثيرات بسزايى در رفاه مردم و ترسيم آينده 
شهر خواهد داشت؛ تقدير و تشكر به عمل آورد و شايسته است به 
مجموعه شهردارى اهواز به واسطه اقدامات عمرانى صورت گرفته 

تبريك گفت.
هدايت ممبينى در پايان اين گفت و گو وعده داد: درآينده نزديك 
باز هم شاهد اين گونه افتتاحيه ها خواهيم بود بخصوص زيرگذر 
زيادى  اهميت  از  كه  چهارشير  روگذر  و  واليت  پل  شريعتى، 
برخوردار هستند و اميدوارم شورا بتواند با همراهى شهردار در ادامه 

اين روند عمرانى كارنامه اى درخشان بجاى بگذارد.
منصور محرابى

عضو شوراي شهر اهواز :

روگذر جوادااليمه يكى از شاهكارهاى شوراى چهارم است 



متولدين فروردين ماه
امروز هيچ ترديدى نداريد كه موضع تان را اثبات كنيد، حتى اگر اين 
كار محبوبيت تان را لكه دار كند. احساس مى كنيد كه اگر اكنون 
تنها باشيد يك لذت خوشايندى را تجربه خواهيد كرد. از اين كه 
بتوانيد مستقل عمل كنيد هيجان زده مى شويد. البته مى توانيد به 
هيجان دلخواه تان دست پيدا كنيد و لزومى ندارد كه جنگ و دعوا 
راه بيندازيد. سعى كنيد روى نكته اى دست بگذاريد كه ديگران با 
شما مخالف اند، بعد راهى پيدا كنيد تا سر آن موضوع به تفاهم 

برسيد، به اين ترتيب مى توانيد همه را مجذوب خودتان كنيد.
متولدين ارديبهشت ماه

اما  بيان كند،  درستى  به  را  تان  احساسات  نيست  قادر  تان  كالم 
خودتان فكر مى كنيد كه ديگران مقصود شما را درك مى كنند. 
خوش بينى شما باعث شده كه حقايق را آن طور كه در واقعيت 
هستند نبينيد. شايد اگر با واقعيت روبرو شويد تا مدتى احساس 
ناراحتى كنيد، اما مطمئن باشيد كه اگر حقيقت را بدانيد بهتر از 

اين است كه از ناشناخته ها بترسيد.
متولدين خرداد ماه

امروز خيلى ساده لوحانه فكر مى كنيد كه اگر هر چه در ذهن تان 
مى گذرد را فاش كنيد همه چيز بهتر پيش خواهد رفت. اما بدانيد 
كه هيچ نتيجه ى خوشايندى تضمين شده نيست، زيرا نمى توانيد 
رفتارها و واكنش هاى اطرافيان تان را تحت فرمان درآوريد. البته 
بى تابى نكنيد، صبورى به خرج دهيد تا فشارها فروكش كنند و 

بعد به دنبال نتيجه گيرى باشيد.
متولدين تير ماه

امروز تصميم داريد كه ايده هاى جديدتان را عملى كنيد، اما به 
نظر مى رسد كه افكار شما و ديگران با يكديگر سازگارى ندارند. 
فكر مى كنيد كه اگر همين اآلن دست به كار نشويد فرصت را 
از دست خواهيد داد. دوست داريد كه به درون الك خودتان فرو 
برويد، زيرا از اين كه احساس ضعف كنيد عصبى مى شويد. به 
حس ششم تان اطمينان كنيد و نگذاريد كه ترس هاى بى مورد 

بر تصميم گيرى شما تأثير بگذارند.
متولدين مرداد ماه

خشم  دهيد  قرار  بررسى  مورد  را  تان  احساسات  امروز  اگر  شايد 
فروخورده ى شما سر باز كند، حتى اگر سعى كنيد كه بر افكار 
است.  ناپذير  اجتناب  وضعيت  اين  هم  باز  نكنيد  تمركز  منفى 
چه  تان  درون  در  كه  دانند  نمى  هم  تان  دوستان  ترين  نزديك 
غوغايى برپاست، زيرا براى اين كه احساسات درون تان را پنهان 
كنيد ماسك خوشحالى به صورت زده ايد. اگر كسى سعى كند كه 
شما را تحت كنترل درآورد ممكن است مسايل حل نشده ى بين 

تان دوباره بروز كنند.
متولدين شهريور ماه

سخت  تان  براى  اما  برويد،  خودتان  راه  به  كه  داريد  تمايل  امروز 
است كه در برابر شخص قدرتمندى كه افكار ديگرى براى شما در 
سر دارد بايستيد. واكنش شديد شما در دفاع از تصميمى كه گرفته 
ايد ممكن است حتى خودتان را متعجب كند. به نظر مى رسد كه 
مى خواهيد به هر قيمتى كه شده به راه خودتان برويد. اتفاقات غير 
منتظره مجبورتان خواهند كرد كه نقشه هاى قبلى را كنار بگذاريد 
و همه ى حواس تان را به مسير پيش رو بدهيد. يادتان باشد كه 

انعطاف پذيرى سالح امروز شما در مقابله با تحوالت است.
متولدين مهر ماه

امروز كمى دشوار است كه تصميم بگيريد چه چيزهايى در زندگى 
تان جنبه ى عمومى دارند و چه چيزهايى خصوصى و شخصى. 
شايد نسبت به يك ايده ى جديد خيلى هيجان زده باشيد، اما فكر 
مى كنيد كه اگر آن را به اجرا بگذاريد آشوب درست خواهد شد. 
به هر حال اگر دعوايى پيش آمد يادتان باشد كه به هيچ وجه در 
دفاع از خودتان از عقايد و عادت هايتان حرف نزنيد، بهتر است 

اين گونه مسايل را نزد خودتان نگه داريد و قاطى دعوا نكنيد.
متولدين آبان ماه

خواهند  تان  سراغ  به  مضطربانه  تالطمات  از  اى  مجموعه  امروز 
شدت  به  است  ممكن  شد  اشتباه  مسيرتان  در  چيزى  اگر  آمد. 
اى  ساده  چندان  كار  هم  تان  احساسات  بيان  اما  شويد،  نگران 
تنها  نيست.  مناسبى  حل  راه  زيرا  نكنيد،  انكار  را  چيزى  نيست. 
مشكل  اين  از  رفت  برون  براى  توانيد  مى  اكنون  كه  راهكارى 
در پيش بگيريد اين است كه بدانيد نقطه نظرات متفاوت زيادى 
مى توانند همزمان وجود داشته باشند. پس حواس تان باشد كه 

فقط چيزى كه شما مى گوييد درست نيست.
متولدين آذر ماه

اگر امروز بخواهيد نقش يك فيلسوف عاقل را بازى كنيد ممكن 
است دچار آشفتگى هاى احساسى شويد. در عوض بهتر است كه به 
معنويات بپردازيد. بايد سعى كنيد عقل و منطق را كنار بگذاريد و آن 
چه را در قلب تان مى گذرد بيان كنيد. ديگران هم خسته شده اند 
از اين كه مى بينند شما احساسات تان را ناديده مى گيريد و تظاهر 
مى كنيد كه همه چيز خوب است. اگر ديگران متوجه نقطه ضعف 

تان شوند آن قدرها هم كه فكر مى كنيد اتفاق وحشتناكى نيست.
متولدين دى ماه

كنيد  مى  فكر  شود  مى  گذاشته  بحث  به  موضوعى  كه  وقتى 
دوست  گردد.  مى  خارج  شما  كنترل  از  چيز  همه  ناگهان  كه 
البته  بزنيد،  شما  را  نهايى  حرف  موضوعى  هر  در  كه  داريد 
شما  به  است.  زيادى  ى  خواسته  اين  كه  دانيد  مى  خودتان 
توصيه مى شود كه دست از كنترل همه جانبه ى امور برداريد، 
رفت.  خواهد  پيش  خوشايندتر  چيز  همه  كه  ديد  خواهيد  بعد 
بگذاريد كس ديگرى مديريت كارها را به عهده بگيريد و شما 
انرژى هاى خود را براى مسير طوالنى اى كه در پيش داريد 
در  مؤثرى  هاى  گام  توانيد  مى  ترتيب  اين  به  كنيد.  ذخيره 

برداريد. تان  اهداف  پيشبرد  جهت 
متولدين بهمن ماه

به  امروز  را  گذشته  تكرارى  هاى  حرف  همان  كه  داريد  تصميم 
شيوه اى جديد و خالقانه بزنيد. پس به شما توصيه مى شود كه از 
اين فرصت استفاده كنيد و با ديگران ارتباط برقرار نماييد. به نظر 
مى رسد كه پيام مهمى داريد كه مى خواهيد به شخص خاصى 
بگوييد. شايد اول اش فكر كنيد كه درست وارد عمل نشده ايد، 

اما مقاومت و پشتكار شما در نهايت جواب خواهد داد.
متولدين اسفند ماه

يك قدم به عقب برداريد و ببينيد كه كجا مى توانيد لذتى را كه 
مى خواهيد پيدا كنيد. شايد امروز فرصت زيادى براى استراحت 
كردن نداشته باشيد، اما مى توانيد براى آخر هفته برنامه ريزى 
كنيد و چند فعاليت تفريحى ترتيب دهيد. به تعهدات تان با تمام 
وجود عمل كنيد، هيچ كس نمى تواند مانع پيشرفت شما باشد. 
درست است كه كارهاى زيادى داريد كه بايد انجام شان دهيد، 
تعادل  تا  كند  كمك  شما  به  تواند  مى  تفريح  و  شادى  كمى  اما 

را برقرار كنيد.

 فالوده هايى سالم و سريع
اين فالوده سالم و خوش طعم به يك چشم به هم زدن 

مى تواند از هلو و شليل و يا زردآلو درست شود.
زمان الزم : 10 دقيقه

مواد الزم براى انواع هلو : براى 4 نفر
هلو و شليل و يا زردآلوى رسيده و برش خورده  

2 پيمانه    
1 پيمانه شير فاقد چربى   
170 گرم ماست هلوى كم چربى  
1 پيمانه يخ خرد شده   

طرز تهيه انواع فالوده هلو:
تركيب  را  ماست  و  شير  و  ها  ميوه  كن  مخلوط  در 

مى كنيم تا وقتى كه صاف و يك دست شود.
به تدريج يخ ها را اضافه مى كنيم و باز هم به مخلوط 
با  را  ليوان  هر  تمايل  صورت  در  دهيم.  مى  ادامه  كردن 

ميوه اى تازه آرايش دهيد.
▪  فالوده زغال اخته:

مشابه فالوده هلو مى باشد اما به جاى هلو از زغال اخته 
استفاده مى شود بدين ترتيب كه از 5/1 پيمانه زغال اخته 

و نصف پيمانه شاتوت يخ زده يا تازه را استفاده مى شود.
▪  فالوده توت فرنگى:

مشابه فالوده زغال اخته از 5/1 پيمانه توت فرنگى و نصف 
پيمانه تمشك استفاده مى شود.

▪  فالوده مخلوط:
از مخلوطى از زغال اخته و توت فرنگى بدست مى آيد اما 
يخ استفاده نمى شود. مخلوط آماده شده را درون قالبهاى 
مورد نظر ريخته و روى آنها را فويل مى كشيم و شكافى 
روى فويل مى دهيم و به مدت 4 الى 6 ساعت در فريزر 

قرار مى دهيم.

سوپ جوجه و ذرت تازه با شير
سوپ  خوردن  كه  كنيد  تصور  است  ممكن  اگرچه 
مبتال  بيماران  براى  موثرى  درمان  تواند  نمى  جوجه 
است  بهتر  اما  باشد،  آنفلوآنزا  يا  سرماخوردگى  به 
اطمينان  كرده  تهيه  شما  براى  مادرتان  كه  سوپى  به 
سوپ  خوردن  ها  بررسى  طبق  كه  چرا  باشيد،  داشته 
سرماخوردگى  بهبود  در  موثرى  نقش  تواند  مى  جوجه 

باشد. داشته 
مواد الزم براى سوپ جوجه و ذرت تازه با شير :

سينه جوجه پوست كنده، بدون استخوان يا ران مرغ  
350 گرم     

4 عدد ذرت شيرى   
مقدارى آب جوجه كم نمك   
1 عدد فلفل دلمه اى تكه شده  

يك فنجان شير    
4/1 و 1 فنجان سيب زمينى تكه شده   
به ميزان الزم نمك و فلفل سياه   
به ميزان الزم فلفل قرمز خرد شده ( به دلخواه)  

طرز تهيه :
آب جوجه و جوجه و ذرت را در ظرف ريخته و در آن را 
بسته و با درجه حرارت باال گرم مى كنيم تا جوش بيايد 
و سپس شعله را كم مى كنيم. بعد از 12 دقيقه يا وقتى 
كه جوجه ديگر صورتى نبودند جوجه ها و ذرت را خارج 

كرده و تكه تكه مى كنيم.
كنيم.  مى  اضافه  جوجه  آب  به  را  ها  اى  دلمه  فلفل 
هم  و  كرده  مخلوط  هم  با  را  ها  زمينى  سيب  و  شير 
ها  جوجه  كنيم.  مى  اضافه  جوجه  آب  به  و  زنيم  مى 
جوجه  آب  به  را  انها  و  كنيم  مى  تكه  تكه  چنگال  با  را 

بر مى گردانيم.
ذرت ها را از وسط از چوب ان نصف مى كنيم و آن ها 
را نيز به ظرف روى اجاق بر مى گردانيم. نمك و فلفل را 
اضافه مى كنيم. روى سوپ جوجه و ذرت تازه با شير را 
مى توانيم با فلفل دلمه اى و فلفل قرمز باقى مانده تزئين 

مى كنيم. غذا آماده سرو است.

تاك پلو غذاى محلى شاهرود
مواد الزم :

3 پيمانه برنج   
300 گرم برگ مو   

500 تا 600 گرم مرغ بدون استخوان  
1 عدد پياز    

1 قاشق غذاخورى سويا سس   
1 قاشق چايخورى پودر خردل  
1 قاشق سوپخورى گرد ليمو عمانى  

به ميزان الزم نمك و فلفل  
به ميزان الزم ادويه و زردچوبه  
به ميزان الزم زعفران   
به ميزان الزم روغن   

طرز تهيه تاك پلو :
رو  پياز  كنيد.  تقسيم  كوچك  هاى  تكه  به  را  ها  مرغ 
خرد كنيد و روى مرغ بريزيد. پودر ليمو عمانى، پودر 
اضافه  مرغ  به  زعفران  و  نمك  و  سس  سويا  و  خردل 
ساعت   1 حداقل  براى  يخچال  داخل  بگذاريد  و  كنيد 

بماند تا مزه دار شود.
برگ موها را بشوييد و خرد كنيد و در يك قابلمه براى 

چند دقيقه بپزيد و بعد آبكش كنيد.
برنج را به روش كته يا آبكش آماده كنيد و برگ مو ها را 

با پلو مخلوط كنيد و بگذاريد تا پلو دم بكشد.
تو اين فاصله هم در يك قابلمه روغن بريزيد و مرغ ها 
را به آن اضافه كنيد و بگذاريد تا مرغ ها سرخ شوند و 
بعد هم به آن كمى زردچوبه و ادويه بزنيد و بگذاريد تا با 

كمى آب خوب بپزد و به همراه پلو سرو كنيد.
نكاتى براى تهيه تاك پلو :

1. پودر خردل را از عطارى ها مى توانيد تهيه كنيد.
توانيد  مى  هم  گوسفندى  ماهيچه  از  مرغ  جاى  به   .2

استفاده كنيد.

آمده  پايين  شان  نفس  به  اعتماد  كه  افرادى 
راحتى  به  توانند  نمى  دوستان  جمع  در  و 
چند  بكارگيرى  با  توانند  مى  كنند،  صحبت 
راهكار ساده مورد توصيه كارشناسان، بر اين 
و  (گفت  خودگويى  كنند.  غلبه  خود  مشكل 
گو با خود) هاى مثبت، مهربانى با خويشتن، 
توجه به ديگران، انديشيدن به اينجا و اكنون، 
غلبه بر ناآرامى هاى عصبى و مشاهده پيامد 
اين  در  كه  است  راهكارهايى  جمله  از  مثبت 

زمينه توصيه مى شوند.
خودگويى (گفت و گو با خود)

براى غلبه بر احساس دستپاچگى در موقعيت هاى 
اجتماعى از خودگويى هاى مثبت استفاده كنيد؛ 

مثال اينكه:
تأييد  به  نيازى  دارم،  رضايت  خودم  از  من 
هاى  صحبت  به  اشتياق  با  ندارم.  ديگران 
طريق  همين  از  و  دهم  مى  گوش  اطرافيان 

با آنها ارتباط برقرار مى كنم.
با افراد غريبه، در مهمانى ها آشنا خواهم شد 
و صحبت مى كنم بدون آنكه نگران باشم در 

مورد من چه فكر مى كنند.
مهربانى به خويشتن

فكر  اين  هستيد،  جمع  در  كه  هنگامى  اگر 
در  ديگران  كه  دهد  مى  مانور  ذهنتان  در 

و  دستپاچه  كنند،  مى  قضاوتى  چه  شما  مورد 
مضطرب خواهيد شد. 

كنيد  يادآورى  خودتان  به  را  نكته  اين  بايد  اما 
كه بسيار بعيد است ديگران با همان معيارهاى 
سختگيرانه اى كه شما در مورد خودتان داريد، 

در مورد شما فكر و قضاوت كنند.
خوب حرف زدن در جمع

اجتماعى  هاى  موقعيت  در  كه  افرادى 
دستپاچه مى شوند،عالئم اضطراب از خود 

نشان مى دهند.

توجه به ديگران
در  گرفتن  قرار  از  قبل  كه  است  اين  منطقى 
يك موقعيت يا جمع خاص، در مورد تاثيرى 
اما  كنيد؛  فكر  گذاريد،  مى  جمع  آن  بر  كه 
وقتى در آن جمع قرار گرفتيد، ديگر بايد اين 
افكار را از خود دور كنيد و تمام تمركزتان بر 

كيفيت تعامل با اطرافيان باشد.
انديشيدن به اينجا و اكنون

را  شما  كه  ايد  گرفته  قرار  شرايطى  در  اگر 
و  اندازد  مى  گذشته  از  ناگوار  اى  خاطره  ياد 

دستپاچگى  و  اضطراب  دچار  سبب  همين  به 
و  اينجا  بر  را  ذهنتان  كنيد  سعى  شويد،  مى 

اكنون متمركز كنيد.
غلبه بر نا آرامى هاى عصبى

افرادى كه در موقعيت هاى اجتماعى و ارتباطى 
جسمانى  عوارض  شوند،  مى  دستپاچگى  دچار 
مشابه عالئم اضطراب از خود نشان مى دهند. 
توانايى براى غلبه بر اين عاليم اضطرابى كمك 
زيادى به كنترل دستپاچگى افراد مى كند. بنابراين 
در برابر واكنش عرق كردن، سعى كنيد مچ دست 
هايتان را زير آب سرد بگيريد تا به خنك شدن 
تمام بدن كمك كند. در هنگام بروز لكنت زبان، 
آرام  نفسى  يا  بنوشيد  آب  ليوانى  و  كنيد  مكث 
بخش و عميق بكشيد. در برابر لرزش و تكان، 
پيش از رويدادهاى مهم ورزش كنيد. تمرينات 

آرام سازى ذهن نيز مى تواند بسيار موثر باشد.
مشاهده پيامد مثبت

هيچ  كه  نيست  آن  معناى  به  شدن  عصبى 
كارى درست پيش نمى رود. بلكه افراد عصبى 
و دستپاچه عادت دارند وضعيت را فاجعه آميز 
وضعيت  اين  بر  غلبه  براى  كنند.  بينى  پيش 
مثبت  هاى  حرف  خودتان  به  كه  است  الزم 
بزنيد مثال اينكه دوست دارم در امتحان موفق 

شوم اما اگر رد بشوم دنيا تمام نمى شود.

عزت نفس از مهم ترين و اصلى ترين مسائل 
زندگى  در  كه  است  فردى  هر  زندگى  در 
كودكان از اهميت ويژه اى برخوردار است. در 
بايد  كودكان  در  نفس  عزت  تعريف  در  واقع 
گفت: «هنگامى كه كودكان هويت خود را مى 
يا  منفى  ارزش  خود،  خصوصيات  براى  يابند، 
مثبت قائل مى شوند.به طور كلى ارزيابى هايى 
را  آنان  نفس  عزت  از خود دارند،  كودكان  كه 

تشكيل مى دهد.»
در حقيقت، عزت نفس بر موفقيت هاى كودك 
مثًال  دارد.  بسيارى  تأثير  زمينه ها  تمام  در 
توانايى  درباره  خوبى  احساس  كه  كودكانى 
كه  كودكانى  از  بهتر  معموًال  دارند،  خود  هاى 

عزت نفس خوبى ندارند، درس مى خوانند.
نكته مهم اين است كه والدين در ميزان عزت 

نفس كودكان خود، تأثير زيادى دارند.

براى تقويت عزت نفس كودكان مى توانند چند 
راهكار ساده به كار برد.

و  باشيد  داشته  ماليم  و  مهربان  رفتارى   -1
محبت  البته  كنيد.  محبت  خود  كودكان  به 
بصورت  نبايد  فرزندتان  به  نسبت  شما 

شود. ابراز  سطحى 
2- به احساسات و نظرات فرزندتان توجه كنيد: 
هنگامى كه به شادى يا ناراحتى كودكتان توجهى 
در  نمى دهيد،  نشان  العملى  عكس  و  نمى كنيد 
واقع احساسات او را جدى نمى گيريد و او را مورد 
عزت  ترتيب  بدين  و  مى دهيد  قرار  بى توجهى 
نفس كودكتان را از بين خواهيد برد و اگر چنانچه 
فرزند شما در مورد مسأله اى نظرى مى دهد، به 

حرف هاى وى توجه كنيد.
3- به كودك خود احترام بگذاريد. به اين معنى 
كه براى كودك خود ارزش قائل شويد و او را 

با الفاظ و صفات خوب و محترمانه صدا بزنيد.
مورد  را  خود  كودك  نكنيد  سعى  هرگز   -4
هرگز  همچنين  دهيد.  قرار  تمسخر  و  تحقير 
مورد  را  كودكتان  كه  ندهيد  اجازه  ديگران  به 
تحقير و تمسخر قرار دهند. حتى جمالتى مانند 
«تو هنوز يك بچه هستى» نيز مى تواند سبب 

تحقير كودك شود.
5- كودكتان را بيش از حد مورد حمايت قرار 
مورد  حد  از  بيش  را  خود  كودك  اگر  ندهيد. 
است  ممكن  دهيد،  قرار  پشتيبانى  و  حمايت 
سعى  است.  ضعيف  فردى  كه  كند  احساس 

كنيد بيش از حد آنها را به خود وابسته نكنيد.
6- فرزندتان را با ديگران مقايسه نكنيد. حتى 
قرار  مقايسه  مورد  ديگرتان  فرزندان  با  را  وى 
ندهيد. زيرا اين كار، سبب مى شود كه فرزندتان 

عزت نفس خود را از دست بدهد.
گوش  دقت  به  خود  كودك  حرف هاى  به   -7
نشانه  رفتار  اين  دهيد.  جواب  آنها  به  و  كنيد 

احترام گذاشتن شما به فرزندتان است.
و  سن  با  متناسب  كودك   به  مسئوليت  دادن 
توانايى اش سبب افزايش عزت نفس او مى شود.

فيزيكى  خشونت  و  تهديد  و  تنبيه  از   -8
و  ضرب  يا  كودك  كردن  تنبيه  بپرهيزيد. 
شتم وى و تهديد كردن او، باعث مى شود كه 
كودك شما، عزت نفس خود را از دست بدهد. 
موجودات  با  را  خود  كودك  هرگز  همچنين 

خيالى مانند لولو نترسانيد.
دادن  پاداش  و  كردن  تحسين  و  تشويق   -9
كه  هنگامى  كنيد  سعى  نكنيد.  فراموش  را 
كودكتان، كار خوب و شايسته اى انجام مى دهد، 
و  دهيد  قرار  تحسين  و  تشويق  مورد  را  او 

همچنين مى توانيد به او پاداش يا هديه بدهيد.
10- از نصيحت بيش از حد و دستور دادن به 
نظريات  گاه  هيچ  و  كنيد  خوددارى  فرزندتان 
زيرا  نكنيد.  تحميل  كودكتان  به  را  خويش 
فرزندتان  نفس  عزت  كاهش  سبب  موارد  اين 

خواهد شد.
11- به كودكتان مسئوليت بدهيد. دادن مسئوليت 
به كودك در صورتى كه متناسب با سن و توانايى 
وى باشد و بتواند از عهده آن بخوبى برآيد، سبب 

افزايش عزت نفس و اعتماد به نفس او مى شود.
12- به توانايى ها و عاليق فرزندان خود اهميت 
دهيد و در پرورش استعدادهاى فرزندان كوشا باشيد.

13- نظم و انضباط را در كودك خود پرورش 
با  شدن  مواجه  براى  را  وى  تحمل  و  دهيد 

ناكامى هاى احتمالى افزايش دهيد.
14- به سرگرمى ها و تفريحات مناسب كودك 

خود اهميت دهيد.
15- حتماً نقاط قوت فرزندتان را به او يادآورى 
كنيد. مثًال اگر توانايى يا استعداد خاصى دارد، حتمًا 
نقاط قوت و استعدادش را تحسين كنيد بخصوص 
در جمع. هرگز نقاط ضعف فرزندتان را به شيوه 
اى كه باعث آسيب و كاهش اعتماد به نفسش 
را  او  ضعف  نقاط  كنيد  سعى  نكنيد.  بيان  شود، 

بشناسيد و در جهت اصالح آن قدم برداريد.
16- الگوى خوبى براى فرزندتان باشيد. والدين 
نفس  به  اعتماد  و  نفس  عزت  افزايش  براى 

كودكشان بايد الگوى خوبى براى او باشند.
17- در خانه مشاجره نكنيد و توجه داشته باشيد 
كه مشاجرات در خانه در روحيه كودك شما تأثير 
منفى بر جاى مى گذارد و سبب تضعيف عزت 

نفس وى خواهد شد.

چطور در جمع مثل آب خوردن حرف بزنيم؟

عزت نفس كودك تان را تقويت كنيد

طالع  بينى 

آشپزى

بي حوصلگي هنگامي روي مي دهد كه ما ديگر 
به اطرافيان، اشياي پيرامون خود و فعاليت هاي 
لذت  آن ها  از  و  نبوده  عالقه مند  خود  روزمره 
و  تنوع  فقدان  واقع  در  بي حوصلگي  نمي بريم. 

انگيزش در زندگي است.
يكي از خصوصيات انسان، تنوع طلبي و نياز به 
بيروني  محركات  نوع  و  شكل  در  مداوم  تغيير 
از  ما  مي شود  سبب  حسي  سازگاري  است. 
سازگاري  آييم.  ستوه  به  تكراري  فعاليت هاي 
زماني  حواس،  حساسيت  كاهش  يعني:  حسي 
كه در معرض مداوم يك عامل محرك ثابت 
و تغييرناپذير قرار مي گيرند. مثال پس از خريد 
يك تلفن همراه نو شوق و ذوق فراواني داريم 
تلفن  همان  ماه  دو  يكي  گذشت  از  پس  اما 

همراه برايمان تكراري و مالل آور مي شود.
اين  از  زندگي  در  بي حوصلگي  بر  غلبه  براي 

راهكارها سود بريد:
1- سعي كنيد هر از چند گاهي در زندگي خود 

تغييراتي هر چند جزيي ايجاد كنيد.
2- بيكاري و فقدان فعاليت يك عامل مهم در ايجاد 
بي حوصلگي است. دست به كار شويد، با نشستن 

و به نقطه اي خيره شدن چيزي عوض نمي شود. 
برخيزيد و خودتان را با كاري مشغول سازيد.

3- حس پوچي و اين باور كه زندگي، شغل و 
فعاليت هاي شما بي معني هستند، مي تواند شما را 
تا مرز خودكشي پيش برد. شما نبايد زندگي خود 
را يك دايره بي پايان و هدف بدانيد. اين وظيفه 

خود شماست كه به زندگي خود معنا بخشيد.
4- هر روز يك چيز جديد ياد بگيريد و به علم 

خود بيفزاييد.
فعاليتي  به  بكشانيد.  چالش  به  را  خود   -5
دست بزنيد كه در شما استرس ماليمي ايجاد 
مي كند. مانند برد و باخت (در بازي، ورزش) و 

يا پذيرش ايده هاي جديد.
6- به ياد داشته باشيد كه هيچ چيز كسالت بار 
و خسته كننده نيست، بلكه اين ذهن بي حوصله 
مي بيند.  كسل كننده  را  چيز  همه  كه  شماست 
بي حوصلگي يك امر نسبي و دروني است. افكار 
خود را تغيير دهيد تا احساسات شما نيز تغيير يابند.
نسبت  برانگيزيد.  را  خود  كنجكاوي  حس   -7
به پيرامون خود بي تفاوت نباشيد. سعي كنيد از 
همه چيز سر در بياوريد. البته به غير از مسايل 

شخصي ديگران.
8- خيال پردازي كنيد. خيال پردازي بيش از حد 
حقايق  و  واقعيت ها  از  شما  افتادن  دور  سبب 
رفع  در  مي توانيد  خود  تخيل  از  اما  مي شود، 
بي حوصلگي كمك بگيريد. خيال پردازي كنيد 

و به آرزوهاي خود دست يابيد.
9- تكرار فعاليت هاي روزمره و يا از روي عادت، 

ايده ها،  ديگر  بنابراين  است.  خسته كننده  بسيار 
گزينه ها و احتماالت را هم انتخاب كنيد. مثال هر 
روز براي صبحانه چاي شيرين نخوريد، يك روز هم 
قهوه و يا شير بخوريد و يا هر روز سر يك ساعت 
طرز  گاهي  از  هر  ندهيد.  انجام  را  خاصي  فعاليت 

لباس پوشيدن و يا مدل موي خود را تغيير دهيد.
10- تكراري نباشيد.

چند توصيه كوچك براي غلبه بر بي حوصلگي
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اگر قرار بود تنها از يك گياه براى درمان پزشكى 
استفاده كنم؛ سير خام ارگانيك را انتخاب مى   كردم. 
بـاكـترى ،  و  است  طـبيعى  بيـوتيك  آنـتى  سيـر 
آنفوالنزا،    ويروس ،    انگل،    التهاب،  سرماخوردگى، 

   زگيل، قارچ ها و آفت را از بين مى برد.
بوى سير

اگر هنگام خوردن سير دهانتان بوى بد مى دهد، تنها 
خالص  سموم  شر  از  را  بدنتان  كه  اينست  راهش 

كنيد. سير به همراه سم توليد بوى بد مى كند.
زمانى كه سموم از بين برود بوى بد هم از بين 
مى رود. وقتى كه آشپزى مى كنيد و از بوى سير 
است.  مفيد  بسيار  مى افتد  آب  چشمانتان  پياز  يا 

در واقع اين باعث از بين رفتن عفونت چشم و 
تميز شدن آن مى شود.

قبل از خوردن غذا، سير را برش دهيد
به نام  از سير، تركيبى مبتنى بر گوگرد  دو جزء 
جداگانه  طور  به  كه  است  آليناز  آنزيم  و  آليسين 
در سير حفظ شده است. اما زمانى كه سلول هاى 
سير از هم جدا مى شوند، عناصر آزاد شده، پس 
جديدى  قدرتمند  تركيب  همديگر  با  تماس  از 
تركيب  اين  مى كند.  ايجاد  جديد  آليسين  نام  به 
از  است  سوزاننده  و  تند  بوى  داراى  كه  جديد 

خواص زيادى براى سالمتى برخوردار است.
سير خرد شده بصورت چرخ كرده، فشرده و غيره 

آليسين بيشترى توليد مى كند. زمانى كه سير را 
برش مى دهيد، چند دقيقه فرصت دهيد تا فرايند 

شيميايى توليد آليسين صورت گيرد.
راه حل ديگر براى به حداكثر رساندن اثر سير، جويدن 
آن به مدت يك دقيقه است. در همان زمان داخل و 
بيرون دهان تنفس كنيد. تا جاييكه مى توانيد به جويدن 

ادامه داده و اجازه دهيد هوا عبور كند.
چگونه سير را بپزيم؟

حرارت دادن سير قبل از اينكه زمان الزم براى 
مسئول  كه  آنزيم هايى  باشد،  داشته  نشست 

تشكيل آليسين است را غير فعال مى كند.
قبل از حرارت دادن سير بايد مدت 5- 10 دقيقه 

صبر كنيد. سير با حرارت كم يا متوسط براى زمان 
آليسين  دادن  دست  از  بدون  دقيقه)  (تا 15  كوتاه 
پخته مى شود. اين عمل نه تنها تضمينى براى توليد 
حداكثر آليسين است، بلكه در مقابل حرارت مقاوم 

تر نيز مى شود.
خاصيت سوزانندگى سير

سير پوستتان را مى   سوزاند، پس از استفاده از سير 
بصورت موضعى، مراقب باشيد كه سير را از روى 
پوست برداريد. تكه هاى سير خام را روى پوستتان 
به مدت طوالنى نگذاريد. هنگام برداشتن تكه هاى 
سير خام از روى پوست هر 15 تا 20 دقيقه، بررسى 

كنيد كه آيا سوختگى روى پوستتان هست يا نه.

شگفت آور   ترين گياه دارويى زمين
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«روز استقالل: تجديد حيات» 
در راس باكس آفيس سينماى جهان

«روز استقالل: تجديد حيات» با فروش 40.2 ميليارد دالر در 
64 بازار جهانى، در راس باكس آفيس بين المللى قرار گرفت.
پرطرفدار  و  پرفروش  محصول  استقالل»  «روز  فيلم  ادامه 
كمپانى فاكس در طول 10 روز فروشى 72.6 ميليون دالرى 
را كسب كرد ، در حالى كه قسمت نخست اين فيلم در همين 
بازه زمانى فروشى 135.4 ميليون دالرى را آن هم 20 سال 
كمك  جهانى  مخاطبان  حال  هر  در  بود.  كرده  ثبت  پيش 

كرده اند تا اين فيلم بتواند هنوز به آينده اميدوار باشد.
اين تريلر علمى- تخيلى با كسب 66.1 ميليون دالر در چين، 
13.5 ميليون دالر در بريتانيا، 11.5 ميليون دالر در مكزيك 
و 10.3 ميليون دالر در كره جنوبى تاكنون پيش رفته و در 
مجموع فروش خود را به 249.7 ميليون دالر رسانده است. 
هنوز چندين بازار بين المللى از جمله ژاپن، آلمان و فرانسه 

مانده اند كه بايد اين فيلم در آنجا راهى سينماها شود.
اين فيلم با كارگردانى كارگردان قسمت اصلى يعنى روالند 
گولدبالم  جف  و  پولمن  بيل  يعنى  قبلى  بازيگران  و  امريش 
ساخته شده اما در بازگرداندن ويل اسميت ناموفق بوده است.
دومين  در  دورى»  جستجوى  «در  انيميشن  حال  عين  در 
جايگاه فروش ايستاد و با افزودن 34.4 ميليون دالر به فروش 
قبلى، راه خود را ادامه داد. اين فيلم با نمايش در برزيل در 
در  كرد.  فروش  دالر  ميليون   7.1 و  ايستاد  نخست  جايگاه 
فيلم  بهترين  عنوان  و  كرد  كسب  دالر  ميليون   36.2 چين 
پيكسار از نظر فروش در افتتاحيه را در چين به دست آورد و 
در راس باكس آفيس استراليا نيز قرار گرفت و 22.6 ميليون 
دالر فروخت. در مجموع در بازار جهانى دنباله «درجستجوى 

نيمو» 538.2 ميليون دالر فروش كرده است.    
فيلم «الك پشت هاى نينجاى جهش يافته: خارج از سايه ها» 
نيز سومين فيلم هفته در بازار جهانى شد و با فروش 30.5 
ميليون دالرى كه به مدد اكران در چين كسب كرد و 26.1 
ميليون دالرى كه در بخش ميانى اين سرزمين به دست آورد 
در مكان سوم باكس آفيس جهانى قرار گرفت. اين فيلم در 
مجموع 188.7 ميليون دالر در بازار جهانى كسب كرده است.

مايكل چيمينو سازنده 
«شكارچى گوزن» درگذشت

مايكل چيمينو كارگردان مشهور فيلم هايى چون «شكارچى گوزن»
 و «دروازه بهشت» از دنيا رفت.

ساخت   كه  اسكار  برنده  و  منزوى  كارگردان  چيمينو  مايكل 
فيلم تحسين شده «شكارچى گوزن» را در كارنامه داشت و از 

تهيه كنندگان فيلم نيز بود، در 77 سالگى درگذشت.
تى يرى فرمو مدير جشنواره كن با اعالم خبر درگذشت اين 
كارگردان نوشت: او در آرامش و در كنار عزيزانش درگذشت. 

ما هم او را دوست داشتيم.
هفت  ساخت  بود،  نيويورك  زاده  و  تبار  ايتاليايى  كه  چيمينو 
نقاشى  رشته  در  او  است.  كرده  ثبت  كارنامه اش  در  را  فيلم 
سال  وى  آورد.  روى  بازيگرى  به  بعد  و  شد  فارغ التحصيل 
در  فيمنامه نويس  عنوان  به  و  رفت  لس انجلس  به   1971
با  را  فيلمش  نخستين  و  كرد  مشاركت  پروژه ها  از  شمارى 
عنوان « تاندربولت و اليت فوت» سال 1974 با بازى كلينت 
در  زيادى  اقبال  با  فيلم  اين  ساخت.  بريجز  جف  و  ايستوود 

گيشه روبه رو شد و فيلمى موفق بود.
بازى  با   ،1978 سال  در  او  فيلم  دومين  گوزن»  «شكارچى 
رابرت دنيرو، موضوع جنگ ويتنام را در نقطه تمركز خود قرار 
داد و برنده پنج جايزه اسكار از جمله بهترين فيلم و بهترين 
كارگردانى شد. اين فيلم درباره سه كارگر شهرى صنعتى و 
كوچك است كه براى سربازى به ويتنام فرستاده مى شوند. 
استريپ  مريل  و  كازال  جان  سويج،  جان  واكن،  كريستوفر 

ديگر بازيگران اين فيلم بودند.
كه  بود  پرهزينه  فيلمى   1980 سال  در  بهشت»  «دروازه 
تجارى  شكست  با  و   كشيد  طول  ماه  آن 11  شدن  ساخته 
بزرگ روبه رو شد و موقعيت چيمينو را متزلزل ساخت. او پس 
از اين فيلم «سال اژدها»، «سيسيلى»، «ساعات نااميدى» و 

«به دنبال آفتاب» را ساخت.
را  فيلم  جشنواره  افتخارى  جايزه  سال 2012  كارگردان  اين 
دريافت كرد و سال پيش جايزه يك عمر دستاورد جشنواره 

بين المللى فيلم لوكارنو به وى اهدا شد.
دو  و  نوشت  بزرگ»  «جين  عنوان  با  رمانى   2001 سال  او 
عنوان  با  كتابى  پوالك  فرانچسكا  با  همكارى  در  بعد  سال 
كارگردان  اين  از  فرستاد.  بازار  به  را  آينه»  با  «مكالمات 

خانواده اى به جاى نمانده است.  

نيكول كيدمن 
براى بازى در يك نقش 20 سال پير شد

نيكول كيدمن براى بازى در نقش جديدش در تريلر جنايى 
«باالى درياچه» بايد در نقشى 20 سال باالتر از سن خودش 
ظاهر شود. اين بازيگر براى بازى در فصل دوم تريلر جنايى 
«باالى درياچه» همه موهايش را خاكسترى كرد و با پوستى 
ظاهر شد كه به مقتضاى سن شخصيت، بايد كك مك و لكه 
داشته باشد.    اين بازيگر 49 ساله براى نقش جديدش بايد حداقل 
در  كه  مجموعه  اين  در  امروزى اش  سن  از  بيشتر  سال   20

سيدنى فيلمبردارى مى شود، به نظر برسد.
در  را  «كيوى»  كه  كارگردانى  كمپيون  جين  را  سريال  اين 
در  آن  موضوع  و  كرده  كارگردانى  و  نوشته  دارد  كارنامه 
حضور  هم  سريال  اول  فصل  در  كيدمن  مى گذرد.   نيوزيلند 
و  نرساند  اتمام  به  را  آن  ايفاى  نامعلوم  داليل  به  اما  داشت 

حاال پذيرفته تا نقشش را ادامه دهد.
نقش  در  من»  «مد  بازيگر  ماس  اليزابت  اول  فصل  در 
كارآگاهى ظاهر شده كه به زادگاهش نيوزيلند بازمى گردد تا 

درباره ناپديد شدن يك دختر 12 ساله تحقيق كند.
ماس در فصل دوم بار ديگر در نقش خودش ظاهر شده و 

گوندالين كريستى نيز در اين سريال بازى مى كند.
كيدمن مسيرى را انتخاب كرده كه جوليان مور هم به تازگى 
رفته بود: او نيز در نقشى بسيار مسن تر از خودش با گريمى 
به  مربوط  مور  جولين  شده  گريم  تصوير  شد.  ظاهر  كامل 
«هيجان زده در نيويورك» در ماه مى امسال است. او با اين 

گريم بسيار مسن تر از 55 سال سن خودش ديده مى شود.

سينماى جهان «فروشنده» بهترين فيلم 
جشنواره مونيخ شد!

فيلم  بهترين  جايزه  فرهادى  اصغر  ساخته  «فروشنده»  فيلم 
بين المللى جشنواره بين المللى فيلم مونيخ را كسب كرد.

بنابر اعالم سايت رسمى سى وچهارمين جشنواره بين المللى فيلم 
اصغر  كارگردانى  به  «فروشنده»  فيلم  آلمان،  كشور  در  مونيخ 
سينمايى  رويداد  اين  خارجى  فيلم  بهترين  عنوان  به  فرهادى 

انتخاب شده است.
هيئت داوران اين جشنواره سينمايى در بيانيه خود درباره اهداى 
اين جايزه به فيلم «فروشنده» نوشته اند: «ما انتخاب كرديم اين 
جايزه را به فيلمى بدهيم كه در عين معاصر بودن نگاهى جهانى و 
از همه مهم تر به سوى آينده دارد. داستانى كه بسيار هيجان انگيز 
و پر از شگفتى است. فيلمى درباره آنچه هستيم يا مى توانستيم به 
عنوان انسان باشيم.» فيلم «فروشنده» كه هفتمين ساخته بلند 
فيلم  جشنواره  در  بار  اولين  براى  است،  فرهادى  اصغر  سينمايى 
كن 2016 رونمايى شد و جايزه بهترين فيلمنامه (اصغر فرهادى) 
و بهترين بازيگر مرد (شهاب حسينى) را براى سينماى ايران به 

ارمغان آورد.

امينى خواه به تلويزيون 
با سريال «زندگى با شك» بازگشت

مهدى امينى خواه با بازى در سريال «زندگى با شك» پاييز به 
تلويزيون بر مى گردد. مهدى امينى خواه بازيگر سريال خاطره انگيز 
مناسبتى  آثار  در  آفرينى  نقش  خصوص  در  بار»  آخرين  «براى 
و  داشتم  حضور  بسيارى  مناسبتى  سريال هاى  در  من  گفت: 
هميشه يادآورى آن ها خاطرات خوبى را برايم تداعى مى كند. به 
خصوص «براى آخرين بار» كه عالوه بر موضوع جذابش فضاى 
شادى را براى مخاطبان ايجاد كرده بود و همچنان باز پخش آن 

مردم را پاى تلويزيون مى نشاند.
با  «زندگى  تلويزيونى  مجموعه  در  تازگى  به  كرد:  عنوان  وى 
شك» به كارگردانى داوود بيدل كه قرار است براى فصل پاييز 
از تلويزيون پخش شود، حضور داشتم. در اين سريال نقش يك 
طال فروش را بازى مى كنم و بازيگرانى چون افشين سنگ چاپ 
فيلمسازى  صنعت  خصوص  در  خواه  امينى  بودند.  من  همبازى 
تصريح كرد: در گذشته صنعت فيلمسازى ارتباط خوبى با مردم 
داشت و همين امر باعث توليدات خوب و همذات پندارى بينندگان 
با آن اثر مى شد كه متاسفانه قدرى فيلمسازان از مردم فاصله 

گرفتند و به تكرار افتاده اند.

فاطمه گودرزى :
دوست دارم نقش منفى بازى كنم!

اگر نقش منفى خوبى به من پيشنهاد شود، دوست دارم آن را بازى 
كنم. همچنين دوست دارم نقش زنى كارگر هم به من پيشنهاد 
شود. فاطمه گودرزى كه به همراه فرزندانش، مهمان بيستمين 
قسمت «شيدايى» شبكه دو سيما بود، در گفت وگو با عبداهللا روا 
مجرى اين برنامه به زندگى خانوادگى خود اشاره و اظهار كرد: 
هيچ وقت اصرار نداشته ام فرزندانم وارد حرفه بازيگرى شوند البته 

آنها مختار هستند كه انتخاب خودشان را داشته باشند.
هيچ  كرده ام،  بازى  كه  سريال هايى  و  فيلم ها  در  افزود:  وى 
در  البته  بوده ام  سخت گير  مادر  ولى  نداشته ام  منفى  نقش  وقت 
زندگى شخصى خودم سخت گير نيستم. بازيگر سينما و تلويزيون 
كشورمان با بيان اينكه هيچ وقت هم براى نقش منفى دعوت به 
كار نشده ام گفت: تهيه كنندگان و كارگردانان مى گويند چهره شما 

براى نقش هاى منفى مناسب نيست.
وى ادامه داد: اگر نقش منفى خوبى به من پيشنهاد شود، دوست 
دارم آن را بازى كنم. عالوه بر اين دوست دارم نقش زنى كارگر 

و از طبقه پايين شهرى هم به من پيشنهاد شود.
گودرزى همچنين در مورد نقش مادرى در زندگى واقعى گفت: 
مادر بودن چندان سخت نيست و به عقيده من همه زن ها اين 
نقش را در ذات خود دارند. بازيگر سريال «ترانه مادرى» عنوان 
كرد: هيچ وقت مادر سخت گيرى نبوده ام و نكته اى هم كه خودم 
تجربه كرده ام اين است كه هر چه سن باالتر مى رود، احساس 

مسئوليت مادرى هم بيشتر مى شود.

يك كارگردان مطرح كرد : 
تياتر كودك در دانشگاه ها 

فراموش شده است
شيوا مسعودى نمايشى را براى حضور در جشنواره تئاتر كودك 
نمايش  بود  قرار  كه  كارگردان  اين  مى كند.  آماده  نوجوان  و 
«زيان تمشك هاى وحشى» نوشته ى نغمه ثمينى را در تابستان 
سالن  كردن  پيدا  دنبال  به  هنوز  كرد:  بيان  كند،  اجرا  امسال 
آن  دارم  دوست  و  هستم  نمايشنامه  اين  اجراى  براى  مناسبى 
سالن  هنوز  نمايش،  شرايط  به  توجه  با  اما  كنم  اجرا  زودتر  را 
مناسبى را پيدا نكرده ام. مسعودى با اشاره به اينكه عوامل فنى 
اين نمايش مشخص شده اند،گفت: در اين فاصله زمانى تصميم 
و  ببرم  صحنه  به  كودك  تئاتر  حوزه  در  را  نمايش  يك  گرفتم 
با توجه به نزديكى زمان برگزارى جشنواره تئاتر عروسكى اگر 
شرايط فراهم باشد آن را در جشنواره هم به صحنه خواهم برد 
و پس از آن در آبان ماه نمايش را در تاالر «هنر» اجرا مى كنم. 
دختر  درباره  دارد  نام  محله»  «گربه  كه  نمايش  اين  افزود:  او 
بچه اى است كه از گربه مى ترسد و ناچار مى شود به جايى ُپر 
از گربه برود. او در اين مسير راه هاى مقابله با ترس خود را به 

لحاظ روان شناسانه ياد مى گيرد.
اين  در  اينكه  به  اشاره  با  كجاست؟»  «اينجا  نمايش  كارگردان 
قبل  سال ها  گفت:  مى شود،  استفاده  هم  عروسك  از  نمايش 
نمايشى نوشته خانم ثمينى را در همين حوزه اجرا كردم كه آن 
هم درباره دو گربه بود كه در شرايط جنگى به سر مى بردند و اين 
حوزه  در  را  نمايش ديگرى  گرفتم  سال تصميم  از چند  پس  بار 
كودك اجرا كنم، چرا كه متوجه شده ام بسيارى از همكارانم وقتى 
در اين حوزه كار مى كنند بر اين تصور هستند كه خيلى احتياجى 
نيست همه چيز با دقت انجام شود در حالى كه مى توان كارى 

حرفه اى و با كيفيت انجام داد.
دانشگاه ها  در  اينكه  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  اين 
بيان  است،  شده  فراموش  كودك  و  عروسكى  نمايش هاى 
كرد: كالس هاى من در دانشگاه پر از ايده هاى مدرن است، 
فراموش  عروسكى  نمايش  قلمرو  بايد  رسيد  نظرم  به  اما 
را  ثمينى  نغمه  متن  بودم  مايل  بسيار  اينكه  وجود  با  و  نشود 
اميدوارم  و  رفتم  كودك  نمايش  اين  سراغ  كنم  اجرا  سريع تر 
هستند،  قوى  تيورى  لحاظ  به  ويژه  به  كه  ديگرى  همكاران 

شوند. كودك  تئاتر  حوزه  وارد 

خبر
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هتل ها بر روش هاى سنتى ميزبانى اصرار دارند!

بهمن هاشمى : مردم به نشاط و شادى نياز دارند

فرهاد پورغراوى علوانى :

فضاهاى فرهنگى آبادان به اداره ارشاد بازگردد

اعالم  پيش  مدتى  اگرچه  ايران  هتلداران  جامعه 
كرد كه يك سايت جامع خواهد داشت اما هنوز 
گردشگران نمى توانند به يك سايت رسمى ويژه 

هتلداران مراجعه كنند.
گردشگرانى كه مى خواهند به يك سايت رسمى 
در ايران مربوط به هتلداران كشور مراجعه كنند 
مورد  هتل  آنكه  مگر  بود  خواهند  سردرگمى  در 
سايت  يك  كه  بدانند  و  بشناسند  را  نظرشان 

اختصاصى دارد يا خير.
گام بعدى داشتن مطالبى به زبان انگليسى است 
كه معموال هتلداران اين بخش از سايت خودشان 
را به روز نمى كنند. شايد هزينه بر است و دليلى 
براى آن نمى بينند! در اين صورت است كه اكنون 
وقتى گردشگران ايرانى و خارجى مى خواهند به 
كنند،  مراجعه  هتلداران  مخصوص  جامع  سايتى 

جز سردرگمى چيزى عايدشان نمى شود.
كه  مى رسد  خود  اوج  به  زمانى  سردرگمى  اين 
در سايت هاى رزرواسيونى كه تعدادشان هم كم 
نيست، اقدام به رزرو اينترنتى اتاق هتل مى كنند. 
در اين كار چند مشكل وجود دارد. مهمترين آن 
اينكه هيچ سايتى وجود ندارد كه سازمان ميراث 
به  را  آن  دولتى  نهاد  يك  عنوان  به  فرهنگى 
عنوان سايت رزرو هتل تاييد كرده باشد. اگر در 
يا  داشته،  وجود  سايتى  چنين  گذشته  سال هاى 
مجازى  وجود  ديگر  يا  و  نشده  تبليغى  آن  براى 

ندارد.
اولين  از  يكى  اعتماد  قابل  سايت  كردن  پيدا 
كه  است  اين  ديگر   معضل  مشكل هاست. 
هتل،  رزرواسيون  سايت  چند  مطالب  از  بسيارى 
به  بايد  نمى داند  كننده  مراجعه  و  نيست  روز  به 
مطلب ارائه شده اعتماد كند يا خير. گاهى شماره 
تلفن هتل تغيير كرده و يا اينكه مشخص نيست 

آيا اتاقى براى اين رزرو دارد يا نه. گاهى نوشته 
شده كه تمام اتاق ها پر است و گاهى همه اتاق ها 
خالى. در صورتى كه در حقيقت اين طور نيست.

گذر از هفت خوان رزرواسيون هتل
حساب  به  هزينه  كردن  پرداخت  ديگر  موارد  در 
قابل  از  غير  كه  است  رزرواسيون  سايت  دارنده 
از  پس  بايد  گردانندگان،  نبودن  يا  بودن  اعتماد 
واريز مبلغ به دنبال هزينه ريخته شده بود و اگر 
كار  اول  تازه  نكند،  تاييد  را  حساب  اين  هتلدار 
است و پس گرفتن آن هزينه، گذر كردن از هفت 

خوان است.
تاييديه  و  پول  واريز  رزرو،  از  پس  بعدى  مورد 
هتل  به  گردشگر  وقتى  كه  است  اين  هتل، 
هتل  مسئوالن  مى شود  متوجه  مى كند،  مراجعه 
را  خود  اتاق هاى  اينترنتى  رزرو  كه  مدت هاست 
نمى كنند  مراجعه  آن  به  ديگر  و  اند  كرده  رها 
به  شده،  رزرو  كه  اتاقى  است  ممكن  بنابراين 

نهايت  در  باشد!  شده  فروخته  قبال  ديگرى  فرد 
روش  همان  كه  مى گيرند  تصميم  گردشگران 
سنتى را انتخاب كرده و در تماس با هتل نسبت 
اين  اما  كنند.  اقدام  وجه  واريز  و  اتاق  رزرو  به 

مشكالت تنها در رزرو اتاق ها نيست.
گردشگران  معموال  كه  است  اين  بعدى  مشكل 
تورهاى  با  يا  و  فردى  صورت  به  چه  خارجى 
مورد  هتل  درباره  مراجعه،  زمان  در  گردشگرى، 
خواهند  مى  آنها  مى كنند.  تحقيق  نظرشان 
داشت،  خواهند  اقامت  آن  در  كه  هتلى  بدانند 
شده  واقع  شهر  كجاى  در  و  دارد  امكاناتى  چه 
است. اما يا سايت اين هتل ها به روز نيست و يا 
زبان انگليسى ندارد كه بتوانند اين اطالعات را 

دريافت كنند.
سايت  يك  خود  هتل  براى  هتلداران  از  برخى 
تبليغاتى  انواع  به  آن  در  كه  كرده اند  طراحى 
مسئله  همين  مى پردازند  خود  هتل  اتاق  از  غير 

موجب كاهش جذابيت بصرى آن شده است. در 
برخى ديگر از موارد، هتلداران سايت طراحى و 
مجازى  فضاى  در  تنها  كه  كرده اند  اندازى  راه 
حضور داشته باشند وگرنه مدت ها از به روز كردن 
آن مى گذرد و يا شايد در بسيارى از موارد حتى 

تصاوير كمى مى توان در آنها پيدا كرد.
روش هاى سنتى بهتر جواب مى دهد!

از همه اين موارد گذشته، جامعه هتلداران ايران 
و  مختلف  سايت هاى  از  تجميعى  مى بايست  كه 
كردن  روز  به  در  باشد،  كشور  هتلداران  معرف 
و  جوامع  معرفى  بخش  در  و  مانده  خود  سايت 
انجمن هاى هتلدارى در استانها نيز مطلبى درج 

نشده است.
جامعه  رئيس  حمزه زاده،  جمشيد  باره،  اين  در 
هتلداران ايران نواقص سايت جامعه هتلداران را 
اين  نزديك  آينده اى  در  كه  گفت  و  كرد  تاييد 

سايت را به روز مى كنند.
از  مى دهد،  حمزه زاده  كه  قولى  آيا  ديد  بايد 
همان وعده هايى است كه مسئوالن گردشگرى 
حوزه  در  جامع  سايت  يك  راه اندازى  درباره  هم 
اطالع رسانى گردشگرى همواره مى دهند يا اين 
اين  شدن»  روز  «به  شاهد  واقعا  است  قرار  بار 

پرتال باشيم؟
به خصوص كه تاكنون بارها از سايت هاى مختلف 
و  گردشگرى  مسئوالن  حضور  با  رزرواسيون 
هتلدارى رونمايى شده اما هيچ يك كارآيى خود 
را حفظ نكرده  و يا به روز نشده اند. اين درحالى 
سرمايه گذارى هاى ميلياردى  كه در مقابل  است 
هتلداران داشتن و به روز كردن يك سايت كار 
چندان هزينه بر و وقت گيرى به نظر نمى رسد. 
بخش  در  خصوص  به  ما  گردشگرى  صنعت  اما 

هتلدارى اصرار بر سنتى ماندن دارد.

بهمن هاشمى بيان كرد كه تلويزيون بايد براى 
جذب مخاطب از بانشاط ترين و بهترين تصاوير 

ممكن استفاده كند.
بهمن هاشمى دوبلور و مجرى درباره تازه ترين 
فعاليت هاى خود گفت: به تازگى دوبله سه فيلم 
«فرشته شرور»، «نِِورلند»، «تعطيالت پر ماجرا» 
جزيره  در  هم  روزها  اين  و  داشتم  عهده  به  را 
برنامه «جزيره  كشى  قرعه  بخش  اجراى  كيش 
عهده  به  رشيدپور  رضا  كنندگى  تهيه  به  را  تو» 

دارم.
و  شادى  بر  عالوه  كه  برنامه  اين  افزود:  وى 
نشاط، فعاليت هاى فرهنگى و هنرى را هم در 
خود گنجانده است سال هاست با مشاركت منطقه 
آزاد كيش برگزار مى شود و در تابستان هم روى 
آنتن تلويزيون مى رود. امسال هشتاد شب اين 
از  فطر  عيد  از  بعد  تا  شد  خواهد  ضبط  برنامه 

شبكه 3 سيما پخش شود.
جشنواره  كرد:  بيان  تلويزيون  مجرى  اين 
ترغيب  سفر  به  مردم  شود  مى  باعث  تابستانى 
شوند و اين تجربه در روحيه شان تاثير بگذارد. 
اميدوارم مسئوالن مربوطه همكارى كنند تا اين 
سفرها از نظر قيمتى هم براى مردم مناسب شود 

و افراد بيشترى بتوانند در مراسم هاى فرهنگى و 
هنرى حضور داشته باشند.

جذب  راهكارهاى  درباره  همچنين  هاشمى 
مخاطب گفت: مردم دنبال تصاوير رنگ و لعاب 

بايد  تلويزيون  هستند.  نيرو  و  انرژى  نشاط،  دار، 
تصاوير  ترين  نشاط  با  و  بهترين  از  كند  تالش 
بصرى استفاده كند كه براى اين منظور دعوت از 
مهمان هاى خوب و گفتگوهاى مفيد در فضايى 

پر انرژى بسيار حائز اهميت است تا برنامه روى 
بيننده تاثيرگذار باشد.

وى ادامه داد: درد و اندوه همه جاى دنيا وجود 
وجود  با  كه  است  جهانى  جامعه  نياز  و  دارد 
از  بتوانند  مردم  اقتصادى  و  سياسى  مشكالت 
طريق شبكه هاى تلويزيونى كمى از مشكالت 
است  خوب  هميشه  تغيير  بگيرند.  فاصله  شان 
آن  از  كه  شرطى  به  همينطور  هم  جايى  جابه 
جايى  جابه  فقط  و  شود  استفاده  احسن  نحو  به 

مهره نباشد.
هاشمى اشاره كرد: اگر تغيير و تحولى در سازمان 
صدا و سيما يا هر جاى ديگرى رخ مى دهد نبايد 
صرف آمد و رفت آدم ها باشد بلكه بايد در نتيجه 
و خروجى كار هم شاهد تغيير باشيم و با ايجاد 
اتاق فكر كه هميشه به آن نياز است به محتوا 
مخاطب  جذب  راهكارهاى  و  كرده  توجه  بيشتر 

را پيدا كنيم.
اين مجرى در پايان بيان كرد: ما در هزاره سوم 
به سر مى بريم و در زمانه اى هستيم كه شكل 
و شمايل جامعه تغيير كرده فضاهاى مجازى هر 
كدام قدرت مبارزه با رسانه ها را دارند و ما بايد 

راهكار مقابله با اين فضا را داشته باشيم.

بازگشت  خواستار  آبادان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رييس 
فضاهاى فرهنگى شهر به اين اداره شد.

فرهاد پورغراوى علوانى اظهار داشت: متاسفانه در طول چند سال 
فرهنگى  فضاهاى  تنها  شهردارى  جمله  از  ادارات  برخى  گذشته 
انجام  ركود  سبب  مسئله  اين  و  اند  گرفته  را  شهر  اين  هنرى 

فعاليتهاى فرهنگى و هنرى در شهر شده است.
وى با اشاره به «دانشكده هنر» و «ساختمان فرهنگ» كه توسط 
شهردارى تصاحب شده است، افزود: در سال 74 زمينى از سوى 
اداره  اختيار  در  زيبا  هنرهاى  دانشكده  ساخت  براى  شهردارى 
فرهنگ و ارشاد اسالمى قرار گرفت كه از سال 78 عمليات ساخت 

آن آغاز شد.
رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى آبادان با بيان تقبل و هزينه 
دانشكده،  اين  ساخت  براى  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  كرد 
جهت  به  شهرى  مسئوالن  تصميم  بنابر  سال 85  در  كرد:  اظهار 
كمك به رفع مشكالت دانشجويان دانشگاه پيام نور(فاقد مكان)، 
اين مكان براى مدت شش ماه در اختيار اين دانشگاه قرار گرفت 
تا در اين فرصت مسئوالن دانشگاه پيام نور نيز نسبت به اختيار 

كردن فضايى براى دانشجويان خود اقدام كنند.
پورغراوى علوانى تصريح كرد: متاسفانه مسئوالن دانشگاه پيام نور 
به تعهد خود عمل نكردند، مكان تخليه و تحويل اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى آبادان نشد و با اين كارشان ما را به دردسر انداختند.
وى يادآور شد: با تصاحب اين مكان از سوى دانشگاه هنرمندان و 
حتى انجمن هايمان فضايى در خور شأن و مناسب براى برگزارى 
و  هنرجويان  با  مستقيم  ارتباط  و  آموزشى  هاى  دوره  نشستها، 
براى  ما  اصرار  و  پيگيريها  آنكه  ضمن  نداشتند  خود  هنرمندان 
پذيرش تعهد از سوى دانشگاه پيام نور در خروج از اين مكان پس 

از 6 ماه بى حاصل ماند.
شكايت شهردارى از اداره ارشاد و گرفتن ساختمان

رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى آبادان گفت: درسال 91 نيز 
با رايزنى هايى كه از سوى استاندارى و برخى مسئوالن شهرى 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  به  مكان  بازگشت  به  راى  آنان  شد  انجام 
اسالمى دادند اما متاسفانه باز هم دانشگاه پيام نور از تحويل مكان 
خوددارى كرد تا اينكه پاى شهردارى به اين ميان بازشد و از اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمى به دادگاه شكايت كرد.

علوانى افزود: شهردارى در شكايت خود گفته بود كه اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى از اين مكان كه قرار بود دانشكده هنرهاى زيبا 
باشد استفاده ديگرى كرده و آن را به پيام نور واگذار كرده و اين 
در حاليست كه اصال صحبتى براى واگذارى محل به پيام نور در 

ميان نبود.
و  شهردارى  سوى  از  شكايت  طرح  با  باالخره  كرد:  اضافه  وى 
پيگيريهاى آنان ساختمان دانشكده هنرهاى زيبا تحويل شهردارى 
شد و اكنون اين فضا به محل ادارى شهردارى منطقه سه تبديل 
شده است، متاسفانه شهردارى حتى حاضر نيست مكان جايگزينى 
را به جاى اين فضا در اختيار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى قرار 
دهد و اين در حاليست كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى براى 
ساخت اين مكان هزينه هاى زيادى را صرف كرده كه شهردارى 

آن را نيز ناديده گرفته است.
رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى آبادان با تاكيد بر ضرورت راه 
به  عالقمندان  حاضر  زمان  در  كرد:  تصريح  هنر  دانشكده  اندازى 
رشته هاى هنرى محلى براى ادامه تحصيل در رشته هاى مرتبط 
در شهر ندارند و به اجبار يا به ساير شهرها سفر مى كنند كه اين 
امر عالوه بر صرف هزينه هاى زياد احتمال بروز حوادث جاده اى 

را نيز در بر دارد و و يا از ادامه تحصيل منصرف مى شوند.
كوچ اجبارى هنرمندان

وى يادآور شد: از سوى ديگر با راه اندازى اين مكان مى توانيم 

حداقل براى 50 نفر از هنرمندان شهر زمينه اشتغال در بخشهاى 
ادارى و آموزشى را فراهم كنيم.

به گفته علوانى، در زمان حاضر بسيارى از هنرمندان شهر به اجبار 
و براى كسب روزى خود و خانواده شان در كارهاى غير مرتبط به 
رشته مربوطه شان در حال كار و فعاليت هستند و اين يعنى هدر 
رفت سرمايه هاى هنرى شهر و كشور كه مى توانستند از هنر خود 
در زمينه هاى مرتبط بهره ببرند و سبب ارتقاء فرهنگ و هنر اين 

مرز و بوم شوند.
وجود  به  اشاره  با  آبادان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رييس 
هنرمندانى با مدارج تحصيلى ليسانس، فوق ليسانس و حتى دكترا 
گفت: متاسفانه «ساختمان فرهنگ» مربوط به اين اداره سالهاست 
كه توسط فردى كه مديريت دارالقرآن را عهده دار است تصاحب 
تا  شود  خارج  مكان  آن  از  وى  كه  كرديم  تالش  هرچه  و  شده 

انجمن هايمان بتوانيم در آن مكان مستقر شوند، نشد كه نشد.
وى افزود: در زمان حاضر سه تا از انجمن هايمان در اتاق ساخته 
شده در پاركينگ اداره به انجام فعاليتهاى خود مى پردازند كه اين 

اصال در خور شان هنر و هنرمندان نيست.
وجود 6 انجمن هنرى فعال در آبادان

علوانى با اشاره به وجود 6 انجمن هنرى فعال در آبادان اظهار كرد: 
به رغم تمامى كمبودها برخى انجمن هايمان با استفاده از توان 
مالى خود توانسته اند در استان، كشور و حتى بين المللى ظهور 
و بروز پيدا كنند كه از جمله آن مى توان به انجمن شعر، تئاتر و 
و  مطرح  المللى  بين  سطح  در  ما  عربى  شعر  اشاره كرد،  موسيقى 
جايگاه خاصى دارد. رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى آبادان با 
زيادى  محدوديتهاى  نيز  شخصى  جيب  از  كرد  هزينه  اينكه  بيان 
دارد، تصريح كرد: چنانچه ساختمانهاى ياد شده به ما باز گردانده 
نشود، امكان انجام فعاليتهاى هنرى و فرهنگى در شهر به تدريج 
فرهنگى  سابقه  با  آبادان  همچون  شهرى  در  و  رسد  مى  صفر  به 

درخشان اين مساله به هيچ وجه خوشايند و برازنده نيست.
ساختمان  استرداد  و  هنر  دانشكده  اندازى  راه  اينكه  بيان  با  وى 
ارتقاى  و  احيا  به  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  به  فرهنگ 
و  شهرى  مسئوالن  از  كند،  مى  شايانى  كمك  منطقه  اين  هنر 
و  كمك  خواستار  اسالمى  شوراى  مجلس  در  مردم  نمايندگان 

همراهى در اين زمينه شد.



10 راه كنترل ميگرن
يك  واقع  در  اين  نيست.  ساده  سردرد  يك  تنها  ميگرن 
بيمارى بسيار پيچيده با طيف گسترده اى از عالئم ناتوان 
مشخص  شديد  سردردهاى  با  بيشتر  كه  است  كننده 
مى شود. ساير نشانه ها ممكن است شامل حساسيت شديد 
حالت  و  استفراغ  نيز  و  خاص  بوهاى  صداها،  نور،  به  ديد 
اما  است  كننده  ناراحت  بسيار  ميگرن  اينكه  باشد.با  تهوع 
روش هاى ساده و موثرى براى كنترل و مديريت آن وجود 
دارد. در ادامه با 10 مورد از اين روش ها آشنا خواهيم شد.

1- به يك زمانبندى خاص پايبند باشيد
كه  چيزى  هر  شما  روزمره  فعاليت هاى  و  زندگى  سبك 
اين  باشيد.  پايبند  منظم  زمانبندى  يك  به  بايد  هست 
بيدار  و  رختخواب  به  رفتن  شامل  است  ممكن  زمانبندى 
وعده هاى  در  غذا  خوردن  مشخص،  زمان  يك  در  شدن 

غذايى منظم و انجام تمرينات ورزشى روزانه باشد.
2- محرك هاى ميگرن را شناسايى كنيد و جلوى آن 

را بگيريد
غذاها  از  خاصى  نوع  است  ممكن  محرك ها  اين  اغلب 

همچون شكالت تلخ يا پنير باشد.
3- داده هاى ثبت شده را تجزيه و تحليل كنيد

آورده ايد  دست  به  ماه  چند  عرض  در  كه  را  محرك هايى 
تجزيه و تحليل كنيد تا به يك نتيجه نهايى برسيد.

4- يك مكمل مناسب در نظر بگيريد
 CoQ10 و B2 مطالعات نشان داده است كه منيزيم، ويتامين

جزو مكمل هايى هستند كه اثر آرامش بخشى دارند.
5- هر گونه ورزش شديد را كم كنيد

محققان نشان داده اند كه درد در برخى از مواقع با انجام 
يوگا  از  كنيد  سعى  مى شود.  بدتر  شديد  ورزشى  تمرينات 
كاهش  آرامش،  ايجاد  باعث  مى تواند  كه  كنيد  استفاده 
استرس و درد شود. ورزش هاى هوازى ماليم نيز مى تواند 

به از بين بردن سفتى در گردن و شانه ها كمك كند.
6- از يك رژيم غذايى سالم پيروى كنيد

از موادى همچون سبزيجات سبز، گوجه فرنگى، آجيل ها، 
منيزيم  از  سرشار  كه  كامل  غالت  و  نخودفرنگى  حبوبات، 
مى تواند  بدن  در  منيزيم  كمبود  كنيد.  استفاده  هستند 
گردش خون به مغز را كمتر كند و همين امر باعث ايجاد 
حمالت ميگرنى خواهد شد. غذاهاى حاوى امگا 3 همچون 
تن ماهى و ساردين نيز اثرات آرامش بخشى خوبى دارند و 

براى سالمت قلب مفيدند.
7- سطح قند خون خود را بررسى كنيد

افت قند خون يك محرك شايع براى سردردهاى ميگرنى 
وارد  بيشترى  گلوكز  شرايط  اين  در  مى شود.  محسوب 
فشار  افزايش  به  منجر  امر  همين  و  مى شود  خون  جريان 

خون خواهد شد.
8- سيگار را ترك كنيد

اين  داريد،  حساسيت  آن  بوى  يا  كشيدن  سيگار  به  اگر 
موضوع مى تواند باعث ايجاد حمالت ميگرنى شود. با پرهيز 
از رفتن به اين مكان ها يا ترك سيگار مى توانيد سردردهاى 

ميگرنى خود را بهبود ببخشيد.
9- پيشگيرى را تمرين كنيد

داروهاى زيادى در بازار وجود دارد كه مى تواند جلوى بروز 
ميگرن را بگيرد. اينكه شما به ميگرن مزمن مبتال هستيد 
يا خير هيچ فرقى نمى كند. پزشك ممكن است داروهايى 
و  درد  تسكين  براى  داروها  اين  كند.  تجويز  شما  براى  را 
بروز  از  پيگشيرى  به  و  شده اند  طراحى  ميگرن  نشانه هاى 
كه  همانگونه  را  داروها  مى كنند.  كمك  ميگرنى  حمالت 
توصيه شده است مصرف كنيد. يكى از داروهاى رايج ضد 
اطالعات  دفترچه  از  هميشه  است.  سوماتريپتان  ميگرنى 

موجود در قوطى داروها استفاده كنيد.
10- مصرف كافئين خود را بررسى كنيد

مصرف زياد كافئين باعث مى شود رگ هاى خونى موجود 
امر  همين  شود.  منقبض  معمول  از  بيشتر  مغز  اطراف  در 
از  بيشتر  شد.  خواهد  ميگرنى  سردردهاى  ايجاد  به  منجر 
300 ميلى گرم( معادل 5 فنجان قهوه فورى) قهوه در روز 

مى تواند باعث ايجاد مشكالت زيادى شود.
زندگى  فناورى  عصر  اين  در  كه  افرادى  بيشتر  همانند 
داشته  پرمشغله اى  زندگى  است  ممكن  نيز  شما  مى كنند، 
شود  گفته  مقاله  اين  در  كه  نكاتى  كارگيرى  به  باشيد. 
مى تواند در كنترل و مديريت ميگرن مفيد باشد. همچنين 
برخى از تغييرات كوچك در سبك زندگى براى كمك به 

درمان و مديريت ميگرن مفيد خواهد بود.

انواع سردردهاى شايع و مناطق درد آن
استرس و فشارهاى عصبى باعث بروز سردرد مى شود

آن  زندگى  در  افراد  از  بسيارى  كه  است  چيزى  سردرد 
جمله  از  مختلفى  علت هاى  سردرد  كرده اند.  تجربه  را 
سرو  چشمى،  مشكالت  ميگرن،  پايين،  و  باال  فشارخون 

صدا، سرما و بسيارى از موارد ديگر را دارد.
بايد  كه  برند  مى  رنج  مزمن  سردردهاى  از  افراد  از  بعضى 
علت آن را پيدا و درمان كنند و برخى از سردردها خفيف 

و گذرا هستند.
چهار نوع اصلى از سردردها عبارتند از:

- سردرد سينوس:
اين نوع سردرد در باالى چشم اتفاق افتاده و اطراف آن را 

در بر مى گيرد علت درد در آن التهاب سينوسهاست.
- سردرد تنشى يا هيجانى:

اين نوع سردردها كه عامل عصبى و تنشى دارد در باالى 
چشم و منطقه پيشانى رخ مى دهد. استرس و فشارهاى 

عصبى از جمله عوامل ايجاد اين نوع سردردهاست.
- سردرد خوشه اى:

در سردرد خوشه اى معموال درد در يك طرف سر و اطراف 
يك چشم اتفاق مى افتد.

- سردرد ميگرنى:
صورت  به  و  داده  رخ  سر  طرف  يك  در  سردرد  نوع  اين 
ضربان دار است. اين چهار نوع سردرد با استرس در ارتباط 
مغز،  در  خونريزى  مثل  جدى  مشكالت  مى تواند  و  است 
پس  ايجاد كند،  را  مغزى  سكته  يا  مغزى  تومور  آنوريسم، 
نظر  در  سردردها  نوع  اين  براى  را  درمانى  روش هاى  بايد 

بگيريم تا دچار عارضه نشويم.

سالمت
 راه هاى سم زدايى از بدن 

سستى و بى حالى بدن يكى از نشانه هاى نياز بدن براى 
سم زدايى است. سموم در همه جا هستند؛ در غذايى كه 
مى خوريد و در هوايى كه تنفس مى كنيد.سموم مى توانند 
در  كه  چيزى  و  شوند  تكثير  بدن تان  داخل  در  سرعت  به 
اين ميان واقعا ترسناك است اين است كه آنها بدن شما را 
ترك نخواهند كرد، مگر اين كه تمام اندام هاى داخلى بدن 

تان را سم زدايى كنيد.
خوشبختانه، راه هاى زيادى وجود دارد براى اين كه بدانيم 
اين  راه ها  اين  از  يكى  و  دارد،  سم زدايى  به  نياز  بدن مان 
است: "نمى دانم چرا ولى اصال حس و حال خوبى ندارم!" 

بيش تر مواقع سست و بى حال هستيد.
اگر اغلب اوقات احساس خستگى داريد، ممكن است سموم 
داشته  سم زدايى  به  نياز  و  باشند  يافته  تجمع  بدن تان  در 
باشيد. روش هاى زيادى براى سم زدايى ارائه شده اند، اما 
شايد موثرترين شيوه تمركز بر آن ارگانى باشد كه نياز به 

سم زدايى دارد.
در اين نوشتار با ما همراه باشيد تا موثرترين شيوه هاى سم 
سم  از  بعد  ارگان ها  اين  ببينيد.  را  بدن  ارگان هاى  زدايى 

زدايى به بهترين نحو عمل خواهند كرد:
1. كليه

كليه هاى شما مسئوليت دفع ادرار را بر عهده دارند؛ ادرار 
در واقع محصول جانبى مواد زائد و سموم درون بدن است. 
داشته  بهترى  عملكرد  كنيم  كمك  آنها  به  اين كه  براى 
باشند، توصيه مى شود مصرف ميوه ى روزانه تان را افزايش 
كليه  سالمت  بهبود  براى  توت ها  مانند  ميوه هايى  دهيد. 
زمان  باشد  يادتان  بايد  همچنين  هستند.  گزينه  بهترين 
سم زدايى كليه ها از مصرف غذاهاى پرنمك اجتناب كنيد.

2. كبد
ارگان  اين  است.  بدن  درون  مهم  ارگان هاى  از  يكى  كبد 
بدن تان  شود،  ضعيف  اگر  و  دارد  عهده  بر  مسئوليت  چند 
متحمل افول دائمى خواهد شد. براى سالم تر كردن كبد، 
برنامه ى  در  برگ دار  و  سبز  سبزيجات  زيادى  مقدار  بايد 
غذايى تان بگنجانيد و از غذاهاى چرب و الكل پرهيز كنيد 

تا كبد بتواند استراحت كند.
3. روده ها

بسيار  مردان  براى  ويژه  به  روده  شدن  تميز  روزها  اين 
ضرورى است. براى سم زدايى روده ها مى توانيد سبزيجات 
بروكسل  كلم  و  اسفناج  بروكلى،  كالى،  كلم  مانند  سالمى 
فرآيند  تا  بنوشيد  سبز  چاى  مى توانيد  همچنين  بخوريد. 
سم زدايى تان كامل شود و در عين حال اگر دوست داريد 

وزن تان نيز كاهش بيابد.
4. لوزالمعده

هرچند اين ارگان توجه كامل شما را جلب نمى كند، اما 
بسيار  نقشى  باشد،  ميان  در  سالمتى  حفظ  پاى  وقتى 
سطح  تا  مى كند  ترشح  انسولين  لوزالمعده  دارد.  اساسى 

قند خون را كنترل كند. 
براى سم زدايى اين ارگان مى توانيد صبحانه تان را با آب 
سبزيجات  روزانه ى  مصرف  كنيد.  شروع  آناناس  يا  ليمو 
اسفناج  و  مارچوبه،  عدس،  مانند  ب  ويتامين  حاوى 
كل  زدايى  سم  بودن،  سالم تر  براى  دهيد.  افزايش  را 
واقعا  موضوع  دارد.  كليدى  نقشى  بدن  درون  ارگان هاى 
دارد  وجود  ارگان ها  زدايى  سم  درباره ى  كه  فوق العاده اى 
ساده بودن آن است. رمز و رازى پرفايده پشت سم زدايى 

قرار دارد: خوردن غذاهاى سالم!

4 داروى آسيب رسان به معده را بشناسيد
عوارض جانبى ايبوبروفن از نظر شدت بيشتر از آسپيرين 
است. هر دارويى كه مصرف مى كنيم عالوه بر اثرات مثبتى 
از  برخى  گذارد.  مى  جاى  بر  نيز  جانبى  عوارض  دارد  كه 
داروها مى توانند باعث آسيب معده شوند و مشكالتى مانند 

زخم، خونريزى، افزايش اسيد معده و غيره بروز كنند.
در اين مطلب با چهار داروى آسيب رسان به معده بيشتر 

آشنا مى شويم.
آسپيرين

آسپرين به طور گسترده اى در درمان دردها و تب استفاده 
مى شود. اين قرص باعث ايجاد زخم هاى ريز در معده شده و 
احتمال خونريزى گوارشى را افزايش مى دهد. آسپيرين مانع 
از توليد پروستاگالندين ها مى شود. اين مواد كه توسط بدن 
توليد مى شوند، در حفاظت از مخاط معده و روده نقش دارند.

ايبوبروفن
ايبوبروفن از خانواده ى ضدالتهاب هاى غيراستروئيدى است 
باعث  و  زده  آسيب  گوارش  دستگاه  مخاط  به  شدت  به  كه 
عوارض  شود.  مى  معده  در  هايى  سوراخ  و  ها  زخم  ايجاد 
است.  آسپيرين  از  بيشتر  شدت  نظر  از  ايبوبروفن  جانبى 
نسخه  بدون  ادويل  مانند  گرمى  ميلى   200 هاى  قرص 
جزو  ها  مسكن  اين  دليل  همين  به  و  رسند  مى  فروش  به 
داروهاى پرمصرف بين مردم محسوب مى شوند. البته بيش از 
اين دوز يعنى ايبوبروفن 400 ميلى گرم با تجويز و نسخه پزشك 

به فروش مى رسد.
يادتان باشد كه بدون تجويز پزشك نبايد ايبوبروفن را بيش 
از سه بار در روز مصرف كنيد. توصيه مى كنيم داروهاى 

ضدالتهاب را بين غذا و با يك ليوان آب مصرف كنيد.
و  بپرهيزيد  داروها  اين  خودسرانه  مصرف  از  امكان  حد  تا 
براى برطرف كردن سردردهاى ساده به سراغ ادويل نرويد.

كورتون ها
مصرف كورتون باعث درد معده بخصوص در شروع مصرف 
مى شود، اما زخم يا سوراخى در معده ايجاد نمى كند. در 
عوض در افراد حساسى كه دچار زخم هستند مصرف اين 
داروها باعث كند شدن روند بهبودى مى شود. بايد بدانيد كه 
مصرف كورتون ها باعث افزايش ترشح اسيد معده مى شود.

پالويكس
خون  گردش  تسهيل  براى  كه  خون  ضدانعقاد  هاى  قرص 
مغزى و همچنين  و كمك به پيشگيرى از سكته قلبى و 
ديگر مشكالت مربوط به جريان خون مانند تصلب شرايين 
مصرف مى شوند، امكان خونريزى معده را باال مى برند. در 
واقع افزايش احتمال خونريزى در مخاط معده جزو عوارض 

جانبى اين داروها محسوب مى شود.
توصيه مى كنيم اين داروها را در حين غذا ميل كنيد. اگر 
سابقه خانوادگى زخم معده را داريد و يا خود را مستعد آن 

مى بينيد، حتما اين مسئله را با پزشك در ميان بگذاريد.

سالمت

يك  لوزان  در  سوئيس  فدرال  فناورى  موسسه 
ربات طراحى كرده كه مى تواند از يك سمندر در 

آب و خاك تقليد كند.
حركت  بهتر  درك  در  دانشمندان  به  ربات  اين 

هاى  دستگاه  ارتقاى  همچنين  و  دوزيستان 
عصبى-مصنوعى براى افراد فلج و معلول كمك 
خواهد كرد. دانشمندان با الهام از سمندر نيوت 
 ،Pleurodeles waltl آجدار اسپانيايى يا

اين ربات را "پلوربات" ناميده اند.
محققان  اين  رباتيك  سمندر  نخستين  اين 
بر  كه  است  نمونه اى  نخستين  اما  نيست، 
اساس حركت سه بعدى اسكلت نيوت ساخته 
شده است. آن ها با استفاده از فيلم هاى پرتوى 
ايكس از باال و كنار بدن سمندر، 64 بخش از 
اسكلت نيوت را در زمان انجام حركات مختلف 

در آب و روى زمين پيگيرى كردند.
استخوان هاى پلوروبات بصورت سه بعدى چاپ 
و مفاصل آن موتورى شده و مدار الكتريكى اين 
ربات نيز مانند سيستم عصبى واقعى رفتار مى كند. 

كمترى  استخوان هاى  تعداد  از  ربات  اين  اگرچه 
نسبت به نيوت واقعى برخوردار است،  اما 27 موتور 

مختلف آن به جبران اين كمبود پرداخته است.
محققان دريافتند زمانى كه بحث تقليد از حركات 
حيوان به ميان مى آيد، به مقدارى كوچك سازى نياز 
است. حركت حيوان بطور ذاتى فرآيند پيچيده اى 
است. ابزارهاى مدرنى مانند سينه راديوگرافى، چاپ 
سه بعدى و محاسبه سريع به دانشمندان اجازه داد 

تا بيشتر به درك و تقليد از آن نزديك شوند.
بين  انفعال  و  فعل  پلوربات،  براى  مهم  مساله 
آن  حركت  و  سمندر  نخاع  الكتريكى  تحريك 
است. محققان اميدوارند تحقيقات عصبى آينده 
سيستم،  اين  شبيه سازى  چگونگى  شناخت  با 
در  مشابه  سيستم هاى  از  بهترى  درك  بتوانند 

انسان ها مانند بازو و پاها بدست بياورند.

رباتى كه مثل سمندر مى خزد

 Wynd تصفيه كننده هواى هوشمند قابل حمل
مى تواند همه مواد حساسيت زا و آلودگى ها را از 
اين  كند.  پاك  كاربر  اطراف  شخصى  محيط 
دستگاه كوچك كه شبيه نسخه كوچك دستگاه 
روتر OnHub گوگل با دريچه هاى بيشتر است، 
 مى تواند غبار، مواد آلرژى زا، دود و آالينده ها را در 
هر محلى كه قرار بگيرد، به سرعت شناسايى كرده 

و آن ها را فيلتر كند.
كه  است  كوچك  قدرى  به  مذكور  دستگاه 
نگهدارنده  يك  درون  را  آن  مى توان  براحتى 
فنجان يا كيف قرار داد. يك ردياب جداشدنى 
ارائه  دستگاه  اين  همراه  به  نيز  هوا  كيفيت 
براى  جا  همه  در  را  آن  مى توان  كه  مى شود 

نظارت بر هوا با خود برد.
خودكار  حالت  در  مى توان  را   Wynd ابزار 
قرار داد يا بطور دستى براى افزايش يا كاهش 

بازدهى تنظيم كرد.
منبع يابى  سايت  در  اكنون  كه  دستگاه  اين 
يك  از  همچنين  گرفته،  قرار  كيك استارتر 
اپليكيشن برخوردار است كه كيفيت هوا را در 
طول زمان پيگيرى كرده و نمايش مى دهد. به 
استفاده  با  مى تواند  ابزار  اين  سازندگان،  گفته 
 Wynd هاى  دستگاه  ساير  حسگرهاى  از 
هوا  كيفيت  زنده  ارزيابى  به  جهان  سراسر  در 
اعالم  دالر   189 دستگاه  اين  قيمت  بپردازد. 

شده و از ماه نوامبر به بازار خواهد آمد.

شهر،  چند  تركيب  با  تا  است  تالش  در  چين 
بزرگترين شهر دنيا را احداث كند.

ذهن  مهمى  مأموريت  گذشته  دهه  يك  طى 
مهندسان شهرى و مقامات عالى رتبه چين را 
به خود مشغول كرده است كه آن هم چيزى 

نبوده جز ساخت بزرگترين شهر دنيا.
در واقع مهندسان چينى اين ايده را در ذهن مرور 
مى كنند كه با تركيب چندين شهر بزرگ اين 
كشور كه بين 2 تا 14 ميليون نفر جمعيت دارد، 
ابر شهرى بسازند كه در دنيا نظيرى نداشته باشد.

چين   Pearl River روزخانه  دلتاى  در  تنها 
مى  زندگى  نفر  ميليون   57 بر  بالغ  جمعيتى 
ويرجينياى  بزرگى  به  وسيع  منطقه  اين  كنند. 
غربى آمريكاست با اين حال حدود 30 برابر آن 

جمعيت در خود جاى داده است.

همين موضوع موجب شده تا مهندسان چينى 
ريزى  برنامه  و  بزرگ  نقشه  يك  اساس  بر 
كالن عمرانى به فكر تركيب شهرهاى شنزن، 
دونگون، هيژوا، گوانژو و چند شهر ديگر بيفتند. 
آنها در نظر دارند از اين طريق بزرگترين شهر 
دنيا را بسازند. پيش بينى مى شود ايده ساخت 

چنين شهرى تا سال 2030 محقق شود.
براى ساخت چنين شهر بزرگى، مهندسان چينى از 
مدتها پيش دست به كار شده و شروع به تخريب 
بافتهاى سنتى شهرهاى اين منطقه كرده اند تا 

جاى براى ساخت آسمانخراشها باز شود.
شهرى  چنين  چينى،  مقامات  انداز  چشم  در 
معرفى  دنيا  اقتصادى  قطب  عنوان  به  بايد 
شود و خروجى اقتصادى آن چيزى درحدود دو 

تريليون دالر باشد.

مهندسان آلمانى موفق به طراحى يك دوربين 
و  بوده  نمك  دانه  يك  از  بزرگتر  كه  شدند 
بر  نظارت  و  تصويربردارى  آينده  در  مى تواند 

سالمت تغيير ايجاد كند.
از  استفاده  با  اشتوتگارت  دانشگاه  محققان 
يك  ساخت  به  موفق  بعدى  سه  چاپ  فناورى 
دوربين شدند كه سه لنز دارد و آن را بر روى 
انتهاى يك فيبر نورى كه عرض آن به اندازه 

دو تار مو است قرار دادند.
به گفته محققان اين پژوهش، از اين فناورى 
براى  آندوسكوپى  دستگاه هاى  در  مى توان 
در  همچنين  انسان  بدن  درون  در  كاوش 
دستگاه هاى نظارت امنيتى تقريبا نامرئى و يا 
مينى ربات هايى كه داراى ديد خودكار هستند 

استفاده كرد.
حال  در  توليد،  محدوديت هاى  به  توجه  با 
كافى  اندازه  به  را  لنزها  توان  نمى  حاضر 
مورد  پزشكى  زمينه  در  تا  كرد  توليد  كوچك 
اين  محققان  بنابراين  گيرند  قرار  استفاده 
از  كوچك  دوربين  اين  ساخت  براى  پژوهش 
به  اند.  گرفته  كمك  بعدى  سه  چاپ  فناورى 
ساخت  طراحى،  پژوهش،  اين  محققان  گفته 
و  كارآيى  كه  كوچك  دوربين  اين  آزمايش  و 
ساعت  چند  تنها  دارد،  العاده اى  فوق  كيفيت 

مى برد. زمان 
اين لنز تركيبى تنها 100 ميكرومتر (0.1 ميلى 
متر يا 0.004 اينچ) عرض داشته كه با احتساب 
ميكرومتر   120 به  ميزان  اين  آن  پوشش 
مى رسد. "اين سيستم تصويربردارى" به راحتى 
جاى  استاندارد  سرنگ  سوزن  يك  داخل  در 
گرفته و مى تواند در اندامهاى انسان حتى مغز 

تزريق شود.
محققان بر اين باورند كه برنامه هاى كاربردى 
تشخيصى به ما امكان آزمايش اجسام كوچك 
در  مخرب  غير  و  تهاجمى  غير  صورت  به  را 

پزشكى و همچنين بخش صنعت مى دهد.

معموًال كارمندان بخش IT در هنگام كار 
به سمت كامپيوتر يا لپ تاپ قرار مى گيرند، 
اينكه  براى  حاضرند  آن ها  از  كمى  تعداد 
پشت  نباشند،  نشسته  حالت  در  روز  تمام 
مشاغل  اينكه  با  بايستند.  بلند  ميزهاى 
در  بيشتر  كاركنان  كه  دارد  وجود  زيادى 
از  يكى  احتماًال  هستند،  ايستاده  حالت 
در  كه  است  جراحى  آن ها  دشوارترين 
براى  ايستادن  به  مجبور  جراحان  آن 

ساعت هاى طوالنى مى شوند.
 Archelis يك صندلى پوشيدنى به نام
به  ژاپنى)  در  متحرك  صندلى  معنى  (به 
شده  طراحى  جراحان  براى  خاص  طور 
هنگام  در  مى دهد  اجازه  آن ها  به  و  است 
جراحى هاى  خستگى  از  و  بنشينند  كار 
نياز  طوالنى  زمان  به  كه  چالش برانگيز 
براى  صندلى  اين  بمانند.  امان  در  دارند 

ساعات  بايد  آن  در  فرد  كه  ديگرى  شغل  هر  براى  اما  است،  شده  طراحى  پزشكى  بخش 
كه   Ni o قالب  توليد  كارخانه  توسط   Archelis بود.  خواهد  قابل استفاده  بايستد  طوالنى 
در يوكوهاماى ژاپن قرار دارد در همكارى با مركز مهندسى پزشكى دانشگاه Chiba، شركت 

طراحى Hiroaki Nishimura و تكنولوژى پليمر ژاپن ساخته شده است.

دستگاه تصفيه هواى جيبى ساخته شد!

چين بزرگترين شهر دنيا را مى سازد!

دوربـينى كـه بـه انـدازه 
يك دانه نمك است

ابداع صندلى پوشيدنى 
براى جراحان!!

محققان موفق به طراحى يك گهواره هوشمند 
شدند كه بر فعاليت كودكان نظارت مى كند.

گوگل  شركت  توسط  كه  هوشمند  گهواره  اين 
ثبت اختراع شده داراى حسگرهاى متعددى است 
كه عواملى مانند تنفس، حركت، گريه و فعاليت 
دستگاه گوارش كودك را رديابى كرده و از طريق 

بلوتوث به دستگاه هاى مختلف ارسال مى كند.
تا  بود  خواهد  قادر  تنها  نه  هوشمند  تخت  اين 
براى والدين فايل هاى ويديويى HD از نوزاد 
نظارت   كودك  هاى  فعاليت  بر  بلكه  بفرستد، 
در  پيشگيرانه  اقدامات  موارد  برخى  در  و  كرده 
جهت بهبود سالمت و رفاه او نيز انجام مى دهد.
گوشيهاى  به  موقع  به  اطالعات  اين  همه 
هوشمند يا تبلت هايى كه در آن نزديكى هستند 
ارسال شده كه اين كار بدون شك باعث آرامش 

و سالمت روان والدين كودك مى شود.

اين گهواره فعاليت هايى نظير بيدار شدن كودك، گريه 
كردن، كثيف كردن پوشك، بيمارى، تپش قلب، 
سرفه يا عطسه  را با حسگرهاى فشار، ميكروفن، 
حسگر هوا، حسگر فشار، حسگر حركت و حسگر 
دما يا دوربين تصويربردارى حرارتى رديابى كرده و 
همچنين داراى پروژكتور و بلندگو بوده كه به محض 
نورهاى  و  ليزرها  با  خواب  از  كودك  شدن  بيدار 

مختلف، وى را آرام مى كند تا مجددا به خواب رود.
به عنوان مثال، اگر كودك گريه كند، پروژكتور 
را  مختلف  حيوانات  از  تصاويرى  و  شده  فعال 
نمايش  سقف  روى  بر  او  كردن  سرگرم  براى 
مى دهد. همچنين براى آرام نگه داشتن كودك 
او  براى  شده  تعبيه  ميكروفنهاى  از  استفاده  با 
گهواره  اين  مى كند.  پخش  ماليم  موسيقى 
مى تواند مانند يك ربات عمل كند و از كودك 

نگهدارى كرده و او را بخواباند.

گوگل يك گهواره هوشمند ساخت

7 ون ونو و
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تامين آب شرب با كيفيت و كميت مناسب براى روستاييان عزيز در ساير نقاط 
استان مهمترين هدف شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان است.

در  رهبرى  معظم  مقام  منويات  به  توجه  با  گفت:  كريمى  درويشعلى  مهندس 
سالجارى و نامگذارى سال 1395 با عنوان اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل همچنين 
با توجه به تاكيد رياست محترم جمهور مبنى بر تدبير در پيشبرد امور و اميدبخشى 
به جامعه اميدواريم سالى توام با موفقيت همراه با توسعه و پيشرفت را شاهد باشيم.
مديرعامل شركت آبفاروستايى خوزستان افزود: چند سالى است دغدغه اصلى مقام 
معظم رهبرى مسايل اقتصادى است و امسال بر اقدام و عمل تاكيد شده است 
بنابراين سياست گزاريها و كليه اقدامات شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان 

بايد در اين راستا باشد.
وى افزود: سال 94 از جهات مختلف بويژه اعتبارات، سالى سخت و طاقت فرسا 
پشت  را  پيشرفت  با  همراه  و  موفق  سالى  ها  كاستى  اين  همه  عليرغم  اما  بود، 
رسيده در  افتتاح  به  شده و  مدعا پروژه هاى كلنگ زنى  اين  گواه  سر گذاشتيم، 

روستاهاى سراسر استان است.
مديرعامل شركت آبفاروستايى خوزستان تصريح كرد: روستاييان عزيز از ما انتظار 
آب شرب سالم و مكفى دارند، اين وظيفه شرعى و قانونى ماست كه اين رسالت 
را با تمام تالش و همكارى بنحو مطلوب انجام دهيم. وى افزود: براى رسيدن به 
هدف گذارى ها لوازم و الزاماتى مورد نياز است كه بعضا خالهايى در آن وجود 

دارد، اما اين نبايد ما را از مسير توسعه و هدف در مد نظر دور كند..
استان  روستاهاى  براى  بهداشتى  و  سالم  شرب  آب  تامين  كرد:  بيان  كريمى 
تعميرات  اما  است  خوزستان  روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  وظيفه  خوزستان 
مربوط به خرابى تجهيزات يا شكستگى لوله هاى آبرسانى بايد از طريق پرداخت 
آب بهاء توسط مشتركين انجام شود چرا كه اين شركت رديف بودجه اى براى 
اين موارد ندارد،اين درحالى است كه ميزان آب بها در حال حاضر پاسخ گوى 
اقدامات  و  خدمات  و  نيست  روستاييان  به  مطلوب  رسانى  خدمت  براى  ما  نياز 
هزينه  مثال  عنوان  به  و  بوده  ديون  با  اغلب  شده  انجام  كنون  تا  كه  اساسى 
نشده  پرداخت  گذشته  سال  آساى  سيل  هاى  باران  از  ناشى  اساسى  تعميرات 

است لزا ملزم به افزايش درآمدهايمان هستيم.
كريمى ادامه داد: اميدورام سالجارى نيز با درس گرفتن از تجارب بدست آمده و 
با توجه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى سالى توام با موفقيت و رضايتمندى 

روستاييان را رقم بزنيم.
لزوم همكارى منطقه آزاد اروند براى بهبود وضعيت آبرسانى در روستاها

آب  وضعيت  به  پاسخ  در  خود  سخنان  از  ديگرى  بخش  در  كريمى  درويشعلى 
براى  اعتبار  تومان  ميليارد   10 تصويب  به  اشاره  با  آبادان  شهرستان  روستاهاى 
براى  اعتبار  ميزان  اين  گفت:  آبادان  كشتكار  شهيد  آب  خانه  تصفيه  بازسازى 
بازسازى تاسيساتى هزينه مى شود كه هرچند عمر زيادى از آنها نمى گذرد اما 

مشكالت زيادى دارد..
وى افزود: بر خالف ساير شهرها كه منابع تامين آب مختلف و زيادى دارند، 79 
روستاى آبادان آب مورد نياز خود را تنها از اين تصفيه خانه (شهيد كشتكار) تامين 
مى كنند. در صورت تامين اعتبار ياد شده و انجام بازسازى هاى الزم در تاسيسات 

اين تصفيه خانه به طور قطع مشكالت 79 روستاى آبادان حل مى شود.
كريمى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به وضعيت آبرسانى به روستاها تصريح 
كرد: به غير از راه هاى بلند مدت و ميان مدت، راه هاى ميان برى نيز براى انجام و 
كسب نتيجه در حداقل زمان شش ماه آينده براى رفع مشكالت روستائيان وجود دارد 

كه از جمله مى توان به ظرفيت وهمراهى سازمان منطقه آزاد اروند اشاره داشت.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان با قدردانى از همكارى منطقه 
آزاد اروند در اجراى طرح آبرسانى منطقه شلمچه كه سبب بهره مندى 18 روستاى 
خرمشهر از آب شرب مورد نياز شد، گفت: اميد مى رود تا مسئوالن منطقه آزاد 

اروند چنين نگاهى را در مورد روستاهاى آبادان نيز داشته باشند.
كريمى با اشاره به اينكه قرار بود 11 هزار مترمكعب آب از محل طرح غدير به 
روستاهاى آبادان اختصاص يابد، افزود: با توجه به مشكالت اين طرح كه حتى 
قادر به تامين كامل آب مورد نياز شهر آبادان نيست، به طور قطع نمى توان به 
اين مورد دلخوش كرد. وى اظهار كرد: در زمان حاضر سه ايستگاه پمپاژ  واقع 
در روستاهاى ابوشانك و ثوامر، آب مورد نياز روستاهاى تنگه هاى1، 2 و 3 و 

شالحى، منيوحى و نصار را تامين مى كنند.
كريمى با اشاره به اجراى طرح ذهكشى آبيارى در روستاى ثوامر تصريح كرد: در 
صورت اعطاى مجوز برداشت 90 ليتر از آب مربوط به اين طرح از سوى شركت 
 47 به  آبرسانى  وضعيت  بهبود  به  شايانى  كمك  امر  اين  خوزستان،  برق  و  آب 
روستاى در مسير مى كند. وى يادآور شد: در صورت اين كار تمامى تجهيزات و 

امكانات مورد نياز ر ا خودمان تامين و مهيا مى كنيم.

كيفيت و كميت آب شرب روستاهاى دغاغله، بيت فارس و بيت عامر 
بهبود مى يابد

وى در ادامه با اشاره به پروژه هاى در دست اقدام به منظور بهبود وضعيت آب 
شرب برخى از روستاهاى اهواز گفت: با تعويض خط انتقال روستاهاى دغاغله، 
بيت فارس و  بيت عامر كيفيت و كميت آب شرب اين روستاها بهبود خواهد يافت.
تاسيسات  انتقال  خط  اين  تعويض  عمليات  اجراى  با  داد:  ادامه  كريمى  مهندس 
قديم دغاغله از مدار خارج  و آب روستاهاى ذكر شده از طريق تاسيسات شهداى 

دغاغله تامين خواهد شد.
مديرعامل شركت آبفاروستايى خوزستان افزود: با توجه به اينكه تاسيسات قديمى 
دغاغله بعضا باعث افت فشار آب اهالى روستاهاى دغاغله، بيت فارس و بيت عامر 
شده بود با كارگذارى 7 كيلومتر لوله پلى اتيلن و نصب يك دستگاه الكتروپمپ 

اين مشكل بزودى حل خواهد شد.
گفتنى است اعتبار هزينه شده براى اين پروژه 9 ميليارد ريال است كه با اتمام 
آن جمعيتى بالغ بر 10 هزار و 162 نفر از آب شرب سالم و بهداشتى و با كيفيت 

بهره مند خواهند شد.
بهره بردارى از فاز دوم توسعه شبكه آب شرب روستاى مقامسيه خرمشهر
كريمى با اشاره به بهره بردارى از فاز دوم توسعه شبكه آب شرب روستاى مقامسيه 
گفت: با توسعه شبكه توزيع آب روستاى مقامسيه در فاز دوم آب شرب اين منطقه 

بلحاظ كمى و كيفى بهبود خواهد يافت.
نفر  بر 1500  بالغ  جعيتى  با  خانوار  شامل 300  طرح  اين  اول  فاز  داد:  ادامه  وى 
را شامل مى شد، كه با توسعه شبكه توزيع در فاز دوم دست كم 100 خانوار در 
اين مسير ساكن مى شوند. كريمى از تشكيل پرونده بيش از 100 خاتوار جهت 

دريافت انشعاب مجاز در امور آب و فاضالب روستايى خرمشهر خبر داد.
منطقه  در  مقامسيه  شرب  آب  توزيع  شبكه  توسعه  دوم  فاز  اينكه  بيان  با  وى 
اى بدون استفاده اجرايى شد، گفت: با راه اندازى خط انتقال در زمين خالى از 
سكنه قطعا شاهد رونق و افزايش جمعيت منطقه روستايى مقامسيه خواهيم بود.

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستتايى خوزستان اظهار كـرد: با احداث فاز 
دوم توسعه شبكـه توزيـع آب شرب روستاى مقامسيه شورا و دهيارى اين روستا 

از روند پيشرفت و اقدام هاى انجام شده توسط اين امور تقدير بعمل آورد.
كريمى با اشاره به اينكه درآمد ناشى از دريافت حق آب بها بهبود خواهديافت، گفت: 
با احداث خط انتقال و توسعه شبكه توزيع در اين طرح شركت پاسارگاد وابسته به 
پتروشيمى آبادان، شركت شير پاستوريزه جاودانه، شركت رب گوجه جاودانه بى همتا، 
سپاه پاسداران تيپ 44 قمر بنى هاشم و نصب كنتور براى 40 واحد مسكونى مربوط 

به پتروشيمى شاهد بهبود درآمد ناشى از دريافت حق آب بها خواهيم بود.
شاخص كيفى آب شرب روستاهاى شادگان به 88 درصد افزايش يافت
كريمى با بيان اين مطلب كه بواسطه جمع آورى 500 انشعاب غير مجاز شاخص 
است،  داشته  توجهى  قابل  رشد  شادگان   شهرستان  روستاهاى  شرب  آب  كيفى 
گفت: با جمع آورى 500 انشعاب غير مجاز در سطح روستاهاى شهرستان شادگان 

شاخص كيفى آب شرب روستاها از 60 درصد به 88 درصد افزايش يافت.
وى ادامه داد: با توجه به شرايط ناشى از كاهش بارش باران و خشكسالى برخى 
از روستاييان براى تامين آب مورد نياز احشام و نخيالت خود از خطوط انتقال آب 

شرب روستاها بصورت انشعاب غير مجاز استفاده مى كردند.
او همچنين از دو منطقه آلبوحصار و جفال بعنوان پر مصرف ترين ها نام برد.

سطح  در  مجاز  غير  انشعابات  اينكه  بيان  با  خوزستان  آبفاروستايى  مديرعامل 
اينكه  به  توجه  با  گفت:  بود،  رسيده  انشعاب   1500 مرز  به  شادگان  روستاهاى 
شامل  را  انتقال  خطوط  طوالنى  مسيرهاى  آلبوحصار  و  جفال  منطقه  دو 
مى شود، انشعابات غير مجاز سبب افت فشار شديد و بعضا قطعى آب شرب مى شد 
به همين سبب با كمك مسوولين شهرستان و بزرگان روستاها تصميم به جمع آورى 

و برخورد با متخلفين گرفته شد.
با  تامين  شوراى  جلسه  نوبت   5 گذشته  سال  طى  كرد:  اظهار  كريمى  مهندس 
هماهنگى فرماندارى و با حضور دادگسترى با محوريت آب روستاها و رسيدگى 
به انشعابات غير مجاز برگزار شد كه نتيجه آن جمع آورى 500 انشعاب غير مجاز 
طى يكسال بود و وفق قانون بدليل تجاوز به حريم شبكه هاى خدماتى دولت 

جرايم نقدى نيز براى متخلفين در نظر گرفته شد.
آورى  جمع  پيگيرى  روند  اينكه  به  اشاره  با  خود  سخنان  پايانى  بخش  در  وى 
انشعابات غير مجاز منوط به برگزارى جلسات شوراى تامين است، گفت: با توجه 
جمع  روند  در  تسريع  در  بسزايى  تاثير  تامين  شوراى  جلسات  برگزارى  اينكه  به 
بصورت مداوم در  جلسات  اين  اميدواريم  داشته است،  مجاز  غير  انشعابات  آورى 

سالجارى نيز ادامه پيدا كند.
پرداخت تنها 27/41 از كل اعتبارات مصوب  سال 1394

درويشعلى كريمى با اعالم اينكه تنها 27 درصد از اعتبارات مصوب سال 94 به 

اين شركت تخصيص داده شده است، گفت:  كمبود اعتبارات مالى شركت آب و 
فاضالب روستايى خوزستان را با مشكالت بسيارى مواجه كرده است كه از جمله 
و  تعمير  براى  توان  عدم  عمرانى،  مهم  هاى  پروژه  از  برخى  توقف  به  توان  مى 
نگهدارى تجهيزات آبرسانى و حتا كمبود اعتبارات براى پرداخت حقوق و مزاياى 
كاركنان اشاره كرد. مديرعامل آبفا روستايى خوزستان بيان كرد: اگرچه درصورت 
پرداخت تمامى اعتبارات مصوب سال 94 در پيشرفت بسيارى از پروژه هاى عقب 
اعتبارات  تمامى  پرداخت  صورت  در  اما  شد  نمى  حاصل  چندانى  گشايش  افتاده 

مصوب بخشى از مشكالت ما كاهش مى يافت.
كريمى تصريح كرد: عدم تامين اعتبارات مورد نياز تعمير و نگهدارى تجهيزات و 
پروژه هاى آبرسانى باعث استهالك و هدر رفت سرمايه هاى دولت مى شود و 
پروژه ها و تجهيزاتى كه  با صرف هزينه هاى گزاف ساخته و  راه اندازى شده 
نياز  مورد  اعتبارات  تامين  كار  چاره  تنها  و  هستند  استهالك  حال  در  سرعت  به 

تعمير و نگهدارى است.
مديرعامل آبفاروستايى خوزستان توضيح  داد: در برخى مواقع براى تامين هزينه 
هاى سوخت تانكرهاى سيار آبرسانى با تنگنا مواجه هستيم. حال آنكه در آبرسانى 
با تانكرهاى سيار هزينه هاى ديگرى از جمله هزينه الستيك و پرداخت اجاره 

براى تانكرهاى استيجارى هم وجود دارد.
كريمى افزود: اگرچه كاركنان خدوم شركت آبفاروستايى خوزستان با تالش و كوشش 
فراوان در سال گذشته بحران هاى بسيارى از جمله سيل، طوفان و خشكسالى را 
بخوبى مديريت كردند و پشت سر گذاشتند اما به دليل عدم پرداخت هزينه هاى 
انجام شده كه اين شركت براى تامين رفاه روستاييان به صورت ديون نسبت به 

تامين تجهيزات مورد نياز اقدام كرده بود اكنون تحت فشار بسيارى قرار دارد.
وى ادامه داد: در سال گذشته هزينه هاى ناشى از سيل، طوفان و خشكسالى براى 
شركت  اين  كنون  تا  كه  بود  تومان  ميليارد   40 به  قريب  خوزستان  آبفاروستايى 
موفق به دريافت حتى ريالى از زيان وارد شده در حوادث غير مترقبه سال 93 و 

94 نشده است.
مجلس  جديد  منتخبان  از  پايان  در  خوزستان  آبفاروستايى  شركت  مديرعامل 
شوراى اسالمى، سرپرست استاندارى خوزستان، مديرعامل شركت مهندسى آب 
و فاضالب كشور درخواست كرد كمك كنند نيازهاى مالى آبفاروستايى خوزستان 
تامين شود تا زمينه براى ارايه خدمات بيشتر توسط اين شركت فراهم شود و از 

بروز مشكل براى تامين آب شرب روستاييان عزيز خوزستانى جلوگيرى شود.
درويشعلى كريمى در پايان با اشاره به رتبه سوم شركت آب و فاضالب روستايى 
مجموع  از  خوزستان  در   : گفت  روستايى  آبرسانى  تاسيسات  ايجاد  در  خوزستان 

4 هزار و 15 روستاى داراى سكنه به 2 هزار و 927 روستا آبرسانى شده است.
گفتنى است از اين روستاها يك هزار و 864 روستا داراى جمعيت افزون بر 20 

خانوار و مابقى روستاها با جمعيت كمتر از 20 خانوار هستند.
وى خاطرنشان ساخت: از مجموع يك هزار و 88 روستاى ديگر كه شبكه آبرسانى 
ندارند 135 روستا جمعيتى افزون بر 20 خانوار دارند و مابقى زير 20خانوار جمعيت دارند .

تالش براى تامين آب شرب 
با كيفيت و كميت مناسب در روستاهاى خوزستان

سال دومشماره 12سه شنبه قيمت : 1500 تومان15 تير 1395


