
تلگرام شمشیر دولبه!
موج مصادیق مجرمانه و ابتذال در تلگرام

و  اطالعات  از  گسترده ای  تبادل حجم  شاهد  تلگرام  نرم افزاری  بستر  در  روزانه 
شده،  تبادل  محتوای  این  از  زیادی  بخش  متاسفانه  که  هستیم  مختلف  مطالب 
در  گروه ها  و  کانال ها  از  برخی  و  است  ابتذال  و  مجرمانه  محتواهای  مصادیق 
تلگرام، رسما فعالیت ضد دینی، غیراخالقی و مجرمانه دارند و متاسفانه کانالها 
و گروههای مستهجن به راحتی در دسترس قرار دارند و این فعالیتها هنوز هم 
به صورت غیرقانونی ادامه دارد! و مدیران تلگرام هم تالشی برای محدود سازی 

انجام نمی دهند!!!
مطلب زیر از ویکی پدیا نقل قول شده است:

تلگرام فقط در ایران!
بیش از ۸۰ درصد از کاربران تلگرام ایرانی هستند و آن ۲۰ درصد دیگر هم اکثراً 
به صورت جهانی  تلگرام  کاربران  تعداد  دیگر هستند.  مقیم کشورهای  ایرانیهای 
کمتر از یک درصد تعداد کل کاربران شبکه های اجتماعی جهان است که این یک 

درصد هم تقریبًا همه ایرانی هستند.
همچنین  و  ایران  مجازی  فضای  مسئوالن  گفته  به   : مجرمانه  محتوای 
 کارشناسان فضای مجازی، بخش زیادی از محتوای تبادل شده در بستر تلگرام، 
»محتوای مجرمانه« و مستهجن است! مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی 
به این شبکه اجتماعی ۱۲ ماه! مهلت داده شده که سرورها را به ایران منتقل کنند!!!

انتقادها از تلگرام: تلگرام اعالم کرد که از این به بعد امکاناتی در اختیار کاربران 
قرار خواهد داد تا کاربران مشکوک مانند داعش را اعالم کنند؛ ولی از قرار معلوم 
بار  چند  گاهی  تلگرام  شبکه  سرور های  است.  فعال  شبکه  این  در  هنوز  داعش 
در هفته مشکل پیدا می کنند و کاربرها در اروپا، خاورمیانه و آفریقای شمالی تا 
چندین ساعت متوالی به شبکه دسترسی ندارند. این شبکه بارها قول داده است 
مشاهده  مورد  این  در  محسوسی  پیشرفت  ولی  دهد  تغییر  را  وضعیت  این  که 
پیام  یک  کردن  فوروارد  ضمن  که  کرده اند  مشاهده  دفعات  به  کاربران  نشده. 
به  اضافه  نیز  را  دیگر  پیام  دو  یا  یک  اشتباهًا  تلگرام  گذاری،  طریق عالمت  از 
گیرنده، فوروارد می کند و این می تواند در رابطه با محتوای برای فرستنده عامل 
شرمساری گردد. همچننین بارها دیده شده که حساسیت بخش تاچ اسکرین در 
تلگرام دچار نوسان شده و با لمس یک نام )کنتاکت( پرونده شخص دیگری باز 
می شود و کاربر ندانسته پیامی ارسال می کند که این نیز می تواند مشکل هایی را 

برای فرستنده به بار بیاورد.
"پیشنهاد می گردد از نصب تلگرام بر روی موبایلهای فرزندانتان خودداری کنید"

پیام های  واتساپ 
کاربران را پنهان می کند!

 "طرح آسمانی ها" 
در کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد خوزستان

حضور ناگهانی 
بازرسان وزارت ورزش 

در باشگاه استقالل!
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برگزاری آئین کلنگ زنی 
نخستین مدرسه طبیعت در اهواز

درخوزستان،  طبیعت  مدرسه  نخستین  ساخت  کلنگ 
رئیس  و  جمهور  رئیس  ابتکار"معاون  "معصومه  توسط 
سازمان حفاظت از محیط زیست کشور و با حضور"غالمرضا 
زاده"  الهیجان  رضا  "احمد  خوزستان،  استاندار  شریعتی" 
خوزستان،  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  کل  مدیر 
خوزستان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  زاده"  تقی  "محمد 

و تنی چند از دوستداران محیط زیست، به زمین زده شد.
خوزستان،  برق  و  آب  سازمان  خبری  شبکه  گزارش   به 
های  شبکه  توسعه  و  طرح  معاون  خدابخشی"  رضا  "حمید 
آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق، با بیان این که متولی این 
مدرسه، سازمان آب و برق خوزستان است از تشکیل کارگاه 
آموزشی "تسهیل گران طبیعت" در کوی بوستان خبر داد 
برای  استان خوزستان  از سراسر  تسهیلگر طبیعت،  که 40 
آموزش مفاهیم به صورت تجربی به کودکان تحت آموزش 

قرار گرفته اند.
وی با بیان این که پروژه ساخت مدرسه طبیعت، پیرو تفاهم 
نامه فی مابین سازمان آب و برق و سازمان محیط زیست 
صورت می گیرد آن را در راستای طرح دانش آموزی نجات 

آب روابط عمومی معرفی کرد. 
خدابخشی، محل احداث مدرسه طبیعت را، محوطه منازل 
بین را کودکان  برداران آن  بهره  و  بوستان،   سازمانی کوی 

3 تا 12 سال اعالم کرد.
در  بنیان گذار مدرسه طبیعت  زاده"  وهاب  "عبدالحسین 
و  آموزش مستقیم  دنبال  به  ایران، گفت: مدرسه طبیعت 
دیوار ساختن برای کودکان نیست بلکه این مدارس فضایی 
کشف  فرصت  و  کنند  رشد  ها  بچه  تا  کنند  می  فراهم 

طبیعت و عالقه مندی به آن را بیابند. 
را  کشور  در  طبیعت  مدارس  اندازی  راه  از  هدف  وی 
 پرورش نسلی خواند تا همانگونه که به والدین خود حرمت

نیز  اندوخته های طبیعی سرزمین خود  برای  می گذارند 
در  هایی  بحران  آینده شاهد چنین  در  تا  بگذارند  احترام 

محیط زیست نباشیم.
خوزستان  برق  و  آب  سازمان  که  این  بیان  با  زاده،  وهاب 
هم  انتظار  این  پس  افزود:  است  پیشتاز  صنعت  حوزه  در 
می رفت که در زمینه راه اندازی مدرسه طبیعت نخستین 

سازمان دولتی کشور باشد که پیش قدم می شود.
اصفهان،  طبیعت  مدارس  از  پس  اهواز،  طبیعت  مدرسه 
و  بیرجند  کیاشهر، مشهد، ساری،  تنکابن،  تهران،  همدان، 
کرمانشاه، اولین مدرسه در خوزستان و شانزدهمین مدرسه 

در سطح کشور است که ساخته می شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز خبر داد:
برگزاری نخستین جشنواره استانی شهر 

و محیط زیست در اهواز
از  اهواز  شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی  سازمان  مدیرعامل 
برگزاری نخستین جشنواره شهر و محیط زیست با عنوان 

»شهر سبز من« در اهواز خبر داد.
مهدی مکارمی اظهار کرد: اولین جشنواره استانی برترین های 
شهر و محیط زیست با هدف حفظ و بهبود وضعیت محیط 
زیست، جلب مشارکت شهروندان در حفظ پاکیزگی و محیط 
زیست، تجلیل از شهروندان نمونه و فعاالن در عرصه حفظ 
و نگهداری فضای سبز، پاکیزگی و بهداشت عمومی، ترویج 
حقوق و تکالیف شهروندی در ارتباط با شهر و محیط زیست، 

برگزار می شود.
وی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ شهروندی در ارتباط 
اخیر  های  سال  در  کرد:  تصریح  زیست  محیط  حفظ  با 
شاهد فعالیت خوب و موثری در حفظ محیط زیست بوده 
حتی  و  ها  رسانه  نهاد،  مردم  های  سازمان  فعالیت  و   ایم 
زمینه  این  در  خصوصی  بخش  و  دولتی  های  سازمان 

گسترش پیدا کرده است.
اهواز  شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی  سازمان  مدیرعامل 
فعاالن  و  دوستداران  از  تجلیل  برای  سازمان  این  افزود: 
محیط زیست و همچنین تشویق همه شهروندان به انجام 
را  جشنواره  این  شهرها،  در  زیستی  محیط  های  فعالیت 

برگزار می کند.
این جشنواره در پنج بخش سازمان های مردم  وی گفت: 
و بخش خصوصی،  نهاد، سازمان ها و شرکت های دولتی 
و  پژوهشگران  و  دانشجویان  نویسندگان،  و  نگاران  روزنامه 
شهروندان مستقل دوستدار محیط زیست برگزار می شود 
و در هر بخش، سه فرد یا گروه بعنوان برگزیدگان توسط 

هیات داوران انتخاب و معرفی خواهند شد.
جشنواره  نخستین  در  شرکت  فراخوان  مکارمی،  گفته  به 
فرصت  است،  منتشر شده  اهواز  در  زیست  محیط  و  شهر 
داوطلبان  اقدامات  و  ها  فعالیت  مستندات  و  آثار  ارسال 
شرکت در جشنواره تا 31 مردادماه جاری است و داوطلبان 
در جهت شرکت در جشنواره می توانند به آدرس اینترنتی 

amcso.ahvaz.ir مراجعه کنند.

استان
استاندار خوزستان  خبر داد ؛

جذب اعتبار برای ساخت ۲۸ مدرسه 
در مناطق محروم خوزستان

ملی  مالی  منابع  جذب  از  خوزستان  استاندار 
مدرسه   ۲۸ ساخت  و  احداث  برای  استانی  و 
ابتدایی در شهرستان های اهواز، کارون و باوی 
خبر داد. غالمرضا شریعتی با اشاره به برگزاری 
نشستی با معاون وزارت آموزش و پرورش در 
حضور مدیرکل آموزش و پروش خوزستان  و 
مدیرکل نوسازی مدارس استان اظهار کرد: با 
انعقاد اولین تفاهم نامه بین استانداری خوزستان 
میلیارد   ۱۲ مبلغ  پرورش،  و  آموزش  وزارت  و 
تومان از منابع  ملی و ۱۲ میلیارد از منابع استانی 
برای احداث ۲۸ مدرسه شش کالسه در مناطق 
محروم و حاشیه شهرستان های اهواز، کارون و 

باوی اختصاص داده شد.
شریعتی با تاکید بر اهتمام استانداری خوزستان 
برای رفع مشکالت آموزشی استان افزود: پس 
از آن که مقرر شد روزهای پنجشنبه، جلساتی 
پرورشی  و  آموزشی  مشکالت  پیگیری  برای 

اولین  استانداری برگزار شود، در  شهرستان در 
جلسه مسائل شهرستان های اللی و حمیدیه 
بررسی شد. بررسی ها نشان داد که شهرستان 
اللی نیاز به یک مدرسه در مرکز شهر دارد که 
مجوز احداث آن را نیز گرفتیم. وی تاکید کرد: 
هدف اصلی ما در حوزه آموزش و پرورش، بهبود 
شاخص های آموزش و پرورش در همه مناطق 
است و شهرستان هایی که ارتقای رتبه داشته 
قرار می گیرند. همچنین،  باشند مورد حمایت 
شهرستان هایی که مشکالتی دارند، برای رفع 

مشکالت آنها کوشش و پی گیری می شود.
عمرانی  نامه  تفاهم  نخستین  نشست  این  در 
و  آموزش  وزارت  و  خوزستان  استانداری  بین 
پرورش با حضور معاون عمرانی وزیر آموزش 
و پرورش، استاندار خوزستان، مدیرکل آموزش 
و پرورش و مدیر کل نوسازی مدارس  برای 

احداث فضاهای آموزشی منعقد شد.

خبر خبر

بنابر اعالم ستاد مدیریت بحران استان؛
چهارشنبه ساعت کاری ادارات خوزستان 

کاهش یافت
استانداری  بحران  مدیریت  ستاد  اطالعیه  اساس  بر 
های  دستگاه  و  ادارات  کلیه  کار  اتمام  ساعت  خوزستان، 
اجرایی و بانکهای استان، فردا چهارشنبه تا ساعت 13 است.

شورای  تصمیم  به  عنایت  با  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
مدیریت  خصوص  در  استان  بحران  مدیریت  هماهنگی 
شبکه  باری  پیک  کاهش  ادارات،  برق  بهینه  مصرف 
پیش  صورت  در  ادارات  کاری  ساعات  کاهش  و  برق 
به  توجه  با  و  درجه   4۹ باالی  هوا  دمای  ثبت  بینی 
دمای  وقوع  خصوص  در  استان  هواشناسی  بینی  پیش 
به  و  ها  شهرستان  از  زیادی  تعداد  در  درجه   4۹ باالی 
پیک  کاهش  و  برق  مصرف  مدیریت  به  کمک  منظور 
کار  اتمام  ساعت  باال،  دمای  با  های  شهرستانی  در  باری 
استان  های  بانک  و  اجرایی  های  دستگاه  و  ادارات   کلیه 
به جز مراکز عملیاتی، خدماتی، امدادی، بهداشتی، درمانی، 
بیمارستان ها و مراکز آتش نشانی در روز چهارشنبه 13 

مردادماه جاری ساعت 13 اعالم می شود.

با حکم رئیس سازمان امور مالیاتی
»ناصر هاشمی«

مدیر کل امور مالیاتی خوزستان شد
به  هاشمی«  »ناصر  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس  حکم  با 

عنوان مدیر کل امور مالیاتی خوزستان منصوب شد.
»ناصر هاشمی« مدیر کل سابق امور دارایی استان بوشهر به 

عنوان مدیر کل امور مالیاتی خوزستان منصوب شد.
همچنین محسن کاویانی که از سال 138۹ به عنوان مدیر 
سمت  به  می کرد؛  خدمت  خوزستان  در  مالیاتی  امور  کل 

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس منصوب شد.

نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس:
جوانان با آموزش فنی و حرفه ای 
موجب اشتغال خود و دیگران شوند

نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسالمی 
گفت: جوانان جویای کار با آموزش فنی و حرفه ای موجب 

اشتغال خود و دیگران شوند.
نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسالمی 
وحرفه ای  فنی  آموزش  مرکز  در  حضور  با  امروز  صبح 

آغاجاری از کارگاه های آموزشی بازدید کرد.
حبیب اله کشت  زر و هیات همراه از نزدیک با فعالیت های 
آموزشی مرکز آشنا و در حین بازدید از کارگاه های آموزشی 

با مربیان و کارآموزان دیدار و گفت وگو کرد.
کشت زر پس از شنیدن گزارش عملکرد و برنامه های مرکز 
ضمن تبریک هفته ملی مهارت و 6مرداد روز کار آفرینی 
ایجاد  در  را  مهارتی  آموزش  وحرفه ای  فنی  آموزش های  و 

اشتغال و رفع معضل بیکاری بسیار موثر دانست.
فنی  آموزش های  باید  کار  عنوان کرد: جوانان جویای  وی 
و حرفه ای را فرا گرفته و با ایجاد بنگاه های اقتصادی زود 
بازده و جذب تسهیالت موجبات اشتغال خود و دیگران را 
فراهم کنند. کشت زر گفت: فضای عمومی و محیطی مرکز 
وضعیت مناسبی دارد و تجهیزات کارگاهی و محیط اداری 

در حد مطلوب است.

برگزاری کالسهای ورزشی و دوره های 
هنری تابستانه از سوی شهرداری اهواز

معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری اهواز برنامه های 
متنوع اوقات فراغت تابستانه را برای پرسنل و فرزندان آنها 

و همچنین شهروندان تدارک دیده است.
امیر آهن جان معاون اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری اهواز 
در خصوص برنامه های تابستانه گفت: به همت مدیریت امور 
ورزش این معاونت کالسهای ورزشی متنوعی جهت استفاده 
رایگان پرسنل و فرزندان آنها تدارک دیده شده است و در 
برگزاری است. همچنین در سرای محله آل صافی و  حال 

فرهنگسرای علوی نیز کالسهای هنری برقرار است.
وی در ادامه گفت: یکی از اقدامات معاونت اموراجتماعی 
اوقات  پرکردن  زمینه  در  اهواز  شهرداری  وفرهنگی 
بهره مندی پرسنل و خانواده  برنامه ریزی جهت  فراغت 
 هایشان است که جمعیتی چندین هزار نفری را تشکیل 
صورت  پیش  ماههای  از  ریزی  برنامه  این  دهند.  می 
کنون  تا   ، فراغت  اوقات  پرکردن  منظور  به  است.  گرفته 
اهواز  استخر های مختلف شهر  از  استفاده  کارت   5500
فوتبال  مدرسه  کارت   11۹5 است. همچنین  صادر شده 
برای پسران 6 تا 14 ساله ، 10۹5 کارت کالس تکواندو ، 
1100 عدد کارت کالس آموزش شطرنج و 10۹5 کارت 
است  شده  صادر  اهواز  شهر  پیست  در  سواری  دوچرخه 
شهریور  پایان  تا  توانند  می  فرزندانشان  و  پرسنل  که 
امکانات و کالسهای ورزش  این  از  رایگان  به صورت  ماه 

نمایند. استفاده 
فعالیتهای  و  اقدامات  ولی  افزود:  اهواز  شهردار  معاون 
به  ارائه خدمات  به  تنها  فراغت  اوقات  در حوزه  شهرداری 
تمامی  برای  آن  فراگیری  بلکه  شود  نمی  محدود  پرسنل 
مصنوعی  چمن  زمین   72 ساخت  است.  اهواز  شهر  مردم 
اوقات فراغت دانست  انقالبی در زمینه پرکردن  را میتوان 
که خوشبختانه محدود به تابستان نمی شود و در تمام ایام 
تابستان و در فصل  استفاده هست هر چند در  قابل  سال 
تعطیلی مدارس استقبال بیشتری از آنها صورت می گیرد.

آهن جان گفت: از دیگری اقداماتی که با برنامه ریزی های 
در  هنری  کالسهای  برگزاری  است  گرفته  صورت  مدون 
سرای محله کوی آل صافی و فرهنگسرای علوی است که 
با توجه به قرار گرفتن در دو محله محروم و کمتر برخوردار 
با استقبال بسیاری مواجه شده است و هر روزه محل تردد 
شهروندان و بهره مندی از دوره های هنری است. از سویی 
های  کارگاه   ، هنری  کالسهای  برگزاری  کنار  در  دیگر 
شود  می  برگزار  خانواده  موضوع  با  نیز  مختلفی  آموزشی 
که شهروندان  می توانند به صورت رایگان در این کارگاهها 

شرکت نموده و از مطالب ارائه شده استفاده نمایند.
تمامی  کاربردن  به  با  اهواز  شهرداری  گفت:  پایان  در  وی 
در  را  شهروندان  فراغت  اوقات  است  تالش  در  امکانات 

تابستان به بهترین شکل غنی سازی نماید. 
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خوزستان  استاندار  اجتماعی  سیاسی  معاون 
حماسی  مقاومت  مطلوب تر  معرفی  خواستار 
مردم حمیدیه در 9 مهر شد و گفت: مقاومت 
ظرفیت  9مهر  در  حمیدیه  مردم  حماسی 

بی بدیل مردم را نشان داد.
فرج ا... خبیر ظهر دیروز در نخستین جلسه ستاد 
استانی هفته دفاع مقدس با اشاره به تامین منابع 
مالی برگزاری بزرگداشت هفته دفاع مقدس و 
کمبود منابع استانی و دستگاه ها اظهار کرد: نه 

تنها استان بلکه کل کشور از لحاظ منابع مالی 
با مشکل جدی روبه رو است که انتظار می رود 
مسئوالن برگزاری با برنامه ریزی حساب شده 

در اختصاص منابع صرفه جویی کنند.
بحث  در  خوزستان  استان  اینکه  بیان  با  وی 
دفاع مقدس استان ویژه ای است گفت: مردم 
جریان  در  را  نقش  بارزترین  خوزستان  استان 
دفاع مقدس ایفا کردند به طوری که عملیات 
خود  زندگی  زوایای  تمام  در  را  مقدس  دفاع 

لمس کردند.
خوزستان  استاندار  اجتماعی  سیاسی  معاون 
نوار  از  ایران  مردم  تمام  کرد:  خاطرنشان 
مرزی از سردشت آذربایجان شرقی تا جنوبی 
ترین نقطه کشور در استان خوزستان به طور 

ملموس جنگ تحمیلی را درک کردند.
شهرهایی  مردم  واقعیت  قطعا  افزود:  وی 
حمیدیه،  خرمشهر،  آبادان،  سوسنگرد،  مثل 
جنگ  زمان  در  شوش  و  دزفول  اندیمشک، 
تحمیلی خانه و زندگی خود را از دست دادند 
از  را  مقاومت  و  و دچار مشکالت جدی شده 
که  شهرهایی  مردم  با  کردند  تجربه  نزدیک 

مثل مسجد سلیمان و ایذه متفاوت است.
خبیر ادامه داد: البته شهرهای دیگر که دور از 
در  زندگی  دلیل  به  بودند  جبهه  و  جنگ  خط 

استان نیز متاثر شدند.
وی در ادامه از مسؤوالن برگزاری بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس درخواست کرد: کمیته هایی 
را تشکیل دهند تا در قالب این کمیته ها رنجی 
که در طول جنگ بر مردم گذشته را به نحو 

مطلوب نمایش دهند.
به عملیات 9مهر در شهرستان  اشاره  با  خبیر 

حمیدیه و نخستین شکست نیروهای بعثی در 
این عملیات گفت: این عملیات توسط نیروهای 
مردمی و مشارکت بی نظیر مردم سبب شکست 
دشمن و عدم پیشروی آن به شهرهای دیگر 
شد. وی تاکید کرد: نقش مردم در عملیات 9 
مهر شهرستان حمیدیه نشان دهنده این است 
که ما ظرفیت های خوبی در میان مردم داریم 
انتظار می رود ستاد بزرگداشت هفته دفاع  که 
مقدس کمیته ای ویژه با حضور مردم تشکیل 
به  مردمی  کمیته های  داد:  ادامه  خبیر  دهد. 
مردم  نقش  که  شود  فعال  و  تشکیل  گونه ای 
مقدس  دفاع  هفته  مراسمات  برگزاری  در 
مشخص شود و این مراسمات صرفًا دولتی و 

توسط عوامل دولت نباشد.
وی تاکید کرد: به همه فرمانداران شهرستان ها 
با  ارتباط  نزدیک در  از  به ویژه شهرهایی که 
که  می کنیم  ابالغ  بودند  تحمیلی  جنگ 

ستادهای دفاع مقدس را تشکیل دهند.
اهمیت  دلیل  به  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
عملیات 9 مهر در شهرستان حمیدیه و 5 مهر 
شکست حصر آبادان مراسم ویژه این عملیات 

و در خور نام آنها در شهرستان برگزار شود.

 قائم مقام معاونت توسعه وزارت بهداشت :

 رفع مشکل بهداشتی و درمانی مناطق محروم 
اولویت وزارت بهداشت است

معاون استاندار خوزستان :

مقاومت حماسی 9 مهر مردم حمیدیه معرفی شود

بهداشت  وزارت  توسعه  معاونت  مقام  قائم 
پزشکی گفت: دغدغه های  آموزش  و  درمان 
کشور  محروم  مناطق  در  درمانی  و  بهداشتی 

همواره مورد توجه ویژه قرار دارد.
از  بازدید  در  شنبه  سه  روز  پریدار  مصطفی 
مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان اندیمشک 
انجام  خوبی  ریزی  برنامه  راستا  این  افزود:در 
شده است تا با نگاه ویژه ای در مناطق محروم 

کشور اجرا شوند.
وی گفت:در راستای حل نیازهای بخش بهداشت 
و درمان همدلی و عزم جدی عمومی ضرورت 
دارد و در سایه تالش های مسووالن شهرستان 
اندیمشک و حمایت مسووالن وزارتی مطالبات 

عمومی شهروندان پیگیری و اجرا می گردد.
شورای  مجلس  در  اندیمشک  مردم  نماینده 
و  بهداشتی  مشکالت  تشریح  با  هم  اسالمی 

درمانی این شهرستان گفت: بیمارستان بخش 
الوار گرمسیری در صورت راه اندازی و تسریع در 
مراحل تکمیل و تجهیز می تواند بخش زیادی 

از مشکالت و مطالبات مردم را پاسخگو باشد.
بیمارستان  اینکه  به  اشاره  با  فریدون حسنوند 
امام علی )ع( اندیمشک نیز جوابگوی تقاضای 
بیمارستان در حال  افزود:  نیست  بیماران  زیاد 
احداث الوار گرمسیری با مشکالتی مانند آب و 
برق ، انشعاب و محوطه سازی مواجه است که 
حل این مشکالت نیاز به برنامه ریزی جدی 
و حمایت مالی دارد. وی بیان کرد:افتتاح این 
طرح برای ۲۲ بهمن ماه پیش بینی شده است 
که در صورت تجهیز و رفع مشکالت می توان 

تا مهرماه آن را به بهره برداری رساند.
حسنوند گفت:برای تامین نیروی انسانی مورد 
نیاز نیز باید ردیف های استخدامی برای این 

بیمارستان تعریف شود.
شورای  مجلس  در  اندیمشک  مردم  نماینده 
کوی  شرایط  به  اشاره  با  همچنین  اسالمی 
یک  نیازمند  منطقه  گفت:این  اندیمشک  لور 
بیمارستان حداقل ۱۰ تخته است که با توجه 
با شرایط موجود و در صورت موافقت وزارت 

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی این طرح 
را می توان طی یک سال و نیم اجرایی کرد.

وی خواستار توجه به مشکالت بیمارستان امام 
درمانی  بهداشتی  مرکز  های  طرح  )ع(،  علی 
کوی شهدا، کوی لور و کوی نیرو با توجه به 

تعداد ساکنان این مناطق شد.
شهرستان  فرماندار  جهانگیری  پیمان 
بهداشت  حوزه  گفت:نیازهای  هم  اندیمشک 
صورت  به  اندیمشک  شهرستان  درمان  و 
ریالی برآورد و پیگیری می شود که برای رفع 
محترم  مسووالن  حمایت  موجود،  مشکالت 

وزارت بهداشت و درمان حائز اهمیت است.
سیما جمشیدی مدیر شبکه بهداشت و درمان 
از  گزارشی  بازدیدها  این  در  هم  اندیمشک 
و  بهداشتی  تمام  نیمه  های  طرح  مشکالت 
درمانی این شهرستان ارائه کرد. در این بازدید 
که رضا رضایی مدیر کل بودجه معاونت درمان 
محلی  مسووالن  از  و جمعی  بهداشت  وزارت 
حضور داشتند مشکالت طرح های نیمه تمام 
بیمارستان  نیاز  مورد  تجهیزات  و  شهرستان 
الوار ، درمانگاه امام جعفر صادق )ع( و برخی 
مراکز درمانی شهرستان اندیمشک بررسی شد.

شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاونت 
منطقه چهار از برگزاری پنج برنامه مشارکتی به 
سطح  در  صادق)ع(  جعفر  امام  شهادت  مناسبت 

منطقه خبر داد.
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون  خنافره  موسی 
شهرداری  اصلی  وظایف  از  یکی  گفت:  منطقه 
باشد در  ناب محمدی می  تعزیم شعائر اسالمی 
جعفر  امام  شهادت  مناسبت  به  و  راستا  همین 
مساجد  با  مشارکتی  برنامه  پنج  )ع(  صادق 
مسجد  مسجدالرسول)ص(،  معصوم)ع(  چهارده 
البنین   ام  و  هاشم  بنی  قمر  های  هیئت  و  امام 

برگزار نمودیم.

 پنج برنامه مشارکتی به مناسبت شهادت 
امام جعفر صادق)ع( در منطقه چهار برگزار شد

به گزارش  مهر: رئیس پلیس آگاهی خوزستان از دستگیری جاعل حرفه ای و کشف اختالس به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال خبر 
 داد. سرهنگ علی حاتمی اظهار کرد: در پی تشکیل یک پرونده از مراجع قضایی به پلیس آگاهی خوزستان مبنی بر اینکه شخصی به هویت 
)ع. ب( در یکی از ادارات مرتکب تخلفات و جرائم اداری و مالی شده، موضوع بالدرنگ در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم 

گرفت.  قرار  استان  آگاهی  پلیس  اقتصادی 
در  و  دستگیر  را  مذکور  هویت  به  متهم  قضایی  مقام  هماهنگی  با  پلیسی  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  از  پس  کارآگاهان  افزود:  وی 
انتقال متهم به پلیس  با اشاره به  از دفتر کار وی تعدادی مهر و برگ های جعلی کشف کردند. رئیس پلیس آگاهی خوزستان  بازرسی 
از  استفاده  سوء  با  نامبرده  شد  مشخص  پلیس  کارآگاهان  فنی  تحقیقات  با  کرد:  تصریح  بیشتر  تحقیقات  منظور  به  خوزستان  آگاهی 
موقعیت شغلی خود و انجام یک سری معامالت سوری مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال را از این اداره دولتی اختالس کرده است.

حاتمی بیان کرد: در ادامه بررسی های صورت گرفته مشخص شد که متهم چند سال قبل با جعل مدرک تحصیلی و دیگر مدارک الزم به 
استخدام یکی از ادارات دولتی درآمده و در یکی از شهرهای کوچک به عنوان رئیس واحدی از اداره متبوع فعالیت می کرد. وی عنوان کرد: 

متهم پس از تشکیل پرونده و پایان مرحله تحقیقات به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس آگاهی خوزستان:

عامل اختالس ۱.۳ میلیاردی 
در دستگاه دولتی خوزستان دستگیر شد



3 اریان وجهان
مذاکره عشایر موصل با داعش 

برای خروج بدون درگیری از شهر
گروههای  رهبران  برخی  همراه  به  موصل  سنت  اهل  عشایر 
تروریست های  رهبران  با  گفت و گوهایی  انجام  حال  در  عراقی 
این شهر  از  به خروج بدون درگیری  را  تا آن ها  داعش هستند 
راضی کنند. یک عضو بلندپایه حزب دموکرات کردستان عراق 
از گفت و  گوهای بین رؤسای عشایر اهل سنت موصل و رهبران 
برخی گروههای مسلح عراقی با رهبران داعش برای خروج این 

گروهک تروریستی از شهر موصل خبر داد.
حزب  بلندپایه  عضو  این  شفق نیوز،  خبری  پایگاه  نوشته  به 
بین  که  است  داده  خبر  همچنین  عراق  کردستان  دموکرات 
و  در شهر  ماندن  یا  بر سر خروج  داعش  رهبران  و  فرماندهان 

مقاومت در برابر نیروهای عراقی اختالف نظر رخ داده است.
به  عقب نشینی  موافق  داعش  عراقی  فرماندهان  وی،  گفته  به 
سمت سوریه هستند و در مقابل فرماندهان عربی و غیر عربی بر 

ماندن در شهر اصرار دارند.
از هر گونه  نیز  بین المللی ضد داعش  ائتالف  تأکید کرد که  او 
کمکی برای حل قضیه موصل و عقب نشینی عناصر داعش به 
سمت شهر رقه سوریه حمایت می کنند. به گفته این مقام بلندپایه 
کردی که خواستار عدم افشای نامش شده، ائتالف بین المللی به 
دو دلیل از این گفت وگوها استقبال می کند، اول اینکه احتمال 
طول کشیدن عملیات به سه الی چهار ماه وجود دارد و موضوع 

دوم به مسأله مردم عادی و پناهندگان مربوط می شود.
در حال حاضر مرحله اول و دوم عملیات آزادسازی موصل که 
شامل کار اطالعاتی و آزادسازی مناطق اطراف شهر و راه های 
مواصالتی و پایگاه های مهم همچون القیاره، می شود به پایان 
نهایی  عملیات  آغاز  فرمان  منتظر  عراقی  نیروهای  و  رسیده 

آزادسازی شهر هستند.

آخرین گام ها برای آزادسازی کامل 
»جزیره الخالدیه« در االنبار عراق

نیروهای امنیتی، ارتش و الحشدالشعبی عراق پس از آزادسازی 
برای  را  گام ها  آخرین  الخالدیه«  »جزیره  منطقه  درصدی   9۰

پاکسازی این منطقه بر می دارند.
عملیات پاکسازی منطقه »جزیره الخالدیه« در استان االنبار و در 
شرق شهر الرمادی، وارد چهارمین روز شده و پیشروی نیروهای 

عراقی در محورهای مختلف ادامه دارد .
نیروهای  عملیات  الخالدیه،  جزیره  درصدی   9۰ پاکسازی  با 
عراقی در مناطق آلوده بخش های شمالی رود فرات که از جنوب 
»المالحمة « تا جنوب شرق »البوعیثة« امتداد دارد، هم چنان 
در جریان است. پاکسازی این مناطق از دو محور ادامه دارد و 

نیروهای عراقی به شدت با تروریست ها درگیر هستند. 
 4 از  جاری،  هفته  شنبه  روز  الخالدیه  جزیره  پاکسازی  عملیات 
از منطقه، در  آزادسازی بخش های وسیعی  با  محور آغاز شد و 
حال حاضر نیروهای عراقی از محورهای جنوب شرق و جنوب 

غرب تروریست ها را هدف قرار می دهند.
خنثی  متخصص  یگان  منطقه،  پاکسازی  عملیات  با  همزمان 
کننده بمب به سرعت توانستند راه ارتباطی »فلوجه - الرمادی« 
در  کامل  طور  به  عراقی  نیروهای  مواضع  کنند.  پاکسازی  را 

منطقه »البوبالی« نیز تثبیت شده است.
جنوبی  مناطق  در  حاضر  حال  در  عملیات  گزارش،  این  به  بنا 
فرات  رود  به سمت  الحامضیة  پاکسازی شده  محور  از  الخالدیه 
متمرکز است و عملیات نیروهای بسیج مردمی و ارتش عراق برای 

پاکسازی مناطق البونصیر، بارین و البوبانی همچنان ادامه دارد.
در صورت پاکسازی مناطق ذکر شده فقط تعدادی مجتمع اداری 
جنوب  تا  المالحمه  جنوب  از  فرات  رود  جنوب  در  مسکونی  و 

منطقه البوبالی آلوده به تروریست های داعش باقی می ماند.
عناصر  از  تن  چهار  شدند  موفق  همچنین  عراقی  نیروهای 
انتحاری داعش را به هالکت برسانند. آن ها همچنین در ادامه 
این  شرق  که  را  تونل  یک  خالدیه«  »جزیره  مناطق  پاکسازی 

منطقه را به غرب متصل می کرد، کشف کردند.

روسیه 170 موشک سامانه »اس-300« 
تحویل قزاقستان می دهد

در دیدار وزرای دفاع قزاقستان و روسیه در شهر »آستانه« توافقنامه 
تحویل ۱7۰ موشک سامانه »اس- ۳۰۰« به قزاقستان تصویب 
شد. دیروز »سرگئی شایگو« و »ایمان گالی تسمگامبتاف« وزرای 
مذاکرات  و  دیدار  »آستانه«  شهر  در  قزاقستان  و  روسیه  دفاع 

دوجانبه در خصوص همکاری دوجانبه نظامی صورت دادند.
توسعه  ظرفیت  دیدار  این  در  طرفین  گزارش،  این  اساس  بر 
همکاری آتی و همچنین طیف وسیعی از مسائل حوزه نظامی 
با توجه به سرعت بهبود تعامل نظامیبین ۲ کشور را مورد بحث 
همکاری  قالب  در  تسمگامبتاف  و  شایگو  دیدار  در  دادند.  قرار 
نظامی- تجهیزاتی بین روسیه و قزاقستان که قبال به امضای 
نزدیک  آینده  در  شد  قرار  بود  رسیده  کشور   ۲ جمهور  روسای 
روسیه ۱7۰ موشک سامانه »اس- ۳۰۰« به آستانه تحویل دهد.

مسئله  روسیه  و  قزاقستان  دفاع  وزرای  دیدار  در  این  بر  عالوه 
ایجاد توفق نامه تسهیل پرسه جمل ونقل و ترانزیت محصوالت 
تمام  شرکت  با  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  قالب  در  نظامی 
اعضای این سازمان نیز بررسی شد. تسمگامبتاف در مورد نتایج 
به تصویب طرفین رسید  توافق نامه جدید که  افزود:  دیدار  این 

باعث رشد قدرت نظامی قزاقستان می شود.
سال  که  است  حالی  در  روسیه  و  قزاقستان  دفاع  وزرای  دیدار 
تعدادی  همراه  به  سامانه »اس ۳۰۰«   5 قزاقستان  نیز  گذشته 
و  نظامی  بالگردهای  اس.ام«،  هواپیمای جنگنده »سوخو- ۳۰ 

سیستم رصد و دریافت اطالعات از مسکو دریافت کرد.

1 کشته و ۹ زخمی در انفجار جنوب بغداد
انفجار یک بمب دست ساز در جنوب پایتخت عراق تا کنون ۱ 

کشته و 9 زخمی در پی داشته است.
یک بمب دست ساز صبح دیروز در نزدیکی یک بازار در منطقه 
»المحمودیه« در جنوب بغداد منفجر شد که موجب کشته شدن 

۱ شهروند عراقی و زخمی شدن 9 تن دیگر شد.
پس از این حادثه نیروهای امنیتی به سرعت وارد منطقه شده و 

راههای منتهی به مکان انفجار را مسدود کردند.
وزارت  آمار  آخرین  طبق  که  الکراده  خونین  انفجار  زمان  از 
بهداشت عراق ۳۲6 کشته بر جای گذاشت، میزان حضور نیروها 

و تدابیر امنیتی در پایتخت عراق شدت یافته است.
با این وجود، شناسایی دشوار تروریست ها و همچنین دستگاه های 
بمب یاب تقلبی که از انگلیس وارد عراق شده، کماکان موجب بروز 

انفجارهای گاه و بیگاه در مناطق مختلف بغداد می شود.

مهمترین دستاورد مذاکرات هسته ای نه برجام، 
که تجربه برجام بود. اندوخته ای که برای مردم 
ایران و جهانیان ثابت کرد با دشمنی که نابکار 
توان  نمی  ندارد،  ابایی  عهد  نقض  از  و  است 

مذاکره موفق داشت.
مهدی  محمد  سیاست،  گروه  مهر،  گزارش  به 
رحیمی: اگر مبنای ارزیابی موفقیت توافق هسته 
وعده  آن  فردای  از  برخی  که  آنگونه  نه  را   ای 
می دادند، که حداقل از روز اجرایی شدن برجام 
هم لحاظ کنیم، اکنون قریب به ۲۰۰ روز از آن 
اجرای  آغاز  اگرچه  پیش  روز   ۲۰۰ گذرد.  می 
تعهدات کشورهای ۱+5 بود اما عمال بخش عمده 
و مهم وظایف طرف دیگر )ایران( تا آنروز انجام 
شده و عمال در شرایطی نابرابر، برجامی به اجرا 
درآمد که قرار بود نماد مذاکرات »برد- برد« باشد.

آنچه که در این ایام پیش روی مردم ایران بوده 
اما سیاهه ای از »بدعهدی« طرف مقابل و در 
راس آن آمریکاست که عمال منافع ایرانیان از 
اثر  مردم  زندگی  »در  خواست  می  که  توافقی 

بگذارد« را »هیچ« کرده است.
»هیچ« دستاورد »آنچه مرقوم داشته اند«

موضوعی که رهبر انقالب در نخستین روز سال 
جاری چنین به آن اشاره کردند: »ما ناگزیر باید 
به همه ی تعّهدهای خود عمل کنیم ]اّما[ طرف 
مقابل با ُطرق مختلف، با شیوه های مختلف، با 
خدعه، با تقلّب سر باز می زند و به تعّهدهایی که 
کرده است عمل نمی کند. این چیزی است که 
ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می بینیم؛ 
یعنی خسارت محض.« اگر چه بیش از 4 ماه 
تا  عمال  اما  گذرد  می  رهبری  سخنان  این  از 
امروز هم نتیجه تفاوتی به نفع ما نداشته است 
و تنها فهرست بدعهدی های آمریکا طوالنی 
تر شده و البته تالش های مقامات دولتی، که 
حاال چهره هایی چون رئیس بانک مرکزی هم 
به جمع تیم مذاکره کننده و دستگاه دیپلماسی 
پیوسته اند، برای احقاق حقوق حقه ایران ناشی 

از برجام ادامه دارد.
بی راهه نیست که در چنین شرایطی گفته شود 
که مذاکرات هسته ای پایان نیافته است چراکه 
هنوز ظریف و یارانش)به اذعان خودشان( باید 
بر سر موضوعاتی مذاکره کنند که پیش از این 

و در روزگار پیشابرجام برای آنها چانه زنی کرده 
اند و البته گویا در متن برجام هم موفق شدند 
»دشمن  تغییرناپذیر  ذات  اما  بگنجاند  را  آنها 
اجرای  مانع  عمال  بدحساب«  بدعهِد  بدقوِل 

آنچه »مرقوم داشته اند«، شده است.
در همین شرایط رهبرمعظم انقالب روز گذشته 
آمریکا  رفتار  از  ایران  ملت  اندوزی  از »تجربه 
در قضیه برجام« سخن گفتند. تجربه ای که 
نشان داد اگر ما کوتاه هم بیاییم، آمریکا دست 
از نقش مخرب خود برنمی دارد. چرا که با برجام 
دشمنی آنها ذره ای کم نشده است و به اشکال 
مختلف در تالشند که تمام راه های بهره مندی 
ما از منافع پسابرجام را ببندند. نگاهی به قوانین 
مختلف کنگره و تفاسیر مقامات دولتی آمریکا از 
برخی بندهای برجام، که البته از فردای تفاهم 
لوزان و توافق وین هم در قالب ارائه فکت شیت 
به آن دامن زده بودند، گویای این واقعیت است.

ما  دنبال  به  دشمن  شویم  قوی   اگر 
می دود نه ما به دنبال دشمن

دستاور  مهمترین  گفت  توان  می  حقیقت  در 
مذاکرات هسته ای نه برجام، که »تجربه برجام« 
بود، اندوخته ای که برای مردم ایران و شاید همه 
ملت های جهان و بویژه منطقه ما ثابت کرد با 
»دشمنی که نابکار باشد و برخالف لبخنِد ظاهری، 
از نقض عهد ابایی نداشته باشد«، نمی توان مذاکره 
موفق داشت. راه حل را باید در توان و اتکای به 
داخل دید، آن موقع که قوی شویم »دشمن به 

دنبال ما می دود نه ما به دنبال دشمن.«
که  آنها  و  نوجوان  و  جوان  نسل  قاعدتا  امروز 
فتنه  حتی  و  مقدس  دفاع  انقالب،  روزگار 
افروزی های داخلی آمریکا را از نزدیک ندیده و 
لمس نکرده اند هم به این درک رسیده اند که 
سیاست های اتخاذی ایران در مقابل شیطان 
»تجربه،  براساس  گذشته  دهه  چند  در  بزرگ 
شناخت دشمن، شناخت واقعی اوضاع کشور و 
منطقه و جهان« بوده است. شناخت واقعی ای 
که اگرچه برخی سختشان بود که آنرا باور کنند 
اما اکنون آش آنقدر شور شده که خوش باورها 
و کدخدا محورها هم زبان به انتقاد از آمریکا و 

بدعهدی های آن گشوده اند.
جایگاه منطقه ای ایران، عامل کشاندن 

آمریکا به پای میز مذاکره هسته ای
در همین فضا نکته ای که نباید از آن غافل شد 
این است که حتی در مذاکرات هسته ای هم، 
توان و جایگاه منطقه ای ایران، که ارتقائی روز 
افزون دارد، عامل کشاندن قدرت های غربی 
به پای میزمذاکره و البته ابزار چانه زنی ایران 
برای گرفتن امتیاز بود. توانی که آمریکایی ها 
کنند، کمتر  انکار  آنرا  هرچه تالش کردند که 
توفیق یافتند و به عنوان یک نمونه پائیز گذشته 
حل  راه  مذاکرات  به  ایران  دعوت  با  سرانجام 
سیاسی بحران سوریه در وین، عمال پذیرفتند 
که نمی توان بر سر میزی جمع شد که ایران 
حضور نداشته باشد و توقع داشت که بتوان مفر 

و مسیری برای توفیق و حل بحران یافت.
یا  و۳  برجام ۲  شود  می  تر  راحت  دیگر  حاال 
همان مذاکره بر سر مسائل منطقه با این دشمن 
قهار را »سم مهلک« تلقی کرد و آنرا مصداق 
دیگری از خسارت محض دانست. کافی است 
تا نظری و گذری بر حوادث کشورهای اطراف 
خودمان داشته باشیم تا به عیان دریابیم که در 
همه آنها در واقع این آمریکاست که آتش افروز 
 ... اصلی است، بحرین، یمن، سوریه، عراق و 
مشتی نمونه خروار از اقداماتی است که با چراغ 
جنگ  و  بحران  بساط  دنیا  ینگه  مقامات  سبز 
برپا فراهم شده است. کمترین نشانه اینکه آل 
سعود امروز محور همه این جنگ افروزی ها و 
مسلمان کشی هاست و کیست که نداند حکام 
جاهل و فاسد این رژیم غالمان حلقه به گوش 
کاخ سفید هستند!؟ در خوشبینانه ترین نگاه اگر 
به  ها هم  بحران  این  آورنده  بوجود  را  آمریکا 
حساب نیاورد حتما به نقش تشدیدکنندگی آن 

می توان به راحتی اشاره کرد.
است  پنهان  و  پیدا  های  آفرینی  نقش  همین 
افزون مقامات  که موجبات منفورتر شدن روز 
ایاالت متحده در نزد ملت های منطقه را فراهم 
بسیاری  اذعان  به  اکنون  آمریکا  است.  کرده 
و  مطالعاتی  موسسات  حتی  و  کارشناسان  از 
اندیشمندان غربی در شرایط ضعف روز افزون 
برد و همین  به سر می  آسیا  در منطقه غرب 
ضعف است که آنرا وادار به تالش برای کشاندن 
ایران بعنوان یک قدرت موثر منطقه ای، به پای 
میز مذاکره کرده است. اما تجربه برجام ما را به 
مسیری دیگری غیر از مذاکره با شیطان بزرگ، 
برای حل و فصل مجادله ای که او خود آتش 
بیارش بوده است، رهنمون می کند. چند دور 
آتش بس صوری در سوریه که تنها نتیجه اش 
تقویت تکفیری ها بود و  با اعتماد روس ها به 
آمریکا برقرار شد هم مصداقی دیگر از جنس 
همین تجربه است، تجربه ای که سخن از آن، 
مقامات  پنهان  و  پیدا  اظهارات  در  روزها  این 
کرملین هم دیده می شود. همان تکفیری هایی 
که این روزها، حسابی دامن حامیانشان را هم 
گرفته اند و این وعده الهی است؛ »َوَمَکروا َوَمَکَر 

ا... َوا...ُ َخیُر الماِکریَن«

»تجربه برجام«؛ 
مهمترین دستاورد مذاکرات سخنگوی وزارت خارجه:

حمله به اماکن دیپلماتیک اقدامی غیرقانونی 
و غیرقابل توجیه است

نامه  به  واکنش  در  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
سرکرده مهاجمان به سفارت عربستان در تهران این اظهارات را 
مردود و بی پایه و اساس دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به برخی ادعاهای مطرح 
شده در نامه سرگشاده سرکرده مهاجمان به سفارت عربستان 

در تهران، اظهارات وی را بی پایه و اساس و مردود دانست.
بهرام قاسمی ضمن ابراز  ناخرسندی از حمله این افراد خودسر 
و ناآگاه به اماکن دیپلماتیک که پرونده آنان نزد محاکم قضایی 
مفتوح است، اقدامات آنان را در راستای خواست دشمنان کشور 
بویژه رژیم سرکوبگر و تروریست پرور آل سعود خواند و خاطر نشان 
کرد: هیچ عقل سلیمی اقدام در جهت منافع دشمنان و همپیمانان 
صهیونیست های غاصب و کودک کش  را نمی پذیرد. وی مجددا 
تأکید کرد: حمله به اماکن دیپلماتیک خالف قانون، غیر اخالقی، 

مذموم و مردود است و با هیچ بهانه ای قابل توجیه نیست.

سازمان اداری و استخدامی کشور 
با حکم رییس جمهور احیا شد

اداری  ساختار  و  مدیریت  نظام  اصالح  برای  دولت  برنامه های  ادامه  در 
به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد؛ رییس  و استخدامی کشور و 
جمهور در حکم مهمی سازمان اداری و استخدامی کشور را احیا و رییس 
حکم  دو  در  روحانی  والمسلمین  االسالم  حجت  کرد.  منصوب  را  آن 
رییس  و  جمهور  رییس  »معاون  عنوان  به  را  انصاری  جمشید  جداگانه، 
عنوان  به  را  نوبخت  باقر  محمد  و  کشور«  استخدامی  و  اداری   سازمان 
» معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور« منصوب کرد.

جعفرزاده مطرح کرد؛
انتقاد از عدم اعمال اصالحات مورد نظر مجلس 

در الیحه برنامه ششم
اعمال  عدم  از  انتقاد  با  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
اصالحات مورد نظر مجلس در الیحه برنامه ششم گفت: دولت نسبت 
احکام برنامه ششم توسعه با سیاست های اقتصاد مقاومتی را مشخص 
نکرده است. غالمعلی جعفرزاده در خصوص الیحه برنامه ششم توسعه 
که به مجلس ارائه شده است، گفت: انتظار داشتیم با توجه به فضای 
مجلس دهم که مترصد حل مشکالت دولت است، روال شکلی مورد 

مطالبه مجلس در خصوص ارائه لوایح از سوی دولت رعایت شود.
نماینده مردم رشت در مجلس اظهار داشت: الیحه اصالح بودجه 
سال 95 که رد شد اشکال شکلی داشت، زیرا در واقع متمم بودجه 
ارائه  برنامه ششم که به مجلس  بود، نه الیحه اصالحیه، الیحه 
شده نیز کپی الیحه برنامه ششم است که به مجلس نهم ارائه شد.

وی با انتقاد از عدم اصالح الیحه برنامه ششم توسط دولت گفت: 
در مجلس نهم جلسات متعدد در کمیسیون تلفیق در نقد و بررسی 
برنامه ششم برگزار شد. دولت حداقل باید نقدهای مطرح شده را 

در الیحه جدید اعمال می کرد.
جعفرزاده با انتقاد از عدم تطبیق الیحه برنامه ششم با سیاست های 
ارائه  مجلس  به  را  کتابچه ای  باید  دولت  گفت:  مقاومتی  اقتصاد 
می کردکه در آن دقیقا مشخص شود هر کدام از احکام برنامه ششم 

توسعه متناظر با کدام بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
عضو کمیسیون برنامه تصریح کرد: مجلس دهم هیچ قانونی را که در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نباشد به تصویب نخواهد رساند. 
الیحه برنامه ششم توسعه در حالی مجددا با ایرادات قبلی بدون امضای 
رئیس جمهور به مجلس دهم ارائه شد، که رئیس جمهور در دیدار سران 
قوای سه گانه در خصوص الیحه برنامه ششم وعده داده بود؛ اصالحاتی 

مدنظر نمایندگان مجلس است در الیحه جدید اعمال خواهد شد.

با صدور اطالعیه ای؛
سازمان منطقه آزاد کیش تخلف 2200 میلیاردی 

در این جزیره را تکذیب کرد
تخلف  بر  مبنی  خبری  اطالعیه ای  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
۲۲۰۰ میلیاردی در جزیره کیش را تکذیب کرد. به گزارش فارس، 
سازمان منطقه آزاد کیش طی اطالعیه ای خبر منتشرشده در روزنامه 
شرق مبنی بر تخلف ۲۲۰۰میلیاردی در جزیره کیش را تکذیب کرد.

در متن این جوابیه آمده است: در هر مقطعی اگر زمینی به اشخاص 
حقیقی یا حقوقی در راستای کاربری »خاص« واگذار شود و بهره 
بردار برخالف تعهداتش عمل کند، زمین واگذار شده باز پس گرفته 
می شود و چنین مسائلی در هر مقطعی امکان پذیر است و قطعا 

دولت در قبال نقض قراردادها مطابق قانون عمل خواهد کرد.
روابط عمومی سازمان منطقه آزادکیش با ضروری دانستن پیگیری 
مسائل جاری و سازمانی در چهارچوب های قانونی تاکید کرد: سیاست 
دولت و بالطبع مناطق آزاد، همواره شفاف سازی اقتصادی و پیگیری 
حقوق مردم بوده است و در این بین با توجه به توصیه های مکرر 
رهبر معظم انقالب مبنی بر حفظ وحدت و توجه به محور همدلی و 
همزبانی، انتظار می رود مسئوالن، ارباب جراید و افکارعمومی همواره 
تالش نمایند، کشور در فضایی آرام و قانونمند در راستای پیگیری 

اقتصادمقاومتی و ارتقائ معیشت عمومی حرکت کنند.

وزیر دفاع روسیه: 
همکاری های نظامی تهران و مسکو گسترش می یابد

تهران  و  مسکو  گفت:  روسیه  دفاع  وزیر  شویگو  سرگئی  ارتشبد 
برای افزایش همکاری های دفاعی برنامه ریزی می کنند که یکی 

از زمینه های مورد توافق برگزاری رزمایش های مشترک است.
روزنامه روسی دیروز با اعالم این خبر افزود: تهدیدهای مشترک 
علیه ایران و روسیه دو کشور را به همگرایی و اقدام های هماهنگ 
رسانده است. روزنامه روسی همچنین نوشته است: توافق مسکو 
رزمایش  برگزاری  دفاعی،  های  همکاری  چارچوب  در  تهران  و 

مشترک، تبادل تجربیات و ناظران خواهد بود.
و  تجربیات  به  توجه  با  کرد:  تاکید  کارشناسان  نگاه  از  ایزوستیا 
دستاوردهای دفاعی ایران و همچنین آشنایی نیروهای جمهوری 
برای  مختلفی  های  زمینه  روسی،  افزارهای  جنگ  با  اسالمی 

همکاری نظامی دو جانبه و منطقه ای بین دو کشور وجود دارد.
شویگو روز شنبه نیز با سردار سرتیپ ولی معدنی فرمانده نیروهای 
ایرانی شرکت کننده در رقابت های رزمایشی ۲۰۱6 روسیه در مسکو 

و در حاشیه مراسم گشایش این مسابقات دیدار و گفت وگو کرد.
ایزوستیا در باره این دیدار نوشته است: سرپرست هیات ایرانی گفت 
که روسیه و ایران توانمندی الزم را برای گسترش همکاری های 
دفاعی دارند. روزنامه روسی همچنین به نقل از یک مقام نظامی 
روسیه بدون ذکر نام نوشته است: در دیدار شویگو و معدنی زمینه 
های مختلف همکاری های دفاعی دو کشور مورد بحث قرار گرفت.

بین الملل

خبر
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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره 
به رفتار آمریکا در برجام، گفت: تا مادامی که سیاست خصمانه 
آنها علیه ایران ادامه دارد، این بی اعتمادی نیز ادامه دارد و باید 

حواسمان باشد.
مرتضی صفاری نطنزی با اشاره به تجربه رفتار آمریکایی ها با 
ایران در موضوع برجام، اظهار داشت: عالوه بر تجربه سی و 
چند ساله رفتار آمریکا با ما در دوران پس از انقالب اسالمی، 
را  مرداد  مانند کودتای ۲۸  رفتارهایی  نیز  انقالب  از  قبل  آنها 

انجام دادند و مسئولیت آن را نیز پذیرفته اند.

وی افزود: در پی این کودتا، آمریکایی ها روی دست انگلیسی ها 
بلند شدند و به زعم انگلیسی ها و دیگر موتلفین آمریکا، در هیچ 

قضیه ای نمی توان به آمریکا اعتماد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
خود  منافع  آنها  آنکه  دلیل  به  اسالمی  انقالب  از  پس  کرد: 
سیاست  که  است  طبیعی  شدند،  تحقیر  و  دادند  دست  از  را 
پی  اسالمی  جمهوری  برابر  در  را  دشمنانه ای  و  خصومت آمیز 
بگیرند؛ تا مادامی هم که این سیاست خصمانه آنها علیه ایران 
ادامه دارد، این بی اعتمادی نیز ادامه دارد و باید حواسمان باشد.

صفاری نطنزی با بیان اینکه برجام یک توافق دوجانبه برای 
حل یک مسئله بود، اظهار داشت: هدف از این توافق آن بود تا 
بخشی از تحریم ها حداقل تحریم های خارج از آمریکا برداشته 
دیگر،  سوی  از  و  شود  بازتر  پیشرفت  برای  ما  دست  و  شود 
نگرانی های آنها نسبت به برنامه هسته ای ما نیز برطرف شود.

وی تصریح کرد: ممکن است برخی ها فکر کنند که آمریکا مدینه 
فاضله است؛ در حالی که برجام تجربه ای شد تا متوجه شویم که 
نمی توان به آنها اعتماد کرد و تجربه شش ماه اخیر نیز تا حدی به 

این بی اعتمادی دامن زده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید 
بر اینکه جامعه آمریکا در ارتباط با برجام یک دست و یک صدا 

نیستند، ادامه داد: با توجه به اینکه برجام یک فرآیند زمانبندی 
شده دارد، تا اینجای کار نمی توان گفت که به تعهداتشان عمل 

کرده اند و باید ادامه رفتار آنها را در ارتباط با برجام ببینیم.
بعد  کند،  ثابت  »برجام«  در  را  خود  برادری  آمریکا 

پیشنهاد منطقه را بدهد
مسائل  حل  آیا  که  مسئله  این  با  رابطه  در  همچنین  صفاری 
منطقه از طریق گفتگو با غربی ها روزی امکان پذیر خواهد بود 
یا خیر، تاکید کرد: آمریکا اول باید برادری خود را در برجام ثابت 
کند، سپس پیشنهاد حل مسائل منطقه را بدهد؛ وقتی ما برخورد 
به پیشنهادات  نباید  ندیده ایم،  این زمینه  آمریکا در  از  معقولی 

آنها نیز اعتماد کنیم.
وی همچنین درباره ارزیابی عملکرد هیات نظارت بر برجام در 
ماه های اخیر نیز گفت: این هیات کار را رصد و پیگیری می کند 
و البته هنوز موضع صریحی در رابطه با اینکه آیا طرف مقابل 

کامال برجام را نقض کرده، اتخاذ نکرده است.
درباره  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
ضرورت اطالع رسانی این هیات به افکار عمومی نیز گفت: این 
هیات گزارش های سه ماهه وزارت خارجه به مجلس را زیر نظر 
دارد و اگر به جمع بندی برسد که برجام نقض شده است، حتما به 

مردم گزارش می دهد.

صفاری نطنزی :

بی اعتمادی به آمریکا با این سیاست خصمانه ادامه دارد

به  اشاره  با  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
کشور،  علمی  و  تحقیقاتی  مراکز  دستاوردهای 
تأمین  برای  دریایی  نیروی  کرد:  خاطرنشان 
تجهیزات مورد نیاز خود به دانسته های دانشگاه ها 

و مراکز تحقیقاتی نیاز دارد.
نیروی  فرمانده  سیاری،  حبیب ا...  دریادار  امیر 
دریایی ارتش در حاشیه مراسم بازدید از مجتمع 
تحقیقاتی جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران 
با تأکید بر اینکه نیروی دریایی راهبردی نیرویی 
اختیار  در  صورت  در  و  است  محور  تجهیزات 
آب های  در  می تواند  مناسب  تجهیزات  داشتن 
دنیا دریانوردی کند و قدرت خود را به نمایش 
بگذارد، خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه اتکاء 
مورد  تجهیزات  تأمین  و  ساخت  در  داخل  به 
نیاز نیروی دریایی، همواره بازدیدهایی از مراکز 

علمی، صنعتی و دانشگاهی داریم.
وی اظهار کرد: در جریان بازدید از این مراکز 
بتوانیم  تا  آنها آشنا می شویم  توانمندی های  با 
از این توانمندی ها در راستای تأمین تجهیزات 

مورد نیاز خود استفاده نماییم.
به  اشاره  با  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 

مرکز  در  موجود  فناوری های  و  تجهیزات 
گفت:  دانشگاهی،  جهاد  شهدای  تحقیقاتی 
تحقیقاتی  مجتمع  از  امروز  بازدید  جریان  در 
شهدای جهاد دانشگاهی با توانمندی های این 
که  کردیم  مشاهده  و  شدیم  آشنا  علمی  نهاد 
توانمندی های  است  توانسته  دانشگاهی  جهاد 

ارزشمندی را به دست آورد.
سیاری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری 
بر لزوم خودکفایی کشور و نقش آفرینی جهاد 
کرد:  خاطرنشان  زمینه،  این  در  دانشگاهی 
جهاد  برای  رهبری  معظم  مقام  که  همانطور 
دانشگاهی تأکید کرده اند، این نهاد باید بکوشد 
تا در جهت خودکفایی علمی و تأمین تجهیزات 

مورد نیاز کشور روی پای خود بایستد.
به  همچنین  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
همکاری ها و تعامالت این نیرو با دانشگاه ها و 
مراکز علمی کشور اشاره و اظهار کرد: اگرچه در 
حال حاضر با برخی از دانشگاه ها و مراکز علمی 
همکاری  حال  در  پروژه هایی  انجام  در  کشور 
تأمین  برای  اینکه  به  توجه  با  اما  هستیم 
و  دانشگاه ها  به  نیاز  خود  نظر  مورد  تجهیزات 

امیدواریم  داریم،  دانشگاهی  تحقیقاتی  مراکز 
بتوانیم از توانمندی های این مراکز بهتر و بیشتر 

استفاده کنیم.
سیاری در پایان با تأکید بر اینکه نباید در تأمین 

تجهیزات نگاهمان به خارج باشد،  گفت: تاکنون 
بومی  دانش  ظرفیت های  از  که  توانسته ایم 
تمام  داخل  در  و  کنیم  بسیاری  استفاده های 

تجهیزات مورد نیاز خود را بسازیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش :

 نباید در تأمین تجهیزات نگاهمان به خارج باشد
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اعزام کارجویان ایرانی به چین به منظور مهارت آموزی و تاسیس 
مراکز خدمات خودرویی از محورهای مذاکره سفیر چین در تهران 

با معاون وزیر کار بود.
با  همراه  هیات  و  چین  سفیر  با  دیدار  در  سازگارنژاد  محمدامین 
تشریح  به  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  های  برنامه  کامل  معرفی 
فعالیت ها و اهداف این سازمان پرداخت و با  اشاره به پیشرفت 
و توسعه مهارتی منابع انسانی در کشور چین به لزوم همکاری و 

توسعه مشارکت با آن کشور تاکید نمود.
مرکز  چند  تاسیس  و  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  با  کار  وزیر  معاون 
تخصصی آموزشی خدمات خودرویی با همکاری کشور چین در 
ایران افزود: کشور چین در استفاده از تکنولوژی آموزش مجازی 
و شبیه سازها از کشورهای صاحب نظر بوده و برای کشور ما به 

ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور حائز اهمیت است.
های  دوره  در  توانند  می  سازمان  این  مربیان  داشت:  بیان  وی 
آموزشی کشور چین به منظور ارتقاء آموزش های مهارتی حضور 
دیگر  از  افغان  اتباع  آموزش  برای  جانبه  سه  همکاری  یابند. 

محورهای مذاکره معاون وزیر کار در دیدار با سفیر چین بود.
»پانگ سن« سفیر چین در ایران نیز ضمن تایید و موافقت تمامی 
سخنان همتای خود در زمینه توسعه مهارتی و منابع انسانی در 
کشور خود، بر لزوم همکاری دو جانبه با ایران در زمینه آموزشی 
تاکید کرد. سفیر چین در ادامه چند راهکار همکاری آموزشی با 

ایران را بیان داشت. 
و  بلندمدت  برنامه  قالب  در  بلندپایه  مقامات  و  مسئوالن  سفر 
مذاکرات دو جانبه به منظور برنامه های توسعه مهارتی و توسعه 
منابع انسانی و اعزام کارآموزان به کشور چین به منظور مهارت 
آموزی آنان و بازگشت به ایران و توانمندسازی مراکز آموزشی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای فعالیت بهینه 

مراکز از جمله موارد مطرح شده است.

غول گازی جهان اولین مشتری LNG ایران شد
بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گاز جهان خواستار مشارکت در 

طرح های تولید LNG ایران شد.
مناقصه  اولین  برگزاری  برای  آغاز شمارش معکوس  با  همزمان 
تولید  هدف  با  جی  ان.  ال.  ایران  کارخانه  راه اندازی  و  ساخت 
ساالنه بیش از ۱۰.5 میلیون تن گاز مایع شده، گازپروم روسیه 
بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گاز جهان خواستار مشارکت در 
طرح های تولید LNG ایران شد. این در حالی است که در حال 
حاضر ساخت تنها کارخانه تولید LNG ایران با بیش از 6۰ درصد 
پیشرفت اجرایی متوقف مانده و شرکت نفت ایران قصد دارد با 
مناقصه  یک  برگزاری  با  اقتصادی،  و  کارشناسی  ارزیابی  انجام 
خارجی  گذار  سرمایه  شریک  یک  انتخاب  به  نسبت  بین المللی 

برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه اقدام کند.
بر این اساس »الکساندر نواک« وزیر انرژی روسیه در گفتگویی با 
روزنامه »ودوموستی« با بیان اینکه شرکت دولتی گازپروم روسیه 
عالقمند به مشارکت در پروژه های گازی ایران است، گفت: گازپروم 
برای حضور فعال تر در زمینه بازاریابی گاز طبیعی و ال. ان. جی 
تالش خواهد کرد. پیش از این »الکساندر مدودوف« معاون رئیس 
هیئت مدیره گازپروم، هم اعالم کرده بود که این شرکت، احتمال 

مشارکت در پروژه های صادرات گاز ایران را رد نمی کند.
در همین حال علیرضا کاملی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز 
مجتمع  این  از  بهره برداری  و  تکمیل  روی  پیش  درباره سرنوشت 
تولید LNG ایران، گفت: قرار است کارخانه مایع سازی گاز طبیعی 
به صورت همزمان از سوی سرمایه گذار تامین مالی شود و در نهایت، 
توسط یک شرکت پیمانکار، عملیات ساخت آن به اتمام برسد و یک 

شرکت ثالث، برداشت محموله های ال. ان. جی را انجام دهد.
با اشاره به اعالم آمادگی شرکت های اروپایی  این مقام مسئول 
و آسیایی برای تکمیل و بهره برداری از روند ساخت این مجتمع 
پروژه  مهندسی  بررسی  اکنون  هم  داشت:  اظهار   ،LNG تولید 
ایران ال. ان. جی، بررسی اقدام های انجام شده از ابتدا تاکنون، 
برآورد هزینه مالی برای ادامه کار پروژه و همچنین برآورد میزان 
فعالیت های مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری، با مشارکت چند 

شرکت خارجی در حال انجام است.
وی با یادآوری اینکه پیش بینی می شود که تا حدود سه ماه آینده، 
ارزیابی های فنی پروژه ایران ال. ان. جی به پایان برسد، تاکید کرد: 
بعد از اتمام مرحله ارزیابی فنی، از بین شرکت های متقاضی توسعه 

طرح، بهترین شرکت با بهترین پیشنهاد انتخاب خواهد شد.
کارخانه ایران ال. ان. جی از ظرفیت تولید ساالنه ۱۰.5 میلیون 
تن گاز مایع شده، برخوردار بوده؛ به طوری که با بهره برداری از 
ان. جی،  ال.  تن  میلیون   5.4 فرآیندی، ساالنه حدود  ردیف  دو 
۲6۳ هزار تن پروپان، ۱94 هزار تن بوتان، ۲۱۳ هزار تن میعانات 

گازی و ۱۳۳ هزار تن گوگرد تولید خواهد شد.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی خبر داد؛
اولویت جدید پرداخت تسهیالت بانکی

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعالم پرداخت 9۳ هزار و 4۰۰ 
گفت:  امسال  نخست  ماه   ۳ در  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیارد 

تمرکز تسهیالت دهی در صنایع کوچک و متوسط قرار گرفت.
"اقتصاد  سال  به  توجه  با  گفت:  میرمحمدصادقی  اصغر  علی 
تیم  با  شده  هماهنگ  برنامه  یک  در  عمل"  و  اقدام  مقاومتی، 
نظام  تمرکز  موجود،  رکود  وجود  با  شده  مقرر  دولت  اقتصادی 
بانکی و صنعت کشور بر روی صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد.

های  سال  در  اظهارداشت:  مرکزی  بانک  اعتبارات  کل  مدیر 
۱۳9۲، ۱۳9۳و ۱۳94 کوشش بانک مرکزی و نظام بانکی کشور 
از  داد:  ادامه  وی  بود.  گردش  در  سرمایه  روی  بر  آن  تمرکز  و 
به  به حدود 4 هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی  تاکنون  امسال  ابتدای 
میزان حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش 

و تسهیالت ثابت پرداخت شده است.
اعطای تسهیالت، محدود  اینکه سقف  بیان  با  میرمحمدصادقی 
به ۱6 هزار میلیارد تومان نیست گفت: اگر در اجرای این طرح به 
بیش از این نیاز باشد با توجه به منابعی که در نظام بانکی برای 

این منظور پیش بینی کردیم پرداخت می شود.
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   4۱7 پارسال  اینکه  بیان  با  وی 
پرداختیم اضافه کرد: اگر 5۰ درصد آن هم تمدیدی یا تجدیدی 
بوده باشد یعنی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداختی 

به صورت پول به بنگاه ها داده شده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: در طول سه ماهه نخست 
پرداخت  تومان تسهیالت  میلیارد  امسال حدود 9۳ هزار و 4۰۰ 
 4۰۰ هزارو   ۲۸ یعنی  درصد   ۳۱ حدود  مقدار  این  از  که  کردیم 
میلیارد تومان مربوط به صنعت و معدن بود. امیدواریم بیش از 9۰ 

درصد این تسهیالت در جهت هدف پیش برود.

نگاه اقتصاد

ایران تنها یک درصد 
از بازار روسیه را در اختیار گرفت

تهران  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  رئیس 
تولیدات  برای  مناسبی  ظرفیت  روسیه  بزرگ  بازار  گفت: 

موادغذایی، مصالح ساختمانی و کشاورزی ایران دارد.
غیرنفتی  صادرات  توسعه  گفت:  فروش  مس  محمدرضا 
توجه  مورد  همواره  کشور  کالن  برنامه ریزی های  در 
برنامه های  این  تحقق  و  اجرا  اما  بوده؛  مسئوالن  ویژه 
به بررسی  علمی، زیربنایی و تحقیقات تخصصی، منوط 
جهت  در  تالش  تولیدی،  واحدهای  مسائل  و  مشکالت 
شناسایی  برای  بنگاه ها  به  کمک  تولید،  موانع  رفع 
بازار  به  ورود  و  صادراتی  هدف  بازارهای  با  آشنایی  و 

جهانی است.
تهران  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
افزود: در این راستا اعزام و پذیرش هیات های تجاری و 
نمایشگاهی متعدد از صنایع مختلف به کشورهای هدف 
به ویژه روسیه، صورت پذیرفته و در کنار این، برای بهینه 
آموزشی-  برنامه های  نیز،  تجاری  فعالیت های  نمودن 
و  تاجران  کامل تر  و  بیشتر  آشنایی  منظور  به  تخصصی 
تولیدکنندگان با اصول صادرات و بازاریابی صادرات محور 
با کشورهای هدف  تجارت  شیوه های خاص  و  قوانین  و 

برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه روسیه به عنوان بزرگترین کشور جهان 
و با ۱46میلیون نفر جمعیت و واردات ساالنه 4۰۰میلیارد 
علت  به  گفت:  می رود،  شمار  به  مهم  کشوری  دالر، 
سردسیر بودن بسیاری از مناطق روسیه و محدودیت در 
بزرگی  بازار  می تواند  کشور  این  طبیعی،  منابع  از  برخی 
جهت واردات گسترده موادغذایی، سبزیجات تازه و میوه 
ایران  باالخص  از کشورهای جهان  و مصالح ساختمانی 
دو  بازرگانی  و  اقتصادی  مبادالت  متاسفانه  ولی  باشد، 
طرفین  تجاری  و  اقتصادی  ظرفیت های  گویای  کشور، 
دالر،  میلیون   ۳۰۰ حدود  رقم  کسب  با  ایران  و  نبوده 
روسیه  خارجی  اقتصادی  مبادالت  درصد  یک  از  کمتر 

را تشکیل می دهد.
وارداتی  نیازهای  تطابق  کرد:  خاطرنشان  مس فروش 
روابط سیاسی  و  ایران  تولیدی  توانمندی های  با  روسیه 
مساعد بین دو کشور در کنار عزم دولت ها برای توسعه 
تعامالت اقتصادی و کمرنگ شدن رقبایی مانند ترکیه، 
کاالهای  و  شرکت ها  حضور  برای  را  ویژه ای  شرایط 
فراهم  روسیه  پرمصرف  و  پرجمعیت  بازار  در  ایرانی 

کرده است.
به گفته وی، مسائل اجرایی مانند گواهی های مربوط 
صدور  مجاز  مراکز  لیست  روسیه،  به  صادرات  به 
سازمان های  لیست  کاالها،  انواع  برای  گواهینامه 
مهم   گمرکی؛  امور  انجام  و  کاال  ترخیص  برای  مجاز 
ترین مسیرهای تحویل کاال و مزیت ها و معایب آنها، 
شرکت های حمل ونقل معتبر، مکانیسم اعتبارسنجی و 
ارزیابی شرکت های روسی، روش های علمی و عملی 
قراردادها،  مفاد  در  دعاوی  حل  مراتب  و  دفاعیات  در 
به  امور مربوط  مواد ضروری در گزارشات مالی، کلیه 
مراودات بانکی و راهکارهای مبادالت ارزی و بیمه به 
و  معرفی  حوزه  این  در  اقتصادی  فعاالن  برای  زودی 

تشریح می شود.
تهران  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
در ادامه با اشاره به مشکالت موجود بر سر راه توسعه 
حمل  شبکه  فقدان  گفت:  نیز  روسیه  و  ایران  روابط 
ارزی،  و  بانکی  مبادالت  مناسب  نبود  مناسب،  نقل   و 
تعرفه ها و مشکالت گمرکی در حال بررسی و رفع در 
کمیسیون های تخصصی است و با رایزنی های دولت ها 

قرار است، حذف شود.
بین  تجارت  که  دیگری  بزرگ  مانع  داشت:  اظهار  وی 
و  تجار  آشنایی  عدم  می اندازد،  تاخیر  به  را  کشور  دو 
تولیدکنندگان ایرانی با قوانین، اصول و شیوه های تجارت 
در روسیه است که در افق پیش رو در نظر است برنامه هایی 
را برای آشنایی هر چه بیشتر آنها با بازار روسیه اجرا نماییم 
تا با پیدا نمودن این راه حل ها، ایران سهم قابل توجهی از 

واردات روسیه را از آن خود نماید.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  گفت:  مس فروش 
ایران  تجاری  همایش  شهریورماه  نهم  تهران،  استان 
اجرای  با  دارد  امید  و  کرد  خواهد  برگزار  را  روسیه  و 
غیرنفتی  صادرات  توسعه  که  چشمگیری  نتایج  به  آن، 
کردن  کاربردی تر  برای  اساس  همین  بر  برسد؛  است، 
ویژه ای  ماه ها است کارگروه های تخصصی  رویداد  این 
غنی،  اجرایی  و  محتوایی  اندوخته  و  می کنند  تالش 

پشتوانه آن شده است.
برتر،  و خدمات  تولید  با محوریت  رویداد  این  افزود:  وی 
گسترش صادرات و با هدف آشنایی با موقعیت های بازار 
بازار،  این  در  پایدار  حضور  و  موفق  ورود  شیوه  روسیه، 
نیازسنجی کاالیی و خدماتی روسیه متناسب با توان تامین 
دولت  بین  توافقات  زیرساختی،  اقدامات  بررسی  ایران، 
از متخصصان  دریافت خدمات مشاوره  و  روسیه  و  ایران 

آشنا به بازاریابی و بازار روسیه برگزار می گردد.
وی معتقد است در کنار اصالح زیرساخت ها، انتظار می رود 
مختلف،  کاالیی   گروه  در  روسیه  واردات  از  ایران  سهم 
از یک درصد به باالی پنج درصد برسد؛ ضمن  از کمتر 
اینکه مقامات بلندپایه دولتی از دو کشور ایران و روسیه، 
روسیه،  بزرگ  واردکنندگان  و  تاجران  از  زیادی  تعداد 
بازرگانان  خدماتی،  و  تولیدی  بنگاه های  عامل  مدیران 
عمومی  سرویس های  ارائه دهنده  شرکت های  تاجران،  و 
بازرگانی مانند حمل ونقل، گمرک، بانک، بیمه، مخاطبان 
این رویداد بزرگ هستند که می توانند در راستای توسعه 

صادرات غیرنفتی گام بردارند.

دریچه اقتصاد

با  عراق  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  عضو 
ارزیابی دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر 
ورود بانک ها به خرید و فروش ارز مشتریان گفت 
که برای جلوگیری از بازار انحصاری باید نظارت 

دقیقی بر سیستم بانکی انجام شود.
از  یکی  گفت:  شیرازی  سنجابی  جهانبخش 
عواملی که اثر منفی و مخدوش کننده در بهبود 
شاخص های فضای کسب و کار در نظام اقتصادی 
دارد، چند نرخی بودن ارز است. بنابراین هر اقدامی 
که در دولت در راستای تک نرخی کردن ارز انجام 

می شود، تصمیم درستی است.  
وی با بیان اینکه دستورالعمل جدید بانک مرکزی 
دارای نتایج مثبت و منفی است ادامه داد: یکی از 

اثرات مثبت ورود بانک ها به خرید و فروش ارز این 
است که می تواند برخی از شبه بازارها را از بین ببرد.  
رئیس پژوهشکده استاندارد اضافه کرد: از سوی 
دیگر این اقدام اظهار درست منابع ارزی ناشی 
از صادرات را فراهم می کند. همچنین با توجه 
به اینکه حدود ۲۰ تا ۲5 درصد صادرات ایران 
در بخش محصوالت نهایی به عراق است، به 
بین  معامالت  مرکزی  بانک  اقدام جدید  دنبال 
طرف های ایران و عراق به جای آنکه با ریال 
انجام شود به سمت انجام معامله با دالر سوق 

پیدا می کند.  
منفی  آثار  برخی  به  اشاره  با  شیرازی  سنجابی 
این دستورالعمل گفت: به دلیل رقابتی که بین 

بانک ها به دنبال این اقدام جدید شکل می گیرد، 
یک بازارغیر رسمی ایجاد خواهد شد که زمینه 
را برای افزایش نرخ ارز فراهم خواهد کرد. عضو 
اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اضافه کرد: 
در واقع تشریک مساعی نظام بانکی، رقابت های 
درون سیستمی و تمایل فروشندگان ارز در آینده 
ممکن است باعث افزایش قیمت خرید و فروش 
ارز شود که می تواند مخاطره جدی برای آنچه 
کرده  هدف گذاری  ارز  وضعیت  برای  دولت  که 

خواهد بود.
راهکارها  مهمترین  به  اشاره  با  همچنین  وی 
با  گفت:  اقدام  این  منفی  تبعات  کاهش  برای 
توجه به اینکه یکی از کارکردهای اصلی بانک 

منابع  بیشترین  هزینه  کمترین  با  که  است  این 
نظارت  اقدامات  بهترین  از  یکی  آورد  بدست  را 
دقیق تر بر سیستم بانکی است. سنجابی شیرازی 
افزود:  همچنین باید سهمیه های مشخصی برای 
تعیین  مختلف  بانک های  برای  کار  این  انجام 
بانک  چند  یا  برای یک  انحصاری  بازار  تا  شود 

شکل نگیرد.
اخیرا بانک مرکزی در دستور العمل جدید به بانک ها 
مشتریان  و  است  داده  ارز  فروش  و  خرید  مجوز 
می توانند ارزهای خود را به بانک ها بفروشند و یا در 
بانک ها سپرده گذاری کنند.  همچنین بر اساس این 
دستور العمل صادرکنندگان می توانند  ارز حاصل از 

صادرات خود را به بانک ها بفروشند.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق عنوان کرد ؛

اثرات مثبت و منفی ورود بانک ها به خرید و فروش ارز 

خارجی  برندهای  و  کاالها  از  استفاده  به  اصرار 
ماندن  بیکار  در  ناخواسته  ما  و  می آورد  بیکاری 
کانتیتری  که  کسانی  اما  می شویم؛  سهیم  افراد 
قاچاق می کنند قطعا خیانت بزرگی در حق جوانان 

مرتکب می شوند.
سال  گویند  می  کارشناسان  مهر،  گزارش  به 
افراد  که  گرفته  در کشور شکل  فرهنگی  هاست 
را مزیت شمرده  تولید خارج  از کاالهای  استفاده 
و در بیشتر موارد آن را به تولیدات داخلی ترجیح 
می دهند. ورود برندهای گوناگون به کشور باعث 

شده تا بازارها در تسخیر تولیدات خارجی در آید.
تولیدات  برخی  بگویند  درستی  به  برخی  شاید 
داخلی از کیفیت پایینی برخوردار هستند و از اینرو 
ترجیح بر این است که کاالی تولید خارج استفاده 
شود. این حرف در مورد برخی کاالها واقعا درست 
است و برخی تولیدکنندگان نتوانسته اند در ارتقاء 
کیفیت تولیدات و ارائه خدمات پس از آن به اندازه 
برندهای خارجی موفق باشند، اما حمایت مصرف 
کننده داخلی می تواند گام به گام تولیدات داخلی 

را به سمت بهبود سوق دهد.
مسئله مهم این است که امروز بیکاری جوانان به 
بزرگترین و پیچیده ترین دغدغه و مشکل داخلی 
کند  تالش  باید  ایرانی  هر  و  شده  تبدیل  کشور 
بردارد.  بیکاری جوانان  پای  از پیش  را  تا سنگی 
ما ناخواسته در مسیری افتاده ایم که در بسیاری 
تولیدات و محصوالت  به مصرف کننده  از موارد 

خارجی تبدیل شدیم و این فکر باید تغییر کند.
بدتر از رواج شدید فکر استفاده از کاالهای تولید 
فعالیت  و  قاچاق  پدیده  نامبارک  وجود  خارجی، 
و  کاالها  قاچاق  مافیایی  و  گسترده  های  شبکه 

محصوالت خارجی به کشور حتی از طریق مبادی 
رسمی و به ورت انبوه و کانتینری است که قائدتا 
خیانت بزرگی را در بیکار ماندن جوانان این مرز و 

بوم مرتکب شده و می شوند.
خیانت دست های آلوده قاچاق به اشتغال 

جوانان
آن فرد قاچاقچی که تنها به سود خود فکر می کند 
شاید به این فکر نکرده باشد که دستش به خیانت 
باز شده و فعالیت های زیرزمینی وی باعث تضعیف 
تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال برای خارجی ها می 
شود. او ممکن است سودی را از فروش قاچاق به 
فارغ  جوان  هزاران  را  اش  هزینه  که  بزند  جیب 

التحصیل دانشگاهی داده باشند.
در  اینکه  بیان  با  مهر  با  گفتگو  در  خانی  مسلم 
المللی  شبکه سازی کسب و کار ۲۸ الگوی بین 
وجود دارد گفت: ما باید این سوال را از خودمان 
بپرسیم که نقش ما به عنوان یک معلم، یک خانه 
در   ... و  نجار  تاکسی،  راننده  دانشگاه،  استاد  دار، 

بیکار ماندن جوانان کشورمان چقدر است؟
این کارشناس عالی کارآفرینی اظهارداشت: زمانی 
از  خارج  تولید  کاالهای  از  استفاده  فرهنگ  که 
فالن برند و شرکت را ترویج می کنیم ناخواسته 
آن  در  و  زنیم  می  دامن  جوانانمان  بیکاری  به 
نقش داریم. برخی می گویند تمام لباس هایی که 
خریداری می کنند از فالن مارک معتبر بین المللی 
است؛ بنابراین ما در بیکاری جوانان نقش داریم و 
کاالی  خرید  در  ایرانی  یک  عنوان  به  توانیم  می 

ایرانی و اشتغال جوان خودمان نقش داشته باشیم.
خانی ادامه داد: ما باید تالش کنیم تا یک کسب 
راز  باشد.  ماندگاری داشته  بیاید و  به وجود  و کار 

به  مردم  که  است  این  کارها  و  کسب  ماندگاری 
محصوالت تولید داخل رو بیاورند و از آنها استفاده 
خدمات  و  کیفیت  به  فراوانی  انتقادات  البته  کنند، 
پس از فروش وجود دارد ولی تا مردم حمایت نکنند 
آن مشکالت نیز حل نخواهد شد. این کارشناس 
عالی بازار کار افزود: همه مشکالت کسب و کار و 
بیکاری به دولت ها و حاکمیت بر نمی گردد هرچند 
که آنها نیز موظفند به تکالیف و مسئولیت های خود 
توانند  نمایند. خوشه های کسب و کار می  عمل 
مشاغل را در یک رابطه مشخص و مدون تعامالتی 

را در ۱۱ مدل برقرار کنند.
سهم تک تک ما در بیکاری جوانان

وی تاکید کرد: اولین تعامل این است که کسب و 
کارها در طول هم هستند و می توان مجموعه ای 
و  را در یک مدل مجتمع کرده  کارها  و  از کسب 
بین آنها رابطه برقرار کنیم. ما در قالب خوشه های 
کسب و کار می توانیم همسویی و همگرایی را به 
عنوان محور اول کار قرار دهیم. به گفته خانی، در 
شبکه سازی کسب و کار باید بتوانیم تعامالت مثبتی 
را ایجاد کنیم که به کاهش قیمت تمام شده تولیدات 
بیانجامد. یک موضوع دیگر اصل تقسیم کار است که 
می تواند کیفیت و کمیت تولیدات را افزایش دهد و 
در این بخش دیگر الزم نیست افراد در تمام فعالیت 

ها تخصص داشته باشد و حرفه ای شود.
این کارشناس عالی کارآفرینی تصریح کرد: اخیرا 
حائز  بسیار  که  افتاده  اتفاق  ما  کشور  در  نذری 
اهمیت است و آن »نذر اشتغال« است که در قالب 
آن افراد می آیند به اشتغال یک جوان کمک می 
کنند و به عنوان نمونه فرد می رود ضمانت بانکی 
جوانی را می پذیرد که آشنایی ندارد و یا کارگاهی 

خالی در اختیار افراد است و آن را به مدت معینی 
با اجاره کمتر و یا رایگان در اختیار قرار می دهند.

موسسات  زمینه  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
خیریه نذر اشتغال هم در کشور ایجاد شده است 
و در این زمینه ها ما نیازمند باور داشتن و اعتماد 
به همدیگر هستیم که جزو سرمایه های اجتماعی 
در  اجتماعی  سرمایه  شود.  می  محسوب  کشور 
کسب و کار بسیار تاثیر شگرفی خواهد داشت و 
شبکه هایی که به یکدیگر اعتماد می کنند، بهره 
وری نیز باال می رود و ما باید به دنبال استقرار و 

نهادینه کردن سرمایه های اجتماعی باشیم.
رواج نذر اشتغال در بازار کار ایران

این کارشناس عالی کارآفرینی اظهارداشت: اصل دیگر 
در موفقیت کسب و کارها این است که ما می توانیم 
نهادها و دپارتمان های تخصصی در این بخش ایجاد 
نماییم به این معنا که بتوان توانمندی های جدیدی را 
ایجاد کرد و به دنبال مشتریان داخلی و بین المللی و 
ارتباطات با دستگاه ها و وزارتخانه ها بود. می توانیم این 
واحدها را ایجاد کنیم به نحوی که کل خوشه کسب و 

کار بتواند از خدمات آن بهره مند شود.
از روش های  خانی گفت: در شبکه سازی یکی 
برقراری ارتباط با گروه های هدف انتقال تجارب 
و یافته ها است و بتوانیم اطالعاتی را در اختیار 
دیگران قرار دهیم. ما در خوشه های کسب و کار 

بیشتر از تبلیغات به روابط عمومی احتیاج داریم.
این کارشناس عالی بازار کار تصریح کرد: کسانی 
که می روند کاالی قاچاق می کنند که قائدتا در 
پشت صحنه به شبکه های قانونی وصل هستند 
به بیکاران کشور خیانت می کنند و حتما در مقابل 

بیکاری جوانان کشور مسئول هستند.

در بیکاری جوانان چقدر سهم دارید؟

غربی ها میوه برجام را چیدند؟
نام  ایران،  وارداتی  اول  شریک   ۲۰ میان  در 
بسیاری از کشورهای غربی قرار دارد؛ در حالی 
که ردپای کمرنگی از این کشورها را در میان ۲۰ 
شریک اول صادراتی می توان دید. گویا غربی ها، 

میوه برجام را چیدند.
به گزارش مهر، بازار جذاب ایران این روزها دیگر 
شاهد رفت و آمدهای تجاری به معنای سابقش 
اتاق های  و  وزارتخانه ها  کاری  ترافیک  نیست. 
بازرگانی فروکش کرده و به نظر نمی رسد دیگر 
آنطور که مسئوالن می گفتند، صف انتظاری برای 
داشته  وجود  کشور  به  تجاری  هیات های  ورود 
باشد. گویا زمان آن رسیده که همه چیز رنگ و 
بوی منطقی به خود گیرد. رفت و آمدها به شکل 
میوه  برخی کشورها،  حتی  و  درآید  خود  معمول 

برجام را با تصاحب بازارهای ایران بچینند.
خود  بازار  راه  کشورها،  از  بسیاری  دیگر  حال 
در  آنها  مصرفی  کاالهای  و  کرده اند  پیدا  را 
و  تبلیغات  و  ایران  فروشگاهی  قفسه های  میان 
است.  کرده  خوش  جا  شهر  سطح  بیلبوردهای 
حتی برخی از آنها، به راحتی در میان سایت های 
اینترنتی و شبکه های مجازی به راحتی  فروش 
دل  توانسته اند  و  می شوند  دست  به  دست 
مصرف کنندگان ایرانی را در غیاب سیاست های 

حمایت از تولید داخلی بربایند.
تازه اجرایی شده بود  همان روزهایی که برجام 
و  رفت  تجاری،  هیات های  و  کشورها  همه  و 
آمدهای سیل واری به بازار ایران داشتند، برخی 
این را هشدار داده بودند که ممکن است ایران 
که  موضوعی  شود،  واردکنندگان  برای  بهشتی 
کابینه  اعضای  برخی  با موضع سرسختانه  البته 
هم مواجه شد. از معاون اول رئیس جمهور گرفته 
تاکید  همه  و  همه  اقتصادی،  وزرای  برخی  تا 
می کردند که اجازه نخواهند داد که بعد از برجام، 
خارجی ها بازار ایران را با کاالهای خود تصاحب 
اما  بزنند.  لطمه  ایرانی  داخلی  تولید  به  و  کنند 

حال چنین نشده است.
حتی تا چند ماه پیش، ممکن بود در یک روز، 5 
از سوی بخش های مختلف  تجاری  هیات  تا 6 
اقتصادی کشور به صورت همزمان پذیرش شوند 
و صحبت از همکاری های متقابل با ایران بزنند، 
بودند  باور  این  بر  بسیاری  هم،  روزها  همان  اما 
که هیات های تجاری، بیشتر برای شناخت بازار 
ایران آمده اند و می خواهند اطالعات کسب کنند. 
بود  تحریم ها، چند سالی  دلیل  به  باشد،  هر چه 
که اطالعاتشان از بازار ایران، تغییر ذائقه مصرفی 

مردم و حتی ترکیب جمعیتی و شکل گیری طبقات 
جدید سرمایه ای ایران، بسیار محدود شده بود.

خصمانه  را  حرفها  این  بسیاری،  روزها  آن 
آمد  و  رفت  که  بودند  باور  این  بر  و  می خواندند 
و  سرمایه گذاری  منظور  به  تجاری  هیات های 
مذاکره برای به دست آوردن بازارهای صادراتی 
منطقه است؛ چراکه تخمین و برآوردشان نشان 
میان  در  نفری  میلیون   4۰۰ از  صحبت  می داد، 
اکنون، مشخص است که غربی ها در  اما  است؛ 
اولین گام، سهم بازار ایران را می خواستند و قصد 
بدون  را  خود  تولیدی  کاالهای  هم  باز  داشتند 
انتقال تکنولوژی و کمترین هزینه کردی، در بازار 
پر ولع ایران بفروشند. این را از تغییر شکل قفسه 
اینترنتی طی  فروشگاهها و فروش های گسترده 
ماههای گذشته و حتی تغییر در ترکیب کشورهای 

واردکننده به ایران به خوبی می توان یافت.
دو روز گذشته هم، مقام معظم رهبری به صراحت 
تاکید  و  دادند  هشدار  آسیب ها  همین  به  نسبت 
ضرورت  بر  تاکید  وجود  با  "متاسفانه  کردند: 
داخلی،  مشابه  دارای  کاالهای  واردات  ممنوعیت 
بازارها پر از کاالهای خارجی است و تولید داخلی 
در فشار قرار دارد. " ایشان همچنین به این نکته 
هم اشاره کردند که رفت و آمد ماههای اخیر تجار 
تاکید  و  بوده  نتیجه  بی  تاکنون  حداقل  خارجی، 
کردند: "هدف آنها، تسلط بر بازار مصرف داخلی 
است؛ در حالیکه این مراودات باید به سرمایه گذاری 

واقعی و انتقال فناوری جدید بینجامد. "
هستند  غربی ها  این  می رسد  نظر  به  اکنون 
برجام  میوه  ایران،  بازار  تصاحب  با  تاکنون  که 
تا  روز هم تالش می کنند  به  روز  و  را چیده اند 
برندهای لوکس خود را در ایران رونمایی کنند. 

در  کاالهایشان  رسمی  نمایندگی های  و  دفاتر 
راه اندازی  شهر  نقاط  لوکس ترین  در  را  ایران 
برج های  برای خرید امالک تجاری در  کرده و 
صاحب نام تهران و بسیاری از شهرهای کشور، 
به  کردن  هزینه  این  اما  کنند؛  هزینه  دالری 
منظور تصاحب بازاری جذاب است و می خواهند 
کاالهای تولیدی تولیدکنندگان خود را بفروشند 

و برای جوانان کشورشان اشتغالزایی کنند.
حتی فعاالن اقتصادی نیز بر این باور بودند که 
غربی  کاالهای  اختیار  در  که  بازاری  باید سهم 
قرار می گیرد، تنها برای فروش کاالهای تولیدی 
شرکای خارجی نباشد، بلکه باید زمینه ای برای 
داخلی  تولید  توان  و  فراهم شده  تولید مشترک 
و  ایران  بازار  ظواهر  حداقل  درحالیکه  رود؛  باال 
ایرانی  تولیدکنندگان  با  غربی ها  همکاری  نوع 
هنوز این را نشان نمی دهد. بیشتر آنچه که رفت 
و آمدهای تجاری به بازار ایران سیگنال می دهد، 

فروش کاالهای خارجی ساخته شده است.
نگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی 
گمرک جمهوری اسالمی ایران نشانگر این است 
که از میان ۲۰ کشوری که جزو شرکای اصلی 
از  بسیاری  نام  می روند،  به شمار  ایران  وارداتی 
حالیکه  در  به چشم می خورد.  غربی  کشورهای 
ردپای کمرنگی از این کشورها در میان بیست 

شریک اول صادراتی ایران به چشم می خورد.
بر اساس آماری که گمرک در سه ماهه ابتدای 
امسال منتشر کرده، بیست شریک اول تجاری 
به ترتیب، کشورهای چین،  را  ایران در واردات 
امارات، کره، ترکیه، روسیه، هند، آلمان، سوئیس، 
انگلیس، سنگاپور،  برزیل،  فرانسه،  هلند،  ایتالیا، 
ژاپن  و  پاکستان  اسپانیا،  تایوان،  مالزی،  سوئد، 

تشکیل می دهند، حال اینکه بیست شریک اول 
تجاری ایران در صادرات را به ترتیب کشورهای 
چین، امارات، عراق، کره، هند، افغانستان، ترکیه، 
ترکمنستان،  ایتالیا،  پاکستان،  عمان،  ژاپن، 
اسپانیا، تایوان، سوریه، آلمان، تایلند، آذربایجان، 

ویتنام و روسیه تشکیل می دهند.
همین حساب سرانگشتی کافی است تا مشخص 
چگونه  را  ایران  وارداتی  کاالهای  بازار  که  شود 
غربی ها تصاحب کرده اند و در مقابل، سد بزرگی 
البته  کشیده اند.  ایرانی  کاالهای  صادرات  سر  بر 
باید این را هم پذیرفت که شاید کاالهای تولید 
داخلی، توانایی رقابت در بازارهای اروپایی را نداشته 
که  است  آن  نشانگر  این  هرحال  به  اما  باشند، 
عطش اروپایی ها برای بازار ایران، تمامی ندارد و 
آنها حداقل توانسته اند در رکودی که در بازارهای 
دنیا وجود دارد، راه بازار ایران را به خوبی پیدا کنند.

نمایندگان  هیات  عضو  عسگراوالدی،  اسداله 
در  نیز  ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق 
دلشان  می گوید:غربی ها  مهر  خبرنگار  با  گفتگو 
برای ما نمی سوزد. هیات های بی خودی را نباید 
و  پروژه  با  که  بیایند  آنهایی  تنها  و  ندهیم  راه 

برنامه سرمایه گذاری وارد کشور می شوند.
وی معتقد است: رفت و آمد خارجی ها فقط از نظر 
باعث  بین المللی خوب است و  روانی، سیاسی و 
باال رفتن درآمد هتل ها، صرافی ها و مشاغلی این 
چنینی می شود، یعنی هر گردشگری که می آید 
با خود پول می آورد اما هیات ها یا باید در مقابل 
صورت  به  یا  بخرند  کاال  ایران  از  کاال،  فروش 
مشترک با ما سرمایه گذاری کنند؛ یعنی در مقابل 
به  تولید  خط  و  ماشین آالت  تولیداتشان،  خرید 
ایران بیاورند، زمین و کارخانه هم از طرف ایرانی 
باشد؛ سپس تولید مشترک صورت گیرد و مازاد 

بر نیاز بازار داخلی ایران، صادرات صورت گیرد.
کاال  ایران  به  فقط  اگر  عسگراوالدی،  گفته  به 
بفروشند و ما پول نداشته باشیم و نسیه بخریم 
و بانک مرکزی آن را ضمانت کند، ده سال دیگر 
آنگاه  و  بود  خواهیم  بدهکار  دالر  میلیارد   ۱۰۰
خارجی ها پا را روی گلوی ما می گذارند که گمرک 
و بانک خود را به ما بفروشید؛ همان کاری که با 
ونزوئال کردند. او هم به این هشدارها گوش نکرد 
و هم اکنون اقتصاد این کشور سکته مالی کرده 
است. سکته مالی این است که کشوری در حال 
ورشکستگی کامل باشد؛ در حالیکه اگر کشورهای 
دنیا دریافت این بهره ها را رها کرده و آن را مطالبه 

نکنند؛ این کشور نجات می یابد



ماه فروردین  متولدین 
است  ممکن  امروز  خاصی  شخص  و  شما  بین  اختالفات 
رفت.  نخواهد  بین  از  ناسازگاری  منبع  اما  کند،   فروکش 
بعدی  موقعیت  به  و  کنید  انتخاب  را  آسان  راه  توانید  می 
مشکالت  از  اگر  که  بدانید  اما  کنید.  توجه  تان  روی  پیش 
فرار کنید دوباره سر راه شما قرار می گیرند، مگر این که با 
آن ها روبرو شوید. دیگر وقت آن رسیده که همه ی جرأت 

تان را به کار ببندید و شروع کنید.
ماه اردیبهشت  متولدین 

به نظر می رسد با مسیری که به شما پیشنهاد شده موافقت 
برای  مناسبی  زمان  اکنون  که  کنید  فکر  شاید  اما  ندارید، 
پیشنهاد  به  که  این  از  نیست.  تان  مقابل  طرف  با  مخالفت 
او پاسخ مثبت دهید نترسید، اتفاقًا تجربه ی یک کار جدید 
برنامه  با  اگر دیدید که دیگران  باشد.  تان  نفع  به  تواند  می 
های شما کنار نمی آیند آن ها را کنار بگذارید. اشتیاق شما 
مسیر  در  را  تان  اهداف  که  بود  خواهد  ارزشمند  زمانی  تا 

درست قرار دهید.
متولدین خرداد ماه

همان  به  خواهید  می  آیا  که  بگیرید  تصمیم  باید  امروز 
امور  روال  که  این  یا  بمانید  وفادار  تان  ی  گذشته  تعهدات 
که  شود  می  باعث  شما  نگرانی  و  اضطراب  دهید.  تغییر  را 
زودتر از موعد دلخواه تان مجبور به انتخاب شوید. با سپری 
کمی  و  شود  می  تر  روشن  مسیرتان  تدریج  به  امروز  شدن 
تردید  که  نگذارید  شد.  خواهد  کاسته  تان  های  ناراحتی  از 
مانع تان شود. اگر می دانید که از آینده چه می خواهید آن 
را در ذهن تان متصور شوید. پشتکار نشان دهید و همواره 

بیندیشید. مثبت 
ماه تیر  متولدین 

لزومی ندارد که از خواسته های تان کوتاه بیایید. می دانید 
که چه می خواهید، پس هوشمندانه ترین راهکار این است 
که خواسته های تان را بیان کنید. شاید اول فکر کنید که 
به  شروع  که  همین  اما  است،  وحشتناک  قدر  چه  کار  این 
دیگران  رفت.  خواهد  پیش  خودش  چیز  همه  کنید  صحبت 
شما  با  اگر  حتی  گذاشت،  خواهند  احترام  شما  تصمیم  به 

نباشند. موافق 
متولدین مرداد ماه

امروز با مثبت اندیشی در جاده ی موفقیت قرار گرفته اید، 
درک  را  های شما  انگیزه  تان  دوستان  که  است  ممکن  اما 
اما خودتان می  باشد،  اقدامات شما غیر عادی  نکنند. شاید 
از سرعت  باید سعی کنید  دانید که دارید چه کار می کنید. 
به  نباید  سازید.  همراه  خود  با  را  دیگران  و  کنید  کم  تان 
که  شوید  همراه  کسانی  با  اگر  کنید،  طی  را  مسیر  تنهایی 

دوست شان دارید همه چیز دلپذیرتر خواهد شد.
ماه متولدین شهریور 

این  به  کنید  کار  مشغول  شدت  به  را  خودتان  امروز  اگر 
میان  از  باید  اکنون  بود.  خواهید  کارآمد  که  نیست  معنی 
ارزشمند  که  را  چیزهایی  آن  جزیی  کارهای  زیادی  تعداد 
است پیدا کنید. باید حواس تان به همه ی اطالعاتی که به 
دست می آورید باشد، زیرا حقایقی در آن ها نهفته است که 

انتظار شما را می کشند تا بیرون شان بکشید.
ماه متولدین مهر 

پنهان  را  اسرارتان  توانید  نمی  امروز  که  رسد  می  نظر  به 
کنید، زیرا انگار همه ی آدم ها می فهمند که در ذهن تان 
چه می گذرد. اما نا امید نشوید، فشارها باال می گیرند و به 
زودی هم فروکش خواهند کرد. نگران نباشید، زیرا زندگی 
شما به زودی به همان روال عادی سابق برمی گردد. پس 

تا دیر نشده از هیجاناتی که پیش آمده استفاده کنید.
آبان ماه متولدین 

تان  ماجراهای  تا  گردید  می  راهی  دنبال  به  تان  ذهن  در 
شما  امروز  هیجانات  نهایت  در  کنید.  بیان  آن  کمک  به  را 
را  درستی  زمان  شوید.  کار  به  دست  که  کنند  می  وادار  را 
در  را  درست  اقدام  که  کنید  دقت  اما  اید،  کرده  انتخاب 
بازگشت  راه  دیگر  کردید  شروع  وقتی  زیرا  بگیرید،  پیش 
تان  های  انرژی  نباید  اکنون  که  باشد  یادتان  ندارد.  وجود 

بیهوده تلف کنید. را 
متولدین آذر ماه

متوجه  اما  دارید،  سر  در  نیافتنی  دست  رویاهای  و  افکار 
البته  نیستند.  تحقق  قابل  ها  آن  کدام  هیچ  که  خواهید شد 
به شما توصیه می شود که دست از خیال پردازی برندارید، 
خواهید  می  که  چیزی  هر  به  توانید  می  خیاالت  دنیای  در 
فکر کنید و نگران پیامد آن نباشید. خیال پردازی های شما 
اکنون مهم تر از دستیابی به اهداف تان است. اما با همه ی 

این ها یادتان نرود که به تعهدات تان هم برسید.
متولدین دی ماه

کردید  بیان  داشتید  ذهن  در  که  را  افکاری  دیروز  اگر 
امروز از نگرانی های تان کاسته خواهد شد. از همه جهت 
خواهند  زده  شگفت  را  شما  و  آمد  خواهند  تان  کمک  به 
روی  کار  قدر  چه  که  شد  خواهید  متوجه  ناگهان  اما  کرد. 
باشید  داشته  بیهوده  بینی  نباید خوش  است.  ریخته  سرتان 
فریب  که  باشد  تان  حواس  کنید.  حرکت  کورکورانه  و 
از آن چه هست  تر  نزدیک  امروز همه چیز خیلی  نخورید، 

نظر می رسد. به 
ماه بهمن  متولدین 

که  اید  کشیده  تان  ذهن  در  را  رنگارنگی  ی  آینده  چنان 
باشد.  پذیر  امکان  سختی  به  تان  اهداف  پیشبرد   شاید 
هزینه  و  زمان  به  بزرگ  کارهای  که  کنید  باور  توانید  نمی 
انکار  برای  مناسبی  موقعیت  اکنون  البته  دارند.  نیاز  باال  ی 
کنید  فکر  بزرگ  رویاهای  به  توانید  می  اما  نیست،  کردن 
این که  به شرط  نمایید، فقط  تبدیل  واقعیت  به  را  و آن ها 

نکنید. واقعی فکر  باشید و غیر  منطقی 
ماه اسفند  متولدین 

شود  می  توصیه  شما  به  اما  دارید،  سر  در  بزرگی  رویاهای 
تر  کوچک  رویاهای  به  را  ها  آن  تا  کنید  پیدا  راهی  که 
تقسیم کنید. آن قدر به یک رویای کوچک پر و بال دادید 
یک  عنوان  به  موقعیت  این  به  البته  شد.  این  نتیجه  که 
مشکل نگاه نکنید، می توانید آن را یک ماجراجویی در نظر 
از شما یک  تواند  این همان موقعیتی است که می  بگیرید. 

بسازد. قهرمان 

 بادمجان سوخاری
مواد الزم برای بادمجان سوخاری :

2 عدد بادمجان متوسط    
4/3 پیمانه پنیر پارمزان رنده شده  

2 پیمانه آرد سوخاری   
3 عدد تخم مرغ    

یک پیمانه آرد سفید    
یک و 4/1 قاشق چایخوری نمک   

جعفری تازه خرد شده  مقداری ) برای تزیین (
برای سرخ کردن روغن    
در صورت تمایل سس کچاپ یا سس مارینارا  

طرز تهیه :
بادمجان ها را پوست گرفته و به صورت مکعبی دو یا سه 
سانتی خرد کنید. بادمجان ها را پوست گرفته و به صورت 

مکعبی دو یا سه سانتی خرد کنید.
یک و 4/1 قاشق نمک به بادمجان ها بزنید و آنها را به 

مدت 30 دقیقه در آبکش بگذارید تا آبشان گرفته شود.
را  پارمزان  پنیر  و  سوخاری  آرد  گود  نسبتا  ظرفی  در 
مخلوط کنید. در ظرفی دیگر تخم مرغ ها را بشکنید و با 
دو قاشق آب مخلوط کرده ، با چنگال بزنید تا یکدست 
شود. آرد سفید را در ظرفی بریزید. حاال بادمجان ها را به 
ترتیب ابتدا در آرد سفید سپس در تخم مرغ و در نهایت 

در مخلوط آرد سوخاری و پنیر بزنید.
بادمجان ها را ابتدا در آرد سفید سپس در تخم مرغ و در 

نهایت در مخلوط آرد سوخاری و پنیر بزنید.
لقمه های بادمجان  را در روغن داغ سرخ کنید تا طالیی 
رنگ شوند. بادمجان ها را در ظرف سرو بچینید و روی 
گوجه  وبا سس  بریزید  شده  خرد  جعفری  مقداری  آنها 

فرنگی یا سس مارینارا سرو کنید.

رولت گوشت چرخ کرده
مواد الزم برای 5 نفر :

350 گرم گوشت چرخ کرده   
1 عدد تخم مرغ    

2/1 پیمانه شیر    
 آرد نخودچی ) نان خشک کوبیده ( 2/1 پیمانه

2 قاشق غذا خوری پیاز رنده و نرم شده   
مواد وسط رولت گوشت:

سبزیهای معطر ) جعفری- گشیز-  - نعنا-  (    جمعا 100 گرم
2 عدد هویج آب پز   

3 قاشق غذاخوری مغز گردو خرد شده    
2 قاشق غذاخوری زرشک    

به اندازه الزم نمک ، فلفل ، زردچوبه  
طرز تهیه :

شیر و تخم مرغ و پیاز نرم شده و آرد نان یا ) آردنخودچی 
( و نمک و فلفل و زردچوبه و گوشت چرخ کرده را با هم 
آنرا روی یک  بعد  یکدست شود.  تا  خوب مخلوط کرده 
ورق روغنی و یا یک سلفون که مقداری آرد نان پاشیده 
و  پهن کنید  به شکل مستطیل  و  به قطر 1 سانت  اید، 
سبزی خرد شده را روی آن پهن کرده به طوری که با لبه 
1 سانت فاصله باشد ) بجای سبزی از پوره سیب زمینی 
یا اسفناج و تخم مرغ درسته هم میشود استفاده کرد( و 
روی آن مغز گردوی خرد شده و زرشک را پخش کنید 
به رول  لبه شروع  از  و  قرارداده  را هم روی آن  و هویج 

کردن میکنید.
در  فویل دو ساعت  با همان  و  اورده  بهم  را  آن  دو سر 
یخچال بگذارید حاال در یک ظرف 2 قاشق روغن ریخته 
و یک عدد پیاز را ریز کرده و تفت دهید و یک قاشق 
رب گوجه و هویج حلقه شده نمک و فلفل و زعفران و 
2 لیوان آب سس را درست کرده و بگذارید جوش بیاید 
و بعد رولت را با سلفون بلند کرده و به آرامی در سس 

قرار دهید و بگذارید به مدت نیم ساعت بپزد. 
و 5 دقیقه  برگردانده  با کفگیر  آرامی  به  را  رولت  بعد  و 
حرارت  روی  از  را  رولت  ظرف  حاال  بزند  جوش  دیگر 
برداشته و رولت را به ظرف مورد نظر منتقل کرده و سس 
را صاف کرده و مقداری از آن را روی رولت ریخته و بقیه 
را در سس خوری بریزید و در کنار رولت قرار بدهید و 

اطراف آنرا با سبزیجات تزئین کنید و میل نمائید.

کاناپ تن ماهی
مواد الزم:

تن ماهی   یک قوطی
100 گرم خیارشور  

سس مایونز   یک و نیم قاشق غذاخوری
یک قاشق غذاخوری آب لیموترش  

25 گرم کره  
به میزان الزم نمک و فلفل  

به تعداد نفرات نان تست  
طرز تهیه کاناپ تن ماهی :

ماهی ها را از روغن جدا کرده با چنگال خرد می کنیم 
و به آن خیارشور رنده شده، آب لیموترش، نمک، فلفل 
و سس مایونز اضافه می کنیم. نان تست ها را برش زده 
کمی کره روی آن می مالیم و مواد را روی آن می ریزیم، 

سپس با نخود فرنگی تزئین می کنیم.

رایتا
مواد الزم :

250 گرم ماست یونانی  
1 حبه سیر   

زنجبیل رنده شده   مقداری
مقداری گشنیز خرد شده  
مقداری برگ نعناع خرد شده  

2 قاشق غذاخوری عصاره لیموی تازه  
نصف قاشق چایخوری ادویه َگَرم َمصالح  
یک چهارم یک خیار خیار رنده شده  

طرز تهیه :
همه ی مواد الزم را با هم مخلوط کرده و چاشنی بزنید.
در هنگام سرو مقداری ادویه َگَرم َمصالح روی رایتا بریزید.

خود  به  نسبت  را  شناخت  بهترین  فردی  هر 
دارد و چون بعضی از ویژگی ها در افراد باعث 
می شود که آنها نتوانند در زندگی مشترک به 
موفقیت دست یابند و عالوه بر مشکالتی که 
برای خود به وجود می آورند همسرشان را نیز 

با چالش هایی جدی رو به رو می سازند.
جوان  پسران  و  دختران  اگر  رسد  می  نظر  به 
باشند  داشته  سعی  رابطه  یک  آغاز  از  قبل 
و  بشناسند  را  خود  های  ویژگی  و  ها  ضعف 
را به طور  حتی معیارها و اهداف زندگی خود 
نمایند،  ترسیم  بیشتر  هوشیاری  با  و  مجدد 
پر  و  موفق  نا  های  ازدواج  از  بسیاری  جلوی 

مشکل گرفته شود.
سالمت روان

در  که  است  موضوعی  اولین  روان  سالمت 
زندگی مشترک نقش به سزایی را ایفا می کند. 
دچار  را  فرد  خود  تنها  نه  روانی  سالمت  عدم 
آسیب  نیز  را  اطرافیان  بلکه  سازد  می  مشکل 
پذیر می سازد. فردی که سالمت روان نداشته 

باشد در تمام کارکرد های اجتماعی و تعامالت 
خود با مشکل و اختالل مواجه است. این افراد 
در صورت ازدواج همسرشان را به شدت درگیر 
مشکالت خودشان می کنند و به کررات دیده 
شده است که این گونه از ازدواج ها به شکست 
می انجامد. پس اگر دارای مشکلی در این زمینه 
هستید قبل از این که تصمیم به ازدواج بگیرد در 
صدد درمان کامل خود برآید و بعد از به دست 

آوردن سالمتی کامل برای ازدواج اقدام کنید.
اعتیاد

اعتیاد یکی از بزرگترین دالیل فروپاشی نهاد 
خانواده است و شخص معتاد قطعًا توانایی اداره 
است  ممکن  و  ندارد  را  خانواده  یک  مناسب 
اعتیاد  منجالب  به  نیز  را  فرزندانش  و  همسر 
بکشاند. افراد معتاد غالبًا در خود تغییراتی چون 
افزایش  جنسی،  میل  کاهش  آلودگی،  خواب 
پرخوری، بدبینی، پر حرفی و .. را احساس می 
کنند و باید بدانند که تمام این تغییرات احساس 
خوشبختی آنها را خواهد گرفت. پس اگر به هر 

نوعی از مواد اعتیاد دارید پای شخص دیگری 
را به زندگیتان باز نکنید و به امید اینکه بعد از 
ازدواج اعتیاد خود را ترک خواهید کرد پایه ای 
زندگی خود را بر ستون هایی سست بنا نکنید.

عدم مسئولیت پذیری
قبال یک زندگی  تعهد در  ازدواج مسئولیت و 
احساس  خود  در  اگر  پس  است  مشترک 
مسئولیت پذیری ندارید و نمی توانید در قبال 
همسری  و  اید  داده  تشکیل  که  ای  خانواده 
زمان  در  و  باشد  مسئول  کردید  انتخاب  که 
چه  ندارید  را  خود  اداره  توانایی  ها  گرفتاری 
نگه  دست  ازدواج  برای  دیگر  افراد  به  برسد 
را مسئول مشکالت  دیگران  غالبًا  دارید. شما 
پذیرید که خود  نمی  و  دانید  زندگی خود می 
اید. شما  شما هم در مشکالتتان نقش داشته 
یک  عاطفی  و  اقتصادی  اداره  توانایی  باید 
زندگی و مدیریت آن را داشته باشید تا بتوانید 

یک زندگی موفق را تجربه کنید.
سالمت روان اولین موضوعی است که در زندگی 

مشترک نقش به سزایی را ایفا می کند.
خشم و پرخاشگری

اگر بر سر هر مسئله کوچکی از کوره در می 
دست  و  اندازید  می  راه  به  وبیداد  داد  و  روید 
افکار هیجانی به شما  اگر   . به یقه می شوید 
و  پدری  خانواده  قبال  در  و  آورد  می  هجوم 
دوستانتان بد دهن و پرخاشگر هستید ابتدا باید 
بر روی خود کار کرده تا چنین صفت ناپسندی 
را در یک زندگی جدید با خود به همراه نداشته 
باشد . شما در واقع می خواهید با خشم خود 
دیگران را کنترل کنید و به همین دلیل افرادی 
که در کنار شما زندگی می کنند همواره باید در 
حال کنترل رفتار خود باشند تا مبادا شما را به 
خشم بیاورند. حال تصور کنید همسر آینده شما 

تجربه  شما  کنار  در  باید  را  هایی  سختی  جه 
خواهد کرد.

معیار و اهداف نادرست
های  معیار  و  ها  ویژگی  شناخت  توانایی  اگر 
مشاوران  حتی  و  بادیگران  ندارید  را  درست 
ازدواج  از  هدفتان  اگر  کنید.  مشورت  خانواده 
بدانید  باید  است،  مادیات  و  پول  به  رسیدن 
ممکن است به آن دست پیدا کنید اما هیچ گاه 
به خوشبختی زناشویی دست پیدا نخواهید کرد. 
و یا اگر معیارتان از انتخاب همسر چهره زیباست 
و هیچ مالک دیگری را مد نظر ندارید باید بدانید 
ممکن است با انتخاب همسری زیبا که دارای 
سایر شرایط و ویژگی ها نیست سالها در کنار 

همسری زیبا اوقاتی ناخوشایند را تجربه کنید.
وابستگی

قدرت  نحو  هیچ  به  که  بینید  می  درخود  اگر 
کوچکترین  برای  و  ندارید  گیری  تصمیم 
موردی مانند انتخاب لباس نیازمند حضور پدر 
و مادرتان هستید، و یا اگر از لحاظ اقتصادی 
کامال به خانواده خود متکی هستید بدانید در 
ازدواج  داشت.  نخواهید  راحتی  زندگی  آینده 
آغاز یک زندگی تازه است که فرد وابسته در 
زندگی  مستقل  و  جدا شدن  توانایی  چون  آن 
کردن را ندارد نمی تواند فردی قابل اعتماد و 
تکیه گاه مناسب برای همسر آینده اش باشد.

مشاوران مجرب
این موارد از صفات و خصوصیاتی است که اگر 
در فردی وجود داشته باشد باید توسط خود فرد 
پذیرفته شود تا بتواند بعد از برطرف کردن آن 
زندگی خوبی را آغاز نماید. برای برطرف کردن 
این مشکالت فرد باید از دیگران کمک بگیرد 
اعضای  و  مشاوران  حضور  راه   این  در  پس 

خانواده تان را مهم و حیاتی تلقی کنید.

تا حاال فکر کرده اید که سخت ترین کار دنیا برای تان چیست؟ 
کاری  چه  انجام  با  شما  نظر  به  بکنم،  راهنمایی  یک  بگذارید 
آدم در یک باتالق گرفتار می شود و هر چه دست وپا می زند، 

بیشتر فرو می رود؟
فردی که این کار را انجام می دهد، نه چوپان است نه گرگ 

دیده، اما صدچاقو که بسازد یکی دسته ندارد. 
او راست حرف نمی زند، از صبح که بیدار می شود تا شب که 
با حرف  را  دیگران  و  گوید  دروغ می  بارها  برود  رختخواب  به 
هایش بازی می دهد. نه پدر، نه مادر، نه همسر، نه دوست و نه 
کارفرما؛ رو در رو شدن با هیچ کدام از اینها او را از دروغ گفتن 

منصرف نمی کند.
 او تا آنجا که بتواند حقایق را مخفی کرده، حرف های غیرواقعی 
از  و هم  تر شود  نزدیک  اهدافش  به  تا هم  آورد  زبان می  به 
برگ  نه  و  است  ترفند  نه  دروغ  بسازد.اما  تر  موجه  آدمی  خود 
برنده، بلکه چاقویی است که فرد دروغگو، لبه اش را به سمت 
خودش می گیرد و با تمام توان به آبرو و سالمت روانی اش 

حمله می کند.
حرکت روی ُگسل دروغ  سخت ترین و خطرناک ترین قسمت 
به  گویند  می  را  راستش  که  آنها  بگویید،  شاید  است،  زندگی 
کجا رسیده اند، اما یک سوال آنها که دروغ گفتن چقدر برای 
اعتماد  کردند.  هدر  وقت  و  انرژی  گفتن  که  دروغی  پوشاندن 
کردن بین ما انسان ها یک عنصر بسیار گرانسنگ است؛ چه در 

محیط خانواده و چه در محیط اجتماعی.
بین برود. دروغ  از  با دروغ  اما همین عنصر مهم ممکن است 
هر  از  بیشتر  یعنی  خورد؛  می  اعتماد  قلب  در  که  است  تیری 
چیزی اعتماد را نشانه می رود؛ در واقع تنها مقصدی که با دروغ 
اما عامل دروغگویی   می توان بدان رسید، بی اعتمادی است. 
چیست؟ چه می شود که آدم ها دروغ می گویند؟ عواملی وجود 

دارد که ریشه در درون خود افراد دارد.

احساس عزت مندی داشته باشد
دروغ  »دروغگو  فرمایند:  می  آله  و  علیه  ا...  صلی   پیامبر 
نخستین  است.«  او  در  که  حقارتی  سبب  به  مگر  گوید  نمی 
عامل دروغ این است که طرف احساس عزت ندارد و انسان 
الزم  نفس  به  اعتماد  است؛  ای  فرومایه  آدم  است؛  پستی 
دیگران  ما  اگر  پس  است.  حقیر  و  ندارد  نفس   عزت  ندارد. 
کردن  تحقیر  و  کردن  پست  این  کردیم  کوچک  و  حقیر  را 
آنها می شود. آدم های پست راحت دروغ   عامل دروغگویی 
مندی  عزت  احساس  و  باشد  عزیز  که  آدمی  اما  گویند  می 

داشته باشد کمتر دروغ می گوید.
* دروغ تیری است که در قلب اعتماد می خورد *

لطفا نترسید
را  خودش  خانوادگی  روابط  در  خصوص  به  که  دیگری  عامل 
و  ها  بچه  مورد  در  است؛  ترس   بحث  دهد  می  نشان  خیلی 
زن و شوهر، بچه شما یک کار زشتی کرده و شما چنان تنبیه 
و توبیخش می کنید و به او تشر می زنید و سرش فریاد می 
 کشید که اگر این بچه یک بار دیگر چنین اشتباهی کرد، ترجیح 
می دهد که دیگر به شما نگوید یا دروغ بگوید؛ چون که دیده 

عکس العمل شما خیلی بد و نامناسب است. 
در رابطه با زن و شوهر نیز به همین شکل؛ مرد و زن از ترس 
یکدیگر دروغ می گویند. چون می ترسند که اگر راست بگویند 
یک عکس العمل بسیار تند از طرف مقابل ببینند. در جامعه هم 

به همین ترتیب است.
عیب هایی که دروغ در چهره دارد

و  واال  روح  و  دارای شعور  یعنی  است  مخلوقات  اشرف  انسان 
اعتماد به نفس و اخالق نیکوست. وقتی انسان از این صفات 
به  شود  می  و  اتکاست  قابل  گفت  توان  می  باشد  برخوردار 
موجودی  چون  دارد  خریدار  هایش  حرف  و  کرد  اعتماد  او 
عملگراست. در غیر این صورت با سایر حیوانات زنده یا انسان 

دائما  گویند  می  دروغ  که  کسانی  داشت.  نخواهد  فرقی  مرده 
دلهره و ترس از این دارند که مبادا حقیقت رو شود، ولی غافلند 

از این که هیچ وقت ماه پشت ابر نمی ماند.
چه  باید  ما  بین  این  در  آید،  نمی  دنیا  به  دروغگو  هیچ کس 
العمل  ندهد؟ سعی کنیم عکس  این دروغگویی رخ  کنیم که 
مان نسبت به رفتار غلط دیگران با سعه صدر و طمأنینه باشد؛ 
داشته  تری  آرام  برخورد  ولی  کنیم  تشویقشان  اینکه  نه  البته 
باشیم؛ زیرا اگر با پرخاشگری برخورد کنیم منجر می شود به 

اینکه دیگران به ما راستش را نگویند. 
باشند،  صادق  شما  با  مردم  خواهید  می  اگر  کالم،  یک  در 
شما نیز باید آدم باجنبه و باظرفیتی باشید و سعه صدر الزم 

باشید. را داشته 

مهمترین پیش نیازهای ازدواج چیست؟

چرا دروغ نگوییم؟

طالع  بینی 

آشپزی
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اگر برای شما بی خوابی یک مشکل مزمن است، همه ی کارشناسان 
توصیه می کنند که به دکتر مراجعه کنید؛یک خواب بد می تواند روی 
تمام روز شما تاثیر منفی بگذارد و این شاید بیشتر از بیماری های 

ساده بر روی سالمت زندگی شما تاثیر منفی بگذارد.
از خواب خوب محروم  به طور مداوم  نشان می دهد که  تحقیقات 
بودن، شما را گنگ، تحریک پذیر، پریشان و ناراحت می سازد. و به 

تدریج موجب مشکالت جدی تری می شود.
برای کمک به کسانی که شب ها تا دیر وقت بیدار می مانند، بهترین 
"بهداشت خواب”  را  را که کارشناسان آن  شیوه های خواب خوب 

می نامند جمع آوری کرده ایم.
1. سر وقت به اتاق خواب بروید

هر شب همان کارهای آرامش بخش قبل از خواب را انجام دهید و 
ذهن و بدن خود را با کارهایی مانند خواندن عمیق یک کتاب آماده 

رفتن به رختخواب کنید.
2. اتاق خواب خود را برای حداکثر بهره وری از خواب 

آماده کنید
شما باید دمای اتاق خود را بین ۱۸ تا ۲۰ و همچنین تاریک نگه 

دارید و برای جلوگیری از ورود نور پرده ها را بکشید.
3. از تلفن خود به عنوان یک ساعت زنگ دار استفاده نکنید

بسیاری از ما به گوشی خود برای از خواب بیدار شدن تکیه می کنیم، 
با  بروید،  به خواب  توانید  اگر شما نمی  این است که  تنها مشکل 
فرایند خوابیدن  باعث می شود  را مشغول می کنید که  گوشی خود 

شما طوالنی تر شود.
اتاق خواب شما فقط باید برای خواب باشد و نه چیز دیگری. هیچ 
عنوان  به  خود  همراه  تلفن  از  اگر  ندارد.  وجود  دیگری  بهانه ی 
با خرید یک  ساعت زنگ دار استفاده می کنید پس این مشکل را 

ساعت حل کنید.
۴. تمرین تنفس عمیق داشته باشید

کمی توجه به تنفس عمیق به بدن می گوید که وقت استراحت است. 
در "دم "، هوای تازه ای که به ریه ها وارد می شود، در سراسر بدن 
شما سفر می کند و تمام سلول ها را پاکسازی می کند.و در "بازدم”، 
تمام سموم و حالت منفی به صورت امن در اتمسفر خارج می شوند.

تمرکز بر دم و بازدم ثابت و آرام، احساس راحتی و آرامش را تضمین 
می کند. اما این آرامش با اولین باری که آن را امتحان کنید اتفاق 
نخواهد افتاد. این یک تمرین مداوم است، بنابراین شما نیاز به تمرین 
آن برای داشتن بهترین اثر دارید.تا وقتی که احساس می کنید که بدن 

شما بهتر شده است آن را ادامه دهید.
۵. عضالت انگشت پای خود را شل کنید

ایجاد  شما  تاندونهای  و  عضالت  در  که  تنشی  کردن  آزاد  برای 
از "آرام سازی پیشرونده عضالنی” زمانی که شما در  شده است، 

رختخواب دراز کشیده اید استفاده کنید.
این کار بسیار ساده است، انگشت خود را بکشید و سپس رها کنید، 
می توانید  یا  دهید.  انجام  دیگر  انگشت  روی  بر  را  حرکت  سپس 

انگشتان پای خود را برای هفت بار خم کنید و سپس آزاد کنید.
۶. فکر خود را با یک تمرین ذهنی مشغول کنید

سعی کنید عدد ۱۰۰ را به صورت معکوس بشمارید یا همان شمارش 
معکوس را به صورت کم کردن ۳ عدد در هر بار استفاده کنید.

در  دهد  قرار  خواب آلود  حالت  در  را  شما  می تواند  شمارش  ریتم 
شمارش با کم کردن ۳ عدد در هر بار مقدار کمی چالش برای ذهن 
شما ایجاد می شود که نیازمند توجه بیشتری است و می تواند یک 

تاثیر مثبت خارج از برنامه بر روی مغز شما هم داشته باشد.
7. از تخت خواب خارج شوید

از آن جا  باید  از ۳۰ دقیقه دراز کشیدن در تخت خواب، شما  بعد 
رختخواب  در  به خواب  را  بدن خود  باید  واقع شما  در  بلند شوید. 

آرام،  کاری  و  بگذارید  کنار  را  موبایل خود  بنابراین  آموزش دهید. 
شستن  حتی  یا  و  موسیقی  به  دادن  گوش  کتاب،  خواندن  مانند 

ظروف را انجام دهید.
۸. نگرانی را از سر خود دور کنید

اگر ذهن شما درباره آنچه که ممکن است فردا، هفته آینده و یا سال 
آینده رخ دهد، درگیر است، آن را کنار بگذارید.

سعی کنید تمام نگرانی های خود را بر روی یک تکه کاغذ بنویسید 
تا آن را از سر خود بیرون کنید، این کار یک رویکرد بسیار عالی 

برای تسکین اضطراب است.
۹. ساعت زنگ دار را از خود دور کنید

یکی از بدترین قسمت های بی خوابی آگاهی از این است که خواب 
شما کافی نمی باشد.برای جلوگیری از آن ساعت را از خود دور کنید 

تا مجبور نباشید هر لحظه به آن نگاه کنید.
10. سعی کنید یک تجربه زیبا را تجسم کنید

اگر فکر شما درگیر چیزی است که امروز اتفاق افتاده است، ذهن 
با چیزهایی که  را  به چیز دیگری مشغول کنید. فکر خود  را  خود 

دوست دارید، مانند تعطیالت مورد عالقه درگیر کنید.
11. به اندازه کافی در طول روز ورزش کنید

شما  بدن  باشید،  نداده  انجام  کاری  هیچ  روز  طول  در  شما  اگر 
احساس نیاز به استراحت کمتری دارد. هرچه در طول روز فعال تر 

باشید خواب راحت تری دارید.
12. بالش بهتری انتخاب کنید

تاثیر  بهترین  متوسط    بالش  یک  که  است  داده  نشان  پژوهش ها 
مثبت را در خواب ایفا می کند. چون که بالش ها باید سر و گردن 

شما را حمایت کنند.
همچنین، اگر شما نگران آلرژی هستید، یک بالش غیر آلرژی زا 

را انتخاب کنید.
13. به دکتر مراجعه کنید

اگر برای شما بی خوابی یک مشکل مزمن است، همه ی کارشناسان 
توصیه می کنند که به دکتر مراجعه کنید؛یک خواب بد می تواند روی 
تمام روز شما تاثیر منفی بگذارد و این شاید بیشتر از بیماری های 

ساده بر روی سالمت زندگی شما تاثیر منفی بگذارد.

۱۳ راهکار برای سریع به خواب رفتن
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»جیسون بورن« خوب می فروشد
با عنوان »جیسون بورن«  از مجموعه بورن که  فیلم پنجم 
بر پرده های سینماها ظاهر شده، جایگاه اول باکس آفیس را 
در اختیار گرفت. در حالی که فیلم جدید جیسون بورن در 46 
بازار بین المللی همزمان ارایه شده و در آمریکای شمالی نیز 
روی پرده رفته است، در خارج از آمریکای شمالی این فیلم 

فروشی باالی 5۰ میلیون دالر را تجربه کرده است.
راس  در  فروش  بازار   ۲7 در  پرطرفدار  و  اکشن  فیلم  ادامه 
باکس آفیس قرار گرفت و در کره جنوبی بزرگ ترین افتتاحیه 
یک فیلم دنباله دار را ثبت کرد. در کره جنوبی این فیلم در 
۳49 سالن سینما ۱۱.۲ میلیون دالر فروش کرد و در بریتانیا 
 56۳ در  دالری  میلیون   ۱۰.۲ فروشی  به  روز   5 عرض  در 
سالن سینما دست یافت. »بورن« در استرالیا نیز بزرگ ترین 
افتتاحیه را رقم زد و 5.7 میلیون در ۲۸۲ سالن سینما فروخت 
 ۱.۸ و  دالری  میلیون   ۲.۱ فروش  با  اسپانیا  و  تایوان  در  و 

میلیون دالری نیز همین موفقیت را تکرار کرد.
»جیسون بورن« هنوز باید در ۲۰ بازار بین المللی دیگر اکران 
شود که شامل آرژانتین، مصر، هند، اسلوونی برای همین آخر 
هفته خواهد بود. چین ۲۳ آگوست این فیلم را اکران می کند 
اول  روسیه  و  می شود  بورن  میزبان  آگوست   ۲6 مکزیک  و 

سپتامبر به تماشای این فیلم می نشیند.
در عین حال فیلم جدید بورن با بازی مت دیمون و کارگردانی 
پل گرین گراس دومین افتتاحیه بزرگ برای کمپانی یونیورسال 
را در سال جاری رقم زد. جیسون بورن در آمریکای شمالی در 
راس باکس آفیس نشست و با نمایش در 4۰۲6 سالن سینما 
فروشی 6۰ میلیون دالری را ثبت کرد. این فیلم حاصل سومین 
همکاری مت دیمون و گرین گراس است که آخرین بار در سال 
۲۰۰7 با فیلم »اولتیماتوم بورن« کلید خورد و پرفروش ترین 
فیلم در میان این مجموعه باقی مانده است. از زمان ساخته 

شدن این مجموعه ۱4 سال می گذرد.
در  خود  افتتاحیه  اول  هفته  در  مجموعه  این  فیلم های  دیگر 
آمریکا رقم های متفاوتی را کسب کردند که برای پرفروش ترین 
بود.  دالر  میلیون   69.۳ برابر  بورن«  »اولتیماتوم  یعنی  آن ها 

»هویت بورن« 5۲.5 میلیون دالر در آگوست ۲۰۰4 فروخت.
این فیلم جدید با وجود نقدهای مثبت و منفی در مقایسه با 
فروخت،  میلیون دالر  نهایت ۱۱۳.۲  در  بورن« که  »میراث 
قطعا دردسرهای کمتری خواهد داشت چون تا همین حاال به 
این رقم رسیده است. در آن فیلم مت دیمون بازی نکرده بود 
و جرمی رنر با کارگردانی تونی گیلروی در آن حضور داشتند 

و آگوست ۲۰۱۲ اکران شده بود.  

شکایت خانواده بازیگر هالیوودی 
از کمپانی اتومبیل سازی

خانواده »آنتوان یلچین« بازیگر درگذشته هالیوودی از کمپانی 
اتومبیل سازی فیات کرایسلر به سبب نقص فنی اتومبیلی که 

عامل مرگ فرزندشان شد به دادگاه شکایت کردند.
ورایتی نوشت: »آنتون یلچین« که در فیلم »پیشتازان فضا« 
تاریکی «  سوی  به  فضا،  »پیشتازان  و   )۲۰۰9 )محصول 
)۲۰۱۳( نقش »پاول چخوف« را بازی می کرد، چندی پیش 
تند جاده کنار  اتومبیلش روی شیب  به سبب خالص شدن 
خانه اش در منطقه استودیو سینی لس آنجلس، به تیرک پستی 

و حصارها کوبیده شد و درگذشت.
سری جیپ گرند چروکی ۲۰۱5 که با خالص شدن نابهنگام، 
مرگ این بازیگر ۲7 ساله را رقم زد دارای اشکال فنی بوده 
و از سوی کمپانی جیپ برای رفع نقص فراخوانده شده بود و 
بر اساس سوابق موجود در اداره ایمنی ترافیک بزرگراه های 
سردرگمی  ایجاد  دلیل  به  ماشین  از  مدل  این  آمریکا،  
صورت  به  مواقع  از  برخی  در  دنده ها  تغییر  در  راننده  برای 
غیرمنتظره ای شروع به حرکت کردن می کرده است و پیش 
از آن 7۰۰ شکایت به کمپانی »فیات کرایسلر« برای وضعیت 

نامناسب دنده های این اتومبیل شده بود.
مادر  و  پدر  یلچین«  »آیرینا  و  »ویکتور«  است  قرار  حاال 
گروه  از  رسمی  صورت  به  هالیوودی  درگذشته  بازیگر  این 
تولید  خودروسازی »فیات کراسیلر« و همچنین دو کارخانه 

دنده های خودروی جیپ گرند چروکی ۲۰۱5 شکایت کنند.
»آنتون یلچین« که متولد روسیه بود اخیرا در فیلم »اتاق سبز« 
مقابل دوربین رفته بود و در فیلم جدید »آنسوی پیشتازان فضا« 
نقش »پاول چخوف« را مجددا ایفا کرده است و قرار بود در 
مجموعه انیمیشن های جدید »ترول هانترز« با »گیلرمو دل ترو« 
آثار  از  مرسدس«  »آقای  اقتباسی  سریال  در  و  کند  همکاری 
»استفن کینگ« برای شبکه »نتفلیکس« نیز مقابل دوربین برود.

اهدای جایزه دوویل فرانسه به جیمز فرانکو
بازیگر،  فرانکو  جیمز  به  فرانسه  دوویل  جشنواره  جایزه 

کارگردان و نویسنده تعلق می گیرد.
جیمز فرانکو برای دستاوردهای حرفه ای اش در جشنواره دوویل 
فرانسه مورد تقدیر قرار می گیرد و فیلم »در نبردی مشکوک« 

به عنوان تالش کارگردانی او به نمایش درمی آید.
این فیلم که اقتباسی از اثری از جان اشتاین بک است چند 
تاریخ ۳ آگوست در جشنواره  این جشنواره، در  از  روز پیش 
ونیز اکران می شود. این در حالی است که پیشتر اعالم شده 
بود مایکل مور مستندساز آمریکایی در این جشنواره فرانسوی 

جایزه می گیرد و فیلمی از وی اکران می شود.
کردند:  اعالم  بیانیه ای  صدرو  با  جشنواره  سازمان دهندگان 
گرچه فرانکو با بازی هایش به شهرتی جهانی دست یافته و 
با ایفای نقش هری آزبورن در تریلوژی اسپایدرمن سم ریمی 
شهرت جهانی کسب کرده است، اما او هرگز متوقف نشده 
و همواره در جستجوی افق های جدید بوده است. او بیش از 
یک بازیگر و یک کارگردان است و اکنون باید از او به عنوان 

یک آرتیست تمام عیار تجلیل کرد.
با  امسال  فرانسه  دویول  جشنواره  که  است  حالی  در  این 
نمایش فیلمی از برد فیورمن با عنوان »نفوذی« با بازی دنی 
کروکر و برایان کرانستون افتتاح می شود و »جنگ سگ ها« 
فیلم  هیل  جونا  و  کوپر  بردلی  بازی  با  فیلیپز  تاد  ساخته 
اختتامیه آن خواهد بود. پیشتر اعالم شده بود رییس هیات 
داوری »دوویل« فردریک میتران وزیر سابق فرهنگ فرانسه 
است که کارگردان و تهیه کننده تلویزیون و سینما نیز هست.

دوره  این  در  کننده  شرکت  فیلم های  اسامی  آگوست   ۲۳
جشنواره اعالم می شود و جشنواره فیلم دوویل از ۲ سپتامبر 

تا ۱۱ همین ماه ادامه می یابد.

سینمای جهان رباعی

تَر من و  ندیدی چشم غمگین 
تو رفتی و نشد این باور من
بیفتد تا  نشینم  می  پایت  به 
دوباره سایه ی تو بر سر من

*   *   *

باقیست انتظارش  و همیشه  او رفت 
جاریست اشکم  عبور  َقدمش  پشت 
ای کاش بداند که پس از او عمری

خالیست جایش  من همیشه  خلوت  در 

*   *   *

قلبم به هوای تو تالطم دارد
با خیزش موج ها تفاهم دارد

بگویند که عاشق کور است بگذار 
دیوانه چکار به حرف مردم دارد

*   *   *
در دفتر شعر من صدا پنهان است

یک رود پُر از ستاره در جریان است
من در َسر خود ابر زیادی دارم

جیب کلمات من پُر از باران است

اجرای نمایش های »ماهی سیاه کوچولو« 
و »رام کردن زن سرکش« در اهواز

هارونی  میالد  کارگردانی  به  کوچولو"  سیاه  "ماهی  نمایش  دو 
در  بهارلویی  منوچهر  کارگردانی  به  سرکش"  زن  کردن  و "رام 

تابستان سال جاری در تاالر آفتاب به روی صحنه می روند.
و  شهریورماه   6 تا  مردادماه   ۲5 از  کوچولو"  سیاه   "ماهی 
"رام کردن زن سرکش" از ۱7 تا ۲۰ شهریورماه ساعت ۲۰ در 

تاالر آفتاب اهواز به روی صحنه می روند.
"ماهی سیاه کوچولو" کاری از گروه تئاتر »لومینو« به کارگردانی 
میالد هارونی است که متن آن توسط »سیاوش عالی پور« نوشته 

شده که برای گروه سنی نوجوان به روی صحنه خواهد رفت.
این نمایش به شیوه تلفیقی عروسکی – صحنه ای تولید شده و 
از تکنیک های خاص نوری در آن استفاده کرده ایم که جذابیت 
زن  کردن  "رام  نمایش  همچنین  است.  داده  کار  به  خاصی 
سرکش" نمایشی اجتماعی کمدی می باشد که موضوع آن حول 

خواستگاری و ازدواج می چرخد.
عالقمندان به تماشای این نمایش ها می توانند در تاریخ های 
ذکر شده جهت تهیه بلیط حضوری به تاالر آفتاب و یا به سایت 

4۰47 مراجعه و به صورت آنالین بلیط تهیه کنند.

برگزاری مسابقه عکس با موبایل 
و داستان نویسی برای نمایش »مینیون ها«

رفتن  روی صحنه  به  با  همزمان  وحشی"  "اسب  نمایش  گروه 
نمایش مینیون ها مسابقه عکس با موبایل و داستان نویسی ویژه 

کودک و نوجوان با موضوع این نمایش را برگزار می کند.
داستان ها و عکس ها باید برداشت آزادی از شخصیت ها،داستان، 

دیالوگ ها و صحنه های نمایش مینیون ها باشند.
مجوز  مثابه  به  تئاتر  این  در  کنندگان  شرکت  نمایش  بلیط 

حضورشان در مسابقه داستان نویسی و عکس است. 
فرصت ارسال آثار تا پایان روز نوزدهم مرداد 95  می باشد و 
همزمان با اختتامیه اجرا در ۲۰ مرداد به سه نفر از برگزیدگان 
عکس  بخش  برگزیدگان  از  نفر  سه  و  نویسی  داستان  بخش 
جوایزی  عکاسی  و  نویسی  داستان  اساتید  توسط  موبایل  با 

اهدا می شود.
نویسی  داستان  بخش  در  را  خود  آثار  توانند  می  مندان  عالقه 
کودک و نوجوان از روز اول مرداد 95 به همراه بلیط نمایش به 
دفتر انجمن هنرهای نمایشی اهواز واقع در تاالر آفتاب تحویل 
صفحه  به  را  خود  آثار  می توانند  نیز  عکس  بخش  در  و  دهند 

اینستاگرام:  Minions.photos.ahwaz دایرکت کنند.

نمایش »رخ دیوانه« 
در جشنواره »وارنا« بلغارستان

فیلم »رخ دیوانه« کار ابوالحسن 
چهارمین  و  بیست  در  داودی 
به  بلغارستان  »وارنا«  جشنواره 

نمایش در می آید.
رقابتی  بخش  در  فیلم  این 
این دوره از جشنواره »وارنا« 
که از تاریخ ۲7 آگوست تا ۲ 
تا ۱۲ شهریور(   6  ( سپتامبر  
فیلم روز  این  قرار است  نمایش خواهد داشت.  برگزار می شود، 
بیتا  و  شود  اکران  جشنواره  این  در  شهریور(   9( آگوست   ۳۰
در  اثر  این  کارگردان  داودی  با  همراه  آن  تهیه کننده  منصوری 

جشنواره حاضر خواهند بود.
»رخ دیوانه« سال 9۳ در  سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر به نمایش درآمد و به عنوان بهترین فیلم از نظر داوران و 
مردم شناخته شد و سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره را 

نیز دریافت کرد.
صـابر  امکـانیان،  بیژن  طباطبایی،  طناز  بازی  با  فیلم  این 
امیر  سهیلی،  ساعد  خیراندیش،  گـوهر  بیـاتی،  نـازنین  ابـر، 
جوان  چند  داستان  آل احمد،  فرنوش  هاشمی،  سحر  جدیدی، 
است که در یک قرار اینترنتی با یکدیگر آشنا شده و به دنبال 
دلهره آور  و  پیچیده  مسیری  در  بندی  شرط  و  شوخی  یک 
را  اجتماع  و  زندگی  از  جدیدی  درک  که  مسیری  می افتند، 

برای هرکدامشان رقم می زند.

نارنجستان

خبر

"طرح آسمانی ها" 
در کانون های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان

پیام برایان لینچ نویسنده »مینیون ها« 
به وحید فقیهی کارگردان تئاتر خوزستانی

کارگردان »جاودانگی« سراغ پروژه »خفگی« رفت

پالن- کارگردانی  از  پس  فردقادری  مهدی 
سکانس ۱45 دقیقه ای »جاودانگی« سراغ ساخت 
دومین اثر سینمایی خود با عنوان »خفگی« می 

رود. فردقادری در مورد فیلم جدید خود گفت: در 
فیلم سینمایی »جاودانگی« یکی از شخصیت ها 
بر  اشاره می کند که  نام »خفگی«  با  فیلمی  به 

مبنای فیزیک ساخته شده است. بیشتر خواستم از 
فیلم بعدی خود در فیلم قبلی ام نام برده باشم تا 

این اسم برای مخاطب آشنا به نظر بیاید.
سال  دو  »خفگی«  فیلمنامه  نگارش  افزود:  وی 
به شرایط خاص  با توجه  و  اتمام رسید  به  پیش 
تهیه  به  را  »جاودانگی«  ابتدا   ، فیلم  این  تولید 
زمان  اکنون  و  ساختم  نوروزبیگی  جواد  کنندگی 
کارگردان  است.  رسیده  فرا  »خفگی«  ساخت 
»جاودانگی« که این فیلم را در یک پالن ۱45 
دقیقه ای ساخته است ، در مورد ُفرم »خفگی« 
خاطرنشان کرد: می توان گفت فیلم دومم در ادامه 
فیلم اول ساخته می شود و به نوعی بازی با مفهوم 

پالن در سینماست.
نداشت  حضور  فجر  جشنواره  در  »جاودانگی« 
و مهدی فرد قادری در مورد رسیدن »خفگی« 
به جشنواره امسال فیلم فجر افزود: هرگز برای 
من  اگر  شاید  و  ام  نساخته  فیلم  فجر  جشنواره 
به  را  »جاودانگی«  بودم  نهایی  گیرنده  تصمیم 
فجر ارائه نمی دادم چرا که پیش بینی اتفاقاتی 

را که در جشنواره فجر افتاد کرده بودم. در مورد 
»خفگی« تنها مساله مهم ساخته شدن این فیلم 
امیدوارم  که  است  امسال  زمستان  یا  و  پاییز  در 
بیفتد  اتفاق  این  شده  انجام  که  هایی  رایزنی  با 
حضور و یا عدم حضور در یک جشنواره خیلی در 

حال حاضر اولویت من نیست.
فرد قادری در انتها بیان کرد: »خفگی« بر خالف 
هفت  و  است  زنانه  ای  تراژدی  »جاودانگی« 
بازیگر اصلی دارد و تا دو ماه آینده برای پروانه 

ساخت این فیلم اقدام خواهیم کرد.
مهدی فرد قادری سال ۸4 با کارگردانی اولین فیلم 
کوتاه خود با عنوان »تناوب« که پالن-سکانسی ۱۱ 
دقیقه ای است وارد سینما شد. وی در طول ده سال 
گذشته هفت فیلم کوتاه داستانی و تجربی کارگردانی 
کرده است و موفق به دریافت بیش از سی و پنج 
این فیلمساز  المللی شده است.  جایزه ملی و بین 
سال گذشته نخستین فیلم سینمایی خود را با عنوان 
ساخت  زودی  به  و  کرد  کارگردانی  »جاودانگی« 

»خفگی« دومین فیلم بلند خود را آغاز می کند.

برایان لینچ نویسنده »مینیون ها« در پیامی از وحید فقیهی کارگردان اهوازی این اثر نمایشی تشکر کرد.
برایان لینچ نویسنده فیلمنامه و خالق شخصیت »مینیونها« که تا کنون سه انیمیشن از این موجودهای ریزه  میزه  زردرنگ با 
عینک های درشت شان اکران شده است در پیامی از وحید فقیهی کارگردان تئاتر خوزستان از انتخاب این شخصیت ها برای 

بیان معضالت خشکسالی تشکر نمود. متن این پیام به این شرح است:
»وحید عزیز

خشکسالی بزرگترین بحران عصر ماست.
این که از مینیون ها برای بیان کردن این نگرانی جهانی استفاده شود ایده فوق العاده ای است. بسیار خوشحالم که هنرمند 

خالقی در گوشه دیگری از دنیا  از کاراکترهای من برای نجات زمین استفاده می کند.
ایمانتان در این مسیر مستحکم باد

برایان لینچ« 
از گروه تئاتر اسب وحشی با همکاری و  نمایش »مینیون ها« به نویسندگی برایان لینچ و کارگردانی وحید فقیهی کاری 

حمایت انجمن هنرهای نمایشی اهواز از یکم تا بیستم مرداد 95 بر صحنه تاالر آفتاب اهواز اجرا می شود.

شاعـر: آرمـان مرادی

هنری  فرهنگی  های  کانون  دبیرخانه  مسئول 
ها  آسمانی  طرح  برگزاری  از  خوزستان،  مساجد 
ویژه اوقات فراغت کانون های مساجد استان خبر 
به بیش  این طرح  امیدواری کرد: در  ابراز  داد و 
از 5۰ هزار نفر از اعضای کانون ها خدمات ارائه 

می شود.
حسین براتی گفت: امسال هم همانند سال های 
با  استان  مساجد  های  کانون  دبیرخانه  گذشته، 
فراغت،  اوقات  فصل  و  تابستان  ایام  به  توجه 
برنامه هایی را ویژه اعضای کانون های مساجد 
می  تشکیل  آموزی  دانش  بخش  از  عموما  که 
اوقات  ایام  بهینه  پرکردن  مناسبت  به  شوند، 

فراغت تدارک دیده است.
جهت  الزم  اطالعات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برگزاری این ایام از طریق ادارات فرهنگ و ارشاد 
ها«  آسمانی  »طرح  عنوان  تحت  ها  شهرستان 
افزود:  است،  شده  ابالغ  مساجد  های  کانون   به 
اوقات  سازی  غنی  منظور  به  ها  آسمانی  طرح 
استفاده  با  مساجد،  های  کانون  اعضای  فراغت 
های،  کانون  آموزشی  های  برنامه  پتانسیل  از 
بهره مندی از ظرفیت کتابخانه ها و سوق دادن 
اعضای کانون های مساجد به درست پر کردن 

ایام فراغت خودشان انجام می شود.
به  توضیحات الزم  و  توجیهات  کرد:  اضافه  وی 
استان  مساجد  های  کانون  دبیرخانه  کارشناسان 

عزیزان  این  واسطه  به  امیدواریم  و  شده  تقدیم 
راه  این  در  که  شود  محقق  و  اجرایی  ما  اهداف 
خوبی  به  ظرفیت  این  کنیم  سعی  باید  همواره 
شناسایی و جهت داده شود و نسبت به وظایفی 
ایفای نقشی  که برای این نسل پیش رو داریم، 

داشته باشیم.
خوزستان،  مساجد  های  کانون  دبیرخانه  مسئول 
خاطر نشان کرد: شاکله و روح برنامه های طرح 
آسمانی ها این است که بستری برای استفاده از 

ظرفیت های ورزشی، آموزشی، فرهنگی، هنری 
و عقیدتی که بر اساس نظام جامع اوقات فراغتی 
که از سوی ستاد عالی کانون های مساجد ابالغ 

شده است، فراهم شود.
به  توجه  با  استان  سطح  در  اینکه  بیان  با  او 
گستردگی و پراکندگی کانون ها و مراکز شهری 
به  پراکندگی  این  از  که  شد  سعی  روستایی  و 
عنوان یک فرصت تلقی شود، اظهار کرد: به این 
به  خدمات  ارائه  امکان  که  دولتی  مراکز  منظور 

جوانان و نوجوانان را ندارند از ناحیه و قبل حضور 
کانون ها و مراکز مختلفی که در سطح استان در 
مساجد حضور دارند موفق شوند که خدماتی در 
حوزه مسائل تربیتی و قرآنی به اعضای خود ارائه 
دهند و بدین وسیله کانون های مساجد نقش بی 
دیل خود را در انتقال مفاهیم و ارزش های نظام 

جمهوری اسالمی یفا کنند.
فرهنگی  کانون  هزار  یک  تقریبا  داد:  ادامه  وی 
کانون  به  وابسته  کتابخانه  بر۲6۰  بالغ  و  هنری 
های مساجد در ایام اوقات فراغت در سطح مساجد 
به  کتابخوانی  و  هنری  فرهنگی،  خدمات  استان 
این  با  امیدواریم  ارائه می دهند که  جامعه هدف 
گستردگی حجم کتابخانه ها و کانون های مساجد 
بیش از 5۰ هزار نفر از برنامه های اوقات فراغت 

استان کانون های مساجد استان بهره مند شویم.
و  شنـاسایی  منظـور  به  مـا  کرد:  ابراز  بـراتی، 
گیری  گزارش  و  مالی  پرداخت  نظام  ساماندهی 
فراغت  اوقات  های  برنامه  انجام  چگونگی  از 
تفاهم نامه ای تنظیم کردیم که به صورت چند 
فرهنگ  اداره  و  استان  دبیرخانه  ناحیه  از  جانبه 
های  کانون  و  ها  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و 
انجام طرح  به امضا می رسد و مکانیزم   مساجد 
آسمانی های امسال تعیین می شود و مشخص 
خواهد شد که وظایف و ظرفیتی که در انجام این 

طرح چه خواهد بود.

جکی چان از سالن اپرای سیدنی پایین می پرد!
اکشن  و  کمدی  سینمای  بازیگر  چان  جکی 
به  استرالیا  در  جدیدش  فیلم  فیلمبرداری  برای 
بازیگر 6۲ ساله در حال  سر می برد. جکی چان 
عنوان  با  علمی-تخیلی  فیلم  یک  فیلمبرداری 

»فوالد خونین« در استرالیا است.
یک  در  بازی  از  می رسد  نظر  به  که  چان  جکی 
تهیه  و  کارگردان ها  از  شده  ناامید  عاشقانه  فیلم 
کنندگان خواست تا به او برای یک نقش اصلی در 
یک فیلم رمانتیک هم فکر کنند. او که در سیدنی 
در یک مصاحبه شرکت کرد و تهیه کنندگی این 
گفت  به شوخی  دارد،  برعهده  نیز  را  جدید  فیلم 
دلش  کاری  هر  می تواند  که  است  موقعیتی  در 
بازیگر  می خواهد  حاال  و  دهد  انجام  می خواهد 

اصلی یک فیلم رمانس باشد.
چان گفت پس از یک تصادف که 4۰ سال پیش 
داد، یک  فیلمبرداری در یوگسالوی رخ  در حال 
تعداد از موقعیت ها برای او وضع شد و آن این که 
هیچ صحنه عاشقانه ای در کارهایش وجود نداشته 
باشد. وی گفت نمی توانم موهایم را در یک فیلم 
بمیرم، چون چینی ها  فیلم  یا در یک  کوتاه کنم 
خیلی خرافاتی هستند به همین دلیل اولین فیلمی 
که فیلمنامه اش را خودم نوشتم، در آن شخصیتی 
حاال  مرد.  می کردم،  بازی  را  نقشش  من  که 
هرطوری شده می خواهم در یک داستان عاشقانه 

فیلمی مرا استخدام  برای چنین  بازی کنم، پس 
کنید. البته چان طعنه اش را هم زد و اضافه کرد: 

یک فیلم عاشقانه خیلی آسان است.
اما جدای از فیلم های عاشقانه، جکی چان هنوز تاکید 
دارد که شیرین کاری های خودش را در فیلم ها انجام 
دهد و به همین دلیل برای فیلم »فوالد خونین« او 
دارد آماده می شود تا در یک صحنه مبارزه با دشمنانش 
در فیلمی که با آن با تس هاوبریچ بازیگر استرالیایی 
هم بازی است، از سقف اپرای سیدنی پایین بپرد. این 
صحنه ای است که تا پیش از این هرگز در فیلمی اجرا 
نشده است. او گفت: چنین کارهایی را هنوز دوست 

دارم خودم انجام دهم.
میان  از  زدن  جست  و  پریدن  سال   54 از  پس 
نوار  یک  تازگی ها  که  کرد  تایید  او  پنجره ها، 
محافظی  از  و  می گذارد  کفشش  در  نگه دارنده 

برای فرود نرمتر استفاده می کند.
فیلم »فوالد خونین« را لئو ژانگ چهره کهنه کار 
چینی نوشته و کارگردانی می کند و چان در این 
دوربین  جلوی  اول  نقش  در  علمی-تخیلی  فیلم 
آنقدر که  اما  است. وی گفت: هنوز جوانم،  رفته 
باید جوان نیستم و هنوز می خواهم کارهای جدید 
کمک  با  و  کارگردان ها  با  افزود:  او  دهم.  انجام 
اکشن  و  خودم  آکروباتیک  کارهای  و  تکنولوژی 
واقعی، دلم می خواست در یک فیلم علمی-تخیلی 

بازی کنم. این فیلم بلند پرهزینه ترین فیلم چینی 
است که در استرالیا ساخته می شود و بودجه آن با 
همکاری »ویلیج رودشاو پیکچرزآسیا« و اسکرین 

استرالیا تامین شده است.
مـاندرین  و  انـگلیسی  زبـان  دو  به  فیلم  ایـن 
بـازاریـابی  امکـان  تـا  می شـود  فـیلمبرداری 
وسیع تری برای آن وجود داشته باشد. این فیلم 
اریکا  شامل  که  گرفته  بهره  جوانی  بازیگران  از 

ژیا-هو بازیگر تازه کاری که از همکاران نوشتن 
تایوانی  ساله   ۱6 بازیگر  یک  و  بود  فیلمنامه 
تجربه  پنجمین  که  اس  او-اینگ  نینا  نام  با 
شود.  می   می گذارد،  سر  پشت  را  سینمایی اش 
با  مامور  یک  نقش  در  فیلم  این  در  چان  جکی 
قدرت ویژه بازی می کند که برای حفاظت از یک 
شاهد خیلی مهم کار می کند و درگیر یک توطئه 

بزرگ در این ماجرا می شود.  



 10 راه کنترل میگرن 
کمبود منیزیم در بدن گردش خون به مغز را کم میکند و 
باعث ایجاد حمالت میگرنی می شود. میگرن تنها یک سردرد 
ساده نیست. این در واقع یک بیماری بسیار پیچیده با طیف 
گسترده ای از عالئم ناتوان کننده است که بیشتر با سردردهای 
شامل  است  ممکن  نشانه ها  سایر  می شود.  مشخص  شدید 
حساسیت شدید دید به نور، صداها، بوهای خاص و نیز استفراغ 
و حالت تهوع باشد.با اینکه میگرن بسیار ناراحت کننده است 
اما روش های ساده و موثری برای کنترل و مدیریت آن وجود 

دارد. در ادامه با 10 مورد از این روش ها آشنا خواهیم شد.
1- به یک زمانبندی خاص پایبند باشید

سبک زندگی و فعالیت های روزمره شما هر چیزی که هست 
زمانبندی  این  باشید.  پایبند  منظم  زمانبندی  یک  به  باید 
ممکن است شامل رفتن به رختخواب و بیدار شدن در یک 
زمان مشخص، خوردن غذا در وعده های غذایی منظم و انجام 

تمرینات ورزشی روزانه باشد.
2- محرک های میگرن را شناسایی کنید و جلوی آن 

را بگیرید
اغلب این محرک ها ممکن است نوع خاصی از غذاها همچون 

شکالت تلخ یا پنیر باشد.
3- داده های ثبت شده را تجزیه و تحلیل کنید

محرک هایی را که در عرض چند ماه به دست آورده اید تجزیه 
و تحلیل کنید تا به یک نتیجه نهایی برسید.

4- یک مکمل مناسب در نظر بگیرید
 CoQ10 و B2 مطالعات نشان داده است که منیزیم، ویتامین

جزو مکمل هایی هستند که اثر آرامش بخشی دارند.
5- هر گونه ورزش شدید را کم کنید

انجام  با  مواقع  از  برخی  در  درد  که  داده اند  نشان  محققان 
یوگا  از  کنید  سعی  می شود.  بدتر  شدید  ورزشی  تمرینات 
کاهش  آرامش،  ایجاد  باعث  می تواند  که  کنید  استفاده 
استرس و درد شود. ورزش های هوازی مالیم نیز می تواند به 

از بین بردن سفتی در گردن و شانه ها کمک کند.
6- از یک رژیم غذایی سالم پیروی کنید

آجیل ها،  فرنگی،  گوجه  سبز،  سبزیجات  همچون  موادی  از 
حبوبات، نخودفرنگی و غالت کامل که سرشار از منیزیم هستند 
استفاده کنید. کمبود منیزیم در بدن می تواند گردش خون به 
مغز را کمتر کند و همین امر باعث ایجاد حمالت میگرنی خواهد 
شد. غذاهای حاوی امگا 3 همچون تن ماهی و ساردین نیز اثرات 

آرامش بخشی خوبی دارند و برای سالمت قلب مفیدند.
7- سطح قند خون خود را بررسی کنید

میگرنی  سردردهای  برای  شایع  محرک  یک  خون  قند  افت 
محسوب می شود. در این شرایط گلوکز بیشتری وارد جریان خون 

می شود و همین امر منجر به افزایش فشار خون خواهد شد.
8- سیگار را ترک کنید

اگر به سیگار کشیدن یا بوی آن حساسیت دارید، این موضوع 
می تواند باعث ایجاد حمالت میگرنی شود. با پرهیز از رفتن 
به این مکان ها یا ترک سیگار می توانید سردردهای میگرنی 

خود را بهبود ببخشید.
9- پیشگیری را تمرین کنید

بروز  جلوی  می تواند  که  دارد  وجود  بازار  در  زیادی  داروهای 
میگرن را بگیرد. اینکه شما به میگرن مزمن مبتال هستید یا 
خیر هیچ فرقی نمی کند. پزشک ممکن است داروهایی را برای 
شما تجویز کند. این داروها برای تسکین درد و نشانه های میگرن 
طراحی شده اند و به پیگشیری از بروز حمالت میگرنی کمک 
می کنند. داروها را همانگونه که توصیه شده است مصرف کنید. 
یکی از داروهای رایج ضد میگرنی سوماتریپتان است. همیشه از 

دفترچه اطالعات موجود در قوطی داروها استفاده کنید.
10- مصرف کافئین خود را بررسی کنید

مصرف زیاد کافئین باعث می شود رگ های خونی موجود در 
اطراف مغز بیشتر از معمول منقبض شود. همین امر منجر 
به ایجاد سردردهای میگرنی خواهد شد. بیشتر از 300 میلی 
گرم) معادل 5 فنجان قهوه فوری( قهوه در روز می تواند باعث 
ایجاد مشکالت زیادی شود. همانند بیشتر افرادی که در این 
عصر فناوری زندگی می کنند، شما نیز ممکن است زندگی 
پرمشغله ای داشته باشید. به کارگیری نکاتی که در این مقاله 
گفته شود می تواند در کنترل و مدیریت میگرن مفید باشد. 
برای  زندگی  در سبک  کوچک  تغییرات  از  برخی  همچنین 

کمک به درمان و مدیریت میگرن مفید خواهد بود.

بهترین سنگ شکن کلیه
از خوردنی های مناسب برای کسانی که کلیه سنگ ساز دارند، 
اوریکی،  اسید  کلسیمی،  مثل  انواعی  کلیه  بنویسید.سنگ 
سیستئینی و عفونی دارد. اگر کلیه سنگ ساز دارید، ادرار 
کردن از میان صافی یا فیلتری توری مانند سبب دسترسی 

احتمالی شما به سنگ های کوچک دفع شده خواهد شد.
ابتدا باید نوع این سنگ ها از طریق آزمایش مشخص شود، 
زیرا اطالع از نوع سنگ در شیوه درمان، کاهش آن و آنچه 

باید خورد یا نخورد، اهمیت بسیار دارد.
افراد چاق، کسانی که قبال سنگ کلیه داشته اند، آنها که 
میزان  که  اشخاصی  ندارند،  کافی  آب  نوشیدن  به  عادت 
است،  زیاد  ادرارشان  آزمایش  در  اوریک  اسید  یا  کلسیم 
کنندگان  مصرف  پاراتیروئید،  غده  پرکاری  دچار  بیماران 
از  بیش  و...  تعادل  از حد  زیادتر  پروتئینی  مواد  و  گوشت 
دیگران مستعد ساخته شدن و افزایش سنگ در کلیه اند.

به طور کلی بهترین خوردنی، آب و بدترینش نمک زیاد است. 
از آن جا که سنگ کلیه اغلب به سبب کمبود آب در بدن، 
تعریق زیاد، زندگی در مناطق خشک و کم آب، ساخته یا 
حجیم تر می شود، تغییر عادات خوردن، نوشیدن بیشتر آب 

و کاهش نمک مصرفی، میزان و حجم سنگ را کم می کند.
راحت تر و مطمئن ترید اگر به قدری آب بخورید که روزانه 

حداقل دو تا دو و نیم لیتر ادرار کنید.
مقدار مورد نیاز نمک برای هر فرد، روزانه کمتر از شش گرم 
است، اما یادتان باشد فقط نمکی را که از نمکدان روی غذا 
می پاشید مبنای محاسبه ندانید؛ به اغلب خوراکی های آماده 
باید حساب شود. متخصصان  و  افزوده شده  قبال نمک  نیز 
توانند  اند که می  بهترین کسانی  ادرار،  و  و کلیه  اورولوژی 
فهرست خوردنی ها و مقدارشان را بر حسب نوع سنگ بگویند.

ذرت،  کاکل  جوشانده  خوردن  معمولی،  مردم  بین  در 
رواج  اینها  مانند  و  گازدار  ماءالشعیر  زرد،  هندوانه  خربزه، 

بیشتری دارد.

سالمت

 با خواص روغن هسته انار آشنا شوید 
روغن هسته انار منبع مناسبی از ویتامین C است و برای 

رشد موها مفید است.
روغن هسته انار با پرس کردن سرد دانه های انار به دست 
مطبوع  بوی  و  است  کهربا  زیبایی  به  روغن  این  می آید. 
برای  و  است  بسیار مغذی  انار  روغن هسته  دارد.  میوه ای 
اهداف درمانی و زیبایی به صورت موضعی بر روی پوست و 

به صورت خوراکی مصرف می شود. 
برای  تا  می شود  باعث  انار   هسته  روغن  بی نظیر  خواص 
از پوست و مو بسیار کارآمد ظاهر شود و  اهداف مراقبت 
در ترکیب بسیاری از محصوالت آرایشی و بهداشتی مانند 
صابون، ژل های حمام، روغن های ماساژ، مرطوب کننده ها و 

سایر محصوالت مراقبت از پوست استفاده شود.
روغن هسته انار از ترکیبات موثری چون سابینن، مایکنا، 
است که  یافته  ... تشکیل  و  ترپیننول  پینن،  آلفا  لیمونن، 
حتی مقادیر ناچیزی از این مواد اثرات درمانی فوق العاده ای 
انار  از خواص روغن هسته  با بعضی  این مطلب  دارند. در 

آشنا شوید.
1. تقویت کردن پوست با روغن هسته انار

انار کراتینوسیت ها )سلول های اصلی که در  روغن هسته 
تولیدمثل  به  را تحریک  دارند(  بیرونی پوست وجود  الیه 

و رشد می کند. 
به  آمده  وارد  آسیب های  که  می شود  باعث  عمل  این 
پوست ترمیم شود. در نتیجه زندگی دوباره ای به پوست 

بخشیده می شود و پوست ظاهر بهتری پیدا می کند.
2. خواص ضد التهابی

پسوریازیس  اگزما،  از  که  افرادی  برای  انار  هسته  روغن 
این  می باشد.  مناسب  می برند  رنج  آفتاب سوختگی  و 
مواد  می کند.  نرم  و  آب رسانی  را  آن ها  پوست  روغن 
ضدالتهابی موجود در این روغن التهاب و قرمزی پوست 
به  را  مغذی  مواد  انار  هسته  روغن  می بخشد.  بهبود  را 
پوست  دوباره  تولد  و  می رساند  پوست  به  مستقیم  طور 

را تسریع می کند.
3.روغن هسته انار مناسب برای تمام انواع پوست ها

مانند بسیاری از روغن های مخصوص، روغن هسته انار تا 
عمق پوست نفوذ می کند و رطوبتی ماندگار و سالم را برای 
پوست به همراه دارد. این روغن هم برای پوست های چرب 

و پر آکنه و هم برای پوست های خشک مناسب است.
4. اثرات آنتی اکسیدانی

آنتی اکسیدانی  اثرات  نیز  انار  روغن هسته  انار  میوه  مانند 
دارد و با بسیاری از آنتی اکسیدان ها که عامل سرطان های 

پوستی می باشد مبارزه می کند.
این روغن به دلیل دارا بودن کالژن باعث قوام یافتن و 

االستیسیته در پوست می شود.
5. بهبود بافت پوست با روغن انار

است  استروژن  هورمون  پیش ساز  نوعی  دارای  انار  روغن 
که بسیار سازگار با بدن انسان می باشد. این روغن تعادل 
دلیل  به  و  می کند  ایجاد  را  مردان  و  زنان  در  هورمونی 
وجود همین پیش ساز هورمونی برای بهبود بافت پوست 

مناسب است.
6.ساخت کرم های ضد پیری با روغن  انار

پیری  ضد  کرم های  تشکیل دهنده ی  مواد  جمله  از 
روغن  این  در  تجدیدکنندگی  اثر  است.  انار  هسته  روغن 
عالمت های بارز پیری بر روی پوست را پاک می کند. روغن 

هسته انار پوست های آسیب دیده را ترمیم می کند.
7. مبارزه با رادیکال های آزاد

انار از یک اسید چرب چند غیراشباع به نام  روغن هسته 
اسید چرب  نوعی  که  است  یافته  تشکیل  اسید  پونیکیک 

امگا 5 می باشد و اثرات بسیار قوی آنتی اکسیدانی دارد. 
خورشید  قوی  امواج  برابر  در  را  پوست  چرب  اسید  این 

محافظت می کند. 
هسته  روغن  درمانی  اثرات  روی  بر  که  مطالعه ای  در 
در  پوست  سرطان  که  شد  مشخص  گرفت؛  صورت  انار 
مصرف  با  بودند  شیمیایی  مواد  معرض  در  که  موش هایی 

روغن هسته انار کاهش یافته است.
روغن  با  خشک  موهای  به  بخشیدن  تازه  حیات   .8

هسته انار
این روغن موها را در برابر آلودگی های محیطی محافظت 

می کند و حیاتی دوباره به موها می بخشد.
9. تحریک جریان خون در پوست

روغن هسته انار رگ های خونی را تقویت می کند، جریان 
خون را در سر افزایش می دهد و در نتیجه باعث افزایش 
رشد موها می شود و موهایی بلندتر و پرپشت تر را برایتان 

به ارمغان می آورد.
10. روغن هسته انار مفید برای از بین بردن شوره سر

پوسته پوسته  و  سر  شوره  اثر  بر  مو  فولیکول های  منافذ 
به  رسیدن  آسیب  باعث  مسئله  این  می شود.  بسته  شدن 
می کند.  متوقف  را  موها  رشد  و  می شود  مو  فولیکول های 
از روی موها می زداید و  انار این پوسته ها را  روغن هسته 

رشد موها را تقویت می کند.
11.  روغن هسته انار دارای اثرات ضد خارش

مبارزه  سر  پوست  باکتری های  با  انار  هسته  روغن 
می کند. اثرات ضد خارش این روغن در بیماران مبتال به 
پسوریازیس و اگزما کارآمد است. همچنین قرمزی، التهاب 

و ... را تسکین می دهد.
12. تونیک مویی اثربخش

روغن  مانند  حامل  روغن هایی  با  وقتی  انار  هسته  روغن 
به  شود  مخلوط   E ویتامین  روغن  و  بادام  روغن  نارگیل، 
صورت تونیکی اثربخش عمل می کند. روغن دانه انار گرم 

شده برای بهتر کردن موهای مجعد استفاده می شود.
13. رشد و سالمت موها

روغن هسته انار منبع مناسبی از ویتامین C است که برای 
بافت   C ویتامین  می باشد.  ضروری  موها  سالمت  و  رشد 
تقویت  دارند؛  قرار  آن  در  مو  فولیکول های  که  را  پیوندی 

می کند.
14. غذارسانی به موها با روغن هسته انار

روغن هسته انار جریان خون را به سمت ریشه موها افزایش 
می دهد. این مسئله باعث می شود تا فولیکول های مو مواد 

غذایی الزم را دریافت کنند و رشد موها تسریع شود.

سالمت

نسل دوم ساعت هوشمند اپل از یک فناوری نمایشگر برخوردار 
باریک تر  به نمونه کنونی  را نسبت  خواهد بود که کل دستگاه 
بزرگ تر  باتری  برای  بیشتری  داخلی  فضای  احتماال  و  ساخته 

خواهد داشت.
و  لمسی  پنل  سازنده   ،TPK Holding شرکت  گفته  به 
تامین کننده قطعات اپل، ساعت هوشمند "اپل واچ ۲" از فناوری 
استفاده  خود  نمایشگر  برای   )OGS( شیشه ای"  تک  "راهکار 
نمایشگر  از  اولیه  واچ  اپل  ساعت  حاضر،  حال  در  کرد.  خواهد 

"راهکار شیشه روی شیشه" استفاده می کند.
در حالی که ساعت هوشمند کنونی اپل از دو تکه شیشه ساخته 
شده، نمایشگر جدید شرکت TPK تنها از یک شیشه استفاده 
خواهد کرد. این کار نه تنها به ارائه فضای داخلی بیشتر کمک 
خواهد کرد، بلکه ضخامت ساعت جدید را از نوع اولیه آن کمتر 
خواهد ساخت. اما انگار این یک امر رایج شده که هر زمان یک 
شرکت می خواهد فرآیند تولید خود را تغییر دهد، با مشکالتی 

روبرو شود و TPK از این امر مستثنی نیست.
این  گریبان  جاری  سال  دوم  ماه  سه  در  که  هنگفتی  ضرر 

پنل های  دنباله دار سفارش  کاهش  از  ناشی  گرفت،  را  شرکت 
دارد  قصد  اکنون  اپل  و  بود  آیفون  گوشی های  برای  لمسی 
در  است  قرار  که  جدیدی  ساعت  در  را  لمسی  پنل  فناوری 
شیشه  یک  به  شیشه  دو  از  شود،  ارائه  جاری  سال  دوم  نیمه 
تغییر دهد. این تغییر در فناوری صفحه لمسی باعث مشکالت 
پنل های  بازدهی  نرخ  رو،  این  از  و  فناورانه غیرمنتظره ای شد 

لمسی OGS بسیار پایین تر از حد انتظار بود.
نهایت  این شرکت در  بر اساس آن ها،  شایعاتی وجود دارد که 
قصد دارد نمایشگر اُ.ال .ای .دی موجود بر روی ساعت کنونی را 
به فناوری میکرو ال .ای .دی تغییر دهد. انجام این کار ظاهرا به 
ارتقای عمل باتری دستگاه کمک کرده و همچنین یک حیطه 

رنگ غنی تر با وضوح باالتر را ارائه خواهد کرد.
عالوه بر آن، یک نمایشگر میکرو ال .ای .دی باعث خواهد شد تا 
محفظه ساعت کنونی، کمی نازکتر شود. البته این تغییر فناوری 

تا سال ۲۰۱7 رخ نخواهد داد.
انتظار می رود ساعت نسل دوم اپل در ماه سپتامبر معرفی شود 
و شاید در کنار آن، گوشی آیفون 7 نیز به بازار بیاید. شایعات بر 

این اساس است که شاید ساعت جدید از یک تراشه LTE برای 
برقراری ارتباط سلولی، یک دوربین فیس تایم و یک پردازشگر 

خاص S۲ برخوردار باشد.
تراشه  احتماال یک  اپل واچ ۲  بر آن، گفته می شود که  عالوه 
جی .پی .اس دارد که نشان می دهد پیگیری فعالیت های ورزشی 

احتماال رایج ترین ویژگی کاربردی این ساعت باشد.

ویژگی منحصربفرد ساعت جدید اپل

انرژی موجود  از  توان  محققان می گویند می 
گوشی  شارژ  برای  رادیویی  های  فرکانس  در 

و تبلت و دیگر وسایل ارتباطی استفاده کرد.
فرکانس های  انرژی  از  گوشی های هوشمند 
به  خود  های  سیگنال  ارسال  برای  رادیویی 
دکلهای مخابراتی استفاده می کنند، اما تا 9۰ 
درصد از این سیگنال ها هرگز به مقصد معین 
امواج  این  از  بتوان  اگر  حال  رسند.  نمی  شده 
رادیویی برای تامین انرژی و برق گوشی های 
کرد،  استفاده  برقی  وسایل  دیگر  و  هوشمند 
انقالبی در صنعت مخابرات حاصل شده است.

حال  به  تا   Radient Micro-Tec شرکت 
به  فناوری مذکور  از  استفاده  برای  را  اختراع  دو 
ثبت رسانده تا از این طریق امواج فرکانس های 

بر  شوند.  تبدیل  الکتریکی  انرژی  به  رادیویی 
دیگر  یا  تلفن همراه  از سطح  ایده  این  مبنای 
وسایل برقی همراه به عنوان آنتنی برای جذب 
شده  تلف  سابقا  انرژی  از  مجدد  استفاده  و 

استفاده می شود.
طریق  این  از  است  مدعی  شده   یاد  شرکت 
 ۳۰ تا  را  ها  گوشی  باتری  عمر  تواند  می 
است  امیدوار   Radient کرد.  تقویت  درصد 
را  سیم  بی  شارژ  خدمات  بتواند  طریق  این  از 
به عالقمندان ارائه دهد تا افراد در هر شرایط 
زمانی و مکانی دیگر دغدغه خالی شدن باتری 

گوشی خود را نداشته باشند. 
البته این روش شارژ کارآیی کمتری در مقایسه 

با دیگر شیوه های متداول شارژ گوشی دارد.

اپلیکیشن  که  کرد  کشف  امنیتی  محقق  یک 
نمی کند  حذف  کامل  طور  به  را  پیام ها  واتس اپ 

بلکه آنها را در جای دیگری پنهان می کند.
هنگامیکه کاربران واتساپ گزینه حذف را انتخاب 
کرده و پیام را حذف می کند، پیامهای آنها به طور 
امنیتی  محقق  نمی شوند.زجارسکی  حذف  کامل 
نسخه  جدیدترین  که  می رسد  نظر  به  اظهارکرد: 
این اپلیکیشن ردپای همه چت های شما را در خود 
نگه داشته حتی وقتی آنها را به طور کامل حذف 
 ”Clear All Chats“ کرده یا حتی اگر گزینه

را زده باشید.
این محقق برنامه واتس اپ را امتحان کرد تا ببیند 
که پس از حذف شدن یک پیام چه اتفاقی برای 
پیامها در  نهایت متوجه شد که  در  و  آن می افتد 
این اپلیکیشن ظاهرا حذف می شوند اما در اصل در 

جای دیگری در اپلیکیشن مخفی می شوند.
پیشتر، کاربران بر این باور بودند که هیچکس حتی 

در  موجود  اطالعات  به  نمی توانند  قانون  و  دولت 
این اپلیکیشن شامل، پیام، شماره تلفن، اطالعات 
بانکی، فایل های کاری، عکس و یا غیره دسترسی 
داشته باشد، اما این محقق توانسته تا خالف این 

امر را اثبات کند.
این  نشدن  که حذف  است  باور  این  بر  البته وی 
پیام ها توسط این اپلیکیشن به صورت عمد اتفاق 
عامل  سیستم  دلیل  به  مشکل  این  بلکه  نیفتاده 

iOS است که از SQLite استفاده می کند.
حذف  را  پیامها  سوابق  اپلیکیشن  این  اصل   در 
سوابق  خود  که  اینجاست  مشکل  اما  کند،  می 
چندین  و  نشده  حذف  داده  پایگاه  از  پیام ها  این 
به  ایسنا  گزارش  می مانند.به  داده  پایگاه  در  ماه 
افزود که در  اینسایدر،این محقق  بیزینس  از  نقل 
حال حاضر جایی برای نگرانی در استفاده از این 
جهت  موضوع  این  تنها  و  ندارد  وجود  اپلیکیشن 

اطالع کاربران مطرح شده است.

اخبار اپل حاکی از ورود چهره های مطرح صنعت 
ناوبری در این شرکت هستند تا اجرای پروژه تایتان 
حاضر  حال  در  اولین«  »داج  برسد.  سرانجام  به 

مسئول پروژه تایتان در شرکت اپل شده است.
وی پیش از این در شرکت های معروفی نظیر 
فورد، فولکس واگن و دایملر سال ها به طراحی 
این حیث  از  که  پرداخته  ناوبری  های  سیستم 
برای  تجربه  از  ارزشمند  ای  گنجینه  دارای 

اجرای پروژه تایتان اپل به حساب می آید.
در همین حال باب مانسفیلد در راس هرم پروژه 

تایتان به همراه داج اولین قرار گرفته که وجود 
این دو شخصیت برجسته در شرکت اپل حاکی از 
توسعه نرم افزار اتومبیل خودران در اپل و نهایتا 

ساخت یک خودروی پیشرفته با این برند است.
البته به استناد وجود چهره های مطرح شرکت 
اپل  رویایی  خودروی  که  گفت  توان  نمی  اپل 
اما  گرفته  قرار  خود  ساخت  فرآیند  پایان  در 
این امکان وجود دارد که اپل برای تحقق این 
پروژه اقدام به خرید یک شرکت خودرو ساز یا 
همکاری با برنده های صاحب نام در این حوزه 
حالی  در  این  دهد.  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
است که با ورود وی به اپل، مذاکره این شرکت 

با BMW و دایملر متوقف شده است.
محصول  از  میالدی   ۲۰۲۰ سال  است  قرار 
نهایی خودرو اپل رونمایی شود که ممکن است 
این دستاورد به جای تولید خودرو به یک نرم 

افزار پیشرفته برای خودروها تبدیل شود.

نمایش  قابلیت  با  خاص  هایی  عینک  ارائه 
زیرنویس به زبان های مختلف

تئاتر  جشنواره  نهمین  و  شصت  امسال  ویژگی 
اوینیون فرانسه، ارائه عینک هایی خاصی بود که به 
مخاطبان اجازه می داد یک نمایش زنده را به شکلی 

متفاوت و به زبانی مادری خود تماشا کنند.
در »کاخ پاپها« در اوینیون، عینک هایی ارائه شد 
که به مخاطبان اجازه می داد یک نمایش زنده را به 
شکلی متفاوت و به زبانی دیگر تماشا کنند. دیزی 
ژاکوب مدیر این پروژه در تئاتر پاریس می گوید: این 
عینک ها بر جنبه واقعی و زنده جشنواره می افزاید و 
اجازه می دهد یک تئاتر را در عینک تان با زیرنویسی 
این عینک  نگاه کنید.  است،  برای شما  تنها  که 

امکان چند زبانی را فراهم می کند.
برای  اکنون  ما  مثال  به عنوان  داد:  ادامه  وی 
اجرا  بیرونی  حیاط  در  که  جشنواره  نمایش  دو 
آنها  از  یکی  می گذاریم.  زیرنویس   می شوند، 

پی،  الیور  توسط  که  است  شکسپیر  لیر«  »شاه 
آن  برای  ما  و  است  شده  ترجمه  و  کارگردانی 
و  انگلیسی  فرانسه،  زبان های  به  زیرنویس 
ماندارین گذاشتیم. وی می افزاید: هرکس می تواند 
و  عینک  نور  میزان  متن،  اندازه  رنگ،  زبان، 
موقعیت متن را در عینک انتخاب کند. اگر یک 
بازیگر جمله ای را فراموش یا اشتباه کند ما هم 

می توانیم از آن جمله در زیرنویس عبور کنیم.
عینک های با قابلیت زیرنویس گذاری توسط تئاتر 
پاریس با همکاری شرکت اپتینونت و تئاتر آتوس 
تولید شده است و می توانند در مکان هایی جز تئاتر 
به ویژه  آنها  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  هم  اپرا  و 
برای افراد ناشنوا یا دارای مشکالت شنوایی یا در 
بخش های پیشرفته همچون جراحی کاربرد خواهند 
داشت. نحوه کارکرد این عینک به گونه ای است که 
کاربر قادر است با انتخاب نوع زبان خود گفتار یک 

تئاتر زنده را به صورت زیرنویس مشاهده کند.

شارژ بی سیم گوشی با انرژی فرکانس های رادیویی

واتساپ پیام های کاربران را پنهان می کند!

اپل به ساخت خودروی الکتریکی 
نزدیک می شود

ارائه عینک هایی خاص با قابلیت
نمایش زیرنویس به زبان های مختلف

تیمی از فارغ التحصیالن دانشگاههای وارتون و 
هاروارد یک آینه هوشمند ساخته اند که از قابلیت 
فناوری  و  دیجیتالی  نمایشگر  صدا،  تشخیص 
اسکن هوشمند برخوردار بوده و اکنون در سایت 

منبع یابی کیک استارتر قابل سفارش است.
دوربین،  به  که  "برساووش")پرسئوس(  آینه 
مجهز  بلوتوث  و  وای -فای  ارتباط  و  اسپیکر 
است، توسط یک پردازشگر چهار هسته ای دو 

گیگاهرتزی اداره می شود.
همراه  تلفن  نمایشگر  اصل  در  فناوری  این 
می دهد.  نمایش  خانه اش  دیوار  روی  را  کاربر 
ویجت هایی  و  اپلیکیشن ها  می توانند  کاربران 
و  پیامک  دریافت  تا  بیفزایند  آینه  این  به  را 
ایمیل را اطالع داده و امکان بررسی آب وهوا، 
مشاهده مسیر در نقشه، مشاهده تقویم و اخبار 

را فراهم کنند.
آموزش  فیلم های  می تواند  برساووش  آینه 
بستن  شیوه  و  زن  کاربران  برای  را  آرایش 
نمایش  آینه  روی  بر  مردان  برای  را  کراوات 
دهد. همچنین فرد می تواند با دوربین اچ دی این 
آینه عکس سلفی بگیرد. برای شخصی سازی 
آینه می توان از فرمان های صوتی خاص برای 
سایر  به  نسبت  آینه  تنظیمات  ساختن  متمایز 

اعضای خانواده استفاده کرد.
زمانی که فیلمی از آینه پخش نشده یا اپلیکیشنی 
بر روی آن بررسی نمی شود، برساووش به شکل 

طبیعی خود باز می گردد و بازتابی از چهره فرد 
را نمایش می دهد.

این آینه از یک شیشه ضد مه ساخته شده و در 
برابر آب مقاوم است. همچنین این آینه به یک 

منبع برق در نزدیکی خود نیاز دارد.
تاکنون  پاناسونیک  مانند  زیادی  شرکت های 
هوشمند  آینه  این  از  اولیه ای  نمونه های 
هنوز  نهایی  محصول  اما  اند  ساخته  مفهومی 

به بازار نرسیده است. 
اگـرچه سـازندگان آینه های برسـاووشی توانسته اند 
و  کنند  پیدا  آن  سازی  تجاری  برای  راهی 
با قیمت ۲۰9 دالر در سایت  آینه  این  اکنون 
کیک استارتر قابل سفارش است اما با ورود به 
این  رسید.  خواهد  فروش  به  دالر   449 بازار، 
محققان امیدوارند در ماه های آتی بتوانند کد 
شخص  تولیدکنندگان  اختیار  در  را  آینه  این 
ثالث قرار دهند تا ویژگی های بیشتری به آن 

افزوده شود.

نخستین آینه هوشمند جهان رونمایی شد
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فوتبال فوالد خوزستان می گوید  تیم  دروازه بان 
او در این بازی با پرسپولیس وقت کشی نکرده و 

فقط بازی را با سرعت آغاز نمی کرد.
و  پرسپولیس  تساوی  از  پس  طهماسبی  مهرداد 

فوالد در ورزشگاه آزادی، اظهار کرد: پرسپولیس 
تیم بزرگی است و هواداران بسیار زیادی دارد و 
باالیی  کیفیت  که  تیم  این  مقابل  کردن  بازی 
دارد برای هر تیمی سخت است. ما هم به خاطر 

پرهوادار بودن پرسپولیس باانگیزه بودیم و توانستیم 
نتیجه خوبی را مقابل این تیم کسب کنیم.

این تیم  او درباره ورود توپ عالیشاه به دروازه 
نیز گفت: این صحنه را ندیدم و نمی دانم دقیقا 
وارد دروازه شده است یا نه. سید علی داور خوبی 

است و بهتر از همه این صحنه را دیده است.
دروازه بان تیم فوتبال فوالدخوزستان درباره اعتراض 
بازیکنان پرسپولیس نسبت به وقت کشی او و شروع 
دیرهنگام بازی پس از توقف  هم گفت: بازیکنان 
را  آرنج من  با  بازی  پرسپولیس در هنگام شروع 
می زدند و نمی توانستم به سرعت بازی را آغاز کنم. 
در مقاطعی هم هواداران این تیم با لیزر چشمان 
من را اذیت می کردند. فکر می کنم اگر داور با آن 
و  هواداران  نمی داد  نشان  کارت  به من  خشونت 

بازیکنان این تیم هم تحریک نمی شدند.
او اضافه کرد: بازیکنان پرسپولیس چه انتظاری 
از من دارند؟ طبیعی است که وقتی تیم ما با یک 

از پرسپولیس جلو است توپ را به سرعت  گل 
به جریان درنیاورم اما به هیچ وجه در این بازی 
وقت کشی نکردم. اگر پرسپولیس هم با یک تیم 
عربی بازی داشت و با یک گل از این تیم جلو 

می افتاد، قطعا همین کار را انجام می داد.
این  به  پرسپولیس  پیشنهاد  درباره  طهماسبی 
دروازه بان در نیم فصل لیگ پانزدهم، گفت: اصال 
بحثم مالی نبود و تراکتوری ها به من رضایتنامه 
نمی دادند. برانکو از روز اول به من گفت که سوشا 
گلر اول تیم است و از صداقت او خوشحالم. او از 

روی اول موضع خود را برای من مشخص کرد.
او درباره صحبت های کمال کامیابی نیا مبنی بر این 
که طهماسبی دوست او است اما از دقیقه 6۰ به بعد 
وقت کشی کرده است، عنوان کرد: با کمال کامیابی 
نیا از سال ۸4 دوست هستیم اما او یک بار باعث 
شکستن پای من شد و فوتبال من را عقب انداخت 

ولی من در این بازی وقت کشی نکردم.

گلر فوالد :

پرسپولیسی ها انتظار داشتند توپ را تحویل آن ها بدهم تالش هواداران یونایتد 
برای ماندن شواین اشتایگر

تالش  در  اجتماعی  های  شبکه  در  منچستریونایتد  هواداران 
هستند که مانع فروش باستین شواین اشتایگر، هافبک تیمشان 
شوند. ستاره ۳۲ ساله که اخیرا از فوتبال ملی خداحافظی کرده، 
به جدایی از یونایتد بسیار نزدیک است و گفته می شود که حتی 
وسایلش را از رختکن تیم جمع کرده است. با حضور احتمالی 
پوگبا در یونایتد، عمال جایی برای شواینی در ترکیب یونایتد 
باقی نخواهد ماند و این در حالیست که باشگاه فصل قبل او 
را به خدمت گرفته است. هواداران که از حضور شواینی بسیار 
راضی هستند، با هشتگ سعی دارند تا مورینیو را متقاعد کنند 

کاپیتان سابق تیم ملی آلمان را نفروشد.

ادعای دیلی میل: 
لوکاکو به چلسی نزدیک شد

روزنامه دیلی میل مدعی شد که روملو لوکاکو، مهاجم اورتون 
به هم تیمی هایش اعالم کرده که قصد جدایی از این باشگاه 
و پیوستن به چلسی را دارد. لوکاکو فصل ۲۰۱4 از چلسی جدا 
شد و به اورتون پیوست. او در این دو فصل عملکرد خوبی در 
پیراهن تافی ها داشته به نحوی که حال باشگاه سابقش را 

مجاب کرده که او را به استمفورد بریج برگرداند.
در حالی که چلسی دیگو کاستا را در آستانه جدایی می بیند، 
به دنبال جذب مهاجمی است که بتواند جایش را پر کند و 

لوکاکو بهترین گزینه برای کونته است.
است  پوند  میلیون  او6۰  بازگرداندن  برای  چلسی  پیشنهاد 
که رقم بسیار باالیی است ولی کونته به بازگرداندن لوکاکو 
مصمم است و باید دید سرمربی ایتالیایی می تواند راه بازگشت 

مهاجم بلژیکی را هموار کند یا نه.

اتلتیکو دیگر دیگو کاستا را نمی خواهد
با وجود نارضایتی دیگو کاستا از حضور در چلسی، اتلتیکومادرید 
قید خرید او را زد. گفته می شد که سیمئونه می خواهد خط حمله 
تیمش را تقویت کند و کاستا گزینه اول اوست ولی او روز شنبه 
کوین گامیرو از سویا را به خدمت گرفت. چلسی دو نامه برای 
اتلتی ارسال کرد و آنها را تهدید کرد که گزارش تالششان برای 

وسوسه ی دیگو کاستا و جذب او را به فیفا ارائه خواهد کرد.
کاستا در دو فصل گذشته بهترین گلزن چلسی بوده ولی به دنبال 
راهی برای جدایی از این تیم است. با این حال او راه زیادی برای 
خروج نمی بیند و با بسته شدن پرونده اتلتیکو، عمال مشتری برای 
کاستا باقی نمی ماند. از سوی دیگر کونته قصد دارد که از او استفاده 
کند و از همین رو می خواهد مهاجم اسپانیایی در لندن ماندنی شود. 

حال باید دید سرنوشت کاستا در چلسی به کجا خواهد رسید.

تیم هان  مادانگ ایران با ۵ خوزستانی 
راهی کره جنوبی شد

مسابقات  در  شرکت  برای  کشورمان  هان مادانگ  تیم  
عازم  خوزستانی  ورزشکار  پنج  با  جهان،   ۲۰۱6 قهرمانی 

"سئول" شد.
هان مادانگ  قهرمانی۲۰۱6  مسابقات  دوره  بیست ودومین 
جهان در دو گروه مردان و زنان از امروز )سیزدهم مردادماه( 
برگزار  جنوبی  کره  "سئول"  شهر  در  روز  چهار  مدت  به 
سر  پشت   از  پس  کشورمان  تکواندوکاران  که  می شود 
گذاشتن رقابت های انتخابی، یکشنبه شب با ۳۰ ورزشکار، 

تهران را به مقصد محل برگزاری پیکارها ترک کردند.
این رقابت ها در دو گروه مردان و زنان برگزار خواهد شد 
و ساحل  مردان  گروه  در  تیالوی  مهرداد  از خوزستان  که 
فرج نژادی، عفت گودرزی، صفورا اردشیری و فاطمه شادیان 

در گروه زنان حضور خواهند داشت.

دعوت ۶ بانوی خوزستانی 
به اردوی تیم ملی فوتسال

فوتسال  تیم ملی  آماده سازی  اردوی  به  خوزستانی  شش 
بانوان فراخوانده شدند.

 ۲۳ ایران،  تیم ملی  خوزستانی  سرمربی  سلیمانی،  فروزان 
بایکن را به این اردو دعوت کرد که در لیست نفرات دعوت 

شده، نام شش خوزستانی دیده می شود.
پاپی،  فاطمه  فرشته خسروی،  ملمولی،  پاپی، سهیال  سحر 
راحله رفیعی و طاهره مهدی پور خوزستانی های دعوت شده 
به این اردو هستند. این اردو که از دیروز در کمپ تیم های 

ملی آغاز شده و تا ۱9 مردادماه ادامه خواهد شد.

اعزام 3 خوزستانی 
به مسابقات اسکیت ماراتن کشور

و  کشور  قهرمانی  رقابت های  در  خوزستانی  ورزشکار  سه 
انتخابی تیم ملی اسکیت ماراتن کشور شرکت می کنند.

کرد:  این  اظهار  استان  اسکیت  هیات  دبیر  آریان نژاد،  علی 
رقابت ها از ۱4 مردادماه به مدت دو روز در کرمانشاه برگزار 
می شود. وی بیان کرد:  محسن ممبینی، حمید خلیلی و  حسین 
بغالنی، سه خوزستانی شرکت کننده در این مسابقات هستند 
که در مسافت 4۲ کیلومتر با حریفان خود به رقابت می پردازند.

دبیر هیات اسکیت خوزستان گفت:  اسکیت بازان خوزستانی 
برخوردار  مسابقات  این  در  شرکت  برای  خوبی  آمادگی  از 
این  در  امیدوارم  و  داشته اند  خوبی  تمرینات  و  هستند 

رقابت ها عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند.

ورزش استانورزش جهان

هفته  یک  تازه  کـه  حـالی  در  مهر؛  گزارش  به 
بـود کـه سومین ذی حسابی به باشگاه استقالل 
آمده بود، روز گذشته بازرسان ویژه وزارت ورزش 
و جوانان به صورت ناگهانی حساب ها را تحویل 

گرفتند و کنترل آنها را شروع کردند.
تیم  یک  که  بود  گذشته  روز  دو  ظهر  حوالی 
استقالل شد  باشگاه  وارد  بی خبر  بازرسی  ویژه 
و مستقیم به دفتر ذی حسابی رفت. ذی حساب 
در واقع ناظر و کنترل کننده ای است که وزارت 
اقتصاد و دارایی به ارگان ها معرفی می کند اما 
نفری که به عنوان ذی حساب تنها یک هفته بود 
که به باشگاه معرفی شده بود و البته سومین ذی 
حساب معرفی شده به باشگاه طی سه سال اخیر 
بود، پس از گذشت دقایق کوتاهی از این جلسه از 

کارمندان باشگاه خداحافظی کرد و رفت!

ویژه  بازرسی  تیم  که  است  این  اما  مهم  نکته 
قرار  بررسی  تحت  را  قراردادها  ورزش  وزارت 
داده و گفته می شود که قرار است از قراردادهای 

بازیکنان گران ترین تیم لیگ بکاهند.
اینکه آیـا چـنین چـیزی عملـی شـود یـا خیر 
مشخص نیست اما نوع کنترل ضربتی قراردادها 
بحثی  ورزش  وزارت  توسط  قبلی  اطالع  بدون 
شفاف  راستای  در  اگر  اقدام  این  است.  دیگر 

سازی باشد اتفاق خوبی است.
باید دید نتیجه بررسی اولیه چیست و وزارت چه 
تصمیم هایی بعد از بررسی موشکافانه قراردادها 

خواهد گرفت. 
آیا وزارتخانه از قراردادها کم می کند یا تغییراتی 
در زیر مجموعه بهرام افشارزاده سرپرست باشگاه 

استقالل به وی ابالغ می شود؟

قراردادها بررسی می شود؟ 

حضور ناگهانی بازرسان وزارت ورزش در باشگاه استقالل!

سال دومشماره 15چهارشنبه قیمت : 1500 تومان13 مرداد 1395

0613-22122


