
نوروز 1395 با چاشنی انتخابات 
آغاز و پایان سال جدید با وادت ام ابیها

جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم از همه سوی جهان جلوه او می بینم 
آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم  چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل 

در شکفتن جشن نوروز برایتان سال سرسبزی جاودان و شادی، اندیشه ای پویا و 
برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم.

یکی از ویژگی های زیبای سال جدید، آغاز و پایان آن همراه با وادت حضرت 
زهرا)س( و وادت امام خمینی)ره( است.

ویژگی دیگر برگزاری انتخابات که مظهر عینی دموکراسی مردم سااری دینی 
است، و این حرکت شایسته مدنی در استان خوزستان تاکنون منجر به راهیابی 
نمایندگانی به مجلس گردیده که یا اصولگرا هستند یا مستقل، ولی دور دوم در 
کان شهر اهواز در حالی شکل خواهد گرفت که وجود سه اصاح طلب و سه 

اصولگرا از پدیده های جالبی است که کمتر دیده شده است. 
در حالی که اصاح طلبان با حمایت تشکیات و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، 
به شدت در حال فعالیت و جلب نظر مردم به سوی خودشان هستند، اصولگرایان با 

صبر و حوصله چشم انتظار دریافت آرای مردم مهربان شهرشان هستند.
ویژگی دیگر ، یک پدیده شوم، بسیار ناپسند و ضداخاقی را که در دوماه گذشته 
شاهد آن بودیم، تخریب چهره های شاخص استان می باشد. نامزدهای اصولگرا 
همچون شبیب جویجری، سید شکرخدا موسوی، سید شریف حسینی، سید احمد 
موسوی ، ناصر سودانی مورد تهاجم بی رحمانه وقیحانه ترین تهمت هایی قرار 

گرفتند که در هیچ جایی اثبات نشد.
افرادی با سوءاستفاده از فضای مجازی با تاخت و تازهای بی مانند به شخصیت و 
سرمایه های استانی سعی در تخریب آنها کردند، گرچه به تدریج بعد از مدتی تمامی 
این ادعاهای واهی منتفی گردید و دلیل مستند و محکمه پسندی به صحت ادعاها 
یافت نشد اما عدم پیگیری دستگاه های قضایی، امنیتی و انتظامی، آینده ای مبهم 

و زشت را برای جامعه رقم خواهد زد.
با عنایت به اینکه در جامعه اسامی و مدنی نباید چنین فضای مسموم و ضداخاقی 
حاکم باشد اما در تمام جوامع بشری افرادی بوده و هستند که با سوءاستفاده از موقعیت 
های پیش آمده دست به این اقدامات می زنند، لیکن وظیفه حکومت، شناسایی و 

برخورد سریع، قاطع و جدی با این افراد است  تا ریشه آن خشکانده شود.
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خارج سازی 2 مغروقه دیگر از آبراه اروند
دو  سازی  خارج  از  خرمشهر  دریانوردی  و  بندر  مدیرکل 

فروند مغروقه دیگر از آبراه بین المللی اروند خبر داد.
گفت:  دریس  عادل   : اخبار  جهان  نامه  هفته  گزارش  به 
آبراه  سازی  ایمن  منظور  به  ها  مغروقه  این  سازی  خارج 
بین المللی اروند، تردد ایمن شناورها و آسان سازی تردد 

کشتی های با تناژ باا صورت گرفت.
وی در ادامه افزود:  یکی از مغروقه ها از نوع دوبه با ابعاد 
تناژ  با  و  ارتفاع  متر   3/30 و  عرض  متر  طول،8  متر   40
اروند  آبراه  ورودی  دهانه  مایلی   13 از  تن   800 تقریبی 

خارج سازی شد.
خارج  در خصوص  دریانوردی خرمشهر  و  بندر  کل  مدیر 
نوع  از  که  مغروقه  این  کرد:  تصریح  دیگر  مغروقه  سازی 
یدک کش با ابعاد 27/5 متر طول، 8 متر عرض و 3/30 
خارج  اروند  آبراه  ورودی  دهانه  مایلی   9 از  ارتفاع  متر 

سازی شد.
دریس اظهار کرد: خارج سازی این دو فروند مغروقه که در 
نقاط خطرساز اروند رود قرار داشتند بدست متخصصان و 
کارشناسان واحد فنی و مهندسی بندرخرمشهر انجام شد.

طی  مغروقه  فروند   11 سازی  خارج  به  اشاره  با  وی 
امسال  افزود:  کارون  رودخانه  و  اروند  آبراه  از  سالجاری 
سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری بندرخرمشهر اقدام 
به شناسایی 39 فروند مغروقه دیگر از سمت ساحل ایران 
و  اسناد  بررسی  پیمانکار،  شناسایی  تشریفات  که  کرد 

برگزاری مناقصه مربوطه نیز صورت گرفت.
اینکه  به  اشاره  با  دریانوردی خرمشهر  و  بندر  کل  مدیر   
کارون  و  اروند  های  آب  از  مغروقه  فروند   160 تاکنون 
خارج سازی شده است افزود: این تعداد شامل 35 فروند 
رودخانه  در  مغروقه  فروند   125 و  رود  اروند  در  مغروقه 

کارون بوده است.
دریس در پایان خاطرنشان ساخت: خارج سازی مغروقه 
ها از رودخانه های اروند و کارون با تاش شبانه روزی 
ادامه  همچنان  بندرخرمشهر  متخصصان  و  کارشناسان 

دارد. خارج سازی 2 مغروقه دیگر از آبراه اروند
دو  سازی  خارج  از  خرمشهر  دریانوردی  و  بندر  مدیرکل 

فروند مغروقه دیگر از آبراه بین المللی اروند خبر داد.
دریانوردی  و  بندر  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
خرمشهر، عادل دریس گفت: خارج سازی این مغروقه ها 
ایمن  تردد  اروند،  المللی  بین  آبراه  ایمن سازی  منظور  به 
شناورها و آسان سازی تردد کشتی های با تناژ باا صورت 
گرفت. وی در ادامه افزود:  یکی از مغروقه ها از نوع دوبه 
و  ارتفاع  متر  و 3/30  متر عرض  متر طول،8  ابعاد 40  با 
آبراه  مایلی دهانه ورودی  از 13  تن  تقریبی 800  تناژ  با 

اروند خارج سازی شد.
خارج  در خصوص  دریانوردی خرمشهر  و  بندر  کل  مدیر 
نوع  از  که  مغروقه  این  کرد:  تصریح  دیگر  مغروقه  سازی 
یدک کش با ابعاد 27/5 متر طول، 8 متر عرض و 3/30 
خارج  اروند  آبراه  ورودی  دهانه  مایلی   9 از  ارتفاع  متر 

سازی شد.
دریس اظهار کرد: خارج سازی این دو فروند مغروقه که در 
نقاط خطرساز اروند رود قرار داشتند بدست متخصصان و 
کارشناسان واحد فنی و مهندسی بندرخرمشهر انجام شد.

طی  مغروقه  فروند   11 سازی  خارج  به  اشاره  با  وی 
امسال  افزود:  کارون  رودخانه  و  اروند  آبراه  از  سالجاری 
سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری بندرخرمشهر اقدام 
به شناسایی 39 فروند مغروقه دیگر از سمت ساحل ایران 
و  اسناد  بررسی  پیمانکار،  شناسایی  تشریفات  که  کرد 

برگزاری مناقصه مربوطه نیز صورت گرفت.
اینکه  به  اشاره  با  دریانوردی خرمشهر  و  بندر  کل  مدیر   
کارون  و  اروند  های  آب  از  مغروقه  فروند   160 تاکنون 
خارج سازی شده است افزود: این تعداد شامل 35 فروند 
رودخانه  در  مغروقه  فروند   125 و  رود  اروند  در  مغروقه 
ساخت:  خاطرنشان  پایان  در  دریس  است.  بوده  کارون 
خارج سازی مغروقه ها از رودخانه های اروند و کارون با 
تاش شبانه روزی کارشناسان و متخصصان بندرخرمشهر 

همچنان ادامه دارد.

سرپرست امور بهره برداری ناحيه شمال شرکت برق منطقه ای خوزستان: 
بازسازی اتاق فرمان 

پست فرعی هفت تپه انجام شد 
برق  شرکت  شمال  ناحیه  برداری  بهره  امور  سرپرست 
مناسب  استقرار  منظور  به  گفت:  خوزستان  ای  منطقه 
اپراتور در پست فرعی هفت تپه بهره برداری ناحیه شمال 

ساختمان اتاق فرمان این پست بازسازی گردید .
ای  منطقه  برق  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوزستان  حسن صدری زاده در گفت و گو  با  خبرنگار 
این شرکت افزود : باتوجه به اینکه ساختمان اتاق فرمان 
نبود  استقراراپراتوِر  جهت  مناسبی  مکان  برق  پست  این 
ناحیه  این   ، ازم  های  ریزی  برنامه  و  پیگیری  از  پس   ،
اقدام به تخریب دیوار داخلی بین درب ورودی و انتهای 
اتاق ، تخریب ، آماده سازی ، شبکه بندی و انجام سقف 
سفیدکاری  و  کاری  گچ  کاری،  سیمان   ، شبکه  کاذب، 
سیستم  مجدد  برقکاری   ، نظر  مورد  بخشهای  مجدد 
اتاق  روشنایی ، سرامیک کاری کامل کف ، آشپزخانه و 
و  استفاده  بدون  فضای  داخلی  دیوار  برداشتن   ، باطری 
پنجره  نصب   ، فرمان  اتاق  مساحت  کل  به  شدن  اضافه 
اتاق  پوسیده  و  کهنه  فلزی  درب  تعویض   ، کولرگازی  و 
و  پوسیده  های  درب  تعویض    ، دوجداره  نوع  با  فرمان 
 ، آنها  بندی  سیلد  و  11کیلوولت  کلیدخانه  اتاق  کهنه 
اتاق  کامل سقف  ایزوگام  و  جلو  محوطه  کاری  سرامیک 
فرمان  اتاق  این  داخل  بدنه  تمام  آمیزی  رنگ  و  فرمان 

نموده است.
اجرای  شده  صرف  هزینه  کل  کرد:  تصریح  زاده  صدری 
محل  از  که  بوده  ریال   میلیون   146 مبلغ  فوق  طرح 
اعتبارات بودجه ساختمانی امور ناحیه شمال شرکت برق 

منطقه ای خوزستان تامین شده است.

استان

رئیس ستاد مقابله با گردوغبار عنوان کرد:
پایان مطالعات در خصوص ریزگردها و به روزرسانی فناوری جدید ملی

مدیر کل دیوان محاسبات خوزستان:

قانون رسیدگی به تخلف زمین خواری دچار ضعف است

معاون آموزشی دانشگاه رامین خوزستان خبر داد:
اجرای آئین نامه جدید کارشناسی ارشد پس از تعطیات نوروز

رئیس ستاد ملی مقابله با گردوغبار گفت: به نظر ما مطالعات 
در خصوص ریزگردها پایان یافته و تکنولوژی و فناوری جدید 
ملی در حال به روز رسانی است اما آنچه مهم است این که 
منشاءهای خارجی ریزگردها را بتوان شناسایی کرد و اصرار 
بر این موضوع باشد  که با تعامات بین المللی در این خصوص 

در تاش هستیم.
 ضیاءالدین شعاعی اظهار کرد: به طور طبیعی برای یک معضل 
کارشناسان و پژوهشگران گرد هم آمده و بر طرف کردن آن 
نظرات و دیدگاه های خود را تبادل می کنند. گردوغبار چالش 
10 ساله اخیر کشور است و در خصوص آن نظرات مختلفی 
بین کارشناسان و پژوهشگران وجود دارد. وی افزود: با توجه 
گردوغبار  بین المللی  کنفرانس  از  استقبال  بررسی،  این  به 
برای  آن  و خروجی های  یافته ها  امیدواریم  که  بود  بی سابقه 

رفع معضات این پدیده کارساز باشد. 
 رئیس ستاد ملی مقابله با گردوغبار تصریح کرد: به نظر ما 
و  تکنولوژی  و  یافته  پایان  ریزگردها  خصوص  در  مطالعات 
فناوری جدید ملی در حال به روز رسانی است اما آنچه مهم 
بتوان شناسایی  را  این که منشاءهای خارجی ریزگردها  است 
کرد و اصرار بر این باشد که با تعامات بین المللی در این 

خصوص در تاش هستیم.
پدیده  مطرح کردن  را  زمینه  این  در  مبارک  اتفاق  شعاعی   
بین المللی  و  منطقه ای  سطح  در  ایران  سوی  از  گردوغبار 
کانون های  و  منشاءها  شناسایی  عملیات  گفت:  و  دانست 
از  اکنون  و  است  رسیده  اتمام  به  خوزستان  در  ریزگردها 
نیرو  وزارت  و  جنگل ها  سازمان  مانند  ذی ربط  دستگاه های 

می خواهیم که اقدامات مقابله را انجام دهند.
از  اجرایی  دستگاه های  آیا  این که  به  پاسخ  در  وی   
همکاری در خصوص مقابله با ریزگردها استقبال می کنند، 
اما  کنند  استقبال  امر  این  از  باید  دستگاه ها  داشت:  اظهار 
از  ناشی  ریزگردها  با  مقابله  برنامه  در  عقب افتادگی ها 
بر  تحریم ها  و  اعتبارات  محدودیت  است؛  اعتبارات  کمبود 
پس  این  از  امیدواریم  و  گذاشته  تأثیر  ریزگردها  با  مقابله 

باشیم. داشته  مهم تری  برنامه های 

گفت:  خوزستان  محاسبات  دیوان  کل  مدیر 
قوانین  بودن  قدیمی  و  قانون  در  ضعف 
رسیدگی به بحث زمین خواری باعث تعرض 

به زمین ها توسط زمین خواران می شود.
بیان کرد: در بحث زمین  احمد ده محسنی   
خواری یک مقوله پیچیده حقوقی وجود دارد 
و همواره سیستم نظارت باید یک قدم جلوتر 
افزود:  وی  باشد.  شناسایی  برای  مجرمان  از 
نظارتی  های  دستگاه  چشم  جلوی  متاسفانه 
زمین خواری انجام می شود و همیشه اراضی 
مرغوب مورد طمع و تعرض زمین خواران است.

ده محسنی با بیان اینکه زمین خواری از اراضی 
با  اراضی  تصرف  از  تر  آسان  مراتب  به  ملی 
مالکیت شخصی است افزود: حلقه اصلی این 
موضوع ناکارآمدی قوانین است که باید آنها را به 
روز رسانی کرد؛ مشکلی که امروز برای بررسی 
پروسه  دارد  وجود  خواران  زمین  پیگیری  و 

طوانی مدت دادرسی این افراد است.
اظهار  خوزستان  محاسبات  دیوان  کل  مدیر 

کرد: جریمه هایی که برای زمین خواران اعمال 
می شود به گونه ای نیست که باعث شود این 
داشته  هراسی  تخلف  این  انجام  از  مجرمان 
باشند؛ احکامی که برای مجازات این افراد صادر 

می شود باید متناسب با شرایط روز باشد.
وی گفت: اگر عوامل بازدارنده برای برخورد 
از  متخلف  نباشد  جدی  خواران  زمین  با 

تصاحب زمین ترسی نخواهد داشت.
وی افزود: افرادی که مرتکب زمین خواری می 
شوند قوی ترین وکا را می گیرند و افرادی که 
در دستگاه های اجرایی کار رسیدگی به تخلفات 
این افراد را دارند به دلیل نامناسب بودن شرایط 
حقوق و مزایایی که دارند در مواردی به سمت 

معارضان گرایش پیدا می کنند.
قوی  حقوقی  سیستم  یک  باید  گفت:  وی 
درآمدی  و  کاری  شرایط  ساختن  فراهم  با 
فراهم  بخش  این  کارکنان  برای  مناسب 
جدیت  با  تخلفات  به  رسیدگی  در  تا  شود 
بیان  محسنی  ده  کنند.  فعالیت  بیشتری 

به  که  هست  زیادی  های  پرونده  کرد: 
حقوقی  کارشناس  نکردن  مراجعه  دلیل 
مختومه اعام شده و کار دادرسی به نفع 

است. رسیده  پایان  به  معارض 
افزود:  خوزستان  محاسبات  دیوان  مدیرکل 

اداره کل منابع طبیعی در واگذاری زمین به 
کشاورزان و یا افرادی که خواهان راه اندازی 
همکاری  هستند  ماهی  حوضچه  یا  و  شغل 
خوبی دارد و راه در این بخش بسیار هموار 

شده است.

و  دانشگاه کشاورزی  تکمیلی  و تحصیات  آموزشی  معاون 
آئین نامه  تغییر  به  اشاره  با  خوزستان  رامین  طبیعی  منابع 
پس  جدید  آئین نامه  گفت:  کارشناسی ارشد،  مقطع  آموزشی 

از تعطیات نوروز اجرایی می شود.

 دکتر عباس عبدشاهی در خصوص زمان برگزاری کاس ها 
 14 روز  صبح  هشت  کرد:  اظهار  نوروز،  تعطیات  از  پس 
و  می  شوند  برگزار  رسمی  به صورت  کاس ها  فروردین 
تمام  اگر  می شوند؛  غیاب  و  حضور  دانشگاه  استادان 
دانشجویان در کاس حاضر نشوند برای همه آن ها غیبت 
غیبت  جلسه  سه  از  بیش  که  دانشجو  هر  و  می شود  ثبت 

داشته باشد، حذف می شود.
 وی خاطرنشان کرد: اگر کاس ها به تعداد جلسات کافی 
تشکیل نشود استاد نمی تواند درس را تمام کند و مجبور به 

برگزاری کاس های جبرانی خواهد شد.
کشاورزی  دانشگاه  تکمیلی  تحصیات  و  آموزشی  معاون   
آئین نامه آموزشی  تغییر  از  و منابع طبیعی رامین خوزستان 
افزود: شیوه نامه و تفسیر  مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و 
تعطیات  از  بعد  و  شده  انجام  و  تدوین  جدید  آئین نامه 

نوروز تغییرات ازم در این خصوص اجرایی می شود.
کرد:  اظهار  جدید،  آئین نامه  مفاد  به  اشاره  با  عبدشاهی   
درسی  واحد  گذراندن  به  موفق  دانشجویی  اگر  گذشته  در 
نمره  مربوطه  درس  گذراندن  صورت  در  حتی  نمی شد، 
سابق در کارنامه باقی می ماند و در معدل محاسبه می شد 
گذراندن درس  به  موفق  آن  با  فرد  نمره ای که  اکنون  اما 
سابق  نمره  و  منظور  معدل  محاسبه  و  کارنامه  در  شده 
به  نسبت  تغییر  مهم ترین  موضوع  این  که  می شود  حذف 

است. قبلی  آئین نامه 
رشته  یک  در  دانشجو  پذیرش  مجوز  این که  بیان  با  وی   
آینده اخذ شده است، گفت: سال  برای سال  مقطع دکتری 
تحصیلی 96-95 برای نخستین بار در رشته فیزیولوژی دام 
این  ظرفیت  که  می شود  پذیرش  دانشجو  دکتری  مقطع 

پذیرش سه نفر است.

معاون بهرهبرداري شرکت آب و فاضاب اهواز گفت: میزان 
مصرف آب شهروندان در ایام پیش از نوروز حدود 20 درصد 
افزایش پیدا کرده است و هرچه به روزهای پایانی سال نزدیکتر 

می شویم این میزان بیشتر خواهد شد.
 سعید دشتیزاده اظهارکرد: هر ساله پیش بینی افزایش مصرف 
آب را در این ایام انجام می دهیم و امسال نیز از ابتدای اسفند 
از نظر تولید آب در تصفیه خانه ها حالت فوق العاده ای را داشتیم 
با کنترل و مراقبت به دنبال آن هستیم تا شاهد هیچگونه  و 

مشکلی در این زمینه نباشیم.
 وی افزود: شست و شوی فیلترهای تصفیه را در تصفیه خانه 

به حداقل زمان کاهش داده ایم تا بتوانیم با حداکثر راندمان به 
تولید آب بپردازیم و میزان آب تولیدی را افزایش دهیم.

و  آب  مصرف  افزایش  دلیل  به  کرد:  تصریح  زاده  دشتی   
را  تصفیه خانه ها  کارکرد  اهواز،  در  مردم  فراوان  شستشوهای 
افزایش داده ایم و از حداکثر راندمان تصفیه خانه ها در ساعات 
را  آب  کمیت  کیفیت ،  تا ضمن حفظ  کردیم  استفاده  بیشتری 

افزایش داده باشیم.
بعدازظهر   13 تا   10 ساعت  از  آب  مصرف  پیک  گفت:  وی   
این  در  اینکه  به  توجه  با  و  است  تا 22 شب  بعدازظهر  و 16 
ساعات آب زیادي مصرف مي شود، شهروندان باید در مصرف 

آب صرفه جویي کنند تا براي تامین آب بعضي از مناطق اهواز 
دچار مشکل نشویم و شاهد افت فشار در شبکه توزیع نباشیم. 
آب  مصرف  پیک،  ساعات  در  اگر  داد:  ادامه  زاده  دشتی 
کمتر شود و شست و شوها و مصارف نوروزی در زمان های 
پراکنده ای انجام بگیرد، بخش بیشتری از جامعه می توانند از 
آب بهره مند شوند و در این صورت شاهد افت فشار کمتری 

خواهیم بود.
در  گفت:  اهواز  فاضاب  و  آب  شرکت  بهرهبرداري  معاون 
تاش هستیم تا با مدیریت صحیح و نظارت دقیق کمتر شاهد 

مشکل کم فشاری و قطعی آب در مناطق باشیم.

استاندار خوزستان خبر داد:

کاهش 4 درصدی تورم و نرخ بیکاری در خوزستان
استاندار خوزستان گفت: با اقدامات صورت گرفته 
در سطح خوزستان شاهد کاهش چهار درصدی 

ضریب بیکاری در استان هستیم.
اداری  شورای  نشست  در  مقتدایی  عبدالحسن 
با حضور وزیر اطاعات  استان که دوشنبه شب 
فعالیت  به  اشاره  با  پایان رسید  به  استانداری  در 
کرد:  اظهار  و...  انتظامی  امنیتی،  دستگاه های 
امنیت موجود در کشور به دلیل اقدامات آشکار و 
غیر آشکار ماموران و نیروهای خدمتگزار مردمی 

و امنیتی است.
وی افزود: نکته با ارزش و واایی که در استان 
اقوام  سایر  باای  امنیت  دارد  وجود  خوزستان 

حاضر در آن است.
استاندار خوزستان با اشاره به همکاری و موفقیت 
تامین استان در کنار نهادهای نظامی و  شورای 
امنیتی خاطرنشان کرد: به برکت این همکاری و 
تعامل میان این نهادها است که امروز هیچ کسی 

قادر به وارد کردن خدشه به امنیت مردم نیست.

اقدامات صورت گرفته  با  اینکه  بیان  با  مقتدایی 
در سطح خوزستان شاهد کاهش چهار درصدی 
ضریب بیکاری در استان هستیم، تصریح کرد: با 
خوزستان  تورم  آمده،  به دست  نتایج  و  بررسی ها 

چهار درصد پایین تر از کشور نشان داده می شود.
این  گفت:  استانی  درآمدهای  به  اشاره  با  وی 
درآمدها امسال به 46 هزار میلیارد رسید که نصف 

آن مربوط به استان و نیم دیگر ملی بوده است.
درآمد  ریال  میلیارد   750 اینکه  بیان  با  مقتدایی 
مازاد در خوزستان وجود داشت، ادامه داد: این یک 
استان  مجموعه های  همه  برای  بزرگ  موفقیت 

خوزستان به حساب می آید.
مقام  هکتاری  هزار   550 طرح  به  اشاره  با  وی 
اینک  کرد:  عنوان  خوزستان  در  رهبری  معظم 
حدود 10 هزار نفر در قالب این طرح در استان 
به فعالیت و کار مشغولند و طرح نیز با کمترین 

تعارض در حال اجرایی شدن است.
مقتدایی اضافه کرد: طرح 550 هزار هکتاری با 

و  قدرت  با  کشور،  تمام  برای  زیربنا  یک  ایجاد 
آینده  در  این رو  از  و  یافت  خواهد  ادامه  توانایی 

اقتصادی  تغییر  یک  شاهد  خوزستان  استان  در 
خواهیم بود.

خبر خبر

جلسه پیش بیني بهره دهي چاههاي نفت و گاز 
گچساران برگزار شد 

نفت و گاز شرکت  بهره دهي چاههاي  بیني  جلسه پیش 
بهره برداري نفت و گاز گچساران  برگزار شد. 

با حضور مدیر عامل شرکت ملي مناطق نفت  این جلسه 
تلفیقي،  ریزي  برنامه   ، تولید   ، فني  مدیران  خیز جنوب، 
همچنین  و  ستادي  ادارات  روساي  ساختمان،  مهندسي 
مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران، مدیر 
این  کارشناسان  و  روسا  از  جمعي  و  مدیرعملیات   ، فني 

شرکت در اهواز برگزار گردید. 
گاز  و  نفت  چاههاي  عملکرد  بخش  دو  در  جلسه  این  در 
چاه  تولید  به  مربوط  مسائل  ها  پروژه  وضعیت  بررسي  و 
های  بینی  پیش  و  بررسي   شرکت  این  تأسیسات  و  ها 
ازم درخصوص تعیین دبی تولید و همچنین راهکارهای 

مناسب تعمیرات چاهها مطرح شد.
بهره  شرکت  برداري  بهره  مهندسي  اداره  گزارش  طبق 
این  واقعي  تولید  میزان  گچساران  گاز  و  نفت  برداري 
به میزان  با احتساب کاهش تکلیفي  شرکت در سال 94 

100/8 درصد برنامه محقق شد.
چاهها  دهي  بهره  بیني  پیش  جلسات  است،  گفتني 
عملکرد  بررسی  وجهت  یکبار  ماه   6 هر    )Forecast(
چاه ها و نیز ارائه راهکارهاي مناسب برای رفع مشکات 

و موانع پیش رو، برگزار می شود.

هال احمر خوزستان 36 پایگاه 
امداد و نجات درایام نوروز مستقر می کند

احمر خوزستان گفت: جمعیت  عامل جمعیت هال  مدیر 
و  امداد  پایگاه  امسال 36  نوروز  ایام  در  استان  احمر  هال 
در  خدادادی   علی  کند.  می  مستقر  خوزستان  در  نجات 
احمر  هال  جمعیت  اداری  سرسرای  در  خبری  نشست 
خوزستان بیان کرد: در 36 پایگاه امداد و نجات نوروزی هال 

احمر بالغ بر 592 نفر به مردم خدمات رسانی خواهند کرد.
نوروز چند طرح  ایام  احمر در  افزود: جمعیت هال  وی 
از جمله طرح امداد و نجات، طرح ایمنی، طرح امداد و 
نجات و درمان هال احمر را در برنامه کاری خود دارد.

طرح  افزود:  خوزستان  احمر  هال  جمعیت  عامل  مدیر 
 16 تا  امسال  اسفند   26 تاریخ  از  نوروزی  و نجات  امداد 

فروردین سال آینده دامه خواهد داشت.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: جمعیت 
 14 آمبوانس،  دستگاه   36 طرح  این  در  احمر  هال 
دستگاه خودروی نجات، 45 دستگاه خودروی پشتیبانی، 
به  را  هلیکوپتر  فروند  یک  و  امدادی  موتورسیکلت   13
نوروز  ایام  در  احمر  هال  افزود:  وی  گرفت.  خواهد  کار 
از  غذایی  بسته  هزار  هفت  رحمت  فرشتگان  طرح  در 
در  آینده  سال  فروردین   15 تا  امسال  اسفند   25 تاریخ 
کند. وی همچنین  می  توزیع  نیازمند  های  خانواده  بین 
با اشاره به طرح نوروزی داوطلب یار امداد و نجات بیان 
کرد: در این طرح 30 پزشک، 20 پیراپزشک با پذیرش 

رایگان بیماران آمادگی خدمت در ایام نوروز را دارند.
از  استفاده  نوروزی  های  طرح  دیگر  از  افزود:  خدادادی 
مجموع  در  که  است  احمر  هال  های  پایگاه  در  جوانان 
در  پایگاه   48 که  شود  می  مستقر  استان  در  پایگاه   58
ورودی شهرستان ها و باقی پایگاه ها در مناطق عملیاتی 
برای ارائه خدمات به کاروان های راهیان نور خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر:
گرده افشانی نخلستان های خرمشهر آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از آغاز عملیات گرده افشانی 
نخلستان های این شهرستان خبر داد. 

محمد مطرودی  اظهار کرد: از اواسط اسفند ماه سال جاری 
در  افشانی  گرده  عملیات  ها  نخلستان  در  اسپات  با ظهور 
شهرستان خرمشهر آغاز شد. وی با بیان اینکه این عملیات 
به  با توجه  آغاز شده است، توضیح داد:  استعمران  از رقم 
از  درصد   90 از  بیش  که  استعمران  رقم  بودن  زودرس 
نخلستان های شهرستان را تشکیل می دهد گرده افشانی 

این رقم زودتر از ارقام دیگر آغاز شده است.
افزایش  همچنین  خرمشهر  کشاورزی  جهاد  مدیر 
پیش  را  شهرستان  این  در  خرما  محصول  تن   500
 100 و  هزار  دو  دارای  خرمشهر  گفت:  و  کرد  بینی 
تولیدی  گذشته  سال  که  است  بارور  نخلستان  هکتار 
بینی می شود  پیش  و  داشته  تن  هزار  در حدود هفت 
این   95 سال  در  شرایط  بودن  مناسب  صورت  در  که 

برسد. تن   500 به هفت هزار و  رقم 
معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان؛

وضعیت آورد مارون نگران کننده است
گفت:  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  پایه  مطالعات  معاون 
و 622  میلیارد  استان 13  مخازن سدهای  آب کل  حجم 
و  میلیارد   5 مخازن  این  مفید  و حجم  مترمکعب  میلیون 

700 میلیون مترمکعب است.
آب  آورد  کل  حجم  کرد:  اظهار  زاده  حسونی  هوشنگ 
رودخانه های استان حدود 10 میلیارد مترمکعب است که 

این میزان معادل 85 درصد سال های نرمال است.
وی با اشاره به پرشدن 62 درصد مخازن آب استان، حجم 
آب مخزن مارون را در سطح 33 درصد و دارای کمترین 

حجم آب در بین مخازن استان عنوان کرد.
مارون  رودخانه  آورد  حجم  همچنین  گفت:  زاده  حسونی 
به علت بارش کم در این حوزه با 458 میلیون مترمکعب، 
وضعیت  این  که  است  نرمال  سال های  درصد   55 معادل 
نگران کننده است. وی تصریح کرد: آورد آب رودخانه دز 
به  نسبت  که  است  مترمکعب  میلیون   289 و  میلیارد   3

سال های نرمال تغییری نداشته است.
در  آورد  افزایش  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  زاده  حسونی 
رودخانه  آورد  حجم  گفت:  کرخه  و  کارون  رودخانه های 
 82 معادل  مترمکعب  میلیون   255 و  میلیارد   2 کرخه 
درصد سال های نرمال و آورد رودخانه کارون با 4 میلیارد 
و 140 میلیون مترمکعب آورد معادل 80 درصد سال های 

نرمال بوده است.

شماره نه - چهارشنبه 26 اسفند 1394

مصرف آب اهوازی ها در آستانه عید 20 درصد افزایش یافت



3 اران وجهان
کرملین: 

خارج کردن نیروها از سوریه به هیچ عنوان با 
هدف افزایش فشار بر »اسد« صورت نمی گیرد

تأکید  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  کرملین  کاخ  سخنگوی 
کرد: خارج کردن نیروهای روسیه از سوریه به هیچ وجه با 
هدف اعمال فشار بر »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه و یا 

مجازات وی صورت نمی گیرد.
اعام  دیروز  کرملین  کاخ  سخنگوی  پسکوف(  )دیمیتری 
نیروهای  کردن  خارج  طریق  از  ندارد  سعی  مسکو  کرد، 
هوایی خود از سوریه، )بشار اسد( رئیس جمهوری این کشور 

را تحت فشار قرار دهد.
بنا بر گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، پسکوف در گفت وگو 
با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه »ایا اقدامات 
روسیه در خارج کردن نیروی هوایی خود از سوریه نشانه ای 
از نارضایتی از موضع دمشق در گفت وگوهای سوری-سوری 
همچین  عنوان  هیچ  به  خیر.  گفت:  خیر«  یا  بوده  ژنو  در 

مسئله ای وجود ندارد.
)وادیمیر پوتین( رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه اعام 
در سوریه  مأموریت خود  روسیه  نظامی  نیروهای  که  کرد 
را تکمیل کرده و خروج آنها از این کشور از روز سه شنبه 

آغاز شد.

سی ان ان: 
وزیر جنگ داعش بر اثر شدت جراحات کشته شد

یک رسانه آمریکایی به نقل از مقامات این کشور از کشته شدن 
»عمر شیشانی« وزیر جنگ داعش خبر داد. 

که  گفته اند  ان«  ان  خبری »سی  شبکه  به  آمریکایی  مقام  دو 
»ابوعمر شیشانی« )چچنی( از فرماندهان بلندپایه گروه داعش، 
که هفته گذشته در حمله هوایی آمریکا مجروح شده بود، بر اثر 

جراحات وارده کشته شده است.
هفته گذشته مقامات وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( به رویترز گفته 
بودند که عمر شیشانی، معروف به »وزیر جنگ« گروه داعش،  در 
نزدیکی شهر شداده در استان حسکه سوریه هدف قرار گرفته است.

پس از انتشار این خبر، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعام 
است  نشده  آمریکا کشته  اخیر  در حمله  که عمر شیشانی  کرد 
بلکه به شدت مجروح شده و به بیمارستانی در شهر رقه، منتقل 

شده است.
این در حالی است که مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده 
به سی ان ان گفته اند، این فرمانده بلندپایه در جریان حمله هوایی 

به شدت زخمی شده بود و براثر این جراحات کشته شده است.
تایید  خبر  به  دستیابی  چگونگی  خصوص  در  پنتاگون  مقامات 

مرگ ابو عمر شیشانی توضیحات بیشتری ارائه نکرده اند.
با این حال سی ان ان تصریح کرده است که دست کم 12 نفر از 

نیروهای داعش نیز در این حمات هوایی کشته شده اند.
که  است  گرفته  زمانی صورت  هوایی  حمله  گزارش  این  طبق 
عمر شیشانی همراه با دیگر فرماندهان گروه داعش در جلسه ای 

حضور داشتند.
جبهه  به  سرکشی  برای  شیشانی  عمر  ان،  ان  سی  گزارش  به 
شداده رفته بود چرا که نیروهای این گروه طی هفته های اخیر 

در این جبهه متحمل تلفات سنگینی شده اند.
دولت آمریکا پیشتر برای اطاعاتی که به پیدا کرده این فرمانده 
عمر  بود.  کرده  تعیین  جایزه  دار  میلیون  پنج  بینجامد،  داعش 
از  است،  باتیراشویلی«  »ترخان  اصلی اش  نام  که  شیشانی 

نیروهای ورزیده ارتش گرجستان بوده است.
پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، پیشتر در خصوص عمر شیشانی 
گفته بود: ترخان باتیراشویلی یکی از فرمانده ورزیده داعش است 
که در نبردهای بسیاری در سوریه و عراق، نیروهای این گروه 

را هدایت کرده است.

انتخاب مسئول امنیتی جدید در آنکارا 
وزارت کشور ترکیه از انتخاب مسئول امنیتی جدید در آنکارا در 

پی انفجارهای اخیر در این شهر خبر داد. 
وزارت کشور ترکیه در پی انفجارهای اخیر شهر آنکارا پایتخت 
این کشور، مسئول امنیتی جدیدی را برای این شهر انتخاب کرد.

آنکارا  یکشنبه شب یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در 
نفر   125 و  کشته  نفر   37 دستکم  آن  اثر  بر  که  شد  منفجر 

شدند. زخمی 
در همین راستا نیروهای ترکیه عملیات امنیتی مشترکی را علیه 
حزب کارگران کردستان »پ.ک.ک« در استان شرناق واقع در 
منع  اعام  از  پس  عملیات  این  داد.  انجام  ترکیه  شرق  جنوب 
نظامی  غیر  خودروهای  بازرسی  و  شرناق  استان  در  شد  و  آمد 

اجرایی شد.

پیشروی ارتش سوریه 
در نزدیکی میدان نفتی )التیم(

نفتی  میدان  فاصل  حد  مسیر  کنترل  شده  موفق  سوریه  ارتش 
التیم و شهر المیادین در دیر الزور را به دست بگیرد.

شبکه خبری »المیادین«، گزارش داد ارتش سوریه موفق شده 
کنترل مسیر حد فاصل میدان نفتی »التیم« و شهر المیادین در 

حومه جنوبی دیر الزور را به دست بگیرد.
بعد از اعام تصمیم روسیه برای خروج بخشی از نیروهای این 
کشور از سوریه، ارتش سوریه تأکید کرده بود مبارزه با گروه های 

تروریستی طبق روال سابق ادامه خواهد داشت.

انتقال تجهیزات نظامی سنگین به منطقه ای در 
نزدیکی موصل برای آغاز عملیات )نینوا(

منابع عراقی از انتقال تجهیزات نظامی سنگین به منطقه ای در 
نزدیکی موصل برای آغاز عملیات نینوا، خبر دادند.

که  کرد  اعام  »نینوا«  عملیات  فرماندهی  در  آگاه  منبع  یک 
 80 در  واقع  »مخمور«  منطقه  به  زیادی  نظامی  تجهیزات 

کیلومتری جنوب موصل رسیده اند.
تجهیزات  زیادی  میزان  »سمابغداد«،  خبری  پایگاه  نوشته  به 
نظامی از جمله توپهای سنگین به این منطقه انتقال یافته اند تا 

برای عملیات آزادسازی نینوا، از آنها استفاده شود.
این  که  گفت  نشود  فاش  نامش  خواست  که  آگاه  منبع  یک 
نخستین بار است که به همراه یکی از هنگهای ویژه این میزان 
تجهیزات به مقر فرماندهی ارتش عراق در مخمور، وارد شده اند 

و قرار است طی چندین مرحله این اقدام تکرار شود.

رهبر معظم انقاب اسامی با تبیین جایگاه 
و نقش بی بدیل و تأثیرگذار حوزه علمیه قم 
در پیروزی انقاب اسامی به برخی تاش ها 
علمیه  حوزه های  از  انقاب زدایی  برای 
مجمع  اعضای  دیدار  در  کردند.ایشان  اشاره 
نمایندگان طاب و فضای حوزه علمیه قم 
همچنان  باید  قم  علمیه  حوزه  کردند:  تأکید 
باقی  انقاب«  مهد  و  انقابی  »حوزه  یک 
بماند و رسیدن به این هدف نیازمند اندیشه، 

تدبیر و برنامه ریزی دقیق است. 
ایران  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
صبح  ای  خامنه  ا…  آیت  حضرت  )ایسنا(، 
مقدمه  بیان  با  را  خود  سخنان  سه شنبه  روز 
قم  علمیه  حوزه  تأثیرگذاری  درخصوص  ای 
استمرار آن و  و  انقاب اسامی  پیروزی  در 
نسبت حوزه علمیه قم با انقاب آغاز کردند 
و گفتند: دو جریان در شکل گیری و پیروزی 
داشتند  آشکار  تأثیرگذاری  اسامی  انقاب 

1- دانشگاه 2- حوزه علمیه. 
رهبر معظم انقاب اسامی با اشاره به وجود 
جهان  مختلف  نقاط  در  دانشگاهی  مبارزات 
آشنایی  و  دانشگاهها  طبیعی  فضای  بدلیل 
مبارزات  افزودند:  روز  مسائل  با  دانشجویان 
مبارزات  دوره  در  چه  ایران،  در  دانشجویی 

داشت  وجود  هم  آن  از  قبل  چه  و  اسامی 
محدود  دامنه  بدلیل  دانشجویی  مبارزات  اما 
و  تحول  یک  به  هیچگاه  آن  تأثیرگذاری 

انقاب در کشور منتهی نشد. 
ایشان تأثیرگذاری حرکت و مبارزه دانشگاهی 
در پیروزی انقاب اسامی را به دلیل حضور 
عامل اصلی یعنی مبارزات روحانیت دانستند 
مبارزات  قدردان  ما  کردند:  خاطرنشان  و 
دانشجویان هستیم اما اگر این مبارزات بدون 
حضور مبارزات روحانیت بود، قطعًا به همان 
اتمام  به  و  شد  می  محدود  دانشگاه  محیط 

می رسید. 
رهبر معظم انقاب اسامی، »فراگیر بودن و 
روحانیت  حرکت  ویژگی  دو  را  تأثیرگذاری« 
افزودند:  و  برشمردند  اسامی  انقاب  در 
و  »مرجعیت  بخش  دو  از  قم  علمیه  حوزه 
به  )ره(  امام  است که  طاب« تشکیل شده 
دادند  می  اعامیه  مرجعیت،  بخش  عنوان 
که  بخشی  آن  اما  کردند  می  سخنرانی  و 
عمق  به  را  )ره(  امام  دیدگاههای  و  سخنان 
رساند،  مناطق  ترین  دست  دور  تا  و  جامعه 

روحانیت و طاب بودند. 
حضرت آیت ا… خامنه ای تأکید کردند: اگر 
حوزه علمیه قم نبود، حرکت امام )ره( شاید به 

موفقیت نمی رسید و این، نشان دهنده نقش 
استمرار  و  گیری  شکل  در  قم  علمیه  حوزه 

انقاب اسامی است. 
به  را  مردم  که  نیرویی  آن  افزودند:  ایشان 
راهپیمایی های بزرگ و  آورد و آن  خیابانها 
میلیونی را شکل داد، تأثیرگذاری طاب بود 
که فکر و نیت امام )ره( را در دورترین نقاط 

کشور نیز منتقل کردند. 
بر  تأکید  با  اسامی  انقاب  معظم  رهبر 
شکل  و  )ره(  امام  میان  واسط  حلقه  اینکه 
گیری انقاب اسامی، حوزه علمیه قم بود، 
به نقش ممتاز و  با توجه  خاطرنشان کردند: 
بی بدیل حوزه علمیه قم در پیروزی انقاب 
اسامی، اکنون انگیزه ها و طرح هایی برای 

»انقاب زدایی« از حوزه علمیه وجود دارد. 
حضرت آیت ا… خامنه ای گفتند: اگر بخواهیم 
انقابی«  و  نظام اسامی همچنان »اسامی 
زیرا  بماند  »انقابی«  علمیه،  حوزه  باید  بماند 
نماند، نظام در خطر  انقابی  اگر حوزه علمیه 

»انحراف از انقاب« قرار خواهد گرفت. 
ایشان با تأکید بر اینکه باید از هرگونه تاشی 
علمیه  های  حوزه  از  زدایی«  »انقاب  برای 
و  فکر  با  باید  افزودند:  کرد،  خطر  احساس 
این  با  آمیز،  حکمت  ریزی  برنامه  و  تدبیر 
همواره  قم  علمیه  حوزه  تا  کرد  مقابله  خطر 
یک حوزه انقابی و مهد انقاب باقی بماند 
و بینش و حرکت انقابی در آن توسعه یابد. 
به  اشاره  با  ای  خامنه  ا…  آیت  حضرت 
گاه  افزودند:  انقاب  با  مخالفت  های  شیوه 
می  مخالفت  انقاب  اصل  با  صراحت  به 
شود اما گاهی غیرمستقیم با مبانی و مبادی 
باید  که  شود  می  مخالفت  انقاب  اعتقادی 
بر  مکرر  تأکید  و  بود  حساس  زمینه  این  در 
ضرورت هوشیاری در مقابِل استکبار و امریکا 

به همین علت است. 
با  سلطه  نظام  مخالفت  اصلی  علت  ایشان 
در  ایران  ایستادگی  را  اسامی  جمهوری 
و  برشمردند  جهانی  ظالمانه  نظام  مقابل 

نباشد  ایستادگی  این  اگر  کردند:  خاطرنشان 
هر اسم و شکلی داشته باشید، نظام سلطه با 

شما مخالفتی نخواهد داشت. 
رهبرمعظم انقاب اسامی مخالفت با مبانی 
و  بصیر  و  حکیم  امام  تأکید  مورد  مسائل  و 
هوشیاِر ملت را از دیگر شیوه های مخالفت 
غیرمستقیم با انقاب و نظام اسامی خواندند 
و  سیاسی  تقابل  حقیقی  معنای  افزودند:  و 
تبلیغی با مبانی و تأکیدات امام خمینی )ره( ، 
ضدیت با اسام سیاسی و اسام نابی است 
که اولین بار پس از صدر اسام در ایران به 

تشکیل حکومت پرداخته است. 
که  با حرکتی  مقابله  راه حل  بیان  در  ایشان 
تضعیف تفکر و روحیه انقابی را در حوزه ها 
دست  های  مجموعه  گفتند:  کند  می  دنبال 
اندرکار حوزه به ویژه مجمع نمایندگان طاب 
حوزه علمیه قم می توانند با گسترش برنامه 
بدنه  با  محتوایی  و  منظم  ارتباط  شده  ریزی 
حوزه، تشکیل گروههای فکری برای دستیابی 
انقابی،  تفکرات  ترویج  صحیح  راههای  به 
ذهنی  شبهات  و  مشکات  حل  و  شناسایی 

طاب در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند. 
حضرت آیت اه خامنه ای مجمع نمایندگان 
طاب را پدیده بسیار خوبی ارزیابی کردند که 
باید از لحاظ قانونی و جایگاهی و نیز از لحاظ 
درونی و محتوایی تداوم یابد و تقویت شود. 

ایشان افزودند: با این نگاه و با برنامه ریزی 
مدرس  صدها  الهی  فضل  پرتو  در  و  ازم 
تکیه  با  و  تربیت می شوند  انقابی  و  موفق 
مدرسین،  و  معنوی طاب  و  قلبی  رابطه  بر 
در حوزه های علمیه، تفکر و روحیه انقابی 

هرچه بیشتر ترویج خواهد شد. 
سخنانشان  پایان  در  اسامی  انقاب  رهبر 
های  پدیده  برخی  وجود  با  کردند:  تأکید 
نامطلوب در گوشه و کنار، جهت گیری کلی 
حرکت کشور، خوب و رو به پیشرفت است و 
افق آینده به لطف پروردگار در همه زمینه ها 

روشن است. 

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه برنامه موشکی ایران 
آن  دنبال  و  نداریم  هسته ای  کاهک  ما  گفت:  است،  دفاعی 

هم نیستیم. 
به  کانبرا  در  که  کشورمان  خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
همتای  بیشاپ  جولی  با  گفت وگو  و  دیدار  از  پس  می برد  سر 
از  قدرردانی  ضمن  مشترک  خبری  نشست  در  استرالیایی 
درباره  امروز  کرد:  عنوان  استرالیا،  خارجه  وزیر  مهمان نوازی 
موضوعات متنوع و راه های گسترش همکاری ها گفتگو کردیم.

استرالیا  با  همکاری ها  گسترش  دنبال  به  اینکه  بیان  با  وی 
اقدامات  حوزه  گسترش  به  اشاره  با  هستیم،  زمینه ها  همه  در 
و  داعش  با  مقابله  بر  کشور   2 همکاری  بر  داعش  تروریستی 

افراط گرایی تاکید کرد.
ظریف با بیان اینکه ما و استرالیا درباره مبارزه با تروریسم 
جمهور  رئیس  پیشنهاد  به  داریم،  مشترکی  دیدگاه های 
افراطی گری  و  خشونت  از  عاری  جهان  درباره  کشورمان 
این  در  یکدیگر  با  می توانند  کشور   2 افزود  و  کرد  اشاره 

کنند. همکاری  زمینه 
مناسبات  درباره  خود  استرالیایی  همتای  با  که  کرد  عنوان  وی 

دوجانبه، حقوق بشر، افراط گرایی و... گفت وگو کرده است.
سیاسی  استفاده  و  بشر  حقوق  موضوع  به  اشاره  با  ظریف 
انتخابات  که  است  منطقه  کشور  تنها  ایران  افزود:  آن  از 

می کند. برگزار 
وی همچنین گفت:  ما از برنامه موشکی خود علیه هیچ کشوری 

استفاده نمی کنیم و برنامه موشکی ما دفاعی است.
ظریف بر همکاری 2 کشور در زمینه های مختلف از جمله مبارزه 

با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان تاکید کرد.
وی در پاسخ به سوالی با بیان اینکه ایران مخالف افراطی گری 
است، درباره بحران سوریه بر حل این بحران از طریق راه حل 

سیاسی تاکید کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی اسام را دین صلح و دوستی برشمرد 
و افزود: اسام مخالف افراطی گری است و مسلمانان نیز قربانی 

داعش و گروه های افراطی خشن شده اند.
خبرنگار افغان به زبان فارسی از ظریف پرسید که شما از استرالیا 
دنبال  به  ما  کرد:  عنوان  پاسخ  در  ظریف  که  می خواهید؟  چه 
همکاری با استرالیا هستیم و معتقدیم ظرفیت های متنوعی برای 

همکاری بین 2 کشور وجود دارد.

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی درباره برنامه موشکی 
گفت: آزمایش موشکی ایران نقض قطعنامه 2231 نیست.

وی عنوان کرد: ما کاهک هسته ای نداریم و به دنبال آن نیز 
نیستیم. ظریف افزود: برنامه موشکی ما دفاعی است.

حضرت آیت ا... خامنه ای :
با وجود برخی پدیده های نامطلوب، جهت گیری کلی حرکت کشور خوب است 

ظریف در دیدار با همتای استرالیایی: 
کاهک هسته ای نداریم و دنبال آن هم نیستیم

ابوترابی فرد در صحن علنی مجلس:
شورای نگهبان ایحه دو دوازدهم بودجه 95 را 

تأیید کرد

نایب رئیس اول مجلس از تأیید ایحه دو دوازدهم بودجه 
95 توسط شورای نگهبان خبر داد.

حجت ااسام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول 
مجلس شورای اسامی پیش از پایان آخرین نشست علنی 
داشت:  اظهار  کوتاهی  سخنان  در  جاری  سال  در  مجلس 
ایحه دو دوازدهم بودجه 95 را که روز گذشته دولت تقدیم 
مجلس کرد و امروز هم نمایندگان آن را به تصویب رساندند، 
به تأیید شورای نگهبان رسید، بنابراین دولت در آغاز سال 
را  قانونی خود  اقدامات  دوازدهم  دو  ایحه  با  می تواند   95

انجام دهد.
و  توسعه«  ششم  »برنامه  تلفیق  کمیسیون های  افزود:  وی 
»بودجه سال 1395 کل کشور« طبق برنامه اعام شده امروز 
و فردا جلسه خواهند داشت و در آغاز سال 95 نیز بررسی 
ایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد 
گرفت؛ با نهایی شدن رسیدگی به ایحه برنامه ششم توسعه 
در کمیسیون تلفیق، این ایحه نیز در دستور پارلمان قرار 

خواهد گرفت.
برای  نو،  تبریک سال  با  پایان  در  اول مجلس  رئیس  نایب 

ملت ایران در سال 95 آرزوی موفقیت و توفیق کرد.

هشدارهای پلیس خوزستان 
در رابطه با پیشگیری از وقوع سرقت

انتظامی خوزستان از شهروندان   معاون اجتماعی فرماندهی 
و  نکات  به  ها  سرقت  وقوع  از  پیشگیری  منظور  به  خواست 

هشدارهای پلیسی توجه کنند.
از  پیشگیری  خصوص  در  موسوی  رحمان  سید  سرهنگ 
کیف قاپی توصیه کرد: شهروندان از حمل و جابجایی پول 

نقد به میزان زیاد خودداری کند. 
صورت  به  یا  و  موتورسیکلت  با  قاپ  کیف  افراد  معمواً 
پیاده در اطراف بانکها، بنگاهها و مناطق شلوغ و پر تردد، 
مناسب  دنبال فرصت  به  مراکز خرید  و  بازار  ها،  دفترخانه 
موتورسواران  خصوصا  خود  اطراف  مراقب  بنابراین  هستند 

باشید.
قرار  از  بانک،  از  نقد  وجه  اخذ  هنگام  افزود: همچنین  وی 
دادن پول در کیسه نایلون خودداری کرده و از به نمایش 
گذاشتن طاجات، وجه نقد و اشیا قیمتی در داخل کیف 

دستی خودداری کنید.
گوشی  سرقت  از  پیشگیری  های  راه  به  اشاره  با  موسوی 
تلفن همراه نیز اظهار کرد: اغلب افراد در هنگام معامله یا 
انجام امور اداری، گوشی همراه را در جلوی پیشخوان قرار 
می دهند که کاری اشتباه است و امکان وقوع سرقت را به 
همراه  تلفن  گوشی  از  استفاده  زمان  در  دهد.  می  سارقان 
مواظب اطراف خود باشید تا گوشی توسط افراد موتورسوار 

مودر سرقت قرار نگیرد.
تلفن همراه  باای گوشی  ارزش  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
و نیز حجم فیزیکی آن، در هنگام پیاده روی از قرار دادن 
گوشی در جیب پشت لباس و در هنگام ترک خودرو از قرار 
دادن گوشی تلفن همراه در روی داشبور خودرو یا در مکانی 

که در معرض دید سارقان باشد خودداری کنید.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: تا حد 
فاکتور  و  کارتن  فاقد  همراه  تلفن  گوشی  خرید  از  امکان 
فروش خصوصا از داان در بازار خودداری و از در اختیار 
قرار دادن گوشی تلفن همراه خود جهت برقراری تماس به 

افراد رهگذر و ناشناس جدا خودداری کنید.

حمله انتحاری های داعش به نیروهای پیشمرگه 
در جنوب کرکوک خنثی شد

گروه  این  از  انتحاری  و 6  داعش  نیروهای  امروز  بامداد  حمله 
تروریستی به مقر نیروهای پیشمرگه در جنوب کرکوک خنثی شد.

 6 تکفیری انتحاری داعش، صبح امروز )سه شنبه( به جبهه های 
نیروهای پیشمرگه در روستای »کراو« در جنوب کرکوک حمله 

کردند اما نیروهای مذکور موفق به مهار این حمله شدند.
سرهنگ »سوارة توفیق« فرماندهی یگان خمپاره ای در نیروهای 
با شبکه  پشتیبانی محورهای مختلف درگیری در گفت وگو 
»روداو« اظهار داشت: افراد مسلح داعش با کمک 6 انتحاری در 
ساعت 5:30 بامداد امروز به نیروهای پیشمرگه حمله کردند اما 

نیروهای ما مانع اجرایی شدن این عملیات شدند.
وی افزود: تروریست ها قصد داشتند از شرایط آب و هوایی و 
مه ایجاد شده در منطقه، به نفع خود سوء استفاده کنند اما 
با واکنش فوری نیروهای ما مواجه و عقب نشینی کردند و 

شماری از آنها نیز کشته شدند.

نرخ مرغ در بازار به ۷000 تومان رسید
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اعام کرد: قیمت هر کیلوگرم 
افزایش نسبت به روز گذشته به  با 200 تومان  امروز  مرغ 

7000 تومان رسیده است. 
مهدی یوسف خانی نرخ مرغ زنده را امروز سه شنبه  4500 
عنوان کرد و اظهارداشت: قیمت این کاا در عمده فروشی 
میدان بهمن 6400، درب کشتارگاه  6400  و توزیع درب 

واحدهای صنفی 6500 تومان است. 
)مراکز  صنفی  واحدهای  درب  مرغ  نرخ  اینکه  بیان  با  وی 
خرده فروشی( 7000 تومان است، افزود: قیمت ران مرغ با 
کمر 6000 تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با نرخ  مرغ و 

7000 تومان است. 

فرمانده کل سپاه گفت: امروز هدف دشمنان از تقابل با جبهه 
از  جلوگیری  و  اسامی  انقاب  کردن  محدود  نیز  مقاومت 
حال  در  هم  تهدید  این  خدا  یاری  به  که  است  آن  گسترش 

تبدیل شدن به فرصت است. 
در  سپاه  کل  فرمانده  جعفری  محمدعلی  پاسدار  سرلشکر 
حرم  مدافع  شهدای  همسران  اندیشی  هم  همایش  اولین 
الغدیر  فرهنگی  مجتمع  در  سپاه  ایثارگران  اداره  همت  به  که 
نیروی زمینی سپاه برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت 
در  و  اسامی  حکومت  تشکیل  علیها،  اه  سام  زهرا  فاطمه 
از  شهدا  تمامی  نهایی  هدف  را  اسام  گرفتن  قرار  حاکمیت 
کرد:  تصریح  و  عنوان  تاکنون  السام(  معصومین)علیهم  ائمه 
دفاع حضرت زهرا )س( از وایت در واقع دفاع از اسام بود و 
از توصیه  امروز نیز شاهدیم که وصیت نامه های شهدا  مملو 
به حفظ اسام، پشتیبانی از امام و ولی فقیه و حفظ و حراست 

انقاب اسامی است. وی تصریح کرد: در سال های دفاع  از 
را  اسامی  ایران  واهی  بهانه های  با  دشمنان  هرچند  مقدس 
مورد تجاوز قرار دادند، اما هدف اصلی آنها جلوگیری از توسعه 
و گسترش انقاب اسامی در جهان بود و این تقابل تا به امروز 
نیز ادامه دارد. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ماهیت تهدیدات 
نظام سلطه و استکبار بر علیه انقاب اسامی معطوف به حوزه 
های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شده است، خاطرنشان کرد: 
نظام  علیه  امنیتی  حتی  و  نظامی  تهدیدات  امروز  حمداه  به 
به  منجر  و  شده  تبدیل  فرصت  به  اسامی  جمهوری  مقدس 

توسعه گفتمان انقاب اسامی در جهان گردیده است.
وی افزود: امروز هدف دشمنان از تقابل با جبهه مقاومت نیز 
آن  گسترش  از  جلوگیری  و  اسامی  انقاب  کردن  محدود 
شدن  تبدیل  حال  در  هم  تهدید  این  خدا  یاری  به  که  است 

به فرصت است.

ظرفیت  افزایش  از  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون 
پهنای باند اینترنت به 500 گیگابیت بر ثانیه با هدف برقراری 

ارتباطات اینترنتی بدون مشکل در ایام نوروز 95 خبر داد. 
برای  شده  انجام  سازی  ظرفیت  به  اشاره  با  خسروی  محمود 
شبکه زیرساخت ارتباطی کشور، اظهار داشت: پیش بینی می 

شود ارتباطات بدون نقص برای نوروز 95 داشته باشیم.
برقراری  به  اشاره  با  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  مدیرعامل 
و   94 اسفند   7 انتخابات  زمان  در  مشکل  بدون  ارتباطات 
کرد:  تاکید  شرکت  این  سوی  از  گرفته  صورت  تاشهای 
ظرفیتهای شبکه را برای برقراری ارتباطات اینترنت نسبت به 

دو ماه گذشته افزایش محسوسی داده ایم.

وی با بیان اینکه در 22 بهمن ماه، ظرفیت پهنای باند اینترنت 
نوروز  برای  داد:  ادامه  بود،  ثانیه  بر  گیگابیت   307 الملل  بین 
95 حدود 200 گیگابیت به ظرفیت پهنای باند اینترنت اضافه 
 500 به  الملل  بین  اینترنت  ظرفیت  اساس  براین  کردیم. 

گیگابیت بر ثانیه افزایش می یابد.
اینکه  به  اشاره  با  فناوری اطاعات  ارتباطات و  معاون وزیر 
ثانیه  بر  ترابیت   4 به  نیز  کشور  داخلی  باند  پهنای  ظرفیت 
به  دسترسی  برای  مشکلی  کرد:  خاطرنشان  است،  رسیده 
وجود  نوروز،  ایام  در  باند  پهنای  ظرفیتهای  نظر  از  اینترنت 
این  از  ندارد و کاربران هرچه قدر که می خواهند می توانند 

کنند. استفاده  شبکه 

سرلشگر جعفری:
هدف دشمن از تقابل با مقاومت، جلوگیری از گسترش انقاب اسامی است

ظرفیت اینترنت به ۵۰۰گیگابیت رسید

دیدگاه خبر
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خانواده4
اقتصاد هفته

هوش کودکان با این غذاها زیاد می شود !

این مواد غذایی برای بهبود عملکرد مغز کودک ازم هستند.یک 
رژیم غذایی سالم و متعادل نه تنها برای بدن کودکان مفید است 
بلکه برای مغز هم سودمند است. مصرف مواد غذایی درست می 
درست  کند.  تمرکز کمک  و  حافظه  مغز،  عملکرد  بهبود  به  تواند 
مانند بدن، مغز هم مواد مغذی را از غذاهایی که می خوریم جذب 
می کند. در ادامه با 10 غذای بسیار مفید که می تواند قدرت مغز 

کودکان را افزایش دهد، آشنا خواهید شد.
1.ماهی سالمون:

ماهی سالمون کم کالری بوده و مقدار چربی های اشباع شده در آن 
ناچیز است ولی سرشار از پروتئین و اسیدهای چرب ضروری امگا 
3 است. امگا 3ها چربی های مفید و سالمی هستند که بدن قادر به 

تولید آن نیست.
ماهی های چرب مانند ماهی سالمون منبع غنی اسیدهای چرب 
امگا3 هستند که برای رشد و عملکرد مغز ضروری هستند. مصرف 
میزان کافی این اسیدهای چرب می تواند به بهبود مهارت های 

ذهنی کودک کمک کنید.
2.تخم مرغ:

تخم مرغ ماده بسیار مفیدی در جهت تقویت حافظه است؛ به ویژه 
اینکه مادران باردار هنگام بارداری و زمانی که جنینی را در رحم 
دارند، تخم مرغ مصرف کنند در هوش فرزندشان بسیار موثر است.

تخم مرغ منبع عالی پروتئین است. زرده تخم مرغ حاوی کولین 
است که یک ماده مغذی مهم برای رشد حافظه است

3- اسفناج: 
بسیاری  بروز  از  گیاهی  بافت های  از  برخورداری  دلیل  به  اسفناج 
زنانی  می دهد  نشان  تحقیقات  می کند.  پیشگیری  بیماری ها  از 
که از اسفناج و سبزی های سبز دیگر استفاده می کنند، پیر شدن 
آنزیم های  دلیل  به  اسفناج  می اندازند.  تأخیر  به  را  سلول هایشان 
موجود در برگ هایش، سیناپس بین سلول ها را تسهیل می بخشد 
فولیک  نام  به  دارویی  ماده  از  اسفناج  تقویت می کند.  را  و هوش 
اسید برخوردار است که در جهت تقویت حافظه موثر است. اسفناج 
همچنین برای مبتایان به عارضه قلبی بسیار مفید است. اسفناج 

حاوی مواد آنتی اکسیدان نیز است.
4.کره بادام زمینی:

 کره بادام زمینی از مواد غذایی مورد عاقه کودکان است و چون 
حاوی ویتامین ای - نوعی آنتی اکسیدان که از غشای سلول های 
عصبی محافظت می کند - نیز هست، برای مغز بسیار مفید است. 
عاوه بر این کره بادام زمینی حاوی تیامین است که برای مغز مفید 

است و گلوکز که انرژی مورد نیاز کودک را تامین می کند.
5. غات سبوس دار:

غاتی مانند سویا، لوبیا، نخود فرنگی و عدس از روغن بسیار مفیدی 
برخوردارند که در جهت تقویت حافظه ازم است.

غات سبوس دار مانند نان تولید گلوکز  می کنند که یک منبع 
انرژی است که مغز به آن نیازمند است. غات سبوس دار حاوی 

ویتامین ب هم هستند که برای سیستم عصبی مفید است
6. انبه:

این میوه ماده دیگری است که در تقویت حافظه بسیار مفید است. 
با این که این میوه چرب است و دارای بافت های چربی است اما 
باعث می شود که گردش خون تسریع یابد. هنگامی که گردش 
و  برسد  مغز  به  بیشتری  باعث می شود خون  خون سریع تر شود 

همچنین این میوه در حافظه نیز موثر است.
7.انواع توت ها:

توت ها می توانند به بهبود حافظه کمک کنند، توت ها حاوی 
های  دانه  هستند.  دیگر  های  اکسیدان  آنتی  و  ث  ویتامین 
عملکرد  به  که  هستند  امگا3  ها  چربی  حاوی  ها  توت  درون 

مغز کمک می کند.
8.لوبیا:

لوبیا برای مغز کودکان بسیار مفید است چون دارای انرژی ناشی 
معدنی هستند.  مواد  و  ویتامین  و  فیبر  پروتئین،  کربوهیدرات،  از 
لوبیا چیتی  و  قرمز  لوبیا  دارد.  نگه می  باا  را  انرژی  لوبیا سطح 
اسیدهای  از  بیشتری  مقدار  لوبیا حاوی  انواع  با سایر  مقایسه  در 
و  مفید  بسیار  مغز  و عملکرد  رشد  برای  که  امگا3 هستند  چرب 

سودمند است.
9.سبزیجات رنگی:

سبزیجاتی که رنگی هستند منبع آنتی اکسیدان هستند که سلول های 
مغزی را سالم نگه می دارند. بعضی از سبزیجات که باید حتما در رژیم 
غذایی کودک وجود داشته باشند شامل گوجه فرنگی، کدو تنبل، هویج 

و اسفناج است.
10.روغن زیتون:

روغن  و  آنتی اکسیدان ها  از  سرشار  غذاهای  معتقدند،  محققان   
زیتون حافظه را تقویت می کند

11. ماست و شیر:
 آیا می دانید یک پیاله ماست دارای امگا 3 و دی اچ ای است. امگا 
3 و دی اچ ای مواد بسیار مفیدی در جهت تقویت حافظه است. 
اگر فرزندتان در زمان رشدش هر روز ماست مصرف کند، تأثیر 

بسیاری بر روی رشد او دارد.
انواع ویتامین ب برای رشد بافت های مغزی، انتقال دهنده های 
عصبی و آنزیم ها است و محصوات لبنی منبع خوبی برای این 
یا ماست کم چرب منبع غنی پروتئین  مواد غذایی هستند. شیر 
منبع سرشار  لبنیات هم چنین  مغز هستند.  برای  و کربوهیدرات 
ویتامین د هستند که کودکان و نوجوانان در مقایسه با بزرگساان 
به مقدار بیشتر از آن نیاز دارند. پنیرهای کم چرب هم حاوی مقدار 

زیادی کلسیم هستند.
12- شکات:

حافظه  تقویت  باعث  که  است  موادی  از  دیگر  یکی  نیز  شکات 
می شود. البته بهتر است شکات هایی را مصرف کنید که یا تلخ 

هستند و یا حاوی شیر باشند.

بهترین روش پخت کلم بروکلی و روش 
شستشوی کلم بروکلی

است  سبزیجاتی  ترین  خوشمزه  از  یکی  بروکلی  کلم 
ولی  شود،  می  استفاده  غذاها  و  سااد  انواع  برای  که 
با  که  دارد  ریزی  های  کرم  طعم  خوش  سبزی  این 

شستشوی ساده از بین نمی رود.
وجود  کرم هایی  بروکلی  کلم  داخل  می گویند  برخی 
برای  نمی رود، پس  بین  از  معمولی  با شستن  که  دارد 
انگل زدایی این سبزی پرخاصیت چه باید کرد؟ در این 
نوشتار چند راه برای انگل زدایی از این سبزی مفید و 

پرخاصیت را یادآور می شویم.
ابتدا به مدت 10 دقیقه بروکلی ها را در3 لیتر آب ولرم 
همراه با یک گرم )نصف قاشق چای خوری( پودر پرکلرین 

70 درصد خیس کنید.
سپس کلم انگل زدایی شده را از روی کفاب جمع آوری 
باقی  تا  با آب سالم شستشو دهید  را دوباره  کرده و آن 

مانده مایع ضر عفونی کننده از آن جدا شود.
برای طبخ کلم بروکلی، روش های گوناگونی وجود دارد اما 
پختن درون آب و روی اجاق گاز و بخارپز کردن با اندکی 
بهترین  زیتون  روغن  خوری  سوپ  قاشق  یک  و  نمک 

روش های پختن کلم بروکلی است.
باید دقت  بپزید  را  بروکلی هایتان  دارید کلم  اگر دوست 
کنید که حتما بعد از 5 دقیقه آن ها را کنترل کنید. برای 
این کار، کافی است یک چنگال را درون کلم ها فرو کنید 

تا مطمئن شوید کاما پخته  است.
 اگر پخته بود فورا آن ها را از روی شعله مستقیم بردارید. 
یادتان باشد کلم بروکلی به حرارت حساس است و فورا 

از بین می رود.
یک روش دیگر هم برای از بین بردن انگل های بروکلی 
گذاشتن آن ها در 3 دقیقه آب جوش است. با این ترتیب 
می توانید با خیال راحت از این سبزی مفید استفاده کنید.

راه دیگر هم خیس کردن بروکلی به مدت 5 دقیقه در 
آب همراه با سرکه و یا نمک به میزانی است که آب طعم 

ترشی و یا شوری را بگیرد.

حداقل و حداکثر هزینه 
سبزی پلو ماهی شب عید

شب  در  که  است  دیرینه  رسم  یک  ماهی  پلو  سبزی 
چهارشنبه آخر سال و یا شب سال نو میهمان سفره های 

ایرانیان بوده است.
خوردن سبزی پلو ماهی یکی از نشانه های نزدیک شدن 
به نوروز در هر خانواده ایرانی است و از باورهای قدیمی 
ما نشأت می گیرد، طبق گفته گذشتگان ماهی داستان 
روایت می کند که حضرت سلیمان  را  حضرت سلیمان 

انگشتر خود را در شکم ماهی پیدا کرد.
نشانه  که  ماهی  کنار  در  برکت  نشانه  به  برنج  خوردن 
و  برکت  از  حکایت  که  سبزی  همراه  به  است  حیات 
ایرانی مرسوم  از خانواده های  زایش دارد، در بسیاری 

بوده و هست.
سبزی پلو ماهی گاهی اوقات در شب چهارشنبه آخر سال 
میهمان سفره های ایرانیان هست و در برخی خانه ها شب 
رو حداقل  از همین  یافت می شود  ها  نو در سفره  سال 
برای یک  را  لذیذ  این غذای  تهیه  و حداکثر هزینه های 
خانواده 4 نفره طبق قیمت های بازار محاسبه کرده و برای 

شما قرار داده ایم.

تهیه کلوچه های نوروزی

شیرینی های نوروزی انواع و اقسام بسیاری دارند. برای 
های  کلوچه  امسال  نوروز  در  میهمانانتان  از  پذیرایی 

خانگی خوش طعمی درست کنید.
طرز تهیه کلوچه های نوروزی :

فر را روی 175 درجه سانتی گراد تنظیم کنید. کره را 
جوش  و  آرد  کنید.  مخلوط  شکر  غذاخوری  قاشق   2 با 
شیرین را با هم الک کنید و با کره هم زده شده،خامه و 
دو عدد زرده تخم مرغ مخلوط کنید تا خمیر به دست 
بیاید. سفیده تخم مرغ را با شکر هم بزنید تا فرم بگیرد.

خمیر را به شکل مستطیلی روی کاغذ روغنی  باز کنید 
و سفیده تخم مرغ را روی سطح آن  کامل بمالید و لوله 
بگیرید.  کمک  روغنی  کاغذ  از  کردن  لوله  برای  کنید. 
خمیر لوله شده را به اندازه 1.5 سانتی متر برش بزنید 

و با فاصله روی سینی فر حاوی کاغذ روغنی بچینید.
بگذارید به مدت 17-15 دقیقه بپزد تا روی آن طایی 
سپس  شود،  خنک  بگذارید  و  بیاورید  در  فر  از  شود. 

پودر قند روی آن بپاشید.
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برای  حاا  همین  از   ، است  راه  در  تعطیات 
اینکه فرزندتان روزهای تعطیات را کجا باشد 
، باهم صحبت کنید و به نتیجه برسید .بگذارید 

عید به کودک شما هم خوش بگذرد.
 تعطیات فرصت های شگفت انگیزی برای 
کردن  برقرار  و  عاقه  و  عشق  دادن  نشان 
از  سپاسگزاری  خانواده،  و  دوستان  با  ارتباط 
و  است  شده  اعطا  ما  به  که  الهی  نعمتهای 
لذت بردن از نعمتها در اختیار ما می گذارد. با 
این حال تعطیات ممکن است استرس نیز به 
همراه داشته باشد. بسیاری از افراد برنامه های 
مفصلی برای تعطیات خود در نظر می گیرند 
استرس  خود  ها  برنامه  فراوان  حجم  این  که 
زاست. اما برخی دیگر از خانواده ها،؛ استرس 

شان از جنس دیگری است.
زمانی که طاق در خانواده ای اتفاق افتاده باشد، 
بسیاری از والدین و بچه های این خانواده ها در 
تعارض  امیدی،  نا  آشفتگی،  احساس   خودشان 

و ناکامی می کنند.
در این زمان از سال مهم است که به یاد داشته 
نیست  زا  استرس  زمانی  موقعیت  این  باشید 
نیازهای  به  اول  وهله  در  قادرند  والدین  که 
کودکانشان رسیدگی کنند. در زیر چند شاخص 
آنها جشن سال  با کمک  که  است  ارائه شده 
کمتر  هایتان  بچه  و  شما  برای  تواند  می  نو 

استرس زا باشد.
* شما نیاز به انطباق با انتظارات تان دارید

تمرکز  هایتان  بچه  نیازهای  بر  کنید  تاش 
کنید و متوجه باشید که چگونه تصمیمات تان 
در مورد تعطیات به طور مستقیم بر آنها تاثیر 
می گذارد. به آنچه آنها تمایل دارند فکر کنید 
و اینکه چه چیزهایی برای آنها در این روزها 

مهمتر هستند.

* توجه به خواسته فرزندان کنید
فرزندان طاق از یک موهبت بسیار بزرگ در 
زندگی یعنی داشتن یک خانواده کامل محروم 
نقش  اینکه  بر  عاوه  کنید  سعی  لذا  هستند 
سعی  کنید،  می  ایفا  خوبی  به  را  خود  والدینی 
ایامی مثل  یا  و  با شماست  ایامی که  در  کنید 
ایام نوروز بهترین ساعات و لحظات را برای وی 
برنامه  این  در  اینکه  کنید ضمن  ریزی  برنامه 

ریزی حتما به نظر فرزندتان توجه خاص کنید.
* برنامه های تان در مورد تعطیات را به بچه ها 

اطاع دهید
بچه ها نیاز دارند بدانند در تعطیات کجا می روند 
و با چه کسی. از کودکتان برای داشتن ارتباط با 
والد دیگر و اعضای فامیل در طی این زمان خاص 

حمایت کنید.
ها  بچه  اینکه  مورد  در  کردن  بحث  از   *

تعطیاتشان را در کجا بگذرانند پرهیز کنید
به خاطر داشته باشید آنچه برای بچه ها مهم 
است این نیست که آنها با چه کسی روزهای 
مهم  آنها  برای  کنند،  می  سپری  را  عیدشان 

است که والدین شان در مورد اینکه چه کسی 
با او در تعطیات باشد با هم جنگ نکنند. در 
حالی که تقسیم روزهای عید برای والدین جدا 
شده چالش برانگیز است اما به خاطر بچه ها، 
با هم دعوا نکنید و سعی کنید تنش های تان 

را به حداقل برسانید.
مسافرت  به  فرزندتان  با  خواهید  می  اگر   *

بروید، به والد دیگر اطاع دهید
اگر می خواهید همراه با فرزندتان به سفر بروید 
به والد دیگر اطاع دهید. به او جزییات سفرتان 
نیز  را بگویید که چه موقع و کجا می روید و 
اینکه چگونه او می تواند با فرزندش در تماس 
والد  با  ارتباط  داشتن  برای  کودکتان  از  باشد. 
دیگر و اعضای فامیل در طی این زمان خاص 

حمایت کنید.
* به بچه تان کمک کنیدهدایایی را برای والد 

دیگر بخرد یا بسازد
شادی  روزها  این  در  که  دارند  نیاز  ها  بچه 
هدیه دادن را تجربه کنند. با کمک به او برای 
خریدن یا ساختن یک هدیه برای والد دیگر به 

رابطه  پیام می دهید که شما حامی  فرزندتان 
اش با والد دیگر هستید.

* اول با همسر سابق تان هماهنگ شوید
چانه زنی ها و احتماا بررسی های احتمالی در 
عید  در  فراغت  اوقات  گذران  چگونگی  زمینه 
نورورز را با همسر سابق تان انجام دهید، وقتی 
به نتیجه مثبت رسیدید و بحث و جدلها به پایان 

رسید آنگاه نتیجه را به اطاع فرزندان برسانید.
* بچه ها را بر علیه همسر سابق تان نشورانید

هر اتفاقی هم بیفتد و شما و همسر سابق تان 
از هم خاطره تلخ داشته باشید باز هم شما دو 
نفر والدین این فرزند هستید لذا هرگز در مورد 
فرزندتان  با  دیگر  والد  های  کاستی  و  معایب 
صحبت نکنید چون قطعا به ضرر خودتان هم 

تمام می شود.
* برای فرزندتان وقت جدی بگذارید

اگر فرزندتان با شما زندگی نمی کند و صرفا 
تعطیات عید را قرار است با شما زندگی کند، 
توصیه می کنم در این مدت حداکثر استفاده را 
از این ایام ببرید و زمان زیادی صرف صحبت 
کردن و نزدیک شدن به دنیای فرزندتان کنید

* زمان هایی که فرزندتان با همسر سابقتان 
است از زمان تان به صورت مثبت استفاده کنید

صرف روزهای تعطیات سال نو بدون حضور 
فرزندتان واقعا سخت است. برای اینکه سختی 
با دوستان نزدیکتان و  این روزها را کم کنید 
اعضای خانواده تان برنامه هایی را ترتیب دهید 
برای  ویژه  کاری  انجام  برای  زمان  این  از  یا 

خودتان استفاده کنید.
امیدوارم هیچ خانواده ای در موقعیت این مقاله 
قرار نگیرد و تمام کودکان از نعمت داشتن پدر 
و مادر کنار یکدیگر بر سر سفره ی هفت سین 

برخوردار باشند.

نگرانم، نه رویم می شود که به او بگویم ما چه 
رسم و رسوماتی داریم و نه می توانم جواب 
عقد  زمان  آید  می  یادم  بدهم.  را  ام  خانواده 
این موضوعات حاشیه های  کردگی خواهرم 
هم  حاا  کرد.  می  درست  او  برای  زیادی 
هم  ما  برای  ها  حاشیه  طور  این  که  نگرانم 

دردسر شود.
بگذارید طور دیگر برای تان تعریف کنم. من 
یک خانواده کاما سنتی دارم. مراسم ازدواج 
برای ما پر است از باید و نباید های تعریف 
نشده! چیزهایی مثل قباله پیچ و خلعتی و شب 

چله ای و... که جای خود را دارد.
ما رسم داریم حتی اعیاد کوچک هم به عروس 
و داماد کادو بدهیم. حال عید نوروز که جای 
خود را دارد. از طرفی خانواده من رسم دارند تا 
وقتی دختری عقد کرد، هنگام عید، همسرش 
برای او خرید انجام دهد.حال من مانده ام که 
چگونه به همسرم بگویم که امسال شما باید 
برای من لباس و لوازم دیگر بخرید و از طرفی 
هدیه  یک  آیید  می  دیدنم  برای  عید  وقتی 
مناسب مانند طا هم همراه خودتان بیاورید.

ازطرفی همه داماد ها در خانواده ما این کار را 
انجام می دهند.

اما همسر من دانشجوست و نمی تواند این قدر 
هزینه کند. نمی دانم چگونه به خانواده خودم 
بگویم که دور برخی از آداب و رسوم را فاکتور 
بگیرند. نگرانم و دلشوره دارم و این موضوع بر 

روابط من و همسرم تاثیر گذاشته است.
نیست.  شرح حالی که خواندید، یک داستان 
واقعیت و احساس یک دختر خانم در دوران 

این  که  هایی  نگرانی  و  است  کردگی  عقد 
او گرفته.او  از  را  برای شناخت  فرصت خوب 
باشد  ای  آینده  فکر  به  ایام  این  آنکه  بجای 
که باید باهم بسازند، درگیر حرف ها و اداب و 

رسومی است که هیچ پشتوانه منطقی ندارد.
هدیه قرار است الفت و مهربانی را زیاد کند، 
های  مشق  مثل  و  باشد  جوش  خود  باید 
اجباری دوران مدرسه، فرد را کسل نکند. حال 
در فرهنگ ما برخی از هدایای دوران نامزدی 
و عقد کردگی مانند جریمه های طوانی است 

که باید از یک کلمه صد بار می نوشتیم!
ی هدیه می تواند درست کارکردی بر خاف 
آنچه بخاطر آن ساخته شد، داشته باشد.مثل 
آب دریا که بر تشنگی می افزاید چون شور 
است و کارهایی این چنینی هم بر اختافات 

اضافه می کنند چون شورش را در می آورد.
هدیه دادن گاهی با توقعات کاذب و تجمات 

بی شماری همراه می شود و بعد از مدتی کم 
کم جنبه ی وظیفه پیدا می کند. از همه این 
ها مهم تر، در میان دلهره های مالی دختر 
و پسر که در دوران عقد مرسوم است، هدیه 
دادن می تواند یک بار به بارهای مالی این 

دوران اضافه کند.
اما واقعا باید با این نوع آداب و رسوم چگونه 
جوان  است  بهتر  اول  قدم  در  کنیم؟  رفتار 
به  بسپارند  را  خودشان  آنکه  بجای  ها  تر 
دست اینگونه حرف ها در فضایی مناسب با 
که  کنند.بگویند  صحبت  شان  های  خانواده 
نمی خواهند کاری را صرفا چون همه انجام 
می دهند انجام دهند. با یک فرهنگ سازی 
درست بسیاری از این مشکات حل می شود.

بحث اینکه آیا خرج و مخارج دختر در زمان 
عقد بر گردن همسرش هست یا پدرش هم 
هیچ  و  دارد  ها  خانواده  فرهنگ  به  بستگی 

قانونی در ایران وجود ندارد که بعد از دوران 
دختر  مخارج  و  جیبی  تو  پول  باید  پسر  عقد 
را تامین کند اما آنها همسر هم هستند و اگر 
از ذهن  دور  انجام دهد،  کاری  پسری چنین 
نیست اما نباید یک تکلف دست و پا گیر شود.

فرهنگ سازی برای خانواده ها که می تواند 
از طریق رسانه ها انجام شود به جای خود اما 
بر عهده ای خود  ترین فرهنگ سازی  مهم 
جوانان است. اینطور رفتارها مثل یک موج می 
ای  مهریه  شود.  ایجاد  خانواده  یک  در  تواند 
ما  اما  و....  در حد ضرورت  سبک، جهازهای 
درست برعکس رفتار می کنیم. هر سال به 
موج تشریفات زیر یک سقف رفتن می افزاییم 
و  دختران  شدن  تر  خوشبخت  اش  نتیجه  و 

پسران مان نیست!
بهتر است هدایای دوران عقد بجای طاهای 
گران قیمت، هدایای زیبایی باشد که می تواند 
اات  زیور  مثا  شود.  ماندگار  یادگاری  یک 
نقره که هم قیمت کمتری دارد و هم زیباست 
و ازم نیست برای همه توضیح داده شود که 
نقره است یا طا! البته این در شرایطی است 
که واقعا دختر و پسر نتوانند خیلی ساده بگویند 
که نمی خواهند طبق عرف اشتباه عمل کنند. 
در این شرایط می شود با حفظ ظاهر کاری 

کنند که از نظر مالی هم دچار مشکل نشوند.
مهم این است که در آغاز راه شراکت برای یک 
عمر زندگی در عین حال که حرمت بزرگ تر 
ها حفظ می شود اما سنت های دست و پا گیر 
ببرد. شادی هایی  بین  از  را  نتواند شادی ها 

مثل اولین عید نوروز کنار هم بودن!

چگونه اوقاتی خوش برای فرزندان طاق رقم بزنیم؟ 

اولین نوروز با نامزد محترم

نکاتی برای تغذیه کودکتان نکات خانه داری

گیـاه شاه پسند جزو گیاهانی 
است که برای رفع مشکاتی 
مشکات  بی خوابی،  مانند 
گوارشی، کمردرد، تب و غیـره 

مـوثـر عمـل می کند .  
در هـزارتوی طبیعت گیاهانی 
که  فوق العاده  درمانی  خواص  با  دارند  وجود 
خدمت  سنگین  هزینه های  تحمیل  بدون 
زیادی به سامتی می رسانند. گیاه شاه پسند 
نیز جزو گیاهانی است که برای رفع مشکاتی 
مانند بی خوابی، مشکات گوارشی، کمردرد، 
تب و غیره موثر عمل می کند. در این مطلب 
گلچینی از خواص این گیاه را بازگو می کنیم. 

لطفًا با ما باشید. 
1- شاه پسند برای رفع مشکات گوارشی 

احساس  و  نفخ  قبیل  از  مشکاتی  شاه پسند 
سنگینی را برطرف کرده و به بهبود عملکرد کبد 
برطرف کردن  برای  گیاه  این  کمک می کند. 

حالت تهوع و یا استفراغ نیز مفید است. 
روش مصرف 

یک ساشه از این گیاه )معادل حدود یک قاشق 
غذاخوری( را در یک فنجان آب جوش ریخته 
بکشد.  دم  دقیقه   10 مدت  به  دهید  اجازه  و 
می توانید روزانه تا 2 فنجان از این دمنوش را 
همچنین  کنید.  میل  اصلی  وعده های  از  بعد 
همان  یا  گیاهی  روغن  از  قطره   2 می توانید 

قاشق  یک  در  را  گیاه  این  خوراکی  افشره ی 
غذاخوری روغن زیتون یا عسل چکانده و در 
دهان بگذارید. بهتر است این کار را بعد از غذا، 
یا صبح به صورت ناشتا و یا هر زمانی که به 

مشکل بر می خورید انجام دهید. 
گیاهی  روغن  مصرف  که  باشید  داشته  توجه 
برای خانم های باردار و شیرده مورد منع مصرف 
دارد. بچه های کوچک و همچنین خانم هایی 
که در چهار ماهه ی اول بارداری هستند نباید از 

روغن های گیاهی خوراکی استفاده کنند. 
گیاه شاه پسند برای رفع آنفلوانزا موثر است. 
باعث  که  است   ترکیباتی  حاوی  چون 
و  تب  با  و  شده  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
التهاب های بدن مقابله می کند. در نتیجه گلو 

درد را نیز از بین می برد.
2-  شاه پسند برای خواب راحت 

شاه پسند آرامبخش است و باعث خواب راحت 
می شود. 

روش استفاده 
50 گرم برگ و گل شاه پسند را در یک لیتر 
آب سرد بریزید و بگذارید تا بجوشد. سپس 
به  اجازه دهید  را خاموش کرده و  زیر شعله 
را صاف  بکشد. محلول  دم  دقیقه  مدت 10 
درد  گلو  یا  و  تب  با  بی خوابی تان  اگر  کنید. 
یک  مدت  به  می کنیم  توصیه  است  همراه 
از  خواب  از  قبل  هفته هر شب یک ساعت 

این دمنوش میل کنید. 
و  استرس  به  مربوط  بی خوابی تان  اگر 
تنش های روحی است به مدت 2 تا 3 هفته 
هر شب یک ساعت قبل از خواب 1 فنجان 
باشید  داشته  توجه  کنید.  جان  نوش  آن  از 
یعنی  باشد  داشته  روحی  منشأ  بیخوابی  اگر 
بی خوابتان  روحی  فشارهای  و  استرس  اگر 
نیز  شاه پسند  حمام  از  می توانید  است  کرده 
استفاده ی ازم را ببرید. برای این کار ازم 
در  را  شاه پسند  گل  و  برگ  گرم   200 است 
بجوشانید  دقیقه   10 مدت  به  آب  لیتر  یک 
و محلول را صاف کرده و به آب وان اضافه 
این  از  استفاده  که  باشید  داشته  توجه  کنید. 
گیاه برای خانم های باردار توصیه نمی شود. 

3- شاه پسند برای داشتن نفس خوشبو 
شاه پسند معطر برای برطرف کردن بوی بد 

دهان موثر است. 
روش مصرف 

خوراکی(  )افشره ی  گیاهی  روغن  قطره  یک 
شاه پسند را روی یک حبه قند چکانده و در دهانتان 
بگذارید. البته اگر باردار هستید به خصوص در چهار 
ماه اول بارداری نباید از این روغن های گیاهی 
استفاده کنید. همچنین حواستان باشد استفاده از 
این روغن های گیاهی برای بچه های کوچک نیز 

مورد منع مصرف دارد. 
4-  شاه پسند برای مقابله با آنفلوانزا 

موثر  آنفلوانزا  رفع  برای  شاه پسند  گیاه 
باعث  ترکیباتی است که  است. چون حاوی 
و  تب  با  و  شده  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
التهاب های بدن مقابله می کند. در نتیجه گلو 

درد را نیز از بین می برد. 
روش استفاده 

1.5 گرم گیاه خشک شاه پسند را با 1 فنجان 
کنید.  دم  دقیقه   10 مدت  به  جوش  آب 
می توانید به مدت یک هفته روزانه 2 فنجان 
از این دم کرده نوش جان کنید. توجه داشته 
خانم های  برای  شاه پسند  مصرف  که  باشید 

باردار توصیه نمی شود. 
5-  شاه پسند آرام بخش است 

با استرس و اضطراب  شاه پسند برای مقابله 
تحت  که  زمانی  می توانید  است.  فوق العاده 
فشارهای روحی روانی هستید و یا بی خوابی 

به سرتان میزند از آن استفاده کنید. 
روش مصرف 

2 تا 3 قاشق غذاخوری شاه پسند خشک را در 
یک لیتر آب جوش ریخته و به مدت 10 دقیقه 
دم کنید. می توانید به مدت 10 روز، روزانه دو 
شاه پسند  کنید.   میل  دمنوش  این  از  فنجان 
مشکاتی از قبیل نفخ و احساس سنگینی را 
برطرف کرده و به  بهبود عملکرد کبد کمک 
حالت  کردن  برطرف  برای  گیاه  این  می کند. 

تهوع و یا استفراغ نیز مفید است.

رادنیاخواص گیاه شاه پسند
ویدا م
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ریاست کوین اسپیسی بر 
استودیوی رلتیویتی منتفی شد 

برای  بود  کرده  اعام  پیش  چندی  اسپیسی  کوین  که  حالی  در 
کمک به کمپانی فیلمسازی رلتیویتی وارد میدان می شود تا آن را 
از حالت ورشکستگی بیرون بیاورد، اکنون اعام کرده توان این 

کار را ندارد. 
دست  به  رپ  د  خبری  سایت  که  دادگاهی  مدارک  به  استناد  با 
رلتیویتی  کمپانی  مدیره  هیات  رییس  اسپیسی  کوین  آورده، 

استودیوز )Relativity Studios( نخواهد شد.
اسپیسی در بیانیه ای به تاریخ سوم ماه مارس که در مدارک قانونی 
مشمول شده بود، نوشت: بعد از تفکر و ماحظه بسیار و بعد از 
بحث های بسیار با کسانی که بیشتر از همه به آن ها اعتماد دارم 
تصمیم گرفتم نقش رییس هیات مدیره رلتیویتی استودیوز را قبول 
نکنم. در حالی که رلتیویتی از ورشکستگی بازمی گردد و حاا که 
من درکی عمیق تر از جزییات و مقدار کاری که باید انجام شود 
تا این کمپانی از این مرحله عبور کند دارم، به این نتیجه رسیدم 
که این کاری است که من نه وقت و نه پولش را دارم تا بتوانم 

آن را انجام دهم.
در ماه ژانویه، اسپیسی و دانا برونتی همکارش در کمپانی تریگر 
استودیوز  رلتیویتی  خاق  رهبران  عنوان  به  پروداکشنز  استریت 
معرفی شدند. انتظار می رود برونتی در رلتیویتی باقی بماند و واحد 
فیلم آن را با رایان کاوانا، موسس و رییس هیات مدیره کمپانی 
را  برونتی رهبری  و  اسپیسی  بود که  این  اولیه  برنامه  اداره کند. 
ورشکستگی،  خاکسترهای  از  و  بگیرند  دست  به  فوریه  ماه  در 
بیانیه ای  در  برونتی  کنند.  تولید  را  فیلم ها  از  جدید  مجموعه ای 
در مدارک دادگاهی گفت: من باور دارم که این کمپانی به شدت 
به مرحله بعدی خوش آمد  استودیو  این  به بردن  پتانسیل دارد و 

می گویم.
مشخص نیست که اسپیسی توانست فعالیت زیادی در این سمت 
نتوانسته  اخیرا  یا خیر، چون کمپانی بی سرمایه کاوانا  انجام دهد 
چیز زیادی تولید کند. رلتیویتی در ماه جوای اعام ورشکستگی 
کرد و از آن موقع تا به حال با طلبکاران بسیاری درگیر بوده است. 
برونتی  و  اسپیسی  که  کرد  اعام  کاوانا  وقتی  خاطر،  همین  به 
هدایت این استودیو را بر عهده خواهند گرفت،  هالیوود شوکه شد.

ادامه  این کمپانی  به ورشکستگی  برای رسیدگی  جلسات دادگاه 
دارد، اما مشخص نیست که در حال حاضر این استودیو تا چه حد 
وجود خارجی دارد چون رلتیویتی امسال فیلمی منتشر نکرده است. 
فیلم »اتاق ناامیدی ها« قرار است روز بیست و پنجم مارس اکران 

شود و یکی از هشت فیلم فعلی این استودیو است.

جزیره »جنگ ستارگان« در مرکز بحث بین 
اکولوژیست ها و ساکنان محلی 

»جنگ  محبوب  فیلم های  مجموعه  از  جدید  فیلم  موفقیت 
ستارگان«، باعث به وجود آمدن بحثی سر این شده که آیا باید 
دسترسی بیشتری به جزیره ای باستانی که از میراث های جهانی 

یونسکو است داده شود یا خیر. 
وقتی سازندگان »جنگ ستارگان: نیرو بیدار می شود« فیلمبرداری صحنه ای 
کلیدی در جزیره  بادگیری در سواحل ایرلند را به پایان بردند، هیات 

گردشگری این کشور وقت زیادی را برای بهره گرفتن از  آن تلف نکرد.
اِسِکلیگ  جزیره  بین  شد  موجب  که  آمد  وجود  به  جدید  کمپینی 
مایکل )Skellig Micheal( که زمانی تحت استعمار راهب های 
قرون وسطی قرار داشت و تولد دوباره هالیوودی آن به عنوان محل 
خفای میان کهکشانی لوک  اسکای واکر، ارتباط برقرار شود. در یکی 
از تبلیغ ها که با لوگوی »جنگ ستارگان« تزیین شده بود، به این 
نکته اشاره شد که وایکینگ ها در سال 823 میادی به این جزیره 

حمله کردند و نوشته شد: »نفر بعدی: استورم تروپرها؟«
در  که  می شود«  بیدار  نیرو  ستارگان:  »جنگ  جهانی  موفقیت 
به وجود  باعث  است،  تاریخ  پرفروش  فیلم  حال حاضر سومین 
آمدن بحثی سر این شده که آیا میزان دسترسی به این جزیره 
شود  بیشتر  باید  است،  یونسکو  جهانی  میراث های  از  یکی  که 
سلتیک  مخفیگاه  از  می خواهند  حاا  که  توریستی  هزاران  تا 
خیر.  یا  باشند  داشته  را  اجازه  این  کنند  بازدید  اسکای واکر 
و  قایق گردانان  این  حاا  گردشگران،  از  موجی  ورود  از  بعد 
ایرلند  کری  کانتی  در  واقع  پورتماگی  دهکده  هتل  صاحبان 
هستند که از دولت این کشور می خواهند بازه ای از سال را که 
با  دهد.  گسترش  دارند،  جزیره  به  ورود  اجازه  بازدیدکنندگان 
این حال طرفداران حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به شدت 
با این مسأله مخالف هستند و می گویند به خاطر محبوبیتی که 
به  تاریخ  فیلم  مجموعه  موفق ترین  با  مایکل  اسکلیگ  ارتباط 
به  آن  اکولوژیکی  و  باستان شناسی  گنجینه های  آورده،  وجود 

افتاده است. خطر 
دریایی  پرنده های  از  حمایت شده  دسته های  خانه  که  جزیره  این 
استفاده  مورد  عسل«  »کندوی  کاشانک های  همچنین  و 
پایانی  صحنه  فیلمبرداری  برای   2014 سال  در  راهب هاست، 
قرار گرفت.  استفاده  مورد  بیدار می شود«  نیرو  »جنگ ستارگان؛ 
مجموعه  این  از  قسمت  هشتمین  فیلمبرداران  هم  گذشته  ماه 

فیلم ها دوباره به این جزیره سر زدند.
با این حال بازدیدکننگانی که امیدوارند بتوانند به مبارز ِجدای ادای 
احترام کنند، ممکن است ناامید شوند. چند سال قبل نگرانی هایی 
مبنی بر این به وجود آمد که تعداد بازدیدکنندگان این جزیره بیش 
طبق  که  گرفت  شکل  قوانینی  ترتیب  این  به  و  بااست  حد  از 
آن ها، تعداد بازدیدکنندگان این جزیره به 180 نفر در روز محدود 
شد و قایق ها هم فقط بین ماه های می و اکتبر می توانند در ساحل 
آن توقف کنند. البته وضعیت بد هوا می تواند نیمی از روزهای باز 

جزیره را از بین ببرد.
صاحبان تجارت های منطقه که می گویند محدودیت ها باعث شده 
به  بازه سفر  افزایش  پوند ضرر کنند، خواستار  میلیون  آن ها 1.8 
اسکلیگ مایکل از ماه آوریل به اوایل ماه نوامبر شده اند تا تنگنایی 
برای توریست های شمشیر نوری به دست، به وجود نیاید. از سوی 
گردشگری  تورهای  راهنمای  و  زیست  محیط  حامیان  دیگر، 
می گویند اکوسیستم این جزیره، که تنها راه رسیدن به ویرانه های 
که  است  پله ای   600 از  رفتن  باا  آن،  وسطایی  قرون  صومعه 
از گرانیت ساختند، »به شدت  استفاده  با  راهب ها در قرن ششم 
شکننده« است و به این نکته اشاره می کنند که کمپین بازاریابی 
او هالوران که یک  بود. کلِر  اشتباه  این جزیره یک  برای  تبلیغ  و 
راهنمای محلی است، به رادیو سی بی سی گفته بود: »تبلیغ هایی 
دارند،  وجود  مایکل  اسکلیگ  و  ستارگان  جنگ  با  رابطه  در  که 
آن  با  در سده گذشته  این جزیره  که  تهدیدی هستند  بزرگترین 

مواجه شده است.«

تشدید نظارت ها بر اماکن اقامتی 
و گردشگری خوزستان

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  گردشگری  معاون 
و  گردشگری  اماکن  بر  نظارت  تشدید  از  خوزستان  گردشگری 

خدماتی استان خبر داد.
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  کرد:  اظهار  خلیلی  محمدعلی 
دستی وگردشگری خوزستان با تشدید نظارت ها بر اماکن ارایه کننده 
خدمات به گردشگران سعی دارد تا کیفیت خدمات ارایه شده را ارتقا 

دهد و در این زمینه از هفته گذشته نظارت ها تشدید شده است.
در  و  ادارات  مدیران  شهرستان ها  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  ناظران  استان  مرکز 

گردشگری خوزستان این مسؤولیت را برعهده دارند.
و  شدیدتر  نوروز  ایام  در  نظارت ها  که  این  به  اشاره  با  خلیلی 
شبانه روزی خواهد شد گفت: نظارت ها با قوت خود تا پایان روز 
15 فروردین 95 اعمال می شود و با متخلفان در چارچوب قانون 

برخورد خواهد شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  گردشگری  معاون 
نظارت های  در  پرونده  تعدادی  تشکیل  از  خوزستان  گردشگری 
هفته گذشته خبر داد و گفت: تذکراتی به واحدهای متخلف داده 
شده و پرونده هایی نیز تشکیل شده که بر اساس قانون با دفاتر 

خدماتی متخلف برخورد خواهد شد

دوره آموزشی متمرکز داستان نویسی جنوب غرب 
کشور در استان خوزستان برگزار شد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خوزستان با همکاری بنیاد 
شعر و ادبیات داستانی ایرانیان دوره آموزشی متمرکز منطقه ای 

داستان نویسی را در شهرستان اندیمشک برگزار کرد.
در این دوره آموزشی نزدیک به 100 نفر از داستان نویسان 
کرمانشاه،  ایام،  استان های  و  خوزستان  شهرهای  جوان 

لرستان و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند.
حوزه  در  کشوری  مطرح  استادان  آموزشی  دوره  این  در 
باباخانی،  خسرو  علیانی،  کورش  جمله  از  داستان نویسی 
ترتیب  به  کدام  هر  که  فراست  قاسم علی  عباسی،  شهریار 
روایت  قبیل  از  مقدماتی  موضوعات  پیرامون  بحث هایی  به 
ـ  مستند  روایت  و  داستانی  روایت  به  نگاهی  با  آن  انواع  و 
و  موفق  نمونه های  بیان  و  داستان  طرح  و  تیپ  شخصیت، 
ناموفق ـ تجربه زیستی نویسنده برای نگارش رمان ـ سیری 
بر داستان نویسی پس از انقاب و بررسی مجات و تاثیر بر 

داستان نویسی با تاکید بر مجات نوجوانان پرداختند.
 در کنار کاس های آموزشی دو جلسه جداگانه پرسش و 
با  برگزار شد که  جلسه نخست  پاسخ و خوانش داستان 
حضور کورش علیانی و محمد یزدانی پور، مسؤول انجمن 
پیرامون  خوزستانی،  منتقدان  از  و  اندیمشک  داستان 
بحث  روایت پردازی  و  داستان نویسی  فضاهای  شناخت 
به  فراست  قاسم علی  حضور  با  نیز  دوم  جلسه  در  و  شد 
داستان نویسی  مختلف  موضوعات  درباره  پاسخ  و  پرسش 

پرداخته شد.
در این دوره آموزشی ابراهیم زاهدی مطلق، معاون داستان 
براتی معاون  ایرانیان، حسین  ادبیات داستانی  بنیاد شعر و 
فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خوزستان، سعید 
مدیر  حسینی نسب،  احسان  داستان،  کارشناس  چگینی 
روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، نسرین 
بیگدلی، کارشناس ادبی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
خوزستان و جمعی از مسؤوان شهرستان نیز حضور داشتند.

اداره  را  داستان نویسی  متمرکز  آموزشی  دوره  این  میزبانی 
فرهنگ و ارشاد اسامی اندیمشک به ریاست حجت ااسام 
و  وی  همکاران  سایر  و  مهدوی  سیدولی اه  المسلمین  و 

اعضای انجمن داستان آن شهرستان به عهده داشتند.
از  بازدیدی  پنج شنبه  عصر  آموزشی  دوره  این  حاشیه  در 
و  انجام شد  دز  نیروگاه  و  بهره برداری سد  و  تولید  شرکت 
پس از آن داستان نویسان جوان با حضور در منطقه دوکوهه 
اندیمشک یاد و خاطره  شهدای هشت سال جنگ تحمیلی 

را گرامی داشتند.
این دوره آموزشی با هدف شناخت پتانسیل های موجود در حوزه 
داستان نویسی و برای رشد و اعتای استعدادهای جوان برگزار شد.

فیلم های کوتاه اکران نوروزی 
هنر و تجربه کدامند؟

قالب  فیلم های کوتاه روز 2 در  فیلم کوتاه در بخش  شش 
اکران نوروزی گروه هنر و تجربه به نمایش درمی آیند.

شش فیلم تنازع ساخته مسعود حاتمی، جای منو تو اتاق بنداز 
از  داود خیام، صراحی  به کارگردانی  توده روستا، چله  امیر  از 
سعید نجاتی، قمارباز کاری از کریم لک زاده، ناتمام به شدت 
هرچه تمام تر ساخته آزاد محمدی فیلم هایی هستند که در 

نوروز دراین گروه به نمایش در می آید.
برنده تندیس  تنازع ساخته مسعود حاتمی فیلمی است که 
هنروتجربه در جشنواره فیلم کوتاه تهران شد و حاا در این 

گروه اکران می شود.
داستان  توده روستا،  امیر  ساخته  بنداز  اتاق  تو  منو  جای 
خانواده ای است که در سوگ از دست دادن فرزندشان هستند، 
با برگشتن عروس و برادر شوهر از سر خاک به خانه، دختر 

خردسال آرام می شود و خانواده دور هم قرار می گیرند.
چله به کارگردانی داود خیام درباره مرد چاقی است که از 
زندان بیرون می آید و در طول دوره بیرون بودنش از زندان 

به کارهای مختلفی مشغول می شود.
جوان  روحانی  یک  داستان  نجاتی  سعید  از  اثری  صراحی 
است که به تازگی به یک خانه جدید نقل مکان کرده است 
و در این خانه با تقاضای نامعمول زن همسایه روبرو می شود.

قمارباز فیلم 20 دقیقه ای کریم لک زاده داستان آن در یک 
روستای کوهستانی پوشیده از مه و برف رخ می دهد که سه 
بی هوش  پول هایش  آوردن  به دست  برای  را  پیری  قمارباز 
و در  به خانه قدیمی خودش می برند  را  او  می کنند، آن ها 
حیاط خانه، زیر یک درخت خاک می کنند. نیمه های شب 
دو قمار باز بر سر سهم پول شان قمار می کنند که پیرمرِد 

قمارباِز زیرخاک، هم چنان زنده است یا نه!
ناتمام به شدت هرچه تمام تر ساخته آزاد محمدی داستان 
مردی ماهیگیر است که طبق روال هر روزه اش در هنگام 

صید درگیر اتفاق عجیبی می شود.

رهنگ و هنر

و  کهن  روایت های  در  سرما  ننه  و  نوروز  عمو  شخصیت های 
احوال  و  طبیعت  در  تحول  و  تغییر  از  نمادی  شفاهی،  ادبیات 
و  سکون  نماد  عنوان  به  سرما  ننه  آن،  طی  که  است  آدمیان 
از  تازگی  و  نماد رویش  به عنوان  نوروز  انجماد می رود و عمو 

راه می رسد.
ادبیات کهن فارسی مملو از نشانه ها و نمادهای آشنا در زمینه 
تغییر و تحول فصل ها و احوال آدمیان است که در قالب مثل ها، 
متل ها و روایت های کوتاه و بلند سینه به سینه میان نسل های 
نسل های  به  آن  امروزی تر  شکل  سرانجام  و  گشته  مختلف 
ادبیات،  کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به  است.  رسیده  کنونی 
بهار است، در  آمدن  نشانه  ایرانی و  نماد شخصیت  نوروز  عمو 
است.  سرما«  »ننه  ایرانی  کهن  روایات  در  نوروز  عمو  مقابل 
زمانی که ننه سرما، سرما را با خود می برد عمو نوروز خبر آمدن 
بهار را می دهد و سپس »میر نوروزی« می آید. عمو نوروز در 
در  است،  فصل  تغییر  یک  نماد  تاریخی  مستندات  و  حکایات 

ایران باستان وقتی آهنگ هستی ضربان زندگی می گیرد نشانه 
آمدن عمو نوروز بوده است.

اغلب ما این شخصیت را به طور دقیق می شناسیم ولی منابع و 
مصادیق درباره آن خیلی کم است، اگر ما بخواهیم داستان هایی 
که درباره عمو نوروز وجود دارد را بررسی کنیم می بینیم که با 

منابع بسیار کمی مواجه می شویم.
نوروز،  عمو  داستان  است.  نوروز  نمادهای  از  یکی  عمونوروز 
آنها  است.  زنی  منتظر  نوروز  عمو  عاشقانه است.  داستانی 
قدیمی،  باور  یک  اساس  بر  کنند.  ازدواج  هم  با  می خواهند 
و  دارکوب ها  به  مانده،  نوروز  به  ماه  یک  از  نوروز  عمو  نامزد 
چرخ ریسک  ها می  گوید که از برگ نورس درختان و گل های 
نوشکفته، قبای زیبایی برای عمو نوروز که در سفر دوازده ماهه 
 است ببافند. در بعضی از افسانه ها ننه سرما و عمو نوروز هیچ 
گاه همدیگر را مشاهده نمی کنند و زن هیچ وقت در زمان آمدن 
را روفته و روبیده و کار  نیست؛ آن قدر خانه  بیدار  نوروز  عمو 
برده  و زن صاحب خانه  است و مرد مسافر؛  کرده که خوابش 
و این سفر همیشه ادامه دارد. در مورد دیگر تمام موارد مشابه 
است. با این تفاوت که عمو نوروز و ننه سرما همدیگر را فقط 
در آخرین لحظات تغییر سال می بینند و شانس با هم بودن را 

فقط در آن زمان دارند
عمو نوروز هر سال آخرین روز زمستان، اولین روز بهار با کاه 
نمدیش زلف های قرمز حنا بسَته ِمثل ریشش با کمرچین آبی و 
شال خالخالی و شلوار گشاد و گیوه تَخِت از باای کوه روبروی 
شهر با لبی خندان دلی شاد با عصای تو دستانش که تکیه گاه 

پیر مرد خسته لب خندان است یواش یواش پایین می آید. در 
افسانه ها عمو نوروز نماد طبیعت یا شاه یا فرد دیگری که برکت 
به زندگی مردم می آورد بوده است و ننه سرما که همسر عمو 

نوروز است و همیشه منتظر آمدن وی است.
در فرهنگ و ادب مردمی ایران شاید بتوان گفت پرآوازه ترین 
افسانه در پیوند با نوروز همان است که آن را با نام افسانه »عمو 
نوروز« و یا »بابا نوروز« می شناسیم. از این افسانه در سروده ها و 
نوشته ها پارسی سخنی نرفته است، پس آن را می باید افسانه ای 
آن  با  گونه ای  به  ایرانیان  همه  که  افسانه ای  دانست.  مردمی 
دایگان  یا  مادران  از  را  آن   کودکی  سالیان  در  چون  آشنایند، 
پایه  بر  بنگریم،  تر  عمیق  اگر  شنیده اند.  افسانه گویان  دیگر  یا 
افسانه شناسی سنجشی می توان عمو نوروز را با »بابا نوئل« در 

فرهنگ غرب سنجید.
نوروز  عمو  پایانی سال  روزهای  در  که  است  چنین  افسانه  آن 
این خانه  در  را  تنها یک شب  در می آید  به خانه »ننه سرما« 
می  گذراند، بامدادان به راه خود می رود تا سالی دیگر در همان 
با  دیرسال  است  پیری  نوروز  عمو  که  پیداست  بازگردد.  روز 
سال  همان  به  هم  سرما  ننه  سپید،  و  انبوه  ریشی  و  گیسوان 
پیرزنی است زمان فرسود. این رخداد نشانه آن است که سال 
کهن و روزگار سرما به پایان می رسد تا سالی نو و روزگار گرما، 
روایت های  به حال  تا  بشود.  آغاز  دیگر  باری  رستاخیر گیتی، 
از عمو نوروز و ننه سرما در بین قصه های عامیانه  گوناگونی 
را  آنها  از  معروف  روایت  دو  که  است  چرخیده  سینه  به  سینه 

اکنون و در آستانه فرا رسیدن سال نو مرور می کنیم.

با وجود اعام چندباره اطاعات پخش سریال 
های نوروزی 95 از سوی مسئوان ذی ربط، 
جابه جایی  حال  در  همچنان  ها  مجموعه  این 
هستند و در این میان »پادری« )دودکش2( کا 

از کنداکتور نوروز حذف شد. 
به جرات می توان گفت کنداکتور سریال های 
حال  عین  در  و  حاشیه دارترین   95 نوروزی 
جذاب ترین کنداکتور مناسبتی است که طی چند 
سال اخیر رسانه ملی را درگیر خود کرده و این 
روزها در حالی به نوروز 95 نزدیک می شویم که 
در آستانه عید و به یک باره کنداکتور سریال ها 

دچار یک تغییر جدی شد.
چندی پیش رحمان سیفی آزاد در مقام رییس 
اعام کرد که  نمایشی سیما رسما  امور  مرکز 
قطعی  »دودکش2«  سابق  نام  با  »پادری« 
ترین گزینه پخش نوروزی است که قرار است 
همچون سری اول این مجموعه از شبکه یک 
پس  و  گذشته  شب  اما  برود  آنتن  روی  سیما 
به  سریال  این  یکباره  ساعته  چند  جلساتی  از 
کل  طور  به  لطیفی  محمدحسین  کارگردانی 

شانس پخش در تعطیات عید را از دست داد.
»پادری« به دایلی که قطعا مسئوانش بهتر 

می دانند کنار رفت تا هم »قرعه« و هم »بیمار 
سر  بر  بحث  اخیر  روز  چند  در  که  استاندارد« 
شان  خیال  بود،  داغ  آنها  از  یکی  فقط  پخش 
بابت پخش راحت شود و مطمئن شوند هر دو 

سریال در نوروز پیش رو روی آنتن می روند.
»بیمار  سریال  شد  اعمال  تغییرات  آخرین  در 

استاندارد« از شبکه یک پخش می شود.
آقاخانی  سعید  گروه  که  است  حالی  در  این 
استاندارد«  »بیمار  سریال  ساخت  مشغول  که 
هستند، ظاهرا از سایر گروه های تولید عقب تر 
هستند و در تاشند با در اختیار گرفتن دو گروه 

همزمان کار را به پخش برسانند.
برزو نیک نژاد هم با سریال »قرعه« تقریبا 70 
درصد قسمت ها را جلوی دوربین برده اما هنوز 
سازمان  تایید  به  پایانی  های  قسمت  فیلمنامه 

نرسیده است.
و اما با مروری اجمالی به سریال هایی که برای 
نوروز 95 در نظر گرفته شده اند تنها مجموعه ای 
مانده  مصون  حواشی  همه  از  اان  تا  که 
»زعفرانی« به کارگردانی حامد محمدی است 

که از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
اگر بعد از این تغییری در چیدمان سریال ها به 
وجود نیاید به نظر می رسد شبکه یک »بیمار 
استاندارد«، شبکه دو »زعفرانی« و شبکه سه 
برند.  می  خود  نوروزی  آنتن  روی  را  »قرعه« 
تولیداتش  که  هم  نسیم  شبکه  اینکه  ضمن 

ارتباط مستقیم با مرکز امور نمایشی سیما ندارد 
»دورهمی« و »خندوانه« را بی هیچ حاشیه ای 

برای نوروز تدارک دیده است.
کنندگی  تهیه  به  استاندارد«  »بیمار  سریال 
بازی  با  ردایی هر شب ساعت 20:45  مسعود 
بابک حمیدیان، جواد عزتی و ... از شبکه یک 

پخش می شود.
»زعفرانی« به تهیه کنندگی ایرج محمدی نیز 
آنتن شبکه دو می رود و  ساعت 21:15 روی 
»قرعه« نیز عیدی شبانه شبکه سه سیما ساعت 

22:15 خواهد بود.
تاریخ  در  سریال  ساخت  روند  به  مروری  با 
تاسیس  سیما  نمایشی  امور  مرکز  تلویزیون، 
شد تا همه شبکه ها با نظارتی یکپارچه سریال 
که  بود  نیافته  قوام  هنوز  مرکز  این  بسازند 
صدا  نویسی  فیلمنامه  گسترش  مرکز  تاسیس 
علی  و  کرد  جابجا  را  معادات  کمی  سیما  و 
رغم انتظاری که می رفت این دو مرکز از ابتدا 
برای همدیگر ساز مخالف شان را کوک کردند. 
اگر نیم نگاهی به جریان اطاع رسانی پخش 
سریال های نوروزی در رسانه ها بیاندازیم شاید 
دور از ذهن نباشد که اختاف نظر بین روسای 
این دو مرکز یعنی امین صدیقی رییس مرکز 
گسترش فیلمنامه نویسی و رحمان سیفی آزاد 
رییس مرکز امور نمایشی سیما در جابه جایی 

چندباره این چند سریال بی تاثیر نباشد.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما اعام 
سریال  از  قسمت  پنج  الی  چهار  تاکنون  کرد 
»پریا« به مونتاژ اولیه رسیده و بازبینی آن هم 

انجام شده است. 
غامرضا الماسی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 
سه سیما درباره سریال »پریا« که به تهیه کنندگی 
اسماعیل عفیفه برای این شبکه تولید می شود 
گفت: این سریال هم اکنون به کارگردانی حسین 
سهیلی زاده در حال تصویربرداری است و چند 

قسمت از آن هم مونتاژ اولیه شده است.
در  که  نوروزی  های  سریال  به  اشاره  با  وی 
کنداکتور پخش شبکه ها قرار گرفته اند درباره 
زمان پخش »پریا« اظهار کرد: حدود چهار الی 
اولیه  مونتاژ  به  »پریا«  سریال  از  قسمت  پنج 
است  شده  انجام  هم  آن  بازبینی  و  رسیده 
باید  عید  از  بعد  ایام  در  آن  پخش  برای  اما 
گفت:  پایان  در  الماسی  شود.  گیری  تصمیم 
تصویربرداری این سریال همچنان ادامه دارد و 

ممکن است برای پخش آن بعد از ماه مبارک 
رمضان به جمع بندی برسیم.

سریال »پریا« با فیلمنامه ای از سعید فرهادی 
بازیگرانی  آن  در  و  است  درآمده  نگارش  به 
آرمان،  امیرحسین  مستوفی،  ادن  همچون 
تفتی،  عمار  پاک نیت،  محمود  بایگان،  افسانه 
کمند امیرسلیمانی، رامتین خدا پناهی و هادی 

قمیشی به ایفای نقش می  پرازند.
ادن مستوفی ایفاگر نقش محوری این سریال 
زنی  نقش  سریال  این  در  او  است.  پریا  یعنی 
دو  داشتن  وجود  با  که  کند  می  ایفا  را  جوان 
ادامه  برای  و  شده  جدا  همسرش  از  فرزند 
تحصیل عازم خارج از کشور می شود. او پس 
از گذشت پنج سال دوباره به ایران بازمی گردد 
مجدد  دیدار  به  عاقمند  که  شرایطی  در  و 
فرزندانش است با ماجرایی عاطفی درگیر می 
این سریال 40 قسمت دارد و محصول  شود. 
وزارت  سیما،  نمایشی  امور  مرکز  مشترک 

موسسه  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت 
آوای سامت است. »پریا« فضایی جدی دارد 

و  کند  می  مطرح  را  اجتماعی  معضل  یک   و 
به ایدز می پردازد.

داستان عمو نوروز و ننه سرما:

 افسانه های نمادین گذار از سال کهنه به نو

مدیرگروه فیلم و سریال شبکه سه:

قسمت های اولیه »پریا« بازبینی شد

تغییر سریال های نوروزی در دقیقه 9۰

سينمای جهان خبر

فیلم  فیلمبرداری  گذشته  روز  صبح  گفت:  گودرزی  بهمن 
آخرین  رسید.  پایان  به  است«  برابر  سند  با  »ثبت  سینمایی 
سکانس این فیلم که مربوط به کارناوال عروسی بود در شهرک 

غرب فیلمبرداری شد.

برابر  سند  با  »ثبت  سینمایی  فیلم  کارگردان  گودرزی  بهمن 
است«، که با بازیگرانی همچون فرزاد حسنی ، نیوشا ضیغمی، 
سحر قریشی و امین حیایی چندی پیش در تهران فیلمش را 
کلید زد و گفت:  صبح دو روز گذشته فیلمبرداری فیلم سینمایی 
»ثبت با سند برابر است« به پایان رسید.  آخرین لوکیشن این 
فیلم در شهرک غرب مربوط به سکانس کارناوال عروسی بود 

که به اتمام رسید.
شاهین  توسط  سینمایی  فیلم  این  مونتاژ  افزود:  ادامه  در  وی 
یارمحمدی به صورت همزمان انجام می شود و صداگذاری آن 
ابوالصدق انجام می شود که تاش ما این است  توسط فرامرز 
که به سرعت کارها را پیش ببریم تا بتوانیم در اولین فرصت 

پروانه نمایش آن را دریافت کنیم.
گودرزی درباره این نکته که مخاطب قرار است با چه اثری در 
سینما روبه رو شود، گفت: ابتدا باید بگویم که قطعًا با دیدن این 

فیلم تماشاگر از هزینه و وقتی که صرف کرده است، پشیمان 
نمی شود او شاهد یک فیلم داستان دار است که ریتم تند و ُپر 
تمپویی دارد. البته که ُپرکاراکتر و ُپرلوکیشن نیز است. البته باید 
اشاره کنم که یکی از نکته های مثبت فیلم سینمایی »ثبت با 
سند برابر است« عنصر غافلگیری آن است که مخاطب تا دقیقه 

آخر نمی تواند قصه را حدس بزند.
کارگردان  فیلم سینمایی »آتش بازی«  درباره حضور فرزاد حسنی 
در آخرین ساخته اش گفت: زمانی که یک فیلمنامه نوشته می شود 
اگر با دقت آن را بخوانید هر کدام از کاراکترها مختصات خود را 
به نوعی اعام  می کند که می توان بازیگر مورد نیاز آن را در ذهن 
جست وجو کرد.  تمام بازیگرانی که در این فیلم کنار هم جمع 
شده اند پیرو همین نکته بوده اند. به همین روال فرزاد حسنی یکی 
از گزینه های ما بود که خوشبختانه زمان کاریش به نوعی بود که 

توانست با ما همراه شود.

بهمن گودرزی:

پایان فیلمبرداری »ثبت با سند برابر است« با کارناوال عروسی
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سفیدکننده های خانگی  
برای سفید کردن دندان ها در نوروز

جوش شیرین جزء قدیمی ترین راه حل های خانگی سفید 
کردن دندانها هست.

دوباره وقت آن شده که به مناسبت سال نو در مهمانی های 
مختلفی شرکت کنید و مرتبا عکس بیندازید. پس سفید 

کردن دندانهایتان ضروری است.
همیشه  دندانپزشک،  به  مراجعه  برای  زمان  پیداکردن 
برای  که  نمی خواهید  شما  اوقات  گاهی  و  نیست  ممکن 
مواد  زیادی  مقدار  دندانهایتان،  کردن  تر  کمی روشن 
نیستید  مجبور  خوشبختانه،  بمالید.  آنها  روی  شیمیایی 
این کار را انجام دهید. فقط کافی است این جایگزین های 

خانگی ساده را امتحان کنید.
1. خمير پراکسيد هيدروژن و جوش شيرین

راه  قدیمی ترین  جزء  هیدروژن  پراکسید  و  شیرین  جوش 
از  مردم  هستند.  دندانها  کردن  سفید  خانگی  حل های 
شستشوی دندانها با پراکسید هیدروژن رقیق به مدت چند 

ثانیه، نتایج خوبی گرفته اند.
جوش شیرین و پراکسید هیدروژن را با هم مخلوط کنید تا 
به شکل خمیر درآید و بجای خمیر دندان معمولی، از آن 
استفاده کنید. چند قطره از پر اکسید هیدروژن 3 درصد را 
به جوش شیرین ساده اضافه کنید و آن را مخلوط کنید تا 
به شکل خمیر درآید. سپس روی مسواکتان بمالید و با آن، 

دندانهایتان را مسواک کنید.
نباید از این خمیر، هر روز و بطور مداوم استفاده کنید زیرا 
هر دو ماده این خمیر، خاصیت سایندگی دارند. او توصیه 
استفاده  5روز  3تا  برای  خانگی  درمان  این  از  که  می کند 
کنید و سپس قبل از استفاده مجدد، 3 تا 6 ماه صبر کنید.

2. خمير توت فرنگی
پاک  برای  که  است  مالیک  اسید  حاوی  فرنگی  توت   
کردن لکه های قهوه، شراب قرمز و چای از روی دندانها، 

فوق العاده است.
یک یا دو عد توت فرنگی را له کنید و حدود یک قاشق 
چایخوری جوش شیرین به آن اضافه کنید. با استفاده از 
به  بهتری  دسترسی  می شود  باعث  )که  کودکان  مسواک 
بمدت  را  مخلوط  این  باشید(  داشته  دندانها  بین  فواصل 
5 تا 7 دقیقه روی دندانهایتان بمالید )پس از شستشو( با 
استفاده از نخ دندان، تمام دانه های توت فرنگی موجود در 

فواصل بین دندانها را خارج کنید.
استفاده  خمیر  این  از  حد  از  بیش  اگر  هم،  مورد  این  در 
کنید، اسید موجود در خمیر می تواند باعث ساییده شدن 
دندان ها شود و در نهایت آنها را بیشتر مستعد لکه شدن 

کند. بنابراین از این درمان، هر روز استفاده نکنید.
3. ماليدن موز

از  از قسمت داخلی پوست موز که سرشار  شما می توانید 
برای  است،  معدنی  مواد  دیگر  و  منگنز  منیزیم،  پتاسیم، 

سفید کردن دندانهایتان استفاده کنید. 
ارزش در موز، جذب مینای دندانهای  با  این مواد معدنی 
شما می شوند و اثر سفید کنندگی دارند.  بعد از مسواک 
زدن و نخ دندان کشیدن، یک موز رسیده را پوست بکنید و 
قسمت داخل پوست را به مدت 2 دقیقه روی دندانهایتان 
بمالید. سپس دهان را بشویید و قبل از خواب نیز این کار 

را تکرار کنید.
سفید  برای  عالی  خانگی  حل  راه  یک  فعال  چوب  زغال 

کردن دندانها است.
4. شستشو با سرکه سيب

بری  لکه  قدرت  تا  می کند  کمک  رقیق  سیب   سرکه 
هر خمیر دندانی بیشتر شود. او توصیه می کند که سرکه 
سیب را رقیق کنید یعنی سه قسمت آب را به یک قسمت 
سرکه سیب اضافه کنید و سپس آن را با یک خمیر دندان 
کاما طبیعی، مخلوط کنید و طبق معمول مسواک بزنید.

5. خمير روغن نارگيل
مانند  مشهوری  افراد  لطف  به  روغن،  با  دهان  شستشوی 
انجام  را  کار  این  که  وودلی  شایلن  و  پالترو  گوئینت 
می دهند، بسیار متداول شده است. وین پری، مدیر عامل 
که  )برندی   Greensaions محصول  توسعه  رئیس  و 
فقط محصوات کاما طبیعی می فروشد( می گوید: روغن 
نارگیل حاوی اسیدهای چربی است که وقتی با بزاق انسان 
دندان  کننده  سفید  آنزیم های  به  می کنند،  پیدا  تماس 
تجزیه می شوند. ترکیب بزاق شما و این اسیدهای چرب، 
دندان  روی  لکه  که  می کند  تولید  اکسیژن  مولکول  یک 
را برطرف می کند. این رادیکال آزاد که اکسید شده، یک 
واکنش شیمیایی ایجاد می کند که لکه ها را با مسواک زدن 

و شستشو از بین می برد.
اما چرخاندن روغن در دهان بمدت 20 دقیقه، برای 
دستور  یک  آن  جای  به  پری  نیست.  خوشایند  همه 
است  ساده  هم  بسیار  که  را  نارگیل  روغن  خمیر 
پیشنهاد می کند: اول، یک فنجان روغن نارگیل را گرم 
قاشق چایخوری جوش  دو  مایع شود سپس  تا  کنید 
شیرین و 5 تا 10 قطره اسانس طبیعی نعناع به این 
مایع اضافه کنید و مخلوط کنید. این نعناع، خاصیت 
خوشبو کنندگی و ضد میکروبی دارد و لثه های شما را 

سالم نگه می دارد.
6. خمير زغال چوب

از جدیدترین اصطاحات پر سر و  زغال چوب فعال یکی 
صدای امروزی است زیرا فواید سم زدایی دارد. معلوم شده 
که این ماده، یک راه حل خانگی عالی برای سفید کردن 
دندانها نیز می باشد. او توضیح می دهد که این دانه ها، بسیار 
متخلخل هستند و قبل از اینکه باکتری، دندانها را لکه کند 

به باکتری می چسبند.
زغال چوب را با مقدار کمی آب مخلوط کنید و به آرامی روی 

تمام سطوح دندانها بمالید.
بگذارید این زغال چوب فعال بمدت 2دقیقه روی دندانهایتان 
از دندانها پاک  تا زمانیکه تمام زغال چوب  بماند و سپس 

شود، دهان را با آب بشویید.

سامت
 کبد چرب و تعطیات نوروز 

زیاد شنیده اید. کبد چرب  را  اصطاح کبد چرب  احتماا 
ایران به حساب می رود.  از بیماری های شایع جامعه  یکی 
در واقع این بیماری، شایع ترین علت باا رفتن آنزیم های 

کبدی است که البته علت آن هنوز نامشخص است.
یکی از عوامل موثر بر این بیماری، پرخوری و چاقی است به  
خصوص در کسانی که چاقی شکمی دارند و اندازه کمربند 
شکمی شان بیشتر از حد طبیعی است. نتایج مطالعات نشان 
می دهد این افراد بیشتر از کسانی که یک قواره چاق هستند 
در خطر کبد چرب قرار دارند. از دیگر عوامل موثر بر ایجاد 
این بیماری می توان به بیماری های متابولیک از جمله افزایش 

چربی خون، فشار خون و دیابت اشاره کرد.
درمان دست خود شماست!

انجام  چرب  کبد  تشخیص  راه های  از  یکی  بدانید  باید 
سونوگرافی است. با این حال گاهی اوقات ممکن است بیمار 
باشد.  طبیعی  سونوگرافی اش  جواب  اما  داشته،  چرب  کبد 
در واقع در 20 تا 30درصد از موارد کبد چرب، سونوگرافی 
طبیعی دیده می شود و فقط افزایش آنزیم های کبدی، بیماری 
را نشان می دهد. بنابراین برای اطمینان از وجود بیماری باید 

آنزیم های کبدی را اندازه گرفت.
اصل درمان این بیماری بر انجام ورزش برنامه ریزی شده و 
مصرف  تغذیه  لحاظ  از  باید  همچنین  است.  وزن  کاهش 
شکر،  قندی،  مواد  تخم مرغ،  زرده  کره،  حیوانی،  چربی های 
اوقات،  از  بسیاری  اما  کرد.  محدود  را  و...  شیرینی  شربت، 
بیماران این موضوع را جدی نمی گیرند و فکر می کنند فقط 
با مصرف دارو خوب می شوند. در واقع بدن افراد مبتا به کبد 

چرب نسبت به انسولین مقاومت پیدا می کند.
وقتی پای شام عيد در ميان است

 امروزه اثبات شده یکی از مهم ترین مشکات، خوردن شام 
است. هر چه زمان خوردن هم دیر باشد افزایش چربی در 
بدن بیشتر خواهد بود. از آنجا که دورهمی های خانوادگی و 
دوستانه نوروزی معموا شب ها صورت می گیرد، به همین 
می شود؛  چندان  دو  آن  تشدید  یا  چرب  کبد  بروز  خاطر 
در حالی که مزیت این تعطیات برای افراد مبتا به کبد 
چرب، داشتن فرصت خوب ورزش کردن است که نباید از 
آن غافل شوند. البته فقط به پیاده روی بسنده نکنید و تا 

جایی که می توانید تحرک داشته باشید.
شيرینی خامه ای ممنوع

در ایام نوروز برای پذیرایی از مهمانان نباید شیرینی خامه ای 
تهیه کنید. همچنین در دید و بازدیدها زیاد چای ننوشید 
چون مصرف زیاد چای به دلیل این که اگزاات دارد، می تواند 
سنگ کلیه ایجاد کند و به ازای هر دید و بازدید مصرف یک 
زیاد  اگزاات  از  ناشی  مشکات  بروز  موجب  چای  فنجان 
خواهد شد. در این میان مصرف یک فنجان قهوه در طول 
روز توصیه می شود؛ چون خود قهوه می تواند جلوی سنگ 
اثر خوبی هم روی کبد دارد و در  کیسه صفرا را بگیرد و 
پیشگیری از سیروز کبدی هم موثر است؛ بنابراین پیشنهاد 
ما به بیماران کبدی مصرف روزانه یک فنجان قهوه ترجیحا 

بدون شکر یا ااقل بسیار کم شیرین است.

نفخ شکم را اینگونه درمان کنید
شکم  داشتن  نگه  گرم  گفت:  سنتی  طب  متخصص  یک 
غذا  بهترین  همچنین  است.  شکم  نفخ  بهبود  راه های  از 
دکتر   است.  آب«  »نخود  مصرف  شکم  نفخ  درمان  برای 
اظهار  نفخ  درباره  سنتی  متخصص طب  عضو  نجات بخش 
داشت: نفخ از شایع ترین عائم گوارشی است که در زنان 
بیشتر از مردان بروز پیدا می کند. به گفته وی مصرف غذا 
بدون  غذاهای  مصرف  غذا،  با  آب  مصرف  زیاد،  حجم  با 
کیفیت، مصرف غذاهای نفاخ، مصرف غذاهای آبدار، حرکت 
شدید بعد از غذا همه از عوامل بروز نفخ به شمار می آیند. 
نجات بخش گفت: افراد مبتا به نفخ از مصرف ترشی ها، 
آب سرد و غذاهای نفاخ پرهیز کنند و توصیه می شود این 
افراد ورزش زیاد انجام دهند و در حد طاقت گرسنگی و 
تشنگی را تحمل کنند. همچنین، این افراد شکم خود را با 
کیسه محتوی ارزن یا نمک یا سبوس گرم کنند به نحوی 
یا  فر  مانند  گرم  جای  در  را  مواد  این  محتوی  کیسه  که 
ماکروفر قرار دهند، 20 دقیقه تا نیم ساعت روی شکم خود 
قرار داده تا معده گرم شود، این کار در بهبود بسیاری از 
عائم گوارشی مفید است. وی بیان کرد: بهترین غذا برای 
و  دارچین  ادویه  با  آب«  »نخود  مصرف  نفخ شکم  درمان 
زعفران است به این ترتیب که مقدار دلخواه نخود را با آب 
پخته و به آن ادویه اضافه کرده و مصرف کنند البته نخود 

آب را با مقداری گوشت نیز می توان پُخت.

داروهای خانگی برای زخم معده
روده  فوقانی  قسمت  یا  معده  مخاط  در  یعنی  معده  زخم 
از  مختلف  دایل  به  زخم   این   . است  آمده  بوجود  زخم 
جمله عفونت باکتری، استفاده بیش از حد از داروهای غیر 
استروئیدی ضد التهاب، سوختگی و یا آسیب دیدگی، و یا 

حتی نوشیدن الکل بیش از حد رخ میدهد.
زخم معده  عائم  بسیاری مانند احساس سوزش بین قفسه 
سینه و ناف، بی اشتهایی، نفخ، سوزش سر دل، تهوع، سوء 
هاضمه، کاهش وزن و غیره دارد. عدم مراقبت از آن طبیعی 
است که  این وضعیت  را بدترمی کند. برای درمان زخم 

معده، استفاده از این داروهای خانگی بسیار خوب است:
موز: خواص ضد باکتریایی در موز باعث متوقف شدن  رشد  
باکتریها می شود.  اسیدیته شیره معده در نتیجه کاهش 
التهاب و تقویت معده کاهش میابد. برای درمان  حداقل 
باید  هر روز سه عدد موز بخورید. حتی می توانید اسموتی 

موز درست کنید و بخورید
شیر  است.  باکتری  ضد  خاصیت  دارای  نارگیل  نارگيل: 
العاده عالی  برای  درمان زخم فوق  نارگیل  نارگیل و آب 
روز  در  نارگیل  آب  و  تازه  نارگیل  شیر  نوشیدن  هستند. 
به مدت یک هفته برای آرام کردن زخم بسیار مفید است

شنبليله: برای درمان زخم معده استفاده می شود . شنبلیله 
بهبود  را  معده  زخم  که  است  دار  لعاب  ترکیب  یک   حاوی 
می دهد.  برای دل درد یک قاشق از دانه شنبلیله را در دو فنجان 
آب حل کنید. سپس دانه ها را فشار داده  تا حل شوند،  کمی 
عسل اضافه کنید. حدود یک هفته دو بار در روز استفاده کنید.

سير: ضد باکتری و ضد میکروبی است. یک حبه سیر را له کرده  و 
با یک لیوان آب گرم مخلوط کرده بخورید درمان زخم معده است.

سامت

محققان دانشگاه ملی استرالیا با استفاده از فناوری نانوکریستال 
موفق به ساخت نازکترین دوربین جهان با قطر یک- دو هزارم 

موی انسان شدند. 
کوچکترین دوربین جهان در واقع از یک کریستال با ضخامت 

6.3 نانومتر یا 9 ایه اتمی تشکیل شده است. 
محققان برای ساخت این کریستال از تکنیک ایه برداری یونی 

یا برداشتن اتم ها به صورت ایه ایه استفاده کردند. 
پژوهشگران معتقدند که با کمک فناوری به کار رفته در ساخت 
در  عظیم  تحولی  قطعا  جهان،  همراه  تلفن   دوربین  نازک ترین 
می رود  انتظار  و  می گیرد  صورت  هوشمند  گوشی های  طراحی 

تا محدودیت در ضخامت برطرف شده و حداکثر ضخامت نسل 
آینده گوشی های تلفن  همراه برابر با کارت اعتباری باشد. 

تاکنون نازک ترین دوربین تلفن  همراه حدود 50 نانومتر ضخامت 
داشته که در نسل جدید کاهش چشمگیری صورت گرفته است. 
دوربین های  کاربردهای  از  دیگر  یکی  که  معتقدند  محققان 
از  برخی  مانند  مصنوعی  مرکب  چشم  ساخت  کوچک،  بسیار 
ملی  دانشگاه  از  مواد  نانو  متخصص  لیو،  دکتر  است.  حشرات 
کوچکترین  ساخت  با  که  می رود  انتظار  کرد:  عنوان  استرالیا 
دوربین جهان، مشکات موجود در مراحل ساخت نمایشگرهای 

انعطاف پذیر نیز برطرف شود. 

ساخت کوچکترین دوربین تلفن  همراه 

  مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: ربات 
حد  در  امدادرسانی  هدف  با  امدادرسان  پرنده 
از مخترعان  نفر  توسط چهار  اولیه  کمک های 

جوان زنجانی طراحی و ساخته شده است. 
پرنده  ربات  طراحی  به  اشاره  با  مهدوی  هادی 
امدادرسان در این شرکت، اظهار کرد: این ربات 
یک پرنده امدادگر و بازرس است که با هدف اولیه 
امداد رسانی به انسان هایی که نیاز به کمک های 
اولیه دارند طراحی و ساخته شده و با گسترش 
در  به کارگیری  توانایی  آن  کاربردهای  دامنه 
حوزه های بررسی و عیب یابی سازه های دریایی 
که  مکان هایی  از  تصویر برداری  تاسیساتی،  یا 
دسترسی به آنها برای انسان سخت است را دارد. 
و  نشانه گذاری  ربات  این  تاکیدکرد:  وی 
در  آسیب دیده  مناطق  دقیق  موقعیت یابی 
حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، آتش سوزی و 
سوانح دریایی را دارد. همچنین ربات پرنده در 
بحث امدادرسانی و در حمل و نقل، کاربردی 

مهم و گسترده دارد. 

این مخترع جوان با اشاره به کاربرد این ربات 
و  تصادفات  مانند  اضطراری  مواقع  در  پرنده 
جریان  در  داد:  ادامه  ناگهانی،  بیماری های 
کمک رسانی به مصدومان تصادفات شهری و 
بین شهری یا بیماران قلبی و یا افرادی که نیاز 
به تزریق انسولین در کوتاه ترین زمان را دارند، 
این ربات می تواند سریعا به محل حادثه پرواز 
کرده و ضمن انتقال جعبه کمک های اولیه به 
محل حادثه، با دستوراتی که به شخص حاضر 
اطاعات  کسب  عاوه بر  می دهد،  صحنه  در 
کمک های  جهت  مصدوم،  وضعیت  از  اولیه 
بعدی شخص همراه مصدوم را راهنمایی کند. 
نصب  تجهیزات  خصوص  در  مهدوی  هادی 
 شده بر روی ربات، گفت: دوربین نصب شده بر 
روی این پرنده می تواند حالتی را شبیه سازی کند 
دارد.  حادثه حضور  در صحنه  امدادگر  خود  که 
همچنین عملکرد آن در سوانح دریایی به گونه ای 
طراحی و پیاده سازی شده است که می تواند با 
هدایت کاربر، به سرعت به سمت فردی که در 

فعال  با  و  کرده  است حرکت  حال غرق شدن 
کردن سیستم امداد، بالشتک هایی را برای غریق 

رها کرده و عملیات نجات را انجام دهد. 
بیان  با  دانش بنیان،  شرکت  این  مدیرعامل 
مزایای این ربات پرنده نسبت به سایر ربات ها، 
افزود: بررسی و شناسایی محیط های خطرناک 
یافتن  انسان،  برای  دسترس  غیر قابل  یا  و 
و  طبیعی  حوادث  در  مصدومان  شناسایی  و 
آتش سوزی،  زلزله،  سیل،  مانند  غیر طبیعی 
دستگاه  نقل،  و  حمل  و  انفجار  سنگین،  برف 
شوک جهت احیای بیماران ایست قلبی، کمک 
به عملیات تعمیر و نگهداری دستگاه هایی که 
صعب العبور  مکان های  یا  و  باا  ارتفاعات  در 
مانند باای برج ها نصب شده اند، مجهز بودن 
آب  اطاعات  جمع آوری  ناوبری،  سیستم  به 
قدرت  هواشناسی،  ایستگاه های  برای  هوا  و 
تغییر  و  حرکت  جهت  تغییر  برای  باا  مانور 
هوشمند  سیستم  سرعت،  بااترین  با  موضع 
برای  تصویر  ضبط  هوشمند،  مسیر یابی  برای 

از   ... و  تبلیغات  تلویزیونی و مستند،  فیلم های 
جمله مزایا و ویژگی های این ربات پرنده است. 
فردی  منحصربه  ویژگی  در خصوص  مهدوی 
شرکت  توسط  شده  تولید  ربات  این  در  که 
وجود  صنعت  سازگان  ارتباطات  دانش بنیان 
دارد، گفت: مهم ترین مزیت این ربات این است 
که با توجه به اینکه ساخت مدارات کنترلی و 
ناوبری این ربات به صورت کاما بومی است، 
تعریف ماموریت ها در  امکان هوشمند سازی و 
از  آسان،  نگهداری  و  تعمیر  و  مختلف  شرایط 

مزیت های دیگر این اختراع است. 

محققین دانشگاه ملی استرالیا موفق به ساخت 
لنزی شده اند که به گفته آنها 2 هزار بار نازکتر 

از موی سر انسان است. 
به گفته محققین دانشگاه ملی استرالیا ساخت 
چنین لنزی می تواند انقابی در حوزه پزشکی، 

علمی و فناوری ایجاد کند.
ساخت  در  توان  می  لنز  نوع  این  از  همچنین 
کرد  استفاده  کامپیوتر  انحنای  قابل  صفحات 
این در حالی است که پیش از این شرکت های 
تولید کننده وسایل الکترونیکی به دنبال راهی 
خم  قابلت  با  نمایشگر  صفحات  ساخت  برای 
شدن بوده اند که هزینه آن باا گزارش شده 

است اما با این فناوری دست پیدا کردن به این 
آرمان در آینده ای نزدیک محقق می شود.

به گفته این تیم تحقیقاتی ماده اصلی این لنز 
ساخته شده از "دی سولفید مولیبدن" است که 
برای گنبدی شکل کردن آن، ایه های اتم را 

تک به تک بر روی آن تراش داده اند.
که  است  نانومتر   6.3 لنز  این  اندازه  همچنین 
 50 ضخامت  به  لنز  کوچکترین  این  از  پیش 

نانومتر ساخته شده بود.
با  هستند  باور  این  بر  دانشگاه  این  محققین 
بکارگیری این فناوری می توان دوربین هایی 

با لنزهای مینیاتوری تولید کرد.

افراد دارای معلولیت  برای  " که   Indego"  اسکلت خارجی 
زیر کمر طراحی شده، اخیر توانسته تائیدیه سازمان غذا و داروی 
آمریکا را برای استفاده کلینیکی و شخصی در این کشور بدست 
بیاورد. Indego یک برنامه 10 ساله توسط مهندسان دانشکده 
این  هانیفن  پارکر  و شرکت  است  واندربیلت  دانشگاه  مهندسی 
تجاری  آمریکا  در  استفاده  برای  را  پائین  اندام  خارجی  اسکلت 

سازی کرده است.
مکاترونیک  مرکز  محصول  نخستین  خارجی  اسکلت  این 
و  دانشجویان  کمک  با  که  است  واندربیلت  دانشگاه  هوشمند 

مهندسان تجاری سازی شده است.
موسسه ملی بهداشت کودک و رشد انسان، بودجه توسعه اولیه 
Indego را فراهم کرده بود. در سال 2012 شرکت پارکر مجوز 
اجرایی Indego را برای فروش خریداری کرد و از آن زمان با 
مهندسان برای تولید نسخه تجاری این اسکلت خارجی در حال 

همکاری است.
این اسکلت خارجی دور نیم تنه باای بیمار بسته می شود. پاها 
با پشتیبان های محکم بسته می شوند که از باای ران تا زانوها و 

از زانو تا پائین پا کشیده گسترش می یابند. موتورهای الکتریکی 
مانند مفاصل زانو و ران عمل می کنند که می توانند با استفاده 
از یک رایانه کنترل شوند و نیروی آن ها با باتری های پیشرفته 
بیماران از عصاهای زیر بغل برای حفظ تعادل  تامین می شود. 
خود در زمان ایستادن و راه رفتن با Indego استفاده می کنند.

از  استفاده  یا  نشسته  زمان  در  می توانند  همچنین  بیماران 
این طراحی  بدن خود جدا کنند.  از  را  اسکلت خارجی  ویلچر، 
کوچکتر  اندازه  و  کمتر  وزن  از  تا  داده  اجازه   Indego به 

برخوردار باشد.
به  شدن  متمایل  با  می تواند  بیمار  خارجی،  اسکلت  این  با 
سمت جلو راه رفته و با متمایل شدن به سمت عقب و ماندن 
ماندن در  به جلو و  بنشیند. خم شدن  در آن حالت، می تواند 
از  تا  داد  خواهد  اجازه  کاربر  به  ثانیه  چند  برای  وضعیت  آن 

جای خود برخیزد.
این محصول توانست تائیدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را پس 
از تکمیل بزرگترین کارآزمایی بالینی برای یک دستگاه اسکلت 

خارجی در آمریکا بدست بیاورد. 

میوه  مصرف  دریافتند  آمریکا  سینسیناتی  دانشگاه  محققان 
در  قلبی  بیماری های  به  ابتا  خطر  کاهش  بر  عاوه  بلوبری 
از  که  بلوبری  است.   موثر  نیز  آلزایمر  مغزی  بیماری  درمان 
نگاه محققان عنوان میوه فوق العاده را کسب کرده حاوی مقدار 
این  همچنین  است.  آنتی اکسیدان های ضامن سامتی  زیادی 
میوه حاوی موادی است که از بروز اثرات مخرب تخریب مغز 

ناشی از بیماری زوال عقل جلوگیری می کند.  

رابرت کریکوریان، سرپرست این تیم مطالعاتی عنوان کرد: نتیجه 
است.  حیوانات  روی  بر  قبلی  تحقیقات  تاییدکننده  مطالعه  این 
انسانی  نمونه های  روی  بر  گسترده  آزمایش های  که  به  طوری  
بلوبری حاوی محتویات موثر در  میوه  ثابت کرد که  و حیوانی 
است.   بزرگساان  در  آلزایمر  بروز  از  جلوگیری  و  حافظه  بهبود 
وی در ادامه افزود: مهم ترین ماده شناخته  شده در بلوبری ترکیب 

آنتوسیانین است که در افزایش ادراک مغزی بسیار موثر است.

ساخت ربات پرنده امدادرسان توسط مخترعان زنجانی 

نازکترین لنز جهان ساخته شد

کسب تائیدیه اسکلت خارجی برای استفاده شخصی در آمریکا

مبـارزه با آلـزایمر بـا مصرف میوه بلـوبری

گواگون

در  با  لندن  سلطنتی  کالج  هوایی  علوم  دانشکده  محققان 
طرح  تجاری،  پروازهای  صنعت  جدید  ایده های  گرفتن  نظر 
 1000 حداکثر  ظرفیت  با  ترکیبی  بال  مسافربری  هواپیمای 

نفر را معرفی کردند. 
تجاری  هواپیماهای  اکثر   2050 سال  تا  که  معتقدند  محققان 
به نمایشگر های سه بعدی، سیستم نمایش آسمان و کابین های 

مجزا مجهز خواهند شد. 
طرح هواپیمای متعلق به سال 2050 با در نظر گرفتن آخرین 
فناوری های  به   ،21 قرن  نیمه  تا  دسترس  در  تکنولوژی های 
مدرن مثل سیستم دنیای مجازی، دیوارهای مجهز به پروژکتور 

به جای پنجره ها و صندلی های پیشرفته و بسیار راحت مجهز 
خواهد شد. 

مورد  در  صنعتی  طراحی  دکترای  دوره  دانشجوی  اومار،  آدام 
جزئیات در نظر گرفته شده برای هواپیمای تجاری سال 2050 
بدنه،  با  ترکیبی  بال های  از طراحی  برخورداری  با  عنوان کرد: 
طول هواپیماها در آینده کاهش خواهد یافت و کابین مسافران 

نیز از حالت تونلی خارج شده و عریض می شود. 
وی در ادامه گفت: سیستم حرکتی این هواپیما شامل 6 موتور 
الکتریکی مجهز به فن است که انرژی مورد نیاز آنها با سوخت 

زیستی کم آاینده تامین خواهد شد. 

توسط محققان دانشکده علوم هوایی کالج سلطنتی لندن انجام شد:

رونمایی از طرح هواپیمای تجاری سال 2050
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دروازه بان پرسپولیس تماشاگر شکست تراکتور
دروازه بان ازبکستانی پرسپولیس با حضور در استادیوم، تماشاگر 

دیدار دو تیم تراکتورسازی و پاختاکور در لیگ قهرمانان بود.  
الکساندر لوبانف، دروازه بان ازبکستانی پرسپولیس که این روزها 
برای حضور در اردوی تیم ملی کشورش در تاشکند به سر می 
برد با حضور در استادیوم، دیدار نماینده ایران با تیم سابقش را از 

نزدیک تماشا کرد.

برنامه سفر پرسپولیس به عمان مشخص شد
برانکو ایوانکوویچ و باشگاه پرسپولیس برنامه سفر اردویی این تیم 
به عمان را مشخص کردند. طی این برنامه بازیکنان این تیم تا 

جمعه تمرینات خود را در تهران ادامه خواهند داد.
و 5  دور هم جمع خواهند شد  فروردین  پرسپولیسی ها 4  سپس 
فروردین برای برگزاری اردوی تدارکاتی خود راهی کشور عمان 
خواهند شد.  این تیم احتماًا 8 فروردین یک دیدار دوستانه را با 

صدرنشین لیگ برتر عمان برگزار خواهد کرد.

سردار آزمون محروم نیست
با اخطاری که مهاجم ایرانی در مصاف با زسکا گرفت این شائبه 

به وجود آمد که او با محرویت روبه رو شده است.   
سردار آزمون در کنار پاس گلی که برای هم تیمی اش در جدال با 
زسکا ساخت بار دیگر از داور کارت زرد گرفت تا چهارمین اخطار 
این فصلش به ثبت برسد، اتفاقی که باعث شد بسیاری از رسانه ها 

خبر محرومیت او از بازی آینده تیمش را منتشر کند. 
طبق قوانین لیگ برتر روسیه تنها بازیکنانی با یک جلسه محرومیت 
روبه رو می شوند که 5بار از داور کارت گرفته باشند اما آزمون تا به 
امروز تنها 4 اخطار گرفته و به همین خاطر محرومیتی گریبانگیرش 
نمی شود و می تواند همچنان جایگاه ثابت خود در خط حمله تیمش 
را حفظ کند. جایگاهی که او به سادگی پس نگرفته و مسلما با ادامه 

این روند به سادگی هم از دست نخواهد داد.

راه آهنی ها پس از اخراج این بار اعتصاب
بازیکنان تیم راه آهن در ادامه حواشی به وجود آمده حول این تیم 

دیروز اعتصاب کردند و بر سر تمرینات حاضر نشدند.   
پس از آنکه ابراهیم کریمی، بهادر عبدی به دلیل مسائل مالی پس 
از بازی مقابل استقال اهواز با سرپرست این تیم سعید رمضانی 
به جروبحث پرداختند و همین موضوع باعث جدا شدن آنها از تیم 
و بازگشتشان به صورت انفرادی به تهران و سپس اخراج آنها شد، 
بازیکنان راه آهن به تبعیت از کاپیتان خود به مسائل مالی در این 

باشگاه اعتراض کردند و تمرین این تیم را تعطیل کردند. 
بازیکنان تیم راه آهن دیروز در حالی که بدون لباس تمرین و با 
تا  کردند  عنوان  و  شدند  حاضر  تمرین  زمین  در  شخصی  لباس 
این تیم حل نشود، دیگر بر سر تمرینات  به  مساله مالی مربوط 
در  نیز  راه آهنی ها  سرپرست  رمضانی  سعید  شد.  نخواهند  حاضر 
تمرینات حضور نداشت و نتوانست این موضوع را مدیریت کند تا 

تمرین این تیم به حالت اعتصاب کشیده شود.
ابراهیم کریمی و بهادر عبدی دو بازیکن اخراجی راه آهنی ها نیز در 
محل تمرین حاضر شده بودند تا به همراه سایر بازیکنان اعتراض 

خود را به گوش مسوولین این تیم برسانند.
البته این موضوع شامل حال محسن فروزان دروازه بان این تیم 
نشد و وی عنوان کرد با مربی دروازه بان ها در زمین راه آهن خواهد 
ماند تا به تمرینات خود بپردازد. او این کار را انجام داد تا سوای 
مسائل و مشکات مالی موجود در این تیم رفتار حرفه ای خود را 

به نمایش بگذارد.

ترکاشوند معاون اقتصادی پرسپولیس شد
این  اقتصادی  معاون  حکمی  طی  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 
باشگاه را منصوب کرد. به سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، علی 
اکبر طاهری صبح دیروز با صدور حکمی، محمد علی ترکاشوند 

را به عنوان معاون خود در امور اقتصادی باشگاه منصوب کرد.
ترکاشوند پیش از این به عنوان مشاور اقتصادی سرپرست باشگاه، 
پتانسیل های موجود  از  استفاده  بر  این حکم  فعالیت داشت و در 
اقتصادی  بسترهای  ایجاد  برای  پرسپولیس  باشگاه  و  فوتبال  در 

مناسب با توجه به تجارب و تخصص موجود تاکید شده است.

طارمی هم با پرسپولیس تمدید می کند
در آستانه تمدید قرارداد برانکو از سوی باشگاه پرسپولیس نشانه های 
خوبی برای ادامه حضور مهدی طارمی در ترکیب تیم پرسپولیس 
باره  دیده می شود. طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در این 
گفته من و برانکو طی صحبت هایی که با هم داشتیم نظرمان 
این است که مهدی طارمی یکی دو فصل دیگر در تیم پرسپولیس 

بازی کند و بعد از آن برای بازی به تیم های اروپایی برود.
پرسپولیس  با  فصل  پایان  تا  طارمی  مهدی  شد  گفته  تر  پیش 
قرارداد دارد و صحبت از این است که پایان فصل به یکی از 

اروپایی خواهد پیوست. تیم های 
در این باره خبر رسیده مهدی طارمی نسبت به ادامه حضور در 
ترکیب پرسپولیس بی میل نیست و اگر باشگاه خواسته های مالی 
او را برآورده کند دست کم یک فصل دیگر برای پرسپولیس بازی 
پیشنهاد  این عقیده است  بر  خواهد کرد. مهاجم جوان بوشهری 
برانکو مبنی بر اینکه یکی دو فصل دیگر در پرسپولیس بازی کند 

پیشنهاد منطقی است چون سبب می شود او پخته تر شود.

گل محمدی: 
امروز سعی می کنیم اول گل نخوریم 

بعد گل بزنیم
 یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از دیدار تیم های ذوب 
تیم  داریم چون  پیش  در  را  بازی سختی  گفت:  بنیادکار  و  آهن 
ازبکستانی تیم بسیار خوبی است. آنها از نظر فیزیکی تیم خوبی 
هستند و ما سعی می کنیم در بازی امروز اول گل نخوریم و سپس 

در فاز حمله بتوانیم بهره ازم را ببریم و به حریف گل بزنیم.
وی ادامه داد: بازی امروز شاید یکی از سخت ترین دیدارهای ما 
برای  نیز  مهمی  مسابقه  دیدار،  این  البته  که  باشد  گروه  این  در 
رقیب ازبک ما هم به شمار می رود. گل محمدی در مورد نقطه 
قوت بازیکنان حریف گفت: به نظر من سه بازیکن هجومی آن ها 

بازیکنان خطرناکی هستند و می توانند برای ما خطرساز شوند.
لیگ  در  تیم  این  کم  زده  گل  تعداد  درباره  آهن  ذوب  سرمربی 
امتیاز  سه  کسب  برای  هم  زده  گل  یک  گفت:  آسیا  قهرمانان 
کفایت می کند و قاعدتًا تیمی که گل نخورد می تواند با زدن فقط 

یک گل تیم پیروز میدان باشد.

ورزشی

گفت:  خوزستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
سهم  دستگاه ها،  به  استاندار  الزام  به  توجه  با 
اداره کل ورزش  و جوانان استان از ماده 53، از 

30 به 50 درصد افزایش یافت.
هیات  سالیانه  مجمع  در  کیانی زاده  فرامرز 
فوتبال خوزستان که دیروز در محل ورزشگاه 
غدیر اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به 
تاش هایی که کل مجموعه ورزش و همچنین 
هیات فوتبال خوزستان داشته اند، ورزش استان 
نسبت به سال گذشته و حتی سال های قبل از 
آن رشد بسیار خوبی داشته است و آمار 9 ماهه 
این  نشان دهنده  آمار سال 93  و  سال جاری 

است که ما در تمام بخش ها رشد داشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: قطعا در این رشد، فوتبال 
خوزستان نیز سهم بی بدیلی داشته است و باید 
اتفاق  این رشد در سال های 93 و 94  بگویم 
و  اقتصادی  بحث  در  ویژه  به  کشور  که  افتاد 
می برد  به سر  خود  بدترین سال های  در  مالی 
بدترین  در  که  باشیم  مدعی  می توانیم  ما  و 
سال ها، عملکرد خوب و قابل دفاعی داشته ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان بیان کرد: 
انجام نشده و کمبود داریم ولی  البته هنوز کار 
تمام  بتوانیم  که  نیست  صورتی  به  اوضاع 
به  توجه  با  البته  کنیم.  برآورده  را  خواسته ها 
استان  ارشد  مسووان  با  که  خوبی  ارتباط 

داریم، کمبودها را نیز به آن ها انتقال دادیم.
وی افزود: نیاز ما به نقدینگی جهت اعزام تیم ها 
به مسابقات و تهیه البسه ورزشکاران است که 
این موضوع را نیز خدمت استاندار عرض کردیم 
و در این راستا نیز کارگروه هم تشکیل شد و 

اقدامات خوبی در حال صورت گرفتن است.
برای ورزش  با اعام خبری خوش  کیانی زاده 
 ،53 ماده  براساس  کرد:  عنوان  خوزستان 
خود  درآمد  از  درصد  یک  می توانند  دستگاه ها 
درصد،  یک  این  از  که  کنند  ورزش  را صرف 

اداره کل ورزش و جوانان  30 درصد آن سهم 
است و البته با الزامی که استاندار به دستگاه ها 
قرار  که  درصدی   40 آن  از  شد  قرار  داشتند، 
است سهم ورزش دستگاه های استان باشد، 20 
درصد هم به ما تعلق بگیرد که در مجموع 50 
درصد سهم اداره کل ورزش و جوانان می شود و 
این کار خیلی بزرگی است و خبر خوشی برای 

ورزش خوزستان می باشد.
مقدار  این  با  ورزش  مشکل  داد:  ادامه  وی 
ما  چه  هر  یعنی  می شود؛  حل  کاما  بودجه 

بیشتر تاش کنیم تا این پول را از دستگاه ها 
برای ورزش هزینه کنیم و  بگیریم، می توانیم 
ازمه آن این است که همگی دست به دست 
 95 سال  ابتدای  در  مهم  این  تا  دهیم  هم 
خوزستان  ورزش  آینده  بتوانیم  تا  شود  محقق 

را تضمین کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان بیان کرد: 
ظرفیت ورزش خوزستان در تمام زمینه ها بسیار 
در  که  قومیتی  تعدد  به  توجه  با  و  است  زیاد 
استان داریم، استعدادهای زیادی وجود دارد و با 
توجه به شرکت هایی که در خوزستان هستند، 
از نظر امکانات نباید مشکلی وجود داشته باشد 
ورزش  برای  بهتری  سال   95 سال  مطمئنا  و 

خوزستان خواهد بود.
معاون  علیشائی،  مظفر  نشست  این  ادامه  در 
جوانان  و  ورزش  اداره کل  ورزش  توسعه 
خوزستان گفت: فوتبال می تواند محور اتحاد و 
همدلی باشد و انتظار داریم از طریق ورزش به 

ویژه فوتبال، روی این مقوله کار شود.
شهرستان ها  روسای  می طلبد  داد:  ادامه  وی 
تیم های ضعیف را پوشش دهند تا یک جوان 
انتظار داریم برای  تفکرش صرفا ورزش شود. 
هستند،  مرزها  همجوار  که  شهرستان هایی 
باید روی  برنامه ریزی بهتری صورت بگیرد و 

این موضوع نیز تمرکز شود.

تشریح  به  خوزستان  فوتبال  هیات  رییس 
عملکرد این هیات در سال 94 پرداخت.

هیات  ساانه  مجمع  در  طالقانی  عبدالکاظم 
غدیر  ورزشگاه  محل  در  که  استان  فوتبال 
اهواز برگزار شد با تبریک سال جدید، به ارائه 
گزارش عملکرد یک ساله این هیات پرداخت 
و گفت: در سالی که گذشت در شهرستان ها 
بودیم.  کار  پر  و  فعال  بسیار  استان  مرکز  و 
البته مشکات مالی که گریبان گیر کل کشور 
هم  ورزش  و  داشت  وجود  نیز  ورزش  در  بود 
مستثنی از این موضوع نبود ولی با این وجود، 
و  شهرستان ها  در  چشم گیری  فعالیت های 

مرکز استان داشتیم.
مسابقات  در  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی 
در  است،  هیات ها  کار  اساس  که  استانی 

برگزار  را  مسابقاتی  مختلف  سنی  رده های 
کردیم که البته در بخشی از رده ها، مسابقات 

تا اوایل سال آینده ادامه دارد.
بیان  ادامه  در  خوزستان  فوتبال  هیات  رییس 
شرکت کننده  بزرگساان  تیم های  تعداد  کرد: 
در لیگ برتر فوتبال استان 14 تیم بود که در 
نهایت نیز تیم های پرسپولیس شوش، استقال 
رامهرمز و استقال خرمشهر به ترتیب عناوین 
اول تا سوم را به دست آوردند. همچنین تعداد 
تیم های دسته یک استان در همین رده سنی 
انجام  بازی  امروز 90  به  تا  تیم است که   14
شده است. تعداد تیم های حاضر در لیگ دسته 
 56 تاکنون  که  است  تیم   15 هم  استان  دو 

بازی انجام شده است.
امید  برتر  لیگ  مسابقات  خاطرنشان کرد:  وی 

رسید  پایان  به  تیم  هفت  با حضور  نیز  استان 
استقال  مسجدسلیمان،  نفت  نهایت  در  که 
خوزستان و شهباز اهواز به ترتیب در رده های 
برتر  لیگ  همچنین  گرفتند.  قرار  سوم  تا  اول 
و  نوجوانان  لیگ  و  جوانان  یک  لیگ  جوانان، 
نونهاان در حال برگزاری هستند که مسابقات 
کل  در  است.  نرسیده  پایان  به  هنوز  آن ها 
ماحصل این مسابقات استانی، حضور چهار هزار 
تمام  از  دارد  بوده است که جا  بازیکن  و 788 
دست اندرکاران و همکارانم که در شهرستان ها 
به ما کمک کردند، تشکر کنم چرا که توانستیم 

مسابقات قابل قبولی را برگزار کنیم.
بانوان  بخش  در  فعالیت  به  اشاره  با  طالقانی 
استان  بزرگساان  فوتسال  لیگ  در  گفت:  نیز 
12 تیم حضور داشتند که در پایان توپ و تور 
فوتبال  هیات  و  ایذه  بدنی  تربیت  اندیمشک، 
دزفول به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار 
گرفتند. همچنین ما مسابقات فوتسال جوانان 

و فستیوال فوتبال چمنی را هم برگزار کردیم.
لیگ های  در  استان  تیم های  کرد:  بیان  وی 
مختلف فوتسال بانوان کشور نیز حضور دارند 
برای  چمنی  تیم  یک  نیز  بار  اولین  برای  و 

مسابقات کشوری معرفی کردیم.
رییس هیات فوتبال خوزستان گفت: در سالی 
که گذشت واحد آموزش ما نیز بسیار قوی و 
توانستیم  این راستا  فعالیت داشت و در  پرکار 
 C کاس هایی از جمله هفت کاس مقدماتی
آسیا، کاس فوتسال سطح یک آسیا، کاس 
یک  سطح  کاس  ایران،  فوتسال  یک  سطح 

 C کاس  چهار  همچنین  و  ایران  دروازه بانی 
دانش افزایی  کاس  چندین  و  آسیا  فوتبال 
فوتسال و فوتبال و یک کاس مدارس فوتبال 

را در استان برگزار کنیم.
طالقانی خاطرنشان کرد: خوزستان قطبی است 
که می تواند مسابقات کشوری را برگزار کند و 
باعث شور و شعف در این مسابقات شود. ما در 
لیگ های مختلف  در  را  بازی  راستا 285  این 

کشوری در استان میزبانی کردیم.
وی در ادامه به فعالیت در بخش فوتسال استان 
اشاره و عنوان کرد: در بخش فوتسال در رده های 
لیگ برتر، لیگ یک، لیگ امید، لیگ جوانان و 
این  ماحصل  و  داشتیم  تیم  نیز  نوجوانان  لیگ 
مسابقات این شد که تنها استانی در کشور هستیم 
که در تمام رده های فوتسال کشوری، چهار تیم 
داریم و این در حالی است که هر استان می تواند 

در هر رده فقط یک تیم را معرفی کند.
با  کرد:  بیان  خوزستان  فوتبال  هیات  رییس 
تمام سختی ها و فشارهایی که متحمل شدیم، 
توانستیم مسابقات را با همت تمام همکاران و 
اداره کل ورزش و جوانان و شهرستان ها به انجام 
برسانیم و ان شااه با برنامه های جدید بتوانیم 
و  مسابقات  برگزاری  زمینه  در  جدیدی  روح 

معرفی بازیکنان به فوتبال استان، بدهیم.
هیات های شهرستان ها  روسای  از  افزود:  وی 
می خواهم که فعالیت خود را برای سال آینده 
دوچندان کنند، چرا که انتظار کشور، فدراسیون 
و وزارت ورزش و جوانان در بخش فوتبال این 

است که فعال تر کار شود.

انقابی عمل کرد و جوان ها  اخیر چنان  لیست  در  کی روش 
می توان  را  او  حرکت  این  که  کرد  معرفی  ملی  تیم  به  را 
از  مبارزه  انگیزه  که  دانست  مفهوم  این  با  بزرگ  یک درس 

نام های مطرح و سرشناس مهمتر است. 
اخیر کارلوس کی روش یک درس بزرگ برای همه  لیست 
مربیان ایرانی بود. آنجا که با توجه به اعتبار و قدرت حریف 
به  تغییر.  بدون  و  نظر خودش  با  نه  چیند  می  را  بازیکنانش 
با لژیونر ها و  لیست اخیر دقت کنید، کی روش می داند که 
انگیزه  نداشتن  دلیل  به  عمان  و  هند  مقابل  نامدار  بازیکنان 

به مشکل برخورد می کند. به لیست نگاه کنید:
شهباززاده  سجاد   -3 کریمی  محسن   -2 ابراهیمی  1-امید 
 -5 خوزستان(،  )استقال  عاشوری  علی   -4 )استقال(، 
نیا  کامیابی  کمال   -7 نوراللهی  احمد   -6 مکانی  سوشا 
8- مهدی طارمی 9- رامین رضاییان 10- فرشاد احمدزاده 
11- محمد انصاری )پرسپولیس(، 12- مهرداد محمدی )راه 
شجاعیان  داریوش   -14 )سایپا(،  ترابی  مهدی   -13 آهن(، 

16-محمدحسین  پورغاز  عزت ا...   -15 فواد(،  )گسترش 
امیری  کنعانی )ملوان(، 17- سید جال حسینی 18- وحید 

تهران(  )نفت  بیرانوند  19- علیرضا 
لیست  در  را  مطلق  های  فیکس  و  نامدارها  همه  روش  کی 
ذخیره قرار داده است. در واقع اولین نکته ای که کی روش 

به آن توجه کرده، انگیزه است.
سرمربی تیم ملی می داند این بازیکنان که او انتخاب کرده 
برای فیکس شدن در کنار کی روش همه وجود خود را خرج 
می کنند و با بیش از توان واقعی خود به میدان می روند اما 
دیگرانی که خیالشان از فیکس بودن راحت است تمام وجود 

خود را خرج نخواهند کرد.
است  بازیکنانی  از  متشکل  واقع  در  ملی  تیم  لیست  این 
از  را  خود  و  کنند  استفاده  فرصت  این  از  خواهند  می  که 
بین  بازی  دو  در  اینکه  نهایتا  و  داده  نشان  برتر  لژیونرها 
حتی  روش  کی  کنند.  پیدا  المللی  بین  های  مشتری  المللی 
بیش و پیش از آنکه تاکتیک ها و تمرینات را در نظر بگیرد، 

انگیزه ها را در نظر گرفته است و این بسیار مهم است.
درس بزرگ کی روش حاا این است: تیم ملی نه به یازده 
هر  و  است  برتر  لیگ  وسعت  به  که  بازیکن  دو  و  بیست  یا 
کس خوب کار کند فرصت خواهد داشت تا خودش را نشان 
دنبال  به  او  کنند،  نمی  بازی  ها  نام  کی روش  برای  دهد. 

انگیزه و توانایی است.

سرمربی پرسپولیس می گوید جایگاه این تیم در 
جدول رده بندی درخور هواداران و بازیکنان این 
تیم است. او هم چنین از علی دایی تمجید کرد. 
پرسپولیس  تمرین  حاشیه  در  ایوانکوویچ  برانکو 
اظهار کرد: از هواداران تشکر می کنم که در این 
مدت ما را حمایت کردند. در کنار آن ها بازیکنان 
تاش بسیاری را انجام دادند و جایگاه فعلی مان در 

جدول درخور این هواداران است. 
او اضافه کرد: در حال حاضر فقط خالقی فر مصدوم 
است و بینستون هم از ناحیه زانو به صورت جزئی 
احساس مصدومیت می کند. کمندانی هم پا به 
توپ شده است. 7 بازیکن ملی پوش مان هم در 

اردوی تیم ملی به سر می برند. 
او در پاسخ به این سوال که آیا برای تمدید 

جذب  برای  شرایطی  پرسپولیس  با  قرارداد 
خیر.  گفت:  خیر  یا  است  گذاشته   بازیکنان 
است  طبیعی  البته  نگذاشتم.  شرایطی  هیچ 
لحظه  این  تا  اما  بدهم  نظر  بازیکنان  درباره 
هیچ صحبتی در این باره انجام نشده است. 

وی افزود: به اعتقاد من، محسن مسلمان هم جزو 
بازیکنان خوب ما بوده که خوب کار کرده است و 

مطمئنا در آینده به تیم ملی دعوت می شود. 
بدانند که وظایف شان  باید  ما  البته ملی پوشان 
باید  ملی پوشان  عنوان  به  و  شده  مضاعف 
بهترین عملکرد را در تمرین ها داشته باشند نه 

اینکه فقط اسم شان ملی پوش باشد. 
باعث  که  انضباطی  کمیته  رای  درباره  او 
طور  همین  و  پرسپولیس  هواداران  محرومیت 

محسن بنگر شد هم گفت: نمی دانم بنگر به چه 
دلیلی محروم شد. البته محرومیتی هم که برای 
هواداران در نظر گرفتند، بیش از حد سخت بود. 
معموا اینگونه اتفاقات با جریمه های نقدی حل 
می شود. نمی توانم در امور کمیته انضباطی دخالت 

کنم و نمی دانم چرا بنگر محروم شده است. 
برانکو درباره اینکه بازیکنانش پس از شادی 
گل با دایی تماس گرفتند و از او عذرخواهی 
کردند نیز گفت: بااخره جوان هستند و باید 
شادی کنند. همه پس از گل شادی می کنند. 
خیلی هم کار خوبی کردند که از دایی تشکر 
آورده  فوتبال  به  را  بازیکنان  این  او  کردند. 
است و تجربیاتش را در اختیار آن ها قرار داده 
است. فراموش نکنید دایی می توانست رییس 

اما  باشد  فیفا  مدیره  هیات  عضو  یا  و   AFC

به  را  باشد و تجربیات خود  ترجیح داد مربی 
جوانان انتقال دهند. 

حضور  چگونگی  درباره  پرسپولیس  سرمربی 
احتماا  گفت:  نیز  عمان  اردوی  در  پرسپولیس 
20 بازیکن ما را همراهی خواهند کرد. پس از 
قطعی شدن لیست نهایی تیم ملی ما هم تکلیف 
خودمان را می دانیم.  او اضافه کرد: تا روز جمعه 
تمرین هایمان را ادامه می دهیم و پس از آن به 
مرخصی می رویم. روز چهارم فروردین بازیکنان 
عمان  عازم  پنجم  و  می شوند  ملحق  اردو  به 
خواهیم شد. روز هشتم فروردین هم با یک تیم 
این کشور  قهرمان  ترجیحا  که  عمان  لیگ  از 

باشد، دیدار خواهیم کرد. 

خبر خوش کیانی زاده برای ورزش خوزستان

عملکرد هیات فوتبال خوزستان در سالی که گذشت

درس بزرگ کی روش در لیست اخیر تیم ملی

برانکو ایوانکوویچ :

دایی می توانست رییس AFC یا عضو هیات مدیره فیفا باشد

خبر ورزشیخبر ورزشی
فالکائو: 

اوضاع در یونایتد پیچیده بود
رادامل فالکائو، مهاجم چلسی عنوان کرد که در منچستریونایتد، 
هیچگاه متوجه جایگاهش نشد و اوضاع در این تیم پیچیده بود.  
مهاجم کلمبیایی با قراردادی قرضی از موناکو به جمع شیاطین 
سرخ پیوست ولی در 26 بازی برای این تیم تنها 4 گل به ثمر 
رساند. او که حاا 30 سال دارد و به صورت قرضی در چلسی 
پیچیده  سابقش  باشگاه  در  اوضاع  که  کرد  عنوان  می زند،  توپ 

بوده است.
او گفت:"در منچستریونایتد شرایط پیچیده بود. همه در آن موقع 
اوضاع و بی ثباتی را دیدند بنابراین من خیلی کم بازی کردم. 60 
دقیقه امروز بازی می کردید، 45 دقیقه بازی بعدی و بازی بعد 20 
دقیقه . این بی ثباتی بسیار باعث می شد بازیکنان جایگاهشان را 
متوحه نشوند. خیلی سخت بود. من عادت داشتم همیشه بازی 
کنم. پس از مصدومیت زانویم به منچستر رفتم که یک روند 25 

درصدی را با پزشکان این تیم سپری کردم."
فالکائو درباره شایعه درگیری اش با فان خال گفت:" نه نه نه. بله 
ما با هم صحبت می کردیم و صحبتمان به بحبث تبدیل میشد 

ولی همیشه احترام متقابلی بین ما بود."

رئال به دنبال معاوضه خامس با ادن هازارد
روزنامه سان مدعی شد که رئال مادرید قصد دارد پروژه معاوضه 

خامس رودریگس و ادن هازارد را شروع کند.   
هر دو بازیکن در این فصل پایین تر از انتظارات ظاهر شده اند 
ولی رئال پتانسیل بااتری در هازارد نسبت به خامس می بیند. 
زیدان چندین سال است به رئال پیشنهاد می کند که ادن هازارد 
را به خدمت بگیرد و حال که خود سرمربی باشگاه است، برای 

جذب ستاره بلژیکی تاش می کند.
اینجای  به  تا  رئال  برای  در الیگا، 5 گل  بازی  در 18  خامس 
کار به ثمر رسانده و این در حالیست که هازارد هنوز موفق به 
گلزنی در لیگ برتر نشده و همچنان به دنبال اولین گلش است. 
اختافات ایجاد شده بین خامس و باشگاه به خاطر رفتار خارج از 
زمین خامس نیز یکی دیگر از دایل نارضایتی باشگاه از اوست.

رسمی: 
دی کانیو سرمربی اودینزه شد

لوئیجی دی کانیو پس از 15 سال به اودینزه بازگشت تا پس از 
جدایی استفانو کوانتونو، هدایت این تیم را در هفته های پایانی 

در اختیار بگیرد.   
در  حضور  و  اخیر  بازی   11 در  پیروزی   1 تنها  کسب  از  پس 
فاصله 4 امتیازی منطقه سقوط، کوانتونو از هدایت اودینزه کنار 
کشید. جدایی او درها را برای حضور دی کانیو که دوسال پیش 
از  نجات  برای  اودینزه  حال  تا  گذاشت  باز  بود  کاتانیا  سرمربی 

سقوط بجنگد.
در بیانیه رسمی باشگاه آمده:" باشگاه اودینزه، انتخاب لوئیجی 
می کند.قرارداد  تایید  باشگاه  سرمربی  عنوان  به  را  دی کانیو 
دی کانیو  ماجراجویی  دومین  این  دارد.  اعتبار  فصل  پایان  تا  او 
مارس 2001  تا  آگوست 1999  بین  پیشتر  او  است.  اودینزه  در 
اینترتوتو  جام  قهرمان  او  دو سال،  آن  در  بود.  اودینزه  سرمربی 
نهایی  نیمه  و  یوفا کاپ  نهایی  به یک هشتم  او همچنین  شد. 

کوپا ایتالیا نیز رسید.

کوشيلنی:
مقابل بارسلونا ۵ درصد شانس داریم

لوران کوشیلنی، مدافع فرانسوی آرسنال معتقد است که تیمش 
برای راهیابی به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فقط 5 درصد 

شانس برتری بر بارسلونا را دارد.   
آرسنال بازی رفت را در زمین خود 2-0 به بارسلونا واگذار کرده و 
بسیاری برای این تیم هیچ شانس صعودی قائل نیستند. آرسنال 
فردا در نوکمپ باید دو گل به بارسا بزند تا بتواند برای صعود، 

امیدهای خود را زنده کند.
گفت:" خبرنگاران  به  بازی  این  خبری  نشست  در   کوشیلنی 

بر خاف بازی رفت، فشاری روی خودمان احساس نمی کنیم. 
مقابل بهترین تیم دنیا بازی داریم و چون فشاری رویمان نیست 
می تواند نکته مثبتی برایمان باشد. باید آزادانه بازی کنیم و به 
ابتدای فصل  توانایی های خودمان باور داشته باشیم. در 6 ماه 
دچار  که  افتاد  اتفاقی  دانم سپس چه  نمی  اما  بودیم  همینگونه 

افت شده ایم.
امروز مقابل بارسا تنها 5 درصد شانس داریم و امیدوارم بتوانیم از 
شانس هایمان به درستی استفاده کنیم. مقابل بهترین تیم و بازیکنان 
دنیا بازی داریم که از لحاظ تیمی بهترین نمایش را ارائه می دهند. 
بارسا مهاجمان خطرناکی دارد که با توپ فوق العاده سریع هستند. 

امیدوارم در زمین اوضاع برای ما خوب پیش برود."

لواندوفسکی: 
بارسا شانس اول قهرمانی CL است

روبرت لواندوفسکی، مهاجم برجسته باشگاه بایرن مونیخ تیم خود 
را شانس اول قهرمانی در چمپیونزلیگ نمی داند.   

دلیل  به  و  بود  خواهد  یووه  میزبان  خود  زمین  در  امروز  بایرن 
کسب تساوی 2-2 در تورین، با یک مساوی بدون گل یا 1-1 
هم مجوز حضور در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان را کسب 
کسب  اول  های  شانس  را  بارسا  و  بایرن  بسیاری  کرد.  خواهد 
را  بارسا  بایرن شانس  مهاجم  دانند هرچند  قهرمانی می  عنوان 

بیشتر از سایر تیم ها ارزیابی می کند.
لواندوفسکی در همین رابطه به خبرنگاران گفت:" نمی دانم ما 
شانس اول قهرمانی هستیم یا خیر؟ شاید اگر همه بازیکنانمان 
چنین  بتوانیم  باشیم  نداشته  دیده  آسیب  و  باشند  فرم  روی 
از  کمتر  ما  شانس  معتقدم  فعلی  شرایط  در  اما  بکنیم  ادعایی 
که  هرچند  دارد  قرار  خود  فرم  بهترین  در  بارسا  بارسلوناست. 
تا  را  فعلی خود  فرم  بتواند  تیم  این  داشت  اطمینان  توان  نمی 
انتهای فصل نیز حفظ کند. در هر صورت مهم نیست چه تیمی 
شانس اول قهرمانی است. شما برای پیروزی در هر بازی باید 

با نهایت توانتان بجنگید."
کاما  رفت،  بازی  همانند  یوونتوس  معتقدم  یووه:"  با  مصاف 
بازی خواهد کرد. یووه دفاع می کند و منتظر می ماند  دفاعی 
شکل  این  کند.  استفاده  آن  از  و  شده  نصیبش  گل  شانس  تا 
بازی یووه است. امیدوارم فردا بتوانیم خیلی زود به گل برسیم 
زدن  شانس  اینگونه  شود.  خارج  دفاعی  اک  از  یوونتوس   تا 

گل های بیشتر را پیدا خواهیم کرد."
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بررسی وضعیت اسف بار مبادی ورودی کان شهر اهواز

ایجاد 40 پایگاه ثابت هال احمر در خوزستان 

ورودی های هر شهر، تصاویر متفاوت و برجسته 
 ای در ذهن میهمانان می  سازند، چرا که نخستین 
مبادی  میهمانان،  و  مسافران  برخورد  فضای 

ورودی آن شهر است.
ساختار  کلیدی  عناصر  از  یکی  ورودی،  مبادی 
از  گردشگران  که  شهرهاست  فضایی  و  کالبدی 
آن طریق وارد شده و در واقع اولین تصویر از شهر 
که در ذهن تازه واردها نقش می بندد و ذهنیتی 
مثبت یا منفی ایجاد می کند در همین جاها است.

با نگاهی به گذشته و ساختار شهرها می توان دریافت 
که ورودی ها نقش زیادی در شخصیت بخشی به 
را می  برجسته شهر  ایفا می کنند و تصویر  شهر 
است که  نکته ضروری  این  سازند. همچنین ذکر 
مبادی ورودی به عنوان نگین آن شهر مورد توجه 
با  متناسب  طراحی،  نظر  از  باید  و  گیرند  می  قرار 
شرایط منطقه ای و شاخصه های همان منطقه در 

نظر گرفته شود. 
ورودی های نامناسب، ذهنیتی متفاوت از اهواز را 
در اذهان مسافران ایجاد می کند و به هیچ وجه 

مناسب و در شأن این شهر نیستند. 
ای  برنامه  و  طرح  هیچ  بدون  ها  ورودی  این 
شکل گرفته اند! فاقد مطلوبیت و پاسخ دهندگی 
بدان حد  تا  نابسامانی  این  و  باشند  می  محیطی 
ورودیها  این  که  یافته  عمومیت  و  شده  فراگیر 
به عنوان یک  واجد حداقل شرایط  توان  نمی  را 
که  ای  گونه  به  دانست!  مطلوب  شهری  فضای 
امروز در زیباسازی ورودی های اهواز، تنها عناصر 
یادآوری مفهوم  برنامه ریزی شده جهت  مشهود 
را  به شهر  ورود  که  است  تابلو  یک  تعبیه  ورود، 

متذکر شده و خوش آمد می گوید!
مهم ترین اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی 
مبادی ورودی )همچون احداث فلکه و بلوار( غالبا 

بر معضات این عرصه ها افزوده است.

یکی از مهمترین عواملی که در ورودیهای شهر 
و  چگونگی  باشد،  داشته  را  ازم  دقت  بایستی 
از  میهمانان است،  برداشت تصور ذهنی  چیستی 
نقاطی هستند که  اولین  آنجا که ورودی شهرها 
مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر 
شهر، در لحظه ورود به شهر شکل می گیرد، لذا 
امری  آن  کیفیت  به  توجه  و  مسئله  به  پرداختن 

اجتناب ناپذیراست.
در گذشته، برای تعریف مکان ورودی شهرها، از 
عناصر مصنوع مانند دروازه ها، حصار، برج دیده 
بانی، خندق و باروها استفاده می شد و تعریف فضا 
با عناصر طبیعی به معنای امروزی اش مفهومی 
نداشت، اما با تغییر در سرعت حرکت و نوع وسیله 
ویژه  به  طبیعی،  عناصر  از  توان  می  آمد  و  رفت 
تعریف ورودی  پوشش گیاهی و فضای سبز، در 
استقرار  نحوه  طراحی  با  و  گرفت  کمک  شهر 
مسیرها،  در  گوناگون  های  شکل  به  درختان 
تجربه  برای  را  کنندگان شهر  بازدید  و  مسافران 
در  حرکت  جای  به  و  ساخت  آماده  شهر  کردن 
مناطق  متروک،  های  کارگاه  فرسوده،  ابنیه  بین 
صنعتی یا حتی مسیرهای خشک برهوت که به 
را  او  پیوندند،  می  شهری  متراکم  بافت  به  ناگاه 
در مسیری مفرح و سرزنده، از میان فضاهایی پر 
درخت عبور داد که به واسطه نوع، شکل، تراکم 
و ترتیب استقرارشان در کنار یکدیگر، می توانند 

زبان گویای ورودی، به ویژه شهر باشند.
ورودی های اصلی شهر اهواز شامل جاده اهواز- 
اندیمشک، جاده اهواز- ماهشهر و اهواز- شوشتر 
می باشند که با نگاهی اجمالی به آنها می توان 
بی تفاوتی مسؤوان شهری نسبت به این ورودی 

ها را مشاهده کرد.
ورودی جاده اهواز- اندیمشک 

ورودی جاده اهواز- اندیمشک اصلی ترین مسیر 

سمت  به  نور  راهیان  های  کاروان  و  مسافران 
جنوب و شهرهای جنوبی استان خوزستان است. 
و  زیبا  باید ظاهری  که  روزهایی  در  ورودی  این 
جذاب داشته باشد، تنها به یک میدان بزرگ ولی 
خالی! ختم می شود که با وجود دست اندازهای 
میهمانان  به  را  اهواز  به کانشهر  ورود  آن،  دور 

خوش آمد می گوید!
شاید مسافران در روز بتوانند با دقت کامل متوجه 
با توجه به  ورود به شهر اهواز شوند اما در شب 

اینکه وجود یک میدان بزرگ نماد مناسبی برای 
را  خود  تاش  تنها  مسافران  نیست،  اهواز  شهر 
بیشتر می کنند تا فقط به مکانی برسند که دارای 

روشنایی بوده و از امنیت کافی برخوردار باشد.
از  اهواز  کانشهر  ورودی  که  دارد  تاسف  جای 
مسیری که شاهراه اصلی خوزستان است تا این 

اندازه بی هویت و نامطلوب باشد.
ورودی جاده اهواز- ماهشهر

جاده اهواز – ماهشهر از یکسو به بنادر استان و از 

سوی دیگر مسیر حرکت مسافران از استان های 
مرکزی و شرقی کشور به خوزستان است. 

خوزستان  تردد  پر  مسیر  دومین  که  جاده  این 
شهر  ورودی  از  ای  نقطه  به  آید  می  حساب  به 
اهواز می رسد که تفاوتی با مسیر اصلی ندارد و 
تابلوهایی  آن، وجود  تمایز و تشخیص  تنها وجه 
است که به رانندگان اطاع می دهند که در حال 

نزدیک شدن به اهواز هستند!
مسیر  این  ورودی  ابتدای  در  که  بزرگی  معضل 

و  آسفالت  ناهمواری  دارد وضعیت  اهواز وجود  به 
جاده است و همیشه به جای سرسبزی شاهد گرد 
و خاک هایی خواهیم بود که به دلیل تردد وسایط 
نقلیه سنگین به هوا پراکنده شده اند. و در حاشیه 
جاده نیز فقط گارد ریل، مغازه های تعویض روغنی 

و تعمیر ماشین های سنگین دیده می شود.
ورودی جاده اهواز- شوشتر

به  که  است  شوشتر  اهواز-  جاده  ورودی،  دیگر 
مناسب  اوضاع  از  شده  ذکر  های  ورودی  نسبت 
وجود  آن  دلیل  شاید  و  است  برخوردار  تری 
شهرهای متعدد در مسیر دو شهر اهواز و ماثانی 
بهتری  وضعیت  در  زیرسازی  نظر  از  که  است 
قراردارد ولی باز هم نمی توان اثری از ورودی در 
آن یافت و تنها اقدام صورت گرفته، تعریض مسیر 
به  تفاوتی  گونه  هیچ  مسیر  سراسر  که  بوده  آن 
محدوده درونی شهر اهواز ندارد و خود اهوازی ها 
هم محدوده ورودی شهر را تشخیص نمی دهند.

بجز ورودی های مهم که درباره آنها صحبت شد 
اهواز چندین ورودی درون استانی دارد)مثًا اهواز-

سوسنگرد و اهواز آبادان( که نمی توان از آنها نام 
برد چرا که تنها هنر رانندگان بومی است که بتوانند 

بخصوص در شب در این مسیرها تردد نمایند!
از  آنقدر  و  نیست  این جریان یک موضوع جدید 
آن صحبت شده و با کارهایی غیر بنیادی و غیر 
کارشناسی به سادگی از کنار آن گذشتند که می 
به  اهواز  شهر  سبز  کمربند  همچون  گفت  توان 
جامه  باید  هم  باز  اخبار  این  اما  پیوست.  تاریخ 
به تن کند و در صدر خبرها قرار گیرد و  نو  ای 
ادامه یابد که این مشکل نه همچون گذشته که 
با یک مدیریت کارشناسی به شکلی مرتفع گردد 
با نمادهای ورودی به کشور  را  اهواز  بتوانیم  که 

معرفی کنیم.
به امید آن روز

خبرنگار : خدیجه افشاری زاده 
مدیرعامل جمعیت هال احمر خوزستان، از حضور 
40 پایگاه ثابت، سیار و موقت ویژه ایام نوروز در 

نقاط پرتردد و مناطق عملیاتی جنوب خبر داد.
به گزارش هفته نامه جهان اخبار : علی خدادادی، 
مدیرعامل جمعیت هال احمر خوزستان، در نشست 
خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه  هال احمر 
فارغ از هر گونه نگاه قومیتی ، خدمات یکسانی را به 
مردم ارائه می کند، گفت: ما به دنبال ارتقای جایگاه 

این جمعیت در کشور هستیم.
تاریخ 1394/12/26  از   95 در سال   : افزود  وی 
امداد  پست   36 متمرکز  بطور   95/1/16 لغایت 
های  جاده  طول  در  ثابت  بصورت  نجات  و 
استان  در  احمر  هال  سازمان  توسط  مراساتی 

مستقر خواهند شد 
از  نجات  و  امداد  خدمات  اینکه  بیان  با  خدادای 
25 اسفند امسال آغاز می شود تاکید کرد: در 36 
ارائه  به  پزشک   30 تعداد  نجات  و  امداد  پایگاه 
انجام  به مسافران  دارو  رایگان و تحویل  ویزیت 

وظیفه می کنند.
گرفته  نظر  در  پست های  تعداد  کرد:  بیان  وی 
این  از  شده در حوزه جوانان 58 پست است که 
محورهای  و  پرتردد  مناطق  در  پست   46 تعداد 
مناطق  در  سیار  پست   13 و  استان  مواصاتی 

جنگی متقاضیان را ویزیت می کنند.
امداد  به منظور  پست   36 اینکه  بیان  با  خدادادی 
و نجات در نظر گرفتیم توضیح داد: برخی از این 
پست ها به صورت ثابت در محورهای مواصاتی 
به منظور  موقتی  به صورت  دیگر  برخی  و  استان 

ارائه خدمات مستقر شده اند.
وی افزود: در قالب این پست ها 36 آمبوانس،14 
و13  پشتیبانی  خودرو  نجات،45  خودرو 
بالگرد  یک  و  شناور  قایق  یک   ، موتورسیکلت 
نجات  و   امداد  پست   36 در  و  است.  مهیا شده 
پرسنل  نفر   118 امداد،  نیروی   474 تعداد  دیگر 

هال احمر و 592 نفر داوطلب مشارکت دارند.
را  احمر  هال  رسالت  های  از  یکی  خدادای 
کمک به هم نوع، ایجاد تفاهم، ایجاد توانمندی 
حوادث  با  مقابله  برای  فردی  مهارت  افزایش  و 
دانست و خاطر نشان کرد: در این سازمان همه به 
نحوی یک کار معنوی انجام می  دهند که آن هم 
خدمت به نیازمندان است که در دین ما نیز به آن 

تاکید شده است.
 وی با بیان اینکه چهار طرح امداد و نجات، ایمنی 
ایام  در  رحمت  فرشتگان  و  داوطلبان  سامت، 
شود،  می  انجام  خوزستان  احمر  هال  در  نوروز 
نفر   500 نوروزی  نجات  و  امداد  طرح  در  افزود: 
از اعضای آموزش دیده این جمعیت در40 پست، 
سیار و ثابت در نقاط حادثه خیز استان به صورت 
رایگان مشغول خدمت رسانی به مردم خواهند بود

خوزستان،  احمر  هال  جمعیت  عامل  مدیر 
سامت  و  ایمنی  پایگاه   40 فعالیت  به  اشاره  با 
مناطق  در  جمله  از  خوزستان  پرتردد  نقاط  در 
عملیاتی جنوب شامل فتح المبین، شلمچه، چذابه 
18پایگاه  کرد:  تصریح  نوروز،  ایام  در  دوکوهه  و 
ثابت، 19 پست موقت و سه پست سیار جمعیت 
مسافران  به  رسانی  خدمت  آماده  احمر  هال 

نوروزی و مردم خوزستان خواهند بود.
وی با بیان اینکه طرح ملی ایمنی و سامت در 
در  احمر  هال  جمعیت  جوانان  توسط  ایام  این 
استان اجرا به منظور ترویج فرهنگ نودوستی و 
تاکید  شود،  می  اجرا  المنفعه  عام  اقدامات  انجام 
دینی  های  ارزش   تعمیق  جهت  در  تاش  کرد: 
برنامه  در  که  است  مباحثی  جمله  از  اجتماعی  و 
چهارساله موردنظر، در دستور کار جمعیت هال 

احمر خوزستان قرار گرفته است.
های  پایگاه  این  کنار  در  اینکه  بیان  با  خدادادی 
و  خواهران  ویژه  نماز  خیمه   40 احمر،  هال 
فرشتگان  طرح  کرد:  عنوان  شده،  برپا  برادران 
بی  زنان  و  نیازمندان  به  کمک  برای  رحمت 
چهار  خوزستان  در  که  شود  می  اجرا  سرپرست 
هزار خانوار شامل 17 هزار نفر تحت پوشش طرح 
جمله  از  خدماتی  خیرین  کمک  با  و  دارند  قرار 

توزیع سبد نوروزی به آنها ارائه می شود.
با  داشت:  اذعان  احمر  هال  سازمان  مدیرعامل 
توجه به وسعت استان و مناطق صعب العبوری که 
و  یافته  سازمان  هوایی  امداد  به  نیاز  دارد،  وجود 
مجهز داریم تا بتوانیم در صحنه حضوری به موقع 
داشته باشیم و از افزایش تلفات و ضایعات ناشی 

از حوادث در این نقاط جلوگیری کنیم.
با  تفاهمنامه  ای  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
ایم  به امضا رسانده   اهواز  دانشگاه علوم پزشکی 
که در صورت تامین اعتبار تنها هلی کوپتر هال 
احمر خوزستان را به اورژانس هوایی تبدیل کنیم 

که در صورت وقوع حادثه ، جهت خدمت رساندن 
بهتر به شهروندان پشتیبانی سریع هوایی صورت 

پذیرد .
مدیر عامل جمعیت هال احمر خوزستان، با بیان 
نیروی  و  لجستیک  اعتباری،  کمبود  با  ما  اینکه 
انسانی مواجه هستیم که همه این موارد از عوامل 
ضد توسعه به شمار می روند، اضافه کرد: در حوزه 
جذب نیروی انسانی اکنون بیش از 40 درصد از 
ردیف های سازمانی در این جمعیت، تعریف شده 

و 60 درصد بدون نیرو هستند.
در  ماسک  تهیه  برای  اعتبار  تخصیص  عدم 

هال احمر استان خوزستان 
خوزستان  استان  هال احمر  جمعیت  مدیرعامل 
احمر   سازمان هال  مالی  لحاظ  از  امسال  گفت: 
توزیع  و  تهیه  برای  را  اعتبار ازم  که   نتوانست 

ماسک تهیه کند .
وی با اشاره به ضرورت توزیع ماسک در ایام گرد 
هیچ گونه  کرد:  تاکید  شهروندان  بین  در  غبار  و 
اختیار هال احمر  در  ماسک  تهیه  برای  اعتباری 

گذاشته نشده است.
گذشته  سال  در  ماسک  توزیع  اینکه  بیان  با  وی 
توسط هال احمر بر اساس مسئولیتی که در قبال 
شهروندان احساس کردیم انجام شد، تاکید کرد: در 
سال جاری مشکات مالی برای همه سازمان ها و 
اورگان های دولتی ایجاد شده بود و ما نتوانستیم 

اعتبار ازم را  برای تهیه و توزیع ماسک را بگیریم.
به  توجه  با  کرد:  امیدواری  ابراز  خدادادی 
شرایط  و  دولت  هیئت  در  استاندار  پیگیری های 
باید  غبار،  و  گرد  آلودگی های  لحاظ  از  استان 

بتوانیم اعتبار پایداری برای این منظور بگیریم.
ترویج فرهنگ شعار بی گدار به جاده نزنیم ،آهسته 

برانیم!
طبیعی  شرایط  از  خرسندی  ابراز  با  خدادادی 
در  ریزگردها  میزان  کاهش  و  استان  اقلیمی  و 
سال جاری ابراز امیدواری کرد که شرایط طبیعی 
خوب و پایداری را در سال جدید پیش رو داریم 

نزنیم  جاده  به  »بی گدار  طرح  به  اشاره  با  وی 
این طرح  قالب  در  کرد:  بیان  برانیم«  ،آهسته 
با  داریم  نظر  در  مستمر  پیگیری  و  جدیت  با 
شرایط  کردن  فراهم  و  صحیح  آموزش های 
بدون  ناگوار کم کرده و سال  اتفاقات  از  مناسب 

حادثه ای را رقم بزنیم.

عین  در  مقدس  دفاع  سال  هشت  افزود:  وی 
ما،  برای  زیاد  خسارت های  گذاشتن  بر جای 
زیارت  برای  محلی  و  استان  خاک  تقدس  سبب 
یادمان های شهدا و دانشگاهی برای ارائه فرهنگ 

ایثار و شهادت شد.
خوزستان  استان  هال احمر  جمعیت  مدیرعامل 
حوزه  در  خوزستان  ظرفیت های  کرد:  تصریح 
گردشگری همچنین مهمان نوازی مردم آن یکی 
از عوامل وارد شدن تعداد زیادی از گردشگران به 

استان شده است.
فرشتگان  سامت،  مروجین  طرح های  انجام 

رحمت و طرح نیابت در ایام نوروز
طرح های  احمر  هال  سازمان  عامل  مدیر 
»مروجین سامت«، »فرشتگان رحمت« و »طرح 
در  هال احمر  طرح های  مهم ترین  از  را  نیابت« 
ایام نوروز عنوان کرد و افزود: در طرح »مروجین 
به  ایمنی  و  سامتی  امداد  داوطلبان  سامت« 
شهروندان رسیدگی می کنند، در »طرح فرشتگان« 

بین  رحمت چیزی حدود 7 هزار بسته غذایی در 
»طرح  در  و  می شود  توزیع  نیازمند  خانواده های 
نیابت« به دیدار خانواده شهدا و معلوان جسمی 

و حرکتی استان همچنین سالمندان خواهند رفت.
خوزستان  استان  احمر  هال  جمعیت  مدیرعامل 
ایستگاه های  استان  مختلف  نقاط  در  کرد:  عنوان 
به منظور  تفریحی  و  فرهنگی  سامت،  مختلف 
گرفتن تست قند خون، فشار و... همچنین فراهم 
کردن شرایط مفرح برای بازدید کنندگان و شناساندن 

جمعیت هال احمر تدارک دیده شده است.
فدراسیون   2020 راهبردهای  به  اشاره  با  وی 
بین المللی جمعیت های صلیب سرخ هال احمر تاکید 
کمتر  به سمت  و حرکت  کاهش خطرپذیری  کرد: 
کردن آسیب پذیری، تاب آوری خانواده های مصیبت 

دیده از اهداف مهم هال احمر استان است.
برنامه ریزی های  و  اهداف  کرد:  تاکید  خدادادی 
داوطلب محور  و  برنامه محور  استان،  هال احمر 
است که با توجه به شرایط حاشیه برخی از مناطق 

افزایش  و  رفع محرومیت  نخست  گام  در  استان 
توانمندی افراد حاشیه  نشین از برنامه های مهم و 

مورد توجه هال احمر است.
وی در ادامه گفت: در راستای خدمات هال احمر 
در ایام نوروز تسهیاتی برای ارائه خدمات پزشکی 
از قبیل دو درمانگاه سیار با تجهیزات درمانی؛ یک 
آمبوانس و یک پزشک در یادمان های دهاویه 
تدارک  چمران  شهید  و  آوینی  شهید  مشهد  در 

دیده شده است.
در  نیز  اضطراری  اردوگاه  چهار   : است  گفتنی 
دهاویه، فکه، شلمچه و نهر خیر برای مسافران 

نوروزی و راهیان نور تعیین شده است.
اسفند   29 تا  اسفند   27 از   : است  ذکر  به  ازم 
انبارگردانی  حال  در  هال احمر  داروخانه های 
هستند و ارائه دارو ندارند همچنین این داروخانه  
در  و   12 8لغایت  ساعت  از  تعطیل  روزهای  در 
 21 لغایت  هشت  ساعت  از  غیرتعطیل  روزهای 

آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند. 

منظره های بیابانی! بجای نماهای دیدنی و جذاب! )6(


