
توانمندى هاى اقتصادى استان خوزستان
نياز به اقتصاددانان خبره و ارايه راهكارهاى عملى

مسجدسليمان نخستين شهرى در جهان است كه چاه نفت از آن در مقياس 
صنعتى نفت استخراج شده، و اولين گام در تاسيس صنعت نفت ايران و شركت 
نفت انگلوپرشين بوده است. چاه شماره يك هم اكنون بصورت موزه تحت مديريت 

شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب ايران (NISOC) اداره مى شود.  
استان خوزستان غنى ترين استان ايران در زمينه منابع نفت و گاز است كه در حال 

حاضر عمده درآمد كشور از راه صدور اين دو محصول طبيعى حاصل مى شود.
اهواز، مركز صنايع پخش نفت و گاز در خوزستان و لرستان است. پااليشگاه 
آبادان و پتروشيمى بندر امام و پتروشيمى ماهشهر از جمله صنايع وابسته به 
نفت در استان ما هستند. كارخانجات ذوب و فوالدسازى و محصوالت آهنى 
و فوالدى و لوله سازى از جمله صنايعى هستند كه تأثير به سزايى در اقتصاد 
منطقه و استان دارند. از جمله اين مجموعه ها مى توان به لوله سازى خوزستان، 
گروه ملى صنعتى فوالد ايران، شركت فوالد خوزستان، نورد كاويان اشاره كرد.

شهر  در  بندرى  تا  كارون  رود  در  تجارى  كشتى رانى  قابليت  پيش  چندى  تا 
اهواز وجود داشت و بخشى از بار ترانزيت تجارى از اين راه منتقل مى شد. 
اما در پى عدم رسيدگى اين كاربرد درحال حاضر منتفى است و كشتى رانى 
از  دسترسى  (با  خرمشهر  و  آبادان  بندرهاى  نمى گيرد.  انجام  عمًال  تجارى 
رود بهمن شير) و ماهشهر، امام خمينى پيش از جنگ ايران و عراق از لحاظ 
آهن خرمشهر- با خط  اين بنادر  مجموعه  فراوانى داشتند و  تجارى اهميت 

جنگ  طول  در  اما  بود،  تجارى  نقل  و  حمل  براى  اهميتى  پر  مسير  تهران 
امروز  و  شدند  متروكه  و  مخروبه  عمًال  و  ديدند  فراوانى  آسيب  ساله  هشت 
و  مى شوند.  نزديك  خود  سابق  وضعيت  از  كسرى  به  كند  بسيار  روندى  با 
دز  و  اروند  مارون،  جراحى،  هنديجان،  و  كرخه  كارون،  رودهاى  فراوان  آب 
استان  جلگه اى  ساختار  و  هستند  ايران  رودهاى  پرآب ترين  جزو  اكثراً  كه 
از  جدا  كرده است.  ايجاد  آن  در  فراوانى  كشاورزى  بالقوه  قابليت  خوزستان، 
كشاورزى سنتى و نيمه مكانيزه محصوالت سنتى (مثل برنج، گندم، مركبات 
و صيفى جات)، نيشكر هم به صورت صنعتى در قالب طرح توسعه نيشكر و 
صنايع جانبى استان خوزستان در ابعاد جغرافيايى وسيعى كاشته شده و مورد 

بهره بردارى قرار مى گيرد.
با  تا  دارد  كاربلد  و  خبره  افراد  به  نياز  استان  اين  ها  توانمندى  اين  تمام  با 
نتيجه  بهترين  موجود،  پتانسيل  و  امكانات  به  توجه  با  مناسب  ريزى  برنامه 
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به مناسبت سالگرد ورود آزادگان به ميهن اسالمى:
مدير عامل سازمان آب و برق خوزستان 

با آزادگان سازمان، ديدار كرد

آزادگان  افتخار  پر  ورود  سالروز  ماه،  مرداد   26 با  همزمان 
آزادگان  با  سازمان  عامل  مدير  اسالمى،  ميهن  به  عزيز 
سرافراز سازمان ديدار كرد. به گزارش شبكه خبرى سازمان 
عامل  مدير  شمسايى"  رضا  "محمد  خوزستان،  برق  و  آب 
سازمان  سرافراز  آزادگان  ايثار  و  سازى  حماسه  از  سازمان، 
تجليل و با بيان اينكه شما آزادگان مايه افتخار نظام و اين 
سازمان هستيد تصريح كرد: اينجانب و مجموعه سازمان آب 
و برق خوزستان با تمام توان در خدمت آزادگان و تمامى 
ايثارگران بوده و به خود مى باليم كه در مجموعه سازمان 

ازخدمات شايسته آزادگانى همانند شما بهره مند هستيم.
ايثارگران  امور  مسئول   " زاده  دنيوى  "بهرام  اين  از  پيش 
ايام  خجسته  مناسبت  به  تهنيت  و  تبريك  ضمن  سازمان، 
گراميداشت  و  السالم)  (عليه  رضا  امام  سعادت  با  والدت 
بيست و ششمين سالگرد ورود پر افتخار آزادگان به ميهن 
اسالمى كه با تحمل شديدترين شكنجه ها در ايام اسارت، 
عزت و افتخار و آزادگى را براى كشورمان به ارمغان آوردند 
و مايه سربلندى ايران در سرتاسر جهان شدند ؛ به معرفى 
آزادگان سازمان با مدت اسارت و محل خدمت آنان پرداخت.

فيض  به  شيميايى  جراحات  دليل  به  كه  آزاده   2 ياد  وى 
شهادت نائل شدند را با قرائت فاتحه گرامى داشت.

حجت االسالم و المسلمين"سيد جمال عبودتيان" مديريت 
ضمن  ديدار  اين  در  نيز  سازمان  محرمانه  امور  و  حراست 
و  رشادتها  ميهن،  به  آزادگان  ورود  سالروز  گراميداشت 

مقاومت آنان را در زمان اسارت مورد تقدير قرار داد.
عبودتيان، بهترين دوران خدمت خود را زمانى خواند كه در 
خدمت خانواده هاى معظم شهدا، ايثارگران و آزادگان بود.

در خاتمه، مدير عامل سازمان با اهداى لوح تقدير از آزادگان 
تجليل و آرزوى سالمتى و توفيق روز افزون اين عزيزان از 

خداوند متعال خواستار شد.

 برگزارى جشن آفتاب مهربانى در منطقه هفت
به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه هفت اهواز جشن 
آفتاب مهربانى به مناسبت والدت با سعادت هشتمين اختر 
تابناك آسمان امامت و واليت برگزار گرديد . بنا بر اين گزارش 
روز پنجشنبه 95/5/20 در پارك كوهساران جشن باشكوهى به 
همين مناسبت برگزار شد . در اين جشن پس از تالوت آياتى 
چند از كالم ا... مجيد سرود مقدس كشور عزيزمان با همراهى 
مردم اجرا و در ادامه موسيقى ، تئاتر و مسابقه بين شهروندان 
عزيز اجرا گرديد. آموزش شهروندى و ايستگاه سالمت يكى 
ديگر از برنامه هايى بود كه همچون هميشه از قسمت هاى مهم 
و اصلى جشن هايى است كه در اين منطقه برگزار مى گردد. 

همچنين در اين برنامه حجت االسالم والمسلمين شريفى 
نكاتى چند در خصوص خانواده و مسائل خانوادگى عنوان 
كردند كه با استقبال عموم مردم مواجه شد. اين جشن به 
همت معاونت فرهنگى و اجتماعى شهردارى منطقه هفت 
با همكارى معاونت فرهنگى و اجتماعى شهردارى اهواز به 
اتمام رسيد . هدف از برگزارى اين برنامه ايجاد محيطى شاد 
و لذت بخش براى شهروندان محترم و همچنين بزرگداشت 

والدت امام رضا " ع " برگزار گرديد .

پيش بينى افزايش 5 هزار تنى 
توليدات خرماى خوزستان

گفت:  خوزستان  كشاورزى  جهاد  سازمان  باغبانى  معاون 
جارى  سال  در  استان  خرماى  توليد  مى شود  پيش بينى 
190 هزارتن باشد. حليم كوتى اظهار كرد: 44 هزار هكتار 
نخيالت در استان وجود دارد كه 34 هزار هكتار آن نخيالت 

بارور و 10 هزار هكتار ديگر نهال هستند.
در  تن   6 استان  نخيالت  عملكرد  متوسط  كرد:  بيان  وى 
افزايش  و  اقليمى  تغييرات  به  توجه  با  و  است  هكتار  هر 
بارندگى ها در سال گذشته و همچنين اصالح نژاد نخيالت 
نخيالت  عملكرد  بهره برداران،  به  الزم  آموزش هاى  ارائه  و 
استان چه از نظر كمى و چه از نظر كيفى، ارتقا يافته است 
و پيش بينى مى شود امسال با افزايش 5 هزار تنى توليدات 

خرما نسبت به سال قبل مواجه شويم.
معاون باغبانى سازمان جهاد كشاورزى خوزستان خاطرنشان كرد: 
70 درصد توليدات نخيالت استان را رقم استعمران و مابقى را 
ساير ارقام مانند بريهى، ديرى، كبكاب و ... تشكيل مى دهد. در 
كشور ساالنه بيش از 125 هزار تن خرما صادر مى شود كه بيش 
از 50 درصد اين رقم از توليدات خرماى خوزستان است. در 
مجموع 20 درصد از توليدات نخيالت استان به مصارف داخلى 

مى رسد و مابقى به ساير استان ها و كشورها صادر مى شود.
كوتى با بيان اين كه قيمت خريد توافقى خرما ميان نخلداران 
به  تومان  و 600  هزار  يك  خرما  صادركنندگان  اتحاديه  و 
نقل  و  حمل  هزينه  كرد:  عنوان  است،  كيلوگرم  هر  ازاى 
هزينه هاى  همچنين  و  بسته بندى  كارگاه هاى  تا  اراضى  از 
سال  در  است.  خريد  مباشران  عهده  بر  خرما،  صندوق هاى 

گذشته قيمت خريد توافقى يك هزار و 170 تومان بود.
وى بيان كرد: ميانگين كشورى عملكرد نخيالت 5 تن در 
نخيالت  عملكرد  متوسط  اينكه  على رغم  و  است  هكتار  هر 
استان بيش از ميانگين كشورى است، باز هم مورد انتظار 
نيست؛ زيرا قاعدتا بايد بيش از 7,5 تن در هر هكتار باشد 
كه فرسوده بودن نخيالت را مى توان از علل اين امر برشمرد.

افزود:  خوزستان  كشاورزى  جهاد  سازمان  باغبانى  معاون 
20 درصد از نخيالت استان سن اقتصادى خود را از دست 
داده اند؛ يعنى گذشت 50 تا 60 سال از عمر آن ها به تبع 

باعث كاهش عملكرد اين نخيالت شده است.

تان تانا ا
استاندار خوزستان :

سازمان هاى مردم نهاد، با اعتياد 
علمى و منطقى برخورد كنند

استاندار خوزستان گفت: در زمينه درمان اعتياد 
هر  و  كس  هر  كه  كرد  عمل  نحوى  به  بايد 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  عنوان  تحت  سازمانى 
مراكز درمان افراد مبتال به اعتياد را داير نكند 

و از اين لحاظ مشكالت ديگرى ايجاد نشود.
غالمرضا شريعتى در جلسه شوراى هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر كه ديروز در سالن جلسات 
نقش  بر  تاكيد  با  شد،  برگزار  استاندارى 
سازمان هاى مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر 
به  بايد  مردم نهاد  سازمان هاى  كرد:  اظهار 
شكل علمى و منطقى با مساله اعتياد برخورد 

كرده و درمان افراد معتاد را دنبال كنند.
به  معتاد  فرد  بايد  اعتياد  مساله  در  افزود:  وى 
عنوان بيمار پذيرفته شود و نبايد برخورد قهرى 
با معتادان وجود داشته باشد بلكه برخوردهاى 
قهرى بايد در مقابله با قاچاقچيان انجام شود.

دنبال  به  بايد  كرد:  تصريح  خوزستان  استاندار 

مواد  با  مبارزه  حوزه  در  اقدامات  تا  باشيم  آن 
مخدر كيفى باشد.

شريعتى با اشاره به لزوم فعاليت سازمان هاى 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  حوزه  در  مردم نهاد 
استان عنوان كرد: سازمان هاى مردم نهاد بايد 
خصوص  در  ايراد  اين  و  باشند  مجوز  داراى 
مجوز اين تشكل ها و فعاليت آن ها وارد است.

وى ادامه داد: البته بايد حوزه فعاليت مجوزها 
مشخص شود؛ اگر مجوز يك سازمان، ملى و 
در سطح كشور است، اجازه فعاليت در استان 
خوزستان را نيز دارد ولى اگر مجوز تنها مربوط 
به يك استان ديگر يا تهران باشد، حتما بايد 
استانى  مجوز  نيز  خوزستان  در  فعاليت  براى 
گرفته شود. در خصوص توزيع داروهاى ترك 
اعتياد نيز اگر اين داروها توسط سيستم درمانى 
است،  گرفته  قرار  تاييد  مورد  كشور  دارويى  و 
توزيع اين داروها توسط سازمان هاى مردم نهاد 

نيز مشكلى نخواهد داشت.
استاندار خوزستان عنوان كرد: در زمينه درمان 
اعتياد بايد به نحوى عمل كرد كه هر كس و 

هر سازمانى تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر، 
مراكز درمان افراد مبتال به اعتياد را داير نكند 

و از اين لحاظ مشكالت ديگرى ايجاد نشود.

خبر خبر

تحقق بيش از 32 درصدى 
تعهد اشتغال خوزستان از ابتداى سال تاكنون

رئيس دبيرخانه كارگروه اشتغال خوزستان با اشاره به تعهد 
اشتغال دستگاه هاى اجرايى استان در سال جارى، از تحقق 

بيش از 32 درصدى تعهد اشتغال استان خبر داد.
حسين نظرى اظهار كرد: تعهد اشتغال 21 دستگاه اجرايى 
استان در سال جارى ايجاد 19 هزار و 527 فرصت شغلى 
است و تاكنون ايجاد 6 هزار و 303 فرصت شغلى در سامانه 

ملى رصد توسط اين دستگاه هاى اجرايى ثبت شده است.
اشتغال  تعهد  درصد   32,2 مجموع  در  كرد:  تصريح  وى 
استان تاكنون محقق شده است. همچنين سازمان صنعت، 
شغلى،  فرصت  هزار   6 ايجاد  تعهد  با  تجارت  و  معدن 
دستگاه   21 ميان  در  را  اشتغال  تعهد  ميزان  بيشترين 

اجرايى استان دارد.
رئيس دبيرخانه كارگروه اشتغال خوزستان خاطرنشان كرد: 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان با تعهد 3 هزار 
و 337 فرصت اشتغال، سازمان جهاد كشاورزى با تعهد 2 
با  خمينى  امام  امداد  كميته  شغلى،  فرصت   500 و  هزار 
تعهد يك هزار و 200 فرصت شغلى و سازمان حمل و نقل 
شغلى،  فرصت  و 190   هزار  يك  ايجاد  تعهد  با  پايانه ها  و 
داراى  خوزستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  از  پس 

بيشترين تعهد ايجاد اشتغال هستند.
اشتغال  تعهد  تحقق  ميزان  عملكرد  خصوص  در  نظرى 
جهاد  سازمان  كرد:  عنوان  استان،  اجرايى  دستگاه هاى 
كشاورزى با ثبت ايجاد 2 هزار و 443 فرصت شغلى، 98 

درصد از تعهد اشتغال خود را محقق كرده است. 
ايجاد  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره كل  همچنين 
معدن  صنعت،  سازمان  شغلى،  فرصت   137 و  هزار  يك 
كميته  و  شغلى  فرصت  يك  و  هزار  يك  ايجاد  تجارت  و 
را  شغلى  فرصت   640 ايجاد  امام(ره)  حضرت  امداد 
دستگاه هاى  اين  كرده اند.  ثبت  رصد  سامانه  در  تاكنون 
فرصت  ايجاد  خصوص  در  را  عملكرد  بيشترين  اجرايى 

داشته اند. شغلى 
هر  ساالنه  اشتغال  تعهد  تحقق  بر  نظارت  به  اشاره  با  وى 
استان توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، بيان كرد: 
سامانه ملى رصد نيز بخشى از فرآيند نظارت بر تحقق تعهد 
همچنين  مى دهد.  انجام  را  اجرايى  دستگاه هاى  اشتغال 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خوزستان در طول سال 
نظارت هايى بر عملكرد دستگاه ها در خصوص تعهد اشتغال 

آن ها خواهد داشت.

مديركل آموزش وپرورش خوزستان خبر داد؛
ارائه خدمات رايگان انتخاب رشته 

به داوطلبان مناطق محروم
مديركل آموزش وپرورش خوزستان گفت: خدمات مشاوره و 
انتخاب رشته داوطلبان كنكور مناطق محروم در پايگاه هاى 

انتخاب رشته آموزش وپرورش رايگان است.
پايگاه   38 كرد:  اظهار  خبر  اين  اعالم  با  تقى زاده  محمد 
تا  خوزستان  مختلف  نواحى  و  مناطق  در  رشته  انتخاب 
28 مردادماه جارى از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و عصرها 
آزمايشى  است كه در گروه هاى  فعال  تا 22  ساعت 16  از 
خدمات  داوطلبان  كليه  به  انسانى  و  رياضى  تجربى،  علوم 

مشاوره اى و انتخاب رشته ارائه مى دهند.
مراجعه  با  داوطلب  هزار  بالغ بر  روزانه  اين كه  بيان  با  وى 
انتخاب  اقدام  آموزش وپرورش  رشته  انتخاب  پايگاه هاى  به 
رشته اقدام مى كنند، افزود: هدف از ايجاد پايگاه مشاوره اى 
خدمات رسانى به داوطلبان است، در اين پايگاه ها كارشناسان 
رشته هاى  خصوص  در  مجرب  و  متخصص  مشاوران  و 
دانشگاه ها،  رتبه بندى  رشته ها،  چيدمان  نحوه  تحصيلى، 
محل  رشته هاى  كد  رشته ها،  كار  بازار  رشته،  شغلى  آينده 
 ... و  قبل  سال هاى  در  قبولى  ترازهاى  از  آگاهى  تحصيل، 

اطالعات كامل و جامعى به داوطلبان ارائه مى دهند.
به  كرد:  تصريح  خوزستان  آموزش وپرورش  مديركل 
از 1000  كمتر  رتبه  سراسرى  كنكور  در  كه  دانش آموزانى 
كسب كرده اند، خدمات مشاوره اى رايگان از قبيل تراز قبولى، 
كد رشته ها و مشاوره رايگان ارائه مى شود؛ همچنين مشاوره و 
انتخاب رشته داوطلبان مناطق محروم مانند مناطق عشايرى 

در اين مراكز به صورت رايگان انجام مى شود.
تقى زاده افزود: تفاهم نامه اى نيز با كميته امداد امام خمينى 
تحت  دانش آموزان  آن  اساس  بر  كه  است  شده  امضا  (ره) 
پوشش اين نهاد مى توانند در انتخاب رشته و مشاوره خود 
شامل  تخفيف  اين  كنند؛  استفاده  درصدى  تخفيف 35  از 

فرزندان بسيجيان فعال و فرهنگيان نيز مى شود.

سهم 323 ميليارد تومانى خوزستان 
از اعتبارات ماده 180

سازمان،  بهره بردارى  و  آمايش  برنامه ريزى،  گروه  رئيس 
ميليارد   323 سهم  از  خوزستان  برنامه ريزى  و  مديريت 
استفاده  قانون  ماده 180  اعتبارات  محل  از  استان  تومانى 

متوازن از منابع و امكانات كشور، خبر داد.
ايمان وسطائى در جلسه شوراى برنامه ريزى و توسعه استان 
كه ديروز، 26 مردادماه در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: ماده 
180 قانون استفاده متوازن از منابع و امكانات كشور با هدف 
توزيع متوازن امكانات در مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه 
متوازن و توزيع عادالنه منابع، به تصويب رسيد و در تخصيص 

اعتبارات مربوط به اين ماده، 18 شاخص تعريف شد.
وى تصريح كرد: اعتبارات ماده 180 قانون استفاده متوازن 
از منابع و امكانات كشور فقط در راستاى ارتقاى 18 شاخص 
مورد نظر اين قانون به مناطقى كه در شاخص مورد نظر 
عقب تر از متوسط كشورى هستند، تخصيص داده مى شود.

سازمان،  بهره بردارى  و  آمايش  برنامه ريزى،  گروه  رئيس 
وضعيت  به  اشاره  با  خوزستان  برنامه ريزى  و  مديريت 
در  شده  تعريف  شاخص   18 در  استان  شهرستان هاى 
عنوان  كشور،  منابع  از  متوازن  استفاده  قانون   180 ماده 
اعتبارات  محل  از  خوزستان  سهم  گذشته  سال  در  كرد: 
سال  در  رقم  اين  بود.  تومان  ميليارد   242 ماده،  اين 
درصدى   33 افزايش  با  گذشته  سال  به  نسبت  جارى 

323 ميليارد تومان است.
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شهردار منطقه 4 : 

برگزارى جشن هاى فرهنگى- مذهبى 
فرهنگ ايثار و شهادت را به نسل جوان مى آموزد

شهردار منطقه 4 اهواز برگزارى جشن هاى 
فرهنگى و مذهبى را اقدامى براى فرهنگ سازى 
در جامعه و نيز جا انداختن فرهنگ ايثار و شهادت 
در بين شهروندان به ويژه نسل جوان دانست و 
اظهار كرد: اين مراسمات در كنار باال بردن روحيه 
خود  از  فرهنگ  جامعه،  در  شادابى  و  نشاط  ى 

گذشتگى و ايثار را در جامعه رواج مى دهد.
تابناك  اختر  هشتمين  سعادت  با  ميالد  جشن 
آسمان واليت و امامت در حالى با حضور اعضاى 
شوراى شهر در پارك مادر منطقه 4 شهردارى 
اهواز برگزار شد كه مهمانان ويژه اى نيز داشت. 
هم زمان با اين مراسم، بزرگداشت و تجليل از 
خانواده هاى شهداى مدافع حرم اين منطقه نيز 
برگزار شد و با اهداى لوح و هدايايى از حضور 
خانواده هاى اين بزرگواران در اين جشن خاص 

تقدير و تشكر به عمل آمد.
هاى  جشن  برگزارى  اهواز   4 منطقه  شهردار 
فرهنگى و مذهبى را اقدامى براى فرهنگ سازى 
در جامعه و نيز جا انداختن فرهنگ ايثار و شهادت 
دانست  جوان  نسل  ويژه  به  شهروندان  بين  در 
بردن  باال  كنار  در  مراسمات  اين  كرد:  اظهار  و 
روحيه ى نشاط و شادابى در جامعه، فرهنگ از 

خود گذشتگى و ايثار را در جامعه رواج مى دهد.
فكوريان با اشاره به تاثير برگزارى مراسم فرهنگى 
در ترويج فرهنگ دوستى و شهروندى در بين 
با  دارد  نظر  در  شهردارى  گفت:  جامعه،  افراد 
ادامه دادن رويه برگزارى جشن هاى فرهنگى و 
مذهبى، برگزارى مراسمات فرهنگى را به يكى از 
ضروريات شهردارى به ويژه شهردارى منطقه 4 
تبديل كند؛ ضمن اين كه شهردارى براى جشن 
ها و مراسم هاى آتى نيز برنامه ريزى هايى را در 

نظر گفته است.
وى خاطرنشان كرد: ترويج روش و منش شهدا از 
جمله وظايفى است كه بر دوش مسدوالن است 
و به همين دليل شهردارى با برگزارى اين گونه 
مراسم ها تالش دارد تا گفتار و رفتار شهدا را 

يادآورى كند تا راه شهدا ادامه داشته باشد.
از  تجليل  مراسم  لزوم  خصوص  در  فكوريان 
خانواده هاى شهداى مدافع حرم گفت: شهداى 
مدافع حرم دينى به گردن ما دارند و با تجليل 
از خانواده هاى آن ها تنها مى توانيم گوشه اى 

اندك از اين دين را ادا مى كنيم.
فرهنگى  هاى  مراسم  برگزارى  پور:  صالح  زيبا 
زمينه اى براى معرفى ائمه به نسل هاى بعد است
عضو شوراى شهر اهواز هدف از برگزارى جشن 
معموال  اسالم  حفظ  را  مذهبى  فرهنگى  هاى 
عضو  عنوان  به  گفت:  و  دانست  مردم  شادى  و 
شوراى شهر خودم را موظف مى دانم كه در شادى 
هاى مردم حضور داشته و در كنار آنان باشم. وى 
تصريح كرد: منطقه ى 4 شهردارى اهواز همزمان 
با برگزارى جشن ميالد امام رضا (ع)، خانواده هاى 
معظم شهداى مدافع حرم را هم دعوت كرده است. 
حضور در بين اين خانواده ها به نوعى تكريم از 

خانواده هاى شهدا و پاسداشت خون شهداست.
زيبا صالح پور در خصوص پاسداشت مقام شامخ 
شهدا بيان كرد: شهدا كسانى هستند كه باالترين 
راه  اين  در  را  جانشان  يعنى  خود  ى  سرمايه 
اخالص كردند و با كسانى كه اسالم را به چهر 
اى بد نشان مى دهند، مبارزه مى كنند و مفهوم 
شهادت، مفهومى است كه در دين اسالم به ويژه 
شيعه ارزش بااليى دارد. همان گونه كه شهادت 
امام حسين عليه السالم را از صدر اسالم حفظ 

برگزارى  با  مختلف  هاى  مناسبت  در  و  كرديم 
جشن ها و تجليل از شهدا تا االن زنده مانده، اين 
شهدا هم پيروان امام حسين هستند و توسل و 
تمسك آن ها در راه امام حسين بوده و ما شيعيان 

بايد راه آنان را حفظ كنيم و زنده نگه داريم.
لزوم  درباره  اهواز  شهر  اسالمى  شوراى  عضو 
عنوان  فرهنگى  هاى  مراسم  چنين  برگزارى 
كرد: توجه به شادى و نشاط مردم اهميت زيادى 
دارد و همان گونه كه در مناسبت هاى عزادارى 
به  كنيم،  مى  پا  بر  عزادارى  مراسم  ائمه  براى 
همان اندازه نيز ملزم به برگزارى ميالد ائمه و 
تقويت نشاط در بين مردم هستيم؛ ضمن اين كه 
برگزارى اين مراسم ها زمينه اى براى معرفى 

ائمه به نسل هاى جديد و بعد از ما است.
آرامش  از  بزرگى  بخش  كار:  ابريشم  مريم 

اكنون را مديون خانواده هاى شهدا هستيم
مريم ابريشم كار علت حضور در جشن ميالد امام 
هشتم را بودن در كنار شهروندان و دلگرمى دادن 
به آن ها خواند و اظهار كرد: شهردارى به عنوان 
يك سازمان عمومى نهادى كه مستقيما با فعاليت 
هاى فرهنگى مرتبط است بايد مقدارى از بودجه 
ى خود را به اين گونه برنامه ها اختصاص دهد 
و با توسعه ى برنامه هاى فرهنگى، در فرهنگ 
و  عاشورايى  فرهنگ  با  آشنايى  و  مردم  سازى 

شيعه اى تالش كند.
وى در خصوص ضرورت تجليل از شهداى مدافع 
حرم و تجليل از خانواده هاى آن ها تصريح كرد: 
بخش عظيمى از آرامشى را كه االن شاهدش 
و  هستيم  ها  خانواده  همين  مديون  هستيم، 
اميدوارم اين قدر دانى ها در شأن خانواده هاى 
اين بزرگواران باشد؛ البته اين قدردانى، در برابر كار 
بزرگى كه شهداى ما انجام داده اند كارى بسيار 
كوچك است و انشاهللا ما هم بتوانيم در راهى كه 

آن ها رفته اند گام برداريم.
مردم از رزمندگان حمايت كنند تا تشيع 

جهان گير شود
عبدالكريم جنت مكان برادر شهيد حاج حبيب 
جنت مكان، جانبار 45 درصد و يادگار هشت سال 
دفاع مقدس با يادآورى احساس مسئوليت شهيد 
در قبال دفاع از حرم اهل بيت و نيز وطن اش 
وطن  و  اسالم  از  دفاع  براى  شهدا  گفت:  ايران 
است  واجب  ما  بر  پس  گذشتند  شان  جان  از 
كه همواره ياد و نام آن ها را در همايش ها و 

مراسمات مختلف زنده كنيم.
از  بزرگداشت  مراسم  مكان  جنت  شهيد  برادر 
شهداى حرم منطقه 4 شهردارى را اقدامى خواند 

و گفت: از شهردارى منطقه4 تشكر مى كنم و 
خواهشى كه دارم و البته با اعضاى شوراى شهر 
نيز مطرح هم كردم، تغيير نام معيين زاده است 
زيرا معين زاده يكى از طاغوتيان زمان شاه بود و 
اين در خور نظام جمهورى اسالمى نيست كه اسم 

طاغوتيان روى خيابان ها و مكان هاى آن باشد.
برنامه هاى فرهنگى براى معرفى شهدا 

و سيره ى آنان موثر است
سيد محمد نورى فرزند شهيد سيد جاسم نورى در 
خصوص منش و انديشه ى شهيد گفت: بارزترين 
خصوصيات شهيد، شجاعت و صداقت و ايمان 
به دين بود. من تا يك مقطعى معناى شهادت را 
نمى فهميدم اما اكنون كه اين اتفاق براى خانواده 
ام رخ داده به عنوان فرزند شهيد مدافع حرم امروز 

احساس شهادت را در وجودم حس مى كنم.
وى افزود: ما شيعيان بايد تجربه كنيم كه اين 
شهدا با اين كار نام ايران را باال كشيده اند و تنها 
چيزى كه مى خواهم بگويم، صبر و شكپيباى و 
شجاعت شهداست كه ما اين فاكتور ها را نداريم.

كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  نورى  شهيد  فرزند 
و  حـرم  مدافـع  شهـداى  از  تجليل  ى  برنامه 
خانواده هاى شان را چگونه ديد، گفت: امكانات و 
كيفيت برنامه واقعا خوب و نمايش بسيار زيبا بود 
و بايد بدانيم چنين برنامه هايى براى معرفى شهدا 

و سيره ى آنان الزم و موثر است.
وى گفت: اميدوارم كسانى كه خود را به خواب 
زده اند بدانند كه امنيت و عزت ايران با وجود اين 
هشدا است كه نمى گذارند كسى به كشورمان 
نزديك شود لذا به خون اين شهدا احترام بگدارند؛ 
همگى به حرفاى رهبر معظم انقالب را گوش 
دهيم و همه جا با اقتدار شيعه بودن خود را اعالم 
كنيم تا هيچ كس نتواند دين و مذهب و انسانيت 

ما را از ما بگيرد.
هاى  برنامه  برگزاى  تاثير  درخصوص  نورى 
بيان  شهدا  ياد  داشتن  نگه  زنده  در  فرهنگى 
از  بهتر  مراسمات  گونه  اين  برگزارى  داشت: 
برگزارى كنسرت هاى داراى حركت هاى غير 
اخالقى است. با اين برنامه هم ياد شهدا زنده نگه 
داشته شده و هم از خانواده شهدا تقدير شده و هم 

شاهد خوشحالى مردم هستيم.
پدر  فقدان  چگونه  كه  اين  به  پاسخ  در  وى 
شهيدش را تحمل مى كند، گفت: پدر من تنها 
پدر نبود، من بهترين رفيقم را از دست دادم و 
صدمه روحى بزرگى ديدم اما صبر را از اهل بيت 
كه براى اسالم ايستادگى كردند، ياد گرفتم. ما 
امروز هستيم كه كه بگوييم فرزند شهيد هستيم.

شوراي   ، شهرداري  همت  به 
شهرستان  بهزيستي  و  شهر 
بي  هاي  پيگيري  و   ، كارون 
مجلس  محترم  نماينده  وقفه 
شوراي اسالمي ، جناب آقاي 
(البـاجي)،  نسب  كاظم  جواد 
زيرسـازي  عمـراني  پـروژه 
مـركز  خيـابـان  آسفـالت  و 
طلوع  سالمندان  از  نگهداري 
همدلـي واقـع در شهرستـان 
آباد  اسالم  كـوي   ، كـارون 
شرقي ، خيابان 4 شهيد قطب 

الدين آغاز به كار نمود .

 شروع به كار پروژه آسفالت خيابان 4 شهيد قطب الدين
مركز نگهداري از سالمندان طلوع همدلي واقع در شهرستان كارون



3 ھان ان و ھانا ان و ا
وزارت دفاع روسيه: 

بمب افكن هاى روسى در همدان مستقر شدند
وزارت دفاع روسيه انهدام شمارى از مواضع داعش در سوريه به 
دست بمب افكن هاى روسى كه در شهر «همدان» ايران مستقر 
بمب  كه  كرد  اعالم  ديروز  كرد. «راشاتودى»  تاييد  را  اند  شده 
افكن هاى دوربرد «تى يو- 22 ام 3» روسيه اولين حمله هوايى 
خود عليه مواضع داعش در سوريه را از پايگاه هوايى ايران واقع 
و  مسكو  خبرگزارى،  اين  گفته  به  دادند.  انجام  همدان  شهر  در 
تهران قرارداد نظامى را امضا كرده اند كه به روسيه اجازه اسقرار 

هواپيماهايش در پايگاه هوايى شهر همدان را مى دهد.
بمب افكن هاى روسى ظاهرا از پايگاه همدان در غرب ايران 
هاى  استان  در  النصره  جبهه  و  داعش  مواضع  بمباران  براى 

«حلب»، «دير الزور» و «ادلب» سوريه به پرواز درآمده اند.
نيروهاى  اسلحه  دپو  پنج  انهدام  به  منجر  گرفته  انجام  حمالت 
داعش و تسهيالت آموزشى آنها در نواحى فوق الذكر شده است.
عالوه بر اين، وزارت دفاع روسيه مى گويد كه بر اثر اين حمالت سه 
پست فرماندهى داعش منهدم و شمار زيادى از عناصر تروريستى به 
هالكت رسيده اند. گفته مى شود كه بمب افكن هاى مستقر شده 
در پايگاه همدان تحت پوشش جت هاى «اس يو- 30 اس ام» و 
«اس يو- 35 اس» به ايران منتقل شده اند و شمار دقيق آنها هنوز 

مشخص نيست.
 700 به  مسافت  بعد  كاهش  روسيه،  و  ايران  اقدام  اين  دليل 
كيلومتر است كه به تسريع عمليات هاى هوايى عليه داعش در 

ميدان نبرد سوريه منجر مى شود.
هوايى «موزدوك»  پايگاه  از  پرواز  با  پيشتر  ها  افكن  بمب  اين 
در  داعش  مواضع  كيلومترى   2000 مسافتى  طى  با  و  روسيه 

سوريه را هدف قرار مى دادند.

ناكامى حمله وسيع تروريست هاى داعش
به «سنجار» عراق

تروريست هاى داعش از صبح امروز حمله وسيعى را به منطقه 
نيروهاى  مقابله  با  كه  دادند  انجام  عراق  شمال  در  «سنجار» 

پيشمرگه اين حمله ناكام ماند.
صبح ديروز تروريست هاى داعش كه بالغ بر 120 نفر مى شدند، 
نيروهاى  مواضع  سمت  به  محور  چهار  از  را  سنگينى  حمله 

پيشمرگه در منطقه «سنجار» انجام دادند.
به نوشته پايگاه خبرى شبكه روداونت، در ساعت 4 و نيم صبح 
ديروز، تروريست هاى داعش در شرق منطقه «سنجار» و مناطق 
«دوميز»، «قابوسى» و »كرعويز» به مواضع نيروهاى پيشمرگه 

حمله كردند كه درگيرى ها براى چند ساعت ادامه داشت.
يكى از فرماندهان پيشمرگه در اين باره به روداونت گفت: 120 
تروريست داعشى در اين حمله مشاركت داشتند كه از سالح هاى 
سبك و سنگين بهره مى گرفتند و در برخى مواقع نيز توانستند 
آن ها  عمليات  اما  شوند،  نزديك  پيشمرگه  نيروهاى  مواضع  به 
حمله  اين  در  داعشى  تروريست  افزود: 60  وى  خورد.  شكست 

كشته و 5 نيروى پيشمرگه نيز زخمى شدند.
حمله  و  كرد  توصيف  طبيعى  را  سنجار  شرق  فعلى  اوضاع  او 

ترويست هاى داعش را كامال دفع شده دانست.

«امير القاعده در شمال يمن» كشته شد
مجروح  كه  يمن»  شمال  در  القاعده  «امير  به  موسوم  شخص 
شده و براى درمان به عربستان رفته بود، ديروز در درگيرى هاى 

تعز، كشته شد.
منابع يمنى براى دومين بار طى سه ماه گذشته از مرگ «صقر 

عمار» موسوم به «امير القاعده در شمال يمن» خبر دادند.
داد  خبر  خود  فيسبوك  در  يمنى  روزنامه نگار  السارى،  اسامه 
ناميده  صنعاء  القاعده  امير  كه  عمار  صقر  داعشى،  «منافق  كه 

مى شود، ديروز در درگيرى هاى «الصلو» در «تعز» كشته شد.
السارى افزود: جسد او هم اكنون در منزل وهب العزعزى است.

ماه  پنج  عمار  صقر  نيوز»،  مانند «تعز  يمنى  منابع  اعالم  طبق 
پيش به دستور ايمن الظواهرى سركرده اصلى القاعده به يمن 
رفت اما مجروح و براى درمان به عربستان منتقل شد و همان 

زمان شايعه شد او كشته شده است.
بنا بر اين گزارش، صقر همان كسى است كه فرماندهى عمليات 
شبه نظاميان وابسته به عربستان در «الصرارى» در استان تعز را 
چند ماه پيش بر عهده داشت و كشتار آن در «الصلو»، «صبر» 

و «ثعبات» و «الجخمليه» كار او و گروهش بود.

1000 تروريست طى 3 روز گذشته 
از تركيه وارد سوريه شدند

مقامات تركيه طى سه روز گذشته اجازه داده اند حداقل 1000 
سوريه  خاك  وارد  تروريستى،  گروههاى  به  وابسته  مسلح  فرد 

شوند تا به جنوب حلب اعزام شوند.
مقامات تركيه اجازه داده اند طى سه روز گذشته، 1000 فرد مسلح 
وارد استان ادلب سوريه شوند تا به ائتالف «جيش الفتح» در نبرد 
جنوب حلب عليه ارتش سوريه ملحق شوند. روزنامه الوطن سوريه 
گزارش داد كه منابع محلى و همچنين منابعى در معارضه نزديك 
با  افراد  اين  كه  گفته اند  روزنامه  اين  به  الفتح،  جيش  ائتالف  به 
تجهيزات كامل از تركيه وارد ادلب شده اند و نيروهاى گارد مرزى 

تركيه نيز چشمشان را روى اين ترددها بسته اند.
طبق اين گزارش، بيشتر اين افراد مليت عربى و غير عربى دارند 
[بدين معنا كه سورى نيستند] و همه به ريف جنوبى حلب و ريف 
جنوب غرب حلب اعزام شده اند؛ جايى كه نبردى سرنوشت ساز 
در جريان است و ارتش سوريه در حال پس گرفتن مناطق تازه 

اشغال شده مانند راموسه و منطقه دانشكده هاى نظامى است.
روز  دو  الوروف  سرگئى  كه  است  حالى  در  اين  نوشت،  الوطن 
والتر  فرانك  خود  آلمانى  همتاى  با  خبرى  كنفرانس  در  پيش 
نظارت  سر  بر  آنكارا  و  مسكو  كه  گفت  روسيه  در  اشتنماير 

بين المللى بر مرزها توافق كرده اند.
از  و  شب  در  مرز  از  افراد  اين  حركت  مطلع،  منابع  گفته  به 
مرزهاى غيررسمى استان ادلب با تركيه در «حارم»، «سلقين»، 
از  مسلح  افراد  زخمى هاى  آنكه  حال  ميشود  انجام  «دركوش» 
گذرگاه روستاى مرزى « خربة الجوز» در جسرالشغور در استان 

ادلب و «اطمه» در شمال شرق ادلب انجام مى شود.
طبق گفته اين منابع، افراد مسلح در استان ادلب؛ استانى كه بهار 
سال 2015 به دست جيش الفتح سقوط كرد، عادت كرده اند كه 
از ادلب به تركيه و از تركيه به استان حلب بروند و اين كار را 
از طريق گذرگاه مرزى «باب السالمة» و «باب الهوى» انجام 
مى دادند اما گفته ميشود اخيرا تركيه گذرگاه باب السالمه را طى 
دموكراتيك  حزب  دفتر  شدن  بسته  مقابل  در  روسيه  با  توافق 

سوريه (كردها) در مسكو را بسته است.

هاى  همكارى  و  روابط  توسعه  جمهور  رييس 
جمهورى اسالمى ايران و كشورهاى آفريقايى 
را حائز اهميت دانست و بر گسترش همه جانبه 

مناسبات ميان ايران و بروندى تاكيد كرد.
حجت االسالم حسن روحانى روز سه شنبه در 
خارجى  روابط  وزير  نياميتوه»  امه  ديدار «آلن 
روابط  بروندى،  المللى  بين  هاى  همكارى  و 
و  كرد  ارزيابى  مثبت  و  دوستانه  را  دوكشور 
مشتركى  هاى  آرمان  و  اهداف  امروز  افزود: 
دارد  وجود  آفريقايى  كشورهاى  و  ايران  ميان 
و در بسيارى از مجامع و تحوالت بين المللى 

مى توانيم با وحدت نظر پشتيبان هم باشيم.
توسعه  ضرورت  به  اشاره  با  جمهور  رييس 
روابط و همكارى هاى دوجانبه، منطقه اى و 
بين المللى ايران و بروندى به عنوان دو عضو 
جنبش كشورهاى غيرمتعهد، خاطرنشان كرد: 
تقويت  با  بايد  تعهد  عدم  جنبش  كشورهاى 
روابط و همكارى ها به خوبى در صحنه بين 

الملل نقش آفرينى كنند.

حضور  و  سياسى  مداخله  تروريسم،  روحانى 
از  بسيـارى  در  غربى  كـشورهاى  نظـامى 
مهمتريـن  جملـه  از  را  جهـان  منـاطق 
لزوم  بر  و  برشمرد  جهانى  جامعه  معضالت 
جنبش  عضو  كشورهاى  مثبت  نقش  ايفاى 

اين  فصل  و  حل  راستاى  در  تعهد  عدم 
كرد. تاكيد  مشكالت 

رييس جمهور همچنين ضمن ابراز اميدوارى 
تاكيد  بروندى  در  پايدار  ثبات  و  صلح  براى 
كرد كه مسائل داخلى كشورها بايد در مسير 

دموكراسى، صلح و دوستى حل و فصل شود.
و  خارجى  روابط  وزير  نياميتوه»  امه  «آلن 
اين  در  نيز  بروندى  المللى  بين  همكاريهاى 
كشور  اين  جمهورى  رييس  كتبى  پيام  ديدار 
ايران  افزود:  و  كرد  روحانى  دكتر  تقديم  را 
هاى  ديدگاه  و  ارزشها  اهداف،  بروندى  و 
دوجانبه،  هاى  همكارى  زمينه  در  مشتركى 
در  بايد  كه  دارند  المللى  بين  و  اى  منطقه 

راستاى استحكام بيشتر آن تالش كنيم.
وزير روابط خارجى و همكاريهاى بين المللى 
بروندى با تقدير از حمايت ها و پشتيبانى هاى 
استقالل  و  مردم  از  ايران  اسالمى  جمهورى 
و  ها  همكارى  توسعه  خواستار  بروندى، 
مناسبات دوكشور در مجامع بين المللى بويژه 

سازمان جنبش كشورهاى غيرمتعهد شد.
«آلن امه نياميتوه» همچنين با اشاره به تالش 
امور  در  دخالت  براى  غربى  كشورهاى  برخى 
اوضاع  و  شرايط  از  گزارشى  بروندى،  داخلى 
داخلى اين كشور به رييس جمهورى ارائه كرد.

حجت االسالم حسن روحانى در ديدار وزير روابط خارجى بروندى :

كشورهاى غيرمتعهد بايد 
در صحنه بين الملل نقش آفرين باشند

دادستان كرمانشاه تشريح كرد؛
انهدام دو تيم تروريستى 

در كرمانشاه و هالكت 4 تروريست
دادستان عمومى و انقالب كرمانشاه گفت: با تالش سربازان 
گمنام امام زمان (عج) و همكارى نيروهاى نظامى و انتظامى 
به  تروريست  و 4  متالشى  كرمانشاه  در  تروريستى  تيم  دو 

هالكت رسيدند.
به گزارش ايسنا، مجتبى ملكى در اين باره اظهار كرد: اين 
صبح  و  شناسايى  امنيتى  نيروهاى  توسط  تروريستى  تيم 
باغ  منطقه  در  شده  ريزى  برنامه  عمليات  يك  در  امروز 
اين  در  كرد:  تصريح  وى  شدند.  منهدم  كرمانشاه،  ابريشم 
عمليات هر سه نفر تروريست به هالكت رسيدند و از آن ها 

مقاديرى مواد منفجره و جليقه انفجارى كشف گرديد.
تيم  يك  انهدام  براى  ديگر  عملياتى  به  كرمانشاه  دادستان 
منطقه  در  نيز  گذشته  شب  گفت:  و  كرد  اشاره  تروريستى 
انتظامى  ماموران  تالش  با  تروريستى  تيم  يك  نيز  جوانرود 
و نظامى متالشى گرديد كه در آن عمليات نيز يك نفر از 

تروريست ها به هالكت رسيد و تعدادى نيز دستگير شدند.
بر اساس گزارش روابط عمومى دادستانى كل كشور، ملكى 
در پايان تصريح كرد: تالش و زحمات همه نيروهاى نظامى 
و انتظامى بخصوص سربازان گمنام زمان(عج) در شناسايى 

و متالشى كردن اين دو تيم تروريستى قابل تقدير است.

تاكيد ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
بر امحاى خودروهاى قاچاق

احتمال  درباره  ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوى 
كه  كرد  تصريح  قاچاق  ميلياردى  خودروهاى  نشدن  امحاء 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در امحاء شدن اين خودروها 

تاكيد دارد، چرا كه اقدامى قانونى است.
قاسم خورشيدى اظهار كرد: بر اساس قانون، تمامى كاالهاى 
قاچاق مكشوفه به هيچ عنوان نبايد در بازار داخلى بازتوزيع 
شوند و بايد مورد امحاء و انهدام قرار گيرند كه مسئوليت 

اين كار بر عهده سازمان جمع آورى اموال تمليكى است.
ارز،  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  نظر  طبق  افزود:  وى 
خودروهاى قاچاق مكشوفه كه بحث آن در روزهاى گذشته 
مورد  بايد  قانون  اساس  بر  است،  شده  مطرح  رسانه ها  در 
و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوى  بگيرند.  قرار  امحاء 
ارز اضافه كرد: بر اساس آيين نامه هاى جديد قانون كاالهاى 
در  اصلى  مسئول  تمليكى  اموال  سازمان  مكشوفه،  قاچاق 
شود،  توزيع  بازار  در  قاچاقى  كاالى  اگر  و  است  زمينه  اين 

مسئوليت آن با سازمان جمع آورى اموال تمليكى است.

كدخدايى:
جلسات شوراى نگهبان و هيأت رئيسه مجلس 

هر 3 ماه يكبار برگزار مى شود
اين  اعضاى  جلسات  كرد  اعالم  نگهبان  شوراى  سخنگوى 
بررسى  براى  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيسه  هيأت  و  شورا 
بر  وارد  اشكاالت  و  انتخابات  قانون  لوايح،  و  طرح ها  برخى 

نظام انتخاباتى هر 3 ماه يكبار برگزار مى شود.
را  مطلبى  نگهبان  شوراى  سخنگوى  كدخدايى  عباسعلى 
درباره جلسه روز گذشته اين شورا با اعضاى هيأت رئيسه 

مجلس شوراى اسالمى منتشر كرد كه به شرح ذيل است:
باسمه تعالى

برنامه هاى كارى روز گذشته بسيار فشرده بود. صبح ساعت 
30/8 جلسه با اعضا محترم هيأت رئيسه برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور حضرت آيت اهللا جنتى دبير محترم 
آن  خالصه  كه  شد  مطرح  مهمى  مطالب  بود،  همراه  شورا 
توسط روابط عمومى منتشر شده است. مسائلى چون نظرات 
شوراى نگهبان راجع به طرح ها و لوايح، ايراد اصل 75 قانون 
اساسى، وظايف نظارتى مجلس شوراى اسالمى و تأكيد بر 
اختيارات مجلس در اين حوزه، قانون انتخابات و اشكاالت 
وارد بر نظام انتخاباتى، مطرح شد كه هم نمايندگان محترم 
محترم  اعضا  مالحظات  هم  و  داشتند  بيان  را  خود  نظرات 
هر  جلسات  اين  شد  توافق  نيز  پايان  در  شد.  تبيين  شورا 
سه ماه يكبار تشكيل شود و موضوعات مطروحه نيز مورد 

مطالعه و بررسى بيشتر دو طرف قرار گيرد.
شده  گرفته  نظر  در  ساعت  حدود 2  براى  كه  جلسه  زمان 
بود به دليل استقبال دو طرف و لزوم استماع نظرات همه 
شركت كنندگان تا ساعت 30/11 ادامه يافت و دبير شوراى 
نگهبان كه قرار بود حدود نيم ساعت حضور داشته باشند، 
از  زيادى  بخش  محترم،  نمايندگان  نظرات  استماع  جهت 

جلسه را حاضر بودند.

فرشادان خبر داد ؛
كليات اليحه احكام برنامه ششم 
در كميسيون بودجه تصويب شد

اليحه  كليات  تصويب  از  بودجه  و  برنامه  كميسيون  عضو 
احكام برنامه ششم توسعه در كميسيون بودجه خبر داد.

سيدمهدى فرشادان از تصويب كليات اليحه برنامه ششم در 
كميسيون برنامه و بودجه با حضور رئيس سازمان مديريت 

و برنامه ريزى و كارشناسان بانك مركزى خبر داد.
نماينده مردم سنندج گفت: پس از تشكيل كميسيون تلفيق 
كميسيون  در  بايد  اليحه  اين  جزئيات  و  توضيحات  برنامه، 

تلفيق نيز به تصويب برسد.
به گزارش مهر، در اين جلسه نوبخت، معاون رئيس جمهور 
به گزارش اخير مركز پژوهش ها كه در آن انتقادات جدى 
به اليحه برنامه ششم شده بود، اعتراض كرد. بر اين اساس، 
اين اليحه به مجلس نهم نيز ارائه شده بود، اما نمايندگان 
نيز معتقد بودند كه بايد دولت اليحه برنامه مفصل ترى به 
ماه  چندين  نهم  مجلس  در  دليل  همين  به  بدهد.  مجلس 

روى اين اليحه كار كردند، اما به تصويب نهايى نرسيد.
در مجلس دهم مجددا اليحه احكام برنامه به مجلس ارائه شد 
و على رغم انتقادات جدى كه على الريجانى، رئيس مجلس به 
اين اليحه داشت دولت حاضر به اصالح آن نشد، فقط سازمان 
مديريت و برنامه ريزى سند جديدى را با افزايش 5 تا 6 ماده 
به مجلس ارائه داد كه به امضاى رئيس جمهور نيز نرسيده بود. 
مركز پژوهش ها هفته جارى با انتشار گزارشى انتقادات جدى 

را به اين اليحه وارد كرده بود.

بين الملل

خبر
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مفاسد  با  مبارزه  هماهنگى  ستاد  جلسه 
اقتصادى عصر روز دوشنبه به رياست معاون 
اول رييس جمهور و با موضوع بررسى آخرين 

وضعيت پرونده بابك زنجانى برگزار شد.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيرى معاون اول 
رييس جمهور در اين جلسه با تاكيد بر اينكه 
بازگرداندن پول بيت المال در پرونده هاى فساد 
انسانى  و  دينى  ملى،  وظيفه  يك  اقتصادى 
است، گفت: در راس نظام اراده سياسى جدى 
براى مبارزه با مفاسد اقتصادى و رسيدگى به 
پرونده هاى فساد از جمله پرونده بابك زنجانى 
قواى  سران  و  نظام  اركان  همه  و  دارد  وجود 
سه گانه نيز براى به نتيجه رساندن اين پرونده 

اهتمام ويژه داشته و مصمم هستند.
معاون اول رييس جمهور بازگرداندن پول بيت 
موضوعى  را  زنجانى  بابك  پرونده  در  المال 
بر  عالوه  كرد:  تاكيد  و  دانست  پراهميت 
اهميت بازگشت اين پول، موضوع مهم ديگر 
دست هاى  و  پنهان  ابعاد  بايد  كه  است  اين 

پشت پرده اين پرونده روشن شود.
و  زحمات  از  قدردانى  با  همچنين  جهانگيرى 
تالش هاى فراوان قوه قضاييه،  دادستانى تهران 
اين  پيگيرى  و  رسيدگى  براى  نفت  وزارت  و 
پرونده خاطرنشان كرد: زحمات صورت گرفته 
در اين مدت طوالنى قابل تقدير است و بايد 
اين پرونده را با جديت به نتيجه رساند تا كارنامه 
موفقى در اين دوره از همكارى قواى سه گانه 

در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادى ثبت شود.
معاون اول رييس جمهور خاطرنشان ساخت: 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى تا كنون سعى 
كرده است در جريان مبارزه با مفاسد اقتصادى 

گانه  سه  قواى  ميان  را  الزم  هماهنگى هاى 
ايجاد كند و يكى از دغدغه هاى اصلى ستاد در 
چند سال اخير، مقابله جدى با فساد سيستمى 
و فراگير بوده است كه البته امر مبارزه با فساد 
كشور  در  عمومى  دغدغه  و  مطالبه  يك  به 

تبديل شده است.
با  مبارزه  اصلى  بار  اينكه  بيان  با  جهانگيرى 
است،  قضاييه  قوه  دوش  بر  اقتصادى  مفاسد 
افزود: خوشبختانه دستگاه قضايى كشور از اراده 
برخوردار  اقتصادى  فساد  با  مبارزه  براى  جدى 
نيز  فساد  وقوع  از  پيشگيرى  زمينه  در  و  است 
قواى سه گانه و به ويژه قوه مجريه مسئوليت 
سنگينى دارند و در همين راستا در دولت ستادى 
بر  تا  شده  تشكيل  وزرا  از  تعدادى  از  متشكل 

موضوع پيشگيرى از وقوع فساد متمركز شود.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: تالش دولت 
بر اين بوده است كه به جاى ايجاد تشكيالت 
جديد، مجموعه هاى حقوقى، بازرسى و نظارتى 
دستگاه هاى اجرايى را مامور كند تا گلوگاه هاى 
اصلى ايجاد فساد را شناسايى كنند و اميدوارم در 
اين دوره با انرژى و جديت هرچه بيشتر بتوانيم 
به دستاوردهاى خوبى در زمينه مبارزه با مفاسد 

اقتصادى دست پيدا كنيم.
هماهنگى  و  همدلى  به  اشاره  با  همچنين  وى 
موجود ميان قواى سه گانه در امر مبارزه با مفاسد 
و  همدلى  اين  از  داريم  انتظار  گفت:  اقتصادى 
هماهنگى استفاده حداكثرى در جهت پيشگيرى 

و مبارزه با مفاسد اقتصادى صورت گيرد.
اشاره  با  همچنين  جمهور  رييس  اول  معاون 
جلسات  برگزارى  در  كه  اندكى  وقفه  به 
شد،  ايجاد  مقاومتى  اقتصاد  هماهمنگى  ستاد 

به  شروع  دليل  به  وقفه  اين  كرد:  خاطرنشان 
و  اسالمى  شوراى  مجلس  جديد  دوره  كار 
اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان  معرفى 

عضو اين ستاد بود.
وى همچنين از مسعود پزشكيان نايب رييس 
چهره اى  عنوان  به  اسالمى  شوراى  مجلس 
خير  ضمن  و  كرد  ياد  شده  شناخته  و  موفق 
مقدم به او، شهباز حسن پور، عبدالرضا مصرى 
و عزت اهللا يوسفيان مال نمايندگان دوره جديد 
هماهنگى  ستاد  در  اسالمى  شوراى  مجلس 
مبارزه با مفاسد اقتصادى، از نمايندگان قبلى 
عضو اين ستاد و همچنين رحيمى رييس قبلى 
ديوان محاسبات كشور قدردانى كرد و حضور 
عادل آذر رييس جديد ديوان محاسبات كشور 
كه  كرد  اميدوارى  ابراز  و  گفت  مقدم  خير  را 

عضويت ايشان در ستاد ثمربخش باشد.
االسالم  حجت  گزارش  اين  اساس  بر 
قوه  اول  معاون  اى  اژه  محسنى  والمسلمين 
قضاييه نيز در اين نشست با قدردانى از ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادى، دادستانى تهران و 
در  گسترده  تالش هاى  خاطر  به  نفت  وزارت 
جهت رسيدگى به پرونده بابك زنجانى گفت: 
مبارزه  ستاد  و  تهران  دادستانى  نفت،  وزارت 
و  اقدامات  زمينه  اين  در  اقتصادى  مفاسد  با 
تالش هاى خوبى داشته اند و بيش از وظايف 

ادارى خود قبول مسئوليت كرده اند.
بابك  پرونده  بررسى  روند  به  اشاره  با  وى 
زنجانى، اتالف وقت متهم در دو سال و نيم 
گذشته را يادآور شد و گفت: بابك زنجانى با 
عدم صداقت و فضاسازى تالش دارد تا زمان 
در  و  انداخته  تاخير  به  را  پرونده  به  رسيدگى 

روند آن اخالل ايجاد كند.
مجلس  اول  رييس  نايب  پزشكيان  مسعود 
خواستار  نشست  اين  در  نيز  اسالمى  شوراى 
آشكار شدن ابعاد پنهان و دست هاى پشت پرده 
پرونده بابك زنجانى شد و گفت: بايد كسانى كه 
پول بيت المال را در اختيار متهم اين پرونده قرار 
دادند نيز مورد بازخواست قرار گيرند و در قبال 

عملكردشان به ملت پاسخگو باشند.
در اين جلسه كه وزراى نفت و دادگسترى،  رييس 
سازمان  رييس  كشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان 
بازرسى كل كشور، رييس كل ديوان محاسبات 
كشور و دادستان تهران نيز حضور داشتند، كاظم 
پاليزدار رييس دبيرخانه ستاد هماهنگى مبارزه با 
مفاسد اقتصادى گزارشى از اقدامات پيشگيرانه 
ستاد در امر مبارزه با مفاسد اقتصادى ارائه كرد 
و به تشريح آخرين وضعيت مصوبات پيشين ستاد 

در زمينه هاى مختلف پرداخت.
آخرين  از  گزارشى  همچنين  نشست  اين  در 
وضعيت پرونده بابك زنجانى از سوى معاون 
اول قوه قضائيه، دادستان تهران و وزير نفت 
براى  شده  انجام  اقدامات  آخرين  و  شد  ارائه 
از  خارج  و  داخل  در  متهم  اموال  شناسايى 
كشور و به نتيجه رساندن اين پرونده تشريح و 

تصميمات الزم اتخاذ شد.
در  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  جلسه  اين  در 
خصوص آخرين وضعيت پرونده بابك زنجانى 
همه  شد  مقرر  گرفته،  صورت  اقدامات  و 
ادعاهاى  پيگيرى  براى  ذى ربط  دستگاه هاى 
خارج  در  اموال  و  دارايى  وجود  بر  مبنى  متهم 
از كشور فعال شوند و اقدامات الزم را در اين 

زمينه انجام دهند.

جهانگيرى در جلسه ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد اقتصادى :
براى رسيدگى به پرونده بابك زنجانى همه اركان نظام مصمم هستند

معاون وزير امور خارجه گفت: روندهاى قانونى 
تشخيص  حسب  بر  برجام  در  شده  مشخص 

هيأت نظارت بر اجراى برجام طى مى شود.
عراقچى  عباس  سيد  ملت،  خانه  گزارش  به 
پس از حضور در مجلس شوراى اسالمى، در 
بد  قبال  در  ايران  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ 
را  شكايتى  برجام  اجراى  در  غربى ها  عهدى 
به كميسيون مشترك تعيين شده در توافقنامه 
با 1+5 برده است يا خير، اظهار داشت: ما در 
قالب كميسيون مشترك در حال پيگيرى همه 

موارد هستيم.
معاون وزير امور خارجه با بيان اينكه ايراداتى 
وجود  مقابل  طرف  از  برجام  اجراى  نحوه  در 
جلسات  در  را  ايرادات  اين  كرد:  بيان  دارد، 
مختلفى كه داشتيم، به خصوص در كميسيون 
مشترك مطرح و مورد پيگيرى قرار گرفته كه 
بسيارى از آن ها حل شده است. مثال در حوزه 

بيمه تقريبا همه مشكالت حل شده و در حال 
از  برخى  مالى  و  بانكى  هاى  حوزه  در  حاضر 

مشكالت حل شده است.
به  اينكه  بيان  با  برجام  اجراى  كميته  رئيس 
برخى  و  هستيم  پيگيرى  حال  در  مرتب  طور 
آن  از  ديگر  بعضى  و  زمان  به  نياز  ها  اين  از 
ها نياز به آئين نامه هاى جديد از طرف مقابل 
دارد، ادامه داد: همه اين ها به ترتيب در حال 
حل شدن است ولى كماكان بعضى از تعلل ها، 
اهمال ها و بدعهدى از طرف مقابل وجود دارد 
محكم  خيلى  صورت  به  ما  مسائل  اين  با  كه 
ها  آن  به  را  مقابل  طرف  وظايف  و  برخورد 

گوشزد مى كنيم.
جمهورى  اى  هسته  كننده  مذاكره  تيم  عضو 
اسالمى با بيان اينكه هر جائى كه طرف مقابل 
كوتاهى و تعلل داشته باشند پيگيرى خواهيم كرد، 
متذكر شد: اگر نياز باشد حسب تشخيص هيئت 

نظارت بر اجراى برجام، ان شاءا... روندهاى قانونى 
كه در برجام مشخص شده هم طى خواهد شد.

در  خارجه  وزارت  آيا  اينكه  خصوص  در  وى 
خصوص برداشت 2 ميليارد دالر از سوى آمريكا 

اقدامى كرده است يا خير، گفت: دفتر حقوقى 
رياست جمهورى مسئول اين پرونده هستند كه 
اين موضوع را دنبال مى كنند و شكايتى را به 

ديوان بين المللى الهه ارجاع داده اند.

عراقچى پس از حضور در مجلس :

ايراداتى در نحوه اجراى برجام وجود دارد

رئيس مجلس شوراى اسالمى با تبريك آغاز 
به كار مجلس ملى يمن، ضمن محكوم كردن 
گفت:  يمن،  عليه  خارجى  نيروهاى  تجاوز 
حل وفصل  مذاكره  طريق  از  تنها  يمن  بحران 

خواهد شد.
جديد  دور  الريجانى  على   ايسنا،   گزارش  به 
را  يمن  جمهورى  نمايندگان  مجلس  فعاليت 
فعاليت  جديد  دور  آغاز  افزود:   گفت،  تبريك 

كه  كنونى  حساس  بسيار  مقطع  در  پارلمانى 
متجاوز  نيروهاى  غيرانسانى  جنايات  تشديد 
خارجى عليه ملت مقاوم يمن مشاهده مى شود، 
نشان از پيروزى و موفقيت دولت و ملت مظلوم 

يمن در نبرد نابرابر كنونى دارد.
نيروهاى  تجاوز  كردن  محكوم  ضمن  وى 
نقض  گسترده  موارد  و  يمن  عليه  خارجى 
يافته  سازمان  كشتار  و  بشردوستانه  حقوق 

و  زنان  مردان،  عليه  متجاوز  نيروهاى  توسط 
كودكان بى دفاع و غيرنظامى، گفت: حمايت و 
پشتيبانى همه جانبه جمهورى اسالمى ايران را 
از  ملت مظلوم يمن در قبال تجاوزات خارجى 

اعالم مى دارم.
وى با تاكيد براين كه «بحران يمن تنها از طريق 
گفت وگو و مذاكره ميان گروه ها و جريانات يمنى 
حل و فصل خواهد شد» اظهار كرد:  اطمينان 

دارم در اثر ايستادگى و پايدارى ملت مقاوم يمن، 
به زودى شاهد شكست و سرافكندگى متجاوزين 
به مصداق وعده الهى در آيه شريفه "ان ا... مدافع 

عن الذين امنوا" خواهيم بود.
رييس قوه مقننه همچنين بر آمادگى مجلس 
شوراى اسالمى جهت گسترش همكارى هاى 
و  ايران  اسالمى  جمهورى  كشور  دو  پارلمانى 

جمهورى يمن تاكيد كرد.

رييس مجلس شوراى اسالمى :

حل و فصل بحران يمن تنها از طريق مذاكره ممكن است
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واردات لوازم خانگى منوط به داشتن نمايندگى و 
خدمات پس از فروش شد

واردات  امروز  از  كرد:  اعالم  ايران  تجارت  توسعه  سازمان  رئيس 
لوازم خانگى فقط از طريق نمايندگى هاى رسمى برندهاى خارجى 
در ايران كه داراى خدمات پس از فروش هستند، ممكن خواهد بود.

ولى ا... افخمى راد با اعالم اين خبر افزود: اين تصميم در راستاى 
ساماندهى واردات لوازم خانگى و اجراى ماده چهار قانون حمايت 

از حقوق مصرف كنندگان از امروز به اجرا درآمده است.
اسامى  بازرگانان  امور  و  اصناف  مركز  كرد:  تصريح  وى 
نمايندگى هاى رسمى داراى خدمات پس از فروش لوازم خانگى 
دفتر  و  است  كرده  ارايه  تجارت  امور  در  وزير  مقام  قائم   به  را 
ثبت سفارش واردات و صادرات نيز تنها موظف است به اين 27 
نمايندگى  رسمى داراى خدمات پس از فروش خدمات ارائه دهد.

به  دستورالعمل  اين  اينكه  بيان  با  تجارت  توسعه  سازمان  رئيس 
گمركات كشور نيز ابالغ شده است، گفت: ثبت سفارش هاى قبلى 

در خصوص لوازم خانگى مشمول اين قانون نمى شود.
در همين راستا مركز اصناف و امور بازرگانان  اسامى شركتهايى 
كه به عنوان نمايندگى هاى رسمى داراى خدمات پس از فروش 
لوازم خانگى در كشور فعال هستند را به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت معرفى كرده است.
مى توانند  بازرگانان  و  اصناف  مركز  از  گواهى  دريافت  متقاضيان 
آدرس   به  مركز  اين  سامانه  به  بيشتر  اطالعات  كسب  براى 

www.gate.ir مراجعه كنند.

عضو شوراى پول و اعتبار اعالم كرد؛
مكاتبه بانك مركزى براى تجديدنظر 

در اعطاى وام ازدواج
يك عضو شوراى پول و اعتبار از مكاتبه بانك مركزى با دولت 
چون  گفت  و  داده  خبر  ازدواج  وام  پرداخت  مصوبه  مورد  در 
شد  قرار  شدند  مشكل  كمى دچار  مصوبه  اين  مورد  در  بانك ها 
بانك ها  مشكالت  و  داشته  دولت  با  مكاتبه اى  مركزى  بانك 
موضوع  اين  در  مجلس  تعامل  با  بتواند  دولت  تا  كند  مطرح  را 

تجديد نظرى داشته باشد.
بهمن عبدالهى با شاره به اينكه يكى از مصوباتى كه در جلسه 
اخير شوراى پول و اعتبار به تصويب رسيد در خصوص وام هاى 
ازدواج بود اظهار كرد: همه بانك ها مكلف به اجراى مصوبه وام 
داشتن  اختيار  در  لحاظ  به  بانك ها  برخى  منتها  هستند،  ازدواج 
منابع زودتر شروع كردند و برخى ديگر مشكل منابع داشتند كه با 

تاخير اجرا خواهند كرد.
عضو شوراى پول و اعتبار در مورد تصميم شوراى پول و اعتبار 
در خصوص بافتهاى فرسوده نيز گفت: موضوع بافت هاى فرسوده 
در دستور كار شوراى پول و اعتبار است و به احتمال زياد جلسه 

آينده در مورد تسهيالت بافتهاى فرسوده تصميم گيرى شود.
به  تعاون  بورس  فعاليت  كار  و  ساز  اعالم  از  حال  عين  در  وى 
مذاكرات  دنبال  به  گفت:  و  داد  خبر  مستقل  بورس  يك  عنوان 
خصوص  در  كه  توافقى  و  بورس  سازمان  با  گرفته  صورت 
نحوه  آينده  هفته هاى  طى  شد،  حاصل  تعاون  بورس  راه اندازى 
فعاليت بورس تعاون و حضور تعاونى ها در بازار سرمايه مشخص 

و اعالم خواهد شد.
براى  تعاونى ها  روى  پيش  حقوقى  و  قانونى  موانع  وى  گفته  به 
ورود به بورس با مساعدت سازمان بورس از ميان برداشته شده 
سود  نرخ  كاهش  بودن  كار  دستور  در  مورد  در  عبدالهى  است. 
توضيح داد: موضوع كاهش نرخ سود تسهيالت بانكى همواره در 
دستور كار بوده و هيچگاه خارج نمى شود، منتهى شوراى پول و 
اعتبار شرايط را رصد كرده و هر زمان كه اقتضا كند ورود كرده و 

تصميمات جديدى را اتخاذ خواهد كرد.

افزايش ذخاير استراتژيك بنزين ايران
به  اشاره  با  نفتى  فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  مديرعامل 
افزايش حجم ذخاير استراتژيك بنزين ايران، اعالم كرد:هيچ گونه 
شهريورماه  در  تابستانى  سفرهاى  سوخت  تامين  براى  كمبودى 

وجود ندارد.
توزيع  و  تامين  وضعيت  آخرين  تشريح  در  سجادى  ناصر  سيد 
بنزين همزمان با آغاز شهريور ماه و دور جديد سفرهاى تابستانى 
سوخت  استراتژيك  ذخاير  حجم  فعلى  شرايط  در  گفت:  مردم، 
مايع كشور به ويژه بنزين در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

افزايش يافته است.
اعالم  با  ايران  نفتى  فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  مديرعامل 
سوخت  تامين  براى  كمبودى  گونه  هيچ  فعلى  شرايط  در  اينكه 
سفرهاى تابستانى در شهريور ماه سال جارى وجود ندارد، تصريح 
دو  طول  در  كشور  بنزين  مصرف  افزايش  فعلى  شرايط  در  كرد: 

ماهه نخست تابستان طبيعى است.
افزايش واردات  از مهمترين داليل  يكى  اينكه  وى با يادآورى 
اين  استراتژيك  ذخاير  موجودى  افزايش  سال جارى  در  بنزين 
به  توجه  با  رو  اين  از  كرد:  تاكيد  است،  بوده  نفتى  فرآورده 
بنزين  تامين  براى  نگرانى  ذخاير،  موجودى  و  حجم  افزايش 

كشور وجود ندارد.
نخست  نيمه  در  طبيعى  طور  به  اينكه  بيان  با  مسئول  مقام  اين 
هر سال رشد مصرف بنزين كشور به 3.5 تا 4 درصد مى رسد اما 
در نيمه دوم سال با كاهش شديد مصرف بنزين روبرو خواهيم 
شد، بيان كرد: پيش بينى مى شود از 15 مهر ماه و با به پايان 
مدارس،  بازگشايى  فصل  آغاز  از  پيش  آمدهاى  و  رفت  رسيدن 
رشد مصرف بنزين ادامه يابد اما با ورود به پاييز و زمستان رشد 

مصرف بنزين منفى خواهد شد.
مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران همچنين 
داد:  توضيح  هم  بنزين  نرخى  تك  عرضه  احتمال  خصوص  در 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى براى عرضه تك نرخى و 
مجلس  در  كه  تصميمى  هر  و  ندارد  مشكلى  بنزين  نرخى  يا دو 

شوراى اسالمى و دولت اتخاذ شود، قابليت اجرا را دارد.
كارت  از  مردم  اكثريت  اكنون  هم  اينكه  يادآورى  با  سجادى 
بنزين  خريد  براى  شخصى  سوخت  كارت  جاى  به  جايگاه دار 
و  نرخى  تك  عرضه  قطعا  كرد:  خاطرنشان  كنند،  مى  استفاده 
سوخت  جايگاه هاى  در  گيرى  سوخت  زمان  مدت  كارت،  حذف 

كشور را كاهش خواهد داد.
مصرف  متوسط  تاكنون  جارى  سال  ابتداى  از  مهر،  گزارش  به 
بنزين ايران به حدود 73.9 ميليون ليتر در روز افزايش يافته كه 
روزانه 71.6  مصرف  (با  گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقايسه  در 
ميليون ليتر)، مصرف اين فرآورده نفتى رشدى حدود 3.2 درصدى 

داشته است.

نگاه اقتصاد

معاون زنگنه اعالم كرد:
شرط جديد فروش نفت ايران به دالل ها

و  دالالن  به  ايران  نفت  فروش  شرط  نفت  وزير  معاون 
واسطه ها را پرداخت پيش پرداخت عنوان كرد و با انتقاد 
گفت:  نفت،  بازار  در  سعودى  عربستان  سياست  از  شديد 

يك رقابت خصمانه شكل داده اند.
به گزارش مهر، على كاردر معاون تازه منصوب شده وزير 
از  حاصل  ارز  واريز  عدم  رد  با  گفتگويى  در  امروز  نفت 
مركزى،  بانك  حساب  به  ايران  نفت  صادرات  و  فروش 
به  خام  نفت  فروش  از  حاصل  ارز  برجام  از  بعد  گفت: 
طور مستمر دريافت مى شود و مانند گذشته اين پول در 

بانك هاى كشورهاى خريدار نفت بلوكه نمى شود.
از  حاصل  ارز  تمام  اينكه  بر  تاكيد  با  نفت  وزير  معاون 
مى شود،  داده  تحويل  ايران  به  اكنون  خام  نفت  صادرات 
كامل  را  نفت  پول  اروپا  حاضر  حال  در  كرد:  تصريح 
واسطه هاى  با  خام  نفت  فروش  اگر  و  مى كند  پرداخت 
نفت  پول  محموله،  تحويل  از  قبل  شود  انجام  بين المللى 

را به صورت پيش پرداخت دريافت مى كنيم.
البته  داشت:  اطهار  ايران،  نفت  ملى  شركت  مديرعامل 
عرف بازار 30 روزه و 60 روزه است و در موعد پرداخت 

قطعًا اين پول به حساب بانك مركزى واريز مى شود.
بين الملل  امور  مدير  قمصرى  سيدمحسن  حال  همين  در 
شركت ملى نفت در گفتگو با سايت وزارت نفت از امضاى 
به  ايران  نفت  بشكه  ميليون   2 فروش  براى  قراردادى 
پااليشگران مستقل چينى با شركت «ترافيگورا» خبر داده 
و گفته است: شركت ملى نفت ايران به دنبال واسطه براى 

فروش نفت به پااليشگران چينى است.
عضو هيئت مديره شركت ملى نفت ايران با تاكيد بر اينكه 
شركت سوئيسى ترافيگورا يك قرارداد كوچك بلندمدت با 
ايران دارد كه براى حمل محموله ها به مقاصد خاص حتما 
بايد با ايران هماهنگ كند و تائيديه دريافت كند، تصريح 
كرده است: اگر اين شركت در اين زمينه موفق عمل كند 
شركت  اين  طريق  از  چينى  پااليشگران  به  نفت  فروش 

انجام مى شود.
شركت  معرفى  در  نفت  وزارت  سايت  ديگر  سوى  از 
«ترافيگورا» سوئيس نوشته است: «شركت ترافيگورا پس 
از ويتول و گلنكور سوئيس، به عنوان سومين معامله كننده 

كاال در جهان، شناخته مى شود.»
«روپيه» از معامالت نفت ايران حذف نشده است

اين عضو هيات مديره شركت ملى نفت با اشاره به اينكه 
در بين مشتريان نفت خام تنها هند است كه پرداخت را 
بر مبناى واحد پول قبلى يعنى روپيه انجام مى دهد، بيان 
را  پرداخت  كامل  طور  به  را  پرداخت  هم  هند  البته  كرد: 

انجام مى دهد و فقط واحد پول را هنوز تغيير نداده است.
به گفته مديرعامل شركت ملى نفت ايران تمام مطالبات ما 
از خريداران نفت خام در دوران تحريم نيز وصول شده است.
امتياز ويژه اى به خريداران نفت ايران نمى دهيم
كاردر در ادامه با تأكيد بر اينكه تاكنون ايران امتياز ويژه اى 
به اين خريداران نداده است، يادآور شد: ما نمى توانيم براى 
انجام  اقدامى  چنين  اگر  كه  چرا  بدهيم  تخفيف  بازاريابى 
قيمت ها  و  شد  خواهد  آن  متوجه  بازار  سرعت  به  دهيم 

تحت تأثير آن قرار خواهد گرفت.
وى با يادآورى اينكه البته شركت نفت براى فروش نفت 
و تعيين قيمت از فروشندگان نفت خام به ويژه عربستان 
اما  كرد:  تاكيد  كند،  مى  تبعيت  است،  جدى  رقيبى  كه 
مى دهد  قرار  را تحت تأثير  قيمت جهانى نفت خام  آنچه 

بازارهاى بورس جهانى است.
كاردر تاكيد كرد: خوب يا بد منطقه ما قيمت ها را چندان 
تحت تأثير قرار نمى دهد، شايد ما در منطقه با هم رقابت 
مى كند،  تعيين  را  قيمت  نهايت  در  آنچه  اما  باشيم  داشته 
بازارهاى مصرف كنندگان نظير لندن، توكيو و سنگاپور است.

انتقاد شديد نفتى ايران از عربستان
معاون وزير نفت همچنين با اعالم اينكه كشور رقيب ما 
يعنى عربستان سعودى بعد از شناسايى بازارهاى ايران به 
سرعت براى مذاكره با خريدار جديد نفت خام كشور اقدام 
مى كند، گفت: اين كشور با وعده هايى نظير تخفيف هاى 

ويژه سعى مى كند اين بازار را از آن خود كند.
اسامى  نمى توانيم  فعًال  خاطر  همين  به  شد:  يادآور  كاردر 
مشتريان نفت خام كشور به ويژه مشتريان اروپايى را فاش 
عربستان  مواضع  و  است  خصمانه  رقابت  يك  اين  كنيم، 

براى ما يك تهديد محسوب مى شود.
كرد:  تاكيد  همچنين  ايران  نفت  ملى  شركت  عامل  مدير 
شفاف  آمار  اينكه  اما  هستند  مطلع  ما  بازار  از  آنها  البته 
دراختيار رقبا قرار دهيم كار صحيحى نيست و مشتريان ما 

نيز تمايلى ندارند كه فعًال نام آنها ذكر شود.
اين مقام مسئول با بيان اينكه هم اكنون ژاپن، كره، چين، 
افزود:  هستند،  ايران  خام  نفت  اصلى  مشترى هاى  هند 
ايران  خام  نفت  اروپايى  و  آسيايى  مشتريان  ميان  نسبت 

رقمى در حدود 60 به 40 است.
كاردر با بيان اينكه زمانى پااليشگاه هاى آمريكايى مستقر 
در اروپا از ايران نفت خام مى خريدند و تا 500 هزار بشكه 
با  اما  مى شد  صادر  پااليشگاه ها  اين  به  ايران  خام  نفت 
متوقف  را  ايران  از  خام  نفت  خريد  تحريم ها  اوج گيرى 
كردند، بيان كرد: به اين ترتيب صادرات نفت خام ايران به 

اروپا به سرعت كاهش يافت.
معاون وزير نفت در پايان خاطرنشان كرد: اين پااليشگاه ها 
هنوز تحريم هستند و براى آنها امكان خريد نفت خام از 

ايران وجود ندارد.

دريچه اقتصاد

واردكنندگان  خروج  از  واردات  مجمع  رئيس 
شناسنامه دار از چرخه انجام واردات رسمى خبر 
رقابت  توان  چون  شده  شناخته  دادوگفت:تجار 
باقاچاقچيان را ندارند، برخى شان به تجارت غير 

رسمى روى آورده اند.
نشست  در  مناقبى  عليرضا  مهر،  گزارش  به 
خبرى ديروز خود با خبرنگاران، گفت: متاسفانه 
هاى  هزينه  و  كشور  واردات  روى  پيش  شرايط 
از  بسيارى  كه  است  باال  آنقدر  آن  شده  تمام 
قاچاقچيان  با  رقابت  توان  رسمى،  واردكنندگان 
را ندارند و متاسفانه برخى از آنها در حال خروج 

از پروسه واردات رسمى هستند.
رئيس مجمع واردات افزود: بيم ما از آن است كه 
برخى واردكنندگان شناسنامه هاى خود را پاره كرده 
و به سراغ تجارت غير رسمى روند در حالى كه 
حداقل تقاضاى ما اين است كه شرايطى فراهم 
شود كه تجار حداقل شناسنامه هاى خود را پنهان 

كنند نه اينكه به طور كامل آن را از بين ببرند.
متعهد  واردكنندگان  دغدغه  كرد:  تصريح  وى 
آن است كه بتوانند كاالى باكيفيت و با قيمت 
مصرف  و  توليدكنندگان  دست  به  را  مناسب 

كنندگان برسانند در حالى كه شرايط آنقدر براى 
كه  شده  سخت  رانت  بدون  و  رسمى  واردات 
فعاالن  ترجيح  به  رسمى  غير  تجارت  تدريج  به 

اقتصادى تبديل مى شود.
پيش  كه  زيادى  مشكالت  به  اشاره  با  مناقبى 
روى بازار شكر قرار گرفت نيز گفت: شكر حوزه 
آن  واردات  براى  بتواند  كس  هر  كه  نيست  اى 
كه  چرا  دهد  انجام  عملياتى  اقدام  و  كرده  ورود 
تجارت آن در دست افراد مشخصى است و البته 
وارداتى هم كه انجام مى شود در الگوى اعداد و 
ارقام بسيار گسترده است و با يك كانتينر و دو 
كشتى  با  واردات  بلكه  شود،  نمى  انجام  كانتينر 

صورت مى گيرد.
وى نسبت به آنچه كه از آن به عنوان امضاى 
طاليى در وزارت جهاد كشاورزى ياد مى شود، 
امضاى  شكر  واردات  گفت:براى  و  كرد  اشاره 
طاليى وجود دارد و هر وارد كننده اى به خود 
داشته  واردات  درخواست  حتى  دهد  نمى  اجازه 
باشد چرا كه اين حوزه بسيار خاص است و البته 
ثبت سفارش شكر به اندازه اى انجام شده بود 
كه مدتها پس از ممنوعيت ثبت سفارش، واردات 

صورت مى گرفت اما در زمانى كه بايد در بازار 
توزيع مى شد، اين اتفاق نيفتاد تا برخى به منافع 

خاص خود دسترسى پيدا كنند.
رئيس مجمع واردات خاطرنشان كرد: گندم، شكر 
و برنج، كاالهاى استراتژيك هستند كه دولت بايد 
به دقت بر روى واردات آنها نظارت كند و رانت در 
اختيار كسى قرار ندهد البته بايد توجه داشت كه 
به راحتى مى توان در مورد توليد داخلى و كسرى 
آن براى انجام واردات عدد و رقم ارائه كرد و چيز 
پيچيده اى نيست اما متاسفانه در اتفاقى كه هفته 
هاى گذشته در بازار شكر رخ داد، ذخيره مناسب 

وجود داشت اما توزيع نمى شد.
مناقبى گفت: نوع تفكر بايد از تصدى گرى دولتى 
خارج شده و دولت هم بر بخش خصوصى نظارت 
داشته باشد، در حالى كه هم اكنون در سيستم دولتى 
افرادى وجود دارند كه خود تاجر هستند و طبيعتا نمى 

توانند تصميم خوب و رقابتى اتخاذ كنند.
حال  كمك  را  واردكنندگان  ادامه  در  وى 
واردكنندگان  گفت:  و  دانست  توليد  بخش 
شناسنامه دار بعضًا خود توليد كننده هم هستند 
رعايت  را  داخلى  توليد  از  حمايت  جوانب  و 

كه  داشت  توجه  بايد  حال  هر  به  اما  كنند  مى 
بر  كه  شوند  حفظ  دار  شناسنامه  واردكنندگان 
و  توليدكنندگان  ميان  تعامل  براى  اساس  اين 
واردكنندگان قرار است نمايشگاهى بين المللى 
صنايع  و  آشاميدنى  غذايى،  صنايع  حوزه  در 
كه  شود  برگزار  جارى  سال  مهرماه  در  وابسته 
در آن هر دو طرف بتوانند نگاه مدبرانه اى به 

حوزه واردات داشته باشند.
و  غذايى  مواد  واردكنندگان  انجمن  رئيس 
آشاميدنى ايران ادامه داد: اين انجمن به منظور 
معرفى توليدكنندگان سالم و خوش نام جهانى به 
جامعه توليدكننده و مصرف كننده ايرانى قصد دارد 
بين  مشتركى  همكارى  تا  كند  فراهم  اى  زمينه 

تجار ايرانى و صاحب نام خارجى شكل گيرد.
صنايع  از  يكى  غذا  صنعت  كرد:  خاطرنشان  وى 
پيشرو  ايران محسوب مى شود اما صادرات آن تنها 
در حدود يك و نيم درصد از محصوالت توليدى 
است كه به نظر مى رسد افزايش صادرات صنايع 
غذايى نيازمند آشنايى هرچه بيشتر دست اندركاران 
هاى  شركت  دستاوردهاى  آخرين  با  صنعت  اين 
معتبر بين المللى و برقرارى ارتباطات جهانى است.

آزاد،  مناطق  به  مربوط  مسئوالن  كه  حالى  در 
گمرك ايران را در زمينه واردات خودرو به كشور 
با  ايران  گمرك  دانند،  مى  پاسخگويى  به  ملزم 
برشمردن داليلى معتقد است كه گمرك ايران 

در زمينه واردات خودرو به كشور مقصر نيست.
به گزارش ايسنا، در روزهاى گذشته به دنبال مطرح 
خودروهاى  ورود  علل  درباره  موضوعاتى  شدن 
آنها،  واردات  ممنوعيت  وجود  با  ايران  به  لوكس 
مسئوالن گمرك ايران پاسخ داده بودند كه واردات 
اين خودروها به مناطق اصلى از طريق مناطق آزاد 

و به صورت سندسازى رخ مى دهد.  
اين موضوعات واكنش اكبر تركان - دبير شوراى 
عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى- را برانگيخت 
و وى در پاسخ به ايسنا، اظهار كرد كه خودروهاى 
مناطق آزاد نمى توانند به سرزمين اصلى راه يابند. 

اين خودروها در مناطق آزاد شماره گذارى مى شوند 
و اگر بخواهند به سرزمين اصلى بروند، نيروهاى 
اقدام  اين  به  نسبت  بايد  زمينه  اين  در  مامور 
جلوگيرى كنند بعيد مى دانم كه ماموران گمرك 
يا نيروى انتظامى در اين خصوص مرتكب تخلف 
شوند و بدون اينكه يك خودرو مسير قانونى اش را 

طى كند، وارد سرزمين اصلى شود.
دبير شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى 
در پاسخ به اينكه مسئوالن گمرك معتقدند كه 
سرزمين  به  سندسازى  طريق  از  خودروها  اين 
اصلى راه يافته اند، گفت: كسانى كه اين مسائل 
را مطرح مى كنند بايد در اين خصوص پاسخگو 

باشند و بايد از خودشان اين سوال را پرسيد.
تركان همچنين در مورد اينكه خودروهاى لوكس 
از طريق مناطق آزاد وارد مى شوند، گفت: درست 

مناطق  طريق  از  لوكس  خودروهاى  كه  است 
خودروها  اين  اما  مى شوند،  وارد  كشور  به  آزاد 
دارند  تردد  اجازه  آزاد  مناطق  محدوده  در  تنها 
و اگر بخواهند از اين مناطق به سرزمين اصلى 
مسئوالن  هم  و  انتظامى  نيروى  هم  يابند،  راه 

گمرك از اين اتفاق جلوگيرى مى كنند.
پيگيرى هاى خبرنگار ايسنا، از مسئوالن گمرك 
ايران با اين پاسخ  مواجه بود كه به طور كلى 
به  كشور   به  لوكس  خودروى  قاچاق  امكان 
گمرك مرتبط نيست، چون براى اينكه خودرويى 
بوده  مجاز  بايد  خودرو  آن  بايد  شود  كشور  وارد 
يعنى حجم موتور آن زير 2500 سى  سى باشد و 
از سوى ديگر سال ساخت آن هم بايد مشخص 
و ثبت سفارش شده باشند. عالوه بر اين، ورود 
خودرو به كشور فقط توسط افرادى امكان پذير 

است كه يا خود نمايندگى داشته باشند يا با يك 
نمايندگى خودرو قرارداد داشته باشند.

شمردن  با  همچنين  ايران،  گمرك  مسئوالن 
ضرورت اخذ مجوزهايى مانند بهينه سازى سوخت، 
استاندارد، پروانه و طى كردن پروسه هاى مربوط به 
راهنمايى و رانندگى براى گرفتن شماره، تاكيد مى 
كنند كه امكان وارد شدن خوردوى لوكس به كشور 

از طريقى به جز مناطق آزاد وجود ندارد.
مسئوالن گمرك ايران همچنين تاكيد دارند كه 
با راه اندازى سامانه جامع گمركى كشور، ديگر به 
راحتى امكان فعاليت هاى غير مجاز وجود ندارد و 
از زمان راه اندازى اين سامانه گمرك ايران توانسته 
است متخلفان زيادى را كشف كند كه با اقداماتى 
از قبيل اجاره كردن كارت بازرگانى افراد، اقدام به 

واردات كاالهايى با ارزش هاى باال مى كنند.

رئيس مجمع واردات هشدار داد ؛

خروج تدريجى واردكنندگان شناسنامه دار 
از چرخه واردات رسمى 

اظهارات مسئوالن گمرك درباره ورود خودروهاى قاچاق

چرخ صنايع خوزستان 
با مديران غيربومى نمى چرخد

سايه  در  خوزستان  استان  صنايع  بخش 
توسط  مجلس  در  استان  نمايندگان  بى توجهى 

مديران غيربومى به خوبى نمى چرخد.
به گزارش فارس، اجراى برجام 6 ماهه شد اما 
كشور  اقتصاد  به  كه  پرتابى  سكوى  از  خبرى 
محرك اصلى  كه  مى داد نيست؛ صنعت  جهش 
كشورها  نوآورى  و  موفقيت  اقتصادى،  رشد 
قربانى  حال  در  ما  كشور  در  مى شود  محسوب 

شدن اعتماد دولت به غرب شده است.
نيز  خوزستان  صنايع  وضعيت  ميان  اين  در 
شرايط  اين  نمى كند؛  سپرى  را  مطلوبى  شرايط 
كه با تسلط مديران غيربومى و اغلب پروازى به 
وجود آمده، باعث نگرانى مسؤوالن و مردم اين 

استان شده است.
كارشناسان معتقدند كه حركت و تالش در جهت 
نيروهاى  به  توجه  با  جز  مقاومتى  اقتصاد  اجراى 
توانمند بومى امكان پذير نيست؛ حلقه اى مفقود شده 
در خوزستان كه بى توجهى به آن زمينه نفوذ نيروهاى 

غير بومى را بيش از پيش تقويت كرده است.
از  يكى  كه  صنايع  بخش  ديگر  عبارتى  به 
بزرگ ترين  و  اقتصادى  بخش هاى  مهم ترين 
به  كشور  كشاورزى  بخش  كنار  در  مولد  بخش 
شمار مى رود در خوزستان با مديريت غيربومى ها 

به درستى نمى چرخد.
*ضرورت نظارت بر مديريت صنايع

يكى از جنبه هاى الزم براى مقاوم سازى بخش 
نمايندگان  نظارت  تقويت  خوزستان،  صنايع 
استان در مجلس شوراى اسالمى است؛ نظارتى 
كه يكى از پيش شرط هاى اساسى براى حصول 

اطمينان از عملكرد صنايع در استان است.
 اقدامى كه در سايه بى توجهى نمايندگان مجلس 
انجام نمى شود تا منابع عظيم مالى به خارج از 
استان هدايت شود و در پى آن آثار منفى ديگر، 

بخش صنايع اين استان را آسيب پذيرتر كند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى خوزستان 
در  استانى  مسؤوالن  مى گويد:  ارتباط  اين  در 
مديريت  و  نبوده اند  تاثيرگذار  سياست گذارى ها 
آن  از  خارج  در  خوزستان  اقتصاد  اعظم  بخش 
بوده است؛ مديريت 65 درصد اقتصاد خوزستان، 
خارج از استان است و اين صنايع تنها 6 درصد 

از بيكارى استان را مهار كرده اند.
نرخ  در  استان  وضعيت  افزود:  حاجتى  اميد 
كه  است  سالى  چند  و  است  نامناسب  بيكارى 

جزو استان هاى آخر كشور قرار دارد.

صنايع  مديران  بر  نظارت  اهميت  شرايط  اين 
بهبود  براى  طرح هايى  اعمال  قبال  در  استان 

وضعيت صنايع را دو چندان مى كند.
نظارت  حوزه  در  كه  معتقدند  كارشناسان  برخى 
و  گيرد  قرار  توجه  مورد  مقاومتى  اقتصاد  بايد 
و  كرد  عمل  آن  با  تعارض  در  دولت  كه  هرجا 
يا بخش هايى از اين راهبرد را عملياتى نكرد، از 

سوى نمايندگان تذكر داده شود.
*نفوذ اصفهان در صنايع استان

جارى  آب هاى  انتقال  طرح هاى  حاليكه  در 
يك  به  كه  سال هاست  اصفهان  به  خوزستان 
كشمكش سياسى بين نمايندگان اين دو استان 
در كشور تبديل شده است، نفوذ مديران غيربومى 
خوزستان  استان  صنايع  به  اصفهانى  اغلب  و 

مى تواند نتايج منفى در پى داشته باشد.
مهم  و  اساسى  وظايف  از  يكى  كه  آنجايى  از 
نمايندگان مجلس نظارت بر دستگاه ها به عنوان 
چشم بيناى مردم است اما نظارت اين نمايندگان 

در اين حوزه نشان از ضعف شديد آنها دارد.
از  صنايع  با  اهواز  مجلس  نمايندگان  بيگانگى 
را  استان  صنايع  كه  است  آسيب هايى  بزرگترين 
تبديل به حياط خلوتى براى غيربومى ها كرده است.
در ميان اعضاى هيئت مديره شركت لوله سازى 
اهواز كه در سال 1379 به بخش خصوصى واگذار 

شد تنها شخص مديرعامل كنونى بومى است.
برون  و  پروژه ها  اعمال  كه  معتقدند  كارشناسان 
اقتصادى  فعاليت هاى  از  اعظمى  بخش  سپارى 
ضربه  غيربومى  و  اصفهانى  پيمانكاران  به 
صنعتى  شركت  اين  اقتصاد  پيكره  بر  سنگينى 
از  كارگران  نارضايتى  افزايش  است؛  كرده  وارد 

مديريت پيمانكارى اين شركت از ديگر نقدهاى 
وارد بر تيم مديريتى است.

*فضاى نارضايتى
افزايش شمار چشم گير مصدومان و كشته شدن 
اثر حجم  بر  تاكنون  امسال  ابتداى  از  كارگر  يك 
زياد كار و قطع كمك هاى مالى به كارگران، فضاى 

نارضايتى را ميان كاركنان ايجاد كرده است.
يكى از كاركنان اين شركت كه نخواست نامش 
ميان  در  كرد:  اظهار  ارتباط  اين  در  شود  فاش 
طيف متخصص اين شركت نيز بى انگيزگى موج 
مى زند؛ وقتى نيروهاى متخصص ببينند اعضاى 
و  شده  گزينش  شخصيت هاى  از  مديره  هيئت 
يك  فقط  و  حتى  كه  هستند  خوزستانى  غير 
رويه  اين  و  ندارند  را  صنعتى  سابقه كار  ساعت 
در نهايت مى تواند باعث هدر رفتن سرمايه هاى 

انسانى شركت شود.
توسط  اهواز  لوله سازى  هم اكنون  افزود:  وى 
و  هدايت  مديره  هيأت  در  اصفهانى  نيروهاى 

برنامه ريزى مى شود.
اين شهروند اهوازى ادامه داد: نمايندگان ما بايد 
به  و  بگيرند  را  نفوذى ها  جلوى  بيشتر  نظارت  با 
دست  به  شغلى  فرصت هاى  كردن  اشغال  جاى 
بازنشستگان و غير متخصصان، فضا را براى جوانان 
باز كنند تا فضاى خالقيت براى جوانان كشورمان 
ايجاد شود، چرا كه با حضور افراد غيرمتخصص و 
و  مقاومتى  اقتصاد  نمى توان  هرگز  غيركارشناس 

ديگر فرموده هاى رهبرى را پيش برد.
از  دور  غيربومى  نيروهاى  از  استفاده   *

انصاف است
از  خبرگان  مجلس  در  خوزستان  مردم  نماينده 

استان  صنايع  بر  غيربومى  مديران  گستردگى 
در  حيدرى  محسن  آيت ا...  مى كند.  تأسف  ابراز 
اين ارتباط مى گويد: استفاده از مديران غيربومى 
در  بيكارى  نرخ  افزايش  علت هاى  از  يكى 

خوزستان است.
به دست  گزارش هاى  طبق  مى دهد:  ادامه  وى 
و  غيربومى  پتروشيمى  اصلى  مدير   22 آمده 
ميانى  مديران  درصد   15 فقط  هستند،  پروازى 
درصد   85 و  هستند  بومى  ماهشهر  پتروشيمى 

ديگر از استان هاى ديگر آمده اند.
خبرگان  مجلس  در  خوزستان  مردم  نماينده 
يادآور مى شود: بنابراين وقتى چنين شركت هايى 
اداره  غيربومى  كارشناسان  و  مديران  توسط 
ديگر  استان هاى  از  نيز  را  كارگران  مى شوند 

جذب مى كنند.
حيدرى تأكيد مى كند: مشكالت بسيارى به دليل 
آمار باالى بيكارى در استان رخ داده به همين 
صورت  به  بايد  غيربومى  افراد  استخدام  دليل، 

كلى ممنوع شود.
وى با اشاره به سياست هاى غلط برخى وزارتخانه 
به عنوان يكى از عامل هاى باال بردن نرخ بيكارى 
در استان تصريح كرد: برخى وزارتخانه ها به منظور 
تصدى برخى پست هاى مديريتى، كارهاى فنى، 
كارشناسى و حتى كارگرى ساده خيلى راحت اقدام 
به جذب نيرو به صورت پروازى و غير پروازى از 

خارج از استان مى كنند.
حيدرى ادامه داد: برخى از وزارتخانه ها نيروهاى 
فرصت هاى  اين  از  را  بومى  و  داخلى  مستعد 
شغلى محروم مى كنند كه اين خالف انصاف و 

خالف عدالت است.
صنعت  و  كشت  شركت  گزارش،  اين  براساس 
يكى  نيز  شوش  شهرستان  در  هفت تپه  نيشكر 
مديريت  از  استفاده  منفى  تجربه هاى  از  ديگر 
چند  طى  در  تنها  كه  مديريتى  است؛  غيربومى 
و  كارگران  اعتراضى  تجمع  باعث  بارها  ماه 

پيمانكاران شده است.
در  غيربومى  مديران  از  استفاده  كه  سال هاست 
بخش صنايع مورد اعتراض برخى شخصيت هاى 
كه  اعتراضاتى  است؛  گرفته  قرار  استان  سياسى 
به نظر آنچنان هم براى تغيير اين روند مديريتى 
كارساز نبوده است؛ اكنون بايد ديد كه مسؤوالن 
و نمايندگان استان چه تدابيرى براى برون رفت 
پايدار  توسعه  به  شدن  نزديك  و  شرايط  اين  از 

استان را در پيش خواهند گرفت؟



متولدين فروردين ماه
به درستى مى دانيد كه بين آن چه مى خواهيد و آن چه واقعًا به 
آن نياز داريد تضاد آشكار وجود دارد، اما با اين وجود نمى توانيد 
مشكل را حل كنيد. تمايالت شديدى كه داريد مى توانند گرفتارى 
هاى پيچيده اى را براى شما رقم بزنند. گاهى اوقات اگر بدون 
در نظر گرفتن عواقب كار به اقدامى دست بزنيد ممكن است با 
تهديد مواجه شويد. اكنون هوشمندانه ترين راهكار اين است كه با 
احتياط جلو برويد تا مبادا احساسات كسى در بين راه پايمال شود، 
باشيد.  داشته  توجه  هم  خودتان  احساسات  سالمت  به  بايد  حتى 
نگذارند،  مسير  در  قدم  و  بترسند  ها  فرشته  اگر  كه  باشد  يادتان 

احمق ها جاى آن ها را خواهند گرفت.
متولدين ارديبهشت ماه

بيان  از  كه  شويد  كشيده  كسانى  طرف  به  است  ممكن  امروز 
احساسات شان نمى ترسند، اما تمايل نداريد كه وارد ماجراهاى پر 
فراز و نشيب شويد. به دنبال يك رابطه ى عميق احساسى هستيد. 
اگر كسى كه به او اعتماد داريد شما را تحريك كند، مى توانيد به 
آسانى از ترس هاى تان فاصله بگيريد. شايد طبق معمول مقاومت 
نشان دهيد و به خودتان بگوييد كه بهتر است يك بار ديگر در 
امنيت كامل همه چيز را از نو شروع كنم. يادتان باشد كه يك 
است  كافى  فقط  كشد،  مى  را  انتظارتان  انگيز  شگفت  ى  تجربه 

مقاومت را كنار بگذاريد و حركت كنيد.
متولدين خرداد ماه

شايد امروز به راستى رازى نداشته باشيد كه آن را از ديگران پنهان 
كنيد، اما ممكن است كس ديگرى رازى را مخفى كرده باشد. آن 
چه از نظرها پنهان مانده حتماً مطلب مهمى است، اما به شما توصيه 
ى شود كه فعًال بگذاريد همه چيز همين طور پيش برود و فقط بر 
چيزهايى تمركز كنيد كه دقيقاً از چند و چون آن ها خبر داريد. اكنون 

براى اين كه موفق شويد بايد تا مى توانيد صبورى به خرج دهيد.
متولدين تير ماه

و  برسند  نظر  به  ناپذير  انعطاف  تان  دوستان  است  ممكن  امروز 
ها  آن  انجام  به  تمايلى  كه  باشند  داشته  شما  از  هايى  خواسته 
نداريد. شايد به اين نتيجه برسيد كه بهتر است در مقابل آن ها 
رفتار شما خوشايند هيچ يك از  اين  اما بدانيد كه  سكوت كنيد، 
طرفين نخواهد بود. در عوض به شما توصيه مى شود كه آشكارا 
به دوستان تان بفهمانيد كه خواسته هاى بيش از حدشان را كنار 
بگذارند. اگر به شما فشار نياورند آن وقت با تمايل بيشترى آن 
اختيارشان  در  بودند  كرده  تقاضا  هم  قبًال  و  خواهند  مى  را  چه 
خواهيد گذاشت. وقتى همه از صميم قلب با هم روبرو شوند بهتر 

مى توانند از يكديگر حمايت كنند.
متولدين مرداد ماه

زيرا تعدادى از احساسات خبيث  شايد امروز نتوانيد شادى كنيد، 
گذشته دوباره به زندگى تان بازگشته است. درست زمانى كه فكر 
مى كنيد از دست احساساتى مانند دشمنى و حسادت خالص شده 
ايد، يك نفر كارى مى كند كه همه چيز دوباره به هم بريزد. به 
خودتان سخت نگيريد و حواس تان باشد كه منفى بافى نكنيد. 
نبايد  كنيد،  دقت  دهيد  مى  نشان  كه  هايى  واكنش  به  بايد  فقط 

بگذاريد كه اتفاقات بد گذشته شادى امروز شما را خراب كند.
متولدين شهريور ماه

امروز عقل و احساسات تان با يكديگر هماهنگ شده اند و مى توانيد 
از روزتان نهايت لذت را ببريد. وقتى عقل و احساسات تان هر دو به 
شما يك چيز مى گويند، احساس مى كنيد كه در درون تان يك نوع 
پايدارى شكل گرفته و مى توانيد با اعتماد به نفس مضاعف حركت 
كنيد. ممكن است با يك دوست سرسخت كه فقط به برنامه هاى 
خودش توجه دارد دچار مشكل شويد. اما اين موضوع را بزرگ نكنيد، 

چرا امروز بايد غصه ى چيزهايى را بخوريد كه فردا اهميتى ندارند.
متولدين مهر ماه

معموًال براى اين كه در اختالفات به تفاهم برسيد با سياست جلو مى 
رويد. اما امروز ممكن است با يك دوست يا كسى كه عاشق اش 
هستيد دچار مشكل شويد و نتوانيد به راحتى مشكالت را حل كنيد. 
بايد از موضع تان دفاع كنيد، اما حواس تان باشد كه با احتياط جلو 
برويد. اگر تصميم داريد كه براى اثبات حرف تان دعوا كنيد، يادتان 
باشد كه رسيدن به نتيجه ى مطلوب ممكن است كمى طول بكشد. 

براى اين كه موفق شويد بايد متمدن بحث كنيد!
متولدين آبان ماه

هر كارى كه مى كنيد نمى فهميد چرا ديگران با شما مخالفت 
تان  خشم  لحظه  هر  است  ممكن  خاطر  همين  به  و  كنند  مى 
تان  احساسات  ى  درباره  كه  دهيد  مى  ترجيح  اما  شود.  ور  شعله 
شود  مى  توصيه  شما  به  اما  نشود.  درست  دعوا  تا  نگوييد  چيزى 
بگذاريد.  ميان  در  ديگران  با  مستقيمًا  را  خود  هاى  ناراحتى  كه 
اين موقعيت را مديريت كنيد تا آن را به يك خاطره ى فراموش 
نشدنى تبديل نماييد. اگر حقيقت را با مهربانى انتقال دهيد موجب 

استحكام روابط تان مى شود.
متولدين آذر ماه

ليست كوتاهى از كارهايى كه بايد انجام دهيد تهيه كرده ايد و به 
نظر خودتان بهترين روش را براى به اتمام رساندن آن ها در پيش 
نفر  يك  ناراحتى  باعث  مسير  بين  در  است  ممكن  اما  ايد.  گرفته 
شويد، او فقط با نيت خوبى كه دارد به شما چند پيشنهاد مى دهد، اما 
شما به او بى اعتنايى خواهيد كرد. يادتان باشد كه هنوز براى انجام 
كارهاى تان فرصت داريد، پس مى توانيد راهكارهاى پيشنهادى را 
به طور جدى بررسى كنيد. اگر هوشمندانه با انعطاف پذيرى جلو 

برويد مى توانيد شانس موفقيت خود را افزايش دهيد.
متولدين دى ماه

شايد بهتر باشد امروز وظايف تان را كنار بگذاريد و اوقاتى را به 
خودتان اختصاص دهيد. هفته ى شلوغى در پيش داريد و براى اين 
كه انرژى الزم را به دست آوريد بايد كارى كنيد كه لبخند بر لبان 
تان بنشيند. اگر فقط كار كنيد و هيچ تفريحى نداشته باشيد به يك 
انسان ناراحت تبديل خواهيد شد. حاال كه اين فرصت پيش آمده از 

آن استفاده كنيد تا نهايت لذت را از روزتان ببريد.
متولدين بهمن ماه

اكنون يك دنيا فرصت در مقابل شما قرار گرفته است، اما وعده 
هايى كه از قبل داده ايد موجب شده تا فعاليت هاى تفريحى خود 
را محدود سازيد. فعًال نمى توانيد مسئوليت هاى اجتماعى خود را 
كنار بگذاريد، قبل از اين كه فرصت فرار مهيا نشده به كسى چيزى 
نگوييد. اگر چه دستيابى به لذت كمى دشوار به نظر مى رسد، اما به 
خودتان سخت نگيريد تا اين وضعيت به پايان برسد. همين كه به 

تعهدات تان عمل كنيد خودش موجب خوشحالى شما خواهد شد.
متولدين اسفند ماه

شايد  اما  دهيد،  تغيير  را  تان  هاى  برنامه  كه  نداريد  تمايلى  هيچ 
شرايط طورى باشد كه اين تغيير در برنامه اجتناب ناپذير باشد. 
البته اين قابليت را داريد كه خودتان را با شرايط سازگار كنيد، فقط 
كه  اين  براى  كنيد.  مشاركت  ديگران  با  هوشمندانه  است  كافى 
انرژى ها را به سمت و سوى مثبت ببريد به شما توصيه مى شود 

كه رفتارتان را بهتر كنيد و كمى هم انعطاف پذير باشيد.

 سوپ پاستا و مرغ
مواد الزم :

350 گرم سينه مرغ بدون استخوان  
2 قاشق غذاخورى روغن آفتابگردان   

1 عدد پياز متوسط خرد شده   
هويج نگينى خرد شده   250 گرم
250 گرم گلچه هاى گل كلم   

850 ميلى ليتر عصاره مرغ   
2 قاشق چايخورى سبزى هاى خشك معطر  

125 گرم پاستاى شكل دار ريز   
به ميزان الزم نمك و فلفل   

مقدارى پنير پارمزان و نان ترد جهت سرو  
طرز تهيه :

با يك چاقوى تيز، مرغ را نگينى ريز خرد نموده و پوست آن 
را دور بريزيد. روغن را در يك قابلمه گرم نماييد و سريعا مرغ، 
پياز، هويج و گل كلم را در آن تفت دهيد تا كمى برشته شده 
و تغيير رنگ دهند. عصاره مرغ و سبزى هاى خشك معطر 

را افزوده و هم بزنيد بگذاريد به جوش آيند.
پاستاى شكل دار را به قابلمه افزوده و دوباره صبر نماييد 
دهيد  اجازه  و  ببنديد  را  ظرف  درب  بيايند.  جوش  به  تا 
سوپ به مدت 10 دقيقه به آرامى بجوشد. گاهى آن ها 
را هم بزنيد تا پاستاها به هم نچسبند. چاشنى سوپ را 
با نمك و فلفل اندازه نماييد و در صورت تمايل، پارمزان 
روى آن بپاشيد. سوپ را همراه با نان ترد تازه سرو نماييد.

توصيه سرآشپز :
اين  براى  پاستا  مختلف  هاى  شكل  از  توانيد  مى  شما 
كوتاه  اى  لوله  صدفى،  هاى  فرم  نماييد.  استفاده  سوپ 
يا حتى اسپاگتى در قطعات كوتاه را امتحان نماييد. به 
منظور تهيه يك سوپ جذاب براى كودكان، مى توانيد از 
پاستايى با اشكال حيوانات يا حروف الفبا استفاده نماييد.

رست بيف فلفلى
مواد الزم :

1 قاشق سوپخورى فلفل سياه نيمكوب   
500 گرم فيله ى گوساله    

1 قاشق سوپخورى روغن مايع   
يك دوم پيمانه جعفرى درشت خردكرده  

يك چهارم پيمانه پيازچه ى خردكرده   
2 قاشق سوپخورى سس خردل   

طرز تهيه :
فر (تاون) را با دماى 200 درجه ى سانتيگراد گرم كنيد، 
فلفل را روى كاغذ روغنى پخش نمائيد و گوشت را روى 

آن بغلتانيد تا كامًال آغشته به فلفل شود.
حاال روغن را در تابه ى مناسبى بريزيد و روى حرارت تند 
داغ كنيد؛ گوشت را در آن سرخ نمائيد و در ظرف نسوزى 

قرار دهيد و به مدت 20 دقيقه در فر برشته كنيد.
خنك  تا  بگذاريد  كنار  و  بپوشانيد  فويل  با  را  آن  سپس 
سس  كنيد،  پخش  كاغذ  روى  را  ها  سبزى  اكنون  شود. 
سبزى  مخلوط  روى  را  آن  و  بماليد  گوشت  روى  خردل 

قرار دهيد و رول كنيد.
اينك رست بيف آماده ى ميل كردن مى باشد. همچنين 
مى توان آن را حلقه حلقه كرد و روى نان كره اى قرار داد 

و با كمى شاهى و سس خردل ميل كرد.

چيز برگر با سيب زمينى تنورى
مواد الزم :

گوشت چرخ كرده گوساله   300 گرم
پياز كوچك رنده شده و كمى آب گرفته   1 عدد

1 حبه سير درشت   
1 قاشق چايخورى سس خردل    

2 عدد نان همبرگرى   
2 عدد سيب زمينى   

2 شاخه كوچك برگ رزمارى   
1 قاشق چايخورى كاكوتى يا آويشن خشك  
1 قاشق چايخورى پودر سير    

به مقدار الزم نمك و فلفل سياه   
كاهو، خيارشور، گوجه فرنگى، پياز، سس فرانسوى  

به مقدار الزم
طرز تهيه :

گوشت، پياز، سير، سس خردل و نمك و فلفل رابا هم مخلوط 
مى كنيم، سپس كمى ورز مى دهيم. بين دو كيسه فريزر 
همبرگرها را به شكل دايره در مى آوريم.داخل ماهيتابه چدنى 
يا روى گريل كباب مى كنيم و در آخر پخت روى آنها پنير 
مى گذاريم. 2 عدد سيب زمينى متوسط رو مى شوييم و 

پوست مى كنيم و آنها را حدود 8-5 دقيقه نيم پز مى كنيم.
و  رزمارى  و  كاكوتى  و  فلفل  و  نمك  كمى  آن  به  سپس 
تا   180°c فر  در  و  زنيم  مى  زيتون  روغن  و  سير  پودر 
را  نان  كنيم.  مى  تنورى  را  آنها  شوند،  برشته  كه  زمانى 
برش زده و سـس مى ماليم و گوشت پخته و مخلفات را 

در آن مى گذاريم و با سيب زمينى سرو مى كنيم.

آيس پك
مواد الزم :

بستنى (مزه ى دلخواهتان)   200 گرم
1 قاشق سوپخورى شير    

اسمارتيز وشكالت ديكه اى (براى تزيين)  به مقدار الزم
شكالت آب شده (براى دور ظرف)  به مقدار الزم

دو قاشق غذاخورى خامه    
اختيارى ميوه    

طرز تهيه :
ابتدا به روش بن مارى شكالت هاى مورد نظرتان را آب 
مى كنيد و به دور تا دور كاسه مى چسبانيد بستنى را 
يك تادو دقيقه مى گذاريد آب شود و شير و خامه را با 
آن مخلوط مى كنيد و اگر مى خواهيد به آن ميوه بزنيد 
از قبل ميوه ها را با همان يك قاشق سوپ خورى شير و 

خامه مخلوط كنيد و بعد بستنى را اضافه كنيد.
آن  به  شير  كمى  شده  سفت  خيلى  كرديد  احساس  اگر 

اضافه كنيد ولى زياد نزنيد كه بستنى شل و آبكى شود.

وقتى خواستگارى بى سرانجام تمام مى شود، 
به خصوص وقتى كه روى مثبت بودن جواب 
حسابى باز كرده ايد، احساس بدى به سراغتان 
مى آيد. حق هم داريد، ترجيح همه آدم ها اين 
است كه مورد تأييد قرار بگيرند. ولى باور كنيد 
آنقدر  و  جوانيد  شما  نيست.  دنيا  آخر  اين  كه 
به  بتوانيد  كه  داريد  توانمندى  روانى  لحاظ  از 
سالمت از اين موقعيت سخت بيرون بياييد و 
گامى بلند تر در مسير خوشبختى خود برداريد.
بازى،  واسطه  و  رفتن  و  آمدن  كلى  از  «بعد 
آخرش هم جواب منفى داد. با اين كه دو هفته 
حالم  جورى  بد  هنوز  ولى  گذشته  روز  آن  از 
گرفته است. گاهى فكرهايى هم به سرم مى 
زنه مثل اينكه يه جورى حالش رو بگيرم، ولى 
به خودم مى گم بعدش چى؟ كاش يكى بود 

كه من رو از اين حال خالص مى كرد».
ازدواج، درد سر داره!

ازدواج كردن و خوشبخت شدن كار ساده اى 
نيست. از مرحله اول آن كه خواستگارى است 
بگيريد تا ازدواج و حفظ زندگى مشترك  تا آخر 
عمر. همين خواستگارى كه ساده ترين بخش 
ماجرا است را در نظر بگيريد؛ چقدر رفت و آمد 
و گفت و شنود دارد، هزينه دارد، به جز اين ها 
احتمال رد شدن هم كه قسمتى هميشگى از 
ماجرا است. آنقدر بايد به جاهاى مختلف برويد 
و آدم هاى مختلف را ببينيد، آنقدر بايد بگوييد 

باألخره  تا  بشويد  رد  بايد  آنقدر  و  بشنويد  و 
شما  براى  گزينه  بهترين  كه  كسى  به  برسيد 
است. البته بعضى ها هم هستند كه اين فرايند 
را طى نمى كنند و همان اولين جايى كه مى 
حال،  هر  به  اما  گيرند  مى  مثبت  جواب  روند 

اكثر جوان ها با اين مسئله مواجه مى شوند.
وقتى خواستگارى بى سرانجام تمام مى شود، 
به خصوص وقتى كه روى مثبت بودن جواب 
حسابى باز كرده ايد، احساس بدى به سراغتان 
مى آيد. حق هم داريد، ترجيح همه آدم ها اين 
است كه مورد تأييد قرار بگيرند. ولى باور كنيد كه 
اين آخر دنيا نيست. شما جوانيد و آنقدر از لحاظ 
روانى توانمندى داريد كه بتوانيد به سالمت از 
بلند  گامى  و  بياييد  بيرون  سخت  موقعيت  اين 
تر در مسير خوشبختى خود برداريد. براى اينكه 
به اين مقصود برسيد بايد اول اين را باور كنيد 
كه «فقط خودتان مى توانيد به خودتان كمك 
كنيد». پس روياى پيدا شدن دستى شفابخش 
را كنار بگذاريد، دست روى زانويتان بگيريد و با 

يك «يا على» از جايتان بلند بشويد.
از حال بد بيرون بيا

يك  انگار  است،  بد  حالش  آدم  وقتى  اصوًال 
هم  شما  شود.  مى  هم  خودآزارگر  جورهايى 
كه فكر مى كنيد شكستى را متحمل شده ايد، 
بد  حال  اين  در  حاالها  حاال  خواهد  مى  دلتان 
بمانيد. به اين اميد كه چرخ و فلك با ديدن حال 

شما، دلش بسوزد و گشايشى در كارتان ايجاد 
كند. اما همان طور كه گفتم كليد اين گشايش 
فقط دست خودتان است، نه دست روزگار و نه 
هيچ كس ديگر. پس براى اينكه در اين شرايط 
بتوانيد به خودتان كمك كنيد كارى بكنيد. من 

چند راهكار زير را پيشنهاد مى كنم:
حرفهاى شب خواستگارى

اگر خودتان در وضعيت مناسبى قرار داريد علت 
رد شدن خواستگارى تان را از طرف سوال كنيد.

شما  كه  اين  كنيد.  احساس  را  احساساتتان   .1
احساس ناراحتى بكنيد نه تنها چيز بدى نيست 
سريعتر  كه  كند  مى  هم  كمك  شما  به  بلكه 
كنيد.  خارج  موقعيت  آن  از  را  خودتان  بتوانيد 
كنيد  سعى  نكنيد.  فرار  احساساتتان  از  پس 
را  آنها  كار  اين  براى  بشناسيد  را  احساساتتان 
به اسم براى خودتان مشخص كنيد براى مثال 
«من ناراحتم»، «عصبانى ام»، «نا اميد شده ام» 
را  كسى  اگر  كنيد  ابراز  را  آنها  سپس  غيره.  و 
سراغ داريد كه قابل اعتماد و دلسوز و آگاه باشد 
احساساتتان را با او در ميان بگذاريد و اگر كسى 
نيست آنها را روى كاغذ بنويسيد و چند بار با 

صداى بلند براى خودتان بخوانيد.
2. احساساتتان را تحليل كنيد. سعى كنيد بفهميد 
چرا چنين احساسى داريد. براى مثال اگر نا اميد 
شده ايد از خودتان بپرسيد دليل اينكه اين احساس 
به سراغتان آمده چيست؟ آيا به خاطر جواب ردى 
است كه گرفته ايد يا به خاطر احساس طردى 

است كه در شما زنده شده؟
3. به افكارتان فكر كنيد. فكر مادر احساس است 
و احساس مادر رفتار. اگر براى مثال فهميديد 
كه فكر «من بى ارزشم» باعث احساس طرد 
شدن و سپس احساس نا اميدى در شما شده 
است، فكرهاى سالم ترى را جايگزين آن كنيد. 
براى اين كار مى توانيد به خودتان حرف هاى 
مثبت بزنيد مثًال جلوى آينه و چشم در چشم به 
خودتان بگوييد كه «من ارزشمندم» و يا «هيچ 
شود».  نمى  تأييد  همه  جانب  از  هميشه  كس 
از  نكنيد،  تبديل  فاجعه  به  را  گرفتن  رد  جواب 
تان  زندگى  كل  به  اتفاق  اين  دادن  تعميم 
خوددارى كنيد و با افكار مثبت و سالم، فكرهاى 

سمى را از سرتان بيرون كنيد.
4. دوره تان را طى كنيد. اين حال شما مدتى 
زمان الزم دارد تا سر جاى خودش بيايد. پس 

به خودتان فرصت بدهيد.
5. تصميمات لحظه اى نگيريد. تا وقتى دوره تان 
تمام نشده اقدامى نكنيد. قبل از انجام هر رفتارى 
در رابطه با اين تجربه، از خودتان درباره تأثير و 
فايده آن كار سوال كنيد. يادتان باشد دل شما 
براى خنك شدن نياز به زمان و عقالنيت دارد 

نه خداى نكرده اقدامات نسنجيده تالفى جويانه.
6. صحبت كنيد. اگر خودتان در وضعيت مناسبى 
از لحاظ روانى و عاطفى قرار داريد علت رد شدن 
خواستگارى تان را از طرف سوال كنيد. ولى از 
آنجا كه اين شيوه خواستگارى ها معموًال متعلق 
به خانواده هاى سنتى است بهتر است براى اين 
كار از بزرگترها كمك بگيريد. اين را هم در نظر 
داشته باشيد كه ممكن است طرف مقابل داليل 
اگر  باشد.  داشته  ردش  جواب  براى  شخصى 
اينطور شد، به حريم خصوصى او احترام بگذاريد 

و از اصرار و سماجت بى مورد دورى كنيد.
7. احساس خودتان را بهتر كنيد. وقتى حالتان 
و  بنشينيد  جا  يك  خواهد  مى  دلتان  است  بد 
ركودبيشتر  و  سكون  اين  كنيد.  خيال  و  فكر 
از جواب رد حالتان را خراب مى كند. پس به 
سراغ كارهايى برويد كه درست بر عكس اين 
حالت ها هستند، مثًال هر روز ورزش كنيد، به 
كارهاى هنرى مورد عالقه تان بپردازيد، يك 

برنامه سفر براى خودتان ترتيب بدهيد و ...
8. شما ارزشمند و توانمنديد. ارزش انسانى شما 
ربطى به رد يا قبولى در خواستگارى ندارد. ارزش 

شما به عقالنيت و بزرگى انديشه تان است.
نيستيد  نفرى  اولين  شما  نيستيد.  تنها  شما   .9
است،  گرفته  رد  جواب  خواستگارى  در  كه 

آخرين نفر هم نخواهيد بود.
10. به دنبال تازه ها باشيد. شما آنقدر ارزشمند 
آرامش  و  درايت  با  توانيد  مى  كه  توانمنديد  و 
موردهاى جديدى براى خود پيدا كنيد و به فرصت 
هاى تازه دست يابيد. پس تمركزتان را روى آينده 
روشنى كه پيش رويتان قرار دارد معطوف كنيد و 

از در جا زدن در يك موقعيت بپرهيزيد.

وجود  ما  زندگى  در  هميشه  استرس زا  عوامل 
دارند. براى اينكه كارايى بيشترى داشته باشيم 
از  را  استرس زا  و  خطرناك  افراد  مى بايست 
و  اولويت ها  بر  تمركز  كنيم.  دور  خود  زندگى 
براى  مى تواند  افراد  اين  شر  از  شدن  خالص 
پيشرفت ما مفيد باشد. اما در ابتدا بايد اين افراد 

را شناسايى كنيم.
1- افراد خودپرست

اخالقى  فضيلت  يك  غرور  اوقات  گاهى 
شما  يعنى  بودن  متكبر  اما  مى شود.  محسوب 
كه  فكر مى كنيد  از خودپرستى هستيد و  مملو 
برتر از ديگران هستيد. بودن در كنار افرادى كه 
با شما محترمانه رفتار نمى كنند و همواره شما را 
تهديد و تحقير مى كنند مى تواند براى پيشرفت 

شخصى شما مسموم كننده باشند.
2- افراد حسود

اين افراد از اينكه شما در شرايط دشوار باشيد 
خوشحالند و موفقيت شما آنها را آزرده مى كند. 
آنها معتقد هستند كه بيشتر از شما اليق موفقيت 
هستند. ممكن است شما آنها را پشتيبان و همراه 
خود در رسيدن به موفقيت بدانيد، اما افراد حسود 
ترجيح مى دهند كه نسبت به تواضع و عقالنيت 
شما اظهار تنفر كنند. اين نوع افراد را بايد به هر 

قيمتى از خود دور كنيد.

3- افراد متظاهر
شما  دوست  خوشى هايتان  در  فقط  افراد  اين 
هستند. زمانيكه به كمك آنها نياز داريد در كنار 
شما نمى مانند. نمى توان به آنها تكيه كرد. هر 
چه سريع تر اين ويژگى را در آنها تشخيص دهيد 

و براى اين روابط حد و مرز قرار دهيد.
4- افراد پس رونده

اين افراد راه پيشرفت شما را پيچيده مى كنند 
باز مى گردانند.  گذشته  عادت هاى  به  را  شما  و 
پيشين  موقعيت  به  شما  كه  مى خواهند  آنها 
خود بازگرديد و راكد باشيد. تشخيص اين افراد 
هستند  كسانى  آنها  باشد،  سخت  است  ممكن 
شما  زندگى  از  جداناپذيرى  بخش  هميشه  كه 
آنها  گرفتن  ناديده  است  ممكن  و  بوده اند 
را  آنها  است  بهتر  اما  باشد.  دشوار  شما  براى 
چقدر  كه  كنيد  يادآورى  آنها  به  و  كنيد  آگاه 
موفقيت برايتان مهم است. اگر آنها نمى توانند 
با شما كنار بيايند مى توانند راه خود را از شما 
افراد  نظر  در  چيز  هيچ  وقت  هيچ  كنند.  جدا 

قضاوت گر خوب نيست.
5- افراد قضاوت گر

قضاوت گر  افراد  نظر  در  چيز  هيچ  وقت  هيچ 
بيشتر  افراد،  كه  معتقدند  آنها  نيست.  خوب 
و  شوند  سرزنش  بايد  شدن  تشويق  جاى  به 

مورد انتقاد قرار گيرند. حتى زمانى كه نيت ها 
انگيزه ى  مى خواهيد  شما  و  هستند  خوب 
اصلى خود را به آنها بفهمانيد، به شما گوش 
نيستند  مفيدى  معاشران  آنها  كرد.  نخواهند 
از  دورى  نيستند.  خوبى  شنوندگان  زيرا 

صحبت هاى منفى اين افراد
6- افراد كنترل كننده

اين افراد شيفته ى كنترل كردن ديگران هستند. 
آنها دوست دارند شما گوش به فرمانشان باشيد. 
آنها مى توانند با فريب، بدجنسى و حقه بازى، شما 
كنيد.  اجرا  را  خواسته هايشان  كه  كنند  وادار  را 
بهترين  مى تواند  افرادى  چنين  از  كردن  دورى 
انتخاب براى شما باشد زيرا شما نمى توانيد آنها 

را متقاعد كنيد و يا رفتار آنها را اصالح كنيد.
افرادى كه مرتب دروغ مى گويند مى توانند شما 

را نابود كنند
7- افراد دروغگو

و  است  متداول  گفتن  دروغ  كه  است  درست 
افرادى  اما  هستند،  بى ضرر  دروغ ها  از  بعضى 
كه مرتب دروغ مى گويند مى توانند شما را نابود 
كنند. شما براى پيشرفت كردن بايد در اطراف 
كسانى  باشيد،  داشته  اعتماد  قابل  افراد  خود 
كه شما را حمايت كنند و به شما انديشه هاى 

صادقانه و منصفانه ارائه دهند.

8- افراد شايعه پرداز
وارونه  را  حقايق  و  نيستند  امينى  افراد  اينها 
جلوه مى دهند و اطالعات را تحريف مى كنند. 
بپذيرند  را  آنها  ديگران  كه  مى خواهند  آنها 
مى كنند  سعى  بنابراين  كنند  تصديقشان  و 
كنند.  جلب  را  ديگران  توجه  شايعه پراكنى  با 
زمانيكه مى خواهيد مشكالت ايجاد شده توسط 
اين افراد را حل كنيد بهترين راه اين است كه 
آنها را از زندگى خود بيرون بياندازيد، زيرا آنها 

مانند تومورهاى سرطانى هستند.
9- افراد مزاحم

اين افراد تنها به اين دليل در زندگى شما هستند 
مورد  مواقع،  برخى  در  كنند.  تغذيه  شما  از  كه 
استفاده قرار گرفتن مفيد است اما نه زمانيكه به 
وسيله ى يك انگل باشد. نيت اين افراد تنها نفع 
بردن خودشان است. اين افراد را به هرقيمتى 

بايد ناديده گرفت.
10- افرادى كه خود را قربانى جلوه مى دهند

آنها  نيستند.  مسئوليت پذير  هرگز  افراد  اين 
دراز  ديگران  سوى  به  اتهام  انگشت  هميشه 
نمى پذيرند.  را  خود  اشتباه  هيچ  گاه  و  مى كنند 
شما  موفقيت  براى  مى تواند  آنها  عكس العمل  
زيان آور باشد. بهترين كار خالص شدن از دست 

آنها و بيرون كردن آنها از زندگيتان است.

راه كارهاى بعد از شنيدن جواب رد در خواستگارى

10 فرد خطرناكى كه بايد از آنها دورى كنيد!

طالع  بينى 

آشپزى
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تخم شربتى دانه هاى بسيار ريز اما بى نهايت مغذى 
حاوى 11  آن  از  غذاخورى  قاشق  تنها 2  هستند. 
گرم فيبر، 4 گرم پروتئين و 137 كالرى مى باشد. 
تخم شربتى منبعى فوق العاده از امگا 3 و برخى 
مواد معدنى ضرورى براى سالمت استخوان هاست؛ 

مانند كلسيم، فسفر و منيزيم.
تخم شربتى، بو و طعمى ندارد و همين استفاده 
از آن را در بسيارى از غذاها ساده تر كرده است.

همراه با آب
تخم  از  استفاده  هاى  شيوه  ترين  ساده  از  يكى 
با  همراه  آن  تركيب  نوشيدن  تغذيه،  در  شربتى 
در  را  شربتى  تخم  فنجان  چهارم  يك  است.  آب 
4 فنجان آب بخيسانيد. براى طعم دادن به اين 
تركيب مى توانيد كمى ميوه ى ريز شده يا كمى 

آب ليموترش يا آب پرتقال به آن اضافه كنيد.
همراه با آب ميوه

آب تنها چيزى نيست كه مى توانيد اين دانه ها را 
در آن بخيسانيد. يك چهارم فنجان تخم شربتى 
را به 4 فنجان آب ميوه اضافه كرده و نيم ساعت 
صبر كنيد تا يك آب ميوه ى پر از فيبر و مواد 

معدنى داشته باشيد.
پودينگ تخم شربتى

بايد  فقط  است.  راحت  هم  پودينگ  اين  تهيه 
مدت بيشترى منتظر بمانيد تا اين دانه ها كامًال 
ميوه  آب  با  را  پودينگ  اين  توانيد  مى  شوند.  نرم 
يا شير درست كنيد و سپس وانيل يا كاكائو به آن 
اضافه نماييد. پودينگ تخم شربتى براى صبحانه 
يا دسر انتخاب بسيار خوبى است. اگر دوست نداريد 
دانه هاى تخم شربتى در پودينگتان ديده شود مى 

توانيد آسيابش كنيد.

همراه با اسموتى
اگر مى خواهيد اسموتى تان مغذى تر شود، تخم 
شربتى به آن بيفزاييد. اين كار را تقريبًا براى هر 
يادتان  فقط  دهيد  انجام  توانيد  مى  اسموتى  نوع 
باشد قبل از استفاده آن در اسموتى، آن ها را در 

آب بخيسانيد تا كامًال ژله اى شوند.
به  صورت خام روى غذا

تخم  بايد  حتمًا  كنند  مى  فكر  ها  خيلى  هرچند 
شربتى را بخيسانند اما مى توانيد اين دانه ها را 
به  صورت خام نيز مصرف كنيد. تخم شربتى را 
آسياب كرده و روى اسموتى يا ساالد و يا هر چيز 

ديگرى كه دوست داريد بپاشيد.
همراه با غالت براى صبحانه

اگر مى خواهيد صبحانه تان را كمى تغيير دهيد، 
شب قبل از خواب تخم شربتى را در شير بخيسانيد 
و صبح اين تركيب را همراه با مغزها، ميوه ها و 
ادويه اى مانند دارچين ميل كنيد. از هر نوع غله اى 

كه دوست داريد مى توانيد استفاده كنيد.
همراه با سبزيجات سرخ شده

مى توانيد دانه هاى تخم شربتى را به سبزيجات 
يك  كنيد.  اضافه  خوشبويتان  و  شده  سرخ 
بشقاب  يك  براى  شربتى  تخم  غذاخورى  قاشق 

سبزيجات كافى است.
همراه ساالد

مى توانيد تخم شربتى را به ساالدتان اضافه كنيد 
نوع  هر  به  را  ها  دانه  اين  نماييد.  سالمترش  و 

ساالدى مى توانيد بيفزاييد.
تركيب با سس ساالد

در  شربتى  تخم  از  استفاده  براى  ديگر  راه  يك 
غذا اين است كه آن را به سس ساالدتان اضافه 

زيادى  قند  معموًال  بازارى  هاى  سس  نماييد. 
دارند. خودتان سس را درست كنيد تا هم سالم تر 
باشد و هم بتوانيد با تخم شربتى مغذى اش كنيد.

همراه با پختنى ها
مى توانيد تخم شربتى را به هر نوع پختى وارد 
كنيد. مثًال همراه با كيك يا نانى كه مى خواهيد 

بپزيد يا در كلوچه  اى خوشمزه ى خانگى.
همراه با پنكيك

تخم  توانيد  مى  پس  داريد  دوست  پنكيك  اگر 
شربتى را در تركيب پنكيكتان هم داشته باشيد.

همراه با مربا
دانه هاى تخم شربتى مى توانند ده برابر وزنشان 
آب جذب كنند و براى همين مى توانند جايگزين 
نسبتًا  پكتين  باشند.  مربا  در  پكتين  براى  خوبى 
جايگزينش  شربتى  تخم  با  اگر  پس  است،  تلخ 
كنيد يعنى مرباى شما نيازى به شكر زياد نخواهد 

داشت تا شيرين شود.
موجودند،  ها  فروشگاه  در  كه  بارهايى  پروتئين 
شبيه  شده ى زيادى دارند و بيشتر  شكر تصفيه 
شكالت هستند تا يك اسنك سالم. اگر پروتئين 
بسيار  كنيد،  درست  را  خودتان  شربتى  تخم  بار 

سالم و مغذى خواهد بود.
در سوپ و آب ِگوشت

تخم شربتى مى تواند جايگزين بسيار خوبى براى 
آرد جهت غليظ كردن سوپ يا آب ِگوشت باشد. 
اول ژله اى شان كنيد و سپس به غذايتان بيفزاييد.

جايگزينى براى تخم مرغ
از  بايد  كه  است  جورى  تان  تغذيه  ى  شيوه  اگر 
تخم  توانيد  مى  كنيد،  پرهيز  مرغ  تخم  خوردن 
در  ها  دانه  اين  نماييد.  جايگزينش  را  شربتى 

غذاهاى پخته شده، جايگزين بسيار خوبى براى 
تخم مرغ محسوب مى شوند. به جاى يك عدد 
تخم مرغ، يك قاشق غذاخورى تخم شربتى را در 

سه قاشق غذاخورى آب بخيسانيد.
تركيب با چاى

افزودن تخم شربتى به نوشيدنى ها، راهى ساده 
براى مصرفشان است. يك قاشق چايخورى تخم 
دهيد  اجازه  و  كرده  اضافه  چايتان  به  را  شربتى 

كمى خيس بخورد.
همراه با بستنى

دلخواهتان  بستنى  به  را  شربتى  تخم  توانيد  مى 
اضافه كنيد. پودينگ تخم شربتى درست كنيد و 
فريزش نماييد. هر وقت خواستيد همراه با بستنى 

ميل كنيد.
همراه با پيتزا

پيتزايى  شربتى،  تخم  از  استفاده  با  توانيد  مى 
فيبردار و ُتردتر داشته باشيد. كافى است پودرش 

را روى پيتزايتان بپاشيد.
همراه با فالفل

فالفلى كه با تخم شربتى درست شود بسيار لذيذ 
است، مخصوصًا براى گياهخواران.

تركيب با شربت ليموناد
يك راه جالب ديگر براى استفاده از تخم شربتى، 
است.  خانگى  ليموناد  شربت  با  آن  كردن  همراه 
در  را  شربتى  تخم  غذاخورى  قاشق  نيم  و  يك 
دو فنجان آب سرد به مدت نيم ساعت بخيسانيد 
و  افزوده  آن  به  را  ليمو  عدد  يك  آب  سپس  و 
از  توانيد  مى  كنيد.  شيرينش  خودتان  انتخاب  به 
هندوانه  يا  خيار  مانند  ديگرى  هاى  دهنده  طعم 

نيز استفاده نماييد.

شيوه هاى جالب مصرف تخم شربتى
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تاريخ اكران « پسرهاى بد 3 » اعالم شد
سوم  قسمت  است  قرار  شده  اعالم  است  مدتى  كه  حالى  در 
اكنون  ساخته  مى شود،  اسمت  ويل  حضور  با  بد»  «پسرهاى 
زمان اكران اين فيلم تعيين شد. در حالى كه قرار شده در ادامه 
«پسرهاى بد» بار ديگر ويل اسمت و مارتين الرنس در كنار 

هم جلوى دوربين بروند، اسم رسمى اين ادامه نيز اعالم شد.
با   «3 بد  «پسرهاى  فيلم،  اين  سازنده  كمپانى  اعالم  طبق 
راهى  سال 2018  اوايل  و دوم،  اول  قسمت  ستاره   دو  بازى 
اين  داشت  قصد  پيشتر  كه  سونى  كمپانى  مى شود.  سينماها 
فيلم را دوم جوالى 2017 راهى سينماها اعالم كند، اكنون 
زمان اكران اين فيلم را 6 ماه عقب انداخته و اعالم كرده دوم 
ژانويه 2018 اين فيلم را راهى پرده هاى نقره اى مى كند. در 
عين حال عنوان فيلم نيز اعالم شده و «پسرهاى بد براى 

زندگى» عنوان رسمى اين فيلم است.
را   «3 بد  «پسرهاى  فيلم  كارناهان  جو  شايعات  طبق 
و  گالو  جورج  فميلنامه  برمبناى  را  آن  و  مى كند  كارگردانى 

ديويد گوگنهايم جلوى دوربين مى برد.
در واقع گفته شده سونى چشم به جو كارناهان دارد تا فيلم 
«پسرهاى بد 3» را با حضور ويل اسميت كارگردانى كند. اين 
استوديو با كارناهان وارد مذاكره شده تا فيلمنامه موجود را كه 
ديويد گوگنهايم نوشته، بازنويسى كند و كارگردانى آن را هم 

به دست بگيرد.
قسمت نخست اين فيلم با بازى اسميت در سال 1995 اكران 
شد و فيلم دوم سال 2003 ساخته شد و هر دو فيلم را مايكل 
با  كه  است  پليس  دو  ردباره  فيلم  اين  كرد.  كارگردانى  بى 

ماجراهاى بامزه اى روبه رو مى شوند.

قيمت نجومى بليت « هرى پاتر » 
صداى تهيه كنندگان را درآورد!

وب سايت هاى  در  پاتر»  «هرى  نمايش  بليت هاى  قيمت 
اعتراض  سبب  كه  رفته،  باال  حدى  به  بليت  فروش  فرعى 

تهيه كنندگان اين نمايش شده است.
تهيه كنندگان اين نمايش به كسانى كه گاهى چند هزار پوند 
صرف  سياه  بازار  و  غيرمجاز  مكان هاى  از  بليت  خريد  براى 
مى كنند، هشدار دادند كه در صورت محرز شدن اين امر از 

ورود آن ها به سالن تئاتر جلوگيرى خواهد شد.
در يكى از وب سايت هايى كه بليت  اين نمايش را براى فروش 
عرضه كرده است، قيمت بليت به بيش از هشت هزار پوند 
رسيده، در حالى كه باالترين قيمت بليت در وب سايت رسمى 

نمايش تنها 140 پوند است.
اين نمايش كه در دو بخش در پاالس تئاتر لندن به صحنه 
است.  شكسته  را  فروش  ركوردهاى  تمام  كنون  تا  مى رود، 
گاهى  هواداران  كه  است  حدى  به  نمايش  اين  از  استقبال 
ساعت ها وقت صرف مى كنند تا به صورت آنالين يك بليت 
براى تماشاى نمايش بخرند. اما در همين حال كه بسيارى 
بليت   نمى شوند،  مجاز  مكان هاى  از  بليت  خريد  به  موفق 
فرعى  وب سايت هاى  در  بيشتر  بسيار  قيمت  با  نمايش  اين 

موجود است.
عالقه  از  سوءاستفاده  با  كه  كسانى  از  نمايش  تهيه كنندگان 
انتقاد  نيز  دارند  درآمد  كسب  در  سعى  نمايش  به  تماشاگران 
از  بسيارى  كه  است  پرهوادار  حدى  به  نمايش  اين  كردند. 
ديگر كشورها به لندن سفر مى كنند تا بلكه «هرى پاتر» را 

برصحنه ببينند.
بليت  فروش  فرعى  «بازارهاى  گفتند:  رابطه  اين  در  آن ها 
انداخته  سايه  صنعت  تمام  در  مسرى  بيمارى  يك  همانند 
جدى  را  موضوع  اين  تهيه كننده  عنوان  به  ما  و  است، 
مى گيريم. اولويت ما حفاظت از مشتريان است و براى مبارزه 

با اين مشكل تمام توانمان را به كار خواهيم گرفت.»
اين نمايش به كارگردانى جك ترون و با نمايشنامه اى جى .
كى رولينگ، جك ترون و جان تيفانى از ماه ژوئن در لندن 
ادامه  سال 2017  دسامبر  تا  آن  اجراى  و  مى رود  صحنه  به 
خواهد داشت. براى درك ميزان محبوبيت اين نمايش كافى 
است بدانيم كه 250 هزار بليت نمايش تنها در يك روز به 

فروش رسيده است.

بازيگر سريال « ذهن هاى مجرم » 
به دليل كتك زدن تهيه كننده اخراج شد!

نقش  مجرم»  هاى  «ذهن   سريال  در  كه  گيبسون  توماس 
بازى  را  هاچنر  آرون  نام  به  آمريكا  فدرال  پليس  مامور  يك 
مى كند، به دليل كتك زدن يكى از تهيه كنندگان در صحنه 

فيلمبردارى از اين سريال كنار گذاشته شد.
در حالى كه پيش از اين گزارش شده بود كه گيبسون عالوه 
بر بازيگرى، نويسنده دو قسمت از فصل دوازدهم اين سريال 
هم خواهد بود، اكنون تاييد شده است كه گيبسون به صورت 
دائم از اين سريال كه از شبكه هاى سى بى اس و اى بى سى 

پخش مى شود، كنار گذاشته شده است.
در همين راستا شبكه هاى اى بى سى و سى بى اس در بيانيه اى 
مشترك اعالم كردند: «توماس گيبسون از سريال «ذهن هاى 
مجرم» كنار گذاشته شد. جزئيات نحوة خروج كاراكتر او از 

برنامه در آينده اعالم خواهد شد.»
گيبسون كه عالوه بر تمام موارد ذكر شده، شانس كارگردانى 
يك اپيزود از فصل جديد سريال را نيز از دست داده است، در 
دو قسمت نخست فصل جديد حضور دارد و پس از آن است 

كه شخصيت او از سريال خط مى خورد.
اين بازيگر نيز پس رويداد درگيرى فيزيكى در صحنه اعالم 
هنرى  ديدگاه هاى  اختالف  فيلمبردارى  صحنه  «در  كرد: 
وجود داشت. از اين رويداد متاسفم. همه با هم كار مى كرديم 
تا بهترين برنامه ممكن را بسازيم. همواره همين گونه بوده 

است و چنين نيز خواهد بود.»
آن گونه كه عنوان شده، اين درگيرى دوهفته پيش روى داده 
است، اما رسانه ها اين هفته از آن خبردار شده اند. مسئوالن 
گيبسون  درگيرى هاى  سابقه  بررسى  از  پس  سريال  اجراى 
او  با  همكارى  به  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  برنامه  اين  در 

پايان دهند.
گيبسون از آغاز پخش «ذهن هاى مجرم» در سال 2005 در 
اين سريال حضور داشت. تا كنون 255 قسمت از اين سريال 
در  سپتامبر  از 28  سريال  دوازدهم  فصل  است.  شده  ساخته 

آمريكا پخش مى شود.

سينماى جهان رباعىرباعى

با عشق تو اى  دوست بهارى شده امبا عشق تو اى  دوست بهارى شده ام
چون رود در اين گلكده جارى شده امچون رود در اين گلكده جارى شده ام
نزنم چهچه   مخواه  خود  ى  بنده  نزنماز  چهچه   مخواه  خود  ى  بنده  از 
ام شده  قنارى  محبتت  و  عشق  امدر  شده  قنارى  محبتت  و  عشق  در 

*   *   **   *   *

اى عشق، در آغوش دل آرام بگيراى عشق، در آغوش دل آرام بگير
بگير كام  بكش،  دست  جدل  و  جنگ  بگيراز  كام  بكش،  دست  جدل  و  جنگ  از 
بود  تو  چشم  از  من  سرآغاز  بود هرچند  تو  چشم  از  من  سرآغاز  هرچند 

بگير  سرانجام  من  چشم  خانه  بگير در  سرانجام  من  چشم  خانه  در 

مهران مديرى با على نصيريان گفت وگو مى كند
«دورهمى» به مناسبت عيد قربان در قالب يك ويژه برنامه روى 
پروژه،  رسانه اى  مشاور  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به  مى رود.  آنتن 
مجموعه «دورهمى» به كارگردانى مهران مديرى و تهيه كنندگى 
مشترك هاشم رضايت و حميد رحيمى نادى به مناسبت عيد سعيد 
قربان در قالب يك ويژه برنامه روى آنتن شبكه نسيم خواهد رفت.
در اين ويژه برنامه على نصيريان با حضور در برنامه، گفت وگويى 
دوران  خاطرات  و  شخصى  زندگى  درباره ى  مديرى  مهران  با  را 
بازيگرى اش انجام داده است. نصيريان با مديرى درباره سريال 
اين  اقبال  چگونگى  و  فتحى  حسن  كارگردانى  به  «شهرزاد» 

مجموعه در ميان مخاطبان نيز به صحبت پرداخته است.
اين  بود.  خواهد  برنامه  ويژه  اين  مهمان  ديگر  نيز  يزدانى  رضا 

خواننده دو قطعه را براى تماشاگران به طور زنده خوانده است.
اين ويژه برنامه در شب عيد سعيد قربان (20 شهريور) ساعت 23 
از شبكه نسيم پخش مى شود. به گفته رحيمى نادى، «دورهمى» 
دفاع  هفته  و  عيد  تا  عيد  مناسبت  به  مهر  تا 10  شهريور  از 18 

مقدس به صورت هر شبى روى آنتن خواهد رفت.

طهورا ابوالقاسمى :
«آه اى عبدالحليم» به «تيك آف» تغيير نام داد

تهيه كننده فيلم سينمايى «آه اى عبدالحليم» كه تاكنون چندين 
بار تغيير نام داده است، نام نهايى اين اثر را «تيك آف» اعالم كرد.

طهورا ابوالقاسمى تهيه كننده جديدترين فيلم احسان عبدى پور 
مهر  خبرنگار  به  مى شد  شناخته  عبدالحليم»  اى  «آه  نام  با  كه 
گفت: ما از ابتدا چند اسم به عنوان نام هاى پيشنهادى اين اثر 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ارائه داديم كه نام «آتنا» از 
سوى آنها تاييد شد ولى بعد از چندى با مذاكرات ما نام فيلم را 
از «آتنا» به «تيك آف» تغيير داديم و در حال حاضر نام قطعى 
آن همان «تيك آف» است كه به نظرم با توجه به مضمون فيلم، 
نام درخورى است. اين تهيه كننده با اشاره به تدوين مجدد اين 
اثر بيان كرد: ما ابتدا به سرعت تدوينى روى فيلم انجام داديم تا 
بتوانيم پروانه نمايش دريافت كنيم اما بعدها با تامل بيشتر به آن 
پرداختيم كه در اين تدوين مجدد نكات مدنظر وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمى را هم اعمال كرديم.
ابوالقاسمى درباره برخى تغييرات انجام شده بيان كرد: يكى از اين 
تغييرات مربوط به كليپ 8 دقيقه اى موجود در فيلم بود كه ما دوباره 
آن را تدوين كرديم و اصالحيه هاى ديگر هم بر برخى از ديالوگ ها 
انجام شد. همچنين در قسمتى از فيلم عالوه بر موسيقى، نريشن 
هم وجود دارد كه بايد صداى ديالوگ ها را پايين مى آورديم كه 
اين اتفاق هم افتاد و با همه اين اوصاف فيلم ما كوتاه نشده است.

اوايل  يا  آبان  اواخر  آف»  كرد: «تيك  خاطرنشان  پايان  در  وى 
آذره ماه به نمايش در مى آيد كه شركت پخش كننده فيلم هم 
براى  مناسبى  زمان  پاييز  فصل  نظرم  به  است.  فيلم»  «بامداد 

نمايش فيلم ما است.

توزيع «عشق و جنون» 
در شبكه نمايش خانگى سوره

سوره  تصويرى  هنرهاى  موسسه  عامل  مدير  آبادى  خندق  سعيد 
درباره توزيع نسخه نمايش خانگى فيلم سينمايى «عشق و جنون» 
كارگردانى  به  جنون»  و  گفت: «عشق  خانگى  نمايش  شبكه  در 
حسن نجفى و به تهيه كنندگى محمدرضا محمدى توسط موسسه 
در  ماه  مرداد   26 شنبه  سه  امروز  از  سوره  تصويرى  هنرهاى 
نمايش  شبكه  در  تهران  در  ماه  مراد  فردا 27  از  و  ها  شهرستان 

خانگى توزيع شد.
ساخته  سومين  جنون»  و  «عشق  سينمايى  فيلم  داد:  ادامه  وى 
حسن نجفى است اين فيلم اجتماعى به تقابل دو نسل در عشق 
هاى  نگاه  و  خشونت  بحث  فيلم  اين  اصلى  رويكرد  پردازد.  مى 
بسته است كه مى تواند به خانواده، جامعه و در نهايت به فرهنگ 

و زندگى اجتماعى يك كشور آسيب هاى جدى وارد سازد.
دى وى دى فيلم سينمايى «عشق و جنون» شامل  پشت صحنه 
فيلم و گالرى عكس هاى فيلم در شبكه نمايش خانگى توزيع مى 
شود. در خالصه داستان فيلم «عشق و جنون» آمده است: مردى بعد 
از گذشت 30 سال از يك اتفاق كه تنها زاييده ذهن او و يك سوء 
تفاهم ساده است به تهران مى آيد تا از شخصى انتقام گرفته و او را 
به قتل برساند. او در اين ميان با دو نفر از نسل جوان آشنا مى شود و 
با زندگى عاشقانه، معصوم و پاك آن ها مواجه شده اما كام آن ها را 

به خاطر افكار شوم خود تلخ مى سازد و...

«انزوا» جلوى دوربين مى رود
على  مرتضى  سينمايى  بلند  ساخته  اولين  سينمايى «انزوا»  فيلم 

عباس ميرزايى امروز جلوى دوربين مى رود.
على  مرتضى  ساخته  اولين  «انزوا»  سينمايى  فيلم  فيلمبردارى 
عباس ميرزايى امروز در ميدان ونك با حضور بازيگران جلوى 
دوربين مى رود. گروه سازنده فيلمبردارى  لوكيشن هاى خارجى 
را در اولويت برنامه ريزى خود قرار دادند، اكثر صحنه هاى فيلم 
اصلى  شخصيت  ايفاگر  عنوان  به  دانايى  اميرعلى  است.  داخلى 
شقايق  كيانى،  ليندا  فوالدوند،  انديشه  بختيارى،  بهنوش  و  مرد 

فراهانى نقش هاى ديگر فيلم را بازى مى كنند.
عباس  على  مرتضى  سينمايى  بلند  فيلم  اولين  كنندگى  تهيه 
ميرزايى را پيمان جعفرى بر عهده دارد و اين فيلم براى نمايش 

در سى و پنجمين جشنواره فيلم فجر آماده خواهد شد.

نارنجستان

خبر

نگار فروزنده :

 از بازى در تئاتر مى ترسيدم

نقد و بررسى فيلم 
( Warcra  واركـرفت ( 

فروش سينماى ايران از مرز 90 ميليارد عبور مى كند
ايران  سينماى  كنندگان  پخش  كانون  رئيس 
گفت: فروش سينماى ايران تا پايان مردادماه از 

مرز 90 ميليارد تومان مى گذرد.
فيلميران  پخش  دفتر  مديرعامل  سرتيپى  على 
درباره فروش سينماى ايران تا پايان مردادماه گفت: 
با توجه به فروش خوب فيلم هاى سينمايى و اقبال 
مخاطبين ظرف چند روز آينده ( تا پايان مردادماه 

) فروش سينماى ايران بيش از 90 ميليارد تومان 
و  فيلم «فروشنده»  اكران  درباره  بود. وى  خواهد 
احتمال عدم اكران فيلم در سينماهاى حوزه هنرى 
گفت: مسئولين حوزه هنرى هيچ صحبتى مبنى بر 
اين كه فيلم در سالن هاى حوزه هنرى به نمايش 
اصغر  فيلم  اكران  قرارداد  و  نكردند  آيد  نمى  در 
شده  بسته  هنرى  حوزه  هاى  سالن  در  فرهادى 

و ديگر سالن هايى كه عالقمند به نمايش فيلم 
هستند قراردادهايشان تنظيم مى شود.

و  تهران  در  فيلم  همزمان  اكران  درباره  وى 
فيلم  اين  تا  كنيم  مى  تالش  گفت:  شهرستان 
و  داشته  حضور  جهانى  هاى  جشنواره  در  كه  را 
توانسته نظر داوران درجشنواره هاى مختلف را به 
خود جلب كند همزمان در تهران و شهرستان ها 

به نمايش بگذاريم .
قبل  «فروشنده»  فيلم  اكران  درباره  سرتيپى 
در  ايران  در  اكران  از  بعد  فيلم  گفت:  اروپا  از 
به  فرانسه  و  ايتاليا  جمله  از  اروپايى  كشورهاى 
نمايش در مى آيد و احتماال اكران خارجى آن از 
مهرماه آغاز مى شود . فيلم در كشورهاى مختلف 

با زيرنويس به نمايش در خواهد آمد.

« واركـرفت » نام عنوانى مشهور در دنياى بازيهاى 
كامپيوترى مى باشد كه بى شك تمام كسانى كه 
حتى يكبار درباره اين صنعت به مطالعه پرداخته باشند، 
نام آن را شنيده اند (در ترجمه فارسى عناوينى نظير 
« هنر جنگ » براى ناميدن اين بازى بكار برده 
كلمه  جايگزين  نتوانست  هرگز  كه  شود  مى 

« واركرفت » براى طرفداران شود ).
اين عنوان اولين بار در سال 1994 توسط كمپانى 
بليزارد روانه بازار شد و به دليل نوآورى و كيفيت 
به  داشت،  كه  جذابى  كاربرى  رابط  و  ساخت 
سرعت جاى خود را در دل گيمرهاى جهان باز 
دهه،  يك  از  بيش  گذشت  از  پس  حال  و  كرد 
نفره  چند  آنالين  بازى  ترين  محبوب  به  تبديل 
كامپيوترى  بازيهاى  به  مندان  عالقه  ميان  در 
از  نيز  خودمان  كشور  در  بازى  اين  است.  شده 
از  بسيارى  و  است  برخوردار  بسزايى  محبوبيت 
نوجوانان و جوانان حداقل يك بار تجربه انجام 

اين بازى را داشته اند.
كمپانى بليزارد عالوه بر ارائه نسخه هاى متنوع 
جانبى  لوازم  كاميپوترى،  بازيهاى  از  سرى  اين 
شامل عروسك ها، كتاب و وسائل تزئينى بسيارى 
سود  كه  است  كرده  بازار  روانه  عنوان  اين  از  نيز 
سرشارى را روانه اين كمپانى نموده است. حال به 
نظر مى رسد كه پس از تجربيات موفق در زمينه 
بازاريابى و خلق بازى كامپيوترى، اين كمپانى با 
كمك استوديوهاى هاليوودى سعى در يافتن سهم 
خود بر پرده نقره اى دارد و مى داند كه با اتكا به 
طرفداران ميليونى اش، به راحتى خواهد توانست 

گيشه را از آن خود نمايد.
داستان فيلم از جايى آغاز مى شود كه سرزمين 
ارك ها در حال نابودى است و به همين منظور 
آنها براى جلوگيرى نابودى از نسلشان، به وسيله 
يك پرتال به دنياى انسانها هجوم مى آورند تا 
بتوانند از شرايط زنده ماندنشان را هموار نمايند. 

در زمين، پادشاه ( دومينيك كوپر ) و جنگجوى 
جادوگر  يك  و   ( فيمل  تراويس   ) سلحشورش 
( بن شنتزر ) تصميم مى گيرند تا مقابل يورش 
يك  با  راه  ميانه  در  آنها  بگيرند.  قرار  ها  ارك 
موجود نيمه انسان - ارك به نام گارونا ( پائوال 
پاتن ) و البته يك ارك شريف به نام دوراتن ( 
توبى كبل ) نيز برخورد مى كنند كه قصد دارند 
آزادى و امنيت را به سرزمينشان بازگردانند و ...

« واركرفت » اثرى پرهيجان است كه در احاطه 
جلوه هاى ويژه مى باشد. 

در فيلم ارك ها، پادشاه و جنگجويان سلحشورى 
كه طرفداران بارها آنان را مالقات كرده اند حضور 

دارند كه در نزاع با يكديگر نيز كم نمى گذارند. 
اما آيا اينكه شخصيت هاى يك بازى كامپيوترى 
آن،  براساس  شده  ساخته  سينمايى  اقتباس  در 
تواند  مى  صرفا  بيفتند،  يكديگر  جان  به  مجددا 

عامل موفقيت يك اثر سينمايى باشد؟
دانكن جونز ، كارگردان اين فيلم كه پسر ديويد 
بويى فقيد مى باشد كه چند ماه پيش درگذشت، 

دو فيلم بسيار خوب « ماه » و « كد منبع » را 
در كارنامه خود دارد كه آثارى كم خرج اما پرمغز 
آتشه  دو  طرفداران  از  خود  كه  جونز  از  بودند. 
بازى كامپيوترى « واركرفت » مى باشد، انتظار 
مديريت  را  هزينه  پر  اثر  اين  بتواند  تا  رفت  مى 
از  داستانى  بخش  در  را  عملكرد  بهترين  و  كرده 
در  فيلم  عوض،  در  اما  بگذارد.  نمايش  به  خود 
ضعف  و  فراوان  هاى  پراكندگى  داستانى  بخش 
كار  نهايى  كيفيت  به  كه  دارد  شمارى  بى  هاى 

ضربات مهلكى وارد كرده است.
در « واركرفت » خرده داستانهاى زيادى مطرح 
مى شوند كه از فيلمساز انتظار مى رفت حداقل 
توجه را به آنان نشان دهد تا اين دنياى بزرگ و پر 
جزئيات به خوبى به طرفداران و البته تماشاگرانى 
كه هيچ اطالعى از وسعت دنياى « واركرفت » 

ندارند، معرفى شود.
حضور  با  گذرى  بصورت  فيلم  عوض  در  اما 
مباحثى  خرده  فيلم،  پرتعداد  هاى  شخصيت 
منحرف  آن  از  بالفاصله  اما  كند  مى  مطرح  را 

كه  پردازد  مى  اش  اصلى  داستان  به  و  شود  مى 
اتفاقا آن هم چنگى به دل نمى زند و فستيوالى از 

كليشه هاى رايج را شامل مى گردد. 
هاى  موقعيت  خلق  در  چه  كه  هايى  كليشه 
حدى  به  ها،  ديالوگ  در  مخصوصا  و  دراماتيك 
ساده و بى تكلف است كه قامت سينمايى را از 

اثر سلب نموده است.
ديگر  نيز  ويژه  هاى  جلوه  بكارگيرى  در  افراط 
ضعف « واركـرفت » مى باشد. بر كسى پوشيده 
 « واركـرفت   » دنياى  خلق  براى  كه  نيست 
استفاده  فراوانى  ويژه  هاى  جلوه  از  بايست  مى 
به  نيازى  كه  لحظاتى  در  حتى  فيلم  اما  كرد 
تكنيك  اين  ندارد،  تصوير  در   CGI هنرنمايى 
كامپيوترى را به كار مى گيرد تا فيلم علنا كمتر 
كامپيوترى  غير  هاى  سكانس  به  را  دقايقى 
در  كه  هم  مواردى  معدود  در  دهد.  اختصاص 
تعامل  حال  در  يكديگر  با  ها  شخصيت  قصر 
ضعف  و  غريب  و  عجيب  گريم  هستند، 
كارگردانى، چنان توى ذوق مى زند كه احتماال 

اهالى سينما را از خود فرارى خواهد داد!
دنياى  در  احترام  قابل  نامى   « واركرفت   »
رسد  مى  نظر  به  اما  است  كامپيوترى  بازيهاى 
كه در دنياى سينما هنوز راه زيادى براى به ثبات 

رسيدن داشته باشد.
اولين قسمت از فيلم « واركرفت » از ضعف هاى 
بى شمـارى چه در فيلمنـامه و چه در پرداخت 
شخصيت هـا و حتى كـارگردانى صحنه هـاى 
اكشن رنج مى برد كه لذت تماشاى يك اثر ناب 
بالك باسترى را از مخاطب و مخصوصا طرفدار 

دو آتشه اين عنوان سلب مى نمايد. 
من فكر ميكنم هدايت قهرمانان داستان توسط 
و  تر  جذاب  مراتب  به  واقعى،  دنياى  در  گيمرها 
براى  فيلم  سازندگان  كه  آنچه  از  تر  سينمايى 

مخاطب رقم زده اند مى باشد.

شاعـر: آرمـان مرادىشاعـر: آرمـان مرادى

اين  تمام  در  و  نيست  شوخى  تئاتر  در  بازى  گفت:  فروزنده  نگار 
سال ها از بازى روى صحنه ى تئاتر مى ترسيدم.

نمايش  در  را  خود  تئاترى  بازى  اولين  است  قرار  كه  بازيگر  اين 
«زن هايى كه به بزها خيره شده اند» به كارگردانى ايوب آقاخانى 
تجربه كند، بيان كرد:  در چند سال گذشته حضور پررنگى نسبت 

به قبل نداشتم و سعى كرده ام گزيده تر كار كنم، به همين دليل 
فكر مى كنم سالى يك يا دو كار كافى باشد. با اين حال با وجود 
هيچ گاه  داشتم   تئاتر  در  بازى  براى  مختلفى  پيشنهادهاى  اينكه 
آن را تجربه نكردم. وى افزود: اولين انگيزه  و دليلى كه باعث شد 
بازى در نمايش  «زن هايى كه به بزها خيره شده اند» را قبول كنم 
حضور بهاره رهنما بود كه او را بسيار دوست دارم و ارتباط خوبى 
هم با او دارم. ضمن اينكه با توجه به شناختى كه از ايوب آقاخانى 
و كارهاى او داشتم دليل دوم براى پذيرش نقشى در اين نمايش، 
كارگردان اثر بود و اينكه به نظرم اعتماد به او كار سختى نيست.

فروزنده درباره اولين تجربه كارى خود در تئاتر توضيح داد: در اين 
عرصه تاكنون آثار خوب زيادى اجرا شده است، اما شايد دليل قبول 
نكردن من اين باشد كه جسارت بازى در تئاتر را نداشتم و در اين 
سال ها از كار در اين حوزه خيلى مى ترسيدم، چون معتقدم بازى 
يك  مى خواهد  جسارت  اينكه  بر  عالوه  و  نيست  شوخى  تئاتر  در 

ريسك بزرگ هم محسوب مى شود.
حوزه هاى  از  ديگرى  افراد  سال ها  اين  در  اينكه  به  پاسخ  در  او 
مختلف از جمله ورزش با جسارت بيشترى نسبت به او كه سال ها 
مى ترسيده  چيزى  چه  از  و  شده اند  تئاتر  وارد  كرده  كار  تصويرى 
دارد  فرق  تصوير  با  تئاتر  بازيگرى  حال  هر  به  كرد:  اظهار  است؟ 
و من با وجود اينكه تجربه ى كار تصويرى داشتم اما تئاتر چيزى 

بوده كه از آن دور بودم و به نظرم براى آن يكسرى آمادگى هاى 
فيزيكى، بيانى و نوع بازى متفاوت نياز است.

اين بازيگر اضافه كرد: اين نمايش برايم يك تجربه تازه و نو است 
كه فكر مى كنم ديگر وقتش شده بود و به نوعى شايد قسمت بود 

كه به اين شكل بازى در تئاتر را هم تجربه كنم.
نگار فروزنده درباره نقش خود در «زن هايى كه به بزها خيره شده اند» 
هم گفت: اصوال بازى روى صحنه تئاتر هم به كارگردان مربوط 
مى شود و هم به بازيگر، چرا كه تا يك جايى كارگردان در تمرينات 
وقتى  ولى  برسد  مى خواهد  كه  رضايتى  به  تا  مى كند  تكرار  آنقدر 
بازيگر روى صحنه مى رود فقط خودش مى ماند و صحنه و نقشى كه 
بايد بازى كند و اين دقيقا لحظه اى است كه ديگر از عهده كارگردان 
خارج است. نقشى كه در اين نمايش به من پيشنهاد شد به نظرم 
جاى كار زيادى دارد و اگر بتوانم ابعاد الزم را به آن بدهم، در كارم 
برنده شده ام و در غير اين صورت نقش را سوزانده ام، به همين دليل 

اميدوارم بتوانم به درستى جواب اعتماد ايوب آقاخانى را بدهم.
سريال هاى  در  اينكه  بر  عالوه  فروزنده  نگار  ايسنا،  گزارش  به 
تلويزيونى متعددى بازى كرده است، در سينما هم تجربه بازى در 
فيلم هايى همچون «كافه ستاره» سامان مقدم، «محاكمه در خيابان» 
مسعود كيميايى، «دعوت» ابراهيم حاتمى كيا و «اخراجى ها» مسعود 

كيميايى داشته است.

آماده شدن «گرو گر» براى شركت در جشنواره «سينماحقيقت»

مصطفى آل احمد كارگردان و مستندساز سينماى 
ايران با فيلم مستند كوتاه «گرو گر» در دهمين 
شركت  سينماحقيقت  بين المللى  جشنواره  دوره 

كرده است.
سينماى  مستندساز  و  كارگردان  آل احمد  مصطفى 

ايران پس از 5 سال با فيلم مستند كوتاه «گرو گر» 
در دهمين دوره جشنواره بين المللى سينماحقيقت 

شركت كرده است.
اين كارگردان كه بعد از توليد مستند بلند «نويسنده 
بودن» در سال 90 فعاليتى نداشت درباره عنوان فيلم 

مستند جديدش گفت: «گرو گر»، اسم فاعل و به 
معنى فردى كه چيزى را در گرو دارد، اشاره اى است به 

انسان و پديده هايى كه در گرو خود مى گيرد!
بهترين  تنديس  گذشته  سال  كه  حدادى  محمد 
دست  به  را  سينماحقيقت  جشنواره  تصويربردارى 
تصويربردارى  عباسى  داوود  با  همراه  بود،  آورده 
فيلم «گرو گر» را برعهده داشته اند. رضا اسدى هم 

صدابردار و صداگذار مستند «گرو گر» است.
پژوهش، كارگردانى، تدوين و تهيه كنندگى اين اثر 
مستند 23 دقيقه اى كه توليد سال 1395 اتاق هنر 

است را مصطفى آل احمد برعهده داشته است.
در كارنامه  فيلمسازى آل احمد، طراحى صحنه و 
لباس براى چند سريال تلويزيونى (73- 1371)، 
مادة   8 سوپر  كوتاه  فيلم  كارگردانى  و  نگارش 
چند  توليد  مديريت  و  كارگردانى   ،(1374 ) نرم 
YLE فنالند  فيلم مستند براى كانال تلويزيونى 
( 1376 )، نگارش، كارگردانى و طراحى صحنه و 
دادى  انجام  سختى  كار  «تو  كوتاه  فيلم  لباس 
كه زنده شدى» (1377)، كارگردانى و مديريت 
كانال  براى  ايران»  «انقالب  مستند  فيلم  توليد 
كارگردان   ،(1377) فنالند    YLEتلويزيونى

آلمانى  كانال هاى  براى  «پرسپوليس»  انيميشن 
 ،(1378) يونسكو  و   ZDF, SWR , DW
و  كارگردان  مشاور  و  لباس  و  صحنه  طراح 
«تركش هاى  سينمايى  فيلم  فيلمنامه  بازنويسى 
تدوين  كارگردانى،  نگارش،   ،(1378) صلح» 
مگس»  «بچه  كوتاه  فيلم  صحنه  طراحى  و 
سينمايى  فيلم  لباس  و  صحنه  طراح   ،(1380)
فيلم  كارگردانى   ،(1382) زيگورات»  «الهه 
روشنفكرى  درباره ى   BLACK OUT مستند 
لباس  و  صحنه  طراح   ،(1384) ايران  در  هنر  و 
 ،(1384) زمين»  ملكه  «آخرين  سينمايى  فيلم 
فيلم  صحنه  طراحى  و  كارگردانى  نگارش، 
و  تهيه كنندگى   ،( 1387) «پوسته»  سينمايى 
بودن»  «نويسنده  مستند  بلند  فيلم  كارگردانى 
(1390 ) و تهيه كنندگى و كارگردانى فيلم مستند 
«گرو گر» (1395) به چشم مى خورد. مصطفى 
آل احمد در سال 1390 با مستند بلند «نويسنده 
آل احمد»  «جالل  از  پرتره اى  كه  بودن» 
به  موفق  است،  ايران  معاصر  بزرگ  نويسنده 
كسب تنديس بهترين مستند- پرتره ى پنجمين 
دوره جشنواره بين المللى سينماحقيقت شده بود.



 چگونه خونريزى بينى را متوقف كنيم
انجامد  مى  طول  به  دقيقه   20 از  بيش  كه  دماغى  خون 
نشانه يك مشكل جدى است. اغلب خون ريزى هاى بينى 

بى خطر هستند و هيچ علتى براى نگرانى وجود ندارد. 
غشاى  كه  دهد  مى  رخ  زمانى  معموال  بينى  از  خونريزى 
بينى خشك و تحريك شده است و عروق خونى كوچكى 
كه  هم  صدماتى  شوند.  مى  پاره  فشار  اثر  بر  بينى  درون 
به صورت وارد مى شوند نيز ممكن است سبب خونريزى 
بينى شوند. تكنيك هاى ساده كمك هاى اوليه مى توانند 
به طور طبيعى به شما براى متوقف كردن خونريزى بينى 

كمك كنند.
شديد  تان  بينى  از  خونريزى  متوجه  اينكه  محض  به 
دراز  هرگز  و  بگيريد  قرار  ايستاده  يا  نشسته  حالت  در 
نكشيد. وزن خود را به جلو متمايل كنيد و سوراخ هاى 
نيشگون  كه  زمانى  (مثل  بگيريد  هم  با  را  خود  بينى 
مى گيريد). اين كار هم جلوى خونريزى از مويرگ هاى 
از  خون  دهد  نمى  اجازه  هم  و  گيرد  مى  را  شده  پاره 

برود. پايين  گلويتان 
حدود 10 دقيقه به همين صورت روى بينى فشار آوريد. در 
برابر اين وسوسه كه مرتب دست تان را برداريد تا ببينيد 
خونريزى بند آمده يا نه مقاومت كنيد. بعد از 10 دقيقه 
يا  شده  تمام  خونريزى  آيا  ببينيد  تا  برداريد  را  تان  ست 
نه. اگر هنوز خون دماغ تان بند نيامده بود 5 دقيقه ديگر 

سوراخ هاى بينى را بگيريد.
جلوگيرى از خونريزى دوباره بينى

اجتناب  كردن  فين  از  شدن  دماغ  خون  از  بعد  درست 
كنيد زيرا باعث مى شود عروق خونى دوباره پاره شوند. تا 
24 ساعت پس از خون دماغ شدن فين نكنيد و انگشت 
قلب  سطح  از  باالتر  را  سرتان  نكنيد.  بينى  داخل  را  خود 
نگه داريد و از خم شدن، زور زدن و يا دوال شدن براى 

چند ساعت اجتناب كنيد. 
اين كار فشار خون در عروق بينى را كاهش داده و شانس 

بيشترى براى درمان به آن ها مى دهد.
پيشگيرى از خون دماغ شدن

فشار  بينى  نرم  بافت  به  و  كنيد  فين  آرامى  به  هميشه 
بيش از حد وارد نكنيد؛ زيرا موجب تحريك مخاط بينى 
سرد  فصول  در  مخصوصا  دارد  امكان  اگر  شويد.  مى 
مخاط  تا  كنيد  استفاده  خانه  در  بخور  دستگاه  يك  از 
براى  ديگر  هاى  گزينه  داريد.  نگه  مرطوب  را  خود  بينى 
هاى  قطره  از  استفاده  بينى  غشاء  داشتن  نگه  مرطوب 
هم  بينى  در  كردن  انگشت  از  است.  وازلين  و  استريل 
به  خود  هاى  ناخن  با  است  ممكن  چون  كنيد  اجتناب 

بزنيد. آسيب  بينى  غشاء 
عالئم هشدار دهنده

انجامد  مى  طول  به  دقيقه   20 از  بيش  كه  دماغى  خون 
پزشك  به  بالفاصله  بايد  و  است  جدى  مشكل  يك  نشانه 
مراجعه كنيد. اگر خونريزى بينى شما در اثر صدمه ايست 
عدم  از  پزشك  به  مراجعه  با  بايد  شده  وارد  سرتان  به  كه 
ضربه مغزى يا شكستگى در سرتان اطمينان حاصل كنيد.

اگر تجربه خونريزى هاى مكرر از بينى داريد با پزشك مشورت 
كنيد. اين امكان وجود دارد كه داروهاى رقيق كننده خون 

مانند آسپرين يا وارفارين به رفع مشكل شما كمك كنند.

16 توصيه ضد نفخ
مشخص  شود  مى  نفخ  ايجاد  باعث  كه  را  غذاهايى   (1
مواد  اين  دهيد.  كاهش  را  آنها  مصرف  تدريج  به  و  كنيد 

شامل هستند.
حذف  تان  غذايى  برنامه  از  بايد  گازدار  هاى  نوشيدنى   (2
ها  نوشيدنى  اين  هاى  حباب  در  موجود   CO2 گاز شوند. 

باعث نفخ مى شود و گاز، تخليه معده را كند مى كند.
3) از مصرف غذاها و نوشيدنى هايى كه حاوى سوربيتول و 

فروكتوز هستند اجتناب كنيد.
4) مكمل هاى فيبردار و غذاهاى سرشار از فيبر نشانه هاى 

نفخ را تشديد مى كنند.
5) گاهى اوقات نفخ به يبوست مربوط مى شود و بنابراين 

بايد اين مشكل را برطرف كنيد.
6) اگر پس از مصرف شير يا محصوالت لبنى دچار نفخ مى 
شويد، بايد يا انواع بدون الكتوز اين محصوالت را مصرف 
كنيد يا لبنيات را همراه با قرص هاى حاوى آنزيم الكتاز 

استفاده كنيد.
7) مصرف ماست، روغن نعناع فلفلى، زيره سبز، زيره سياه 

و زردچوبه گاز روده ها و نفخ را كاهش مى دهد.
8) بهتر است وعده هاى غذايى را در حجم كم و دفعات 

زياد استفاده كنيد.
كـمبود  بنوشيد.  لـيوان)   8 (تا  كـافى  آب  روزانـه   (9
به  شده  يبوست  تشديد  يا  ايجاد  باعث  بدن  مايعات 
افزايش نفخ كمك مى كند به ويژه اگر غذاهاى فيبردار 

شود. مصرف 
10) غذاهاى تازه و طبيعى مصرف كنيد و از مصرف انواع 
غذاهاى سرد و بسته بندى شده اجتناب كنيد. يك علت 
توصيه عدم مصرف اين غذاها كاهش دريافت نمك است. 
مصرف زياد نمك سبب جذب مقدار فراوانى آب از معده 

مى شود.
تحريك  باعث  شكالت،  و  چاى  قهوه،  زياد  مصرف   (11

هاضمه و ايجاد نفخ مى شود.
12) هضم چربى دشوار است و ممكن است باعث نفخ شود. 

پس، از مصرف غذاهاى پرچرب پرهيز كنيد.
13) براى كاهش خاصيت نفخ آورى لوبياى پخته، مى توان 
لوبيا را 24 ساعت درون آب خيساند و سپس آب پز كرد. 

اما اين كار ديگر مواد مغذى را نيز از لوبيا خارج مى كند.
14) پختن غذاها، هضم آنها را راحت تر مى كند.

15) جويدن آدامس باعث بلع مقادير زياد هوا مى شود و 
بنابراين بايد از آن پرهيز كنيد.

16) قدم زدن پس از صرف غذا حركات روده ها را تحريك 
مى كند و باعث كاهش نفخ مى شود.

سالمت
 7 ميوه براى خنك ماندن  

در گرماى طاقت فرساى تابستان
روزهاى گرم تابستان همواره يادآور نوشيدنى هاى خنك و 
دسرهاى سرد مى باشد، در زير به پيشنهاداتى براى تامين 
آب بدن و خنك ماندن در گرماى تابستان اشاره شده است:

خيار: خيار حاوى آب فراوانى است و يك ميوه مفيد براى 
فصل گرما است. يك نوشيدنى سبز با مقدار زيادى خيار و 
چند قطره ليموترش پيشنهادى عالى براى رفع تشنگى و 

خنك ماندن است.
هندوانه: مى شود تابستان باشد و هندوانه در آن نباشد؟! 
ميوه  اين  هستند.  نشدنى  جدا  يار  دو  هندوانه  و  تابستان 
خاصيت خنك كنندگى بااليى دارد و آب مورد نياز بدن 

را تأمين مى كند.
هلو: اين ميوه عالوه بر آنكه يك انتخاب مناسب براى فصل 
گرماست؛ حاوى مقادير فراوانى ويتامين A و C مى باشد 

كه در شادابى و سالمت پوست بسيار مؤثر است.
سيب: هر سيب به طور متوسط داراى 95 كالرى و 4 گرم فيبر 
مى باشد. همچنين، حاوى يك نوع فيبر محلول به نام پكتين 
است كه براى مقابله با گرسنگى و كاهش وزن بسيار مؤثر است.
آناناس: تنها منبع شناخته شده براى نوعى آنزيم به نام 
برمولين است كه براى كاهش التهاب و التيام زخم ها در 

بدن بسيار مؤثر است.
ليمو ترش: مركبات اثر خنك كنندگى و سم زدايى باور 
نكردنى در بدن دارند. افزودن چند قطره ليموترش تازه به 
يك ليوان آب و نوشيدن آن نه تنها براى تقويت سيستم 
به  را  شما  تمايل  بلكه  است  مؤثر  پوست  شادابى  و  ايمنى 

نوشيدن آب بيشترى در روز افزايش مى دهد.
كدو سبز: حاوى مقادير زيادى ويتامين C مى باشد. كدو 
برابر  در  بدن  از  معدنى  ماده  اين  است.  منگنز  غنى  منبع 
راديكال هاى آزاد محافظت مى كند (به خصوص در تابستان 
و هنگامى كه بيشتر در معرض آسيب هاى نور خورشيد قرار 

داريد) و انتخاب مناسبى براى فصل گرما است.

با اين رژيم يك روزه بدن خود را 
"سم پاشى" كنيد!

يكى از راههاى سم زدايى بدن استفاده از رژيم غذايى ليمو 
يكبار  ماهى  تنها  است  كافى  بدن  پاكسازى  براى  ميباشد. 

اين برنامه غذايى را دنبال كنيد.
اگر قصد پاكسازى بدن خود را داشته و مى خواهيد هميشه 
سالم بمانيد كافى است برنامه روتين زير را تنها يكبار در 
چيزى  آنكه  از  پيش  صبح  هنگام  در  دهيد.  انجام  ماه 

بخوريد، يك ليوان آب ليمو بنوشيد.
وعده صبحانه: در اينجا از ساالد ميوه استفاده كنيد. براى 
تمشك،  فرنگى،  نظيرتوت  هايى  ميوه  از  توانيد  مى  اينكار 
زغال اخته، بلوبرى ، گيالس، سيب، گالبى  استفاده كرده 
و همچنين تعداد انگشت شمارى از بادام را در تركيب با 

ماست بدون چربى ميل كنيد.
ميان وعده: براى اين تايم نيز يك ليوان آب ليمو را نوشيده 
و يك عدد موز، كدو تنبل و يا تخمه هاى آفتابگردان را به 

برنامه خود اضافه كنيد.
وعده نهار: ساالد لوبيا ادويه دار با آب ليمو و روغن زيتون بخوريد.

تربچه،  خيار،  ساالد  ليمو،  آب  ليوان  يك  وعده:  ميان 
كرفس و تعدادى كشمش مصرف كنيد.

وعده شام: براى اين وعده ماهى كبابى درست كرده و در 
تركيبات آن از آبليمو و سبزيجات بخارپز استفاده كنيد.

در نهايت پيش از آنكه به رختخواب برويد مخلوطى از آب 
گرم و آب ليمو را بنوشيد. نكته بسيار مهم اينجاست كه 

رژيم غذايى ليمو تنها بايد يكبار در ماه انجام شود.

آيا از معجزه خاكشير براى الغرى خبر داريد
كردن  كار  خوب  به  كمك  خاكشير  مهم  خواص  از  يكى 

دستگاه گوارش است.
يكى از مهم ترين داليل الغر شدن و الغر ماندن خوب كار 
كردن دستگاه گوارش مى باشد ، اگر معده و روده ى شما 
خوب كار كند بدن براحتى كاهش وزن پيدا مى كند و مهم 
تراز همه سالمتى شما كامل مى شود و ديگر از بسيارى 

بيماريهاى معده و روده در امان خواهيد بود.
خاكشير ، گياه مفيدى است كه به طور خود رو در باغ ها 
و صحراها مى رويد، اين گياه داراى برگ هايى با بريدگى 

زياد و زرد رنگ است و از تيره ى گياهان شب بو است.
خاكشير همچنين داراى خواص بسيار مفيدى است، يكى 
از خواص مهم خاكشير كمك به خوب كار كردن دستگاه 
گوارش است. اگر شما هر روز صبح يك قاشق غذاخورى 
خاكشير را بشوييد و در يك ليوان آب ولرم حل كنيد و 
آن را بنوشيد خواهيد ديد كه بسيارى از مشكالت گوارشى 

شما بر طرف شده است.
ناشتا  را  خاكشير  ها  صبح  بايد  كه  است  بذكر  الزم  البته 
بنوشيد و البته مى توانيد كمى شكر به محلول خود اضافه 

كنيد تا طعم بهترى پيدا كند.

چگونه وزن خود را متعادل نگه داريم؟
به عقيده محققان بدن براى خورد و خوراك چرخه 24 ساعته 
دارد كه تغيير در اين ساعات موجب كاهش توانايى بدن و 

اضافه وزن مى شود.
شام را زود صرف كرده  ولى هنوز به خواب نرفته ايد و باز هم 
احساس گرسنگى داريد و دوست داريد اسنك ميل كنيد؟ 

شام سنگين و ديرهنگام موجب افزايش وزن خواهد شد.
محققان تحقيقى بر روى دو گروه با ميزان كالرى دريافتى 
بيشتر در صبحانه و دريافت كالرى باال در وعده شام انجام 
دادند. نتايج نشان داد افرادى كه وعده شام با كالرى باال 
ميل كرده بودند افزايش وزن بيشترى نسبت به گروه اول 
كه  مى شود  موجب  باال  كالرى  با  و  سنگين  شام  داشتند. 
بيشترى  كالرى  روز  طول  در  و  نكنند  ميل  صبحانه  افراد 
دريافت كنند كه اين موضوع موجب افزايش وزن مى شود.

عنوان  شام  صرف  براى  مشخصى  ساعت  محققان  البته 
نكردند ولى توصيه مى كنند صرف شام حداقل سه ساعت 

پيش از خواب باشد.
صرف شام بالفاصله قبل از خواب موجب بروز بيمارى هاى معده 
گرم  غذايى 30  وعده  هر  در  است  بهتر  مى شود.  رفالكس  و 
پروتئين ميل كرده و وعده غذايى خود را به 6 وعده افزايش 

دهيد تا وزن سالم داشته باشيد.

سالمت

تيتان  مخفى  پروژه  مورد  در  كمى  اطالعات 
شركت اپل كه مربوط به خودروى الكتريكى 
جديد  گزارش هاى  اما  دارد،  وجود  است،  آن 
راز  ايـن  از  بخش هـايى  آشكارسـازى  بـه 

است. پرداخته 
شركت  يك  با  اپل  كه  داده  نشان  گزارش ها 
باترى سازى ناشناس كره اى در حال همكارى 
با  جديد  يونى  ليتيوم  باترى  يك  ساخت  براى 
آينده  الكتريكى  خودروى  براى  توخالى  هسته 

اين شركت است.
باترى هاى جديد از يك هسته توخالى به قطر 
دو انگشت برخوردارند و قرار است به خروجى 
خودران  الكتريكى  خودروهاى  در  بيشتر  برق 

اپل منجر شود.
بزرگى  گام  مى توانند  توخالى  باترى هاى  اين 
باشند  الكتريكى  خودروهاى  فناورى  در 
دليل  به  امروزى  متراكم  باترى هاى  زيرا 
بيشترين  آن،  مركز  در  شيميايى  واكنش هاى 

دما را در آن منطقه دارند.
اما در يك باترى توخالى، جريان هوا و خنك سازى 
به آرامى در مركز آن صورت مى گيرد كه مى تواند 
براى  خنك كننده  دستگاههاى  نصب  به  نياز 

جلوگيرى از داغ شدن باترى ها را حذف كند.
شركت  كه  هستند  آن  از  حاكى  گزارش ها 
ناشناس كره اى در حدود 20 كارمند دارد. با اين 
اطالعات، برخى رسانه ها بر اين گمان هستند 
مشاركت  اپل  با  پاور  اورنج  شركت  شايد  كه 
داشته باشد كه قبال يك درخواست ثبت اختراع 
براى نوعى باترى توخالى قابل شارژ ارائه كرده 
 25 حدود  نيز  شركت  اين  كاركنان  تعداد  بود. 
در  شده  ارائه  ميزان  با  تاحدودى  كه  است  نفر 

گزارش همخوانى دارد.
قرارداد  يك  شركت  دو  اين  كه  مى شود  گفته 
هنوز  رو  اين  از  كرده اند،  امضا  محرمانه 
باترى ساز  شريك  اين  مورد  در  نمى توان 

اظهارنظر قطعى كرد.

راز خـودرويى اپـل فـاش شد

وجود  با  كه  شدند  رديابى  دستگاه  توسعه  به  موفق  محققان 
ساده بودن و كوچكى، بهتر از تمام ردياب هاى گرانقيمت عمل 
مى كند. طرز كار با اين دستگاه كوچك كه TrackR نام دارد 
بسيار آسان بوده و كافى است كه آن را به هر وسيله مهمى كه 

نياز داريد متصل كنيد.
به  را  اپليكيشن  يك  كوچك  دستگاه  اين  سازنده  شركت 
گوشى هاى  روى  بر  هم  كه  داده  توسعه  دستگاه  اين  همراه 
كار  اندرويد  عامل  سيستم  با  كه  گوشى هايى  هم  و  آيفون 

مى كند. عمل  مى كنند 
دقيقه  پنج  از  كمتر  در  مى تواند  نظير  بى  دقتى  با  دستگاه  اين 
مى تواند محل دقيق وسيله اى كه به دنبال آن مى گرديد را به 

شما نشان دهد.
اين دستگاه در ميان كسانيكه اغلب محل پارك خودروى خود را 

فراموش مى كنند بسيار مناسب است.
از اين وسيله جديد مى توان بر روى گوشى هوشمند، تبلت، خودرو 

و بسيارى از وسايل ديگر استفاده كرد.

شركت خودروسازى ب.ام.و قصد دارد با مشاركت 
با شركت آمازون، روش كامال جديدى را براى 

كنترل خودرو ارائه كند.
براى  خود  برنامه هاى  از  اخيرا  شركت  اين 
 (Echo)اكو فناورى  توسط  خودرو  كنترل 
داده  خبر  جارى  سال  پايان  تا  آمازون  شركت 
براى  صوتى  فرمان هاى  از  بتوانند  كاربران  تا 
انجام كارهايى مانند قفل كردن درها يا بررسى 

سطح سوخت استفاده كنند.
فناورى اكو در اصل يك اسپيكر بلوتوثى است 
كه با فرمان صوتى فعال شده و به عنوان يك 
عمل  فرمان  شنيدن  زمان  در  مجازى  دستيار 
را  مهارت هايى  مى توانند  سازندگان  مى كند. 
كنند  ايجاد  دستگاه  براى  اپليكيشن  شكل  به 
اين  ببخشند.  جديد  عملكردهاى  آن  به  تا 
فناورى همچنين مى تواند به ساير محصوالت 
خانگى هوشمند متصل شود تا بتوان آن ها را با 

فرمان هاى صوتى كنترل كرد.
شركت ب.ام .و به منظور كنترل خودرو با اكو، 

يك اپليكيشن اكو جديد طراحى كرده است، اما 
اين ويژگى خاص در حقيقت بخشى از تالش 
اتصال پذيرى  ارائه  منظور  به  شركت  گسترده 

بيشتر به خودرو است.
اين شركت خودروسازى در ماه مارس يك فناورى 
جديد مبتنى بر سيستم ابرى(كالود) موسوم به 

"ب.ام.و متصل" (BMW Connected) را 
در آمريكا رونمايى كرد. اين پلت فرم جديد به ارائه 
همه سرويس ها به صاحبان خودروى ب.ام.و از 

طريق سيستم ابرى مذكور مى پردازد. 
براى مثال اين اپليكيشن مى تواند تقويم را براى 
آگاهى از قرارهاى مالقات راننده بررسى كرده و 
به وى به منظور حركت به سمت محل مذكور 

اطالع رسانى كند.
مورد  مقاصد  مى تواند  همچنين  سيستم  اين 
كرده  شناسايى  را  رانندگى  براى  راننده  عالقه 
كليك  يك  با  را  مناطق  اين  انتخاب  امكان  و 

براى وى فراهم كند. 
اپليكيشن ب.ام.و متصل بر روى همه خودروهاى 
متصل  رانندگى  خدمات  از  كه  شركت  اين 

برخوردارند، كار خواهد كرد. 
روى  بر  ژانويه  ماه  از  متصل  رانندگى  خدمات 
همه خودروهاى توليدى اين شركت ارائه شده 
بازارهاى  در  جارى  ماه  از  است  قرار  و  است 

اروپا وارد شود.

يك گروه بين المللى از محققان، روش جديدى 
براى افزايش قدرت و توانايى ذخيره انرژى مواد 

كاتدى غنى از ليتيوم پيدا كرده اند.
در اين روش از مخلوط گازى مبتنى بر دى اكسيد 
در  اكسيژن  خالى  حفره هاى  ايجاد  براى  كربن 

سطح ماده استفاده مى شود.
محققان مى گويند: اين روش تراكم انرژى مواد 
مى دهد؛  افزايش  درصد   40 تا   30 را  كاتدى 
در  كه  انرژى  مقدار  با  است  برابر  انرژى  تراكم 

هر واحد جرم ذخيره شده است.
اين كشف دريچه هاى تازه اى به روى دانشمندان 
مى گشايد و نشان مى دهد كه تغيير تركيب اكسيژن 
در مواد كاتدى غنى از ليتيوم به چه نحو مى تواند 
كشف  اين  بخشد.  بهبود  را  باترى ها  عملكرد 
خصوصا در مواردى همچون وسايل الكتريكى كه 

به انرژى باال نياز دارند، بسيار كارآمد است. 
دانشگاه  پروفسور  نانو،  مهندس  منگ،  شيرلى 

تيم  اين  سرپرست  و  كاليفرنيا  سن ديه گو 
تحقيقاتى مى گويد: ما از مكانيسم جديدى كه 
نقش  ليتيوم  از  غنى  كاتدى  مواد  عملكرد  در 

موثرى دارد، پرده برداشتيم. 
با انجام اين مطالعه قصد داريم راهى براى توليد 
باترى هاى جديد پيدا كنيم كه مى توان فعاليت 

اكسيژن را در آن ها كنترل كرد.
عملكرد  درك  تحقيقاتى  گروه  اين  هدف 
و  مولكولى  و  اتمى  تك  سطح  در  باترى 
از  يكى  گروه  اين  آن هاست.  بين  ارتباطات 
روى  بر  كه  است  تحقيقاتى  گروه هاى  اولين 
بين  تعامالت  و  اكسيژن  مولكول هاى  فعاليت 
در  تحقيقات  بيشتر  است.  شده  متمركز  آن ها 
فلزى  اتم هاى  و  ليتيوم  روى  بر  زمينه  اين 

انجام شده است.
منگ مى گويد: ما نشان داديم كه اكسيژن نيز 

نقش مهمى در عملكرد باترى ها دارد.

محققان ايرانى موفق به ساخت سيستمى شدند 
كه مى تواند ضربان قلب يا ريتم ضربان قلب را 
بگيرد و در مدت زمان مشخصى ذخيره كند. اين 
نمونه با ساختار نرم افزار متفاوت از نمونه هاى 

ديگر توليد شده است.
مسعود نادى، محقق «سيستم هولتر مانيتورينگ 
به  نزديك  ايران  جمعيت  داشت:  اظهار  قلب» 
80 ميليون نفر است كه از اين تعداد طبق آمار، 
متاسفانه 20 ميليون نفر بيمارى قلبى دارند؛ از اين 
رو درصدد آمديم تا سيستمى براى اين بيماران 
طراحى كنيم كه بتوانند با  گرفتن ريتم قلب خود 

از تشديد بيمارى قلبى شان جلوگيرى كنند.
وى در خصوص اين سيستم توضيح داد: از سيستم 
هولتر مانيتورينگ مى توان براى گرفتن ريتم قلب 

و ذخيره آن در مدت زمان مشخص استفاده كرد.
دو  به  سيستم  اين  اينكه  بيان  با  نادى 
خانگى  نوع  گفت:  است،  شده  ساخته  صورت 
شخصى  كاربرد  براى  قلب،  هولترمانيتورينگ 
در  كاربرد  براى  آن  اى  حرفه  نوع  و  بيمار  فرد 

مراكز پزشكى و درمانى استفاده مى شود.

اين محقق خاطر نشان كرد: به طور تقريبى 300 
مركز قلب شامل بيمارستان ها  و مراكز تخصصى 
در كشور وجوددارد كه مى توانند از اين دستگاه 
استفاده كنند. وى در خصوص نمونه هاى خارجى 
نمونه  قيمت  گفت:  مانيتورينگ  هولتر  سيستم 
خارجى اين سيستم 4 تا 8 ميليون تومان است 
كه براى تهيه آن از كشورهاى امريكا، ژاپن، كره 

و چين ارزبرى زيادى صورت مى گيرد.
نادى با تاكيد بر اينكه در حال حاضر نمونه اوليه اين 
سيستم ساخته شده است، ادامه داد: طبق برآوردى 
كه داشته ايم اگر اين سيستم به توليد انبوه برسد 

قيمتى در حدود 300 هزار تومان خواهد داشت.
اين  با  خارجى  نمونه  تفاوت  به  اشاره  با  وى 
ارائه  در  تفاوت  مهمترين  گفت:  ايرانى  سيستم 
محصول ما ساختار نرم افزارى دستگاه است كه 
سرى  سه  در  كه  گيرد  مى  پيشى  رقبا  بقيه  از 
كرد؛  خواهيم  عرضه  را  افزار  نرم  اين  مدل  يا 
همچنين  و  باال  دقت  از  دستگاه  اين  همچنين 
ترى  طوالنى  مدت  به  اطالعات  ثبت  قابليت 

نسبت به بقيه دستگاه ها برخوردار است .

با اين ردياب كوچك خودروتان را ُگم نمى كنيد!

كنترل صوتى خودروهاى ب.ام.و ميسر مى شود

موفقيت داشمندان 
در توليد باترى هاى جديد

سيستم ايرانى ذخيره كننده ضربان قلب ساخته شد

در آستانه آغاز فروش رسمى آيفون 7، تصاوير 
و اطالعات جديدى درباره رنگ اين محصول 

منتشر شده است.
اين روزها درز اطالعات و تصاوير درخصوص 
ادامه  مجازى  فضاى  در  آيفونها  بعدى  نسل 
پالس   7 آيفون  از  جديدى  تصاوير  دارد. 
به  آن  در  كه  شده  منتشر   Space Black
ديده   Smart Connector پورت  خوبى 
پورت  از  خبرى  ديگر  آنكه  حال  شود  مى 

هدفون 3.5 ميلى مترى نيست.
فروش  كه  كرده  اعالم  تازگى  به  اپل 
ميليارد  يك  مرز  از   2007 سال  از  آيفونهايش 
دستگاه گذشته است. اين خبر درحالى منتشر 
افت  از  حكايت  ها  بينى  پيش  كه  شود  مى 
وضعيت  اين  كه  دارد  آيفونها  جهانى  فروش 
شركتهاى  ساير  براى  بلكه  اپل  براى  تنها  نه 

نيز  آمريكايى  شركت  اين  با  همكار  و  مرتبط 
ويژه  حساب  اپل  حاال  گذارد.  مى  منفى  تأثير 
اى بر روى آيفون 7 و آيفون 7 پالس باز كرده 
به اين اميد كه روند كاهشى فروش آيفونهايش 

توقف يافته و در شيب صعودى قرار گيرد.
محصول  دو  اين  فروش  آغاز  رود  مى  انتظار 
اتفاق  اين  و  بخورد  كليد  سپتامبر  ماه  از  جديد 
با رونمايى رسمى و به كارگيرى سيستم عامل 
iOS نسخه 10 همراه خواهد بود. رنگ مشكى 
فضايى (Space Black) كه آيفونهاى جديد 
را معرفى مى كنند جايگزين خاكسترى فضايى 

در آيفونهاى فعلى خواهد شد.
مشكى فضايى كه اپل در آيفونهاى جديديش 
معرفى خواهد كرد تيره تر از خاكسترى فضايى 
است كه هم اكنون در آيفونهاى 6 و 6 پالس 

به كار گرفته است.

عبور فروش آيفون از مرز يك ميليارد؛
انتشار اطالعات جديد درباره رنگ آيفون 7 !
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امام رضا عليه السالم : 
عده اى  به  دنبال  ثروت  هستند 
ولى  به  آن  نمى رسند و عده اى  

به  آن  رسيده اند ولى  قرار 
نمى گيرند و بيشتر مى طلبند.

صاحب امتياز و مدير مسوول : صادق سالمت دومصاحب امتياز و مدير مسوول : صادق سالمت دوم
زير نظر شوراي نويسندگانزير نظر شوراي نويسندگان
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