
مسئولين اتوبوسرانى اهواز چه مى كنند؟
كمترين رضايتمندى ، ناشى از ضعيف ترين خدمات

مى توان  مسيرها  برخى  در  اتوبوس ها  انتخاب  نحوه  در  راحتى  به  را  تبعيض 
هستند  مرفه  مناطق  به  متعلق  كه  اتوبوس هايى  كه  گونه اى  به  كرد  مشاهده 
وضعيت نسبتًا مناسبى دارند و اتوبوس هاى مربوط به مناطق مستضعف نشين 
نه تنها سيستم سرمايشى مناسبى ندارند بلكه اتوبوس هاى فرسوده نيز دارند، 
عالوه بر آن تعداد اتوبوس ها به دليل اندك بودنشان، مردم را دقايق زيادى در 

ايستگاه ها معطل مى كنند.
در برخى از مناطق هم شاهد ايستگاه هاى به اصطالح مكانيزه هستيم كه به 
نوبه خود كار پسنديده اى است و زمانى اين اقدام به درجه مطلوبيت مى رسد 
كه سيستم هاى سرمايشى  كه در آنجا تعبيه شده روشن باشند و در اوج نياز 
مسافران قفل نباشد! البته احداث اين نوع ايستگاه ها در همه مناطق با توجه به 

گرماى شديد ، ضرورت دارد.
ناوگان  وضعيت  بهبود  به  نسبت  بايد  شهر  شوراى  اعضاى  و  شهردارى 
اتوبوسرانى اهواز اقدام كنند و هر از گاهى به جاى سوار شدن در ماشين هاى 
مدل باال از وسايل حمل و نقل عمومى استفاده كنند تا از نزديك با مشكالتى 

كه مردم در اين گرماى طاقت فرسا تحمل مى كنند، آشنا شوند.
آقاى زنگنه عضو شوراى اسالمى شهر اهواز خواستار تقويت ناوگان اتوبوسرانى 
اهواز شده و گفته: در اين كالنشهر حدود 200 دستگاه اتوبوس فعال هستند كه 
اهواز 700  بودجه  در  كرد:  اظهار  ايشان  است!  استاندارد  پنجم  يك  تعداد،  اين 
ميليون ريال براي خريد اتوبوس مصوب شده بود اما حتي يك اتوبوس خريداري 
نشده است! وي افزود: بر اساس جمعيت بايد حدود يك هزار دستگاه اتوبوس در 
اهواز فعال باشد اما هم اكنون كمتر از 200 دستگاه در اين كالنشهر فعال است!

متاسفانه عالوه بر تمام كم و كاستى ها، گراني بليط اتوبوس بر مشكالت مردم 
افزوده است و شهروندان در چند سال گذشته شاهد بهبود كيفيت حمل و نقل 
شهرى نبوده اند. امروزه نقش ناوگان اتوبوسرانى در كاهش ترافيك شهرى بر 
هيچ كس پوشيده نيست به همين جهت كالنشهرها به سرعت در حال ارتقاء 
نيازهاى  ساختن  برآورده  ضمن  تا  هستند  اتوبوسرانى  ناوگان  كيفى  و  كمى 

شهروندان از آلودگى و ترافيك شهر بكاهند.
بجاى  همواره  خود  اتوبوسرانى  سيستم  تقويت  در  اهواز  كالنشهر  شهردارى  اما 
پيشرفت، راه پسرفت را دنبال مى كند اين درحاليست كه از سويى شاهد افزايش 
وسعت شهر به دليل گسترش حاشيه نشينى هستيم و از سويى ديگر اقليم آب و 
هواى گرم اين منطقه ضرورت وجود اتوبوس هاى مجهز به سيستم خنك كننده به 

تعداد مكفى را بيش از پيش نشان مى دهد.
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معاون دانشگاه آزاد شوشتر خبر داد؛
كسب رتبه نخست كشورى در مسابقات قرآن 
و عترت توسط دانشجوى دانشگاه آزاد شوشتر

معاون دانشجويى و فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شوشتر 
از كسب رتبه نخست كشورى در مسابقات قرآن و عترت توسط 

دانشجوى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شوشتر خبر داد.
حيدرى  مرتضى  كرد:  اظهار  شهريارى  موسى  حجت االسالم 
آل كثير دانشجوى دانشگاه آزاد واحد شوشتر با شركت در بيست 
آزاد  دانشگاه  عترت  و  قرآن  سراسرى  مسابقات  دوره  يكمين  و 

اسالمى موفق به كسب رتبه نخست كشورى شد.
وى افزود: اين دانشجوى كارشناسى ارشد واحد شوشتر توانست 
در بيست و يكمين دوره مسابقات سراسرى قرآن و عترت، بخش 
هنر و ادبيات دينى، در رشته شعر رتبه نخست كشورى را از آن 

خود سازد.
معاون دانشجويى و فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شوشتر با 
بيان اين كه وجود چنين دانشجويانى مايه افتخار ايران اسالمى 
هستند، عنوان كرد: قرار است تجليل از نفرات برتر بخش هنر و 
و  قرآن  سراسرى  مسابقات  دوره  يكمين  و  بيست  دينى  ادبيات 
عترت، روز شنبه مورخ 27 شهريور به ميزبانى همدان برگزار شود.

مالقات شهردار منطقه هفت 
با پرسنل خدمات شهرى

به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه هفت دو روز گذشته 
از  دعوت  با  صميمى  و  گرم  نشستى  در  منطقه  شهردار  شهنى 
بررسى  به  اجراييات  و  سبز  فضاى   ، خدمات  هاى  واحد  پرسنل 
مسائل و مشكالت آنان پرداخت . در اين نشست ابتدا پرسنل به 
از  پس  و  كردند  عنوان  را  مشكالتى  سپس  پرداخته  خود  معرفى 
آن مسئولين با طرح پاره اى از مسائل ، گزارش عملكرد خود را 

اعالم نمودند .
در  پرسنل  حقوق   ، پروردگار  لطف  به   : گفت   7 منطقه  مدير 
تمامى واحد ها به روز رسانى شده است و از اين بابت خوشحال 
هستيم كه با توجه به تمامى كاستى هاى سطح منطقه توانستيم 
درآمد هاى منطقه را به نقطه اى برسانيم كه شرمنده نيروهاى 

زحمتكش و هميشه كوشا نباشيم .
علم  به  كوتاه  اى  اشاره  با  خود  هاى  صحبت  ادامه  در  شهنى 
به  را  خود  كار  عضوى  زمان  هر  سيستم  يك  در  افزود:  مديريت 
ايجاد  وقفه  سيستم  تمام  كارآمدى  در  ندهد  انجام  احسن  نحو 
ميكند و بايد به اين موضوع توجه كرد كه فعاليت موثرهر يك از 

اعضا تكميل كننده كار ديگرى است .
وى در ادامه گفت : پرسنل بايد احساس كنند كه كارشان مورد 
رصد قرار مى گيرد و نحوه عملكردشان در سيستم موثر است .و 
هر زمان كه اعضا فارغ از هر گونه سمت و جايگاهى احساس كند 
كه عملكردشان در روند كار موثر است قاعدتا با دلگرمى بيشترى 
وظايف خود را انجام مى دهد. شهنى پس از ارايه گزارشى كوتاه از 
نحوه كسب درآمد و سختى هاى فراوانى كه در اين مسيرهر يك 
از پرسنل متحمل شده اند ، خواستار جديت نيروهاى زحمتكش 
اين منطقه شد و عنوان كرد: ما بايد به گونه اى عمل كنيم كه 

در نگاه مردم و مسئولين عملكردمان به وضوح مشخص باشد.
و  تشكر  منطقه  شهردار  از  شهردارى  زحمتكش  پرسنل  پايان  در 

قدردانى كردند .

جداول فرسوده سطح منطقه چهار
در حال ترميم مى باشند

چهار،  منطقه  شهري  خدمات  زيباسازى  واحد  نيروهاى  تالش  با 
مساحتي از جدول هاى بلوار كارگر شرقى در حال ترميم مى باشند.
به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه چهار مصطفى سوارى 
معابر،  بهسازى  منظور  به  گفت:  منطقه  شهرى  خدمات  معاون 
و  توسعه  منظور  به  همچنين  و  فرسوده  جداول  اصالح  بازسازى، 
آبادانى و حفظ بهداشت محيط اين معاونت توسط نيروهاى واحد 
زيباسازى خدمات شهري، اقدام به جدولگذارى و ترميم جدولهاى 

فرسوده بلوار كارگر شرقى نمود.
سوارى افزود: نيروهاى زيبا سازى منطقه در ادامه برق ساختمان 
ادارى منطقه را تعمير و همچنين برق تابلوى پمپ آب خام جنب 

پل پنجم را نيز تعمير نمودند.

مدير تعاون اداره كل تعاون خوزستان خبر داد؛
تجليل از 16 تعاونى برتر ملى و استانى در خوزستان

مدير تعاون اداره كل تعاون خوزستان با بيان اينكه از 16 تعاون 
برتر استانى و ملى تجليل شد، گفت: اين تعاونى ها در حوزه هاى 
توليد، خدمات و صنعت فعاليت كردند. عبدالكريم انصارى زاده با 
بيان اينكه از 16 تعاون برتر استانى و ملى تجليل شد، اظهار كرد: 
اين تعاونى ها در حوزه هاى توليد، خدمات و صنعت فعاليت كردند.

به روز  مجامع،  برگزارى  اشتغال زايى،  را،  تعاونى ها  اصلى  هدف  وى 
بودن، سود دهى و صادرات عنوان كرد و افزود: اين عوامل باعث شدند 
تا در سايت ويژه تعاونى ها شركت و هر تعاونى موفق به كسب امتياز 

در توليد، اشتغال زايى و... شود و به عنوان برتر دست پيدا كند.
مدير تعاون اداره كل تعاون خوزستان گفت: در سايت تعاونى هاى برتر 
417 تعاونى ثبت نام كردند كه 130 عدد آن به مرحله داورى رسيدند و 

از بين اين تعداد نيز 16 تعاونى به عنوان برتر انتخاب شدند.
انصارى زاده با اشاره به اينكه تعاونى هاى برتر در شهرستان هاى، 
آزادگان،  دشت  شادگان،  آبادان،  شوشتر،  دزفول،  انديمشك، 
كرد:  تصريح  بودند  اهواز  و  بهبهان  باغملك،  ايذه،  رامهرمز، 
تعاونى ها در صورت درخواست تسهيالت مزايايى مانند سود 25 

درصد و ضمانت 70 درصدى صندوق را خواهند داشت.

مديركل حج و زيارت خوزستان:
امسال هيچ خوزستانى به حج تمتع نرفته است

خوزستانى  هيچ  گفت:  امسال  خوزستان  زيارت  و  حج  مديركل 
به  تمتع  حج  فريضه  انجام  براى  ديگرى  كشور  هيچ  طريق  از 
چند  هر  كرد:   اظهار  حويزاوى  ناصر  است.  نكرده  سفر  عربستان 
عربستان اعالم كرده كه ايرانيانى از طريق كشورهاى ديگر ويزا 
دريافت كرده و در موسم حج تمتع به اين كشور سفر كرده اند، ولى 

مشخص نيست كه اين ايرانيان ساكن ايران باشند.
كرده،  ياد  آنها  از  عربستان  كه  ايرانيانى  است  ممكن  افزود:   وى 
كه  باشند  آمريكايى  و  اروپايى  كشورهاى  تبعه  ايرانى تبارهاى 

اصالت ايرانى هستند ولى تبعه كشور ديگرى شده اند.
حويزاوى گفت: تا آنجا كه ما اطالع داريم امسال هيچ خوزستانى 
به  ديگرى  كشور  هيچ  طريق  از  تمتع  حج  فريضه  انجام  براى 

عربستان سفر نكرده است.

تان تانا ا
امام جمعه موقت اهواز :

ارتباط خانواده با مسجد، جامعه را 
در سمت و سوى صحيح قرار مى دهد

به  توجه  با  گفت:   اهواز  موقت  جمعه  امام 
اجتماعى  و  روانى  و  معرفتى  كاركردهاى 
از  يكى  مسجد  با  خانواده  ارتباط  مساجد، 
مهم ترين راهكارهايى است كه مى تواند جامعه 

را در سمت و سوى صحيح قرار دهد.
كرد:   حسن زاده  اظهار  سيدابوالحسن  آيت ا... 
سياست هاى كلى خانواده ابالغى توسط رهبر 
در  خانواده  اهميت  بر  ناظر  انقالب،  معظم 
سالم  و  ارزشى  و  پويا  نظام  يك  شكل گيرى 
و رو به جلو است. بخش مهمى از مولفه هايى 
كه در مدينه فاضله و يك جامعه ايده آل مى 

خواهيم، به خانواده برمى گردد.
عنوان  به  كه  آن چه  سوم  بند  افزود:   وى 
سياست هاى كلى خانواده به سران سه قوه و 
ابالغ  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رييس 
شده، در مورد خانواده و هويت اسالمى و ملى 
و صيانت از خانواده و جامعه و برجسته كردن 

كاركردهاى ارتباط خانواده و مسجد است.
در  مسجد  كاركردهاى  به  اشاره  با  حسن زاده 
جامعه ادامه داد: بخش مهمى از كاركردهاى 

انسان  معنوى  بعد  و  عبادت  به  مسجد 
اختصاص دارد؛ عبادت براى انسان ها آرامش 
اگر  بنابراين  و  مى آورد  همراه  به  مصونيت  و 
بعد عبادى در خانواده ها تقويت شود، خانواده 
نگه  مصون  آسيب ها  و  آفات  و  خطرها  از  را 

مى دارد و بخش مهمى از اين امر در ارتباط با 
مسجد به دست مى آيد.

وى با اشاره به  بعد معرفتى مسجد گفت:  كسى 
كه به طور مرتب در مسجد حضور دارد،  بيان 
احكام توسط امام جماعت مسجد، بيان مسائل 

اعتقادى، تفسير قرآن و ديگر بحث هاى مهم 
معرفتى در مسجد، بعد معرفتى انسان را تامين 
مصونيت  به  يابد،  ارتقا  بعد  اين  اگر  و  مى كند 

خانواده كمك خواهد كرد.
كاركرد  كرد:  اظهار  اهواز  موقت  جمعه  امام 
ديگر مسجد، ارتباط دادن مردم با انسان هاى 
خواهيم  نمى  است.  مسئوليت گرا  و  آرمانگرا 
مسجد  به  منحصر  موضوع  اين  كه  بگوييم 
بعد  از  مهمى  بخش  مسجد  قطعا  ولى  است 
مى كند.  تامين  را  انسان  در  مسئوليت پذيرى 
با  برخاست  و  نشست  و  آشنايى  و  ارتباط 
انسان هايى كه احساس مسئوليت مى كنند، در 
مقابل بى بند و بارى و الابالى بودن و بارى به 
هر جهت بودن است كه به مصونيت خانواده 

منتهى مى شود.
و  معرفتى  كاركردهاى  به  توجه  با  گفت:  وى 
با  خانواده  ارتباط  مساجد،  اجتماعى  و  روانى 
مسجد يكى از مهم ترين راهكارهايى است كه 
صحيح  سوى  و  سمت  در  را  جامعه  مى تواند 

قرار دهد.

خبر خبر

اهداى اعضاى دختر 20 ساله اهوازى 
به بيماران نيازمند

معاون مركز پيوند و فراهم آورى اعضا دانشگاه جندى شاپور اهواز 
از اهداى اعضا يك دختر جوان اهوازى به بيماران نيازمند خبر داد.

دكتر عباس چنانه اظهار كرد:  "زهرا شحيطى" بيمار ديابتى 20 
ساله اهوازى از 9 شهريورماه در بيمارستان گلستان اهواز بسترى 
بود و در پى تشديد مشكالت بيمارى و با كاهش سطح هوشيارى 

متاسفانه دچار مرگ مغزى شد.
توسط  بيمار  اين  مغزى  مرگ  شدن  محرز  از  پس  افزود:   وى 
موافقت  فرزندشان  اعضاى  اهداى  با  شحيطى  خانواده  پزشكان، 
اهوازى،  بيمار  اين  اعضاى  اهداى  عمل  داد:   ادامه  چنانه  كردند. 
ساعت 20 دو شب گذشته در اتاق عمل پيوند اعضا بيمارستان 
گلستان اهواز انجام و دو كليه زنده ياد زهرا شحيطى به دو بيمار 
جوان خوزستانى پيوند شد. كبد اين بيمار نيز جهت پيوند به يك 

بيمار نيازمند به بيمارستان نمازى شيراز منتقل شد.

پيش بينى برداشت 4500 تن خرما 
از نخلستان هاى اهواز

مدير اداره جهاد كشاورزى اهواز گفت: پيش بينى مى كنيم امسال 
4500 تن خرما از نخلستان هاى اين شهرستان برداشت شود.

اين  در  برداشت  قابل  نخيالت  سطح  كرد:  اظهار  نيسى  عبدالرضا 
مزارع  اين  از  هكتار  تاكنون 150  كه  است  هكتار  شهرستان 450 
برداشت شده و ميزان برداشت محصول خرما از اين اراضى 1700 تن 
بوده است. وى افزود: متوسط سطح عملكرد در هر هكتار 11 تن است 
كه اين ميزان نشانگر رشد 11 درصدى در زمينه سطح عملكرد مزارع 

و توليد خرما در سال جارى نسبت به سال گذشته است.
رقم  به  اهواز  در  خرما  ارقام  درصد   70 اين كه  بيان  با  نيسى 
استعمران اختصاص دارد، خاطرنشان كرد: عمليات برداشت خرما 
از نخلستان هاى اين شهرستان از 10 شهريورماه آغاز شده است 

و اين عمليات تا 5 مهر ادامه دارد.
وى بيان كرد: قيمت خريد توافقى خرما توسط دولت به ازاى هر 
كيلوگرم 1600 تومان تعيين شده و در حال حاضر خريد توسط 

2 مركز خريد در اين شهرستان آغاز شده و در حال انجام است.
نيسى گفت: خسارات نخيالت شهرستان مربوط به سال گذشته 
كه ناشى از بروز پديده خشكسالى، گردوخاك و غيره بوده، هنوز 
پرداخت نشده است كه انتظار داريم صندوق بيمه اين خسارات را 

سريعتر پرداخت كند.

رئيس دانشگاه علمى كاربردى خوزستان خبرداد:
تأسيس اولين دانشگاه مهارتى در منطقه آزاد اروند

رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى خوزستان گفت: مركز علمى 
كاردانى  رشته  سه  در  امسال  مهر  از  اروند  آزاد  منطقه  كاربردى 
كرد:  اظهار  حسين زاده  على حسين  دكتر  مى پذيرد.  دانشجو 
اين  خرمشهر،  و  آبادان  در  فراوان  پتانسيل هاى  وجود  على رغم 
پيگيرى هاى  طى  كه  بود  مهارتى  دانشگاه  فاقد  تاكنون  منطقه 
انجام شده پس از گذشت 25 سال از عمر دانشگاه علمى كاربردى 
اولين مركز علمى كاربردى در در آبادان و خرمشهر تأسيس شد.

وى افزود: اين مركز از مهرماه جارى در سه رشته كاردانى مكانيك 
شناورهاى صيادى، گردشگرى حرفه اى و اطفاى حريق شهرى 
دانشجو مى پذيرد؛ عالقه مندان به تحصيل در اين مركز مى توانند 
 www.sanjesh.org تا 17 شهريورماه با مراجعه به سايت

نسبت به ثبت نام در رشته هاى اين مركز اقدام كنند.
رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى خوزستان گفت: اميدواريم با 
شروع به كار اين مركز رشته هاى جديدى را با توجه به نيازهاى بازار 
كار منطقه راه اندازى كنيم. البته الزم است از زحمات دكتر اميد رئيس 
دانشگاه علمى كاربردى قدردانى كنم چراكه در زمان انتشار دفترچه 
وجود  كاربردى  علمى  دانشگاه  دفترچه  در  كاردانى  رشته  سه  اين 
نداشت و ايشان با هماهنگى كه انجام دادند، اين مشكل را رفع كردند.

برگزارى تور بازديد و مذاكره تجارى با 
شركت كشت و صنعت نيشكر ميرزا كوچك خان

معاون صنايع كوچك شركت شهركهاى صنعتى خوزستان گفت: 
تور بازديد و مذاكره تجارى با شركت كشت و صنعت نيشكر ميرزا 
خوشه  عمل  هاى  برنامه  سازى  پياده  راستاى  در  خان  كوچك 
ادوات كشاورزى خوزستان و متناسب با استراتژى توسعه خوشه با 

همكارى فن بازار منطقه اى استان خوزستان برگزار شد.
خوزستان؛  صنعتى  شهركهاى  شركت  عمومى  روابط  گزارش  به 
على خسروى مفرد با اشاره به اينكه در اين بازديد 7 شركت توليدى 
خوزستان  كشاورزى  ادوات  خوشه  توسعه  عامل  همراه  به  توانمند 
شركت داشتند اظهار داشت: اين بازديد از بخش كشاورزى و بخش 

صنعت شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان انجام گرفت.
توليدى  واحدهاى  نمايندگان  از  كدام  هر  ادامه  در  افزود:  وى 
هاى  زمينه  و  دادند  ارائه  را  خود  توليدات  و  خدمات  توانمندى، 
و  مشخص  صنعت  و  كشت  شركت  و  خوشه  مشترك  همكارى 
برنامه ريزى شد تا يك نوع دستگاه ساخته شركت صنعت تراش 
با نام روتيواتور نيشكر )ساب سويلر) به شركت كشت و صنعت 

منتقل و نحوه كاركرد آن مورد ارزيابى قرار گيرد .
معاون صنايع كوچك شركت شهركهاى صنعتى خوزستان بيان 
فرآورى  كارخانه  مصرفى  اقالم  برخى  تامين  مورد  در  داشت: 
خوبى  توافقات  نيز  قطعات  ساير  و  چاقو  زنجير،  همچون  نيشكر 
صورت گرفته است. گفتنى است ساخت كابين تراكتور، دستگاه 
بسته بندى و يا پخش كن باگاس و نهركن مخصوص زمين هاى 

نيشكر نيز از ديگر موضوعات مطرح شده بود.

مگاولت   100 يدكى  ترانس  انتقال  و  ساخت 
آمپرى نيروگاه دوم سد شهيد عباسپور

ترانس قدرت 100 مگاولت آمپرى يدكى نيروگاه دوم سد شهيد 
عباسپور به محل ترانس هاى قدرت اين نيروگاه انتقال يافت.

به گزارش شبكه خبرى سازمان آب و برق خوزستان، معاون فنى 
و مهندسى سد و نيرگاه شهيد عباسپور با اعالم اين خبر گفت: 
سازمان  كارشناسان  نظر  زير  ترانس  اين  ساخت  عمليات  اجراى 
آب و برق خوزستان و متخصصان نيروگاه شهيد عباسپور صورت 
گرفت و پس از انجام تست هاى فنى به محل ترانس هاى قدرت 

نيروگاه دوم سد شهيد عباسپور انتقال يافت.
عباسپور  شهيد  سد  دوم  نيروگاه  افزود:  ادامه  در  الماسى"  "رضا 
تاكنون فاقد ترانس يدكى بوده كه رفع اين مسئله از مهم ترين 
دغدغه هاى موجود در بخش توليد انرژى برق در نيروگاه دوم 
بوده، چرا كه در صورت بروز هرگونه مشكل در ترانس هاى اين 

نيروگاه، واحد مربوطه قادر به ادامه فعاليت و توليد انرژى نبود.
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فرماندار اهواز با بيان اينكه انتخابات هيات رئيسه 
شوراى شهر اهواز تا هفته آينده تعيين تكليف مى 
شود گفت: به اعضاى شورا تا شنبه آينده مهلت 

داده ايم كه انتخابات را برگزار كنند.
نشست  كرد:  اظهار  بيرگانى  ارزانى  اسماعيل 
اعضاى شوراى شهر اهواز براى انتخاب هيات 
رئيسه قرار بودچهارشنبه گذشته برگزار شود اما به 

دليل غيبت تعدادى از اعضا اين نشست لغو شد.
وى افزود: اعضاى شورا قصد داشتند دوشنبه هفته 
جارى جلسه علنى را با دستوركار ديگرى برگزار 
كنند اما به آنها اعالم شد كه نخستين نشست 
اعضا بايد با دستوركار انتخاب هيات رئيسه باشد، 

به همين دليل اين نشست نيز لغو شد.
كه  صورتى  در  كرد:  تاكيد  بيرگانى  ارزانى 
شوراى اسالمى شهر تا شنبه آينده انتخابات را 
برگزار نكند، فرماندارى آن را اجرا خواهد كرد.
وى همچنين با اشاره به اختالفات اعضاى شوراى 
شهر اهواز در خصوص انتخابات هيات رئيسه گفت: 
از عمر اين دوره شورا مدت كمى در حدود 10 ماه 
باقى مانده و اعضاى شورا نبايد كارى كنند كه اين 

دوره شورا به كام مردم تلخ شود.
فرماندار اهواز افزود: متاسفانه شاهد هستيم كه 
اعضاى شوراى چهارم هر ساله در زمان انتخاب 
هيات رئيسه گروه بندى ها و موضع گيرى هايى 

كرده و با يكديگر اختالف پيدا مى كنند.
وى با بيان اينكه انتخاب رئيس شورا اتفاق خاصى 
به شمار نمى آيد و همه اعضا طبق قانون مى 
توانند نامزد شوند، گفت: چه دليلى دارد كه هر 
سال براى انتخاب هيات رئيسه شاهد اختالف 
و  شهر  كار  و  باشيم  شورا  اعضاى  دعواهاى  و 

شهروندان عقب بيفتد و دچار اختالل شود؟
بر اساس اين گزارش، انتخابات هيات رئيسه شوراى 
اسالمى شهر اهواز كه قرار بود صبح چهارشنبه 

برگزار شود به دليل غيبت 9 عضو شورا لغو شد.
ناجى  شهر)  شوراى  فعلى  عالسوند(رئيس  رامى 
سوارى (نايب رئيس)، حجت مظفرى، كاظم سوارى، 

مريم ابريشم كار، هدايت ممبينى، احمد باورساد، زيبا 
صالح پور و غالمرضا سبزعلى غايبان نشست بودند.

اهواز  در  شهر  اسالمى  شوراى  رئيس  انتخاب 
هميشه با حاشيه و چالش روبه رو بوده است. 
شوراى  رئيسه  هيات  انتخابات  نيز  پارسال 
اسالمى شهر اهواز كه بايد 12 شهريور برگزار 

مى شد، تا 23 شهريور به تعويق افتاد.
شوراى  دوره چهارم  فعاليت  سال  نخستين  در 
رئيس  عنوان  به  عالسوند،  رامى  اهواز  شهر 
االسالم  حجت  دوم  سال  در  شد،  انتخاب 
عالسوند  دوباره  سوم  سال  در  و  نيا  سعادت 

براى اين سمت انتخاب شده بود.

 فرماندار اهواز براى برگزارى انتخابات هيات رئيسه شوراى شهر، چهار روزمهلت داد

استاندار خوزستان تاكيد كرد ؛ 

لزوم تكميل 195واحدمناطق آلوده مسجدسليمان

و  تكميل  لزوم  بر  خوزستان  استاندار 
آلوده  مناطق  مسكونى  واحد   195 تحويل 

مسجدسليمان تا 2 ماه آينده خبر داد.
سفر  در  گذشته  شب  دو  شريعتى  غالمرضا 
آلوده  مناطق  از  بازديد  از  و  مسجدسليمان  به 

پروژه  اجرايى  روند  بررسى  و  گاز  و  نفت  به 
فرودگاه اين شهر اظهار كرد: هزينه شبكه برق 
با سازمان برق است و شخصى نبايد پرداختى 
داشته باشد، متاسفانه اين يك رسم غلط بوده 
كه در دولت قبل صورت گرفت كه پول شبكه 

را از مردم بگيرند.
وى افزود: نقش حاكميتى در پروژه جابه جايى 
واحدهاى مسكونى مناطق آلوده به نفت و گاز 
دليلى  چه  شده،  عمل  ضعيف  مسجدسليمان 
دارد با هزينه زياد برق زيرزمينى كشيده شود 

بعد پروژه نيمه تمام باقى بماند.
استاندار خوزستان تصريح كرد: جايى كه عده 
اى از نظر مالى وضعيت خوبى ندارند پول را 
خرج برق زيرزمينى كنيم اما پروژه نيمه كاره 
باقى بماند و عده اى بى خانمان باشند. اينگونه 

اقدامات غير كارشناسى است.
اخذ هزينه شبكه برق از مردم ممنوع

شريعتى ادامه داد: چه دليلى دارد ميلياردها براى 
مردم  از  پول  اخذ  شود؟  هزينه  زيرزمينى  برق 
زمينه  اين  در  و  است  ممنوع  برق  شبكه  براى 
سازمان برق به زور از مرم پول شبكه مى گيرد.
وى عنوان كرد: وزير وقت خالف قانون گفت 
كه اگر كسى حاضر است براى شبكه برق پول 
بدهد از او پول بگيريد! 45 هزار تومان يارانه 

انشعاب  حق  تومان   500 مقابل  در  اما  داده 
گرفته اند. از اين پس تحت هيچ شرايطى نه 
شخصى در استان حق دارد هزينه شبكه بدهد 
و نه سازمان برق حق دارد حق شبكه اخذ كند.
شريعتى گفت: اين ها باعث مى شود حق تمام 
دوش  روى  هزينه  و  رفته  باال  مسكن  شده 
مردم زياد شود. كسانى كه در اين منازل جابه 
انشعاب  هزينه  نصف  بايد  بروند  خواهند  مى 

برق را پرداخت كنند.
استاندار خوزستان بيان كرد: 195 واحد مسكونى 
اين پروژه بايد ظرف دو ماه آينده تحويل داده 
شود و براى باقى آن يك برآوردى انجام شود تا 
در سفر هفته آتى به تهران اقدامات و پيگيرى 

هاى الزم را در اين زمينه انجام دهم.
وى اضافه كرد: براى 315 واحد از اين واحدها 
80 درصد پيشرفت دارد يك برآورد مالى شود 
واحد   180 براى  و  گيرند  قرار  اولويت  در  تا 
ديگر نيز كه 57 درصد پيشرفت داشته برآورد 

جداگانه شود.

جمهورى،  رياست  نهاد  سرپرست  كل  معاون 
راهبرد اصولى دولت يازدهم را حمايت عملى 
از توليد داخل و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى 

مورد نظر مقام معظم رهبرى عنوان كرد.
به  سفر  در  شنبه  سه  روز  بانك  مرتضى 
از  ديدار  و  خرمشهر  و  آبادان  هاى  شهرستان 
روند ساخت شناور و كشتى در شركت كشتى 
سازى اروندان خرمشهر، با تجليل از اقدامات 
و  كشور  خودكفايى  راستاى  در  گرفته  صورت 
اشتغالزايى، گفت:با توجه به مصوبات دولت و 
پيگيرى هاى ستاد تحقق اقتصاد مقاومتى اميد 
قدرت  با  داخل،  توليد  از  حمايت  كه  رود  مى 

بيشترى ادامه يابد.
از  حمايت  موضوع  حقيقت  كرد:در  تاكيد  بانك 
توليد داخل از موضوعاتى است كه در چارچوب 
اقتصاد مقاومتى، مصوبات محكم و دقيقى دارد و 
واحدهايى كه مى توانند نيازهاى داخلى را تامين 
و توليد كنند، دستگاه هاى اجرايى دولت و حتى 
بخش خصوصى به عنوان مصرف كننده موظفند، 

از امكانات ساخت داخل استفاده كنند.
از  كااليى  بخواهد،  دستگاهى  گفت:اگر  وى 
بحث  هم  بايد  حتما  كند،  وارد  كشور  از  خارج 
ارز، نيازها و ساير مجوزهاى الزم را بر اساس 

سلسله مراتب و كسب مجوز از وزارت صنعت 
معدن و تجارت، گمرك و ديگر واحدها اخذ كند 
و واحدهايى كه مجوز واردات نيز صادر مى كنند 
نيز بايد نظارت، رسيدگى و پيگيرى كنند كه اگر 
كااليى امكان ساخت در داخل داشته و در كشور 

توليد شود، از خارج وارد نشود.
جمهورى  رياست  نهاد  سرپرست  كل  معاون 
نيز  اكنون  كرد:هم  تصريح  سخنانش  ادامه  در 
بسيارى از اين موارد مورد توجه قرار گرفته، ولى 
خالء هايى وجود دارد و برخى نيز سوء استفاده 
مى كنند، ولى دولت مصمم است كه اين قانون 

را تعميم داده و با قدرت آن اجرا كند.
وى در خصوص راهبردهاى دولت در خصوص 
حمايت از توليد داخل در صنايع كشتى سازى 
بر  مختلفى  شناورهاى  و  ها  افزود:كشتى  نيز 
اساس نيازهاى دستگاه ها نظير نيروى انتظامى، 
سازمان بنادر و دريانوردى و ديگر سازمان ها با 
استفاده از توانمند يداخلى ساخته مى شود كه 
واحدهاى  و  واحدها  اين  هماهنگى  بايد،  حتما 

نيازمند به شناور يا كشتى ايجاد شود.
بانك افزود:تحقق اين مهم با توجه به سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى و برنامه هاى دولت، در دستور كار 
است و به توليد كنندگان شناور و كشتى نيز در 

خرمشهر پيشنهاد شد تا گزارش كاملى از شرايط 
اين واحدهاى صنعتى اعم از امكانات و توانمنديها 
ارائه شود تا در دولت و معاونت رياست جمهورى 

مورد بررسى قرار گيرد.
هماهنگى  اساس  كرد:بر  تصريح  مسئول  اين 
انجام شده، مقرر شد كه استاندار خوزستان نيز 
جمهورى،  رئيس  اول  معاون  به  اى  نامه  در 
با تشريح توانمندى ها، ظرفيت ها و امكانات 

اين بخش و بر اساس ابالغ معاون اول رئيس 
جمهورى، توجه همه دستگاه ها به توانمندى 

داخلى در ساخت اين شناورها جلب شود.
صنعت  اين  در  فراوانى  افزود:متخصصان  وى 
فعالند كه تجربه هاى با ارزشى دارند و به نظر 
نيازهاى  تواند  مى  ظرفيت  اين  كه  رسد  مى 
كشور را بر اساس برنامه ريزى و زمانبندى و 

سفارش دستگاه ها تامين كنند.

 معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهورى :

 راهبرد دولت، حمايت از توليد داخل و تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتى است



3 ھان ان و ھانا ان و ا
كشف گور دسته جمعى در فلوجه با 550 جنازه

عناصر  به  متعلق  جمعى  دسته  گور  يك  عراق  امنيتى  نيروهاى 
كه 550  كردند  كشف  عراق  فلوجه  شهر  در  داعش  تروريستى 

جنازه در آن مدفون شده بود.
اجساد  حاوى  جمعى  دسته  گور  يك  عراق  امنيتى  نيروهاى 
تروريست هاى به هالكت رسيده را در شهر فلوجه كشف كردند.
جمعى  دسته  گور  اين  در  داعش  تروريستى  عناصر  جنازه   550
قبرهايشان  روى  بر  نيز  تكفيرى  عناصر  اين  اسامى  و  مدفون 
مسئوالن  از  عبدالرضا»  راستا «جليل  همين  در  بود.  شده  ثبت 
امنيتى عراق گفت: در ميان اجساد داعشى، عناصرى با تابعيت 
ها  بمب  كردن  خنثى  حال  در  ما  داشت.  وجود  وخارجى  عربى 
هستيم و روز 15 سپتامبر اين شهر براى بازگشتن ساكنان خود 

به منازلشان آماده خواهد بود.
سنگين  حمالت  از  پس  داعش  تكفيرى  گروه  است  گفتنى 
به  فلوجه،  در  عناصرش  هالكت  و  عراق  امنيتى  نيروهاى 
سرعت جنازه هاى آنها را دفن مى كرد تا مانع از تضعيف روحيه 

تروريست هاى اين گروه شود.

7 كشته و 14 زخمى بر اثر انفجار در بيمارستانى 
در الكراده بغداد

در  داعش  تكفيرى  عناصر  توسط  تروريستى  انفجار  يك  اثر  بر 
بيمارستانى در الكراده عراق بيش از 20 نفر كشته و زخمى شدند.
مردم  به  حمالت  و  خود  وحشيانه  جنايات  به  تروريستى  عناصر 
بى دفاع مردم عراق ادامه مى دهند و شهروندان اين كشور را 

همچنان به خاك و خون مى كشند.
در  شده  گذارى  بمب  خودرو  يك  ديروز  گزارش  اين  اساس  بر 
پايتخت  بغداد  در  واقع  الكراده  منطقه  در  عبدالمجيد  بيمارستان 

عراق منفجر شد كه منجر به قربانى شدن چندين نفر شد.
در پى اين انفجار تروريستى 7 شهروند عراقى جان خود را از دست 
دادند و 14 نفر ديگر نيز زخمى شدند. گروه تروريستى داعش با 

صدور بيانيه اى مسئوليت اين اقدام تروريستى را برعهده گرفت.
گفتنى است عناصر تروريستى داعش در ماه هاى اخير نيز بارها 
منطقه الكراده را هدف حمالت وحشيانه خود قرار داده بودند كه 

منجر به كشته و زخمى شدن صدها نفر شده بود.

لبنان در اطراف اردوگاه «عين حلوه» ديوار مى كشد
يك روزنامه كويتى به نقل از برخى منابع آگاه نوشت لبنان به 
دنبال كشيدن يك ديوار در اطراف اردوگاه فلسطينى «عين حلوه» 
«الراى»  روزنامه  به  فلسطينى  آگاه  منابع  است.  كشور  اين  در 
كويت اعالم كردند نيروهاى سياسى و ملى لبنان در حال حاضر 
درگير بررسى تصميمات دولت اين كشور براى ساخت يك ديوار 

در اطراف اردوگاه فلسطينى «عين حلوه» هستند.
بر اساس اين گزارش، اين تصميم به عنوان يك اقدام امنيتى 
استثنايى  براى كنترل ورود  و خروج، پر كردن خألهاى امنيتى 
ورود  منع  نيز  و  اردوگاه  اين  به  تعقيب  تحت  افراد  ورود  منع  و 

تروريست ها براى انجام عمليات صورت مى گيرد.
به  منجر  ديوار  اين  ساخت  كه  مى ترسند  آن  از  آگاه  منابع  اين 
شكننده شدن روابط لبنانى-فلسطينى شود و منبع اين ترس و 
بيم به فشارهاى بين المللى بازمى گردد كه لبنان به دو دليل با آن 
روبروست: اول اينكه عين حلوه نقطه عبور اصلى درمسير ساحلى 
بين المللى است كه صيدا را به جنوب متصل مى كند و نيروهاى 

«يونيفيل» از اين طريق عبور مى كنند.
شركت هاى  شدن  وارد  و  نفت  استخراج  آغاز  ميان  ارتباط  دوم: 
امنيتى  تهديدات  از  جلوگيرى  با  لبنان  جنوب  به  خارجى  نفتى 
شاهد  بار  يك  چند  از  هر  عين حلوه  اردوگاه.  اين  در  احتمالى 

درگيرى هاى شديد ميان گروه هاى مختلف است.

تحويل اولين سرى كمك هاى سازمان ملل 
به ساكنان "القياره" عراق

از  بخش  نخستين  كرد  اعالم  شنبه  سه  روز  ملل  سازمان 
كمك هاى غذايى اين سازمان طى دو سال اخير به دست 30 

هزار تن از ساكنان شهر القياره عراق رسيد.
تاريخ  در  عراق  دولتى  نيروهاى  كه  افتاد  آن  از  بعد  اتفاق  اين 
منطقه  يك  كه  القياره  از  را  داعش  تروريستى  گروه  اوت   25
استراتژيك براى داعش است بيرون رانده و آن را تصرف كردند.
ملل  سازمان  به  وابسته  سازمان  يك  كه  غذا"  جهانى  "برنامه 
القياره  شهر  سال  دو  به  نزديك  كرد:  اعالم  بيانيه اى  در  است 
رنج  شديد  گرسنگى  از  شهر  اين  مردم  بود.  دسترسى  غيرقابل 

مى برند و دسترسى خيلى كمى به كمك هاى غذايى دارند.
اظهار  عراق  در  غذا  جهانى  برنامه  سازمان  مدير  هيداك،  سالى 
القياره  ساكنان  به  گذشته  هفته  يك  در  كه  غذايى  كمك  كرد: 
و  بوده  كنسروى  غذاهاى  و  لوبيا  خرما،  شامل  شد  داده  تحويل 
همچنين داراى جيره هاى حاوى عدس، برنج، آرد و روغن نباتى 

كه براى مدت يك ماه كافى بود نيز بودند.
از  سياهى  دود  و  دارد  وخيمى  وضعيت  شهر  اين  گفت:  وى 
چاه هاى نفت اطراف آن كه از جانب افراطگران داعش در زمان 

درگيرى به آتش كشيده شدند به هوا برخاسته است.
اين سازمان اعالم كرد: همه فروشگاه هاى اين شهر يا از بين 
طرز  به  شهر  اين  در  غذايى  مواد  و  شده اند  تعطيل  يا  و  رفته 
خطرناكى كاهش يافته و مردم تنها با گندمى كه اخيرا برداشت 
كرده اند، زنده اند. همچنين دسترسى به آب آشاميدنى و خدمات 

پزشكى نيز براى مردم تقريبا غيرممكن است.

حمله توپخانه اى و هوايى 
ارتش رژيم صهيونيستى به شمال غزه

سالح توپخانه ارتش رژيم صهيونيستى بامداد ديروز پنج نقطه 
در شهرك بيت الهيا واقع در شمال غزه را هدف قرار داد. اين 

حمالت تلفات جانى در پى نداشت.
به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه العهد لبنان، توپخانه  و پهپادهاى 
اسرائيلى صبح ديروز دو برج ديده بانى وابسته به گردان هاى القسام 
در شهرك بيت الهيا در شمال غزه و اطراف منطقه الجمارك در 

همجوارى گذرگاه بيت حانون "ارز" را هدف قرار دادند.
 برخى منابع ديگر نيز گفتند، ارتش رژيم صهيونيستى بامداد 
باب  دو  و  مقاومت  پايگاه  دو  سمت  به  توپ  گلوله  پنج  امروز 
اين  كرد.  شليك  غزه  شمال  در  واقع  الهيا  بيت  در  منزل 
زيادى  خسارت هاى  اما  نداشته  پى  در  جانى  تلفات  حمالت 

به بار آورده است.
تيرانداز  تك  يك  كه  شد  مدعى  صهيونيستى  رژيم  ارتش 
غزه  مجاورت  در  ارتش  پايگاه هاى  از  يكى  سمت  به  فلسطينى 

تيراندازى كرده اما اين تيراندازى تلفاتى در پى نداشته است.

رهبر انقالب اسالمى با اشاره به وجود برنامه هاى 
از  جوانان  و  مردم  انحراف  براى  گسترده 
را  روحانيون  وظيفه ى  مهمترين  دين،  اصل 
«مقابله با نقشه  دين زدايى و عفت زدايى» خواندند.

پايگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزارى  گزارش  به 
اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، حضرت 
آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 
درس  جلسه  ابتداى  در  سه شنبه  روز  صبح 
حوزه هاى  جديد  تحصيلى  سال  در  فقه  خارج 
گسترده  برنامه هاى  وجود  به  اشاره  با  علميه، 
از  جوانان  و  مردم  دل  و  ذهن  انحراف  براى 
اصل دين، اولين و مهمترين وظيفه روحانيون 
عفت زدايى»  و  دين زدايى  نقشه  با  را «مقابله 
و  علميه  حوزه هاى  كردند:  تأكيد  و  خواندند 
و  مجازى  فضاى  شناخت  با  بايد  روحانيون 
مفاهيم  و  معارف  آن،  فرصتهاى  از  استفاده 

اسالمى را تبيين كنند.
اهميت  بر  تأكيد  با  خامنه اى  ا...  آيت  حضرت 
كار  در  و «موقعيت شناسى»  «وظيفه شناسى» 
كردند:  خاطرنشان  دينى  مسائل  بيان  و  تبليغ 
اگر وظيفه به درستى شناخته نشود، علم، تقوا 
و حتى شجاعت نيز اثر مثبت و مورد انتظارى 

نخواهد داشت.
رهبر انقالب اسالمى، «بصيرت» را به معناى 
و  خواندند  جامعه  واقعيات  و  نيازها  شناخت 
امروز  جواِن  بدانيم  يعنى  «بصيرت»  افزودند: 
چه نيازهايى دارد و بر لوح دل آماده و مشتاق 
او، چه چيزى نقش بسته يا بايد نقش ببندد؟

و  گزاف  هزينه هاى  به  اشاره  با  ايشان 
و  ايمـان  عليـه  فـراوان  برنـامه ريزى هـاى 

اعتقادات مردم گفتند: دشمن از طريق توليد و 
ترويج شبهات و همچنين توليد محتواى ضد 
عفت و حيا، به دنبال انحراف جوانان مؤمن 
و سالم از اصل دين و دريدن پرده هاى حيا 
است و امروز اين كار در بستر فضاى مجازى 

انجام مى شود.
حضرت آيت ا... خامنه اى، مقابله با اين نقشه 
را اولين و مهمترين وظيفه روحانيت خواندند و 

دانايان  و  علميه  حوزه هاى  خاطرنشان كردند: 
مذهب بايد قابليت مواجه شدن با لشكر عظيم 

دشمن را در خود ايجاد كنند.
ايشان با اظهار تأسف از ناآشنايى برخى مبلغان 
همچنين  و  رايانه اى  جديد  ابزارهاى  با  دينى 
فضاى  مسئله  اهميت  از  درست  درك  عدم 
فضاى  افزودند:  مسئوالن،  برخى  در  مجازى 
و  منافع  داراى  توأمان  صورت  به  مجازى، 
استفاده  با  بايد  كه  است  بى شمارى  مضرات 
از فرصتهاى آن، مفاهيم اسالمى را در سطح 
خصوص،  همين  در  و  كرد  ترويج  گسترده 
شوراى عالى فضاى مجازى با هدف تمركز در 

فكر، تصميم و اقدام تشكيل شد.
شبهات  شناسايى  خامنه اى،  ا...  آيت  حضرت 
كارهاى  جمله  از  را  آنها  به  پاسخ  و  روز 
افزودند:  و  برشمردند  علميه  حوزه هاى  مهم 
زيرا  ندارد،  فقاهت  با  منافاتى  هيچ  كار  اين 
بلكه  نيست،  عملى  احكام  به  منحصر  فقه، 
معارف  همان  واقع  در  االكبر»  ا...  «فقه 
شبهات  به  پاسخ  براى  بايد  و  است  اسالمى 
پردامنه  و  دقيق  كاوشهاى  همانند  نيز  دينى 

فقهى، اقدام و عمل كرد.

رهبر انقالب در جلسه درس خارج فقه :

«مقابله با نقشه  دين زدايى و عفت زدايى»
مهمترين وظيفه  روحانيون است

وزير اطالعات:
مردم از اتحاد مسئوالن آرامش پيدا مى كنند

جامعه  در  مسئوالن  اتحاد  از  مردم  گفت:  اطالعات  وزير 
آرامش پيدا مى كنند، در اين شرايط سرمايه گذار اشتياق 
براى سرمايه گذارى دارد و در نتيجه موجب سرعت بيشتر 

توسعه در كشور مى شود.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين  سيد محمود 
علوى وزير اطالعات در شوراى ادارى استان بوشهر با اشاره به 
وجود همدلى در بين مسئولين استان اظهار داشت: نماينده 
با  بوشهر  استاندار  و  پدرانه  مديريت  با  استان  در  فقيه  ولى 
بين  در  همدلى  فضاى  شدند  باعث  خود  نجابت  و  عقالنيت 

مسئولين و همچنين مسئولين با مردم وجود داشته باشد.
در  قواه  همه  بخش  رضايت  هاى  فعاليت  از  تشكر  با  وى 
استان افزود: از استان بوشهر هر چه مى شنويم پيوستگى، 
نغمه وحدت و همدلى است كه در پرتو هدايت علما ايجاد 
در  بوشهر  استان  كرد:  عنوان  اطالعات  وزير  است.  شده 
ديدگاه و باور مردم و مسئولين كشورى، استانى پيشگام در 
مقابله با هجوم و هجمه هاى دشمنان بوده است و در طول 
تاريخ در خط هدايت علماى بزرگ بوده اند و هيچ چيز نمى 

تواند اين جوانمردى ها را  نفى كند.
 علوى با بيان اينكه قانون براى مردم است نه مردم براى قانون 
افزود: اسالم و قرآن نيز آمده كه با بلند نظرى زندگى مردم را 
برپايه نظم هدايت كند نه اينكه مانع زندگى در آرامش شود. 
وى گفت: يكى از اهداف وزارت اطالعات ايجاد امنيت در جامعه 
است و در راستاى گشايش كار مردم فعاليت مى كند. وزير 
اطالعات گفت: در اغلب كشورها آبادترين نقاط شهرها در كنار 
ساحل است كه ما اين را تاييد مى كنيم چرا كه زندگى مردم در 
كنار ساحل موجب امنيت در سواحل مرزى نيز مى شود. علوى 
بيان كرد: امروز ارزش جايگاه دريا براى ما روشن است و بايد در 

كنار استفاده بهينه از دريا حافظ آن نيز باشيم.
وى خطاب به  مديران دستگاه هاى اجرايى استان بوشهر 
اظهار داشت: قرار گرفتن در حوزه مديريت يك نعمت است، 
نعمتى كه مستلزم شكرگزارى است و هيچ شكرگزارى بهتر 
بيان  با  اطالعات  وزير  نيست.  خلق  به  منت  بى  خدمت  از 
است  شده  استوار  شهدا  خون  با  نظام  اين  هاى  پايه  اينكه 
افزود: خدمت صادقانه و نگهداشتن حرمت و كرامت مردم 

موجب كاهش ناهنجارى هاى اجتماعى نيز مى شود.
 علوى عنوان كرد: پاسخگو بودن مديران موجب جذب و اعتماد 

مردم و در نهايت رضايتمندى جامعه از نظام مى شود.
وى با تاكيد براينكه نبايد با رفتارهايمان نظام را دو قطبى 
كنيم گفت: مردم از اتحاد مسئوالن در جامعه آرامش پيدا 
مى كنند، سرمايه گذار اشتياق براى سرمايه گذارى دارد و 

در نتيجه موجب سرعت بيشتر توسعه در كشور مى شود.
فقيه  واليت  مانند  نعمتى  داشتن  با  ما  كشور  گفت:  علوى 

مى تواند با اتحاد كشور را به سمت توسعه سوق دهد.

سردار نقدى:
ستاد مردمى برگزارى چهلمين سالگرد 

پيروزى انقالب تشكيل شد
رييس سازمان بسيج مستضعفين ميدان آزادى را نماد ايستادگى 
و مقاومت و نماد مبارزه با شيطان بزرگ امريكا برشمرد و گفت: 
ستاد مردمى برگزارى چهلمين سالگرد پيروزى انقالب تشكيل 
شده است. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از بسيج، سردار 
محمدرضا نقدى رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: صبح 
16 شهريور 59، جمعيت ميليونى مردم از قيطريه و خيابان 
شريعتى تا آزادى را با پاى پياده راهپيمايى كرده و اين خط 

مقاومت را در ميدان آزادى رونمايى و افتتاح كردند.
سردار نقدى ميدان آزادى را نماد ايستادگى و مقاومت و نماد 
مبارزه با شيطان بزرگ امريكا برشمرده و افزود: شعار مرگ بر 
امريكا همواره در اين ميدان طنين افكن خواهد ماند. رييس 
عرصه  نيروهاى  امروز  داد:  ادامه  مستضعفين  بسيج  سازمان 
فرهنگى كشور، ستادى براى برگزارى چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب راه اندازى كردند كه به زودى برنامه هاى گسترده ى اين 

ستاد مردمى به افكار عمومى اعالم مى شود.
ستاد  اين  با  همكارى   براى  مردم  آحاد  از  دعوت  با  وى 
ستاد  اين  به  كمك  و  مردم  حضور  كرد:  اظهار  مردمى 
فرهنگى و انقالبى، باعث مى شود 40 سال پيروزى انقالب 
را با يك حركت مردمى عظيم و با شكوه برگزار كرده تا نام 

و ياد شهداى عزيزمان را به نحو احسن زنده كنيم.

امير پوردستان:
دشمن تمام تالش خود را به كار مى بندد 

تا مشكلى در كشور ايجاد كند
فرمانده نيروى زمينى ارتش در جمع فرماندهان، مسئولين و 
كاركنان حفاظت اطالعات نيروى زمينى گفت: دشمن تمام 
تالش خود را به كار مى بندد تا مشكلى را در كشور ايجاد كند.

ارتش  عمومى  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزارى  گزارش  به 
جمهورى اسالمى ايران، امير سرتيپ احمد رضا پوردستان 
فرمانده نيروى زمينى ارتش در جمع فرماندهان، مسئولين 
و كاركنان حفاظت اطالعات اين نيرو گفت: سربازان گمنام 
و نشان دار امام زمان (عج) در ارتش جمهورى اسالمى ايران 
زحمات زيادى را در جهت سالمت كاركنان متحمل مى شوند 
كه فعاليت هايشان بازگو نمى شود كه عملكرد اين عزيزان 
در دوران دفاع مقدس و پس از آن براى همگان روشن است.
فرمانده نيروى زمينى ارتش با بيان اينكه هر كجا سربازان 
حفاظت و اطالعات حضور داشته باشند امنيت برقرار است 
اظهار داشت: سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) زمانى كه 
وارد ميدان مى شوند استحكام، اقتدار و توان رزمى را باال 

برده و امنيت را برقرار مى كنند.
پوردستان در بخش ديگرى از سخنانش گفت: دشمن تمام تالش 
خود را به كار مى بندد تا مشكلى را در كشور ايجاد كند كه با 
هوشيارى، توانمندى، بيدارى، خردمندى و پشت كار كاركنان 
امنيتى است كه تاكنون هيچ يك از برنامه هاى دشمنان نظام 

مقدس جمهورى اسالمى ايران در كشور پياده نشده است.
وى در پايان كاركنان حفاظت و اطالعات ارتش را به عنوان 
بازوى بسيار توانا و چشمان بيدار ارتش جمهورى اسالمى 
ايران خواند و گفت: امروز سازمان حفاظت و اطالعات ارتش 
رشد قابل وصفى را داشته است كه گمنام، بى ريا  و بى صدا 

سنگين ترين كارها را انجام مى دهند.

بين الملل

خبر
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روابط  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس 
اقتصادى، رفع برخى موانع بانكى، بحران هاى 
منطقه و تروريسم، محور مذاكرات دوجانبه با 

رئيس مجلس ملى فرانسه بود.
على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى 
ديروز در تهران پس از ديدار دوجانبه با رئيس 
مجلس ملى فرانسه در نشست خبرى با حضور 
حضور  گفت:  خارجى  و  داخلى  خبرنگاران 

ايشان را خيرمقدم مى گويم.
وى ادامه داد: بين پارلمان هاى ايران و فرانسه 

ارتباطات خوبى در گذشته وجود داشته و فكر 
اين  در  برجسته  نقطه  ايشان  سفر  كنم  مى 

روابط پارلمانى خواهد بود.
رئيس مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: 
توسعه  زمينه  در  داشتيم  كه  مذاكراتى  در  ما 
صحبت  موانع  برخى  رفع  و  اقتصادى  روابط 

كرديم.
را  تروريسم  منطقه،  هاى  بحران  الريجانى 
از موضوعات مذاكره دوجانبه ميان روساى 
گفت:  و  خواند  فرانسه  و  ايران  مجالس 

در  و  داشت  وجود  ما  بين  مشتركى  نقاط 
مسائل  هاى  حل  راه  به  نگاهى  ها  رايزنى 

داشتيم. لبنان  و  سوريه  عراق،  در  منطقه 
الريجانى در پايان ابراز اميدوارى كرد كه سفر 
رئيس مجلس فرانسه به ايران سفر موفقى باشد.

توافق هسته اى، رفع موانع بانكى و حضور 
محور  ايران  در  فرانسوى  هاى  شركت 
مذاكرات روساى مجالس ايران و فرانسه

در ادامه كلود بارتلون رئيس مجلس ملى فرانسه 
ضمن ابراز تشكر از دعوت ايران براى انجام اين 
سفر گفت: هيئت همراه من شامل رئيس گروه 
دوستى ايران و فرانسه و اعضاى كميسيون دفاع 

و سياست خارجى پارلمان فرانسه است.
همدردى  و  تسليت  ابراز  از  همچنين  وى 
در  تروريستى  قصد  سوء  دنبال  به  الريجانى 
تروريستى  حادثه  گفت:  و  كرد  تشكر  فرانسه 
در فرانسه موجب تعويق سفر من به ايران شد.

اينگونه  داد:  ادامه  فرانسه  ملى  مجلس  رئيس 
مى  اجازه  مردم  نمايندگان  به  ها  مسافرت 
توافق  خصوص  در  مذاكراتى  هم  با  كه  دهد 
هسته اى، بحران هاى منطقه و توسعه روابط 

اقتصادى و ديپلماتيك داشته باشند.
را  كشور  دو  بين  پارلمانى  روابط  بارتلون 
موجب تقويت روابط دوجانبه خواند و گفت: 
نكته  اين  پارلمان  دو  بين  روابط  زمينه  در 

فرانسه  ملى  مجلس  كه  كنم  مى  اضافه  را 
دارد.  تاكيد  پارلمان  دو  بين  روابط  حفظ  به 
رئيس  اى  هسته  توافق  از  قبل  چنانكه 
فرانسه  پارلمان  خارجى  سياست  كميسيون 

سفرى به ايران داشت.
وين  توافق  اجراى  از  بعد  اظهارداشت:  وى 
كشور  دو  روابط  ارتقاء  به  سفرها  اينگونه  نيز 

كمك مى كند. 
سفر  به  اشاره  با  فرانسه  ملى  مجلس  رئيس 
وزراى  گفت:  فرانسه  به  ايران  جمهور  رئيس 
ايران نيز سفرهاى متعددى به فرانسه داشتند 
محيط  وزير  حضور  به  مربوط  سفر  آخرين  و 

زيست فرانسه در ايران بود. 
به  سفرها  اين  كرد:  اميدوارى  ابراز  بارتلون 
روابط  در  تاريخ  از  جديدى  صفحه  نگارش 

ايران و فرانسه كمك كند.
وى خطاب به الريجانى اظهارداشت: خيلى 
شما  با  امروز  كه  ديدارى  از  خوشحالم 
و  كنيم  صحبت  داد  اجازه  ما  به  كه  داشتم 
از  مختلف  هاى  زمينه  در  را  هايى  رايزنى 
جمله توافق وين، برداشته شدن يك سرى 
موانع بانكى و حضور شركت هاى فرانسوى 
موارد  اين  همه  كه  باشيم  داشته  ايران،  در 
كشور  دو  بين  اقتصادى  روابط  توسعه  به 

منجر مى شود.

در نشست خبرى مشترك مطرح شد ؛

برجام و بحران هاى منطقه 
محور مذاكرات روساى مجالس ايران و فرانسه 

به دنبال ارتقاع سطح روابط تهران و لندن از كاردار به سفير، 
حميد بعيدى نژاد در محل كار خود در سفارت مستقر شد.

وزارت  در  آگاه  مقام  يك  دوشنبه  روز  ايسنا،   گزارش  به 
كشور  دو  در  انگليس  و  ايران  سفيران  كرد  اعالم  خارجه 
وزيران  به  را  خود  استوارنامه هاى  رونوشت  هم زمان  طور  به 

كردند. تسليم  خارجه 
حميد بعيدى نژاد سفير جديد كشورمان در بريتانيا و نيكالس 
هاپتون سفير جديد بريتانيا در تهران اولين سفيران دو كشور 

بعد از چهار سال قطع روابط ديپلماتيك و سياسى هستند.
اين مقام آگاه در وزارت امور خارجه روز دوشنبه اظهار كرد 
جمهورى  سفارت خانه هاى  كه  است  سال  يك  از  "بيش  كه 
اسالمى ايران و بريتانيا فعال بوده و كليه امور جارى توسط 
پى  در  اكنون  و  است  مى شده  هدايت  كشور  دو  كاردارهاى 
تصميم  كشور  دو  روابط  ارتقاء  براى  شرايط  شدن  محقق 

گرفته شد سفراى خود در تهران و لندن را  مستقر كنند.
به  روابط  ارتقاء  كه  كرد  تاكيد  حال  عين  در  آگاه  مقام  اين 
معناى حل و فصل مسائل دو جانبه نبوده و جمهورى اسالمى 
ايران كماكان ديدگاه هاى خود را به صورت دو جانبه و غير 

آن به صراحت اعالم خواهد كرد.
انگليس،  خارجه  امور  وزارت  اينترنتى  پايگاه  گزارش  براساس 
روز  نيز  انگليس  ديپلماسى  دستگاه  رييس  جانسون،  بورس 
دوشنبه در پى اعالم اين خبر گفت كه اين اتفاق لحظه اى مهم 

در روابط ميان تهران و لندن است.
و  ايران  ميان  ديپلماتيك  روابط  سطح  ارتقاى  افزود:  او 
تا گفت وگوهاى مان  ما خواهد داد  به  را  اين فرصت  بريتانيا 
كنسولى  پرونده هاى  شامل  مسائل  سرى  يك  درباره  را 
محمدجواد  با  و  هستم  نگران  آن ها  به  نسبت  شدت  به  كه 
كـرده ام،  مطـرح  نيز  ايـران  خـارجه  امـور  وزير  ظـريف، 

افزايش دهيم.

كه  اميدوارم  من  گفت:  هم چنين  انگليس  خارجه  امور  وزير 
اين آغازى براى همكارى هاى سازنده تر ميان كشورهاى مان 
باشد و به ما اجازه دهد تا به گونه مستقيم تر درباره مسائلى 
ادامه  به عالوه  منطقه  در  ايران  تقش  و  حقوق بشر  هم چون 
دو  ميان  تجارى  روابط  توسعه  و  هسته اى  توافق  اجراى 

كشور بحث و رايزنى كنيم.
به گزارش ايسنا،  محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهورى 
محمد  حكمى  در   1394 شهريورماه  اواخر  در  ايران  اسالمى 
حسن حبيب اله زاده را به سمت كاردار جمهورى اسالمى ايران 
در لندن منصوب كرد. او از آذرماه 92 تا شهريورماه 94 كاردار 

غيرمقيم ايران در لندن بود.
جمهورى  دائم  نمايندگى  خود  كارنامه  در  حبيب اله زاده 
داشته  را  دريانوردى  بين المللى  سازمان  نزد  ايران  اسالمى 
تهران  به  لندن  در  ماموريتش  دوره  پايان  از  بعد  و  است 

است. بازگشته 
حميد بعيدى نژاد نيز كه از 2013 به عنوان مدير كل امور سياسى 
و امنيت بين المللى وزارت خارجه منصوب شده است در سال هاى 
اخير به عنوان يكى از اعضاى تيم جديد مذاكرات هسته اى ايران 
و رئيس هيات كارشناسى فعاليت كرده است. وى از روز دوشنبه 

در دفتر كارش در سفارت ايران در لندن مستقر شده است.
به گزارش ايسنا، محمد حسن حبيب اله زاده در مراسم توديع 
است  شده  برگزار  سفارت  محل  در  پيش  روز  چند  كه  خود 
اظهار كرد: وجود برخى مشكالت بانكى باقى مانده از دوران 
و  رفت  و  تجارى  همكارى هاى  افزايش  واسطه  به  تحريم، 
مشكالت  بر  نهايت  در  لندن  و  تهران  بين  تجارى  آمدهاى 

كرد. خواهيم  غلبه 
وى ادامه داد: در سه سالى كه از برقرارى روابط ديپلماتيك و 
بازگشايى  هنگام  از  خصوص  به  كشور،  دو  كاردارهاى  تعيين 
اقدامات  مى گذرد،  گذشته  سال  ماه  شهريور  در  سفارت خانه ها 

در  هم چنين  است،  گرفته  صورت  مناسبات  توسعه  براى  خوبى 
اين مدت عالوه بر سفرهاى متقابل وزيران امور خارجه دو كشور، 
و  كردند  سفر  ايران  به  انگليس  از  مختلفى  تجارى  هيات هاى 
متقابال از ايران نيز هيات هاى تجارى مختلفى به انگليس آمدند.

روابط  اين كه  بيان  با  انگليس  در  ايران  پيشين  كاردار 
حال  در  افزود:  است،  برقرار  انگليس  و  ايران  ديپلماتيك 
حاضر هيات سياسى، اقتصادى ميان دو كشور در حال رفت 
از  تجارى  و  اقتصادى  مختلف  حوزه هاى  در  و  هستند  آمد 

جمله حمل و نقل و انرژى توافق هايى انجام شده است.
سفارت  ويزا  بخش  مجدد  بازگشايى  به  اشاره  با  حبيب اله زاده 
ايران در انگليس در شش ماه گذشته و توسعه ارايه خدمات 
انگليس،  مقيم  ايرانيان  نفرى  هزار  ده ها  جمعيت  به  كنسولى 
كه  داريم  ويزا  درخواست  مورد  ده ها  روزانه  كرد:  خاطرنشان 
قبال نداشتيم و اين همه اشتياق براى سفر به ايران براى امور 

تجارى و گردشگرى يك مساله مثبت محسوب مى شود.

ضمن توديع محمدحسن حبيب اله زاده ؛
بعيدى نژاد در سفارت ايران در لندن مستقر شد
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مردم كارت هاى سوخت را نگه دارند
يك مقام مسئول با توصيه به مردم مبنى بر اينكه كارت هاى 
سوخت خود را نگهدارى كنند، گفت: فعال عرضه كارتى سوخت 
ادامه دارد و مصوبه اى براى لغو عرضه كارتى ابالغ نشده است.
مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران درباره 
اخير  مصوبه  از  پس  سوخت  كارتى  عرضه  توقف  بندى  زمان 
با  صرفا  بنزين  كارتى  عرضه  گفت:  اسالمى،  شوراى  مجلس 

مصوبه مجلس شوراى اسالمى متوقف نخواهد شد.
منصور رياحى با اعالم اينكه توقف عرضه كارتى بنزين به يكسرى 
تشريفات قانونى نياز دارد، تصريح كرد: بايد مصوبه مجلس در 
شوراى نگهبان مورد تاييد قرار بگيرد و پس از ابالغ از سوى رئيس 
مجلس به رئيس جمهور، اين مصوبه براى اجرا از سوى دولت به 

وزارت نفت و شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ابالغ شود.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه توقف عرضه كارتى بنزين 
حتى در صورت پشت سر گذاشتن مراحل ادارى و قانونى زمان بر 
است، اظهار داشت: از نظر فنى بايد برخى از تجهيزات و سامانه ها 

از سطح جايگاه هاى عرضه بنزين كشور جمع آورى شود.
وى با اعالم اينكه جمع آورى سامانه ها از جايگاه هاى سوخت 
شرايط  در  كرد:  تاكيد  است،  عملياتى  بزرگ  پروژه  يك  خود 
فعلى هيچ تاريخ و زمانى براى توقف عرضه كارتى بنزين به 

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران ابالغ نشده است.
مردم كارت هاى سوخت را نگه دارند

از  برخى  كه  مهر  پرسش  به  پاسخ  در  همچنين  رياحى 
خودروسواران نسبت به نگهدارى و كارت هوشمند بنزين خود 
بى تفاوت هستند، بيان كرد: حتى در صورت توقف عرضه كارتى 

بنزين اما سامانه هوشمند سوخت جمع آورى نخواهد شد.
بر  تاكيد  با  نفتى  هاى  فرآورده  پخش  ملى  شركت  مديرعامل 
اينكه از مردم درخواست مى شود نسبت به حفظ و نگهدارى 
توجه  با  شد:  يادآور  كنند،  اقدام  خود  سوخت  كارت هاى 
به  نسبت  مردم  سوخت،  هوشمند  سامانه  حفظ  سياست  به 

نگهدارى كارت هاى بنزين اقدام كنند.
اين مقام مسئول همچنين در پاسخ به پرسش ديگر مهر كه با 
توجه به توقف عرضه كارتى بنزين، آيا كارت هوشمند سوخت 
بود؟  خواهد  خودرو  فروش  و  خريد  الزامات  از  يكى  كماكان 
انجام  براى  كماكان  سوخت  هوشمند  كارت  كرد:  خاطرنشان 
معامالت مورد نياز بوده و حذف آن نياز به مصوبات قانونى دارد 
از اين رو مردم بايد نسبت به حفظ و نگهدارى كارت سوخت 
شوراى  مجلس  نمايندگان  مهر،  گزارش  به  كنند.  اقدام  خود 
اصالح  اليحه  به  رسيدگى  ادامه  در  شهريورماه  سوم  اسالمى 
قانون بودجه سال 1395 با حذف بند «ح» تبصره 14 قانون 

بودجه 1395 راى به حذف كارت سوخت دادند.

ساندرو شاسى بلند اتومات 52.5 ميليون تومان؛
نيسان قشقايى بازمى گردد

مديرعامل پارس خودرو قيمت خودرو ساندرو استپ وى اتومات را 
52.5 ميليون تومان و دستى 46.5 ميليون تومان عنوان كرد و 

گفت: توليد نيسان قشقايى مجدد آغاز مى شود.
ناصر آقامحمدى در حاشيه رونمايى از محصول جديد رنو در ايران 
گفت: قيمت خودرو ساندرو استپ وى در نوع گيربكس دستى 46.5 
ميليون تومان و در نوع گيربكس اتوماتيك 52.5 ميليون تومان 

قيمتگذارى شده است و به زودى، ثبت نام آن آغاز خواهد شد.
رنو  افزود:  مهر  ديگر  سوال  به  پاسخ  در  پارس خودرو  مديرعامل 
و نيسان از جمله شركاى استراتژيك ما هستند و برنامه وسيعى 
در  مشترك  توليد  محصوالت  صادرات  و  پلت فرم  توسعه  براى 
ايران با آن دو داريم. وى در پاسخ به پرسش ديگر در خصوص 
از سر گيرى مجدد توليد نيسان قشقايى نيز تصريح كرد: توليد 
اين  دوباره  زودى  به  و  دارد  قرار  كار  دستور  در  قشقايى  نيسان 
خودرو هم به بازار محصوالت باز خواهد گشت. آقامحمدى ادامه 
داد: محصول جديد نيسان با سرمايه گذارى مشترك ميان ايران و 

اين شركت خودروساز توليد و به بازار  عرضه مى شود.
وى در پاسخ به اين پرسش مهر مبنى بر استاندارد نبودن خودروى 
ساندرو استپ وى و اظهار نظر معاون سازمان ملى استاندارد در 
اين رابطه گفت: استانداردهاى الزم براى توليد خودروى ساندرو 
براى  خودرو  اين  با  رابطه  در  سوءتفاهمى  احتماال  و  شده  اخذ 

معاون سازمان استاندارد پيش آمده است.

رئيس بنياد مسكن:
200هزار مسكن روستايى 
تسهيالت دريافت مى كنند

رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى گفت: در سال جارى به 200 
هزار واحد روستايى با تامين اعتبارى حدود 4 هزار ميليارد تومان 

با بهره پنج درصد تسهيالت پرداخت مى شود.
تصويب  با  گفت:  سارى  در  خبرنگاران  جمع  در  تابش  عليرضا 
شوراى پول و اعتبار در هفته گذشته سقف وام مسكن روستايى تا 

سقف 20 ميليون تومان با بازپرداخت 12 ساله تعيين شد.
وى افزود: با ابالغ بانك مركزى در هفته آينده و مشخص شدن 
وام  پرداخت  اينده  روز   15 تا  مسكن  بنياد  توسط  آستانه  سهم 

مسكن روستايى عملياتى مى شود.
كشور  كل  در  اينكه  بيان  با  اسالمى  انقالب  مسكن  بنياد  رئيس 
رسيده  اتمام  به  روستايى  مسكن  واحد  هزار  و 550  ميليون  يك 
كشور  در  روستايى  مسكونى  واحد  هزار  كرد: 350  تصريح  است، 
بازسازى و مقاوم سازى شد كه در مجموع از 5 ميليون و 200 هزار 
واحد مسكن روستايى در كشور يك ميليون 850 واحد روستايى در 
مقابل حوادث ايمن شدند. وى افزود: در سال جارى به 200 هزار 
واحد روستايى با تامين اعتبارى حدود  4 هزار ميليارد تومان با بهره 
پنج درصد تسهيالت پرداخت مى شود. تابش اظهار كرد: 98 درصد 
طرح هادى 38 هزار روستاى باالى 20 خانوار كشور داراى طرح 

مصوب شدند كه تا پايان امسال به 100 درصد مى رسد.
وى افزود: برخى از روستاها اكنون خواستار بازنگرى طرح هادى 
روستا هستند كه يكى از آنان همين روستاى فريمك است كه 
نياز دارد برخى از زمين هاى اين روستا به طرح هادى الحاق شود.
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى عنوان كرد: اجراى 40 درصد 
از 98 درصد روستاهاى داراى طرح هادى مصوب  انجام شد البته 
نه به طور كامل و در برخى از روستاها به اجراى موارد ضرورى 

اقدام شده است.
وى افزود: 2 هزار و 300 طرح هادى روستا در سال جارى اجرايى 
مى شود كه اين مهم شامل طرح هاى جديد و طرح هاى نيمه 
كاره است و ميزان اعتبار اين تعداد طرح هادى در سال اول يك 
هزار و 300 ميليارد تومان است كه با اعتبار 8 درصدى استاندارى 

مى تواند اين طرح ها را اجرا كرد.

نگاه اقتصاد

شركت هاى هواپيمايى پولدارند يا بى پول؟
يك بام  و دو هوا سازمان هواپيمايى 

در برخورد با ايرالين ها
و  راه  وزارت  كه  پيگيرى هايى  و  مصوبات  براساس 
داشته اند،  كشورى  هواپيمايى  سازمان  و  شهرسازى 
اوليه  سرمايه  نزديك  آينده اى  در  بايد  ايران  ايرالين هاى 
فضاى  در  و  داده  افزايش  توجهى  قابل  طور  به  را  خود 
كنند.  پيدا  را  شركت ها  ديگر  با  رقابت  توانايى  پسابرجام 
هواپيمايى  سازمان  مى رسد  نظر  به  هرچند  كه  موضوعى 
اجراى  در  حال  عين  در  اما  دارد  اصرار  آن  اجراى  در 
ايرالين ها  با  تر  عصا  به  دست  بسيار  ديگر  سياست هاى 

برخورد مى كند.
به گزارش ايسنا، پس از آن كه با اجرايى شدن سياست 
ازادسازى نرخ بليط هواپيما اعالم شد از اين پس با كاهش 
اقتصادى  اوضاع  تكليفى  پروازهاى  و  نرخ ها  توجه  قابل 
شهرسازى  و  راه  وزارت   يافت،  خواهد  بهبود  ايرالين ها 
اين  اوضاع  به  دادن  سامان  براى  را  برنامه ريزى هايى 

شركت ها انجام داد.
پايه  افزايش  بحث  برنامه ها  اين  ترين  اصلى  از  يكى 
تومان  ميليارد   350 به  هواپيمايى  شركت هاى  سرمايه 
است. اين طرح كه البته بنا بود تا اواسط مرداد ماه اجرايى 
شود و هنوز شرايط نهايى و زمان بندى قطعى اش اعالم 
نشده يكى از اصلى ترين راهكارهاى سازمان هواپيمايى 

در مديريت بازار ايرالين ها است. 
اين شركت ها كه در طول سال هاى گذشته حتى در برخى 
شرايط امكان تسويه بدهى مربوط به نرخ سوخت را نيز 
نداشتند حاال يا بايد بر اساس دستورالعمل هاى جديد قيد 
حضور در عرصه هاى پروازى را بزنند و يا به سمت ادغام 

و افزايش سرمايه حركت كنند.
شركت هاى  از  بسيارى  كه  سخت گيرانه  شرايط  اين 
هواپيمايى ايرانى را در مضيقه قرار داده در حالى به زودى 
به  خود  هواپيمايى  سازمان  رئيس  كه  شد  خواهد  اجرايى 
اوضاع نه چندان مساعد ايرالين ها اذعان كرده است البته 
عابدزاده اين حرف ها را در فضاى اجراى يك برنامه ديگر 

مطرح  كرده است.
پس از اتفاقاتى كه حدود 2 هفته پيش ميان شركت هاى 
درباره  نفتى  فراورده هاى  پخش  شركت  و  هواپيمايى 
و  آمد  وجود  به  ايرالين ها  به  سوخت  نقدى  فروش 
شد،  متوقف  كامل  طور  به  روز   2 حدود  از  پس  البته 
حاال عابدزاده اعالم كرده با توجه به اينكه شرايط مالى 
ايرالين هاى ايرانى چندان مساعد نيست و البته با توجه 
به اينكه پرداخت ها كامال منظم شده است در حال حاضر 
و  نيست  اولويت ها  جزو  سوخت  هزينه  نقدى  پرداخت 

شايد اجراى آن در شرايط فعلى ممكن نباشد.
سوخت  نقدى  فروش  طرح  اجراى  بحث  آنكه  وجود  با 
كه  دارد  جداگانه  مشكالتى  و  معضالت  ايرالين ها  به 
وزارت نفت بايد براى  آن فكرى جدى داشته باشد اما 
را  ابهام  اين  هواپيمايى  سازمان  رئيس  صحبت هاى 
سياست هاى  فعلى  شرايط  در  آيا  كه  مى آورد  وجود  به 
حال  با  ديگر  فكرى  بايد  يا  دارند  اجرا  قابليت  جديد 

گيرد.  صورت  آنها 
براى  نتوانند  هواپيمايى  شركت هاى  كه  صورتى  در 
مشكالت  و  مسائل  دليل  به  سوخت  نقدى  پرداخت 
 350 به  سرمايه  افزايش  بحث  شايد  كنند  اقدام  مالى 
آن ها  از  بسيارى  براى  مدت  در كوتاه  نيز  تومان  ميليارد 
قابليت اجرا نداشته باشد و اين موضوعى است كه بايد با 

توضيحاتى جديد شرايط ش مشخص شود.

سهم گاز در سبد سوخت نيروگاه ها
به 95 درصد رسيد

مديرعامل شركت ملى صادرات گاز با اشاره به مثبت شدن 
تراز تجارت گاز ايران در سال جارى، گفت: سهم گاز در 

سبد سوخت نيروگاه ها به 95 درصد افزايش يافته است.
عليرضا كاملى با بيان اينكه در حال حاضر تراز تجارت 
است،  مثبت  گاز  صادرات  و  واردات  شامل  ايران  گاز 
كشور  گاز  توليد  افزايش  وجود  با  گذشته  سال  گفت: 
به  گاز  انتقال  آن  علت  كه  نشد  حاصل  توليد  مازاد  اما 

بود. نيروگاه ها 
مديرعامل شركت ملى صادرات گاز با اعالم اينكه هم 
سوخت  جاى  به  نيروگاه ها  درصد   95 خوراك  اكنون 
تصريح  شود،  مى  تامين  طبيعى  گاز  طريق  از  مايع 
با  نيروگاه ها  سوخت  كامل  تامين  به  توجه  با  كرد: 
گاز  روى  پيش  توليد  افزايش  طبيعى،  گاز  از  استفاده 
در  گاز  توليد  مازاد  ظرفيت  افزايش  به  منجر  كشور 

شد. خواهد  كشور 
افزايش  با  همزمان  اينكه  بر  تاكيد  با  مسئول  مقام  اين 
توليد گاز، اخيرا برنامه افزايش حجم صادرات گاز از سوى 
است،  شده  ابالغ  نفت  ملى  شركت  ريزى  برنامه  معاونت 
اظهار داشت: زمانى كه مذاكره با شركت هاى خارجى در 
مجوز  مى رسد،  شدن  نهايى  سطح  به  گاز  صادرات  مورد 
مورد  خارجى  شركت  يا  و  كشور  به  گاز  عرضه  تضمين 
نظر براى دوره اى مشخص از سوى معاونت برنامه ريزى 

شركت ملى نفت صادر خواهد شد.
افزايش  برنامه هاى  به  توجه  با  اينكه  بيان  با  كاملى 
طبيعى  گاز  صادرات  حجم  قطعا  آينده  سال  توليد، 
ميان  از  كرد:  تاكيد  مى يابد،  افزايش  هم  كشور 
براى  خارجى  شركت هاى  با  شده  انجام  مذاكره هاى 
به  توان  مى  گاز  صادرات  جديد  قراردادهاى  انعقاد 
پروژه هاى  در  مشاركت  متقاضى  شركت هاى  با  مذاكره 
FLNG يا مينى LNG اشاره كرد كه در صورت توافق 
ميزان  و  قرارداد  دوره  خصوص  در  شركت ها  اين  با 
معاونت  از  بالفاصله  الزم  مجوزهاى  صادراتى،  گاز 

برنامه ريزى شركت ملى نفت ايران اخذ مى شود.

دريچه اقتصاد

مرد كهنه كار صنعت آب از 3 سال تالش در آبفا روستايى خوزستان مى گويد:

 گذرى بر عملكرد تالشگران آبفاروستايى 
خوزستان طى 3 سالى كه گذشت

استان خوزستان با برخوردارى از  4 هزار و 15 
روستا و جمعيتى بالغ بر 1 ميليون و 300 هزار 
روستايى  جمعيت  پر  هاى  استان  از  يكى  نفر 
كشور است. تعداد باالى روستاها و پراكندگى و 
بعضا سخت گذر بودن آنها سختى كار  شركت 
براى  را  خوزستان  روستايى  فاضالب  و  آب 

آبرسانى دوچندان كرده است.
خدمت رسانى به روستاها همواره اولويت دولت هاى 
مختلف نظام جمهورى اسالمى ايران بوده است. 
يكى از نمادهاى بارز خدمت رسانى به روستا آبرسانى 

به آنهاست.
كه  دارد  وجود  اى  عمده  مشكالت  راه  اين  در 
مهمترين آن تامين اعتبار مورد نياز براى تكميل 

پروژه هاى آبرسانى است. 
در همين زمينه دولت تدبير و اميد طى اقدامى 
براى  نياز  مورد  اعتبار  تامين  بر  مبنى  اساسى 
محل  از  روستايى  آبرسانى  هاى  پروژه  تكميل 
است  برداشته  مهم  گامى  ملى  توسعه  صندوق 
مجلس  و  رهبرى  معظم  مقام  موافقت  با  كه 
شتاب  ها  پروژه  پيشرفت  روند  اسالمى  شوراى 
بردارى  بهره  با  بطوريكه  گرفته  توجهى  قابل 
در  اساسى  تحول  شاهد  آبرسانى  هاى  پروژه  از 
سال  طى 2  استان  روستاهاى  شرب  آب  تامين 

آينده خواهيم بود.
و  آب  شركت  مديرعامل  و  مديره  هيات  رييس 
فاضالب روستايى خوزستان در ارتباط با پروژه هاى 
آبرسانى روستايى در حال تكميل كه از محل صندوق 
توسعه ملى تامين اعتبار شده اند عملكرد شركت 
آبفاروستايى خوزستان از سال 92 لغايت شهريور 95 و 
پروژه هاى قابل افتتاح در هفته دولت توضيحاتى ارايه 
كرده است كه چكيده اى از آن در ذيل آمده مى آيد.
روستاهاى  به  آبرسانى  تكميل30پروژه 

خوزستان
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب 
كريمى  درويشعلى  مهندس  خوزستان  روستايى 
گفت: با آغاز به كار دولت تدبير و اميد تكميل 
پروژه هاى نيمه تمام در دستور كار شركت آب 
و فاضالب روستايى خوزستان قرار گرفت از اين 
رو طى سال هاى 1392 الى شهريور ماه 1395 
استان  روستاهاى  به  آبرسانى  پروژه   30 تعداد 

خوزستان تكميل شد و به بهره بردارى رسيد.
روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
 30 اين  از  بردارى  بهره  با  داد:  ادامه  خوزستان 
 385 غالب  در  خانوار   579 و  هزار   48 پروژه 
روستا از نعمت آب آشاميدنى پايدار و بهداشتى 

برخوردار شدند.
پروژه  اجرايى  عمليات  مراحل  به  اشاره  با  وى 
راستاى  در  كرد:  اظهار  روستايى  آبرسانى  هاى 
 340 روستايى  خانوار  تعداد  اين  به  آبرسانى 
كيلومتر خط انتقال و 399 كيلومتر شبكه توزيع 
كار گزارى شده  و براى پايدارى شبكه آب شرب 
اين روستاها 38 دستگاه مخزن هوايى فلزى و 

متر   355 و  هزار   17 ظرفيت  با  بتنى  زمينى 
مكعب احداث شده است.

شاخص كيفيت آب شرب روستاييان به 
97/9 درصد افزايش يافت

كريمى يادآور شد: يكى از اقدامات ارزنده دولت 
آب  كيفيت  بهبود  به  جدى  توجه  اميد  و  تدبير 
در  است،  خوزستان  استان  روستاهاى  شرب 
هاى  آزمون  نتايج  مطلوبيت  شاخص  راستا  اين 
روستاهاى  شرب  آب  توزيع  شبكه  در  ميكروبى 
درصد   97/9 به   95 سال  شهريورماه  تا  استان 
به  كلرسنجى  هاى  آزمون  نتايج  و  مطلوبيت 

94/2 درصد افزايش يافته است.
وى گفت: اقداماتى همچون تجهيز و راه اندازى 
اعتبارى  با  روستايى  شرب  آب  آزمايشگاه   4
افزون بر 350 ميليون تومان، نصب و راه اندازى 
مكرر  بررسى  و  آزمايش  كلريناتور،  دستگاه   40
خوزستان  روستاهاى  شرب  آب  كيفى  وضعيت 
توسط كاركنان خدوم شركت آبفاروستايى استان 
خوزستان در راستاى بهبود كيفيت آب شرب از 

جمله اقدامات انجام  شده است.
اظهار  خوزستان  آبفاروستايى  شركت  مديرعامل 
كرد: اين شركت طى 3 سال گذشته در راستاى 
به  اقدام  خشكسالى  از  ناشى  شرايط  مديريت 
خط  45كيلومتر  بازسازى  و  توسعه  اصالح، 
است  كرده  توزيع  شبكه  كيلومتر  و 170  انتقال 
اما يكى از مهمترين اقدامات انجام شده استفاده 
از سيستم Drive و جمع آورى مخازن هوايى 

فرسوده بوده است.
هاى  سيستم  تبديل  داد:  ادامه  كريمى  مهندس 
استهالكى  هاى  هزينه  داراى  كه  سرى  پمپاژ 
برخى  در  شناور  پمپاژ  سيستم  به  بودند  بااليى 
جويى  صرفه  كه  است  بوده  آبرسانى  تاسيسات 
بيش از 4 ميليارد تومان را در پى داشته و باعث 
 1/6 ميزان  به  آشاميدنى  آب  رفت  هدر  كاهش 

ميليون متر مكعب در سال شده است.
اختصاص 64 ميليارد تومان به مجتمع هاى 
آبرسانى و تك روستاها از صندوق توسعه ملى

وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به 
تخصيص اعتبارات صندوق توسعه ملى به پروژه 
هاى آبرسانى روستايى خوزستان گفت: از اعتبارات 
صندوق توسعه ملى براى مجتمع هاى آبرسانى 64 
ميليارد تومان و پروژه هاى آبرسانى به تك روستاها 

7 ميليارد تومان مصوب شده است.
روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
خوزستان با بيان اين مطلب افزود: با توجه به نياز 
شد  مقرر  روستاها  تك  به  رسيدگى  براى  استان 
سهم مجتمع هاى آبرسانى به 62 ميليارد كاهش 
تك  هاى  پروژه  به  ديگر  ميليارد   2 و  كند  پيدا 
روستايى اختصاص داده شود.مهندس درويشعلى 
اتمام  براى  نياز  مورد  اعتبار  داد:  ادامه  كريمى 
تك  براى  و  ميليارد  آبرسانى 393  هاى  مجتمع 
روستاها 20 ميليارد تومان است كه بايد عالوه بر 

مبلغ فوق در سال هاى آتى تامين شود.
تعدادى  جارى  سال  پايان  تا  اينكه  بيان  با  وى 
رسيد،  خواهند  بردارى  بهره  به  ها  پروژه  اين  از 
بر  بالغ  جمعيتى  با  روستا  به 32  آبرسانى  گفت: 
آبرسانى  مجتمع  قالب   در  نفر  و 373  هزار   23
اهواز،  شهرستان  ملچ  و  شميط  روستاهاى  به 
مجتمع آبرسانى شهيون و مجتمع آبرسانى توت 
عليا و سفلى و چنبره شهرستان دزفول، مجتمع 
مجتمع  و  كارون  شهرستان  جنگيه  آبرسانى 
آبرسانى به روستاهاى عقيلى گتوند و همچنين 
پروژه هاى تامين آب شرب 4 روستاى احمد آباد 
بركه شهرستان اللى، روستاهاى بيدبلند بهبهان، 
6 روستاى صادقى هاى انديكا و ابوشانك آبادان 
با جمعيتى بالغ بر 2 هزار و 142 نفر تا پايان سال 

جارى به بهره بردارى خواهند رسيد.
كريمى همچنين از تعريف 44 مجتمع آبرسانى 
در سيستم ستاپ خبر داد و گفت: از اين تعداد 
تا كنون 14 مجتمع آبرسانى تامين اعتبار شده 
كه با توجه به شرايط خشكسالى و نياز مبرم به 
تكميل اين مجتمع ها براى گذر از بحران آب 
بايد تامين اعتبار مورد نياز در سال هاى آتى در 

مد نظر قرار گيرد.
روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
آب  كمبود  آب،  فقدان  شد:  يادآور  خوزستان 
در  اصلى  اولويت   3 شرب  آب  پايين  كيفيت  و 
تعريف پروژه هاى اّبرسانى روستايى است كه از 

صندوق توسعه ملى تامين اعتبار شده اند.
كريمى توضيح داد: همچنين پروژه هاى آبرسانى 
و  طاهريه  روستاهاى  دز،  حاشيه  روستاى  به 10 
رگيه شهرستان اهواز، 21 روستاى تشان شهرستان 
بهبهان، روستاهاى شاوه هاى شهرستان رامشير، 
روستاهاى منطقه جفال شهرستان شادگان،مجتمع 
هاى روستايى بيت موزان و ميان آب شهرستان 
حسن  سيد  و  رغيوه  مسير  روستاهاى  شوش، 
اهواز  غيزانيه  روستاهاى  و  هفتكل  شهرستان 
(ح)  بند  محل  از  كه  هستند  ديگرى  هاى  پروژه 

تبصره 5 قانون بودجه از محل صندوق توسعه ملى 
تامين اعتبار مى شوند.

اظهار  خوزستان  آبفاروستايى  شركت  مديرعامل 
آبرسانى  هاى  پروژه  اين  تمامى  اجراى  با  كرد: 
25 هزار و 515 نفر از آب شرب پايدار سالم و 

بهداشتى بهره مند مى شوند.
9 پروژه اى كه در هفته دولت افتتاح شدند
مديرعامل  شركت آبفاروستايى خوزستان با اشاره 
به 9 پروژه آماده افتتاح در هفته دولت در سالجارى 
گفت: با بهره بردارى از اين پروژه ها كيفيت و 
كميت آب شرب اهالى روستاهاى تحت پوشش 

بهبود يافت.
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب 
كريمى  درويشعلى  مهندس  خوزستان  روستايى 
ادامه داد: اين 9 پروژه آبرسانى شامل 5 روستاى 
نفر  و 762  هزار   2 با  ايذه  شهرستان  پرچستان 
رامهرمز  كمتوله  چاه  از  بردارى  بهره  جمعيت، 
حفارى  جمعيت،  نفر   1762 و  روستا   18 با 
نفر   600 با  رامهرمز  چراغ  حاج  4روستاى  چاه 
جمعيت، احداث و توسعه و بازسازى چاه عميق، 
روستاى   3 هوايى  فلزى  مخازن  و  گزارى  لوله 
جنت مكان با 8 هزار و 400 نفر جمعيت، تامين 
شهرستان  هاى  غريبى  روستاى   7 شرب  آب 
عميق  چاه  تجهيز  جمعيت،  نفر   1523 با  ايذه 
هزار   2 با  ايذه  شهرستان  بران  برد  روستاى   5
و 370 نفر جمعيت، فاز سوم پروژه آبرسانى به 
4 روستاى رامسه و طراح شهرستان حميديه با 
900 نفر جمعيت، پروژه آبرسانى به 11 روستاى 
و  جمعيت  نفر   2000 با  سرپر  و  ها  صادقى 
شالل  راك  دين  مسير  روستاى   5 به  آبرسانى 

انديكا با 368 نفر جمعيت است.
وى بيان كرد: با افتتاح اين 9 پروژه 62 روستا با 
جمعيتى بالغ بر 20 هزار و 785 نفر از آب شرب 
كريمى  شدند..  برخوردار  بهداشتى  و  سالم  پايدار 
گفت: در مجموع 7 ميليارد و 572 ميليون تومان 
براى بهربردارى از اين پروژه ها هزينه شده است.

مشاور رئيس كل سازمان خصوصى سازى ايران 
واگذارى  براى  ديروز  كه  مزايده اى  در  مى گويد 
جايگاه هاى سوخت برگزار شد، بيش از 333 پاكت 
پيشنهاد قيمت رسيده كه در تاريخ واگذارى هاى 

سازمان خصوصى سازى بى سابقه است.
سيد جعفر سبحانى در گفت وگو با ايسنا، درباره  
سوخت  جايگاه   100 براى  ديروز  كه  مزايده اى 
ديروز  مزايده  كرد:  اظهار  بود،  شده  انجام  ايران 
به  توجه  با  بود.   1395 سال  مزايده  بزرگ ترين 
جايگاه هاى  واگذارى  از  سرى  اين  براى  اين كه 
سوخت مان تسهيالت ويژه اى قائل شده بوديم، 
حدس مى زديم مزايده جايگاه هاى سوخت اين بار 
پررونق باشد و خوشبختانه همين اتفاق مى افتاد 
و تقريبا براى بيش از 70 درصد از جايگاه هاى 

سوخت مان متقاضى خريد وجود داشت.

وى افزود: در روز گذشته يكصد جايگاه سوخت را در 
25 استان ايران به مزايده گذاشتيم و بخش زيادى از 
جايگاه هاى سوخت ما بيش از يك متقاضى داشت. 
اين در حالى است كه در دوره قبل كه مزايده اى 
برگزار كرديم برعكس ديروز تقريبا براى 20 درصد از 

جايگاه هاى سوخت متقاضى مى آمد.
مشاور رئيس كل سازمان خصوصى سازى، ادامه 
زمان  ساعت  شش  از  بيش  ديروز  مزايده  داد: 
مزايده هاى  معموال  كه  است  حالى  در  اين  برد، 
ارزش  مى شود.  بسته  ساعت  نيم  در  تقريبا  ما 
قيمت پايه 100 جايگاه سوختى كه مزايده شد 
مى كنيم  پيش بينى  اما  بود،  تومان  ميليارد   250
كه قيمت نهايى كه شامل پاكت پيشنهاد قيمت 
باشد  تومان  ميليارد   400 حدود  بود  خريداران 
كيفيت  و  كميت  ريالى،  نظر  از  مبلغ  اين  كه 

باالترين  خصوصى سازى  سازمان  واگذارى هاى 
واگذارى  و  شده  برگزار  كه  بوده  مزايده اى 

تاريخى به حساب مى آيد.
سبحانى بيان كرد: در سال 1394 واگذارى هايى 
كه براى جايگاه سوخت داشتيم 10 درصد متقاضى 
داشت، اما االن براى حدود 70 درصد جايگاه هاى 
سوخت پاكت پيشنهاد قيمت رسيده است. در تاريخ 
كه  نداشت  سابقه  اصال  خصوصى سازى  سازمان 
بيش از پنج مزايده موفقيت آميز در يك روز برگزار 
شود، اما براى مزايده كنونى به طور متوسط براى 
هر جايگاه پنج مشترى داشتيم به طورى كه براى 
اسفراين 17 مشترى و براى يك جايگاه سوخت 

بوشهر 23 پاكت پيشنهاد قيمت رسيد.
وى تاكيد كرد: در كل 333 پاكت پيشنهاد قيمت 
به طور  يعنى  رسيد،  خصوصى سازى  سازمان  به 

پاكت  جايگاه ها  تعداد  برابر   3.5 حدود  ميانگين 
از  بعضى  در  شد.  ارسال  ما  به  قيمت  پيشنهاد 
چهار  به  نزديك  حتى  و  برابر  سه  تا  جايگاه ها 

برابر قيمت پايه پاكت پيشنهاد قيمت داشتيم.
مشاور رئيس كل سازمان خصوصى سازى ادامه 
فرصت  هفته  دو  ما  مزايده،  قانون  مطابق  داد: 
داريم كه برندگان را مشخص كنيم. برنده مزايده 
داشته  بدهى  خصوصى سازى  سازمان  به  نبايد 
سازمان  مزايده هاى  در  قبال  فردى  اگر  باشد. 
شركت كرده و بدهى داشته طبيعتا واگذارى به 
نفرات  هفته  دو  اين  از  بعد  دارد.  قانونى  منع  او 
برنده فرصت دارند كه 27 درصد از حصه نقدى 
باقى مانده را پرداخت كنند و باقى مراحل را انجام 
دهند. سبحانى تصريح كرد: تمامى واگذارى روز 

گذشته به بخش خصوصى واقعى بود.

معاون وزير ارتباطات از تغيير رويكرد در برخورد با 
تخلفات اينترنتى خبر داد.

به گزارش ايسنا، نصرا... جهانگرد صبح ديروز در 
همايش حمايت از شبكه هاى اجتماعى بومى به 
ارائه ى توضيحاتى پرداخته و عنوان كرد: در داخل 
شبكه هاى  براى  مختلفى  مزاياى  مى توان  كشور 
اجتماعى داخلى در نظر گرفت كه در نهايت استفاده 
از اين فضا ما را با حجم انبوهى از داده هاى داخلى 
مواجه مى كند كه براساس آن مى توان ارزيابى هاى 
مختلفى را بر روى رفتار كاربران صورت داد كه اين 
مساله در نهايت مى تواند منافع اقتصادى متعددى 

نيز به همراه داشته باشد.
وى همچنين اظهار كرد: الزم است براى ايجاد 
اين شبكه ها همكارى و پشتيبانى مراكز مختلفى 

حمايت هاى  و  داشته  وجود  دانشگاه ها  مانند 
حقوقى و مشاوره فنى نيز صورت بگيرد تا بدين 
ترتيب به ارائه ى محتواى آموزشى در سطح ملى 
كمك شود. جهانگرد در ادامه با اشاره به راه اندازى 
قرار  توجه  مورد  رويكردى  اطالعات  ملى  شبكه 
گرفته تا پهناى باند با قيمت مناسب و دسترسى 
ارزان براى مشتركان فراهم شود، گفت: بر روى 
ظرفيت  اغناى  دنبال  به  اطالعات  ملى  شبكه 
ايجاد شده هستيم تا در اين فضا امكان استفاده از 

اپليكيشن هاى مختلف وجود داشته باشد.
به  همچنين  اطالعات  فناورى  سازمان  رييس 
اهميت و نقش ترويج خط و زبان فارسى اشاره 
 1996 سال  در  كلينتون  آقاى  داد:  ادامه  و  كرد 
اعالم كرده كه توسعه زبان انگليسى در فضاى 

مجازى دفاع از فرهنگ و جغرافياى ما است.
وى ادامه داد: هم اكنون توليد محتوا به زبان هاى 
از  صيانت  و  توسعه  مجازى،  فضاى  در  بومى 

جغرافيا و فرهنگ كشور است.
رئيس سازمان فناورى اطالعات بيان كرد: بايد بين 
دانشگاه هاى ما مانند دانشگاه هاى داخلى از طريق 
وب ارتباط و همكارى مشترك انجام شود كه امروز 

با شبكه ملى اطالعات به آن هدف رسيده ايم.
وى ادامه داد: در دانشگاه هاى ما زبان برنامه نويسى 
ارتباطات  و  اطالعات  فناورى  بازار  در  نياز  مورد 

آموزش داده نمى شود.
توسط  اجتماعى  شبكه ساز  ابزار  گفت:  جهانگرد 
متخصصان ايرانى عرضه شده است كه مى توان 
براى توسعه ى شبكه اجتماعى از آن استفاده كرد. 

اين ابزار موتور شبكه هاى اجتماعى است كه با نام 
موتوشاب ارائه مى شود.

از  ديگرى  بخش  در  ارتباطات  وزير  معاون 
حال  در  اين كه  يادآورى  با  خود  صحبت هاى 
را  خود  اطالعات  ايرانى  كاربر  ميليون ها  حاضر 
مى كنند،  منتقل  خارجى  اجتماعى  شبكه هاى  در 
اين  روى  بر  احاطه اى  شرايطى  چنين  در  افزود: 
اطالعات وجود نداشته و عالوه بر مسائل سياسى 
و امنيتى اين امر موجب مى شود حتى ارزش هاى 

اقتصادى از دست برود.
شد:  يادآور  نيز  خود  صحبت هاى  پايان  در  وى 
تالش  اطالعات  ملى  شبكه  راه اندازى  با  اكنون 
هزينه  با  فضا  اين  به  دسترسى  كه  است  آن  بر 

كمترى ميسر شود.

سبحانى با اشاره به واگذارى جايگاه هاى سوخت مطرح كرد ؛

بزرگترين مزايده  تاريخى سال 95 در انتظار برنده نهايى 

معاون وزير ارتباطات خبر داد ؛
ارايه پهناى باند با قيمت مناسب و دسترسى ارزان به مشتركان



فروردين
امروز كارهاى اصلى نسبتا خوب پيش مى روند و مى توانيد با خيال 
راحت روزتان را سپرى كنيد، ولى احساسى درونى به شما مى گويد 
كه يك چيزى سر جايش نيست. خودتان را بيهوده نگران نكنيد و از 
روزتان لذت ببريد، همه چيز روبراه است.  امروز ضمير ناخودآگاهتان 
خيلى فعال شده و ممكن است خواب هاى عجيب و غريب ببينيد و يا 

ناگهان چيزى به شما الهام شود. 
ارديبهشت

اگر قرار است سفر طوالنى هوايى داشته بايد در صورت ممكن آن را 
به تعويق بيندازيد. نه اين كه خداى نكرده خطرى در كمينتان باشد، 
فقط ممكن است اين سفر كمى خسته كننده باشيد و به آن خوبى كه 
انتظارش را داشتيد پيش نرود. اگر حتما بايد برويد خودتان را براى تأخير 
و شرايط بد آب و هوايى آماده كنيد. حتى اگر قصد برنامه ريزى براى 
سفرى در آينده را داريد هم چند روزى دست نگه داريد و بعدا هماهنگى 

هاى الزم را انجام دهيد. 
خرداد

امروز به كمك خانواده و نزديكانتان نياز داريد، پس با روى باز حمايت 
هاى آنها را بپذيريد. نه اين كه خودتان از لحاظ مالى يا توان فيزيكى 
چيزى كم داشته باشيد، اصال! فقط نياز داريد كه بدانيد آنها شما و 
توانايى هايتان را باور دارند و در هر شرايطى در كنارتان خواهند بود. 
امروز روز خيلى خوبى براى ديدار با نامزدتان نخواهد بود، حتى سعى 

كنيد تا جاى ممكن زياد با هم تلفنى هم حرف نزنيد. 
تير

ديگران از اين كه با شما صحبت كنند و درد دلشان را به شما بگويند 
احساس خيلى خوبى پيدا مى كنند، شما هم از اين كه به حرف ها و 
مشكالت آنها گوش كنيد لذت مى بريد. ولى نبايد خودتان و نيازهايتان 
را هم فراموش كنيد. تا حال خودتان خوب نباشد نمى توانيد حال 
ديگران را خوب كنيد.امروز ممكن است برخى از نرم افزارها و يا وسايل 

الكترونيكى كه خيلى از آنها استفاده مى كنيد از كار بيفتند.
مرداد

تا جايى كه مى توانيد به كارها و وظايف روزانه تان رسيدگى كنيد، حتى 
اگر وسوسه شويد كه كمى از زير كار شانه خالى كنيد! البته اگر كارى 
پيش آمد كه برنامه هاى ديگر شما را به هم ريخت هم آرامش خود را 
حفظ كرده و انعطاف پذير باشيد. اگر مجرد هستيد ممكن است امروز 

با فرد جديدى آشنا شويد كه به نظرتان خيلى شخصيت جالبى دارد. 
شهريور

شايد امروز كارهاى مهمى در خانه براى انجام دادن داشته باشيد، ولى 
مهمان هاى ناخوانده اى مى خواهند به ديدن شما بيايند كه قصد 
دارند با پيشنهادهاى تازه برنامه شما را بهم بريزند. عصبانى نشويد و 
خودتان را ناراحت نكنيد. خيلى محكم ولى مودبانه كارهايتان را براى 
آنها توضيح دهيد و از آنها بخواهيد كه اين ديدار و خوشگذرانى را به 

وقت ديگرى موكول كنند.
مهر

ارتباطات الكترونيكى امروز با مشكل همراه خواهند بود. هر مشكلى در 
اين زمينه ممكن است برايتان پيش بيايد، ممكن است اينترنت قطع 
شود، رمز عبور ايميلتان را فراموش كنيد و يا كامپيوترتان خراب شود. 
امروز خيلى حوصله بيرون رفتن از خانه را نداريد، ولى كارى نمى شود 
كرد، مجبوريد. اگر در شهرهاى شلوغ زندگى مى كنيد و امروز مجبور 
به رانندگى كردن هستيد به احتمال زياد در ترافيك بسيار سنگينى 

گرفتار خواهيد شد. 
آبان

به نظر مى رسد كه مشكالت مالى دارند افزايش مى يابند و در 
حال حاضر در روبرو شدن با آنها كمى با مشكل مواجه شده ايد. 
نكنيد.  ناراحت  خاطرش  به  را  خودتان  است،  موقتى  وضعيت  اين 
امروز كارهاى اداريتان را كنار بگذاريد تا فردا كه كمى از استرس و 
فشارى كه به شما وارد است كاسته شود و بتوانيد كنترل وضعيت 
موجود را در دست بگيريد و بودجه خود را مديريت كرده و از آن 
نهايت استفاده را ببريد. دلتان مى خواهد امروز همراه با دوستان 
خاطره اى فراموش نشدنى را رقم بزنيد، ولى برنامه كاريتان خيلى 
سرعت  با  را  كارهايتان  كنيد  سعى  ندارد،  اشكالى  است.  فشرده 
بيشترى انجام داده و در طول روز كمتر استراحت كنيد تا بعد از 

ساعت كارى وقتى هم براى تفريح بماند.
آذر

تان  سينه  روى  خانه  ديوار  و  در  كه  كنيد  مى  احساس  امروز 
خانه  در  و  نرويد  بيرون  اگر  كنيد  مى  فكر  و  كنند  مى  سنگينى 
بمانيد ديوانه خواهيد شد. به احتمال زياد بار مسئوليت هايى كه 
داد،  نخواهد  شما  به  را  رفتن  آنور  و  اينور  اجازه  داريد  دوش  به 
ولى خودتان سعى كنيد جايى در برنامه تان براى بيرون رفتنى 
هر چند كوتاه مدت باز كنيد. در محل خودتان كمى پياده روى 
كنيد و يا خريدهاى خانه را انجام دهيد. به فكر آينده خود باشيد 
يك  كنيد.  استفاده  آورد  مى  روى  شما  به  كه  فرصتى  هر  از  و 
برنامه جايگزين در نظر داشته باشيد تا اگر در برنامه اوليه شما 
نرفتند  پيش  شما  بينى  پيش  طبق  كارها  و  آمد  وجود  به  مانعى 
بتوانيد نقشه شماره 2 را به كار گيريد. با ديد مثبت جلو برويد، 

ولى احتياط را هم رعايت كنيد.
دي

جديت شما در انجام برنامه ريزى هايى كه كرده ايد برگ برنده شما 
خواهد بود.  انرژى كيهانى موجود شما را به سوى رسيدن به اهدافتان 
هدايت مى كند، تمام تالش خود را كرده و نگران هيچ چيز نباشيد. 
فقط يادتان باشد در طول راه زيادى خودتان را خسته نكنيد تا بتوانيد 
از رسيدن به مقصد لذت ببريد. ممكن است به صورت ناگهانى برخى 
چيزها به شما الهام شوند و ضمير ناخودآگاهتان پيام هايى براى شما 
داشته باشد كه متوجه معنى آنها نمى شويد. براى اين كه اين موضوع 
فكرتان را درگير نكند سعى كنيد آنچه به ذهنتان مى آيد را يك جا 

بنويسيد.  
بهمن

كارى  انجام  به  تصميم  شايد  امروز  دوستانتان  از  برخى  و  شما 
ماجراجويانه، مثل يك سفر كوتاه بدون برنامه قبلى، بگيريد. اين 
كار مى تواند خيلى لذت بخش باشد. فقط حواستان باشد كه خيلى 
هم بى گدار به آب نزنيد و كارهايى نكنيد كه برايتان خطرناك 
باشند و به جاهاى خيلى ناشناخته نرويد. همچنين اعضاى خانواده 

تان را بيخبر نگذاريد، ممكن است آنها نگرانتان بشوند. 
اسفند

در  بهبود  يا  و  ترفيع  خبر  ناگهانى  طور  به  است  ممكن  امروز 
انگيز  هيجان  بسيار  موضوع  اين  بشنويد.  را  كاريتان  وضعيت 
است و تغييرات بزرگى در زندگى شما ايجاد خواهد كرد. فقط 
حواستان باشد كه تواضع را فراموش نكنيد. اگر با كبر و غرور 
حسادت  ايجاد  خود  همكاران  بين  است  ممكن  كنيد  برخورد 
كنيد و در آينده براى خودتان دردسر درست كنيد. هيجان خود 
را براى وقتى كه به خانه بر مى گرديد و اين خبر را با اعضاى 

خانواده در ميان مى گذاريد نگه داريد.

غذاى ُكره اى؛ بچو دنجان گوك
طريقه آماده كردن بچو دنجان گوك خيلى راحت است. بيشترين 
ناهار  براى  را  آن  اگر  كه  است  اين  دهيد  انجام  بايد  كه  كارى 
كه  بگذاريد  موادى  داخل  قبل  از   بايد  كنيد  درست  خواهيد  مى 

مزه دار شود.
مواد الزم :
يك بچو نصفه
ملچى 10 عدد

دنجان 2 قاشق غذاخورى
ادويه  كمى

سيرله شده نصف قاشق غذاخورى
پيازچه 4 عدد
طرز تهيه:

1. ابتدامقدارى بچو را با كارد خرد كرده سپس يك عدد اب معدنى 
را در قابلمه ريخته و مقدار 10 عدد ملچى را در اب بريزيد در قابلمه 
را نمى بنديم زيرا بوى ملچى خيلى خوب نيست(مى توانيد به جاى 
ملچى از اب گوشت پخته استفاده كنيد).سپس مقدار2قاشق دنجان 
را در صافى كوچكى ريخته و در اب قابلمه خوب هم زده و بقيه 

مواد را در اب حل كنيد.
و  پخته  بچوهاى  گرفته  را  ان  كف  خوب  جوشيدن  از  بعد   .2
خردشده را در ان ريخته و مقدار كمى ادويه در ان بريزيد ولى 
سير  مقدارى  است  شور  خيلى  شده  له  دنجان  زيرا  نزنيد  نمك 
له شده و پيازچه خرد شده را نيز به ان بيافزاييد و شعله را كم 
كنيد تا حدود 10 الى 15 دقيقه بجوشد سپس شعله را خاموش 

كنيد غذا اماده است
اطالعات الزم:

را  سويا  امده.لوبياى  در  سس  صورت  به  كه  سويا  لوبياى  دنجان: 
صورت  به  تا  كنيم  مى  نگهدارى  طوالنى  مدت  به  و  زده  نمك 

سس در ايد.
ملچى: ماهى كوچك شور خشك شده كه در كره به حد فراوان 
ميگو  يا  پخته  گوشت  آب  از  توان  مى  ان  جاى  به  است.  موجود 

استفاده كرد.

ساالد اسپانيايى با ُسس سبِز چربى سوز
مواد الزم:

برگ كاهوى جوان خرد شده: 2 پيمانه
لوبياى سفيد پخته: يك  چهارم پيمانه
كلم بروكلى خرد شده: يك  دوم پيمانه

فلفل دلمه اى رنگى خرد شده: يك چهارم پيمانه
پودر پنير پارمسان: 3 قاشق سوپخورى

اسفناج تازه خرد شده به صورت درشت: يك  دوم پيمانه
گوجه گيالسى: يك  چهارم پيمانه

مرغ گريل شده خرد شده: يك  چهارم پيمانه
دانه انار: 2 قاشق سوپخورى

مواد الزم جهت سس سبز:
ماست: 1 پيمانه
اسفناج: 1 پيمانه

شويد خشك: 1 قاشق سوپخورى
نمك و فلفل: به ميزان الزم

روغن زيتون: يك  چهارم پيمانه
كلم بروكلى: يك  چهارم پيمانه
پنيرصبحانه: 2 قاشق سوپخورى

آب ليموترش تازه: 2 عدد
طرز تهيه سس: 

مخلوط  و  ريخته  غذاساز  دستگاه  درون  را  سس  مواد  همه   .1
مى كنيم تا كامال يكدست شود و براى خنك شدن در يخچال 

مى گذاريم.
2. ابتدا لوبيا سفيد را پخته، مى گذاريم تا خنك شود. برگ كاهو و 
اسفناج را خرد كرده، فلفل دلمه اى ها را به صورت خاللى باريك 
مخلوط  و  اضافه  مواد  به  بروكلى  كلم  همراه  و  مى زنيم  برش 

مى كنيم. 
خرد  چهارگوش  كرده ايم،  مزه دارش  كه  را  شده  گريل  مرغ   .3
مى كنيم و روى ساالد مى ريزيم و گوجه هاى گيالسى را نيز روى 
ساالد مى گذاريم. كمى از دانه هاى انار و پودر پنير پارمسان روى 

ساالد مى پاشيم و سس سبز را كنار ساالد سرو مى كنيم.

«سمبوسه گوشت و چاتنى نعنا»
سمبوسه گوشت يك غذا يا پيش غذاى مشهور هنديست . چاتنى 
هم نوعى سس هنديست كه تنوع طعم و رنگ بسيارى دارند. اين 
سمبوسه هندى را حتما با اين دستور امتحان كنيد و لذت ببريد.

مواد الزم:
سير 2 حبه
پياز 1 عدد

گوشت چرخ شده 200 گرم
گشنيز 3 ساقه

نان لواش 2 عدد
نعنا  250 گرم

 پياز 1 عدد متوسط
فلفل 1 عدد

ليمو ترش 1 عدد
ماست چكيده 1 پيمانه

طرز تهيه:
دهيد  تفت  روغن  كمى  در  و  كنيد  خرد  ريز  ريز  را  پياز  و  سير   .1
(توجه كنيد كه از روغن كم استفاده كنيد و سير پياز زياد سرخ نشود)

2. گوشت چرخ كرده را اضافه كرده و تفت داده تا آب آن كشيده 
آخر  در  و  كنيد  اضافه  را  زيره  و  پاپريكا  و  فلفل  و  نمك  شود. 
گشنيز خرد شده را اضافه كرده چند ثانيه حرارت داده و از روى 

حرارت برداريد
3. نان لواش را برش مستطيل زده و از مواد يك گوشه نان قرار 
داده و به صورت لچكى يا مثلثى تا بزنيد در آخر لبه ها را با كمى 
آب خيس كرده تا به هم بچسبند . روغن سرخ كردنى را داغ كرده 

و سمبوسه ها را در آن سرخ كنيد .
4. چاتنى نعنا : برگ نعنا را همراه پياز و فلفل سبز و آب ليموى 
را  ماست   . بيفزاييد  آن  به  نمك  كمى  و  ريخته  ميكسر  در  تازه 
اضافه كنيد و كامل ميكس كنيد تا يك دست شود . اين سس را 

همراه سمبوسه سرو نماييد.

طالع  بينى 

آشپزى
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اگر كودك تان خجالتى است بهتر است بدانيد راه هاى زيادى براى 
اكنون  شما  كودك  كه  دليلى  هر  به  دارد،  وجود  مشكل  اين  رفع 

خجالتى است، بهتر است راه هاى كمك به او را پيدا كنيد.
احتماال هيچ پدرومادرى دوست ندارد كه كودكش خجالتى باشد يا 
ديگران اين برچسب را به او بزنند. اما كدام كودكان خجالتى هستند و 

چه موقع ما خجالتى بودن را با مسائل ديگر اشتباه مى گيريم؟
نه  است،  كودكان  در  شخصيتى  ويژگى  نوعى  واقع  در  خجالت 
داشته  والدين  شرمندگى  و  دعوا  به  نيازى  كه  نقص  و  عيب  يك 
است  اصالح  قابل  والدين  حمايت  و  تشويق  با  ويژگى  اين  باشد. 
بعضى  در  بودن  خجالتى  مى گويند  دانشمندان  بدانيد  است  جالب 
فرهنگ ها مورد پسند و ستايش مردم است و از راه فرهنگ جامعه 

به كودكان به ارث مى رسد.
از نظر علمى احساس خجالت، يك واكنش طبيعى نسبت به افراد 
يا محيط هاى جديد است كه در حقيقت تركيبى از حس ترس و 
كنجكاوى را در خود دارد. شيرخواران با ديدن غريبه ها روى شان 

را برمى گردانند.
كودكان نوپا به زمين نگاه مى كنند و به پدر يا مادرشان مى چسبند و 
حتى ممكن است در اين شرايط به مكيدن انگشت شست بپردازند 
اما بيشتر بچه ها قبل از 3 سالگى به راحتى با همه ارتباط برقرار 
مى كنند و به نظر بسيار اجتماعى مى آيند اما بعد از اين سن، ترس 
بيشتر كودكان از غريبه ها شروع مى شود و آن ها حس خجالت و 
شرمندگى را ياد مى گيرند. در اين زمان است كه ناگهان كوچولوى 
اجتماعى و برون گراى شما تبديل به يك موجود خجالتى مى شود.

با كودك خجالتى ام چه كنم؟
روانشناسى در ابتدا در تعريف خجالتى بودن  ندا شيخى، دكتراى 
ايجاد  به  تمايل  عدم  و  دورى گزينى  معنى  به  خجالت  مى گويد: 
باشد.  دائمى  نسبتا  يا  موقتى  امرى  مى تواند  ديگران،  با  ارتباط 
خجالتى بودن كودك بايد با توجه به شخصيت و ذات كودك، سن 
او و اينكه فرزند چندم خانواده است، و فرهنگى كه كودك در آن 

پرورش مى يابد، مورد بررسى قرار گيرد. ما در اينجا به توضيح چند 
مورد از اين فاكتورها مانند سن و فرزند چندم خانواده مى پردازيم.

- چندمين فرزند شماست؟
اين روانشناس در ادامه در بيان اينكه فرزند چند خانواده بودن 
معموال  مى دهد:  توضيح  دارد،  كودك  خجالت  بر  تاثيرى  چه 
بيشترى  خجالت  حالت  دوم  فرزند  به  نسبت  خانواده  اول  فرزند 
سختگيرانه تر  تربيتى  شيوه هاى  علت  به  شايد  امر  اين  دارد. 
سنگين  قوانين  والدين  معموال  باشد.  اول  فرزند  درباره  والدين 
تر و بايدونبايدهاى بيشترى درباره فرزند اول وضع مى كنند كه 
تاثير  كودك  نفس  عزت  كيفيت  و  ميزان  بر  مى تواند  امر  اين 
بگذارد. زيرا كه كودك به طور مداوم به قضاوت و كنترل خود 
مى كند  سعى  تنبيه،  يا  اشتباه  از  ترس  خاطر  به  و  مى پردازد 
تعاملش با ديگران را كاهش دهد. درحالى كه فرزند دوم معموال 
كمتر با قوانين و بايدونبايدهاى سخت والدين مواجه مى شود و 
بنابراين با فراغ بال و اعتماد به نفس بيشترى به ايجاد ارتباط 

و انجام امور مى پردازد.

كودك خجالتى به مدرسه نمى رود؟
خود  از  غريبه ها  با  برخورد  در  نوپا  كودك  كه  رفتارى  هرچند 
است،   طبيعى  حالت  اين  و  است  كم رويى  از  ناشى  مى دهد  بروز 
اما نمى توان نام آن را خجالت گذاشت بايد هرچه زودتر چاره اى 
بينديشيد چون با ورود او به مدرسه اين مسئله تشديد خواهد شد.

شايد مى خواهد جلب توجه كند
تعدادى از بچه ها خجالت را براى جلب توجه به كار مى گيرند تا از 
انجام كارى كه به آنها محول شده خوددارى كنند. در بيشتر مواقع، 
مادرشان  به  سايرين  با  مادر  احوالپرسى  هنگام  خجالتى  كودكان 
مى چسبند اما در برخى مواقع با ادامه رفتار مى خواهند ديگران از او 

سؤال كرده و با او صحبت كنند و مركز توجه شود.
بزرگش نكنيد

خجالتى بودن كودك را امرى غيرطبيعى و مهم جلوه ندهيد ولى 
به او توجه داشته باشيد تا سعى در جلب توجه شما از راه هاى ديگر 

از جمله خجالت كشيدن نكند.
او را اجتماعى كنيد

با مهربانى و آرامش اعتماد به نفس كودك را تقويت كرده و او 
را از بدو خردسالى به جمع ديگران به ويژه كودكان ببريد. به بچه 
و  خوب  رفتارهاى  از  كردن  سالم  مانند  كارها  برخى  كه  بياموزيد 

مودبانه به حساب مى آيد.
آماده اش كنيد

پيش از آنكه فرزندتان را به جمع ديگران ببريد برايش توضيح دهيد  تا 
خود را آماده كند و دچار اضطراب نشود. بهتر است كودك، شما را راحت 
و با اعتماد به نفس  در ميان جمع و در حال رفت و آمد و معاشرت ببيند 

و اين شيوه را در پارك، منزل دوستان و... نيز به كار ببريد.
نگذاريد شما را منزوى كند

بايد با برقرارى روابط مناسب با  ديگران برقرارى ارتباط صحيح 
را به فرزندتان بياموزيد و اجازه ندهيد كودك خجالتى، شما را از 

معاشرت با ديگران بازدارد.

راهكارى براى درمان كودك خجالتى شما

براى  مشترك،  زندگى  در  نياز  ابتدايى ترين 
است.  شناخت  خوشبختى،  و  سعادت  احساس 
از  قبل  قدم  گيريد،  مى  ازدواج  به  تصميم  وقتى 
ازدواج شناخت خودتان است و زمانى كه تصميم 
فرد  شناخت  تا  است  بهتر  گيريد  مى  ازدواج  به 

مقابل تان سر سفره عقد «بله» را نگوييد.
اهميت  سفر  يك  بهتر  برنامه ريزى  براى  مطالعه 
حتما  سال،  هفتاد  ازاى  در  سفرى  و  دارد  زيادى 

ارزش ساعت ها مطالعه را دارد.
اگر همين االن به شما اعالم كنند كه برنده يك 
تور سياحتى به يكى از كشورهاى اروپايى شده ايد 
را  خود  هم اكنون  از  و  مى شويد  خوشحال  خيلى 
براى آن سفر آماده مى كنيد. يكى از كارهايى كه 
در كنار تهيه تجهيزات سفر و ليست خريد انجام 
است.  كشور  آن  پيرامون  مطالعه  داد،  خواهيد 
كمى مطالعه مى كنيد تا آن كشور را بشناسيد و از 
جاهاى ديدنى و مراكز مهم تفريحى و خريدش 
مطلع شويد. اين بهترين راه براى رسيدن به يك 
برنامه ريزى مطلوب است تا بتوانيد در آن مدت 
محدود بهترين استفاده را ببريد. عالوه بر اينكه با 
دانستن چم و َخم آن بالد، گرفتار خطا و جريمه 

و مكافات نمى شويد.
زندگى  ناكامى هاى  و  اختالفات  از  بسيارى 
خانوادگى از نداشتن شناخت شروع مى شود و در 
شناخت  كسب  اينها،  از  بسيارى  حل  كليد  مقابل 
زوجين نسبت به يكديگر است. شناختى كه باالتر 
از دانستن رنگ و غذاى مورد عالقه همسر است.

ازدواج به مانند يك سفر
ممكن است همين امروز تصميمى بگيريد و البته 
ممكن است كه مانند من اين تصميم را چند سال 
ويژگيهايى  با  شخصى  با  كه  باشيد  گرفته  قبل 
با  سفر  اين  ابتداى  در  شويد.  همسفر  متفاوت 
را  خود  و  گذاشته  قرارى  يك  متفاوت  آدم  اين 
قرار  آن  نام  مى دانيد.  متعهد  قرار  آن  به  نسبت 
همسر  را  همسفر  بعد،  به  آن  از  و  است  ازدواج  
براى  و  سفر  اين  خوب،براى  كنيد.  مى  صدا 
چه  فرد  به   منحصر  شخصيت  اين  با  هم نشينى 
برنامه اى داريد؟ چقدر درباره او مطالعه كرديد و 
از روحيات، اخالقيات و شيوه رفتار با او اطالعات 

كسب كرده ايد؟
مرد  و زن، دو مخلوق خداوند هستند با ويژگى ها 
از  بسيارى  در  هرچند  گوناگون.  استعدادهاى  و 
جهات، تفاوتى ميان آن ها نيست، اما تفاوت هاى 
بزرگى بين زن و مرد وجود دارد. اگر كسى از اين 
تفاوت ها و بعضا تضادها آگاه نباشد، رفتارهايش 
متناسب با جنس مخالف نخواهد بود و انتظارات 
اينكه  ضمن  شد.  نخواهد  برآورده  نيز  را  او 
زندگى  آن  در  هم  خودش  توقعات  و  نيازهاى 
حاصل نمى شود. زندگى كه سودى براى طرفين 
عقيم  آن  اعضاى  نيازهاى  رفع  و  باشد  نداشته 
بماند، نتيجه اى جز خسران و تلخ كامى يا جدايى 

و طالق نخواهد داشت.
تفاوت، واقعيتى انكار ناشدنى

يكى  دو  هر  زن  و  مرد  كه  كند  گمان  كسى  اگر 

هستند و تفاوتى ميان آن ها نيست و به بيان ديگر، 
مردان  كه  دهند  انجام  را  كارهايى  همان  زنان  
مى توانند و مردان نيز مى توانند آنگونه باشند كه 

زنان هستند، اولين خشت كج خواهد بود.
وقتى علم ثابت مى كند كه زن ساختارى متفاوت از 
مرد دارد، تفاوتى كه هم در بدن آن ها نمود دارد و 
هم در روحيات و خلقيات، در اين صورت خطاست 
كه هر دو را بر يك كار بگماريم يا با هر دو با يك 

شيوه برخورد كنيم و از هر دو يك چيز بخواهيم.
تفاوت  خداوند،  مخلوق  دو  اين  بين  وقتى  پس 
مستلزم  آنها  سعادتمندانه  همزيستى  دارد،  وجود 
از  آگاهى  بود.  خواهد  تفاوت ها  اين  از  آگاهى 
نگاه،  نوع  و  فكر  طرز  خواسته ها،  خصلت ها، 
توانايى ها و قابليت ها مى تواند به تصميم گيرى 

درباره اين سفر موثر باشد.
زندگى  ناكامى هاى  و  ازاختالفات   بسيارى 
خانوادگى از نداشتن شناخت شروع مى شود و در 
مقابل كليد حل بسيارى از اينها، كسب شناخت 
زوجين نسبت به يكديگر است. شناختى كه باالتر 
از دانستن رنگ و غذاى مورد عالقه همسر است.

شناخت همسر، هنر است
داشته  همسرش  از  درستى  شناخت  مرد  وقتى 
چه  همسرش  گريه  هنگام  كه  مى داند  باشد، 
كند، پرگويى همسرش را درك مى كند و عالقه 
مى داند  و  مى فهمد  را  خانواده اش  به  همسرش 
باشد.  داشته  واكنشى  چه  رفتارها  اين  مقابل  در 
اقتدارش  شناخت  را  همسرش  وقتى  هم  خانم 

را  گاه  بى  گاه  هاى  سكوت  علت  نمى شكند،  را 
مى داند و با موقعيت شناسى صحيح، زمان مناسب 

براى درد دل با شوهرش را پيدا مى كند.
كه  همچنان  است،  مهارت  يك  همسر  شناخت 
رانندگى مهارت محسوب مى شود. وقتى كسى 
نداند،  را  رانندگى  و  جاده  و  ماشين  بم  و  زير 
نمى توان از او رانندگى درست و ماهرانه اى ديد. 
روحيات  و  زنان  به  نسبت  شناختى  كه  مردى 
نمى شناسد،  را  مردان  كه  زنى  از  و  ندارد  آنها 
در  خوشبختى  و  درست  رفتار  توقع  نمى توان 

زندگى را داشت.
كافى  اما  است  شناخت  براى  خوبى  مسير  تجربه، 
نيست. چرا كه بسيارى از نكات كليدى را در البه الى 
صفحات كتاب ها  و با مطالعه مى توان يافت. عالوه بر 
اينكه بسيارى از زنان و مردان از خواسته هاى خود و 
دليل انتخاب شان يا مطلع نيستند يا از ابراز آن براى 

همسرشان خجالت مى كشند.
ونوس  تا  مريخ  از  زن  و  مرد  ميان  فاصله  شايد 
زنان  و  مردان  مورد  در  رازهايى  اما  نباشد، 
زندگى  معماى  حل  كليد  رازها  اين  دارد.  وجود 
خوشبختى  و  آرامش  گنج  به  دست يابى  نقشه  و 
يافت  خواهيد  دست  گنج  اين  به  زمانى  است. 
بشناسيد  را  همسفرتان  بشناسيد،  را  خودتان  كه 
مطالعه كنيد  زمينه  اين  و براى شناخت بهتر در 
و در صورت لزوم به مشاور مراجعه كنيد. با اين 
توصيف ها، براى هفتاد سال زندگى، چند ساعت 

بايد مطالعه كرد؟

يك همسفر خوب براى ازدواج انتخاب كنيد

خيالپردازى و تمرين مغز
از  تصويرسازى  و  گذشته  يادآورى  توانايى 
آينده، شكل بسيار پيچيده اى از تفكر است و 
اى  گونه  تنها  انسان  دانيم،  مى  كه  همانگونه 

ست كه اين قابليت را دارد. 
تاثير  همان  واقع  در  تفكر،  و  پردازى  خيال 
شخصى  هر  در  كه  است  مغز  فيزيكى  ساختار 
در پاسخ به اطالعات جديد، بطور مداوم تغيير 

مى كند.
خيالپردازى و احساس خالق بودن

شما  ذهن  كنيد،  مى  پردازى  خيال  زمانيكه 

كند  مى  سفر  مغز  مختلف  هاى  بخش  ميان 
بعدها  كه  كند  مى  آورى  جمع  را  اطالعاتى  و 
ممكن است به هم مرتبط شوند. اين ارتباطات، 
اغلب به ايده هاى جديد و خالقانه منجر مى 

شوند.
خيالپردازى و بهبود حافظه ى كارى

حافظه ى كارى همان توانايى مغز براى ذخيره 
و يادآورى اطالعات به هنگام مواجهه با حواس 
دانشگاه  در  اخير  هاى  بررسى  هاست.  پرتى 
 MAX PLANCK ى  موسسه  و  ويسكانسين 
ارتباط  انسان،  مغزى  و  شناختى  علوم  برروى 

ميان اين نوع خاص از حافظه و خيال پردازى 
را نشان مى دهد.

خيالپردازى و سالم تر بودن
به هنگام خيال پردازى، استرس و فشار كمترى 
را تجربه مى كنيد كه همين به معناى سالمت 
روانى شما مى باشد. از ديگر راه هاى كاهش 
قبلى  آمادگى  پردازى،  خيال  طريق  از  استرس 
داشته  جديدى  ى  تجربه  است  قرار  اگر  است. 
محل  در  بار  اولين  براى  حضور  (مثال  باشيد 
كار) مى توانيد آن را در ذهن خود تصور كنيد 
خيال  باشيد.  تر  آماده  واقعى،  حضور  براى  تا 

ارتباط  در  تر  سالم  مغزى  با  همچنين  پردازى 
است. بيماران اوتيسم يا كسانى كه دچار آلزايمر 

هستند، توانايى خود هيپنوتيزمى را ندارند.
خيالپردازى و دست يافتن به اهداف

در  زيرا  كنيد  رها  را  ذهنتان  خواب  هنگام  به 
رفع  عصبى  ى  شبكه  كه  است  هنگام  اين 
بروى  زمانيكه  نه  است،  فعال  مغزى  مشكالت 
مسائل روزمره متمركز هستيد. بنابراين اهداف 
آنها  به  رسيدن  براى  كنيد،  مشخص  را  خود 
برنامه ريزى كنيد و به هنگام برخورد با موانع 

به مغزتان اجازه ى كمك دهيد.

تاثير خيال پردازى بر جسم و روح افراد

حاضرجوابى هاى شوخ طبعانه ى افراد باهوش براى خيلى از ما 
خوشايند محسوب مى شود.

وقتى مكالمه ى ما با يك نفر ديگر (چه گفتگوى كارى باشد و چه 
گپ و گفتى دوستانه) جريان رفت و برگشتى سريع و روانى پيدا مى 

كند، احتمال اينكه از فرد مقابل خوشمان بيايد بيشتر خواهد بود.
 اما طبق تحقيقات تازه اى كه در مجله ى علم روانشناسى منتشر 

شده، عامل تأثيرگذار در اين ميان سرعت است.
نويسندگان پژوهش مورد بحث از دانشگاه هاى كوئينزلند و وريجه 
دهد  مى  اجازه  افراد  به  ذهنى  گويند: «چاالكى  مى  آمستردام  ى 
نيازهاى موقعيت هاى مختلف را سريعاً درك كنند، طيف وسيعى از 
واكنش هاى پذيرفته شده در چارچوب هاى اجتماعى در ذهن خود 
در نظر بگيرند، واكنش هاى اوليه ى نامناسب را با ارائه ى سريع 
پاسخى غير تهاجمى بپوشانند و در بحث مشاركتى شوخ طبعانه و 

موقعيت شناسانه داشته باشند».
پژوهشگران اين تحقيق چند گروه از دوستان دانشگاهى را در محيط 
دانشگاه انتخاب كردند و از آنها خواستند از لحاظ كاريزما يا جاذبه ى 

ذاتى افراد و مهارت هاى اجتماعى به يكديگر امتياز بدهند.
 هوش هر يك از اين افراد نيز به طور جداگانه مورد ارزيابى قرار 
گرفت و مجموعه ى كاملى از تست هاى شخصيتى نيز از آنها 

به عمل آمد.
براى سنجش چاالكى ذهنى، الزم بود هر يك از آنها به 30 سؤال 
اطالعات عمومى پاسخ دهند. مثًال از آنها خواسته مى شد در سريع 

ترين زمان ممكن يك سنگ قيمتى نام ببرند.
دو آزمون ديگر نيز از آنها به عمل آمد، كه در اولى از آنها خواسته مى 
شد موقعيت يك نقطه را روى صفحه ى نمايشگر شناسايى كنند و 
در ديگرى بايد همسان بودن يا نبودن چند جفت الگو را تشخيص 
مى دادند و اعالم مى كردند. نتايج نشان مى داد آن دسته از افرادى 
كه از چاالكى ذهنى بيشترى برخوردار بودند توسط دوستان خود 

شخصيت كاريزماتيك ترى در نظر گرفته مى شدند.
هوشى،  ى  بهره  از  فارغ  نتيجه،  «اين  دارند  عقيده  پژوهشگران 
اطالعات عمومى و ديگر معيارهاى شخصيتى آنان به دست آمده 
است». به عبارت ديگر، سرعت افراد در ارائه ى واكنش مناسب به 
نسبت هوش نقش بيشترى در كاريزما يا جاذبه ى شخصيتى افراد 

بازى مى كند.
در ادامه ى اين پژوهش آمده است: «اينكه چاالكى ذهنى چگونه 
بروز رفتارهاى كاريزماتيك را تسهيل مى كند سؤالى است كه بايد 
پژوهش هاى بعدى به دنبال پاسخ آن باشند. اما دسترسى به طيف 
وسيع ترى از واكنش هاى اجتماعى در محدوده ى واكنش هاى 

پذيرفته شده، مى تواند يكى از پاسخ هاى احتمالى اين سؤال باشد».
جالب اينجاست كه چاالكى ذهنى لزوماً به معناى بهره مندى افراد 
از مهارت هاى اجتماعى باال نبوده است؛ بلكه صرفاً آنها را شخصيتى 
كاريزماتيك تر معرفى مى كند. شما هم اگر در ايستگاه مترو، فاصله 
ى كمى با قطار در حال عبور داشته باشيد، موج هواى ناشى از 

سرعت آن شما را تحت تأثير قرار خواهد داد.
 افراد نيز به همين ترتيب مى توانند فارغ از محتواى كالم، با سرعت 
و چاالكى خود در جريان دادن به گفتگوها تحسين ديگران را بر 

انگيزند و آنها را مجذوب خود كنند.

حاضرجواب ها، كاريزما دارند! 
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پيشنهاد 150 ميليون دالرى 
براى دنيل كريگ و دو جيمز باند ديگر

با وجود تمام حدس و گمان ها درباره اينكه چه كسى ممكن 
است جايگزين جيمز باند فعلى شود، گفته مى شود سونى سعى 
كرده براى دو فيلم بعدى بار ديگر با دنيل كريگ قرارداد ببندد.
ممكن  كه  كسانى  ليست  به  جديد  فرد  يك  روز  هر  معموال 
و  مى شود  اضافه  كنند  تن  به  را  باند  جيمز  تاكسيدوى  است 
تام هيوز ستاره فيلم «ويكتوريا» از جمله جديدترين كسانى 
است كه نامش به ليستى طوالنى اضافه شده كه در آن نام 
هاى بزرگ ديگرى از جمله تام هيدلستون و ايدن ترنر هم 
به چشم مى خورد، اما با استناد به منبعى كه سايت رادار از آن 
گزارش داده، كسى كه بيشتر از همه احتمالش مى رود نقش 

باند را بر عهده بگيرد خود دنيل كريگ است.
كريگ 48 ساله تا همين حاال در چهار فيلم باند نقش آفرينى 
كرده و حتى با وجود اينكه شايعه شده بود براى «اسپكتر» 
سال 2015 او 65 ميليون دالر (48.6 ميليون پوند) دستمزد 
اين  به  بازگشت  براى  چندانى  عالقه  مى شود  گفته  گرفته، 
مجموعه ندارد اما ظاهرا در ناراحتى هاى پيش از اكران فيلم 
بزنم)  را  دستانم  رگ  دهم  مى  ترجيح  بود  گفته  اينكه  (مثال 
مبالغه شده بود و در غياب يك جايگزين واضح، گفته شده كه 
سونى مى خواهد حداقل براى دو فيلم ديگر با او قرارداد امضا 
كند. اين بازيگر اضافه كرده بود كه «حق عوض كردن نظر» 

خود را درباره جدايى از اين مجموعه محفوظ نگه مى دارد.
با استناد به خبر سايت رادار، بى عالقگى كريگ شايد حتى به او 
كمك هم كرده باشد. منبع اين سايت مى گويد: «او نابغه وار اين 
روند را طى كرد. همه مى دانند چقدر مديرها از او خوششان مى آيد 
و تا آنجا كه بزرگان استوديويى مى دانند، ايده از دست دادن او در 

چنين بازه حساسى در مجموعه كامال غيرقابل قبول است.»
فيلم  دو  شامل  پيشنهادى  دالر  ميليون   150 مبلغ  ظاهرا 
سينمايى ديگر خواهد شد كه «پشت به پشت» هم فيلمبردارى 
مى شوند، اما مسئوليت كارگردانى هيچ يك از آن ها را سم مندز 
بر عهده نخواهد داشت. او با وجود موفقيت فيلم «اسپكتر» و 
فيلم قبلى آن يعنى «اسكاى فال» هم نزد منتقدان و هم در 
گيشه، اعالم كرد كه ديگر به اين مجموعه باز نخواهد گشت.

كننده  تهيه  بروكولى  باربارا  برعهده  نهايى  تصميم  اتخاذ 
فيلم هاى باند است كه در ماه جوالى گزارش شده بود بر 
ساخت دو فيلم ديگر تمركز كرده و مى خواهد دوباره كريگ 
را استخدام كند. يكى از سخن گويان كمپانى سونى گفت اين 

كمپانى نظرى رسمى در اين مورد ندارد.

سيلويو برلوسكونى سوژه فيلم بعدى 
پائولو سورنتينو شد

پائولو سورنتينو كارگردان برنده جايزه اسكار قصد دارد پس 
از سريال «پاپ جوان» كه در شبكه اچ بى او پخش مى شود، 
ايتاليا  سابق  وزير  نخست  برلوسكونى  سيلويو  درباره  فيلمى 
بسازد. پائولو سورنتينو كارگردان ايتاليايى برنده جايزه اسكار 
با  معموال  آثارش  كه  كسى  و  بزرگ»  «زيبايى  فيلم  براى 
تمركز بر شخصيت افراد تنها و پرقدرت ساخته مى شود، فيلم 

جديدش را درباره سيلويو برلوسكونى مى سازد.  
فيلمنامه  روى  كردن  كار  حال  در  حاال  همين  كارگردان  اين 
«لورو» است كه ممكن است اوايل تابستان 2017 جلوى دوربين 
برود. «لورو» به زبان ايتاليايى و ترجمه آن «آنها» است، در عين 

حال در تلفظ ايتاليايى «ل- ورو» به معنى طال هم است.
اين فيلم در ايتاليا ساحته مى شود. فيلم قبلى اين كارگردان 
فيلم  دومين  شد  اكران  «جوانى»  عنوان  با  پيش  سال  كه 
زبان  به  سال 2011  كه  اولش  فيلم  و  بود  او  زبان  انگليسى 

انگليسى ساخته بود «بايد جايى باشد» نام داشت.
اين كارگردان با سريال «پاپ جوان» كه دو قسمت  آن در 
و  توجه  با  درآمد  نمايش  به  هفته  همين  در  ونيز  جشنواره 
تحسين زيادى روبه رو شد. در اين فيلم جود الو نقش اصلى 
را برعهده دارد و سريال به زبان انگليسى ساخته شده است.

سورنتينو 46 ساله پيش از اين سال 2008 فيلم ديگرى با عنوان 
«ايل ديوو» ساخته بود كه درباره سياستمدارى مشهور به نام 
جيولو آندروتى ساخته شده بود. او هفت دوره نخست وزير ايتاليا 
بود. تونى سرويلو در اين فيلم در نقش اصلى بازى كرده بود. اين 

كارگردان سازنده فيلم مهم «گومورا» در سال 2007 هم بود.
برلوسكونى سال آينده 80 ساله مى شود و انتظار مى رود ديگر 
از دنياى سياست فاصله بگيرد. او ماه پيش اعالم كرد قصد 
دارد سهامش در باشگاه آث ميالن را به فروش برساند. او 30 

سال مالك اين باشگاه مهم فوتبال بوده است.

پروژه ناتمام بروس لى 
با نام « سلحشور » ساخته مى شود

«سلحشور» پروژه ناتمام بروس لى، حيات تازه اى در دنياى 
نور و تصوير پيدا مى كند. اين پروژه به صورت يك مجموعه 

تلويزيونى توليد مى شود.
جاستين لين فيلم ساز آسيايى تبار سينما كه براى كارگردانى 

«سريع و آتشى» ها معروف شد، بانى توليد مجموعه است.
جاناتان تراپر يكى از دو خالق اصلى «سلحشور» هم در توليد اين 
مجموعه تلويزيونى با لين همكارى مى كند. داستان مجموعه با 
حال و هواى درام و جنايت كارانه اش، براساس دست نوشته 

هايى ساخته مى شود كه از بروس لى به جا مانده است.
اين دست نوشته ها را مدتى قبل، شانون لى دختر بروس لى در 
بين برخى از لوازم و اشياى داخل انبارى خانه اش پيدا كرد. خود 
شانون لى (كه تنها بازمانده خانواده بروس لى است) به عنوان 
تهيه كننده با اين مجموعه دلهره آور و رزمى همكارى خواهد 
شهر  در  مجموعه  داستان  ريپورتر،  هاليوود  نوشته  داشت. به 
سان فرانسيسكو و در محله معروف چينى ها اتفاق مى افتد.

اين ماجرا جويى به دنبال زمان جنگ داخلى گروه هاى رقيب 
رخ مى دهد و در باره جوانى با هنرهاى رزمى و كاراته است.
اين جوان تازه از چين به محله چينى هاى سان فرانسيسكو 
بيند،  مى  سختى  جنگ  درگير  را  خودش  زود  خيلى  و  آمده 
كه بين گروه هاى رقيب وجود دارد. بروس لى قبل از مرگ 
نابهنگام خود در سال 1973، قصد داشت اين مجموعه را با 

بازى و تهيه كنندگى خودش جلوى دوربين ببرد. 
خود  معروف  فيلم  كردن  آماده  مشغول  او  زمان  آن  در 
« اژدها وارد مى شود » بود. راز مرگ مشكوك بروس لى 

هيچ وقت فاش و مشخص نشد.

سينماى جهان اتاق فكر واحد خواهران دبيرخانه 
كانون هاى مساجد خوزستان تشكيل شد

واحد خواهران كانون هاى مساجد خوزستان جلسه اى با حضور 
تدوين  و  فكر  اتاق  منسجم  تشكيل  منظور  به  دانشگاهى  بانوان 

اساسنامه مدونى در اين راستا برگزار كرد.
پايه  بر  عملى  راهكارهاى  و  فرهنگى  هاى  دغدغه  ترين  مهم 
فرهيخته  بانوان  حضور  با  رهبرى  معظم  مقام  فرمايشات 
هاى  كانون  دبيرخانه  خواهران  واحد  فكر  اتاق  در  دانشگاهى 

مساجد بررسى شد.
در اين جلسه بر عمقى كردن مسائل دينى بر اساس تفكر اسالمى 
هاى  دغدغه  اساس  بر  عملكرد  چگونگى  خصوص  در  و  تاكيد 
روز جامعه از جمله پوشش اسالمى و چرايى آن، فضاى مجازى 
افراد  از  مساعدت  لزوم  اسالمى،  عملكرد  و  تفكر  تاثيرگذارى  و 
و...  شناسى  جامعه  هنر،   ، روانشناسى  هاى  حوزه  در  متخصص 

بحث و تبادل نظر شد.
مساجد  هاى  كانون  دبيرخانه  مسئول  براتى،  حسين  پايان  در 
محور  مخاطب  اساس  بر  خواهران  حوزه  فعاليت  به  خوزستان، 
بودن، نيازسنجى مديران كانون ها و فعاليت ها آنها، طرح چهره 
به چهره و ارتباط ملموس با مخاطب بر اساس تجربيات حاصل 

شده تاكيد كرد.

ليال حاتمى بازيگر سريال شد
به  تى»  تى   «ماه  سريال  در  ايران  سينماى  بازيگر  حاتمى  ليال 

كارگردانى داوود ميرباقرى به ايفاى نقش مى  پردازد.
ليال حاتمى براى اولين بار در سريالى در شبكه نمايش خانگى 
بازى مى كند و اين همكارى با سريال «ماه تى تى» به كارگردانى 

داوود ميرباقرى براى شبكه خانگى رقم مى خورد.
است،  برومند  مهران  عهده  بر  آن  تهيه كنندگى  كه  سريال  اين 
رسانه  اين  براى  ميرباقرى  داوود  كه  است  سريالى  سومين 
كارگردانى مى كند و تصويربردارى آن از هفته آينده آغاز مى شود.
«ماه تى تى» فضاى متفاوتى نسبت به كارهاى قبلى ميرباقرى 
دارد و تجربه تازه اى براى او محسوب مى شود. ميرباقرى در اين 
سريال قصد دارد براى اولين بار سراغ تاريخ چند هزار ساله ايران 
برود كه البته اين قصه تلفيقى با فضاى معاصر دارد. اين سومين 
همكارى ميرباقرى با مهران برومند پس از سريال هايى همچون 

«شاهگوش» و «دندون طال» است.
مجرى  از  عبارتند  دارند،  حضور  پروژه  اين  در  كه  عواملى  ديگر 
طرح: مجيد مطلبى، مدير توليد: مهدى بدرلو، مدير فيلمبردارى: 
حسين جليلى، مدير صدابردارى: ايرج شهزادى، طراح صحنه و 
طراح  اسكندرى،  بابك  گريم:  طراح  اسالم،  على  مجيد  لباس: 
بدلكارى و جلوه ميدانى: ارشا اقدسى، جلوه هاى ويژه رايانه اى: 
هادى اسالمى، دستيار اول كارگردان: حامد ميرباقرى، جانشين 
توليد: فؤاد بور بور، برنامه ريز: حسين متحد، عكاس: محمد بدرلو.

فراخوان پانزدهمين جشنواره آسيايى «چشم سوم»
بنياد فيلم آسيا پانزدهمين جشنواره فيلم «چشم سوم» را در شهر 

مومباى هند برگزار مى كند.
اين جشنواره كه مختص فيلم هاى كارگردان هاى آسيايى است، 
در بخش هاى رقابتى مسابقه فيلم هاى بلند اول و دوم و مسابقه 

فيلم هاى كوتاه، آثار متقاضى را مى پذيرد.
در بخش مسابقه فيلم هاى كوتاه، فيلم هاى داستانى زير 30 دقيقه 
دارند.  شركت  امكان  باشند،  تا 2016  سال هاى 2014  توليد  كه 
همچنين جشنواره بخش جديدى را به زنان فيلمساز اختصاص 

داده كه در اين بخش آثار زنان به رقابت گذاشته مى شود.
براى  را  آثارشان  دارند  مهلت  اكتبر   15 تا  عالقه مندان  كليه 
بيشتر  اطالعات  به  دسترسى  و  كنند  ارسال  جشنواره  در  شركت 
 www.affmumbai.org نشانى  به  جشنواره  وب سايت  در 
امكان پذير است. پانزدهمين جشنواره فيلم «چشم سوم» 15 تا 

22 دسامبر 2016 در شهر مومباى هند برگزار مى شود.

جشنواره باشگاه هاى كتاب و كتابخوانى
كودك و نوجوان برگزار مى شود

جشنواره باشگاه هاى كتاب و كتابخوانى كودك و نوجوان براى 
نخستين بار در شهرهاى پايتخت كتاب و شهرهاى نامزد پايتخت 
شهرهاى  در  نيز  خوزستان  استان  در  كه  شود  مى  برگزار  كتاب 

اهواز، رامهرمز و دزفول برگزار خواهد شد.
ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  فرهنگى  مشاور  بحيرايى،  مهرانگيز 
و  كتاب  باشگاه هاى  تشكيل  جلسه  در  خوزستان،  اسالمى 
اين  گفت:  مطلب  اين  بيان  ضمن  نوجوان  و  كودك  كتابخوانى 
طرح، به پيشنهاد دبيرخانه پايتخت كتاب نيشابور و با همكارى 
شهرهاى دوستدار كتاب و حمايت معاونت امور فرهنگى وزارت 
فكرى  پرورش  كانون  همراهى  و  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
شهرها  عمومى  و  اجرايى  هاى  دستگاه  و  نوجوانان  و  كودكان 

اجرا مى  شود.
نوجوان  يا  كودك   15 حداقل  طرح  اين  اساس  بر  افزود:  وى 
مى توانند در كتابخانه ها، مراكز كانون پرورش فكرى كودك 
هاى  مجتمع  بهزيستى  مراكز  مساجد،  مدارس،  نوجوان،  و 
و  شهرها  در  و...  هنرى  و  فرهنگى  هاى  كانون  مسكونى، 
روستاها زير نظر مربيان، معلمان، كتابداران، روحانيون و... يك 

باشگاه كتابخوانى تشكيل دهند.
بحيرايى ادامه داد: پس از تشكيل و ثبت باشگاه ها در دبيرخانه 
جشنواره، امكان بهره مندى از تخفيف كتاب (به ميزان 40 تا 50 درصد)

كتاب  و  كنند  مى  پيدا  شهرشان  هاى  كتابفروشى  طريق  از  را   
هاى مناسب در اختيارشان قرار مى گيرد و پس از مطالعه كتاب و 
ارتباط با نويسنده، نقد خود را طزيق نوشتارى و يا تهيه يك كليپ 
براى نويسنده ارسال مى كنند و در نهايت كتاب برتر و باشگاه برتر 

انتخاب خواهد شد.
مشاور فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان به 
اهداف جشنواره اشاره كرد و گفت: تشكيل باشگاه هاى كوچك 
مطالعه  سرانه  افزايش  به  كمك  آموزان،  دانش  بين  كتابخوانى 
تقويت  و  گفتگو  فرهنگ  تقويت  نوجوانان،  و  كودكان  ميان 
انتقادى  تفكر  و  تحليل  قدرت  و  بحث  در  مهارت  و  استدالل 
در كودكان و نوجوانان، عادت دادن دانش آموزان براى مراجعه 
به كتابفروشى، گسترش فرهنگ همكارى و مشاركت در انجام 
كار گروهى ، پيشرفت تحصيلى از راه برنامه اى سرگرم كننده 
ميان كودكان و نوجوانان، كمك به تاسيس و تقويت كتابخانه 
محله  آپارتمانى،  كانونى،  كودكى،  مهد  كالسى،  كوچك  هاى 
نوجوانان  و  كودكان  و  قلم  اهل  بين  ارتباط  و...  مسجدى  اى، 
و كمك به گسترش تبليغ و معرفى كتاب برخى از اهداف اين 

طرح و جشنواره هستند.

خبر

ردپاى جيم كرى در «جنايت هاى واقعى» پيدا شد

نقد و بررسى فيلم ؛ 
( Don't Breathe ) نفس نكش

سال 2016 تا به امروز سال بسيار خوبى براى آثار 
ترسناك بوده است. برخالف سالهاى گذشته كه 
رفته رفته ژانر ترسناك در حال ادغام شدن به ژانر 
اسلشر بود، امسال آثار موفقى نظير قسمت دوم فيلم 
« احضار روح » و همچنين « چراغ ها خاموش » به 
اكران درآمدند كه با استقبال مخاطبين سينما همراه 
ترسناك،  آثار  خوب  سال  تكميل  در  حال  بودند. 
فيلم « نفس نكش » به نمايش درآمده كه دومين 
فيلِم آقاى فيد آلوارز مى باشد. نخستين فيلم اين 
كارگردان بازسازى « كلبه وحشت » بود كه در سال 
2013 به نمايش درآمد و توانست طرفداران ژانر 
اسلشر را غافلگير نمايد ( هرچند كه اين بازسازى 

مخالفين زيادى هم داشت )
سارقان  از  گروه  يك  درباره   « نكش  نفس   »
دوست   ( لنى  جين   ) جوان  زن  يك  از  متشكل 
شان  صميمى  دوست  و   ( زواتو  دنيل   ) پسرش 
آلكس ( ديالن مينت ) مى باشد كه در جستجوى 
جديدترين طعمه شان، به خانه يك كهنه سرباز 
نابيناست  اكنون  هم  كه  فارس  خليج  جنگ 
( استفن لنگ ) مى رسند كه ثروت قابل توجهى 
دارد و با توجه به نابينا بودن و تنها زندگى كردنش، 
اين گروه احساس مى كنند كه كارشان مى تواند 
راحت تر انجام شود. اما آنها پس از ورود شبانه به 
خانه اين مرد نابينا، متوجه مى شوند كه همه چيز 
آنطور كه احساس مى كرده اند ساده نيست و حاال 
بازى موش و گربه اى ميان آنها و مرد نابينا برقرار 

مى شود كه...
اثر  يك  هاى  ويژگى  تمام   « نكش  نفس   »
برخالف  و  دارد  را  كالسيك  استاندارد  ترسناك 
رويه ديگر آثارى كه در اين سبك و سياق ساخته 
مى شوند، قصد ندارد با چند تايى مرد و زن جوان 
محبوس شده در يك مكان كه همه ما مى دانيم 

قرار هست به روش هاى گوناگون به ديار باقى 
فرستاده شوند، يك اثر كم خرج بى هويت باشد؛ 
آثارى كه معموًال در نهايت رنگ سينما را هم نمى 
بينند و مستقيما به بازار ويدئويى راه پيدا مى كنند.
فيلم جديد فد آلوارز از جمله معدود آثار ترسناكى در 
چند سال گذشته مى باشد كه كارگردان آن براى 
تك تك لحظات فيلم برنامه مشخصى داشته و هنر 
كارگردانى خود را براى تاثيرگذار تر كردن هرچه 

بيشتر داستان فيلم به كار گرفته است. 
باز  و  ندارد  اى  تازه  داستان   « نكش  نفس   »
در  كه  است  جوان  چند  درباره  موضوع  هم 
انسان  دست  به  است  قرار  اشتباه  موقعيت  يك 
( يا شايدم غير انسان ) نابود شوند. پس مهمترين 
فاكتور در روايت اين داستان ترسناك مى تواند 
هوشمندى  و  سينمايى  هاى  تكنيك  از  استفاده 
نفس   » كه  باشد  آنها  بكارگيرى  در  كارگردان 
نكش » در اين بخش يكى از بهترين هاى چند 

سال اخير مى باشد.
گويى  زياده  از  فيلم،پرهيز  مثبت  ويژگى  اولين 
كمك  كه  باشد  مى  داستان  روايت  در  اغراق  و 
در  ترس  حس  ايجاد  و  باورپذيرى  به  فراوانى 
گويى  كم  كه  فيلم  سوژه  است.  نموده  مخاطب 
كارگردان  تا  شده  باعث  كند،  مى  توجيه  را  فيلم 
افكت  بكارگيرى  در  را  ترس  ايجاد  فاكتورهاى 
هاى صوتى به همراه تنظيم قاب هاى دوربينش 
و  يكدست  كامًال  كار  نتيجه  كه  كند  جستجو 
سرباز  كهنه  منزل  درآمده.فضاى  آب  از  ترسناك 
جنگ كه همانند ديدگان چشمان او تاريك و وهم 
انگيز است، موقعيت بى نظيرى را در مقابل آلوارز 
قرار داده تا دوربينش را در ترسناك ترين موقعيت 
يك خانه پيچ در پيچ قرار دهد و سپس با استفاده 
بهره  بهترين   ،  " فرار  و  غافلگيرى   " فرمول  از 

ممكن را از اين موقعيت ها ببرد.
توان  مى  كه  ديگرى  ارزشمند  و  مثبت  ويژگى 

عالوه بر تسلط آلوارز به دكوپاژ اثرش بيان نمود، 
حفظ كيفيت اثر در تمام دقايق فيلم است كه براى 
يك اثر ترسناك با حال و هواى مشابه مى تواند 
حكم يك معجزه را داشته باشد. « نفس نكش » 
اشاراتى به آثار مشهور سينما نظير « آدم هاى زير 
پلكان » و « سكوت بره ها دارد » دارد كه مى 
توان آن را اداى دين كارگردان به اين آثار عنوان 
برچسب  آلوارز  اينجا  در  كه  تفاوت  اين  با  نمود. 
بر  اشارات  اين  بكارگيرى  در  را  خود  كارگردانى 
پيكره اثر مى زند كه باعث شده اين فضاً منحصر 

به فرد، جذاب و البته ترسناك به نظر برسد.
يكى  فيلم  غيرستاره  بازيگران  از  استفاده  توانايى 
ديگر از داليل جذابيت فيلم مى باشد كه در راس 
به  تا  كه  بازيگرى  دارد؛  حضور  لنگ  استفن  آنها 
امروز كمتر حضور اينچنين تاثيرگذارى را از او در 
سالهاى اخير شاهد بوده ايم. لنگ با آن لنزهاى 
ترسناكى كه بر چشمانش قرار داده اند، قطعاً يكى 
از ترسناك ترين شخصيت هاى چند سال اخير 
سينما را به تصوير كشيده كه اينبار نه هيوالست و 
نه سر و شكلى فانتزى دارد. او يك كهنه سربازى 
نابيناست كه البته در ادامه داستان غافلگيرى هايى 

را هم براى مخاطب رقم مى زند.
« نفس نكش » يك اثر ترسناك هوشمندانه و 
ناب است كه تا جايى كه امكان داشته سعى كرده 
از كليشه هاى مرسوم ژانر فاصله بگيرد و ترس و 
تعليق واقعى را به مخاطب انتقال دهد كه در اين 
راه نيز كامًال موفق بوده. هدف فيلم « نفس نكش 
» نه پرداخت داستانى و نتيجه گيرى منطقى از 
براى  مخاطب  در  ترس  و  وهم  ايجاد  بلكه  آن، 
مدت تقريبا 90 دقيقه مى باشد كه بهترين شكل 
ممكن از پس انجام آن برآمده و امكان ندارد اجازه 

دهد آب خوش از گلوى مخاطب پائين برود!

فيلم جديد جيم كرى كه فيلمى جنايى است در 
جشنواره سينمايى ورشو اكران مى شود.

فيلم هاى  اسامى  اعالم  با  ورشو  فيلم  جشنواره 
اعالم  سينمايى،  جشن  اين  جديد  دور  در  حاضر 
اكران  نخستين  كرى  جيم  جديد  فيلم  كرد 

جهانى اش را در اين جشنواره تجربه مى كند.
تريلر جنايى با بازى جيم كرى و شارلوت گينزبورگ 
فيلم  جشنواره  در  واقعى»  «جنايت هاى  عنوان  با 
ورشو كه از 7 تا 16 اكتبر (16 تا 24 مهر) برگزار 

مى شود، به نمايش درمى آيد.  
تهيه كنندگان  همكارى  حاصل  كه  فيلم  اين 
آمريكايى-لهستانى-بريتانيايى است نخستين فيلم 
انگليسى زبانى است كه كارگردان يونانى آوراناس 
ساخته است. او با فيلم قبلى اش با عنوان «دوشيزه 
كارگردان  بهترين  نقره اى  شير  برنده  خشونت» 

جشنواره فيلم ونيز سال 2013 شده بود.

مى كند  روايت  را  قتلى  پرونده  داستان  فيلم  اين 
مدت ها  از  پس  رمان،  يك  انتشار  از  پس  كه 
دوباره گشوده مى شود تا شايد بتوان اين پرونده 
راكد را دوباره به جريان انداخت و پرده از راز يك 

قتل برداشت.
اعالم  تابستان  آغاز  در  كه  است  حالى  در  اين 
ترسناك  فيلم  يك  بازيگر  كرى  جيم  بود  شده 
شده است كه الى راث كارگردانى آن را برعهده 
دارد. عنوان فيلم ترسناك كرى  «آليستر آركان» 

اعالم شده بود.
جيم كرى آخرين بار با فيلم «احمق و احمق تر 2» 
در سال 2014 راهى سينماها شده بود. اين بازيگر 
برنده  بار   2 تاكنون  كانادايى-آمريكايى  ساله   54
جايزه گلدن گلوب براى فيلم هاى «نمايش ترومن» 
و «مرد روى ماه» شده است. امسال سى و دومين 

دوره جشنواره فيلم ورشو برگزار مى شود.

پردرآمدترين بازيگر سال : كارم را با 7 دالر شروع كردم

محمد سلوكى : گاهى موضوع مورد نظر تهيه كننده دغدغه من نيست

دواين جانسون بازيگرى كه به عنوان پردرآمدترين 
بازيگر يك سال اخير معرفى شده مى گويد كارش را 

با 7 دالر شروع كرده است.
دواين جانسون كه به تازگى از سوى فوربس به 
عنوان پردرآمدترين بازيگر سال معرفى شد و در 
يك سال اخير با فيلم هايى چون «خشمگين 7»، 
شده  ديده  مركزى»  «هوش  آندرياس»،  «سن 
«ديده بان  و   «8 «سريع  «موآنا»،  فيلم هاى  و 
اين  درباره  دارد،  اكران  دست  در  را  ساحلى» 
همه  كه  بازيگر  اين  كرد.  اظهارنظر  گزارش 
به  هوادارانش  با  اينترنتى  صورت  به  را  نظراتش 
اشتراك مى گذارد در توييتر خيلى خيلى فروتنانه 
تاكيد كرد كه كارش را از نقطه صفر شروع كرد.

او نوشت: مى خواهم دو مورد را بگويم يكى اينكه 
كارم را با 7 دالر شروع كردم. دوم اينكه اگر من 

توانستم به اينجا برسم شما هم مى توانيد. 
وى چندى پيش در يك مصاحبه اعالم كرده بود 
هاوايى  به  مادرش  با  داشت  سال   14 وقتى  كه 
اخراج  آن جا  از  كه  شد  متوجه  و  رفت  زادگاهش 

شده اند. در آن زمان پدر او به اسم «راكى» يك 
ثابت  كارى  ازاى  در  كه  بود  حرفه اى  كشتى گير 
به صورت هفتگى حقوق ناچيزى دريافت مى كرد 
ديگرى  فرد  را  آنها  ماشين  پيش  هفته  يك  و 

تصاحب كرده بود.
در همان لحظه جانسون تصميم گرفت زندگى اش 
فكر  بدن سازى  به  و  بگيرد  خودش  دست  در  را 
كرد. او پس از سال ها كار در اين زمينه موفق شد 
يك بورسيه براى تحصيل در رشته ليگ فوتبال 
تا  بياورد  دست  به  ميامى  دانشگاه  در  آمريكايى 
شانس خودش را با بازى در اين رشته امتحان كند.  
سال 1995 او قراردادى براى بازى در تيم كالگرى 
استمپدرز امضا كرد، اما به سرعت جايش در ذخيره ها 
تعيين شد و تنها هفته اى 250 دالر حقوق مى گرفت 
و در نهايت از تيم كنار گذاشته شد. او وقتى به شهر 
تمپا در ميامى بازگشت تنها 7 دالر در جيبش داشت.
پدرش  با  و  آورد  روى  كشتى  به  او  اينجا  از 
توانست  وى   1996 سال  كرد.  تمرين  به  شروع 
و  ببندد  قراردادى  جهانى  كشتى  فدراسيون  با 

زندگى اش تغيير كرد.
طبق گزارش فوربس، جانسون سال پيش بيش 
توانست  و  داشت  درآمد  دالر  ميليون   64.5 از 
جونيور  داونى  رابرت  صدرنشينى  سال  دو  به 

در فهرست پردرآمدترين بازيگران خاتمه دهد. 
درآمد  با  چان  جكى  كه  است  حالى  در  اين 
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ميليون دالر نفر سوم شد.

يك مجرى تلويزيون درباره كار اجرا بيان كرد كه نمى خواهد صرفا 
به عنوان مجرى برنامه هايى انتخاب شود كه فكر، خط مشى و 

طراحى آن توسط ديگران انجام شده است.
شده  كمتر  اش  تلويزيونى  اجراهاى  اينكه  درباره  سلوكى  محمد 
است، گفت: حدود 2 سال است كه اجراى مستمر ندارم بلكه بيشتر 
در تك برنامه ها حضور دارم. مقدارى نسبت به خودم سخت گير 
شده ام شايد اين حرف را پيش از اين بازيگران بيان مى كردند 

ولى من مى خواهم تالش كنم كه اجراى برنامه هايى را بر عهده 
داشته باشم كه اگر خودم به عنوان مخاطب آنها را نگاه كردم از 

ديدنشان لذت ببرم. 
وى ادامه داد: من به دنبال اين هستم كه اگر قرار شد به صورت 
جدى و مستمر برنامه اى اجرا كنم خودم هم تهيه كنندگى آن را 
بر عهده بگيرم و بدانم كه مى خواهم چه چيزى را براى مردم بيان 
كنم و اينگونه نباشد كه يكى ديگر به طراحى و دكور آن فكر كند 
و ديگرى موضوع آن را انتخاب كند و من تنها به عنوان مجرى 

به قاب آن بچسبم.
گاهى موضوع مورد نظر تهيه كننده دغدغه من نيست

دارد،  وجود  تنهايى  به  اجرا  در  مشكلى  چه  اينكه  درباره  سلوكى 
اظهار كرد: موضوع دغدغه هايى است كه گاهى از مجريان تقاضا 
نوع  گاهى  حتى  و  نيستند  جا  به  مواقع  بسيارى  در  كه  شود  مى 
مطرح  كننده  تهيه  طرف  از  كه  دغدغه  و  موضوع  يك  با  برخورد 
مى شود، سليقه من نيست. حتما بايد باور و نگاه من هم در اين 
حوزه وجود داشته باشد و من اين ديدگاه را ندارم كه كسى بخواهد 

موضوعى را به من حقنه كند.
اين مجرى تلويزيون در ادامه درباره كارى كه اين روزها در فكر 

توليد آن است، توضيح داد: من در ماه رمضان برنامه اى را در 
شبكه تهران داشتم كه اولين دكور 3D Mapping حرفه اى 
را در فضاى شهرى طراحى كرده بوديم. من تهيه كننده برنامه 
از  نتوان  مجرى  يك  عنوان  به  صرفا  شايد  نبودم  اگر  و  بودم 
تهيه كننده درخواست كرد كه دكورى طراحى شود كه 150 متر 
مساحت آن باشد. اين برنامه تجربه خوبى براى من بود و اكنون 
هم به دنبال طراحى و توليد كارى با تجربه جديد ديگرى با نام 

«باغ خندان» هستيم.
طراحى و توليد يك شوى ميدانى

وى در توضيح بيشتر درباره «باغ خندان» اظهار كرد: ما در اين كار 
در حال تجربه اين نكته هستيم كه آيا مى شود نشاط و هيجان را 
در جمع مردم تجربه كرد يا خير. ما در اين شوى ميدانى بزرگ به 
سراغ مردم مى رويم و آن را به گونه اى توليد مى كنيم كه اگر 
توانستيم در تلويزيون هم پخش كنيم براى مخاطبان اين رسانه 

هم جذاب باشد.
سلوكى كه تهيه كنندگى اين برنامه را بر عهده دارد، اظهار كرد: 
افشين لياقت كارگردانى اين كار را بر عهده دارد و ما مى خواهيم 

براى اولين بار بازى و گيم را به ميان مردم بياوريم.



افراد شب كار بايد روز را در اتاق تاريك بخوابند
افراد كه شيفت شب كار مى كنند، بايد طى روز در اتاق 
تاريك و آرام بخوابند و اگر الزم باشد، از چشم بند استفاده 
كنند و گوشى در گوش قرار دهند تا سر و صداى محيط 
اختالالت  فلوشيپ  سلمانى  مجاهده  دكتر  ندهد.  آزارشان 
براى  شبانه روز  از  ساعاتى  در  ما  بدن  اينكه  بيان  با  خواب 
فعاليت آماده است و ساعاتى در شبانه روز نياز به آرامش و 
خواب دارد كه به اين مسئله، سيكل خواب و بيدارى گفته 
مى شود، گفت: مهم ترين عامل اثرگذار بر چرخه خواب و 
بيدارى، نور خورشيد است. ساير عوامل نور مصنوعى، نور 
منزل و نور كامپيوتر است كه بر چرخه خواب و بيدارى اثر 
دارند. همچنين ساعت غذا خوردن، فعاليت اجتماعى و سر 

و صداى محيط روى اين چرخه تاثيرگذار است.
وى با تاكيد بر اينكه بايد ساعت خواب و بيدارى را تنظيم 
و از مصرف غذاهاى حجيم و پركالرى در شب خوددارى 
كنيم، افزود: از 9 شب به بعد نيز بايد تعداد المپ روشن را 
كم كنيم. اگر فرد فعاليت بدنى سنگين مى كند، از 9 شب 
به بعد نبايد فعاليت سنگين داشته باشد. همچنين مصرف 
نوشيدنى كافئين دار مثل چاى، قهوه و نوشابه كافئين دار 
از 9 شب به بعد توصيه نمى شود. استفاده از گوشى همراه 

و مطالعه در بستر نيز نبايد داشته باشيم.
سلمانى در پاسخ به اين سئوال كه والدين در برابر نوزادى 
كه در خواب رفتن مشكل دارد و بى قرارى مى كند، چه بايد 
كنند؟، اظهار داشت: والدين بايد مراقب باشند، فرزندشان به 
بيمارى ريفالكس مبتال نباشد و اين بيمارى را در نظر داشته 
اختالالت  فلوشيپ  اين  كنند.  مشورت  پزشك  با  و  باشند 
خواب در ادامه به مصرف غذاهايى كه موجب اختالل خواب 
و  پركالرى  حجيم،  غذاهاى  كرد:  بيان  و  اشاره  شوند  مى 
پرادويه خواب را دچار اختالل مى كند. همچنين مصرف زياد 

نوشيدنى كافئين دار مى تواند چنين اثرى داشته باشد.
وى در پايان با اشاره به اينكه چرخه خواب و بيدارى در 
نظر  زير  و  مى گيرند  خودسرانه  و  سخت  رژيم  كه  افرادى 
مى شود،  مشكل  دچار  نمى گيرند،  غذايى  رژيم  متخصص 
ادامه داد:  اين افراد ممكن است به كم خوابى دچار شوند 
و چون رژيم غذايى شان خودسرانه است، احنمال دارد به 
كمبود برخى امالح معدنى دچار شوند. رژيم غذايى اگر با 
شناخته  احتمالى  كمبودهاى  باشد،  تغذيه  متخصص  نظر 

مى شود و امالح جايگزين مى شود.

نقش گوش در سرگيجه چيست؟
گوش  نوار  گرفتن  گوش  به  مربوط  سرگيجه  تشخيص  راه 
گوش  فشار  افزايش  و  خون  فشار  افت  خونى،  كم  است. 

داخلى از عوامل بروز سرگيجه است.
يا  كند  احساس  فرد  كه  مى گويند  حالتى  به  سرگيجه 

خودش دور چيزها مى گردد يا اشياء دور او مى چرخند.
شديد  خيلى  سرگيجه  اگر  دارد.  ضعف  و   شدت  سرگيجه 
باشد سرگيجه واقعى است؛ يعنى اگر فرد چشمانش باز باشد 
احساس مى كند سقف دور سرش مى چرخد و وقتى چشمانش 
را مى بندد برعكس آن را تصور مى كند يعنى خودش دور آن 
اشياء مى چرخد كه با حالت تهوع و عدم تعادل نيز همراه است.

اگر علت سرگيجه، وابسته به گوش باشد مربوط به مجارى 
نيم دايره اى موجود در گوش داخلى است كه حتماً فشار داخلى 

آن باال رفته كه به فرد چنين احساسى دست مى دهد.
ببينيد  نيز  تحريكى  كمترين  با  مى توانيد  را  احساس  اين 
مثًال اگر سر را كمى تكان دهيد يا تغيير وضعيت داده و 

بنشينيد حالت آن تشديد مى شود.
چگونه مى توان فهميد علت سرگيجه مربوط به گوش است: 
و  باشد  حمله اى  صورت  به  يعنى  باشد  شديد  سرگيجه  اگر 
سرگيجه شدت و ضعف داشته باشد و دائمى نباشد؛ همچنين 
همراه با صداى گوش يا سنگينى گوش باشد مسلماً مى بايست 

به متخصص گوش و حلق و بينى مراجعه كرد.
عوامل  و  است  داخلى  گوش  به  مربوط  واقعى  سرگيجه 
مختلفى مى تواند در بروز آن دخيل باشد از جمله افزايش 
گوش  در  خارجى  جسم  يك  اينكه  يا  داخلى  گوش  فشار 
باشد يا يك گوش جرم داشته باشد و گوش ديگر نداشته 
باشد. چايچيان سرگيجه غيرواقعى را در افرادى دانست كه 

فشارشان پايين باشد يا كم خون باشد.
در حالت سرگيجه غيرواقعى، حالت گيجى و منگى به فرد 
دست مى دهد اما آن قدر شديد نيست كه حالت افتادن داشته 
باشد. راه تشخيص سرگيجه مربوط به گوش گرفتن نوار گوش 

و نوار تعادل توسط متخصص گوش و حلق و بينى است .

فوايد خاكشير براى روشن شدن پوست
براى از بين بردن لك هاى پوست يكى از بهترين روش ها، 
طب  نظر  از  خاكشير  است.  ترنجبين  و  خاكشير  نوشيدن 
قديم ايران گرم و تر است. التيام دهنده زخم و جراحات 
و  ساده  اسهال هاى  رفع  براى  خاكشير  جوشانده  است. 
رفع ترشحات زنانگى مفيد است. خاكشير ادرار آور است. 

خاكشير تب بُر است. براى دفع كرم مفيد است.
عطش  ضد  كنندگى،  خنك  خاصيت  با  مردم  از  بسيارى 
فصل  در  را  آن  دليل  همين  به  و  هستند  آشنا  خاكشير 
تابستان در برنامه هاى غذايى خود مى گنجانند يا در روز 
هاى گرم تابستان از شربت خاكشير و تركيب آن با عرق 
مهمانانشان  از  پذيرايى  براى  تره  شاه  نظير  گياهى  هاى 
استفاده مى كنند. اما خاكشير عالوه بر اين، خواص ديگرى 
نيز دارد كه از ميان آنها به دفع سنگ كليه، بهبود برخى 
از اختالل هاى پوستى و درمان اسهال مى توان اشاره كرد.

خاكشير براى روشن شدن پوست
از  يكى  صورت  به ويژه  پوست  لك هاى  بردن  بين  از  براى 
بهترين روش ها، نوشيدن خاكشير و ترنجبين است. افرادى 
كه از اين تركيب به  صورت روزانه و مستمر به مدت 3 هفته 
استفاده كنند بعد از مدتى با روشنى پوست و از بين رفتن 
كك هاى صورت و پوست شان روبه رو مى شوند. براى تهيه 
اين تركيب الزم است ترنجبين را 5 ساعت در آب خيس 
كنيد و  پس از اين مدت آن را صاف كرده و به آن 2 قاشق 
خاكشير پاك كرده اضافه كنيد و ميل كنيد. با نوشيدن اين 
شربت گياهى به مرور شاهد روشنى پوست و از بين رفتن 

لك ها خواهيد بود.

سالمت
 راهكارهايى براى داشتن قلبى سالم 

اشخاص  قلب  است.  قلب  دشمن  خطرناك ترين  نيكوتين 
بى اندازه چاق هميشه ناتوان و ضعيف است. چاقى به قلب 

صدمه مى رساند. 
و  مى كند  احاطه  را  بدن  داخلى  اعضاى  تمام  زياد،  چربى 
را  آن  حركات  و  زياد  را  قلب  وزن  مى پوشاند،  را  عضالت 
مختل مى كند، تدريجا قلب ناتوان و باالخره نتايج وخيمى 

به بار مى آورد. 
جديت  با  زياد  شدن  چاق  از  كنند  تالش  بايد  چاق  افراد 
تنها هيكل مناسب پيدا  ممانعت كنند، در اين صورت نه 

مى كنند، بلكه قلب خود را هم سالم نگه مى دارند.
براى داشتن قلبى سـالـم چه راهكارهايى را پيشنهاد مى كنيد :

1- از پله هاى ساختمان، آهسته و مرتب باال برويد و در هر 
پله كمى مكث كنيد.

2- در موقع هضم غذا كار نكنيد، راه نرويد و بازى نكنيد.
3- با دست چپ، بار سنگين حمل نكنيد.

4- از بلند كردن اشياى سنگين به باالى سر خود اجتناب كنيد.
5- طورى بخوابيد كه پاهاى شما قدرى  باالتر از سطحى 

كه سر قرار دارد، قرار بگيرد.
6- هواى اتاق خواب را موقع شب قبل از خوابيدن تازه كنيد.

7- روى پهلوى راست بخوابيد.
8- از ماندن در حمام خيلى داغ و طوالنى مدت خوددارى كنيد.

9- از اتوبوس، قطار، پله ماشين و صندلى نپريد.
كوتاه  خيلى  صندلى  روى  ناگهانى  و  مرتبه  يك   -10

ننشينيد؛ مگر خيلى آهسته و با احتياط.
و اما احتياجات قلبى شما :

سكنات  و  حركات  آن  در  كه  زندگى  آرامش،  و  سكوت 
كامل،  استراحت  باشد،  نداشته  وجود  اضطراب  و  ناگهانى 

هواى آزاد وتميز، غذاى سبك، خنده و تفريح.
و  ضايعات  امراض،  از  كه  را  صدماتى  تمام  شما،  قلب 
اختالل ساير اعضا از قبيل امراض عفونى، امراض عصبى و 
مسموميت ها به طور اعم و همچنين كليه خطاهايى كه در 
زندگى ايجاد مى شود تحمل مى كند و بر شماست كه قدر 
اين عضو گرانبها و اليق بدن را بدانيد و با تصميم جدى 
به كمك او برخيزيد. قلب اشخاص بى اندازه چاق هميشه 

ناتوان و ضعيف است.
خطرناك ترين دشمن قلب از ديدگاه شما چيست؟

موثر  طور  به  و  مستقيما  كه  است  قوى  سم  يك  نيكوتين 
روى سلسله اعصاب اثر مى گذارد؛ بعضى بيمارى هاى قلبى 
كه اختالل و ضايعه در رشته اعصاب ايجاد مى كند، بستگى 

كامل به دخانيات و سم نيكوتين دارد. 
عاليم اين سم در امراض قلبى عبارتند از ضربان تند قلب، 
تپش قلب، اضطراب و عدم اشتها به غذا. با آثار مزاحم دخانيات 

نمى توان مبارزه كرد؛ مگر اينكه سبب اصلى را از بين برد.
براى تضمين سالمت كامل، شما بايد به كلى دخانيات را 
از برنامه زندگى حذف كنيد؛ زيرا حتى يك سيگار ممكن 
است مانع شفاى بيمار از ورم و التهاب در اثر نيكوتين شود.

چه مواد غذايى بر سالمت قلب اثر مى گذارند؟
شكالت و كاكائو اگر از طريق قندهاى مناسب تهيه شود، 
مى توانند مقدار عمده اى از فالونوئيدهاى رژيمى را كه براى 

قلب مفيد هستند تامين كنند.
بهبود  و  لخته  تشكيل  در  تأخير  وسيله  به  فالونون ها  اين 
به  التهاب  شدن  متعادل  به  كمك  و  عروق  ديواره  عمل 

سالمت قلب كمك مى كنند.
به  كه  فالونوئيدهاست  زيادى  ميزان  حاوى  خام،  كاكائوى 
ميزان مختلف در ميوه ها و سبزى ها وجود دارد و در چاى 

و كاكائو و شكالت فراوان ترند.
كاكائو و شكالت از دانه هاى كاكائو تهيه مى شوند. محققان 
دريافته اند كاكائو و شكالت، حاوى يك نوع فالونوئيد به نام 
پروسيانيدين هستند كه به ميزان كمتر در چاى و بعضى از 

غذاهاى گياهى يافت مى شود.
مصرفشان  كه  دارند  اكسيدانى  آنتى  فعاليت  فالونوئيدها 
است.  عروقى  قلبى-  هاى  بيمارى  خطر  كاهش  با  همراه 
اگرچه مشاهدات نشان داده كه كاكائوى غنى از فالونون، 
اثرات مشابه آسپرين را بر لخته خون دارد، اما اين دو از 
مى كنند  ايجاد  را  اثرات  اين  مختلف  مكانيسم هاى  طريق 
را  شكالت  مانند  فالونوئيدها  از  غنى  غذاهاى  نمى توان  و 
مى كنند  پيشنهاد  كرد؛  نتايج  توصيه  آسپيرين  جاى  به 
اثرات  مكمل  مى توانند  فالونوئيدها  از  غنى  غذاهاى  كه 

آسپيرين باشند.
البته بايد توجه داشت كه شكالت حاوى بسيارى تركيبات 
ديگر نيز هست و بايد در مورد اثرات منفى چربى موجود 

در شكالت نيز بحث شود. 
شكالت، معموال حاوى30 درصد چربى، 6 درصد پروتئين، 
61 درصد كربوهيدرات و 6 درصد آب و مواد معدنى است، 
مطالعاتى كه روى اثرات كلى چربى موجود در شكالت بر 
مصرف  كه  دهد  مى  نشان  گرفته،  انجام  كلسترول  ميزان 

شكالت باعث افزايش كلسترول خون نمى شود. 
شكالت يك غذاى با دانسيته باالست و مى تواند يك ميان 
كه  افرادى  براى  باشد.  فعال  افراد  و  ورزشكاران  براى  وعده 
مى خواهند از فوايد فالونون هاى شكالت، بدون كالرى چربى 
آن بهره مند شوند، كاكائو پيشنهاد مى شود؛ اشتها و تمايل به 
شكالت به خصوص در بين زنان بسيار معمول است. چندين 
ماده بيواكتيو در شكالت شناخته شده است. شكالت حاوى 

ميزان كمى كافئين و ميزان بيشتر تئوبرومين است.
نورولوژيست ها اخيرا مطالعاتى بر روى فعاليت مغز در 
و  اند  داده  انجام  مى كنند،  مصرف  شكالت  كه  افرادى 
مشخص شده كه خوردن آن باعث افزايش جريان خون 
احساسات  فرآيند  در  كه  مى شود  مغز  از  مناطقى  در 
احساس  باعث  شكالت  مصرف  حال  هر  به  درگيرند. 
خوشايندى مى شود كه شايد وراى اشتها و تمايل باشد.

سالمت

كار  يخچالهايى  ساخت  روى  بر  محققان 
خريد  براى  خانه  ساكنان  به  كه  كنند  مى 

مايحتاجشان يادآورى مى كند.
شركت مايكروسافت همكارى جالب توجهى را 
 Liebherr با شركت سازنده يخچال و فريزر

آغاز كرده است. 
آالت  ماشين  از  اى  مجموعه  پروژه  اين  در 
از  يكى  دل  در  مايكروسافت  پيشرفته 
يخچال هاى Liebherr قرار گرفته تا از 
اين پس اين وسيله كاربردى تنها به عنوان 

يك خنك كننده عمل نكند.
آنچه كه در اين پروژه ساخته مى شود نوعى 
ايجاد  ضمن  كه  است  هوشمند  يخچال 
سرمايش الزم براى حفظ تازگى مواد غذايى، 
به ساكنان خانه يادآورى مى كند كه چه مواد 
غذايى در حال اتمام است و بايد براى خريد 

آنها اقدام كرد.
اين يخچال جديد نوعى جعبه بزرگ هوشمند 

متصل به اينترنت به شمار مى آيد كه تا پيش 
از اين نظيرى براى آن وجود نداشته است.

يخچال  عملكرد  با  اى  گونه  به  فناورى  اين 
شير،  محتوى  پاكت  بتواند  تا  شده  تلفيق 
نگهدارى  ظروف  ساير  و  سس  انواع  قوطى 

مواد غذايى را تشخيص دهد.
فناورى  و  دوربينها  از  يخچال  اين  دل  در 
تشخيص اشياء استفاده شده تا شناسايى مواد 
غذايى كه در آن نگهدارى مى شود به راحتى 

صورت گيرد.
نكته جالب توجه امكان برقرارى ارتباط ميان 
است  هوشمندى  همراه  تلفن  و  يخچال  اين 
كه با سيستم عامل اندرويد، iOS و ويندوز 

كار مى كند.
بدين ترتيب مى توان اميدوار بود كه در آينده 
نسل متفاوتى از يخچال ها سر از خانه ها در
مى آورند كه به افراد براى خريد هوشمندانه 

و اقتصادى مواد غذايى كمك مى كنند.

اين يخچال خريد شير و سس را يادآورى مى كند

چين در نظر دارد با همكارى اوكراين كه زمانى 
غول هواپيماسازى دنيا بود بزرگترين هواپيماى 
دنيا را بسازد. شركت اوكراينى «آنتونوف» يكى 
دوران  در  هواپيماسازى  شركتهاى  بزرگترين  از 
حاكميت شوروى سابق بود كه حاال ديگر شكوه 
با  كه  رسد  مى  خبر  اما  حاال  ندارد.  را  گذشته 
هواپيماى  بزرگترين  اوكراين  و  چين  همكارى 

جهان ساخته مى شود.
پيكر  غول  هواپيماهاى  ساخت  به  آنتونوف 
ميالدى  دهه 80  در  شركت  اين  دارد.  شهرت 
 225-An كه  را  جهان  هواپيماى  بزرگترين 
Mriya نام داشت طراحى كرد و ساخت. به 
اين هواپيما كه تنها يك فروند از آن هم اكنون 

به كار گرفته مى شود «رؤيا» هم مى گويند.
از اين هواپيما براى حمل سازه هاى غول پيكر 
نظير پره توربينها تا ماشين آالت بزرگ نفتى 
استفاده مى شود. حاال چين وارد عمل شده و 

در نظر دارد تا ركورد بزرگترين هواپيماى دنيا 
را به نام خود بزند.

در واقع هواپيمايى كه چين مى خواهد نسخه 
اساس  بر  كه  است   Mriya  225-An دوم 

توافقنامه اخير پكن و كيف ساخته مى شود.
اين هواپيما در مقايسه با نمونه اول طوالنى تر 
بوده و داراى دو موتور اضافى است. كف اين 
شده  تقويت  قبلى  نمونه  با  مقايسه  در  هواپيما 
است. همچنين بالها بزرگتر بوده و دم هواپيما 

نيز بزرگتر شده است.
است  آن  معناى  به  عمده  تغييرات  اين  تمامى 
قابليت  دنيا  آتى  هواپيماى  بزرگترين  كه 
 200 كه  داشت  خواهد  را  تن   700 تا  حمل 
از  بيشتر  تن  و 50  بوئينگ 747  از  بيشتر  تن 
بزرگترين  عنوان  به   800F–AN380 ايرباس 
هواپيماى مسافربرى حال حاضر دنيا و دومين 

هواپيماى غول پيكر جهان است.

چين صاحب بزرگترين هواپيماى دنيا مى شود

يك مهندس مكانيك كانادايى با ارائه يك طرح مفهومى از يك 
اتاق متحرك خودران همگان را شگفت زده كرده است.

اين طرح مفهومى جديد كه تريديكا(Tridika) نام دارد، يك 
وسيله نقليه الكتريكى بدون راننده است كه براى ايجاد تغيير در 
نحوه استفاده از اتومبيل در شهرهاى شلوغ طراحى شده است. 
در واقع ارائه اين طرح آينده نگرانه براى اجتناب از اضافه شدن 
خودروهاى بيشتر به خيابانها است كه روز به روز فضاى پارك 

كمترى براى آنها وجود دارد.
در  شما  و  كرده  عمل  خودران  خودرو  يك  مانند   Tridika
كلمه  واقعى  معناى  به  باشيد،  كه  ساختمان  از  طبقه اى  هر 
برويد.   ساختمان  از  بيرون  به  خود  خواب  اتاق  در  مى توانيد 
تريديكا همانند يك خودروى خودران است كه كنار آپارتمان 
عنوان  به  آن  از  مى توان  حال  عين  در  و  مى شود  پارك  شما 

يك اتاق اضافى استفاده كرد.
اين فناورى به جاى چرخ، مانند يك قطار ماگلو براى حركت 
كردن از  نيروى مغناطيسى استفاده مى كند. اين اتاق شگفت 
انگيز با نيروى الكترومغناطيسى حركت كرده و به هر كجايى 

كه شما بخواهيد مى رود و در آنجا متوقف مى شود.
در  شناور  بطور  كه  هستند  قطارها  از  گونه اى  ماگلو  قطارهاى 
هوا در فاصله كمى از ريل قرار دارند و بدون دريافت مقاومت 
پيش  به  زياد  بسيار  سرعت هاى  با  مى توانند  محيط  از  زيادى 
بروند. اين قطارها براى حركت خود از نيروى الكترومغناطيسى 

بهره مى گيرند.

در قطارهاى ماگلو تماس با ريل وجود ندارد و قطارها به جاى 
غلتيدن چرخ ها بر روى  ريل با نيروى مغناطيسى در هوا شناور 

شده بود و به جلو رانده مى شوند.
اين اتاق متحرك به شكل يك جعبه است و قابليت جابجايى 

شش مسافر را دارد.
Tridika با استفاده از يك سطح شيب دار اختصاصى به ديوار 
آسانسور  سيستم  يك  توسط  و  شده  متصل  آپارتمان  بيرونى 

مكانيكى حركت مى كند.
اين فناورى داراى يك درب بزرگ كشويى است كه در مقابل 

يك در مشابه در آپارتمان شما گشوده مى شود.

طراحى اتاق خواب متحرك به منظور نمايش بخشى از فناورى 
آينده و نمود ورود آخرين فناورى در زندگى براى آسايش بيشتر 

بشر انجام شده است.
هوشمند  خواب  اتاق  طراحى  تيم  سرپرست  بمباردير،  چارلز 
معناى  به  هوشمند  خواب  اتاق  مفهومى  ايده  كرد:  عنوان 
واقع  در  است.  نقل وانتقال  سامانه  و  زندگى  فضاى  تركيب 
آسايش بيشتر  يافته و  افزايش  فناورى سرعت زندگى  اين  با 

مى شود. فراهم 
Tridika براى خانه هاى آپارتمانى طراحى شده اما مى تواند در 

خانه هاى وياليى نيز مورد استفاده قرار گيرد.

اتاق خوابى كه خودرو مى شود!
7 ون ونو و
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شركت سامسونگ كمربند هوشمندى توليد كرده 
است كه با بهره گيرى از مجموعه اى حسگر و 
گام شمار، وضعيت غذا خوردن و مصرف كالرى را 

محاسبه و به تلفن همراه هوشمند ارسال مى كند.
به گزارش ايسنا و به نقل از ساينس ديلى، كمربند 
هوشمند شركت سامسونگ مشابه تلفن  هوشمند 
مديريت  سامانه  از  استفاده  با  اما  مى شود،  شارژ 
مصرف تا 20 روز نياز به شارژ مجدد ندارد. قرار 
دو  در  دالرى  ارزان قيمت 69  كمربند  اين  است 
نمونه مردانه و زنانه به زودى به بازار عرضه شود.

 WELT در كمربند هوشمند سامسونگ با نام
جمله  از  پيشرفته  حسگرهاى  از  مجموعه اى 
كمر  قطر  پيوسته  محاسبه  مغناطيسى  حسگر 
نصب شده است. اين حسگر تغييرات قطر كمر 

اطالعات  و  كرده  محاسبه  پيوسته  طور  به  را 
اختيار  در  ماهانه  و  هفتگى  روزانه،  بازه  در  را 
كاربر قرار مى دهد تا ديگر كسى از چاق شدن 

ناخواسته احساس ناراحتى نكند.
شركت سامسونگ هدف از طراحى و عرضه كمربند 
آگاه سازى  راستاى  در  مثبت  حركتى  را  هوشمند 
دريافت  و  اضافه وزن  از  ناشى  خطرات  اجتماعى 

كالرى اضافى در وعده هاى غذايى روزانه مى داند.
كمربند WELT كه حاصل مطالعات محققان 
به  موسوم  سامسونگ  پيشرفته  آزمايشگاه 
علمى  دستاورد  يك  تنها  نه  است،   C-Lab
محسوب مى شود بلكه با همراهى كارشناسان 
به  تبديل  سامسونگ  بازاريابى  و  مد  بخش 

كااليى به روز و با ظاهرى جذاب شده است.

كمربندى كه پرخورى را حس مى كند!

يك گروه از معماران كره جنوبى يك گوى براق را براى تصفيه 
شركت  معماران  از  گروهى  كردند.  طراحى  كاليفرنيا  در  آب 
Heerim كره جنوبى گوى براقى را براى تصفيه آب در اسكله 

سانتامونيكا در ايالت كاليفرنيا طراحى كردند.
رقابت هاى  فيناليست  براق"  "گوى  به  موسوم  طرح  اين 
در  زمينى"  هنر  توليد  "برنامه  به  موسوم  دوساالنه  معمارى 
سال 2016 بوده كه موجب تشويق بهره گيرى از هنر براى 

توليد انرژى مى شود.
اين تاسيسات با استفاده از پنل هاى خورشيدى شفاف، ساالنه 
قادر به توليد نيم ميليون گالن آب آشاميدنى در كاليفرنيا است.
اين روزها بيشتر از هر زمان ديگرى توليد آب و انرژى به هم 

گره خورده اند. كاليفرنيا در سالهاى آتى با كمبود آب روبرو خواهد 
بود و انرژى مورد نياز براى توليد و انتقال آب مطمئنا افزايش 
خواهد يافت. اين گوى شفاف و براق طورى طراحى شده كه از 

طريق پياده راه ساحلى سانتامونيكا قابل دسترس باشد.
روى ديواره  داخلى اين گوى تصاوير گونه هاى جانورى كه 
نسل شان منقرض شده نقش بسته تا بازديدكنندگان قدرى در 
تاثير بشر بر محيط زيست تامل كنند. قطر اين سازه شيشه 
اى 130 فوت است و سطح آن از پنل هاى خورشيدى براى 
ذخيره انرژى مورد نياز چرخه آب در گوى پوشيده شده است. 
در داخل اين سازه انرژى خورشيدى از طريق تبخير و تقطير 

موجب تبديل آب دريا به آب آشاميدنى مى شود.

تصفيه آب با گوى جادويى!
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بيان  با  فوالدخوزستان  فوتبال  تيم  سرمربى 
كنار  انصارى  ساسان  موضوع  بايد  ديگر  اين كه 
و  تصميم  فكر،  تمام  بايد  گفت:  شود،  گذاشته 
حركت مان به سمت حمايت از تيم فوالد باشد و 
كمك كنيم تا روزهاى خيلى خوبى را رقم بزنيم.

آمادگى  و  شرايط  كرد:   اظهار  سعداوى  نعيم 
بازى  سه  انجام  و  اردو  برگزارى  از  پس  ما  تيم  

تداركاتى، بهتر شده است.
وى با اشاره به جذب ساسان انصارى، در خصوص 
وضعيت برخى از بازيكنان تيمش نيز توضيح داد: 

هنوز كارت ITC ارنست انفور صادر نشده است. 
اكبر ايمانى و محمد اهل شاخه نيز مصدوم هستند 
و عبدا... كرمى را هم به دليل سه كارته بودن براى 
بازى با سايپا در اختيار نداريم. همچنين اسماعيل 
شريفات هنوز به آمادگى صد درصدى براى ديدار با 

سايپا نرسيده است.
افزود:  با  فوالدخوزستان  فوتبال  تيم  سرمربى 
همه اين تفاسير، تمام بازيكنانم خيلى خوب، با 
انگيزه و با نشاط كارشان را دنبال مى كنند و از 
روحيه بسيار خوبى براى بازى با سايپا برخوردار 
هستند. اميدوار هستيم در مصاف با سايپا بتوانيم 
يك چهره دگرگون شده از خودمان به نمايش 
ميزبانى  شرايط  از  كنيم  مى  تالش  و  بگذاريم 
حداكثر استفاده را ببريم. اميدواريم كه هواداران 
از  وجودشان  تمام  با  و  بيايند  ورزشگاه  به  نيز 
هم  نهايت  در  و  كنند  حمايت  بازيكنان مان 

اميدوارم سربلند از ميدان خارج شويم.
وى در ارزيابى از تيم سايپا نيز عنوان كرد:  با تيمى 

بازى داريم كه صاحب يك مربى كامال مسلط 
به  نسبت  كاملى  شناخت  فركى  است؛  متفكر  و 
مجموعه فوالد دارد و اين شايد كار ما را كمى 
سخت تر كند. اين تيم همچنين صاحب مهره هاى 
بسيار خوب، با كيفيت و با تجربه است. در مجموع 
اميدوارم بتوانيم در وهله اول يك بازى خوب به 
نمايش بگذاريم و تمام تالش مان اين است كه 
ان شاءاهللا بتوانيم استارت دست پرخارج شدن از 

شرايط ميزبانى را از بازى با سايپا بزنيم.
سعداوى در خصوص بازگشت انصارى به فوالد 
هم گفت:  انصارى يك بازيكن با كيفيت است و 
در هفت سال حضورش، به مجموعه فوالد كمك 
كرده و با تمام وجود در خدمت فوالد بوده است. 
در كنار آن نيز باشگاه فوالد تمام شرايط، ابزار، 
امكانات و زمينه اى كه براى رشد او الزم بوده را 
 مهيا كرده است. هواداران نيز با تمام وجود در آن 
هفت سال از او حمايت كرده اند و كمك داشتند 

كه شرايط رشد او هر چه سريع اتفاق بيافتد.

نعيم سعداوى :

موضوع انصارى را ديگر بايد كنار گذاشت فيگو: 
شايد رونالدو به بارسلونا بپيوندد

كه  شد  مدعى  مادريد  رئال  باشگاه  اسطوره  فيگو،  لوئيس 
احتمال انتقال كريستيانو رونالدو به بارسلونا وجود دارد.

 37,5 مبلغ  به  فيگو  فسخ  رقم  پرداخت  با  رئال  سال 2000 
ميليون پوند موفق به جذب او شد. در حال حاضر بند فسخ 
هيچ  نظر  به  كه  است  پوند  ميليارد   1,25 رئال  با  رونالدو 
نخواهد  ذهن  در  را  آن  كردن  فعال  خيال  حتى  باشگاهى 
داشت. با اين حال فيگو مدعى شد كه هر چيزى در فوتبال 

امروز ممكن است.
او گفت:" ما در يك بازار آزاد هستيم. اگر چيزى به نام رقم 

فسخ قرارداد وجود داشته باشد، هر اتفاقى ممكن است."
فيگو درباره انتقالش به رئال از بارسا گفت" اولين دليل انتقالم 
شد  تر  جدى  اوضاع  بود.  باشگاه  رئيس  از  شناختم  رئال،  به 
تا  اطالع دادم  بارسلونا  به  و  دريافت كردم  من پيشنهادى  و 

قراردادم را بهبود ببخشند."

شكايت باشگاه رئال مادريد از بنفيكا
باشگاه رئال مادريد طبق ادعاى رسانه هاى پرتغال، از بنفيكا 

به دادگاه حكميت ورزشى شكايت كرده است.
موضوع شكايت رئال به فروش ازكيل گاراى از سوى باشگاه 
بنفيكا به زنيت در سال 2014 بر مى گردد. گاراى بين سال هاى 
2008 تا 2011 بازيكن رئال مادريد بود و سپس از اين تيم به 

بنفيكا پيوست.
در قرارداد دو باشگاه قيد شده بود كه در آينده اگر گاراى از سوى 
بنفيكا به تيمى ديگر انتقال داده شود، نصف مبلغ فروشش به رئال 
خواهد رسيد. بنفيكا سال 2014 با رقم 6 ميليون يورو اين بازيكن 
را به زنيت واگذار كرد و حاال رئالى ها معتقدند كه بنفيكا در اين 

زمينه شفاف سازى نكرده است.
رقمى  با  را  گاراى  بنفيكا،  كه  است  معتقد  مادريدى  باشگاه 
گاراى  مقطع،  همان  در  چون  است  فروخته  زنيت  به  باالتر 
پيشنهادى 15 ميليون يورويى از بايرن داشت و اينكه او تنها 
با 6 ميليون يورو به زنيت ملحق شده باشد غيرمنطقى است.

ارسال  ورزشى  حكميت  دادگاه  به  مى  ماه  ها  رئالى  شكايت 
شده اما بنفيكا هنوز واكنشى به اين مساله نشان نداده است. 
الزم به ذكر است كه گاراى تابستان امسال با رقم 20 ميليون 

يورو به والنسيا پيوست.

ايران 22 سال بى شكست مقابل چين
چين  ملى  تيم  برابر  حالى  در  كشورمان  فوتبال  ملى  تيم 
در خاك حريف به تساوى بدون گل رسيد كه آخرين بار 

22 سال قبل در جريان يك بازى رسمى به چين باختيم.
تيم ملى فوتبال چين، در بازى هاى آسيايى 1994 هيروشيما 

1-0 در روز 15 مهر ماه 1373 ما  را شكست دادند.
ايران در حالى برابر چين در 22 سال گذشته بارها بازى كرده و 
تنها در يك بازى دوستانه 1-0 باخته كه در بازى هاى رسمى 
سابقه برد 4-1 و 4-2 را برابر تيم ملى فوتبال چين داشته است. 
در تاريخ بازى هاى رسمى انجام شده بين 2 تيم تنها ايران 
2 بار به چين باخته است يك بار در سال 68 و در مقدماتى جام 
جهانى 1990 و بار دوم در بازى هاى آسيايى 1994 هيروشيما 

كه گفتيم چه نتايجى در اين عرصه ثبت شده است.

رقابت خوزستانى ها در مسابقات 
سوپر كيك بوكسينگ بانوان كشور

بانوان  كيك بوكسينگ  سوپر  پيكارهاى  در  خوزستان  تيم 
كشور شركت مى كند. على آغاجرى، دبير هيات ورزش هاى 
به  شهريورماه  از 17  رقابت ها  اين  اظهاركرد:  استان  رزمى 

مدت دو روز به ميزبانى استان قزوين برگزار مى شود.
وى گفت: تيم خوزستان با هشت رزمى كار در رده هاى سنى 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در اين دوره از مسابقات حضور پيدا 
مى كند. دبير هيات ورزش هاى رزمى خوزستان با مثبت برشمردن 
آمادگى رزمى كاران خوزستانى شركت كننده در اين مسابقات، 
عنوان كرد: باتوجه به اين كه با تعداد نفرات كمى در اين مسابقات 

شركت مى كنيم، روى سكو رفتن مان سخت است.

آزمون:
توپ هايمان وارد دروازه نشد

كرد  عنوان  چين  برابر  بازى  پايان  در  ايران  تيم ملى  مهاجم 
عليرغم دفاع فشرده حريف عملكرد خوبى به نمايش گذاشتند. 
تيم ملى ايران در دومين ديدار خود در مرحله انتخابى جام جهانى 
موفق شد در شن يانگ حريف را متوقف كند و به تك امتياز اين 
ديدار دست يابد. در پايان اين ديدار گزارشگر چينى گفت وگويى 
با سردار آزمون انجام داد و درباره دفاع فشرده چين از مهاجم 
ايران پرسيد كه آزمون جواب داد: خيلى شانس داشتيم، درست 
است كه 5 دفاع بازى مى كردند ولى ما بارها موفق شديم خط 

دفاعى آنها را بشكنيم و آناليز خوبى روى آنها داشتيم.

ورزش استانورزش استانورزش جهانورزش جهان

حميدرضا فرزانه: براى صعود استقالل اهواز به ليگ برتر به 2 فصل زمان نياز دارم
مى گويد  اهواز  استقالل  فوتبال  تيم  سرمربى 
فصل  دو  به  تيم  اين  شدن  برترى  ليگ  براى 

زمان نياز دارد.
حميدرضا فرزانه در خصوص عملكرد تيمش در 
دو هفته اخير ليگ دسته يك كشور، اظهاركرد: 
همان طور كه قبال گفتم كه ما يك تيم خوب 
درست مى كنيم، خوشحالم كه اكنون اين گونه 
شده است و توانسته ايم از هفته چهارم به بعد 

روند خوب مان را ادامه دهيم.
وى افزود: بازيكنانم از هفته چهارم روند رو به 
رشد را آغاز كرده اند و اميدوارم اين روند با برد 
كامل  مسجدسليمان  نفت  برابر  هفته مان  اين 
شود. بازى خيلى سختى داريم و براى شكست 

نفت مسجدسليمان بايد خيلى زحمت بكشيم.

انتقاد  با  اهواز  استقالل  فوتبال  تيم  سرمربى 
برگزارى  زمان  تعيين  به  نسبت  فدراسيون  از 
ديدار تيمش برابر نفت مسجدسليمان از ساعت 
گفت:  شهريورماه)،   18) پنجشنبه  روز   17:45
است  زود  خيلى  مسابقه  اين  برگزارى  ساعت 
مى كنم  فكر  اهواز  هواى  گرمى  به  باتوجه  و 
و  كارايى  افتد.  مى  خطر  به  بازيكنان  سالمتى 
مى آيد  پايين  ساعت  اين  در  بازيكنان  سالمتى 
را  مغزى  و  قلبى  فشارهاى  هوا  اين  در  بازى  و 
افراد  ساعت  اين  در  كند.  مى  وارد  بازيكنان  به 
از خانه هم بيرون نمى روند، چه برسد به اين 
در  بايد  شود.  انجام  فوتبال  ساعت  اين  در  كه 
نسبت  خوزستان  در  مسابقات  برگزارى  ساعت 

به استان هاى ديگر، تفاوتى وجود داشته باشد.

وى در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چقدر به 
كسب امتياز از بازى دربى اميدوار هستيد؟ خاطر 
نشان كرد: بازيكنان ما اگر از نظر ذهنى و روانى 
آماده بازى باشند، ان شاءا... مى توانيم سه امتياز 
اين مسابقه را به دست آوريم. ما در ديدار هفته 
گذشته 2 بر صفر از حريف خود عقب بوديم ولى 
در ادامه توانستيم بازى را به تساوى بكشانيم. 
هم  مسجدسليمان  نفت  با  بازى  از  نظرم  به 
سعى مان  تمام  و  شويم  خارج  موفق  مى توانيم 

اين است كه با سه امتياز از زمين خارج شويم.
فرزانه افزود: تيم ما نسبت به هفته هاى ابتدايى 
گفته  هم  قبال  و  است  شده  هماهنگ تر  ليگ 
چهارم  هفته  از  بايد  را  اهواز  استقالل  كه  بودم 

به بعد ببينيد.

بازيكن  مالكى،  حسين  جذب  درخصوص  وى 
مالكى  گفت:  هم  فوالدخوزستان  گذشته  فصل 
نفت  در  گذشته  در  و  است  بزرگى  بازيكن 
و  است  كرده  بازى  هم  فوالد  و  مسجدسليمان 

ان شاءاهللا بتوانيم از تجربيات او استفاده كنيم.
سرمربى تيم فوتبال استقالل اهواز در پاسخ به 
اين سوال كه آيا امسال اين تيم مى تواند مدعى 
صعود به ليگ برتر باشد؟ گفت: باشگاه بايد به 
ما  هدف  اول  سال  در  دهد؛  زمان  سال  دو  من 
ماندن در ليگ است و ان شاءاهللا اگر مشكالت 
مدعى  بعد  سال  مى دهم  قول  شود،  حل  مالى 
صعود به ليگ برتر خواهيم بود. به هر حال من 
استقالل  بتوانم  تا  دارم  نياز  زمان  فصل  دو  به 

اهواز را به ليگ برتر برسانم.


