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بدينوسيله رحلت جانگداز پيامبر اعظم حضرت رسول اكرم 
صلى ا... و عليه و آله، شهادت حضرت امام حسن مجتبى و

 امام رضا عليهم السالم را تسليت عرض مى نماييم.
نشريه جهان اخبار

صفحه 3 صفحه 4و5 صفحه 2

رضا نجفى مطرح كرد؛ 

انقضاى  پيشنهاد 
12 قطعنامه قبلى 

شوراى حكام 
در قطعنامه 5+1

گـفتگـو با 
مدير جوان سازمان 

تاكـسيرانى
 خـرمشهر

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى 
خوزستان خبرداد؛

تامين اعتبار راه اندازى 
 PGD بخش

مركز درمان نابارورى 
دانشگاهى جهاد 

مشاور استاندار خوزستان : 

فرصت براى رشد صادرات
 به روسيه فراهم است

                                         به نام خدا
پيشگيرى از بحران يا مقابله با آن!

«آشفتگى در بازار مركزى 
كالنشهر اهواز و اعتراض بازاريان»

آن چه را كه اكنون در بازار نادرى شاهد آنيم، 
ريشه  بينى،  پيش  قابل  معضل  يك  عنوان  به 

در بى توجهى مسئولين دارد.
از يك سو اعتراض كسبه كه ماليات و دارايى 
انضباطى  و  نظم  انتظار  و  پردازند  مى  و... 
منطقى دارند تا بتوانند در كمال آرامش به كسب خود بپردازند و از سويى 
اين  مركزى  نقطه  در  دستفروشى  را  كار  چاره  تنها  كه  بيكار  افراد  ديگر 

كالنشهر استراتژيك جستجو مى كنند.
طبيعى است هياهو، ازدحام و بى نظمى توسط دستفروشان امر پسنديده اى 
نيست، همانطور كه برخورد نامناسب، نامطلوب و بى توجهى به اين قشر 
به  را  بازار  از  سهمى  دستفروشان  نيز  دنيا  در  باشد.  نمى  چايز  پذير  آسيب 
در  اى  ويژه  ساماندهى  و  ريزى  برنامه  با  ليكن  اند  داده  اختصاص  خود 

نظر گرفته مى شود.
مسئله اى كه بايد از قبل پيش بينى مى شد و راه حل مناسبى براى آن اجرا 
هاى  بحران  است.  بحران  يك  به  شدن  تبديل  حال  در  اكنون  گرديد،  مى 
دامنگير  و  آيند  مى  پديد  كوچكى  هاى  جرقه  از  گاهى  سياسى  و  اجتماعى 

شهر يا استانى مى شود. 
بلكه  نيست  جسم  مختص  فقط  است"  درمان  از  بهتر  پيشگيرى  "شعار 
به  و  كوچك  واقعه  يك  چون  است،  آن  الفظى  تحت  معناى  از  تر  گسترده 
نظر بى اهميت ممكن است به بحرانى تبديل شود كه هزينه هاى سنگينى 
دربر داشته باشد. لذا پيش بينى و پيشگيرى از بحران وظيفه تمام نهادها و 
ارگانهاست و مى تواند آرامش و امنيت را حفظ كند ضمن آنكه هزينه هاى 
بسيار كمترى دارد. البته از تقصير كسانى كه مى بايستى اين مورد را پيش 

بينى و پيشگيرى مى كردند غافل نشويم.
اولين  در  شود  مى  پيشنهاد  اهواز  مركزى  بازار  مورد  در  لذا 
فرصت ممكن راه حل سريع و فورى بدون ايجاد تنش انجام 

مدت  بلند  حل  راه  سپس  و 
طراحى و اجرايى گردد.
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قصه «آسمان من» 
از فيلمنامه  اش 
جلوتر است

على اكبر واليتى: 

بازگشايى مجدد 
پرونده «پى ام دى» 
دبه درآوردن است

22

رييس ستاد انتخابات كشور در اهواز:

امكان برگزارى 
يك سوم انتخابات 
به صورت ماشينى 

وجود دارد

به  خوزستان  برق  و  آب  صنعت  شهداى  موكب 
اباعبدا...  زائران  به  رسانى  خدمت  روز   14 مدت 

الحسين(ع) را در مرز چذابه بر عهده گرفت.
برق  و  آب  سازمان  خبرى  شبكه  گزارش  به 
صنعت  حسينى  اربعين  ستاد  مسئول  خوزستان، 
آب و برق خوزستان گفت: در اين موكب خدماتى 
از جمله اسكان زائران، پذيرايى سه وعده غذايى 
سرويس  اندازى  راه  پزشكى،  خدمات  آنان،  از 
و  فرهنگى  بروشورهاى  توزيع  و  سيار  بهداشتى 

كتاب هاى ادعيه انجام شده و تا اربعين حسينى و 
زمان بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.

رسانى  برق  اينكه  بيان  با  مهر"  مهدوى  "حسن 
آب  تامين  چذابه،  در  شده  برپا  هاى  موكب  به 
هاى  شركت  توسط  زائران  مصرفى  و  آشاميدنى 
انجام  خوزستان  استان  در  نيرو  وزارت  به  وابسته 
همكارى  با  كه  موكب  اين  افزود:  است،  شده 
برق  هاى  شركت  خوزستان،  برق  و  آب  سازمان 
توزيع  خوزستان،  برق  نيروى  توزيع  اى،  منطقه 

نيروى برق اهواز، آب و فاضالب روستايى استان، 
بسيج  مقاومت  حوزه  و  اهواز  فاضالب  و  آب 
كارمندى شهيد عباسپور راه اندازى شده، پذيراى 

30 هزار نفر زائر بوده است.
برق  و  آب  صنعت  موكب  اندازى  راه  مدت  در 
آب  سازمان  ارشد  مسئوالن  و  مديران  خوزستان، 
و برق خوزستان به طور مستمر از نحوه خدمات 
خدمات  ارائه  از  تا  كرده  بازديد  زائران  به  رسانى 

رسانى مطلوب به آنان اطمينان حاصل كنند.

14 روز خدمات رسانى به زائران حسينى 
در موكب شهداى صنعت آب و برق خوزستان

با احترام با احترام 
صادق سالمت دومصادق سالمت دوم

صاحب امتياز و مديرمسئولصاحب امتياز و مديرمسئول

از  خريد  جاى  به  شهروندان  چرا  كه  اين 
انتخاب  را  دستفروشان  مغازه ها،  و  فروشگاه ها 
تردد  مسير  در  دارد؛  گوناگونى  داليل  مى كنند 
اجناس  تمامى  گرفتن  قرار  و  بودن  شهروندان 
خواه  رهگذران،  ديد  معرض  در  دستفروشان 
گوشه  در  كردن  درنگ  براى  مشوقى  ناخواه 
دستفروش ها  بساط  به  انداختن  نگاه  و  خيابان 
به  نسبت  را  خريد  احتمال  همين،  كه  است 
ندارند،  محدود  ويترينى  جز  كه  مغازه هايى 

مى دهد. افزايش 
معروف  شهروندان  بين  باورى  ديگر،  سوى  از 
و  ماليات  چون  دستفروشان  مى گويد  كه  شده 
قيمت  با  را  اجناس  نمى كنند،  پرداخت  عوارض 
ارزان ترى مى فروشند. هر چند در بسيارى موارد 
فروشگاه ها  و  دستفروشان  اجناس  قيمت هاى 
هم  باز  باور  اين  ولى  ندارد  چندانى  تفاوت 
شهروندان  شدن  كشيده  براى  مشوقى  مى تواند 

به كنار بساط دست فروشان باشد.
به  اهواز  فارسى)  نادرى(سلمان  خيابان  تبديل  با 
پياده راه، اين خيابان كه در مركز شهر اهواز و يكى 
از شلوغ ترين و پرترددترين مناطق شهر واقع شده، 
قديمى  خيابان  اين  درازاى  به  طوالنى  عرصه اى 
فراهم شد تا دست فروشان از سراسر شهر اهواز و 
حتى شهرستان هاى اطراف به اين خيابان هجوم 
اين  از  متر  سه  دو  اندازه  به  كدام  هر  و  بياورند 

خيابان بى سر و سامان را به چنگ بياورند.
دوباره  نادرى  خيابان  بعد،  چندى  حال  اين  با 
به روى خودروها و تاكسى ها باز شد و ترافيك 
تردد خودروها از يك سو و رفت و آمد مردم از 
دستى  دو  كه  دستفروشان  بساط  و  ديگر  سوى 
قلمروهايشان را چسبيده اند از آن سو، از نادرى 

ساخت. آشفته بازار  يك 
مراجعه  براى  كه  مردمى  آمد  و  رفت  حجم  حاال 
از  اعم  تشخيصى  و  درمانى  و  پزشكى  مراكز  به 
مطب هاى پزشكان و آزمايشگاه ها به نادرى مى آيند 
و مردمى كه كنار بساطى ها مى ايستند و مسافرانى كه 

در انتظار تاكسى اند، در هم گره خورده است.
نادرى،  ثابت  و  قديمى  كاسبان  ديگر،  طرف  از 
در اعتراض به از رونق افتادن كسب و كارشان، 
در  روزى  سه  دو  و  كشيدند  پايين  را  كركره ها 
مى شود. چه  ببينند  تا  ايستادند  اهواز  فرماندارى 

فروشگاه  يك  كه  نادرى  خيابان  كسبه  از  يكى 
لباس در يكى از پاساژهاى اين خيابان دارد، با 
اعتراض  در  كه  است  روزى  چند  كه  اين  بيان 
تعطيل  را  خود  مغازه  دستفروشان،  فعاليت  به 
كرده است، گفت: حضور دستفروشان در خيابان 
موجب مى شود تا به اقتصاد ما به عنوان كسبه 

ثابت خيابان نادرى ضربه وارد شود.
وى خواستار رسيدگى سريع تر مسئوالن 

شهرى در اين خصوص شد.
جمشيد سلحشور، عضو شوراى شهر اهواز، با اشاره 
نادرى  خيابان  كسبه  گذشته  روز  چند  اعتراض  به 
اهواز نسبت به فعاليت دست فروشان در اين خيابان، 
اظهار كرد: تعداد دست فروشان در مراكز شهر اهواز 
بسيار زياد شده و از حالت نرمال خارج شده است.  در 
پى اين وضعيت، مغازه داران و كسبه خيابان نادرى 
دست فروشان  فعاليت  به  نسبت  كه  است  مدت ها 

مساله  اين  ما خواستند  از  بارها  معترض هستند و 
بررسى شود و تاخير در رسيدگى، به دليل كوتاهى 
ما بوده است. همچنين جان على خورشيدى، ديگر 
عضو شوراى شهر اهواز، اظهار كرد: از يك سال 
پيش محل هايى براى استقرار دست فروشان در 7 
منطقه شهر اهواز مكان يابى شده كه مهم ترين اين 
آرامستان  از  پس  كه  است  زمينى  قطعه  محل ها، 

اهواز واقع شده است.
شهر،  شوراى  گذشته  روز  جلسه  در  افزود:  وى 
دست فروشان  سامان دهى  جهت  دستورالعملى 
خيابان نادرى تنظيم شد.  با هماهنگى هاى انجام 
شده، تبليغات و اطالع رسـانى و فـرهنگ سـازى 
اين  از  دست فروشان  جابه جايى  منظـور  بـه 
به  زمان  حداقل  در  تا  است  شده  آغاز  خيابان 

مكان هاى مشخص شده انتقال يابند.
براى  شده  پيش بينى  زمان  گفت:  خورشيدى 
اوايل  نادرى  خيابان  دست فروشان  جابه جايى 
توجه  با  ولى  بود  شده  گرفته  نظر  در  ماه  دى 
در  اقدام  اين  گرفته،  صورت  هماهنگى هاى  به 
آذر ماه انجام شد.حاال بايد منتظر بود و ديد كه 

مى رسد. كجا  به  نادرى  آشفته بازار  عاقبت 

 بازار مركزى كالنشهر  اهواز با 
جمع آورى دستفروشان سامان مى گيرد؟



2
2 شهيد ديگر به جمع 

شهداى مدافع حرم خوزستان پيوستند
دو شهيد ديگر به جمع شهداى مدافع حرم خوزستان پيوستند.

شهيد مدافع حرم پاسدار احسان فتحى (از بهبهان) و شهيد مدافع 
حرم  از  دفاع  در  جايزان)  (از  چرغندى  اصغر  بسيجى  طلبه  حرم 
شهادت  به  تكفيرى  گروه هاى  با  جهاد  در  زينب(س)  حضرت 
حسن  امام  دوم  تيپ  پرسنل  از  واالمقام  شهداى  اين  رسيدند. 

مجتبى(ع) بهبهان هستند.

رئيس انجمن دفاتر هواپيمايى خوزستان:
ديگر كسى نمى تواند 

جلودار چارتركننده ها باشد
رئيس انجمن دفاتر هواپيمايى خوزستان با بيان اينكه االن زمان 
مرج  و  هرج  و  نبود  هواپيما  بليت  نرخ  آزادسازى  براى  مناسبى 
بسيارى پيش بينى مى شود، گفت: ديگر كسى نمى تواند جلودار 

چارتركننده ها در تغيير نرخ باشد.
امير خوانسارى با بيان اينكه پنج تا چارتر كننده در كشور داريم كه 
با تبانى با هم قيمت را باال نگه مى دارند، اظهار كرد: با اجراى اين 
طرح ديگر بازار قيمتى را مشخص نمى كند و چارتركننده است كه 

قيمت را مشخص مى كند.
وى گفت: االن زمان مناسبى براى اين نبود كه مصوبه مجلس 
شوراى اسالمى در خصوص آزادسازى نرخ بليت هواپيما اعمال 

شود چون هنوز عرضه صندلى هواپيما به ميزان تقاضا نيست. 
رئيس انجمن دفاتر هواپيمايى خوزستان با اشاره به اينكه تقاضا 
بيشتر از عرضه است، افزود: با اين تنشى كه در بازار بليت هواپيما 

ايجاد شده بخش خصوصى منتفع مى شود.
خصوصى  بخش  به  را  امور  كار،  اين  با  دولت  گفت:  خوانسارى 
واگذار كرده تا هرگونه كه خواست با مردم رفتار كند، و هرج و 
مرج بوجود آورد. وى بيان كرد: تا زمانى كه اين موضوع رونمايى 
نشده بود كسى جلودار چارتركننده ها نبود اما با رسانه اى كردن 
را  ها  چارتركننده  توان  نمى  عنوان  هيچ  به  ديگر  موضوع  اين 

كنترل كرد و دود آن به چشم مردم مى رود.
رئيس انجمن دفاتر هواپيمايى خوزستان يادآور شد: تمام پروازهاى 
شركت هاى هواپيمايى خصوصى داخلى در بحث برگشت زائران 
اربعين به كشور بود اما با بازگشت زائران اربعين حسينى، قيمت 
پروازها دوباره افت پيدا مى كنند و حتى زير قيمت مصوب هم 
مى رسند. بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت موظف شد براى 
تقويت بنيه مالى شركت هاى هوايى، طرح آزاد سازى قيمت بليت 
پروازهاى هوايى را به اجرا بگذارد كه پارسال سازمان هواپيماى 
كشورى بخشى از طرح آزاد سازى را به اجرا در آورد و از نهم آذر 
پروازهاى  بليت  نرخ  سازى  آزاد  دستورالعمل  سازمان  اين  امسال 

هوايى را در 170 مسير داخلى به شركت ها ابالغ كرد.

مديركل حمل و نقل و پايانه هاى خوزستان خبر داد؛
خوزستان رتبه نخست كشور 

در كاهش تلفات جاده اى
مديركل حمل و نقل و پايانه هاى خوزستان از رتبه نخست اين 

استان در كشور در زمينه كاهش تلفات جاده اى خبر داد.
تلفات  جارى  سال  ماهه  هفت  در  كرد:  اظهار  مصدقى  مسعود 
ناشى از تصادفات جاده اى به ميزان 22,3 درصد نسبت به مدت 
را  كاهش  نخست  رتبه  كه  داشته  كاهش  گذشته  سال  مشابه 
اين  است.  داده  اختصاص  خود  به  كشور  استان هاى  بين  در 
و  مرور  و  عبور  ايمنى  ارتقاى  راستاى  در  كرد:  تصريح  مسئول 
پيشگيرى از وقوع تصادفات و كاهش تلفات، طرح هاى مختلفى 
وانت  سواران،  موتورسيكلت  پياده،  عابرين  تردد  حوزه هاى  در 
بارها و ادوات كشاورزى و سرنشينان وسيله نقليه در دستور كار 

اين اداره كل قرار گرفته است.
طرح ها  اين  گفت:  خوزستان  پايانه هاى  و  نقل  و  حمل  مديركل 
در دو سرفصل آموزش و اطالع رسانى و ايمن سازى فيزيكى و 
آرام سازى جريان عبور و مرور و با اعتبارى بالغ بر 7250 ميليون 

ريال اجرا مى شود.
مصدقى خاطرنشان كرد: اين اداره كل ساالنه عالوه بر فعاليت هاى 
پياده،  عابر  پل هاى  احداث  نظير  اقداماتى  آموزش  و  افزارى  نرم 
ايمن سازى فيزيكى معابر و آرام سازى جريان عبور و مرور، توزيع 
رايگان كاله ايمنى و بسته هاى فرهنگى، كنترل و نظارت بر تردد 
وسايل نقليه از طريق سيستم هاى هوشمند و بازرسى هاى ميدانى 

را جهت ارتقاى ايمنى تردد در جاده هاى استان اجرا مى كند.

مديرعامل آتش نشانى كالنشهر اهواز خبر داد؛
تداوم استقرار آتش نشانى اهواز 

در چذابه تا زمان نياز
شهردارى  ايمنى  خدمات  و  نشانى  آتش  سازمان  مديرعامل 
اهواز گفت: تيم هاى اطفاى حريق و امداد و نجات آتش نشانى 
در  خود  رسانى  خدمت  به  باشد  الزم  كه  زمان  هر  تا  شهردارى 
چذابه  مرز  از  بازديد  جريان  در  نجفى  امير  مى دهند.  ادامه  چذابه 
اظهار كرد: همزمان با آماده سازى مرز چذابه به منظور برگزارى 
و  نشانى  آتش  سازمان  حسينى،  اربعين  مراسم  باشكوه تر  هرچه 
كننده  تامين  عنوان  به  اهواز  كالنشهر  شهردارى  ايمنى  خدمات 
گام  در  كه  شد  دار  عهده  را  خطير  مسئوليتى  مراسم،  اين  ايمنى 
اول با اعزام تيم كار شناسى به محل شرايط موجود را بررسى و با 
توجه به تجربيات مفيد سال گذشته اقدام به پيش بينى و جانمايى 

مناسب محل هاى استقرار كرد.
وى افزود: در گام بعدى سازمان آتش نشانى با اعزام چادر گروهى، 
تجهيزات و ماشين آالت برنامه اسكان تيمهاى عملياتى را شامل 
خودروهاى اطفاى حريق، امداد نجات، تانكر پشتيبانى آبرسان و 

خودروى فرماندهى به اجرا گذاشت.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى اهواز 
تصريح كرد: پرسنل عملياتى سازمان آتش نشانى شهردارى اهواز 
پس از استقرار در مرز چذابه اقدام به بازديد از موكب ها و اماكن در 
دست احداث كرد و با ارائه راهكار و پيشنهادات ايمنى در خصوص 
ايمن سازى اماكن پذيرايى زائران حسينى گام موثر و مفيدى در 

پيشگيرى از بروز حوادث احتمالى برداشتند.
نجفى گفت: عشق به امام حسين (ع) مرزهاى ضوابط كارى را 
به  كه  دارد  مى  وا  آن  بر  جايگاهى  هر  در  را  هركس  و  برداشته 
ارائه خدمت به عاشقان آن امام مظلوم بپردازد و پرسنل ايثارگر 
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى اهواز نيز از اين 

قانون مستثنى نيستند.
وى ادامه داد: آتش نشانان اهواز با كمال افتخار و صداقت هرگونه 
خدمتى كه از دستشان برمى آمد را به زائران حسينى ارائه دادند، 
حمل ويلچر زائران، شستشوى سرويس هاى بهداشتى، آب پاشى 

و شستشوى معابر از جمله اين خدمات است.

معاون فرماندهى انتظامى خوزستان خبر داد:
بازگشت 96 درصد زائران خروجى 

از مرزهاى خوزستان
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خوزستان از بازگشت 96 درصد 
زائران خروجى از مرزهاى چذابه و شلمچه، به كشور خبر داد. سرهنگ 
مرزهاى  در  زائران  تردد  وضعيت  كرد:  اظهرا  موسوى  سيدرحمن 
شلمچه و چذابه روان است و برخالف روزهاى گذشته، اين مرزها 

شلوغ نيستند. 
تقريبا 96  بازگشته اند؛  كشور  به  اربعين  زائران  بيشتر  افزود:  وى 
درصد زائران خروجى، به كشور بازگشته و تعداد كمى از آنان نوز 
در كشور عراق هستند.  موسوى ادامه داد: با كاهش بار ترافيك و 
تردد زائران در مرزهاى خوزستان، فرايند كاهش ماموران نيروى 
صورت  به  مرزها  در  ماموران  تعداد  و  مى شود  اجرا  نيز  انتظامى 

تدريجى تا پايان ماه صفر كاهش خواهد يافت.
نيروهاى  گفت:  خوزستان  انتظامى  فرماندهى  اجتماعى  معاون 
به  نيروها  حضور  چند  هر  ماند  خواهند  باقى  مرزها  در  مرزبانى 
در  زائران  كرد:  عنوان  وى  بود.  نخواهد  اربعين  زمان  گستردگى 
اربعين امسال، توجه بيشترى به توصيه هاى ناجا كه در رسانه هاى 
مختلف كشور اطالع رسانى مى شد، داشتند و همكارى خوب آنان 
و بازگشت تدريجى به كشور، موجب شد در مرزهاى خوزستان 

ترافيك سنگين ايجاد نشود.

برقرارى روند طبيعى دماى هوا 
در خوزستان

مديركل هواشناسى خوزستان از برقرارى روند طبيعى دماى هوا 
در سطح استان خبر داد. كوروش بهادرى اظهار كرد: در روزهاى 
گذشته شاهد كاهش شديد دما در خوزستان بوديم كه ذدر نتيجه 
روند  امروز  از  رسيد.  صفر  زير  به  نقاط  برخى  در  هوا  دماى  آن 
كاهش دما در استان متوقف شده و روند طبيعى دما را خواهيم 
داشت. وى افزود: مدل هاى هواشناسى نشان مى دهند كه تا پايان 

هفته، آسمان خوزستان صاف و بدون پديده خاصى خواهد بود.
بهادرى ادامه داد: از هفته آينده طبق بررسى مدل هاى هواشناسى، 
انتظار ورود يك سامانه بارشى به استان خوزستان را داريم كه با 
نزديك شدن به زمان ورود سامانه، جزئيات فعاليت آن اطالع رسانى 
خواهد شد. وى گفت: هم اينك در محور خروجى خوزستان به استان 
چهارمحال و بختيارى در  منطقه دهدز، جاده يخبندان و هوا دو درجه 
زير صفر است كه ضرورى است رانندگانى كه قصد سفر در اين مسير 

را دارند، با احتياط عمل كنند.
 مديركل هواشناسى خوزستان عنوان كرد: با وجود شرايط جوى متنوع 
در مناطق مختلف استان، دستگاه هواشناسى جاده اى در خوزستان 
موجود نيست. در صورت وجود هواشناسى جاده اى، امكان پيش بينى 
وضعيت هوا در جاده هاى استان و اطالع رسانى به رانندگان پيش از 
ورود به مسيرها فراهم مى شود. اميدواريم با كمك مسئوالن استان، 
در سال آينده نسبت به خريدارى تجهيزات هواشناسى جاده اى براى 

خروجى هاى خوزستان اقدام كنيم.

برگزاري آيين تكريم و معارفه
سرپرست شركت نفت و گاز مارون

آئين تكريم و معارفه سرپرست شركت بهره برداري نفت و گاز 
از  جمعي  و  مديره  هيئت  اعضاي  عامل،  مدير  حضور  با  مارون 

مديران شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد.
جنوب،  نفت خيز  مناطق  ملي  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
مدير عامل اين شركت از زحمات و تالش هاي مهندس مسعود 
مارون  گاز  و  نفت  شركت  سرپرستي  تصدي  مدت  در  باغبان 
جايگاه  و  اهميت  به  اشاره  با  پور  عالي  مهندس  كرد.  قدرداني 
سرپرست  پورهنگ  مهندس  براي  نفت،  توليد  در  مارون  شركت 

جديد اين شركت آرزوي موفقيت كرد.
در اين جلسه، سرپرست سابق شركت نفت و گاز مارون گزارشي 
از عملكرد اين شركت در دوره سرپرستي خود ارائه كرد و گفت: 
بسيار  برآيند   ، نفت  توليد  ركوردگيري  عمليات  در  شركت  اين 
پورهنگ  مهندس  به  تبريك  ضمن  باغبان،  است.  داشته  خوبي 
و تشكر از همراهي كاركنان و مديران شركت مارون در جهت 
با  تعامالت  تمام  مدت  اين  در  افزود:  ها  برنامه  و  اهداف  تحقق 
نهادها و سازمان هاي بيروني نفت با هماهنگي مديرعامل مناطق 

نفت خيز جنوب صورت مي گرفت.
با  نيز  مارون  گاز  و  نفت  برداري  بهره  شركت  جديد  سرپرست 
مديرعامل  ايران و  مديرعامل شركت ملي نفت  از اعتماد  تشكر 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در خصوص اين انتصاب، بر 
تحقق برنامه هاي توليد نفت به عنوان مهمترين رسالت شركت 
مارون تاكيد كرد. مهندس پورهنگ، همدلي و همكاري كاركنان 
به  وعمل  دانست  سازماني  اهداف  پيشبرد  و  موفقيت  الزمه  را 
مسئوليت هاي اجتماعي را بخشي از وظايف شركت ها برشمرد.

ملي  شركت  مديرعامل  مشاور  موسوي  عبداله  سيد  مهندس 
گاز  و  نفت  شركت  اسبق  ومديرعامل  جنوب  نفت خيز  مناطق 
را  توليد  و  فرآيندها  تاسيسات،  حفظ  مراسم،  اين  در  نيز  مارون 
اشاره  با  وي  كرد.  عنوان  بردار  بهره  هاي  شركت  ذاتي  وظيفه 
بر  مارون،  گاز  و  نفت  شركت  مديريت  تحت  پيچيده  مخازن  به 
رسيدگي به نيروي انساني اين شركت بويژه نيروهاي عملياتي كه 

70 درصد كاركنان مارون را تشكيل مي دهند تاكيد كرد.

معضل بى آبى در فصل كشت پاييزه اميديه
تاكنون  اينكه  بيان  با  اميديه  كشاورزى  جهاد  اداره  مدير 
پيگيرى هاى انجام شده براى تامين و حل معضل بى آبى كشت 
پاييزه بى پاسخ مانده است، بر لزوم تامين آب اين اراضى تاكيد 
از  شهرستان  اين  كشاورزان  كرد:  اظهار  باورساد  اكبر  على  كرد. 
دو رودخانه مارون و زهره آب برداشت مى كنند كه در مسير اين 
رودخانه ها سه شبكه بهره بردارى آب وجود دارد اما هيچكدام از 
اين شبكه ها تا امروز با كشاورزان قراردادى منعقد نكرده اند كه 
و  شوند  مواجه  آب  كمبود  با  كشاورزان  شده  موجب  مساله  اين 

كشت را با تاخير و ترديد انجام دهند.
بينى  پيش  شود،  تامين  كشاورزان  نياز  مورد  آب  اگر  افزود:  وى 
حدود  گندم،  تن  هزار   25 حدود  جارى  سال  در  كه  مى كنيم 
اشاره  با  باورساد  كنيم.  برداشت  جو  تن   1200 و  كلزا  تن   600
به بارندگى هاى اخير تصريح كرد: اولين آبيارى اراضى كشاورزى 
در مناطقى مانند اميديه كه خاك شور دارند، بسيار حائز اهميت 
است زيرا زمين هاى كشاورزى اين مناطق در فصل تابستان به 
علت تبخير و تعريق باال، شور مى شوند و اولين بارش كه غلظت 

و امالح بااليى دارد، براى آن ها بسيار تاثيرگذار است. 

يك  تا  گفت:  كشور  انتخابات  ستاد  رييس 
سوم انتخابات پيش رو را مى توانيم به صورت 
در  مقيمى  محمدحسين  كنيم.  برگزار  ماشينى 
نشست خبرى خود با اصحاب رسانه كه ديروز 
در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: در هفتم اسفندماه 
پيش  را  سرنوشت ساز  انتخابات  دو  جارى  سال 
رو داريم. همايشى كه در اهواز برگزار شد، يك 
همايش آموزشى و توجيهى براى اعضاى ستاد 
و  كهگيلويه  و  خوزستان  استان هاى  انتخاباتى 
بويراحمد بود كه فرمانداران و بخشداران اين دو 
استان نيز حضور داشتند و درخصوص موارد الزم 
بحث و تبادل نظر شد و ان شاءاهللا براى برگزارى 
انتخابات بزرگ در هفتم اسفندماه آماده مى شويم.

بازرسى ها  و  نظارت  چگونگى  درخصوص  وى 
در انتخابات پيش رو، گفت: انتخابات داراى سه 
يار مى باشد كه شامل مجريان انتخابات، ناظران 
انتخابات و مردم مى باشد. كار هيات هاى اجرايى 
بر  آن  از  مصونيت  و  است  انتخابات  برگزارى 
عهده مجريان و شوراى نگهبان مى باشد و از 
ابتدا تا انتها بر آن نظارت مى شود. مردم هم به 

پاى صندوق هاى راى مى آيند و راى مى دهند.
نمايندگان  گفت:  كشور  انتخابات  ستاد  رييس 
سال 95  خردادماه  هفتم  تا  نيز  استان ها  فعلى 
به عنوان نماينده به فعاليت خود ادامه مى دهند 
و اگر راى آوردند تا انتخابات بعدى مشغول به 

فعاليت خواهند بود.
وى درباره زمان تبليغات براى كانديداها، عنوان 
اسفندماه  ششم  تا  بهمن   29 از  تبليغات  كرد: 
است و اگر كسى قبل از آن در فضاى مجازى 
يا عادى تبليغات انجام دهد، خالف است و در 

بررسى تاييد صالحيت او موثر خواهد بود.
برخى  در  كه  نظرسنجى هايى  خصوص  در  وى 
از پايگاه هاى خبرى و خبرگزارى ها و همچنين 
كرد:  عنوان  مى شود،  برگزار  كه  نشست هايى 
اين موارد تبليغات نيست و تبليغات يعنى، فرد به 
صورت رسمى اعالم كند كه داوطلب هستم و بايد 
محتواى صحبت هاى او تبليغاتى باشد و اگر شكل 
تبليغاتى به خود بگيرد، هيات هاى اجرايى و نظارتى 
بايد اين موضوع را در بررسى تاييد صالحيت فرد، 
مد نظر قرار دهند و در غير اين صورت با چنين 
نظرسنجى ها و نشست هايى كه از آن ها با عنوان 
«كانديداهاى احتمالى» ياد مى شود، كارى نداريم.

خصوص  در  كشور  انتخابات  ستاد  رييس 
درگيرى هايى كه در مناظرات صورت مى گيرد، 
گفت: در برگزارى انتخابات بايد توجه داشت كه 
مدنظر  آن ها  آرامش  و  مردم  حداكثرى  حضور 
باشد. فعاليت هاى سياسى نيز طبق قانون اساسى، 
در كشور ما آزاد است و ممنوعيت ندارد و گروه ها، 

فعاليت  مى توانند  سياسى  تشكل هاى  و  احزاب 
آن ها  جلسات  از  بايد  و  باشند  داشته  سياسى 
حمايت شود و اجازه ندهيم كه جلسات شان به هم 
بريزد و وظيفه داريم امنيت را برقرار كنيم و كسى 

هم حق بر هم زدن چنين جلساتى را ندارد.
به  كميسيونى  نيز  دانشگاه ها  در  افزود:  وى 
عنوان كميسيون فرهنگى وجود دارد كه اجازه 
آن  اگر  و  است  آن  با  همايش  يك  برگزارى 
كميسيون و شورا اجازه برگزارى يك همايش 
آن  از  بايد  نيز  شهر  تامين  شوراى  دادند،  را 
حمايت كند. بايد از فعاالن سياسى شناسنامه دار 
مى كند،  سخنرانى  كسى  هر  و  كنيم  حمايت 
خودش نيز مسوول صحبت هايش است و اگر 
صحبت هايش در چارچوب ارزش هاى اسالمى 
اين   غير  در  ندارد،  كارى  آن  به  كسى  باشد، 

صورت با او برخورد مى شود.
مقيمى در خصوص تبليغات در فضاهاى مجازى 
انتخابات  ستاد  در  كرد:  عنوان  واتس آپ،  مانند 
بررسى  را  قوانين  كه  داده ايم  تشكيل  كميته اى 
مى كند و اگر در فضاهاى مجازى، تبليغاتى انجام 
شود، مانند تبليغ در فضاى عادى است و اگر در 
فضاهاى  در  است،  خالف  تبليغى  عادى  فضاى 
مجازى نيز به همين صورت مى باشد. البته در فضاى 
مجازى شايد نتوان خيلى زود افرادى را كه تخلف 
شناسايى  نهايت،  در  ولى  كرد  شناسايى  كرده اند، 
خواهند شد و برخورد الزم با آن ها صورت مى گيرد.

وى در خصوص برگزارى انتخابات الكترونيك نيز 
شوراى  تاييديه  زمينه  اين  در  ما  خاطرنشان كرد: 
تحويل  هم  را  نرم افزار  و  گرفته ايم  را  نگهبان 
جزئى  ايرادهاى  البته  و  داده ايم  نگهبان  شوراى 
رفع  را  آن ها  ما،  متخصصان  كه  است  داشته 
مى كنند و خيلى هم سخت نيست. پيشنهاد اين كه 
در چه حوزه هايى، انتخابات به صورت الكترونيك 

انجام شود را هم داده ايم و اين حوزه ها مشخص 
خواهند شد. تا يك سوم انتخابات را مى توانيم به 

صورت ماشينى برگزار كنيم.
رييس ستاد انتخابات كشور در خصوص آلودگى 
شهرى كه از تبليغات در زمان انتخابات به  وجود 
مى آيد، گفت: طبق قانون، كانديداها نمى توانند 
عكس و بنر و همچنين اطالعيه ها را به ديوارها 
بچسبانند و توسط شهردارى ها، مكان هايى در 
تبليغ  آنجاها  در  فقط  و  است  شده  گرفته  نظر 
خصوص  در  همچنين  وى  مى گيرد.  صورت 
انتخابات در بافت هاى عشايرى، قومى و قبيله اى، 
بايد  كشور  مختلف  مناطق  درباره  كرد:  عنوان 
تدابيرى كه مى انديشيم، با توجه به آن منطقه 
باشد و نوع دغدغه ها متفاوت است و بايد با توجه 
به شرايط محلى، تصميم بگيريم و سعى شود 
مسووالن، موضوعات را در حوزه اجتماعى و با 
گفت وگو و استفاده از نظر كارشناسان، حل كنند.

مقيمى درباره شرايط سياسى فعلى در كل كشور، 
بيان كرد: جو عمومى كشور به سمت انتخاباتى 
و  گروه ها  احزاب،  تمام  و  مى رود  پيش  شدن 
فعاالن سياسى اعالم كرده اند در انتخابات شركت 
مى كنند و تا امروز نيز كسى اعالم نكرده است در 
انتخابات شركت نمى كند و اين نشان مى دهد كه 
در آينده يك نشاط سياسى خوب ايجاد مى شود.

بدانيم  اين كه  براى  خاطرنشان كرد:  وى 
نتايج  منتظر  بايد  مى آورند،  راى  كسانى  چه 
همه  براى  شرايط  اميدوارم  باشيم.  صندوق ها 
خوب  بسيار  رقابت  اين  در  كه  شود  فراهم 

شركت و يك رقابت جدى را ايجاد كنند.
راى  خصوص  در  كشور  انتخابات  ستاد  رييس 
اولى ها نيز گفت: برنامه ما براى همه داوطلبان 
ولى  است  عمومى  انتخابات،  در  شركت  جهت 
آموزش و پرورش مى تواند برنامه هايى براى راى 

اولى ها داشته باشد و از طريق صدا و سيما نيز 
همچنين  و  پررنگ تر  را  مجلس  نقش  مى تواند 

اهميت نقش راى اولى ها را مطرح كرد.
وى خاطرنشان كرد: پس از دستور وزير كشور 
اجرايى  هيات هاى  داد،  خواهد  آذرماه   21 كه 
براى مجلس خبرگان رهبرى تشكيل مى شوند 
انتخاب  را  نيروها  قوانين،  آن  اساس  بر  كه 
هيات هاى  به  را  معتمدين  بايد  و  كرد  خواهيم 
طى  نيز  فرايند  يك  و  كنيم  معرفى  نظارت 

مى شود تا معتمدين مشخص شوند.
وى افزود: دولت نيز با طمانينه كار خود را پيش 
مى برد و تالش اين است كه رونق اقتصادى را 
جايگزين كند. كنترل تورم كار سختى است و 
عبور از ركود نيز كار سختى مى باشد. پس دولت 
به دنبال اين است كه ركود را به رونق اقتصادى 
تبديل كند. رييس ستاد انتخابات كشور گفت: ما 
در سه سطح با ستاد انتخاباتى كشور در ارتباط 
توصيه  و  مى دانيم  خوب  را  تعامل  و  هستيم 
اين است كه در استان ها نيز ستاد انتخاباتى با 

هيات هاى اجرايى ارتباط داشته باشد.
كار  به  خوزستان  استاندار  خاطرنشان كرد:  وى 
خود آشنا است و برنامه ريزى خوبى در اين مدت 
داشته است و نمونه آن نيز مشرف شدن زائران 
كار  كه  است  معلى  كربالى  به  استان  اين  از 
خوبى انجام شد. مديريت استان در بخش هاى 
مختلف، فعال عمل مى كند و كارهاى خوبى را 
پيگيرى مى كند كه آثار آن براى مردم خواهد 
بود. به هر حال شرايط خاص است و مديريت 
استان، آنچه در توان داشته، به كار گرفته است.

مقيمى در خصوص افزايش تعداد نمايندگان استان ها 
در مجلس شوراى اسالمى، عنوان كرد: هر 10 سال 
يك بار مى توانيم اين موضوع را پيشنهاد دهيم و 
مجلس بايد تصويب كند كه اين پيشنهاد نيز داده 
شده ولى تصميم گيرى نشده است. وى بيان كرد: 
اليحه اى به صورت دو فوريتى به مجلس تقديم 
داوطلبان،  توسط  انتخاباتى  هزينه هاى  تا  كرديم 
به  ان شااهللا  و  نياورد  راى  كه  شود  شفاف سازى 

صورت يك فوريتى بررسى خواهد شد.
براى  ما  گفت:  كشور  انتخابات  ستاد  رييس 
انتخابات، 25 مرحله كار داريم كه 23 مرحله آن 
كه ماشينى است و شامل مراحل مقدماتى آن  در 
انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى، 
14 حوزه به صورت ماشينى، انتخابات را برگزار 
كردند كه اين تجربه خوبى بود و از آن استفاده 
كرديم تا بتوانيم در انتخابات پيش رو، يك سوم 
و  دهيم  انجام  ماشينى  صورت  به  را  انتخابات 

دولت نيز بودجه اين كار را تصويب كرده است.

رييس ستاد انتخابات كشور در اهواز:

امكان برگزارى يك سوم انتخابات 
به صورت ماشينى وجود دارد

خبرخبر

خبركدهخبركده

تان تانا ا
دومين شماره - چهارشنبه 18 آذر 1394

عمليات  اتمام  از  باالرود  مخزنى  سد  مجرى 
توسط  سال 96  پايان  تا  سد  اين  بدنه  خاكريزى 

سازمان آب و برق خوزستان خبر داد.
برق  و  آب  سازمان  خبرى  شبكه  گزارش  به 
اينكه  به  اشاره  با  اوركى"  "مهرداد  خوزستان، 
عمليات خاكريزى بدنه سد باالرود از اواخر سال 
93 آغاز شده است، افزود: اين سد از نوع خاكى با 
هسته رسى است و داراى دو تونل راست و چپ 

جمعًا به طول يك كيلومتر است.
مدير امور اجرايى سد باالرود، تامين نياز آبى اراضى 
هزار   12 حدود  وسعتى  به  دست  پايين  كشاورزى 
هكتار، كنترل سيالب هاى رودخانه، تامين انرژى 
برق آبى و ايجاد منطقه گردشگرى را از جمله اهداف اين طرح عنوان كرد. وى از بكارگيرى روش 
انحصارى مهندسى ارزش در ساخت بدنه اين سد ياد كرد و افزود: در اين سد از يك اليه خاك 
سيمان روى بدنه فرازبند استفاده شده كه باعث استحكام و تسريع در اجراى كار شده است. مدير 
امور اجرايى سد باالرود با اشاره به پيشرفت فيزيكى 70 درصدى پروژه تصريح كرد: براى تكميل 
اين سد مبلغ دو هزار و 550 ميليارد ريال اعتبار پيش بينى شده كه از اين مبلغ تاكنون حدود 
يك هزار ميليارد ريال از محل درآمدهاى عمومى، اوراق مشاركت و منابع داخلى سازمان آب 
و برق خوزستان هزينه شده است. اوركى خاطرنشان كرد: اين سد داراى مخزنى به حجم 131 
ميليون متر مكعب، طول تاج يك هزار و 50 متر، عرض تاج 10 متر و 84 متر ارتفاع است. سد 
مخزنى باالرود توسط سازمان آب و برق خوزستان روى رودخانه باالرود در 27 كيلومترى شمال 
شهرستان انديمشك در حال احداث است. شركت هاى مهندسين مشاور دزآب به عنوان مشاور 

و شركت عمران مارون به عنوان پيمانكار در احداث اين سد مشاركت دارند.

مديريت  سازمان  رييس 
خوزستان  ريزى  برنامه  و 
راه اندازى  اعتبار  تامين  از 
مركز   PGD بخش 
نابارورى جهاد دانشگاهى 
توسط سازمان مديريت و 
برنامه ريزى استان خبرداد 
براى  اميدواريم  گفت:  و 
در  بخش  اين  بار  اولين 

استان راه اندازى شود.
در  ديروز،  حاجتى  اميد 

حاشيه بازديد از مركز درمان نابارورى جهاد دانشگاهى خوزستان، اظهار كرد: با وجود 4 مركز 
نابارورى در استان، مركز نابارورى جهاد دانشگاهى بهترين مركز در اين زمينه است و اميدواريم 
با تالش هايى كه كادر اين مجموعه انجام مى دهند، خدمات بهترى در بخش درمان نابارورى 

به استان ارائه كنند.
وى افزود: با راه اندازى بخش PGD در استان بسيارى از مشكالت كودكان پيشگيرى مى شود 

و مانع ترددهاى اضافه به استان هاى ديگر براى پيگيرى درمان خواهد شد.
از  و  برداشت  گام  استان  در  بيشتر  درمانى  امكانات  ايجاد  جهت  در  بايد  كرد:  تصريح  حاجتى 

متخصصين و تمام ظرفيت هاى استان در اين بخش بهره برد.
ضروت حمايت هاى دولتى از مركز درمان نابارورى جهاد دانشگاهى خوزستان

در ادامه اين بازديد قدرت ا... شاكرى نژاد، رييس سازمان جهاد دانشگاهى خوزستان در اين باره 
اظهاركرد: مركز نابارورى جهاد دانشگاهى خوزستان از سال 93 به صورت رسمى راه اندازى شد 

كه اين مساله به حل بسيارى از مشكالت درمانى استان كمك كرده است.
 وى با بيان اينكه ارزش مجموعه دستگاه هاى موجود در اين مركز بيش از 3 ميليارد تومان است 
و با تمام استانداردهاى روز تطابق دارند، بيان كرد:با توجه به باال بودن ميزان متوسط نابارورى 
در استان نسبت به آمار كشورى، اين مركز در خوزستان راه اندازى شد و تاكنون توانسته خدمات 

مطلوبى را به مردم ارائه دهد.
شاكرى نژاد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى در خصوص سياست هاى افزايش جمعيت 
عنوان كرد: راه اندازى چنين مركزى تا حدودى بسيار زيادى به حل مشكالت نابارورى استان 

كمك مى كند و همچنين تاثير بسيار زيادى بر ثبات خانواده ها دارد.
رييس سازمان جهاد دانشگاهى خوزستان خاطرنشان كرد: به هر ميزان كه حمايت هاى دولتى 
از اين مركز بيشتر شود، اين مركز مى تواند خدمات درمانى بهترى را به مردم ارائه كند و خود را 

با شرايط روز دنيا تطبيق دهد.
حمايت  با  بتوانيم  اگر  كرد:  عنوان  مركز  اين  در   PGD بخش  راه اندازى  خصوص  در  وى 
اين پكيج را  راه اندازى  اعتبارات مورد نياز جهت  برنامه ريزى خوزستان  مديريت و  سازمان 
مى شود؛  رفع  مشكالت  از  بسيارى  و  گذاشت  خواهد  استان  در  مفيدى  اثرات  كنيم،  تامين 
بيمارى هاى  و  جنسيت  تشخيص  و  جنين  النه گزينى  از  قبل  غربالگرى  عمليات  پكيج  اين 

همراه جنين را انجام مى دهد.

الملل  بين  امور  در  خوزستان  استاندار  مشاور 
گفت: با توجه به اتفاقات و تنش هاى اخير روابط 
رشد  براى  فرصت  روسيه،  و  تركيه  كشورهاى 
صادرات ايران به كشور روسيه فراهم شده است.

بهروز حسينى فر در كارگروه توسعه صادرات 
غير نفتى استان كه امروز، 17 آذرماه در اهواز 
برگزار شد، اظهار كرد: اين فرصت براى ايران 
مايه خشنودى است و از سوى ديگر نسبت به 
گذشته هم تخصصى تر عمل مى كنيم؛ اتاق 
كرده ايم،  برگزار  روسيه  در  هم  كه  را  فكرى 
پيشرفت چشمگيرى را براى ما رقم زده است.
وى افزود: صادرات ايران به روسيه محدود به 
محصوالت  در  رقابت  زيرا  باشد  نبايد  مسكو 
و  است  شده  تر  سخت  مسكو  به  صادراتى 
كه  مسكو  ديگر  استان هاى  در  مى توانيم  ما 
ندارد،  وجود  آنجا  در  خارجى  محصوالت 

محصوالت خود را وارد كنيم.
حسينى فر با بيان اينكه حضور در نمايشگاه هاى 

خارج از كشور براى ما مهم است، عنوان كرد: 
خوزستان  صادراتى  محصوالت  مجموعه 
كامل نيست؛ به عنوان مثال خرما كه يكى از 
محصوالت مهم استان است صادر نمى شود و 
بايد تالش كنيم همه محصوالت استان را در 
انواع مختلف صادر كنيم. در ادامه اين نشست 
اقتصادى  امور  مديركل  پور،  قيصى  رضا 
و  سازى  فعال  لزوم  بر  خوزستان  استاندارى 
فعاليت مستمر كميته براى همكارى با كشور 

روسيه در حوزه صادرات غيرنفتى تاكيد كرد.
خطوط  بانكى،  مشكالت  رفع  افزود:  وى 
از  محصوالت  برندسازى  همچنين  و  هوايى 
روسيه  فكر  اتاق  در  كه  است  مواردى  جمله 
به آن  ها پرداخته خواهد شد تا با برنامه ريزى 

مشخص در مسير درستى حركت كنيم.
قيصى پور با اشاره به اهميت برندسازى افزود: 20 
نوع محصول براى برندسازى مدنظر گرفته شده اند 

كه در استان هنوز به آن پرداخته نشده است. 

مشاور استاندار خوزستان: 
فرصت براى رشد صادرات به روسيه فراهم است

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى خوزستان خبرداد؛خوزستان صاحب يك سد جديد مى شود
 PGD تامين اعتبار راه اندازى بخش
مركز درمان نابارورى جهاد دانشگاهى



3 ھان ان و ھانا ان و ا
آزادسازى يكى از بزرگترين مناطق 

شهر «الرمادى» در االنبار
شهر  در  مشترك  عملياتى  طى  عراق  مردمى  نيروهاى  و  ارتش 
الرمادى، موفق شدند منطقه «التأميم» يكى از بزرگترين مناطق 

واقع در اين شهر را به كنترل خود درآورند.
در  را  مشتركى  عمليات  ديروز  عراق  مردمى  نيروهاى  و  ارتش 

شهر الرمادى انجام دادند. 
بر اساس اين گزارش، در اين عمليات منطقه «التأميم» يكى از بزرگترين 
مناطق واقع در شهر الرمادى از كنترل تروريست هاى تكفيرى داعش 
خارج شد. شاهدان عينى اعالم كردند كه ارتش و نيروهاى مردمى 
را  تكفيرى  هاى  تروريست  از  زيادى  شمار  عمليات  اين  جريان  در 

به هالكت رساندند. 
از سوى ديگر، جنگنده هاى ارتش عراق مواضع تروريست هاى 
را  الدين  صالح  استان  در  واقع  منطقه «المسحك»  در  داعش 
هالكت  به  ها  تكفيرى  از  شمارى  آن  طى  كه  كردند  بمباران 
رسيدند. در همين حال، يك سركرده داعش در حمالت هوايى 
استان  در  واقع  «المحبوبيه»  منطقه  به  عراقى  هاى  جنگنده 

االنبار كشته شد.

جان كرى: 
نشست سوريه 18دسامبر 

در نيويورك برگزار خواهد شد
مون  بان كى  با  ديدار  از  شنبه پس  سه  آمريكا روز  وزير خارجه 
 18 است  ممكن  سوريه  مورد  در  المللى  بين  نشست  كه  گفت 

دسامبر( 27 آذر) در نيويورك برگزار شود.
جان كرى وزير خارجه آمريكا گفت: ما در مورد سوريه و لزوم آغاز 

مذاكرات سازمان ملل در مورد اين كشور صحبت كرديم.
وزير خارجه آمريكا افزود: برگزارى نشست ابتكار ماست و تالش 

مى كنيم آن را 18 دسامبر در نيويورك برگزار كنيم.
بستگى  نشست  اين  برگزارى  شدن  قطعى  از  بخشى  افزود:  وى 
به نتيجه كنفرانس نمايندگان مخالف سورى دارد كه در رياض 
حالى  در  كرى  جان  اظهارات  اين  است.  شده  برگزار  عربستان 
پايان  براى  ديپلماتيك  اقدامات  تازگى  به  كه  است  شده  مطرح 

دادن به جنگ در سوريه افزايش يافته است.

كشته شدن 6 تبعه كلمبيا
و سركرده استراليايى آنها در «تعز»

مردمى  نيروهاى  و  ارتش  كه  كردند  اعالم  اى  رسانه  منابع 
منطقه  در  را  آنها  استراليايى  سركرده  و  كلمبيا  تبعه  شش  يمن 
نيروهاى  و  ارتش  اند.  رسانده  قتل  به  تعز  در  واقع  «العمرى» 
به  تعز  «العمرى»  منطقه  در  مسلح  افراد  با  ديروز  يمن  مردمى 

شدت درگير شدند.
تبعه  شش  درگيرى  اين  جريان  در  گزارش،  اين  اساس  بر 
كشور كلمبيا به همراه سركرده استراليايى آنها توسط ارتش و 
كردند  اعالم  عربى  منابع  شدند.  كشته  يمن  مردمى  نيروهاى 
به  آمريكايى  شركت  يك  طريق  از  استراليا  و  كلمبيا  اتباع  كه 
رژيم سعودى  از سوى ديگر، جنگنده هاى  يمن منتقل شدند. 
همچنان به جنايت هاى خود عليه مردم يمن ادامه مى دهند. 
در  فرهنگى  ـ  ورزشى  باشگاه  يك  ها،  جنايت  اين  ادامه  در 
هاى  جنگنده  حمالت  ترين  سنگين  هدف  «البيضا»  استان 

گرفت. قرار  سعودى 

ادامه پيشروى ارتش در حومه «حلب»
حومه  در  گسترده  هاى  پيشروى  ادامه  در  سوريه  ارتش  نظاميان 
استان حلب موفق شدند كنترل روستاى استراتژيك «شويلخ» را در 
دست بگيرند. نظاميان ارتش سوريه همچنان به پيشروى هاى خود 
در حومه شمالى استان حلب ادامه مى دهند. بر اساس اين گزارش، 
اين پيشروى ها روستاى استراتژيك «شويلخ» واقع در  ادامه  در 

حومه شمالى استان حلب به كنترل كامل نظاميان سورى درآمد.
در  سوريه  ارتش  اعالم كردند  عربى  هاى  رسانه  سوى ديگر،  از 
حال حاضر در يك قدمى محاصره كامل روستاهاى استراتژيك 

«البرقوم» و «خان طومار» واقع در حومه جنوبى حلب است.
در همين حال، منابع امنيتى اعالم كردند روستاى «الزربه» 
واقع در حومه جنوبى استان حلب نيز كه در حال حاضر در 
در  سوريه  ارتش  كنترل  به  زودى  به  است  داعش  تصرف 

خواهد آمد.

رزمايش كشتى هاى موشك انداز روسيه
در درياى خزر

كشتى هاى  از  ناوگانى  كرد،  اعالم  ديروز  روسيه  دفاع  وزارت 
خزر  درياى  در  را  مانورهايى  روسيه  دريايى  نيروى  موشك انداز 
انجام دادند كه شامل هدف قرار دادن دشمن فرضى بود كه از 

تسليحات كشتار جمعى استفاده مى كرد.
به نقل از خبرگزارى اسپوتنيك، منطقه نظامى جنوب روسيه در 
بيانيه اى اعالم كرد: اين مانور به گونه اى برگزار شد كه گويى يك 
براساس  است.  كرده  استفاده  جمعى  كشتار  تسليحات  از  دشمن 
سناريوى طراحى شده اين مانورها، فرماندهان ناوگان جنگى در 
حالى كه از درياى خزر عبور مى كردند اطالعاتى را درباره تهديد 
استفاده از تسليحات كشتار جمعى توسط يك دشمن شبيه سازى 
فرماندهان  است:  آمده  بيانيه  اين  ادامه  در  كردند.  دريافت  شده 
بتوانند  تا  كردند  انتخاب  راهى  تهديد  اين  از  پس  دريايى  يگان 
مانع حمالت دشمن شبيه سازى شده به كشتى هاى روسى شوند.

بزرگترين ناوشكن نيروى دريايى آمريكا 
به آب انداخته شد

شده  ساخته  آمريكا  دريايى  نيروى  براى  كه  ناوشكنى  بزرگترين 
دريايى  مسيرهاى  در  تا  شد  انداخته  آب  به  بار  نخستين  براى 
حركت خود را آغاز كند. بيش از 200 كشتى ساز، ملوان و اهالى 
تماشاى  به  تا  بودند  آمده  گردهم  آمريكا  مين  ايالت  در  "بث" 
كه  ناوشكنى  بپردازند؛  پيكر  غول  و  بزرگ  ناوشكن  اين  حركت 
600 فوت طول (بيش از 182 متر) و 15 هزار تن وزن دارد و 

بزرگترين ناوشكن در نيروى دريايى آمريكا محسوب مى شود.
يكى از كاركنان كشتى سازى "بث آيرون ووركز" در اين باره 
گفت:  اين يك ناوشكن بسيار جذاب است. اين يك روز بزرگ 
براى اين شركت كشتى سازى و مردم آمريكاست. اين نخستين 
ناوشكن در كالس خودش است. اين كمپانى بايد اين ناوشكن را 
مورد آزمايش قرار دهد تا در سال آتى ميالدى به نيروى دريايى 

آمريكا تحويل داده شود. 
دستگاه  و  رادار  الكتريكى،  محركه  نيروى  داراى  ناوشكن  اين 
ردياب زيردريايى جديد است و موشك هاى قدرتمند و سالح هاى 

جديد دارد و داراى طراحى رادارگريز است.

درباره  براى   5+1 قطعنامه  پيش نويس  متن 
حكام  شوراى  در  بررسى  براى  دى»  ام  «پى 
صفحه   3 در  اتمى  انرژى  بين المللى  آژانس 

منتشر شده است.
 15 نشست  در  قطعنامه  نويس  پيش  اين 
آژانس  حكام  شوراى  در  آذرماه)  دسامبر(24 
بين المللى انرژى اتمى به رأى گذاشته خواهد 
به  قطعنامه  اين  نويس  پيش  كامل  متن  شد. 

شرح زير است.
در  برجام  اجراى  بر  نظارت  و  آزمايى  راستى 

ايران بر اساس قطعنامه 2231 (2015)
پيش نويس قطعنامه ارائه شده از سوى چين، 
و  انگليس  روسيه،  فدراسيون  آلمان،  فرانسه، 
موضوع:  براساس  شده  ارائه  متحده  اياالت 
موضوعات  حال  و  گذشته  از  نهايى  ارزيابى 

باقيمانده از برنامه اتمى ايران
شوراى حكام،

هاى  تصميم  و  ها  قطعنامه  همه  به  *عطف 
برنامه  با  رابطه  در  شورا  سوى  از  شده  اتخاذ 

هسته اى ايران
شورا  هاى  تصميم  به  عطف  همچنين  *و 

درباره مفاد همكارى هاى فنى با ايران
*و همچنين عطف به گزارش هاى مديركل آژانس 
در اين رابطه و بار جوع به گزارش هاى اخير وى 
كه در اسناد GOV 53/2015/GOV/54/2015 و  

GOV/68/2015 موجود است.
* با تاكيد بر لزوم پايبندى كامل همه اعضاى 
معاهده منع اشاعه سالح هسته اى به تعهدات 
خود و به رسميت شناختن حق كشورها براى 
تحقيق،  بر  مبنى   2 و   1 هاى  ماده  از  پيروى 
توليد و استفاده از انرژى هسته اى و با تقدير از 
مدير كل و دبيرخانه به خاطر تالش هاى حرفه 
اى و بى طرفانه خود در راستاى اجراى موافقت 
و  نظارت  تقبل  و  ايران  در  پادمانى  هاى  نامه 
رصد فعاليت هاى اين كشور مطابق با برنامه 
 3+EU/E3 اقدام مشترك مورد توافق از سوى

و ايران در تاريخ 24 نوامبر سال 2013.
/E3 كه  بندى  جمع  از  خرسندى  ابراز  با   *

از  سال 2015  جوالى   14 تاريخ  در   3+EU
برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) به دست 
به   2015 جوالى   20 تاريخ  در  بعد  و  آورد 
از   (2015)  2231 شماره  قطعنامه  واسطه 
عين  در  و  شد،  تاييد  امنيت  شوراى  سوى 
كه  راهى  «نقشه  از  رضايت  اعالم  با  حال 
مانده  باقى  مسائل  سازى  شفاف  هدف  با 
برنامه  گذشته  و  فعلى  هاى  فعاليت  درباره 
هسته اى ايران» در تاريخ 14 جوالى 2015 
GOV/ سند  در  و  رسيد  آژانس  تاييد  به 

INF/14/2015 ثبت شده.
*با استقبال از اينكه همه طرف ها گام هايى 
را براى اجرايى كردن تعهدات مربوط به خود 

براساس برجام برداشته اند.
و  برجام  بندهاى  ديرباز  ماهيت  قبول  *با 

تاثيرات آنها بر آژانس
*با توجه به ضميمه سوم برجام، ايجاد معيارهايى 
براى همكارى هاى غير نظامى هسته اى با ايران 
در چارچوب برجام از جمله از همكارى هاى فنى 

با آژانس در جايى كه مناسب باشد
 2015 اوت   25 در  تصميم  شدن  يادآور  *با 
اجراى  براى  مديركل  به  دادن  اختيار  براى 
درباره  الزم  هاى  آزمايى  راستى  و  ها  نظارت 

آورده  برجام  در  كه  ايران  اى  هسته  تعهدات 
تمام  در  اساس  اين  بر  گزارش  و  اند  شده 
و  بودجه  تامين  موضوع  و  تعهدات  اين  مدت 
آژانس  پادمانى  استاندارد  اقدامات  با  همخوان 
و تصميم آن براى اختيار دادن به آژانس براى 
مشاوره و مبادله اطالعات با كمسيون مشترك 
 53/2015/GOV كل  مدير  گزارش  در  كه 

آورده شده است.
*با تاكيد بر نقش اساسى و مستقل آژانس در 
خود  الزامات  به  ايران  پايبندى  آزمايى  راستى 
براساس پروتكل الحاقى و توافق جامع پادمانى، 
مى  اجرا  موقت  صورت  به  كه  زمانى  جمله  از 
در  الزم  تضمين هاى  آوردن  فراهم  و  شود 
خصوص ماهيت كامال صلح آميز برنامه اتمى 
ايران در اين زمنيه و تاكيد بر نقش مهم آژانس 
بين المللى انرژى اتمى در راستى آزمايى اجراى 

كامل تعهدات ايران بر اساس برجام
بر  مبنى  برجام  بر  ايران  تاكيد  از  *استقبال 
به  اقدام  شرايطى  هيچ  در  كشور  اين  اينكه 
توليد يا به دست آوردن سالح اتمى نمى كند 
و توافق ايران مبنى بر اينكه اين كشور وارد 
بمب  توليد  باعث  تواند  مى  كه  هايى  فعاليت 

انفجارى اتمى شود، نخواهد شد
1. از تعهدات ايران براساس برجام براى اجراى 
موقت پروتكل الحاقى به توافق جامع پادمانى 
خود براساس بند هفدهم (ب) از پروتكل الحاقى 
چارچوب  در  كه  شكلى  به  و  مى كند  استقبال 
به  است،  آمده  برجام  پنج  ضميمه  در  زمانى 
دنبال تاييد اين كشور و اجراى كامل كد 3-1 
اصالح شده از توافق جانبى براى توافق پادمانى 
است كه مدير كل در هجدهم اكتبر دو هزار و 

پانزده به اطالع ايران رسانده است.
2. يادآور مى شود كه بر اساس قطعنامه 2231 
(2015) شوراى امنيت سازمان ملل، همه بندهاى 
برجام فقط با هدف اجرايى شدن آن بين ايران 
و سه بعالوه سه نمى بايست به عنوان سابقه 
اى براى كشورى ديگر به كار رود يا به عنوان 
قانون بين المللى يا حق و الزام براساس پيمان 
منع اشاعه تسليحات اتمى يا شكل ابزارى ديگر 
و اصول و عملكردهاى شناخته شده بين المللى 

مورد استفاده قرار گيرد.
و  نظارت  كه  دارد  تاكيد  خصوص  اين  در   .3
راستى آزمايى آژانس از تعهدات مرتبط هسته 
اى ايران كه در برجام آورده شده است، نمى 
عملكرد  براى  اى  سابقه  عنوان  به  بايست 
راستى آزمايى آژانس بين المللى انرژى اتمى 

به صورت استاندارد تلقى شود و بيش از آن، 
تاكيد مى كند كه اين مساله با هيچ كدام از 
آزمايى  راستى  براى  آژانس  الزامات  و  حقوق 
پاى بندى كشورها به توافق هاى پادمانى و در 
ندارد  تناقضى  الحاقى  پروتكل  اقتضا  صورت 
به  تواند  مى  نياز  صورت  در  آژانس  اينكه  و 

شوراى حكام گزارش بدهد
نشست  هر  از  پيش  مى خواهد  مدير كل  از   .4
تعهدات  اجراى  درباره  حكام  شوراى  فصلى 
مربوط  موضوعات  و  برجام  براساس  ايران 
براساس  ايران  بر  نظارت  و  آزمايى  راستى  به 
تا   (2015)  2231 امنيت  شوراى  قطعنامه 
زمانى كه شوراى حكام اين موضوع را دنبال 
ارائه  را  مكتوبى  هاى  گزارش  باشد،  نكرده 
نمايد و بعد از آن نيز به روزرسانى مكتوبى را 
پيش از هر نشست فصلى شوراى حكام درباره 
اجراى مساله و تعهدات ايران براساس برجام 
در كل مدت زمان اجراى اين تعهدات تا زمانى 
كه شوراى حكام آن را الزم نداند، ادامه بدهد.
* در اين خصوص، براساس قطعنامه 2231 
بين  آژانس  بدنه  يا  حكام  شوراى   (2015)
براى  حكام  شوراى  اتمى،  انرژى  المللى 
شوراى  آن  با  راستا  هم  و  مناسب،  اقدام 
مدير  كه  زمان  هر  در  ملل  سازمان  امنيت 
كل احساس كند موضوع نگران كننده است، 

گزارش دهد؛
انجام  براى  امنيت  شوراى  خانه  دبير  از   *
 2231 قطعنامه  اساس  بر  خود  فعاليت هاى 

(2015) شوراى امنيت و برجام حمايت مى كند.
* همچنين از رايزنى و تبادل اطالعات آژانس 

با كمسيون مشترك حمايت مى كند.
به  مى خواهد  عضو  كشورهاى  همه  از   *
و  اتمى  بين المللى  آژانس  با  كامل  صورت 
در  مندرج  وظايف  اساس  بر  آن  فعاليت هاى 

قطنعامه همكارى كنند؛
حكام،  شوراى  به  مديركل  گزارش  به   *
راه  نقشه  راستاى  در  كه   ،68/2015/GOV
مسائل  حال  و  گذشته  سازى  شفاف  براى 
باقيمانده در رابطه با برنامه اتمى ايران است، 
موضوعات  همه  از  نهايى  ارزيابى  جمله  از 
دو  نوامبر  گزارش  در  چنانچه  حال  و  گذشته 
هزار و يازده مدير كل GOV/65/2011 آورده 

شده اند، توجه دارد؛
*  همچنين توجه دارد كه همه فعاليت ها در 
و  گذشته  سازى  شفاف  براى  راه  نقشه  قالب 
ايران  اتمى  برنامه  باقيمانده  مسائل  حال 

و  مى گيرد  صورت  توافقى  جدول  براساس 
بسته  باعث  امر  اين  دارد  توجه  آن،  بر  افزون 
درباره  حكام  شوراى  مالحظات  پرونده  شدن 

اين موضوع مى شود.
و  كامل  صورت  به  ايران  كه  دارد  تاكيد   *
توافق  اجراى  در  آژانس  با  شده  بندى  زمان 
جامع پادمانى و پروتكل الحاقى از جمله دادن 
اين  كه  دارد  تاكيد  كند،  همكارى  دسترسى 
به  رسيدن  در  آژانس  براى  اجرا  و  همكارى 
مواد  همه  اينكه  بر  مبنى  كلى  گيرى  نتيجه 
هاى  فعاليت  در  همچنان  ايران  در  اى  هسته 
همچنين  و  است،  مهم  دارند  قرار  صلح آميز 
تاكيد دارد كه ايران به صورت كامل و زمان 
تعهدات  همه  اجراى  در  آژانس  با  شده  بندى 
هسته اى خود براساس برجام از جمله مواردى 
كه در ضميمه يك بخش Q و ضميمه چهار، 
پاراگراف 7.6 آورده شده است، همكارى كند.

وصول  اعالم  براساس  كه  مى كند  مقرر   *
آژانس  مديركل  گزارش هاى  از  حكام  شوراى 
اتمى  انرژى  بين المللى  آژانس  اينكه  بر  مبنى 
در  شده  تعيين  اقدامات  ايران  كه  مى كند  تاييد 
پنجم  ضميمه  از   11.15  ،1.15 پاراگراف هاى 
 69/2003/GOV قطعنامه هاى  مفاد  برجام، 
 81/2003/GOV  ،(2003 سپتامبر  (دوازده 
 21/2004/GOV ،(2003 بيست و شش نوامبر)
(سيزده مارس 2004)، GOV/49/2004 (هجده 
ژوئن GOV ،(2004/79/2004 (هجده سپتامبر 
نوامبر  نهم  و  (بيست   90/2004/GOV ،(2004
 ،(2005 اوت  (يازده   64/2005/GOV  ،(2004
سپتامبر  چهار  و  (بيست   77/2005/GOV
فوريه 2006)،  (چهار   14/2006/GOV ،(2005
GOV/82/2009 (بيست و هفت نوامبر 2009)، 
و   (2011 نوامبر  (هجده   69/2011/GOV
GOV/50/2012 (سيزده سپتامبر 2012) پايان 
تصميم  كه  كرد  مقرر  همچنين  و  گيرند  مى 
آژانس در GOV/7/2007 و تصميم هاى بعدى 
براى  فنى  هاى  همكارى  بندهاى  خصوص  در 
ايران كه براساس كمك فنى و همكارى براساس 
 ،65/2009/GOV  ،3.Add/47/2008/GOV
/49/2013/GOV  ،3.Add/58/2011/GOV

اتخاذ   ،  3.Add/60/2015/GOV و   3.Add
شده اند، پايان مى گيرند.

* بر اهميت همه طرف ها كه صادقانه مالحظات 
و ديدگاه هاى خود در خصوص تعهدات مربوط 

به برجام را ارائه كردند، توجه دارد،
گزارش  وصول  اعالم  براساس  مى دارد  مقرر 
بين  آژانس  اينكه  بر  مبنى  كل  مدير  هاى 
ايران  كند  مى  تاييد  اتمى  انرژى  المللى 
اقدامات مشخص شده در پاراگراف هاى 15.1 
و 15.11 از ضميمه پنجم برجام را اجرا كرده 
 NPT است، ديگر موضوع اجراى پادمان هاى
شوراى  هاى  قطعنامه  به  مربوط  بندهاى  و 
امنيت سازمان ملل در جمهورى اسالمى را در 
نظر ندارد و موضوع جداگانه نظارت و راستى 
آزمايى اجراى برجام براساس قطعنامه 2231 

(2015) شوراى امنيت را دنبال مى كند.
*مقرر مى دارد اين موضوع تا ده سال بعد از 
كل  مدير  كه  تاريخى  يا  برجام  تصويب  روز 
گيرى  نتيجه  به  آژانس  كه  كند  مى  گزارش 
شود  دنبال  است،  رسيده  ايران  درباره  كلى 

( هر كدام كه زودتر فرا برسد).

متن پيش نويس قطعنامه 1+5 درباره
«پى ام دى» منتشر شد ايرفرانس پروازهايش به تهران را از سر مى گيرد

هواپيماى فرانسه (Air France) براى نخستين بار پس از حدود 
هفت سال پروازهايش به تهران را از سر مى گيرد.

جهان،  قدرتمند  كشورهاى  با  ايران  هسته اى  توافق  دنبال  به 
هواپيماى فرانسه به عنوان بخشى از سرگيرى روابط تجارى اروپا 

با ايران، پروازهايش را به تهران را آغاز مى كند.
آغاز  از  كه  كرد  اعالم  سه شنبه  امروز  بيانيه اى  در  هواپيماى  اين 
آوريل  ماه  از  و  مى كند  حمايت  ايران  با  تجارى  تبادل  دوباره 

پروازهايش سه روز در هفته آغاز خواهد شد.
و  گسترش  براى  را  خود  تمايل  فرانس  اير  مى افزايد:  بيانيه  اين 
توسعه در كشورى با رشد مناسب نشان مى دهد چون اتحاديه اروپا 
چهارمين شريك مهم اقتصادى ايران به شمار مى رود. هواپيمايى 
فرانسه از سال 1946 تا اكتبر 2008 پروازهايى به تهران انجام 
مى داد. در بحبوحه تحريم هاى سازمان ملل و اتحاديه اروپا عليه 
ايران بر سر برنامه هسته اى اين كشور اين پروازها معلق شده بود.

گاليه رييس اتاق اصناف ايران 
از افزايش نرخ ارز در بازار

رئيس اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: افزايش نرخ ارز بازار را اذيت 
توليد  پرسه  در  موضوع  اين  كه  مى دهد  قرار  فشار  تحت  و  كرده 

تاثير منفى خواهد داشت.
به گزارش ايسنا؛ على فاضلى در چهارمين اجالسيه اتاق اصناف 
ايران با بيان اينكه تعداد قوانين ناشى از ناكارآمدى قوانين است، 
گفت: دولت يازدهم كم ترين دخالت را در امور بازار داشته، اما اين 
روزها افزايش نرخ ارز بازار را تحت فشار قرار داده كه اين موضوع 

در روند توليد تأثير منفى خواهد داشت.
بازار  امور  در  دخالت  كمترين  يازدهم  دولت  اينكه  بيان  با  وى 
دارد، افزود: اگرچه قانون نظام صنفى اصالح شده، ولى متاسفانه 

نيازهاى بخش اصناف كشور را برآورده نكرده است.
فاضلى با بيان اينكه دخالت كم دولت در امور بازار باعث اميدوارى 
كسبه شده گفت: البته در بحث اصالح قوانين، دولت بايد اقدامات 
ويژه اى انجام دهد. رئيس اتاق اصناف ايران در بخشى از سخنان 
خود تاكيد كرد:هم اكنون قانون نظام صنفى در راستاى تسهيل امور 
كه  فضايى  با  اگرچه  و  مى دهد  آزار  شدت  به  را  اصناف  و  نيست 
دولت براى بازاريان ايجاد كرده سبب اميدوارى بيش تر آن ها شده 
اقدامات  بايد  قوانين  اصالح  زمينه  در  معتقدند دولت  بازاريان  ولى 

بيش ترى انجام دهد.

عضو كميسيون انرژى:
مجلس در جريان 

جزئيات قراردادهاى جديد نفتى نيست
عضو كميسيون انرژى مجلس از رونمايى قرارداد هاى جديد نفتى 
اين  كه  كردوگفت:درصورتى  انتقاد  مجلس  نظر  كسب  از  پيش 
قراردادها  و  كرده  ورود  مجلس  باشد  ملى  منافع  مغاير  قراردادها 
بيان  با  دهدشتى  حسين  سيد  مهر،  گزارش  به  شود.  اصالح  بايد 
اينكه كليات قرارداد هاى جديد نفتى در كميسيون انرژى بحث 

شد گفت: جزئيات اين قراردادها در كميسيون بررسى نشد.
نماينده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: با وجود عدم ارائه جزئيات 
قراردادهاى  متاسفانه  مجلس  موافقت  عدم  و  نفتى  هاى  قرارداد 

جديد نفتى رونمايى شد.
وى افزود: مسئوالن وزارت نفت در مورد قراردادهاى نفتى كلى 
گويى كرده و جزئياتى در مورد قرارداد ها ارائه نكردند. بايد حداقل 
كميسيون تخصصى مجلس در جريان ريز قرارداد، قرار مى گرفت.
نظر  بايد  داريم  گاليه  نفت  وزارت  از  ما  اينكه  بيان  با  دهدشتى 
مثبت كميسيون انرژى را مى گرفتند و بعد از آن از اين قراردادها 
نيروهاى  انرژى  كميسيون  در  داشت:  اظهار  كردند  مى  رونمايى 
متخصصى حضور دارند آقاى ميركاظمى پيش از اين وزير نفت 
بوده است و بر اين موضوعات اشراف دارد انتظار داشتيم قرار دادها 

كامال براى كميسيون شفاف شود و بعد رونمايى شود.
عضو كميسيون انرژى ادامه داد: احتمال دارد پس ازبررسى هاى 
كميسيون انرژى ايراداتى در قرادادها ديده شود و دولت مجبور به 
اصالح قرار داد شود. كه در اين صورت تبعاتى نيز براى وزارت 

نفت خواهد داشت.
وى بيان كرد: اگر قرارداد هاى نفتى به گونه اى باشد كه به منافع 
رونمايى  رغم  على  و  كرد  خواهد  ورود  مجلس  بزند،  آسيب  ملى 

قطعا دولت بايد اصالح كند.
عضو كميسيون انرژى گفت: رونمايى قرارداد بدين معناست كه 
با شركت هاى خارجى در حال گفتگو براى انعقاد اين قرار داد ها 
هستند در حالى كه قاعده كار اين بود كه در كميسيون انرژى اين 
قرارداد ها بررسى شده، به صورت ضمنى موافقت كميسيون اخذ 

شود و پس از آن اين نوع قراردادها رونمايى و منعقد شود.

قشقاوى در جمع خبرنگاران مطرح كرد:
استفاده از وكالى بين المللى
براى پيگيرى حقوقى حادثه منا

معاون پارلمانى وزير خارجه ايران گفت: براى پيگيرى حقوقى حادثه 
منا به سفارت ها گفته ايم كه وكالى بين المللى را شناسايى و معرفى 
كنند. حسن قشقاوى معاون كنسولى، پارلمانى و امور ايرانيان خارج از 
كشور وزير خارجه ايران در حاشيه مراسم بزرگداشت شهيد غضنفر 
ركن آبادى كه در حسينيه فاطمه الزهرا(س) ميدان سپاه برگزار شد، در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: در فاجعه منا خسران وزارت خارجه زياد 

بود و برادران عزيزى را از دست داديم.
وى گفت: ركن آبادى سوابق خوبى در لنبان داشت. حامى مقاومت 
بود و مورد حمايت دوستان حزب ا... قرار داشت. از دست دادن 

اين عزيزان ضايعه اى بزرگ براى ما است.
معاون كنسولى، پارلمانى و امور ايرانيان خارج از كشور وزير خارجه 
ايران با بيان اينكه مسئوليت پيگيرى اين مسئله با معاونت تحت 
رياست بنده است گفت: اين مسئله در حال پيگيرى است. با كمك 
قوه قضائيه در حال سنجيدن ابعاد قضيه هستيم. قشقاوى خاطرنشان 
كرد: از وكالى برجسته در داخل دعوت كرده ايم و به سفارت ها هم 
گفته ايم كه وكالى بين المللى را شناسايى كرده و معرفى كنند تا 

ببينيم به چه شكلى مى توان اين مسئله را پيگيرى كرد.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه پيگيرى هاى شما تاكنون 
به چه نتيجه اى رسيده است، افزود: اجازه بدهيم اين پيگيرى ها 
به نتيجه برسد. در هفته اى گذشته جلسه اى سه ساعته در اتاق 
بنده برگزار شد و سه تلكس مهم به نمايندگى ها زديم . به طور 

روزانه در حال پيگيرى اين مسئله هستيم.

خبرخبر

بين المللىبين المللى

مجمع  استراتژيك  تحقيقات  مركز  رئيس 
تشخيص مصلحت نظام، ضمن تاكيد بر اجراى 
تعهدات طرفين در اجراى برجام، گفت: پرداختن 
مجدد به پرونده پى ام دى (ابعاد احتمالى نظامى) 

نوعى دبه درآوردن است.
على اكبر واليتى عصر ديروز پس از ديدار با 
وزير دارايى لبنان در جمع خبرنگاران، در پاسخ 
خصوص  در  ايران  واكنش  كه  سوال  اين  به 
كردن  مطرح  و  غربى  طرف  مجدد  پرداختن 
دوباره پرونده پى ام دى پس از اجراى برجام 
طرفين  آنچه  كرد:  تصريح  بود،  خواهد  چه 
قبلى  قرار  همان  مطابق  بايد  مى دهند،  انجام 

باشد كه به آن متعهد شده اند. 
شدن  مطرح  به  قرار  اگر  تاكيدكرد:  وى 
ادعاهاى جديد باشد، اين موضوع مورد قبول 

ايران نخواهد بود.
تشخيص  مجمع  استراتژيك  مركز  رئيس 
مصلحت نظام با اشاره به اتحاد ايران، سوريه 
و لبنان در روند پيروزى هاى اخير در سوريه و 
همچنين كمك روسيه به اين مجموعه گفت: 
در  بيشترى  هاى  پيشرفت  شاهد  زودى  به 
تثبيت مجدد اقتدار دولت قانونى سوريه بر اين 

كشور و حفظ تماميت ارضى آن خواهيم بود.
على اكبر واليتى افزود: در گفتگوى دوستانه، 
داشتيم  خليل  آقاى  با  كه  كارى  و  صميمانه 
هاى  حوزه  در  دوجانبه   موضوعات  پيرامون 
روابط  ارتقاى  بر  همچنين  و  بحث  مختلف 

اقتصادى و سياسى دو كشور تاكيد شد.
براى  هم  با  سوريه  و  لبنان  ايران،  گفت:  وى 
دفاع از مردم و دولت بشار اسد اتحاد نزديك 
استراتژيك  هاى  بررسى  مركز  رئيس  دارند. 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: از 
زمان شروع حركت تروريستى در سوريه عليه 
دولت قانونى اين كشور و مردم آن تاكنون سه 
بسيار،   تالش  با  لبنان  و  سوريه  ايران،  كشور 
اتحاد بسيار مثال زدنى با يكديگر نشان داده اند.
واليتى با اشاره به گذشت 5 سال از مبارزه نفس 
گير با تروريست هاى تكفيرى در سوريه ادامه 
داد: امروز شاهد آن هستيم كه در پيروزى هاى 
متعدد مناطق شمالى و شمال غربى سوريه سه 

كشور تاثيرگذار بوده و باهم همكارى كردند.
بسيار  اى  رابطه  را  لبنان  و  ايران  رابطه  وى 
راهبردى و منسجم خواند و گفت: در همكارى 
يكديگر  با  كشور  سه  هم  اى  منطقه  هاى 

مواضع بسيار نزديك و بلكه مشابه دارند.
اجالس  در  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  واليتى 
يكديگر  با  لبنان  و  ايران  دو  و  يك  وين 
هماهنگى كاملى در موضع گيرى سياسى به 
كشور  اين  مردم  و  سوريه  قانونى  دولت  نفع 

داشته اند.

نويس  پيش  گفت:  آژانس  در  ايران  نماينده 
قبلى  قطعنامه   12 تمامى   5+1 قطعنامه 
شوراى حكام از جمله دو قطعنامه پى ام دى 
يعنى نوامبر 2011 و سپتامبر 2012 را منقضى

( فسخ - terminate) مى كند.
كشورمان  دائم  نماينده  و  سفير  نجفى  رضا 
در آژانس بين المللى انرژى اتمى با اشاره به 
در  حكام  شوراى  قطعنامه  نويس  پيش  متن 
همانطور  كرد:  اظهار  ايران  موضوع  خصوص 
بند 14  اساس  بر  شود 5+1  مى  مشاهده  كه 
هدف  به  را  اى  قطعنامه  نويس  پيش  برجام 

بستن موضوع پى ام دى ارائه كرده اند.
وى افزود: طبق بند 9، شوراى حكام به اين 
امر توجه مى كند كه تمام فعاليت ها در نقشه 
راه براى حل مسايل باقيمانده گذشته و حال 
ايران(پى ام دى)  اى  هسته  برنامه  مورد  در 
شده  اجرا  شده  توافق  زمانبندى  اساس  بر 
اين  كه  كند  مى  توجه  همينطور  و  اند 
از  شورا  بررسى  فعاليت ها)  اجراى  امر(يعنى 
را  حال)  و  گذشته  باقيمانده  موضوع(مسايل 

خاتمه مى دهد.
دادن  خاتمه  تكميل  در  كرد:  تاكيد  نجفى 
همان  يا  حال  و  گذشته  باقيمانده  مسايل 
اجراى  روز  از  بند 11  طبق  شورا  دى،  ام  پى 
شوراى  قبلى  قطعنامه   12 تمامى  برجام، 
يعنى  دى  ام  پى  قطعنامه  دو  جمله  از  حكام 
منقضى را   2012 سپتامبر  و   2011 نوامبر 

( فسخ - terminate) مى كند.
المللى  بين  آژانس  در  كشورمان  دائم  نماينده 
هاى  قطعنامه  فسخ  گفت:  اتمى  انرژى 
پى ام دى شوراى حكام كه در آنها از مديركل 
گزارش  دى  ام  پى  مورد  در  بود  خواسته 
اين  به   (2012 سپتامبر  قطعنامه   6 بدهد(بند 
معنى است كه مديركل ديگر در مورد پى ام 

دى وظيفه اى ندارد.
وى تصريح كرد: در بند 13 نيز شوراى حكام 
موضوع «اجراى پادمان و قطعنامه هاى قبلى 
از  برجام  اجراى  روز  از  را  امنيت»  شوراى 
برجام  اجراى  آن  جاى  به  و  خارج  دستوركار 

در پرتو قطعنامه 2231 را جايگزين مى كند.
بند  طبق  بعد  به  اين  از  اينكه  بيان  با  نجفى 
اجراى  خصوص  در  تنها  مديركل  قطعنامه   4
برجام و يا بروز مشكلى خاص در اجراى برجام 
گزارش خواهد داد، اظهار كرد: انتظار مى رود 
آذر   24 آينده  سه شنبه  پيش نويس  اين  كه 

بدون تغيير تصويب شود.

على اكبر واليتى: بازگشايى مجدد پرونده 
«پى ام دى» دبه درآوردن است

رضا نجفى مطرح كرد؛ 
پيشنهاد انقضاى 12 قطعنامه قبلى 

شوراى حكام در قطعنامه 5+1
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فعاليت  است  سال  ده  مدت  پور  مياح  مصطفى 
خود را به عنوان بازرس تاكسيرانى دنبال مى كند 
تاكسيرانى  مدير  عنوان  به   93 سال  مهرماه  از  و 
خرمشهر منصوب شده است كه در ذيل به گفتگو 

با او نشستيم.
مصوبه  يكى  كردم  كه  كارهايى  مدت  اين  در 
كه  باشد  مى  تاكسى  تخصصى  تعميرگاه  
خرمشهر  شهر  اسالمى  شوراى  از  آنرا  مجوز 
وجود  شورا  اين  از  تشكر  جاى  گرفتم.كه 
 %30 چون  خدماتى  شامل  تعميرگاه  دارد.اين 
گيرد. مى  كارمزد  اتحاديه  نرخ  زير  درصد 
مى  اعطا  تاكسيرانان  به  را  اقساط  يدكى  لوازم 
در   %20 را  روغن  تعويض  همچنين  نمايد. 
ارائه  روغن  بهترين  با  اتحاديه  قيمت  زير  صد 
جلو  به  توان  مى  ديگر  خدمات  از  نمايد.  مى 

كه  كارهاى  و  خودرو  برق   ، ميكانيكى  بندى، 
.اشاره  شود  مى  محترم  رانندگان  رفاه  شامل 
به  ولى  شده  مشخص  تعميرگاه  اين  .مكان  كرد 
منتظر  و  خورده  اصالحيه  تعميرگاه  محل  دليلى 
تامين  محض  به  كه  هستيم  جديد  مكان  تعيين 
يك  زمان  مدت  در  تعميرگاه  اين  جديد  مكان 
ماه كارى احداث مى گردد. جاى دارد از نماينده 
شهردار  همچنين   سامرى  آقاى  جناب  محترم 
محترم تشكر نمود. در اين مدت كوتاه دو جشن 
كه در شان خانواده بزرگ تاكسيرانى بوده انجام 
كرايه   افزايش  كه  بود  ماهى  .چند  است  شده 
تاخير  به  زحمتكش  قشر  اين  و  ها  تاكسى  نرخ 
افتاده بود كه با پيگيرى هاى جدى اينجانب به 
تصويب شوراى اسالمى شهر رسيد.در خصوص 
كه  تاكسيرانى   محل  و  سيستم   تمام  تعمير 

هشتصد  بر  بالغ  مبلغى  برآورد  با  بود  فرسوده 
حال  در  گرديد.كه  افتتاح  و  تعمير  ريال  ميليون 
خور  در  تاكسيرانى  امور  سازمان  محل  حاضر 
بهترين  از  يكى  و  است  شده  تاكسيرانى  شان 
از  است  شده  زيبايى  لحاظ  از  شهر  ادارات 
تابلوى  عدد  صد  چند  خريد  ما  آتى  كارهاى 
عنايت   مورد  كه  باشد  مى  خرمشهر  تاكسى 
به  بايد  و  گرفته  قرار  شهر  محبوب  شهردار  

گردد. اهدا  عزيز  تاكسيرانان 
در مورد سيستم ترابرى براى تاكسيرانى خرمشهر 
سرعت  بسيار  سيستم  اين  كه  كرد  اشاره  بايد 
هوشمند  سيستم  كل  و  كرده  زياد   را  عمل  
هوشمند  هم  شهرى  هاى  كارت  و  گردد  مى 
شهردار  عنايت  با  .و  شد  افتتاح  كه  است   شده 
در  كه  ومكانيزه  مركزى  ايستگاه  ايجاد  محترم 

شان مردم شريف خرمشهر باشد در بازار روز بر 
پا مى شود .ايجاد چهار خط تاكسى شهرى كه در 
مراحل فنى مى باشد ايجاد و افتتاح مى گردد. و 
افتتاح دو ايستگاه كولر دار براى رفاه حال مردم 
عزيز و ايجاد 20 تاكسى آتش نشان ، دوره هاى 
مجوز براى  نشان و بسيج، صدور  آتش  آموزشى 
جايى  جابه  و  شلمچه  به  ورود  جهت  تاكسيرانان 
شده  انجام  موارد  ديگر  از   ( (ع  حسين  امام  زوار 

مى باشد.
در پايان از شهردار محترم جناب آقاى دوايى فر  
تاكسيرانان  و  اينجانب  از  خود  حمايت  خاطر  به 
عزيز اين قشر زحمت كش داشتند كمال تشكر و 
امتنان را دارم و از تاكسيرانان عزيز كمال تشكر 
خيرشان  دعاى  اميدوارم  و  دارم  را  قدردانى  و 

بدرقه راهمان باشد.

گفتگو با مدير جوان سازمان تاكسيرانى خرمشهر
ارشارش



6
روايتى مكتوب از پشت صحنه 

«جنگ ستارگان»
ساخت  و  توليد  روند  درباره  جديد  اثرى  زودى  به  آمازون  نشر 
«هنرجنگ  عنوان  با  را  ستارگان»  «جنگ  از  هفتم  اپيزود 
روانه  دسامبر  هجدهم  روز  و  منتشر  برمى خيزد»  نيرو  ستارگان: 
رشته  به  ژوستاك  فيل  قلم  به  كه  اثر  اين  مى كند.  كتاب  بازار 
تحرير در آمده، قرار است در روزهاى پيش از كريسمس منتشر 
هاى  دنباله  داستان هاى  مجموعه  به  عالقمندان  اختيار  در  و 
اكران  از  بعد  روز  چند  كتاب  اين  بگيرد.  قرار  ستارگان  جنگ 
راهى  دسامبر  هجدهم  تاريخ  در  ستارگان  جنگ  از  هفتم  بخش 

كتابفروشى ها خواهد شد.
ماجراجويى ها  برمى خيزد»  نيرو  ستارگان:  در «هنرجنگ  ژوستاك 
و مراحل تهيه فيلم جنگ ستارگان را كه در محل استوديو فيلم 
در  او  مى گذارد.  اشتراك  به  مخاطبانش  با  گرفته  صورت  لوكاس 
اين كتاب روند توليد و پيش توليد جنگ ستارگان را با آن دنياى 
خارق العاده و شخصيت هاى غيرقابل تصور و فراموش نشدنى براى 
عالقمندان به اين فيلم تشريح مى كند و از حس و حال عجيب 

فيلمسازى روبروى پرده آبى با مخاطبانش صحبت مى كند.
اندركاران  دست  با  لحظه  به  لحظه  مى توانيد  اثر  اين  مطالعه  با 
توليد و ساخت جنگ ستارگان همراه شويد و در جريان نخستين 
گردهمايى بازيگران، عوامل فيلم و طراحان جلوه هاى ويژه اين 
صورت  سانفرانسيسكو  در  واقع  فيلم  لوكاس  دفتر  در  كه  فيلم 
گرفت با خبر شويد و جادوى فيلم سازى مدرن و صنعتى را از 

نزديك لمس كنيد.
يكى از ويژگى هاى اين كتاب مصاحبه اختصاصى فيل ژوستاك با 
تيم خالق و خوش ذوق اين فيلم به سرپرستى و كارگردانى جى.جى 
آبرامز است. در اين گفت و گوى مفصل آبرامز و تيمش از فرآيند 
توليد استورى بورد داستان، شكل گيرى قصه، خلق شخصيت هاى 
عجيب و ماورايى، جذابيت هاى بصرى و جلوه هاى ويژه اى كه در 
اين فيلم مورد استفاده قرار گرفته صحبت مى كنند و از خاطرات تلخ 

و شيرين شان در جريان توليد آن صحبت مى كنند.
آبرامز در اين مصاحبه اختصاصى درباره چگونگى و جزئيات فيلم 
ايسلند  و  ايرلند  ابوظبى،  در  فيلم  حساس  هاى  بخش  بردارى 
توضيح مى دهد و جورج لوكاس مشاور خالق او درباره روند ايده 
پردازى و استفاد از افكت ها و بازى هايى كه در استوديو پاينوود 
و  خواندنى  مطالبى  گرفته  صورت  لوكاس  استوديوى  و  انگليس 

جذاب را نقل مى كند.
كتاب هنر جنگ ستارگان: نيرو برمى خيزد به قلم فيل ژوستاك 
و  انگليس  فرانسه،  در  فيلم  اين  اكران  از  بعد  روز  چند  درست 
آمازون  نشر  سوى  از  جارى  سال  دسامبر  هجدهم  روز  آمريكا 
راهى بازار كتاب جهان مى شود. فيلم نيرو برمى خيزد در ژانر 
اپراى فضايى و با كارگرانى جى.جى آبرامز كه هفتمين قسمت 
از مجموعه جنگ ستارگان است از چهاردهم دسامبر سال 201 

در سينماهاى جهان به نمايش در خواهد آمد. 

تغييرات جوى آرنولد را به فرانسه كشاند
آرنولد شوارتزنگر با حضور در پاريس در ميان جمع دوستدرارنش 
ظاهر شد و در جايگاه يادبود جان باختگان تئاتر باتاكالن اداى 

احترام كرد و دسته گل گذاشت.
آرنولد شوارتزنگر بازيگر آمريكايى كه براى شركت در كنفرانس 
شهر  نقطه   20 در  است  رفته  پاريس  به  هوايى  و  آب  تغييرات 

پاريس حاضر شد و با دوستدارانش ديدار كرد.
شورانزنگر كه در كنفرانس ساالنه COP21 شركت كرده ديروز 
عالقه مندانش  براى  و  ايستاد  اقامتش  هتل  برابر  در  يكشنبه 

عكس هايش را امضا كرد.
تغييرات  كنفرانس  در  شركت  براى  كه  كاليفرنيا  سابق  فرماندار 
بتواند  كرد  اميدوارى  ابراز  يافته  حضور  پاريس  در  هوايى  و  آب 
توجه بيشترى براى استفاده از انرژى سبز و توليد كمتر گازهاى 

گلخانه اى در كره زمين جلب كند.
بازيگر نقش اكشن «ترميناتور» در چند روز آينده بسيار مشغول 
خواهد بود. يكى از نخستين كارهايى كه او به محض ورود به 
باتاكالن  تئاتر  برابر  در  كه  بود  محلى  در  حضور  كرد  پاريس 
 13 روز  تروريستى  حمله  باختگان  جان  به  احترام  اداى  براى 
با  هم  نشستى  سابق  سياستمدار  اين  است.  شده  ايجاد  نوامبر 
بان كى مون دبيركل سازمان ملل و قانونگذاران فرانسه داشت.

بازيگر 68 ساله هاليوودى ديروز در نشستى مطبوعاتى با حضور 
درباره  و  كرد  شركت  نيز  كاليفرنيا  فعلى  فرماندار  براون  جرى 
او  گفت.  سخن  زيست  محيط  از  حفاظت  براى  تالش هايشان 
سپس هتل اقامتش را ترك كرد تا پاى برج ايفل برود و شمعدانى 

نمادين را به نشانه حضور نور در برابر تاريكى روشن كند.
آرنولد در برابر دوربين كانال نشنال جيوگرافيك هم حاضر شد. 
زندگى  عنوان «سال هاى  به  شده اى  تحسين  برنامه  كانال  اين 
خطرناك» دارد كه چندين جايزه برده و درباره افزايش گازهاى 
گلخانه اى و تغييرات آب و هوايى زمين هشدار مى دهد. بازيگر 
نقش هاى اكشن در سطح شهر با گروه فيلمبرداران اين برنامه 

دوچرخه سوارى و با مردم ديدار كرد.  

فرود اضطرارى هواپيماى مورگان فريمن 
در مى سى سى پى

صحنه  سر  حضور  براى  هيوستون  راه  در  كه  فريمن  مورگان 
فيلمبردارى بود از يك سانحه هوايى جان به در برد و آسيبى نديد. 
هواپيمايى كه مورگان فريمن سرنشينش بود روز شنبه بعد از انفجار 
يكى از تايرهايش در مى سى سى پى در حالت اضطرارى به زمين 
نشست. فريمن برنده جايزه اسكار در بيانيه اى به د رپ گفت: من 
در هواپيمايم بودم و به سمت تگزاس مى رفتم تا بخشى از فيلم 
«داستان خدا» را فيلمبردارى كنم. بعضى مواقع اوضاع آنطور كه 
برنامه ريزى شده اند پيش نمى روند و يكى از تايرهاى هواپيما تركيد 
كه مشكل زا شد، اما به خاطر جيمى هابسون خلبان فوق العاده من، 
ما با امنيت كامل و بدون يك خراش فرود آمديم. البته نمى توانم 

همين حرف را درباره هواپيمايم بزنم.
شهر  از  هواپيما  نديدند.  آسيبى  هيچ  خلبانش  و  فريمن 
كالركس ديل واقع در مى سى سى پى به سمت شهر هيوستون 
تونيكا  فرودگاه  در  اضطرارى  فرود  اين  مى رفت.  تگزاس  ايالت 

در مى سى سى پى رخ داد.
مورگان فريمن 78 ساله يكى از محبوب ترين بازيگران هاليوود است. 
او براى ايفاى نقش در فيلم «عزيز ميليون دالرى» در سال 2005 
موفق به كسب جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل مرد شد. او 
به خاطر بازى در فيلم هاى «Street Smart» محصول 1987، 
«رانندگى براى خانم ديزى» محصول سال 1989،  «رستگارى در 
شاوشنگ» محصول 1994 و «شكست ناپذير» محصول 2009 هم 

نامزد دريافت جايزه اسكار شده است.

دستور استاندار براى راه اندازى 
«گردشگرى زيارت» در خوزستان

سفر  به  عالقه مندان  زياد  تعداد  به  اشاره  با  خوزستان  استاندار 
براى  گفت:  و  كرد  ياد  زيارت  گردشگرى  عنوان  با  آن  از  كربال 

گردشگرى زيارت كار را آغاز كرده ايم. 
عبدالحسن مقتدايى با اشاره به زايران اربعين اظهار كرد: قطعا به 
عنوان گردشگرى زيارت بايد به آن نگاه كنيم. مثل آن چه كه در 

ايام حج در مكه يا در مشهد مقدس و قم وجود دارد. 
وى با بيان اين كه اين رويداد را به شوراى اشتغال ابالغ كرده 
است توضيح داد: اعالم كرده  ام كه مجموعه اى مسؤول بررسى 

اين موضوع شوند. 
بسته  يك  مثابه  به  بايد  مقوله  اين  به  كرد:  تاكيد  مقتدايى 
استان  در  دايمى  پديده اى  چون  شود  نگاه  اقتصادى  پيشنهادى 

خوزستان است و ما از هم اكنون كار را شروع كرده ايم.

غالم رضا رضايى «سايه تاريك كاج ها» 
را به بازار كتاب فرستاد

تاريك  "سايه  نام  به  رضايى  غالم رضا  داستانى  اثر  پنجمين 
كاج ها" وارد بازار كتاب شد. 

اين داستان نويس اظهار كرد: اين مجموعه داستان شامل هفت 
داستان كوتاه اجتماعى و عاشقانه است. 

وى ادامه داد: در اين مجموعه داستان نسبت به كارهاى گذشته از 
فضاهاى متنوع تر بومى و غيربومى استفاده شده است. 

مجموعه داستان هاى "نيمدرى"، "دخترى با عطر آدامس خروس 
از  مى خواند"  فاخته  "وقتى  رمان  و  مارها"،  "عاشقانه  نشان"، 

ديگر اثار رضايى هستند كه به چاپ رسيده اند. 
 93 سال  در  نويسنده  اين  مارها"  "عاشقانه  داستان  مجموعه 
سال  متولد  رضايى  غالم رضا  شد.  اقليم  هفت  جايزه  برگزيده 

1341 در مسجدسليمان است.

پايان فيلمبردارى «جشن تولد» در سوريه
عباس  كارگردانى  به  تولد»  «جشن  سينمايى  فيلم  ساخت 
الجوردى، مستندساز ايرانى، روايت اتفاقات سوريه و مقاومت در 

اين كشور به پايان رسيد.
عباس  كارگردانى  به  تولد»  «جشن  سينمايى  فيلم  ساخت 
نصرت  اقبال  شخصى  بودجه  با  و  ايرانى  مستندساز  الجوردى، 
نورى و عباس فاتح، در چند روز گذشته در سوريه به پايان رسيد 

كه به بيان مسائل مذهبى و انسانى مردم سوريه مى پردازد.
به گفته هنرمندان بزرگ و مطرح سورى، «جشن تولد» جدى ترين 

فيلم در خصوص اتفاقات سوريه و مقاومت در اين كشور است.
اين فيلم داستان خانواده سورى را روايت مى كند كه شب جشن 
تولد فرزندشان به نام «رقيه» است اين شب و جشن آنها مصادف 
مى شود با حمله تكفيرى ها به دمشق و حرم حضرت زينب(س) 
اهل  همسايه  همراه  به  شيعه  خانواده  اين  مى شود  باعث  كه 
سنتشان از خانه به سمت محل امنى فرار كنند و مقصدشان حرم 
امن حضرت زينب(س) است، در اين مسير با دو ايرانى كه براى 
جنگ  در  زمانى  مى شوند،  آشنا  آمده اند  خانواده  اتفاق  به  زيارت 
ايران و عراق در خرمشهر از شهرشان دفاع مى كردند در مسير 
رسيدن به حرم در بين راه به يك كليسا پناه مى برند و در مسير 

اتفاقاتى براى اين گروه رخ مى دهد.
و  نقش  ايفاى  كاورى  احمد  و  كارگردان،  مشاور  فيوضى  مهدى 
بازيگردانى اين اثر را برعهده داشتند. همچنين فرهاد محمودى 
طراح  ويژه،  جلوه هاى  طراح  محمدى  عظيم  فيلمبردارى،  مدير 
مربى،  على  لباس  و  صحنه  طراح  صالحيان،  داريوش  گريم 
بازيگران احمد كاورى، على رام نورايى، خانم نادى خورى ستاره 
بازيگران  و  صطوف  على  ملس،  اميه  سوريه،  و  عرب  سينماى 

توانايى از سوريه، الجوردى را همراهى كرده اند.
الجوردى مى گويد: چند روز پيش براى فيلمبردارى فيلم سينماى 
و  داعشى ها  مترى   400 حدود  در  را  هلى كوپترم  تولد»  «جشن 
تكفيرى ها پرواز دادم اما در ميان ويرانى ها از كنترلم خارج شد 
و از روى هزاران خانه ويران شده و بى سكنه گذشت و ما آن را 
گم كرديم و همه گروه بازيگران و عوامل سورى و ايرانى ناراحت 
شدند و مدام از من جويا مى شدند كه پيدا شد يا نه. ديروز  بعد 
خبر  مى گرفتيم  را  فيلم  پالن  آخرين  ما  كه  حالى  در  روز  دو  از 
آوردند پيدا شد چون مردم آن را ديده بودند به صورت خودكار در 
نزديكترين ساختمان نزديك حرم حضرت زينب (س) فرود آمده 
بود نه سقوط كرده باشدو در واقع يك غير ممكن، ممكن شده 
بود همه شوكه و خوشحال شدند و فرياد لبيك يا زينب سر دادند 
سفيد  ساختمان  در  هلى كوپتر  مسيحيان!  حتى  و  سنى  و  شيعه 
پشت سرم را در عكس كه مى بينيد فرود آمد دقيقًا در مقابل حرم 

مى توان گفت نزديكترين ساختمان به حرم حضزت زينب (س).
و  رسيد  پايان  به  سختى ها  تمام  عليرغم  فيلم  اين  فيلمبردارى 
تدوين آن همزمان انجام مى شود تا به جشنواره فيلم فجر برسد 
تدوين اين فيلم را يعقوب غفارى انجام مى دهد و مجرى طرح 

آرمان فيلم طوس است.
خوبى  و  حرفه اى  فيلم  خطرناك،  و  سخت  شرايط  به  توجه  با 
اسالمى  جمهورى  محترم  سفير  شيبانى  عباس  و  شد  ساخته 
ايران در سوريه حمايت هاى معنوى خوبى در اين خصوص از تيم 

فيلمبردارى فيلم جشن تولد داشت.

ناصر حجازى به سينماحقيقت مى آيد
نيما  كارگردانى  به  هستم»  حجازى  ناصر  «من  مستند  فيلم 
طباطبايى و تهيه كنندگى امير رفيعى در جشنواره سينما حقيقت 
به نمايش درمى آيد. فيلم مستند «من ناصر حجازى هستم» به 
اول  روز  رفيعى،  امير  تهيه كنندگى  و  طباطبايى  نيما  كارگردانى 
جشنواره بين المللى سينماحقيقت (يكشنبه 22 آذرماه) كه مصادف 
شماره  سالن  در  است،  ايران  فوتبال  اسطوره  اين  تولد  شب  با 
درباره  طباطبايى  نيما  مى رود.  پرده  روى  فلسطين  سينما  يك 
ساختار اين مستند گفت: از آنجايى كه از مسير سينماى داستانى 
و قصه گو به سينماى مستند رسيدم، تصميم گرفتم ساختار اين 

مستند نيز مانند قصه اى براى مخاطب تعريف شود.
نقيبى  خسرو  با  گفت  و  گپ  و  كار  شروع  ابتداى  از  افزود:  وى 
(نويسنده) تصميم گرفتيم فكر بازسازى و فضاسازى را از ذهنمان 
مواجه  بودجه  كمبود  با  مستقل  مستند  سينماى  زيرا  كنيم،  دور 
است و از طرفى فضاسازى نياز به بودجه قابل توجه دارد، لذا به 
دنبال خط روايى مشخص بوديم تا به واسطه راش ها و تصاوير 

آرشيوى بتوانيم قصه خوبى تعريف كنيم.

بيان  من»  سريال «آسمان  درباره  منتقد  يك 
كرد كه قصه از فيلمنامه و كارگردانى قوى تر 
است ولى بايد سختى هاى ساخت سريال هاى 

امنيتى را در نقد اين مجموعه درنظر گرفت.
كيوان امجديان با اشاره به مجموعه «آسمان 
از  آهنج  محمدرضا  كارگردانى  به  كه  من» 
ضعف  نقاط  و  مى شود  پخش  سيما   3 شبكه 
«آسمان  سريال  گفت:  سريال  اين  قوت  و 
من» قصه خوبى دارد كه از فراز و فرودهاى 
مخاطب  مى تواند  و  است  برخوردار  مختلفى 
اين  در  كارگردانى  ولى  كند  جذب  را  خود 

سريال عقب تر از فيلمنامه است.
مجموعه  اين  در  كارگردانى  به  اشاره  با  وى 
كارگردان  عنوان  به  آهنج  كرد:  عنوان 
و  برود  جلو  فيلمنامه  همپاى  بود  نتوانسته 
قسمت هايى  در  كه  است  قصه  جريانات  اين 
ضعف كارگردانى را مى پوشاند. از طرف ديگر 
اين  با  است.  مانده  جا  قصه  از  نيز  فيلمنامه 
قصه، فيلمنامه بسيار بهترى مى توانست از كار 
دربيايد اما اينجا مى بينيم كه قصه آنقدر جذاب 
است كه حتى ديالوگ هاى سطحى و ضعيف 

را هم پوشش مى دهد.
اين روزنامه نگار درباره شخصيت پردازى ها در 
اين سريال كه هر قسمت از آن داستانى را پيش 
مى برد، توضيح داد: متاسفانه شخصيت پردازى 
مناسبى در اين مجموعه صورت نگرفته است. 
اگر چه كه هر قسمت از اين سريال در يك 
اما  مى رسد،  پايان  به  و  شده  شروع  ساعت 

شخصيت ها  بايد  اينچنينى  كارهاى  قالب  در 
و  شده  معرفى  قسمت  يك  همان  در  بتوانند 
با مخاطب ارتباط برقرار كنند. ما پيش از اين 
عيارى  كيانوش  از  چشم»  «هزاران  سريال 
شخصيت هاى  ساعت  يك  در  كه  ديده ايم  را 
از  بُرشى  مخاطب  و  مى كرد  معرفى  را  خود 
زندگى يك شخصيت را در يك مقطع مى ديد. 
از  برشى  چه  كه  دارد  اهميت  اين  بنابراين 
به  شخصيت  يك  كنش هاى  و  گفتار  افعال، 
«آسمان  سريال  در  مى شود.  گذاشته  نمايش 
مخاطب  با  شخصيت ها  بين  ارتباطى  من» 
به  تنها  شخصيت ها  و  است  نشده  برقرار 
را  قصه  كه  زنجير  يك  از  حلقه هايى  عنوان 
جلو مى برند، در داستان حضور دارند، اما اين 

شخصيت ها تاثيرگذار نيستند و مخاطب با آنها 
همذات پندارى نمى كند.

اين منتقد سينما و تلويزيون با اشاره به سريال 
در  فتحى  حسن  كارگردانى  به  كه  «شهرزاد» 
گفت:  مى شود،  توزيع  خانگى  نمايش  شبكه 
شخصيت پردازى  از  خوبى  نمونه  «شهرزاد» 
زندگى  از  برش هايى  و  بخش ها  ما  است. 
شخصيت هاى داستان را مى بينيم كه با وجود 
تعلق  حاضر  زمان  به  شخصيت ها  اين  اينكه 
آن  معمارى  و  مكان  زمان،  مخاطب  و  ندارند 
اين  با  اما  است  نديده  و  نمى شناسد  را  زمان 
آدم ها ارتباط برقرار مى كند و مى توان گفت اين 

شخصيت ها به بهترين شكل انتخاب شده اند.
امجديان با اشاره به كارگردانى و محدوديت هاى 

امنيت  چون  موضوعاتى  و  پليسى  ژانر  در  كار 
«آسمان  سريال  كارگردانى  كرد:  عنوان  پرواز 
من» مى توانست بهتر از اين باشد، با اين حال ما 
بازى هاى خوبى از بازيگران ديديم به طور مثال 
بازيگرى كه پيش از اين بيشتر تيپ سازى كرده 
در اين سريال نقش خود را به خوبى ايفا كرده 
است. البته آهنج در اين سريال موضوع سختى 
را انتخاب كرده است. فضا در چنين قصه هايى 
الزم  اندازه  به  كارگردان  دست  و  است  محدود 
باز نيست. با در نظر گرفتن همه اين جوانب فكر 
مى كنم سريال «آسمان من» چندان هم ضعيف 
نبوده است چراكه در اين حوزه كمتر كار شده و 

كمتر هم موفق بوده ايم. 
وى درباره ساخت آثار قوى در حوزه موضوعات 
موضوعات  به  يا  بايد  يا  ما  كرد:  اضافه  امنيتى 
اينچنينى نپردازيم و يا اگر سراغ چنين سوژه هايى 
مى رويم بهتر است به خوبى پرداخته شود و حتى 
هزينه هاى بيشترى نسبت به ساير مجموعه ها در 

چنين پروژه هايى صرف شود.
چنين  كرد:  بيان  پايان  در  روزنامه نگار  اين 
فيلمنامه هايى مى تواند تلويزيون را به روزهاى 
اوج خود بازگرداند و اتفاقا بايد مانور بيشترى 
نهايت  در  شود.  داده  قصه هايى  چنين  روى 
فكر مى كنم اين سريال اگرچه به خوبى نمى 
تواند سليقه مخاطب را راضى كند اما با توجه 
همچنين  و  سيما  و  صدا  امكانات  بودجه،  به 
عوامل و عناصرى كه از آنها بهره گرفته شده 

است كار چندان بدى نبود.

تينا پاكروان كارگردان «نيمه شب اتفاق افتاد» 
فرم حضور در سى و چهارمين جشنواره فيلم فجر 

را براى اين اثر پر كرد.
با  سينما  تهيه كننده  و  كارگردان  پاكروان  تينا 
با  خود  سينمايى  ساخته  جديدترين  به  اشاره 
نام «نيمه شب اتفاق افتاد» گفت: فرم شركت 
در سى و چهارمين جشنواره فيلم فجر را طبق 
زمان فراخوان پر كرديم و عكس هاى صحنه 
جشنواره  از  دوره  اين  دبيرخانه  به  را  تيزر  و 

تحويل داديم.
فيلم  اين  موسيقى  ساخت  داد:  ادامه  وى 
پايان  به  فر  همايون  كارن  توسط  سينماى 
رسيده است و در حال حاضر مجيد خادميان 

در حال ساخت جلوه هاى ويژه بصرى «نيمه 
شب اتفاق افتاد» است.

زودى  به  كرد:  تاكيد  سينما  كارگردان  اين 
در  شناس  حق  هوتن  توسط  رنگ  اصالح 
استوديو پيشگامان سينماى آريا آغاز مى شود 

تا آخرين مراحل فنى فيلم به پايان رسد.
پاكروان در پايان گفت: با توجه به برنامه ريزى هاى 
ديگر  هفته  دو  تا  فيلم  اصلى  نسخه  شده  انجام 
آماده نمايش مى شود و اميدوارم اولين نمايش 
جشنواره  چهارمين  و  سى  در  سينمايى  اثر  اين 

فيلم فجر باشد.
كنار  در  نونهالى  رويا  سينمايى  فيلم  اين  در 
حامد بهداد به ايفاى نقش مى پردازد و گوهر 
فراهانى،  شقايق  پسيانى،  آتيال  خيرانديش، 
رازانى،  سينا  اسكويى،  رابعه  اسكندى،  ستاره 
كريم امينى و مهراب رضايى نقش هاى ديگر 

اين پروژه را بر عهده دارند.
هاى  عشق  داستان  افتاد»  اتفاق  شب  «نيمه 
فيلمنامه  عزاست.  تا  عروسى  از  نامتعارف 
«نيمه شب اتفاق افتاد» را طال معتضدى به 

نگارش در آورده است.

رزيتا غفارى گفت: بيكارى از مهم ترين عوامل روى آوردن 
به اعتياد است، زيرا وقتى جوانى بيكار است، دچار افسردگى 
مى شود و ناخودآگاه به سمت اعتياد كشيده مى شود، به همين 

دليل بايد به فكر چاره اى براى بيكارى جوانان باشيم .
متقعدم  من  گفت:  تلويزيون  و  سينما  بازيگر  غفارى  رزيتا 
رسانه بيشترين تاثير را بر روى مخاطب دارد ضمن اينكه 
همكارى  با  مى توانند  هم  دولت  هاى  ارگان  و  نهادها 
خود  زيرا  باشند  اثرگذار  دقيق  رسانى  اطالع  با  و  يكديگر 
اين ارگان ها هم به نحوى با اين موضوع درگير هستند. 

است،  كننده  نگران  موضوع  اين  و  رفته  باال  جامعه  در  معتاد  افراد  آمار  اينكه  بيان  با  وى 
افزود: متاسفانه در سال هاى اخير به وفور شاهد هستيم كه معتادان به همه جا رخنه كرده 

اند درحاليكه در سال هاى گذشته بدين شكل نبود.
اعتياد  به  آوردن  روى  عوامل  مهمترين  از  يكى  بيكارى  داد:   ادامه  مه»  در  بازيگر «تبريز 
است زيرا وقتى جوانى بيكار است دچار افسردگى مى شود و ناخداگاه به سمت اعتياد گشيده 

مى شود به همين دليل بايد به فكر چاره اى براى بيكارى جوان ها باشيم .
وى در پاسخ به اين سوال كه برگزارى اين گونه جشنواره ها تا چه اندازه در جلو گيرى از 
اعتياد و فرهنگ سازى در جامعه كمك مى كند؟ پاسخ داد: جشنواره هاى اين چنينى موجب 
مى شوند تا افراد جامعه با معضل اعتياد بيشتر آشنا شوند ضمن اينكه يكى از اتفاقات خوب 
موضوع  اين  درباره  اثرى  تا  مى كنند  دعوت  را  هنرمندان  كه  است  اين  جشنواره ها  نوع  اين 
با  هنرمندان  پيوند  موجب  و  دارد  مخاطب  روى  بر  خوبى  تاثير  امر  اين  معتقد  من  و  بسازند 
هيچ  كه  برسد  روزى  دارم  آرزو  افزود:  پايان  در  وى  مى شوند.  خاص  موضوعى  در  مخاطب 

معتادى در كشور عزيزمان نباشد و اعتياد در جامعه ريشه كن شود.

سينمايى  اثر  تازه ترين  «ناردون»  فيلمبردارى 
الهيجان  در  روزها  اين  كه  پور  حسن  فريدون 

جلوى دوربين رفته است، به نيمه رسيد.
فيلم سينمايى «ناردون» به كارگردانى فريدون 
پور  سهراب  منصور  كنندگى  تهيه  و  پور  حسن 
كه تماما در استان گيالن فيلمبردارى مى شود به 
نيمه رسيد. عوامل اين فيلم سينمايى با پر كردن 
فرم جشنواره درصدد رونمايى «ناردون» در سى 

و چهارمين دوره جشنواره فيلم فجر هستند.
گرجستانى،  سيروس  حيايى،  امين  بازى  تاكنون 
آغاز  در «ناردون»  رجبى  مهران  و  قائدى  شهرام 
شده و به زودى مهران غفوريان، جواد رضويان، ليال 
اوتادى و پوراندخت مهيمن هم عازم گيالن شده و 

به گروه مى پيوندند. يكى از ويژگى هاى اين فيلم 
سينمايى ضبط بخش قابل توجهى از سكانس ها در 
رودخانه و مرداب است كه على رغم شرايط فعلى 

آب و هوا فيلمبردارى همچنان ادامه دارد.
در خالصه داستان «ناردون» آمده است: به خاطر 
اينكه هزينه  ها باال نره عروسى رو همزمان با عزا 
سيروس  اوتادى،  ليال  حيايى،  امين  كنيم.  برگزار 
گرجستانى، مهران غفوريان، شهرام قائدى، مهران 
معينى،  روزبه  دوست،  حق  محمدرسول  رجبى، 
مهيمن،  دخت  پوران  نورى،  امير  پروانه،  ترالن 
امير  گرجستانى،  سياوش  مسعودى،  عليرضا 
ذوالفقارى، نسرين بابايى، جابر وثوق و جواد رضويان 

بازيگران فيلم سينمايى «ناردون» هستند.

ابوالفضل جليلى كارگردان «رقص خاك» كه پس از 23 سال اجازه 
اكران يافته مى گويد اين فيلم در دوران مديريت بهشتى و انوار بر 

امور سينما به محاق توقيف رفت.
ابوالفضل جليلى كارگردان «رقص خاك» درباره اكران اين فيلم در 
گروه سينمايى «هنر و تجربه» به خبرنگار مهر گفت: «رقص خاك» 
موضوعى عرفانى دارد و خوشحالم اين فيلم پس از 23 سال روى پرده 
مى رود و فرصتى براى ديدن اين فيلم توسط مردم كشورم فراهم 
مى شود. وى افزود: فيلم سينمايى «رقص خاك» را سال 1370 به تهيه 
كنندگى محمد مهدى دادگو ساختم. در آن دوران اداره امور سينما به عهده محمد بهشتى و فخرالدين 

انوار بود كه با نمايش فيلم مخالفت كردند و «رقص خاك» عمال به محاق توقيف رفت.
جليلى با تاكيد بر اينكه براى به ثمر رسيدن «رقص خاك» زحمت زيادى كشيده است، بيان 
كرد: متاسفانه نتيجه اين تالش به درستى ديده نشد. به اعتقاد من سه فيلم «قلندر» ساخته 
واروژ كريم مسيحى، «نار و نى» ساخته سعيد ابراهيمى فر و «رقص خاك» از بهترين فيلم هايى 

هستند كه در حوزه عرفان در بعد از انقالب ساخته شده است.
كارگردان فيلم «گال» يادآور شد: در همان زمان اعتراض هاى بسيارى به نمايش ندادن اين 
فيلم كردم تا اينكه پس از 9 سال مجوز نمايش فيلم در خارج از كشور داده شد و «رقص خاك» 
توانست در جشنواره هاى مختلف سينمايى شركت كند اما هميشه يك تاسف عميق داشتم كه 
اين فيلم توسط مخاطبان ايرانى ديده نمى شود. جليلى با بيان اين مطلب كه ساخته شدن فيلم 
«رقص خاك» يك موهب الهى بود، گفت: براى ساخت اين فيلم سينمايى سه ماه روى فيلمنامه 
باد  بودم  رفته  بيابان  به  خاك»  فيلمبردارى «رقص  براى  كه  اول  روز  هست  يادم  كردم.  كار 
شديدى وزيد و همه برگه هاى فيلمنامه مرا باد برد. بعد رو به آسمان كردم و گفتم خدايا خودت 

كمك كن اين فيلم را بسازم و از خدا خواستم كه او كارگردانى كند و من كارگرى.
كارگردان اين فيلم سينمايى در پايان تصريح كرد: پالن به پالن فيلم «رقص خاك» حرف براى 

گفتن دارد و هر آنچه در اين فيلم بيان مى شود ريشه در حقيقت دارد.

كرد  تاكيد  فيلم «باديگارد»  فيلمبردارى  مدير 
تازه ترين اثر ابراهيم حاتمى كيا در عين حال كه 
به خوبى قصه اش را روايت مى كند از قواعد ژانر 

حادثه اى و اكشن نيز بيرون نمى زند.
كه  ايران  سينماى  فيلمبردار  كالرى  محمود 
حاتمى كيا  ابراهيم  با  خود  همكارى  دومين 
فيلم  با  راين»  تا  كرخه  «از  فيلم  از  پس  را 
ابراهيم  گفت:  است  كرده  تجربه  «باديگارد» 
كه  است  فيلمسازانى  جمله  از  حاتمى كيا 
هميشه دغدغه سينما داشته و دارد و به دنبال 
ساختن فيلم هايى است كه هم قصه گو باشند 
هم اينكه در بخش تكنيكى قابل اعتنا باشند 

و از قواعد ژانر پيروى كنند.
وى با اشاره به اينكه «باديگارد» هم قصه گو 
است هم در ژانر حادثه اى ساخته شده است، 
بيان كرد: «باديگارد» در ژانرى ساخته شده 
كه به دليل مشكالت مالى و بضاعت ضعيف 
سراغ  اى  كننده  تهيه  كمتر  ايران،  سينماى 
مدير  عنوان  به  من  همراهى  و  مى رود  آن 
فيلمبردارى با حاتمى كيا از اين جهت جذاب 
بود چون كمتر فرصتى پيش مى آيد كه در 

اين ژانر كار كنم.
«باديگارد»  فيلم  اينكه  بر  تاكيد  با  كالرى 
است،  ايش  حرفه  زندگى  در  جديدى  تجربه 
گفت: پس از فيلم «از كرخه تا راين» فرصت 
مناسب براى همكارى مجدد با ابراهيم حاتمى 
كيا پيش نيامده بود تا اينكه توانستم در توليد 
فيلم «بارديگارد» اين همكارى را داشته باشم و 
تجربه هاى جديدى در اين عرصه كسب كنم.

وى درباره واكنش مخاطبان به فيلم «باديگارد» 
توضيح داد: تماشاگر فيلم «باديگارد» در درجه 
نخست با ماهيت سينما و زبانى كه حاتمى كيا 
در روايت قصه به كار گرفته آشنا مى شود و در 
درجه دوم فيلمى داستان گو و جذاب را به نظاره 

مى نشيند و از اين جهت با لحظه به لحظه فيلم 
همراه خواهد شد. من هم به سهم خودم سعى 
كردم با نوع نگاهى كه كارگردان «باديگارد» در 
نظر داشت همراه شوم و در اين مسير صاحب 

تجربه هاى جديدى شدم.
مدير فيلمبردارى «جدايى نادر از سيمين» در 
پايان گفت: ناگفته نماند كه عالوه بر حاتمى 
چون  اى  شده  شناخته  بازيگران  حضور  كيا، 
پرويز پرستويى، مريال زارعى، بابك حميديان، 
فرهاد قائميان و.... به جريان كيفى فيلم كمك 

كرده است.
از  «باديگارد»  سينمايى  فيلم  فيلمبردارى 
تاريخ 10 تيرماه همزمان با والدت امام حسن 
آغاز  رمضان  مبارك  ماه  نيمه  در  (ع)  مجتبى 
عيد  با  مصادف  مهرماه   2 تاريخ  در  و  شد 
پژمان  يافت.  پايان  تهران  در  قربان  سعيد 
سينمايى  فيلم  اين  طرح  مجرى  پور  لشگرى 
در سايت خبرى فيلم «باديگارد» اعالم كرده 
كه برنامه ريزى براى نمايش فيلم آغاز شده و 
شروع اكران هاى دانشگاهى فيلم از اسفند ماه 

خواهد بود.
دفتر  به  «باديگارد»  فيلم  پخش  همچنين 
فيلميران رسيده و على سرتيپى مديريت پخش 
اعالم  و  گرفته  عهده  به  را  سينمايى  فيلم  اين 
كرده است كه نوروز 95 فرصت مناسبى براى 

اكران اين فيلم است.

تينا پاكروان: 
فرم فجر را برای 

«نیمه شب اتفاق افتاد» پر کردم

رزيتا غفارى:
امیدوارم اعتیاد در جامعه ریشه کن شود

لیال اوتادی و امین حیایی همبازی شدند

ابوالفضل جليلى:
«رقص خاک» دوران بهشتی و انوار توقیف شد

محمود كالرى: 
«بادیگارد» 

از قواعد ژانر پیروی می کند

نقد سريال هاى در حال پخش:

قصه «آسمان من» از فيلمنامه  اش جلوتر است
سينماى جهانسينماى جهان

خبركدهخبركده
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محققانى كه موفق به ســاخت سيستم تبديل كننده گاز زيستى به 
گاز خانگى شده اند قصد دارند آن را براى كمك به مناطق محروم 

كشورهاى در حال توسعه ارائه كنند.
سيســتم HomeBiogas مى تواند باقى مانده غذاها و كود دامى 
را به كود طبيعى مايع و يك گاز تميز براى پخت و پز، روشــنايى و 
آب گرم تبديل كند. سيستم HomeBiogas در يك جعبه براى 
راه اندازى DIY (خودت انجام بده) ارائه مى شود. به گفته طراحان اين 
سيستم، دو نفر مى توانند اين دستگاه را ظرف دو تا سه ساعت سرهم 
كنند؛ اما لوله گاز بايد توسط يك متخصص داراى مجوز به اجاق گاز 
متصل شود. اجاق گاز هاى موجود را مى توان با بيرون كشيدن نازل 

كاهش فشار به استفاده از گاز هاى زيستى تبديل كرد.
سيســتم غيرهوازى HomeBiogas مى توانــد در مناطقى كه 
متوســط دما در روز / شــب باالتر از 17 درجه سانتى گراد است، تا 
شــش ليتر از زباله هاى مواد غذايى يا 15 ليتر كود حيوانى را براى 
ايجاد حدود سه ســاعت بيوگاز در هر روز براى پخت و پز تجزيه 
كند. اين سيســتم همچنين به توليد يك كود طبيعى مايع تميز به 

عنوان يك محصول جانبى از فرآيند تجزيه مى پردازد.
كار  و  كســب  توســعه  و  بازاريابــى  شــركت  از  اميــر،  آمــى 
HomeBioGas اظهار كرد: اين سيستم گاز متان را در غلظت 
65 درصد تحت فشار بسيار كم 20 ميلى بار توليد مى كند. اين فشار 
كم،احتمال انفجار را كاهش مى دهد.حتى اگر نشــتى وجود داشته 
باشــد، از آن جا كه متان از هوا سبك تر اســت، اين نشتى سريعا 

تبخير شده و در فضا از بين مى رود.
هنگامى كه بنيانگذاران، اين سيســتم را به دبير كل سازمان ملل 
متحد، بان كى مون نشان دادند، او به آنها آمار سرسام آورى را ارائه 
كرد. با توجه به گزارش ســازمان بهداشت جهانى از سال 2012، 
4,3 ميليــون تن از زنان و كودكان هر ســال بر اثر آلودگى هواى 
ناشــى از پخت و پز با ســوخت جامد، مانند چوب، ذغال چوب و 
ذغال ســنگ ايجاد شــده، مى ميرند. محققان بــراى نصب اين 
سيستم در مناطق روستايى محروم خاورميانه و آفريقا با تعدادى از 

سازمان هاى غيردولتى شروع به همكارى كرده اند.
امير افزود: پروژه هيجان انگيز ما شــامل تامين گاز پخت و پز و چراغ 

روشنايى براى جوامع بسيار فقير باديه نشين در فلسطين است.
اين سيســتم در حال حاضر براى جمع آورى منابع مالى در سايت 
Indigogo قرار گرفته اســت. اگر همه چيــز طبق برنامه ريزى 
پيش برود،حاميان اين سيستم آن را تا ماه مى سال 2016 دريافت 

خواهند كرد.

يك شــركت روســى شــروع به ساخت 
دســتگاه تهويه مطبوع قابل حملى كرده 
كه از نظر خنــك كنندگى، تصفيه هوا و 
ايجاد رطوبت، با نمونه ســنتى خود كامال 

متفاوت است.
بيشــتر سيســتم هاى تهويه مطبوع قابل 
حمل رايــج، از تعريف قابــل حمل دور 
 Evapolar جزء آن ها نيست. دستگاه Evapolar شــده اند اما
كه از لحاظ شــكل ظاهرى، اندازه و وزن مانند يك توستر كوچك 
است، يك سيســتم خنك كننده تبخيرى را براى خنك و مرطوب 
ســاختن هوا بســته بندى كرده و همچنين يك نانوماده تبخيرى 
مبتنى بر الياف بازالت كه براى ارتش روســيه توســعه داده شده 

بودند، نيز در آن به تصفيه هوا كمك مى كند.
پيش از اين واحد هاى روميزى كه هوا را مرطوب، تصفيه و شــايد 
حتى كمى خنك كنند، توليد شــده اند. اما اغلــب آن ها به جز در 
يك فضاى بسيار كوچك چند مترى، اثربخشى كمى دارند. داشتن 
Evapolar مانند در اختيار داشــتن يك كولر كوچك آبى است 
كه شــما مى توانيد آن را جدا كرده و با خود حمل كنيد، اما به طور 

بالقوه كارآمد تر و سالم تر است.
تيم ســازنده اين دستگاه داراى تجربه در توليد مواد تبخيرى براى 
سيستم هاى تهويه صنعتى هوا هستند و مى گويند نانوماده تبخيرى 
مبتنــى بر الياف بازالت كه بخش مهمى از دســتگاه را تشــكيل 
مى دهد، سالهاســت كه كارآمد بودنش را در سيســتم هاى تهويه 

مطبوع صنعتى نشان داده اند.
ايــن واحد 1,680 گرمــى ،با مصرف حداكثــر 10 وات و حداكثر 
قدرت خنك كنندگى تا 500 وات، نســبت به يك دســتگاه تهويه 
مطبوع ســنتى 12 برابر در مصرف انرژى كارآمدتر است. دستگاه 
 160x160x165 ،كه بــا نيروى برق كار مى كنــد Evapolar
ميلى متــر و ظرفيت مخزن آب آن 710 ميلى ليتر اســت كه حدود 

شش تا هشت ساعت خنك كنندگى را فراهم مى كند.

مايكروســافت  گوشــى  از  جديدى  رندر 
 OnLeaks@ ،معروف لودهنده  توسط 

در فضاى مجازى منتشر شد.
پيش تر گفته شده بود مايكروسافت ساخت 
گوشى لوميا 850 را لغو كرده است اما رندر 
جديد، خالف اين ادعا را نشــان مى دهد. 
لوميا 850 بدنــه فلزى در ابعاد 155,9 در 
77,23 در 6,92 ميلى متر دارد كه اگر اين موضوع صحت داشــته 

باشد، شاهد ظريف ترين لومياى ساخته شده خواهيم بود.
نكته لورفته بعدى ســاخت لوميا 850 در رنگ طاليى و نيز لوگوى 
طاليى رنگ مايكروســافت است كه ايده جديدى روى گوشى هاى 

لوميا محسوب مى شود.

تبدیل پسماندهای غذایی به گاز 
خانگی با سیستم جدید محققان

ساخت دستگاه تهویه کوچک 
و قابل حمل

ساخت ظریف ترین گوشی مایکروسافت

تيمى از دانشجويان مهندسى دانشگاه 
ملى سنگاپور نخستين خودروى پرنده 
شخصى را ساخته اند كه مى تواند وزن 
يك انسان 70 كيلوگرمى را براى پنج 

دقيقه پرواز تحمل كند.
"كــوالك"  الكتريكــى  هواپيمــاى 
(Snowstorm) شامل يك طراحى 

پيچيده از موتور و ارابه فرود بادى در داخل يك قاب شش ضلعى 
است و مى تواند برخاست و فرود عمودى را انجام دهد كه توسط 

سرنشين آن قابل كنترل است.
محققان به جاى يك وســيله حمل ونقل، اين فناورى را بيشتر 
يك هواپيماى الكتريكى براى تفريح شخصى در فضاى خارجى 

بزرگ مى دانند.
اين خودروى پــروازى الكتريكى از 24 موتور برخوردار بوده كه 
هر كدام يــك پروانه به قطر 76 ســانتيمتر را با 2,2 كيلوولت 
نيرو مى چرخانند. قاب شــش ضلعى اين خودرو از تير آهن هاى 
آلومينيومى، صفحــات و لوله هــاى فيبر كربن بــا طناب كوالر 

ساخته شده است.
صندلى خلبان در مركز خودرو قرار داشــته و وزن آن با شــش 
پايه ارابه فرود پشــتيبانى مى شــود كه در انتهاى هر كدام يك 
توپ بادى براى جذب شوك در زمان فرود قرار داده شده است.

ســه مجموعه باترى ليتيومى مجزاى قابل شارژ مجدد در كل، 
نيرويى برابر با 52,8 كيلووات را ارائه مى كنند.

سيســتم كنترل پرواز به خلبان اجازه مى دهد تا فشــار موتور، 
اوج گيرى، چرخش و انحراف هواپيما را تنظيم كند.

عالوه بر آن، هواپيماى كوالك به ارائه انواع حالت پرواز خودكار 
مى پردازد. محققان براى امنيت بيشــتر همچنين بر روى يك 
ســوئيچ جداگانه كار كرده اند كه از روى زمين كنترل شــده و 

مى تواند هواپيما را فرود بياورد.
آن ها اميدوارند اصالحات بيشــتر در سال آينده بتواند كوالك را 

به بازار تجارى نزديك كند.

محققان دانشــگاه روچســتر آمريكا 
يــك روش كارآمدتر را براى تبديل 
جايگزين  ســوخت  يك  بــه  اتانول 
بهتر بدون توليــد محصوالت جانبى 
كه  اتانول  كرده اند.  ارائــه  نامطلوب 
به  معموال  مى شــود،  توليد  ذرت  از 
عنــوان افزودنى به ســوخت موتور 

براى كاهش انتشــارات مضر استفاده مى شود.
اما از آنجايى كه اتانول يك سوخت داراى اكسيژن است، كاربرد 
آن منجر به خروجى انرژى پايين تر و همچنين افزايش آســيب 

به موتور از طريق خوردگى مى شود.
محققان موفق به توســعه مجموعه اى از واكنش ها شده اند كه 
منجر به تبديل انتخابى اتانول به بوتانول بدون توليد محصوالت 

جانبى نامطلوب شده اند.
بوتانول به عنوان سوخت جايگزين گازوئيل بسيار بهتر از اتانول 
عمل مى كند زيرا انرژى بيشترى توليد كرده، كمتر فرار است و 

به موتور آسيب نمى رساند.
در حقيقت محققان توانستند ميزان اتانول تبديل شده به بوتانول 

را تا حدود 25 درصد بيشتر از روشهاى كنونى افزايش دهند.
تبديل اتانول به بوتانول شــامل ايجاد يك مولكول شــيميايى 
بزرگتر با اتمهاى كربن و هيدروژن بيشــتر است. اگرچه هر دو 
مولكول داراى يك اتم منفرد اكســيژن هســتند، نسبت باالتر 
كربن به اكسيژن در بوتانول به آن ميزان انرژى بيشترى داده و 

اندازه بزرگتر آن، باعث كمتر فرار شدن آن مى شود.
يكى از روشهاى تبديل اتانول به بوتانول، واكنش سه مرحله اى 
Guerbet است كه شــامل از دست دادن اتمهاى هيدروژن 
در يك مرحله ميانى و افزودن مجدد آن ها براى ايجاد محصول 
نهايى است. يكى از مشكالت روش Guerbet اين است كه 
محصول ميانى (استالدهيد) هم با خودش و هم محصول بوتانول 

براى ايجاد مولكول هاى نامطلوب واكنش نشان مى دهد.
محققان اين روش را با استفاده از ايريديوم به عنوان كاتاليست 
اوليه و هيدروكســيد نيكل يا مس بجاى هيدروكسيد پتاسيم در 

مرحله دوم اصالح كردند.
اين فرآيند در حال حاضر پس از يك روز منقضى مى شــود زيرا 
از يك يا چند ماده تجزيه شــده اند. محققان با حل اين مشكل، 
مى تواننــد به دنبال راههايى براى اعمال فرآيند تبديل در توليد 

سوختهاى تجديدپذير بگردند.

محققان دانشــگاه ژنو دريافتند از آن 
جايى كــه رويارويى با هواى ســرد 
تأثيرى مشــابه بــا ورزش كردن بر 
روى بدن دارد، بــه همين دليل اين 
امر بر بهبود ســالمت متابوليك بدن 
مؤثر اســت؛ محققان اين تأثير را به 
موجود  ميكروب هــاى  وجــود  علت 

در روده مى داننــد. طى اين پژوهش محققــان دريافتند كه 
قرار گرفتن در دماى ســرد حدود شــش درجه سانتى گراد به 
مــدت 10 روز مى توانــد، تغييرات چشــمگيرى در تركيبات 

ميكروب هاى روده داشــته باشد و مانع از اضافه وزن شود.
بــه منظور انجام ايــن تحقيق، پژوهشــگران ميكروب روده 
گروهى از موش ها را كه در هواى ســرد توليد شــده بود به 
گروهى ديگــر از موش هايى كه در محيــط بدون ميكروب 
بزرگ شــده بودند، تزريق كردند. اين ميكروب تزريقى باعث 
بهبود متابوليســم گلوكــز، افزايش تحمل نســبت به درجه 
حرارت سرد و از دســت دادن وزن در موش هاى گروه دوم 
شد. يافته ها حاكى از آن است كه ميكروب هاى روده به طور 
مستقيم تعادل انرژى در بدن را در پاسخ به تغييرات محيطى 

مى كند. تنظيم 
آزمايش ها نشان مى دهد كه ميكروب هاى روده در مواجهه با 
آب سرد باعث رشد روده شده و پيرو آن جذب مواد مغذى را 

افزايش مى دهد و مانع از بروز هيپوترمى مى شــود.

پرواز با خودروی پرنده 
الکتریکی در آینده نزدیک!

روش جدیدی برای 
تولید سوخت جایگزین از اتانول

تحقيقات نشان داد: 
تأثیر سرما بر کاهش وزن 

و سالمت بدن

ساخت پهپاد ايراني كه يك هكتار زمين را 
در 15 دقيقه سمپاشي مي كند

و  طراحى  به  موفق  بنيان  دانش  شركت  يك 
ساخت پهپادهاى سم پاش شد كه مى تواند يك 
سم  دقيقه  طى 15  را  كشاورزى  زمين  هكتار 
مديركارگاه  منصورآبادى،  عليرضا  كند.  پاشى 
يك شركت دانش بنيان در شيراز با بيان اينكه 
دستگاهى كه در اين شركت توليد شده مولتى 
روتور 18 موتوره است، اظهار داشت: زمانى كه 
از  سوى وزارت جهاد كشاورزى سم پاشى به 
وسيله هواپيما به دليل مصرف سوخت فراوان 
واسطه  به  تا  افتاديم  اين  فكر  به  شد،  كنسل 

مولتى روتور سم پاشى مزارع را انجام دهيم.
روتور  مولتى  اين  در  داد:  ادامه  پژوهشگر  اين 
براين  كه  شده  استفاده  ميكرونر  تكنولوژى  از 
اساس يك ليتر سم را در 9 ليتر آب مخلوط 
مى كنيم و غلظت سم را باال مى بريم اما اين 
قطرات سم با اين ميكرونر به اندازه ميكرون 
ميزان  كاهش  بر  عالوه  تا  شوند  مى  تبديل 

پاشش سم، گياه از بين نرود. به گفته وى در 
سم پاشى هايى كه اكنون توسط تراكتور انجام 
مى شود، يك ليتر سم را با هزار ليتر آب مخلوط 
مى كنند. اين سم غلظت بااليى دارد كه موجب 

سوختن و از بين رفتن گياه مى شود.
لحاظ  از  روش  اين  داشت:  تاكيد  منصورآبادى 
در 15  چراكه  است  صرفه  به  مقرون  اقتصادى 
دقيقه مى توانيم يك هكتار زمين را سمپاشى كنيم 

در صورتيكه توسط تراكتور يك تا دو روز زمان نياز 
است كه يك هكتار سم پاشى شود.

تنها  و  اولين  شركت،  اين  اينكه  بيان  با  وى 
است،  هوايى  پاشى  سم  خدمات  دهنده  ارائه 
گفت: سم پاشى به اين روش مورد تاييد جهاد 

كشاورزى نيز قرار گرفته است.
اين پژوهشگر در خصوص مزاياى اين پهپادها 
روز،  در  هكتار  تا 60  باال  عمل  سرعت  گفت: 
زمين  در  پاشى  سم  عمليات  اجراى  قابليت 
كاهش  باال،  ورى  بهره  العبور،  صعب  هاى 
كنترل  و  باال  دقت  آب،  مصرف  90درصدى 
از  زمينى  كنترل  سامانه  توسط  خودكار  تمام 
وى  روند.  مى  شمار  به  پهپادها  اين  مزاياى 
گفت: اين پهپاد تاييديه جهاد كشاورزى استان 
فارس را دريافت كرده است و اكنون نيز از اين 
و  اهواز  بوشهر،  كرمان،  شهرهاى  در  فناورى 

شيراز استفاده مى شود.

خودروى كامال الكتريكى پورشــه در حالى تا 
ســال 2020 ميالدى عرضه خواهد شــد كه 
شتاب صفر تا شصت و دو را تنها در 3.5 ثانيه 

مى پيمايد.
در دهه هاى اخير، كمپانى هاى خودروسازى 
به ساخت و توليد خودروهاى الكتريكى روى 
آورده انــد تا نه تنها از رقبــاى خود بازنمانند 
بلكه بتوانند نگاه هاى بيشــترى را نيز با خود 
همراه كنند. خودروى كامال الكتريكى پورشه 
با نام Mission E تا ســال 2020 ميالدى 

وارد بازار خودروسازى خواهد شد.
محصول جديد پورشه اسپرت، زيبا و پر سرعت 
بوده و مى تواند تبديل به يكى از رقباى جدى 
كمپانى تسال شــود. خودروساز آلمانى اعالم 
كرده كه محصول جديــدش از ويژگى هايى 
ماننــد توان 600 اســب بخار،ســرعت 250 
كيلومتر در ساعت و همينطور امكان افزايش 
ســرعت بيش از 500 كيلومتر در حالت ويژه 

اسپرت و ورزشى را نيز برخوردار خواهد بود.
نــوع هــاى  باتــرى  از  خــودرو  ايــن  در 
lithium-ion استفاده شــده كه با هر بار 

شــارژ قادر به پيمودن بيش از 500 كيلومتر 
است. اتمام ســريع شــارژ خودروهاى برقى 
يكى از مشكالتى اســت كه باعث شده اين 
خودروها با اســتقبال چندانى از سوى كاربران 

مواجه نشوند. 
امــا كمپانى هاى خودروســازى بــه دنبال 
اســتفاده از باترى يا فنــاورى هاى جديدى 

هستند تا بتوانند بر اين مشكل غلبه كنند.
شــركت پورشــه اعالم كــرده باترى هاى 
محصول جديدش تنهــا در مدت 15 دقيقه 
به شــارژ 80 درصدى دســت پيدا مى كنند 
كه در واقع دو برابر شارژ باترى خودروهاى 
الكتريكى اســت كه در حــال حاضر وجود 
دارند. بيــش از 700 ميليــون يورو در اين 
پروژه ســرمايه گذارى شده تا پورشه بتواند 
يكــى از برترين خودروهــاى الكتريكى را 

كند. عرضه 
محصــول جديد گروه خودروســازى فولكس 
واگــن آلمــان پــس از معرفى با اســتقبال 
مخاطبانش مواجه شد تا خودروساز آلمانى به 

عرضه خودروهاى الكتريكى روى بياورد.

كاربران با اســتفاده از كفــش هايى كه 
داراى صفحه نمايش مخصوص هســتند، 
مــى توانند رنگ يا طرح كفش هاى خود 
را متناسب با لباس هايشان انتخاب كنند.
فنــاورى به بخش هــاى مختلف زندگى 
انســان ها نفوذ كرده تا بتواند زندگى آنها 
را تسهيل كند. صنعت مد، يكى از بخش 
هايى اســت كه از فناورى تاثير گرفته تا 
بتواند خواسته هاى مخاطبانش را محقق 
كنــد. كفش هاى جديد و متفاوتى عرضه 
شــده اند كه داراى صفحه نمايشــى از جنس E Ink روى بدنه خود بوده و مى توانند با برنامه 
هاى روى اســمارت فون يا تبلت ها ارتباط برقرار كنند. كاربران مى توانند طرح كفش هايشان 

را با اســتفاده از اپليكيشن هاى اسمارت فون ها تغيير دهند.
كاربران به راحتى مى توانند از اين كفش هاى ديجيتالى اســتفاده كرده و طرح هاى مورد نظر 
خــود را بدون هيچ گونه محدويت رنگ يا اندازه روى كفش هايشــان مشــاهده كنند. صفحه 
نمايش موجود روى كفش با يكبار شارژ يا تعويض باترى به مدت 30 روز مى تواند پاسخگوى 

نياز كاربرانش باشد.

عينك  آمريكا  اينديانــا  دانشــگاه  محققان 
پيشرفته اى به نام Amblyz را ارائه دادند 
كه مى تواند براى درمان تنبلى چشم به كار 

گرفته شود.
براى 2 تا 3 درصــد كودكانى كه به تنبلى 
چشــم مبتال هســتند و يا چشمان ضعيفى 
از  ندارد.  وجود  درمانــى  گزينه هاى  دارند، 
آن جا كه ضعف بينايــى معموال در نتيجه 
رخ  مغز  به  چشــم  ســيگنال هاى  تضعيف 
در  ســاعت  چند  ناچارند  كودكان  مى دهد، 
روز از چشــم بند يا قطره براى تقويت چشم ضعيف تر اســتفاده كنند. اين امر مى تواند بچه ها 

را دچار اســترس يا با همساالن خود بيگانه كند.
لنز هاى عينك Amblyz داراى ال ســى دى هاى قابل برنامه ريزى اســت. لنزى كه بر روى 
چشــم تنبل قرار گرفته اســت، در هر 30 ثانيه به مدت چند ثانيه تيره مى شــود تا عملكردى 
مشــابه با چشم بند داشته باشــد. از آنجايى كه كودكان مبتال به تنبلى چشم معموال دچار ساير 
مشكالت بينايى مانند نزديك بينى يا آستيگماتيسم نيز مى شوند، Amblyz به اصالح بينايى 

آنها در زمانيكه از اين عينك استفاده نمى كنند مى پردازد.
محققان در اين پژوهش اثر Amblyz را در مقايســه با چشــم بند هاى سنتى در 33 كودك 
سه تا هشت ســاله مبتال به تنبلى چشم مقايسه كردند. در طول يك آزمايش سه ماهه، يك 
گروه به مدت دو ســاعت در روز از چشــم بند و گروهى ديگر از عينك Amblyz به مدت 
چهار ســاعت در روز اســتفاده كردند. در پايان آزمايش، هر دو گروه با وجود تفاوت در نوع 
درمان، به نتايج مشــابهى دست يافتند. اين كودكان به طور متوسط قادر به ديدن دو خط از 
يــك نمودار بودند. Amblyz تنها پروژه اى نيســت كه به دنبال راه حل هاى خالقانه براى 
درمان تنبلى چشــم مى گردد. در ســال هاى اخير چندين گروه از محققان بازى هاى ويدئويى 

را ايجاد كردند كه ادعا مى كنند اين بازى ها مى تواند تنبلى چشــم را درمان كند. 
اما Amblyz وســيله اى متفاوت اســت به اين دليل كه سازمان غذا و دارو آن را به عنوان 

يك وسيله پزشكى تاييد كرده است.

ساخت یک خودروی مفهومی الکتریکی!

کفش هایی که در یک ثانیه 
تغییر شکل می دهند!

عینک پیشرفته برای درمان تنبلی چشم

محققان دانشگاه لينكوپينگ و دانشگاه استكهلم 
سوئد يك دوربين جديد ساخته اند كه مى تواند از 
گاز متان موجود در هوا عكس و فيلم بگيرد. اين 
دستاورد مى تواند بخش مهمى از تالش ها براى 

سنجش و ارزيابى گازهاى گلخانه اى باشد.
حساس  بسيار  دوربين  اين  محققان،  گفته  به 

است و مى تواند گاز متان را با دقت و وضوح 
بسيار باال مشاهد و اندازه گيرى كند.

وزن 35  با  قرمز  مادون  طيفى  ابر  دوربين  اين 
كيلوگرم و اندازه 50x45x25، براى اندازه گيرى 
تابشى كه متان جذب و آن را به يك گاز قدرتمند 

گلخانه اى تبديل كرده، بهينه سازى شده است.
از اين دوربين مى توان براى سنجش انتشارات 
جمله  از  مختلف  محيطهاى  در  گلخانه اى 
احتراق،  فرآيندهاى  فاضالب،  لجن  رسوبات 

دامدارى ها و درياچه ها بهره برد.
يك  دوربين  تصوير،  يك  پيكسل  هر  براى 
اجازه  كه  مى كند  ثبت  را  باال  وضوح  طيف 
گازهاى  از  جداى  را  متان  كيفيت  مى دهد 

ديگر تعيين كرد.

اندازه گیری گازهای گلخانه ای 
با دوربین جدید

دوچرخه اى با قابليت نشان دادن عالئم 
بر روى پشت دوچرخه سوار ساخته شد. 

اين ايده زمانى به فكر طراح آذربايجانى 
 (Elnur Babayev) يعنى النور بابايو
نتيجه  اين  به  تحقيقات  از  بعد  كه  رسيد 
به  مربوط  حوادث  از  بسيارى  كه  رسيد 
دوچرخه  اين  است.  بوده  ها  دوچرخه  در  چراغ  يا  عالمت  نبود  دليل  به  سواران  دوچرخه 
سوار، دوچرخه  نياز  اساس  بر  و  شده  متصل  شما  هوشمند  گوشى  به  برنامه  يك  توسط 
عالمت هايى را بر روى پشت دوچرخه سوار نشان مى دهد كه مى تواند از حوادث احتمالى 

جلوگيرى كند.

دوچرخه ای با قابلیت نشان دادن عالئم راهنمایی

شركت بوئينگ كه از زمان اعالم طويل ترين 
در  خود   787 دريم الينر  هواپيماى  نسخه 
نمايشگاه هوايى 2013 پاريس به تكميل آن 
دقيق  طراحى  پايان  از  اكنون  بوده،  مشغول 

هواپيماى 10-787 خبر داده است.
تكامل  نمونه  بوئينگ،  دريم الينر  جديدترين 
كار   2014 سال  از  كه  است   787-9 يافته 

خدمت رسانى خود را آغاز كرد.
يكى از داليل آماده شدن سريع نسخه طويل 
10-787 اين است كه مهندسان بوئينگ آن را 
با بيشترين اشتراك با 9-787 ساخته اند تا هزينه، 
و  نگداشته  حداقل  در  را  آن  خطر  و  پيچيدگى 
همزمان، اندازه و بهره ورى آن را افزايش دهند. 
به گفته شركت بوئينگ، طراحى نسخه جديد تا 

95 درصد مشابه نمونه قبلى است.
دريم الينر  براى  بزرگى  گام  دستاورد،  اين 
اكنون  طراحى،  حفظ  با  زيرا  است   787-10
قطعات  خريد  براى  كه  را  اطالعاتى  مى توان 
مونتاژ  و  ساخت  تجهيزات  مجدد  تجهيز  و 

هواپيما الزم است، منتشر كرد.
در  مونتاژ  اصلى  كار  كه  كرده  اعالم  بوئينگ 
سال آينده انجام خواهد شد و نخستين پرواز 

در سال 2017 صورت خواهد گرفت.
به ادعاى اين شركت، دريم الينر دوربرد 787-10 
با اندازه متوسط و بدنه بزرگ حداقل 10 درصد 
كارآمد  سوخت  مصرف  در  رقبايش  از  بيشتر 
است. برد اين هواپيما 11 هزار و 910 كيلومتر 
بوده و مى تواند در 90 درصد مسيرهاى هوايى 
سفارش   164 تاكنون  كند.  پرواز  راهرويى  دو 

از 9 مشترى براى اين هواپيما ثبت شده است.

تکمیل طراحی طویل  ترین دریم  الینر بوئینگ
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مدير شبكه بهداشت و درمان خرمشهر آمادگى 
جهانى  مسابقات  براى  را  خود  مجموعه  زير 

كشتى اعالم كرد.
بودن  رو  پيش  به  اشاره  با  سالمى  كامران 
برگزارى مسابقات جهانى كشتى در خرمشهر 
ما  كشتى  مسابقات  با  رابطه  در  كرد:  اظهار 
جلسه اى  سالمت،  كميته  رئيس  عنوان  به 
هالل  از  اعم  كميته  اعضاى  با  را  فورى 
آزاد  منطقه  سازمان  سالمت  شوراى  و  احمر 
به  الزم  هماهنگى هاى  و  كرده  برگزار  اروند 
عمل آمد. همچنين جلسه اى را نيز با رئيس 
اداره ورزش و جوانان خرمشهر براى بحث و 

بررسى در اين خصوص داشته ايم.
وى ادامه داد: جلسه اى نيز در فرماندارى برگزار 

خواهد شد كه مى توانيم برنامه ريزى كلى خود 
را در آن جلسه اعالم كنيم اما ما از اين اينك 
آمادگى خود را براى انجام وظيفه خدمات رسانى 
درمان  و  بهداشت  شبكه  مدير  مى كنيم.  اعالم 
خرمشهر تامين واحد تكنيسين و پرستار، تامين 
مواقع  براى  بيمارستان  آمادگى  و  آمبوالنس 
سوى  از  ارائه  قابل  خدمات  جمله  از  را  خاص 
براى  خرمشهر  سالمت  و  بهداشت  مجموعه 

برگزارى اين مسابقات اعالم كرد.
موارد  در  عمل  اتاق  آمادگى  كرد:  بيان  سالمى 
ديگر  از  تروما ها  و  ورزش  با  مرتبط  و  خاص 
در  جهانى  مسابقات  برگزارى  براى  ما  برنامه 
انجام  پس  از  اميدواريم  كه  است  خرمشهر 

شايسته اين وظايف محوله برآييم.

پيامبر اكرم (ص): 
از نفريــن مظلوم بپرهيز 
زيرا وي به دعا حق خويش 
را از خــدا ميخواهــد و

خدا حق را از حق دار 
دريغ نمي دارد . 
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درخواست عبدولى 
براى بخشش محروميت شش ماهه اش

سعيد عبدولى، فرنگى كار وزن 75 كيلوگرم با ارسال نامه اى 
به رسول خادم، رييس فدراسيون كشتى خواستار تجديد نظر 

در راى كميته انضباطى شد.
به گزارش روابط عمومى فدراسيون كشتى، در پى درخواست 
انضباطى  كميته  رييس  از  خادم  رسول  عبدولى،  سعيد 
اظهار  و  وى  نامه  به  توجه  با  خواست  كشتى  فدراسيون 
پشيمانى مشاراليه، موضوع مجددا در كميته انضباطى طرح 

و فرصت ديگرى به نامبرده داده شود.
متن نامه سعيد عبدولى به شرح زير است:

عبدولى  سعيد  اينجانب  مى رساند  استحضار  به  احتراما 
در  گذشته  ماه  چند  در  آسيايى  بازى هاى  و  جهان  قهرمان 
قطعا  كه  نمودم  بيان  را  مطالبى  سهوا  مصاحبه هايم  برخى 
قهرمان  يك  عنوان  به  اينجانب  از  صحبت ها  آن  معتقدم 
ملى و الگو براى جوانان و چه از منظر عضو جامعه كشتى 

به هيچ عنوان قابل قبول و منطقى نبوده است.
انضباطى  كميته  توسط  موضوع  مباحث،  اين  از  پس  لذا 
فدراسيون كشتى بررسى شد كه با راى كميته مذكور، شش 
ماه از حضور در ميادين كشتى محروم شدم، كه اين راى 
مانع حضور اينجانب در رقابت هاى ليگ باشگاه هاى جهان، 

جام تختى و چند مسابقه ديگر شده است.
از آنجا كه عالقه دارم به عنوان يك سرباز در فاصله حدود 
آن  در  مدال  كسب  (كه  المپيك  رقابت هاى  تا  ماه  هشت 
باشم  فرنگى  كشتى  خدمت  در  مى باشد)  اينجانب  روياى 
عالوه  جهان  باشگاه هاى  جام  در  حضور  ديگر  سوى  از  و 
حائز  من  براى  نيز  مالى  مسايل  حيث  از  فنى  مسايل  بر 
اهميت است تا بتوانم بخشى از مشكالت خود را برطرف 
كه  نحو  هر  به  را  شرايطى  جنابعالى خواهشمندم  از  نمايم، 
صالح مى دانيد، فراهم نماييد تا بتوانم همچنان به عنوان 

يك سرباز كوچك در خدمت كشتى ايران باشم.
در پايان به جنابعالى اطمينان خاطر مى دهم به عنوان يك 
راه  خود  مصاحبه هاى  انجام  در  پس  اين  از  ملى  قهرمان 
و  منافع  خالف  صحبت هايى  و  گرفته  پيش  در  را  منطقى 

مصالح ورزش ملى كشور بيان ننمايم.

برگزارى ليگ زورخانه اى دسته دو كشور 
در اهواز

دو  دسته  زورخانه اى  ليگ  "الف"  گروه  رقابت هاى 
بزرگساالن كشور به ميزبانى اهواز برگزار مى شود.

على منظمى، دبير هيات ورزش هاى پهلوانى و زورخانه اى 
در  آذرماه  بيست و سوم  رقابت ها  اين  كرد:  اظهار  استان 
زورخانه حيدر كرار اهواز به صورت يك روزه برگزار مى شود.
تيم هاى  شامل  رقابت ها  اين  "الف"  گروه  داد:  ادامه  وى 
كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، خوزستان، خراسان شمالى 
و اردبيل مى باشد كه هر تيم نيز متشكل از پنج ورزشكار 
اصلى و سه ذخيره خواهد بود؛ ضمن اين كه كل كادر هر 

تيم شامل 12 نفر است.
خوزستان  زورخانه اى  و  پهلوانى  ورزش هاى  هيات  دبير 
افزود: اين مسابقات به صورت تيمى زورخانه اى و در تمام 

ماده ها به انجام مى رسد.
رقابت هاى ليگ زورخانه اى دسته دو بزرگساالن كشور در 
دو گروه پنج تيمى برگزار مى شود كه تيم هاى هر گروه پس 
از انجام يك دوره بازى و پس از مشخص شدن امتياز و 
رده بندى، به صورت ضربدرى با تيم هاى گروه مقابل، بازى 
و در نهايت دو تيم برتر اين ليگ به ليگ دسته اول كشور 

صعود مى كنند. 

خطيبى:
هيچكس از تراكتورسازى 

با من تماس نگرفته
بيان  با  تبريز  تراكتورسازى  فوتبال  تيم  سرمربيگرى  گزينه 
اينكه هيچكس با وى از اين باشگاه تماس نگرفته است، 
با  مرا  ارتباط  تا  مى كنند  شيطنت  بعضى ها  متاسفانه  گفت: 

مسئوالن باشگاه خراب كنند.
رسول خطيبى درباره اينكه مسئوالن باشگاه تراكتورسازى 
اين  سرمربيگرى  گزينه هاى  از  يكى  وى  كرده اند  عنوان 
تيم است و حتى مذاكراتى با او صورت گرفته، اظهار كرد: 
باشگاه  با  مرا  رابطه  تا  مى كنند  شيطنت  بعضى ها  متاسفانه 

تراكتورسازى و مسئوالنش خراب كنند.
(مديرعامل  عباسى  مى گويند  بعضى ها  كرد:  تاكيد  وى 
تراكتورسازى) به خطيبى تلفن زده و من جوابش را نداده ام 
باشگاه  از  ندارد.  صحت  اصال  چيزى  چنين  كه  حالى  در 

تراكتورسازى هيچكس با من تماس نگرفته است.

جلسه سرمربى تيم ملى فوتسال 
با على كفاشيان

سرمربى تيم ملى فوتسال ديروز جلسه اى را با رئيس فدراسيون 
فوتبال و رئيس كميته فوتسال برگزار كرد تا برنامه هاى جام 

ملت هاى آسيا و تورنمنت چين را هماهنگ كند.
به  شيراز  از  ديروز  صبح  كه  الشريعه  ناظم  سيدمحمد 
تيم  فنى  كادر  اعضاى  ديگر  همراه  به  بود،  آمده  تهران 
رئيس  افخارى  سيدرضا  با  را  جلسه اى  ابتدا  فوتسال  ملى 
براى  هماهنگى ها  آخرين  تا  كرد  برگزار  فوتسال  كميته 
در  حضور  برنامه هاى  همچنين  و  چين  به  ملى  تيم  سفر 

بگيرد. صورت  آسيا  ملتهاى  جام 
را  جلسه اى  هم  كفاشيان  على  با  همچنين  الشريعه  ناظم 
درباره  فوتبال  فدراسيون  رئيس  با  دقايقى  و  كرد  برگزار 
شرايط تيم ملى فوتسال صحبت كرد. سرمربى تيم ملى بعد 
از ترك فدراسيون فوتبال، راهى سالن هندبال شد تا ديدار 

تاسيسات با شركت حفارى را از نزديك تماشا كند.

مدير شبكه بهداشت خرمشهر: 

مجموعه بهداشت خرمشهر 
براى مسابقات جهانى كشتى آماده است

پيشنهاد فضايى يونايتد براى نيمار
يورويى  ميليون   200 پيشنهادى  دارد  قصد  منچستريونايتد 

براى جذب نيمار، ستاره بارسلونا ارائه كند.
يونايتد مدت هاست به دنبال جذب نيمار است ولى تا به حال 
اين  نيمار  كند.  جذب  را  برزيلى  ستاره  رضايت  نشده  موفق 
عملكرد  و  گرفت  قرار  جهان  برتر  بازيكن   3 جمع  در  فصل 

بسيار درخشانى در سال 2015 به ثبت رساند.
با  قراردادش،  و  مالياتى  مشكالت  خاطر  به  نيمار  عالوه  به 
باشگاه بارسلونا به مشكل خورده و از باشگاه ناراحت است. 
همچنين خوان الپورتا، رئيس سابق بارسا ماه گذشته مدعى 
شد كه ممكن است بارسا براى تراز شدن وضعيت مالى اش، 
گزينه  اين  از  يكى  كه  شود  ستاره هايش  فروش  به  مجبور 
ها، نيمار خواهد بود. يونايتد قصد دارد پيشنهاد نجومى 200 
ميليون يورويى براى جذب نيمار ارائه كند كه اين پيشنهاد، 
2 برابر رقمى بود كه رئال براى جذب گرت بيل، گران ترين 

بازيكن جهان به تاتنهام پرداخت كرد.

مورينيو: 
آبراموويچ مى داند كه من بهترين هستم

ژوزه مورينيو در مصاحبه ديروز خود، با خوشبينى نسبت به 
آينده خود و باشگاه چلسى در فصل جارى صحبت كرد.

چلسى همچنان سيرى نزولى را در ليگ برتر سپرى مى كند 
و پس از انجام 15 بازى، با تنها 15 امتياز در رده 14 و در دو 
امتيازى منطقه سقوط قرار دارد. اين تيم از 6 بازى گذشته 
خود تنها 4 امتياز كسب كرده است. شكست روز شنبه برابر 

بورنموث نيز وضعيت مورينيو را متزلزل تر از گذشته كرد.
باشگاه  مالك  توسط  اخراجش  شايعه  به  واكنش  در  مورينيو 
چلسى "رومن آبراموويچ" گفت:" من فكر مى كنم تا بدينجا 
كارهاى بزرگى براى چلسى انجام داده ام و اينكه آبراموويچ 
كنم  نمى  فكر  است.  آگاه  من  كيفيت  و  ارزش  از  خوبى  به 
موج  بر  سوار  كه  باشد  افرادى  دسته  آن  از  باشگاه  مالك 

انتقادات، حكم به بركنارى من بدهد.
مى دانم كه فشارها براى اخراج من زياد است اما آبراموويچ 
تاكنون دوبار اعتماد و اطمينانش به من را اثبات كرده است. 
اولين بار زمانى كه مرا به چلسى برگرداند و دومين بار زمانى 

كه قراردادى جديد را به من پيشنهاد داد.
حس مى كنم او مى داند كه من بهترين مربى براى چلسى 
هستم. او به خوبى مى داند كه مسئول نتايج بد چلسى در 
اين فصل، تنها مربى تيم نيست. من به شخصه به آينده تيم 
خودم خوشبينم و اميدوارم در ادامه فصل، بتوانيم به روزهاى 

اوجمان نزديك شويم."

لواندوفسكى: 
از سبك بازى بارسا خوشم مى آيد

روبرت لواندوفسكى، ستاره بايرن مونيخ كه مورد توجه رئال 
مادريد قرار دارد، فاش ساخت كه از شيوه بازى بارسلونا خوشش 
مى آيد. دو روز گذشته بود كه رسانه هاى اسپانيايى خبر از 
جدى تر شدن مذاكرات رئال با مديربرنامه هاى لواندوفسكى 
دادند و اينكه رئالى ها قصد دارند مهاجم ارزشمند و لهستانى 

بايرن را براى فصل آينده در اختيار بگيرند.
منتشر  لوا  از  اى  مصاحبه   ،"SportoweFakty" نشريه 
بازى  سبك  به  اش  عالقه  از  بازيكن  اين  آن،  طى  كه  كرد 
گاه  هيچ  گفت:"  رابطه  اين  در  او  برداشت.  پرده  بارسلونا 
داشته  عالقه  كودكى  از  اينكه  ام.  نبوده  خاصى  تيم  طرفدار 
باشم براى تيم خاصى بازى كنم؛ با اين حال هميشه از سبك 

بازى بارسلونا و همچنين آرسنال خوشم مى آمده است."
لواندوفسكى در مورد بازيكن مورد عالقه خود گفت:" اگر بخواهم 
يكى را انتخاب كنم آن، رائول گونزالس است. بازى هاى او را 

تعقيب مى كردم و از آن لذت مى بردم."

تقاضاى بنزما 
براى مواجه ى حضورى با والبوئنا

كريم بنزما براى اثبات بى گناهى خود در پرونده باج خواهى 
از والبوئنا، خواهان رودررو شدن با اين بازيكن شده است.

بنزما بيش از يك ماه است كه در پرونده باج خواهى از متئو 
والبوئنا متهم شناخته شده است. او به همين دليل يك شب را در 
پاريس دادگاهى و حتى زندانى شد. او متهم است كه در ارتباط 
نزديك با كسانى بوده كه فيلمى غيراخالقى از والبوئنا در اختيار 

داشته و به همين واسطه از اين بازيكن طلب پول كرده بودند.
بنزما كه به حكم دادگاه، از ارتباط با والبوئنا منع شده است، 
از طريق وكاليش درخواست داده تا در جلسه بعدى دادگاه، 
والبوئنا نيز حضور داشته باشد تا او بتواند در مواجه رودررو با 
اين بازيكن از خود دفاع كند. بنزما به دليل اين اتهام از تيم 

ملى فرانسه نيز كنار گذاشته شده است.

كنايه جديد دنى آلوس به رئال مادريد
دنى آلوس، بال راست ارزشمند و برزيلى بارسلونا، در مصاحبه 
جديد خود بار ديگر بصورت غيرمستقيم به رئال مادريد كنايه 
ديگر  هفته  دو  از  كمتر  اروپا،  قهرمان  عنوان  به  بارسلونا  زد. 
بايد در جام جهانى باشگاه ها در ژاپن حضور يافته و براى 

قهرمانى، احتماال بايد با ريورپالت آرژانتين مصاف دهد.
آلوس در مصاحبه با تلويزيون ملى اسپانيا گفت:" جام جهانى 
داريم  قصد  ما  و  بارسلوناست  براى  جذاب  چالشى  ها  باشگاه 
تاريخ ساز شويم. البته ما امسال هم براى فتح همه جام ها 
بود  مراقب  و  رفت  پيش  بازى  به  بازى  بايد  ولى  جنگيم  مى 
رخ  ما  براى  افتاد  ديگر(رئال)  هاى  تيم  براى  كه  اتفاقى  تا 
ندهد. سال گذشته برخى تيم ها خودشان را در همه فينال ها 
مى ديدند ولى به هيچكدامشان نرسيدند." آلوس در مورد برنده 
توپ طال گفت:" مسى چند قدم جلوتر از ساير بازيكنان است. 
او بهترين بازيكن دنياست و اين را ثابت كرده است. او را برنده 

توپ طالى امسال مى دانم. پس از او هم نيمار قرار دارد."

دبير فدراسيون اسكواش خبرداد:

برگزارى مسابقات بين المللى PSA به ميزبانى خوزستان
ميزبانى  واگذارى  از  اسكواش  فدراسيون  دبير 
سال  در  خوزستان  به   PSA   بين المللى مسابقات 
آينده خبر داد. امير عزيزى پور در مجمع انتخاب 
رييس هيات اسكواش استان كه صبح ديروز در 
برگزار  خوزستان  جوانان  و  ورزش  اداره كل  محل 
بابت  احمدى ميرقائد  آقاى  به  كرد:  اظهار  شد، 
انتخابش به عنوان رييس جديد هيات خوزستان 
فردى  كه  اين  از  خوشحالم  و  مى گويم  تبريك 
رياست هيات را بر عهده گرفته است كه ديد بلندى 
دارد. وى خطاب به رييس جديد هيات خوزستان 
گفت: شما جايگزين كسى شده ايد كه آن قدر در 
كارش موفق بود كه در حال حاضر به پايتخت آمده 
و سمتى را در فدراسيون اسكواش بر عهده گرفته 

است. بنابراين مسووليت و كارتان سخت است.
دبير فدراسيون اسكواش عنوان كرد: فدراسيون 
آن  و  مى كند  دنبال  را  هدف  دو  همواره 
استعداديابى و ارتقا بخش بانوان است. بنابراين 
خواهشى كه از هيات جديد دارم اين است كه 
صادركننده نيروى اسكواش باشد و فضا را بازتر 
و  تهران  به  را  استان  اسكواش  نيروى  و  كند 

هسته مركزى بياورد.
وى ادامه داد: تفكرى كه در فدراسيون حاكم است، 
اين مى باشد كه به سراغ استان ها رويم و تمركز را 
از تهران بودن رشته اسكواش برداريم. در اين راستا 

اگر زيرساخت ها در استان ها فراهم باشد، اردوهاى 
تيم ملى را به اين نقاط انتقال مى دهيم و مسابقات 

بين المللى را در آن جا برگزار مى كنيم.
موجود  ظرفيت  اين كه  بيان  با  عزيزى پور 
افزود:  است،  توجه  قابل  بسيار  استان ها  در 
استان  مركز  در  نبايد  رشته  يك  فعاليت هاى 
متمركز شود. خوزستان 27 شهرستان دارد ولى 
در حال حاضر اسكواش فقط در دو شهر اهواز و 

آبادان فعال است. بايد به هر 27 شهرستان نگاه 
شود و برنامه ريزى براى آن ها انجام شود تا نيروها 
و ظرفيت هاى بقيه شهرستان ها نيز شكوفا شوند.

زيرساختى  لحاظ  به  خوزستان  كرد:  اضافه  وى 
كورت  دو  قبًال  است.  نكرده  رشد  اسكواش  در 
افزايش  كورت  چهار  به  االن  و  بوده  استان  در 
يافته است. بايد روى اين مساله كار و از تمام 

ظرفيت ها استفاده شود.

افزايش  به  اشاره  با  اسكواش  فدراسيون  دبير 
دو  وزارتخانه  گفت:  اسكواش،  آمارى  جامعه 
بحث ها،  اين  از  يكى  مى كند؛  دنبال  را  بحث 
برگزار  كه  جلساتى  اساس  بر  و  است  همگانى 
كرديم، به اين نتيجه رسيديم كه افزايش جامعه 

آمارى، سبب تغيير نگاه وزارت ورزش مى شود.
وى اضافه كرد: دو كورتى كه داريم بايد تبديل 
بايد  شهرستان مان  دو  و  كورت  چهار  به  شود 
كه  است  صورت  اين  در  شهرستان.  پنج  بشود 
جامعه آمارى ما افزايش پيدا خواهد كرد و زمانى 
كه اين اتفاق افتاد، مى توان نخبه ها را از ميان 

اين جامعه گزينش كرد.
رييس  احمدى ميرقائد،  به  خطاب  عزيزى پور 
كرد:  بيان  خوزستان،  اسكواش  هيات  جديد 
خواهش ديگرى كه از شما دارم اين است كه از 
ظرفيت آموزش و پرورش استفاده كنيد. آموزش 
و پروش منبع غنى از استعداد است، چرا كه از 

سن پايه رشد مى كنند و باال مى آيند.
مسابقات  ميزبانى  دادن  از  پايان  در  وى 
بين المللى   PSA به خوزستان در سال آينده خبر 
داد و گفت: در اين مسابقات اسكواش بازان برتر 
دنيا حضور پيدا مى كنند و جايزه آن نيز دالرى 
براى  بابى  مسابقه  اين  اميدواريم  و  بود  خواهد 

ميزبانى و مسابقات آتى شود.

دومین شماره  چهارشنبه  ١٨ آذر ٩٤ ‑ قیمت  ١٠٠٠ تومان

بر  تاكيد  با  خوزستان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
بايد  استان  اسكواش  هيات  جديد  رييس  اين كه 
دنباله رو كارهاى مثبت رييس قبلى باشد، گفت: 
مطمئناً اگر بيشتر و بهتر كار شود، به جاهاى خوبى 
در اين رشته خواهيم رسيد. فرامرز كيانى زاده، در 
مجمع انتخاب رييس هيات اسكواش استان كه در 
برگزار  خوزستان  جوانان  و  ورزش  اداره كل  محل 
بابت  احمدى ميرقائد  آرش  به  تبريك  ضمن  شد، 
انتصابش به عنوان رييس جديد اين هيات، اظهار 
كرد: جا دارد از زحمات رييس قبلى هيات، آقاى 
آران تشكر كنم كه به عنوان ورزشكار، مربى، دبير 
و رييس هيات استان خدمات بسيارى به اسكواش 
كرد و سال ها منشا كار ، خير و اثر براى اين رشته بود 
و اينك به داليلى به تهران رفته و مسووليتى را در 
آن جا و در اسكواش بر عهده گرفته است. مطمئن 
هستم او با تعصبى كه به خوزستان دارد، در تهران 

هم هر كمكى كه از دستش برآيد، براى اسكواش 
خوزستان مى كند.

وى بيان كرد: با توجه به اينكه آقاى احمدى خود 
نيز  اسكواش باز  خانواده اى  از  و  بوده  اسكواش باز 
بيرون آمده و پدرش نيز از پيشكسوتان اين رشته 

بوده است، قطعاً شناخت كاملى از اسكواش دارد.
از  افزود:  خوزستان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
طرفى او جوان، پرانرژى، باسواد و تحصيل كرده 
نيز مى باشد و انتظار مى رود همان كارهايى كه 
آقاى آران انجام داده  است را ادامه دهد و حتى 
تا  برآيد  مسووليت هايش  عهده  از  آن  از  بهتر 
اسكواش استان خوزستان به جايگاه بهترى برسد.

وى اضافه كرد: در 15 تا 20 سال اخير زحمات 
به  توجه  با  ولى  است  شده  كشيده  بسيارى 
ظرفيت ها و استعدادهايى كه در خوزستان وجود 
دارد، مطمئنًا اگر بهتر و بيشتر كار شود، باز هم 
و  كشور  سطح  در  كه  دارد  وجود  امكان  اين 
باالتر، مقام هاى خوبى در بخش آقايان و بانوان 
داشته باشيم. كيانى زاده در پايان خاطرنشان كرد: 
داشته  وجود  خوبى  برنامه ريزى  كه  اميدواريم 
باشد و اعضاى مجمع نيز خود را كنار نكشند و 
به آقاى احمدى كمك دهند تا اسكواش استان 

جايگاه بهترى پيدا كند.

پيشينه  كه  ايران  فوتبال  ملى  تيم  پزشك 
همراهى اين تيم در دو جام جهانى را دارد، در 

بيمارستان بسترى شده است.
فوتبال  ملى  تيم  پزشك  شهاب  عليرضا  دكتر 
ايران كه در دو جام جهانى 2006 آلمان و 2014 
تيم  و  داشت  حضور  تيم  اين  همراه  به  برزيل 
نيجريه   2009 جهانى  جام  در  هم  را  نوجوانان 
همراهى كرد، اين روزها در بستر بيمارى است.

دكتر شهاب كه بعد از بازگشت تيم ملى فوتبال 

ايران از سفر گوام، دچار بيمارى شده بود، چندى 
پيش در بيمارستان بهمن بسترى شد تا مراحل 
درمانى را سپرى كند. خوشبختانه پزشك تيم ملى 
فوتبال ايران با اقدام به موقع پزشكان حاذق اين 
بيمارستان، روند بهبودى را سپرى مى كند و بزودى 

سالمت جسمى خود را بدست خواهد آورد.
البته قرار است طى روزهاى آينده افشين پيروانى 
مدير تيم ملى فوتبال ايران براى بررسى شرايط 
دكتر شهاب، از پزشك تيم ملى ايران عيادت كند.

از كنار هم قراردادن خاطرات دايى و بكن باوئر و على 
پروينى كه موبايل هاى ساده را هم جمع مى كرد 
بازيكنان  مجازى  فضاى  كننده  دنبال  ميليون  با 5 

پرسپوليس متوجه عيب اين تيم مى شويم.
اين يك هنر بزرگ است كه توانايى اين را داشته باشيد 
كه در باشگاهى با مسئوليت و بزرگى پرسپوليس و 
استقالل به ميدان برويد اما به جاى تمركز روى دل 

مردم، متمركز باشيد روى دل خودتان.
بسيار  اى  نقطه  در  كه  باشيد  هنرمند  بايد  حتما 
حضور  دارد  سروكار  مردم  جان  با  كه  حساس 
داشته باشيد اما تمركزتان بازى باشد با اينستاگرام 
.... هنر مى خواهد و انگار  و فيسبوك و الين و 
پرسپوليس بازيكنانى دارد بسيار هنرمند كه هم 
مثل گالدياتور بايد بجنگند و البته مى جنگند و در 

كنارش بازى هم مى كنند.
پرسپوليسى ها روى هم تنها در اينستاگرام چهار 
ميليون و پانصد و نود و پنج هزار فالورز داشتند و 
البته منهاى دو يا سه نفر بقيه اينستاگرام ها را به 
دليل توهين ديگرانى در قامت هوادار پرسپوليس، 

بستند و به اصطالح غير فعالش كردند.
همين موضوع به سادگى مى تواند ترمز كشيده شده 
پرسپوليس و البته رده اين تيم در جدول ليگ برتر را 
توجيه كند. مى دانيد تنها تاييد فالوورهاى اين بازيكنان 
چقدر زمان برده است؟  كامنت ها و بازى با آنها و گه 

گاه دعواى هنرمندانه دو طرف به جاى خود.
كجاست؟  پرسپوليس  باشگاه  فرهنگى  بخش 
آنها  چطور؟  فنى  مديريت  و  سرپرستى  بخش 
كار  كه  شد  چه  و  هستند؟  كجا  بودند؟  كجا 
پرسپوليس به ميليون ها فالور و نهايتا اعتصاب 
بايد  آيا  كشيد؟  پرسپوليسى ها  اينستاگرامى 
باشند؟  وقايع  بيننده  تنها  پرسپوليس  مديران 
كنند  سفر  مجازى  فضاى  به  بازيكنان  اينكه 
در  و  بزنند  كله  سرو  روز  در  بار  ميليون ها  و 
خودشان،  بعد  و  نباشند  حقيقى  دنياى  اين 
خارج  فضا  اين  از  كه  بگيرند  تصميم  سرخود 

شوند؟ آيا اين بازيكنان صدها ميليون و بعضا 
كنند  بازى  اينستاگرام  كه  مى گيرند  ميليارد ها 
كورس  هم  با  پيروزمندانه  و  هنرمندانه  و 
فالوور بگيرند؟ اين شدنى است؟ واقعى است؟

مجازى  دوران  بازيكنان  اين  ها،  سرخ  بايد  شايد 
كنونى پاى حرف دايى بنشينند تا بدانند در بايرن 
مونيخ روزگار چگونه است؟ بايد بپرسند كه چگونه 
قيصر درب خانه دايى را دق الباب كرد و ساعت 10 
شب به خانه اش آمد و يك بار ديگر همين ساعت 

تلفن زد تا بداند دايى خواب است يا بيدار؟
و  بيايند  قديمى تر  هاى  پرسپوليسى  بايد  شايد 
ديد  وقتى  برآشفت  چگونه  پروين  كه  بگويند 
برخى بازيكنان بعد از شكست دنبال نوشابه زرد 
يا مشكى مى گشتند؟ و باز بايد به ياد آورند كه 
چگونه على آقاى پروين دستور صادر مى كرد كه 
موبايل هاى 1100 قديمى سرخ ها را جمع كنند.
بود،  طاهرى  و  خوردبين  جاى  به  امروز  او  اگر 
آن  مى كرد،  خرد  پايش  زير  را  فون ها  اسمارت 
ميليونى  مخاطب  فون هاى  اسمارت  اين  هم 
و  نمى پذيرفت  هم  را  نفره  تك  مخاطب  او  را، 
وقت  آن  باشد  بازى  به  حواستان  بايد  مى گفت 

اين اسمارت فون ها را مى پذيرفت؟
تيم هاى  چرا  كه  فهميد  بتوان  بهتر  حاال  شايد 
امروز هرگز نمايى از تيم هاى آن روزها ندارند 
با  كه  آنها  مخصوصا  نمى دهند.  فوتبال  بوى  و 
بعضى عكس هاى عجيب خودشان كه مثال با 
شلوارك گرفته شده در دنياى مجازى دور خود 

مى چرخند.

كيانى زاده:
رییس جدید هیات اسکواش، 

ادامه دهنده راه رییس قبلی باشد

پزشک تیم ملی فوتبال ایران در بستر بیماری

از خاطرات دایی با بکن باوئر 
تا نوشابه زرد و سیاه علی پروین

ورزش استانورزش استانورزش جهانورزش جهان
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