
مقابله با ورود و قاچاق كاالى خارجى
راه حل معضل بيكارى ؛ افزايش توليد و رونق اقتصادى

يكى از نگرانى هاى ما كه باعث ناراحتى و فروپاشى تعدادى از خانواده ها شده، 
معضل بيكارى است. ولى وقتى خودمان كاالى خارجى را ترجيح مى دهيم 

نبايد به فكر اشتغال ايرانى باشيم.
تغيير  كشور  اجرايى  نظام  ساختار  در  بايد  انقالب  رهبر  فرمايشات  طبق 
نيايد  وجود  به  بنيادى  تحول  اين  زمانى كه  تا  و  بگيرد  صورت  تحول  و 
بيايد  وجود  به  تحول  وزارتخانه ها  در  بايد  شد.  نخواهد  حل  كشور  مسائل 
اين  از  بيش  و  شده  است  پر  وزارتخانه ها  اين  در  اشتغال  ظرفيت  چون 
كه  مى شود  حل  زمانى  بيكارى  بنابراين  كنند  ايجاد  اشتغال  توانند  نمى 

بگيرد. صورت  توليد 
مصرف  كنيم  مى  توليد  كه  را  آنچه  هر  كه  شود  ايجاد  فرهنگ  اين  بايد 
پا  كشور  در  فرهنگ  اين  اگر  و  باشيم  داشته  داخلى  نگاه  بايد  ما  كنيم، 
بتوانيم  اگر  ضمنا  آمد.  خواهد  وجود  به  كشور  در  اساسى  تحول  بگيرد 
قاچاق  صرف  كه  تومان  ميليارد   814 كه  كنيم  ريزى  برنامه  طورى 
قرار  كه  مالياتى  تومان  ميليارد  87هزار  و  شود  توليد  چرخه  وارد  مى شود 
است از مردم گرفته شود به جاى مردم عادى از دانه درشت هاى ماليات 
اسالمى  انقالب  بدو  از  شد.  خواهد  كشور  به  بزرگى  كمك  بگيريم  گريز 
نتوانسته ايم  هنوز  اما  داشتيم  تاكيد  صنعت  و  دانش  همكارى  به  ما 

كنيم. توليد  چرخه  وارد  را  علم 
تحول  باشند  هم  كنار  در  صنعت  و  پژوهش  دانش،  اگر  بدانيم  بايد 
افتاده  اتفاق  دفاعى  صنايع  در  كه  آنچه  مثل  مى شود  ايجاد  اساسى 
كنار  در  برتر،  فناورى هاى  بر  مبتنى  صنايع  ويژه  مناطق  ايجاد  است. 
زمينه  اين  روى  بتوانيم  اگر  و  است  دانشگاهى  و  علمى  موضوعات 
منابع  كشور  در  حاضر  حال  در  داد.  خواهد  رخ  بزرگى  تحول  كنيم  كار 
محصوالت  توانند  نمى  منابع  اما  اين  دارد،  وجود  زيادى  بسيار  كوچك 
بنابراين  مى شود.  كم  تعدادشان  دائما  و  كنند  توليد  باال  كيفيت  با  را  خود 
را  كوچك  منابع  توانند  مى  دارند  شده  شناخته  برندهاى  كه  واحدهايى 
كاالى  واحد  برند  يك  عنوان  تحت  نيز  آن ها  تا  دهند  قرار  پوشش  تحت 

برسانند. فروش  به  را  خود 
ورود بى رويه و قاچاق كاالهاى خارجى به داخل، يكى از معضالت اساسى 
بيكارى و ركود است و مقابله جدى با آن باعث رونق اقتصادى روزافزون 
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انجام آزمايش گاز كروماتوگرافى روى 
روغن ترانس هاى نيروگاه سد شهيد عباسپور

آزمايش گاز كروماتوگرافى روى روغن ترانس هاى نيروگاه 
سد شهيد عباسپور انجام شد.

خوزستان،  برق  و  آب  سازمان  خبرى  شبكه  گزارش  به 
منظور  به  گفت:  عباسپور  شهيد  نيروگاه  و  سد  مديرعامل 
هاى  فعاليت  نيروگاه،  قدرت  هاى  ترانس  نگهدارى  و  حفظ 
اين  مهمترين  از  كه  گيرد  مى  صورت  مختلفى  نگهدارى 
كنترل  و  كروماتوگرافى  گاز  هاى  آزمايش  انجام  آزمايشات 
صالحى"  حميد  "سيد  است.  ترانسفورماتورها  روغن  كيفى 
افزود: ترانسفورماتورهاى قدرت از جمله مهمترين تجهيزات 
در سيستم هاى قدرت هستند كه خروج يك دستگاه ترانس 
از سرويس باعث توقف توليد در يك واحد نيروگاهى مى شود.

وى در ادامه گفت: براى مانيتورينگ كردن ترانسفورماتور، 
و  روغن  كروماتوگرافى  گاز  و  كيفى  كنترل  هاى  آزمايش 
مى  صورت  ترانسفورماتور  روى  الكتريكى  تست  همچنين 
گيرد كه با انجام اين تست ها و آزمايش ها مى توان از بروز 

حوادث احتمالى در محل ترانسفوماتورها پيشگيرى نمود.
مديرعامل سد و نيروگاه شهيد عباسپور ادامه داد: روغن از 
جمله مهمترين مواد عايق بكار رفته در ترانسفوماتورهاست 
كه نقش خنك كنندگى را نيز در اين ترانس ها برعهده دارد 
و با انجام آزمايش ها و تحليل روغن ترانسفورماتور مى توان 
مشكل،  بروز  صورت  در  يا  و  ارزيابى  را  ترانسفورماتور  عمر 

عيوب و نواقص آن را تحليل و عيب يابى كرد.
صالحى خاطرنشان كرد: در صورت پوشيده ماندن عيب هاى 
جزئى ترانسفورماتور، اين نقاط ضعف و آسيب هاى جزئى 
به تدريج افزايش يافته و باعث ايجاد خسارات بسيار بزرگتر 
در محل نيروگاه خواهد شد كه با آشكار نمودن اين عيوب 
و نقاط ضعف در مراحل اوليه و رفع آنها مى توان از ايجاد 
اشكاالتى كه به سختى جبران خواهند شد، پيشگيرى كرد.
ترانسفورماتورهاى قدرت از جمله مهم ترين تجهيزات در سيستم 
هاى قدرت به شمار مى آيند كه خروج يك دستگاه ترانس از 

سرويس، باعث توقف توليد در يك واحد نيروگاهى مى شود.

كاشت گل كاغذى در منطقه يك
عمليات كاشت گلهاى كاغذى در سطح معابر منطقه يك  به 
مرحله اجرا در آمد. بنا بر گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه 
يك، با هدف ايجاد چشم انداز زيبا از معابر و گذرگاه هاى هسته 
مركزى شهر  عمليات كاشت نهال گل كاغذى  در فضاى سبز 
هسته مركزى شهر ،به همت كارگران واحد فضاى سبز معاونت 
خدمات شهرى انجام شد. اين عمليات  با هدف افزايش زيبايي 
چهره شهر و ايجاد فضايي شاد و مفرح  ،توسط كارگران معاونت 

خدمات شهرى منطقه يك ، اجرا شد.
در  و  رونده  باال  درختچه  صورت  به  طبيعت  در  گياه  اين 
بعضى از مناطق در طراحيهاى فضاى سبز به كار مى رود.

و  آويزان  سبدهاى  در  خود  متنوع  رنگهاى  با  كاغذى  گل 
مقاوم  سرما  برابر  در  كاغذى  شود.گل  مى  كاشته  گلدانها 
است و در تابستانهاى گرم كه ديگر گياهان قدرت گلدهى 

ندارند،اين گياه، توده اى از گل را به ارمغان مى آورد. 
كاشت گل و نگهدارى از آن فوايدمختلفى دارد ولى از نظر 

روانى تاثيرات زيادى بر روحيه افراد خواهد داشت.
براى  بشر  بخش  الهام  همواره  آن  هاى  زيبايى  و  طبيعت 
خلق آثار بديع و تلطيف روح و روان او و مأمنى براى فرار از 

هياهوى دنياى بيرونى و درونى او بوده و هست.

سراى محله منطقه هفت فعال است
اهواز،  هفت  منطقه  شهردارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
رسانى  خدمات  راستاى  در  هفت  منطقه  محله  سراى 
جهت  در  الصافى  محله  سراى  است.  فعال  شهروندان  به 
خدمات رسانى به شهروندان و همكارى با بهداشت شرق 
اهواز ، مكانى در اختيار پرسنل و پزشكان بهداشت شرق، 
جهت ارائه خدمات بهداشتى به همشهريان قرار داده است 
تا با همكارى و ارتباط بيشتر اين دو نهاد امكانات رفاهى 

بهداشتى بيشترى به مردم منطقه ارائه گردد.
از ديگر فعاليتهاى سراى محله، تشكيل خانه قرآن در سه رده 
سنى بصورت مداوم شامل دوره هاى روخوانى ،تفسير و تجويد 
همراه با ارائه مدرك مى باشد. همچنين سراى محله كوى الصافى 
امسال پذيراى 100 كودك در مقطع پيش دبستانى خواهد بود تا 

گامى در جهت رفاه اهالى محله الصافى برداشته باشد.
سراى محله به منظور باال بردن سطح آگاهى شهروندان در 
برنامه  تربيتى  و  تفريحى   ، بهداشتى  مختلف  هاى  زمينه 
هاى زيادى در قالب برگزارى همايش با موضوعات متنوع ، 
برگزارى كالسهاى آموزشى و... بر پا نموده كه با استقبال خوب 
شهروندان مواجع گرديد. هدف از برگزارى اين برنامه ها، بهبود 
كيفيت زندگى اهالى منطقه مى باشد اميد است تا با اجراى 

اين برنامه ها، رضايت هر چه بيشترشهروندان را جلب نماييم.

چرا صنايع قديمى اهواز 
مجوز زيست محيطى ندارند؟

رييس اداره حفاظت محيط زيست اهواز گفت: صنايع قديمى 
اهواز به دليل مقررات سابق مجوزهاى زيست محيطى را اخذ 
نكرده اند. على بنى عگبه با اشاره به حادثه نشتى گاز آمونياك و 
انفجار در يك كارخانه يخ در اهواز كه در هفته جارى رخ داد، 
اظهار كرد: اين كارخانه قديمى فاقد مجوز زيست محيطى بوده 
است؛ اين كارخانه در محدوده شهرى قرار دارد و در حدود سال 
1342 راه اندازى شده بود كه در آن زمان مجوز زيست محيطى 

براى همه واحدهاى توليدى در نظر گرفته نمى شد.
فعاليت  اهواز  در  كه  يخ  كارخانه هاى  كرد:  تمام  عنوان  وى 
فاقد  قديمى  كارخانه  چند  تنها  و  دارند  مجوز  مى كنند، 

مجوزهاى محيط زيستى هستند.
بنى عگبه ادامه داد:  در كارخانه هاى يخ به دليل استفاده از گاز 
آمونياك در مدار بسته ممكن است نشتى گاز، آلودگى هايى 
ايجاد كند كه حادثه اخير انفجار در مخزن گاز يكى از اين 

كارخانه ها موجب مسموميت تعدادى از شهروندان شد. 
وى در خصوص صنايع موجود در سطح شهر اهواز عنوان كرد:  
بيشتر صنايع هنگام اخذ پروانه بهره بردارى، مجوزهاى زيست 
دليل  به  قديمى  صنايع  تنها  و  مى كند  اخذ  نيز  را  محيطى 
مقررات سابق اين مجوزها را اخذ نكرده اند و مجموعه محيط 
زيست در صورت محرز شدن آاليندگى، نسبت به كنترل و 

برخورد با واحد صنعتى اقدام مى كند.

تان تانا ا
غالمرضا شريعتى :

شوراى فرهنگ عمومى خوزستان 
دچار رخوت است

 استاندار خوزستان گفت: متأسفانه يك نوع رخوت 
در شوراى فرهنگ عمومى اين استان حاكم شده 
كه بايد هر چه سريعتر نسبت به ساماندهى و 

برگزارى جلسات مستمر آن اقدام كرد.
جلسه  در  دوشنبه  شامگاه  شريعتى  غالمرضا 
جمعى  حضور  با  كه  عمومى  فرهنگ  شوراى 
از مسئوالن استانى در سالن جلسات استاندار 
برگزار شد، با تبريك هفته دولت و گراميداشت 
ياد شهداى فرهنگى كشور (شهيدان رجايى و 
باهنر) اظهار كرد: براى ما كه ادعاى فرهنگى 
بودن مى كنيم و انقالبمان هم فرهنگى است 
اصال صورت خوشى ندارد كه شوراى فرهنگ 
جلسه  تشكيل  اخير  سال  چند  طى  عمومى 

نداده باشد.
وى در ادامه با انتقاد از عدم تشكيل جلسات 
اين شورا طرح سوال كرد: همه نگران وضعيت 
جامعه و مسئله فرهنگ هستيم ولى چرا چنين 
چاره  و  انديشى  هم  براى  كه  الزمى  جلسات 
جويى در حوزه فرهنگ مفيد را مورد توجه قرار 

نمى دهيم؟
حوزه  در  بايد  كرد:  تأكيد  خوزستان  استاندار 
فعاليت  و  انجام  انديشى  هم  عمومى  فرهنگ 

هاى الزم نيز اجرا شود.
شريعتى با تأكيد بر كيفى بودن حوزه فرهنگ 
در  را  خود  تالش  تمام  بايد  كرد:  تصريح 
فرهنگ  ارتقاى  و  حسنات  گسترش  راستاى 

عمومى به كار بگيريم.
وى با اشاره به اينكه بايد فعاليت هاى بسيارى 
گسترش  و  مشكالت  كاهش  راستاى  در  را 
اهداف  گفت:  دهيم،  انجام  عمومى  فرهنگ 
عمومى  فرهنگ  ارتقاى  زمينه  در  نظر  مورد 
در  مسائل  مكرر  گذاشتن  بحث  به  با  محقق 
اتاق فكر، تعيين راه هاى جديد و وقت گذاشتن 

براى انجام امور كارشناسى محقق مى شود.
عدم تشكيل جلسات قابل قبول نيست
استاندار خوزستان ابراز تأسف كرد: متأسفانه يك 
نوع رخوت در اين شورا حاكم شده كه بايد هر چه 
سريعتر نسبت به ساماندهى و برگزارى جلسات 
مستمر آن اقدام كرد. تشكيل جلسه ندادن اين 
شورا طى سال هاى اخير اصال قابل قبول نيست.
شريعتى بيان كرد: ظاهرا امروز در جامعه فقط 
فرهنگ شعار دادن خيلى پررنگ است. امروز ما 
به افراد كارشناس و كسانى كه احساس دلسوزى 
و حس مسئوليت پذيرى داشته باشند، نياز داريم.

وى تأكيد كرد: بايد شاخص هاى مورد بحث در 
اين شورا را مطابق با وضعيت موجود در استان 

خوزستان بومى و براى اجرا نيز ابالغ كنيم.
هدررفت  از  بايد  داد:  ادامه  خوزستان  استاندار 
كرد.  جلوگيرى  نيز  ها  هزينه  و  سرمايه 
همچنين حذف موازى كارى ها را نيز بايد در 

دستور كار قرار داد.
براى  كه  هايى  هزينه  شد:  يادآور  شريعتى 

زياد  خيلى  گيرد  مى  صورت  فرهنگ  بخش 
در  امور  اين  اثربخشى  متأسفانه  ولى  است 
جامعه كم است چون خيلى از كارها به صورت 
به  كرد:  عنوان  وى  شود.  مى  انجام  سطحى 
كه  ايم  گرفته  ياد  فقط  بزرگان  برخى  قول 
حالى  در  باشيم  داشته  سازى  ساختمان  بيشتر 
كه مسئله اصلى و مهمتر فراهم كردن و ايجاد 

فرهنگ استفاده از اماكن فرهنگى است.
استاندار خوزستان بيان كرد: بايد اثربخشى ها 
فعاليت هاى فرهنگى را بررسى و برنامه ريزى 
تعيين  اهداف  به  را  ما  كه  امورى  انجام  براى 

شده نزديك مى كند، را هم انجام دهيم.

شريعتى ابراز اميدوارى كرد: اميدوارم اين شورا 
به صورت مستمر تشكيل جلسه دهد و آمادگى 

برگزارى جلسات ماهانه را نيز داريم.
وى اضافه كرد: هر قدر كه كارهاى مطالعاتى 
قطعا  باشد  بيشترى  ميزان  به  و  تر  پخته 

اثربخشى آن در جامعه هم بيشتر خواهد شد.
بايد  داد:  پيشنهاد  پايان  در  خوزستان  استاندار 
مطالعاتى  كارهاى  انجام  براى  علمى  كميته 
معاونت  نظر  زير  شورا  اين  امور  به  مربوط 
كميته  اين  شود.  تشكيل  اجتماعى  سياسى 
بايد جلسات خود را به صورت هفتگى برگزار و 
مسائل و مشكالت استان را اولويت بندى كند.

خبر خبر
مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان تأكيد كرد:

توجه بيشتر به مديريت بحران ضرورى است
مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان گفت: توجه خاص 
به مديريت بحران و ايمنى در بروز حوادث ضرورى است و 

آمادگى امدادگران بايد در اين زمينه افزايش يابد. 
على خدادادى ظهر سه شنبه در اولين نشست هيئت مديره 
هالل  كرد:  اظهار  جارى  سال  در  استان  احمر  هالل  جديد 
را  منت  بى  خدمت  كه  است  نهاد  مردم  سازمان  يك  احمر 
سرلوحه كار خود قرار داده است. وى با اشاره به وقوع حوادث 
اخير آتش سوزى در پتروشيمى هاى استان، افزود: بايد به 
مديريت بحران و ايمنى در بروز حوادث توجه بيشترى شود 

و آمادگى امدادگران در اين زمينه افزايش يابد.
مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان با اشاره به اينكه 
است  احمر  هالل  قوت  نقاط  از  يكى  امدادى  هاى  فعاليت 
براى  كرد:  تصريح  دارد،  احمر  هالل  در  پررنگى  نقش  كه 
گسترش فعاليت هاى امدادى بايد تالش بيشترى كرد زيرا 

امداد و نجات يكى از فعاليت هاى مهم هالل احمر است.
خدادادى بيان كرد: با توجه به آسيب هاى اجتماعى كه در 
راستاى  در  را  خيرين  و  نيكوكاران  بايد  دارد  وجود  جامعه 

اهداف بشردوستانه هالل احمر به كار گرفت.
نقش  نيكوكاران  و  خيران  با  خوب  ارتباط  داد:  ادامه  وى 
مهمى در ايفاى فعاليت هاى هالل احمر دارد و بايد به اين 
مسئله توجه بيشترى شود. مديرعامل جمعيت هالل احمر 
خوزستان عنوان كرد: فرهنگ كار داوطلبى خيرات و بركات 

زيادى براى جامعه داشته است و بايد بيشتر تبيين شود.
خدادادى يادآور شد: آنچه كه امروز جامعه به آن نياز دارد 
مسئويت  و  همگرايى  حس  تا  است  داوطلبى  كار  فرهنگ 

پذيرى ميان مردم بيشتر ترويج شود.
هاى  نمونه  يكى  داوطلبى  فرهنگ  گفت:  پايان  در  وى 
خوب مشاركت مردم در امور جامعه است و در كشورهاى 
توسعه يافته مردم گرايش و تمايل زيادى به انجام كارهاى 
نامه  آيين  تبيين  بر  عالوه  نشست  اين  در  دارند.  داوطلبى 
فعاليت هاى شوراهاى اجرايى و هيئت مديره جمعيت هالل 
به  مديره  هيئت  عضو  داوطلب  پزشك  دو  از  استان،  احمر 

مناسبت روز پزشك تجليل شد.

17 پروژه صنعت برق خوزستان 
بـهره بـردارى و كلنگ  زنـى مى شود

بهره بردارى  از  خوزستان  منطقه اى  برق  شركت  مديرعامل 
و  انتقال  خطوط  و  ايستگاه ها  توسعه  و  احداث  پروژه   14
فوق توزيع برق و سه پروژه آماده كلنگ زنى اين شركت در 
هفته دولت خبرداد. محمود دشت بزرگ ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره شهيدان رجايى و باهنر و هفته دولت و تقدير 
جمهورى  مقدس  نظام  به  خدمتگزاران  همه  تالش هاى  از 
برق  صنعت  و  خوزستان  استان  در  بويژه  ايران  اسالمى 
استان هاى  مختلف  شهرهاى  در  پروژه ها  اين  اظهاركرد: 

خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد قرار دارند.
سال  در  رهبرى  معظم  مقام  فرمايش  اساس  بر  افزود:   وى 
اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل و بر اساس ماموريت ذاتى اين 
شركت، حداكثر امكانات را بكار گرفتيم تا با انجام اقدامات 
شايسته در صنعت برق خوزستان و ايجاد تحولى چشمگير 
صنايع  نياز  مورد  زيرساخت هاى  توسعه  بر  عالوه  بتوانيم 
بزرگ و ديگر مشتركان، رضايت مردم و رفاه اجتماعى را 
در  پروژه ها  اين  داد:  ادامه  بزرگ  دشت  دهيم.  افزايش  نيز 
شهرهاى اهواز، ماهشهر، بهبهان، سوسنگرد، باشت، مسجد 
شوش  و  الوان  ايذه،  دزفول،  اميديه،  انديمشك،  سليمان، 
اين  نياز  مورد  اعتبارات  مجموع  كرد:  تصريح  وى  هستند. 
پروژه ها به ميزان بيش از 1100 ميليارد ريال از منابع ملى 

و ساير منابع تامين شده است.
دشت بزرگ اظهار كرد: هدف از اجراى اين پروژه ها در وهله 
اول تامين برق مطمئن و پايدار مورد نياز مشتركان و ديگر 
تجارى و عمومى در منطقه و  متقاضيان خانگى، صنعتى، 
نيز افزايش ضريب اطمينان و پايدارى شبكه برق، كاهش 
تلفات و افت ولتاژ شبكه در شهرستان هاى مذكور با ايجاد 

ظرفيت هاى جديد بوده است.

مسئول بسيج دانشحويى استان خبر داد:
اعزام 30 گروه جهادى 

به مناطق محروم خوزستان و استان هاى همجوار
اعزام 900  به  اشاره  با  خوزستان  دانشحويى  بسيج  مسئول 
دانشجو در قالب 30 گروه جهادى به مناطق محروم استان و 
استان هاى همجوار از ابتداى شهريورماه، گفت: افراد غيربسيجى 
يا غيردانشجو نيز جهت شركت در اين اردوها مى توانند اقدام 
جهادى  گروه هاى  اعزام  كرد:  اظهار  شهريارى  بهمن  كنند. 
اين  از  بخشى  كه  شد  آغاز  شهريورماه  ابتداى  از  خوزستان 

اعزام ها استانى و بخشى به خارج از استان هستند.
وى با بيان اين كه 900 دانشجو در قالب 30 گروه جهادى 
گفت:  كرده اند،  آمادگى  اعالم  اردوها  اين  در  حضور  براى 
هستند؛  جهادگر  دختران  از  دانشجويان  اين  از  نفر   200
مشخص  را  خود  اهداف  گروه ها  از  برخى  حاضر  حال  در 
كرده اند. 25 گروه از مناطق محروم درون خوزستان و پنج 
گروه از استان هاى مجاور اعزام مى شوند كه در حال حاضر 
استان هاى كرمانشاه و لرستان مدنظر قرار گرفته اند؛ در اين 
راستا سه گروه از دانشگاه هاى آزاد اهواز، رامهرمز و ايذه به 

كرمانشاه اعزام خواهند شد.
مسئول بسيج دانشجويى خوزستان با اشاره به فعاليت هاى 
عمرانى، فرهنگى و بهداشتى اين گروه ها گفت: در فصل هاى 
جهادى براى فعاليت عمرانى به  سال، اعزام گروه هاى  گرم 
نواحى شمال خوزستان انجام مى شود. بنابراين در حال حاضر 

شهرهاى دزفول، ايذه، باغملك، انديكا و ... مد نظر هستند.
شهريارى با بيان اين كه فعاليت ديگر گروه هاى جهادى به 
دارد،  بستگى  استان  سطح  در  دستگاه ها  برخى  همكارى 
مديرى  است.  محرومان  به  توجه  انقالب  ذات  كرد:  عنوان 
كه امروز در جامعه انقالبى جايگاهى دارد، بايد در راستاى 
با  تنها  محرومان  مشكالت  كند؛  تالش  محروميت زدايى 

رفتارهاى انقالبى حل مى شود.
وى با اشاره به اعزام جهادگران از ساير استان ها به خوزستان، 
تصريح كرد: رويكرد امسال به اين صورت است كه جهادگران 
آن  در  محروميت  تا  كنند  تمركز  روستايى  منطقه  يك  بر 
منطقه به طور كامل رفع شود؛ همچنين ترويج سبك زندگى 

اسالمى شعار امسال اردوهاى جهادى است.
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معاون آموزش وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛ 

16 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت براى خروج واحدهاى صنعتى از ركود

وزارت  فناورى  و  پژوهش  آموزش،  معاون 
ميليارد  هزار   16 از  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تومان تسهيالت براى كمك واحدهاى صنعتى 
تعطيل، نيمه تعطيل و داراى ركود در كشور خبر 
داد. رمضانعلى صادق زاده ظهر روز سه شنبه در 
جريان بازديد از شهرك صنعتى شماره يك اهواز 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: براى راه اندازى 
دوباره واحدهاى صنعتى تعطيل شده تسهيالتى 
در نظر گرفته ايم كه متوسط كشورى آن حدود 
يك ميليارد تومان است. خوشبختانه در خوزستان 
تا اين لحظه حدود 87 طرح موفق به دريافت 

تسهيالت از سيستم بانكى شده است. وى افزود: 
رقابتى بين استان ها شروع شده و سيستم بانكى 
هم همكارى خوبى داشته به ويژه در استان بانك 
ملى، تجارت، صنعت و معدن و ساير بانك ها 

خيلى خوب همكارى كردند.
معاون آموزش، پژوهش و فناورى وزارت صنعت، 
هاى  كارگروه  كرد:  تصريح  تجارت  و  معدن 
تسهيل در استان شكل گرفته، تقاضاها به صورت 
الكترونيك در سامانه بهين ياب ثبت و همچنين 
جلسات متعددى برگزار مى شود كه در نهايت همه 

اين كارها به دريافت تسهيالت منجر مى شود.

بين  تعامل  حال  هر  به  كرد:  بيان  زاده  صادق 
واحدهاى صنعتى و كارگروه تسهيل بايد ايجاد شود 
تا پرداخت تسهيالت به واحدهاى صنعتى تعطيل 
شده به خوبى انجام گيرد. البته شتاب پرداخت اين 
تسهيالت در استان خوب است و ابتداى كار تنها 
پنج واحد موفق به اخذ تسهيالت شدند ولى امروز 

به 87 طرح و واحد افزايش پيدا كرده است.
لزوم نظارت بر هزينه كرد تسهيالت

وضعيت  به  رسيدن  تا  البته  داد:  ادامه  وى 
مطلوب فاصله داريم. بعد از پرداخت تسهيالت 
نيز بايد نظارت كافى صورت بگيرد تا واحدهاى 
تسهيالت  درست  هزينه  به  نسبت  صنعتى 

دريافتى آن هم در جاى خودش اقدام كنند.
وزارت  فناورى  و  پژوهش  آموزش،  معاون 
صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: واحدهاى 
صنعتى بايد با كمك اين تسهيالت توليد خود 
كنند،  ايجاد  نيز  پايدار  اشتغال  و  افزايش  را 
نحوه  به  نسبت  كافى  نظارت  بايد  بنابراين 

هزينه تسهيالت پرداختى صورت بگيرد.
صادق زاده خبر داد: در اين مرحله 16 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت براى كشور در نظر گرفته شده 
و طبيعى است كه استان هاى صنعتى، پرجمعيت 
متوسط  و  كوچك  صنعتى  واحدهاى  داراى  و 
بيشتر همچون خوزستان بيشتر مى توانند از اين 

تسهيالت بهره مند شوند.

استان  خوشبختانه  كرد:  اميدوارى  ابراز  وى 
خوزستان هم داراى صنايع مادر و بزرگ و هم 
داراى صنايع متوسط و كوچك است. اميدوارم 
و  تسهيل  ستاد  كارگروه  تشكيل  به  توجه  با 
استاندار،  ويژه  به  استانى  مسئوالن  پيگيرى 
واحدهايى كه واقعا نيازمند اين تسهيالت هستند 
بتوانند تسهيالت مورد نياز خود را دريافت كنند.

معاون آموزش، پژوهش و فناورى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت يادآور شد: اقدامى كه در حال 
حاضر انجام مى شود در مورد هفت هزار و 500 
واحد صنعتى كشور، اين است كه تسهيالت فوق 
دريافت  توليد  دوباره  اندازى  راه  راستاى  در  را 
مى كنند. البته برنامه هاى ديگرى كه متناسب 
روال  طبق  نيز  شده  تهيه  معدن  و  صنعت  با 

هميشگى خودش ادامه داشته و اجرا مى شود.
واحد  يك  شايد  گفت:  پايان  در  زاده  صادق 
صنعتى بزرگ نياز به 40 ميليارد تومان داشته 
و  طى  را  كار  عادى  روال  بايد  بنابراين  باشد، 
از تسهيالت ارزى و ريالى استفاده كند. طرح 
برنامه  اجرا  براى  خوزستان  در  هم  ديگرى 
جزو  كه  فوالدسازان  عنوان  تحت  شده  ريزى 
همراه  به  زاده  رمضان  است.  ملى  طرح   36
استاندار خوزستان و ديگر مسئوالن استانى از 
تعدادى از واحدهاى صنعتى مستقر در شهرك 

صنعتى شماره يك اهواز بازديد كردند.

معاونت فنى و عمرانى شهردارى منطقه چهار 
به  مخصوص  خيابان  جدولگذارى  به  اقدام 
طول 3200 متر مربع با  اعتبارى نزديك به 

يك ميليارد و 113 ميليون ريال نمود.
منطقه  شهردارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
چهار، محمدرضا فكوريان مدير منطقه گفت: 
خدمت  شهردارى  رسالت  بزرگترين  از  يكى 

رسانى بهينه به شهروندان مى باشد. 
اهالى  نيازهاى  مهمترين  از  داد  ادامه  وى 
و  جدولگذارى   ، زيرسازى  مخصوص  خيابان 
آسفالت اين خيابان مى باشد كه تاكنون تالش 
و  پذيرفته  صورت  راستا  اين  در  فراوانى  هاى 

توانسته ايم به نتايج مطلوبى برسيم.

فكوريان در ادامه تصريح كرد: با تالش معاونت 
در  سهولت  هدف  با  و  منطقه  عمرانى  و  فنى 
امر عبور و مرور، تردد ساكنان و وسايل نقليه 
(پروژه زيرسازى اين خيابان با مساحت 25000 
هزار متر مربع و با اعتبارى نزديك به 9 ميليارد 
و   3200 طول  به  آن  جدولگذارى  و  ريال 
اعتبارى نزديك به يك ميليارد و 113 ميليون 
ريال رو به اتمام مى باشد كه انشاءا... در هفته 

دولت به بهره بردارى خواهد رسيد.
گفتنى است: اين محله در ابتدا پر از نخاله بوده 
كه معاونت فنى و عمرانى منطقه پس از عمليات 
كوبيدن  و  آبپاشى  رگالژ،  تسطيح،   ، پاكسازى 

اقدام به زيرسازى و جدولگذارى نموده است.

 خيابان مخصوص در گلستان جدول گذارى شد

خوزستان  صنعتى  هاى  شهرك  مديرعامل 
گفت: شهرك صنعتى رامشير با برخوردارى از 
ظرفيتهاى مناسب مى تواند به يكى از قطبهاى 

صنعتى استان تبديل شود.
چهارمين  در  ديروز  ظهر  محمديان  اخالق 
حضور  با  كه  رامشير  ادارى  شوراى  جلسه 
اجتماعات  سالن  در  مسئوالن  از  جمعى 
فرماندارى برگزار شد، با بيان اينكه خواستن، 
بايد دست  ما  همه  كرد:  اظهار  است  توانستن 
به دست هم بدهيم تا بتوانيم مشكالت مردم 

را حل كنيم.

و  مقررات  و  قوانين  اينكه  بيان  با  وى 
حال  رفاه  جهت  در  ادارى  هاى  دستورالعمل 
مردم وضع مى شوند افزود: ضرورت دارد تفسير 
قوانين به نحوى صورت گيرد كه به نفع عموم 
مردم باشد و مشكل وقفى بودن اراضى رامشير 
هم كه باعث شده سرمايه گذارى در شهرستان 
با مشكل مواجه شود بايد با ارائه راهكار مناسب 

و نگاه مثبت حل شود.
در  خوزستان  صنعتى  هاى  شهرك  مديرعامل 
ادامه، با اشاره به موقعيت مناسب شهرك صنعتى 
كرد:  عنوان  گذار  سرمايه  جذب  براى  رامشير 

شهرك صنعتى رامشير با قرار گرفتن در جاده 
ترانزيتى بندرامام ـ تهران و نزديكى به بنادر و 
و  زمين  داشتن  با  همچنين  صنعتى،  شهرهاى 
آب مناسب مى تواند به يكى از قطبهاى صنعتى 

استان خوزستان تبديل شود.
محمديان ادامه داد: اميدواريم با ايجاد و تكميل 
در  موجود  هاى  سوله  تكميل  و  ها  زيرساخت 
درون شهرك كه وظيفه سازمانى ما است بتوانيم 
در  گذارى  سرمايه  جهت  در  را  گذاران  سرمايه 
شهرك صنعتى رامشير كه از مزيت هاى فراوانى 

برخوردار است، ترغيب كنيم.

ستاد  با  اجرايى  هاى  دستگاه  همكارى 
اقامه نماز جمعه

حجت االسالم و المسلمين معرف امام جمعه رامشير 
نيز در ادامه اين جلسه، به بيان اهميت خدمت به 
مردم پرداخت و گفت: خدمت به مردم مطابق روايات 
و احاديث از زيباترين و با فضيلت ترين كارها نزد 
خداوند محسوب مى شود و بهترين مردم نزد خداوند 
كسى است كه بيشترين نفع را به مردم برساند. وى 
در پايان، بر همكارى دستگاه هاى اجرايى با ستاد 
اقامه نماز جمعه شهرستان و همچنين حضور مديران 

شهرستان در نماز جمعه تاكيد كرد.

مديرعامل شهرك هاى صنعتى خوزستان:

شهرك صنعتى رامشير مى تواند از قطبهاى سرمايه گذارى خوزستان باشد



3 ھان ان و ھانا ان و ا
نفس هاى آخر داعش در «القياره» 

در جنوب موصل عراق
كنترل  تحت  مدرسه  يك  و  مجتمع  چند  جز  القياره  شهر  مركز 
ارتش عراق در آمده و اين شهر از حيث نظامى براى داعش تمام 

شده است و بايد آن را آزاد شده دانست.
«بسيج مردمى» (الحشد الشعبى) و ارتش عراق از بامداد ديروز 

مرحله نهايى عمليات آزادسازى شهر القياره را آغاز كردند.
صبح ديروز در ادامه عمليات، ارتش عراق توانست به مركز شهر 
پيشروى كند و پس از درگيرى سنگين بخش هاى وسيعى را آزاد 
كند. همزمان نيروهاى ويژه امنيتى و تيپ 9 ارتش عراق براى كمك 
به همرزمان خود وارد مركز شهر شدند. در حال حاضر گروهى ديگر 
از نيروهاى عراقى در حال پاكسازى و عقب راندن تروريست هاى 

داعش از پااليشگاه القياره در جنوب غرب شهر هستند.
كرد:  اعالم  فارس  بين الملل  با  گفت وگو  در  ميدانى  منبع  يك 
بيش از 90 درصد شهر پاكسازى شده و تنها ساختمان ارتباطات، 
خودروهاى  آن  در  كه  مسكونى  مجتمع  تعدادى  و  مدرسه  يك 

انتحارى داعش نگهدارى مى شود آلوده است.
براى  عراقى  نيروهاى  بيشتر  كه «تمركز  داد  توضيح  منبع  اين 
معطوف  القياره  پااليشگاه  آزادسازى  و  آخر  محور  در  عمليات 
شده است». حدود 30 تروريست داعش در جريان درگيرى هاى 
بزرگترين  از  يكى  القياره  شهر  شده اند.  زخمى  و  كشته  ديروز 
مناطق نفتخيز در استان نينوى به شمار مى آيد كه چاه هاى نفتى 
بسيارى در خود جاى داده است. برخى، وجه تسميه القياره را از 
كلمه نفت و قير مى دانند كه منابع آن در اين شهر زياد است. 
به  كه  را  موصل  شهر  آزادسازى  عمليات  راه  شهر،  اين  آزادى 

پايتخت داعش در عراق معروف شده، هموار مى كند.

ارتش يمن يك موشك زلزال 3 
به سمت پايگاه «الفلج» مأرب شليك كرد

در  الفلج  پادگان  مردمى،  كميته هاى  و  ارتش  موشكى  يگان 
استان مأرب را با يك فروند موشك بالستيك «زلزال 3 » هدف 
قرار داد. يگان موشكى ارتش يمن يك فروند موشك بالستيك 
شليك  «مأرب»  استان  «الفلج»  پايگاه  سمت  به   «3 «زلزال 
كردند. بر اساس گزارش «المنار»، اين موشك در پاسخ به ادامه 
اين  شهرهاى  عليه  يمن  به  متجاوز  ائتالف  وحشيانه  حمالت 
كشور شليك شد. حمله به يمن با رهبرى عربستان و همراهى 
برخى ديگر از كشورهاى حاشيه خليج فارس از فروردين 1394 

آغاز شد و تا كنون ادامه دارد.

روسيه به ايران بالگرد مى فروشد
دولتى  شركت  زيرمجموعه  هولدينگ  شركت   مقام  قائم 
فروش  براى  تهران  و  مسكو  مذاكرات  از  روسيه  «روس تك» 
انتقال  همچنين  و  ايران  به  و «كاموف»  بالگردهاى «آنسات» 

فناورى مونتاژ اين بالگردها به تهران خبر داد.
به گزارش فارس، «الكساندر چربينين» قائم مقام شركت هولدينگ 
«روس تك»  دولتى  شركت  زيرمجموعه  كه  روس  بالگردهاى 
روسيه است اعالم كرد، اين شركت در حال مذاكره با همكاران 
 (Ansat) «ايرانى در خصوص تأمين بالگردهاى سبك «آنسات
و «كاموف كا-226 تى» (226T-Kamov Ka) براى وزارت 
بهداشت ايران است. بنا بر گزارش خبرگزارى «تاس»، شرينين 
روسى  بالگردهاى  هولدينگ  «شركت  كرد:  تأكيد  ادامه  در 
بر  عالوه  است.  كرده  آغاز  ايران  با  رابطه  اين  در  را  مذاكراتى 
تحويل اين بالگردها، مسئله سازماندهى مونتاژ اين بالگردها در 
عنوان  تخمين هاى  اساس  بر  است.  بررسى  حال  در  نيز  ايران 

شده، ايران به حدود 60 بالگرد سبك روسى نيازمند است».
روابط عمومى اين شركت روسى اعالم كرد كه در تاريخ 23 تا 
25 آگوست، براى نخستين بار اين شركت سمينارى براى طرف 

ايرانى و مشتريان احتمالى بالگردهاى روسى برگزار كند.
روس  كارشناسان  است  قرار  سمينار  اين  در  بيانيه،  اين  بر  بنا 
براى  را  غيرنظامى  چندجانبه  تجهيزات  كاربرد  و  عملكرد  نحوه 

مشتريان احتمالى شرح دهند.
اين شركت روسى اعالم كرده، «اين تجهيزات شامل بالگردهاى 
نوع  جديدترين  اس»،  وى   11 اى  «كا-32  آتش نشانى 
بالگردهاى «ام آى-17» براى انجام عمليات امداد و نجات و 
نيز بالگردهاى سنگين «ام آى-26 تى» و «ام آى-26 تى 2» 
براى انجام عمليات پاكسازى در شرايط بحرانى و بالياى طبيعى، 
اين  مى شود.»  افراد  انتقال  و  بشردوستانه  كمك هاى  جابه جايى 
ايرانى  طرف  با  مذاكره  حال  در  كه  كرد  تأكيد  همچنين  شركت 
براى راه اندازى مركز خدمات پس از فروش بالگردهاى روسى در 
داخل ايران است. اين مذاكرات بنا به اعالم اين شركت روسى با 

شركت پشتيبانى و نوسازى بالگردهاى ايرانى (IHSRC) است.

دو زن انگليسى پيش از پيوستن 
به داعش دستگير شدند

پليس ضدتروريسم انگليس 2 زن جوان كه قصد سفر به سوريه 
و پيوستن به داعش را داشتند، دستگير كرد.

پليس انگليس دو زن را پيش از سفر به سوريه و ملحق شدن 
به داعش، دستگير كرد. به نوشته روزنامه اينديپندنت، يك دختر 
نوجوان 16 ساله و يك زن 20 ساله انگليسى به تالش براى 
سفر به سوريه متهم شده اند. سخنگوى اسكاتلنديارد گفت اين 
به  سفر  درصدد  و  بوده  تروريستى  اقدامات  به  مظنون  زن  دو 

سوريه و ملحق شدن به گروهك داعش بودند.
پيش ازاين هم 3 دختر دبيرستانى انگليسى با فرار از اين كشور، ابتدا 
به تركيه و سپس به سوريه رفته بودند. اخير اخبارى مبنى بر كشته 
شدن يكى از آن ها در حمالت هوايى منتشر شد. آمارهاى پليس 
نشان مى دهد ميزان سفر زنان انگليسى به سوريه در سال گذشته به 
ركوردى بى سابقه رسيده است. تنها در 12 ماه منتهى به پايان ماه 

مارس، 36 زن بريتانيايى در مسير سوريه بازداشت شده اند.

رهبر بوكوحرام بشدت زخمى شد
گروهك  رهبر  شديد  جراحت  از  نيجريه  در  نظامى  مسئوالن 

تروريستى بوكوحرام در اين كشور خبر دادند.
ارتش نيجريه در بيانيه اى رسمى اعالم كرد كه «ابوبكر شيكاو» 
رهبر گروه تروريستى «بوكو حرام» در اين كشور، در يك حمله 

هوايى، احتماال بشدت زخمى شده است.
روزنامه «اينديپندنت» نيجريه، به نقل از بيانيه ارتش نوشت كه 
شيكاو در حمله اى مجروح شده  است كه ارتش به جلسه سران 

اين گروهك در روستاى «تاى» انجام داده است.
سرهنگ «سانى عثمان» از مسئوالن اطالع رسانى ارتش نيجريه 
مى گويد كه اين حمله روز 19 آگوست انجام شده و سه تن از نيروهاى 
اين گروهك نيز كشته شده اند. به گفته اين مقام ارتش نيجريه، شيكاو 

جزء كشته شدگان نيست و اين به معناى جراحت شديد اوست.

از  پيامى  در  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر 
قهرمانان مدال آور و همه ورزشكاران و مربيان 
اسالمى  جمهورى  ورزشى  كاروان  تالش  پر 
و  تشكر   2016 المپيك  رقابتهاى  در  ايران 

قدردانى كردند.
مقام  دفتر  رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
معظم رهبرى، حضرت آيت ا... خامنه اى در 
پيامى از قهرمانان مدال آور و همه ورزشكاران 
و مربيان پر تالش كاروان ورزشى جمهورى 
 2016 المپيك  رقابتهاى  در  ايران  اسالمى 

تشكر و قدردانى كردند.
متن پيام رهبر انقالب اسالمى به اين شرح است:

بسمه تعالى
المپيك:  از  بازگشته  ورزشى  كاروان  به 

را  ملت  دل  مدال آورى  با  كه  قهرمانانى 
شاد كردند؛ به پهلوانانى كه از حق خود بر 
اثر ناداوريها محروم شدند؛ به ورزشكارانى 
تالش  ارزش  از  آنان  موفقيت  عدم  كه 
بانوان  به  نمى كاهد؛  آنها  كوشش  و 
پوشش  افتخارآميز  نشانه ى  كه  ورزشكارى 
به  كشيدند،  همگان  رخ  به  را  ايرانى  زن 
در  كامل  حجاب  با  كه  شجاعى  بانوى 
مربيان  به  و  درخشيد،  كاروان  پيشانى 
خوشامد  كشور،  ورزش  پيش كسوتان  و 
سپاسگزارى  شما  همه ى  از  و  ميگويم 

ميكنم. قدر شما را ميدانيم.
سّيد على خامنه اى
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با صدور پيامى؛

رهبر معظم انقالب از كاروان 
ورزش ايران در المپيك قدردانى كردند

مديركل نظارت بر بانك هاى  بانك مركزى خبر داد؛
كاهش نرخ سود بانكى درخواست بانك ها بود

مركزى  بانك  مالى  موسسات  و  بانكها  بر  نظارت  كل  مدير 
بانك ها  درخواست  بانكى  سود  نرخ  كاهش  كه  اين  بيان  با 
بود، گفت: هنوز گزارشى از خروج سپرده ها از شبكه بانكى 

دريافت نشده است.
عباس كمره اى در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك ها نسبت 
به كاهش منابع پس از تعديل نرخ سود، در نامه اى به بانك 
مركزى گاليه كرده اند، اظهار داشت: خير، بانكها قبل از مصوبه 
شوراى پول و اعتبار براى كاهش نرخ سود، در نامه اى به بانك 

مركزى خواستار كاهش نرخ سود شده بودند.
وى افزود: با توجه به كاهش نرخ تورم و افزايش فاصله تورم 
با نرخ سود و درخواست كانون بانك هاى خصوصى و شوراى 
نرخ هاى  اعتبار  و  پول  شوراى  دولتى،  بانك هاى  هماهنگى 

سود سپرده و تسهيالت را كاهش دادند.
مركزى  بانك  مالى  موسسات  و  بانكها  بر  نظارت  كل  مدير 
نامه اى  مدت  اين  در  سود  نرخ  درباره  بانك ها  كرد:  تاكيد 
به بانك مركزى ارسال نكرده اند، يا حداقل بنده در جريان 
آن نيستم. كمره اى با بيان اينكه از مصوبه كاهش نرخ سود 
مدت  اين  در  كرد:  تصريح  است،  نگذشته  ماه   2 از  بيش 
هيچ گزارشى مبنى بر خروج سپرده از بانك ها و موسسات 
اعتبارى دريافت نشده است. كمره اى ادامه داد: با همكارى 
كاهش  غيرمجاز  موسسات  قدرت  نظارتى  نهادهاى  ساير 
داشته و مديريت بازار پول بهبود يافته است، به همين دليل 
كاهش نرخ سود در اين مدت موجب كاهش منابع بانك ها 
و موسسات مجاز نشده است. وى گفت: موسسات غير مجاز 

به ميزان قابل توجهى ساماندهى شده اند.

سردار دهقان در نامه اى به الريجانى مطرح كرد؛
آنچه من گفتم به هيچ عنوان 

تضعيف شان مجلس يا نمايندگان نبود
هيچ  به  گفتم  من  آنچه  كرد:  تاكيد  نامه اى  در  دفاع  وزير 
عنوان تضعيف شان و جايگاه مجلس و يا نمايندگان نبوده 
به  نياز  تصميمى  چنين  اتخاذ  كه  بود  اين  منظور  بلكه  و 

تصويب مجلس ندارد.
يا  مجلس  شان  تضعيف  عنوان  هيچ  به  گفتم  من  آنچه 
نمايندگان نبودبه گزارش حوزه دفاعى امنيتى گروه سياسى 
و  دفاع  وزير  دهقان  حسين  سردار  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه 
پشتيبانى نيروهاى مسلح در نامه اى به على الريجانى رئيس 
مجلس شوراى اسالمى اعالم كرد: شان و جايگاه مجلس شوراى 
اسالمى در قانون اساسى، مواضع و ديدگاه هاى حضرت امام(ره) 
و رهبر معظم انقالب براى ملت ما شناخته شده و در تاريخ 
حيات جمهورى اسالمى ايران به عينيت رسيده است. دهقان 
تاكيد كرد: نمايندگان مجلس، وفق قانون اساسى مى توانند از 
مسايل كشور مطلع شده و در جريان امور قرار گيرند و بحمداهللا 
در دوره مسئوليت اينجانب تعامل و همكارى همه جانبه با 

مجلس و نمايندگان در باالترين سطح قرار دارد.
از  تاسف  ابراز  ضمن  كرد:  تصريح  پايان  در  دفاع  وزير 
سوءتفاهم ايجاد شده تصريح مى گردد آنچه من گفتم به 
هيچ عنوان تضعيف شان و جايگاه مجلس و يا نمايندگان 
نبوده و بلكه منظور اين بود كه اتخاذ چنين تصميمى نياز 

به تصويب مجلس ندارد.

اخذ مجوز استخدام
10 هزار نيروى آموزش و پرورش

مدير كل دفتر امور ادارى و تشكيالتى وزارت آموزش و پرورش از 
اخذ مجوز براى استخدام 10 هزار نفر در آموزش و پرورش خبر 
داد. اخذ مجوز استخدام 10 هزار نيروى آموزش و پرورشسيد 
حسن حسينى مدير كل دفتر امور ادارى و تشكيالتى وزارت 
آموزش و پرورش از اخذ مجوز آزمون استخدامى براى 10 هزار 
نفر در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: اين مجوز طى 2روز 
ساير  و  شده  اخذ  پرورش  و  آموزش  پيگيرى هاى  با  گذشته 
مراحل ادارى را بايد براى آن انجام دهيم. وى ادامه داد:  با توجه 
پذيرفته  آموزشى  پست هاى  در  مى توانند  افراد  مجوز  اين  به 
شوند كه شامل دوره هاى مختلف تحصيلى و هنرستان ها است.
حسينى اظهار كرد:  پس از اخذ مجوز بايد سهميه استان ها 
و شغل هاى مورد نياز به تفكيك هر منطقه مشخص شود 

كه اين فرآيند در مراحل ابتدايى قابل  اجرا است.
و  آموزش  وزارت  تشكيالتى  و  ادارى  امور  دفتر  كل  مدير 
پرورش بيان كرد:  هنوز تاريخ دقيقى براى آزمون استخدامى 
مشخص نشده چرا كه پس از اخذ آگهى استخدام حداقل 
يك ماه فاصله تا برگزارى آزمون استخدامى نياز است و درج 
آگهى استخدام بايد زمانى انجام شود كه تمامى سهميه ها 

براى پست هاى مختلف تعيين شده باشد.
حسينى گفت: اين تعداد نيرو براى آموزش و پرورش نياز بوده 
و با وجود هرگونه تغييرى اميدواريم اين فرآيند به قوت خود 
باقى باشد چرا كه براى پيشبرد اهداف آموزش و پرورش اين 
افراد نياز است و آموزش و پرورش در حال پيگيرى است تا 

شرايط آزمون استخدامى هرچه سريع تر فراهم شود.

20 هزار ميليارد تومان به پرداخت 
بدهى پيمانكاران اختصاص يافت

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: كميسيون برنامه 
ميلياردى  هزار   40 اعتبارات  هزينه كرد  رديف هاى  بودجه  و 
ناشى از تسعير دارايى هاى بانك مركزى را تعيين كرد. سيد 
مهدى فرشادان در خصوص بررسى اصالحيه اليحه بودجه 95 
در كميسيون برنامه و بودجه گفت: رديف هاى هزينه بودجه 
40 هزار ميليارد تومانى ناشى از تسعير در جلسه امروز تصويب 
شد. وى افزود: بر اين اساس 10 هزار ميليارد تومان به بدهى 
بانك ها، 2500 ميليارد تومان به مطالبات شهردارى ها، 20 هزار 
و 500 ميليارد تومان به پرداخت مطالبات پيمانكاران، 7000 
ميليارد تومان به خريد تضمينى محصوالت استراتژيك و گندم 
به  يافت.  اختصاص  خزانه  اسناد  و  مشاركت  اوراق  طريق  از 
گزارش مهر، امروز كليات اليحه اصالحيه بودجه 95 در صحن 

علنى مجلس به تصويب رسيد.
نمايندگان معتقد بودند بايد رديف هاى هزينه كرد اعتبارات 
حاصل از تسعير دارايى هاى بانك مركزى تعيين شود و نبايد 
اين اعتبارات به صورت گلوبال در اختيار دولت قرار گيرد. بر 
اين اساس الريجانى اليحه اصالحيه را مجدداً به كميسيون 

برنامه بازگرداند تا اصالحات مورد نظر صورت گيرد.

بين الملل
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اميد  به  كه  آنها  كرد:  تصريح  جمهور  رييس 
مردم لطمه مى زنند به دشمنان اين نظام اميد 

مى بخشند.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين 
ميثاق  تجديد  مراسم  در  روحانى  حسن 
اعضاى هيئت دولت با آرمان هاى امام راحل 
در مرقد امام خمينى (ره) ضمن درود و سالم 
به روح امام و شهدا گفت: هفته دولت همواره 
به صورت يك سنت از  مرقد امام راحل آغاز 
شده و اين هفته را با بيعت با آرمان هاى آن 

بزرگوار آغاز مى كنيم.
كه  خوشحاليم  هم  امسال  داد:   ادامه  وى 
بزرگ  مردم  اين  به  خدمت  چهارم  سال  در 
كرده  آغاز  را  هفته  اين  هاى  برنامه  وشريف 
همكاران  كه  است  فرصتى  هفته  اين  و  ايم 
من و اعضاى هيئت دولت خدمات سه سال 

گذشته را براى مردم تشريح كنند.
 : كرد  نشان  خاطر  كشورمان  جمهور  رئيس 
كه  را  بزرگى  و  عظيم  انقالب  بزرگوار،  امام 
تعدادى  كنار  در  بود  تنها  كه  روزهايى  در 
جايى  تا  كرد  آغاز  يارانش  و  شاگردانش  از 
را  تبعيد  دوران  مختلف  كشورهاى  در  كه 
بزرگى  تحول  هيچ،  با  توانست  اما  گذراند 
و  آورد  بوجود  مردم  و  عمومى  افكار  در 
جهانى  استكبار  برابر  در  را  عظيمى  انقالب 
به  تلفات  كمترين  و  ها  شيوه  بهترين  با 
انسجام  و  هماهنگى  با  و  برساند  سرانجام 
در ميان مردم انقالب را به پيروزى رسانده 
و لرزه بر اندام صهيونيسم استكبار جهانى و 

افكند. آنها  مزدوران 
كرد: ضربه اى  تصريح  همچنين  روحانى 
زد  جهانى  استكبار  به  ره  خمينى  امام  كه 
فراموش  برايشان  هنوز  سال   38 گذشت  با 
نشده است و در لحن آنها انتقام جويى وجود 
دارد چون مى دانند امام راحل راهى را براى 
ملت هاى آزاده جهان باز كردند واهداف اين 
برخى  و  خارج  دسترسشان  از  را  استكبار 

اهداف را براى هميشه از آنها دور كردند.
كرد:   نشان  خاطر  كشورمان  جمهور  رئيس 
داشتندو  اسالم  و  قرآن  از  (ره)  امام  تفسيرى 
شيوه اى از عقل  خرد جمعى ارائه دادند  كه 
در آن تاكيد شده بود كه بايد به صندوق آراى 
صراحت  به  (ره)  امام  و  داشت  تكيه  مردم 

فرمودند" ميزان راى ملت است."
روحانى همچنين تاكيد كرد: امام خمينى (ره) 
همواره بزرگترين حامى دولت ها بودند و همه 
را  كارآمد  و  و  موفق  دولت  يك  كه  الزاماتى 
در دنيا پيش مى برد از لحاظ فكرى و عملى 

رعايت مى كردند.
شرايط  (ره)  راحل  امام  اينكه  بيان  با  وى 
در  اصل  يك  عنوان  به  را  جامعه  مصلحت 
افزود:   كردند  بنيانگذارى  و  تبيين  نظام 
شد  گشوده  خمينى(ره)  امام  توسط  راه  اين 
و  برسد  اثبات  به  اسالمى  نظام  مديريت  تا 
شرايط  همه  در  اسالمى  مديريت  اصل  بر 

پيچيده جهانى تاكيد داشتند.
كنار  در  (ره)  خمينى  داد:امام  ادامه  وى 
تماميت   ، كشور  از  اسالمى  نظام  و  انقالب 
ارضى، عزت و حاكميت ملى مردم به خوبى 
سخت  شرايطى   در  توانست  و  كرد  دفاع 
ميليمترى  كه  كند  كارى  ساله   8 دفاع  در 
باقى  دشمنان  اشغال  در  كشورمان  خاك  از 
كنار رهبرى حركت  شجاع در  نماند و ملتى 
امام  راه  ادامه  ملت  اراده  نيز  امروز  كرد. 
معظم  مقام  او  صالح  خلف  از  تبعيت  و  (ره) 

است. رهبرى 
روحانى همچنين تصريح كرد: دولت مى خواهد 
كه  است  راهى  (ره)  امام  راه  كند  اثبات 
در  را  اسالم  جهان  مسائل  و  ملت  مى تواند، 
مسير اهداف بلند به پيروزى برساند و ما امروز 
بعد از سه سال خوشحاليم كه در محضر امام 
وجود  با  اقتصادمان  مسير  كنيم  اعالم  _(ره) 
همه مشكالت در مسير صحيح و درستى قرار 
گرفت و بعد از سالها تورم تك رقمى شده و به 

زير 9 درصد رسيده است.
وى با ارائه آمار و ارقامى از وضعيت اقتصادى 
افزود:  و  كرد  ارزيابى  مطلوب  را  آن  كشور 
چهار   - سه  در  دراز  ساليان  از  بعد  امروز 
واردات  بر  نفتى  غير  صادرات  سال  اول  ماه 
خود  آرمان  به  بنابراين  گرفت.  پيشى  كشور 
توليد  در  يافتيم  دست  مقاومتى  اقتصاد  در 
تجارى  تراز  و  رسيديم  كفايى  خود  به  گندم 
سابقه اى  كم  رقم  به  غذايى  مواد  بخش  در 
رسيده است، به طورى كه فقط ده درصد از 
مواد غذايى وارد شده و در 90 درصد آن به 

خود كفايى رسيده ايم.
روحانى ياد آو رشد: در بحث احقاق حقوق مردم 
كه  ايستاده ايم  نقطه اى  در  خارجى  سياست  و 
براى اولين بار در تاريخ هسته اى آب سنگين 
صادر مى كنيم  و اين اتفاق براى اولين بار است 

كه  مى افتد. 
كرده  عبور  ملت  عليه  قطعنامه هاى  همه  از 
ريخته ايم  فرو  را  تحريم  ديوارهاى  همه  و 
زمان  هر  از  اقتصادى  فعاليت  براى  مسير  و 

ديگرى آماده تر است.
روحانى تصريح كرد:  هدف ما در سال جارى 
اجراى اقتصاد مقاومتى و سياست هاى آن و 

رشد  ادامه  و  اقتصادى  رونق  براى  تحول 
جارى  سال  در  5درصد  هدف  با  اقتصادى 

باشد. مى 
گفت:  ادامه  در  كشورمان  جمهور  رئيس 
اميدوارم در همه حوزه ها بتوانيم به قول هايى 
كه به ملت داده ايم برسيم و با تدبير دولت و 
كارگزاران ملت، اميد ايجاد كرده و اين اميد 

را تا دستيابى به اهدافمان ادامه دهيم.
مردم  اميد  به  كه  آنها  كرد:   نشان  خاطر  وى 
اميد  نظام  اين  دشمنان  به  مى زنند  لطمه 
رو  پيش  سال  در  اميدوارم  من  و  مى بخشند 
و  انسجام  و  وحدت  با   و  مردم  همراهى  با 
يافته  دست  انقالبمان  آرمان هاى  به  آرامش 

و روح امام (ره) و شهدا را خوشحال كنيم.
اظهار  خود  سخنان  پايان  در  روحانى 
كرد: از خاندان امام خمينى (ره) كه همواره 
بودند  دولت  و  نظام   ، انقالب  پشتوانه 
بخصوص يادگار امام سپاسگزارى و تقدير 
حضور  و  حمايت  با  ان شاءا...  ما  مى كنم. 
رهبرى  معظم  مقام  هدايت هاى  و  مردم 
سال پيش رو را اميدوارتر به سمت اهداف 
بلندمان براى تحقق مطالبات مردم حركت 

كرد. خواهيم 

رييس جمهور :

آنها كه به اميد مردم لطمه مى زنند به دشمنان اميد مى بخشند

پيمان  گفت:  ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبير 
براى  روسيه  و  سوريه  ايران،  ميان  ائتالف 
هواپيماهاى  و  دارد  وجود  تروريسم  با  مبارزه 
زمينى،  عمليات  طراحى  طبق  نيز  روسيه 

پنجشنبه گذشته نوژه را ترك كردند.
صدا  از  نقل  به  مهر  خبرگزارى  گزارش  به 
گفت:  شمخانى  على  دريابان  امير  وسيما، 
روسيه  و  سوريه  ايران،  ميان  ائتالف  پيمان 
و  دارد  وجود  تروريسم  با  مبارزه  براى 
عمليات  طراحى  طبق  نيز  روسيه  هواپيماهاى 

زمينى، پنجشنبه گذشته نوژه را ترك كردند.
قرار  داد:  ادامه  ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبير 
بمانند  پايگاه  اين  در  روسى  هواپيماهاى  نبود 

بلكه مقرر بود تا روز پنجشنبه بمانند و بروند. 
اين هواپيماها ديروز نرفتند بلكه طبق طراحى 
عمليات زمينى، پنجشنبه گذشته رفتند و اين 

ناشى از فشار كشورهاى ديگر نبود.
همكارى  اين  از  ديگر  كشورهاى  افزود:  وى 
به  شدند  غافلگير  و  متحير  راهبردى،  هاى 
همين علت نتوانستند منويات شومشان را در 

شكست محاصره حلب به ثمر برسانند.
شمخانى همچنين درباره ديدگاه هاى متفاوت 
درباره همكارى هاى راهبردى ايران و روسيه 
اسالمى  جمهورى  نظام  ساختار  در  گفت: 
گيرى  تصميم  در  بست  بن  و  كندى  ايران، 
مدت هاست رفع شده است و متناسب با نيازها 

براى تامين امنيت كشورمان، ساختار تصميم 
گيرى ما به ويژه در عرصه دفاعى و امنيتى، 

زنده، فعال، هوشمند و روزآمد است.
پيچيده  موضوعى  تروريسم  كرد:  تاكيد  وى 
اربيل،  در  مختلف  هاى  زمان  در  كه  است 
آلمان  و  بلژيك  فرانسه،  نيس  دمشق،  بغداد، 
منويات  اين  دهيم  اجازه  نبايد  كند؛  مى  بروز 
مقتدرانه  امنيت  به  تقربى  گونه  هيچ  شوم 
كشورمان بيابد و اين امنيت را كه ثمره خون 
شهداى بيشمار انقالب و شهداى مدافع حرم 

است مخدوش كند.
شمخانى گفت: تروريست هاى مزدور تكفيرى 
در منطقه اى خاص در سوريه نفس هاى آخر را 
مى كشيدند و بايد اين فرصت به پيروزى محكم 
و پايدار تبديل مى شد و خالف انتظار حاميان 
تروريسم اعم از امريكا و برخى كشورهاى منطقه 
كه توهم توان تغيير معادله قدرت را دارند، منويات 
منفى آنها را در قبال مردم سوريه بايد دچار بن 

بست و فروپاشى مى كرديم.
هاى  همكارى  درباره  اى  رسانه  جنجال  وى، 
دانست  طبيعى  را  روسيه  و  ايران  راهبردى 
به  منطقه  در  ضدتروريسم  ائتالف  افزود:  و 
رهبرى امريكا با گذشت يك و نيم سال هيچ 
ائتالف  دستاوردهاى  اما  نداشته،  دستاوردى 
مقاومت  و  روسيه  سوريه،  ايران،  ماهه  چند 

لبنان آشكار است.
شمخانى دستاوردهاى اين ائتالف را در عراق 
شفاف و در سوريه در چندقدمى پيروزى نهايى 
دانست و گفت: طبيعى است كه بايد بسيجى 
رسانه اى شكل گيرد تا اين اقتدار ائتالف را 

مقاومت  ائتالف  راست  سخن  تميزدهنده  كه 
از سخن دروغ ائتالف غرب است نشان دهد 
هاى  بازى  فريب  نبايد  مستقل  هاى  رسانه  و 

رسانه را بخورند.
مقام عالى هماهنگ كننده اقدامات سياسى - 
كرد:  تصريح  روسيه  و  سوريه  با  ايران  امنيتى 
كه  شود  عملياتى  حلب  از  بخشى  در  اينكه 
نيازمند پشتيبانى هوايى باشد و اين پشتيبانى 
روسيه  اقدام  و  ايرانى  مستشاران  خواست  به 

باشد نشانه اقتدار است نه وابستگى.
كدام  در  و  كى  كه  پرسش  اين  طرح  با  وى 
منويات  بر  مبتنى  ايران،  تاريخ  صحنه 
ايران  افزود:  ايم  داشته  مشاركت  كشورمان 
قبل از پيروزى انقالب حلقه اى از جنگ سرد 
عليه اتحاد جماهير شوروى بود و حضورش در 

ظفار نيز به دستور امريكا بود.
نيازش  علت  به  امروز  ايران  گفت:  شمخانى 
با  مقابله  براى  مقاومت  و  روسيه  همكارى  با 
كنار  را  قدرتمند  روسيه  تكفيرى،  هاى  فتنه 
خودش آورده و آن را به عنوان عمليات هوايى 
دركنار عمليات زمينى كه طراح و مستشارش 
كشورمان است به كار گرفته است كه نشانه 

اقتدار محسوب مى شود.
اين  مثبت  هاى  مميزه  از  يكى  افزود:  وى 
مقطع از تاريخ اسالم اين است كه جمهورى 
اهداف  كارى  محكم  براى  توانست  اسالمى 
زير  و  مستضعف  مردم  از  دفاع  و  اى  منطقه 
ستم تكفيرى ها، توان هوايى يكى از قدرت 
خدمت  در  معدود  ايام  در  را  جهان  هاى 

پيروزى آن ملت قرار دهد.

دبير شوراى عالى امنيت ملى :
هواپيماهاى روسيه پنجشنبه گذشته همدان را ترك كردند



ارشارش 4
شماره 18 - چهارشنبه 3 شهريور 1395 هشدار سازمان دامپزشكى 

به متخلفان توليد مكمل هاى دامى
توليد  متخلفان  به  هشدار  از  كشور  دامپزشكى  سازمان  رئيس 
مكمل هاى معدنى و خوراكى دامى و تصحيح فرايند توليد آنها 
خبر داد و وجود هرگونه هورمون در مرغ را بر پايه آزمايش هاى 

صورت گرفته، رد كرد.
«مهدى خلج» روز سه شنبه در دومين همايش و نمايشگاه بين 
المللى خوراك دام، طيور و آبزيان كه در محل بوستان گفت و 
گو برگزار شد، درباره سالمت پرورش طيور و آبزيان گفت: طبق 
مرغ  در  هورمونى  نوع  هيچ  مصرف  گرفته  صورت  هاى  بررسى 

مشاهده نشده و مرغ توليدى كشور سالم است.
وى اضافه كرد: در زمينه وجود فلزات سنگين در طيور نيز ذهنيت 
خوبى در جامعه وجود ندارد اما آزمايش ها نشان مى دهد ميزان 

فلزات سنگين در محصول مرغ كمتر از مقدار مجاز بوده است.
تغيير مسير توليد مكمل هاى معدنى و خوراكى دامى

رئيس سازمان دامپزشكى كشور گفت: در نمونه هاى متعددى كه 
سازمان تهيه كرده ميزان اسيد فسفريك مورد استفاده در مكمل هاى 

معدنى و خوراكى، داراى فلزات سنگين باال بوده است.
خوشبختانه  كه  ايم  كرده  اخطار  ها  شركت  اين  به  افزود:  خلج 
مسير توليد را تغيير داده اند و اكنون توليدات اين شركت ها در 

حال آزمايش است.
وى افزود: براى حفظ سالمت جامعه فعاليت كارخانه هاى مشكل 

دار متوقف شده است و اجازه واردات را داده ايم.
و  اموردام  معاونت  با  بندى  تفاهمنامه 12  در  گفت:  مسئول  اين 
مشاور وزير جهاد كشاورزى براى توليد بهداشتى خوراك دام و 

طيور، آسياميكسرها در واحدهاى مرغدارى حذف مى شود.
و  دام  مصرفى  خوراك  افزود:  كشور  دامپزشكى  سازمان  رئيس 
طيور بايد در كارخانه هاى تخصصى صنعتى با استفاده از فناورى 
روز دنيا توليد شود و توليد آنها داخل مرغدارى ها با استفاده از 

آسياميكسرها نادرست است.
وى گفت: در توليد و نگهدارى خوراك دام، طيور و آبزيان بايد 
به ماينوتوكسين ها، توكسين ها، فلزات سنگين، انگل ها و 15 

عامل ميكروبى توجه كرد.
و  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  كرد:  اضافه  خلج 
وزارت جهاد كشاورزى به عنوان متوليان اصلى بهداشت خوراك 
دام بايد حركت دوسويه اى را آغاز كنند؛ هر چند اين امر هزينه 

زيادى را مى طلبد.
واردات و صادرات دام و طيور؛ به شرط سالمت

به گفته رئيس سازمان دامپزشكى كشور، «سالمت» شرط الزم 
براى حضور در بازار داخلى و ورود به بازارهاى خارجى است تا 
اتحاديه  مقررات  كرد  تاكيد  خلج  يابد.  تحقق  غيرنفتى  صادرات 
بايد  و  است  سختگيرانه  بسيار  محصوالت  واردات  براى  اروپا 

صادرات ما بر اساس استانداردهاى آنها باشد.
وى اضافه كرد: واردات مواد اوليه بخش طيور با نظارت بهداشتى 
سازمان حفظ نباتات و بر اساس استانداردهاى موجود انجام مى 
شود تا بتوانيم افزون بر تامين بازار داخلى، صادرات داشته باشيم.
رئيس سازمان دامپزشكى كشور تاكيد كرد برخى شناورهاى حمل 
گفت:  و  ندارند  مناسبى  شرايط  طيور  و  دام  خوراك  هاى  نهاده 
مبدا  كشورهاى  به  بايد  باكيفيت  و  سالم  محصول  واردات  براى 
توجه كرد. همچنين كشتى حمل و نقل محصول خريدارى شده 
بايد متناسب باشد تا در مسير به كيفيت كاالى وارداتى خدشه اى 
وارد نشود. به گفته وى، در واردات نهاده هاى ذرت، كنجاله سويا 
به كشور بايد محصوالت در سيلوها و انبارهاى متناسب بندرى 
به  مربوط  فقط  مكانيزاسيون  داد:  ادامه  وى  شوند.  سازى  ذخيره 
محصوالت زراعى نيست بلكه انتظار مى رود توسعه مكانيزاسيون 

در ناوگان حمل و نقل خوراك دام و طيور نيز اتفاق بيفتد.

ايران نيازمند واردات آب مى شود؟
گرچه ايران تا چند سال پيش صادر كننده آب مجازى به وفور 
بود و اكنون نيز اين اتفاق كم و بيش رخ مى دهد، اما به دليل 
خشكسالى هاى پى درپى بحث واردات آب نيز مطرح است و جزو 

طرح هاى در دست مطالعه وزارت نيرو است.
به گزارش ايسنا، ترس از بى آبى و خشكى ايران وزارت نيرو را 
وادار كرده كه به واردات آب نيز فكر كند، درست است كه اين 
ايده هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده اما وزير نيرو بر اين باور 
است كه از دو سال پيش روى اين ايده فكر شده و ممكن است 

در آينده عملياتى شود.
اين مساله نشان از عمق فاجعه بحران آب در كشور دارد و شايد 
در حال حاضر كه آب در دسترس همگان است اين موضوع درك 
درك  نباشد  نوشيدن  براى  آبى  ديگر  كه  زمانى  قطعا  اما  نشود، 

بى آبى و بحران آب ملموس تر خواهد شد.
ايران كشورى در منطقه خشك و نيمه خشك است، عالوه بر اين 
به دليل ازدياد برداشت از آب هاى زيرزمينى و كاهش آب هاى 
ميشود.  تر  نزديك  واقعى  خشكسالى  مرز  به  روز  هر  سطحى 
فكر  به  هم اكنون  از  كه  كند  مى  طلب  اينگونه  كشور  مصلحت 

آينده و نيامدن فرجام بى آبى ايران باشيم.
عالوه بر اين آمار گوياى اين است كه ميزان روان آب هاى كل 
كشور در سال جارى 54 ميليارد و 603 ميليون مترمكعب بوده 
ميليون   595 و  ميليارد   80 با  بلندمدت  ميانگين  به  نسبت  كه 
مترمكعب، 32 درصد كاهش داشته همچنين طبق آخرين داده ها 

42 درصد مخزن سدهاى كشور خالى است.
آب  مترمكعب  ميليارد   130 گذشته  هاى  سال  در  همچنين 
استحصالى در كشور وجود داشته اما در شرايط فعلى اين رقم به 
88 ميليارد مترمكعب كاهش يافته كه اين موضوع بيانگر كاهش 

25 درصدى ميزان آب استحصالى كشوراست.
كسرى  مترمكعب  ميليارد   120 فعلى  شرايط  در  ديگر  سوى  از 
مخزن در كشور وجود دارد كه قرار است طى برنامه 20 ساله اين 
عدد به صفر برسد و برنامه هاى متعددى براى آن در نظر گرفته 
شده اما باتوجه به اين مساله كه ايران در بين 180 كشور دنيا از 
لحاظ برخوردارى از منابع آب در رتبه 50 و در بين اين كشورها 
از لحاظ سرانه منابع آب در جايگاه 112 دنيا قرار دارد نمى توان 

خيلى به رفع اين بحران در آينده نزديك در كشور اميد داشت.
با همه اين تفاسير در مورد واردات آب و عملى شدن اين ايده 
و  كارشناسان  از  بسيارى  و  دارد  وجود  زيادى  هاى  انتقاد  نيز 
دست اندركاران حوزه آبى بر اين باورند كه باتوجه به هزينه هاى 
زياد اين كار دولت نمى تواند از عهده اين كار برآيد اما شايد چاره 
اى جز اين كار براى ايران وجود نداشته باشد در مجموع به نظر 
مى رسد كه بهترين راهكار در شرايط فعلى بسيج همگانى براى 

گذر از بحران آبى است.

نگاه اقتصاد

سه محصول ديگر سايپا گران شد
سايپا  خودروسازى  گروه  تيبا  قيمت  افزايش  بر  عالوه 
قيمت سه محصول وانت پرايد، برليانسH220 و برليانس 

H230 را نيز گران كرد.
دو روز گذشته اعالم شد كه گروه خودروسازى سايپا با ابالغ 
بخشنامه اى به نمايندگى هاى فروش خود قيمت خودروى تيبا 
مدل SX را 750 هزار تومان گران كرده است. اين خودرو 
پيش از اين به قيمت 24 ميليون و 100 هزار تومان عرضه 
مى شد اما سايپا از روز شنبه هفته جارى قيمت اين محصول را 

به 24 ميليون و 856 هزار تومان افزايش داده است.
در كنار اين خودرو قيمت وانت پرايد نيز با افزايش 616 هزار 
تومانى از 18 ميليون و 80 هزار تومان به 18 ميليون و 696 
هزار تومان افزايش يافته است. سايپا همچنين قيمت دو 
خودروى برليانسH220  و H230 (صندوق دار و هاچ بك) 
را نيز با افزايش 940 هزار تومانى از 38 ميليون و 10 هزار 
تومان به 38 ميليون و 950 هزار تومان افزايش يافته است.

مشخص نيست اقدام سايپا در افزايش قيمت اين خودروها 
با مجوز شوراى رقابت صورت گرفته يا اينكه اين شركت 

راسا و بدون مجوز، اقدام به افزايش قيمتها كرده است.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس:
نياز 11ميليارددالرى براى تكميل ميدان

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس گفت: با افزايش توليد 
گاز از ميدان گازى مشترك پارس جنوبى به روزانه 530 
ميليون متر مكعب در بهار سال 1396، برداشت ايران از 

اين ميدان با كشور قطر برابر خواهد شد.
«على اكبر شعبانپور» روز سه شنبه در نشست خبرى به 
فاز  پنج  اندازى  راه  با  امسال  افزود:  دولت  هفته  مناسبت 
توسعه ميدان گازى پارس جنوبى، حدود 100 ميليون متر 
مكعب به طور قطعى به توليد گاز كشور افزوده مى شود.

وى توليد فعلى گاز از ميدان مشترك پارس جنوبى را 430 
ميليون متر مكعب در روز اعالم كرد. شعبانپور تاكيد كرد، 
دالر  ميليارد  جنوبى 55  پارس  گازى  ميدان  توسعه  براى 
هزينه شده و براى تكميل فازهاى باقيمانده نيز به 10 تا 

11 ميليارد دالر سرمايه گذارى جديد نياز است.

رئيس سازمان امور مالياتى:
افزون بر 9 هزار ميليارد ريال درآمد مالياتى 

به بخش سالمت اختصاص يافت
اختصاص  به  اشاره  با  كشور  مالياتى  امور  سازمان  رئيس 
بخش  به  افزوده  ارزش  بر  ماليات  درآمد  از  درصد  يك 
سالمت گفت: در چهار ماه امسال 9 هزار و 200ميليارد 
ريال به اجراى طرح تحول نظام سالمت اختصاص يافت.
سيد كامل تقوى نژاد روز سه شنبه در آيين بهره بردارى از 
طرح هاى عمرانى شهرستان فارسان افزود: سال گذشته 
نيز از محل يك درصد از درآمد ماليات بر ارزش افزوده 
30 هزار ميليارد ريال به حوزه سالمت اختصاص داده شد.
ارزش  بر  ماليات  درآمد  از  درصد  سه  كه  اين  بيان  با  وى 
افزوده به صورت مستقيم در اختيار شهردارى قرار مى گيرد، 
اظهار كرد: سال گذشته 35 هزار ميليارد ريال عوارض به 
حساب شهردارى ها و دهيارى ها براى عمران و آبادانى 
شهرها واريز شد. تقوى نژاد به مشاركت و فرهنگ سازى 
بين مردم در بحث ماليات تاكيد كرد و گفت: ماليات بايد از 
افرادى گرفته شود كه از امكانات بيشترى استفاده مى كنند. 
وى بر هزينه درآمدهاى مالياتى در مناطق كمتر برخوردار و 

مستعد سرمايه گذارى تاكيد كرد.
تقوى نژاد افزود: در هفته دولت بايد تالش ها، فعاليت ها 

و دستاوردهاى دولت در مناطق مختلف تبيين شود.
دولت  كه  اين  بيان  با  كشور  مالياتى  امور  سازمان  رئيس 
خود را فرزند ملت و برآمده از ملت مى داند، گفت: دولت 
يازدهم به بحث پيشرفت هاى هسته اى و اقتصاد كشور 

كه با رفاه مردم سرو كار دارد، توجه ويژه داشته است.
نيازهاى  و  اقتصاد  به  توجهى  بى  كرد:  اظهار  نژاد  تقوى 
اعتمادى  بى  كه  است  معضالتى  از  يكى  مردم  اساسى 

مردم را به نظام و دولت بدنبال خواهد داشت.

رئيس سازمان امور مالياتى:
رشد هشت درصدى اقتصاد 

نيازمند 80 ميليارد دالر سرمايه گذارى است
هشت  رشد  گفت:  كشور  مالياتى  امور  سازمان  رئيس 
درصدى اقتصاد در برنامه ششم توسعه، نيازمند 80 ميليارد 

دالر سرمايه گذارى در كشور است.
سيدكامل تقوى نژاد در سفر به شهركرد با اشاره به پيش 
بينى برنامه ششم توسعه و همچنين منويات مقام معظم 
رهبرى براى دستيابى به رشد هشت درصدى اقتصاد گفت: 
در وضعيت كنونى و محدوديت بخش درآمد، اين سرمايه 
گذارى بايد از طريق خارجى انجام شود. وى با تاكيد بر اين 
كه جذب سرمايه گذار خارجى نيازمند ثبات و آرامش است، 
افزود: در دولت تدبير و اميد در درون جامعه و بخش هاى 

مختلف كشور اين آرامش و ثبات ايجاد شده است.
هاى  بخش  در  مردم  مشاركت  سطح  افزايش  به  وى 
به دولت  نسبت  مردم  بين  اعتماد  ايجاد  دليل  به  مختلف 
اشاره كرد و گفت: امروز در شاخص هاى مختلف دنيا و 
گزارش هاى مختلف، نظام جمهورى اسالمى نقطه امن 

در جهان براى حضور سرمايه گذار تعريف شده است.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: مهار تورم يكى 

از فعاليت هاى مهم دولت يازدهم بود.
درصد،   40 ارز  برابرى  چهار  افزايش  كرد:  اظهار  وى 
خانوارهاى ايرانى را دچار فقر كرده بود كه با مهار تورم در 

دولت يازدهم بخش عمده اين مشكالت رفع شد.
مجموع  از  تاكنون  امسال  ابتداى  از  افزود:  نژاد  تقوى 
افزوده و  ارزش  ماليات بر  بخش  شده در  درآمدهاى اخذ 
عوارض، يكهزار و 400 ميليارد ريال براى عمران و آبادانى 

به شهردارى ها و دهيارى ها پرداخت شد.
به گفته وى ،سال گذشته 35 هزار ميليارد ريال عوارض به 

حساب شهردارى ها و دهيارى ها واريز شد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: هم اكنون 50 درصد 
عمومى  بودجه  از  درصد  و 39  دولت  جارى  هاى  هزينه  از 

كشور از طريق ماليات تامين مى شود.

دريچه اقتصاد

سخنگوى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز به تشريح جزئيات مواد 55 و 56 قانون مبارزه 
كه  كرد  تصريح  و  پرداخت  ارز  و  كاال  قاچاق  با 
و  ورود  عدم  بر  اصل  قاچاق  كاالهاى  زمينه  در 
بعد اولويت با فروش كاال به صادرات است و در 
صورت امكانپذير نبودن صادرات بر اساس قانون 

بايد امحاى كاالى قاچاق انجام شود.
جمع  در  خورشيدى  قاسم  ايسنا،  گزارش  به 
جزئيات  مورد  در  توضيحاتى  ارائه  با  خبرنگاران 
آيين نامه 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
گفت: قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه مصوب 
دى ماه 1392 مجلس شوراى اسالمى است در 
مواد 55 و 56 مسئله فروش و امحاى كاالهاى 

مكشوفه قاچاق را تعيين تكليف كرده است.
مكشوفه  كاالهاى  با  ارتباط  در  افزود:  وى 
قاچاق آنچه كه حلقه و زنجيره مبارزه با قاچاق 
را تكميل مى كند عدم ورود كاالهاى مكشوفه 
اگر  يعنى  است،  داخلى  بازارهاى  به  قاچاق 
كاالى مكشوفه قاچاق چه توسط يك دستگاه 
و  آورى  جمع  سازمان  مثل  دولتى  و  اجرايى 
فروش اموال تمليكى به مزايده گذاشته شود و 
وارد بازار شود و چه احيانا توسط خود قاچاقچى 
وارد بازار شود، صدمات و لطمات اقتصادى آن 

نمى كند.   تفاوتى 
خورشيدى ادامه داد: اساسا اين سوال مطرح است 
كه چرا با قاچاق مبارزه مى كنيم؟ چون قاچاق كاال 
كاال  قاچاق  است.  داخلى  توليدات  كننده  تهديد 
باعث كاهش سطح اشتغال مى شود و بيكارى را 
افزايش مى دهد، تجارت قانونى را از صرفه خارج 
موانع  اصلى ترين  از  يكى  حقيقت   در  و  مى كند 

تحقق درامدهاى عمومى دولت است.
ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوى 
باشد  اميدوار  قاچاقچى  كه  وقتى  كرد:   اضافه 
توسط  اش  شده  ضبط  كاالى  شكلى  به  كه 
دستگاه هاى دولتى را باز برگرداند و با شركت 
براى  مجددا  را  كاال  اين  فروش،  مزايده  در 
موجب  مى تواند  طبيعى  طور  به  باشد  خود 
كه  قاچاقچى  فرد  يعنى  شود  فساد  ايجاد  فساد 
كااليش ضبط شده با بهره گيرى از محمل هاى 
مشترى  خودش  مى كند  سعى  قانونى  مختلف 
كاالى  خودش  و  باشد  خود  قاچاق  كاالى 

قاچاقى را كه وارد كرده بخرد.
زمينه  اين  در  گذشته  در  داد:  ادامه  خورشيدى 
مشاهده  مورد  يك  در  است.  افتاده  اتفاق  موارد 
شده كه فرد قاچاقچى چندين كانتينر كفش وارد 
كرده است اما كفش ها لنگه به لنگه بودند يعنى 
يا  بودند  پا  چپ  كفش ها  تمام  كانتينر  يك  در 
بودند،  پا  راست  كفش ها  همه  كانتينر  يك  در 
اختيار  در  و  شد  وارد  كاال  اين  كه  زمانى  بعد 
ضابطين قرار گرفت به عنوان اينكه يك مشت 
با  خورد  نمى  دردى  به  و  است  پا  چپ  كفش 
نازل ترين قيمت اين كفش ها را همان فرد در 
مزايده خريدارى كرد و بار ديگر با همين شيوه 
كفش هاى راست پا را خريده و بعد آن ها را جفت 

كرد و در بازار فروخت.
وى عنوان كرد: بعضى از واردكنندگان از برخى 
كااليشان  و  كردند  استفاده  نيز  ديگر  شيوه هاى 
كاالى  يا  قاچاق  كاالى  عنوان  به  شكلى  به  را 
قاچاق بالصاحب كه نزد مراجع مسئول مربوطه 
اموال  فروش  و  آورى  جمع  سازمان  جمله  از 
تمليكى قرار گرفته بود، مجددا خودشان آن كاال 

را خريدارى كرده اند.
خورشيدى افزود: كااليى مثل خودروهاى باالى 
وارد  است  ممنوع  وارداتش  كه  سى  سى   2500
سراغش  گمرك  در  كننده  وارد  فرد  اما  مى شود 
شود،  بالصاحب  و  مكشوفه  كاال  اين  تا  نرفته 
اختيار  در  دادگاه  توسط  خودرو  بعد  مرحله   در 
دستگاه  و  شده  گذاشته  ربط  ذى  دستگاه هاى 
مربوطه هم آن را به مزايده گذاشته و در نهايت 
خودش  كه  قاچاقى  كاالى  و  آمده  فرد  همان 
وارد كرده را خريده است؛ يعنى فسادى كه در 
فساد  دارد  وجود  فروش ها  و  مزايده ها  برگزارى 
كه  داليلى  از  يكى  لذا  است؛  مالحظه اى  قابل 
به  قاچاق  كاالى  ورود  عدم  بر  قانون گذار 
با  مبارزه  موضوع  كرده،  تاكيد  داخلى  بازارهاى 

فسادى از اين دست است.
سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز درباره 
امكان صادرات كاالهاى قاچاق مكشوفه تصريح 
كرد: قانون گذار در ماده دوم آيين نامه مبارزه با 
قاچاق  كاالهاى  كه  مى گويد  ارز  و  كاال  قاچاق 
صادرات  شرط  به  و  امكان  صورت  در  مكشوفه 
و با اخذ تضمين الزم مى تواند به فروش برسد؛ 

يعنى در ابتدا اصل بر عدم ورود كاالى قاچاق 
به بازار داخلى است و از طرف ديگر هم اصل بر 

صادرات اين نوع كاال است.
وى افزود: كاالهاى قاچاق مكشوفه در صورت 
امكان به شرط صادرات و با اخذ تضمين الزم 
به فروش مى رسد و در غير اين صورت مطابق 

مقررات اين آيين نامه امحاء مى شوند.
توزيع  و  فروش  اينكه  بيان  با  خورشيدى 
استثنا  موارد  در  جز  قاچاق  مكشوفه  كاالهاى 
امكان پذير نيست، عنوان كرد: قانون گذار در 
ماده سه اين آيين نامه گفته است كاالهايى كه 
و  دارد  وجود  جدى  نياز  داخلى  بازار  در  آن  به 
وارد  لطمه  خارجى  تجارت  و  داخلى  توليد  به 
صنعت،  وزارت خانه هاى  پيشنهاد  به  نمى سازند 
بهداشت  و  كشاورزى  جهاد  تجارت،  و  معدن 
وزيران  هيات  تصويب  صورت  در  و  مطرح 
غير  در  اما  شود  توزيع  داخل  بازار  در  مى تواند 
امكان پذير نيست.  عنوان  به هيچ  اين صورت 
البته تا كنون چنين موردى پيش نيامده است.

و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  مركزى  ستاد  سخنگوى 
سرمايه اى  قاچاق  كاالهاى  صادرات  درباره  ارز 
توضيح داد: سازمان جمع آورى اموال تمليكى براى 

كاالهاى سرمايه اى مثل خودرو و لوازم الكترونيكى 
بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
حداكثر چهار ماه از زمان قطعى شدن حكم دستگاه 
قضايى فرصت دارد تا براى اين كاالها مشترى پيدا 
كند و نسبت به فروش آن اقدام كند اگر در چهار 
ماه نتوانست براى شان مشترى پيدا كند اين كاالها 

بر اساس قانون بايد امحاء شوند.
وى تصريح كرد: حال سوالى كه مطرح مى شود 
اين است كه آيا اين اين كاالها را نمى توان در 
محروم  مناطق  و  مستضعفين  محرومين،  اختيار 
قرار داد؟ پاسخ روشن است، از نظر انسانى، دينى 
و مذهبى، محرومين هم صاحب كرامت انسانى 
هستند و اصال پسنديده دولت نيست كه كااليى 
كه تقلبى و غير استاندارد است يا بهداشتى بودن 
آن خدشه دار است را در اختيار محرومين قرار دهد.

خورشيدى افزود: ثانيا از منظر اقتصادى تقاضاى 
هم  جامعه  محرومين  بخش  توسط  موجود 
در  ما  مى شود،  تعريف  جامعه  كل  تقاضاى  در 
كشور براى هر كااليى يك تقاضاى كل داريم 
طريق  از  را  محروم  قشر  تقاضاى  بخواهيم  اگر 
و  توليد  به  هم  باز  كنيم  تامين  قاچاق  كاالهاى 

اشتغال و تجارت قانونى ضربه زده ايم. 

سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق كاال مطرح كرد؛

پشت پرده فساد مزايده  كاالهاى قاچاق

طرح ريجسترى تلفن همراه به كجا رسيد؟
سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: 
با  همراه  تلفن  گوشى  كردن  دار  شناسه  و  ثبت 

همكارى نهادهاى مرتبط در حال انجام است.
قاسم خورشيدى سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز اظهار داشت: تجهيزات سخت افزارى 
و نرم افزارى الزم براى اجراى طرح ريجسترى 
و  است  شده  نصب  گانه  سه  اپراتورهاى  در 
آزمايش هاى مرتبط صورت گرفته كه اين روند 

به خوبى درحال اجراست.
خصوص  در  موجود  موانع  به  اشاره  با  وى 
پيشرفت  به  توجه  با  افزود:  طرح،  اين  اجراى 
مسائل  پيچيده ترين  مى توان  تكنولوژى 
هر  داد  انجام  را  الكترونيكى  امور  با  مرتبط 
چند ممكن است اين امر زمان بر و پر هزينه 
هستيم  بين  خوش  موضوع  اين  به  اما  باشد 
چراكه وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت 
حال  در  گانه  سه  اپراتورهاى  و  ارتباطات 

هستند. امور  پيگيرى 

فنى  عمليات  در  كرد:  تصريح  خورشيدى 
صنفى  اتحاديه  هاى  و  واحد  ريجسترى، 
توجه  با  اما  ندارند  مستقيم  مشاركت  خودشان 
از  و  داشته ايم  اصناف  اين  با  كه  مذاكراتى  به 

و  پاكسازى  آنها  خود  اصلى  هدف  كه  آنجايى 
شفاف سازى امور مربوط به تلفن همراه است، 
با  را  كامل  همكارى  موضوع  اين  تحقق  در 
نهادهاى  و  ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد 

دارند. مرتبط 
افزايش تعداد دستگاه هاى ايكس رى 

در گمرك
وى در ادامه به اضافه شدن دستگاه هاى ايكس رى 
در گمرك اشاره كرد و گفت: در حال حاضر توان 
توليد دستگاه ايكس رى در داخل كشور وجود دارد و 
بر اساس برنامه هايى كه گمرك طراحى كرده ،تعداد 

اين دستگاه ها  به سرعت در حال افزايش است.
قاسم خورشيدى اذعان داشت: در سال هاى اخير 
تعداد دستگاه هاى ايكس رى از 11 به 21 عدد 
افزايش يافته است كه اين تعداد يا توليد داخل 
بوده  و يا دستگاه هايى است كه در زمان  گذشته 

وارد شده اما مورد استفاده قرار نگرفته بود.
برون  برنامه  گمرك  كرد:  تأكيد  پايان  در  وى 
در  خصوصى  بخش  سرمايه گذارى  و  سپارى 
تأمين دستگاه هاى ايكس رى را پيگيرى مى كند 
دريافت  طريق  از  تواند  مى  خصوصى  بخش  و 

تعرفه منابع مالى مصرف شده را بازگرداند.

از  گزارشى  مركزى  بانك  نظارت  سابق  معاون 
آخرين وضعيت تسويه و تعيين تكليف سپرده هاى 
موسسه منحله ميزان اعالم كرد و گفت كه بدهى 
ميليارد   1000 تا  موسسه  اين  به  شانديز  پديده 
را  آن  پرداخت  توان  ولى  يافته،  افزايش  تومان 
ندارد، از اين رو كامال غيرنقدى تسويه خواهد شد.
واگذارى  از  ماه   9 حدود  در  ايسنا،  گزارش  به 
و  صادرات  بانك  به  ميزان  شده  منحل  موسسه 
تعيين تكليف مرحله اى سپرده گذاران اين موسسه، 
از اول شهريورماه پرداختى ها تا سقف 50 ميليون 

تومان سپرده از سوى بانك عامل آغاز شد.
مقام  قائم   – تهرانفر  حميد  كه  اخبارى  آخرين 

بانك صادرات – اعالم كرده حاكى از آن است كه 
در پايان پرداخت هاى تا سقف 50 ميليونى تا 96 
درصد سپرده گذاران ميزان تعيين تكليف خواهند 
شد. در عين حال كه تعداد باقى مانده نيز در ادامه 
اين  در  مشكلى  و  مى گيرند  قرار  رسيدگى  مورد 
رابطه وجود ندارد و موضوع با هماهنگى با هيات 

تصفيه و مقامات استانى در حال انجام است.
پديده  شانديز توان پرداخت نقدى ندارد

تسويه  روال  درباره  صادرات،  بانك  مقام  قائم 
عنوان  نيز  ميزان  موسسه  از  دريافتى  تسهيالت 
موسسه  اين  شدن  منحل  با  ابتدا   در  كه  كرد 
بود،  مواجه  مشكل  با  حدى  تا  مطالبات  وصول 

اما در ادامه كه به بانك صادرات واگذار شد با 
اكنون  گرفته  انجام  برنامه ريزى هاى  به  توجه 
جريان وصول اقساط در روال مناسبى قرارگرفته 

و پرداخت مى شود.
ميليارد   800 بدهى  به  زمينه  اين  در  تهرانفر، 
تومانى پديده شانديز كه از بزرگ ترين بدهكاران 
به ميزان بوده و موجبات كمبود نقدينگى براى 
بود  آورده  فراهم  را  سپرده گذاران  اموال  تسويه 

اشاره كرد و توضيحاتى داد.
وى گفت كه پديده شانديز اكنون  با مشكالت 
بخش  اين كه  به  توجه  با  و  است  مواجه  زيادى 
در  و  كرده  تبديل  ملك  به  را  منابع  از  زيادى 
شرايط فعلى امكان فروش تمام امالك در بازار 
مسكن و امالك وجود دارد، توان فروش بسيار 
به  را  خود  بدهى  نمى تواند  پديده  و  بوده  پايين 

طور نقد پرداخت كند.
در  گفت:  همچنين  صادرات  بانك  مقام  قائم 
حال حاضر ميزان بدهى پديده شانديز به بانك 
 1000 به  بررسى ها  شدن  نهايى  با  صادرات 
ميليارد تومان افزايش يافته، اما پديده نمى تواند 
آن را نقدى پرداخت كند، از اين رو در ازاى ملك 

تسويه خواهد شد.
نحوه تامين مالى تسويه بدهى ميزان

تهرانفر همچنين درباره  تامين مالى براى تعيين 
تكليف سپرده هاى ميزان، با اشاره به حجم حدود 
موسسه  نزد  مردم  سپرده هاى  ميلياردى   3300
ميزان در زمان فروپاشى اعالم كرد كه با تسويه 

بخشى از اين سپرده ها هنگامى كه موسسه به 
ميليارد  حدود 2500  شد،  واگذار  صادرات  بانك 

تومان بوده است.
وى ادامه داد:  به هر حال اين موسسه دارايى هايى 
هم داشته كه به فروش رفته، اما آنقدر نبود كه بتواند 
كفاف بدهى هاى خود را بدهد، از سويى ديگر با 
توجه به شرايطى كه در بازار امالك وجود دارد، تمام 
دارايى هاى غيرنقدى اعم از ملك و ساختمان هاى 
اين موسسه توان فروش نداشته است. قائم مقام 
حال  در  اساس  اين  بر  داد:  ادامه  صادرات،  بانك 
با  ميزان  سپرده هاى  و  بدهى ها  از  بخشى  حاضر 
استفاده از منابع بانك صادرات پرداخت مى شود كه 
چندان هم به نفع نقدينگى آن نيست، اما در ادامه 
با فروش امالك و ساير دارايى هايى  اين موسسه 

جايگزين خواهد شد.
اختالس بعيد است

معاون سابق نظارت بانك مركزى در رابطه با وضعيت 
مديران و مسئوالن موسسه ميزان در جريان مسائل 
پيش آمده نيز، عنوان كرد كه اين موضوع در حيطه 
دادستانى و قضايى بوده و در مورد آن تصميم گيرى 

مى كنند  كه در حال رسيدگى است.
موضوع  تاكنون  آيا  اين كه  مورد  در  تهرانفر 
مطرح  ميزان  موسسه  مديران  سوى  از  اختالس 
شده گفت كه در اين باره هنوز موضوعى اعالم 
نشده، اما بعيد به نظر مى رسد كه مشكالت ميزان 
از اختالس شروع شده باشد، بلكه بيشتر به  نبود 

تجربه مديريتى در اين موسسه بر مى گردد.

تهرانفر اعالم كرد ؛

تسويه بدهى 1000 ميلياردى پديده به ميزان با ملك



متولدين فروردين ماه
كارهاى زيادى داريد كه بايد انجام شان دهيد، البته امروز نمى توانيد 
به همه ى آن ها برسيد. دوست داريد كمى هم اوقات فراغت داشته 
باشيد، اما خيلى زود متوجه خواهيد شد كه اكنون نمى توانيد براى 
خودتان خوشگذرانى كنيد. خوشبختانه مى توانيد در مواجه با شرايط 
آنى و غير منتظره واكنش سنجيده اى داشته باشيد. قبل از اين كه 
به هر دعوتى پاسخ مثبت بدهيد، بايد اول از همه ببينيد كه با اين كار 
چه قدر به حجم برنامه هاى تان اضافه مى شود يا اين كه مجبوريد 

به خاطر آن از انجام كدام كارها صرف نظر كنيد.
متولدين ارديبهشت ماه

منزل  در  كه  است  فرصت  بهترين  امروز  كه  كنيد  مى  احساس 
بمانيد و روى كارهاى خالقانه اى كه انجام آن ها مدت ها عقب 
افتاده بود تمركز كنيد. امروز هر كارى كه انجام مى دهيد روياهاى 
تان شما را رها نمى كنند، هر كجا كه برويد آن ها هم با شما 
مى آيند. اكنون نياز داريد كه تعامالت اجتماعى داشته باشيد، اما 
از طرفى هم دل تان مى خواهد كه كسى را نبينيد و تنها بمانيد. 

متولدين خرداد ماه
امروز خيلى سرتان شلوغ است و در محل كار مشغله هاى زيادى 
داريد كه بايد به آن ها رسيدگى كنيد، با اين حال هنوز حواس تان به 
اهداف بلند مدت تان هست. اكنون به شدت نياز داريد كه نتيجه ى 
اقدامات تان را به شكل ملموس حس كنيد، پس شايد مجبور شويد 
هر چه زودتر برنامه هاى تان را در اين راستا اصالح نماييد. مى دانيد 
كه مى خواهيد چه كار كنيد، اما ممكن است انرژى تان زود تمام 
شود. يادتان باشد كه نبايد حواس تان را با امور بيهوده پرت كنيد. به 
جاى اين كه به احتماالت فكر كنيد و مدام در حال روياپردازى باشد 

بهتر است به كارى كه در دست انجام داريد توجه كنيد.
متولدين تير ماه

رجوع  رفع  خالقانه  اى  شيوه  به  را  خود  مالى  مسايل  بتوانيد  اگر 
كنيد مى توانيد به پيامد دلخواه تان دست پيدا كنيد. شايد هنوز 
آن طور كه بايد و شايد روى برنامه هاى تان تمركز نكرده باشيد، 
اما خوشبختانه اين قابليت را داريد كه موانع احتمالى را از سر راه 
برداريد، اكنون موانعى وجود دارند كه نمى گذارند چيزهايى را كه 
مى خواهيد داشته باشيد به راحتى خريدارى كنيد. بايد حواس تان 
به سالمت راهى كه طى مى كنيد باشد، اشكالى ندارد اگر دوست 

داريد خريد كند، اما به شرط اين كه خودتان را گول نزنيد.
متولدين مرداد ماه

تمام تالش تان را مى كنيد كه ديگران از برنامه هاى شما باخبر نشوند، 
اما به نظر مى رسد كه همه مى دانند در فكر شما چه مى گذرد. معموًال 
كسى نيستيد كه خودش را در تاريكى ها پنهان كند، اما به هر حال امروز 
دل تان نمى خواهد كه كسى از احساسات تان چيزى بداند. مثل اين 
مى مانند كه اكنون همه ى تصورات و افكارتان بر پيشانى شما نقش 
مى بندد و همه مى توانند آن را بخوانند. لزومى ندارد با ديگران قطع 
رابطه كنيد، شايد تعامل با آن ها به شما كمك كند تا خواسته هاى تان 
مشخص تر شوند. اجازه ندهيد كه غرور بيجا مانع ارتباط شما با كسانى 

شود كه دوست شان داريد.
متولدين شهريور ماه

امروز تصميم داريد همه ى آن چه را در ذهن تان مى گذرد فاش 
نكنيد و البته دليل خوبى هم براى اين پنهان كارى داريد. شايد 
ديگران به اشتباه فكر كنند كه شما همه چيز را به آن مى گوييد، اما 
اين فقط يك تصور غلط است. تمايل داريد كه به طريقى ديگران را 

دور بزنيد و احساسات تان را مخفى نگه داريد.
متولدين مهر ماه

اما  ندارد،  بازگشتى  كه  هستيد  اى  نقطه  در  كنيد  مى  احساس 
نمى دانيد كه اكنون چه اتفاقى در زندگى تان افتاده كه اين احساس 
تصميم  يك  كه  باشد  الزم  امروز  شايد  كند.  مى  القا  شما  به  را 
مهم بگيرد، اين تصميم مى تواند روى آينده ى شما تأثير پايدار 
بگذارد. خودتان نسبت به پيامد اقدامات تان خوش بين هستيد، اما 
تان  مشوش  كه  داريد  هايى  نگرانى  نزديك  ى  آينده  ى  درباره 
كرده است. شما قابليت موفق شدن را داريد، اما اجازه ندهيد كه 

بار سنگين وظايف روى اين قابليت شما تأثير منفى بگذارد.
متولدين آبان ماه

دست و پنجه نرم كردن با تضاد بين عقل و احساس براى شما يك 
نبرد آشناست. با توجه به عقل تان مى دانيد كه اكنون بايد چه كار كنيد، 
اما احساس تان چيز ديگرى را به شما مى گويد و چندان از كارى كه 
مى خواهيد انجام دهيد مطمئن نيست. فرصت هاى جذاب و فريبنده اى 
در آينده ى شما وجود دارد كه نمى خواهيد آن ها را به خطر بيندازيد. 
اكنون زمان مناسبى براى به هم ريختن كارها نيست، آن هم فقط به اين 
دليل كه از روند امور مطمئن نيستيد. صبر كنيد، همه چيز خيلى زودتر از 

چيزى كه فكرش را مى كنيد روشن خواهد شد.
متولدين آذر ماه

طبيعى است كه امروز نقش يك رهبر را ايفا كنيد، زيرا به راحتى مى 
توانيد ديگران را به هر كارى كه دل تان مى خواهد ترغيب كنيد. ايده 
ى خوبى است كه از مهارت هاى كالمى و رفتارى خود استفاده كنيد 
كه بسيار هم ترغيب كننده اند، اما اگر ديگران را به مسيرى هدايت 
نماييد كه سنجيده نيست ممكن است مشكل درست شود. قبل از اين 
كه ديگران به شما بگويند خودتان جلوى كار غلط را بگيريد. اگر از 
همين اآلن جلوى اشتباهات تان را بگيريد بهتر از اين است كه ديرتر 

مجبور شويد با پيامدهاى ناخوشايند آن دست و پنجه نرم كنيد.
متولدين دى ماه

سطحى  و  عمق  كم  مسايل  درگير  را  خودتان  كه  نداريد  دوست 
كنيد. اكنون تصميم داريد كه به معنويات بپردازيد، يعنى آن دسته از 
مفاهيمى كه بر وقايع پيرامون مان سايه مى افكنند. اين سفر درونى 
كار ساده اى نيست، ممكن است جايى كه انتظارش را نداريد زخمى 
كهنه دهن باز كند و شما را آزار دهد. اگر مواجه با اتفاقات ناخوشايند 

گذشته را بپذيريد راحت تر مى توانيد با آن ها كنار بياييد.
متولدين بهمن ماه

اكنون سه سياره در هفتمين خانه در طالع شما يعنى خانه ى روابط 
جمع شده اند، از اين رو هر كارى كه انجام مى دهيد خيلى زود 
واكنش ديگران را نسبت به آن مى بينيد. بازخوردهايى كه دريافت 
مى كنيد آن چيزى نيستند كه انتظارش را داشتيد. بايد اتفاقات 
زمان و انرژى  مجبور شويد  مديريت كنيد، حتى اگر  را  پيش رو 
زيادى صرف كنيد. لزومى ندارد كه سفت و سخت به زمان بندى 
هاى از پيش تعيين شده بچسبيد، بايد بدانيد كه نمى توانيد روند 
امور را تغيير دهيد. براى اين كه راحت تر با فشارهاى موجود كنار 

بياييد بايد دست از كنترل همه جانبه ى امور برداريد.
متولدين اسفند ماه

اكنون وظايف مهمى داريد كه بايد به آن ها رسيدگى كنيد. پس 
فرصتى براى روياپردازى باقى نمى ماند. اما هيچ كس نمى تواند 
مانع ميل درونى شما براى خيالبافى شود. هر بار كه از عالم واقعيت 
دور مى شويد خيلى زود حواس تان سر جا مى آيد، زيرا كارهاى 
زيادى هست كه بايد انجام شان دهيد. مهلتى كه براى انجام كارها 
نگران  بگيريد.  جدى  را  آن  پس  است،  واقعى  شده  داده  شما  به 

نباشيد، فردا اين حس ضرورت و عجله فروكش خواهد كرد.

 ميگو پلو با كشمش و 8 راز پخت آن
مواد الزم براى براى 4 نفر :

300 گرم ميگو    
1 ليوان پياز خردشده   
4 ليوان برنج    
2 عدد سيب زمينى متوسط   

9 قاشق غذاخورى كشمش    
به مقدار دلخواه گرد ليمو    

4 قاشق غذاخورى  روغن كانوال   
نمك، زردچوبه و فلفل قرمز به مقدار دلخواه  

طرز تهيه :
آبشان  بگذاريد  و  بشوييد  و  كنيد  پاك  را  ميگوها  ابتدا 
كامًال برود. در تابه اى بزرگ، پياز را در 2 قاشق غذاخورى 
روغن تفت دهيد تا طاليى شود. سپس ميگوها را به آن 

بيفزاييد و به آن نمك، زردچوبه و فلفل قرمز بزنيد.
پس از گذشت 2 تا 3 دقيقه، كشمش ها را اضافه كنيد و 

با ميگوها تفت دهيد.
سيب زمينى ها را نگينى خرد و در 2 قاشق غذاخورى 
روغن باقيمانده سرخ كنيد و پس از سرخ شدن، مقدارى 

گرد ليمو به آن ها بيفزاييد.
در مرحله ديگر، در قابلمه اى برنج را بجوشانيد و آبكش 
كنيد و سپس ال به الى برنج از مخلوط ميگو و كشمش و 
سيب زمينى سرخ شده بريزيد و آن قدر اين كار را تكرار 

كنيد تا تمام مواد به پايان برسد. 
اين  به  بكشد.  دم  دقيقه  تا 20  برنج 15  بگذاريد  سپس 
از  قبل  بود.  خواهد  خوردن  آماده  شما  غذاى  ترتيب 
كمى  در  را  آن ها  حتماً  ميگوپلو  در  سيب زمينى  ريختن 
روغن تفت دهيد. زيرا در غير اين صورت، هنگام افزودن 

به غذا له خواهد شد.

جوجه كباب تابه اى
مواد الزم :

دو عدد سينه مرغ كامل فيله مرغ   
يك چهارم ليوان آب ليمو   

2 عدد بزرگ پياز   
به مقدار الزم نمك و فلفل  
به مقدار الزم ادويه و زردچوبه  
به مقدار الزم زعفران آب كرده  

طرز تهيه :
ابتدا مرغ را تكه تكه كرده و سپس پياز را رنده كنيد و 
آب ليمو، نمك و ادويه جات و زعفران آب كرده را به آن 
اضافه كنيد مرغ ها را در اين سس بدست آمده بچينيد و 
بگذاريد از شب تا صبح داخل سس بماند. و صبح تابه را 
روى شعله ماليم قرار دهيد روغن به ميزان كافى ريخته و 
مرغ ها را از درون سس در آوريد و به سيخ هاى كوچك 
( سيخ هاى چوبى ) بزنيد و داخل تابه بچينيد و شعله را 
كم كنيد و در ظرف را بگذاريد تا بخار كند و بپزد و در 

آخر در تابه را برداريد تا جوجه ها سرخ شوند.
نكته براى پخت جوجه كباب تابه اى :

ديگر نيازى به آب ندارد خودش آب مى افتد پخته مى شود 
و سرخ مى شود. 

خورش فسنجان با به
مواد الزم براى خورش فسنجان با به :

1 عدد پياز    
500 گرم گردو   

4 تكه مرغ   
4 قاشق غذاخورى رب انار   

1 عدد به   
به ميزان الزم نمك   
به ميزان الزم ادويه   

طرز تهيه :
در قابلمه اى روى حرارت متوسط، كمى روغن بريزيد و 
پياز و گردو را در آن تفت دهيد. 2 ليوان آب در آن بريزيد 

و بگذاريد براى120 دقيقه بپزد.
در اين ميان، در ماهيتابه اى روى حرارت متوسط كمى 

روغن بريزيد و مرغ را در آن تفت دهيد.
مرغ را به همراه رب انار به تركيب گردو و پياز اضافه كنيد 

و بگذاريد تا غذا جا بيافتد.
در نهايت به، نمك و ادويه هاى دلخواهتان را اضافه كنيد 

و 30 دقيقه ديگر بپزيد.
نكاتى در مورد تهيه ى خورش فسنجان با به :

1- پياز را ريز خرد كنيد.
2- گردو را چرخ كنيد.

3- پوست به ها را جدا كنيد و آن را ورقه ورقه كنيد.

اسنك گوشت
مواد الزم :

300 گرم گوشت چرخ كرده   
1 عدد متوسط فلفل دلمه اى   

در صورت تمايل قارچ    
به ميزان الزم پنير پيتزا    
به ميزان الزم آويشن، نمك، فلفل، زردچوبه  

نصف بسته نان اسنك  
طرز تهيه :

اول يك پياز كوچك را خاللى ريز خرد مى كنيم و تفت
 مى دهيم به طورى كه سرخ شود بعد گوشت چرخ شده را 
اضافه مى كنيم و تفت مى دهيم زردچوبه و نمك و فلفل را 
مى زنيم و نصف ليوان آب مى ريزيم تا خوب بپزد بعد از نيم ساعت 
فلفل دلمه ريز شده را اضافه مى كنيم و حدودا 5 دقيقه تفت 
اضافه  را  آويشن  شد  كشيده  مواد  آب  وقتى  دهيم  مى 

مى كنيم و كنار مى گذاريم.
مواد را مى گذاريم روى نان اسنك و مقدارى پنير پيتزا 
مواد  روى  ديگر  اسنك  نان  يك  و  ريزيم  مى  مواد  روى 
مى گذاريم و درون اسنك پز قرار مى دهيم اين كار را 
تا وقتى كه موادمان تمام شود ادامه مى دهيم وقتى كه 

آماده شد با سس سفيد و سس قرمز سرو مى كنيم.

چقدر خودتان را با ديگران مقايسه مى كنيد؟ 
در كارزار زندگى چقدر حس رقابت تان، شبيه 
حسادت است؟  شايد فكر مى كنيد كسى نبايد 

درنردبان زندگى باالتر از شما بايستد.
حسادت احساسى بسيار موزى است، يادآورى 
موفقيت هايى است كه نداشته ايد، تجربياتى كه 
نداشته ايد، ارتباطاتى كه دوست داشتيد داشته 
باشيد، هر چيزى كه به شما احساس «كمتر» 
بودن مى دهد.اما مى توان رقابت را جايگزين 
حسادت كرد و مدام بر زندگى غر نزد. شايد راه 

كارهاى زير مثمر باشد.
موفقيت شما در گرو موفقيت ديگران

داشتن حسى جز شادى براى موفقيت ديگران، 
مسدود  را  شما   شادى  و  موفقيت  شانس 
مى كند.طبق قانون جذب، با غوطه خوردن در 
فكر چيزهايى كه ديگران دارند و شما نداريد، از 
آن حس نداشتن بيشتر به سمت خودتان جذب 
خواهيد كرد. اين يعنى چيزهايى كه مى خواهيد 
مى كنيد.اگر  دورتر  خودتان  از  را  باشيد  داشته 
جشن  ديگران  موفقيت  و  شادى  براى  بتوانيد 
بگيريد به جهان اين پيام را مى دهيد كه «من 

هم از اين موفقيت به دست مى آورم».
بستگى  شما  احساسات  انرژى  به  چيز  همه 

دارد. ناراحت شدن بخاطر شادى ديگران اصًال 
حس خوبى نيست بنابراين نمى تواند چيزهاى 
خوبى را جذب كرد. شاد شدن بخاطر موفقيت 
ديگران حس بسيار خوبى ، بنابراين به ايجاد 
خوبى هاى بيشتر هم براى شما و هم براى آن 

فرد كمك خواهد كرد.
تجربيات مثبت ديگران را ببينيد

ديدن تجربيات مثبت ديگران شما را در آستانه 
آن تجربيات قرار مى  دهد.با ديدن اينكه يكى از 
دوستانتان شغلى عالى با درآمدى فوق العاده دارد، 
ممكن است خيلى راحت دچار حسادت شويد. اما 
درمقابل اگر از اين جهت به آن نگاه كنيد كه 
چنين شغل هايى وجود دارد، به شما هدف مى دهد 
كه به سمت آن برويد و امكانات بسيار زيادى كه 

در جهان وجود دارد را به شما نشان مى دهد.
عقيده  اين  با  مى كند  كمك  ما  به  همچنين 
منفى جامعه مقابله كنيم. فرصت زيادى براى 
ما وجود ندارد. بنابراين اگر كسى به چيزى كه 
شانس  است،  كرده  پيدا  دست  مى خواهيم  ما 
بسيار  كنيم  پيدا  دست  آن  به  هم  ما  اينكه 
داشته  باور  كه،  است  اين  مى شود.واقعيت  كم 
كافى  فرصت  افراد  همه  براى  هميشه  باشيد، 
وجود دارد. فقط بايد به دنبال آن باشيد. افراد 

حسود هميشه اين ترس را دارند كه همسر خود 
را از دست بدهند و به همين دليل نمى توانند به 

طرف مقابل خود اعتماد كنند
يك ساكن موقتى

همه چيز در اين دنيا موقتى است، همه چيز به 
بفهميد  اينكه  است.  تغيير  حال  در  مداوم  طور 
قسمت هاى  همه  در  است  موقتى  چيز  همه 
در مقابله  زندگى تان معجزه مى كند، مخصوصاً 
با حسادت.ثروتى كه مى بينيد دوست تان تجربه 
مى كند، ممكن است طى يك سال از بين برود. 
كه دوستتان دارد  فوق العاده اى  احساسى  رابطه 
ممكن است طى يك ماه بر هم بخورد. شرايط 
ناهموارى كه خودتان با آن دست و پنجه نرم 
رو  اين  از  روز  يك  طى  است  ممكن  مى كنيد، 
به آن رو شود.منظور اين نيست كه با دانستن 
اينكه شادى و موفقيت ديگران هميشگى نيست 
احساس راحتى پيدا كنيد. اين فقط كمك تان 
مى كند كه بفهميد همه چيز دنيا براى همه آدم 
نمى آيد. پيش  ما  براى  فقط  سختى ها  هاست. 
تغيير  حال  در  مدام  زندگى  شرايط  و  موقعيت 
از  زيادى  انرژى  و  وقت  اينكه  بنابراين  است. 
يا  آن  براى  خوردن  افسوس  صرف  را  خودتان 
وقت  فقط  كنيد،  بهتر  چيزى  براى  كردن  آرزو 

تان را تلف مى كند.
قدردان باشيد

قدردانى از چيزهايى كه دارم فكر چيزهايى كه 
مى كند.اگر  شيرين تر  را  باشم  داشته  مى توانم 
بدانيد  را  داريد  االن  كه  تجربياتى  قدر  بتوانيد 
باشند  منفى  تجربياتى  ظاهر  در  اگر  حتى   -
مى كند  ايجاد  شما  در  بزرگترى  ظرفيت   -
دهيد.  تشخيص  بهتر  را  مثبت  تجربيات  كه 
زندگى تان  در  كه  چيزهايى  براى  تالش  با 
ايدآل نيستند، به چيزى بسيار بزرگ دست پيدا 
مى كنيد. رشد. و رشد براى تغييرى كه به دنبال 

آن هستيد، در زندگى تان جا باز مى كند.
حسادت ممنوع!

عين  در  و  بى فايده   كامال  حس  حسادت  چرا 

و  منفى  حس  اين  از  وبايد  است  مضرى  حال 
مخرب دورى كنيد.

تاثير حسادت روى شغل
كار   محيط  در  همكاران  به  كردن  حسادت 
تاثير  شغلِى  وضعيت  روى  بدى  شكل  به 
مى گذارد. بيشتر اوقات فردى كه به همكاران 
ناخواسته  يا  خواسته  مى كنند  حسادت  خود 
امر  اين  و  مى كند  توهين  آنها  به  رفتارش  در 

موقعيت شغلى او را به خطر مى اندازد.
از دست دادن دوستان نزديك

بهترى  نمره  دوستانتان  كه  مواقعى  بيشتر 
حسادت  حس  آنها  به  است  ممكن  مى گيرند 
داشته باشيد. اين ماهيت انسان است كه تمايل 
داشته باشد جايگاه خود را نسبت به ديگران ارتقا 
دهد و از موفقيت ديگران ناراحت شود،  اما نكته 
مهم آن است تا بتوان بر اين حس غلبه كرد و به 
جاى حسادت كردن به موفقيت ديگران تالش 

كنيم كه موفقيت هاى خودمان را بيشتر كنيم.
از دست دادن روابط خانوادگى

روابط  افراد  كه  دارد  وجود  زيادى  مواقع 
دست  از  حسادت  دليل  به  را  خانوادگى شان 
به  خانواده  اعضاى  بين  حسادت  مى دهند. 
درگيرى و دعوا منجر مى شود. همچنين حسادت 
بين خواهرها و برادرها مى تواند نزديكى خانواده 
را از بين ببرد كه در اين ميان والدين بيشترين 
باور  كه،  است  اين  مى بينند.واقعيت  را  آسيب 
فرصت  افراد  همه  براى  هميشه  باشيد،  داشته 

كافى وجود دارد. فقط بايد به دنبال آن باشيد.
حقير شدن

مى شود  گرفته  نظر  در  بدى  رفتار  حسادت 
حس  و  مى شود  فرد  ناراحتى  موجب  كه  چرا 
مى آورد.  بوجود  او  در  را  جانبه اى  همه  ترس 
نزديكى  فرد  هيچ  مى كند  احساس  حسود  فرد 
براى او نمانده و به تدريج احساس حقارت در 
او آغاز مى شود. همچنين بر نوع تفكرات فرد 
جوانب  به  تنها  مى شود  باعث  و  گذاشته  تاثير 

منفى مسائل توجه كند.

چرا حسادت مى كنيم؟

بى نقصى  و  فوق العاده  مدارك  تمام  مهارت  با 
ابتكارى  كامًال  رزومه ايى  و  مى كنيد  تهيه 
طراحى مى نمائيد، لباس مرتبى براى مصاحبه 
كرده،  كسب  را  اول  رتبه  و  مى كنيد  تن  بر 
سرانجام  و  مى پذيريد  را  آن ها  پيشنهادات 

جايگاه خود را كسب مى كنيد...
تبريك! اكنون بخش جالب كار آغاز مى گردد: 
براى  واقعى.  كار  انجام  و  آستين ها  زدن  باال 
حفظ تاثير باورنكردنى بر روى هم تيمى هاى 
از  فراتر  تفكر  مبتكر  ليوايز،  ليسا  از  ما  خود، 
رهبرى، خواستيم تا روش هايى را براى تحت 
با  كار  اول  هفته  در  اطرافيان  دادن  قرار  تاثير 
را  زير  فوق العاده  نكته   5 بگذارد.  ميان  در  ما 
همكاران  و  رئيس  كه  شويد  آماده  و  بخوانيد 
خود را در هفته اول كار تحت تاثير قرار دهيد.

1. تا جايى كه مى توانيد، بياموزيد
اول  هفته  كه  مى دهم  اطمينان  شما  به 
از  رگبارى  بود،  خواهد  آموزش  از  مملو  كارى 
منطقى  كامًال  بود.  خواهد  پيش  در  اطالعات 

است و همانطور كه مى دانيد، قدم مى زنيد و تا 
جايى كه امكان دارد اطالعات كسب مى كنيد. 
ليسا اينچنين شرح مى دهد كه، يادگيرى سريع 
شغل  در  اطرافيان  دادن  قرار  تاثير  تحت  كليد 
را  خود  يادگيرى  سبك  بنابراين  جديداست، 
را  اطالعات  چگونه  كه  نمى دانيد  بياموزيد. 
پردازش كنيد؟ از يك تست آنالين بهره ببريد 
تا نتايج شنيدارى، ديدارى يا حركتى را بررسى 
كنيد. از نتايج در راستاى رسيدن به هدف خود 

بهره ببريد.
سريع تر  مى توانيد  كجا  كه  دريابيد   .2

تاثيرگذار باشيد
اهداف  راستاى  در  بيشتر  افكارتان  هرچه 
نشان  خاطر  ليسا  است.  بهتر  باشد،  شركت 
مى سازد كه، در طول اولين هفته بيشتر زمان 
شما صرف يادگيرى زيرو بم ها مى شود، اما اگر 
نبريد،  بهره  شركت  منافع  راستاى  در  آن ها  از 
مانع از پيشرفت و ترفيع سريع شما خواهد شد. 
ايده هاى  اگرچه  كه،  گفت  ما  به  همچنين  او 

جديد  حرفه  در  تاثيرتان  نحوه  درباره  شما 
فرضى است، اما باهوش باشيد و از هفته هاى 
نخست براى تحقق فرضيات خود بهره جوئيد. 
بدين ترتيب راه هاى موفقيت شركت را كشف 

خواهيد كرد. 
افراد  به  را  خود  حتى االمكان   .3

متعددى معرفى كنيد
نهراسيد كه در كجا با ديگران مالقات مى كنيد 
ليسا  آسانسور،  يا  آبدارخانه  در  آشپزخانه،  در 
سالم  بزنيد،  لبخند  فقط  كه  مى كند  پيشنهاد 
هستم،  جديد  كارمند  من  اينكه  گفتن  و  كنيد 
باعث مى شود تا افراد متعددى نيز خودشان را 
به شما معرفى كنند، بدين ترتيب نكات مهمى 
از  لزوم  مواقع  در  و  مى آموزيد  شركت  درباره 
يارى ديگران بهره مند مى شويد. دوستانه رفتار 
نمودن نه تنها كمك مى كند تا ديگران را تحت 
تاثير قرار دهيد، بلكه كمك مى كند تا احساس 

راحتى بيشترى در شركت داشته باشيد.
4. كمك بخواهيد

كه  كنيد  انتخاب  گروهى  هم  دو  يا  يك 
حتى االمكان آن ها نيز جديداً به شركت پيوسته 
باشند، از توصيه ها يا ديدگاه هاى آن ها درباره 
نكات  آن ها  از  و  شويد  بهره مند  خاص  موارد 
كه  نشان دهيد  مى گويد،  بياموزيد. ليسا  جديد 
ارزشمند  نظراتشان  و  داريد  اطمينان  آن ها  به 
كنيد.  پايه ريزى  را  دوستانه ايى  روابط  تا  است 
اين امر همچنان نشان مى دهد كه خود را وقف 

شغل جديد نموده ايد.
5. از شركت خارج شويد

اينكه شما كارمند جديد هستيد موجب نمى شود 
شده ايد.  زنجير  خود  ميز  به  كه  كنيد  تصور  تا 
پيشنهاد  همگروهى ها  به  است،  معتقد  ليسا 
كنيد،  صرف  شركت  از  خارج  را  نهار  كه  كنيد 
و ساعات خوشى را با آن ها سپرى كنيد، يا با 
از  خروج  كنيد.  بازى  واليبال  همكاران  برخى 
محيط كار ادارى نه تنها جنبه جالب شخصيت 
شما را به همكاران نشان مى دهد، بلكه موجب 

مى شود تا يكديگر را بهتر بشناسيد.

5 روش براى تحت تاثير قرار دادن ديگران 
در همان هفته اول كار جديد

طالع  بينى 

آشپزى

5 ی ما یا ما ا
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ضد  دهان،  آفت  درمان  آرام بخشى،  خاصيت 
و  بى خوابى  درمان  سردرد،  رفع  استرس، 
تقويت كننده لثه از جمله خواص معجزه گر گالب 

است كه تاكنون ناشناخته باقيمانده است.
گالب بعد از سكنجبين بيشترين مصرف را در 
بين مردم در قديم داشته و امروزه نيز مصرف 
نوشيدنى هاى  از  يكى  گالب  دارد.  فراوانى 
پرمصرف در طب سنتى است. گالب طبع ميانه 
براى  بنابراين  دارد.  خنكى  به  رو  حدودى  تا 
اكثر افراد مصرف آن توصيه مى شود و عارضه 

خاصى ندارد.
طرز تهيه گالب

مقدارى گل محمدى را در ظرف در بسته خاصى 
كه بهتر است سفالى باشد ريخته همراه مقاديرى 
از  حاصل  بخارات  مى پزند.  ماليم  شعله  با  آب 
جوشيدن را در ظرف ديگرى خنك كرده (با روش 
ميعان)، جمع آورى مى كنند. ماده حاصله گالب و 

اسانس مى باشد.
مجدداً  حاصل،  گالب  داخل  كه  صورتى  در 
گالب  اصطالحًا  شود،  جوشانده  و  ريخته  گل 
دو آتشه به دست مى آيد كه ماده موثره بيشتر 

و طعم و بوى تندترى دارد.
فوايد مصرف گالب

خواص  داراى  ايرانى  سنتى  طب  در  گالب   *
فراوانى است كه مهم ترين آن آرام بخش بودن 
در  كه  است  دليل  همين  به  شايد  است.  آن 

مراسم عزادارى از آن استفاده مى شود.
ضد  آرام بخشى  خاصيت  بر  عالوه  گالب   *
تقويت  دليل  به  همچنين  هست.  هم  استرس 
در  آن  بوئيدن  يا  آن  مصرف  عصبى،  سيستم 

درمان بسيارى از سردردها هم كاربرد دارد.
رفع  براى  شب  هنگام  به  گالب  مصرف   *
كاهش  براى  طرفى  از  است.  موثر  بى خوابى 

خستگى مى توان آن را مصرف كرد.
لثه  تقويت  براى  گالب  مصرف  همچنين   *
توصيه مى شود. حتى براى بهبود آفت هاى دهان 

كاربرد دارد.
* گالب به عنوان يك پاك كننده مناسب براى 
پوست قابل استفاده است و به شادابى پوست 

كمك مى كند. 
موثر  بدن  عمومى  قواى  تقويت  براى  گالب 

است و باعث تجديد انرژى در بدن مى شود
معده  دهانه  مخصوصًا  و  معده  براى  گالب   *
يا  نفخ  رفع  در  مى تواند  بنابراين  است،  مفيد 

ريفالكس موثر باشد.
نيز  ريه ها  و  هوايى  مجارى  براى  گالب   *
مجارى  دهنده  لينت  و  نرم كننده  است.  مفيد 

هوايى و گلو و حلق است. 
شغلشان  در  كه  افرادى  براى  بخصوص 
نظير  مى كنند  استفاده  خود  حنجره  از  زياد 
و  قاريان  آموزگاران،  خوانندگان،  و  مداحان 

است. مفيد  امثالهم 
و  عزادارى  مراسم  در  كه  داليلى  از  يكى   *
مى كنند  استفاده  گالب  از  اموات  سوگوارى 
كه  مصيبت ديده  افراد  مزاج  كه  است  اين 
پرفعاليتى  و  بى خوابى  استرس،  دچار  معموًال 
و  خنكى  به  رو  را  شده اند  باال  حرارت  لذا  و 
مفيد،  مغز  و  قلب  براى  آن  بوى  برده؛  تعديل 
آن  طعم  است؛  تسكين دهنده  و  آرام بخش 
كه  را  اشتها  بوده،  گوارا  و  ذائقه  پسند  مورد 
مختل  غم  و  استرس  بروز  هنگام  در  معموًال 
مى شود تحريك نموده؛ باعث تسكين حلق و 

حنجره و صدا نيز مى شود.
* از آنجايى كه طبع گالب رو به خنكى است 
براى سوزش مجارى ادرارى هم مفيد است. در 
عفونت  دليل  به  ادرار  سوزش  موارد،  از  خيلى 

نبوده بلكه به دليل گرمى مزاج يا افزايش ماده 
صفرا در خون و ادرار مى باشد كه گالب در اين 

موارد كمك كننده خوبى است.
مزاج  باالى  حرارت  معرض  در  كه  كسانى   *
بى خوابى،  زياد،  عصبانيت  (استرس،  مى باشند 
گرمى مزاج پايه، مصرف گرمى جات، فصول يا 
مناطق گرمسير)، از مصرف گالب يا شستشوى 

بدن با گالب نفع زيادترى مى برند.
گالب  مى شود  توصيه  تب دار  شخص  براى   *
خنك (يخچالى يا با يخ) بنوشند و يا اينكه در 
آن  با  را  پارچه اى  ريخته،  آب  همراه  به  ظرفى 
آن  با  را  صورت  و  پاها  و  دست   و  كنند  آغشته 
مخصوصًا  شويه)؛  بدن  (پاشويه،  دهند  شستشو 
توصيه مى شود ناحيه كبد (باال و راست شكم) 
كه نياز بيشترى به خنك شدن دارد (چون كبد 
عضو گرمى است) را با پارچه آغشته به گالب 

خنك نمايند.
* گالب براى تقويت قواى عمومى بدن موثر 
مى شود.  بدن  در  انرژى  تجديد  باعث  و  است 
بوييدن و خوردن آن براى افرادى كه در ايام 

امتحانات هستند، توصيه مى شود.
سردرد  كه  كسانى  براى  همچنين  گالب   *
ناشى از گرمى و چشم درد و سرخى چشم دارند 
موثر است. در اين گونه موارد بوييدن، شستشو 
موثر  بسيار  نيز  سر  ناحيه  به  كردن  اسپرى  و 

واقع مى شود.
* غرغره كردن گالب براى كاهش التهابات و 
سرخى حلق، كام، لوزه ها و حنجره موثر است. 
در افرادى كه به علت گرمى مزاج، دچار خشكى 
مخاط و خونريزى (مثًال در لثه يا مخاط دهان 
كردن  استنشاق  خوردن،  مى شوند،  بينى)  و 
(مكش از طريق بينى) و دهان شويه با گالب 

بسيار توصيه مى شود. 

رفع  براى  شب  هنگام  به  گالب  مصرف 
بى خوابى موثر است

طرز تهيه شربت گالب (جالب)
يك شربت بسيار مفيد كه به سادگى مى توان 
براى  است.  «جالب»  كرد  تهيه  گالب  از 
و  نبات  يا  شكر  واحد  يك  اندازه  به  تهيه، 
حدود سه واحد گالب را در يك ظرف ريخته 
قرار  ماليم  حرارت  روى  سپس  شود.  حل  تا 
روى  كف  آرامى  به  بجوشد.  كمى  تا  دهيد 
آن را بگيريد. وقتى حجم آن به نصف رسيد 
كه  اين  از  بعد  بيفزاييد  آن  به  زعفران  كمى 
برداشته،  شعله  روى  از  خورد  جوش  كمى 
دست  به  كه  شكلى  عسلى  شربت  مايه 
گالب  خواص  كه  است  جالب  همان  مى آيد 
و زعفران هر دو را دارد. مى توان براى ايجاد 
مقدارى عرق  تنوع و افزودن خواص جالب، 
بهارنارنج  يا  كاسنى  بيدمشك،  گل گاوزبان، 
نموده  اضافه  اوليه  شربت  به  واحد)   1 (حدود 
به  شود.  انجام  جوشاندن  عمليات  سپس  و 
نيز  دارويى  گياهان  اين  خواص  ترتيب،  اين 
تقويت  جمله  از  مى شود  اضافه  جالب  به 
بخشى  شادى  خستگى،  رفع  اعصاب،  و  مغز 
كبد  ريه،  عملكرد  بهبوددهندگى  و  تفريح  و 
روحى،  بيمارى هاى  براى  بنابراين  قلب.  و 
روانى و افسردگى ها و نيز براى حاالت ترس 
بهبود  همچنين  و  خيال  و  فكر  اضطراب،  و 
عروقى  قلبى  و  تنفسى  گوارشى،  عملكرد 

انسان بسيار مفيد است.
چه كسانى بايد در مصرف گالب احتياط كنند؟

زخم  يا  هستند  شديد  اسهال  دچار  كه  افرادى 
كسانى  همچنين  دارند،  شديد  نفخ  و  گوارشى 
بهتر  مى باشند  هموروئيد  يا  بواسير  دچار  كه 

است از گالب استفاده نكنند.

با خواص بى نظير گالب آشنا شويد!
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جديدترين خبرها از توليد «جومانجى»
دواين جانسون تاكيد كرد در فيلم جديد «جومانجى» صرفا 

قصد ندارند تا دست به بازسازى فيلم دست بزنند.
فيلم  صحنه  سر  فيلمبردارى  حال  در  كه  جانسون  دواين 
تمام  آن  كار  هفته  آخر  تا  و  است   «8 خشمگين  و  «سريع 
فيلمبردارى  كرد  اعالم  خود  اينستاگرام  صفحه  در  مى شود، 

اين فيلم تا آخر هفته به پايان مى رسد.
وى در عين حال به هواداران خود گفت از اين پس به پروژه 

بعدى فكر مى كند: «جومانجى»
جانسون در فيلم جديد «جومانجى» با كوين هارت و جك 

بلك هم بازى است.
صرفا  پروژه  اين  قصد  كه  كرد  تاكيد  خود  پست  اين  در  او 
مى دهند  ترجيح  و  نيست  «جومانجى»  فيلم  دوباره  ساخت 

قصه «جومانجى» را بار ديگر از زبان خودشان روايت كنند.
با اين حال وى گفت فيلم جديد ادامه داستان قبلى هم نيست 
و آنها قصد ندارند فيلم 1995 با بازى رابين ويليامز فقيد را كه 

فيلمى محبوب است، دوباره بسازند.
بيشترى  آزادى  با  جديد  فيلمسازان  با  پروژه  اين  گفت  وى 

در روايت قصه در همان جهان «جومانجى» اتفاق مى افتد.
اين سوال هنوز مطرح است كه چه كسى راوى قصه خواهد 
بود؟ آيا دوباره جودى با بازى كريستن دانست و پيتر با بازى 
بردلى پيرس يك بازى جادويى پيدا مى كنند و شروع به بازى 
مى كنند؟ يا اين كه ماجراهاى پس از آن قصه دنبال مى شود؟

بايد منتظر ماند و ديد دست اندركاران اين فيلم راه خود را در 
چه مسيرى پيش مى برند.

تعويق در «ماموريت غيرممكن» 
به دليل اختالف تام كروز و تهيه كننده

فيلم  توليد  كار   2017 ژانويه  در  است  قرار  كه  حالى  در 
«ماموريت غيرممكن 6» شروع شود، اختالفات بازيگر اول با 

تهيه كننده موجب شده تا همه كارها معلق بماند.
فيلم  ششم  قسمت  توليد  شروع  براى  برنامه ريزى  وجود  با 
آغاز  در  كروز  تام  بازى  با  غيرممكن»  «ماموريت  پرفروش 
سال 2017، اختالف اين بازيگر با كمپانى توليدكننده فيلم بر 

سر مسايل مالى، كار توليد فيلم را متوقف نگه داشته است.
يكى از موارد اختالف بر سر مبالغ پرداخت شده به اين بازيگر 
توسط كمپانى يونيورسال براى بازى در فيلم «مامى» است 

كه اكنون در دست فيلمبردارى در لندن است.
و  دستمزد  هم  كروز  گزارش ها  طبق  كه  است  حالى  در  اين 
هم درصد خودش از فروش خالص فيلم را براى 5 «ماموريت 
اين  از  تاكنون  شده  گفته  و  كرده  دريافت  قبلى  غيرممكن» 

مجموعه بيش از 300 ميليون دالر دريافت كرده است.
اين دومين سد در راه توليد «ماموريت غيرممكن 6» است كه 
بايد طبق برنامه ريزى ها، كار پيش توليد آن از نوامبر امسال 
(3 ماه ديگر) كليد بخورد.  پيشتر اعالم شده بود كار نوشتن 

فيلمنامه يكى ديگر از مشكالت اين فيلم است.
كروز 54 ساله نقش اصلى در توليد اين مجموعه پرفروش را 
دارد و در عين حال كه بازيگر شخصيت اصلى يعنى اتان هانت 
بر  فيلم  اين  است.  بوده  نيز  فيلم  اين  تهيه كنندگان  از  است، 
مبناى يك مجموع تلويزيونى از دهه 1960 ساخته شده است. 
در «ماموريت غيرممكن 6» براى اولين بار يك كارگردان اين 
و  مى نشيند  كارگردانى  صندلى  روى  دوم  بار  براى  مجموعه 
كريستوفر مك كوارى كه قسمت قبلى «ماموريت غيرممكن: 
ملت سركش» را ساخته بود، كارگردانى قسمت ششم را هم 
انجام مى دهد. چهار قسمت قبلى را به ترتيب برايان دى پالما، 

جان وو، جى جى آبرامز و برد بِرد كارگردانى كرده بودند.
گفته شده جرمى رنر و ربكا فرگوسن همچنان نقش خودشان 
ايفا  دولتى  ماموران  فاست  ايلسا  و  برنت  ويليام  نقش  در  را 
مى كنند. سيمون پگ نيز كه از قسمت سوم وارد فيلم شده، 
تكنولوژى  امور  مسئول  بنجى  نقش  در  نيز  قسمت  اين  در 
حضور دارد. البته كروز فعال خيلى سرش شلوغ است و بازى 
در فيلم جديدى از مجموعه جك ريچر با عنوان «جك ريچر: 

هرگز به پشت سر نگاه نكن» و «مامى» را در دست دارد.

دى كاپريو به مهمانى 
حمايت از كلينتون نمى رود

لئوناردو دى كاپريو از سمت ميزبانى برنامه حمايت از هيالى 
تيمبرليك  جاستين  به  را  جايش  و  كناره  گرفت  كلينتون 
جمع آروى  براى  مهمانى  مراسم  در  داد.  بازيگر  و  خواننده 
دى  كلينتون،  هيالرى  انتخاباتى  كمپين  براى  مالى  كمك 
عنوان  به  تا  داد  تيمبرليك  جاستين  به  را  خود  جاى  كاپريو 

ميزبان در اين برنامه حضور داشته باشد.
بازيگر «بازگشته» قرار بود در تاريخ 23 آگوست در خانه اش در 
لس آنجلس باشد تا بتواند به عنوان ميزبان مراسم جمع آورى 
كمك مالى شركت كند، اما با توجه به اين كه در آن تاريخ او 
بايد در نيويورك باشد از جاستين تيمبرليك و همسرش جسيكا 

بيل خواست جاى او را به عنوان ميزبان اين برنامه بگيرند.
ميزبان  بود  قرار  كاپريو  دى  نوشت:  باره  اين  در  پيپل  مجله 
برنامه جمع آورى كمك مالى براى هيالرى باشد كه سه شنبه 
در خانه او در لس آنجلس برگزار مى  شود اما با توجه به اين 
كه او بايد چهارشنبه در نيويورك باشد تا يك پروژه در دست 
اجرا را تمام كند، از جاستين تيمبرليك و همسرش خواست تا 

ميزبانى اين برنامه را برعهده گيرند.
لئوناردو دى كاپريو در حال تهيه مستندى درباره تغييرات آب 
باراك  حضور  با  كه  است  تغيير»  عنوان «نقطه  با  هوايى  و 
اوباما، بيل كلينتون رييس جمهورى پيشين، جان كرى، بان 

كيمون و پاپ فرانسيس ساخته مى شود.  
برخى منابع گفته اند علت فاصله گرفتن دى كاپريو از برنامه 
جمع آورى كمك نقدى براى كلينتون به دليل مرتبط شدن او 
با رسوايى مالى در مالزى و پولشويى از صندوق اقتصادى اين 
كشور توسط يكى دو نفر از دوستان او بوده و او به اين وسيله 

خواسته است بهانه اى دست ترامپ  ندهد.
اوايل همين ماه اعالم شده بود دى كاپريو اين برنامه را به 
راه انداخته است و هزينه شركت در اين برنامه براى هر نفر 
گرفته  نام  هيالرى»  با  «مكالمه اى  و  است  دالر   33٫400
است. قرار است 2٫700 دالر اول به كمپين كلينتون برسد 
احزاب  و  دموكراتيك  ملى  كميته  به  كمك  براى  آن  بقيه  و 

ايالتى و محلى اختصاص داده  شود.

سينماى جهان تهمينه ميالنى مجوز ساخت فيلمش را گرفت
پروانه ساخت دو فيلم سينمايى «پادو» و «ملى و راه هاى نرفته 
اش» از سوى سازمان سينمايى صادر شد. شوراى صدور پروانه 
ساخت در جلسه 30 مرداد خود با توليد دو فيلمنامه موافقت كرد.
محمدعلى  كارگردانى  و  كنندگى  تهيه  به  هاى «پادو»  فيلمنامه 
طالبى و نويسندگى مشترك محمد على طالبى و آرش طالبى در 
تهيه  به  اش»  نرفته  هاى  راه  و  و «ملى  نوجوان  و  كودك  ژانر 
كنندگى، كارگردانى و نويسندگى تهمينه ميالنى در ژانر اجتماعى 

موافقت شوراى ساخت سازمان سينمايى را اخذ كردند.

كيارستمى و فرهادى 
در فهرست برترين هاى جهان سينما

گرفت، 100  صورت  فيلم  منتقد  از 177  كه  نظرسنجى  يك  در 
فيلم برتر هزاره سوم انتخاب شد.

در فهرستى كه شامل يكصد فيلم برتر قرن بيست و يكم است، 
نام 3 فيلم ايرانى ديده مى شود كه از اين ميان دو فيلم از عباس 

كيارستمى و يك فيلم از اصغر فرهادى جاى دارند.
در اين فهرست «جدايى نادر از سيمين» ساخته اصغر فرهادى در 
رتبه نهم از 10 فيلم اول اين فهرست جاى گرفته و فيلم «كپى 
برابر اصل» و «ده» به كارگردانى عباس كيارستمى در رده 46 

و 98 جاى دارند.
«جدايى نادر از سيمين» برنده جايزه گلدن گلوب و اسكار فيلم 
به  شد  ساخته   2002 سال  كه  «ده»  فيلم  و  شد  زبان  خارجى 
سال  در  اصل»  برابر  كرد. «كپى  پيدا  راه  مختلف  جشنواره هاى 
2010 جايزه بهترين بازيگر زن جشنواره كن را براى بازى ژوليت 

بينوش دريافت كرد.
در اين نظرسنجى «جاده مالهالند» ساخته ديويد لينچ به عنوان 
برترين فيلم قرن بيست و يكم انتخاب شده است و  «در حال و 
هواى عشق» به كارگردانى وونگ كارواى از هنگ كنگ جايگاه 
دوم را تصاحب كرده است. «خون به پا خواهد شد» به كارگردانى 

پل توماس اندرسون نيز فيلم سوم اين فهرست است.
در مكان چهارم انيميشن «شهر اشباح» اثر تحسين شده هايائو 
ريچارد  ساخته  بچگى»  «پسر  و  دارد  جاى  ژاپن  از  ميازاكى 
پاتريشا  نصيب  مكمل  نقش  براى  را  اسكار  جايزه  كه  لينكليتر 

آركت كرد، فيلم پنجم شده است.
«درخشش ابدى يك ذهن پاك» ساخته ميشل گوندى با بازى 
برد  بازى  با  ماليك  ترنس  ساخته  زندگى»  كرى، «درخت  جيم 
پيت، «يك يك و يك دو» ساخته يانگ در مكان ششم تا هشتم 
جاى دارند. فيلم دهم اين فيلم «پيرمردها جايى ندارند» ساخته 

برادران كوئن است. 
در اين فهرست وس اندرسون، كريستوفر نوالن، ميشائيل هانكه، 
آپيچاتونگ ويراستاكول، پل توماس اندرسون و برادران كوئن هر 

يك با سه فيلم حضور دارند.
منتقدانى از ورايتى، هاليوود ريپورتر، سايت اندساوند و گاردين 
از جمله شركت كنندگان در اين نظرسنجى هستند و هر منتقد 
فيلم   599 از  متشكل  فهرستى  نهايت  در  و  برتر  فيلم   10 با 
فيلم هاى  عنوان  به  آن  اول  فيلم   100 كه  است  شده  تشكيل 

شده اند. منتشر  برتر 

امير نادرى با فيلم جديدش 
به 6 قرن پيش مى رود

امير نادرى در فيلم جديدش كه در ايتاليا ساخته است داستانى 
مربوط به بيش از شش قرن پيش را روايت مى كند.

به  فيلم  چهار  تاكنون  كه  است  كارگردانى  تنها  كه  نادرى  امير 
سينمايى  ساخته  جديدترين  است،  ساخته  گوناگون  زبان  چهار 
خود را تحت عنوان «كوه» به زبان ايتاليايى در بخش غيررقابتى 

جشنواره فيلم ونيز رونمايى مى كند.
اين فيلم با حضور بازيگران ايتاليايى «آندرا سارتورتى» و «كلوديا 
داستان  روايتگر  ميالدى   1350 دهه  هواى  و  حال  در  پوتنزا» 
مردى است كه تمام تالش خود را براى آوردن نور خورشيد به 
روستايش مى كند؛ جايى كه خانواده اش به سبب تاريكى موجود 

در شرايط بسيار سختى زندگى مى كنند.
فيلم  جشنواره  برگزارى  مسئوالن  اعالم  طبق  همچنين 
سينمايى  دستاورد  جايزه  دريافت  با  نادرى  امير  ونيز، 
از  پيش  و  دسامبر  پنجم  روز  در   «Jaeger-LeCoultre»

نمايش فيلم «كوه» مورد تقدير قرار خواهد گرفت.
امير نادرى يكى از تاثيرگذاترين چهره هاى سينماى نوى ايران 
از سال 1970 است كه با دو فيلم «تنگسير» (1974) و «انتظار» 
جشنواره  جايزه  و  كرد  جلب  خود  به  را  جهانى  توجه   (1974)
هيئت داوران جشنواره فيلم كودكان كن را از آن خود كرد. فيلم 
«دونده» (1985) و «آب، باد، خاك» (1989) نيز هر دو موفق به 

كسب جايزه بالن طاليى از جشنواره فيلم سه قاره شد.
نادرى در اواسط 1980 ميالدى به خارج از ايران رفت و از مهمترين 
فيلم هايى كه در آمريكا ساخت مى توان به «ديوار صوتى» (2005) 
و  رم  فيلم  جشنواره  منتقدين  روسلينى»  «روبرتو  جايزه  برنده 
همچنين فيلم «وگاس: بر اساس يك داستان واقعى» نامزد شير 

طالى ونيز در سال 2008 اشاره كرد.
شد،  ساخته  ژاپن  در  كه  نادرى  امير  از  «كات»  فيلم  همچنين 
در سال 2001 ميالدى به عنوان فيلم افتتاحيه بخش افق هاى 
جشنواره ونيز به روى پرده رفت. وى در سال 2008 ميالدى نيز 
با فيلم «وگاس: بر اساس يك داستان واقعى» نيز در بخش اصلى 

جشنواره فيلم ونيز حضور داشت.

«مهاجران» 
با موضوع نوجوان جلوى دوربين رفت

فيلم بلند ويدئويى «مهاجران» ساخته حامد شكرى در روستاى 
سياوشان واقع در استان اراك جلوى دوربين رفت. 

اين فيلم داستان دو نوجوان را روايت مى كند كه با هم عهد و 
پيمان دوستى مى بندند ولى خشكسالى باعث مهاجرت روستائيان 

به شهر مى شود و..
عواملى كه در ساخت اين فيلم همكارى دارند عبارتند از:

بابك   . صادقى  آرش  نويسندگان:  شكرى،  حامد  كارگردان: 
تصوير  مدير  فالح،  كشن  بابك  پروژه:  مشاور  فالح،  كشن 
بردارى: آرش صادقى، مدير صدا بردارى: كامران كيان ارثى، 
شاهسوند،  انسيه  طرح:  مجرى  رحمانيان،  رضا  كننده:  تهيه 
مدير توليد: جالل عنبرى، مدير صحنه: رضا اسحاقى، عكاس: 

كرد. مهسا 
:خشايار راد، پرستو صالحى، ارشام  در اين فيلم بازيگرانى چون 
طالبى، كيانوش گرامى، محمدجواد اسحاقى و منصوره سبزعليان 

حضور دارند.

خبر

حبيب اسماعيلى :

«خرگيوش» در حال صداگذارى است

نقد و بررسى فيلم 
( Star Trek Beyond ) پيشتازان فضا : فراسو

همواره  امروز،  به  تا  ابتدا  از   « فضا  پيشتازان   »
به  احترام  و  دوستى  نوع  حس  القاى  بر  سعى 
از  رو  اين  از  است.  داشته  ها  تفاوت  و  ها  نژاد 
سالها پيش، نويسندگان اين مجموعه داستانها از 
تنوع نژادى فراوانى در كشتى فضايى اينترپرايز 
نژاد  هر  از  اى  نماينده  بتوانند  تا  كردند  استفاده 
در  روند  اين  اما  باشند.  داشته  يكديگر  كنار  در 
جديدترين قسمت فيلم « پيشتازان فضا » با يك 
رويكرد جديد و جنجالى آغاز شد و آن به نمايش 
داستان  در  همجنسگرا  شخصيتى  شدن  گذاشته 
است كه هرگز در اين مجموعه داستان ها سابقه 
جنجال  و  اعتراض  باعث  موضوع  اين  نداشته. 
اتفاق  اين  از  نويسندگان  اما  شد  فراوانى  هاى 
دفاع كرده و آن را در راستاى احترام به حقوق 
بهرحال  دانستند.  مختلف  هاى  گرايش  با  افراد 
سينما  روى  به  حواشى  ايچنين  با   « فراسو   »
رفته و مطمئن است كه مى تواند دل طرفداران 

هميشگى اش را بدست بياورد.
خدمه   : است  قرار  اين  از  جديد  قسمت  داستان 
ماموريت  پنجمين  در  اينترپرايز  فضايى  سفينه 
خودشان براى اكتشاف حيات و تمدن در مناطق 
دور افتاده كهكشان، به منطقه اى مى رسند كه 
در آنجا مورد حمله لشگرى از سربازان زنبور مانند 
اى  سياره  در  شود  مى  باعث  كه  گيرند  مى  قرار 
يك  با  سياره  اين  در  آنها  بيايند  فرود  ناشناخته 
ادريس   ) كرال  نام  به  قدرتمند  ترسناك  شخص 
البا ) مواجه مى شوند كه هدفش تاسيسات مرگبار 
فدراسيون است و براى رسيدن به خواسته اش نيز 

دست به هر كارى مى زند اما...
 « فضا  پيشتازان   » جديد  قسمت  كارگردان 
برخالف دو قسمت قبل، اينبار جاستين لين بوده 
كه سازنده چند قسمت از سرى فيلمهاى « سريع 
و خشمگين » بوده است. اين تغيير رويكرد البته 
باعث نشده تا حال و هواى فيلم خيلى شباهتى 
به عنوان محبوب آقاى لين پيدا كند و در عوض، 
اينبار بررسى رابطه شخصيت ها و پرداخت آنان 

در راس كار سازندگان قرار گرفته كه يك نكته 
مثبت براى اين مجموعه محسوب مى شود.

تمركز سازندگان « پيشتازان فضا » در قسمت 
قبل كه « به سوى تاريكى » نام داشت بيشتر 
اجراى  و  كيفيت  فيلم،  ضرباهنگ  محور  حول 
عرصه  اين  در  كه  گذشت  مى  ويزه  هاى  جلوه 
نيز يكى از بهترين هاى سال محسوب مى شد. 
اما در قسمت جديد تمركز بر روى خدمه كشتى 
موشكافى  به  و  گرفته  قرار  اينترپرايز  فضايى 

دنياى آدمهاى داستان پرداخته شده است. 
در اين ميان جذاب ترين بخش مربوط به رابطه 
ميان كاپيتان اسپاك و ليتننت مى باشد كه در 
قسمت قبل نيز بصورت خالصه به آن پرداخته 
درك  براى  بيشترى  فرصت  اينبار  اما  بود  شده 
آنچه كه ميان اين دو مى گذرد پيدا مى كنيم. 
شدن  تر  عميق  كه  گفت  توان  مى  كل  بطور 
هاى  شخصيت  به  نسبت  مخاطبين  شناخت 
تواند  مى   « فضا  پيشتازان   » مدرن  داستان 
هرچه  شدن  تر  نزديك  براى  مثبت  گام  يك 
كرك  كاپيتان  جديد  دنياى  به  تماشاگر  بيشتر 

و يارانش باشد.

حضور سايمون پگ به عنوان يكى از نويسندگان 
« پيشتازان فضا : فراسو » اين فرصت مغتنم را 
در اختيار سازندگان قرار داده تا از شوخى هاى 

ريز وبامزه كالمى در داستان استفاده كنند.
تجربه نشان داده كه استفاده از شوخى هاى كالمى 
در آثار بلك باسترى مى تواند يك شمشير دو لبه 
بُرندگى  بخش  فراسو »  درباره «  اما  باشد،  بُرنده 
شمشير شامل حال سازندگان نشده و طنز ماليم 
و دلنشين كالمى ميان شخصيت ها اعمال گرديده 
كه همانطور كه اشاره شد، حاصل قلم هميشه طناز 
از  يكى  هم  خودش  كه  باشد  مى  پگ  سايمون 

بازيگران اين فيلم است.
با اينحال « فراسو » در بخش اكشن و جلوه هاى 
ويژه، اثر ممتاز و غافلگير كننده اى براى مخاطب 
محسوب نمى شود. « به سوى تاريكى » در سال 
2013 توانسته بود يكى از بهترين هاى سال در 
بخش جلوه هاى كامپيوترى را رقم بزند و نامزد 
دريافت اسكار نيز گردد. اما با اينكه « فراسو » 
هرگز در زمينه خلق افكت هاى كامپيوترى توى 
ذوق مخاطب نمى زند، اما پيشرفت چشمگيرى 
هم نسبت به ساخته 3 سال پيش ندارد و به نظر 

مى رسد كه در اين عرصه كمترين پيشرفت نصيب 
فيلم شده است. با اينحال بايد گفت كه جاستين 
لين به خوبى توانسته ضرباهنگ و هيجان فيلم در 
بخش اكشن را حفظ كند تا مخاطب خيلى به عدم 

نوآورى در بخش جلوه هاى ويژه فكر نكند.
روى  بر  فيلم  بيشتر  تمركز  به  توجه  با  ها  بازى 
بازيگران  و  باشد  مى  قبل  از  بهتر  ها،  شخصيت 
دادن  نشان  براى  بيشترى  فرصت  فيلم  پرتعداد 
پاين  كريس  اند.  يافته  شان  فردى  هاى  توانايى 
در نقش كاپيتان كرك بيشتر از هر زمان ديگرى 
به عنوان فرمانده پذيرفتنى است. رابطه زاخارى 
كوئينتو و زوئى سالدانا در « فراسو » جذاب و قابل 
باور است و سايمون پگ نيز به خوبى بخش هاى 
كميك فيلم را هدايت كرده. ادريس البا هم كه در 
نقش منفى فيلم ظاهر شده اگرچه كيفيت مناسبى 
 " عنوان  به  و  ندارد  شخصيت  پرداخت  بابت  از 
بدمن " خيلى ترسناك به نظر نمى رسد، اما زير 
آن ماسك و لباس عجيب بازى خوبى از خود به 

نمايش گذاشته است.
بلك  اكشن  يك   « فراسو   : فضا  پيشتازان   »
بخش  در  تعادل  كه  باشد  مى  جذاب  باسترى 
بيرون  قاب  از  و  شده  رعايت  آن  مختلف  هاى 
نمى زند. فيلمنامه « فراسو » نسبت به گذشته 
بخش  و  داشته  ها  شخصيت  به  بيشترى  توجه 
به  آن  در  مشخصى  نوآورى  اگرچه  نيز  اكشن 
چشم نمى خورد، اما كماكان تماشايى و جذاب 
است  ضرورى  نكته  اين  ذكر  اينحال  با  است. 
از  فيلم  اين  سرسخت  طرفداران  انتظار  كه 
سازندگان پس از سه سال، غافلگيرى هاى به 
فيلم  اين  با  كه  آنچه  به  نسبت  بيشترى  مراتب 
يك  انتظار  شايد  آنها  بود.  شده،  ارائه  آنها  به 
روند جديد، يك دستاورد گرافيكى تازه و بطور 
كل يك افق جديد در مجموعه « پيشتازان فضا 
» را مى كشيدند اما با اثرى مواجه شده اند كه 
سرگرم كننده، جذاب و دوست داشتنى است اما 

تفاوت عمده اى با قسمت قبل ندارد.

سينمايى  فيلم  اينكه  اعالم  با  اسماعيلى  حبيب 
جلوه هاى  و  صداگذارى  مرحله  در  «خرگيوش» 
را  اثر  اين  كارگردان  باغبانى  مانى  است،  ويژه 

فردى خالق دانست.
سينمايى  فيلم  تهيه كننده  اسماعيلى  حبيب 

«خرگيوش» به كارگردانى مانى باغبانى گفت: به 
تازگى تدوين اين فيلم سينمايى به پايان رسيده 
حسين  توسط  آن  صداگذارى  حاضر  حال  در  و 
مهدوى و جلوه هاى ويژه اش توسط بهنام خاكسار 
در حال انجام است و اين فيلم تا يك ماه ديگر 

آماده نمايش مى شود.
وى افزود: 70 درصد از «خرگيوش» در يك خانه 
كه  شود  مى  روايت  مجلل  و  بزرگ  سوبلكس 
براى  ديگر  متفاوت  مكان  حدود 10  خانه  همان 
فيلمبرداى داشت. اين فيلم روايت كننده داستان 
سه جوان از سه طيف مختلف جامعه به صورت 
طنز است البته طنز  «خرگيوش» بسيار خالقانه 

و بديع به تصوير كشيده شده است.
اينكه  به  توجه  با  داد:  ادامه  تهيه كننده  اين 
سينمايى  آثار  ديگر  در  پيشتر  باغبانى»  «مانى 
همكارى كرده بود ما هم امكانات زيادى در اختيار 
او گذاشتيم تا بتواند به كار بپردازد كه او هم تمام 
توان خود را به كار بست و فيلم آبرومندى ساخت. 
البته به جرات مى توانم بگويم كه من تاكنون با 
بيش از 10 كارگردان صاحب نام كار كرده ام به 
طورى كه اين افراد بعد از آن فيلم ها توانستند قدم 
هاى محكم ترى در سينما بر دارند، براى مثال 
رخشان  و  سجادى  على  محمد  شايقى،  سيامك 

بنى اعتماد و ... از جمله همين افراد هستند.
اسماعيلى در پايان خاطرنشان كرد: به نظرم نياز 

جامعه ما اين است كه به جوانان اعتماد كنيم در 
مانى  در  كه  استعدادى  به  توجه  با  راستا  همين 
باغبانى ديدم او در آينده يكى از فيلمسازان خوب 

ما مى شود.
در اين فيلم كه پيش از اين «شيب» نام داشت 
عزتى،  جواد  انصارى،  سيامك  حميديان،  بابك 
ارشادى،  همايون  سيروس،  پانتا  ساداتى،  مينا 
عليجانى  مانيا  نيا،  شريفى  مليكا  روحانى،  اميد 
باغبانى  ساخته  اولين  پرداختند.  نقش  ايفاى  به 
خالصه  در  و  است  كمدى-اجتماعى  فيلم  يك 
داستانش آمده: اين شبى كه مى گم شب نيست 

رو بذار… .
مدير  از  عبارتند  پروژه  اصلى  عوامل  ساير 
امين  صدابردار:  تبريزى،  على  فيلمبردارى: 
طراح  فراين،  عظيم  گريم:  طراح  ميرشكارى، 
صحنه و لباس: ملودى اسماعيلى، سرمايه گذاران: 
حبيب اسماعيلى، بيژن الهوتى، جلوه هاى ويژه: 
بهنام خاكسار، دستيار اول كارگردان و برنامه ريز: 
آالله هاشمى، عكاس: احمدرضا شجاعى، منشى 
صحنه: سعيده دليريان، مدير توليد: مهدى چراغى.

بازيگران سريال « بازى تاج و تخت » از فصل بعد سريال گفتند

هاى  سريال  ترين  محبوب  از  يكى  شورانرهاى 
صحبت  شان  سريال  بعدى  فصل  درباره  جهان 

كردند و بازيگر جان اسنو از شخصيتش گفت.
با توجه به اينكه فصل ششم «بازى تاج و تخت» 
تنها چند هفته پيش به پايان رسيد، از همين حاال 
توجه ها به سمت فصل هفتم اين سريال و اين 
جلب شده كه آينده چه چيزى را براى وستروس 
بى  دى  و  بنياف  ديويد  آورد.  خواهد  ارمغان  به 
ددالين  با  گفتگو  در  سريال  شورانرهاى  وايس، 
از  ها  شخصيت  از  بعضى  احتمالى  آينده  درباره 
جمله سرسى، برن و نايت كينگ صحبت كردند. 
اول از همه از اين دو درباره لحظات پايانى سرسى 
آن  در  او  كه  شد  پرسيده  سوال  ششم  فصل  در 
گنجشك اعظم و مارجرى را كشت و غيرمستقيم 

باعث خودكشى پسرش شد و حاال به اين ترتيب 
خودش روى تخت آهنين نشسته است.

آن ها گفتند فصل هفتم «درباره درك بيشتر درباره 
اين خواهد بود كه در ذهن سرسى دقيقا چه چيزى 
مى گذرد و او حاال چه مدل انسانى است؟ سرسى 
مسلما كارهاى وحشتناك زيادى در عمرش انجام 
اما  است،  رحمى  بى  و  بدجنس  بسيار  آدم  و  داده 
هم  آن  و  داشت  وجود  او  درباره  خوب  نكته  يك 
اين بود كه او حقيقتا و عميقا فرزندانش را دوست 
داشت. حاال همه آن ها از بين رفته اند و به نظرم 
اين براى ما خيلى جالب است. او بدون فرزندانش 
كيست؟ پاسخ اين سوال چيزى است كه در فصل 

بعدى متوجه خواهيد شد.»
بعد در هنگام بحث در مورد بنجن، برن، ديوار و 

نايت كينگ، اين دو درباره اين صحبت كردند كه 
واكرها ممكن است به جنوب وستروس برسند. آن 
ها گفتند: «نمى خواهيم داستان را زيادى لو بدهيم. 
هم كتاب ها هستند و هم سريال و اگر جزييات 
زيادى بدهيم به آن ها پشت كرديم… چيزى كه 
در اين فصل به آن ميپردازيم آن هم به وضوح اين 
است كه ديوار تنها يك سازه فيزيكى نيست كه 
ارتش مرده ها را بيرون نگه مى دارد. اگر اينطور 
بود و اگر وايدلينگ ها توانستند از ديوار عبور كنند، 
حداقل از نظر تئورى كسى مثل نايت كينگ قدرت 
و سربازان خيلى بيشترى دارد كه عمال هركارى 
بگويد انجام مى دهند. مى خواستيم اين احتمال 
را زمينه چينى كنيم كه رد شدن از ديوار آنقدر هم 
سخت تر از اين ها نيست، اما مى خواستيم اين ايده 

كلى را مطرح كنيم. فعال همين قدر مى گوييم.»
اين نظرهاى پايانى آن ها به اين نظريه هواداران 
عبور  ديوار  از  برن  وقتى  كه  بخشيد  بيشتر  قوت 
كند، باعث شكستن و خرد شدن آن خواهد شد و 
اجازه مى دهد واكرها از آن عبور كنند. حاال چرا 
ديوار به خاطر اينكه يك پسر جوان از آن عبور 
در  كه  آيد  مى  يادتان  شكست؟  خواهد  كند  مى 
به  توانست  وقتى  تنها  كينگ  نايت  ششم  فصل 
برن  به  كه  كند  پيدا  دسترسى  چشم  سه  كالغ 
اگر  خب  گذاشت؟  او  بر  را  نشانش  و  زد  دست 
بخواهيم از همين منطق پيروى كنيم بايد بگوييم 
ديوار  از  او  اگر  دارد.  را  نشان  آن  هنوز  برن  كه 
عبور كند، جادويى كه او روى برن گذاشته از نظر 
تئورى مى تواند به واكرها اجازه شكستن ديوار را 
بدهد و وقتى برن طلسم را خنثى كند، آن ها به 
سمت جنوب راهى خواهند شد. وينترفل و كينگز 

لندينگ با رقباى ترسناكى مواجه خواهند شد.
سوفى ترنر بازيگر نقش سانسا استارك هم درباره 
احتمال  گفت  و  كرد  صحبت  شخصيتش  آينده 
هاى زيادى وجود دارد: «ممكن است او با ليتل 
فينگر فرار كند و شخصيت منفى و ساديستيك 

شود. يا مى تواند با برادرش جان همراه شود.»
فصل  آغاز  در  اسنو  جان  وقتى  ديگر  سوى  از 
چون  نكرد  تعجب  كسى  شد،  زنده  دوباره  ششم 
مصاحبه  در  كشيدند.  مى  را  انتظارش  ها  خيلى 
نقش  اين  بازيگر  هرينگتون  كيت  رپ،  د  با  اى 
و  كرد  صحبت  شخصيتش  احياى  لحظه  درباره 
جان  دانست  مى  هميشه  كه  كرد  اقرار  باالخره 

اسنو نمرده است.
گردم،  برمى  زندگى  به  دانستم  «مى  گفت:  او 
اما نمى دانستم قرار است آدم متفاوتى بشوم يا 
شخصيت منفى. بنابراين نمى توانستم نقشه اى 
داشته باشم كه سخت بود. فيلمنامه ها را خواندم 
در  گردد،  بازمى  خودش  قالب  در  او  كه  ديدم  و 
قالب همان جانى كه همه مى شناسند. در ابتدا 

اين از نظرم نااميدكننده بود.»
البته اين بازيگر اضافه كرد كه نااميدى اش كوتاه 
در  كه  چيزى  درباره  بينشى  او  «اما  بود:  مدت 
آينده از راه خواهد رسيد دارد كه تعداد كمى از آن 
برخوردار هستند. او مى داند دنيايى بعد از مرگ 
وجود ندارد. اين دقيقا نيروى راننده شخصيت او و 

كارى كه مى خواهد بكند است.»
دو فصل بعدى «بازى تاج و تخت» فصل هاى 
پايانى آن خواهند بود و تنها سيزده اپيزود ديگر 
تا انتهاى سريال باقى است. فصل هفتم تابستان 

2017 روى آنتن مى رود.



 اين 10 كار ساده شما را زودتر پير مى كنند!
نوشيدن مايعات از بطرى و يا نى مى تواند باعث ايجاد چين 

و چروك در صورت شما بشود
تماشاى تلويزيون

همانطور كه مى دانيد نشستن در مقابل تلويزيون مى تواند 
باعث چاقى شود اما ممكن است اين را ندانيد كه تلوزيون 
طبق  شود.  مى  نيز  شما  عمر  كاهش  و  شدن  پير  باعث 
تلوزيون  شما  كه  ساعت  يك  هر  آمده،  عمل  به  تحقيقات 
تماشا مى كنيد 22 دقيقه از عمرتان كاهش پيدا مى كند. 
همچنين احتمال ابتال به آلزايمر نيز در شما افزايش مى يابد.

نوشيدن مايعات از بطرى با استفاده از نى
نوشيدن برخى از مايعات مانند نوشابه ها مى توانند به بدن 
شما بسيار آسيب وارد كنند اما طريقه نوشيدن اين نوشابه 
ها نيز بسيار مهم است. نوشيدن از بطرى و يا با استفاده 
از نى مى تواند باعث ايجاد چين و چروك در صورت شما 

بشود پس هميشه سعى كنيد تا با ليوان آب بنوشيد.
زياد يا كم ورزش كردن

ناپذير  انكار  حقيقتى  و  مفيد  بسيار  سالمتى  براى  ورزش 
است. همه ما به خوبى مى دانيم كه ورزش مى تواند بدن 
ما را سالم و جوان نگه دارد و همچنين مى تواند از آلزايمر 
و بيمارى هاى پوستى و غيره جلوگيرى كند. البته توجه 
داشته باشيد كه ورزش نيز بايد به مقدار متوسطى انجام 
بروز  باعث  ميتواند  كردن  ورزش  حد  از  بيش  زيرا  شود 

مشكالتى همچون آرتروز در بدن شما شود.
سيستم گرمايشى

در فصل هايى كه هوا رو به سرما مى رود ما نيز سيستم 
باشيد  داشته  توجه  كنيم.  مى  روشن  را  گرمايشى  هاى 
كه اين گرما باعث مى شود تا پوست شما خشك شده و 
زمينه خوبى براى ايجاد چروك شود. براى جلوگيرى از اين 
خشك شدن مى توانيد يك ليوان آب در فضاى خانه قرار 
مرطوب  را  خانه  فضاى  تواند  مى  ليوان  يك  همين  دهيد. 
كم  را  گرمايشى  هاى  سيستم  توانيد  مى  همچنين  كند. 

كرده و بيشتر لباس بپوشيد.
شكر

خوردن شكر تنها باعث چاقى شما نمى شود بلكه مشكالت 
بسيار زياد ديگرى هم براى شما ايجاد مى كند. با خوردن 
مقدار زيادى شكر، سطح قند خون شما افزايش مى يابد 
و همين باعث مى شود تا پوست شما خراب شود و خيلى 

زود تر از حد معمول پير بشود.
شغل و كار

داشته  خوبى  زندگى  بتوانند  اينكه  براى  ها  انسان  همه 
باعث  ميتواند  كردن  كار  همين  كنند.  كار  بايد  باشند 
ها  شغل  و  كارها  بيشتر  اينكه  اول  بشود.  افراد  شدن  پير 
با استرس همراه هستند كه همين ميزان قرار گرفتن در 
افزايش مى دهد. همچنين كاركردن  را  حمله قلبى  خطر 
به مدت زياد مى تواند زمان شما را براى ورزش يا خواب 
و  ورزش  به  ها  هفته  آخر  در  تا  كنيد  سعى  كند.  محدود 

استراحت بپردازيد.
صابون

شايد فكر مى كنيد كه صابون بهترين دوست پوست شما است 
اما سخت در اشتباه هستيد. بر روى پوست شما ماده اى وجود 
دارد كه از پوست شما محافظت مى كند. اين در حالى است 
كه وقتى صورت خود را با صابون مى شوييد اين ماده پاك 

شده و صورتتان پذيراى چروك ها مى شود.
گوش كردن به موسيقى

همه ما ريزش مو و جهش به سمت تاسى را نشانه هايى از 
پيرى مى دانيم. تخقيقات نشان مى دهد كه گوش كردن 
به موسيقى با صداى بلند و از طريق هدفون ميتواند ريشه 
موها را ضعيف كند و به مرور موهاى شما مى ريزد. پس 

مواظب موهاى خود باشيد.
رو بالشى

از  است  بهتر  روبالشى  كه  باشيد  داشته  نظر  در  ابتدا  در 
بدترين  از  يكى  نيز  كتان  و  باشد  ساتن  يا  ابريشم  جنس 
جنس هايى است كه مى توانيد براى رو بالشى خود انتخاب 
كنيد. به طور كلى بهتر است به پشت بخوابيد زيرا خوابيدن 
بر روى يك طرف صورت مى تواند باعث ايجاد چروك در 

صورت شما بشود.
رژيم غذايى كم چربى

بيشتر افراد سعى مى كنند تا از مواد غذايى با چربى كم 
تا  است  ممكن  بين  اين  در  نشوند.  چاق  تا  كنند  استفاده 
بشود.  حذف  نيز   3 امگا  مانند  مهم  هاى  چربى  از  برخى 
امگا 3 در مواد غذايى مانند ماهى و گردو يافت مى شود. 
اين اسيد چرب يكى از مهمترين عوامل جلوگيرى از پيرى 
است زيرا نه تنها باعث جلوگيرى از ايجاد چروك بر روى 
صورت شما مى شود بلكه به مغز و قلب نيز كمك مى كند.

هرگز روى زغال كباب نكنيد !!!
اين متخصصان مي گويند: كباب كردن يك روش كم چربي 
براي طبخ غذا است اما بايد هوشيار باشيم كه اگر گوشت 
پي  در  را  سرطان  به  ابتال  خطر  شود  مصرف  زياد  كبابي 
و  برگرها  كه  مي دهد  نشان  مطالعات  اين  داشت.  خواهد 
شده  ذغالي  و  سوز  نيم  حالت  در  بويژه  آبدار  كباب هاي 
حاوي مواد سرطان زا هستند. محققان در توضيح اين مطلب 
مي گويند: وقتي شما گوشت را روي ذغال كباب مي كنيد، 
مي ريزيد  خاكستر  و  ذغال  روي  گوشت  چربي  از  مقداري 
مي كند  برخورد  زياد  بسيار  حرارت  اين  با  چربي  وقتي  و 
حمل  دود  با  ماده  اين  كه  مي شود  توليد  سرطان زا  ماده 
شده و دوباره به گوشت برمي گردد و براي بدن خطرناك 
است. لذا متخصصان تغذيه توصيه مي كنند كه يك روش 
سالم و بي ضرر براي كباب كردن گوشت، سرخ كردن و 
متخصصان  اين  است.  خوراكي  ماده  اين  كردن  تنوري  يا 
و  تر  طوالني  زمان  مدت  در  غذا  طبخ  كه  مي كنند  تاييد 
در دماهاي پايين تر روش بسيار بهتر و سالم تري است. به 
نيز  لخم  گوشت  و  مرغ  و  پوست   بدون  جوجه  طبخ  عالوه 
توصيه مي شود چرا كه مقدار چربي كه از اين نوع گوشت ها 
ممكن است روي ذغال بريزد به ميزان قابل توجهي كمتر 
است و در نتيجه از مقدار مواد سرطان زايي كه ممكن است 

توليد شوند، كاسته خواهد شد.

سالمت
 راه هاى مبارزه با درد گردن 

بسيارى از ما گاهى اوقات درد گردن را تجربه كرده ايم. درد 
حركت  گردنى،  بد  وضعيت  خوابيدن،  بد  با  معموال  گردن 

ناگهانى سر، استرس و يا فشار زياد كارى ايجاد مى شود.
نشان  تحقيقات  است.  شايع  شكايات  از  يكى  گردن  درد 
مى دهد ورزش هاى كششى گردن ممكن است در تسكين 

دردهاى گردنى يا پيشگيرى از آنها موثر باشد.
انجام  دهد.  رخ  هم  شانه  براى  است  ممكن  اتفاقات  اين 
ورزش هاى كششى براى شانه ها نه تنها از سفتى و درد شانه ها 
جلوگيرى مى كند، حتى مى تواند از مفاصل هم محافظت كند.
در اينجا چند نكته براى پيشگيرى از درد گردن بيان شده است.

1- پيشانى خود را با كف دست كمى فشار دهيد.
هرگاه هنگام كار احساس درد در گردن داشتيد، پيشانى 
خود را با كف دست كمى فشار دهيد. بسيارى از دردهاى 
گردن زمانى ايجاد مى شود كه ما دچار استرس و ناراحتى 
هستيم كه اين مى تواند به درد و سفتى منجر شود. شما 
انجام  با  گردن  عضالت  تقويت  با  را  نقش  اين  مى توانيد 
ورزش هاى ساده كاهش دهيد. بهترين نكته اين است كمى 
ورزش كنيد ورزش كردن در محل كار بعد از انجام كارهاى 

مدام سبب تسكين درد گردن مى شود.
روى صندلى خود بنشينيد كمى به جلو خم شويد و آرنج خود 
را روى ميز بگذاريد. سر را ميان دو شانه قرار دهيد. پيشانى 
اين  در  دهيد.  فشار  كمى  و  گرفته  دست هايتان  در  را  خود 
وضعيت 3 تا 5 ثانيه بمانيد. اين كار را 3 تا 5 مرتبه تكرار كنيد.

2- باال تنه تان را تقويت كنيد :
يكى از بهترين ورزش هاى ديگر در محل كار قرار دادن كف 
دست روى لبه صندلى است. با فشار دادن دست ها سعى 
كنيد ران و باسن خود را بلند كنيد و كمى باال نگه داريد. 
در اين وضعيت 5 ثانيه بمانيد و آن را 5 بار تكرار كنيد تا 

عضالت شانه تان تقويت شود.
3- هنگام تلويزيون ديدن شانه هايتان را باال و پايين كنيد.
در لبه يك صندلى بنشينيد و ستون فقرات تان را كامال بكشيد 
طورى كه بلندتر به نظر برسيد. شانه هايتان را تا جايى كه 
مى توانيد باال ببريد سپس تا جايى كه مى توانيد پايى ببريد. 

سپس كمى استراحت كنيد. اين كار را چند بار تكرار كنيد.
4- هنگامى كه بيش از 45 دقيقه كار يا رانندگى مى كنيد يا 
جلوى كامپيوتر مى نشينيد حتما براى چند دقيقه ورزش كنيد.

جلوى  طوالنى مدت  نشستن  و  رانندگى  هنگام  غالبا 
كامپيوتر ما سرمان را جلو مى آوريم و اين سبب درد گردن 
بهتر  گردن  درد  از  پيشگيرى  منظور  به  بنابراين  مى شود. 
است هر 10 دقيقه يك بار از جلوى مانيتور كامپيوتر بلند 
شده كمى بايستيم، گردن و شانه ها را به اطراف چرخانده 
و كمى ورزش دهيم. در هنگام تايپ كردن نيز بهتر است 
طور  به  و  كرده  رعايت  صندلى  روى  را  وضعيت  بهترين 
مداوم به اين كار مشغول نباشيم. كسانى كه مجبورند به 
گاهى  از  هر  است  بهتر  هم  كنند  رانندگى  طوالنى  مدت 

توقف داشته و از خودرو پياده شده و كمى ورزش كنند.
5- بالش مناسب هنگام خواب بسيار مهم است .

بهترين بالش براى خواب هر كس، بالشى است كه روى آن 
احساس راحتى دارد اما معموال كسانى كه روى شكم مى خوابند 
پهلو  به  كه  كسانى  مى كنند.  انتخاب  را  آن  سفت  نوع  بايد 
مى خوابند بايد بالشى با سفتى متوسط را انتخاب كرده و افرادى 
كه به پشت مى خوابند بايد از بالشى نرم استفاده كنند. در هر 
ساعت سعى كنيد چانه تان را به قفسه سينه بچسبانيد. سپس 
گردن را به سمت راست پشت و چپ بچرخانيد و سپس يك 
حركت چرخشى به گردن تان بدهيد. اين كار را 5 بار تكرار كنيد.

بى نيازشدن ازدندان پزشك با چاى سبز
روزانه نوشيدن يك فنجان چاي سبز شما را از دندان پزشك 
بي نياز مي كند. محققان با اعالم تاثير چاي سبز در تقويت 
اين  درخشان  كارنامه  به  ديگر  مثبت  نمره  يك  ها،  دندان 
نوشيدني پرفايده اضافه كردند.نوشيدن يك فنجان چاي سبز 
در روز شما را از بي نياز مي كند. اين يافته، نشان مي دهد كه 
نوشيدن حداقل يك فنجان چاي سبز در روز قدرت و استحكام 

دندانها را با وجوددندان پزشك افزايش سن، بيشتر مي كند.
ميكروبي  ضد  هاي  مولكول  كه  مي كنند  تصور  محققان 
موجود در چاي سبز موسوم به «كاتچين ها» سبب تقويت 
بهداشت و سالمت دندان ها مي شود. البته اين گروه هشدار 
كنيد،  مصرف  قند  با  را  چاي  داريد  عالقه  اگر  كه  دادند 
مراقب باشيد كه شيرين كننده ها و مواد قندي اين تاثير را 
معكوس مي كند. چاي سبز مي تواند تاثيرات باكتري زايي 
داشته باشد و براي دندان ها مفيد باشد، البته در صورتي 
كه بدون قند مصرف شود.نوشيدن قهوه شيرين در واقع اثر 
هيچ  تنهايي  به  قهوه  دارد.  ها  دندان  روي  كننده  تخريب 
مشكلي ندارد اما اگر شيرين شود در واقع باعث مي شود كه 

زودتر دندان هايتان را از دست بدهيد.

چين و چروك هاى دور چشم
بهتر است قبل از اينكه به فكر مداواى چين و چروك دور 

چشم باشيم ، پيشگيرى را انجام دهيم.
اطراف  پاكالغى  چين هاى  باعث  چشم  مداوم  كردن  تنگ 
هستند  آفتاب  نور  معرض  در  زياد  كه  كسانى  مى شود.  آن 
و مجبورند چشم هايشان را تنگ كند . از عضالت اين ناحيه 
بيش تر استفاده  مى كنند و چين هاى «پا كالغى» كنار چشم 
آن ها ايجاد مى شود. پوست مانند هر ارگان زنده داراى رشد 
طبيعى است و افزايش سن عامل طبيعى در ايجاد چين و 
چروك در پوست است. زير پوست عضالتى حركتى وجود 
طور  به  پوست  عضالت  انقباض،  و  انبساط  اثر  بر  كه  دارد 
طبيعى باز يا كشيده مى شود. در جاهايى كه عضالت كشيده 

يا زياد استفاده شود، در چين هاى حالت ايجاد مى شود.
در  عضله  يك  از  روانى  حالت هاى  دليل  به  افراد  برخى 
افراد  گونه  اين  در  و  مى كنند  استفاده  بيش تر  صورت 
پيشانى  روى  يا  خنده  چين  چشم ها،  كنار  در  چين هايى 
معرض  در  زياد  كه  كسانى  مى آيد.  وجود  به  اخم  چين  و 
نور آفتاب هستند و مجبورند چشم هايشان را تنگ كند . از 
عضالت اين ناحيه بيش تر استفاده  مى كنند كه چين هاى 
پيشگيرى  مى شود.  ايجاد  آن ها  چشم  كنار  كالغى »  پا   »
از بروز چين و چروك پوست: آگاهى داشتن از علت ايجاد 
ضد  كرم  و  آفتابى  عينك هاى  از  استفاده  چروك،  و  چين 
آفتاب از بروز چين و چروك در پوست جلوگيرى مى كند.

استفاده از كرم ضد آفتاب و عينك آفتابى از ايجاد چين و 
چروك پوست جلوگيرى مى كند.

سالمت

انجمن صوت و تصوير اروپا، يك گوشى آسيايى 
را برنده بهترين موبايل هوشمند مصرف كننده 

اروپا كرد.
و  صوت  «انجمن  توسط   P9 هواوى  گوشى 
تصوير اروپا» موسوم به EISA موفق به كسب 
كننده  مصرف  هوشمند  گوشى  بهترين  نشان 

اروپايى در سال 2016 و 2017 ميالدى شد.
كه  است  متوالى  سال  چهارمين  براى  اين 
شركت هواوى عنوان بهترين كيفيت و طراحى 

را از سوى اين انجمن از آن خود مى كند.
گوشى  اولين  عنوان  به   P9 هواوى  گوشى 
 Leica جهانى  برند  با  كه  است  هوشمندى 
حوزه  در  و  شده  مهندسى   Camera AG
تصويربردارى يك نوآورى ايجاد كرده است.

به  گوشى  اين  دوربين  دوگانه  عدسى  واقع  در 
كاربران اجازه مى دهد كه تصاوير رنگى شفاف و 
همچنين سياه و سفيدى را با وضوح باال تهيه كنند.

در  اروپا،  تصوير  و  صوت  انجمن  گفته  به 
و  ارزش  دقيقا  توان  مى   P9 هواوى  گوشى 

اهميت يك محصول را به خوبى درك كرد.

صفحه  داشتن  گوشى  اين  هاى  ويژگى  از 
نمايشگر 5.2 اينچ IPS-NEO LCD با فناورى 
هشت  پردازشگر  دى،  اچ  فول  تصوير  وضوح 
سيستم   ،955  HiSilicon Kirin اى  هسته 
 Emo on UI قابليت  با   6.0  OS آندرويد 
به  فناورى  وسيع  طيف  از  نشان  كه  است   4.1

كار رفته در گوشى هواوى P9 است.
به  هوآوى  شركت  محصول  اين  همچنين 
عنوان اولين سازنده گوشى هوشمند است كه 
معرفى  موبايل  دنياى  به  را   Leica عكاسى 
كرده كه باعث فيلم بردارى و تصوير بردارى 

بهتر و شفاف تر مى شود.
آمپرى  ميلى   3000 باترى  داراى   P9 هواوى 
را  آن  زيبايى  اين گوشى،  لبه هاى  انحناى  و 

دو چندان كرده است.
4.5 ميليون  بر همين اساس، فروش بيش از 
پالس  مدل  و   P9 هواوى  گوشى  از  دستگاه 
از  بسيارى  در  (تيرماه)  جوالى  ماه  در  آن 
و  فنالند  فرانسه،  جمله  از  اروپايى  كشورهاى 

بريتانيا به يك ركورد تبديل شده است.

برنده جايزه بهترين گوشى هوشمند معرفى شد

محققان در موسسه فناورى ماساچوست در حال كار 
براى ساخت گوشى هاى هوشمند خود مونتاژ شونده 
هستند. محققان اين موسسه پيشتر نيز موفق به 

ساخت يك صندلى خود مونتاژ شونده شده بودند.
كه  كرد  اظهار  پژوهش  اين  محققان  از  يكى 
از  استفاده  هوشمند  گوشى  اين  ساخت  ايده 

قطعاتى به ارزش  100 تا 200 دالر است.
محققان  اين  اهداف  از  ديگر  يكى  همچنين 
بدون  كاربردى  هوشمند  گوشى  يك  ساخت 

استفاده از كمك انسان و ربات است.
ايده ساخت چنين فناورى خارق العاده اى شايد 
در حرف بسيار آسان باشد اما اين محققان در 
عمل كار بسيار دشوارى را پيش رو دارند زيرا 

در  بايد  هوشمند  گوشى  اين  سازنده  اجزاى 
برخوردار  ايمنى  از  و  گرفته  قرار  مناسب  محل 
باشند و همچنين روند مونتاژ بايد با يك سرعت 
كنترل شده انجام شود تا قطعات دچار آسيب و 
شكستگى نشوند. در حال حاضر موسسه فناورى 
ماساچوست براى گردآورى اين قطعات از آهن 
ربا استفاده كرده است. محصول نهايى كه توليد 
مى شود شبيه به يك نمونه از گوشى ها دهه 90 
بوده و بسيار خشن و محكم خواهد بود. به طور 
كلى دستگاه هاى خود مونتاژ شونده، كار خاصى 
در زمينه بقاى مشاغل توليدى انجام نمى دهند 
بلكه فقط تا حدى در كاهش هزينه هاى توليدى 

به توليد كنندگان كمك مى كنند.

شركت نيسان با تكنولوژى جديد خود موتورى 
موتورهاى  در  انقالبى  كه  كرده  معرفى  را 
برترى  تواند  مى  و  شود  مى  محسوب  بنزينى 
اينگونه موتورها را براى سال ها در زمينه حمل 

و نقل حفظ كند. 
تراكم  ضريب  با  را  جديدى  موتور  نيسان 
براى  زودى  به  كه  است  كرده  طراحى  متغير 
مجموعه  زير  اينفينيتى  برند  در  بار  اولين 
جديد  موتور  اين  شد؛  خواهد  استفاده  نيسان 

خواهد  ديزلى  موتورهاى  براى  چالشى 
برخى  رسوايى  دليل  به  اكنون  هم  بود. 
واگن،  فولكس  جمله  از  بزرگ  خودروسازان 
موتورهاى  درباره  فراوانى  اگرهاى  و  اما 
اينفينيتى  شركت  است.  شده  مطرح  ديزلى 

است.  نيسان  شركت  لوكس  برند 
اختيار  در  هم  نيسان  شركت  اصلى  سهام 
زودى  به  احتماال  و  است  فرانسه  رنو  گروه 
طور  به  نيسان  رنو  گروه  در  ها  موتور  اين 

اين  و  شد  خواهند  استفاده  چشمگيرى 
تكنولوژى از اين گروه به خودروسازان ديگر 

نيز نفوذ خواهد كرد.
تراكم  نسبت  تكنولوژى  از  جديد  موتور  اين 

متغير (وى سى تى) استفاده مى كند. 
مهندسان نيسان مى گويند اين تكنولوژى اين 
لحظه  هر  در  كه  مى آورد  وجود  به  را  امكان 
مناسب  تراكم  نسبت  از  احتراق  براى  موتور 

استفاده كند.

بين  انتخاب  براى  كليدى  عامل  مساله  اين 
بنزينى  موتورهاى  همه  در  بهره ورى  و  قدرت 

محسوب مى شود. 
موتورهاى  مى شود  موجب  تكنولوژى  اين 
شارژر  توربو  بنزينى  موتورهاى  عملكرد  جديد 
بهره ورى  و  قدرت  از  همزمان  و  داشته  را 

سوخت خودروهاى ديزلى برخوردار باشند. 
به  نتوانسته اند  بنزينى  موتورهاى  امروز،  به  تا 

اين سطح از عملكرد و بهره ورى برسند.

گوشى كه به طور خودكار مونتاژ مى شود

انقالب در موتورهاى بنزينى

اتومبيل  هاى  شركت  رقابت  با  همزمان 
به  نياز  بدون  خودروهاى  ساخت  براى  سازى 
دارد  قصد  هواپيماسازى  شركت  يك  راننده، 
خودروهاى پرنده اى توليد كند كه حمل و نقل 

شهرى را تسهيل مى كنند.
چشمگيرى  طور  به  گذشته  سال   15 در  تنها 
بر ميزان جمعيت شهرنشين افزوده شده و در 
جهان  جمعيت  درصد  از 60  بيش  حاضر  حال 
در شهرها زندگى مى كنند. با تداوم اين روند 
مشكالت ترافيكى روز به روز بيشتر خواهد شد 
در  شهروندان  وقت  از  ساعت  صدها  ساالنه  و 

ازدحام خودروها به هدر خواهد رفت.
به منظور مقابله با اين مشكل و كاهش آلودگى 
هاى زيست محيطى و صوتى شركت ايرباس 
از  قبل  تا  را  پرنده  هواپيماى  يك  اوليه  نمونه 

پايان سال 2017 عرضه خواهد كرد.
رابين ليازوف مدير اجرايى گروه A³ در شركت 
ايرباس كه به اين طرح هم رسيدگى مى كند، 

معتقد است ظرف ده سال آينده محصوالتى روانه 
درون  سفرهاى  در  انقالبى  كه  شوند  مى  بازار 
شهرى ميليون ها نفر از مردم به وجود مى آورند.

مورد  هاى  فناورى  اعظم  بخش  وى  گفته  به 

نياز براى انجام سفرهاى هوايى درون شهرى 
مانند باترى ها، موتورها و سيستم هاى ناوبرى 
هوايى به تكامل كافى رسيده اند. اما آنچه كه 
است  نياز  مورد  ها  فناورى  اين  تكميل  براى 

برخورد  از  جلوگيرى  براى  سيستمى  ابداع 
در  كه  است  موانع  سريع  شناسايى  و  هوايى 

برنامه گروه A³ قرار دارد.
در قالب طرح ايرباس كه Vahana نام گرفته 
ابداع  خلبان  به  نياز  بدون  پرنده  هاى  اتوبوس 
هاى  گروه  يا  افراد  توانند  مى  كه  شوند  مى 

مختلفى را به مقصد برسانند. 
براى  هـم  ايربـاس  هلكوپتر  تولـيد  بخش 
اجراى اين طرح در حال همكارى است. آنها 
طرح  اين  مورد  در  بيشتر  جزييات  افشاى  از 

خوددارى مى كنند.
يكى ديگر از چالش هاى موجود در اين زمينه 
عدم وجود قوانين دولتى براى پروازهاى هوايى 
شهرى است. در حال حاضر هيچ مجوزى در 
جهان براى پرواز چنين وسايل نقليه اى صادر 
نشده است. اما به نظر مى رسد الزامات زندگى 
شهرى مقامات سياسى را به همراهى با چنين 

اختراعاتى مجبور كند.

خودروى پرنده سال آينده از راه مى رسد
7 ون ونو و
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منجر  كه 37 درصد تصادفات  اين  به  با توجه 
است،  آلودگى  خواب  اثر  بر  كشور  در  فوت  به 
سنجش  براى  را  سامانه اى  كشور  محققان 
اتوبوس  و  كاميون  رانندگان  بيدارى  توانايى 
سنسورهاى  از  استفاده  با  كه  كردند  عرضه 
نصب شده در آن قادر به تشخيص بيدار ماندن 

افراد در حين رانندگى است.
به گزارش ايسنا، طبق آخرين آمار منتشر شده 
سال  هر  ايران  در  جهانى  بهداشت  سازمان 
هزينه سوانح رانندگى 6 درصد درآمد ناخالص 
ملى كشور است كه رقم بسيار بااليى است، از 
اين رو محققان كشور سامانه اى را براى كاهش 

اين هدررفت طراحى كردند.
اين  كه  اين  بيان  با  طرح  مجرى  نحوى  على 
سامانه با عنوان «طراحى و پياده سازى سامانه 
صدور  جهت  بيدارى  توانايى  شناختى  سنجش 
جواز صالحيت رانندگى حرفه اى» اجرايى شده 
 37 حدود  كشور  در  آمارها  طبق  گفت:  است، 
درصد تصادفات منجر به فوت جاده اى به علت 
خواب آلودگى رانندگان است و از آن جايى كه 
بسيارى  توسط  مجاز  رانندگى  ساعات  سقف 
دچار  بعضا  و  نمى شود  رعايت  رانندگان  از 
هستند،  خواب  اختالل  يا  خواب  از  محروميت 
از حوادث  بسيارى  راننده عامل  خواب آلودگى 

رانندگى كشور است.
داد  خبر  زمينه  اين  در  طرحى  اجراى  از  وى 
تاييد  سامانه  طرح،  اين  انجام  با  شد:  يادآور  و 
ساز  شبيه  در  رانندگان  ماندن  بيدار  توانايى 
مشكل  كه  افرادى  تا  مى شود  ايجاد  رانندگى 
بيدار ماندن دارند، در زمان صدور مجوز فعاليت 

يا تمديد گواهينامه، غربالگرى شوند.
سامانه  اين  عملكرد  نحوه  به  اشاره  با  نحوى 
توضيح داد: اين سامانه با تلفيق علومى چون 
و  شناختى  علوم  كار،  طب  مجازى،  واقعيت 
كه  شد  طراحى  گونه اى  به  روانشناسى 
رانندگى  حين  در  افراد  ماندن  بيدار  توانايى 

مى دهد. تشخيص  را 
به گفته وى، براى اين منظور از حسگرهاى 
مانند  رانندگى  ساز  شبيه  دستگاه  مختلف 
فرمان،  غربيلك  موقعيت  پدال ها،  زاويه 
ردياب  شتاب،  سرعت،  جاده،  در  موقعيت 
نوار  و  عضله  نوار  صورت،  تصوير  چشم، 

مغزى استفاده شده است.
مجرى طرح با بيان اينكه اين طرح با مشاركت 
دانشگاه هاى صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى، 
علوم پزشكى تهران، شهيد بهشتى، آزاد، رازى 
و علوم انتظامى اجرايى  شد، گفت: اين طرح در 
مرحله پايلوت است و بزودى آزمايش بر روى 

داده هاى اصلى را آغاز خواهيم كرد.
خواجه  صنعتى  دانشگاه  علمى  هيات  عضو 
نصيرالدين طوسى با اشاره به سابقه تحقيقات 
كشور  در  رانندگان  آلودگى  خواب  روى  بر 
اين  در  مختلفى  تحقيقات  كرد:  خاطرنشان 
زمينه در كشور انجام شده است، اما اين طرح 
سنجى  صالحيت  جامع  پژوهش  نخستين 
توانايى بيدار ماندن رانندگان با استفاده از انواع 
مختلف حسگرها با رويكرد بين رشته اى و بين 

دانشگاهى است.
وى با اشاره به اينكه اين سامانه بيشتر براى 

بين  تاكسى  و  كاميون  اتوبوس،  رانندگان 
آمار  آخرين  طبق  گفت:  دارد،  كاربرد  شهرى 
جهانى،  بهداشت  سازمان  توسط  شده  منتشر 
ايران6  در  رانندگى  سوانح  هزينه  سال  هر 
خود  به  را  كشور  ملى  ناخالص  درآمد  درصد 
اختصاص مى دهد كه رقم بسيار بااليى است. 
و  آمار  اين  از  اندكى  كاهش  حتى  بنابراين 
در  زيادى  جويى  صرفه  باعث  سوانح،  شدت 
سهم  كه  است  حالى  در  اين  مى شود.  كشور 
سال  در  داخلى  ناخالص  توليد  از  پژوهش 

1394 تنها نيم درصد بوده است.

ارائه سامانه اى براى تشخيص بيدار ماندن افراد در حين رانندگى



امام على عليه السالم : 
از كّفاره گناهان بزرگ 
فرياد خواه را به فرياد 
رسيدن، و غمگين را 

آسايش بخشيدن است. 
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و  تشكيل  سبب  كه  كودكان  معنوى  نيازهاى  از  يكى 
نياز  گردد  مى  آينده  نسل  هاى  خانواده  بنيان  تحكيم 
در  روانى  روحى  نشاط  حال  عين  در  و  آرامش،امنيت  به 

محيطى كامال سالم است.
و از راه هاى رسيدن به اين آرامش داشتن تفكر صحيح  
و انديشه ى سالم است كه مى تواند نوع نگاه كودكانمان 
سمت  به  اميدوارانه  را  آنها  و  نمايد  تعيين  زندگى  به  را 

اهدافشان رهبرى و هدايت كند.
بـا بـررسى درسخنـان رسـول (ص) به خوبى مى تـوان 
زندگى  در  را  آنها  و  رايافت  انديشى  مثبت  از  هايى  جلوه 

نسل آينده بكاربست. 
در اين مختصر پس از ارائه تعريفى از تفكر مثبت و گفتگويى 
كه باصاحب نظرايده وتفكرمثبت سركارخانم پى پل زاده انجام 
داديم به اين نتيجه ميرسيم كه گرماى بيش ازحد،آلودگى 
هوا، و نا امن بودن فضاهاى بازى خارجى مانند پارك ها 
و.....ما را مستلزم به راه اندازى محيط هاى امن و سالم با 
كودكانمان  براى  كه  وآموزشى  بازى  مخصوص  فضاهاى 
ضروريست مى كند و هم به نوع خود به پدر و مادرهاى 
پرمشغله كمك كرده وهم فرصتى است براى بازى وتفريح 

و شادى كودكانمان.

تفكر مثبت براى بهتر پرورش دادن نسل آينده


