
پایان رقابت  ، آغاز رفاقت و همدلی
مجلس دهم و خواسته های به حق مردم

پنج  که  رسید  پایان  به  خوزستان  در  دهم  مجلس  انتخابات  حالی  در 
نماینده اصاح طلب و سیزده نماینده اصولگرا و گرایش به اصولگراها 
آید،  می  دست  به  منتخبان  سخنان  از  چه  آن  یافتند.  راه  مجلس  به 
کار  سرلوحه  کشور  و  استان  شریف  مردم  به  خدمت  جهت  در  تاش 
قرار گرفته است. بدیهی است مطالبات برحق مردم بایستی با همدلی 
و هماهنگی با همدیگر و بهره گیری از نظرات نخبگان استان صورت 

گیرد و از جدل های سیاسی پرهیز شود.
تجربه نشان داده هرجا یکدلی و صمیمیت حاکم باشد، موفقیت بیشتر 
و هرجا درگیری سیاسی وجود داشته باشد، نتیجه ای جز ایجاد فضای 

مسموم و کارشکنی دربر نخواهد داشت.
گرچه سخنانی از گوشه و کنار شنیده می شود که برخی افراد اولویت 
و  نخبگان  ایران،  بزرگ  ملت  لیکن  دانند!  می   ... یا  حصر!  رفع  را 
نظارت  مجلس  نمایندگان  کار  بر  نظارت  و  هوشیاری  با  فرهیختگان 

خواهند نمود و نخواهند گذاشت که مجلس به بیراهه برود.
البته بعضی خوابند و بعضی بیدار : 

بیدار نگردد مگر از صور سرافیل 
مستغرق غفلت که بخوابست در اینجا 

هشیار که سنجد عمل خویشتن ای فیض
سرسوی حق و پا برکابست در اینجا 

مردم غیور خوزستان که مطالبات برحقی دارند منتظرند تا نتیجه حضور 
خود را در پای صندوقهای رای ببینند. پر واضح است اولویت نمایندگان 
مردم در مجلس، باید اقتصاد، رفاه و معیشت باشد. عزت و غرور مردم 
شریف و وایتمدار در برابر دشمنان قسم خورده، باید حفظ شود و در 

برابر حیله و مکرهای دشمنان غدار آگاه و هوشیار باشیم.
البته خوشبختانه این کشتی نجات و رستگاری با وجود رهبری فرزانه 
های  خواسته  تسلیم  هرگز  ای  خامنه  ا...  آیت  دانا همچون حضرت  و 
رهنمودهای  از  که  ماست  وظیفه  و  شد  نخواهد  بیگانگان  نامشروع 

دلسوزانه ایشان نهایت استفاده را ببریم.
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صفحه 2

معاون بهره برداري و حفاظت از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: 
کارون  رودخانه  حریم  در  هتل  ساخت  مجوز،  داشتن  بدون  اهواز  شهرداري 
و  حریم  در  ساز  و  ساخت  هرگونه  کرد:  اظهار  مصطفي  است.  کرده  آغاز  را 
و  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  مجوز  بدون  اهواز  در  کارون  رودخانه  بستر 

است. غیرقانوني 
وي افزود: شهرداري اهواز در ساحل غربي و خیابان هاي هفت تا 12 دخل و 
تصرف هاي بدون مجوز در حریم کیفي رودخانه کارون داشته که در حال پیگیري 
آنها هستیم. شبه، با اشاره به ساخت و سازي که در حریم این رودخانه در مقطع 
اهواز انجام شده گفت: هیچ استعامي براي این ساخت و سازها از سازمان آب و 
برق خوزستان به عنوان متولي رودخانه انجام نشده است و از طریق گزارش هاي 

ماموران متوجه اقدامات شهرداري شده ایم.
وي تاکید کرد: در حریم کیفي رودخانه هر نوع کاربري را نمي توان اجرا کرد زیرا 
ساخت و سازها نباید هیچ تاثیري بر کیفیت رودخانه ایجاد کند. معاون سازمان 
آب و برق خوزستان گفت: مکاتبه و اخطارهاي ازم به شهرداري اهواز داده شده 
و در صورت ادامه تخلف از طریق مراجع قضایي این موضوع پیگیري خواهد شد.

با اشاره به  ایرنا،  با  این در گفت وگو  از  سید خلف موسوي شهردار اهواز پیش 
مشارکت پنج هزار میلیارد ریالي شهرداري اهواز براي ساخت هتل پنج ستاره گفته 

بود: این هتل قرار است در ساحل غربي کارون در کیانپارس اجرا شود.
وي درباره ممنوعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه کارون، افزود: سازمان آب و 
برق مدعي شده این هتل در حریم رودخانه کارون است، اما با کاهش شدید دبي 

این رودخانه به نظر نمي آید که در آینده سیاب این شهر را تهدید کند.
بر پایه قانون هرگونه ساخت وساز در حریم و بستر رودخانه ممنوع است و طبق 

گیرد. ساخت هتل  انجام  ها  مکان  گونه  این  در  و ساز  نباید ساخت  قانون   این 
پنج ستاره به عنوان بزرگترین طرح شهرداري اهواز در سال 95 معرفي شده است.

مجتمع  هتل،  ساخت  در  اهواز  شهرداري  مشارکت  و  گذاري  سرمایه  قرارداد 
تجاري و توقفگاه، اسفند 94 در یکصد و بیست و پنجمین جلسه علني شوراي 
 اسامي شهر اهواز به تصویب رسید. بر اساس گزارش شهرداري اهواز، قرار است 
 در جاده ساحلي کیانپارس حد فاصل خیابان هاي میهن و پنجم شرقي و در زمیني 
 با مساحت بالغ بر 15 هزار متر مربع، مجتمع سیاحتي – اداري – رفاهي شامل 
هتل پنج ستاره، توقفگاه طبقاتي و مجتمع تجاري – اداري – مسکوني احداث شود.

بر دو هزار  بالـغ  پروژه  این  اجراي  براي  بیني شده  پیش  حجم سرمایه گذاري 
میلیارد ریال برآورد شده است.

  معاون سازمان آب و برق خوزستان: 
هتل سازي در حریم کارون بدون مجوز آغاز شده است

صفحه 3

 )MNF( تولید انبوه مالچ طبیعی
پس از 7 سال تحقیق و پژوهش در ایران

مردم خوزستان منتظر اقدام و عمل مسووان هستند!

صفحه ۲

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به لزوم افزایش ظرفیت نمک 
زدایی نفت خام، گفت: با افتتاح پروژه های در دست اجرای شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب، ظرفیت نمک زدایی ما به 9۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
سازی  ظرفیت  گفت:  نمک زدایی،  ظرفیت  افزایش  اهمیت  بر  تاکید  با  پور  عالی  بیژن 
فرآورش نفت نمکی، باا بردن کیفیت نفت تولیدی، صیانت از ذخایر نفتی با جلوگیری 
از حفر چاه های جدید، جلوگیری از کاهش خوراک پاایشگاه ها و رفع مشکات زیست 
اجرای  اهداف  از  دفعی  های  چاه  به  نمک زدایی  واحدهای  پساب  تزریق  با  محیطی 

پروژه های نمک زدایی است.
افتتاح شده  با اشاره به پروژه های نمک زدایی که اخیرا در مناطق نفت خیز جنوب  وی 
است، افزود: سه پروژه نمک زدایی منصوری، نفت شهیدان و لب سفید در سال گذشته 
به ثمر نشست و 1۶۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت نمک زدایی این شرکت افزود که با 

افتتاح این طرح ها فرآیند تولید کیفی نفت خام نمکی در حوزه عملیات شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب تسهیل شد.
عالی پور با بیان این که هم اکنون بیش از ۳۰ پروژه بزرگ نمک زدایی در زمینه احداث و توسعه واحدهای نمک زدایی نفت خام در این شرکت در دست اجرا است، 

گفت: هدف از اجرای این پروژه ها ایجاد ظرفیت 9۰۰ هزار بشکه در روز نمک زدایی نفت خام است.
وی با اشاره به آماده افتتاح بودن 5 پروژه نمک زدایی دیگر، بیان کرد: 5 پروژه دیگر احداث واحدهای نمکزدایی شامل گچساران ۳ با ظرفیت 11۰ هزار بشکه در روز، 
بی بی حکیمه یک با ظرفیت 55 هزار بشکه در روز، هفتکل و نفت سفید با ظرفیت 45 هزار بشکه در روز، رگ سفید یک با 55 هزار بشکه در روز و اهواز متمرکز 

با ظرفیت 22۰ هزار بشکه در روز در مراحل پایانی کار قرار دارند و به تدریج در سال جاری راه اندازی می شوند.

مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب:
ظرفیت نمک زدایی نفت خام به ۹۰۰ هزار بشکه 

در روز می رسد
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ماقات عمومی شهردار منطقه یک 
با شهروندان

دره شوري مدير شهرداري منطقه يك اهواز با حضور در 
میان مراجعین و رسیدگی و پاسخگوئی حضوری به تکريم 

ارباب رجوعان پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه يك ، شهروندان 
در ديدار چهره به چهره با مدير منطقه ضمن ارائه نظرات 
مسائل  با  ارتباط  در  را  خود  مشکات  پیشنهاداتی،  و 

شهری به طور مستقیم با دره شوري درمیان گذاشتند.
و  مسائل  بررسی  ضمن  ديدار  اين  در  يك  منطقه  شهردار 
مشکات مطروحه، دستور رفع مشکات مراجعین را در محل 
ماقات عمومی صادر نموده و برخی از درخواست ها و مشکات 
را نیز جهت رسیدگی بیشتر به واحدهای مربوطه در مجموعه 
شهرداری منطقه يك ارجاع داد. تقدير از زحمات و خدمات 
شهرداری منطقه يك، درخواست صدور پروانه ساخت، خافی، 
عوارض، توسعه بیشتر فضای سبز، ساماندهی دستفروشان، 
آسفالت کوچه ها و ... از جمله مباحث مطرح شده از سوی 

شهروندان در ديدار با شهردار منطقه بود.

مدیرکل راه آهن جنوب:
ایستگاه جدید راه آهن نظامیه 

آماده بهره برداری است
مديرکل راه آهن جنوب گفت: ايستگاه جديد راه آهن نظامیه 
با اعتبار 20 میلیارد تومان احداث شده و آماده بهره برداری 
در   ايستگاه  اين  کرد:  اظهار  زاده  درويش  عبدالکريم  است. 
17کیلومتری و شمال ايستگاه اهواز ساخته شده و کاربری آن 
باری است که ايستگاه نظامیه قديم در يك کیلومتری ايستگاه 
اين که جديدا زيرسازی  بیان  با  قرار دارد. وی  نظامیه جديد 
و احداث ساختمان اين ايستگاه انجام شده است، افزود: اين 
ايستگاه جهت تسهیل در روند جابه جايی بار چه در زمینه ورود 

بار به استان و چه خروج بار از استان احداث شده است.
درويش زاده تصريح کرد: بارهايی که از استان های باادست و 
از سمت استان تهران وارد خوزستان می شوند، وارد ايستگاه 
نظامیه خواهند شد و از آنجا به مقاصد موردنظر در استان انتقال 
داده می شود و به نوعی اين ايستگاه نقش توزيع کننده بار بین 
فواد خوزستان، بندرامام، اهواز، خرمشهر و انديمشك را دارد. 
وی با بیان اين که بارهايی که در اين مسیر حمل می شود پودر 
سنگ، پودر آلومینیوم و محصوات کشاورزی است، ادامه داد: 
عمده ترين کااهايی که در اين جا تخلیه می شود، پودر سنگ و 
مازوت است که هر دو از اراک وارد استان می شوند. پودر سنگ 
به کارخانه فواد خوزستان و مازوت به بندر ماهشهر جهت 

صادرات به خارج از کشور انتقال می يابند.

معاون وزارت تعاون:
مجوز دارویي بیماران خاص 

داراي بیش از یک دفترچه درماني لغو شد
معاون اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بیان 
دفترچه  سه  يا  دو  داراي  خاص  بیمار  هزار  پنج  شناسايي 
بیمه درماني، گفت:مجوز دارويي اين بیماران خاص لغو شد.

احمد میدري گفت: حدود 160 هزار بیمار خاص در کشور 
درماني  دفترچه  يك  از  بیش  آنها  نفر  هزار  پنج  که  داريم 
هستند. وي اضافه کرد:به استان هاي سراسر کشور اباغ شده 
است تا مجوز داروي اين بیماران لغو شود تا اين بیماران تنها 

از يك دفترچه درمانیداروهاي خود را تهیه کنند.
وي افزود: مجوز داروي اين افراد از چهارشنبه هفته گذشته به 
صورت نرم افزاي بسته شده است، ولي بیشتر اين افراد تنها 
از يك دفترچه درماني براي تهیه دارو استفاده کرده و تخلفي 
در اين زمینه نداشتند. میدري گفت:برخي بیماران خاص از 
دفترچه هاي درماني سازمان بیمه سامت و سازمان تامین 
اجتماعي استفاده مي کنند و به طور متوسط ماهیانه بین 15 
تا 30 میلیون ريال يارانه دارو مي گیرند. وي افزود:بیماران 
خاص که دو يا سه دفترچه درماني دارند بايد يکي از اين دو 
دفترچه را انتخاب کنند، در غیر اين صورت، وزارت تعاون به 
عنوان مسئول و متولي شوراي عالي بیمه درمان، يکي از اين 
دفترچه ها را انتخاب کرده و ديگر دفترچه را حذف مي کند.

میدري معاون اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
پايان  تا  خاص  بود:بیماران  گفته  سالجاري  ماه  فرودين 
فروردين فرصت دارند تنها يك بیمه درماني را انتخاب کنند.

دکتر خدادادی:
دانشجویان شاهد و ایثارگر

تصمیم گیرندگان کان کشور شوند
دکتر علی خدادادی در اولین گردهمايی مديران ستادهای 
روز  که  کشور  آمايش  چهار  منطقه  کان  ايثارگر  و  شاهد 
15 ارديبهشت ماه در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی 
گردهمايی  اين  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  اهواز  جندی شاپور 
فرصتی است که سیر تکاملی ستاد شاهد و ايثارگر که در 
سال 65  به فرمان امام خمینی )ره( شکل گرفت، ساختاری 
توانمندسازی  زمینه  تا  گرفته  به خود  قانونمند  و  نطام مند 

دانشجويان شاهد و ايثارگر را فراهم کند.
وی افزود: اين اقدام در نهايت منجر به آن می شود که بسیاری 
از دانشجويان شاهد و ايثارگر به افرادی سرآمد و تأثیرگذار 
تبديل شوند؛ امام خمینی)ره( نیز تأکید بر اين داشتند که با 
توانمندسازی دانشجويان شاهد و ايثارگر آنان را به سکان داران 

تصمیم گیری های کان مملکت تبديل کنیم.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به 
فرازی ديگر از سخنان امام خمینی)ره(، عنوان کرد: ايشان 
شهدا  خانواده  به  خدمت  ولی  شد  تمام  "جنگ  فرمودند 
از  دسته  اين  به  که  کسانی  نیست".  شهادت  از  کمتر  نیز 
راستای  در  خدا  امید  به  هم  می کنند،  دانشجويان خدمت 

همان کارهای ايثارگرانه اجر خواهند گرفت.
خدادادی با بیان اين که فرزند شهید بودن نه يك امتیاز بلکه 
نگاه  نیز يك  اين دانشجويان  نگاه  افتخار است، گفت:  يك 
افتخارآمیز است و باعث می شود بتوانیم قدم های مهم تری 
برداريم. ما قصد داريم دانشجويان شاهد را به سمتی هدايت 
خود  آموزشی  حوزه های  در  جدی تری  فعالیت  که  کنیم 
داشته باشند و ستاد شاهد می تواند اين زمینه را فراهم کند.

 وی ادامه داد: فعاان اين حوزه دورنماهای مشخصی برای 
دورنماها  اين  در  بتوانند  تا  می کنند  ترسیم  دانشجويان 

فعالیت و جايگاه مناسبی را کسب کنند.

استان
تاکید استاندار خوزستان 

بر حل مشکات شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز
و  رسیدگی  بر  تاکید  با  خوزستان  استاندار 
 5 شماره  صنعتی  شهرک  مشکات  پیگیری 
مربوطه گفت:  قانونی  از طریق مجاری  اهواز 
باید سوابق و پیشینه های مشکات و مسائل 
بتوان  تا  شود  اعام  شهرک  این  در  موجود 
چارچوب  در  را  ازم  پیگیری های  و  اقدامات 

قانون و در راستای حل مشکات انجام داد.
عبدالحسن مقتدایی در حاشیه بازدید از شهرک 
مربوط  مشکات  به  اشاره  با  اهواز   5 شماره 
محیط  مجوز  نداشتن  و  برق  و  آب  گاز،  به 
دولت  اگر  کرد:  اظهار  این شهرک  در  زیست 
مجوز راه اندازی این شهرک را در سال 8۶ به 
تصویب رسانده، طبیعتا باید مراحل و رویه های 

کار را نیز انجام داده باشد.
وی افزود: اگر مصوبات مربوط به این شهرک 
باشد،  صنعتی  شهرک های  شرکت  اختیار  در 
را  ازم  قانونی  اقدامات  تا  کنند  اعام  باید 
پیگیری و این گونه مسائل را حل کنیم و در 
صورت نبود مصوبات قانونی ازم باید مراحل 

اخذ مجوزها پیگیری شود.
دولت سال 8۶ مصوبه  کرد:  تصریح  مقتدایی 
وجود  با  و  رساند  تصویب  به  را  شهرک  این 
شهرک  این  در  که  زیادی  نسبتا  مشکات 
وجود دارد، اما نوع سرمایه گذاری انجام شده 
و انگیزه ای که در راه اندازی آن وجود داشته، 
در مقایسه با شهرک های مشابه از ویژگی های 

بهتری برخوردار است.
قبیل  از  محدودیت هایی  وجود  با  گفت:  وی 
این  که   ... و  آب  و  گاز  برق،  دسترسی،  راه 
کردن  مطرح  با  است،  مواجه  آن  با  شهرک 
امیدواریم  موضوعات  و  مسائل  تک  تک 
این  مشکات  راستای حل  در  قانونی  گامی 
که  است  این  مهم  نکته  اما  برداریم  شهرک 
با  رابطه  در  شهرک  وضعیت  باید  ابتدا  در 

کاری  تا  شود  روشن  مشکات  از  کدام  هر 
و  نشود  داده  ادامه  بوده،  اشتباه  ریشه  از  که 
قانونی  چارچوب های  در  فقط  مسائل  تمام 

شود. پیگیری 
و  سوابق  باید  کرد:  بیان  خوزستان  استاندار 
و  مطرح  مشکات  و  موضوعات  پیشینه های 
یافتن  و  قبر  نبش  دنبال  به  البته  شود.  اعام 
حل  درصدد  بلکه  نیستم  مشکات  این  دلیل 
گرفتاری ها  تا  هستیم  شهرک  این  مشکات 
رفع و اشتغالزایی آن ایجاد شود و این مساله 

نیازمند حمایت و پشتیبانی از شهرک است.
راهکارهای  بررسی  با  همچنین  مقتدایی 
حل  برای  ذیربط  مسئوان  از  پیشنهادی 
مشکات موجود شرکت این شهرک و تجمیع 
این راهکارها بیان کرد: طبق اعام و نظرات 
گازرسانی  برای  اقدامات  مربوطه  سازمان های 
ظرف ۳ ماه آینده، اقدامات مربوط به آبرسانی 
تعیین  به  مربوط  اقدامات  آتی،  روز  ظرف 2۰ 
حریم این شرکت تا پایان خردادماه باید انجام 
شود و همچنین در زمینه برق رسانی هم که با 
مشکلی مواجه نیستیم و با چند اقدام کوچک 

سریعا انجام می شود.
این شهرک که  برای جاده موقت  افزود:  وی 
ایجاد  اصلی  دسترسی  راه  راه اندازی  تا  باید 
که  می شود  صادر  مجوز  شرطی  به  شود، 
تعارضی با قانون نداشته باشد زیرا اگر خدای 
اتفاق  موقت  جاده  این  در  سانحه ای  ناکرده 
از سویی  نمی شود  و  ما مسئول هستیم  افتاد، 
از  و  داد  را کاهش  تلفات جاده ای  اقداماتی  با 
راه  یک  احداث  و  راه اندازی  با  دیگر  سوی 
موقت که با قانون معارض است، موجب بروز 

سوانح جاده ای و تلفات شد.
سیاحی،  احمد  بازدید  این  حاشیه  در  همچنین 
بیان  با  استاندار خوزستان  امور عمرانی  معاون 

اینکه در داخل حریم شهری فقط 11 کاربری 
تعریف شده است و شهرک های صنعتی نباید 
در حریم شهر احداث شوند، اظهارکرد: به دلیل 
در  شهرک  این  در  انجام شده  گذاری  سرمایه 
در  ما  و  گرفتیم  قرار  شده،  انجام  عمل  مقابل 
خصوص حریم شهر اهواز، حریم رودخانه کارون 
و وضعیت این شهرک در حال ساماندهی امور 

هستیم تا مشکات موجود حل شوند.
حریم  با  رابطه  در  که  موضوعاتی  افزود:  وی 
شد،  مطرح  اهواز  شهر  و  کارون  رودخانه 
برسد  کارگروه  تصویب  به  و  شود  نهایی  باید 
در  نهایتا  و  ریزی  برنامه  شورای  در  سپس  و 
و  برسد  تصویب  به  شهرسازی  عالی  شورای 
نباید کاری کنیم که بعدا نیاز به مطرح شدن 
طبق  و  باشد  مشکات  حل  برای  توجیهات 
تاکیدات استاندار، اقدامات باید با جامع نگری 

و انجام تمام مطالعات ازم، اجرا شود.
اخاق  بازدید  این  حاشیه  در  همچنین 

شهرک های  شرکت  مدیرعامل  محمدیان، 
کل  مساحت  کرد:  اظهار  خوزستان  صنعتی 
شهرک های  در  مستقر  صنعتی  واحدهای 
کـه  است  هکتـار   1۰17 اهـواز   صنعتی 
شماره  صنعتی  شهرک  به  آن  درصد   5۰ 
5 اهواز اختصاص دارد و این شهرک در سال 
عملیات  و  اخذ  را  دولت  هیات  مصوبه   8۶

اجرایی خود را در سال 88 آغاز کرد.
وی افزود: متاسفانه این شهرک فاقد گاز، آب، 
برق و مجوز زیست محیطی به منظور استقرار 
که  مشکاتی  علت  به  و  است  صنعتی  واحد 
گونه  هیچ  که  است  سال  یک  مدت  داریم 
واگذاری در این شهرک انجام ندادیم و اولین 
و مهمترین مشکل آن نبود راه دسترسی است.

محمدیان ادامه داد: به دلیل اینکه امکان ورود 
تاسیسات  انتقال  ندارد،  وجود  شهرک  این  به 
مربوطه نیز با مشکل رو به رو است. بنابراین 

خواستار حل این مشکل هستیم.

خبر خبر

6 انتصاب جدید در استانداری خوزستان 
انجام شد

طی احکامی جداگانه از سوی استاندار خوزستان، 6 انتصاب 
جديد در استانداری اين استان انجام شد.

انتصاب جديد   6 استان  اين  استاندار  مقتدايی  عبدالحسن 
در اين نهاد را انجام داد و بر اين اساس طی حکمی وی، 
علی عماد معاون پیشین توسعه منابع انسانی و پشتیبانی 

استانداری را به عنوان مشاور اجرايی خود منصوب کرد.
حکم  دريافت  با  مکی داودی  فرزانه  نیز  ديگر  احکام  طی 
نادر  همچنین  اجتماعی  امور  مديرکل  معاون  به عنوان 
دشت آزادگان  فرمانداری  سرپرست  به عنوان  عمیدزاده 
حکمی  طی  نیز  کاظمی  سلطانی  سپیده  شدند.  معرفی 
تقسیمات  و  انتخابات  سیاسی،  مديرکل  معاون  به عنوان 
سازمان  مديرعامل  سمت  در  منیرزاده  جمشید  کشوری، 
دشتی  علیرضا  و  حومه  و  اهواز  شهرداری  شهری  قطار 

به عنوان مديرکل مديريت بحران منصوب شد.

گزارش سایت فدراسيون بين المللی صليب سرخ و هال احمر 
درباره امدادرسانی هال احمر ایران در سيل اخير:

شعب و داوطلبان هال احمر ایران بافاصله 
به آسیب دیدگان امدادرسانی کردند

هال احمر  و  صلیب سرخ  بین المللی  فدراسیون  سايت 
برخی  در  گذشته  ماه  آب گرفتگی  و  سیل  وقوع  به دنبال 
استان های کشور گزارشی از اقدامات و خدمات ارائه شده از 

سوی هال احمر ايران را منتشر کرد.
در  هال احمر،  جمعیت  اطاع رسانی  پايگاه  گزارش  به 
گزارش چاپ شده از سوی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ 
ايران در مدت  بارش سنگین در  آمده است:  و هال احمر 
سه روز خسارت های فراوانی بر جای گذاشت. جاری شدن 
تحمیل  استان  به 12  سیل های سهمگین خسارات جدی 
کرد که در اين میان استان های لرستان، ايام، کردستان، 

کرمانشاه و خوزستان بیشترين خسارات را ديدند.
به  تا  شده  عمل  وارد  بافاصله  داوطلبان  و  محلی  شعب 
آسیب ديدگان امدادرسانی کنند. با رصد حوادث مرتبط با 
ايران  هال احمر  اضطراری،  عملیات  مرکز  طريق  از  سیل 
را  خود  پاسخگويی  سیستم  سیلف  جريان های  افزايش  با 
سیل زده  مناطق  به  فورا  آموزش ديده  تیم های  کرد.  فعال 
و  است  معمول  ايران  در  اعزام شدند. سیل های سهمگین 
سراسر  در  محلی  و شعب  متخصص  تیم  وجود چندين  با 
مديريت  برای  نیاز  مورد  منابع  ايران  هال احمر  کشور، 

چنین پاسخگويی را بدون احتیاج به کمك خارجی دارد.

باد و گرد و غبار تا اواسط هفته می مانند
وزش  پیش بینی  از  خوزستان  هواشناسی  اداره کل  معاون 
بادهای شديد و وقوع گرد و غبار محلی در نوار ساحلی و 
نیمه جنوبی و مرکزی استان تا اواسط هفته جاری خبر داد.

نقشه های هواشناسی،  بررسی  اظهار کرد:  علیرضا غام پور 
تغییرات فشار هوای قابل ماحظه در سطح زمین را نشان 
می دهد که موجب وزش بادهای شديد و برخاستن گرد و 
و مرکزی  نیمه جنوبی  و  نوار ساحی  در  بعضا  غبار محلی 

استان تا اواسط هفته جاری خواهد شد.
ايه  در  ناپايدار  خط  عبور  با  مدت،  همین  در  افزود:  وی 
میانی جو و تقويت زبانه کم فشار سطح زمین، به تدريج با 
ابرناکی و تندبادهای موقتی  جنوبی شدن جريانات جوی، 
به ويژه در  برق  با رعد و  توام  بارش های رگباری و  همراه 

مناطق شمالی و مرتفع استان پیش بینی می شود.
معاون اداره کل هواشناسی خوزستان با اشاره به وزش باد و 
گرد و غبار در سه روز گذشته گفت: در 24 ساعت گذشته 
شديدترين وزش باد را در شوشتر با 80 کیلومتر و همچنین 

در اهواز با 42 کیلومتر در ساعت داشته ايم.

اهداف افزایش تولید نفت 
شرکت مارون محقق شد

از تحقق  مديرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
جهانگیر  داد.  خبر  شرکت  اين  در  خام  نفت  تولید  برنامه 
پورهنگ، در حاشیه بیست و يکمین نمايشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پتروشیمی و پاايش در يك نشستی مطبوعاتی 
اعام کرد: اين شرکت به سقف تولید روزانه 600 هزار بشکه 
ای نفت خام رسیده است. وی، ماموريت اين شرکت را تولید 
600 هزار بشکه نفت خام و حدود 700 میلیون فوت مکعب 
گاز و 35 هزار بشکه مايعات گازی و نفتا اعام کرد و افزود: 
تولید نفت شرکت مارون در مجموع 20 تا 21 درصد تولید 
مناطق نفت خیز و  16 تا 16.5 درصد تولید کل کشور را 
شامل می شود. پورهنگ با بیان اين که سال 94 به ويژه نیمه 
نخست سال مالی سختی را پشت سرگذاشتیم، گفت: با اين 
وجود توانستیم 101 درصد برنامه را محقق کنیم و فعالیتهای 
مناسبی صورت گرفت. وی، اظهار کرد: با توجه به اينکه عمده 
تولید شرکت مارون برای مصارف داخلی و بويژه پاايشگاه 
اصفهان بوده است، در برنامه کاهش تکلیفی دوران تحريم، 
کمترين کاهش تکلیفی را در مقايسه با ديگر شرکتها داشته 
است. به گفته پورهنگ، با حمايتهای مالی صورت گرفته در 
نیمه دوم سال با گشايش صورت گرفته فعالیت مناسبی در 

بازسازی و تعمیرات انجام شد.

تزریق روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز
به مخزن آغاجاری

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با تزريق 6 رديف 
حداکثر  با  را  گاز  مکعب  فوت  میلیارد   2 روزانه  کمپرسور 
ظرفیت به میدان آغاجاری تزريق می کند. محمد باورساد، 
مديرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نشست 
مطبوعاتی در حاشیه بیست و يکمین نمايشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پتروشیمی و پاايش اظهار کرد: کارخانه تزريق 
گاز اين شرکت از سال 94 تزريق گاز به میدان آغاجاری را 
انجام می دهد. وی از تحقق 100 درصدی برنامه تولید اين 
شرکت در پارسال خبر داد و تولید شرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجاری را 550 هزار بشکه نفت خام اعام کرد. به 
گفته وی، در حدود يك میلیارد و 200 میلیون فوت مکعب 
در اين شرکت فرآورش می شود بخشی از آن به پتروشیمی 

بندر امام و بخشی هم در مخازن آغاجاری تزريق می شود.
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معاون وزیر راه و شهرسازی :

جبران خسارت سیل خوزستان، اولویت اول دولت است
راه و  راه روستایی وزارت  سرپرست معاونت 
شهرسازی گفت: هفته گذشته برای بررسی 
خوزستان  زده  سیل  های  جاده  شرایط 
نامساعد  شرایط  و  کردیم  سفر  استان  به 
شهرستان های دزفول، اندیمشک، شوشتر و 
شوش و بخشی از اهواز را دیدیم و برآورده 
عمومی  روابط  گزارش  به  کردیم.  خسارت 
سید  خوزستان،  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 

حسین میرشفیع اظهار داشت:
متاسفانه طی برآوردهای استانداری و اداره کل 
راه و شهرسازی استان،  187 میلیارد تومان 
و  شده  وارد  خسارت  خوزستان  های  راه  به 
مذکور  شهرهای  در  هم  استان  کشاورزی 
بشدت آسیب دیده است. میرشفیع گفت: جاده 
آهودشت خوزستان کاما از بین رفته است و 
عرض جاده به نصف رسیده است و حجم کار 
باایی برای رفع مشکات در استان نیاز است.

شهرسازی  و  راه  وزارت  روستایی  معاون   
گفت: از این رو گزارش کار را به وزیر داده 
سازمان  به  مشکات  اعام  با  وی  و  ایم 
افتاده  اتفاق  حوادث  ریال،  بودجه  و  برنامه 
را شرح و قرار است اعتبارات ویژه ای برای 
رفع مشکات در نظر گرفته شود، همچنین 
جهانگیری  دکتر  که  است  ذکر  به  ازم 
برآورد  و  زدند  اباغ  جمهور  رییس  معاون 

خسارت را مد نظر دارند.
میرشفیع بیان داشت: جا دارد از نیروهای راه 
و شهرسازی تشکر کنم که برای ساماندهی 
سیل و ایجاد سیل برها شب نخوابی کشیدند 

و نگذاشتند میزان خسارت ها بیشتر شوند.
معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 

اینکه خوزستان بیشترین کاهش تلفات جاده 
خود  آن  از  کشور  در  گذشته  سال  در  را  ای 
کرد گفت: در جلسه ایمنی راه های کشور از 
استاندار و سایر دستگاههای متولی خوزستان 
آمد و  به عمل  تقدیر  راه ها  ایمنی  در زمینه 
علیرغم  زمینه  این  در  خوزستان  خوشبختانه 
حضور راهیان نور و اربعین حسینی و ترافیک 
باا در خوزستان با کاهش 81۳ درصدی در 

11 ماه سال 94 روبرو بوده ایم.
در  خوزستان  روستایی  های  راه  گفت:  وی 
کشور بیشترین طول را داراست ولی 2 مشکل 
داریم ، اول اینکه مناطق کوهستانی هم مرز 
با استانهای چهارمحال و بختیاری و لرستان و 
بویراحمد زیاد است و راهسازی  کهگیلویه و 
کم و دوم اینکه راه های که در دشت ساخته 
شده اند زیرسازی مناسب نداشته و دوره عمر 
و  بازسازی  به  نیاز  و  است  آمده  سر  به  آنها 
ترمیم کلی دارند، زیرا حجم بار ترافیکی این 
جاده ها نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است، 
بخصوص حجم بار ترافیکی کشاورزی و باید 
مشخصات آن تغییر کند، از این رو ترمیم جاده 
ها حجم کار باا و سرمایه گذاری زیاد را می 
زمینه  این  در  است  قرار  نفت  وزارت  و  طلبد 
ورود کند و اقبال چه در استان و چه در بین 
سایر مسولین کشوری برای رفع این مشکل 

خوب است.
میرشفیع بیان داشت: امسال یکی از کارهای 
راه وشهرسازی روکش کردن  وزارت  بزرگ 
اهواز  سربندر  آزادراه  آسفالت  کیلومتر   9۰
و  است  سابقه  بی  خود  نوع  در  که  است 
دربردارد،  تومان  میلیارد  بر ۳5  بالغ  اعتباری 
ایجاد  نظر  مد  فعالیتهای  دیگر  از  همچنین 

تاسیسات بین راهی است تا خدمات به نحو 
ها  راه  مسیر  در  مسافرین  به  تری  مطلوب 
انجام گیرد. وی گفت : یکی دیگر از اقدامات 
مد نظر در مسیر اهواز - اندیمشک است که 

1۳۰ کیلومتر را ساماندهی می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مد 
نظر است برای اتمام پروژه آزادراه سرمایه گذار 
بخش خصوصی و برای راه های روستایی سیل 

زده از منابع دولتی تامین اعتبار صورت گیرد.
بر  مبنی  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
اینکه شنیده می شود بخشی از پروژه های 
مجوز  دریافت  عدم  بدلیل  و شهرسازی  راه 
اقدام  و  اند  شده  تعطیل  محیطی  زیست 
چیست  مشکل  این  رفع  برای  وزارتخانه 
گفت: بی شک برای پروژه های بزرگ قبل 
زیست محیطی  مطالعات  باید  آن  اجرای  از 

کار  مهم  این  اتمام  از  بعد  و  گیرد  صورت 
کوچک  های  پروژه  در  اما  شود،   می  آغاز 
تخریب منابع طبیعی مدنظر نیست  و سعی 
است،   خطرناک  های  پیچ  و  راه  ترمیم  در 
آدمی  جان  که  کرد  یادآور  باید  را  این  اما 
ارزشمندتر از منابع طبیعی است و به همین 
خاطر خداوند زمین را در اختیار انسان قرار 
داده است و اگر راه نباشد انسان نمی تواند 
مقام  گفت:  میرشفیع  کند.  استفاده  زمین  از 
و  حفظ  بر  فراوانی  تاکید  رهبری  معظم 
محرومیت  ولی  دارد  طبیعی  منابع  صیانت 
و  است  رهبری  ویژه  های  نگاه  از  زدایی 
هیچ دستگاهی نمی تواند به این مهم نگاه 
همکاری  با  امیدوارم  باشد  داشته  دیگری 
منابع طبیعی بتوانیم هم مشکات را مرتفع 

کنیم و هم به درختکاری روی آوریم.

ساتراپ  سازه  توسط شرکت صنعت  پژوهش  و  تحقیق  از 7 سال  که پس   )MNF(  مالچ طبیعی 
 در داخل کشور به تولید انبوه رسیده است، برای اولین بار در مردادماه سال 1۳94 بصورت پایلوت

در آذربایجان شرقی به اجرا در آمده به موفقیت رسیده است.
گزارشات و بازدیدهای میدانی از مالچ مورد نظر نشان دهنده پایداری و مقاومت در برابر بارشهای 
باران و برف بی سابقه در منطقه است. مالچ طبیعی )MNF( برای رشد گیاهان کامًا مفید و بعد 
از جذب در طبیعت، مانند کود عمل کرده و باعث تقویت خاک منطقه می گردد. این مالچ، تنها 
 مالچ طبیعی و معدنی در دنیاست که به صورت کامًا طبیعی تولید می شود. این نوع مالچ دارای 
 ویژگی های قابل توجهی است که آزمون مقاومت در برابر گرما و سرما، بارانهای شدید، و آفتاب سوزان را 
از هفت سال  این مالچ طبیعی توسط محققان صنعت سازه ساتراپ پس  به خوبی گذرانده است. 
پژوهش و تحقیق و انجام آزمون و خطاهای بسیار در سال 1۳91 برای نخستین  بار در کشور و 
جهان مالچ کاما طبیعی تولید شد. مالچ طبیعی عاری از هرگونه مواد پلیمری و ترکیبی از انواع 
مواد معدنی بوده و سازگار با محیط زیست است.  این مالچ به صورت روکش عمل کرده و به خاطر 
رنگ روشنی که دارد گرمای کمتری را به محیط جذب و برای جانداران و زیستگاه آنها مفید است.

لذا با توجه به پدیده ریزگرد با منشاء داخلی و خارجی، این نوع مالچ می تواند خبر خوشی برای خوزستانی ها باشد و تا حدودی از اثرات مخرب ریزگرد بکاهد. ضمنًا به تازگی نیز راه آهن 
جمهوری ایران نیز کتبًا سفارش این مالچ را داده است.

 )MNF( تولید انبوه مالچ طبیعی
پس از 7 سال تحقیق و پژوهش در ایران



3 اران وجهان
احتمال اعزام ناو هواپیمابر به سوریه

»پوتین« نیروهای روس را از سوریه خارج نخواهد کرد و احتمال 
آبهای  در  را  هواپیمابر خود  ناو  تنها  روسیه  تابستان  در  رود  می 
سوریه مستقر کند و در عوض جنگنده های خود را از سوریه خارج 
کند. در حالیکه مقامات روسیه پایان ماموریت نیروهای روسی در 
سوریه در جنگ با تروریسم را اعام کرده اند، اما برخی تحلیلگران 
سوال هایی را درباره گام های بعدی این کشور در سوریه مطرح 
گوید  می  اینحال  با  فرانسوی  تحلیلگر  رادیر«  »آلن  کنند.  می 
کاهش نیروهای روسیه در سوریه اقدامی تعجب بر انگیز است که 

موجب تثبیت اهداف سیاسی و استراتژیک می شود.
که  است  این  در  مهم  نکته  فرانسوی  تحلیلگر  این  گفته  به 
»وادیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه اعام نکرده است که 
گفته  بلکه  کند  می  خارج  سوریه  از  را  روسی  نیروهای  تمامی 

شماری از آنها را خارج می کند.
وی این اقدام رئیس جمهور روسیه را ژستی سیاسی می داند که 
این پیام را می دهد که بحران سوریه باید پشت میز و با گفتگو 
حل و فصل شود. به اعتقاد این تحلیلگر فرانسوی هم مسکو و 
آمیز در سوریه  بطور صلح  انتقال قدرت  واشنگتن خواستار  هم 
هستند ولی در عین حال هیچ یک از آنها نمی خواهند افراطی 

ها در سوریه روی کار آیند.
»رادیر« در توجیه تصمیم روسیه برای خارج کردن بخش هایی از 
نیروهایش از سوریه معتقد است خارج کردن تمامی نیروهای روس 
از سوریه به معنی شکست سیاسی و از بین رفتن تمامی دست 
آوردهای رزمی در سوریه خواهد بود و به همین دلیل »پوتین« 
نیروهای روس را از سوریه خارج نخواهد کرد و احتمال می رود در 
تابستان روسیه تنها ناو هواپیمابر خود را در آبهای سوریه مستقر 

کند و در عوض جنگنده های خود را از سوریه خارج کند.
وی در ادامه از نقش روسیه در سوریه تقدیر کرده و گفت، پوتین 
بدون اشتباه و درست در سوریه عمل کرد و ارتش سوریه توانست 

با حمایت هوایی جنگنده های روسیه به تروریست ها حمله کند.

کشته شدن »الفهداوی« و »ابوطلحة السوری« 
از سرکرده های داعش در عراق تأیید شد

فرماندهی عملیات استان اانبار عراق، کشته شدن سرکرده تحت 
تعقیب داعش در این استان به همراه 7 تروریست همراهش را 
تأیید کرد. دو روز پیش، برخی منابع خبری، کشته شدن »شاکر 
وهیب الفهداوی« از سرکرده های داعش که تاکنون بارها خبر 

کشته زخمی شدن او در رسانه ها منتشر شده را تایید کردند.
استان  عملیات  فرماندهی  المحاوی«  »اسماعیل  نیز  دیروز 
عراق  ارتش  که  کرد  اعام  و  تایید  را  خبر  این  عراق،  اانبار 
خودروی حامل »شاکر وهیب« در شهر »رطبه« واقع در غرب 

این استان را هدف قرار داده و وی را به قتل رسانده است.
این  همراهان  از  شماری  همچنین  عملیات  این  در  افزود:  وی 

سرکرده تکفیری هدف قرار گرفته و کشته شدند.
بر اساس این گزارش، عاوه بر الفهداوی، هفت سرکرده دیگر 
داعش نیز کشته شدند. تاکنون هشت بار خبر کشته شدن این 

سرکرده داعش منتشر شده است.
السوری«  از سوی دیگر ارتش عراق اعام کرد که »ابوطلحة 
مسئول برنامه ریزی جنگی نیز در روستای »العوسجة« واقع در 

»مخمور« در استان نینوا نیز کشته شده است.

اوباما خطاب به ترامپ: 
ریاست جمهوری 

یک برنامه سرگرم کننده تلویزیونی نیست!
جمهوری  ریاست  رقابت  داد،  هشدار  آمریکا  جمهوری  رییس 
خواستار  و  نیست  تلویزیونی  کننده  سرگرم  برنامه  یک   2۰1۶
جمهوری  پیشروی  نامزد  ترامپ،  دونالد  سوابق  دقیق  بررسی 
دونالد  سوابق  دقیق  بررسی  برای  درخواست  این  شد.  خواهان 
درحالی  آمریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  سوی  از  ترامپ 
آرایی  صف  دنبال  به  آمریکایی  میلیاردر  این  که  شده  مطرح 

جمهوری خواهان جداافتاده برای حمایت از خودش است.
اوباما در پاسخ به سوااتی درباره نامزدی ترامپ و ایجاد اختاف 
در میان جمهوری خواهان گفت: ما در برهه ای سخت و دشوار 
سرگرمی  برنامه  یک  این  است.  جدی  شغل  یک  این  هستیم. 
نیست. سوابق هر کدام از کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی باید به 
دقت مورد بررسی قرار گیرند. وی ادامه داد: ترامپ دارای سوابق 
دیرینه و طوانی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. به نظرم 

بررسی اینکه او در گذشته چه ها گفته بسیار مهم است.
مطرح  آن  از  پس  روز  یک  ترامپ  نامزدی  بابت  نگرانی  ابراز 
از حمایت  آمریکا  نمایندگان  رییس مجلس  رایان،  پال  که  شد 
از ترامپ امتناع کرد و گفت: ترامپ باید برای پیروزی کارهای 
زیادی انجام دهد. تعداد زیادی از رهبران ارشد در حزب جمهوری 
خواه چون جورج بوش پدر و جورج بوش پسر از حمایت قاطع از 

ترامپ امتناع کرده اند.

عربستان کمیته محلی آتش بس 
مأرب یمن را بمباران کرد

جنگنده های سعودی که با بمباران یمن، توافق آتش بس را نقض 
می کنند، این بار کمیته  محلی آتش بس مأرب را بمباران کردند.

در ادامه نقض آتش بس یمن به وسیله ائتاف عربی به سرکردگی 
عربستان، جنگنده های سعودی کمیته محلی آتش بس در مأرب 

)شمال شرق یمن( را هدف قرار دادند.
که  گفت  یمن،  »المسیره«  خبری  شبکه  به  محلی  منبع  یک 
بلندی های طرواح و هیان در  به  جنگنده های عربستان دوبار 
مأرب )مرکز یمن( حمله کرده و کمیته محلی آتش بس در این 

منطقه را هدف قرار داده اند.
صلح  گفت وگوهای  که  می گیرد  حالی صورت  در  اقدامات  این 
بودند  شده  متعهد  طرف  دو  و  است  جریان  در  کویت  در  یمن 
افراد  دیگر  سوی  از  باشند.  پایبند  یمن  خاک  در  آتش بس  به 
مسلح ناشناس »بدر الیافعی« یکی از فرماندهان نظامی »عبدربه 
منصور هادی« رئیس جمهور مستعفی یمن را عدن )جنوب یمن( 

هدف قرار داده و به قتل رساندند.
بر اساس این خبر الیافعی و همراهانش از محل زندگی الیافعی 
خارج شده و در راه یکی از پایگاه های نظامی عدن بودند که به 
عون«  »وهاد  نیز  جمعه  روز  شدند.  ترور  ناشناس  افراد  وسیله 
مدیر زندان المنصوره در عدن ترور شده بود؛ با توجه به تسلط 
جنوبی  شهرهای  و  عدن  بر  عربستان  به  وابسته  نظامیان  شبه 
انتشار  نا امنی بر این مناطق حاکم شده و  یمن، هرج و مرج و 

تروریست های القاعده با سرعت بیشتری انجام می شود.

نیازمند  را  خارجی  سیاست  خارجه  امور  وزیر 
استفاده  و  بین المللی  شرایط  از  عمیق  درک 

از امکانات و ظرفیت های ملی عنوان کرد.
هم اندیشی  نشست  در  ظریف  محمدجواد 
فراکسیون امید که در مسجد سلمان فارسی نهاد 
ریاست جمهوری برگزار شد اظهار کرد: مسأله 
هسته ای مشکلی بود که مانع پیشرفت کشور 
بود و بر سیاست داخلی، منطقه یی و بین المللی 
کشور سایه افکنده بود و باعث می شد دشمنان 

ما اقدام علیه ایران را در قالب آن توجیه کنند.
مجلس  منتخبان  و  نمایندگان  به  خطاب  او 
برای  بزرگواران  شما  همه  از  گفت:  دهم 
حمایت از سیاست خارجی و به نتیجه رساندن 

مذاکرات هسته ای قدردانی می کنم.
خارجی  سیاست  داد:  ادامه  خارجه  امور  وزیر 
استفاده  بین المللی و  از شرایط  نیازمند درک 
از امکانات و ظرفیت های ملی است و نیازمند 
از  مجموعه ای  که  است  واقعیت  این  درک 
را  امنیت ملی  نگاه ها می تواند  نه  امکانات و 

تامین و تضمین کند.
کنونی  دنیای  در  کرد:  بیان  ادامه  در  ظریف 
بسیار  آثار  می تواند  محاسبه  در  اشتباه 
بر  و  باشد  داشته  خطرناک و وخیمی در پی 
قدرت  باعث  درست  محاسبات  آن  عکس 
نمونه  بهترین  شاید  شد.  خواهد  بین المللی 
در زمینه، محاسبه درست جمهوری اسامی 
ایران است که با تکیه بر آموزه های امام )ره( 
مقام  رهنمودهای  و  خودباوری  مبنای  بر  و 
در  را  بی نظیر  قدرت  توانسته  رهبری  معظم 
نمونه های  بزند.  رقم  حساس  منطقه  این 
شکست به خاطر محاسبات غلط را از صدام و 

غزافی تا میلوشویچ دیده ایم.
درک  از  هوشمندی  که  این  بیان  با  وی 
بین المللی برای کاهش آسیب پذیری ضروری 
است افزود:  در شرایط حساس منطقه امروز به 
لطف خدا، برکت حضور مردم، خون شهدا و 
پیام اصیل انقاب اسامی تنها کشور امن در 
این منطقه پرتاطم ایران است به همین دلیل 
استفاده  شرایط  از  که حساب شده  نیازمندیم 
و  کنیم  تقویت  را  خود  کنونی  وضع  تا  کنیم 
معضاتی که از گذشته ایجاد شده را برداریم.

وزیر امور خارجه با اشاره به برجام یادآور شد: 
هدف برجام استفاده از شرایط برای برداشتن 
مشکاتی که مانع پیشرفت کشور بود، است. 
در  را  ایران  علیه  اقدامی  هر  که  مشکاتی 
نیست  بی دلیل  می کردند.  توجیه  آن  سایه 
صهیونیستی  غاصب  رژیم  می بینید  شما  که 
یا برخی دولت های پوشالی منطقه بیش ترین 
نگرانی را از توفیق این مذاکره داشته اند تا آن 
فضاسازی را که با پول در منطقه ایجاد کرده 

بودند به هم نریزد.
او ادامه داد: تاش های زیادی توسط معاندان 
ناامن  هنوز  را  ایران  که  می گیرد  صورت  ما 
غیرقابل  را  ایران  سرمایه گذاری  محیط  و 
اطمینان نشان دهند. به همین دلیل مهم ترین 
این  کشور  حقوق  بر  تاکید  ضمن  ما  اولویت 
است که فضای آرامش، امنیت و اطمینان از 
سرمایه گذاری را در کشور ایجاد کنیم. البته ما 
نمی خواهیم کشور را به بازار کااهای مصرفی 
مجددا  نمی خواهیم  و  کنیم  تبدیل  بی فایده 

درهای کشور را به واردات بی رویه باز کنیم.
ظریف در ادامه تاکید کرد:  برای سرمایه گذاری های 

دراز مدت و روابط اقتصادی مفید و فن آوری 
نیاز است که شریکان خارجی ما احساس کنند 
سرمایه گذاری  ایران  در  اطمینان  با  می توانند 
این  اگر  کنند.  منتقل  را  خود  فنی  دانش  و 
اطمینان حاصل نشود، تنها فایده برجام واردات 

بی رویه خواهد بود.
این  نتیجه  کرد:  تصریح  هم چنین  وی 
در  شکوهمند  حضور  و  مردم  مقاومت  همه 
و   94 انتخابات  در  مجددا  و   92 انتخابات 
اردیبهشت 95 نباید صرفا برای واردات کاا 
باشد و برای این که چنین هدفی حاصل شود 
سرمایه گذاران خارجی باید مطمئن شوند که 
ایران شریکی امن و دراز مدت است به همین 
بشناسیم و آب  را  نیازمندیم شرایط  ما  دلیل 
شعارهای  نباید  نریزیم.  دشمنان  آسیاب  به 
نکند  خدا  کنیم.  تکرار  را  صهیونیست ها 
جلوگیری  جهت  در  برخی ها  که  حرف هایی 

از ایران هسته ای می زنند، دانسته یا نادانسته 
از زبان برخی دوستان خارج شود.

ایران  که  این  بر  تاکید  با  خارجه  امور  وزیر 
علیه کسی  انقاب جنگی  ابتدای  از  هیچ گاه 
شروع نکرده و نخواهد کرد افزود: اجازه ندهیم 
اسام  هراسی،  ایران  می خواهند  که  آن ها 
هراسی و شیعه هراسی ایجاد کنند در کار خود 
موفق شوند. امروز بدخواهان این کشور نظام و 
انقاب تمام تاش خود را به خرج می دهند تا 

در منطقه تنش و تشنج ایجاد شود.
با  دارم  یقین  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
ساخته  مردم  حضور  با  که  خوبی  مجلسی 
و  بود  خواهد  دولت  کنار  در  مقننه  قوه  شده 
سازنده دل  انتقادات  و  به کمک،  همدلی  ما 
منصفانه  نقد  شما  از  داریم  نیاز  ما  بسته ایم. 
بشنویم و نیاز داریم تذکرات جناح ها به سوی 
ما سرازیر شود البته نه به اندازه مجلس قبل.

محمدجواد ظریف:

سرمایه گذاران خارجی باید مطمئن شوند
ایران شریکی امن و دراز مدت است

سردار دهقان:
هیچ محدودیتی 

در برگزاری رزمایش ها نداریم
وزير دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: برای برگزاری 

رزمايش ها در مناطق تحت نفوذ، هیچ محدوديتی نداريم.
سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان با اشاره به فرمايشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر حق حاکمیت جمهوری اسامی 
ايران بر آب های خلیج فارس و بخشی از دريای عمان افزود: 
از حقوق  فراتر  زمینه  ای  در هیچ  ايران  اسامی  جمهوری 
بین الملل تعريف شده در  آب های ساحلی، منطقه ای و آزاد 

دنیا ادعايی ندارد.
وی گفت: فرمايشات رهبر انقاب تاکید بر همین حق است 
که به ما در زمینه دفاع از سرزمینمان در عرصه های هوا، 
فضا، زمین و دريا اين اجازه را می دهد تا از خودمان دفاع 
کنیم و بر اين اساس به هیچ کس اجازه تعرض نخواهیم داد.

آن  تبع  به  و  ها  آمريکايی  امروز  که  آنچه  افزود:  دهقان 
می  حکومت  عربستان  پول  با  که  کشورهايی  و  عربستان 

کنند ادعا دارند هیچ منفعتی برای آنان نخواهد داشت.
کنند  می  تاش  عربستان  و  آمريکا  کرد:امروز  تصريح  وی 
نیروهای  و  آمريکا  حضور  زمینه  منطقه،  سازی  ناامن  با 
ايجاد  خودشان  که  ناامنی  تا  کنند  فراهم  را  ای  فرامنطقه 

کردند به پای جمهوری اسامی ايران بگذارند.
وزير دفاع افزود: اين درحالیست که جمهوری اسامی ايران 

عامل ثبات، استقال و امنیت پايدار منطقه است.
دهقان گفت: برخی کشورها با انتخاب مسیر غلط، میهمانان 

ناخوانده ای را به منطقه دعوت کردند.
وی افزود: ما هیچ محدوديتی در برگزاری برنامه های نظامی 
آمدند  طرف تر  آن  کیلومتر  هزاران  از  که  آنهايی  و  نداريم 
بدانند  بايد  هستند  منطقه  در  امنیت  برقراری  مدعی  و 

حضورشان عامل ناامنی است.

معاون قوه قضایيه در نشست منتخبان مجلس دهم:
مجلس عناوین مجرمانه را افزایش ندهد

معاون منابع انسانی قوه قضايیه با اشاره به وجود 200 هزار 
زندانی در دستگاه قضا گفت: مجلس نبايد عناوين مجرمانه 

را در قوانین افزايش دهد.
به گزارش مهر، حجت ااسام علیرضا امینی معاون منابع 
انسانی قوه قضايیه که به نمايندگی از رئیس دستگاه قضا 
در نشست امروز منتخبان مجلس دهم در محل ساختمان 
قديم مجلس حضور يافته بود، با اشاره به مهمترين الزامات 
تعامل مجلس و قوه قضايیه اظهار داشت: تفاوت قوه قضايیه 
اعمال  پايین  به  باا  از  رياست  آن  در  که  مجريه  قوه   با 
است؛  حاکم  آن  در  قانون  که  است  ای  گونه  به  می شود، 
بنابراين بسیار برای ما مهم است که چه قانونی در مجلس 

نوشته می شود و آن قانون چه فرايندی را طی می کند.
معاون منابع انسانی قوه قضايیه قانون گذاری و نظارت را دو 
نقطه پیوند مجلس و قوه قضايیه خواند و گفت: امیدواريم در 
اين دو حوزه ماحظات به گونه ای باشد که بیشترين بهره 

برداری را ما در دستگاه قضايی داشته باشیم.
حجت ااسام  امینی تصريح کرد: هنر اين نیست که دائم 
قانون  نفوذ  بنويسیم؛ مرتب بودن و  قانون  و پشت سر هم 
مهمتر است. وی ادامه داد: روان بودن قانون برای ما بسیار 
مهم است چرا که برخی قوانین به دلیل اينکه مبهم هستند 
در دستگاه قضايی مشکل ايجاد می کنند؛ بخشی از مشکل 
و  روشن  ما  قوانین  که  گردد  برمی  اين  به  دادرسی  اطاله 
صريح نیست. معاون منابع انسانی قوه قضايیه همچنین با 
در مجلس شورای  آزمايشی  موارد  تصويب  مقوله  به  اشاره 
اسامی گفت: برخی قوانین آزمايشی بیش از 20 سال است 
که اجرا و تمديد می شوند؛ حال اين سوال وجود دارد که 
چه مکانیزمی پیش بینی شده  که قوانین آزمايشی بررسی 

شده و به طور مرتب بازخورد آنها گرفته و اصاح شود؟
حجت ااسام  امینی تاکید کرد: قانون آزمايشی بايد مرتب 
اين  متاسفانه  اما  شود  برطرف  آن  مشکات  و  شده  رصد 
ساز و کار در کشور ما وجود ندارد؛ درخواست داريم ارتباط 
تنگاتنگی در فرايند قانون نويسی میان مجلس و قوه قضايیه 

برقرار باشد.
بر اجرای  به اهمیت موضوع نظارت  با اشاره  وی همچنین 
قوانین، گفت: وقتی نظارت ها در جای خودش انجام نشود، 
اساس  بر  شود؛  می  ساز  مشکل  قضا  دستگاه  برای  کار 
در  قضايیه  قوه  اطاعات  فناوری  و  آمار  معاونت  اطاعات 
حال حاضر باای 15 میلیون نقطه رسیدگی به پرونده ها 
داريم؛ يعنی بیش از 6 میلیون پرونده به دستگاه قضايی وارد 

می شود که رسیدگی به آنها کار سخت و سنگینی است.
معاون منابع انسانی قوه قضايیه همچنین با اشاره به وجود 
بیش از 200 هزار زندانی با امکانات کم قوه قضايیه، اظهار 
داشت: در چنین شرايطی نبايد  عناوين مجرمانه در قوانین 
افزايش يابد؛ بنابراين مکانیزم قانون نويسی بايد اصاح شود.

الياس حضرتی: 
آقای اریجانی در مسئله برجام جانفشانی کرد

آقای عارف  از  تهران در مجلس دهم گفت:  منتخب مردم 
البته  پا پیش بگذارد  برای رياست مجلس  خواهش کرديم 
آقای اريجانی بخصوص در مسئله برجام جانفشانی کردند.

الیاس حضرتی منتخب مردم تهران در مجلس دهم بعدازظهر 
ديروز در نشست هم انديشی فراکسیون امید گفت: مجلس 
اند،  گذاشته  ما  به دوش  مردم  که  است  ای  وظیفه  کارآمد 
ازمه مجلس کارآمد اين است که صف بندی را جز مسائل 
بعدی قرار داده و به زودی از مسئله رياست مجلس عبور کند.

در  کارآمد سیاسی  فراکسیون  يك  تشکیل  افزود:  حضرتی 
به همین دلیل فراکسیون  و  تاثیرگذار است  مجلس بسیار 
امید را تشکیل داديم؛ کسانی که اساسنامه اين فراکسیون را 
پذيرفتند دِر فراکسیون به روی شان باز است. وی با اشاره به 
اينکه مديريت قوی کار مهمی است از آقای عارف خواهش 

می کنیم برای مديريت مجلس و رياست پا پیش بگذارند.
حضرتی افزود: البته اين به آن معنا نیست که تاش های 
آقای اريجانی را نفی کنیم بخصوص در مسئله برجام که 
آقای  کارهای  اما مجموع  آقای اريجانی جانفشانی کردند 

عارف بسیار برای ما اهمیت دارد.
وی تصريح کرد: کار آقای عارف در سال 92 و انصراف از 

انتخابات رياست جمهوری، کار سختی بود.

بين الملل خبر
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 2۰17 سال  بودجه  درباره  منتشرشده  سند 
این  می دهد  نشان  آمریکا  دفاع  وزارت 
ایران،  منطقه ای  نفوذ  با  مقابله  برای  کشور 

برنامه ریزی 25 ساله کرده است.

به گزارش فارس، وزارت دفاع آمریکا از کنگره 
خواسته برای مقابله با نفوذ منطقه ای ایران بودجه 

درخواستی این وزارتخانه را تصویب کند.
در حالی که اقدامات ضد ایرانی دولت، کنگره 

منتشر  سند  دارد،  ادامه  آمریکا  دادگاه های  و 
حاکی  آمریکا  دفاع  وزارت  بودجه  در  شده 
نفوذ  با  مقابله  برای  ساله   25 برنامه ریزی  از 

منطقه ای ایران است.
در سند »بهره برداری و نگهداری، نمای کلی 
سال مالی 2۰17« وزارت دفاع آمریکا که به 
نفوذ  با  »مقابله  شده،  ارائه  کشور  این  کنگره 
آن  برای  و  شده  گنجانده  ایران«  منطقه ای 

برنامه 25 ساله ای ترتیب داده شده است.
چندی پیش بود که وزیر دفاع آمریکا با حضور 
بودجه  بررسی  برای  که  استماع سنا  در جلسه 
درخواستی پنتاگون برای سال مالی جدید برگزار 
شد، ایران را یکی از 5 چالش استراتژیک پیش 
روی آمریکا خواند. اشتون کارتر از قانونگذاران 
نفوذ  با  »مقابله  منظور  به  خواست  آمریکایی 
منطقه ای ایران«، بودجه درخواست شده وزارت 

دفاع این کشور را تصویب کنند.
با نگاهی به سند ۳۰2 صفحه ای وزارت دفاع 
آمریکا درباره سال مالی 2۰17 می توان دید که 

مقابله با حضور منطقه ای ایران از بخش های 
مهم برنامه پنتاگون است.

مالی  سال  »برای  است:  آمده  سند  این  در 
2۰17، وزارت دفاع یک بررسی طوانی داشته 
و این موضوع را که چگونه 25 سال آینده با 
قبل از آن متفاوت است را بررسی کرده است«.

در ادامه سند وزارت دفاع آمریکا از قانونگذاران 
تهدیدهای  با  مقابله  برای  شده  خواسته 
آینده  سال   25 طی  کشور  این  استراتژیک 

بودجه مورد نظر سال 2۰17 را تصویب کنند.
برای  مذکور  بودجه  که  کرده  تاکید  پنتاگون 
و  حضور  با  مقابله  جهت  آمریکا  دفاع  وزارت 

نفوذ منطقه ای ایران ضروری است.
نفوذ  با  »باید  است:  شده  تصریح  سند  در 

شرورانه ایران در خاورمیانه مقابله کنیم«.
به  »پاسخگویی«  لزوم  بر  همچنین  پنتاگون 
تهدیدات ناشی از » روسیه احیا شده« و »چین 
در حال ظهور« هم اشاره و بر لزوم مقابله با 

کره شمالی هم تاکید کرده است.

برنامه ریزی ۲۵ ساله آمریکا برای مقابله با نفوذ منطقه ای ایران

رئیس مجلس شورای اسامی با انتقاد از تاش عده ای برای 
ما  گفت:  مجلس  روی  بر  سیاسی  های  گروه  انداختن  سایه 
سیاسی  های  پدربزرگ  و  سیاسی  های  گروه  سایه  به  نیازی 
نداریم. به گزارش مهر، نشست فراکسیون فراگیر اصولگرایان 
با سخنرانی غیرعلنی آیت ا...موحدی کرمانی و سخنرانی علنی 

علی اریجانی برگزار شد.
در  روزه   ۳۳ جنگ  در  گفت:  نشست  این  در  اریجانی  علی 
با حضور سردار  را  امنیت ملی موضوع  دبیرخانه شورای عالی 
شد  قرار  و  کردیم  بررسی  دبیرخانه  در  دوستان  و  سلیمانی  
با  بودند  مشهد  آقا  دهیم.  گزارش  رهبری  معظم  مقام  خدمت 

هواپیما دسته جمعی به مشهد رفتیم.
منتخب مردم قم در مجلس دهم گفت: وضعیت حاد و داغ بود. 
زمانی که وضعیت را تشریح کردیم رهبری چند نکته فرمودند 
که  زمانی  افزود:  اریجانی  داد.  تغییر  را  جنگ  سرنوشت  که 
سید حسن نصرا...دبیرکل حزب اه لبنان به ایران سفر داشت 
به جبهه ها  انقاب  فرمایشات رهبری  زمانی که  تعریف کرد 

منتقل شد سرنوشت جنگ تغییر کرد.
رئیس مجلس شورای اسامی گفت: برای ما افتخار است که 
رهبری ما، فردی پارسا، فقیه، شجاع و با تجربه است. یکی از 
کنیم.  می  زندگی  زمانی  چنین  در  که  است  این  ما  افتخارات 
کمترین فردی را می شناسم که به مسائل داخلی و بین المللی 
از بحران های داخلی،  ایشان  باشد.  این چنین تسلطی داشته 

کشور را به خوبی عبور دادند.
منافع ملی جای چانه زنی و گرایشات سیاسی نیست

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی نمایندگان باید تامین منافع 
ملی باشد ادامه داد: نمایندگان باید منافع ملی را در بسیاری از 
امور ترجیح دهند. باید با تعصب به منافع ملی نگاه کنیم، منافع 
ملی جای چانه زنی و گرایشات سیاسی نیست. منافع ملی جایی 

نیست که سایق فکری بخواهند منافع خود را پیگیری کنند.
با مقام  با اشاره به دیدارش  منتخب مردم قم در مجلس دهم 
معظم رهبری تصریح کرد: درباره مسائل سیاسی کشور با ایشان 
صحبت می کردم رهبری فرمودند  مسئله من اصاح طلب و 

اصولگرا نیست، افراد باید انقابی باشند.
اریجانی گفت: مقام معظم رهبری پیش از این نیز تاکید کرده 
بودند باید اصولگرای اصاح طلب بود، به اعتقاد من آنچه برای 

انقاب حرکت به وجود می آورد انقابی بودن مسلکی است.
بندی های  تقسیم  از  انتقاد  با  اسامی  رئیس مجلس شورای 
ها  بندی  تقسیم  این  گفت:  سیاسی  عرصه  در  امروز  بازاری 
دردی از کشور دعوا نمی کند و برای مجلس نیز مفید نیست. 
روی  را  بیرونی  سیاسی  های  گروه  سایه  دارند  اصرار  برخی 

مجلس بیاندازند این پرده ها باید دریده شود.
انتقاد از سایه گروه های سیاسی در مجلس

نداریم  سیاسی  های  گروه  سایه  به  نیازی  ما  کرد:  تاکید  وی 
انقابی و مکتبی هستیم. منتخب مردم قم  نیازمند روحیه  ما 
در مجلس دهم تصریح کرد: چه نیاز است ما پدربزرگ های 
سیاسی داشته باشیم که بیرون از مجلس به ما چیز یاد بدهند.

اریجانی ادامه داد: اصل بر این است که بدانیم انقاب  یک 
حرکت تاریخ مند بود و یا حرکتی زنده است، انقاب نمی تواند 
است.  پرتحرک  و  زنده  امری  انقاب  باشد،  مند  تاریخ  امری 
اهداف و آرمان دارد و روحیه و موتورش، انقابی بودن است که 

انقابی بودن وجه تفاوت تجمع شما با دیگران است.
وی اظهار داشت: جمهوری اسامی یک کالبد است محتوای 
آن انقاب اسامی است. با در نظر گرفتن این محتوا می توانیم 

در  آن  ساماندهی  و  اقتصاد  کردن  مردمی  با  اقتصاد  حوزه  در 
چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. رئیس مجلس شورای 
اسامی استراتژی بین المللی جمهوری اسامی  را یکی از کم 
غلط ترین استراتژی ها خواند و گفت:جمهوری اسامی ظرفیت 
های زیادی در منطقه ایجاد کرده است مثل ایجاد حزب اه 

لبنان و استفاده از ظرفیت مردم عراق.
مبارزه با استکبار مبنای حرکت جمهوری اسامی است

جمهوری  حرکت  مبنای  استکبار  با  مبارزه  اینکه  بیان  با  وی 
اسامی است، گفت: نباید تصور کنیم اگر آمریکا در یک زمینه 
مثل هسته ای با ما توافق کرد دشمنی را ادامه نمی دهد، این 

ساده انگاری است.
از ورود 9۰ درصد  انتقاد  با  منتخب مردم قم در مجلس دهم 
اعتبارات بودجه کشور به بودجه جاری اظهار داشت: کمتر از 1۰ 
درصد بودجه کشور به بخش عمران اختصاص داده می شود. 
اریجانی ادامه داد: بیش از 4۰ درصد کارخانه ها متوقف است 
و رکود و بیکاری مسئله ای جدی است. رئیس مجلس شورای 
اسامی تاکید کرد: سالی یک میلیون شغل جدید ایجاد کنیم 
است  پذیر  امکان  امر  این  نرخ رشد حدود 12 درصدی  با  که 
بنابراین تحقق آن نیازمند مجاهدت است. وی با تاکید بر لزوم 
پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 گفت: باید زمینه های 
صادرات غیر نفتی را فراهم کنیم. منتخب مردم قم در مجلس 
دهم با بیان اینکه 2۰ میلیارد دار قاچاق اجازه تولید نمی دهد 
را  قاچاق  منفذهای  تمام  اطاعات  وزارت  زمانی  یک  افزود: 

تعیین کرده بود که باید مسدود شود.
دولت  تومانی  میلیارد  هزار   11۰ بدهی  به  اشاره  با  اریجانی 
افزایش حجم  به  با توجه  بازنشستگی گفت:  به صندوق های 
بازنشستگان، این بدهی در حال افزایش است. رئیس مجلس 
انقابی  فکر  خواهیم  می  اگر  کرد:  تصریح  اسامی  شورای 
انقاب  پایداری  برای  موضوع  مهمترین  امروز  دهیم  ادامه  را 
موضوع اقتصاد است. باید سیاست های اقتصاد مقاومتی را بر 

اساس برنامه زمان بندی اجرا کنیم.

اریجانی در نشست فراکسیون اصولگرایان:

به پدر بزرگ های سیاسی نیاز نداریم
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واکنش طیب نیا به حقوق های 
چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی

تومانی  میلیون  انتشار فیش های حقوقی چند ده  به  اقتصاد  وزیر 
مدیران ارشد بیمه مرکزی واکنش نشان داد و دستور پیگیری سه 

گانه این موضوع را صادر کرد.
خبرنگار مهر کسب اطاع کرد: علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، در پی اطاع از فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی 
مدیران ارشد بیمه مرکزی، اخیرا دستور رسیدگی به این موضوع و 

ارائه یک گزارش جامع را صادر کرده است.
اقتصاد،  بیمه وزارت  بانکی و  امور  به معاونت  این دستور خطاب 
رئیس کل بیمه مرکزی ایران و دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی صادر شده و براساس این دستور، قرار است این گزارش 

در هفته جاری به وزیر اقتصاد ارائه شود.
در دستور طیب نیا برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع، بر 
بررسی اعداد و ارقام مندرج در فیش های حقوقی این افراد تاکید 
قانع  توضیحات  ارائه  خواستار  همچنین  اقتصاد  وزیر  است.  شده 
میلیونی  ده  چند  حقوق های  دریافت  و  فیش ها  صدور  در  کننده 

توسط این افراد شده است.
بیمه  از اعضای هیات عامل و معاونان  فیش های حقوقی برخی 
مرکزی با نام آنها بر روی برخی از سایت ها و رسانه های خبری 

منتشر شده است.
مشاهده فیش های حقوقی این مدیران نشان می دهد که سه مدیر 
ارشد بیمه مرکزی 18۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و 

حقوق تنها یک نفر 87 میلیون تومان بوده است.
اضافه  مدیران،  خودروی  وام  تومانی،  میلیون   4۰۰ ضروری  وام 
میلیون   ۳۳ العاده  فوق  کاری  اضافه  تومانی،  میلیون   4 کاری 

تومانی و برخی ارقام دیگر نیز در این فیش ها درج شده است.

دور تازه کارت های اعتباری 
با اجازه رئیس کل

کارت های  پرحاشیه  طرح  شدن  اجرایی  از  اندکی  فاصله  به 
اعتباری، بانک مرکزی این بار وعده ارائه کارت های اعتباری عام 

را داده است.
به گزارش ایسنا، کمتر از یک ماه از آغاز صدور کارت های اعتباری 
خرید کاای ایرانی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی می گذرد. 
این طرح همان وعده مهرماه سال گذشته بود که قرار شد در قالب 
یکی از سیاست های اعتباری بانک مرکزی به مرحله اجرا برسد، 
اما به هرحال با توجه به آماده نبودن زیرساخت ها و همچنین نبود 
تاخیر  به  ماه  منابع آن حدود شش  تامین  و  هماهنگی های ازم 
افتاد تا سرانجام بعد از مدت ها اما و اگر و تغییراتی که در طرح 

اتفاق افتاد، چندی پیش سه بانک آن را اجرایی کردند.
براین اساس بانک مرکزی حدود 42۰۰ میلیارد تومان را طی انعقاد 
قرار دادی به سه بانک برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کاا 
بانک  برای کارمندان آموزش و پرورش،  بانک ملی  واگذار کرد. 
صادرات برای بازنشستگان و همچنین بانک رفاه برای کارکنان 
میلیارد  میزان 14۰۰  به  اجتماعی هر یک  تامین  بازنشستگان  و 
تومان اعتبار دریافت کرده و این کارت ها را در اختیار مخاطبان 

خاص خود قرار خواهند داد.
اما اخیرا مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی خبر داده که این بانک 
تصمیم به صدور کارت های اعتباری عام گرفته و البته رئیس کل 

بانک مرکزی نیز به تازگی با این موضوع موافقت کرده است.
سه  در  هم اکنون  که  اعتباری  های  کارت  کنار  در  اساس  براین 
بانک ملی، صادرات و رفاه برای گروه های مشخص شده توزیع 
عمومی  به طور  دیگر  اعتباری  کارت های  تا  است  قرار  می شود، 
در اختیار مردم قرار گیرد تا صرف خرید کااهای ایرانی شده و 

مصارف خرد مردم را پوشش دهد.
کارت  توزیع  برای  مشخصی  زمان  مرکزی  بانک  هنوز  گرچه 
اما  است،  نشده  آن تشریح  و جزئیات  نکرده  اعام  اعتباری عام 
ظاهرا این کارت ها تا سقف 1۰ میلیون تومان را پوشش داده و در 

آینده ای نزدیک اجرایی می شود.
اما موضوع مهم مورد توجه در این کارت های اعتباری میزان سود 
بازپرداخت این تسهیات است که برای کارت های عام معادل نرخ 
سود عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده است. 
بنابراین نرخ سود کارت های اعتباری که به زودی باید در بانک ها 

برای عموم مردم اجرایی شود 21 درصد خواهد بود.
این در حالی است که کارت های اعتباری که در حال حاضر در 
با سود  بازپرداخت 24 ماهه و  با  بانکها صادر و توزیع می شود، 
12 درصد و تنها خاص خرید کااهای ایرانی است تا بتوانند به 

تحریک تقاضا و در نهایت تحرک تولید کمک کند.
اعتباری  سیاست  پرحاشیه ترین  از  اعتباری  کارت های  حالی  در 
بانک مرکزی در قالب تسریع رونق اقتصادی بود که حدود شش 
مرکزی  بانک  جمله  از  ذیربط  سازمان های  تا  کشید  طول  ماه 
به  نهایت  در  و  رسیده  توافق  به  آن  مورد  در  صنعت  وزارت  و 
مرحله  اجرا در آورد، هرچند که در زمان اجرا باز هم آن چیزی که 
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در مورد ارائه  آن اعام کرده با 
وعده های قبلی متفاوت بود. چراکه قرار بود کارت های اعتباری تا 
سقف 1۰ میلیون تومان در ابتدای طرح و در ادامه با تغییراتی که 
ایجاد شد تا سقف شش میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار 
از آن است که در  اما توضیحات میرمحمد صادقی حاکی  گیرد، 
حال حاضر فقط تا سقف 1.5 میلیون تومان و برای افرادی خاص 

قابل صدور و توزیع است.
وعده تازه بانک مرکزی برای طرح کارت اعتباری و آن هم در 
آینده ای نزدیک در شرایطی است که تجربه کارت های اعتباری 
که اکنون اجرایی شده چندان خوش بینی را نسبت به کارت های 
آنچه که فعا  اجرا  تا مرحله  نیست که  بعید  ایجاد نکرده و  عام 
مدنظر بانک مرکزی است تغییر کرده و به گونه ای دیگر و شاید 

در زمانی دیرتر اجرایی شود.

تازه ترین اخبار از برنامه  و بودجه
آخرین خبرها از روند بررسی برنامه و بودجه حاکی از آن است 
که ایرادات شورای نگهبان به بودجه 1۳95، فردا در صحن علنی 
با  نظر می رسد  به  بررسی خواهد شد. در عین حال که  مجلس 
پافشاری نمایندگان احتمال تصویب برنامه ششم در مجلس فعلی 

نیز وجود داشته باشد.
حدود سه ماه از تحویل ایحه بودجه 1۳95 و همچنین ایحه 

برنامه ششم به مجلس گذشته است.
گرچه دولت نیز این لوایح را با حدود 4۰ روز تاخیر و همزمان با 
اجرایی شدن برجام به مجلس تقدیم کرد، اما برگزاری انتخابات 
تاخیر  به  برای  عاملی  گذشته  سال  اسفند ماه  در  دهم  مجلس 

افتادن بررسی برنامه و بودجه شد.
امسال  بودجه  برای  دوازدهم  دو  ایحه  ارائه   با  اساس،  براین 
روند به گونه ای پیش رفت که دولت در دو ماه اول سال جاری 
براساس دو دوازدهم بودجه سال گذشته امور مالی خود را گذراند 
در  و  تصویب  در مجلس  بررسی  از  بعد  بودجه  این که ایحه  تا 

قالب قانون اباغ و اجرایی شود.
از منابع آگاه در این رابطه  این در حالی است که کسب اطاع 
حاکی از آن است که بعد از ایراداتی که شورای نگهبان به بودجه 
سال جاری گرفته بود، این موارد مورد بررسی قرار گرفت و فردا 
-یکشنبه- در صحن علنی مجلس ایرادات مطرح و در صورتی 
که حل و فصل شود، نهایتا تا انتهای هفته جاری قانون بودجه 
سال 1۳95 از سوی رئیس مجلس به دولت اباغ شده و آنگاه 
اباغ  برنامه ریزی  را به سازمان مدیریت و  قانون  رئیس جمهور 
می کند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بعد از دریافت قانون 
بودجه با تدوین آیین نامه ها و ضوابط اجرایی، قانون را از خرداد ماه 

در دستور کار قرار خواهد داد.
بودجه سال 1۳95 که در آخرین روزهای نمایندگی تعداد زیادی 
از نمایندگان مجلس نهم مورد بررسی قرار گرفت، با اما و اگر ها 
و حواشی زیادی برگزار شد و مصوباتی داشت که در مواردی به 
نظر می رسد اجرای آن با تردید بوده و بعید نیست که تا انتهای 
سال فقط در قالب قانون باقی بماند. تبصره مربوط به حذف 24 
میلیون نفر یارانه بگیر، افزایش سه برابری وام ازدواج از جمله این 

موارد هستند.
احتمال تصویب برنامه ششم و حتی پس گرفتن آن 

به دولت
اما در کنار مسائل مربوط به بودجه که البته به نظر می رسد دیگر 
مباحث آن به زودی کنار گذاشته خواهند شد، موضوع مهم دیگر 

بررسی و تصویب ایحه برنامه ششم توسعه است.
گرچه به نظر می رسید با کمبود وقتی که تا پایان مجلس نهم وجود 
اما آن طور که  منتقل شود،  به مجلس دهم  برنامه  دارد، ایحه 
منابع آگاه به ایسنا اعام کردند کمیسیون تلفیق برنامه ششم بعد 
از بررسی های انجام شده مجموعه ای را گردآوری کرده که اکنون 

در اختیار کلیه نمایندگان قرار دارد تا در مورد  آن اظهارنظر کنند.
این مجموعه شامل 5۰ بند اضافه شده به ایحه ۳۰ بندی است 
که دولت برای برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرد. همین 
گرفتن  پس  احتمال  بر  مبنی  خبرهایی  تا  شده  موجب  موضوع 
برنامه ششم از مجلس از سوی دولت وجود داشته باشد، چرا که 
ایحه 8۰ بندی که مجلس بر آن تاکید دارد همراه با بار مالی 
بسیار زیادی بوده و از سوی دیگر حاوی عمده ایراداتی است که 

پیش از این مجلس به برنامه گرفته بود.
به هر صورت حتی اگر برنامه ششم در مجلس فعلی به تصویب 
هم نرسد، اصرار برخی نمایندگان برای تصویب ایحه برنامه تا 
مهلت حدود 15 روزه به تغییر مجلس و همچنین ایجاد تغییراتی 
که از سوی دولت چندان پذیرفته شده نیست، می تواند روزهای 
و  توسعه  برنامه ششم  برای  دو مجلس  فاصله  در  را  پرماجرایی 

دولت به همراه داشته باشد.

مشارکت ایران و آلمان 
برای تولید قطعات خودرو و لوازم خانگی

بررسی  آغاز  و  ایران  به  آلمانی  اقتصادی  هیات   سفر  دنبال  به 
زمینه های مشترک همکاری های صنعتی، تولید لوازم خانگی در 
ایران طی12 تا 24 ماه آینده و همچنین تولید قطعات خودرو با 

مشارکت دو طرف در دستور کار قرار گرفته است.
در پی سفر سرمایه گذاران خارجی به ایران در شرایط پسابرجام، 
بین  خانگی  لوازم  و  خودرو  قطعات  مشترک  تولید  موضوع 
یک  و  گرفته  قرار  مذاکره  مورد  آلمانی  و  ایرانی  تولیدکنندگان 
شرکت آلمانی در حال برنامه ریزی و مذاکره برای انتقال دانش 
فنی تولید قطعات خودرو و لوازم خانگی به ایران و سرمایه گذاری 

در این زمینه است.
جمع  در  آلمانی  شرکت  یک  مدیره  هیات  رییس  راشکه،  اووه 
خودرو  آلمانی  قطعات  اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با  خبرنگاران 
نهایی شدن  اظهار داشت: در صورت  ارسال می شود،  ایران  به 
وارد  ایران  قطعه سازی  صنعت  در   2۰17 سال  تا  ها،  بررسی 

خواهیم شد و با تولیدکنندگان ایرانی همکاری خواهیم کرد.
که  دارد  وجود  تضمینی  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
درصورت بروز مسایل سیاسی ایران را ترک نکنید؟ گفت: اگر چه 
ما هم مثل شما به قوانین کشورمان پای بند هستیم، اما این بار ما 
آمده ایم که در ایران بمانیم. وی افزود: با توجه به شرایط سیاسی 
و اقتصادی با ثبات ایران، این کشور بازاری بسیار جذاب برای ما 
برای  ایجاد زیرساخت های ازم  لزوم  بر  تأکید  با  است. راشکه 
حضور سرمایه گذاران در ایران، گفت: در ایران سه مشکل برای 
سرمایه گذاری وجود دارد که اگر این مسائل مورد توجه قرار گیرد 
روند حضور سرمایه گذاران خارجی سرعت بیشتری پیدا می کند.

وی توضیح داد: بخشی از قوانین سرمایه گذاری باید اصاح شود 
و عاوه بر این، سطح تکنولوژی ها به روز و رقابت پذیری بین 

بنگاه ها نیز افزایش یابد.
تاش  نظام مند  صورت  به  تحریم ها  لغو  از  پس  داد:  ادامه  وی 

کرده ایم فعالیت های تجاری خود را در ایران توسعه دهیم.
راشکه اظهار داشت: ما صرفًا به دنبال فروش محصوات خود در 
ایران نیستیم، بلکه ایجاد ارزش افزوده از مهمترین اهداف ماست.

وی درباره آینده همکاری های صنعتی در ایران و انتقال تکنولوژی 
تولید وعده داد: بین 12 تا 24 ماه آینده بررسی های تیم تحقیقاتی ما 
برای مشارکت صنعتی ما در حوزه لوازم خانگی انجام می شود و بسیار 
خوش بین هستیم که پس از پایان این دوره کار تولید محصوات را 

به صورت مشترک در ایران آغاز کنیم.
راشکه با اشاره به تأسیس دفتر سرمایه گذاری یک شرکت آلمانی 
انتقال  بحث  افزود:  ایران،  مالکیت 98 درصدی  با  در کشورمان 
های  تیم  بررسی  مدت  در  و  نیست  مشکل  ما  برای  تکنولوژی 
برای  هم  ایرانی  های  کننده  تامین  انتظار  در  خود،  تحقیقاتی 

بررسی موضوع تولید مشترک می مانیم.
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وزیر راه، مسکن شهرسازی اعام کرد: از پاییز 
قرارداد  اتمام مراحل تکمیل  از  تدریج پس  به 
شاهد ورود هواپیماهای جدید به کشور هستیم.

فرآیند  همایش  در  دیروز  که  آخوندی  عباس 
سخن  راهکارها  و  الزامات  قانون گذاری، 
ناوگان  توسعه  کرد:  خاطرنشان  می گفت، 
است  راه  وزارت  اصلی  اولویت های  از  هوایی 
که در این مسیر قرارداد ورود 1۳8 هواپیمای 

جدید با شرکت ایرباس بسته شد.
ناوگان  نوسازی  و  فرودگاه ها  توسعه  به  وی 
فرودگاهی کشور با فعال شدن عملیات عمرانی 
شهر  ایجاد  و  )ره(  امام  فرودگاهی  شهر  در 
فرودگاه  در  تجاری  آزاد  منطقه  و  فرودگاهی 
امام )ره( اشاره کرد و گفت: ترمینال جدید این 
فرودگاه نیز طی قراردادی در آینده نزدیک به 
انجام می رسد و به دنبال تکمیل قرارداد برای 
ساخت یک ترمینال بزرگ فرودگاهی در منطقه 

فرودگاه امام خمینی)ره( هستیم.

دنبال  به  نیز  ریلی  حوزه  در  وی  گفته  به 
منطقه  ریلی  شبکه  به  ریلی  شبکه  اتصال 
هستیم که در این مسیر اتصال ریلی به عراق 
را در دستور کار  از طریق بصره و کرمانشاه 

ریلی  پیر  ناوگان  نوسازی  هم چنین  و  داریم 
قدمت  سال   ۶۰ حدود  تا  آن ها  از  برخی  که 

دارند در اولویت است.
زیرساخت  بخش  در  کرد:  تصریح  آخوندی 

خطوط  راه اندازی  قرارداد  ما  نیز  ریلی  های 
سرعت  با  اصفهان  تهران-  السیر  سریع 
چینی  طرف  با  ساعت  در  کیلومتر   25۰
قطار  شدن  برقی  هم چنین  و  کردیم  منعقد 
تهران- مشهد و رساندن ظرفیت آن به ۳5 
میلیون نفر در سال نیز با قراردادی به ارزش 
دو میلیارد دار در آینده نزدیک آغاز می شود 
که سرعت این ناوگان را به 2۰۰ کیلومتر در 

ساعت افزایش می دهد.
وزیر راه و شهرسازی در بخش پایانی گفت: در 
نوسازی ناوگان کامیون و اتوبوس نیز قرارداد 
و  نفت  وزارت  راه،  وزارت  بین  ای  جانبه  سه 
از  بتوانیم  که  شد  منعقد  سازنده  کارخانجات 
به  رسیدن  برای  ها  خانه  وزارت  این  ظرفیت 
حوزه  در  هم چنین  کنیم.  استفاده  هدف  این 
بافت های  نوسازی  دولت  اولویت  نیز  مسکن 
ناکارآمد و فرسوده حاشیه شهری است که با 

سرعت در حال انجام است.

وزیر راه، مسکن شهرسازی:

ورود هواپیماهای جدید به کشور از پاییز امسال

 بعد از دو سال از ازم ااجرا شدن دستورالعمل 
اعتراض  و  انتقاد  ماجرای  صرافی ها،  فعالیت 
نسبت به آن کمابیش در این صنف ادامه دارد. 
اکنون این موضوع با شکایت برخی از صرافان 
در شورای رقابت در حال بررسی بوده و ظاهرا 
قرار است در هفته جاری رای نهایی شورا در 

این رابطه اعام شود.
در سال 1۳92 بود که بانک مرکزی مصوبه ای 
را در شورای پول و اعتبار گذراند که براساس آن 
نحوه ی فعالیت و تاسیس صرافی ها با توجه به 
گذر زمان و شرایط، متفاوت  از گذشته تغییر کرد 
و برای اجرا اباغ شد. این دستورالعمل تاکید 
بندها و تبصره های  داشت که در کنار تمامی 
آن باید میزان سرمایه صرافی ها برای تاسیس 
و مسکوک  ارز  فروش  و  ) خرید  نوع یک  در 
طا و نقره( از حدود 2۰۰ میلیون به پنج میلیارد 
تومان و در صرافی نوع دو )خرید و فروش ارز، 
مسکوک طا، نقره و نقل و انتقال ارز( از حدود 

چهار به 2۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
به هر حال مجموعه دستورالعمل سال 1۳92 
برخی  حتی  و  صرافان  سوی  از  انتقاداتی  با 
کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور 
معاون اول رئیس جمهور بود که بانک مرکزی 
مرداد ماه  در  و  داد  قرار  بازنگری  مورد  را  آن 

1۳9۳ دستورالعمل تغییر کرد.
ها،  صرافی  بندی  تقسیم  جدید  قوانین  طبق 
اول و دوم حذف و اعام شد که  نوع  به دو 

می توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت 
به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات 

مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.
همچنین برای سرمایه صرافی ها مقرر شد که  
متعلق  صرافی  تاسیس  اولیه  سرمایه  حداقل 
موسسات  و  ها  اعتباری)بانک  موسسات  به 
نیز صرافی های هفت  و  بانکی(  غیر  اعتباری 
مشهد،  شیراز،  اصفهان،  کرج،   تهران،  شهر 
در  و  تومان  میلیارد  چهار  مبلغ  تبریز  و  اهواز 

سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است.
از  نیم  و  سال  یک  حدود  گرچه  وجود  این  با 
مرکزی  بانک  و  می گذرد  جدید  دستورالعمل 
برای  زیادی  صرافان  که  کرده  اعام  نیز 
گایه  همچنان  اما  کرده اند،  مراجعه  تطبیق 
و  بند ها  به  نسبت  صرافان  از  دیگری  بخش 
داشته  ادامه  دستورالعمل  این  از  تبصره هایی 
است و جدای از میزان سرمایه نسبت به برخی 
موارد خاص، موضوع را در مهرماه سال گذشته 

تحت شکایتی به شورای رقابت برده اند.
برای  درخواست صرافی ها  نیز  رقابت  شورای 
آنها  دید  از  که  دستورالعمل  این  بررسی 
بخش هایی از آن نقض قانون و سیاست های 
کلی اصل 44 است را در دستور کار قرار داده 
و موضوع حدود پنج ماه در شورای ملی رقابت 

بررسی شده است.
و شورای  بین صرافان  اخیرا  که  جلساتی  طی 
البته  که  شود  می  گفته  و  شده  برگزار  رقابت 

نماینده بانک مرکزی نیز در این جلسات حضور 
نداشته ، بعد از مذاکرات انجام شده قرار است تا 
داده  انجام  را  ازم  بررسی های  رقابت  شورای 
با 2۰  همزمان  جاری  هفته  دوشنبه  احتماا  و 

اردیبهشت ماه نتیجه آن اعام شود.
و  بین صرافان  مذاکرات  و  جلسات  برآورد  اما 
شورای رقابت حاکی از آن است که درباره چند 
بند اعتراضاتی مطرح شده است که یکی از این 
موارد تبعیض در شرایط معامله و نوع تضمینی 
است که باید اعمال شود. صرافان معترضند که 
نباید تضمین آنها از صرافی بانک ها به عنوان 
دیگر  از سویی  تامین شود.  این بخش  رقبای 
موضوع میزان افزایش سرمایه و رقم باای آن 

تومان که همواره مورد  میلیارد  تا حدود چهار 
انتقاد صرافان قرار گرفته است.

همچنین دیگر تبصره مورد مذاکره مربوط به 
این موضوع است که تاکید دارد که سهامداران 
صرافی بانک ها که کمتر از پنج درصد در آن 
سهیم هستند نیاز به احراز صاحیت در تمامی 
موارد از جمله چک های برگشتی و بدهی های 
سایر  در  توانند  می  و  نداشته  غیرجاری 
این در حالی است  باشند.  صرافی ها سهامدار 
می تواند  تبصره  این  که  معتقدند  صرافان  که 
موجب نوعی انحصار شود و سهامداران کمتر 
در  زنجیروار  طور  به  می توانند  درصد  پنج  از 

عمده صرافی ها حضور داشته باشند.

صرافان با شورای رقابت وارد مذاکره شدند

معاون وزیر نفت با اشاره به ابنکه امسال سال 
اولین  است،  گازی  کیفیت خدمات  بردن  باا 
ماموریت گازی را ارائه گاز پایدار و امنیت گاز 

رسانی داخلی و صادرات دانست.
حمیدرضا عراقی با تاکید بر لزوم صرفه جویی 
: برای مصرف بهینه  از گاز گفت  در استفاده 
نیاز به سرمایه گذاری و خرید تکنولوژی است 

تا گاز را حفظ و صادر کنیم.
با تاکید بر لزوم ورود به بازار ال ان جی  وی 
بازار  این  به  ورود  اگر  حتی  که  کرد  تصریح 
در ابتدا برای ما سودی نداشته باشد باید وارد 
تکنولوژی ال ان جی شده و کشتی ها و بازار آن 
را بشناسیم. به گفته عراقی، ماموریت شرکت 
ملی گاز ایران در سال 95 بدل کردن گاز به 
منبعی مطمئن برای ارزآوری تعریف شده است. 
وی با اشاره به اینکه ایران سهم خود را از خط 
از  کرد:  عنوان  میدهد  انجام  پاکستان  به  لوله 
زمان اعام آمادگی پاکستان تا شش یا هفت 
ماه بعد عملیات انتقال گاز به این کشور صورت 
بودم  شنیده  اخیرا  داد:  ادامه  وی  گیرد.  می 
پاکستان قرارداد گازی نیز با با قطر بسته تا از 

جزیره ای نزدیک به چابهار گاز دریافت کند.
گفت:  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
گاز  توسعه در صنعت  به عنوان سال  پارسال 
توسعه  بر  افزون  امسال  و  شود  می  شناخته 
گاز  کردن  بدل  و  کیفی سازی  حوزه  در  باید 

به ارزش افزوده بااتر گام برداریم.

ماموریت  که  این  بیان  با  عراقی  حمیدرضا 
گاز  پایدار  عرضه   95 سال  در  گاز  صنعت 
و  صنایع  صادرات،  جمله  از  بخشها  تمام  به 
نیروگاهها است،افزود: با تزریق گاز به مخازن 
نفتی، تحویل به صنایع و تبدیل به محصوات 
پتروشیمی می توان گاز را به منبعی مطمئن 
برای ارزآوری کشور بدل کرد. وی در ادامه به 
اشاره  گذشته  سال  در  این شرکت  فعالیتهای 
کرد و گفت: پارسال عملیات گازرسانی به پنج 
هزار روستا آغاز و تا پایان سال دو هزار و 8۰۰ 

روستا به شبکه سراسری گاز پیوست.
این  اجرای  که  این  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
پروژه ها در طول فعالیت صنعت گاز بی سابقه 
بوده است، اظهار کرد: امسال نیز مابقی روستاها 

به شبکه سراسری گاز متصل می شوند.
به گفته وی، در سال 92، 9۳ و 94 به ترتیب ۳8، 
5۰ و 58 میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاههای 
مقدار  این  جایگزینی  که  شد  تحویل  کشور 
سوخت پاک با سوختهای میان تقطیر منجر به ۶ 
میلیارد دار صرفه جویی برای کشور شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: در 
سال گذشته با بهره گیری از روشهای جدید 
سرمایه گذاری توانستیم خط ششم سراسری 
و قطعه صادرات گاز به عراق را اجرایی کنیم.

روش  از  بار  نخستین  برای  شد:  یادآور  وی 
BOT برای احداث خطوط لوله استفاده شده 

براساس  شده  تعیین  گذار  سرمایه  و  است 

لوله  خط  اجرای  حال  در  شده  تعریف  برنامه 
ششم سراسری است.

صادرات گاز با خط لوله به نفع ایران است
موضوعی  گاز،  صادرات  موضوع  افزود:  وی 
ماست  نفع  به  اکنون  هم  که  است  بلندمدت 
که پروژه های صادرات گاز خود را به وسیله 
خطوط لوله انجام دهیم اما این موضوع دلیل 
نمی شود که در حوزه انرژی ورود پیدا نکنیم؛ 
زیرا برای صادرات گاز به نقاط دوردست، این 

روش خوبی به شمار می آید.
به  اشاره  با  ایران  گاز  مدیرعامل شرکت ملی 
اینکه هم اکنون بازار ال.ان.جی در دنیا گرم و 
گران نیست، گفت: با توجه به هزینه سرمایه 
پیش  باید  ها  پروژه  نوع  این  در  باا  گذاری 
نوع  این  اقتصادی  توجیه  از هر چیز در مورد 

پروژه ها تحقیقات به عمل آید.
عراقی درباره هوشمندسازی کنتورهای گاز نیز 
گفت: امسال شرکت ملی گاز ایران پنجاهمین 
و  گیرد  می  جشن  را  خود  تاسیس  سالگرد 
زمینه  در  شرکت  این  گذشته  سال   ۳5 طی 
موردنیاز  کااهای  و  تجهیزات  خودکفایی 
خود تاش زیادی داشته است که کنتورهای 

هوشمند نیز از این قضیه مستثنی نیست.
تجهیزات  از  درصد   95 اکنون  هم  گفت:  وی 
سازندگان  سوی  از  ایران  گاز  صنعت  موردنیاز 
از  پیش  که  حالی  در  شود؛  می  تامین  داخلی 
انقاب اسامی ایران، تجهیزات ابتدایی همچون 

المکها و کنتورها از خارج از کشور وارد می شد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: 
درصد،   8۰ پاایشگاهی  حوزه  در  اکنون  هم 
گازرسانی 98 درصد و خطوط انتقال گاز به 95 
درصد خودکفایی در حوزه تجهیزات و کااهای 
از نقطه  اما همچنان  ایم  مورد استفاده رسیده 

ایده آل در زمینه ساخت داخل فاصله داریم.
عراقی با بیان اینکه سازندگان داخلی باید محور کار 
خود را بر اساس مزیت رقابتی و صادراتی توسعه 
دهند، گفت: هم اکنون به دنبال استفاده از فناوری 

روز دنیا در زمینه کنتورهای هوشمند گاز هستیم.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بیست و یکم 
نمایشگاه  این  در  پارسال  گفت:  نفت،  صنعت 
تنهایی  به  ایرانی،  سازنده  شرکتهای  بیشتر 
به  توجه  با  اما خوشبختانه  بودند   شرکت کرده 

شاهد  گرفته،  صورت  سیاسی  های  گشایش 
همکاری مشترک شرکتهای ایرانی و خارجی در 
عرضه تجهیزات و کااهای صنعت نفت هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به توافق این 
شرکت با یک شرکت کره ای در زمینه ساخت 
کنتورهای هوشمند اشاره کرد و گفت: هم اکنون 
تقاهمنامه میان دو شرکت به امضا رسیده است؛ 
ضمن آنکه ما برای به دست آوردن فناوریهای 
روز در صنعت گاز مذاکراتی را نیز با شرکتهای 

فرانسوی و روسی شروع کرده ایم.
عراقی در مورد وضع خط لوله صادرات گاز به 
پاکستان نیز گفت: شرکت ملی گاز با سرمایه 
گذاری در خط لوله هفتم سراسری از عسلویه 
به ایرانشهر به دنبال صادرات گاز به پاکستان 
است؛ هم اکنون احداث خط لوله از ایرانشهر 
به سمت شهرستان زاهدان، از اولویتهای این 

شرکت به شمار می آید.
وی با اشاره به مذاکرات اخیر وزیر نفت ایران 
با مقامات پاکستانی در خصوص صادرات گاز 
گفت: پاکستان به منظور تنوع بخشی به منابع 
به  قطر  با  نیز  را  مذاکراتی  اخیراً  خود،  گازی 
اما بدون  منظور تولید ال.ان.جی داشته است 
شک، این کشور واردات گاز از ایران را انجام 
خواهد داد، چراکه به لحاظ کمی و کیفی این 

موضوع به نفع این کشور خواهد بود.
منتظر صادرات گاز به پاکستان نمی مانیم

بر  تاکید  با  ایران  گاز  ملی  مدیرعامل شرکت 
استان  زیرساختهای  به  گازرسانی  برای  اینکه 
در  نیروگاهها  همچون  بلوچستان  و  سیستان 
گفت:  ماند،  نخواهیم  پاکستان  کشور  انتظار 
هم اکنون گازرسانی به نیروگاهها و واحدهای 
صنعتی استان سیستان و بلوچستان در اولویت 
شرکت ملی گاز ایران به این شرکت قرار دارد.

پاکستان  کشور  که  زمانی  هر  گفت:  عراقی 
آمادگی خود را برای دریافت گاز ایران اعام 
کند، بافاصله ایران 5 تا ۶ ماهه گاز را به این 

کشور تحویل خواهد داد.
وی افزود: طبق قرارداد گازی میان دو کشور، 
لوله  از خط  گاز  برداشت  عدم  بابت  پاکستان 
باید جریمه پرداحت کند اما تصمیم گیری در 
مورد این مسائل مربوط به دولت می شود و ما 

تابع دستور دولت هستیم.

تشریح اولویت های بخش گاز از سوی معاون وزیر نفت:
صادرات با خط لوله به نفع ایران است

نگاه اقتصاد

دریچه اقتصاد



فروردین :
پی  در  را  پرکاری  روزهای  فروردین  متولدین  برای  جدید،  سال 
خواهد داشت. از این رو مسافرت هر چند کوتاه در ایام تعطیات 
به این گروه توصیه می شود. به عده یی از متولدین این ماه که 
توصیه می شود  نادیده می گیرند،  را  رژیم غذائی خود  و  برنامه 
عاوه بر رعایت رژیم درست غذائی حتما ورزش را نیز برنامه ی 

روزانه ی خود بیفزایند.
اردیبهشت:

ذهن خود را به مسائل حاشیه یی معطوف نکنید. همیشه مسائل 
به  شما  وقت  بیشتر  بپردازید.  آنها  به  که  دارد  وجود   مهمتری 
حاشیه ها می گذرد و این میزان بازدهی شما را چه از نظر عاطفی 
در زندگی خانوادگی و چه از نظر مالی در محیط کار کم می کند. 
به فکر کینه و انتقام از کسی نباشید. گذشت از خطاهای دیگران، 
در درجه ی اول به خود فرد آرامش می دهد، در این نیمه ی پایانی 
سال پر از استرس و مشغله ی کاری هستید. مسافرت یک روزه با 

دوستان داشته اید که کمی از مشغله ی شما کاسته است.
خرداد:

با شکست عاطفی که چندی قبل داشته اید، نسبت به همه بدبین 
هستید. گاهی به شدت دچار افسردگی می شوید و سعی می کنید 
آن را از خود دور کنید اما خاطرات گذشته مقابل ذهن تان رژه 
می روند. به آینده یی بهتر فکر کنید. به اینکه هر چه پیش می 
آید، بهترین است. به شخصی یا چیزی دلبسته شده اید که هر 
آن نگران از دست دادنش هستید. این نگرنی بی مورد را از خود 
دور کنید، تغذیه ی سالم و اصولی را جدی بگیرید. ضعف جسمی 
این که هست،  از  بیماری روحی تان دارد. اوضاع  شما ریشه در 

بدتر نخواهد شد. 
تیر:

بحثهای احساسی همیشه جلوی تفکرات منطقی تان را می گیرد. 
عجول هستید و عجوانه تصمیم می گیرید. شرایط خانوادگی خوبی 
ندارید. بحثها و نگرانی های تان بیشتر بر سر مسائل مالی است. 
مرتب از این شاخه به آن شاخه می پرید. اگر یک شغل ثابت داشته 
باشید، نگران آینده ی مالی خود نخواهید بود. از نظر مالی در این 
نیمه به موفقیت چندانی نمی رسد، پس در خرج کردن کمی دقت 
کنید.کمی نا امید هستید، اما مدت زمانی که بگذرد، اوضاع بر وفق 

مرادتان می شود. هم از نظر شغلی و هم از نظر خانوادگی و مالی.
مرداد:

به زودی اوضاع همان گونه خواهد شد که شما می خواهید. منتظر 
اتفاق خوشایندی هستید که در ایام نوروز به وقوع خواهد پیوست. 
تمامی نگرانی های مالی شما تا چند ماه آینده برطرف خواهد شد. 
مقابل  در  و  کنید  تحمل  را  انتقادها  باید  که  هستید  یی  دوره   در 
 بی احترامی ها عکس العمل نشان ندهید. سعی کنید از خود خوری های

 بیهوده بپرهیزید.
شهریور:

در ایام نوروز، اعصاب تان آرامش یافته و ترس تان از آینده کمتر 
خواهد شد. دلخوری که از محبوب تان به دل داشته اید، بعد از گذشت 
چند سال از بین می رود و دوستی از سرگرفته می شود. فرصت را از 
دست ندهید، یک بار او را از دست داده اید و پشیمان شده اید، حاا 
که خودش آمده است، اجازه ندهید تجربه ی دوری گذشته تکرار شود. 
برای برخی از متولدین این ماه جابه جائی شغلی پیش می آید و همین 
امر موجب می شود، دوره ی کوتاهی را با رکود مالی سپری کنند. اگر 

نمی خواهید از شما بدگوئی بشود، پشت سر دیگران بدگوئی نکنید.
مهر:

سرسختی شما در این دوره اوضاع را بدتر خواهد کرد. افکار منفی، 
اجازه ی تصمیم گیری درست به شما را نمی دهد. طاق در متولدین 
این ماه کمتر اتفاق می افتد. سعی کنید اوضاع و شرایط بد زندگی را 
تغییر دهید. از نظر مالی شرایط بهتری نسبت به دوره های قبل خواهید 
داشت. هر چند که شغل خود را از دست داده اید اما نباید نگران آینده 
باشید، شرایط اقتصادی بهتری در انتظار شما است. از نظر جسمی در 

شرایط خوبی به سر می برید و از بیماری اخیر اثری نیست.
آبان :

در سال جدید، نگران از دست دادن چیزی بودید که زمان، اوضاع 
را به نفع شما تغییر داد. برای خانواده بیش از حد توان در تاش 
هستید. آینده ی فرزندان تان مهمتر از هر چیز دیگری است. تمام 
به  باشید.  داشته  خانه  در  آرام  محیطی  کنید،  می  را  خود  تاش 
تحصیات فرزندان تان اهمیت زیادی می دهید. گاهی بیش از حد 
نگران آنها هستید و این نگرانی باعث می شود، آزادی آنها را سلب 
کنید. از نظر فعالیت در زمینه ی شغلی تان تغییر چندانی نخواهید 

داشت اما اوضاع مالی بهتر خواهد شد.
آذر:

و  شما  بین  شده،  تزلزل  دچار  روزها،  این  در  تان  شغلی  وضعیت 
مدیرتان گرفتاری و مشکاتی به وجود خواهد آمد که در نهایت 
منجر به ترفیع مقام شما می شود. مسوولیت های زیادی این روزها 
بر دوش تان سنگینی می کند. خرید و فروش و اماک در این دوره 
پرمنفعت و عالی است. مجردین در سال جدید، بیشتر به زندگی 

اجتماعی خود سروسامان خواهند بخشید.
دی:

بیشتر افراد خانواده و اطرافیان مدیون صبر و نبوغ و هنر و فداکاری 
شما هستند. اعتقاد دارید نباید وقت فرزندتان بیهوده تلف شود. سعی 
می کنید در طول مدت زندگی چیزی بیاموزند تا به جهان بینی 
کامل برسند. برنامه ریزی دقیقی برای تمام ساعات خواهید داشت.

بهمن:
استرحت کافی کمی از خستگی دوران پرمشغله ی کاری تان کاسته 
است. به فکر تغییر شغل هستید. دوره ی یکنواختی را طی می کنید، 
اما به زودی باید آماده ی کار و فعالیت در زمینه ی شغلی خود باشید. 
از نظر مالی به همن  از گذشته خواهد شد.  مشغله ی شما بیش 
صورت گذشته خواهد بود. کمی کم تحملی و کم حوصلگی داشته 
اید. مراقب برخوردتان با بزرگترها باشید. این دوره بهترین فرصت 
است برای تصمیم گیری های جدید در مورد تحصیل و کار. در این 
دوره قادر به دست زدن به ریسک های بزرگ خواهید بود و ماه را 
با یاد گرفتن و تجربه آموختن به پایان خواهید رساند. اثرات شکست 

عاطفی تان کمتر می شود.
اسفند:

گره کور زندگی تان بعد از مدتها باز می شود. احساس آزادی خواهید 
کرد. مسائل و مشکات مالی را پشت سر گذاشته، به تعادلی در 
دخل و خرج خواهید رسید. وقت آن است به رویاهای تان جامه ی 
عمل بپوشانید. عده یی از متولدین این ماه به مسافرت های شغلی 
می روند. گروهی به تحصیل در رشته ی مورد عاقه ی خود می 
پردازند و گروهی به فکر شغل و حرفه ی جدید خواهند بود. در هر 
صورت بخت و اقبال مالی این گروه بلند است. این دوره بر عده یی 
از متولدین این ماه پایان تمام مشکات و موانع است، در حالی که 

برای عده یی دیگر شروع مشکات شغلی و مالی است.

رول بادمجان و اسپاگتی

با باقیمانده اسپاگتی ديشب برای ناهار امروز رول بادمجان 
و اسپاگتی درست کنید.

اگر از غذای ناهار يا از شب قبل کمی اسپاگتی باقیمانده 
انگیز درست  با آن يك غذای خوشمزه و هیجان  است، 
کنید؛ غذايی که با يك چشم بر هم زدن آماده می شود.

مواد ازم برای رول بادمجان و اسپاگتی :
2 عدد  بادمجان بزرگ   

2 پیمانه اسپاگتی پخته   
2/1 و 1 پیمانه سس قرمز    

به میزان ازم روغن    
1 پیمانه پنیر پارمسان رنده شده  

2 قاشق سوپخوری جعفری خرد شده   
1 قاشق سوپخوری ريحان خرد شده   

مقداری روغن زيتون   
طرز تهیه رول بادمجان و اسپاگتی :

تمیز  با يك چاقوی  بشويید، سپس  را خوب  بادمجان ها 
پوست روی بادمجان را بگیريد. سر بادمجان را جدا کنید. 

حاا بادمجان را به صورت نوارهای باريك برش بزنید.
را  آن  و  بريزيد  مناسب  تابه  يك  داخل  روغن  مقداری 
روی حرارت قرار دهید. حاا ورقه های بادمجان را داخل 
بايد  ها  ورقه  طرف  دو  که  کنید  دقت  کنید.  سرخ  تابه 
خوب سرخ شوند. فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد 
روشن کنید. در يك ظرف اسپاگتی پخته را با سس قرمز 
مخلوط کرده و آن را روی حرارت قرار دهید تا گرم شوند، 

سپس آن را از روی حرارت برداريد.
حال رول ها را آماده کنید، بدين صورت که روی هر کدام 
از تکه های بادمجان مقداری اسپاگتی بريزيد، سپس روی 
آنها 1 قاشق سوپخوری پنیر رنده شده بريزيد. بادمجان ها 
را  ها  دندان رول  به کمك خال  لوله کنید.  به دقت  را 
محکم کنید. رول ها را داخل سینی فر بچینید. مقداری 
پنیر روی هرکدام از رول ها بريزيد. سینی را به مدت 5 
تا 8 دقیقه داخل فر قرار دهید. بعد از آنکه رول ها را از 
فر درآورديد، مقداری روغن زيتون روی آنها بريزيد و با 

جعفری و ريحان تازه سرو کنید.

بشقاب پنیری
مواد ازم برای بشقاب پنیری :

خمیر يوفکا   به میزان دلخواه
200 گرم پنیر صبحانه  

1 دسته کوچك جعفری   
گردو خرد شده  مقداری

1 عدد تخم مرغ   
50 گرم کره  

2/1 لیوان روغن مايع  
طرز تهیه:

خمیر يوفکا را به شکل مثلث يك ورق باز کرده و مخلوط 
کره و روغن را با فرچه روی آن مالیده و يك طرف آن 
کمی از مخلوط پنیر سبزی و گردو )در اينجا بايد بگويم 
شويد،  آزاديد(  بشقابتان  داخل  مواد  کردن  مخلوط  در 
طرف  يك  در  داريد،  دوست  که  هرکدام  نعنا  و  پیازچه 
خمیر ريخته با وردنه يا يك سیخ تا نیمه خمیر را رول 
کرده سپس از دو طرف وردنه، خمیر را به سمت وسط 
وردنه آرام کمی با دست چین می دهیم و بعد وردنه را 
بیرون می کشیم مواد پنیر ما در ای رول چین خورده 

مخفی می شود .
وسط خمیر  را  ديگر خمیر  نیمه  کرده  گرد  را  رول  بعد 
هم  به  را  رول  سر  دو  و  کنیم  می  جمع  خورده  چین 
می چسبانیم و داخل آن روی خمیر جمع شده )مانند 
تصوير( مقداری از مخلوط پنیر می ريزيم و روی مواد و 
خمیر از مخلوط کره و روغن مالیده و تخم مرغ زده شده 
و مخلوط با کمی زعفران زده و در سینی فر چیده در فر 
گرم 200 درجه تا وقتی روی آن طايی شود، می پزيم.

نکته ای برای تهیه بشقاب پنیری:
داخل اين خمیر مواد دلخواه را می توانیم بريزيم مانند، 
مواد پیتزا. اما با پنیر خیلی خوشمزه می شود کمی پنیر 
پیتزا هم می توانیم مخلوط پنیر صبحانه کنیم. می توانیم 

زيتون يا گوجه مینیاتوری روی پنیر هم بگذاريم.

مارمااد ریواس
مواد ازم :

6 پیمانه ريواس خرد شده  
6 پیمانه شکر   
پرتقال متوسط   2 عدد

طرز تهیه :
ريواس و شکر را با هم مخلوط کنید. پرتقال را ريز خرد 
کنید و همراه با مقداری پوست رنده شده آن به ريواس 
را  بیاوريد، سپس حرارت  به جوش  را  اضافه کنید. مواد 
کم کنید و بدون قرار دادن در قابلمه اجازه دهید، آرام 
آرام به مدت يك ساعت بپزد. سپس آن را از روی حرارت 

برداريد و کف های روی آن را جدا کنید.
مارمااد ريواس آماده را در شیشه بريزيد به گونه ای که 
کمی از سرشیشه خالی بماند. هوای اضافه را خارج کنید 
و در آن را محکم ببنديد. شیشه ها را در قابلمه حاوی آب 
در حال جوش قرار دهید. آب بايد روی شیشه را بگیرد؛ 
بگذاريد به مدت 10 دقیقه بجوشد. سپس شیشه ها را از 

آب دربیاوريد و بگذاريد خنك شود.

است:  معتقد  روان شناسی  کارشناس  یک 
بد  اتفاقات  وقوع  هنگام  در  افراد  سن  هرچه 
آینده  در  مخرب تری  آسیب های  باشد،  کمتر 

برای آنان خواهد داشت.
کردن  فراموش  اینکه  به  اشاره  با  خادمی، 
سخت ترین  از  یکی  گذشته  بد  خاطرات 
فراموش  راه های  خصوص  در  کارهاست، 
مهم  ترین  از  کرد:  اظهار  اتفاقات،  این  کردن 
جایگزین  مثبت،  افکار  که  است  این  کارها 
و  قوی  تمرکز  امر  این  شوند،  منفی  افکار 

تاش مداوم فرد را می طلبد.
وی افزود: قدم بعدی عدم پرورش افکار منفی 
است، به گونه ای که نباید با یادآوری خاطرات 
بد، آن ها را گسترش داد. متاسفانه برخی افراد 

عادت دارند افکار مزاحم را پرورش دهند.
افکار منفی، اضافه کرد:  خادمی در خصوص 
این  منفی  افکار  به  ندادن  اهمیت  راه های  از 
است که فرد در مواقع هجوم آن ها به ذهن، 
ایجاد  با  و  کند  متوقف  را  خود  ذهن  سریع 
را  ذهن  به  افکار  این  ورود  آمار  تنبیه،  حالت 

کاهش داد.
نقاط  مشاهده  روان شناسی  کارشناس  این 
برای  موارد  دیگر  از  را  خاطره ها  از  مثبت 
باید  گفت:  و  برشمرد  بد  خاطرات  فراموشی 
بر روی کاغذ و پررنگ  با نوشتن آن خاطره 
مثبت  نکات  بد،  هرچند  خاطره ای  هر  کردن 
مثبت  نکات  جمله  از  گرفت؛  نظر  در  را  آن 
آگاهی،  به هوشیاری،  می توان  بد  خاطره  هر 

تجربه و درس عبرت برای افراد اشاره کرد.
وی ادامه داد: در صورتی که خاطره بد باشد 
نوشتن آن خاطره و پررنگ کردن نکات مثبت 
آن بسیار فایده دارد و می تواند موجب تخلیه 

ذهن افراد شود.

خادمی از بین بردن تمام آثار بیرونی خاطرات 
بد را از دیگر قدم های مهم فراموش کردن آن 
دانست و عنوان کرد: به طور مثال در صورتی 
که فرد از یک تصادف خاطره بدی در ذهن 
تصادف  آن  با  که  خودرویی  باید  دارد،  خود 
تعویض  را  لوازم  و  لباس  ها  بفروشد،  را  کرده 
کند و عکس ها را از بین ببرد؛ اگر این خاطره 
بد در ارتباط با فردی دیگر به وجود آمده، تا 
حد ممکن باید از دیدار و گفت وگو با آن فرد 

خودداری شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که فرد در به 

وجود آمدن آن خاطره یا اتفاق بد مقصر است، 
باید غرور کاذب خود را کنار گذاشته و طلب 

بخشش کند.
اینکه  با اشاره به  این کارشناس روان شناسی 
یک  با  واقعی  احساسات  گذاشتن  میان  در 
روان شناس یا یک فرد فهیم و باتجربه بسیار 
می تواند در فراموشی تاثیرگذار باشد، تصریح 
با اشتباهات  باید احساسات را بروز داد،  کرد: 

کنار آمد و تقصیر را به گردن گرفت.
به  اتفاقات  با  برخورد  اینکه  بیان  با  خادمی 
خود فرد و خصوصیات او مربوط است، اظهار 

کرد: بعضی از افراد می توانند وقایع را در ذهن 
خود به خوبی مدیریت کنند، اما بعضی دیگر 
پذیرش بسیار پایینی دارند و ممکن است دچار 

بیماری شده یا دست به خودکشی بزنند.
نقش اطرافیان در فراموشی خاطرات بد

وی در خصوص نقش اطرافیان در فراموشی 
وقایع بد، عنوان کرد: به طور مثال درخصوص 
از دست  را  بستگان خود  از  یکی  افرادی که 
فرد  این  نباید  اطرافیان  گفت  می توان  داده، 
افسردگی در  آمدن  به وجود  بگذارند،  تنها  را 
اما  است،  طبیعی  ماه  دو  حدود  تا  افراد  این 
ممکن  مدت  این  از  بیشتر  افسردگی  تداوم 

است خطرناک شود.
خاطرات کودکی همیشه در ذهن باقی می ماند

اینکه  بیان  با  روان شناسی  کارشناس  این 
وقایع  با  مقابله  در  بااتر  سن های  با  افراد 
تصریح  می کنند،  رفتار  منطقی تر  معموا  بد، 
کرد: معموا کودکانی که دچار کودک آزاری، 
و ... شده اند، در سنین بااتر دچار مشکات 
روحی زیادی می شوند، دوران کودکی بسیار 
در  همیشه  کودکی  خاطرات  و  است  مهم 

ذهن انسان باقی می ماند.
گذشته  دردهای  یادآوری  اینکه  بیان  با  وی 
صورتی  در  افزود:  می شود،  رنج  ایجاد  باعث 
را  منفی  خاطرات  و  افکار  مدیریت  فرد  که 
افسردگی های  به  است  ممکن  باشد،  نداشته 
به  باید  صورت  این  در  و  شود  مبتا  شدید 

روان پزشک مراجعه کند.
 باید در زمان حال زندگی کرد 

و  حال  زمان  در  همیشه  باید  افزود:  خادمی 
بدون ترس از آینده زندگی کرد، باید خاطرات 
بد را شناسایی کرده و بدون فرار از آن ها خاطر 

خود را آرام کرد.

علت اینکه نباید هر روز حمام کنیم چیست؟
وقتی کسی می گوید هر روز حمام نمی کند 
شاید به نظر خیلی ها عجیب بیاید، اما آیا واقعا 
ازم است هر روز دوش بگیریم؟ بررسی های 
آن  کردن،  حمام  روزانه  که  داده  نشان  علمی 
طور هم که فکر می کنیم کار درستی نیست. 
این مطلب را بخوانید تا بفهمید چرا کمتر حمام 

کردن به نفع شماست.
زیاد حمام کردن باعث خشکی پوست 

می شود
زیاد حمام کردن و زدن زیاد صابون به پوست 
را  افراد  توان  به سختی می  ولی  نیست،  خوب 
متقاعد کرد که از صابون باید زمانی استفاده کنند 
که واقعا ازم است. صابون چربی پوست را از بین 
می برد. در نتیجه پوست شما خشک شده و بافت 
زبر و خشنی پیدا می کند. از صابون باید در نواحی 
خاصی استفاده کرد، مانند کشاله ران، زیربغل، و 
کف پاها. پوست ما قابلیت شگفت انگیزی برای 

تمیز کردن خودش دارد.
عادت  کردن،  حمام  روزانه  عادت 

چندان درستی نیست
و  سامتی  برای  امروزه  که  چیزهایی  بیشتر 

سبک زندگی ارائه می شوند، برای اثبات ادعای 
شان پشتوانه علمی چندانی ندارند. اکنون برای 
روزانه  عادت  چرا  که  دهیم  می  توضیح  تان 

حمام کردن، عادت چندان درستی نیست.
* ایه بیرونی پوست شما از سلول های مرده 
ای تشکیل شده است که از ایه های زیرین 

محافظت می کند.
یا  ها  چربی  توسط  پوست  بیرونی  ایه   *
لیپیدها حفظ می شود که مسئول حفظ رطوبت 

پوست هستند.
* زمانی که به حمام می روید و پوست تان را 
می سابید، این ایه چربی را از روی پوست تان 

جدا می کنید.
* هر چه بیشتر دوش بگیرید، آسیب بیشتری 

به ایه بیرونی پوست وارد می کنید.
های  باکتری  رشد  مانع  کردن  حمام  زیاد   *
باکتری  این  شود.  می  تان  پوست  روی  مفید 
های خوب برای محافظت از پوست و بدن در 

برابر عفونت ها ازم هستند.
شما  پوست  کردن،  حمام  مکررا  اثر  در   *
فرصت کمتری برای ترمیم خود بواسطه تولید 

چربی طبیعی در اختیار دارد.

هم  تان  موهای  برای  زیاد  گرفتن  دوش   *
خوب نیست. پیامدهای منفی زیاد حمام کردن 
برای موها شامل خشکی و شکنندگی و کدر 
سر  شوره  احتمال  شدن  بیشتر  و  موها  شدن 
است. در بعضی موارد، موها ممکن است چرب 
هم شوند، زیرا پوست سر مجبور می شود برای 

جبران خشکی خود، بیش از حد فعالیت کند.
حمام کردن زیاد برای موها خوب نیست زیرا سبب 

خشکی و شکنندگی و کدر شدن موها می شود.
فواید کمتر حمام کردن
- صرفه جویی در وقت

- صرفه جویی در مصرف آب
- صرفه جویی در هزینه های مربوط به مواد 

تمیزکننده پوست و مو
چطور  گیرید،  نمی  دوش  روز  هر  وقتی 
ظاهری تمیزتر و آراسته تر داشته باشید؟

بیشتر ما به این باور عادت کرده ایم که باید 
هر روز دوش بگیریم و گاهی حتی توجهی هم 
این  این حال،  با  نیست.  ما  نفع  به  نداریم که 
امکان وجود دارد که هر روز حمام نکنیم، ولی 
تمیز هم به نظر برسیم. در اینجا چند توصیه 

مفید برای تان داریم:

√ پیش از خواب آرایش تان را پاک کنید. 
پوست  منافذ  شود  می  باعث  کار  این 
از خواب  با احساس خوبی  مسدود نشوند و 

شوید. بیدار 
√ هر روز صبح لباس تمیزی بپوشید.

√ با یک حوله یا لیف کوچک مرطوب، کشاله 
ران، زیربغل و ... را تمیز کنید.

های  کرم  از  تان،  پوست  درخشش  برای   √
روشن کننده پوست استفاده کنید.

√ از دئودورانت هایی استفاده کنید که رگه های 
سفید روی پوست تان باقی نگذارند. همچنین، سراغ 

محصواتی بروید که بوی تندی نداشته باشند.
الیاف  با  های  پارچه  از  را  تان  های  لباس   √
طبیعی تهیه کنید، مخصوصا در تابستان مانند 
الیاف مصنوعی  با  لباس  لباس نخی. پوشیدن 
)نایلونی( باعث بوی بد عرق می شود، حتی اگر 

هر روز هم دوش بگیرید.
√ موهای زیربغل تان را مرتب بزنید.

√ به موهای تان مدل دهید.
√ از کرم مرطوب کننده زیاد استفاده نکنید.

√ برای عرق زدایی طبیعی از زیربغل، از سرکه 
سیب استفاده کنید.

چگونه خاطرات بد را فراموش کنیم؟  

چرا نباید هر روز حمام کنیم؟

طالع  بينی 

نکات خانه داری

دم اسب دو نوع ساقه هوایی دارد. ساقه ای که برنگ قرمز است 
و در اوائل بهار ظاهر می شود و دیگری ساقه نازک که برنگ 

سبز بوده و بعد از آن رشد می کند و مصرف طبی دارد.
دم اسب از جمله گیاهان دارویی است که از قدیم در اروپا و 
چین بکار می رفته است. در فارسی به آن »دم اسبی«، »دم 
اسب« و »علف هفت بند« نیز می گویند. درکتب طب سنتی 
نامبرده  آن  از  الفرس«  »ذنب  و  الخیل«  »ذنب  نامهای  با 
سیلیس  زیادی  مقدار  دارای  چون  اسبی  دم  گیاه  شده است. 
می باشد بنام سیلیس Silica نیز معروف است. گیاه دم اسبی 
دو نوع ساقه هوایی دارد. ساقه ای که به رنگ قرمز است و در 
اوائل بهار ظاهر می شود و دیگری ساقه نازک که برنگ سبز 

بوده و بعد از آن رشد می کند و مصرف طبی دارد.
خواص مصرف گیاه دم اسبی

گیاه دم اسبی ادرار آور است
گیاه دم اسبی به دفع آب بدن کمک می کند و حجم ادرار را 
تا ۳۰ درصد افزایش می دهد. این گیاه به کاهش وزن و دفع 
چربی های تجمع یافته در ناحیه ی شکم کمک می کند. اگر 
اسیداوریک  احتباس آب، چاقی مفرط،  مانند  دچار مشکاتی 
اعتماد  این گیاه  به  توانید  آرتریت و نقرس هستید، می  زیاد، 
ادراری  دستگاه  های  بیماری  بروز  از  اسبی  دم  گیاه  کنید. 
جلوگیری کرده و خطر بروز سنگ کلیه و مشکات پروستات 

را کاهش می دهد.
گیاه دم اسبی برای تقویت استخوان ها

گیاه دم اسبی حاوی میزان باایی سیلسیوم است و به سامت 
استخوان ها کمک می کند. مصرف گیاه دم اسبی برای افراد سالمند 
و افرادی که از مشکل شکستگی استخوان رنج می برند توصیه می 
شود چون به تقویت استخوان ها و تثبیت کلسیم در آنها کمک 

می کند.
عاوه بر این گیاه دم اسبی برای تقویت تاندون ها موثر بوده 
و در نتیجه باعث کاهش آسیب های ورزشی می شود. این 
گیاه برای پارگی لیگامنت ها و کشیدگی عضانی مفید است 

و از بروز پوکی استخوان در خانم ها جلوگیری می کند.
گیاه دم اسبی برای قطع خونریزی ها

از  که  است  گالیک  و  اسیدپکتیک  حاوی  اسبی  دم  گیاه 
قطع  برای  گیاه  این  واقع  در  کنند.  می  جلوگیری  خونریزی 
خونریزی بینی، خون در ادرار مناسب است.  جهت بندآوردن 
کرد.جهت  استفاده  می توان  را  گیاه  این  تازه  شیره  خون 
جلوگیری از خون دماغ شیره این گیاه را در بینی بچکانید. 
احشایی  یا  ریوی  از  اعم  داخلی  درمان خونروی های  جهت 
و رحمی از دمکرده گیاه دم اسبی روزی ۳ فنجان بنوشید. 
جهت درمان اخاط خونی از جوشانده دم اسب استفاده گردد.
گیاه دم اسبی مفید برای عفونت های مجرای ادراری

های  عفونت  پروستات،  ناراحتی  معالجه  برای  اسبی  دم  گیاه 
مجرای ادراری، دفع سنگ کلیه و کیست به کار برده می شود. 
)جهت بیماری های کلیه و دفع سنگ کلیه از دمکرده دم اسب 

هر ۶ ساعت یک فنجان بنوشید.(
گیاه دم اسبی مفید برای مجرای تنفسی

استنشاق بخار دم کرده گیاه دم اسبی، گرفتگی مجرای تنفسی 
را باز می کند.برای رفع سرفه های خشک، برونشیت، گرفتگی 
مجرای تنفسی و تب مربوط به سرماخوردگی و آنفلوآنزا، روزی 
2 لیوان دم کرده این گیاه را میل کنید. گیاه دم اسبی به دفع آب 
بدن کمک می کند و حجم ادرار را تا ۳۰ درصد افزایش می دهد.

مصرف موضعی گیاه دم اسبی
گیاه دم اسبی برای درمان مشکات پوستی

اگر از مشکات پوستی مانند اگزما، درماتیت و یا هر مشکل 
دیگری رنج می برید می توانید به گیاه دم اسبی اعتماد کنید. 
بهبود  و همچنین  زخم های سطحی  درمان  برای  گیاه  این 

سریع جای زخم فوق العاده است.
گیاه دم اسبی برای بهبود وضعیت موها و ناخن ها

سیلیکای موجود در آن ، باعث تقویت و رشد مو می شود. از 
از ایجاد  طریق ماساژ دادن موها با گیاه دم اسبی می توان 
موخوره پیش گیری کرد. گیاه دم اسبی به پیشگیری از کچلی 
و بروز شوره سر کمک می کند. این گیاه باعث تقویت ناخن 

می  برد.  می  باا  را  آنها  رشد  و سرعت  شده  شکننده  های 
توانید از شامپوی این گیاه استفاده کنید. برای تقویت ناخن 
هایتان نیز کافیست دم کرده آن را به ناخن ها بزنید. مصرف 

دمنوش آن نیز برای تقویت مو و ناخن ها موثر است.
گیاه دم اسبی برای به تاخیر انداختن پیری

پیری  از  پیشگیری  برای  گیاه  این  اکسیدانی  آنتی  خاصیت 
است.  موثر  پوست  روی  چروک  و  چین  ایجاد  و  زودهنگام 
با توجه به اینکه این گیاه خواص احیاکنندگی دارد می تواند 
برای کاهش ردپای گذر زمان و خط و خطوط لب ها و دور 

چشم ها موثر باشد.
گیاه دم اسبی برای اغری و رفع سلولیت

باعث  اسبی،  دم  گیاه  با  سلولیت  دارای  پوست  دادن  ماساژ 
به  اسبی  دم  گیاه  شود.  می  چربی  های  توده  این  کاهش 

اغری ناحیه ی شکم، ران ها و پهلوها کمک می کند.
عوارض جانبی مصرف گیاه دم اسبی

این گیاه را نباید اطفال خردسال و زنان حامله مصرف کنند. 
مقدار مصرف زیاد آن نیز ممکن است باعث ناراحتی معده و 
اختال در دستگاه هضم و اسهال شود. مصرف بیش از حد 
ایجاد  اکیستین  ماده شیمیایی  داشتن  به علت  اسب  دم  گیاه 
مسمومیت می نماید و حیواناتی که به میزان زیاد از این گیاه 
مصرف می کنند دچار تب و اغری می باشند ، ضربان قلب 

آن ها نامنظم و عضات آن ها ضعیف می باشد.
نباید بیش از شش هفته مصرف نمود زیرا  را  گیاه دم اسبی 
باعث التهاب دستگاه گوارش می شود .Thiamase یا ماده 
سمی گیاه دم اسبی باعث عدم تعادل ، اختاات حرکتی ، در 

نهایت باعث کومت و مرگ می شود. 
همچنین گیاه دم اسبی دارای مقداری سلنیوم می باشد و 
مصرف زیاد آن موجب نقص مادرزادی می شود . لذا زنان 

باردار بهتر است از آن استفاده نکنند .
در بیماری های قلبی و کلیوی به دلیل اثرات مدری آن که موجب 
افزایش دفع پتاسیم می شود منع مصرف دارد و با توجه به مقادیر 
زیاد سیلیکای معدنی و سمیت گزارش شده از جویدن ساقه های 
این گیاه ، مصرف آن در کودکان مجاز نمی باشد . همچنین 
مصرف طولنی مدت گیاه دم اسبی به شکل پودر ، با توجه به 
مقادیر زیاد سیلیکای معدنی در آن و فعالیت تیامیناز این گیاه 

ممنوع است.

داروهای گیاهی مفید برای ریفاکس معده 

5 اجتماعی
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آخرین وضعیت جسمانی اکبری عبدی 
اکبر عبدی بازیگر مطرح سینما و تلویزیون حال عمومی خوبی دارد 

و به مدت 4 ماه ممنوع الماقات است.
یکی از دوستان نزدیک اکبر عبدی که نخواست نامش فاش شود 
زیرا معتقد است نام عبدی این قدر بزرگ است و در دل مردم 
درباره  گیرد  قرار  او  نام  کنار  در  نام دیگری  نباید  دارد که  جای 
وضعیت اکبر عبدی بازیگر محبوب کشورمان گفت: بعد از عمل 
جراحی و پیوند کلیه وضعیت عمومی ایشان خوب است و تحت 

مراقبت قرار دارد.
در  هفته  سه  معموا  کلیه  پیوند  از  بعد  بیماران  داد:  ادامه  وی 
قرنطینه هستند تا شرایط شان ثبات ازم را بیابد اما آقای عبدی 
به دلیل بیماری دیابت 2 ماه در بیمارستان بستری خواهند بود 
و بعد از دو ماه هم باید در خانه تحت مراقبت و قرنطینه باشند. 

در خانه نیز تنها همسر و فرزندشان می توانند از ایشان مراقبت 
کنند زیرا کاما فضای اطراف بیمار باید استریل باشد تا خدای 
به  نقاهت  دوران  این  و  نشوند  آسیب  دچار  عبدی  آقای  ناکرده 

سامت سپری شده و ایشان بهبود کامل یابند.
ایشان درباره وضعیت ماقات از ایشان توضیح داد: آقای عبدی 
ممنوع الماقات هستند . دوستان زیادی خواهان ماقات ایشان 
هستند اما به دلیل وضعیت جسمی آقای عبدی امکان ماقات 
وضعیت  بهبود  برای  تا  خواهیم  می  مردم  همه  از  نیست  میسر 

اکبری عبدی دعا کنند و به بیمارستان مراجعه نکنند.
بنابراین گزارش، هم اینک فیلم سینمایی »رسوایی 2« با بازی 

اکبر عبدی در سینماهای تهران اکران شده است.

خمسه خبر داد؛
ساخت سریال پایتخت ۵ در بابل

پایتخت  سریال  اینکه  به  اشاره  با  تلویزیون  و  سینما  بازیگر 
این امکان را برای مردم مازندران فراهم کرد که مردم کشور 
فرهنگ  و  مهمان نوازی  مهربانی،  به  نسبت  کافی  اطاعات 
بابل  پایتخت پنج در  قوی مازندران کسب کنند، گفت: سریال 
ساخته می شود. علیرضا خمسه جمعه شب در ششمین جشنواره 
و  فرهنگ  مهد  بابل  اینکه  به  اشاره  با  بابل  نارنج  بهار  ملی 
است  ایران  قدمت  به  بابل  کرد:  اظهار  است،  کشور  موسیقی 
عنوان  به  من  و  نشد  داده  مانور  آن  روی  شایسته  نحو  به  اما 
این  در  فرهنگی  فعالیت  آماده  بابل  شهر  عاقه مندان  از  یکی 

شهر هستم.
را  امکان  این  پایتخت  سریال  افزود:  تلویزیون  و  سینما  بازیگر 
برای مردم مازندران فراهم کرد که همه مردم کشور اطاعات 
کافی نسبت به مهربانی، مهمان نوازی و فرهنگ قوی مازندران 

کسب کنند.
رشت  نام  به  را  کشور  شمال  همه،  کرد:  خاطرنشان  خمسه 
می شناختند ولی این سریال سبب شد حتی استان های دیگر برای 
معرفی استان خود تقاضا کنند که خانواده بازیگر پایتخت در فیلم 

آنها حضور داشته باشند.
وی از ساخت سریال پایتخت پنج به همت شهردار، شورای شهر 
و اسپانسر در بابل خبر داد و یادآور شد: امیدواریم بهار نارنج بابل 

به درستی معرفی شود و از این ظرفیت استفاده بهینه شود.
درختان  تعدد  سبب  به  بابل  گفت:  تلویزیون  و  سینما  بازیگر 
زحمات  حاصل  این  و  است  کشور  نارنج  بهار  مرکز  نارنج  بهار 

کشاورزانی است که دستان آنها بوسیدنی است.

سه فیلمنامه جدید پروانه ساخت گرفتند
جلسه  در  فیلمنامه  سه  ساخت  با  ساخت  پروانه  صدور   شورای 
 8 اردیبهشت موافقت کرد. فیلمنامه های »نهنگ عنبر 2)سلکشن رویا(« 
ژانر  در  مقدم  سامان  نویسندگی  و  کارگردانی  کنندگی،  تهیه  به 
به  و  ابراهیم مجیدی  کنندگی  تهیه  به  »زرد«  اجتماعی،  کمدی 
کارگردانی و نویسندگی مصطفی تقی زاده در ژانر ملودرام اجتماعی 
و »دایان« به تهیه کنندگی سید امیر سیدزاده و به کارگردانی و 
نویسندگی بهروز نورانی پور در ژانر اجتماعی موافقت شورای ساخت 

سازمان سینمایی را اخذ کردند.

»ایستاده در غبار« پروانه نمایش گرفت
»ایستاده در غبار« بهترین فیلم سی و چهارمین جشنواره فجر با 

دریافت پروانه نمایش، یکی از گزینه های اکران عید فطر است.
هفته  مهدویان  محمدحسین  کارگردانی  به  غبار«  در  »ایستاده 
گذشته پروانه نمایش خود را دریافت کرد. این فیلم قرار بود از اول 
ادریبهشت ماه اکران خود را آغاز کند اما پاره ای از مشکات مانع 
نمایش فیلم شد. این اثر سینمایی هم اکنون یکی از گزینه های 
اکران عید فطر است. »ایستاده در غبار« با مدت زمان 97 دقیقه  

پروانه نمایش گرفته است.
این فیلم عاوه بر حضور موفق در سی و چهارمین جشنواره فجر، 
با ستایش جمعی از اهالی سینما و منتقدان روبرو شد و توانست 

جایزه بهترین فیلم جشنواره فجر را دریافت کند.
حبیب اله  تهیه کنندگی  به  غبار«  در  »ایستاده  سینمایی  فیلم 
و  شده  تولید  مهدویان  محمدحسین  فیلمنامه  با  و  والی نژاد 

محصول سازمان هنری و رسانه ای »اوج« است.
عصیان  که  »احمد  است:  آمده  فیلم  این  داستان  خاصه  در 
نوجوانی اش را در سکوت گذرانده، فرمانده لشگری می شود که 
او  سرنوشت  اما  بجنگند  دشمن  با  خرمشهر  دروازه های  در  باید 

فرسنگ ها دور از مرز ایران رقم می خورد...«

»دریادان« به آبادان می روند
نمایش »دریادان« به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین شفیعی 
در بخش میهمان نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت – فتح 

خرمشهر اجرا می شود.
نمایش »دریادان« به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین شفیعی 
که با موضوع نحوه شهادت شهدای غواص عملیات کربای چهار 
تولید شده است، در بخش میهمان نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر 

مقاومت – فتح خرمشهر اجرا می شود.
»دریادان« جدیدترین تولید کارگاه تئاتر خیابانی ایران است که 
انتظار مادر شهیدی را که سال هاست در جست و جوی فرزند خود 
عهده  بر  نمایشی  اثر  این  می کند. طراحی حرکت  روایت  است، 
علی براتی است و روح ا... زندی فرد به عنوان مجری طرح این 

گروه را همراهی می کند.
قرار است نمایش »دریادان« از 28 اردیبهشت ماه تا یک خرداد 

ماه در محل استخر رو باز هتل کارونسرای آبادان اجرا شود.
نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر به دبیری 
حسین مسافرآستانه از 28 اردیبهشت تا 2 خرداد ماه در شهرهای 

آبادان و خرمشهر برگزار می شود.

نقد و بررسی فیلم کاپیتان آمریکا : 

) Captain America: Civil War ( جنگ داخلی

تقاضای اکران »دراکوا« برای عید فطر

نيما شاهرخ شاهی: 

گران ترین بازیگران سریال هاحذف تله فیلم خیلی ها را بیکار کرد
در طول تاریخ را بشناسید

خبر

سينمای جهان
دومین فیلم »روز استقال« 

خود را برای اکران آماده می کند
به  به زودی  استقال«  »روز  تخیلی  علمی  فیلم  دوم  قسمت 

سینماهای جهان می آید.
»روز استقال: خیزش مجدد« فصل دیگری از یک فاجعه جهانی 
را روی پرده نقره ای زنده می کند. اولین بخش فیلم بیست سال 
پیش به کارگردانی رواند امریش ساخته شد. این فیلم آخرالزمانی 
جدید، نبرد نیروهای اهریمنی برای نابودی زمین، اتحاد همه ملت 
ها و شجاعت چند قهرمان برای نجات دنیا را به تصویر می کشد.

اولین فیلم با بودجه کم در گیشه به فروش فوق العاده ای دست 
لس  در  جدید  فیلم  افتتاحیه  در  کارگردان  امریش،  رواند  یافت. 
آنجلس گفت: »این بزرگترین فیلم کم هزینه ای است که تا به 
حال ساخته شده است. فکر می کنم بودجه ما 7۰ میلیون دار بود، 
همان وقت ماموریت غیرممکن و گردباد 11۰ یا 12۰ میلیون دار 

بودجه داشتند، ما عموزاده فقیر آنها هستیم.«
شد.  ساخته   199۶ سال  در  استقال«  »روز  فیلم  بخش  اولین 
جدید حضور  فیلم  در  اسمیت  ویل  منهای  اصلی،  بازیگران  همه 
دارند. رواند امریش، کارگردان آلمانی معتقد است شرایط مناسب 
برای ساخت دنباله آن در آینده وجود دارد ولی او کارگردانی را به 
با شرکت  استقال: خیزش مجدد«  فیلم »روز  گیرد.  نمی   عهده 
ستاره های قدیمی و جدید از 24 ژوئن در آمریکا اکران می شود.

اسکورسیزی با »ایرلندی« 
دنیرو و پاچینو را کارگردانی می کند

مارتین اسکورسیزی برای ساختن فیلم »ایرلندی« با حضور رابرت 
دنیرو، ال پاچینو و جو پسکی اعام آمادگی کرد.

اسکورسیزی کارگردان مشهور جهان سینما قرار است در جشنواره 
کن ساخت »ایرلندی« را اعام کند.

ساخت این فیلم که از مدتی پیش اعام شده بود، مدت ها معوق 
زندگی یک مرد  مبنای خاطرات  بر  آن  اقتباسی  فیلمنامه  تا  ماند 

مزدور به نام فرانک شیران یا همان »ایرلندی« آماده شود.
تهیه می شود که  بازیگران سرشناس  از  با یک گروه  »ایرلندی« 

در میان شان رابرت دنیرو، ال پاچینو و جو پسکی هم جای دارند.
با وجود این که دنیرو چندی پیش ساخت این فیلم را تایید کرد، اما 
گفته بود هیچ چیز قطعی نیست چون چند سال است که ساخت 
این فیلم مطرح بوده و پارامونت که امتیاز ساخت آن را در اختیار 
دار  میلیون   1۰۰ حدود  که  آن  بودجه  تامین  برای  اندکی  دارد، 
تعیین شده، نگران است. در هر حال به نظر می رسد زمان ازم 
نخستین  پروژه  این  باشد.  فرارسیده  پروژه  این  انداختن  راه  برای 
همکاری مجدد دنیرو و اسکورسیزی پس از ساخت فیلم »کازینو« 
در سال 1995 خواهد بود. این دو سابقه همکاری طوانی مدتی با 
هم دارند که در دهه 197۰ منجر به ساخته شدن فیلم هایی چون 
خشمگین«،  »گاو  تاکسی«،  »راننده  شهر«،  پایین  »خیابان های 

»تنگه وحشت« و »رفقای خوب« شد.  
اما در کمال تعجب آل پاچینو هرگز در فیلمی از اسکورسیزی بازی 
نکرده، گرچه دنیرو با او در فیلم »پدر خوانده« فورد کاپوا جلوی 
دوربین رفته و در فیلم مشهور مایکل مان در سال 1995 با عنوان  
»مخمصه« نیز با هم بازی کرده اند. فیلم جان آونت در سال 2۰۰8 

نیز با عنوان »قتل عادانه« این دو را بار دیگر کنار هم قرار داد.
جو پسکی برنده جایزه اسکار برای بازی در »رفقای خوب«، در 
»کازینو« با اسکورسیزی و دنیرو همراه بود. او که از دهه 199۰ 
از بازیگری اعام بازنشستگی کرد و تنها در فیلمی که دنیرو سال 
2۰۰۶ با عنوان »چوپان خوب« کارگردانی کرد به سینما بازگشت، 

بار دیگر با این پروژه در کنار دوستانش جا می گیرد.
اسیتو زیان فیلمنامه نویس مشهور که فیلمنامه »دار و دسته نیویورکی« 
اسکورسیزی را نوشته بود، فیلمنامه این فیلم را بر مبنای کتاب 
»شنیدم خانه ها را رنگ می کنی« نوشته چارلز برنت نوشته است. 
نویسنده کتاب  با  پنج سال مصاحبه ای که  فرانک شیران ظرف 
برای  را  نفر  پنج  و  بیست  از  بیش  که  کرد  اعتراف  داد  انجام 

دوستش و رییس جنایتکاران جیمی هوفا کشته است.

آرنولد شوارتزنگر 
بازیگر یک فیلم کمدی شد

می   را  گانتر  »چرا  کمدی  بازیگران  جمع  به  شوارتزنگر  آرنولد 
کشیم« پیوست. تاران کیام نویسنده فیلمنامه و کارگردان این اثر 

سینمایی است. این فیلم نخستین تجربه کارگردانی کیام است.
کیام و همسرش کوبی اسمالدرز در کنار آرنولد شوارتزنگر، بابی 
موینیان، پل بریتاین، کمیل نانجینانی، راندال پارک و رایان گل 
بازیگران این اکشن کمدی هستند. این فیلم در بازار جهانی فیلم 
در  فیلم  این  امتیاز  می شود.  عرضه  بین المللی  خریداران  به  کن 

آمریکای شمالی پیش از این به کمپانی UTA واگذار شده است.
که  است  بین المللی  آدمکش های  از  گروهی  درباره  فیلم  داستان 
آرنولد  بازی  با  گانتر  نام  به  دنیا  مزدور  آدمکش  مشهورترین  از 
شوارتزنگر عصبانی هستند. گانتر که از قضا فردی خودنما و مغرور 
در تمام مدت داستان یک گام جلوتر از این گروه حرکت می کند و 
همیشه مایه شرمساری آن ها می شود. زمان آغاز کار ساخت »چرا 

گانتر را می کشیم« ماه ژوئن است.
تاران کیام که بیشتر برای حضور در برنامه های تلویزیونی شناخته 
می شود، در فیلم »12 سال بردگی« هم بازی کرده است. کوبی 
اسمالدرز نیز بیشتر برای بازی در سریال »آشنایی با مادر« شناخته 
می شود. آرنولد شوارتزنگر سال گذشته با فیلم های »نابودگر : سفر 

پیدایش« و »مگی« بر پرده سینما ظاهر شد.

ایفاکننده ی نقش جوانِی 
»هان سولو« مشخص شد

انتخاب  هان سولو  نقش  بازیگر  فراوان  قوس های  و  از کش  پس 
ساله   2۶ اِهِرن ِریک"  "آلِدن  نیویورک پست  گزارش  به  شد. 
اختصاصِی  فیلم  برای  غیرمشهور،  و  مشهور  نامزدهای  بین  از 
تازگی  به  که   Ehrenreich شد.  برگزیده  هان سولو  کاراکتر 
است  شده  ظاهر  کوئن  برادران   »Hail. Caesar!« فیلم  در 
نمایش گذاشتن دوران جوانی  دغل باز مشهور  به  برای  قراردادی 
فیلم  این  در  که  شده  تایید  هم چنین  است.  بسته  دور،  کهکشان 

Chewbacca نیز نقش پررنگی خواهد داشت.

سینمایی اختصاصی »Han Solo« توسط فیل لُرد و کریستوفر 
میلر )The Lego Movie( کارگردانی خواهد شد و در تاریخ 
سینماهای  پرده ی  روی  بر   "1۳97 خرداد   4  /  2۰18 می   25"

جهان به نمایش در می آید.

رهنگ و هنر
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جمله  از   » داخلی  جنگ   : آمریکا  کاپیتان   «
فیلمهایی بود که قربانی اقدام هکرها در حمله 
سال  در  بود.  شده  پیکچرز  سونی  کمپانی  به 
امی  میان  هایی  ایمیل  که  شد  فاش   2۰14
برای حضور شخصیت  بلگراد  پاسکال و داگ 
آمریکا  کاپیتان   « فیلم  در  عنکبوتی  مرد 
ظاهرا  و  است  شده  مطرح   » داخلی  جنگ   :
هم با مخالف اولیه سونی پیکچرز که صاحب 
اینحال  با  بود مواجه شده است.  حق نشر آن 
در نهایت سونی پس از ماه ها مذاکره راضی 
تا  شد  عنکبوتی  مرد  شخصیت  از  استفاده  به 
مارول هم با خیال راحت به تبلیغ آن در این 

فیلم بپردازد. 
فاصله  به  داخلی «  : جنگ  آمریکا  کاپیتان   « 
جنگ   : آمریکا  کاپیتان   « اکران  از  سال   2
زمستان « به اکران درآمده است. مابین ساخت 
با  هم  جویان  انتقام  از  اثر  یک  فیلم  دو  این 
نام » انتقام جویان : عصر اولتران « به اکران 
درآمده که نشان می دهد مارول سالهای بسیار 

پرکاری را پشت سر می گذارد.
فیلم  اتفاقات  از  پس  سال  یک  فیلم  داستان 
» انتقام جویان : عصر اولتران « که منجر به 
شکست اولتران شد رخ می دهد. در حال حاضر 
پیروزیشان  از  بایست  می  که  جویان  انتقام 
فشار کشورهای عضو  باشند، تحت  خوشحال 
فعالیت  تا  اند  گرفته  قرار  متحد  ملل  سازمان 
شده  کنترل  بصورت  و  آنها  نظر  زیر  هایشان 
که  است  معتقد  نیز  آمریکا  دولت  شود.  انجام 
که  جانی  و  مالی  های  خسارت  و  ها  خرابی 
گروه انتقام جویان در اخرین تقابلشان با دشمن 
برجای گذاشته اند قابل توجه است و آنها باید 
تحت نظر باشند. تونی استارک ) رابرت داونی 
جریان  این  در  را  خود  نوعی  به  که   ) جونیور 
اما  پذیرد  می  را  پیشنهاد  این  داند  می  مقصر 
ایوانز  کریس   ( راجرز  استیو  مقابل،  طرف  در 
( معتقد است که کنترل شدن فعالیت اعضای 
گروه انتقام جویان در نهایت منجر به کاهش 

دامنه  شد.  خواهد  دنیا  نابودی  و  آنان  کارایی 
اختاف میان تونی استارک و کاپیتان آمریکا 
دو  این  که  گیرد  می  باا  به حدی  نهایت  در 
خود  کنار  به  را  موافقانشان  شوند  می  مجبور 
بیاورند و به تقابل مستقیم با یکدیگر برخیزند 
ای  حادثه  در  بمب  یک  انفجار  که  حالی  در 

تروریستی وضعیت را پیچیده تر می کند و...
 » داخلی  جنگ   : آمریکا  کاپیتان   «  داستان 
اَبَرقهرمانی » بتمن علیه  بی شباهت به فیلم 
اکران  اخیرا  که   » عدالت  طلوع   : سوپرمن 
اَبَرقهرمان  دو  نیز  فیلم  آن  در  نیست.  شده 
پرداختند  می  مبارزه  به  یکدیگر  با  محبوب 
آمریکا  کاپیتان  و  آهنی  مرد  نیز  اینجا  در  و 
با  مبارزه  به  هایشان،  اندیشه  تفاوت  دلیل  به 
 » داخلی  اما » جنگ  خیزند.  بر می  یکدیگر 
 » سوپرمن  علیه  بتمن   « فیلم  با  مقایسه  در 
هیجان  پر  البته  و  تر  رنگی  تر،  شلوغ  نسخه 

تری محسوب می شود.
فیلمنامه و داستان در » کاپیتان آمریکا : جنگ 
 داخلی « کیفیت قابل توجهی ندارد و ضعف های

بسیاری چه در بخش پرداخت شخصیت ها و 

چه در روند داستان وجود دارد. اینکه اَبَرقهرمانان 
عصر   « اتفاقات  از  پس  جویان  انتقام  گروه 
اولتران « دچار یک فروپاشی احساسی شده اند و 
احساس می کنند که وجودشان می تواند به دنیا 
آسیب برساند، برای مخاطب این داستان قابل 
قبول است چراکه پیشینه کمیک این شخصیت 
و  گذشتگی  خود  از  منش  بر  همواره  نیز  ها 
این  در  اما سازندگان  است.  داشته  ایثار دالت 
را  اثری  و  فراتر گذاشته  قدم  را یک  پا  عرصه 
روانه سینما کرده اند که در بخش برانگیختن 
احساسات تماشاگر قصد رسیدن به یک نقطه 
دست نیافتنی را دارد که در تقابل با خلق و خوی 

کلی این افراد است.
قهرمانان  ازدیاد  باید  را  داستان  دیگر  مشکل 
مارول در این فیلم دانست که به عبارتی حال 
و هوای فیلم را مشابه » انتقام جویان : عصر 
اولتران « کرده است. شخصیت های پر تعداد 
عنکبوتی هم  مرد  و  ای  مورچه  مرد  که  فیلم 
باعث  روند،  می  شمار  به  آنان  واردترین  تازه 
ازم  تمرکز  داستانی  بخش  در  فیلم  اند  شده 
اختاف  و مخاطب هم هرگز  باشد  نداشته  را 

عجیب و غریب استارک و راجرز را درک نکند. 
آمریکا  کاپیتان  میان  در  داستان  تقسیم شدن 
که  فیلم  عنوان  تا  شده  باعث  آهنی  مرد   و 
غیرازم  کمی  باشد  می   » آمریکا  کاپیتان   «
اگر می شد یک  نماید. شاید  متفاوت جلوه  و 
داستان واحد از یک دیدگاه مشخص را دنبال 
کرد حداقل می شد همذات پنداری مشخصی 
با یکی از قهرمانان داستان داشت اما به نظر 
نمی رسد که خود سازندگان فیلم هم امیدی به 
اَبَرقهرمانان توسط  باور کردن اختافات میان 

مخاطبینشان داشته باشند!
در واقع می توان گفت داستان و روند فیلمنامه 
» کاپیتان آمریکا : جنگ داخلی « به نحوی 
موقعیت  و  مبارزات  به  منجر  که  شده  چیده 
های اکشن بیشتر شود که البته ابدا یک نکته 
منفی برای یک اثر اَبَرقهرمانی اکشن محسوب 
می  وارد  فیلم  به  زمانی  ایراد  اما  شود.  نمی 
اند شخصیت  داشته  قصد  سازندگان  که  شود 
پردازی و فیلمنامه ای بیش از آنچه که واقعا 
به  دارند  را  ظرفیتش  داستانها  از  سری  این 
تا  ارائه نمایند؛ همین امر سبب شده  مخاطب 
تاش شخصیت های داستان برای برانگیختن 
احساس مخاطب با شکست و عدم باورپذیری 

همراه باشد.
: جنگ داخلی «  آمریکا  اینحال » کاپیتان  با 
ضعف  دچار  فیلمنامه  بخش  در  که  هرچقدر 
ویژه  های  جلوه  و  اکشن  در  است،  فقدان  و 
اَبَرقهرمانان  حضور  رسیده.  توفیق  و  بلوغ  به 
پرتعداد مارول در این فیلم که با تازه واردهای 
بوده،  همراه  عنکبوتی  مرد  جمله  از  محبوبی 
گیری  نفس  و  جذاب  مبارزات  تا  شده  سبب 
در  روسو  برادران  کارگردانی  که  بگیرد  شکل 
از  تماشایی  و  توجه  قابل  اکشن  های  صحنه 
آب درآمده است و قطعا هر مخاطبی را راضی 
خواهد کرد. سکانس تماشایی مبارزه مرد آهنی 
و مرد عنکبوتی و همچنین سکانس فرودگاه را 

می توان از بهترین لحظات فیلم نامید.

ساخته  ترین  تازه  »دراکوا«  سینمایی  فیلم 
رضا عطاران با انجام اصاحات متقاضی مجدد 

دریافت پروانه نمایش شد.
ساخته  تازه ترین  »دراکوا«  سینمایی   فیلم 
رضا عطاران به اداره ارزشیابی و نظارت سازمان 
اثر  محتوای  به  توجه  با  که  شد  ارایه  سینمایی 
توسط شورای پروانه نمایش با اصاحاتی مواجه 
شد. بنابر پیگیری های خبرنگار سینمایی فارس، 
سازندگان این اثر با قبول اصاحات ارایه شده 
زمانی  ظرف  نمایش،  پروانه  شورای  سوی  از 
را جهت  فیلم  و  داده  انجام  را  کوتاه اصاحات 
اداره  به  نمایش  پروانه  شورای  مجدد  بازبینی 
کل ارزشیابی و نظارت سپردند تا در جلسه روز 
نظر  اگر  و  مطرح شده  )2۰اردیبهشت(  دوشنبه 
دریافت  با  موافقت  بتواند  و  کند  جلب  را  شورا 
پروانه نمایش از شورا بگیرد امکان اکران فیلم 

در عید فطر وجود خواهد داشت و در دستور کار 
شورای صنفی نمایش قرار می گیرد.

فیلم »دراکوا«  قصه ای تازه را در سینمای ایران 
روایت می کند. عطاران به سراغ معضل فراگیر 
این روزهای جامعه »اعتیاد« رفته است و از وجه 

دیگری به این معضل اجتماعی توجه دارد.
تجربه  سومین  »دراکوا«  سینمایی  فیلم 
کارگردانی رضا عطاران، فیلمی پر بازیگر است 
هفتوان،  لوون  آسایش،  ویشکا  فیلم  این  در 
بلوکات،  لیا  صامتی،  ژاله  انصاری،  سیامک 
امید روحانی، محمود نظرعلیان، نیما راد، عباس 
محبوب، صادق حسنی، فروغ لسانی، فریده گل 
علی  دائی،  ژیا  عدالت زاده،  محمد  محمدی، 
سپیده  دوریش،  علی  بیاتی،  محمود  مهربانی، 
جمالزاده و بازیگران خردسال سوگل محرابی و 

آرش دوست محمدی بازی می کنند.

نیما شاهرخ شاهی معتقد است حذف تولید تله فیلم 
از تلویزیون باعث بیکاری خیلی از بازیگران شد و 
اگر شرایط به همین شکل پیش برود کار برای همه 

سخت می شود.
در  حضور  با  را  جدید  سال  که  شاهرخ شاهی  نیما 
مجموعه تلویزیونی »بیمار استاندارد« آغاز کرد به 
تلویزیون، شبکه  خبرنگار مهر گفت: هرچه کار در 
نمایش خانگی و سینما بیشتر ساخته شود دوستان 
بیشتری سر کار می روند و در نتیجه رونق بیشتری 
در عرصه فعالیت های نمایشی شاهد هستیم. سال گذشته برای من از لحاظ کاری خوب بود و پر 
کار بودم اما بسیاری از دوستان من کل سال فقط یک یا دو فیلم داشتند و بیشتر از آنها بازیگرانی 

بودند که هیچ فعالیتی انجام ندادند.
وی با اشاره به اینکه حذف تولید تله فیلم شرایط را برای بازیگران سخت کرده است، افزود: همه 
این افراد شغل شان بازیگری است و از این راه هزینه های شان را تامین می کنند. چرا باید شرایط 
تولیدات تلویزیونی به سمتی پیش برود که ۳۰ بازیگر خانم از همکاران خودمان مجبور شوند نامه 
اعتراضی بنویسند؟ با حذف تله فیلم از تولیدات رسانه ملی خیلی ها بیکار شدند و اگر روند به همین 

شکل پیش برود بازیگران شرایط سخت تری را تجربه می کنند.
بازیگر مجموعه »معراجی ها« درباره محصواتی که این روزها در شبکه نمایش خانگی عرضه 
باکیفیت تر شود و خوب بفروشد  این رسانه  بیان کرد: هرچه فیلم ها و سریال های  می شود، 
قطعا بر فروش محصوات دیگر هم تاثیر مثبت می گذارد. مردم بعد از دیدن اثر خوب یک رسانه 
کنجکاو می شوند سایر محصوات را هم ببینند و مقایسه کنند. همین امر می تواند باعث رقابت 

شود و عاوه بر تولیدات بیشتر، شرایط کار برای بازیگران هم بهتر شود.
وی ادامه داد: جذب مخاطب برای شبکه نمایش خانگی به معنی آشتی مردم با داستان های ایرانی 
است. اگرچه برخی معتقدند خطوط قرمز رسانه ملی باعث می شود فیلمنامه ها از تلویزیون به 
شبکه نمایش خانگی مهاجرت کنند اما به نظر من این مساله خیلی تاثیرگذار نیست چون مخاطبان 
»دردسرهای عظیم« و »کیمیا« نشان دادند تلویزیون همچنان بیننده خود را دارد و اگر کار خوب 

ساخته شود همه در هر رسانه ای که باشد تماشایش می کنند.
ندارد.  تاثیری در جذب مخاطب  مناسبتی هم  یا غیر  مناسبتی  بیان کرد: سریال  شاهرخ شاهی 
همه چیز به فیلمنامه خوب برمی گردد. کتمان نمی کنم در شبکه نمایش خانگی دست بازیگر 
و کارگردان بازتر است اما نه آنقدری که بر کیفیت کار در رسانه ملی تاثیر زیادی بگذارد. من به 
عنوان کسی که بعد از 1۰ فیلم سینمایی به تلویزیون آمده ام می گویم حتی با رونق شبکه نمایش 

خانگی بازهم مردم تلویزیون را بیشتر تماشا می کنند.
وی در پایان گفت: هر تولیدی که باعث دیده شدن شود به نفع همه است و همه جامعه هنر و 
بازیگری از آن سود می کنند. امیدوارم هر رسانه ای که در حوزه تولیدات تصویری فعالیت می 
کند کیفیت کار خود را تا جایی باا ببرد که در رقابت نابرابر با شبکه های ماهواره ای مردم باز 

هم جذب محصواتی شوند که داخل کشور به تولید می رسد.

وجهه  و  اعتبار  از  سینما  بازیگران  است  ممکن 
خاصی برخوردار باشند، اما این بازیگران تلویزیون 
میان  در  می کنند.  جارو  را  دارها  که  هستند 
بازیگران تلویزیونی که بیشترین درآمد را داشته اند 
با  )سریال هایی  سیتکام  فیلم های  بازیگران  این 
اپیزودهای کوتاه با فرم نمایشی کمدی موقعیت( 
هستند که بیشترین درآمدها را به خود اختصاص 

می دهند. اسامی شماری از گران ترین بازیگران تلویزیونی در طول تاریخ چنین اعام شده است:
- اشتون کوچر برای بازی در »دو نفر و نصفی« 519 هزار پوند در هر اپیزود دریافت کرد. کوچر 

جایگزین چارلی شین شد که به دلیل الکلی بودن از این پروژه اخراج شد.
- درو کری برای »شوی درو کری« 519 هزار پوند در هر اپیزود دریافت کرد. کری یکی دیگر از 
آمریکایی های مشهور سیتکام در دهه 199۰ بود که برای دریافت باایش شناخته می شد. با این 

حال او در بریتانیا به شهرتی نرسید.
- پل رایز و هلن هانت برای »دیوانه تو« 7۰۰ هزار پوند در هر اپیزود دریافت کردند. این سیتکام 

سطح باا در دهه 199۰ در اوج بود و یک جایزه امی هم دریافت کرد.  
- کیلی کوکو، جیم پارسونز و جانی گالکی برای »بیگ بنگ تئوری« 7۰۰ هزار پوند در هر قسمت 
دریافت کردند. تهیه کننده این اثر در سال 2۰14 گفته بود این یک گروه بزرگ است و به همین 

دلیل همه باید خیلی موفق و شاد و پولدار باشند. که البته آنها بودند...
- جری ساینفیلد 7۰۰ هزار پوند برای هر اپیزود »سانفیلد« دریافت کرد. این سریال مشهور که تقریبا 
درباره هیچ چیز خاصی هم نبود،  هر چه جلوتر رفت پول بیشتری پرداخت کرد چنانکه در فصل 9 
برای هر اپیزود یک میلیون دار )7۰۰ هزار پوند( دستمزد داد. جولیا لوییس-دریفوس، جیسون الکساند 

و مایکل ریچاردز دیگر بازیگران این برنامه هر یک برای هر اپیزودو ۶۰۰ هزار دار دریافت کردند.
- بازیگران »فرندز« یا »دوستان« برای هر اپیزود 7۰۰ هزار پوند دریافت کردند. جینفر آنیستون، 
کورتنی کاکس، لیزا کودرو، مت لوبانش، متیو پری و دیوید شوایمر اوایل این سریال بین 2۰ تا 4۰ 
هزار دار برای هر اپیزود دریافت می کردند اما بعد کار به جایی رسید که آنها برای هر اپیزود یک 

میلیون دار )7۰ هزار پوند( دریافت کردند.
- تیم الن برای »تجهیز خانه« هر اپیزود 8۰۰ هزار پوند گرفت. وی با این برنامه به شهرت زیادی 
رسید و در حالی که این برنامه از 199۰ شروع بود، او با جلو رفتن برنامه در نهایت برای هر اپیزود 

یک میلیون و 25۰ هزار دار برابر با 8۰۰ هزار پوند دستمزد گرفت.
- کلسی گرامر برای »فریزر« در هر اپیزود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دار برابر با 1.1 میلیون پوند دستمزد گرفت.

- ری رومانو برای »همه ریموند را دوست دارند« هر اپیزود یک میلیون و 7۰۰ هزار دار دستمزد گرفت. او 
با این سریال که در سراسر جهان میلیون ها تماشاگر داشت به شکستن رکورد چارلی شین خیلی نزدیک شد.

- چارلی شین برای »دو نفر و نصفی«  هر اپیزود یک میلیون و 8۰۰ هزار دار )برابر 1.2 میلیون پوند( 
دریافت کرد. او این مبلغ را در اوج  محبوبیت سریال دریافت کرد.



 علل گزگز و درد کف پا چیست؟ 
MRI يکی از مهمترين روش های تشخیص سندرم تارسال 

از  يکی  تارسال'  'تونل  يا  تانل'  'تارسال  سندرم  است.  تانل 
مهمترين دايل گزگز، درد و کرختی کف پا است که اغلب 
افراد از آن بی اطاع هستند. تونل تارسال کانالی است که در 
قسمت داخلی مچ پا و زير قوزک داخلی قرار گرفته است. اين 
کانال محل عبور انواع شريان و وريد، اعصاب و تاندون است. 
يکی از مهمترين اعصابی که از اين کانال عبور می کند، عصبی 
به نام تیبیال خلفی است. زمانی که اين عصب به هر دلیل 
تحت فشار قرار می گیرد دردناک می شود. اين عارضه يکی 
از مهمترين دايل گزگز و درد کف پا، پاشنه و انگشتان است.

مهمترین علل ایجاد سندرم تارسال تانل
-کف پای صاف و بدون قوس

کف پای صاف و بدون قوس سبب می شود مچ پا به سمت 
خارج انحراف پیدا کند و مجرای تونل تنگ شود. بسته شدن 
مجرای تونل سبب فشار به اعصاب و ايجاد درد می شود. به 
طور کلی هر عارضه ای که منجر به تنگ شدن کانال شود، 

در اين بیماری نقش دارد.
- آرتريت روماتوئید
- شکستگی مچ پا

- پیچ خوردن مچ پا
- متورم شدن تاندونها

- وريد واريسی
- خار استخوان مفاصل

- ديابت
چه افرادی بيشتر در معرض این عارضه قرار دارند

زنان و مردان به يك اندازه در معرض اين سندرم قرار دارند. 
عايم سندرم تارسال تانل مشابه عايم ديده شده در افراد 

مبتا به اختاات تیرويید است.
مهمترین نشانه های بيماری کدامند

احساس گزگز، درد، سوزش و بی حسی در مچ، پاشنه، قوس 
و انگشتان از مهمترين نشانه های اين عارضه است. عايم 
می توانند دايمی باشند يا بر اثر ايستادن زياد، پیاده روی 

طوانی يا ورزش شديد تشديد شوند.
روش های درمان سندرم تارسال تانل

سندرم تارسال تانل يکی از عوارضی است که سرعت در تشخیص، 
نقش مهمی در پیشرفت درمان دارد؛ چرا که تشخیص زودهنگام 
سبب کمترين آسیب به اعصاب می شود. عکسبرداری به روش 

MRI يکی از مهمترين روش های تشخیص است.

معموا پزشکان پس از اطمینان از وجود اين عارضه، استراحت، 
کاهش وزن، اجتناب از فعالیت بدنی شديد و استفاده از کفش 
التهابی  مناسب را توصیه می کنند. سپس از داروهای ضد 
 غیر استرويیدی يا تزريق بی حس کننده به عصب استفاده 
به  مبتا  افراد  برای  طبی  های  کفی  از  استفاده  شود.   می 
کف پای صاف نیز يکی از راهکار ديگر است. فیزيوتراپی نیز 
در برخی موارد توصیه می شود. در حالت های خاص، تنها راه 

عاج عمل جراحی برای بازکردن کانال است.

چگونه از تبخال پیشگیری کنیم؟
تبخال معمواً روی لب ها ظاهر می شود

تبخال يك بیماری واگیردار است که معموا در اطراف لبها 
در  اما  نیست  وخیم  بیماری  اين  اگر چه  ايجاد می شود، 
بسیاری از موارد می تواند آزار دهنده باشد. تبخال درمان 

قطعی ندارد اما می توان توالی بروز آن را کاهش داد.
تبخال چیست؟

در  معمواً  که  است  رنگ  قرمز  کوچك  تاول  يك  تبخال 
 يکی از گوشه های خارجی لب به وجود می آيد و بیشتر 
وقت ها پر از يك مايع آبکی است. معمواً 7 تا 10 روز طول 
می کشد تا تبخال برطرف شود. تبخال معمواً روی لب ها 
ظاهر می شود. اما گاهی روی سوراخ های بینی، چانه يا 
انگشتان دست هم ديده می شود. گرچه غیر معمول است، 
اما ممکن است تبخال در داخل دهان هم بروز کند، اما تنها 

بر روی لثه ها يا کام سخت که در سقف قرار دارد.
درمان تبخال با داروهای گیاهی:

: بیماری تبخال يك  حسینی متخصص طب سنتی گفت 
بیماری ويروسی است که با تاول های کوچك و دردناک که 
قرمز رنگ هستند بروز می يابد که معموا با احساس درد 
هم همراه است. اين متخصص طب سنتی مدت زمان درمان 
تبخال را 7 تا 10 روز عنوان کرد و گفت: مصرف روغن نعنا 
در جلوگیری از رشد تبخال موثر است که يه صورت خوراکی 
عصاره  داد:  ادامه  حسینی  است.  استفاده  قابل  موضعی  و 
گیاه بادرنجبويه نیز برای درمان تبخال توصیه شده چرا که 
مصرف موضعی بادرنجبويه  عائم تبخال را سريعاً برطرف 
می کند.همچنین يکی از روش های درمان تبخال شست 
وشوی محل تبخال با عصاره يا جوشانده ريشه جعفری است.

برگ زيتون نیز می تواند تاثیر زيادی در کاهش التهاب و 
درد ناشی از ابتا به تبخال داشته باشد.

عصاره گیاه بادرنجبويه برا درمان تبخال مفید است
چگونه از تبخال پیشگیری کنیم؟

وی توصیه کرد: برای پیشگیری از بروز تبخال و جلوگیری 
از انتقال تبخال با ساير افراد بهتر است از روبوسی و تماس 
پوستی با افراد مبتا به تبخال خودداری کرد.همچنین از 
را  ها  دست  مرتب  و  کرد  نبايد  استفاده  مشترک  وسايل 
شست وشو داد. افرادی که تبخال دارند از قرار گرفتن در 
معرض نور آفتاب و تماس با چشم ها بايد خودداری کنند.

عوامل ايجاد کننده تبخال کدامند؟
که  با شخصی  که  کند  می  سرايت  شما  به  تبخال  زمانی 
دارای ضايعه فعال است تماس بگیريد. استفاده مشترک از 
ظروف غذا، تیغ و حوله می تواند باعث سرايت تبخال شود.

هنگامی که يك بار به تبخال مبتا می شويد، ويروس در 
سلول های عصبی پوست تان نهفته باقی می ماند و ممکن 
است دوباره به صورت عفونتی فعال در همان محل اول يا 
اين صورت ممکن است در  به آن ظاهر شود. در  نزديك 

محل قبلی، احساس خارش يا برآمدگی کنید.
چه چیز باعث عود تبخال می شود؟

تب، استرس و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ممکن 
است باعث عود تبخال شود.

سامت
 ورم بی دلیل لب 

علل و راه های درمان ورم لب
ورم لب می توان نشانه ای از يك بیماری نهفته  باشد. اثر يا 
نقش لب انسان همانند اثر انگشتمان منحصر به فرد می باشد، 

به طوری که، هیچ دو نفری دارای اثر لب يکسانی نیستند.
اغلب، روز بعد از گذراندن شبی خارج از شهر و يا کار کردن 
تا اواخر شب، با صورتی پف کرده از خواب بیدار خواهیم 
شد. در حالی که اين تورم طبیعی است، و در عرض چند 
ساعت فروکش می کند، گاهی اوقات ممکن است تورم غیر 
قابل توضیحی در لب و چشمان به وجود آيند که ممکن 
است برای يك دوره زمانی نسبتاً طوانی باقی بمانند. اين 
بین  از  را  آن  چگونه  و  می دهد؟  رخ  دلیلی  چه  به  اتفاق 

ببريم؟ از طريق اين مقاله به آن پی خواهیم برد.
تورم يك ناحیه از بدن و يا بخشی از صورت اغلب به دلیل 
به  ضربه  يا  فیزيکی  آسیبهای  نمك،  حد  از  بیش  مصرف 
بافت )التهاب( اتفاق می افتد. همچنین ممکن است به دلیل 
رخ  آلرژن  يك  به  پاسخ  در  آنافیاکتیك  از شوک  بخشی 
دهد. اما در مورد وجود تورمی که نتوان به هیچ يك از اين 

دايل نسبت داد، چطور؟
عاوه بر اين، تورم لب مسئله ای است کامًا پیچیده، چون 
نه تنها دلیل آن ناشناخته می باشد، بلکه مخفی نگاه داشتن 
تراکم و تورم لب نیز کار دشواری است به اين دلیل که لب ها 
می باشند.  آشکار صورت  و  مشاهده  قابل  بسیار  مشخصه ی 
آلرژی  يا  ضربه،  آسیب،  گونه  هیچ  که  مواردی،  چنین  در 
وجود ندارد، ورم لب می تواند به عنوان شاخص و يا نشانه ای 
از يك بیماری نهفته ی خطیری در نظر گرفته شود. اجازه 
دهید متداول ترين علل و اختاات نهفته ای که ممکن است 
و  مورد جستجو  را  باشد  توضیح  قابل  غیر  رنج  اين  موجب 

بررسی قرار دهیم.
علل احتمالی ورم لب

يك  نتیجه ی  در  می تواند  التهاب  آلرژی:  يا  حساسیت   *
واکنش آنافیاکتیك به يك آلرژن )ماده ی حساسیت زا( رخ 
دهد. اين التهاب می تواند با گرده، آجیل، سخت پوستان، 
اتکس،   ، عسل  زنبور  نیش  مورچه،  گزش  غبار،  و  گرد 
داروها، و غیره آغاز گردد. در اين صورت بايستی بافاصله 
تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفته شود، به اين دلیل که 
می تواند منجر به افزايش ضربان قلب، فشار خون پايین و 
ممکن  شود، حتی  رها  بی توجه  چنانچه  و  شده،  بیهوشی 

است منجر به مرگ گردد.
خون  و  مايع  تجمع  شامل   :Angioedema آنژيوادم   *
در ايه های عمیق تر پوست است که منجر به التهاب بافت 
می شود. اين حالت معمواً چشم ها و لب ها را تحت تأثیر 
موی  به  آلرژيك  واکنش  يك  توسط  نیز  و  می دهد.  قرار 
حیوان خانگی، شوره بدن حیوانات، درجه حرارت شديد، 
گزش حشرات، و غیره آغاز می شود. همچنین به عنوان يك 
بیماری ارثی بروز می کند که اختال کامًا نادری می باشد.

باعث  و  کرده  آلوده  را  پوست  تبخال  ويروس  * تبخال: 
می شود.  متورمی  و  قرمز  زخم های  و  تاول  شکل گیری 
و  زده  بیرون  بی رنگی  مايع  و  باز شده  هم  از  زخم ها  اين 
چندی بعد تشکیل دلمه می دهد. درمان آن شامل مصرف 

داروهای ضد ويروسی خواهد بود.
* التهاب لب Cheiliis: يك اختال التهابی لب است که به 
دلیل افزايش يافتن فضاهای لنفاوی در بافت به وجود می آيد. 
 lymphedema اين اختال موجب ورم لنفاوی يا لنف ادم

شده، منجر به تورم قابل توجهی می شود.
آات  که  افرادی  در   :Embouchure Collapse  *
می نوازند،  غیره  و  شیپور،  ترومپت،  فلوت،  مانند  موسیقی 
آات  دهانه ی  و  لبها  بین  مداوم  فشار  است.  شايع  نسبتاً 
موسیقی منجر به استفاده بیش از حد عضات لب شده که 

خود موجب تورم می شود.
بیماری  يك   :Focal Dystonia فوکال  ديستونی   *
عصبی است که عضات را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب 
انقباضات غیر ارادی و غیر طبیعی وضعیت اندامی در آنها 
با  عارضه  اين  و  است،  نامشخص  آن  دقیق  علت  می شود. 
تجويز تزريق بوتاکس در لب کنترل می شود. هیچ درمانی 

دائمی برای اين عارضه وجود ندارد .
* سرطان لب: توسعه سلولهای سرطانی در منطقه لب، در نتیجه ی 
قرار گرفتن در معرض نور شديد UV )از طريق خورشید( و يا به 
دلیل متاستاز سرطان در بدن، می تواند در قالب تورم آشکار شود.

* عفونت دندان: هر گونه عفونت در دندان يا لثه می تواند 
باعث  خود  نوبه  به  که  شده  منجر  التهابی  پاسخ  يك  به 

می شود لبها متورم شوند.
* کوفتگی و کبود شدگی: تورم می تواند به دلیل سوختن 
لب با خوردن غذای داغ، کبودی به علت استفاده از سیم 
لوازم آرايشی در لب  افزايش مصرف  به دلیل  يا  دندان، و 

ايجاد  شود.
* داروها: گاهی تورم لب ها ناشی از داروهايی مانند داروهای 
غیر استروئیدی ضد التهابی )NSAIDs( و مهار کننده های 

آنزيم تبديل کننده ی آنژيوتانسین ACE می باشند.
مانند خوابیدن  بی اهمیتی  وقايع  از  عبارتند  علل:  * ساير 
با صورت رو به پايین بر روی تخت، گاز گرفتن لبها، ترک 
و  آرايشی  مواد  به  واکنش  يا  و  لب،  خشکی  يا  خوردن 
بهداشتی است. حساسیت يا آلرژی يکی از دايل بروز ورم 

لب می باشد.
 درمان های خانگی

در حالی که در انتظار اقدامات و مداخله پزشکی هستید، می توانید 
جهت تسکین موقت چند درمان ذيل را امتحان نمايید.

* کمپرس سرد با يك بسته يخی
* کمپرس گرم با يك کیسه آب گرم )نبايد بیش از حد 

گرم باشد(
* نوعی خاک رس مخصوص لکه گیری پارچه

* ژل آلوئه ورا
* چای کیسه ای

با  يا  و  سرد  کمپرس  گذاشتن  با  تورم  مواقع،  بیشتر  در 
اين  با  می نمايد.  فروکش  لب  کننده  مرطوب  از  استفاده 
ورم  همراه  به  سیستمیك  عائم  ساير  شخص  اگر  حال، 
است  بهتر  آنگاه  کرد،  تجربه  را  پايینی  يا  باايی  لب های 
و  داده  تشخیص  عارضه  اين  و  کند  مراجعه  دکتر  يك  به 
در اولین فرصت درمان شود، به خصوص اگر علت آن يك 

واکنش آلرژيك باشد.

سامت

سرنشینی  بدون  هواپیمای  ساخت  حال  در  انگلیسی  محققان 
هستند که قادر به تشخیص محل مین است.

در حدود 11۰ میلیون مین زمینی در سرتاسر دنیا وجود دارد که 
روزانه 7۰ نفر به دلیل اصابت با آنها جان خود را از دست داده 

یا مجروح می شوند.
بدون سرنشینی  هواپیمای  انگلیس  بریستول  دانشگاه  محققین 
را طراحی کرده اند که می تواند ظرف مدت 2 ساعت از میدان 
مینی به اندازه یک زمین فوتبال نقشه برداری کند تا عملیات 
حالی  در  این  داد  انجام  باا  بسیار  با سرعت  را  آنجا  پاکسازی 
است که بدون این کار پاکسازی میدان مین با آن وسعت ماه 

ها زمان می برد.
بر روی  تیم تحقیقاتی در حال توسعه دوربین بسیار قوی  این 

این هواپیما هستند که قادر به تصویربرداری با وضوح بسیار باا 
گرفته  های  در عکس  قرمز  مادون  اشعه  از  اینکه  باشد ضمن 

شده استفاده می شود.
به گفته سرپرست این تیم تحقیقاتی گیاهان زنده در برابر طیف 
که  کنند  ایجاد می  از خود  ای  ویژه  بازتاب  قرمز  مادون  اشعه 
نشان دهنده سالم بودن آنها است این در حالی است که مواد 
و  شود  می  جذب  گیاهان  توسط  ها  مین  در  موجود  شیمیایی 
تغییراتی را در گیاه به همراه دارد که با طیف اشعه مادون قرمز 
قابل رویت است و این می تواند به تشخیص مکان مین بر روی 
زمین کمک کند. همچنین با اشعه مادون قرمز که در دوربین 
 این پهپاد است می توان مین های عمل نکرده و استتار شده 

در میان گیاهان را شناسایی کرد.

هواپیمای بدون سرنشین مین یاب ساخته می شود

را  کایاکی  های  قایق  آمریکایی  شرکت  یک 
طراحی کرده است که با پدال زدن حرکت می 
کنند و نیازی به پارو ندارد. شرکت تولید تجهیزات 
ورزش های آبی Eclipse آمریکا، قرار است تا 
اواخر بهار قایق کایاک پدالی را به بازار عرضه کند 
که به حرکت در آوردن آن نیازمند قرار گرفتن 
شخص بصورت ایستاده بر روی آن است و با باا 

و پایین کردن پاها می توان پدال زد.
وضعیت قرار گرفتن بر روی این قایق کایاک 
پدالی همچون دوچرخه سواری است و در زیر 
آن باله هایی تعبیه شده است تا حرکت به جلو 
و عقب را مهیا کند. طراحی منحصر به فرد این 

با  آشنا  نا  افراد  اجازه می دهد که  نوع کایاک 
کایاک سواری به راحتی تجربه لذت بخش این 

نوع قایق را داشته باشند.
کایاک پدالی در دو نوع ۳.2 و ۳.7 متری عرضه 
می شود ضمن اینکه قسمت مربع شکل انتهای 
قایق و همچنین قسمت زیرین آن که مسطح  
است باعث تعادل بیشتر بر روی کایاک پدالی 

در هنگام ایستادن می شود.
برای جهت دادن به مسیر می توان از دسته ای 
که در قسمت جلو قایق قرار گرفته و همچون 
فرمان دوچرخه است، استفاده کرد. قیمت این 

نوع کایاک در حدود 2۶۰۰ دار است.

محققان با استفاده از مسیریابی زنبورها، پهپادهای 
دقیق تر طراحی می کنند.

از  از نور در مناطق پوشیده  با استفاده  زنبورها 
گیاه حرکت می کنند و با جایی برخورد ندارند، 
محققان امیدوارند از این تکنیک حرکت برای 

ساخت ربات های کوچک استفاده کنند.
دانش  متفکرین  که  است  قرن  یک  از  بیش 
هوانوردی از طبیعت الهام می گیرند. دانشمندانی 
هم که هواپیماهای کوچکی می سازند از این ایده 
استفاده می کنند. درک اینکه چگونه زنبورعسل 
از  راحت  خیال  با  بینایی  ضعف  وجود  با 
جنگل های انبوه عبور می کند و با جایی برخورد 
ندارد به دانشمندان در ساخت ربات های پرنده 
با قابلیت مشابه کمک می کند که این امر در 

استقال پهپادهای کوچک موثر است.
جنگل های انبوه مملو از شاخ و برگ، می تواند 
برای حرکت حشرات و کاهش سرعت  مانعی 
آنها باشد. در واقع حشرات چگونه شکاف بین 
حرکت را شناسایی می کنند، با اینکه مغز آنها 

کوچک و بینایی آنها ضعیف است.

بررسی  حال  در  سوئد  لوند  دانشگاه  محققان 
در  حرکت  برای  حیوانات  ترفندهای  روی  بر 

فضاهای تنگ هستند.
پژوهشگران، زنبور ارکیده سبز را مورد بررسی قرار 
دادند و دریافتند که حشره با استفاده از نور مسیر 
خود را در بین شاخ و برگ های جنگل های انبوه 
شناسایی می کند. این حشره شدت نور را مورد 
سنجش قرار می دهد تا دریابد که این شدت نور، 

فضای کافی برای عبور هست یا نه.
حشره با استفاده از روشنایی مسیر عبور احتمالی 
عبور می کند،  از محل  و سپس  بررسی  را  خود 

بدون اینکه با جایی برخورد کند.
که  دایلی  از  یکی  کردند:  اظهار  محققان 
که  است  این  دارند،  موثری  حرکت  حشرات 
نحوه کارکردن مغز آنها با انسان متفاوت است.

دارد  در خود  را  بسیاری  اطاعات  انسان،  مغز 
اطاعات  بیشتر  دیگر  حشرات  و  زنبورها  اما 
جای  به  عموما  و  ذخیره  مغز  در  را  انتخابی 

جزئیات از الگوها استفاده می کنند.
امیلی بیرد، سرپرست این بررسی، استراتژی خود 

را توضیح داد و گفت: زنبورها سرعت و ارتفاع 
با  سپس  و  اندازه  گیری  را  زمین  سطح  از  خود 

سرعت الگویی که می بینند را بررسی می کنند.
که  زمانی  که  است  گونه ای  به  تاکتیک  این 
به  شود،  روبرو  گیاه  از  پر  منطقه ای  با  زنبور 
صورت خودکار از سرعت خود می کاهد و این 

امر منجر می شود تا با مانعی برخورد نکند.

بسیار  سیستم  این  کرد:  عنوان  ادامه  در  بیرد 
ساده است و به احتمال زیاد حیوانات دیگری 
مسیر  تعیین  برای  نور  از  روش  همین  با  هم 
استفاده می کنند. عاوه بر این ربات های سبک 
استفاده  روش  این  از  هم  پهپادها  مثل    وزن 
این  آینده  خواهند کرد و طی پنج تا 1۰ سال 

ایده عملی خواهد شد.

زنجان  پیام نور  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
گفت: سلول های عصبی برای برقراری ارتباط 
ولتاژ  و  جریان  با  الکتریکی  های  سیگنال  از 

بسیار پایین استفاده می کنند.
اظهار کرد: یکی  رابطه  این  محسن محمد در 
از آثار عبور جریان الکتریکی از بدن که از نظر 
مهلک بودن می توان آن را پر اهمیت ترین اثر 
جریان الکتریکی بر روی بدن دانست، اثر آن 
بر روی سیستم عصبی است. منظور از سیستم 
عصبی، شبکه  بین سلول های عصبی یا همان 
نورون هاست که وظیفه آنها تنظیم فرایندهایی 

است که در اعضای بدن انجام می  پذیرد.
الکتریکی  ارتباط  برقراری  نحوه  با  رابطه  در  وی 
سلول های عصبی، عنوان کرد: این سلول ها برای 
برقراری ارتباط از سیگنال های الکتریکی از جریان 
ده  حدود  کنند.  می  استفاده  پایین  بسیار  ولتاژ  و 
میلیارد نورون در بدن یک فرد بالغ وجود دارد که به 
سه نوع سنسوری، موتوری و واسط تقسیم می شوند.

نورون های  داد:  ادامه  دانشگاه  مدرس  این 
در  که  سنسورهایی  مثل  درست  سنسوری 

تبدیل  وظیفه  و  می شود  استفاده  صنعت 
سیگنال های  به  را  فیزیکی  پدیده های 
الکتریکی بر عهده دارند و آنچه به مغز منتقل 
نیست.  الکتریکی  سیگنال  جز  چیزی  می شود 
و  گرما  ما  در حس امسه  موجود  نورون های 
سرما را به سیگنال تبدیل می کنند نورون های 
پشت شبکیه چشم تصویر را به سیگنال تبدیل 
می کند همچنین صدا در گوش، مزه در دهان 
به  مربوطه  سنسورهای  توسط  بینی  در  بو  و 
سیگنال الکتریکی تبدیل می شوند و از طریق 

نورون های واسط به مغز منتقل می شوند.
نورون های  عملکرد  به  اشاره  با  محمدی 
موتوری، اظهار کرد: از طرف دیگر نورون های 
موتوری هم درست مثل اکچوایتور در صنعت 
الکتریکی  سیگنال های  یعنی  می کنند؛  عمل 
صادره از مغز را به پدیده هایی فیزیکی از جمله 
حرکت در ماهیچه های دست و پا و حنجره و یا 
بنابراین  فعالیت غدد درون ریز تبدیل می کنند. 
خود  محدوده حساسیت  در  می توانند  نورون ها 
چون  کنند؛  حس  را  فیزیکی  پدیده های  همه 

تبدیل  الکتریکی  سیگنالهای  به  را  پدیده ها 
می کنند. اما طبیعی است در برابر خود جریان 
باشند،  داشته  مناسبی  عملکرد  نمی توانند  برق 
موجود  یک  بدن  در  برق  جریان  اگر  که  چرا 
های  سیگنال  باشد،  زیاد  کافی  اندازه  به  زنده 
الکتریکی فرستاده شده به وسیله مغز را خنثی 
خواهد کرد. بنابراین از ایجاد عکس  العمل در 

بدن مصدوم جلوگیری خواهد کرد.
رشته های  از  الکتریکی  جریان  عبور  افزود:  وی 
عصبی موجب به وجود آمدن حرکات غیر ارادی در 
بدن مصدوم خواهد شد، به طوری که مصدوم نمی 
تواند هیچ اقدامی در مدت برق گرفتگی انجام دهد 
)فلج عصبی(. مثا این حالت زمانی که مصدوم 
هادی برق دار را به وسیله دست خود گرفته، می 
تواند خیلی خطرناک تر باشد چراکه ماهیچه  های 
قرار گرفته بر روی ساعد که مسئول خم کردن 
مسئول  که  ماهیچه  هایی  از  هستند،  انگشتان 

صاف کردن انگشت ها هستند، قوی ترند.
انقباض های  به  اشاره  با  دانشگاه  مدرس  این 
یادآورشد:  برق گرفتگی،  هنگام  در  ماهیچه ای 

هنگام برق گرفتگی هر دو نوع ماهیچه تاش 
حالت  این  در  اما  شوند،  منقبض  تا  کنند  می 
ماهیچه های خم کننده  بودن  قوی تر  علت  به 
پیروزی با آنهاست. اتفاقی که در این لحظه رخ 
می دهد این است که دست با تمام قوا مشت 
می شود، اگر زمانی که این اتفاق رخ می دهد 
هادی حامل جریان کف دست مصوم باشد، با 
و  چسبیده  به دست  هادی  دست،  شدن  مشت 
این  برقرار خواهد شد.  بهتر  الکتریکی  هدایت 
از پیش  امر می تواند موقعیت مصدوم را بیش 
کردن  رها  حالت  این  در  چون  کند  خطرناک 

هادی برای مصدوم غیر ممکن است.
سکته  بروز  از  قبل  البته  افزود:  پایان  در  وی 
قلبی فرد ممکن است دچار خفگی شود، چون 
به درستی  از بصل النخاع  ارسالی  سیگنال های 
در ریه ها دریافت نمی شود. در هر حال نتیجه 
ایست  چه  باا،  شدت  با  گرفتگی  برق  یک 
بود  خواهد  مرگبار  خفگی،  چه  و  باشد  قلبی 
به خصوص که فیبریاسیون بطنی یعنی ایست 

برگشت ناپذیر قلب را موجب شود.

ساخت یک قایق پدالی شبیه دوچرخه

ساخت پهپادهای دقیق با الهام از مسیریابی زنبورها

هنگام برق گرفتگی چه اتفاقاتی در بدن رخ می دهد؟

سامسونگ الکترونیکس با استفاده از تکنولوژی 
امکان  این  هوشمند،  تلویزیونهای  در  خاقانه 
که  کرده  فراهم  کم بینا  و  نابینا  افراد  برای  را 

بتوانند تماشای تلویزیون را تجربه کنند.
ملی  موسسه  با  را  خود  همکاری  سامسونگ 
سال  از   RNIB بریتانیا  نابینایان  سلطنتی 
و  دسترسی  قابلیت  تا  است  کرده  آغاز   2۰12
استفاده آسان در محصوات صوتی تصویری 
خود را به گونه ای ارتقا دهد که امکان استفاده 
بهینه نابینایان و کم بینایان از این محصوات 

را بهبود بخشد.
از این رو این کمپانی کره ای تاش می کند به 
تلویزیون هایی  به روزترین تکنولوژی ها،  کمک 
تا  کند  تولید  و  طراحی  پیشرفته  کاربری  با 
کاربران  برای  را  تلویزیون  تماشای  تجربه 
سامسونگ  راستا،  این  در  دهد.  ارتقا  مختلف 
نابینا  و  کم بینا  افراد  برای  خاص  صورت  به 
امکاناتی در تلویزیون های خود در نظر گرفته 

که می توان به راهنمای صوتی و رابط کاربری 
قدرتمند اشاره کرد.

از  بخشی  سامسونگ  صوتی  راهنمای  امکان 

افراد  استفاده  برای  را  تلویزیون  کارکردهای 
امکان،  این  می کند.  آسان تر  نابینا  و  کم بینا 
شامل عملیات هایی مانند عوض کردن کانال، 

توصیف برنامه هایی که نمایش داده می شوند، 
که  است  دیگری  فعالیت های  و  وب گردی 
معموا فقط روی صفحه تلویزیون نمایش داده 
امکان  نیز  نابینایان  پس،  این  از  اما  می شوند 
استفاده از آن را خواهند داشت. به این ترتیب، 
از  استفاده  با  نابینا می توانند  و  کاربران کم بینا 
صدا برای مدیریت اپلیکیشن ها، ضبط برنامه ها 
و درخواست اطاعاتی مثل برنامه های بعدی، 

راحت تر با تلویزیون ارتباط برقرار کنند.
به همین دلیل موسسه ملی سلطنتی نابینایان 
بریتانیا جایزه خاقیت و نوآوری را برای برای 
در  مناسب  دسترسی  و  کاربری  رابطه  ایجاد 
به  نابینایان،  استفاده  جهت  تلویزیون ها  این 
سامسونگ اهدا کرد. این جایزه به شرکت هایی 
تعلق می گیرد که با معرفی تکنولوژی خاقانه، 
برای افراد نابینا و کم بینا این امکان را فراهم 
بیشتری  استقال  با  و  راحت تر  که  می  کنند 

زندگی کنند.

تولید تلویزیون های هوشمند برای افراد کم بینا و نابینا
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امام علی )ع( : 
زبان، همچون دّرنده اى 
است که اگر آزاد باشد 
 زخم و جراحت سختی 

 به جسم و ایمان 
خواهد زد.
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