
کالن شهر اهواز در محاصره مشکالت 
لزوم بهره گیری از نیروهای توانمند 

نخبه و تالشگر در شهرداری!
در تعریف کالن شهر اهواز گفته می شود : شهر اهواز با مساحت ۱۸۶۵۰ 
هکتار، بعنوان یکی از شهرهای وسیع ایران، محسوب می شود. شرکت ملی 
مستقر  اهواز  در  ایران  نفت  کننده  تولید  بزرگترین  جنوب  نفت خیز  مناطق 
می باشد، همچنین شرکت ملی حفاری ایران بزرگترین شرکت حفاری کشور 
نیز در اهواز متمرکز می باشد. برخی از بزرگترین کارخانه های مادر کشور در 
این شهر جای دارند. رودخانه کارون پرآب ترین رودخانه ایران، با سرچشمه 
گرفتن از کوه های بختیاری، با ورود به اهواز، این شهر را به دو بخش شرقی 

و غربی تقسیم می کند.
با  اهواز  کالنشهر  شریف  مردم  مدتهاست  متاسفانه  و  تعابیر  این  تمام  با 
مشکالت متعدد و فراوانی روبرو هستند و متأسفانه مسئولین مربوطه شهری 
هم پاسخگو نیستند. هر منطقه و محله مشکالت خاص خودش را دارد. از 
عدم نام گذاری خیابانهای اصلی و فرعی! کمبود شدید سطل زباله! سوزاندن 

زباله در محل! عدم توجه به بهداشت مناطق و....
مدیران  و  نیستند  روبرو  مشکالت  این  با  نشین  مرفه  مناطق  خوشبختانه 
محترم شهرداری تمام هم و غم خود را در رفع کوچکترین مشکل بوجود 

آمده گذاشته و در این مناطق بسیار ساعی و کوشا هستند.
البته تالش در جهت بهبود وضعیت شهری امر بسیار پسندیده است، لیکن 
مشکل اینجاست که وقتی تقریبًا بیشتر بودجه شهری، عمرانی و همچنین 
برای  پولی  به مناطق برخوردار می شود،  انرژی مسئولین، صرف رسیدگی 
رفع مشکالت عدیده مناطق مستضعف نشین باقی نمی ماند! و عالوه بر آن 
برخی از مدیران شهرداری هم بجای دلجویی از مردم، با مراجعین درخواست 
کننده، برخورد نامناسب و تحقیرآمیز دارند! یکی از شهروندان محترم پس از 
یکسال پیگیری برای یک سطل زباله در یکی از نواحی منطقه چهار شهری 

اهواز، با رفتار ناشایست شهردار ناحیه روبرو می گردد!!!
"حاسبوا  فرماید :  می  که  کنیم  توجه  مشهور  نبوی  حدیث  این  به  دارد  جا 
انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا و تجّهزوا للعرض االکبر" از 
خود حساب بکشید پیش از آن که به حساب شما برسند و اعمال خود را وزن 
کنید پیش از آنکه آنها را بسنجند و برای روز قیامت خویشتن را آماده سازید.

مردم چشم به راه خدمت رسانی هستند....
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 برگزاري کارگاه آموزشي خانواده 
در سراي محله شهداي کوي نبوت

كارگاه آموزشي با موضوع خانواده پايدار و بهزيستي روان 
شناختي از سوي مديريت اجتماعي معاونت امور اجتماعي 

و فرهنگي شهرداري اهواز برگزار گرديد.
به گزارش سايت شهرداري اهواز، كارگاه آموزشي با موضوع 
محله  در سراي  روان شناختي  بهزيستي  و  پايدار  خانواده 
معاونت  اجتماعي  مديريت  سوي  از  نبوت  كوي  شهداي 
با هدف داشتن  اهواز  اجتماعي و فرهنگي شهرداري  امور 
خانواده اي سالم، به صورت رايگان برگزار گرديد. در اين 
كارگاه دكتر غالمعباس لهرانپور و دكتر شيوا چهارتنگه در 
خصوص مسائل خانواده، چگونگي داشتن خانواده اي شاد 
و سالم، هدف از ازدواج، طرح اين مسئله كه ازدواج هدف 
است يا وسيله؟ و... براي حاضرين مطالبي را ارائه نمودند. 

جمع آوری خاک و نخاله در منطقه هفت
اهواز  هفت  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
نخاله های ساختمانی جمع آوری گرديد . معاون خدمات 
شهری اين منطقه با اعالم اين خبر گفت : در مسير كوی 
ارتباطی به سمت منبع آب مقدار زيادی  الصافی و مسير 
خاک و نخاله های حاصل از ساخت و ساز های غير مجاز، 
از  و  بودند  كرده  تخليه  شبانه  شهروندان  از  ای  عده  كه 
همت  به  نمودند  آسيب  دچار  را  شهری  منظر  طريق  اين 
كاركنان زحمتکش خدمات شهری توسط لودر و كاميون 
 38 تعداد  كه  اين  عنوان  با  ادامه  در  وی   . گرديد  جمع 
افزود   ، شد  آوری  جمع  مذكور  مسير  از  نخاله  كاميون 
معزل  اين  با  زيادی  های  سال  اهواز  كالنشهر  متاسفانه 
بتوانيم  اميدواريم هر چه سريعتر  انشاءا...  درگير است كه 
بر اين مشکل غلبه كنيم. وی خاطر نشان كرد با توجه به 
گشت های مرتب در مسير های مختلف و نصب تابلو های 
كاهش  مشکالت  اين  از  ی  مقدار  تا  كرديم  سعی  مرتبط 
خدمات  ارتقا  را  كار  اين  از  هدف  ادامه  در  ايشان  دهيم. 

مطلوب به شهروندان محترم عنوان كرد.

تابلوهای ترافیکی فرسوده سطح منطقه چهار
در حال تعویض می باشند

مدير شهرداری منطقه چهار اهواز از جمع آوری تابلوهای 
فرسوده در سطح منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار: محمدرضا 
به  داشت  اظهار  خبر  اين  اعالم  با  منطقه  مدير  فکوريان 
تجهيزات موجود  نوسازی  و  بهسازی فضای شهری  منظور 
در معابر، طرح جمع آوری و جايگزينی تابلوهای ترافيکی در 
دستور كار معاونت حمل و نقل و ترافيک منطقه قرار دارد.

وی افزود: اين عمليات به طور مستمر در سطح منطقه با 
نظارت معاونت حمل و نقل و ترافيک منطقه در حال انجام 
ترافيک  و  نقل  و  معاون حمل  كروشاوی  محمد  باشد.  می 
منطقه در اين خصوص افزود: تمامی تابلوهای فرسوده تحت 
عنوان )خطر( در مسير جاده ساحلی كه به علت شرايط آب 
و هوايی فرسوده شده بودند با هدف ديد بهتر رانندگان و 

شهروندان تعويض شد.
ارتفاع 5 متر قبل از  با عنوان  تابلويی  افزود: همچنين  وی 
كشاورزی  بانک  روبروی  گلستان  اتوبان  در  پياده  عابر  پل 
منابع طبيعی كه توسط خودروهای عبوری فرسوده شده بود 

توسط نيروهای حمل و نقل و ترافيک تعويض شد.

هرس درختان در منطقه یك انجام شد
درختان سطح حوزه استحفاظي شهرداري منطقه يک  هرس و 

فرم دهی شدند.
يک  منطقـــه  شهـــرداری  عــمومی  روابط  گزارش  به 
،در راستاي ايجاد چشم اندازي زيبا از معابر و گذرگاههاي 
هسته مركزي شهر عــمليات هـــرس و فـــرم دهــی در 
ختـــان سطح منطقه يک  به هــمــت كــارگــران واحد 
فضـــای ســـبز معــاونت خـــدمات شـــهری منـــطقه 
يک اجــرا  شد. در  حقيقت فضای سبز ريه های تنفس 
شهرها به شمار می آيند وبا توجه به استقرار هسته مركزي 
منطقه  اين  در  شهروندان  و  ها  خودرو  زياد  تردد  و  شهر 
زيباسازی  و  سبز  فضاي  سرانه  افزايش  و  گسترش  به  نياز 
كه  ميشود  ديگر حس  مناطق  از  بيشتر  و گذرگاهها  معابر 
در همين راستا اين شهرداري عالوه بر توسعه فضاي سبز 
و ايجاد امکانات جديد اهميت حفظ و نگهداري از امکانات 
موجود بويژه در بحث هاي فضاي سبز تاكيد فراواني داشته 
پاشي،  كود  همچون  زيادي  فعاليتهاي  زمينه  اين  در   و 
و  حفظ  هدف  با  و...  ،زهکشي  فرم  كاري،هرس  وجين 

نگهداري فضاي سبز انجام داده است.

بازسازی خط لوله انتقال 16 اینچ گدار 
مسجد سلیمان

و  تعمير  سليمان  مسجد  گدار  اينچ   16 انتقال  لوله  خط 
برق  و  آب  سازمان  خبری  شبکه  گزارش  به  شد.  بازسازي 
خوزستان، معاونت بهره برداري شركت آب جنوب شرق، از 
تعمير و باز سازی خط لوله انتقال16 اينچ گدار مسجدسليمان 
بود  و خوردگي دچار شکستگي شده  فرسودگي  اثر  بر  كه 
خبر داد. "عبدالمحمد قنواتي" گفت: اين خط لوله در طول 
مسير انتقال به شهرستان مسجد سليمان به دليل خوردگي 
لوله، دچار شکافي به طول تقريبي 2/5 متر شد كه با تالش 
اكيپهاي عملياتي امور آبرساني گدار در يک عمليات ضربتي 
مورد تعمير و بازسازی قرار گرفت. وي افزود در حال حاضر 
انتقال  اين خط  از طريق  آبرساني به مناطق تحت پوشش 

بدون هيچگونه اختاللي در حال انجام مي باشد.

زمین لرزه »سالند« خوزستان را لرزاند
دو شب گذشته زمين لرزه سه ريشتری منطقه »سالند« در 
اين زمين  لرزاند. مختصات جغرافيايی  را  استان خوزستان 
و ۴8.۹61 درجه طول  لرزه 32.536 درجه عرض شمالی 
شرقی به ثبت رسيده است. اين زمين لرزه در ساعت 22 
و 1۹ دقيقه و دو ثانيه رخ داده است. تاكنون از خسارات 

احتمالی گزارشی دريافت نشده است.
و  شده  واقع  زلزله  روی خط  خوزستان  استان  منطقه  اين 

تقريبا متناوب درگير زمين لرزه است.

استان
غالمرضا شریعتی :

بانک ها به ماهیت ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید بی توجه هستند

بانک های  اینکه  بیان  با  خوزستان  استاندار 
ستاد  ماهیت  به  تسهیالت  پرداخت  در  عامل 
تسهیل و رفع موانع تولید توجهی             ندارند، گفت: 
جمود،  حالت  به  کماکان  استان  بانک های 
انعطاف پذیری  عدم  و  مطلق  محافظه کاری 
احیاگر  تسهیالت  پرداخت  خصوص  در  خود 

صنایع اصرار دارند. 
غالمرضا شریعتی در جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید و ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد 
در  مردادماه   ۱9 سه شنبه  دیروز  که  مقاومتی 
اهواز برگزار شد، در خصوص عملکرد بانک ها 
در اعطاء تسهیالت به واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط راکد، نیمه فعال و طرح های تولیدی با 
پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد اظهار کرد: 
نکته سوال برانگیز در مورد توجیهات بانک های 
عامل که عدم پرداخت این تسهیالت را قوانین 
بانکی و زمان بر بودن فرایندهای اداری اعطای 
تسهیالت عنوان می کنند، این است که آیا این 
صدق  استان ها  سایر  بانک های  برای  قوانین 

نمی کند و فقط مختص به خوزستان است؟   
وی با انتقاد از عملکرد بانک های عامل افزود: 
است  یکسان  استان ها  تمام  در  بانکی  قوانین 
پرداخت  در  خوزستان  عملکرد  فقط  چرا  اما 
برخی  اگر  است؟  اینگونه  مذکور  تسهیالت 
پیگیری  برای  تسهیالت  این  متقاضیان 
مراجعه  عامل  بانک های  به  خود  درخواست 
بانک ها  توسط  وام  دریافت  از  یا  نمی کنند 
دلسرد شده اند، به این علت است که یا قباًل به 

بانک ها مراجعه کردند و بانک وامی به آن ها 
اعطا نکرده  است.

شریعتی عدم پذیرش سند طرح  های تولیدی و 
دفترچه طرح در شرکت شهرک های صنعتی را 
به عنوان وثیقه بانکی برای دریافت تسهیالت 
توسط بانک های عامل خالف قانون دانست و 
می تواند  تولیدی  طرح  محل  کرد:  خاطرنشان 
وثیقه بانکی متقاضیان برای دریافت تسهیالت 
باشد. بانک های استان به ماهیت ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید و موضوع جلسات این ستاد 
بانکی  تسهیالت  ارائه  در  و  نمی کنند  توجهی 
همان روال و رویه های سابق را کماکان ادامه 

می دهند. 
بانکی  ادامه داد: طرح اعطای تسهیالت  وی 
رویه های  و  روال  همین  علت  به  صنایع  به 
بانکی در کشور به اجرا گذاشته شد تا بانک ها 
بانک های  اما  باشند  خدمات  ارائه  به  قادر 
ماهیت  و  علت  انگیزه،  به  استان  عامل 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  تشکیل 
گذشته  مانند  و  کماکان  و  هستند  بی توجه 
صرفا به دنبال سهل الوصول بودن تسهیالت 

ارایه شده خود به متقاضیان هستند. 
این  اعطای  طرح  افزود:  خوزستان  استاندار 
گذاشته  اجرا  به  موقت  صورت  به  تسهیالت 
به  کماکان  استان  بانک های  اما  شد  خواهد 
عدم  و  مطلق  محافظه کاری  جمود،  حالت 
بود  قرار  اگر  دارند.  اصرار  خود  انعطاف پذیری 
بانک ها در خصوص اعطای تسهیالت مذکور 

مانند گذشته عمل کنند، دیگر به تشکیل ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید و صرف زمان زیاد 

احتیاج نبود. 
شریعتی با بیان این که ستاد فرماندهی اقتصاد 
به  تسهیالت  اعطای  طرح  کشور  مقاومتی 
اصالح  راستای  در  را  تولیدی  طرح های 
تسهیالت  ارائه  در  بانک ها  قانونی  مشکالت 
است،  کرده  تعریف  موقت  صورت  به  بانکی 
گذاشتن  کنار  ستاد  این  انگیزه  کرد:  عنوان 
به  عمل  و  بانکی  سیستم  ساله   3۰ قوانین 
موقت  صورت  به  البته  جدید  دستورالعمل 
استناد  تأکید می کنم که مبنا، اساس و  است. 
تسهیالت  ارائه  در  استان  عامل  بانک های 
و  باشد  مذکور  دستورالعمل  صنایع،  احیاگر 
دیگر  بانکی  تسهیالت  اعطای  خصوص  در 
می توانند طبق قوانین معمول خود عمل کنند. 
وی با تأکید بر تلقی دفترچه و سند طرح های 
وثایق  عنوان  به  تسهیالت،  متقاضی  تولیدی 
ستاد  کارگروه  دبیرخانه  باید  گفت:  بانکی 
سازمان  یعنی  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
این  متقاضیان  بر  تجارت  و  معدن  صنعت، 
انجام دهد و علل عدم  پایش  تسهیالت یک 
که  بانک ها  به  معرفی شده  متقاضیان  مراجعه 
برای  و  بررسی  را  نداشتند  مراجعه ای  تاکنون 
نکرده اند،  مراجعه  تاکنون  که  متقاضیانی 
تمام  همچنین  کند؛  تعیین  جایگزین های 
مورد  مدارک  لیست  هستند  موظف  بانک ها 
نیاز متقاضیان تسهیالت را تا فردا به سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان ارسال کنند. 
شریعتی با اشاره به کارخانه تصفیه شکر اهواز 
تعطیل  سال  چندین  کارخانه  این  کرد:  اظهار 
این  محدوده  در  ساکن  جوانان  تمام  و  شده 
منطقه بیکار هستند. مدیرعامل توسعه نیشکر و 
صنایع جانبی متقاضی خرید این کارخانه است 
و اعالم آمادگی نیز کرده است؛ بانک های ملی 
و ملت مالکان کارخانه تصفیه شکر و قند اهواز 
هستند و بانک ملی حاضر به فروش است اما 
بانک ملت حاضر به فروش نیست و قصد خود 
را راه اندازی این کارخانه عنوان می کند. وظیفه 
بانک ملت بنگاه داری نیست که اکنون بخواهد 
کارخانه ای را راه اندازی کند اما تاکنون نیز هیچ 

اقدامی در این زمینه انجام نداده است. 
وی ادامه داد: به مدیرعامالن بانک های ملی و 

ملت کشور اعالم کردیم اگر وضعیت کارخانه 
تصفیه شکر اهواز به همین روال باشد، بنده در 
این زمینه تصمیم گیری خواهم کرد. نمی شود 
مشکالت  که  منطقه  یک  در  ملی  سرمایه 
زیادی دارد، تعطیل باشد و جوانان آن منطقه 
مالک  که  دلیل  این  به  بمانند  باقی  بیکار  نیز 
بانک تمایل به فروش کارخانه  کارخانه یعنی 
فروش  به  حاضر  یا  باید  ملت  بانک  ندارد. 
کارخانه شود یا اقدام به راه اندازی کارخانه کند. 
بانک ملی در این زمینه آماده همکاری است 

اما بانک ملت به عنوان مانع عمل می کند. 
استاندار خوزستان با تأکید بر ایجاد تعهد ارائه 
خصوصی  بانک های  در  احیاگر  تسهیالت 
استان تصریح کرد: بانک های خصوصی نظیر 
سایر   ... و  اقتصاد  مهر  پارسیان،  پاسارگارد، 
اختیار  بانک های خصوصی منابع استان را در 
دارند، بنابراین باید در پرداخت این تسهیالت 
بانک ها  این  به  متقاضیان  برخی  و  متعهد  نیز 
این تسهیالت  بانک های عامل  معرفی شوند. 
رفع  و  تسهیل  ستاد  بعدی  جلسه  تا  باید  نیز 
موانع تولید در پرداخت تسهیالت به متقاضیان 

خود پیشرفت خوبی داشته باشند. 
به  دولت  ویژه  اهتمام  به  اشاره  با  شریعتی 
جلسات  تشکیل  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
خاطرنشان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
تدوین  باید  اجرایی  دستگاه های  تمام  کرد: 
برنامه میان مدت اقتصاد مقاومتی را در دستور 
زمانبندی  برنامه  طبق  تا  دهند  قرار  خود  کار 
و  کنیم  عمل  برنامه  این  تدوین  خصوص  در 
موقعیت  با  متناسب  استان  ترتیب سهم  بدین 
تا  شود  داده  تخصیص  خوزستان  جایگاه  و 
مانند گذشته در خصوص جذب سهم استان با 
مشکل مواجه نشویم و از تخصیص سهم کم 

به استان گالیه نکنیم.
و  دستگاه ها  فعاالنه  مشارکت  خواستار  وی 
میان   برنامه  تدوین  در  استان  سازمان های 
مدت اقتصاد مقاومتی و تعیین مدیران طرح ها 
و برش های استانی پروژه ها تا هفته آینده شد و 
عنوان کرد: در صورت عدم حضور مدیران عضو 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد راهبری و 
مدیریت اقتصاد مقاومتی در جلسات این ستادها، 
نماینده های این مدیران به ویژه مدیران بانکی 

بهتر است در جلسات حاضر نشوند.

خبر خبر

برگزاری جشن های میالد امام رضا)ع( 
با حضور خادمان رضوی در اهواز

خادمان  حضور  با  رضا)ع(  امام  ميالد  بزرگ  جشن های 
آستان قدس رضوی در اهواز برگزار می شود.

خورشيد  سايه  زير  جشن های  مردمی  ستاد  سوی  از 
خوزستان، جشن بزرگ رضوی به مناسبت ميالد حضرت 
پارک  در  مردادماه(   22( جمعه   21 ساعت  رضا)ع(  امام 
دولت كيان پارس جنب كتابخانه مركزی برگزار خواهد شد.

 21 ساعت  نيز  اهواز  كمپلو  منطقه  رضا)ع(  امام  مسجد 
با  رضوی  بزرگ  جشن  ميزبان  مردادماه(   23( شنبه شب 

حضور خدام آستان امام رضا)ع( است.
همچنين مجتمع فرهنگی شهدا در منطقه آرياشهر ساعت 
21 شنبه شب با حضور خادمان آستان قدس رضوی ميزبان 

جشن بزرگ ميالد امام رضا )ع( است.

مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان:
برنامه توسعه آموزشی خوزستان 

توسط وزیر به عنوان الگو مطرح می شود
اولويت   2۰ گفت:  خوزستان  آموزش وپرورش  مديركل 
برنامه توسعه آموزشی استان در اجالس رؤسای  ارائه شده 
آموزش وپرورش به امضا و تأييد وزير رسيد و قرار شد كه 
ايشان در اظهارات خود اين اولويت ها را مطرح كند تا ديگر 

استان ها به عنوان الگو از آن استفاده كنند.
دستاوردهای  و  برنامه ها  خصوص  در  تقی زاده  محمد 
رؤسای  اجالس  سی وسومين  در  استان  آموزش وپرورش 
آموزش وپرورش كشور كه در سالن اجالس سران در حال 
برگزاری است، اظهار كرد: در اين اجالس آموزش وپرورش 
شامل  خود  آموزشی  توسعه  برنامه  اولويت   2۰ خوزستان 
سالمت،  بهداشت،  حرفه ای،  و  فنی  كاردانش،  به  توجه 

ورزش و ... را معرفی كرد.
آموزش وپرورش  رؤسای  از سوی  اولويت ها  اين  افزود:  وی 
سراسر كشور با استقبال زيادی مواجه شد؛ همچنين وزير 
آن را تأييد و امضا كرد و قرار شد در اظهارات خود آن ها 
را مطرح كند تا در سراسر كشور به اين شاخص ها پرداخته 
فعاليت  علمی  شاخص های  اين  اساس  بر  خوزستان  شود. 
به عنوان يک  از آن  نيز می توانند  استان ها  می كند و ديگر 

الگو استفاده كنند.
اين  در  داد:  ادامه  خوزستان  آموزش وپرورش  مديركل 
به عنوان  اهواز   2 ناحيه  آموزش وپرورش  رئيس  اجالس 
در  را  آموزش وپرورش خوزستان  استان، مشکالت  نماينده 
حضور وزير بيان كرد تا به آن ها توجه بيشتری شود. اهم 
اين مشکالت شامل مسائل سرمايشی به دليل هزينه  باالی 
تجهيزات و برق بها و همچنين بدهی پنج ميليارد تومانی به 

سازمان برق است. 
كليد  و  مهرماه  از  مدارس  بازگشايی  به  اشاره  با  تقی زاده 
مسئوالن،  همه  از  كرد:  عنوان  مهر،  پروژه  خوردن 
اين  در  كه  می خواهيم  و...  شهرداران  بهياران،  فرمانداران، 
كار به ما كمک  كنند تا مدرسه به خوبی و با نشاط هرچه 

بيشتر بازگشايی شوند.

فرماندار خرمشهر خبر داد:
اشتغالزایی برای 6۰۰ نفر در فوالد کاوه خرمشهر

فرماندار خرمشهر از اشتغالزايی برای 6۰۰ نفر خرمشهر در 
فوالد كاوه خبر داد.

ولی ا... حياتی فرماندار خرمشهر ظهر ديروز به مناسبت روز 
خبرنگار از خبرنگاران اين شهر تقدير كرد.

خدمت  را  روز  اين  صميمی،  نشست  اين  ابتدای  در  وی 
را  روزافزون  موفقيت  آرزوی  و  تبريک گفت  رسانه  اصحاب 
برای آنها آرزو كرد. حياتی همچنين گزارشی از فعاليت های 

فرمانداری خرمشهر در سال جاری نيز ارائه داد.
فرماندار خرمشهر از تمهيدات ويژه برای اربعين امسال خبر 
داد و اظهار كرد: نسبت به سال گذشته تمهيدات و امکانات 
ايجاد  خرمشهر  و  شلمچه  در  اربعين  زائرين  برای  بهتری 

خواهد شد.
در  كاوه  فوالد  گفت:  خود  سخنان  از  ديگری  بخش  ويدر 
بر  بالغ  برداری خواهد رسيد كه  بهره  به  امسال  اول  نيمه 

6۰۰ نفر نيرو اشتغالزايی در شهرستان ايجاد خواهد كرد.

معاون سالمت، اصالح و تربيت زندان های خوزستان خبر داد؛
کسب 14 مقام کشوری مسابقات قرآنی 

توسط زندان های استان خوزستان
معاون سالمت، اصالح و تربيت زندان های خوزستان گفت: 
مختلف  مباحث  زندان ها  تربيتی  و  فرهنگی  مجموعه  در 
قرآنی در حال اجراست به نحوی كه در سال گذشته بيش 

از 1۴ مقام كشوری در اين زمينه كسب كرده ايم.
مسابقات  دوره  سيزدهمين  برنامه  ويژه  در  ايگدر  نادر 
امروز  صبح  كه  خوزستان  زندان های  كاركنان  كريم  قرآن 
برگزار شد اظهار كرد: وظيفه اصلی سازمان زندان  زندان ها 
نگهداری مجرمانی است كه از سوی مراجع قضايی معرفی 
می شوند و در كنار آن رسالت بازپروی و اصالح و بازگشت 

سعادمندانه آنان به جامعه را نيز عهدار است.
وی با بيان اينکه كاركنان زندان ها در عين گمنامی سهم 
اينکه  از  افزود: زندانی پس  بزرگی در امنيت جامعه دارند 
وارد زندان می شود برای آن تشکيل پرونده شخصيتی شده 
تربيتی  و  اصالحی  برنامه های  آن  نيازهای  به  توجه  با  و 

برايش انجام می شود.
معاون سالمت، اصالح و تربيت زندان های خوزستان تصريح 
كرد: با اقدامات مددكاری سعی شده است استرس زندانی 
را در بدو ورود كاهش دهيم و با پيگيری اقدامات قضايی 

زمينه را برای اصالح و بازپروری آنان فراهم كنيم.
ادامه داد: در مجموعه فرهنگی و تربيتی زندان ها  ايگدر 
مباحث مختلف قرآنی در حال اجراست به نحوی كه در 
زمينه  اين  در  كشوری  مقام   1۴ از  بيش  گذشته  سال 

كرده ايم. كسب 
وی بيان كرد: از ابتدای سال ۹۴ تا كنون بيش از ۴ هزار و 
8۰۰ زندانی حافظ قرآن كريم در سامانه ثبت اوقاف شده 

است كه 5۰ نفر از آنان حافظ كل هستند.
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تمایل  به  اشاره  با  خوزستان  استان  های  فرودگاه  مدیرکل 
های  جاذبه  از  دیدن  برای  خارجی  گردشگران  از  بسیاری 
را  گردشگران  این  جذب  زمینه  باید  گفت:  استان  گردشگری 

فراهم کنیم.
محمدرضا رضایی دیروز در همایش نقش صنعت حمل و نقل 
فرودگاه  اجتماعات  سرسرای  در  استان  گردشگری  توسعه  در 

اهواز اظهار کرد: نباید تنها مردم استان را به سفر به کشورهای 
خارجی  گردشگران  جذب  در  باید  بلکه  کنیم  تشویق  خارجی 

تالش نماییم تا ارز آوری در کشور داشته باشیم.
وی با اشاره به نشستی که اخیرا با مسئوالن گردشگری و فرودگاه 
کشور گرجستان داشته است، افزود: افرادی که از کشور گرجستان 
به خوزستان آمدند، از برنامه اعزام گردشگر به استان خوزستان 
استقبال کردند چرا که این استان مکان های دیدنی و جاذبه های 

بسیاری دارد.
رضایی گفت: اگر شرکت های مسافرتی بتوانند این تردد مسافر 
گردشگران  یقینا  دهند،  انجام  سریعتر  را  خوزستان  استان  به 

خارجی نیز استقبال خوبی خواهند داشت.
مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان با تاکید بر اینکه صنعت 
شد:  یادآور  بگیریم،  نظر  در  جوانب  همه  در  باید  را  توریسم 
گردشگری که وارد استان می شود از همه خطوط حمل و نقل 
جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی استان استفاده می کند و این 

امر منحصر به حمل و نقل هوایی نیست.

وی ادامه داد: باید همه مسیرهای تردد مسافران را ساماندهی 
و توسعه داد که در جذب توریست شاهد رشد بیشتری باشیم.

رضایی فرودگاه اهواز را پنچمین فرودگاه کشور از نظر تعداد پرواز 
و جابه جایی مسافر دانست و گفت: در این فرودگاه روزانه ۸2 
پرواز رفت و برگشت انجام می شود که این تعداد در سال گذشته 
دو  داشتن  با  خوزستان  استان  در  داد:  ادامه  وی  بود.  پرواز   ۵2
فرودگاه مستقل اهواز و آبادان، پس از فرودگاه های امام خمینی 
)ره( و مهرآباد تهران و شهید هاشمی مشهد، بیشترین پروازها در 

این استان انجام می شود.
مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان گفت: فرودگاه آبادان نیز 
هشتمین فرودگاه مهم کشور است که پروازهای خارجی کویت 

و شارجه از این فرودگاه انجام می شود.
فرودگاه اهواز در سال ۱339 توسط شرکت نفت تاسیس و در 

سال ۱34۱ تحویل سازمان هواپیمایی کشور شد.
در حال حاضر شرکت های هواپیمایی دبی، ایروان، گرجستان و 

استانبول در فرودگاه اهواز پروازهای هفتگی دارند.

نماینده مردم اهواز و کارون در مجلس :

تشکیل هیئت بازرسی مرگ بیماران دیالیزی

مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان :

زمینه جذب گردشگر خارجی در استان را فراهم کنیم

کارون  و  حمیدیه  باوی،  اهواز،  مردم  نماینده 
هیئت  تشکیل  از  اسالمی  شورای  مجلس  در 
بررسی  برای  وزیر  با حکم  بی طرف  بازرسی 
جامع دالیل مرگ بیماران دیالیزی بیمارستان 
نسب  کاظم  جواد  داد.  خبر  کارون  سینای 
دیگر  ساری  علی  و  خود  نشست  از  الباجی 
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی 
خبر  درمان  و  بهداشت  وزیر  هاشمی  دکتر  با 
این نشست مشکالت و  داد و اظهار کرد: در 
باوی،  اهواز،  نیازهای درمانی شهرستان های 
حمیدیه و کارون از جمله موضوع جان باختن 
بیماران دیالیزی بیمارستان سینا کوت عبداهلل 

مورد بررسی قرار گرفت.
از  کاملی  گزارش  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
و  ها  مدیریت  ضعف  درمانی،  مراکز  وضعیت 

کمبودهای موجود ارائه شد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در 
وضعیت  اینکه  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
بخش اعصاب و روان بیمارستان سینا بیشتر به 
زندان شبیه است و حقوق اولیه بیماران نادیده 
گرفته می شود، و اینکه زایشگاه بیمارستان سینا 
برخی  و  است  الزم  استانداردهای  حداقل  فاقد 
زایمان ها در راهروها صورت می گیرد؛ از دیگر 

مواردی بود که مورد تاکید و بررسی و تاکید جدی 
قرار گرفت.

همچنین  نشست  این  در  کرد:  اضافه  الباجی 
علوم  دانشگاه  مدیران  و  وزیر  معاون  اظهارات 
پزشکی اهواز در بیان ناشیانه دالیل مرگ بیماران 
شدن  از مشخص  پیش  عبداهلل  کوت  دیالیزی 
نتایج تحقیقات علمی و قضایی را شدیدا مورد 
انتقاد قرار دادیم و خواهان تعیین گروه کارشناسی 
بی طرف در راستای بررسی دقیق دالیل مرگ 

شهروندان اهوازی هستیم.
به مصوبات و ماحصل دیدار چند  اشاره  با  وی 
اندازی  راه  بهداشت عنوان کرد:  با وزیر  ساعته 
زمان  ترین  کوتاه  در  اهواز  تنفسی  بیمارستان 
شهرستان  سینای  بیمارستان  اینکه  ممکن، 
کارون جایگزین و به مکان مناسبت تری منتقل 
شود، تجهیز و توسعه مراکز درمانی و بهداشتی 
شهرستان های باوی و حمیدیه و تامین حدود 4۰ 
قلم از تجهیزات درمانی و تشخیصی بیمارستان 
سوانح سوختگی آیت اهلل طالقانی با اعتباری بیش 
از چهار میلیارد از محل اعتبارات داخلی وزارت 

بهداشت و درمان از جمله این مصوبات بود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در 
همچنین  کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس 

تشکیل نشست مشترک وزرای نفت، بهداشت و 
درمان و نمایندگان اهواز در آینده نزدیک با هدف 
اجتماعی  سالمت  حوزه  به  نفت  وزارت  کمک 
و تجهیز و توسعه مراکز درمانی در مناطق کم 
و  پیرامونی  اقماری  شهرهای  و  اهواز  برخوردار 
تشکیل هیئت بازرسی و کارشناسی بی طرف با 
حکم وزیر در جهت بررسی جامع دالیل مرگ 
بیماران دیالیزی بیمارستان سینا از دیگر مصوبات 

نشست با دکتر هاشمی به شمار می روند.
امکانات  بهداشت،  وزیر  گفت:  پایان  در  الباجی 
و خدمات بهداشتی و درمانی موجود را شایسته 
این خوزستان ندانست و بر لزوم افزایش اعتبارات، 
تجهیز مراکز درمانی و بسیج  امکانات با توجه به 
وجود چالش هایی نظیر پدیده ریزگردها، باران 
های اسیدی و آلودگی منابع آبی و ضعف شبکه 

دفع فاضالب تاکید کرد



3 اریان وجهان
فرمانده یمنی خبر داد؛

موشك باران سایت های نظامی عربستان 
در جیزان و نجران

رزمندگان  اینکه  اعالم  با  یمن  انقالبی  کمیته های  فرمانده 
را  یمن  مرز  در  محور  چندین  از  سعودی  نظامیان  حمله  یمنی 
و  جیزان  در  عربستان  نظامی  سایت های  گفت:  کردند،  دفع 
نجران موشک باران شدند. »عبدا... الزیدی«، یکی از فرماندهان 
کمیته های انقالبی یمن در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس 
در صنعا اظهار داشت: نیروهای یمنی حمالت نظامیان سعودی 

در چند محور منطقه نجران در جنوب عربستان را دفع کردند.
را هدف  نظامیان سعودی  از  یمنی شماری  نیروهای  افزود:  وی 
گرفته و پنج تن آنها را به هالکت رساندند عالوه بر اینکه نیروهای 

ویژه بخشی از جاده اصلی در نجران را تحت تسلط خود گرفتند.
نظامی  سایت های  مردمی  کمیته های  و  ارتش  گفت:  الزیدی 
قرار  گلوله خمپاره  ده ها  را هدف شلیک  »الشبکه«  و  »الطلعه« 
داده و محل تجمع نظامیان سعودی در پشت سایت الطلعه را نیز 

موشک باران کردند.
فرمانده کمیته های انقالبی یمن ادامه داد: در حمله موشکی به 
سایت تازه احداث شده عربستان در الخوبه در تهامه جیزان شماری 

از نظامیان ارتش سعودی کشته یا زخمی شدند.
نظامیان  تجمع  محل  همچنین  یمنی  رزمندگان  داد:  ادامه  وی 
سعودی در جنوب سایت العبادیه در الخوبه را هدف حمله موشکی 
گرفته و شماری از افراد آنها را کشته یا زخمی کردند و چندین 
خودروی زرهی هامر آنها را در مرکز نظامی جالح به آتش کشیدند.

دستگیری های گسترده داعش در موصل
عملیات  آغاز  به  شدن  نزدیک  با  همراه  داعش  تروریست های 
آزادسازی موصل، اقدام به بازداشت های گسترده از ترس خیانت 

و اقدام نظامی، کرده اند.
تروریست های داعش ده ها نفر از بزرگان و افراد قبیله »الطی« 

بزرگترین قبیله استان نینوی را دستگیر کرده اند.
کردستان  منطقه  به  که  قبیله  این  بزرگان  از  الطائی«  »محمد 
که  است  گفته  نیوز  شفق  خبری  پایگاه  به  کرده،  فرار  عراق 
مهمانی  به  گذشته  هفته  چهارشنبه  در  داعش  تروریست های 
عشیره »آل حنش« که بزرگ قبیله »الطی« است وارد شده و 
دهها تن از جمله »الشیخ صفوک الحنش« رئیس قبیله »الطی« 

را دستگیر کرده اند.
محمد الطائی در ادامه افزوده است که بازداشت این افراد در پی 
درز اطالعاتی مبنی بر تصمیم آن ها برای تشکیل گروهی برای 

مبارزه با داعش در موصل، انجام گرفته است.
همچنین یکی از افراد ساکن در نزدیکی منازل »آل حنش« در 
تروریست های  داده است که  نیز خبر  منطقه »الوحده« موصل 

داعش نزدیک به ۶2 فرد قبیله »الطی« را دستگیر کرده اند.
یک منبع امنیتی در اتاق عملیات آزادسازی نینوی نیز با تأیید 
عملیات  آغاز  به  نزدیک شدن  با  داعش  است:  گفته  اخبار  این 
موصل، سعی دارد هر کسی را که امکان خطر آن ها برای این 

گروه می رود را از مقابل بردارد.

»جیش االسالم« از آغاز عملیات جدید 
علیه ارتش سوریه خبر داد

گروهک تروریستی »جیش االسالم« اعالم کرد عملیات موسوم 
به »ذات  الرقاع« را در غوطه شرقی دمشق آغاز کرده است.

ارتش  علیه  جدیدی  عملیات  آغاز  از  »جیش االسالم«  گروه 
در حومه  )واقع  در »غوطه شرقی«  »المرج«  منطقه  در  سوریه 

دمشق( خبر داد.
مذکور  عملیات  گروهک،  این  رسمی  سایت  اعالم  اساس  بر 
منطقه  طول  در  سوریه  ارتش  علیه  و  دارد  نام  الرقاع«  »ذات  
میدانی از فرودگاه نظامی »مرج السلطان« تا ساختمان »البحوث 

الزراعیه« )تحقیقات کشاورزی( در جریان است.
عملیات  آغاز  از  قبل  رزمندگانش  از  تصاویری  جیش االسالم 
مذکور منتشر کرده و این عملیات را به تنهایی و جدای از دیگر 
گروه های تروریستی انجام می دهد. فعاالن آگاه به نبرد میدانی 

سوریه اعالم کرده اند عملیات یاد شده آغاز شده است.
کنترل فرودگاه »مرج السلطان« سال گذشته )2۰۱۵( در دست 

ارتش سوریه قرار گرفت.

کلینتون با اختالف 1۰ درصد 
از ترامپ پیشی گرفت

جدیدترین نظرسنجی ها حاکی از آن است که »هیالری کلینتون« با 
اختالف ۱۰ درصد از »دونالد ترامپ« نامزد جنجالی جمهوری خواهان 

پیشی گرفته است.
تازه ترین نظرسنجی مشترک »ان بی سی نیوز/سروی مانکی«، 
ریاست جمهوری  انتخابات  دموکرات  نامزد  کلینتون«  »هیالری 
نامزد  ترامپ«  »دونالد  از  درصد   ۱۰ اختالف  با  آمریکا   2۰۱۶

جنجالی جمهوری خواهان پیشی گرفت.
طبق این گزارش، کلینتون در این نظرسنجی موفق شد حمایت 
ترامپ  و  آورد  دست  به  را  آمریکا  رأی دهندگان  از  درصد   ۵۱

حمایت 4۱ درصد از رأی دهندگان آمریکایی را جلب کرد.
هفته  درصدی   ۸ فاصله  از  بیش  کلینتون  رقمی  دو  پیشتازی 
درصدی   ۱۰ اختالف  این  است.  ترامپ  با  کلینتون  گذشته 
بیشترین اختالفی است که کلینتون و ترامپ در نظرسنجی های 

برگزار شده از ماه مه تا کنون داشتند.
و  دموکرات  حزب  نامزد  دو  بین  چهارطرفه  رقابت های  در 
اختالف ۶  با  کلینتون  و دو حزب مستقل دیگر،  جمهوری خواه 
درصد از ترامپ پیش تر است. در رقابت های چهارطرفه، کلینتون 
از حمایت 44 درصدی و ترامپ از حمایت 3۸ درصدی برخوردار 
)لیبرترین(  آزادی خواه  حزب  نامزد  جانسون«  »گری  و  است 
سبز  حزب  نامزد  استین«  »جیل  و  درصدی   ۱۰ حمایت   از 

)گرین پارتی( از حمایت 4 درصدی برخوردار هستند.
هفته گذشته، پیشتازی کلینتون در مقابل ترامپ از یک درصد به 
۸ درصد جهش داشت و این جهش 7 درصدی بعد از برگزاری 

گردهمایی ملی حزب دموکرات رخ داد.
طبق این گزارش، در چهار هفته گذشته، ترامپ حمایت خود را 
در میان رأی دهندگان اصلی جمهوری خواه از دست داده است. 
مردان  میان  در  جمهوری خواه  نامزد  این  گذشته،  هفته های  در 
این  اما  کرد  مغلوب  را  کلینتون  هیالری  آمریکایی،  رأی دهنده 
 هفته اختالف ترامپ با کلینتون در میان مردان رأی دهنده تنها 
بین  در  پیش،  هفته  دو  که  است  حالی  در  این  و  بود  درصد   ۵
هیالری  از  درصد   ۱۶ اختالف  با  ترامپ  رأی دهنده،  مردان 

کلینتون پیشی گرفته بود.

وزارت  کردند:  تاکید  انقالب  معظم  رهبر 
نباید  که  است  نظام  سخت  پوسته   اطالعات 
و  ایمان  تقویت  بنابراین  شود،  آسیب پذیر 
هر  از  بیش  باید  وزارتخانه  این  در  معنویت 

دستگاه دیگری مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی بعدازظهر دیروز در دیدار وزیر، 
معاونان و مدیران وزارت اطالعات، این وزارتخانه 
را »سنگری بسیار مهم و حساس« و »چشم بینا 
و بیدار نظام اسالمی« خواندند و تأکید کردند: 
وزارت اطالعات، پوسته ی سخت نظام است و به 

هیچ وجه نباید آسیب پذیر شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تشکر از زحمات 
مؤمنانه و شبانه روزی بخشهای مختلف وزارت 
اسالمی  انقالب  بقای  و  پیروزی  اطالعات، 
افزودند:  و  دانستند  ایمان  حفظ  گروی  در  را 
ناکامی استکبار جهانی در مقابل نظام اسالمی 
با وجود انبوه توطئه ها و شگردهای گوناگونی 
که از روز اول علیه انقالب به کار گرفتند، جز 

با پشتوانه ی »ایمان«، ممکن نبود.
ایمان  تضعیف  در  اقدامی  هر  انقالب  رهبر 
و  خواندند  »خیانت«  را  مسئوالن  و  مردم 
گفتند: آن نیروی دفاعی که کشور را در همه 

این سالها حفظ کرده، نیروی ایمان است و اگر 
این سالح قوی و کارآمد تضعیف شود، آفات 

فراوانی به دنبال خواهد داشت.
جنبه های  تقویت  زاویه،  همین  از  ایشان 
وزارت اطالعات مورد  را در  ایمانی  و  معنوی 
وزارت  کردند:  خاطرنشان  و  دادند  قرار  تأکید 
به  که  است  نظام  پوسته ی سخت  اطالعات، 
هیچ وجه نباید آسیب پذیر شود، بنابراین تقویت 
در  معنویت  و  ایمان  همچون  مهمی  عناصر 
این وزارتخانه باید بیش از هر دستگاه دیگری 

مورد توجه قرار گیرد.
با اشاره به ظرفیت غنی وزارت  انقالب  رهبر 
جوانان  و  نیروها  از  برخورداری  در  اطالعات 
جدید  نسل  کردند:  تأکید  انقالبی  و  مؤمن 
وزارت اطالعات را همچون گذشته، ارزشی و 

انقالبی رشد و ارتقا دهید.
اطالعات  وزارت  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
خواندند  اسالمی  نظام  بیدار  و  بینا  چشم  را 
انقالب  جهت گیری های  و  مبانی  افزودند:  و 
اسالمی باید به طور کامل در وزارت اطالعات 

حفظ شود.
ایشان، مبانی انقالب اسالمی را آثار و بیانات 
صریح امام خمینی)ره( خواندند و تأکید کردند: 
ایجاد خط فاصل با رأس جریان استکبار یعنی 
امام بزرگوار  از مهمترین مبانی قطعِی  امریکا 
ماست و این مسئله جای هیچگونه مسامحه و 

سهل انگاری ندارد.
کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
می تواند  که  بخشی  هر  در  اطالعات  وزارت 
پایگاهی برای کمین دشمن و ضربه زدن به 
داشته  حضور  باید  بگیرد،  قرار  اسالمی  نظام 

باشد و آن بخش را حوزه کاری خود بداند.
اقتصاد  تحقق  در  اطالعات  وزارت  »نقش 
انقالب  بود که رهبر  نکته دیگری  مقاومتی« 
مورد تأکید قرار دادند و گفتند: عالج برون رفت 
از مشکالت کشور، اقتصاد مقاومتی است که 
باید  اما  آغاز شده  زمینه  این  در  نیز  کارهایی 

نتیجه کارها در عمل دیده شود.
اطالعات  وزارت  نقش  بر  همچنین  ایشان، 
اقتصادی  مفاسد  از  پیشگیری  و  برخورد  در 
انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش  کردند.  تأکید 
علوی  والمسلمین  حجت االسالم  اسالمی، 
و  برنامه ها  از  جامعی  گزارش  اطالعات  وزیر 

فعالیت های این وزارتخانه بیان کرد.

رهبر انقالب دردیدار مقامات وزارت اطالعات:

وزارت اطالعات پوسته  سخت نظام است 
که نباید آسیب پذیر شود

خروج ۲۷ فروند هواپیمای رده خارج از  فرودگاه ها
مشاور رئیس سازمان هواپیمایی از خروج 27 فروند هواپیمای از 

رده خارج از فرودگاه ها خبر داد.
رضا جعفرزاده با اعالم  این خبر اظهارداشت:  جهت استفاده بهینه 
از ظرفیت های موجود، ارتقای ایمنی، کاهش تاخیرات و براساس 
بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر الزام شرکت  های 
هواپیمایی نسبت به خروج هواپیماهای از رده خارج از فرودگاه ها، 
زمینه خروج خروج 27 فروند هواپیمای از رده خارج از فرودگاه های 

مهرآباد، شهید هاشمی نژاد مشهد و زاهدان فراهم شد.
وی  با بیان اینکه هواپیماهای مذکور از نوع بوئینگ 747، بوئینگ 
727، فوکر۱۰۰، ایرباس BAE ،3۰۰ و فالکن2۰ است، افزود: ۱۰ 
هوایی جمهوری  ناوگان  به  متعلق  هواپیماها  تعداد  این  از  فروند 
اسالمی ایران، ۱۱ فروند ماهان، ۵ فروند آسمان ایر و یک فروند 

متعلق به هواپیمایی پویا است.
عملیات  اینکه  بیان  با  هواپیمایی کشوری  سازمان  رئیس  مشاور 
افزود:  است،  شده  آغاز  اکنون  هم  از  هواپیماها  این  خروج 
هواپیماهای مذکور یا به مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی 

می روند و یا خورد شده )Scrap( و از فرودگاه خارج می شوند.

پژو ۲۰۰۸ اسفندماه عرضه می شود
گفت:  )ایکاپ(  پژو  و  ایران خودرو  مشترک  شرکت  مدیرعامل 
خودروی پژو 2۰۰۸ به عنوان اولین محصول تولیدی این شرکت 
از اسفندماه امسال عرضه خواهد شد. محمدرضا معتمد در حاشیه 
پژو  کرد:  اظهار  مشهد،  خودرو  بین المللی  نمایشگاه  شانزدهمین 
با 2۰ درصد ساخت داخل عرضه شده و ظرف یک  ابتدا   2۰۰۸

سال داخلی سازی آن به 4۰ درصد خواهد رسید.
وی با بیان اینکه طبق قرارداد منعقده با پژو، قطعه سازان ایرانی تائیدیه 
تولید قطعات را از این شرکت دریافت و در شبکه جهانی تامین قطعات 
پژو قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: صادرات 3۰ درصد محصوالت 
گرفت.  خواهد  صورت  پژو  صادرات  شبکه  طریق  از  نیز  تولیدی 
مدیرعامل ایکاپ در پاسخ به اینکه این محصوالت به چه کشورهایی 
صادر خواهند شد، خاطرنشان کرد:  کشورهای منطقه خاورمیانه و 
حوزه خلیج فارس مشتریان بالقوه این محصوالت هستند ضمن  آنکه 

بسیاری از آن ها هم اکنون مشتریان پژو در این منطقه اند.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه تاثیر قرارداد سایپا با سیتروئن 
بر قرارداد ایران خودرو با پژو، اظهار کرد: ایکاپ اولین شرکت با 
سرمایه گذاری خارجی برای تولید خودرو در ایران است. شراکت 
سیتروئن با سایپا به عنوان یک رقیب باعث رشد صنعت خودروی 

ایران خواهد شد.

تاکید بر اجرای دقیق برجام در گفت وگوی تلفنی 
روحانی و "ترزا می"

رییس جمهور کشورمان عصر دیروز در تماس تلفنی با نخست وزیر 
انگلستان بر اجرای دقیق برجام تاکید کرد. حجت االسالم روحانی 
های  همکاری  گسترش  از  که  نکته  این  بر  تلفنی  تماس  این  در 
تهران – لندن استقبال می کنیم تاکید کرد و گفت : همه تالش ها 

باید بر تسریع در اجرای دقیق برجام متمرکز شود.
نخست وزیر بریتانیا نیز در این تماس تلفنی یاد آورشد: لندن تمام 
تالش خود را برای اجرای مفاد برجام بکار گرفته و به این روند 
شتاب خواهد داد، در تالشیم تا بانکهای بریتانیایی و اروپایی را 

برای همکاری بیشتر با تهران ترغیب کنیم.

با صدور حکمی از سوی الریجانی؛
منصور حقیقت پور 

مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی شد
رئیس مجلس شورای اسالمی طی حکمی منصور حقیقت پور را 

به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی  ملت،  خانه  گزارش  به 
اسالمی طی حکمی منصور حقیقت پور را به سمت مشاور ریاست 

مجلس شورای اسالمی منصوب کرد.
متن پیام به شرح زیر است:

»برادر گرامی جناب آقای منصور حقیقت پور
نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابالغ به 
سمت »مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی« منصوب می شود.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق 
باشید.

علی الریجانی
رئيس مجلس شورای اسالمی«

سردار فدوی:
ایستادگی رزمندگان افغان 

داعش را با شکست مواجه کرده است
فرمانده نيروی دريايی سپاه گفت: امروز در پرتو ايستادگی 
افغان،  جوانان و رزمندگان غيرتمند از جمله برادران عزيز 
گروه جنايتکار داعش ناكام مانده و با شکست همراه شده 
علی  دريادار  نيوز،  سپاه  از  نقل  به  مهر  گزارش  به  است. 
از  تعدادی  با  ديدار  در  دريايی سپاه  نيروی  فرمانده  فدوی 
خانواده های شهدای مدافع حرم لشکر فاطميون در مشهد 
مقدس ضمن تقدير از مجاهدت، فداكاری و ايثار رزمندگان 
كرد:  خاطرنشان  لشکر  اين  در  حرم  مدافع  سنی  و  شيعه 
نصيب  كه  است  توفيقی  الهی  های  آرمان  راه  در  فداكاری 

هر كسی نمی شود.
رزمندگان  و  جوانان  ايستادگی  پرتو  در  امروز  افزود:  وی 
و  كثيف  دسيسه  افغان،  عزيز  برادران  جمله  از  غيرتمند 
در  كه  صهيونيستی  جبهه  و  استکبار  جريان  آميز  جنايت 
ناكام  است،  كرده  پيدا  تجلی  داعش  جنايتکار  گروه  قالب 

مانده و با شکست همراه شده است.
فرمانده نيروی دريايی سپاه در ادامه از روحيه باالی خانواده های 
شهدا تقدير كرد و گفت: ما محتاج و نيازمند ديدار با خانواده 
های شهدا هستيم چرا كه از فيض مالقات آنان روحيه خود را 
در مسير انجام رسالت سنگينی كه بر دوش داريم باالتر می 

بريم و عزم و اراده خود را برای ادامه راه جزم تر می كنيم.
خون  و  فداكاری  بركت  به  امروز  كرد:  خاطرنشان  فدوی 
شهدا، انقالب اسالمی همچنان در مسير عزتمندی، پيشرفت 
و بالندگی قرار دارد و جبهه مقاومت اسالمی توانسته است 

سد راه نقشه های شوم استکبار در منطقه باشد.
در اين ديدار سردار فدوی به رسم يادبود هدايايی به خانواده 

شهدای مدافع حرم لشکر فاطميون اهدا كرد.

بين الملل

خبر
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و  اتحاد  بر  ملی،  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
در  مختلف  گروه های  و  اقوام  میان  انسجام 
چارچوب عراق متحد تاکید کرد و گفت: برخی 
منطقه ای  کشورهای  و  خارجی  طرف های 

مایل به حل مسئله داعش نیستند.
میهنی  اتحادیه  دبیرکل  معاون  صالح  برهم 
علی شمخانی  با  امروز  عراق صبح  کردستان 
شورای  دبیر  و  رهبری  معظم  مقام  نماینده 

عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.
شمخانی در این دیدار با اشاره به رابطه دیرینه 
با گروه های  ایران  و گرم جمهوری اسالمی 
کردی در عراق اظهار داشت: دوستی و مودت 
عمیق میان ایران و برادران کرد عراقی حاصل 
همکاری و مبارزه مشترک در طول سال های 
متمادی در میدان های سخت و پر تنش بوده 

وغیر قابل گسست است.
طالبانی  جالل  برای  سالمتی  آرزوی  با  وی 
دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق از وی 
رزم سال های خون  و هم  عنوان دوست  به 
پرجاذبه،  شخصیت  گفت:  و  کرد  یاد  خطر  و 
با  مبارزه  مام جالل در  ارزنده  و نقش  درایت 

از خاطره مردم عراق  استبداد واستعمار هرگز 
محو نخواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اتحاد و انسجام 
اقوام و گروه های مختلف در چارچوب  میان 
گذار  برای  اولویت  مهمترین  را  متحد  عراق 
عوامل  بر  غلبه  و  جاری  امنیتی  بحران  از 
تروریستی عنوان کرد و افزود: منافع راهبردی 
عراق و قدرت منطقه ای آن صرفا با تقویت 

عراق یکپارچه و متحد قابل تحقق است.
وی با اشاره به آثار خسارت بار بحران امنیتی 
تروریستی  های  گروه  اقدامات  از  حاصل 
تکفیری در عراق ادامه داد: متاسفانه بیشترین 
آسیب از حضور داعش را شهروندان اهل سنت 
متحمل شده اند و این تجربه نشان می دهد 
بی  موجب  یکپارچه  عراق  از  گرفتن  فاصله 

ثباتی، صدمه و خسارت می شود.
عالی  شورای  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
عراق  در  داعش  نابودی  گفت:  ملی  امنیت 
تقویت  و  همبستگی  ایجاد  در  موثری  عامل 
هویت ملی خواهد بود و به همین دلیل برخی 
طرف های خارجی و کشورهای منطقه ای با 

حفظ زمینه ها و تفکرات داعش ساز مایل به 
حل این مسئله نیستند.

شمخانی، مهمترین نماد کارآمدی یک حکومت 
را توان مقابله با تهدیدهای عظیم امنیتی دانست 
و افزود: ظرفیت و توانی که امروز در عراق به 
نیروهای  شجاعت  دینی،  مرجعیت  واسطه 
نظامی و مردمی و تدبیر دولت بوجود آمده است 
در بسیاری از کشورهای مدعی در منطقه، تنها 
تنها  را  مفاهمه  و  گفتگو  وی،  آرزوست.  یک 
مسیر دستیابی به توافق برای حل مشکالت و 
اختالف نظرهای احتمالی عنوان کرد و اظهار 
و  ها  طرف  همه  مشارکت  و  حضور  داشت: 
جلوگیری از تاثیر گذاری اراده بدخواهان عراق 
اصلی  عامل  سیاسی  های  گیری  تصمیم  در 
بر  برای غلبه  تقویت ظرفیت های داخلی  در 

مشکالت امنیتی، سیاسی و اقتصادی است.
شمخانی در پایان با اعالم آمادگی برای توسعه 
مناسبات سیاسی و اقتصادی با اقلیم کردستان 
عراق  مرکزی  دولت  راهبردهای  درچارچوب 
گفت: انسجام و مودت روز افزون میان گروه های 
کردی برای مشارکت فعال در ساختار سیاسی و 

اقتصادی عراق متحد، سیاست غیر قابل خدشه 
جمهوری اسالمی ایران است.

کل  دبیر  معاون  صالح  برهم  دیدار،  این  در 
این  در  نیز  عراق  کردستان  میهنی  اتحادیه 
ارزنده و حمایت  اقدامات  از  با تشکر  مالقات 
های مستمر جمهوری اسالمی ایران در زمینه 
مقابله با تروریسم تاکید کرد: گسترش روابط 
و همکاری ها با ایران برای کردستان عراق از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تحرکات  به  نسبت  هوشیاری  افزایش  وی 
دشمنان و تفکرات تکفیری برای جلوگیری از 
تاکید  مورد  را  تروریسم  نفوذ  و  توسعه حضور 
قرار داد و گفت: خشکاندن ریشه های کشتار، 
با  امان  بی  مبارزه  با  تنها  نفرت  و  ثباتی  بی 

تروریسم فراهم می شود.
همچنین  میهنی  اتحادیه  دبیرکل  معاون 
خاطرنشان کرد: ما جمهوری اسالمی ایران را 
هم پیمان استراتژیک خود می دانیم و از نقش 
سازنده تهران در مقابله با تروریسم و پشتیبانی 
از مردم عراق برای برقرار ی ثبات و امنیت در 

این کشور قدردانی می کنیم.

از  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
تصویب جزئیات الیحه اصالحیه بودجه 9۵ در 
نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: 
بر  مبنی  دولت  پیشنهاد  با  کمیسیون  اعضای 
کاهش بودجه نیروهای مسلح مخالفت کردند.

الیگودرز  مردم  نماینده  خدابخشی  محمد 
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  و 
الیحه  جزییات  تصویب  از  اسالمی  شورای 

اصالحیه بودجه 9۵ در جلسه دیروز کمیسیون 
متبوعش خبر داد. 

وی در این زمینه گفت: در مصوبه کمیسیون 
که  اصالحاتی  با   3۵ تبصره  بودجه،  و  برنامه 
انجام  پژوهش ها  مرکز  و  نمایندگان  از  برخی 
دادند، تصویب شد. این عضو کمیسیون برنامه 
اعضای  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  بودجه  و 
تومانی  میلیارد  هزار   ۵ کاهش  با  کمیسیون 

بودجه نیروهای مسلح مخالفت کردند و پیشنهاد 
دولت مبنی بر حذف تبصره 22 در این الیحه 

اصالحیه کاًل حذف شد.
قانون   22 تبصره  در  فارس،  گزارش  به 
»وجوه  بود  شده  مقرر  جاری  سال  بودجه 
در  دعاوی  طرح  از  ناشی  شده  مسترد  ارزی 
مربوط  خارجی  کشورهای  بین المللی  مراجع 
پیروزی  از  بعد  و  قبل  نظامی  قراردادهای  به 

به  ریال  میلیارد  هزار   ۵۰ سقف  تا  انقالب 
کند«.  پیدا  تخصیص  خاصی  ردیف های 
دولت پیش از این پیشنهاد حذف این تبصره 
کرده  مطرح  بودجه  اصالحیه  الیحه  در  را 
این  با  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  دیروز  بود 
پیشنهاد دولت مخالفت کردند.  دیگر مصوبه 
تک  و  سوخت  کارت  حذف  کمیسیون  این 

نرخی ماندن قیمت بنزین است.

شمخانی در دیدار برهم صالح :

برخی کشورهای خارجی و منطقه مایل به حل مسئله داعش نیستند

اصالحیه بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه تصویب شد؛
مخالفت با کاهش بودجه دفاعی

اینکه  بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
بانک های بزرگ اروپایی با فشار آمریکا فعالً  
رئیس  دستور  به  گفت:  کنند،  نمی  کار  ما  با 
نیروگاه  دو  ساخت  اجرایی  عملیات  جمهور 

هسته ای جدید آغاز خواهد شد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی 
در دومین مراسم کانون حرفه ای رسانه گفت: 
به دستور رئیس جمهور عملیات اجرایی ساخت 
دو نیروگاه هسته ای جدید با ۱۰ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری آغاز خواهد شد.
برای  ها  غربی  تالش  به  اشاره  با  صالحی 
اعمال فشارها و تهدیدهای مختلف بر هیات 
ها  غربی  مشکل  افزود:  ایرانی  کننده  مذاکره 
با تسلیحات، اقتصاد، فنآوری، تجارت یا حتی 
ملت  با  ها  غربی  بلکه مشکل  نیست  ما  علم 
اسالمی  انقالب  پیام  انتشار  از  نگرانی  ایران، 

به جهان است.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما با انقالبمان 

شیوه  و  زندگی  سیاسی،  فلسفه  بینی،  جهان 
ارائه کردیم. وی  دنیا  به  را  حکمرانی جدیدی 
افزود: 37 سال گذشته نشان داد که این فلسفه 
جدید می تواند کارآمد باشد و در برابر توفان ها 

مقاومت کند و بایستد.
رقبای  با  را  تکلیفش  آمریکا  گفت:  صالحی 
بالقوه اش روشن کرده است در حالی که می 
بیند یک کشور در برابرش ایستاده است و این 
نمی  ایجاد  خأل  در  که  است  سیاسی  چالشی 

شود و نیازمند تولید محتوا و اندیشه است. 
از رسانه  تقدیر  با  اتمی  انرژی  رئیس سازمان 
ملی به ویژه شبکه های خبری پرس تی وی،  
ملی  رسانه  افزود:  وی  تی  هیسپان  و  العالم 
های  شبکه  با  مقایسه  در  محدود  امکانات  با 
خارجی بسیار خوب درخشیده است اما اقدامات 
صورت گرفته کم است و صدای ما باید رساتر 

در جهان شنیده شود. 
صالحی تأکید کرد: در این زمینه نیاز به شتاب 
جدی تری داریم و آمریکا هم نگران این است 
که محتوای تولیدات جمهوری اسالمی ایران 

به گوش جهانیان برسد.
وی با مهم خواندن نگاه خداجویی و خداپسندانه 
در کار خبرنگاران گفت: خبرنگاران در انعکاس 

تأمین  و  ملی  منافع  اساس  بر  باید  مطالبشان 
امنیت ملی عمل کنند. 

صالحی افزود: خبرنگاران باید ضمن امانتداری 
باید به گونه ای خبر را منتشر کنند که مردم 
امیدوار شوند و اخبار آنان باعث ایجاد نشاط و 

امید در جامعه شود. 
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: درست است 
که در مقایسه با برخی کشورها ما از نظر صنعتی 
از نظر اقتصادی هم به  کمی عقب هستیم و 
اما  داریم  مشکل  کمی  مسائل،  برخی  خاطر 
باید بدانیم که راهمان را درست انتخاب کرده 
ایم. صالحی با بیان اینکه با اجرای برجام غنی 
سازی و تولید آب سنگین در کشور همچنان 
حفظ شده است افزود: موضوع مازاد آب سنگین 
دستور  در  حاضر  حال  در  هم  ایران  تولیدی 
در  هم  ای  هسته  صنعت  و  است  فروش  کار 
حال فعالیت خوبی قرار دارد؛ بنابراین منتقدین 
منصف باشند و به مصالح ملی فکر کنند. رئیس 
سازمان انرژی اتمی ادامه داد: بانک های بزرگ 
اروپایی با فشار آمریکا فعالً  با ما کار نمی کنند.  
صالحی افزود: صنعت هسته ای صنعتی بسیار 
حساس است و باید در آن دقت ویژه ای صورت 

گیرد تا مشکلی پیش نیاید.

علی اکبر صالحی :

بانک های بزرگ اروپایی همچنان با بانک های ایران کار نمی کنند
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شماره 16 - چهارشنبه 20 مرداد 1395 روایت بانك مرکزی 
از گرانی و ارزانی مواد غذایی

بانک مرکزی آخرین تغییرات قیمت خرده فروشی برخی از مواد 
خوراکی در قالب ۱۱ گروه کاالیی در هفته منتهی به ۱۵ مرداد 

ماه را منتشر کرد.
در  خوراکی  مواد  از  برخی  فروشی  خرده  گزارش  مرکزی  بانک 

تهران در هفته منتهی به ۱۵ / ۵ / 9۵ را منتشر کرد.
لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه 
قیمت  و  یافت  افزایش  درصد   ۱.۰ معادل  قبل  هفته  به  نسبت 
سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۵.۱ 
ریال   ۱۰7۰۰۰ الی   9۰۰۰۰ شانه ای  و  داشت  افزایش  درصد 

فروش می رفت.
برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 
درصد   ۰.2 دو  درجه  داخله  برنج  بهای  ولی  کاهش  درصد   ۰.4
در گروه  بود.  ثابت  داخله درجه یک  برنج  قیمت  یافت.  افزایش 
حبوب بهای لوبیای سفید معادل ۰.۸ درصد افزایش ولی قیمت 
سایر اقالم این گروه بین ۰.۵ درصد تا ۱.9 درصد کاهش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه 
و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر 
میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه 

و تره بار عرضه می شد.
میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه 
 7.4 معادل  گالبی  بهای  تازه  میوه های  گروه  در  که  می کردند 
درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین ۰.4 درصد تا 

4.۵ درصد کاهش یافت.
در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی بدون تغییر بود. 
قیمت لوبیا سبز معادل ۶.7 درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم 

این گروه بین ۱.۰ درصد تا ۱۰.۰ درصد افزایش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوش گوسفند و گوشت تازه گاو و 
گوساله ثابت بود. بهای گوشت مرغ معادل 2.۱ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته قیمت قند معادل ۱۸.۵ درصد، شکر 9.۰ درصد، چای 
خارجی ۰.2 درصد و روغن نباتی مایع ۰.۱ درصد افزایش داشت. 

بهای روغن نباتی جامد بدون تغییر بود.
در هفته منتهی به ۱۵ مردادماه نسبت به هفته قبل قیمت گروه 
 ۱.۶ تازه  سبزی های  درصد،   ۵.۱ مرغ  تخم  درصد،   ۰.۱ لبنیات 
درصد قند و شکر ۱4.2 درصد، چای ۰.2 درصد و روغن نباتی 
۰.۱ درصد افزایش یافته اما حبوب ۱.۱ درصد، میوه های تازه 2.۱ 

درصد و گوشت مرغ 2.۱ درصد کاهش داشته است.

مرکز آمار اعالم کرد؛
نرخ تورم صنعتی افزایش یافت

به  نقطه  تورم  نرخ  افزایش 4 دهم درصدی  از  ایران  آمار  مرکز 
نقطه تولیدکننده بخش صنعت در بهار امسال خبر داد.

مرکز آمار ایران با ارائه گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش 
صنعت فصل بهار ۱39۵ )۱۰۰=۱39۰( اعالم کرد: شاخص قیمت 
به عدد ۱93.3  بهار ۱39۵  در فصل  کننده بخش صنعت  تولید 
رسید که نسبت به فصل گذشته 2 درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده کل بخش صنعت( 

4/. درصد افزایش داشته است. 
درصد تغییرات شاخص کل در 4 فصل منتهی به فصل بهار سال 
۱39۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورخ تولید کننده کل 

بخش صنعت( ۵/.- درصد است.
بخش های زیر به ترتیب بیشترین تاثیر را در تغییرات فصلی این 

شاخص داشته اند:
شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی با 4.9 درصد افزایش 
نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۱73.۶، بیشترین تاثیر را در 

افزایش شاخص کل فصل بهار داشته است. 
درصد   ۶ با  فوالد  و  آهن  اولیه  محصوالت  تولید  فعالیت  رشته 
افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص 

این بخش داشته است.
پاالیشگاه   – سنگ  ذغال  تولید  صنایع  بخش  قیمت  شاخص 
عدد  به  قبل  فصل  به  نسبت  افزایش  درصد   ۱.7 با  نفت  های 
افزایش  در  تاثیرگذاری  دوم  رتبه  بخش  این  رسید؛   ۱۶7.4

شاخص کل را به خود اختصاص  داده است. 
 ۱.7 با  شده  تصفیه  نفتی  های   فرآورده  تولید  فعالیت  رشته 
درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش 

شاخص این بخش داشته است.
 2 با  آشامیدنی  و  غذایی  مواد  صنایع  بخش  قیمت  شاخص 
این  244.۱ رسید؛  به عدد  قبل  به فصل  نسبت  افزایش  درصد 
بخش رتبه سوم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود 

اختصاص  داده است. 
رشته فعالیت های تولید فرآورده های لبنی با 3.3 درصد، کشتار 
دام و طیور با 7.۸ درصد، تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی 
خوراکی با ۱.7 درصد و تولید قند و شکر با 2.2 درصد افزایش 
افزایش  در  را  تاثیر  بیشترین  ترتیب  به  قبل،  فصل  به  نسبت 

شاخص این بخش داشته اند.
شاخص قیمت بخش صنایع محصوالت شیمیایی با 3.4 درصد 
رتبه   ،2۰2.۵ عدد  به  رسیدن  و  قبل  فصل  به  نسبت  افزایش  
خود  به  را  بهار  کل  شاخص  افزایش  در  تاثیرگذاری  چهارم 

اختصاص داده است. 
و  اولیه  شکل  به  پالستیکی  مواد  تولید  های  فعالیت  رشته 
ساخت الستیک مصنوعی با 4.7 درصد و تولید مواد شیمیایی 
اساسی بجز کود و ترکیبات ازت با 7.۸ درصد افزایش نسبت 
افزایش شاخص  را در  تاثیر  بیشترین  ترتیب  به  به فصل قبل، 

این بخش داشته اند.
بخش های تولید محصوالت از توتون، تنباکو و سیگار با 44.4 
با 2.9 درصد  و پالستیکی  تولید محصوالت الستیکی  و  درصد 
در  را  بعدی  های  رتبه  ترتیب  به  قبل  فصل  به  نسبت  افزایش 

افزایش شاخص کل داشته اند.
تغییرات شاخص قیمت در سایر بخش ها، تاثیر جزئی در تغییر 
این بخش ها  شاخص کل بخش صنعت داشته است؛ در میان 
محصوالت  چوب،  تولید،  های  بخش  به  مربوط  شاخص  اعداد 
چوبی و چوب پنبه و تولید رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل 

ارتباطی نسبت به فصل قبل کاهش داشته اند.

نگاه اقتصاد

با اتصال شبکه برق ایران و آذربایجان؛
واردات ۵۰۰ مگاوات برق 

از جمهوری آذربایجان آغاز شد
معاون وزیر نیرو با اشاره به اتصال و سنکرون شبکه برق 
ایران و جمهوری آذربایجان از آغاز واردات ۵۰۰ مگاوات 
سفر  با  همزمان  داد.  خبر  همسایه  کشور  این  از  برق 
ایران به باکو به  حسن روحانی رئیس  جمهوری اسالمی 
منظور حضور در نشست روسای جمهور سه کشور ایران، 
آذربایجان و روسیه، شبکه برق دو کشور ایران و جمهوری 

آذربایجان به طور رسمی به همدیگر سنکرون شدند.
اجرایی  برای  نیرو دو روز گذشته  حمید چیت چیان وزیر 
شدن این طرح به همراه معاون برق و انرژی وزارت نیرو 
شرکت  مسئوالن  با  نشستی  در  و  کردند  سفر  باکو  به 
دو کشور  برق  اتصال شبکه  نهایی  توافق  انرژی«  »آذر 

انجام شد.
در  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون  فالحتیان  هوشنگ 
جمهوری  و  ایران  برق  شبکه  اتسال  جزئیات  تشریح 
زیرساخت  گذشته  سال های  طول  در  گفت:  آذربایجان، 
انتقال 23۰ کیلوولت  با احداث یک خط  انجام این طرح 
و طول ۵۱ کیلومتر آماده شده بود و از پنجشنبه گذشته 
مگاوات   9۰ حدود  با  آزمایشی  صورت  به  برق  تبادل 

ظرفیت به سمت ایران برقرار شد.
از  بخشی  هفته گذشته  اینکه  اعالم  با  مقام مسئول  این 
شبکه برق جمهوری آذربایجان از روسیه جدا شد تا بتواند 
به شبکه ایران متصل شود، تصریح کرد: هم اکنون ظرفیت 
تبادل ۵۰۰ مگاولت آمپر در حالت سنکرون وجود دارد؛ در 
حالت جزیره ای نیز در این خط 2۰۰ مگاوات تبادل برق 

امکان پذیر است.
خط  این  زیرساخت  توسعه  طرح های  خصوص  در  وی 
خط  داشت:  اظهار  هم  برق  تبادل  توان  افزایش  برای 
23۰ این مسیر باید 33۰ کیلوولت ارتقا یابد و با ارتقای 
این خط، به صورت فصلی خواهیم توانست در تابستان 
تا ۵۰۰ مگاوات برق از جمهوری آذربایجان وارد کرده 
و در فصل غیر پیک همین میزان برق را به آذربایجان 

کنیم. صادر 

چه تغییراتی در صادرات ایران به آمریکا 
به وجود آمد؟

اطالعات گمرک ایران نشان می دهد که گرچه در چهار 
ماه نخست سال گذشته صادرات ایران به آمریکا معادل 
24 تن بوده است ولی در چهار ماهه نخست سال جاری 

این میزان به ۶۵3 تن افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات گمرک ایران در چهار 
ماهه نخست سال جاری معادل ۶۵3 تن کاال به آمریکا 
صادر شده است که این میزان ۸3 میلیارد و ۶۰۱ میلیون 
این  به  ایران  صادراتی  اقالم  است.  داشته  ارزش  تومان 

کشور در سال جاری به این شرح است:
کف پوش: ۵۵۶ تن به ارزش ۸۰ میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان
زعفران: 9۸ کیلوگرم معادل به ارزش ۵3۶ میلیون تومان
انواع فرش: هفت تن به ارزش یک میلیارد و ۸۰2 میلیون تومان

در  که  می دهد  نشان  ایران  گمرک  اطالعات  همچنین 
به میزان  چهار ماهه نخست سال گذشته، صادرات کاال 
24 تن بوده است که این میزان ۶۰2 میلیون تومان ارزش 

داشته است.
اقالم صادراتی ایران در چهار ماهه نخست سال جاری به 

کشورهای دیگر به این شرح است:
میگو:  22 تن به ارزش 2۸2 میلیون تومان

کف پوش:  ۰.۵ تن به ارزش 2۸۵ میلیون تومان
کتاب و بوروشو و روزنامه:  2 تن به ارزش 2۶ میلیون تومان

اطالعات گمرک ایران نشان می دهد که صادرات ایران به 
آمریکا از نظر وزنی 27 برابر و از نظر ارزش)ریالی( ۱3۸ 

برابر شده است.

هشدار مدیرعامل ایساکو به مصرف کنندگان:
مراقب قطعات یدکی تقلبی باشید

خودرو  ایران  فروش  از  پس  خدمات  شرکت  مدیرعامل 
گفت:  مصرف کنندگان هنگام خرید قطعات یدکی خودرو 

از اصالت آن مطمئن شوند.
بین المللی  نمایشگاه  شانزدهمین  حاشیه  در  حسینی  رضا 
خودرو مشهد، اظهار کرد:  متاسفانه شاهد عرضه قطعات 
یدکی قاچاق و تقلبی در بازار قطعات یدکی خودرو هستیم.

تقلبی سیستم  با قطعات  مقابله  برای  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرنشان  است،  راه اندازی شده  قطعات  اصالت  اعالم 
از  یدکی  قطعه  خرید  هنگام  مصرف کنندگان  کرد:  
استفاده  یا  پیامکی  شماره  به  قطعه  کد  ارسال  طریق 
اصالت  از  می توانند  همراه  تلفن  نرم افزاری  سامانه  از 

شوند. مطمئن  قطعه 
از  جلوگیری  برای  هچنین  داد:  ادامه  ایساکو  مدیرعامل 
خدمات  شبکه  در  مشتریان  به  اجحاف  و  تخلف  هرگونه 
پس از فروش، این امکان ایجاد شده که مصرف کنندگان 
در  قطعات  و  خدمات  فاکتور  دریافت  از  پس  بتوانند 
از طریق  را  یا قطعه  تعمیرگاه، کد مربوط به هر خدمات 
نرم افزار تلفن همراه ارسال و به صورت لحظه ای از قیمت 

اصلی و مصوب آن کاال یا خدمت آگاه شوند.
نمایندگی های  تخلفات  با  برخورد  زمینه  در  افزود:  وی 
در  امسال  نخست  ماهه  پنج  در  فروش،  از  پس  خدمات 
کمیسیون مربوطه مجوز فعالیت سه نمایندگی متخلف لغو 

شده و مجوز فعالیت 9 نمایندگی نیز تعلیق شد.
یدکی  قطعات  می شود  سعی  اینکه  بیان  با  حسینی 
اصلی  منابع  از  فروش  از  پس  خدمات  شبکه  در  توزیعی 
در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی تامین شود، تصریح 
کرد: در سال جاری نیز تمام قطعات از منابع اصلی تامین 

شده و توزیع قطعه چینی نداشته ایم.

دریچه اقتصاد

کاهش تعرفه و قیمت اینترنت باالخره پس از مدتها، از اول مرداد به 
صورت رسمی شکل اجرایی به خود گرفته و طبق مصوبه کمیسیون 
خدمات  ارائه کنندگان  تمام  رادیویی،  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 

اینترنت ملزم به اعمال تعرفه های جدید هستند.
در  ایران  در  اینترنت  قیمت  کاهش  برای  ایسنا، تالش  گزارش  به 
فروش  بحث  اکنون  دارند  عقیده  کارشناسان  که  است  شرایطی 
پهن باند در برخی کشورها به سمت رایگان  شدن می رود و هزینه 
کاهش  حال  در  کشورها  اکثر  در  اینترنت  باند  پهنای  به  دسترسی 
است و درآمد اپراتورها در دنیا به سمتی می رود که براساس ارائه ی 
خدمات حاصل شده باشد و نه فروش پهنای باند، در حالی که پهنای 
قیمتی  می گیرد  قرار  توزیع کنندگان  اختیار  در  ایران  در  که  باندی 

گزاف و غیرمنطقی دارد.
در  زیرساخت -  ارتباطات  محمدجواد جهرمی - مدیر عامل شرکت 
این باره گفته است: با راه اندازی مرکز تبادل داده شبکه ملی اطالعات، 
یکی از موضوعات اصلی که موجب تمایز این شبکه با شبکه بین المللی 
اینترنت می شود، بحث تعرفه دسترسی خواهد بود. این تفاوت قیمت نیز 
جهت ملموس تر شدن فعالیت های شبکه ملی اطالعات است. همچنین 
شرکت های مختلفی که نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام کرده اند تعرفه 

خود را برای محتوای داخلی تا حدود ۵۰ درصد کاهش داده اند.
فضای  عالی  شورای  دبیر   - فیروزآبادی  ابوالحسن  گفته  به  و 
مجازی- در ماه خرداد، هزینه دسترسی به محتوای داخلی تا حدود 
یک دوم کاهش یافته است و او همچنین از رسیدن به کاهش چهار 
سال  پایان  تا  اینترنت  داخلی  محتوای  به  دسترسی  هزینه  برابری 
اطالعات،  ملی  به شبکه  دسترسی  با  کرد  اظهار  و  داد  خبر  جاری 

سرعت و کیفیت دسترسی به اینترنت افزایش خواهد یافت.
همچنین آذری جهرمی با اشاره به مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه انتقال 
در  و  درصد   72 تا   3 الیه  انتقال  شبکه  در  درصد،   ۸4 تا   2 الیه 
سرویس اینترنت هم نزدیک به 4۰ درصد کاهش قیمت داده است. 

اینترنت داخلی قیمت عادی  از  استفاده  برای  این مردم  از  تا پیش 
می دادند اما اکنون حتی اگر قیمت هر گیگا بایت 3۶۰۰ تومان باقی 
بماند، کاربر داخلی می تواند به ازای این یک گیگ، دو گیگ اینترنت 

داخلی رایگان استفاده کند.
و  ارتباطات  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس   - عمیدیان  علی اصغر 
کیلوبایت  هر  از  استفاده  تعرفه   کاهش  از  نیز  رادیویی-  ارتباطات 
داده تلفن همراه برای سیم کارت های دائمی از ۰.۵ به ۰.4 ریال خبر 
داده و درباره هزینه های دسترسی به اینترنت ADSL نیز گفت که 
با مصرف بیش از 2 گیگابایت به صورت ماهانه، حداقل ۱۶ درصد 
کاهش تعرفه خواهیم داشت که این کاهش در بعضی موارد به 3۰ 
درصد هم می رسد.  البته به نظر می رسد در حال حاضر سقف تعرفه 
مجاز اپراتورها در زمینه دیتای همراه در سیم کارت های اعتباری از 

۰.7۵ ریال به ۰.۶ ریال برسد.
از سوی دیگر  جهرمی درباره قیمت اینترنت می گوید: در خصوص 
اطالعات  ملی  شبکه  اقتصادی  مدل  بر  بنا  تعرفه ای  مدل  قیمت 
اصالح شده، به گونه ای که قیمت سرویس های داخلی و استفاده از 
شبکه ملی اطالعات یک سوم سرویس اینترنت بین الملل محاسبه 
شود. دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز معتقد است با دسترسی به 
شبکه ملی اطالعات، سرعت و کیفیت دسترسی به اینترنت افزایش 
خواهد یافت و استفاده از این شبکه تعرفه ارزان تری را برای محتوای 

داخلی به همراه خواهد داشت.
با  بود،  یافته  در مجلس حضور  که  در جلسه ای  ارتباطات  وزیر  اما 
اشاره به کاهش بین ۱۸ تا 3۰ درصد هزینه ی اینترنت، اظهار کرده 
بود: وزارت ارتباطات به تازگی تصمیم گرفته است هزینه ی اینترنت 
بسته به حجم پهنای باند کاهش یابد و طبیعتا افرادی که از پهنای 

باند داخلی استفاده کنند هزینه کمتری می پردازند.
همچنین صادق عباسی شاهکوه -معاون سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی- با اشاره به تعرفه گذاری های جدید صورت گرفته 
در مصوبه 237، بیان کرده بود: با تصویب این قانون مصرف داخلی 
کاربر به طور جداگانه محاسبه می شود تا مشترک بداند به چه شکل 
از اینترنت استفاده می کند. در تمام دنیا نیز سهمی برای حجم کف 
فعالیت های اینترنتی در نظر گرفته می شود که این رقم در خصوص 
سرویس های داخلی حدود دو برابر است و به دنبال اجرایی شدن این 
اینترنت آزاد موبایل و ADSL کاهش  مصوبه حدود 2۰ درصد در 

تعرفه ایجاد می شود.
بنابراین مطابق با مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
غیرحجمی  پرسرعت  اینترنت  تعرفه سرویس  رادیویی،  ارتباطات  و 
یافته و کامران کاظمی - معاون تجاری شرکت مخابرات  کاهش 
کاهش  راستای  در  مصوبه  این  اینکه  بیان  با  نیز   – تهران  استان 
نامحدود  اینترنت پرسرعت غیرحجمی و جایگزین  هزینه سرویس 
اول  از  غیرحجمی  سرویس  قرارداد  تغییر  گفت:  است،  شده  اعالم 

مرداد ماه سال ۱39۵ اجرا شده است.
 ۱7 ترافیک  از   جدولی  قالب  در  تعرفه  تغییر  این  بدین ترتیب 
گیگابایت با سرعت یک مگابیت به مبلغ 2۵ هزار تومان تا ترافیک 
۵۰ گیگابایت با سرعت ۸ مگابیت و به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان مطرح 
شد و همچنین مشترکین می توانند هر گیگابایت ترافیک اضافه را با 

پرداخت مبلغ ۱۵ هزار ریال خریداری کنند.
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  همچنین  جهرمی  آذری 
گفته بود: ما در تغییرات جدید ۸4 درصد قیمت انتقال و 42 درصد 
اینترنت را کاهش داده ایم. همچنین پرداخت SLA یکی از  قیمت 
بیشتری دنبال  با جدیت  اکنون  بوده که  مطالبات مردم و رسانه ها 
می شود و مدارک آن نیز تحویل سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
قبول  اینترنت می گوید:  قیمت  درباره  او  بررسی شود.  تا  داده شده 
داریم قیمت های ما با قیمت های جهانی فاصله دارد و شاید قیمت 
اینترنت ما پنج برابر اروپا باشد، اگرچه ایران از نظر تعرفه  اینترنت 
موبایل چهارمین کشور ارزان دنیا محسوب می شود، اما اکنون مدل 
قیمت گذاری ما به دنیا نزدیک شده است و در رتبه های جهانی شاید 
بیش از 7۰ تا ۸۰ رتبه جایگاه ایران دستخوش تغییر شده باشد. البته 
و  دارد  بازار بستگی  اندازه  به  به طور مستقیم  این حوزه  در  قیمت 
هرچه اندازه بازار ما بزرگ تر باشد، تعرفه های ما کمتر خواهد شد و 

سرمایه گذاری نیز دارای اهمیت بسیار است.
ارزان شدن  بر  اطالعات  ملی  تاثیر شبکه  آذری جهرمی همچنین 
اینطور تصریح می کند: اگر شبکه ملی اطالعات  را  اینترنت  قیمت 
راه اندازی نشود، باید انتظار داشت قیمت ها در همین حد فعلی بماند. 
راه اندازی شبکه ملی اطالعات و اندازه بازار قطعًا به ما کمک خواهد 

کرد که قیمت هایمان به قیمت های جهانی نزدیک تر شود.
طبق این اظهارات، کاهش قیمت وعده داده شده به نوعی در کاهش 
پرداختی کاربران نمود پیدا نمی کند بلکه افزایش پهنای باند دریافتی 
به ازای همان مبلغ در گذشته و تغییر نسبت پهنای باند به ازای مبلغ 

پرداخت شده است که این به اصطالح کاهش را رقم می زند.
علیرضا شاه میرزایی -معاون پژوهشکده مطالعات فضای مجازی- 
از اول مرداد اعالم کرد که  اینترنت  با تاکید بر دوقیمته شدن  نیز 
با جدا شدن مرکز تبادل ترافیک خارجی، اینترنت داخل نسبت به 

اینترنت خارج تفاوت قیمت دارد.
مسئوالن همچنین در مقاطع زمانی مختلف، کاهش قیمت اینترنت 
و بهره مندی کاربران نهایی از تخفیف ها را منوط به اجرایی شدن 
تاریخ  از  بنابراین  می دانستند،  مرداد  ابتدای  از  تخفیفی  تعرفه های 
یک مرداد و با دو قیمته شدن اینترنت برای شرکت های ارائه دهنده 
ترافیک  میزان  مصرف  آمار  می توانند  کاربران  اینترنتی،  خدمات 
داخلی و خارجی را از شرکت های ارائه دهنده خدمات خواستار شوند 
خود  پرداختی  وجه  و  دریافتی  در خدمات  را  وعده ها  این  تحقق  و 

مشاهده کنند.

درباره اینترنتی که باالخره ارزان شد

شیوع دستفروشی کاالهای بی نام و نشان؛

ماجرای استخدام های گسترده  قاچاقچیان
قاچاقی  کاالی  هیچ  می گویند  مسئوالن  اگرچه 
اجازه فروش در شبکه توزیع کشور را ندارد، اما 
به نظر می رسد قاچاق زیر پوست شهر النه کرده 
نیروی  استخدام گسترده  به  اقدام  قاچاقچیان  و 

کار دستفروش کرده اند.
این روزها  به گزارش مهر، گوشه و کنار شهر، 
دستفروشان  شده،  کاالها  عرضه  برای  محلی 
همه جای شهر هستند و روزگار می گذرانند؛ اما 
و  نام  بی  کاالی  آنها  از  کسی  کمتر  دست  در 
نشان خارجی نیست؛ خود این دستفروشان گویا 
شده اند.  تبدیل  قاچاق  کاالهای  فروش  نماد  به 
که  است  رفته  پیش  جایی  تا  کار  دیگر  حال 
از  فصلی،  کارگران  همچون  بازار،  دستفروشان 

این خیابان به آن خیابان جابجا می شوند.
سوی  از  کار  نیروی  گسترده  استخدام 

قاچاقچیان
شاید تک تک آنها و کاالهای اندک توزیع شده 
اما  نرود،  شمار  به  تهدیدی  چندان  توسطشان 
آنقدر زیاد شده که گویا قاچاقچیان،  تعدادشان 

دست به استخدام گسترده ای زده اند. 
تا پیش از این، بازار بزرگ تهران را شاید یکی 
که  دانست  می شد  مکان هایی  جدی ترین  از 
دستفروشان  روزانه  فروش های  برای  پاتوقی 
آنها  با   برخورد  پروسه  اینکه  از  بعد  اما  باشد، 
چند  تا  شد،  آغاز  شده  شناخته  مکان های  در 
نبود،  سیار  فروشندگان  این  از  خبری  هفته ای 
کنار  و  گوشه  در  دیگری  بازارهای  اکنون  اما 
شهر، محلی برای فروش کاال توسط آنها شده 
آنجا  در  تا شب  از صبح  را  روزها  برخی  است. 
می گذرانند و برخی دیگر هم سیار هستند و از 

این محله به آن محله می روند.
معظم  مقام  که  بود  پیش  وقت  چند  همین 
هشدار  صراحت  به  خود  سخنرانی  در  رهبری 
دادند که کاالهای قاچاق نباید در گردونه خرید 
و فروش های بازار قرار گیرد. حتی ایشان اعالم 
باید آتش زده شوند  کردند که کاالهای قاچاق 
را  کاال  غیررسمی  واردات  ریسک  قاچاقچی  تا 
که  آیین نامه ای  در  هم،  این  موازات  به  نپذیرد. 
دولت به تازگی برای مبارزه با قاچاق کاال ابالغ 
به صراحت ذکر شده که کاالهای  کرده است، 
وارد  نباید  عنوان  هیچ  به  شده  کشف  قاچاق 
چرخه بازار شده و خرید و فروش شوند؛ اما بازار 

این را نمی گوید.
که  دست فروشانی  میان  در  گذاری  و  گشت 
کرده  انتخاب  را  شهر  از  نقطه  یک  روز  هر 
آنچه  از  کمتر  نرخی  با  را  خارجی  کاالهای  و 
این  نشانگر  می شود  عرضه  مغازه ها  در  که 
توزیع  برای  قاچاقچیان، واسطه هایی  است که 
و  کرده اند  پیدا  خود  قاچاق  کاالهای  مویرگی 
به صورت  این کاالها  برای فروش  را  افرادی 
بتوانند  بلکه  تا  نموده اند  استخدام  دستفروش 

با ریسک کمتری، به عرضه کاالهای وارداتی 
بپردازند. خود 

کاالهای  عمده  توزیع  از  فروشندگان 
قاچاق می گویند

در این میان فروشندگانی هم هستند که کاالها 
فروش  به  و  کرده  خرید  عمده  مبادی  از  را 
کاالها  این  که  نمی دانند  نیز  خود  و  می رسانند 
از مبادی غیرمجاز وارد  به صورت غیررسمی و 
کشور می شوند؛ اما در مقابل برخی ها هم هستند 
فروش  از  ناشی  مشکالت  و  رکود  دلیل  به  که 
که  مجبورند  یا  شده اند  ورشکسته  یا  بازار  در 
با  به همکاری  زندگی خود، دست  برای گذران 

واسطه های قاچاقچیان در توزیع کاالها کنند.
خیابان  راسته  در  که  دستفروشان  از  یکی 
جمهوری به فروشندگی مشغول است، می گوید: 
جریان  در  و  بودم  کار  دنبال  به  قبل  مدتها  از 
پرس و جو برای پیدا کردن کار، با افرادی آشنا 
شدم که به طور عمده پوشاک می فروختند و به 
نوعی توزیع کننده کاال بودند، اما کم کم پی بردم 
که آنها اجناسی را می فروشند که خارجی هستند 
و به صورت کیلویی وارد کشور می شود؛ بعدها 

متوجه شدم که این کاالها قاچاق هستند.
متوجه  که  افرادی  از  برخی  می افزاید:  وی 
می شوند این کاالها قاچاق هستند، از خرید آنها 
برای دستفروشی خودداری می کنند و به خرید 
اما  می پردازند،  داخلی  پوشاک  تولیدی های  از 
در مقابل افرادی هم هستند که به خاطر کسب 
واسطه ها  این  از  خرید  به  اقدام  بیشتر،  سود 
می کنند؛ بنابراین به راحتی کاالهای قاچاق در 

بازار عرضه می شود.
در  اطالعی  یا  هم  دستفروشان  از  برخی  البته 
مورد قاچاق بودن کاالها ندارند و یا نمی خواهند 
توزیع  که  می رسد  نظر  به  اما  بدهند،  اطالعی 
صورت  به  بازار  در  قاچاق  کاالهای  مویرگی 
راهی  هر  از  قاچاقچیان  و  دارد  وجود  گسترده 
که  می کنند  استفاده  کاالهایشان  فروش  برای 
دستفروشان،  میان  گسترده  توزیع  آن،  نمونه 

فروش از طریق سایت های اینترنتی و یا عرضه 
سطح  لوکس  و  بزرگ  فروشگاههای  قالب  در 
شهر است که اتفاقا به قیمت گزافی هم به دست 
مصرف کنندگان می رسد، اما این توزیع کاالهایی 
است،  وارد کشور شده  غیررسمی  مبادی  از  که 
که حتی حاضرند  دارد  عده ای سود  برای  آنقدر 
که اجاره بهای بسیار گرانقیمت مغازه های لوکس 
شمال شهر را بپردازند و کاالی خود را با صرف 
به  مغازه،  آراستن  و  دکور  برای  بسیار  هزینه 

فروش رسانند.
دستور توقف فروش کاالهای قاچاق

در حالی سازمان فروش اموال تملیکی ظرف دو 
روز گذشته بخشنامه ای برای جلوگیری از فروش 
کاالهای قاچاق کشف شده در بازار دارد که به 
را  دولت  بخشنامه های  قاچاقچیان  نظر می رسد 
را  جدیدی  شگردهای  روز،  هر  و  می زنند  دور 
برای فروش کاالهای خود بر می گزینند که هم 
برای آنها سودآور است و هم برای فروشندگان 
مدیرعامل  که  است  شرایطی  در  این  جذاب. 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ظرف 
روزهای گذشته، بخشنامه ای را صادر کرده که 
قطعیت  قاچاق  کاالهای  عرضه  آن،  طبق  بر 
در  سازمان،  این  تاسیس  قانون  مشمول  یافته 

فرآیندهای فروش باید متوقف گردد.
منویات  به  نظر  شده:  تصریح  بخشنامه  این  در 
بر  مبنی  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم  مقام 
ضرورت مبارزه همه جانبه و جدی با قاچاق کاال 
و همچنین با توجه به تصویب و ابالغ آئین نامه 
اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
منظور  به  وزیران،  از سوی هیات محترم  ارز  و 
سایر  با  الزم  هماهنگی  و  رویه  وحدت  ایجاد 
دستگاههای مرتبط با موضوع فوق، الزامی است 
یافته  قطعیت  قاچاق  کاالهایی  تمامی  عرضه 
بخشنامه  این  در   . شود  متوقف  فروش،  برای 
انهدام و امحاء  بر پیگیری مجدانه و تسریع در 
سپری  آن  قانونی  مراحل  که  قاچاق  کاالهای 

شده، تاکید گردیده است.

عمده فروشی پنهان کاالهای قاچاق
از  خبر  مسئوالن،  که  است  شرایطی  در  این 
سال  دالر  میلیارد   2۵ از  قاچاق  آمار  کاهش 
میلیارد دالر در سال 94 می دهند  به ۱۵.۵   92
و معتقدند که در سال 9۵ و در همین مدت زمان 
۵ ماهه گذشته از سال، میزان قاچاق بسیار کم 
شده است، البته آنها به این نکته هم اذعان دارند 
که بیشتر کاهش آمار قاچاق، مربوط به کاهش 
خروج کاالهایی همچون سوخت از کشور بوده 
و هنوز تا رسیدن به حد قابل قبولی از تجارت 

غیررسمی، راه درازی در پیش است.
که  است  آن  میان  این  در  اهمیت  حائز  نکته 
به  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  مسئوالن 
در  صنفی  واحدهای  همکاری  عدم  از  شدت 
آنها  هستند.  گالیه مند  قاچاق  کاالهای  عرضه 
برای  را  الزم  همکاری  اصناف،  که  می گویند 
نداشته اند  قاچاق  کاالهای  توزیع  از  جلوگیری 
عرضه کنندگان  عمده ترین  از  یکی  همچنان،  و 
کاالهای قاچاق، برخی واحدهای صنفی هستند. 
طرح های  تاکنون،  که  است  شرایطی  در  این 
ضربتی بسیاری برای مقابله با دستفروشی اجرا 
مشاهده  پدیده  این  هم  هنوز  اما  است،  شده 
کسب  شرایط  بدی  خاطر  به  البته  که  می شود 
توزیع  جلوی  باید  حداقل  اما  هم هست،  کار  و 

کاالهای قاچاق گرفته شود.
قاچاق  کاالهای  حضور  می گوید:  فاضلی  علی 
بخش های  اگر  و  شده  نهادینه  تقریبا  بازار  در 
مختلف همکاری کنند، حتما می توان جلوی این 
پدیده شوم که به اقتصاد ملی ضربه وارد می آورد 
از  بسیاری  که  داشت  توجه  باید  اما  گرفت،  را 
می شود،  توزیع  بازار  در  که  قاچاقی  کاالهای 
که  می گردد  عرضه  صنفی  واحدهای  طریق  از 
ندارند،  کسب  پروانه  و  نیستند  شناسنامه  دارای 

پس مردم باید در خریدهای خود دقت کنند.
شده،  گفته  بارها  که  همانطور  می افزاید:  وی 
سوی  از  قاچاق  کاالهای  توزیع  از  بخشی 
واحدهای صنفی غیرمجاز، پنهان و دستفروشان 
انجم می شود؛ اما به هرحال باید نظارت دقیقی 
برای  قاچاق  ریسک  که  گیرد  صورت  هم 
قاچاقچی باال رفته و حتی اگر هم موفق می شود 
کاالیی را به صورت قاچاق وارد کشور کند، به 

راحتی نتواند آن را توزیع نماید.
پوست  با  قاچاق  نظر می رسد که  به  به هرحال 
و استخوان اقتصاد ایران آمیخته شده و باید در 
برخورد با قاچاقچیان از یک سو و جلوگیری از 
از  کشور  به  شده  وارد  قاچاق  کاالهای  توزیع 
که  داشت  سختی  و  سفت  برنامه  دیگر،  سوی 
از آن به زودی نتیجه گرفت، چراکه هر روز که 
از  جدیدی  بخش های  به  قاچاق  پای  می گذرد، 
بیشتر  قاچاقچیان  و  می شود  باز  ایران  اقتصاد 

برای توزیع کاالهایشان نقشه می کشند.



متولدین فروردین ماه
امروز به سختی می توانید محدودیت های خود را حفظ کنید، به ویژه 
اگر کسی به سراغتان بیاید که پیام های آشفته نثارتان کند. به نظر 
می رسد که دوستان تان یک لحظه با شما خوش می گذرانند و لحظه 
ی دیگر طردتان می کنند. از این که خواسته های واقعی خود را بیان 
کنید نترسید، اما حواس تان باشد که اگر الزم شد همه ی جوانب را با 
حقایق موجود تطابق دهید. اکنون اتفاقات بسیاری در تصورات شما در 
جریان است که خودتان خبر ندارید. نکته ی آخر این که قرار نیست 

هر آن چه در ذهن دارید به واقعیت تبدیل شود و تحقق پیدا کند.
متولدین اردیبهشت ماه

امروز کمی گیج شده اید، زیرا نمی دانید که چه کار باید بکنید، 
آیا باید کار منزل انجام دهید یا در یک فعالیت اجتماعی شرکت 
کنید یا این که به دوست تان کمک کنید؟ تمایل دارید که برای 
رسیدن به ایده آل های تان بجنگید، اما از همین ابتدا که هنوز 
شروع نکرده اید به نظر می رسد که شکست خورده اید، زیرا نمی 
برای خود مشغله  قدر  آن  برآورده سازید.  را  تان  انتظارات  توانید 
درست کرده اید که حاال دیگر معنی زندگی در این میان گم شده 
است. به شما توصیه می شود که از سرعت خود بکاهید، کمی با 

مالیمت رفتار کنید و از مسیر زندگی لذت ببرید.
متولدین خرداد ماه

امروز ممکن است به این طرف و آن طرف کشیده شوید، به ویژه 
زمانی که سعی می کنید افکارتان را در جهت پیشبرد اهداف خود 
به کار بگیرید. البته به شما توصیه می شود که برنامه هایی را که 
در پیش گرفته اید از نو بررسی کنید و بنای آن ها را مستحکم تر 
سازید. باید کمی افکارتان را محدودتر کنید تا اعمال تمرکز آسان 
تر شود. حواس تان باشد که تسلیم رویاهای تان نشوید، اکنون 
فقط باید مدت کوتاهی از آن ها انرژی بگیرید تا با حس و حال 

شاداب تر دوباره به کارهای روزانه ی تان بازگردید.
متولدین تیر ماه

رویاهای شب گذشته ی شما خیلی واضح و واقعی بوده اند، حتی 
امروز صبح که از خواب بیدار شدید می توانید آن ها به طور کامل 
مرور کنید. شاید مجبور شوید آن ها در ذهن تان محبوس کنید تا 
بتوانید روی کارهایی که در دست دارید تمرکز کنید. البته امروز به 
نفع تان نیست که سر و کارتان با عقل و منطق باشد، زیرا ممکن 
است رویاهای ترغیب کننده را از دست بدهید. به دیگران اجازه 
مرتب  را  حقایق  تا  دارید  نیاز  بیشتری  زمان  به  بدانند  که  دهید 
سازید. برای این که از این فرصت جادویی بهره ببرید باید تمام 

خالقیت تان را به کار اندازید.
متولدین مرداد ماه

امروز آمادگی کافی برای بیان رویاهای تان را ندارید، اما احتیاط 
شما به این معنی نیست که نسبت به آن چه می خواهید شک و 
تردید دارید. فقط به زمان بیشتری نیاز دارید تا تصمیم بگیرید که 
چه چیزهایی را می خواهید با دیگران در میان بگذارید. تا زمانی 
که به ذهن تان سر و سامان نداده اید بهترین کار این است که 
کمتر سخن بگویید. می توانید بقیه ی ماجرا در زمان مناسبت تر 
تعریف کنید. در این فاصله به رویاهای تان اجازه دهید بیایند و 

بروند و شما هم از نظارت شان لذت ببرید.
متولدین شهریور ماه

به نظر می رسد که دوستان و همکاران تان سهل انگاری می کنند و 
وقتی از آن ها می خواهید در کار و احساس شان دقیق تر باشند شما را 
نادیده می گیرند. وقتی می بینید آن چه الزم است انجام شود یا گفته 
شود درست پیش نمی روید عصبانی می شوید. کمی گیج شده اید، 
نمی دانید چرا زمانی که باید حرف بزنند در عوض سکوت می کنند. به 
جای این که آن ها را به باد سؤال بگیرید و تحت فشار بگذارید، بهتر 

است چند روزی صبر کنید تا همه چیز خودش درست شود.
متولدین مهر ماه

متوجه  زیرا  شوید،  کشیده  امیدی  نا  مرز  به  است  ممکن  امروز 
خواهید شد که همه ی برنامه های تان برای آینده فقط بر پایه ی 
خواب و خیال بوده است. همین طور که در مسیر پیش می روید 
و به مقصد نزدیک تر می شوید متوجه خواهید شد که همه ی 
امید شما بر پایه ی تصاویر ذهنی غلط بوده است. به شما توصیه 
می شود به رویاپردازی ادامه دهید تا حداقل آن ها را تا زمانی که 

بحران فروکش کند زنده نگه دارید.
متولدین آبان ماه

رویکرد نرم و لطیف شما اکنون کمی نا به جاست، اما تمایل شدیدی 
در خودتان احساس می کنید و می خواهید بیشتر از قبل با دیگران 
ارتباط داشته باشید. اما از آن جایی که بعضی ترس ها در وجودتان 
رخنه کرده حواس تان هست که فاصله ی الزم را در روابط تان 
حفظ کنید. یادتان باشد که شاید امروز اقدامات شما درست برداشت 
نشود، پس زمان بگذارید و مقاصدتان را به روشنی توضیح دهید. 

متولدین آذر ماه
به نظر می رسد که این روزها همه چیز را نمی گویید، اما سکوت 
شما به این معنی نیست که با قصد و غرض بخواهید اطالعات را 
از دیگران پنهان نگه دارید. اکنون انگیزه های به نسبت ساده ای 
در سر دارید، اما گاهی هنگام بیان همین انگیزه های ساده، زبان 
به راحتی نمی چرخد و همه چیز پیچیده می شود. به جای این که 
احساسات تان را توجیه کنید، به دیگران بگویید که به کمی زمان 
احتیاج دارید تا به افکارتان سر و سامان دهید. به هیچ وجه نباید 
دعوا راه بیندازید، فردا همه ی این فشارها فروکش خواهد کرد، 

پس تا آن زمان خودتان را کنترل کنید.
متولدین دی ماه

چه  اگر  شماست.  همراه  ماجراهایی  بروید  که  کجا  هر  به   امروز 
می توانید روابط تان را به هنگام بحران مدیریت نمایید، اما امروز 
ممکن است به بن بست برسید. اگر می خواهید به مسیرتان ادامه 
دهید، باید به دنبال یک مسیر جدید بگردید و راه تان را عوض کنید. 
 با خوش بینی قدم بردارید و سعی کنید که همه ی حرکات تان 

سنجیده و گام به گام باشد.
متولدین بهمن ماه

امروز ممکن است با یک مانع غیر منتظره مواجه شوید که آن هم 
از اوضاع اقتصادی شما ریشه می گیرد. شاید در گذشته به بخش 
مهمی از حقایق توجه نکردید و همین کم توجهی حاال مشکل به 
تواند مثل یک قهرمان  آورده است. متأسفانه هیچ کس نمی  بار 
کمک تان کند تا از بحران خارج شوید، خودتان به تنهایی باید گلیم 
تان را از آب بیرون بکشید. اما نگران نباشید، فقط کافی است با 
تمام وجود دست به کار شوید، اکنون بیش از آن چه فکر می کنید 

قدرتمند هستید.
متولدین اسفند ماه

امروز احساس می کنید که باید زیاد حرف بزنید، زیرا دنیای درون 
تان آشفته است. خوشبختانه می توانید بدون این که احساساتی 
شوید درباره ی خودتان با دیگران گفتگو کنید. به نظر می رسد که 
دیگران حرف دل شما را قبل از این که سخن بگویید می فهمند 
و وقتی شروع به صحبت می کنید کلمات شاعرانه ی شما آن ها 
این  از  اطمینان کنید،  تان  به حس ششم  فریفته خواهد کرد.  را 

فرصت برای گفتن چیزهای معنی دار بهره ببرید.

 سوپ فلفل قرمز
مواد الزم :

فلفل دلمه ای قرمز دانه گرفته و خرد شده  255 گرم
1 عدد پياز خرد شده    
2 حبه سير له شده    
فلفل سبز چيلی خرد شده   1 عدد

3۰۰ ميلی ليتر پوره گوجه فرنگی صاف شده  
6۰۰ ميلی ليتر عصاره سبزيجات   

2 قاشق غذاخوری ريحان بازل خرد شده   
مقداری برگ های جوان ريحان بازل تازه جهت تزيين  

طرز تهيه سوپ فلفل قرمز :
يک  در  سبز  فلفل  و  سير  پياز،  همراه  به  را  ها  فلفل 
قابلمه بزرگ بريزيد و گوجه فرنگی صاف شده و عصاره 
سبزيجات را به آن ها اضافه نماييد و بگذاريد به جوش 

بيايند، مواد را خوب هم بزنيد.
آرامی  به  دقيقه   2۰ مدت  به  تا  نماييد  كم  را  حرارت 
بجوشد و بپزد تا فلفل دلمه ای ها نرم شوند. آن را آبکش 

نماييد. آب و سبزيجات را جداگانه كنار بگذاريد.
سبزيجات را با فشار پشت يک قاشق از صافی رد نموده 
يا می توانيد درون مخلوط كن يا غذاساز مخلوط نماييد 

تا نرم و يکدست شود.
پوره سبزيجات را همراه با آب سبزيجات كه كنار گذاشته 
بوديد به يک قابلمه تميز برگردانيد. ريحان را اضافه نماييد 
و حرارت دهيد تا سوپ داغ شود. سوپ را با شاخه های 

ريحان تزيين نموده و سرو نماييد.
توصيه سرآشپز :

اين سوپ خوشمزه و زيبا خواهد شد، اگر سرد و به همراه 
15۰ ميلی ليتر ماست طبيعی كه به شکل مارپيچ روی 

آن ريخته شده، تزيين و سرو گردد.

رست بیف فلفلی
مواد الزم برای ُرست بيف فلفلی :

1 قاشق سوپخوری فلفل سياه نيمکوب   
فيله ی گوساله    5۰۰ گرم

1 قاشق سوپخوری روغن مايع   
يک دوم پيمانه جعفری درشت خردكرده  

يک چهارم پيمانه پيازچه ی خردكرده   
2 قاشق سوپخوری سس خردل   

طرز تهيه :
فر )تاون( را با دمای 2۰۰ درجه ی سانتيگراد گرم كنيد، 
فلفل را روی كاغذ روغنی پخش نمائيد و گوشت را روی 

آن بغلتانيد تا كاماًل آغشته به فلفل شود.
حاال روغن را در تابه ی مناسبی بريزيد و روی حرارت تند 
داغ كنيد؛ گوشت را در آن سرخ نمائيد و در ظرف نسوزی 

قرار دهيد و به مدت 2۰ دقيقه در فر برشته كنيد.
سپس آن را با فويل بپوشانيد و كنار بگذاريد تا خنک شود. 
اكنون سبزی ها را روی كاغذ پخش كنيد، سس خردل 
روی گوشت بماليد و آن را روی مخلوط سبزی قرار دهيد 
و رول كنيد. اينک رست بيف آماده ی ميل كردن می باشد. 
همچنين می توان آن را حلقه حلقه كرد و روی نان كره ای 

قرار داد و با كمی شاهی و سس خردل ميل كرد.

چیز برگر با سیب زمینی تنوری
مواد الزم چيز برگر با سيب زمينی تنوری :

گوشت چرخ كرده گوساله   3۰۰ گرم
پياز كوچک رنده شده و كمی آب گرفته  1 عدد

1 حبه سير درشت   
1 قاشق چايخوری سس خردل    

2 عدد نان همبرگری   
2 عدد سيب زمينی   

2 شاخه كوچک برگ رزماری   
1 قاشق چايخوری كاكوتی يا آويشن خشک  

1 قاشق چايخوری پودر سير  
به مقدار الزم نمک و فلفل سياه  

كاهو، خيارشور، گوجه فرنگی، پياز، سس فرانسوی  
به مقدار الزم

طرز تهيه :
گوشت، پياز، سير، سس خردل و نمک و فلفل رابا هم مخلوط 
می كنيم، سپس كمی ورز می دهيم. بين دو كيسه فريزر 
همبرگرها را به شکل دايره در می آوريم. داخل ماهيتابه چدنی 
يا روی گريل كباب می كنيم و در آخر پخت روی آنها پنير می 
گذاريم. 2 عدد سيب زمينی متوسط رو می شوييم و پوست 

می كنيم و آنها را حدود 8-5 دقيقه نيم پز می كنيم.
فلفل و كاكوتی و رزماری و  به آن كمی نمک و  سپس 
تا   18۰°c فر  در  و  زنيم  می  زيتون  روغن  و  سير  پودر 
را  نان  كنيم.  تنوری می  را  آنها  برشته شوند،  زمانی كه 
برش زده و سـس می ماليم و گوشت پخته و مخلفات را 

در آن می گذاريم و با سيب زمينی سرو می كنيم.

ساالد مرغ با بادام و جعفری
مواد الزم :

فيله مرغ      1 تکه
برگ جعفری تازه   1 مشت

1 قاشق غذاخوری روغن زيتون  
2/1 عدد ليموترش   

به ميزان الزم نمک   
5۰ گرم بادام   

طرز تهيه :
های  برگ  با  را  مرغ  های  تکه  هايتان،  دست  كمک  با 
جعفری تركيب كنيد. روغن زيتون را اضافه كنيد و دوباره 

مواد را با هم تركيب كنيد.
حاال آب ليمو را روی آن ها بچکانيد و كمی نمک و بيشتر 

بادام پرک را روی آن بريزيد و دوباره تركيب كنيد.
ساالد را در ظرف مورد نظر ريخته و كمی ديگر بادام پرک 

روی آن قرار دهيد.
نکاتی برای تهيه ساالد مرغ با بادام و جعفری :

• فيله ی مرغ را به روش دلخواه بپزيد. آن را به شکل و 
سايز دلخواه برش دهيد.

• از بادام پرک استفاده كنيد.

وقتی از خودتان راضی نیستید و مدام خودتان 
نوعی  دچار  کنید،  می  مقایسه  دیگران  با  را 
یادتان  شما  واقع  در  و ضعف هستید.  بیماری 
ابزارهای خودتان  با  را  رفته است که خودتان 
توانیم  می  چگونه  ببینیم  حال  کنید.  قضاوت 
خودتان را ارزشمند ببینید و کمتر برای خودتان 

خط و نشان بکشید؟
احساس  از  شما  رهایی  برای  گام  نخستین 
ناتوانی و داشتن اعتماد به نفس این است که 
از  را  واژه مقایسه  نگیرید و  را دست کم  خود 
فرهنگ لغات خود حذف کنید، زیرا با قرار دادن 
تر  ناتوان  را  مقایسه، خود  معرض  در  خودتان 
احساس می کنید. به عالوه بهتر است از آنچه 
این صورت  غیر  در  زیرا  باشید،  راضی   دارید 
خاطر  رضایت  و  آرامش  احساس  توانید  نمی 

داشته باشید.
*چگونه مقایسه خودمان را با دیگران متوقف کنیم؟

شناخت ویژگی های خود
شما  که  کنید  درک  باید  چیزی  هر  از  قبل   
ویژگی  مجموعه  با  هستید  مستقل  فرد  یک 
تنها مخصوص خود  به فرد که  های منحصر 

شماست که کس دیگری ندارد.
به شیوه خودتان حرکت کنید

هستید،  خودتان  پیشرفت  پیگیر  که  زماتی 
تجربه  را  خودتان  فرد  به   منحصر  وضعیت 
کنید. برای مثال، اگر نسبت به دوستانتان زمان 
بیشتری برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد خود 
صرف می کنید، می توانید به کار کردن تمام 
وقت خود فکر کنید، یا به اینکه در حال اداره 
یک خانواده هستید یا اینکه مسئولیت مراقبت 
فرد  اید. هر  پذیرفته  را  پیر خود  مادر  و  پدر  از 
او  که  دارد  را  خود  فرد  به   منحصر  وضعیت 
شرایط  به  کند.  می  محدودتر  یا  توانمندتر  را 
پیشرفت  عامل  چگونه  که  کنید  فکر  خودتان 

تان می شود.
برای بهبود توانایی های خود تالش کنید

به مکان هایی که می تواند به پیشرفت تان کمک 
کند، توجه داشته باشید، به کالس ها، کارگاه ها 
و یا تجربه هایی که به افزایش مهارت های شما 
اعتماد به نفس شمارا  این کار  منجر می شود. 
افزایش می دهد و به شما کمک می کند که 

جایگاه و ارزش خود را پیدا کنید.
با خودتان رقابت کنید

اول  تراز  هنرمندان  و  ورزشکاران  از  بسیاری 
گفته اند که آن ها با خودشان رقابت می کنند. 
برای  کنند  می  سعی  مستمر  طور  به  ها  آن 

بهبود شخصیت خود تالش کنند؛ که یک راه 
خوب برای باال بردن اعتمادبه نفس و رسیدن 

به اهداف باالتر و باالتر است.
به جای حسادت، از دیگران قدردانی کنید

این یک مزیت است که دیگران می توانند برای 
شما به حساب بیاورند. اگر شما دوستانی داشته 
کرده  کسب  باالیی  های  موفقیت  که  باشید 
موفق  افراد  از  ای  شبکه  با  است  ممکن  اند، 
های  موفقیت  به  که  کنید  کمک  خودتان  به 
بیشتری در زندگی دست یابید. به جای آنکه به 
موفقیت آن ها حسادت کنید، از موفقیت آن ها 

برای کمک به خودتان بهره مند شوید.
گاهی اوقات ریسك پذیر باشید

ابزار  با  را  خودتان  که  آموزید  می  که  زمانی 
آزادی  احساس  به شما  کنید،  خودتان قضاوت 
برای شروع های کوچک می دهد و  بیشتری 
این  دارد.  همراه  به  را  افزایشی  های  ریسک 
ریسک ها به شما این توانایی را می دهد که از 
خودتان بهتر شوید و از خودتان جلو بزنید. اغلب 
چیزی که مانع می شود افراد از خودشان جلو 

بزنند این است که از ریسک کردن می ترسند.
مربی خود باشید

دارد.  وجود  متفاوتی  های  به شکل  مربیگری 
فریاد  و  تحقیر  با  که  دارند  وجود  هایی  مربی 
بر سر بازیکنان خود با آن ها برخورد می کنند. 
بعضی ها به رشد اصرار دارند، به ورزشکاران 
فشار وارد می کنند که سریع تر باشند، بیشتر 
این  اما  کنند  شنا  تر  دوردست  به  یا  و  بپرند 

کارها را با عشق و حمایت انجام می دهند.
کسی که با عشق یاد می دهد و حمایت می کند، 

متعادل ترین و به طورکلی انسانی تر است.
جمالت درونی خود را اصالح کنید

افکار  و  جمالت  تمام  و  بردارید  قیچی  یک   
زند و  به شما سرکوب می  دائم  را که  درونی 
باعث مقایسه کردن می شود اصالح کنید. این 
افراد ضعیف  باعث می شود که شما  جمالت 
ها  وقت  بعضی  شوید،  داده  جلوه  ناتوانی  و 

جمالت  این  از  استفاده  با  هم  مان  اطرافیان 
خوانند  را می  ما  نظرات  و  فکر  و  روح  فاتحه 
مثال وقتی به ما می گویند چرا مثل بقیه فکر 
نمی کنی؟! این چه افکاری است که تو داری؟! 
اگر  یا  کنی؟  رفتار  بقیه  مثل  توانی  نمی  چرا 
همه شبیه شما رفتار کنند چه می شود... شما 
نظرات  به  تا  کنند  می  تردید  و  دچار شک  را 

دیگران بیشتر از خودتان توجه کنید.
منفعل نباشید

را  نظرات خود  و  احساسات  و  افکار  و  خودتان 
ها  خالقیت  به  زیادی  اگر  نگیرید  کم  دست 
به  نسبت  کنید  توجه  دیگران  های  ویژگی  و 
خودتان و توانایی های تان بی توجه می شوید 
و ناخودآگاه بی خیال فکر کردن می شوید چون 
آن وقت فکر کردن خود را بی نتیجه و بی فایده 
می دانید و تبدیل می شوید به یک آدم منفعل 
که چشم و گوش و دهانش به نظرات و افکار 

دیگران است و از خود هیچ چیز ندارد.
به کسانی که شما را مقایسه می کنند 

توجه نکنید
شما  مقایسه  به  دست  دائم  که  هایی  آدم 
چه  آن  شما  خواهند  می  زنند  می  دیگران  با 
را  آنان  های  حرف  بنابراین  نباشید،  هستید 
گوش دهید و ضعف های خودتان را شناسایی 
کنید، اما جوگیر نشوید و بر احساس و فکر خود 

در مورد انجام کار درست، تاکید کنید.
استفاده از تجربه زندگی افراد موفق

می توانید به زندگی افراد موفق و بزرگی که در 
تاریخ وجود دارند سری بزنید و ببینید که آن ها 
چه طور توانسته اند با تأکید بر عقاید و نظرات 
خود پله های موفقیت را طی کنند. به این هم 
تنهایی خود  با احساس  توجه کنید که آن ها 
اند. چون  در عقاید و نظرات شان غلبه کرده 
دیگران  که  این  خاطر  به  ها  آدم  ما  از  خیلی 
تنهایی  احساس  و  ندارند  را  ما  عقاید  و  افکار 
از  و  شویم  می  افکارمان  خیال  بی  کنیم  می 

آن می گذریم.

عادت مکیدن انگشت )انگشت شست( در میان 
کودکان شایع بوده و در اغلب اوقات به عنوان 
آن  نگران  نباید  که  شده  تلقی  طبیعی  عادت 
هنگام   در  یا  سالگی   2 در  غالبا  کودکان  بود. 
پیدایش و درآمدن دندان  های دائمی این عادت 
از  پس  عادت  این  اگر  اما  می  گذارند.  کنار  را 
چه  یافت،  ادامه  دائمی  دندان  های  درآمدن 
باید کرد؟ باید دالیلی که کودک را ترغیب به 
اغلب  امر می  کند، جست وجو شود.  این  انجام 
دالیل این رفتار، روانی بوده و از عدم احساس 
امنیت یا اضطراب دائمی کودک ناشی می  شود. 
در  را  راحتی  و  آرامش  کودک،  حالت  این  در 
توانایی  امر عدم  این  انگشت می  یابد.  مکیدن 
مکیدن  بدون  کودکان  از  برخی  خوابیدن 

انگشت را توجیه می  کند.
حال ممکن است این سوال پیش آید که مگر 
دارد  برای کودک  انگشت چه ضرری  مکیدن 
او  از  را  عادت  این  حتما  کنیم  تالش  ما  که 
تالش  باید  که  اینجاست  نکته  کنیم؟  دور 
چون  گذارد  کنار  را  عادت  این  کودک  کرد، 
در غیر این صورت باعث ایجاد مشکالتی در 
استخوان  بندی فک  ها و دندان  های کودک شده 

که محتاج درمان خواهد بود.
اثرات مضر مکیدن انگشت پس از 3 سالگی

تغییر شکل استخوان های فک صورت
کج درآمدن دندان ها

نازک شدن دندان

ایجاد عفونت در اطراف ناخن ها و بیماری های 
عفونی

به  فوقانی  های  )دندان  باال  فک  زدن  بیرون 
سمت  به  پایین  های  دندان  و  بیرون  سمت 

داخل رشد می کنند(
تاثیر روی رشد کام )سقف دهان(

نادرست قرار گرفتن زبان
افتادگی لوزه و در نتیجه خرخر کردن

باز ماندن دهان و فاصله افتادن میان فک باال 
و پایین

باقی ماندن بلع نوزادی در افراد
اختالالت گفتاری مثل لکنت زبان

پینه بستن انگشت
منحرف شدن انگشت

درمان مکیدن انگشت در کودکان باید با استراتژی 
خاصی صورت گیرد

درمان مکیدن انگشت در کودکان
درمان در این کودکان باید با استراتژی خاصی 
که  داد  فرصت  باید  کودک  به  گیرد.  صورت 
دایمی  دندان های  رویش  از  پیش  را  عادتش 
متوقف کند. درمان اغلب بین سنین ۶-4 سالگی 
انجام می  شود و تا کنون سه روش مختلف جهت 
درمان این عادت پیشنهاد شده است. انتخاب هر 
کدام از این روش های درمانی، بستگی به تمایل 
خود کودک برای متوقف ساختن عادتش دارد. 

این روش ها شامل موراد زیر است:
۱- یادآوری: این روش درمان برای کودکانی که 

همکاری الزم را دارند و خودشان تمایل به ترک 
عادت مذکور را دارند، مناسب است. در این روش 
می  توان یک نوار چسب ضد آب روی انگشت 
شست کودک چسباند تا به کودک یاد آوری کند 

که انگشت خود را داخل دهان نبرد.
این نوار چسب باید تا زمانی که عادت به طور 
انگشت کودک  نرفته است، روی  بین  از  کامل 
باقی بماند و یا می  توان با مالیدن محلول ها یا 
کرم های بد طعم بر روی انگشت کودک از این 

عادت جلوگیری کرد.
 البته باید مراقب بود که این مورد، از نظر کودک 
به عنوان یک تنبیه تلقی نشود، زیرا در این صورت 
کودک اقدام به مقابله کرده و درمان، نتیجه ای در 

برنخواهد داشت.
2- پاداش: در این روش، بین کودک و والدین با 
دندان  پزشک، قراردادی بسته می  شود. قرارداد 
به این صورت است که به کودک گفته می  شود 
اگر برای مدتی این عادت را تکرار کند، در پایان 
مدت تعیین شده جایزه دریافت می  کند. ارزش 
بهای جایزه اهمیتی ندارد، ولی باید حتماً مورد 
عالقه ی کودک بوده و او را تحریک کند. این 
بار  به طور مداوم تکرار می  شود و هر  درمان 
که کودک قرارداد مربوطه را رعایت کرد، جایزه 
دریافت می  کند. باید در نظر داشت که در حین 
همکاری کودک جهت ترک عادت، او را به طور 

کالمی نیز مورد تشویق قرار داد.
اگر عادت  از وسایل ترک عادت:  استفاده   -3

برطرف  هنوز  پاداش  دریافت  از  پس  کودک 
تمایل  حقیقتا  کودک  خود  ولی  است  نشده 
به ترک عادت دارد، می  توان از روش کاربرد 

وسایل ضد عادت استفاده کرد.
قرار  کودک  دهان  در  وسیله ای  روش  این  در 
ی  ادامه  فیزیکی  طور  به   که  می  شود  داده 
این  در  می سازد.  مشکل  وی  برای  را  عادت 
و  کودک  باید  حتمًا  پزشک  دندان  روش، 
والدینش را توجیه کند که این وسیله جنبه ی 
تنبیهی ندارد و صرفًا به عنوان یادآور می  باشد.

مدت استفاده از وسایل ترک عادت چه مدت 
وسایل  این  از  استفاده  موقع  در  و  می  باشد 

رعایت چه نکاتی الزم است؟
 PALATAL از وسایل ترک عادت می توان به
کرد.  اشاره   CRIB, QUAD HELIX
یادآوری  کودک  به  وسایل  این  مارپیچ های 
این  نگذارد.  دهانش  در  را  انگشتش  می  کند 
داخل  در  باید  ماه   ۶ مدت  به  معمواًل  وسایل 
اوایل کار، تحمل  دهان کودک قرار گیرد. در 
مشکل  کودک  برای  دهان  داخل  در  وسیله 
است، ولی حداکثر بعد از 2هفته، کودک به آن 

عادت می  کند.
نکته ی حایز اهمیت این است که به علت  گیر 
کردن غذا و مواد قندی چسبناک به سیم های به 
کار رفته در این وسایل، بهداشت دهان و دندان 
در طول مدت استفاده از این وسیله، باید به طور 

جدی توسط کودک و والدین او رعایت شود.

چرا نباید خودتان را با دیگران مقایسه کنید؟

روش های ترک مکیدن انگشت در کودکان

طالع  بينی 

آشپزی
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تب نشان می دهد بدن شما کوشش می  کند که 
با یک عفونت بجنگد. تب ناراحت  کننده و گاهی 
اوقات دردناک است، اغلب در شب بدتر می شود 

و می  تواند خواب شما را به هم بزند.
و  دارد  درد  شما  بدن  تمام  گاهی  تب  هنگام  در 
احساس مریضی و گرما می  کنید.در این مطلب 
چند داروی مفید گیاهی ذکر شده است که باعث 

پایین آمدن تب می شود.
تب  با  تا  کنید  کمک  بدنتان  به  زیر  راه های  با 

مبارزه کند.
ـ از آب پرتقال براي درمان تب استفاده مي شود.

ـ رب انار شیرین و ترش هر دو رفع کننده التهاب 
افراد تب دار مي باشند.

ـ از آنجایي که انار یا آب آن در رفع تشنگي مفید 
از آن براي بیماران تب دار بسیار  است، استفاده 

توصیه شده است.
را  تب  و  دهد  مي  کاهش  را  بدن  حرارت  انبه  ـ 

پایین مي آورد.
و ضد  بوده  بر  تب  و  مقوي  لیموترش،  ـ شربت 

عطش است و تشنگي را از بین مي برد.
ـ لیموترش را کاماًل رسیده مصرف کنید و ترجیحًا 
از مصرف لیموترش نارس پرهیز کنید. زیرا نارس 

آن براي تب زیان آور است.
آب  لیوان  نصف  با  همراه  تازه  لیموترش  آب  ـ 
براي  است  مفرحي  سیار  نوشابه  عسل  کمي  و 

بیماران تب دار.
ـ 3۰ گرم دم گیالس تازه یا خشک را در مقداري 
آب به مدت ۵ دقیقه بجوشانید سپس این جوشانده 
را تا داغ است روي 2۵۰ گرم گیالس یا برش هاي 
سیب درختي بریزید تا 2۰ دقیقه دم بکشد، بعد از 

صافي بگذرانید و در طول روز آن را کم کم بنوشید. 
این جوشانده، تب را از بین مي برد.

هسته  و  گیالس  دم  گرم  تا 3۰  توانید 2۰  مي  ـ 
گیالس را با ه مدر یک لیتر آب سرد بریزید و ۵ 
دقیقه بجوشانید و مدت ۱۵ دقیقه دم کنید و پس از 

صاف و شیرین کردن به میل خود هر روز بنوشید.
ـ گالبي آرام بخش و تب بر است.

ـ گریپ فروت ضد سرماخوردگي است و تب را 
پایین مي آورد. در هنگام سرماخوردگي و تب آب 

گریپ فروت بنوشید.
ـ نوشیدن آب خیار اکثر تب هاي شدید را از بین 

مي برد.
به  اگر در کنار بستر طفلي که مبتال  اند  ـ گفته 
تب مي باشد چند عدد خیار تازه بگذارید، تب را 

از بین مي برد.
به  چنبر  خیار  خوردن  که  گویند  مي  محققان  ـ 
علت داشتن مواد رادیواکتیو طبیعي، باعث آشکار 

شدن بیماري هاي پنهان مي شود. 
حال آنکه عده اي آن را عامل تب نوبه و تب مي 
دانند، در صورتي که خیار چنبر، داراي انگل تب نوبه 

نبوده و فقط تب نوبه پنهاني را آشکار مي سازد.
آب لیموشیرین براي رفع عطش و پایین 

آوردن تب مفید است
ـ آب لیموشیرین مزه شیرین و مالیمي دارد و براي 
رفع عطش و التهاب بیماران تب دار تجویز مي شود.

برگ  گرم  هشتاد  تا  چهل  جوشانده  مصرف  ـ 
درخت شاتوت در یک لیتر آب براي درمان تب 

هاي متناوب مفید است. 
باید این دم کرده را به اندازه دو لیوان بزرگ در 

آغاز شروع تب مصرف کرد.

)اثر  است  کننده  ضدعفوني  اي  میوه  سیب  ـ 
ضدعفوني کنندگي سیب کال از سیب رسیده بیشتر 
است( از این رو امام صادق )ع( سیب سبز را بهترین 

درمانگر تب و فرونشاننده حرارت معرفي کرده اند.
ـ جوشانده سیب، تب را تسکین مي دهد. براي 
این منظور باید یک کیلو سیب را با پوست تکه 
تکه کرده و در یک لیتر آب بپزید. سپس آن را 
با فشار از پارچه نازکي عبور داده، حدود ۱۰ حبه 
قند به آن اضافه کنید و دوباره آن را روي حرارت 
چهار  تا  سه  روزي  بیاید.  قوام  تا  بگذارید  مالیم 

فنجان از این جوشانده میل نمایید.
ـ به اطفالي که مبتال به تب هستند دو روز متوالي 
سیب بخورانید و سپس در دو روز بعد میوه هاي دیگر.

پوست خشک  گرم   3۰ تب،  شدن  قطع  براي  ـ 
شده نارنج را در یک لیتر آب جوش ریخته، پنج 
دقیقه بجوشانید، بعد آن را از روي آتش برداشته 
و 2۰ دقییقه بگذارید دم بکشد. سپس آن را صاف 
کرده و با عسل یا شکر شیرین کرده و قبل از هر 

وعده غذایي یک فنجان از آن بنوشید.
ـ ریشه درخت موز ضد تب است و اگر خرد و له 

شده و روي زخم گذاشته شود بسیار مفید است.
ـ میوه هندوانه به تنهایي یا با شیرخشت براي بیماران 

مبتال به تب و بیماري هاي عفوني مفید است.
عفوني  هاي  تب  درمان  براي  هندوانه،  آب  ـ 

تجویز مي شود.
ـ زردآلو تصفیه کننده خون بوده و تب بر است.

بر  تب  عنوان  به  زالزالک  درخت  پوست  از  ـ 
استفاده مي کنند.

هاي  تب  به  مبتالیان  براي  تمشک  خوردن  ـ 
صفراوي مفید است.

از جمله میوه هاي ترش است که  ـ تمر هندي 
خنک کننده بدن بوده و تب و به طور کلي دماي 

بدن را پایین مي آورد.
ـ برگ اسفناج خنک کننده بوده و در کاهش تب 

مفید است.
ـ در قدیم رومي ها و یونانیان از چغندر قرمز براي 

تسکین تب استفاده مي کردند.
ـ کرفس خنک کننده و تب بر است. 

برای  و  آورد  می  پایین  را  بدن  دمای  هویج  آب 
درمات تب مفید است

ـ از شیره برگ هاي کرفس در درمان تب هاي 
گرم   2۰۰ بار  هر  و  بار  سه  روز  هر  ماالریایي، 

مصرف مي شود.
ـ خوردن آب هویج در درمان تب موثر است.

ـ تخم کاهو همواره با بیشتر داروهاي ضد حرارت 
به کار برده مي شود و تب بر است.

ـ انواع کدو، تب بر مي باشند. چنانچه کدو حلوایي 
را کوبیده و در شیر یا آب بپزند، چون خیلي خنک 
است براي رفع عطش ناسي از تب بسیار مفید است.

ـ طبیعت کدو حلوایي پخته سرد است. اثر ملین و 
مدر داشته و در خنک کردن بدن بسیار موثر است.

ـ اگر یک کدو حلوایي را از وسط دو نمي کرده و 
قسمت تحتاني آن را مثل کاله روي سر اشخاص 

تب دار بگذارید التهاب را کم مي کند.
ـ روغن تخم کدو حلوایي براي کاهش تب هاي 

حاره بسیار مفید است.
ـ اگر شیره تخم کدو حلوایي را گرفته و در شیر 
کاهش  در  و  است  مسکن  و  بپزید خنک  آب  یا 

تب موثر است.
ـ تخم کدو براي رفع تب مفید است.

راه های معجزه آسای خانگی در درمان تب
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یك جایزه سینمایی دیگر 
به گیلرمو دل تورو تعلق گرفت

از  فانتزی  ژانر  استادان  از  یکی  عنوان  به  تورو  دل  گیلرمو 
جشنواره بین المللی فیلم فانتزی جایزه برد.

جشنواره بین المللی فیلم فانتزی در بیستمین دوره برگزاری 
خود ۱9 فیلم را برای نخستین بار اکران کرد، 2۰9 فیلم را به 
نمایش درآورد و میزبان بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مونترال بود.

در این جشنواره گیلرمو دل تورو که در تصویر در کنار میچ 
دیویس از مدیران جشنواره فانتزیا و آنتونی تیمپون از مدیران 
بخش بین المللی جشنواره ایستاده و تاکاشی میکی هر یک با 
دریافت جایزه اسب سیاه برای یک عمر دستاورد هنری تجلیل 
شدند. در این جشنواره ژان-کلود لرد نیز جایزه دنبیس هرو را 
برای مشارکت در فیلم های مرتبط با کبک کانادا دریافت کرد.

تریلر آخرالزمانی یئون سانک-هو نیز برنده جایزه اسب سیاه 
برای بهترین فیلم بلند شد. کیوشی کوروساوا برای »وحشت 
زده« جایزه بهترین کارگردانی را برد و ای جی-یانگ برای 
فیلمنامه جایزه گرفت. یون یو-جانگ و فرانکو دیجاک نیز 

جایزه بهترین بازیگر مرد و زن را دریافت کردند.
جایزه بهترین مستند به انتخاب مخاطبان نیز به آدام نیموف 
»ایستگاه  و  گرفت  تعلق  اسپاک«  به  عشق  »برای  برای 
سئول« ساخته سانگ هو جایزه بهترین انیمیشن بلند منتخب 
فانتزی  فیلم  بین المللی  برد. جشنواره  خانه  به  را  تماشاگران 
که امسال بیستمین دوره خود را برگزار کرد از تاثیرگذارترین 
جشنواره ها در یک ژانر خاص است که با هدف گرفتن ژانر 

فانتزی برترین های آسیا، اروپا و آمریکا را انتخاب می کند.

»جوخه خودکشی« کوبنده ظاهر شد
بازار  در  اکرانش  هفته  آخر  نخستین  در  »جوخه خودکشی« 
آمریکای شمالی در راس باکس آفیس قرار گرفت و به صدر 

نشینی »جیسون بورن« خاتمه داد.
»جوخه خودکشی«  یکی دیگر از محصوالتی که با اقتباس 
از آثار کمیک بوکی دی سی ساخته شده، در حالی که جمعه 
با  آمریکا شد،  نقره ای در  بار راهی پرده های  برای نخستین 
اکران در 42۵۵ سینما در آمریکای شمالی تا پایان یکشنبه، 

فروشی ۱3۵.۱ میلیون دالری را ثبت کرد.
این فیلم با این آمار فروش توانست رکورد پرفروش ترین فیلم 
در هفته اول اکران خود را از دست »محافظان کهکشان« با 
فروش 94.3 میلیون دالری بگیرد و بهترین فروش افتتاحیه 

فیلم اکران شده در ماه آگوست را از آن خود کند.
اسمیت  ویل  فیلم  پرفروش ترین  به  حال  عین  در  فیلم  این 
نیز بدل شد و با پیشی گرفتن از افتتاحیه فیلم »من افسانه 
میلیون   77.2 فروشی    2۰۰7 سال  که  بازیگر  این  نیستم« 
دالری را ثبت کرده بود، در راس فروش آثار وی جای گرفت.

این فیلم در بازار خارجی نیز با اکران در ۵7 منطقه موفق به فروشی 
۱32 میلیون دالری شد تا مجموع فروش خود را در سه روز نخست 
اکرانش در سطح جهان، 2۶7 میلیون دالر فروخته باشد. در این 
فیلم به جز ویل اسمیت که در نقش منفی بازی کرده، جارد لتو در 
نقش جوکر و مارگوت رابی در نقش هارلی کوئین حضور یافته اند. 
این در حالی است که فیلم »جوخه خودکشی« موفق به کسب 
نقدهای چندان مثبتی نشده و در وبسایت راتن تومیتوز تنها 27 

درصد امتیاز مثبت دریافت کرده است.

یک پژوهش مشخص کرد؛
سخنرانی دی کاپریو مردم را 

نسبت به تغییرات آب و هوا حساس کرده است
لئوناردو دی کاپریو در مراسم دریافت جایزه اسکار بخش اصلی 
سخنرانی خود را بر تغییرات آب و هوایی متمرکز کرد و حاال 

معلوم شده، این سخنان تاثیر زیادی بر مردم داشته است.
جای تعجب ندارد که رفتارها و سخنرانی چهره های مشهور 
روبه  جامعه  مردم  خاص  توجه  با  سلبرتی ها  اصطالح  به  و 
برای  باید  شده  روشن  جدید  تحقیق  یک  در  حاال  شود.  رو 
سخنرانی لئوناردو دی کاپریو در مراسم دریافت جایزه اسکار 
از او تشکر ویژه کرد چرا که بر مبنای تحقیقات، سخنان او 
توجه خاصی را متوجه مساله تغییرات آب و هوایی کرده است.

سن  دانشگاه  محققان  از  گروهی  سوی  از  که  تحقیق  یک 
دیگو انجام شده ثابت کرده که سخنرانی دی کاپریو در این 
مراسم بسیار بازخوردهای مثبتی داشته و تاثیرگذار بوده است.

با  داشت  برعهده  را  تحقیقات  این  رهبری  که  آیرز  جان 
یک  سانتافه  موسسه  و  دیگو  سن  دانشگاه  از  همکارانش 
در  کاپریو  تاثیر سخنرانی دی  میزان  زمینه  در  تحقیقی  کار 
مراسم اسکار انجام داد و به این نتیجه رسید که این سخنرانی 
بسیار  نتیجه ای  اسکار،  مراسم  یعنی  خاص  بسیار  زمانی  در 
گسترده تر از آنچه تصور می شود در درگیر کردن مردم نسبت 
در  که  آیر  گفته  به  است.  داشته  هوایی  و  آب  تغییرات  به 
مصاحبه با واشنگتن پست این نتایج را بیان کرد، دی کاپریو 
در شرایطی این سخنان را ادا می کرد که 34.۵ میلیون نفر 
تماشاگر، گوش به سخنان او داشتند و او را تماشا می کردند.

دی کاپریو گفته بود: می خواهم بگویم فیلم »بازگشته« درباره 
رابطه انسان با دنیای طبیعی است. ما در سال 2۰۱۵ گرم ترین 
سال جهان در تاریخ را تجربه کردیم. برای ساخت این فیلم باید 
به جنوبی ترین نقطه کره زمین می رفتیم تا بتوانیم برف پیدا کنیم. 
تغییرات آب وهوایی مساله ای واقعی است و دارد اتفاق می افتد. 
این حساس ترین تهدیدی است که نوع بشر در حال حاضر با 
آن روبروست و ما نیاز داریم که در کنار هم کاری انجام دهیم و 
دیگر طفره نرویم. ما باید در سراسر دنیا از رهبرانی حمایت کنیم 
که پشت آلوده کنندگان و کمپانی های بزرگ نیستند و به نفع تمام 
بشریت ، تمام مردم محروم دنیا و میلیون ها و میلیون ها انسان 
بی بضاعت که تحت تاثیر این جریان قرار گرفته اند، حرف می زنند. 
افرادی که برای فرزنداِن فرزندان ما و برای مردمی که صدایشان 
توسط سیاست های حریصانه خفه شده، حرف می زنند. امشب من 
از همه شما برای این جایزه شگفت انگیز متشکرم. بیایید خیلی 
روی این کره خاکی حساب باز نکنیم. من روی امشب حساب باز 

نمی کنم. خیلی ممنون.
پس از سخنرانی دی کاپریو درباره تغییرات آب و هوایی در 
مراسم اسکار توجه به گرم شدن جهانی آب و هوا ۶3۶ درصد 
افزایش یافت و این بسیار باالتر از حد میانگین توجه به این 
باره  این  در  توییت  هزار   2۵۰ حال  عین  در  است.  موضوع 
این موضوع است. به جز  منتشر شد که باالترین رکورد در 
توییتر، تحقیق در گوگل برای جستجوی بررسی تغییرات آب 

و هوایی باالترین گزینه در جستجوی گوگلی شد.

سينمای جهان رباعی

من آن آواره ی بشکسته بالم
ز هجرانت بُتا رو به زوالم

منم آن مرغ سر گردان و تنها
حالم یکباره  شد  گشته  پریشان 

*   *   *

دلی دارم در آتش خانه کرده
کرده کاشانه  ها  میان شعله 

دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ِز غم ویرانه کرده

اجرای طرح تحقیقاتی مردم نگاری شادگان
تاالب  یا  »هوردرق«  مردم نگاری  تحقیقاتی  طرح  سرپرست 
شادگان با اعالم اجرای این طرح گفت: این طرح تحقیقاتی سبب 

کسب اطالعات باارزشی از فرهنگ مردم این خطه شده است.
فرهاد ورهرام، سرپرست این طرح تحقیقاتی، با اعالم این مطلب 
و  زمانی ۱3۶2، ۱3۶7، ۱377  مقطع  چهار  در  این طرح  گفت: 

۱393 انجام شده است.
نیز  شناسی،  مردم  پژوهشکده  رییس  حسن زاده،  علی رضا 
دراین باره اظهار داشت: با انجام طرح فرهاد ورهرام اطالعات 
ارزشمندی به دست آمده است که با توجه به جایگاه برجسته 
این  فرهنگی،  میراث  و  فرهنگی  نظر  از  خوزستان  استان 
منطقه  این  مردم  فرهنگ  معرفی  و  شناسایی  به  اطالعات  

کمک شایانی می کند.
ژیال مشیری، مدیر گروه اسطوره و آیین و ناظر علمی این طرح، 
نیز گفت: پژوهشکده مردم شناسی سعی دارد تا پروژه های مردم 
نگاری  مردم  و  دهد  ادامه  مستندسازی  قالب  در  را  خود  نگاری 

شادگان در این چارچوب به انجام می رسد. 
خدیجه امامی، از کارشناسان پژوهشکده مردم شناسی، نیز دراین 
گسترده  و  ژرف  نگاری  مردم  کنار  در  یادشده  طرح  گفت:  باره 
شادگان، ثبت تصویری دقیق و زیبایی شناختی مردم منطقه را 

در بر دارد.

۲۰۷ اثر به جشنواره شعر رضوی خوزستان
 رسیده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان از رسیدن 2۰7 اثر 
به دبیرخانه جشنواره شعر رضوی به زبان عربی )یادمان دعبل 
خزاعی( خبر داد. همایون قنواتی گفت: پس از انتشار فراخوان 
اثر در دو بخش شعبی  انجام شده، 2۰7  و اطالع رسانی های 

به دبیرخانه رسید.  و فصیح 
وی به آثار ارسالی کشورهای عربی اشاره کرد و افزود: از پنج 
دریافت کردیم  آثار  لبنان  و  یمن، سوریه  عراق، عمان،  کشور 

که بیشتر آثار در بخش فصیح بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان به تعداد برگزیدگان 
نیز اشاره کرد و گفت: هیات داوران جشنواره نه نفر را در بخش 
فصیح و نه نفر را در بخش شعبی برگزیده است و در مجموع در 
مراسم اختتامیه با اهداء لوح و جوایز نفیس از ۱۸ نفر در هر دو 

بخش تقدیر خواهد شد.
 2۰ چهارشنبه  روز  جشنواره  افتتاحیه  مراسم  داد:  ادامه  وی 
برگزار  کارون  شهرستان  نفت  دانشکده  سالن  در  مردادماه 
ولی  نماینده  موسوی جزایری  ا...  آیت  حضور  از  و  شد  خواهد 
فقیه در استان بهره خواهیم برد. مراسم اختتامیه نیز پنجشنبه 
2۱ مرداد در مجتمع فرهنگی دعبل خزاعی شوش و با حضور 
خبرگان  مجلس  در  خوزستان  مردم  نماینده  کعبی  ا...  آیت 

رهبری برگزار خواهد شد.

آخرین وضعیت »رستاخیز« 
منوط  را  »رستاخیز«  اکران  وضعیت  آخرین  هنری  حوزه  رئیس 
و  می داند  ارشاد  وزارت  با  فیلم  این  مشکالت  شدن  حل  به 
رییس سازمان سینمایی هم می گوید برای اکران این فیلم االن 

امیدواری بیشتری هست.
اینکه  به  پاسخ  در  در جدیدترین گفت وگویش  ایوبی  حجت ا... 
ایام  در  »رستاخیز«  اکران  بر  مبنی  خبری  اخیر  روزهای  در 
نتیجه رسیده  به  زمینه  این  رایزنی ها در  آیا  محرم مطرح شد؛ 
امیدواری  فیلم  این  اکران  برای  حاضر  حال  گفت:در  است؟ 

داریم. بیشتری 
همچنین رییس حوزه هنری هم به تازگی در گفت وگویی که در 
پایگاه خبری این حوزه منتشر شده است، اعالم کرده است: ما در 
حوزه هنری امیدوار هستیم که مشکالت موجود بر سر راه اکران 
فیلم »رستاخیز« رفع شود؛ زیرا از نظر ما هیچ مانعی برای اکران 

این فیلم وجود ندارد.
محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری درمورد موضع حوزه 
ساخته  آخرین  »رستاخیز«  سینمایی  فیلم  پیرامون  هنری 
جزئیات  و  وضعیت  آخرین  جریان  در  گفت:  درویش  احمدرضا 
که  دارم  اطالع  آنقدر  ولی  نیستم  »رستاخیز«  فیلم  به  مربوط 
شاهد  تا  است  سپری شدن  حال  در  آن  مشکالت  رفع  مراحل 

اکران این فیلم باشیم.
وی افزود: بر این اساس، امیدوار هستیم که این مراحل هرچه 
زودتر انجام شود تا شاهد اکران »رستاخیز« در آینده ای نزدیک 
امیدوار  هنری  حوزه  در  ما  باشیم.  کشور  سراسر  سینماهای  در 
هستیم که مشکالت موجود بر سر راه اکران فیلم »رستاخیز« 
وزارت  با  آن ها  مشکالت  که  امیدواریم  حقیقت  در  شود.  رفع 
ارشاد حل و فصل شود؛ زیرا از نظر ما هیچ مانعی برای اکران 

این فیلم وجود ندارد.
مومنی شریف خاطرنشان کرد: در حقیقت اگر مشکالت فیلم با 
ارشاد حل شود ما هم در حوزه هنری بسیار خوشحال می شویم؛ 
زیرا وقتی فیلمی درمورد امام حسین )ع( و واقعه عظیم عاشورا 
آن  از  قطعا  ندهد؟  انجام  حمایت  آن  از  هنری  حوزه  چرا  باشد، 

حمایت می کنیم.

نارنجستان

خبر

نامه وزیر بهداشت به رئيس نظام پزشکی؛

نتیجه نهایی پرونده کیارستمی اعالم شود

نقد و بررسی فیلم 
) Jason Bourne ( جیسون بورن

بازیگران جدید »انزوا« معرفی شدند؛ ۵ هنرمند زن در یک فیلم
حضور ۵ بازیگر زن در فیلم سینمایی »انزوا« به 
کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی قطعی شد.

فیلم سینمایی »انزوا« اولین ساخته مرتضی علی 
با  آن  تولید  پیش  تازگی  به  که  میرزایی  عباس 
دریافت پروانه ساخت آغاز شده است، به روزهای 

فیلمبرداری نزدیک می شود.
زن  اصلی  بازیگر   ۵ دارای  سینمایی  فیلم  این 
است که بهنوش بختیاری، اندیشه فوالدوند، لیندا 

لعیا عباس میرزایی به  کیانی، شقایق فراهانی و 
عنوان پنج کاراکتر اصلی زن در این فیلم حضور 
دارند. امیرعلی دانایی به عنوان ایفاگر شخصیت 
اصلی مرد این فیلم سینمایی طی چند روز گذشته 

با سازندگان این فیلم قرارداد بست.
مرتضی  سینمایی  بلند  فیلم  اولین  کنندگی  تهیه 
عهده  بر  جعفری  پیمان  را  میرزایی  عباس  علی 
دارد و این فیلم برای نمایش در سی و پنجمین 

جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.
و  شده  انتخاب  »انزوا«  فیلم  های  لوکیشن 
این فیلم سینمایی پربازیگر به زودی  فیلمبرداری 
آغاز می شود. از جمله عوامل قطعی فیلم سینمایی 
»انزوا« عبارتند از تهیه کننده و مدیر تولید: پیمان 
تولید:  دستیار  بیات،  علی  طرح:  مجری  جعفری، 
مقدسی،  عطاا...  تدارکات:  مدیر  دادگستر،  سهراب 
دستیار تدارکات: ماشاهلل ملکی، نویسندگان: احمد 

رفیع زاده، مرتضی علی عباس میرزایی، کارگردان: 
مرتضی علی عباس میرزایی، دستیار اول کارگردان 
و برنامه ریز: ولی اویسی، دستیار کارگردان: شایان 
غالمی، منشی صحنه: گل کوشان، فیلمبردار: مهدی 
ایل بیگی، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، 
طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: نظام الدین 
کیایی، عکاس: رسول صفی زاده، مشاور رسانه ای: 

احسان عباسی.

گذشته  ی  دهه  در   » بورن   « فیلمهای  سری 
تعریف جدیدی از اکشن را در سینما مطرح نمود 
که مخصوصًا تکنیک تصویربرداری در مبارزات 
استفاده  مورد  بسیاری  آثار  در  بعدها  تن  به  تن 
در  از دوربین  استفاده  اگرچه  قرار گرفت.  مجدد 
سالهای  در  اکشن  نماهای  ضبط  هنگام  دست 
وجود  نیز   » بورن   « فیلمهای  سری  از  پیش 
داشت اما کیفیت بکارگیری آن در این سه گانه 
سبب شد تا همگان از این اثر به عنوان پیشگام 
اما  ببرند.  نام  اکشن  فیلمسازی  جدید  در سبک 
بندی  پایان   » بورن   « سوم  قسمت  اینکه  با 
فیلم  پرونده  که  شد  می  و  داشت  قبولی  قابل 
تهیه  اما   ، کرد  اعالم  مختومه  همیشه  برای  را 
کنندگان تصمیم گرفتند تا این قهرمان محبوب 
به سطح  و  کشیده  بیرون  انزوایش  از  دوباره  را 
شهر بازگردانند تا روایتگر داستان جدیدی برای 

طرفدارانش باشد.
داستان فیلم یک دهه پس از ناپدید شدن مامور 
 ) دیمون  مت   ( بورن  جیسون  یعنی  هویت  بی 
از  فارغ  حاال  جیسون  دهد.  می  رخ  اجتماع  از 
ای  منطقه  در  همیشگی،  گریزهای  و  تعقیب 
غیرقانونی  مبارزات  طریق  از  ایسلند  در  واقع 
زندگی اش را می گذراند. اما در آن سوی مرزها 
نیکی ) جولیا استایلز ( به اطالعات مفید و البته 
بورن  همچینن  و  ملی  امنیت  درباره  خطرناکی 
دست پیدا می کند و این موضوع باعث می شود 
تا به هر نحوی که شده با او تماس بگیرد و او را 
از خطراتی که تهدیدش می کند آگاه نماید. در 
نام  به  ارشد سازمان جاسوسی  عین حال، عضو 
رابرت ) تامی لی جونز ( و یک قاتل ) وینسنت 
کسل ( نیز به دنبال نابودی بورن هستند تا مانع 

از انتشار هرگونه اطالعاتی شوند و...
قبل  قسمت  سه  برخالف   » بورن  جیسون   «
هیجان  از  نشانی  شد  می  آن  لحظه  هر  در  که 

با  کرد،  جستجو  را  نویسی  فیلمنامه  نبوغ  و 
مواجه  فیلمنامه  نام  به  ای  غیرمنتظره  مشکل 
است که فاقد کیفیت الزمه می باشد. سازندگان 
قهرمان  بازگرداندن  برای   » بورن  جیسون   «
 ، انگیز  هیجان  داستان  یک  به  پردردسرشان 
متوسل به ارائه انواع و اقسام اطالعات بی ارزش 
ِسری شده اند که در قسمت چهارم دیگر توانایی 
واقع  در  ندارد.  خود  با  را  مخاطب  کردن  همراه 
ای  کننده  قانع  دالیل  سازندگان  که  گفت  باید 
به  انزوایش  از  بورن  کردن جیسون  خارج  برای 
کار نگرفته اند و به کلیشه های رایج ژانر اکشن 
اکتفا کرده اند که درش عناوین پر سر و صدایی 
نظیر " امنیت ملی " به چشم می خورد؛ امنیتی 
که در سه قسمت قبل دالیل جذاب تری برای به 
خطر افتادنش در اختیار مخاطب قرار می گرفت!

داستان  به  که  هم  هایی  شخصیت  متاسفانه 
مسئول  از  ای  گسترده  بازه  و  اند  شده  اضافه 
شامل  را  ای  کرایه  قاتل  تا  گرفته  سیا   ارشد 
می شوند، فاقد عمق کافی هستند و بیشتر به تیپ 

میان  این  در  شخصیت.  یک  تا  هستند  نزدیک 
حتی قاتلی که برای از میان بردن جییسون بورن 
 به کار گرفته شده و عالوه بر دالیل حرفه ای، 
انگیزه های شخصی هم در کارش دخیل کرده، 
اول  گام  در همان  و  نمی شود  هرگز چند الیه 
کلیشه متوقف می شود. این وضعیت برای اثری 
که در سه قسمت قبل به خوبی شخصیت پردازی 

در آن انجام شده بود یک ضعف آشکار است.
کیفیت صحنه های اکشن » جیسون بورن « نیز 
در مقایسه به سه قسمت قبل دچار افت محسوسی 
را حفظ  و گرمای خود  اما کماکان هیجان  شده 
در  دست "  روی  دوربین  تکنیک "  است.  کرده 
خود  به  را  بیشتری  مراتب  به  های  تکان   اینجا 
می بیند که مخصوصاً در سکانس های گفتگو که 
تصویر دائما " زوم این ، زوم آوت " می شود، گیج 
کننده است. متاسفانه فارغ از فرمول مبارزات تن 
به تن که مختص به این سری بوده، سازندگان 
تمهید مناسبی جهت تعقیب و گریزهای خیابانی 
جز به آسمان رفتن دائم ماشین ها به کار نگرفته 

اند که باعث می شود » جیسون بورن « در بخش 
و  سبک  به  بخواهد  و  باشد  نوآوری  فاقد  اکشن 
سیاق سینمای اکشن در دهه ی گذشته مخاطبش 

را به هیجان بیاورد.
باید حضور  را  فیلم  نکته  ترین  مثبت  اینحال  با 
دانست  فیلم  اصلی  نقش  در  دیمون  دوباره مت 
است.  داده  فیلم  به  مجددی  جان  و  روح  که 
جیسون  پرتره عصبی  توانسته  خوبی  به  دیمون 
خوبی  به  تر  ضعیف  داستانی  در  اینبار  را  بورن 
به تصویر بکشد و ارزش حضورش در فیلم را به 
اثبات برساند. تامی لی جونز و وینسنت کسل نیز 
فیلم  بازیگران مشهوری هستند که در  از جمله 
رسند  می  ای  مرحله  به  کمتر  اما  دارند  حضور 
آلیشیا  را درک کرد.  رفتارشان  و  آنان  بتوان  که 
ویکاندر هم که مطابق فرمول اسکار گرفته ها، 
مدتی می بایست او را در نقش های عجیب و 

غریب ببینیم، حضور کم فروغی در فیلم دارد.
» جیسون بورن « در مقایسه با سه قسمت قبلی، 

اثر به مراتب ضعیف تری محسوب می شود. 
) در اینجا به فیلم مستقلی که با حضور جرمی رینر 

ساخته شد اشاره ای نمی کنیم (. 
با اینحال فیلم جدید گرین گراس کماکان سرگرم 
به  خستگی  تجربه  اجازه  قطعا  و  هست  کننده 

مخاطب خود نمی دهد. 
شده  شدیدتر  های  تکان  با   » بورن  جیسون   «
طرفداران  احتماال  رمقش  کم  داستان  و  دوربین 
که  زمانی  اما  رنجاند  خواهد  خود  از  را  بسیاری 
نگاهی به اکشن های امروز سینما می اندازیم، می 
توانیم به این نتیجه برسیم که تماشای » جیسون 
بورن « می تواند سرگرم کننده و لذت بخش باشد؛ 
و  سازندگان  تصمیم  برخالف  که  توضیح  این  با 
پایان بندی ترسناک فیلم که تداعی گر یک دنباله 
دیگر است، باید امیدوار باشیم که روند نزول سری 
فیلمهای » بورن « در همین نقطه به پایان برسد.

شاعـر: آرمـان مرادی

وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس کل سازمان 
به  نسبت  تا  است  خواسته  کشور  پزشکی  نظام 
اعالم نتیجه نهایی پرونده درمانی زنده یاد عباس 

کیارستمی اقدام شود.

دکتر سیدحسن هاشمی در نامه ای به دکتر علی 
رضا زالی با اشاره به طوالنی شدن مدت بررسی 
است:  آورده  کیارستمی  مرحوم  درمانی  پرونده 
تیم  زحمات  و  جنابعالی  عنایت  از  تشکر  ضمن 

تخصصی بررسی پرونده درمانی هنرمند ارجمند 
زنده یاد عباس کیارستمی، علیرغم گذشت یک 
حاصل  نتیجه ای  هنوز  قبلی  ابالغ  زمان  از  ماه 

نشده است.
وی تاکید کرده است: الزم است این پرونده فارغ 
از این که شاکی خصوصی دارد یا خیر، به صورت 
ویژه مورد بررسی قرار گیرد و پاسخ مناسب به 

پرسش های افکار عمومی ارائه شود.
نسبت  مردم  آگاهی  لزوم  به  اشاره  با  هاشمی 
است:  متذکر شده  پرونده  این  بررسی  نتیجه  به 
پرونده  امانت،  و  دقت  حفظ  با  فرمایید  دستور 
به اطالع ملت  نتیجه  هر چه سریع تر بررسی و 
شریف ایران برسد تا خدشه ای بر اعتبار آن نهاد 

صنفی وارد نیاید.
اشاره  ضمن  نامه  این  پایان  در  بهداشت  وزیر 
بهداشت  وزارت  توسط  پرونده  این  پیگیری  به 
درمان  بهداشت،  وزارت  نمایندگان  است:  آورده 
و آموزش پزشکی چون گذشته در تمام مراحل، 

همکاری الزم را به عمل خواهند آورد.

متن نامه وزیر بهداشت به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر زالی

رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی
تیم  زحمات  و  جنابعالی  عنایت  از  تشکر  ضمن 
تخصصی بررسی پرونده درمانی هنرمند ارجمند 
گذشت  علیرغم  کیارستمی،  عباس  یاد  زنده 
نتیجه ای  هنوز  قبلی  ابالغ  زمان  از  یک ماه 

حاصل نشده است. 
پرونده  این  است  الزم  می کنم،  تأکید  هم  باز 
خیر،  یا  دارد  خصوصی  شاکی  که  این  از  فارغ 
به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و پاسخ 
مناسب به پرسش های افکار عمومی ارائه شود. 
امانت،  و  دقت  حفظ  با  فرمایید  دستور  بنابراین 
پرونده هر چه سریع تر بررسی و نتیجه به اطالع 
اعتبار  بر  خدشه ای  تا  برسد  ایران  شریف  ملت 

آن نهاد صنفی وارد نیاید.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  نمایندگان 
پزشکی چون گذشته در تمام مراحل، همکاری 

الزم را به عمل خواهند آورد.

سوگل طهماسبی مقابل دوربین »بازگشت«

سوگل طهماسبی به عنوان یکی از نقش های اصلی 
و  کنندگی  تهیه  به  »بازگشت«  تلویزیونی  سریال 

کارگردانی حسین عامری مقابل دوربین رفت.
سریال »بازگشت« فیلمبرداری خود را هفته گذشته 
آغاز کرده و برخی از بازیگران اصلی از جمله حسن 

پورشیرازی، فریبا کوثری، کاوه خداشناس و امین 
تازگی سوگل  به  اند.  رفته  مقابل دوربین  گلستانه 
آغاز کرده است و در  را  بازی خود  نیز  طهماسبی 
روزهای آینده نیز هنرمندان دیگری به »بازگشت« 

اضافه خواهند شد.

این مجموعه تلویزیونی در ۱3 قسمت 4۰ دقیقه ای 
و با موضوعی اجتماعی و خانوادگی برای پخش در 
یکی از شبکه های سراسری تلویزیون آماده خواهد 
شد و تصویربرداری آن در گرگان و لوکیشن های 
ریزی های  برنامه  با  می شود.  انجام  شهر  حاشیه 
ماه  پایان شهریور  تا  تصویربرداری  گرفته  صورت 

ادامه خواهد داشت.
در خالصه داستان مجموعه تلویزیونی »بازگشت« 
آمده: زندگی می گذرد، با روزها و شب هایش، با 
اتفاقاتش و گذشته ای می سازد. گذشته ای که در 
زمان گم شده است اما بعضی از گذشته ها دوباره در 

آینده اتفاق می افتند و ما را در زمان گم می کنند.
کاوه خداشناس،  کوثری،  فریبا  پورشیرازی،  حسن 
امین گلستانه، مهران رجبی، زهره حمیدی، زهره 
بازیگرانی  نکیسا  نسرین  و  آقا  آل  صفوی، مهری 
هستند که تا به امروز حضور آنها در این مجموعه 
قطعی شده و در روزهای آینده چهره های دیگری 

نیز به جمع آنها اضافه خواهد شد.
از: تهیه کننده  عوامل سریال »بازگشت« عبارتند 
حسین  نویسندگان:  عامری،  حسین  کارگردان:  و 
مرجان  از:  طرحی  براساس  بهشتی،  رضا  عامری، 

اشرفی زاده، علی اصغری، برنامه ریز: امیر رونقی، 
دستیار اول کارگردان: صدرالدین صدرایی، دستیار 
دوم کارگردان: محمد ستوده، دستیار سوم کارگردان: 
نژاد،  طریقی  مریم  صحنه:  منشی  کیایی،  مهدی 
ناصر  مدیرتصویربرداری:  باستانی،  نیما  عکاس: 
دستیاران  حسینی،  میالد  بردار:  تصویر  کاووسی، 
گروه  رجبی،  رضا  کاووسی،  مهران  تصویر: 
جواد  حامدکاووسی-  میرزایی،  فرهاد  فیلمبرداری: 
دریایی، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی، 
دستیار  جعفردوست،  علی  صحنه:  طراح  دستیار 
دوم صحنه: امیر پیوندی، دستیاران لباس: یاسمن 
قربانی، راحله آقاخانی، صدابردار: مجید هاشمی پور، 
شعبانی،  بخشایی-جواد  علیرضا  لباس:  دستیاران 
طراح گریم: حسین اردستانی، مجریان گریم: مسعود 
منوچهر  تدوینگر:  الساداتی، سمیه حیدری،  رئیس 
صانعی، دستیار تدوین: مرتضی خصری، صداگذار: 
بابک حسناتی، موسیقی: احمد مهدی، مدیرتولید: 
رحیمی-مهدی  هادی  تولید:  گروه  رنجبر،  عابد 
رنجبر، خدمات: امراهلل رحمان زایی، فرشید سرگل 
زایی و ناظر کیفی: رضا ایمانی و مشاور رسانه ای و 

مدیر روابط عمومی: میثم محمدی.



استفاده زیاد از تلفن همراه پیرچشمی می آورد! 
پزشکان می گويند استفاده بيش از اندازه زياد از تلفن های 
پيرچشمی  موجب  الکترونيکی  های  گجت  ساير  و  همراه 
در  چشمی  اختالالت  معموال  شود.  می  پايين  سنين  در 
رفتن  بين  از  موجب  و  افتد  می  اتفاق  پيری  و  ميانسالی 
قابليت ارتجاعی عدسی چشم می شود. به گفته محققان، 
بيماری پيرچشمی كه عمدتا در سن ۴۰ سالگی روی می 
الکترونيکی  از گجت های  استفاده مکرر و مداوم  با  دهد، 

نظير موبايل در سنين پايين تر اتفاق می افتد.
استفاده بيش از اندازه از موبايل موجب می شود كه عدسی 
چشم زودتر از موعد سخت و ضخيم شود و قدرت ارتجاعی 
خود را از دست دهد. نتيجه آن، كاهش تدريجی توانايی 

چشم بر فوكس بر اشيای نزديک خواهد بود.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، در سال 2۰۰5 بيش 
از يک ميليارد نفر در دنيا مبتال به پيرچشمی بودند كه تا 

سال 2۰15 اين رقم دو برابر شده است.
در  افراد  بين  در  پيرچشمی  حتی  دادند  هشدار  محققان 
اوايل سنين 3۰ سالگی هم مشاهده شده است. عالنم اين 
بيماری شامل تاری ديد، ضعف بينايی يا سردرد است كه در 
بين جوانانی كه ساعات طوالنی از گجت های الکترونيکی 

نظير موبايل يا تبلت استفاده می كنند مشاهده می شود.

توصیه های طالیی برای خوردن غذای سالم 
در رستوران

 محققـان چند توصيه مهم را در اين زمينه ارائه كـرده اند:
مواد تشکيل دهنده غذای خود را بشناسيد: بسياری 
مواد  ها،  دهنده  طعم  نمک،  از  مملو  رستوران  غذاهای  از 
از  قبل  رو  اين  از  هستند  شده  تصفيه  شکر  و  نگهدارنده 
 ورود به رستوران جديد از موادی كه در غذای آنها به كار 
سايت  در  معموال  اطالعات  اين  شويد.  مطلع  رود  می 

رستوران موجود است.
سس ها: اگر مايليد با غذای خود سس تناول كنيد بهتر است 
قيمت  ارزان  نيز سس های  و  از سفارش سس های سفيد 
بپرهيزيد زيرا معموال مملو از شکر و نمک هستند. توصيه می 
شود از سس هايی كه با روغن ها درست می شوند مانند سس 

روغن زيتون و ليمو و يا سركه سفيد استفاده كنيد.
انواع سوپ: از خوردن سوپ ها كه معموال مملو از نمک 

هستند بپرهيزيد.
مواد تشکيل دهنده  به  هنگام سفارش همبرگر  همبرگر: 
اصلی مانند نان، گوشت، كاهو و گوجه اكتفا كنيد و از مواد 
اضافی مانند ژامبون يا پياز سرخ شده بپرهيزيد و مصرف 

سس كچاپ و باربيکيو را به حداقل برسانيد.
برای  شده  سرخ  مرغ  به  شده  بريان  مرغ  مصرف  مرغ: 

كاهش ميزان روغن و نمک ترجيح دارد.
ساندویچ: هنگام سفارش ساندويچ نان كامل را كه غنی 
شده با غالت و فيبر است انتخاب كنيد و از مصرف مواد 
گوشتی مانند ژامبون و كباب تركی بپرهيزيد زيرا مملو از 
طعم دهنده های مصنوعی، نمک و مواد نگهدارنده هستند. 
بهتر است سبزيجات بيشتری در ساندويچ خود قرار دهيد.

حجم وعده غذایی: معموال حجم وعده غذايی رستوران 
برای يک نفر بسيار زياد است از اين رو توصيه می شود كه 

غذای خود را با ديگران شريک شويد.

6 عادت برای پیشگیری از حمله ی قلبی
درست است كه همه ی حمالت قلبی قابل پيشگيری نيستند. 
با اين وجود با برخی عادات سالم در زندگی می توان تا حد 

زيادی از فاكتورهای خطرساز پيشگيری كرد.
پایين آوردن فشارخون

فشارخون به فشار باالی خون شديد می گويند. اين مشکل 
زياد می كند.  را  و عروقی  قلبی  بيماری های  و  خطر سکته 
اولين گام موثر در مديريت فشارخون كنترل منظم آن است. 
درمان های الزم برای فشارخون باال شامل رژيم غذايی كم 
نمک، مديريت وزن، ورزش منظم و كنترل استرس می باشد.

کنترل بيماری های قلبی
بيماری های قلبی ممکن است در زمان تولد وجود داشته 
اين  شود.  ايجاد  ارثی  سابقه ی  با  زندگی  در  بعدها  يا  و 
يا  و  ديابت  چاقی،  وراثت،  نتيجه ی  می توانند  مشکالت 
شامل  می توانند  قلبی  بيماری های  باشند.  باال  كلسترول 
حامی  خونی  رگ های  بيماری  كرونر،  عروق  بيماری های 
قلب، مشکالت دريچه ی قلب، بيماری های ماهيچه ی قلب، 
باشند. راه های  نامنظم  يا ضربان قلب  بزرگ شدن قلب و 
قلبی وجود دارد  بيماری های  برای مديريت  موثر بسياری 
كه بستگی به علت بيماری دارند.در مورد مسئله ی وراثت 

بهترين راه داشتن چک آپ های منظم نزد پزشک است.
کنترل کلسترول باال

كلسترول باال باعث بيماری های قلبی و عروقی می شود. اين 
مشکل اغلب نتيجه ی يک رژيم غذايی با چربی های ناسالم 
زياد است. پايين آمدن كلسترول نياز به يک رژيم غذايی با 

چربی متعادل، ورزش و گاهی مديتيشن دارد.
کنترل دیابت

اين  است.  خون  قند  ساز  و  سوخت  در  اختاللی  ديابت 
ايجاد  بعدها  يا  و  بوده  تولد  بيماری ممکن است در زمان 
شود. افراد مبتال به ديابت نوع 1 بايد مرتباً سطح قند خون 
بيماران  تزريق كنند.  انسولين  اغلب  و  خود را چک كرده 
ديابت نوع2 نياز به كنترل رژيم غذايی، كنترل وزن و گاهی 

مديتيشن بری حفظ سطح قند نرمال خون دارند.
ترک سيگار

سيگار عامل بيماری های قلبی و عروقی و فشارخون باالست. 
ترک سيگار ممکن است سخت باشد. راه های مختلف مانند 
نيکوتين،  مصرف  الگوهای  سيگار،  ترک  گروه های  مشاوره، 
كنترل رفتار و برنامه های ترک سيگار می توانند به شما كمک 
كنند. بسياری از اثرات مضر سيگار پس از مدتی از ترک آن 

رفع می شوند.
مدیریت استرس

استرس می تواند با افزايش خطر فشارخون، بيماری های قلبی 
و عروقی باعث باال رفتن خطر سکته شود. مديريت حاالت 
روحی، استرس و نگرانی شامل تالشی سخت برای كنترل بر 
واكنش های رفتاری و احساسی است. برای كنترل بهينه ی 
درباره ی روش های  است.  به تالشی درازمدت  نياز  استرس 
كنترل استرس و باال بردن ميزان آرامش بيشتر تحقيق كنيد.

سالمت

خطر مصرف نوشابه های انرژی زا  
برای سالمت قلب

يافته های مطالعاتی نشان می دهد نوشيدن بيش از اندازه 
خطر  به  را  قلب  سالمت  تواند  می  زا  انرژی  های  نوشابه 
اندازد. مطالعه محققان تنها بر روی يک مرد چاق 28 ساله 
بعد از مراجعه به اورژانس به دليل باال آوردن خون انجام 
اورژانس  فرد در بخش  اين  معاينه  زمان  پزشکان در  شد. 
بسيار  وی  قلب  ضربان  فقط  نشدند  خاصی  مورد  متوجه 
سريع و 13۰ ضربان در دقيقه بود؛ در حاليکه ضربان عادی 

قلب بايد 6۰ تا 1۰۰ تپش در دقيه باشد.
بعد از معاينات مشخص شد اين مرد مبتال به فيبريالسيون 
دو  روزی  بيمار  اين  آنکه،  تر  مهم  و  است.  بوده  دهليزی 
نوشابه انرژی زا مصرف می كرده كه به معنای مصرف 32۰ 

ميليگرم كافئين است.
بسياری از دانشجويان و كارگران شيفتی برای حفظ تمركز 
خود به هنگام خستگی كافئين يا نوشيدنی انرژی زا مصرف 
از  بيش  مصرف  دهند  می  هشدار  پزشکان  اما  كنند.  می 
 Red Bull، Monster، اندازه نوشابه های انرژی زا نظير
Amp، Burn می تواند برای سالمت بدن، بخصوص قلب، 

خطرناک باشد.
قهوه  فنجان  يک  كه  است  جالب  هم  نکته  اين  به  توجه 
زا  انرژی  نوشابه  به  بيشتری نسبت  معموال حاوی كافئين 
است )۹5تا 2۰۰ ميليگرم در مقابل ۷۰ تا 8۰ ميليگرم(. 
اما نوشيدنی های انرژی زا خطر بيشتری داشته و موجب 

تغيير در ريتم ضربان قلب و افزايش فشارخون می شوند.
اين است كه ساير مواد تشکيل دهنده  استدالل محققان 
كه در نوشابه های انرژی زا وجود دارد نظير تائورين، نقش 

اصلی را در اسيب به بدن ايفاء می نمايد.
از اينرو محققان با توجه به اين مطالعه موردی، بر ارتباط 
تاكيد  انرژی زا و مشکالت قلبی  بين مصرف نوشابه های 

می نمايند.

 گام هایی برای جلوگیری از سکته مغزی
باال  ابتال به سکته مغزی را  باال و ديابت خطر  فشار خون 
می برد. صرف نظر از سن و سابقه خانوادگی، سکته مغزی 
يک بيماری اجتناب ناپذير است؛ اگر عوامل خطر مرتبط 

با آن كنترل نشوند.
با اين حال پيشنهادهايی برای معکوس كردن خطر ابتال به 

سکته مغزی وجود دارد:
باال يک عامل خطر بزرگ  كنترل فشار خون: فشار خون 
برای ابتال به سکته مغزی هم در زنان و هم در مردان است 
كنترل  كند.  می  بيشتر  برابر   ۴ تا  دو  را  آن  بروز  و خطر 
فشار خون باال و نگه داشتن آن در حالت ايده آل، كمتر 
از 12۰/8۰ برای پيشگيری از سکته مغزی ضروری است. 
كاهش نمک در رژيم غذايی به كمتر از 15۰۰ ميلی گرم 
همبرگر،  مانند  پركلسترول  غذاهای  از  اجتناب  روز،  در 
پنير و بستنی، خوردن ۴ تا 5 وعده ميوه و سبزی در روز، 
مصرف دو تا سه وعده ماهی در هفته و چند وعده روزانه 
دقيقه   3۰ روزانه  انجام  چرب،  كم  لبنيات  و  كامل  غالت 
ورزش، ترک سيگار، و در صورت نياز مصرف داروهای فشار 

خون، برای كنترل فشار خون ضروری است.
از دست دادن وزن: چاقی و عوارض مرتبط با آن از جمله 
فشار خون باال و ديابت، خطر ابتال به سکته مغزی را باال 
از  كه  بدانيد  را  اين  داريد،  وزن  اضافه  شما  اگر  برد.  می 
دست دادن 1۰ پوند وزن و يا حتی كمتر از آن می تواند 
داشته  مغزی  به سکته  ابتال  كاهش خطر  در  واقعی  تاثير 
باشد. هدف، نگه داشتن شاخص توده بدنی زير عدد 25 
است. برای رسيدن به اين هدف كمتر از 2۰۰۰ كالری در 
روز دريافت كنيد، افزايش فعاليت های هوازی مانند پياده 

روی، در روز ضروری است.
دهليزی  فيبريالسيون  دهليزی:  فيبریالسيون  درمان 
باعث  كه  است  قلب  ضربان  شدن  نامنظم  از  نوع  يک 
ابتال به سکته مغزی می شود.  لخته شدن خون و خطر 
را  مغزی  سکته  به  ابتال  خطر  دهليزی   فيبريالسيون 

5 برابر می كند و بايد درمان آن جدی گرفته شود. 
اگر عالئمی مانند تپش قلب يا تنگی نفس داريد، با پزشک 
به رقيق كننده  نياز  بگيريد، شما ممکن است  تان تماس 
های خون مانند آسپرين با دوز باال و يا وارفارين به منظور 
فيبريالسيون دهليزی  از  ناشی  كاهش خطر سکته مغزی 

داشته باشيد.
درمان دیابت: داشتن قند خون باال خطر تشکيل لخته و 
در نهايت سکته مغزی را افزايش می دهد. كنترل قند خون 
در محدوده هدف، استفاده از رژيم غذايی متعادل، ورزش 
و دارو برای كنترل قند خون ضروری است. برای اطمينان 
بار تست هموگلوبين از سطح قند خون حداقل سالی دو 

A1Cرا انجام دهيد. 
در اين تست ميزان گلوكز متصل به گلبول های قرمز خون 
مشخص می شود كه يکی از نشانه های كنترل قند خون 

در سه ماه گذشته است. 
برای  باشد.  درصد   ۷ از  كمتر  هموگلوبينA1Cبايد  ميزان 
با  را  روزانه  خون  قند  ميزان  توانيد  می  بيشتر  اطمينان 
دستگاه خانگی كنترل قند خون بسنجيد. عدد آن پيش از 
صرف غذا بايد بين ۹۰ تا 13۰ ميلی گرم در دسی ليتر و 
يک تا دو ساعت بعد از صرف غذا، كمتر از 18۰ ميلی گرم 

در دسی ليتر باشد.
اشکال  به  را  لخته  تشکيل  خطر  سيگار  سيگار:  ترک 
مختلف افزايش می دهد؛ از جمله از طريق افزايش غلظت 
خون و تجمع پالک در رگ ها. همراه با يک رژيم غذايی 
سالم و ورزش منظم، ترک سيگار يکی از شيوه های مهم 

زندگی برای كاهش خطر سکته مغزی است.

سالمت

نمایش عمومی  به  بزرگترین هواپیمای جهان 
گذاشته شد.

این هواپیمای غول پیکر که Airlander ۱۰ نام 
دارد در ابتدا برای ارتش آمریکا و به عنوان یک 
سیستم پروازی شاخص با قابلیت پرواز به مدت 
طوالنی و شناسایی دقیق محیط اطراف طراحی 
و ساخته شده بود اما حاال با اصالحاتی که در آن 
صورت گرفته به عنوان یک وسیله حرکتی غول 
پیکر برای اهداف غیرنظامی، برنامه های علمی 

و توسعه گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد.
بریتانیا  بزرگترین هواپیمای جهان در حالی در 
رونمایی شد که طی آن چندین مورد آزمایش 
مختلف زمینی بر روی آن صورت گرفت تا همه 
چیز برای نخستین پرواز آزمایشی آن مهیا شود.

آژانس ایمنی هوانوردی اروپا )EASA( مجوز 
الزم برای پروازهای آزمایشی این غول پرنده 
راه  بر سر  مانعی  دیگر  تا  است  را صادر کرده 

صعود آن به آسمان وجود نداشته باشد.
این کشتی هوایی که 92 متر طول و 43.۵ متر 
عرض دارد به گونه ای طراحی شده که در برابر 
بادهای شدیدی به سرعت ۱۵7 کیلومتر به خوبی 
مقاومت می کند. پیشتر این سیستم پروازی برای 
اهداف نظامی ارتش آمریکا طراحی شده بود و 
پرواز  نخستین  نیز  سال 2۰۱2  در  اینکه  جالب 
خود را انجام داد. این هواپیما توانست در آن پرواز 
به حالت شناور  به مدت ۵ روز در هوا  تاریخی 
باقی مانده و تا ۱۰ تن بار را نیز با خود در آسمان 
نگاه دارد. در آن پرواز Airlander ۱۰ تا ارتفاع 
۶۱۰۰ متری زمین صعود کرده و به سرعت ۱4۸ 

کیلومتر بر ساعت نیز رسید.
با این حال بنابه دالیل فنی، پروژه در سال 2۰۱3 
متوقف شد و حاال با به روزرسانی های متعدد و 
انجام اصالحات بنیادین به عنوان یک سیستم 

پروازی غیرنظامی سر از بریتانیا درآورده است.

بزرگترین هواپیمای جهان را ببینید

فناوری  به  مجهز  تاپی  لپ  از  است  قرار  اپل 
حسگر اثر انگشت رونمایی کند.

بعداز اینکه استفاده از فناوری حسگر تشخیص 
اثر انگشت کاربر در بعضی از برندهای معروف 
های  زمزمه  بار  این  یافت  رواج  همراه  گوشی 
بکارگیری این فناوری در لپ تاپ هم به گوش 

می رسد.
در همین حال یکی از منابع آگاه و نزدیک به 
اپل اعالم کرد، قرار است این شرکت در مدل 
جدید لپ تاپ »مک بوک پرو« از دکمه پاور 
مجهز به تشخیص هویت کاربر استفاده کند که 
در آن از فناوری خوانش اثر انگشت بهره برده 
می شود. این در حالی است که چنین فناوری 

پاد  آی  و  آیفون  گوشی  جدید  های  مدل  در 
اپل دیده می شود. البته تا کنون از چگونگی 
است.  نشده  منتشر  اخباری  آن  دقیق  عملکرد 
همچنین این منبع آگاه اعالم کرد، قرار است 
دکمه حروف F۱ تا F۱۰ بر روی صفحه لمسی 
کیبورد OLED مک بوک به صورت شخصی 

سازی شده در بیاید.
یعنی کاربر با فشردن آنها بتواند به اپلیکیشن ها 
و شورت کات های متعددی برسد. برای مثال با 
استفاده از دکمه های شخصی سازی شده حرف 
F بتوان محل تنظیم صدا را بر روی صفحه کلید 
به دلخواه تغییر داد. انتظار می رود مک بوک 

جدید اپل در پاییز عرضه و رونمایی شود.

محققـان راهی بـرای هک کـردن پیکسل هـای 
بسیار  روشی  اند،  یافته  ای  رایانه  نمایشگرهای 
 نامتعارف برای سرقت اطالعات و نفوذ به شبکه های

رایانه ای که به عقل کمتر کسی می رسد.
امنیتی  کنفرانس  در  حاضر  محققان  گذشته  روز 
DEF CON اعالم کردند توانسته اند پیکسل های 
نمایشگرها شرکت دل را از طریق مهندسی معکوس 

و بررسی نحوه عملکرد آنها هک کنند.

کاتاریا  جاتین  و  چی  انگ  که  محقق  دو  این 
نام دارند، با باز کردن و بررسی دقیق قطعات 
نمایشگر Dell U2410 به این نتیجه رسیدند 
یاد  نمایشگر  داخل  کننده  کنترل  سیستم  که 
شده برای تغییر و افزودن پیکسل های تخریب 

گر به کل صفحه نمایش قابل استفاده است.
آنها می گویند از این طریق می توان جزییات 
صفحات وب در حال نمایش را دستکاری کرد 
و کاربران را فریب داد. آنها به عنوان نمونه با 
دستکاری پیکسل های یک نمایشگر موجودی 
تغییر  دالر  میلیون  یک  به  صفر  از  را  حسابی 
دادند. معموال هکرها برای این کار چاره ای جز 
نفوذ به سایت های تجارت الکترونیک ندارند، 
را  نمایشگر  پیکسل  چند  تنها  بار  این  آنها  اما 

دستکاری کرده و به جای صفر عدد یک را بر 
روی سیستم در معرض دید کاربران قرار دادند.

البته اعمال این روش هکری کار ساده ای نیست 
و دو محقق یاد شده بیش از دو سال از عمر خود 
را صرف پیشبرد این ایده کردند. انجام چنین هکی 
بدون درک عمیق و دانش گسترده فنی مهندسی 
از نحوه عملکرد نمایشگرهای ساخت شرکت های 
مختلف ممکن نیست و لذا بعید است چنین روش 
هکی در آینده به طور گسترده به کار گرفته شود. 
اما نفس انجام چنین کاری نشان می دهد که 
دنیای فناوری و رایانه تا چه حد در برابر حمالت 

کالهبرداران آنالین آسیب پذیر است.
پذیری محدود  این آسیب  محققان می گویند 
به نمایشگرهای ساخت دل نیست و مشکالت 

و  ایسر  سامسونگ،  نمایشگرهای  در  مشابهی 
اچ پی وجود دارد که هک کردن و دستکاری 
پیکسل های آنها را هم ممکن می کند. آنان 
و  نمایشگرها  این  افزار  میان  امنیتی  ضعف 
روش ناایمن به روزکردن آنها را در ایجاد چنین 

مشکلی تاثیرگذار می دانند.
مستلزم  نوع حمالت هکری  این  موفق  اجرای 
دسترسی به پرت های اچ دی ام آی یا یو اس بی 
است و با اجرای آن زمینه برای ارسال انواع باج 
افزار به رایانه کاربر فراهم می شود. باج افزارها نرم 
افزارهای مخربی هستند که با قفل کردن رایانه 
دسترسی کاربر به فایل های خود را ناممکن می 
کنند و کاربر تنها با پرداخت باج مالی به هکرها 

می تواند به این داده ها دسترسی یابد.

بدافزار  شناسایی  به  موفق  تی  آی  کارشناسان 
پیشرفته جاسوسی شدند.

و  »کـاسپرسکـی«  پیشگـام  شـرکت  دو 
کردند  اعالم  افزار  نرم  در عرصه  »سیمانتک« 
ای  رفته  پیش  افزار  بد  کشف  به  موفق   که 
کشور  یک  اطالعاتی  سرویس  با  که  اند  شده 

در ارتباط است.
 Project Sauro نام این بدافزار جاسوسی را

Remsec Strider گذاشته اند. 
این  »سیمانتک«  شرکت  مقامات  گفته  به 
 7 حداقل  در  رایانه   3۶ به  نفوذ  برای  بدافزار 
سازمان مختلف در سراسر جهان از سال 2۰۱۱ 
کنون  تا  است.  شده  طراحی  بعد  به  میالدی 
بدافزار پیشرفته جاسوسی از اشخاص مختلفی در 
روسیه، ایرالین های چین، یک سازمان در سوئد 

و سفارت بلژیک جاسوسی کرده است.
کرد،  اعالم  »کاسپرسکی«  شرکت  همچنین 
تحقیقات  مراکز  نام  توان  می  فهرست  این  در 
علمی، تاسیسات نظامی، شرکت های مخابرات 

و موسسات مالی را اضافه کرد.
شده  شناسایی  تازگی  به  پیشرفته  بدافزار  این 
فعال  میالدی   2۰۱۱ سال  از  حداقل  و  است 

بوده است. 
طراحی  نوع  به  آن  هنگام  دیر  شناسایی  دلیل 
خاص بدافزار بر می گردد که از الگوهای امنیتی 
بدافزار  جستجو  برای  کارشناسان  معموال  که 

استفاده می کنند، بهره نبرده است.
این بدافزار زمانی شناسایی شد که یک سازمان 
درخواست  »کاسپرسکی«  شرکت  از  دولتی 
ترافیک  در  را  معمول  غیر  فرآیند  یک  کنترل 

شبکه خود داده بود.
بدافزار پشرفته می تواند به تمام خطوط شبکه 
رخنه کند و رمزعبور، کلیدهای رمز، آدرس آی 
های  داده  دیگر  و  پیکربندی  های  فایل  پی، 

رایانه ها را استخراج کند.
سپس اطالعات بدست آمده بر روی یک »درایو 
یو اس بی« ذخیره می  کند که ویندوز آنها را 

به عنوان وسیله تایید شده تشخیص می دهد.

کردند:  اعالم  فلوریدا  ایالت  محلی  مقامات 
تعداد قربانیان حمله باکتری گوشتخوار رو به 
افزایش است. زاچاری موتال یکی از قربانیان 
آلوده به باکتری گوشتخوار عنوان کرد: سال 
گذشته به همراه خانواده برای تفریح به ساحل 
از  قبل  متاسفانه  رفتیم،  فلوریدا  غربی  جنوب 
ورود به آب پای راستم دچار خراشیدگی شد 

که من بی توجه به دریا رفتم.
روز  از گذشت یک  افزود: پس  ادامه  در  وی 
از زمان ورود به آب متاسفانه به علت عفونت 
و  کردم  مراجعه  اورژانس  بخش  به  پا  شدید 
نمونه برداری  از  پس  بیمارستان  درمانی  کادر 
از زخم دریافتند که محل زخم توسط باکتری 
عفونی   vibrio vulnificus خطرناک 
از  پس  عفونت  شدت  متاسفانه  است.  شده 
تنها یک روز تا حدی پیشرفت کرده بود که 

پزشکان پای راستم را قطع کردند.

کرد:  اعالم  فلوریدا  ایالت  بهداشت  سازمان 
معموال   vibrio vulnificus باکتری 
احتمال  و  می شود  تکثیر  شور  و  گرم  آب  در 
عفونت زایی آن کم است، با این حال به مردم 
توصیه می شود که به هیچ عنوان با زخم باز 
ایمنی  سیستم  که  کسانی  و  نشوند  آب  وارد 
آب های  به  ورود  از  باید  نیز  دارند  ضعیفی 
مستعد خودداری و برای تفریح به استخرهای 

بهداشتی مراجعه کنند.
از سال 2۰۱4 تاکنون سه نفر به این باکتری 
کشنده مبتال شدند که دو نفر از آنها به علت 

شدت عفونت جان خود را از دست داده اند.
این  تکثیر  احتمال  که  معتقدند  محققان 
وجود  تفریحی  بیشتر ساحل های  در  باکتری 
با  هرگز  می شود  توصیه  همه  به  پس  دارد 
زخم باز و حتی خراشیدگی کوچک وارد آب 

دریا نشوند.

مک بوک جدید با قابلیت حسگر اثرانگشت در راه است

هکرها به پیکسل های نمایشگرهای رایانه ای هم رحم نکردند

باکتری گوشتخوار پای یک مرد را یک بدافزار جاسوسی جدید کشف شد
در ساحل فلوریدا خورد!

کاربر  میلیون   9۰۰ از  بیش  کمین  در  هکرها 
گوشی هوشمند نشسته اند.

کارشناسان مسائل امنیتی اعالم کردند، در چهار 
شرکت  ساخت  درایورهای  افزار  نرم  قسمت 
ریز  درصد   ۸۰ حدود  در  که   Qualcomm
کند،  می  تولید  را  هوشمند  گوشی  های  تراشه 
نقاط آسیب پذیر وجود دارد که می تواند موجب 

هک شدن تلفن های هوشمند آندروید شود.
قسمت  چهار  این  تی  آی  حوزه  کارشناسان 
به  اند.  کرده  نامگذاری   QuadRooter را 
گفته آنها با ساخت یک بد افزار توسط هکرها، 
امکان  کاربرها  گوشی  اطالعات  به  دسترسی 

پذیر خواهد بود.
گفته می شود در صورت دسترسی هکرها به 
گوشی  کامل  کنترل  امکان  ضعف،  نقاط  این 
توانند  می  و  شود  می  مهیا  آنها  برای  کاربر 
ضمن  کنند  جابجا  و  حذف  تغییر،  را  ها  فایل 

همچنین  و  اپلیکیشن  کردن  اضافه  اینکه 
دوربیـن،  نمـایشگر،  صفحـه  بـه  دستـرسی 
را  همراه  گوشی  اطالعات  سایر  و  میکروفون 

در اختیار خواهند داشت.
کارشناسان آی تی اعالم کردند، گوشی هایی 
که بیشتر در معرض خطر قرار دارند عبارتند از 
 ،Edge 7 اس  و   7 اس  گلکسی  سامسونگ 
 Nexus گوگل    ،Z Ultra اکسپریا  سونی 
و   9 ام  وان  سی  تی  اچ   ،۶P  and  ۶  ,۵X
 ،V۱۰  و G۵  ،G4 اچ تی سی ۱۰، ال جی
و3،   2  ،۱ پالس  وان   ،Moto X  موتوروال

بلک بری Priv، بلک فون ۱ و 2 هستند.
 QuadRooter Scanner در حال حاضر اپلیکیشن
به صورت رایگان در گوگل پلی در دسترس کاربران 
است تا با نصب آن و بررسی گوشی خود، نقاط ضعف 
پیشنهاد  حفاظتی  های  برنامه  با  و  کنند  پیدا  را  آن 

شده، امنیت موبایل خود را ارتقاء دهند.

بیش از ۹۰۰ میلیون گوشی هوشمند 
در معرض حمله سایبری

7 گوانگون
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بررسی عملکرد سرپرست جدید باشگاه استقالل 
حل  برای  اراده ای  که  می دهد  نشان  فوتسال  در 
مشکالت فوتسال در چند سال گذشته وجود نداشته 
و یا اگر هم بوده، ضمانت اجرایی پایینی داشته است.

روز  دو  که  افتخاری  سیدرضا  مهر،  گزارش  به 
پیش به عنوان سرپرست باشگاه استقالل انتخاب 
در  و  یافت  حضور  باشگاه  در  دوشنبه  روز  شد، 
اولین مصاحبه خود در جمع خبرنگاران اعالم کرد 
»مطمئنا اگر من در استقالل موفق نشوم، دیگران 
می رسد  نظر  به  شوند.«  موفق  نمی توانند  هم 
افتخاری به موفقیتش در این باشگاه که مدیریت 
آن چیزی کمتر از مدیریت یک وزارتخانه ندارد، 
به  گذرا  و  کلی  نگاهی  ولی  است  امیدوار  بسیار 
عملکرد وی در کمیته فوتسال و در بخش های 

مختلف می تواند گویای مسائل دیگری باشد.
با  چالش  و  فوتسال  ملی  تیم  سرمربی 

مربیان داخلی
افتخاری بعد از انتخابش به عنوان رئیس کمیته 
به  را  اسپانیایی  کاندالس«  »خسوس  فوتسال، 

عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال انتخاب و اعالم 
با خسوس در سر  برنامه چهار ساله ای  کرد که 
دارد. با وجود اینکه افتخاری مدام از حمایت کامل 
از خسوس صحبت می کرد ولی از انعقاد قرارداد 
چهارساله با خسوس امتناع می ورزید و هرچندماه 
سرمربی  با  فراوان  کشمکش  از  بعد  و  یکبار 
افتخاری  را تمدید می کرد.  او  اسپانیایی، قرارداد 
به  داخلی  مربیان  از دست  فرار  برای  بیشتر  که 
خسوس پناه برده بود، حتی نتوانست این سرمربی 
را در تیم ملی حفظ کند و به خاطر پایبند نبودن 
این  با خسوس،  مالی  قرارداد  به  فوتسال  کمیته 
مربی پیش از جام ملتهای آسیا ایران را ترک کرد 
تا هدایت تیم ملی در نهایت به مربی داخلی یعنی 

سیدمحمد ناظم الشریعه برسد.
از  آمـدن  پـایین  و  آنـی  تصمیمـات 

موضعگیری های قبل
یکی از عادت های سرپرست جدید باشگاه استقالل 
در کمیته فوتسال گرفتن تصمیمات آنی بوده است. 
به عنوان مثال زمانی که مذاکرات کمیته فوتسال 

ایران  به  کاندالس  خسوس  بازگرداندن   برای 
با  که  کرد  تاکید  افتخاری  ماند،  نتیجه  بی 
گزینه های دیگر وارد مذاکره شده و از خسوس 

انتقادات تندی را مطرح کرد. 
با وجود این و وقتی خسوس برای بازگشت چراغ 
کوتاه  خود  موضع  از  زود  خیلی  داد،  نشان  سبز 
آمد و گفت که خسوس سرمربی تیم ملی باقی 
در جام  برای حضور  ماند. خسوس حتی  خواهد 
تکلیف  تا  کرد  سفر  ایران  به  آسیا  باشگاه های 
ایران را ترک  قراردادش نهایی شود ولی بازهم 
کرد ولی با این حال کمیته فوتسال تا چند هفته 
مدام از ادامه کار او در تیم ملی صحبت می کردند.

نقطه  پخش،  حق  و  لیگ  برگزاری 
تاریك کارنامه افتخاری در فوتسال

یکی از نکات قابل بحث کارنامه افتخاری در فوتسال، 
گرفتن حق پخش و برگزاری منظم مسابقات لیگ 
برتر بوده است. افتخاری هرچند در مصاحبه هایش 
در  مدیریتش  نحوه  از  که  انتقاداتی  به  واکنش  در 
فوتسال می شود، مدام »بازگشت آرامش به فوتسال« 
را به عنوان کار اصلی خود گوشزد می کند ولی در 
نحوه برگزاری مسابقات و مهمتر از آن حق پخش 
بازی ها، عملکرد وی و مجموعه زیردست او قابل دفاع 
نیست. افتخاری در دو، سه سال گذشته اراده ای برای 
گرفتن حق پخش فوتسال نداشت و مذاکراتش در 
این ارتباط بی نتیجه ماند. در نحوه برگزاری مسابقات 
هم مشکالت زیادی وجود داشته و حتی دارد. در حال 
برتر گذشته ولی  لیگ  از مسابقات  حاضر دو هفته 
تکلیف یک تیم هنوز مشخص نیست و احتمال دارد با 
وجود شروع مسابقات، لیگ ۱3 تیمی شود! این اتفاق 
سال گذشته هم و در نیم فصل رخ داد زمانی که تیم 
کاشی نیلو به خاطر مشکالت و اختالفاتش با هیات 
فوتبال اصفهان قید تیمداری را زد و کمیته فوتسال 

فقط نظاره گر کاهش تیم های لیگ برتری بود.
کوران  در  زنی  داور  و  بطری ها  پرتاب 

مسابقات لیگ
بودن  پایین  به  می توان  باال،  مسائل  بر  عالوه 
ضمانت اجرایی تهدیدهای کمیته فوتسال در مقابل 
تخلفات هم یاد کرد. پرتاب بطری در چند سال 
اخیر و از زمان مدیریت افتخاری در فوتسال اوج 
گرفت و حتی سه فصل پیش شائبات زیادی را در 
لیگ که منجر به سقوط یک تیم شد، ایجاد کرد. 
درگیری ها هم در لیگ نه تنها کاهش نیافت که 
حتی کار به جایی رسید که سال گذشته در یکی 
از مسابقات، داور یکی از این رقابت ها کتک خورد.
روابط بین الملل ضعیف کمیته فوتسال

فوتسال،  در  افتخاری  نقاط ضعف  تمام  به  باید 
را  فوتسال  کمیته  ضعیف  الملل  بین  روابط 
مورد،  در چند  به جز  افتخاری  کرد.  اضافه  هم 
موارد  در  فوتسال  ملی  تیم  برای  نتوانست 
ضروری مسابقات تدارکاتی قوی و خوب فراهم 
کند و چه بسا اگر اقدامات کمیته فنی و توسعه 
نبود، همین حضور در مسابقات گرندپری و بازی 
با ایتالیا در سال گذشته هم جور نمی شد. در حال 
جز  به  جهانی  جام  از  قبل  ملی  تیم  حاضر هم 
تورنمت تایلند و بازی با ازبکستان )که این دو 
هم با تالش کمیته فنی و توسعه فراهم شده( 
دیدارهای تدارکاتی دیگری ندارد و این موضوع 
داشته  پی  در  را  ملی  تیم  فنی  کادر  نگرانی 
جدید  سرپرست  دید  باید  شرایط  این  با  است. 
به  خود  ورزشی  سابقه  از  که  استقالل  باشگاه 
عنوان بهترین پشتوانه اش برای کار در استقالل 
تعداد  کاری  روز  اولین  در  البته  و  می کند  یاد 
قهرمانی های این تیم در آسیا را اشتباه می گوید، 

تا چه زمانی می تواند در این مسند باقی بماند.

گرفتن تصمیمات آنی، ضعف در 
روابط بین الملل و ریاست یک لیگ جنجالی!

پوگبا: 
مورینیو مرا به بازیکن بهتری تبدیل می کند

پل پوگبا، خرید جدید منچستریونایتد معتقد است که مورینیو 
با  دیروز  پوگبا  کرد.  خواهد  بدل  بهتر  بازیکنی  به  را  وی 
قراردادی ۵ ساله به ارزش 93.4 میلیون پوند از یوونتوس به 
منچستریونایتد پیوست. او 4 سال پیش یونایتد را به عنوان 
بازیکن آزاد ترک کرده و راهی یووه شده بود. پوگبا چهارمین 

خرید فصل یونایتد پس از بایلی، مخیتاریان و زالتان است.

بازگشت ریبری به تمرینات بایرن مونیخ
ریبری،  فرانک  دورتموند،  مقابل  آلمان  سوپرکاپ  آستانه  در 

ستاره فرانسوی مونیخی ها به تمرینات این تیم بازگشت.
به  آلمان  سوپرکاپ  چارچوب  در  یکشنبه شب  مونیخ  بایرن 
تمرینات  به  ریبری  بازگشت  رفت.  خواهد  دورتموند  دیدار 
این  هواداران  برای  کننده  خوشحال  خبری  تواند  می  بایرن 
تیم باشد. ریبری که در دیدار مقابل رئال مادرید مصدوم شده 
به  انفرادی  تمرینات  و  نقاهت  دوران  گذراندن  از  پس  بود، 
تمرینات بازگشته است. همچنین گفته می شود ژابی آلونسو و 
داگالس کاستا هم آماده حضور در میدان و دیدار با دورتموند 
باالی  تعداد  از  بود  کرده  اعالم  که  آنچلوتی  کارلو  هستند. 
از آغاز فصل جدید به شدت نگران  مصدومان تیمش پیش 
است حاال می تواند با خیال راحت به دیدار پیش رو نگاه کند.

یوونتوس به دنبال یافتن جانشین پوگبا در رئال
به  پیوستنش  و  پوگبا  جدایی  از  پس  یوونتوس  باشگاه 
این  برای  مناسب  جانشینی  یافتن  پی  در  منچستریونایتد، 
بازیکن است. توتو اسپورت در همین رابطه ادعا کرده است 
هافبک  ایسکو،  تا  هستند  عالقمند  یوونتوس  مسئوالن  که 
متئو  یووه،   B پالن  سازند.  پوگبا  جانشین  را  رئال  جوان 
کوواچیچ است که او نیز در رئال بازی می کند و سابقه بازی 

در اینتر را در کارنامه دارد.
آلگری،  مکس  عالقه  مورد  ایسکو  بازیکنی  هر  از  بیش 
سرمربی یوونتوس قرار دارد و با توجه به تعداد زیاد بازیکن 
در فهرست  ایسکو  قرار گرفتن  احتمال  رئال،  میانی  در خط 
فروش وجود دارد. پایت، اسکار و سمیر نصری، دیگر گزینه 

های موردعالقه یووه پس از ایسکو و کوواچیچ هستند.

قرارداد دوساله حامد حدادی با سیچوان چین
تیم بسکتبال سیچوان باالخره توانست نظر ستاره ایرانی اش 
ستاره  حدادی،   حامد  کند.  جلب  همکاری  ادامه  برای  را 
با  سال  دو  برای  را  قراردادش  ایران،  بسکتبال  خوزستانی 
تیم سیچوان، مدافع عنوان قهرمانی لیگ چین تمدید کرد.

در  زیادی  نقش  گذشته  سال  که  ایران  بسکتبال  سنتر 
با  مسابقات  پایان  محض  به  داشت،  تیم  این  قهرمانی 
پیشنهاد سیچوان مواجه شد که باالخره تیم چینی توانست 

برای دو سال نظر ستاره ایرانی خود را جلب کند.
حدادی که سابقه سه فصل حضور در لیگ چین را دارد، دو 
سال برای سیچوان بازی کرده است که سال قبل قهرمانی 
خارجی،  بازیکن  عنوان  به  حاال  و  آورد  دست  به  نیز  را 

قراردادش را با این تیم امضا کرده  است.

اعزام ۸ خوزستانی به کالس های 
آموزشی اسکیت فری استایل

هشت خوزستانی در کارگاه تکنیک و کالس های مربیگری و 
داوری اسکیت فری استایل  شرکت می کنند. علی آریان نژاد، 
دبیر هیات اسکیت استان اظهار کرد:  این دوره های آموزشی 

از 2۰ تا 2۵ مردادماه در تهران برگزار می شود.
وی ادامه داد:  آذین نصرتی، مهسا فتحی و نریمان حسینی 
خلف  و  سه  و  دو  یک،  درجه  مربیگری  بخش کالس  در 
جاسم زرگانی و مونا نورمقدم در کالس داوری درجه یک، 

دو و سه به نمایندگی از خوزستان شرکت می کنند.
دبیر هیات اسکیت خوزستان بیان کرد:  محدثه موسوی نیا، 
آیناز عالی پور، سه خوزستانی هستند  هانیه ناصری پور و 

که در کارگاه تکنیک حضور پیدا می کنند.

مدیرعامل جدید باشگاه ملی حفاری منصوب شد
مدیرعامل جدید باشگاه ملی حفاری پس از استعفای علیرضا 
مرادحاجتی معرفی شد. پس از استعفای مرادحاجتی، با حکم 
حیدر بهمنی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، علی نجفی 
فرهنگی  باشگاه  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل  عنوان  به 
ورزشی ملی حفاری منصوب شد. بهمنی در این حکم همچنین 
سرپرستی و نظارت بر امور ورزش و تربیت بدنی را به مدیرعامل 

باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت تفویض کرده است.

ورزش استانورزش جهان


