
جايگاه بانوان در عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى؛
مشاركت كم بانوان خوزستـانى در فعاليتهاى اجتماعى

هيچ شكى نيست كه سعادت و شقاوت يك ملت وابسته به عملكرد زنان آن 
ملت است و اين يك سخن بنيادى است كه بايد مورد توجه همه كسانى كه 
 ، باشند  ها  امت  رهبرى  خواهان  و  گيرند  دست  در  را  امور  اداره  خواهند  مى 
قرارگيرد . بيدارى اسالمى رخدادى عظيم است كه در پى استيالى استعمار 
غرب و شرق بركشورهاى اسالمى از نيمه ى دوم قرن بيستم با هدف بازگشت 
جنبش  در  ها  نكته  مهمترين  از  يكى   . گشت  آغاز   ، آن  فرهنگ  و  اسالم  به 
بيدارى امت اسالمى كه توجه جهانيان را به خود جلب كرده ، حضور پر شور و 
زينب گونه زنان در قيامهاى اسالمى و مردمى به ويژه باحجاب اسالمى بوده 
است . احساس مسئوليت زن مسلمان نسبت به اوضاع جامعه و ايفاى نقش 
در اصالح آن برخاسته از نگرش قرآن كريم به جايگاه زن است . امروز زنان 
مسلمان دنيا را مى بينيم كه دوشادوش مردان در دفاع از اسالم و قرآن در 
هر  بنياد  و  اساس   ، زنان  بارز  نقش  و  اند  خواسته  پا  به  دشمن  با  نبرد  ميدان 
حركت در جامعه است ، بنابراين كسى نمى تواند نقش زنان در بيدارى و وحدت 
متفاوت  هاى  نقش  در  زنان  فراگير  و  موثر  حضور   . بگيرد  ناديده  را  اسالمى 
اسالمى  دعوت  دهنده  نشان  جهان  در  اسالمى  بيدارى  عرصه  در  حكومتى، 

وگام برداشتن در راه جهاد اسالمى و نقش بانوان است.
نقش زنان در توسعه كشور و تاثيرى كه زنان بر توسعه اجتماعى و اقتصادى 
كشور دارند غيرقابل انكار است و آنان مى توانند با حضور خود در عرصه هاى 
اجتماعى و فعاليتهاى اقتصادى در توسعه كشور نقش بسيار مهمى را ايفا كنند 
و براى اين امر بايد از خودآگاهى اجتماعى ، شناخت نقش و مسئوليت خود 
، ايجاد زمينه هاى مشاركت و ديگر شرايط الزم برخوردار گردند و با فرآيند 
جامعه پذيرى ، آموزش ، آگاهى هاى ضرورى ، مبانى اقتصادى و اجتماعى ، 
توجه به شخصيت آنها ، عالقه مندى آنان به جامعه و قانون پذيرى ، ايجاد 
امكانات و شرايط الزم ، زدودن باورهاى منفى و غلط نسبت به زنان و بسيج 
اجتماعى آنان مى توان انتظار داشت كه ميزان مشاركت اقتصادى و اجتماعى 
زنان در جامعه افزايش يابد. از آنجايى كه نيمى از جمعيت اجتماعات را زنان 
تشكيل مى دهند ، نيمى از مسئوليت اجتماعى و مشاركت اقتصادى هر جامعه 
بر دوش زنان است كه ضرورت دارد ضمن ايفاى نقش هاى خانوادگى ، در 
جامعه نيز حضورى فعال و موثر داشته باشند. پس مى توان نتيجه گرفت كه 
در  آنها  سهم  افزايش  مفهوم  به  زنان  اقتصادى  و  اجتماعى  مشاركت  افزايش 

فرايند توسعه است.

ساخت مستند تلويزيونى؛
«خسوف ناتمام يك 
مرد» از ذوالقرنين 
پرده برمى دارد

انتظار وعده ازدواج

گوشى هاى گلكسى 
نوت 7 سامسونگ 

از ايران هـم 
جمع آورى مى شود؟

صفحه 5

صفحه 6

صفحه 7

نماينده اهواز : 

مشكالت مناطق 
كمتر برخوردار 

با اقدامات ضربتى 
حل نمى شود

صفحه 2

رهبر انقالب اسالمى :

اختالف 
در آمارهاى 
مراكز آمارى 

«باليى بزرگ» است
صفحه 3

واليتي 
يؤكد على 

تعزيز العالقات 
بين ايران والهند

صفحه صفحه 44

صفحه 2

سال دومشماره 21چهارشنبه قيمت : 1500 تومان24 شهريور 1395

صادق سالمتصادق سالمت
صاحب امتياز و مديرمسئولصاحب امتياز و مديرمسئول

سر مقالهسر مقاله

استاندار خوزستان :

وضعيت آب شرب شرق اهواز 
قابل توجيه و انسانى نيست

بوى ماه مهر و روزهاى پايانى مسافرت هاى تابستانىبوى ماه مهر و روزهاى پايانى مسافرت هاى تابستانى
در صفحه در صفحه 22



2

دوره آموزشى قراردادها و امورپيمانكارى 
در شركت بهره بردارى مارون برگزارشد

حضور  با  پيمانكارى  امور  و  قراردادها  با  آشنايى  آموزشى  دوره 
سد،  از  بردارى  بهره  شركت  در  مرتبط  مديران  و  كارشناسان 

نيروگاه و شبكه هاى آبيارى مارون برگزار شد.
به گزارش شبكه خبرى سازمان آب و برق خوزستان، مدير دفتر 
برنامه ريزى و بهبود مديريت شركت بهره بردارى مارون گفت: با 
توجه به نيازسنجى پيمانكاران، مشاوران و دستگاه هاى اجرايى در 
خصوص ابهام و اجمال قراردادها و شرايط عمومى پيمان و چالش 
فى مابين پيمانكاران با كارفرمايان دولتى و خصوصى، ايجاد بستر 
مناسب در جهت آموزش و رفع مشكالت و نواقص موجود، همسو 
شدن نگاه طرفين قرارداد و رسيدن به يك فصل مشترك بستر 

قوانين و مقررات موجود، اين دوره برگزار شده است.
"محمد امين مكى" افزود: جايگاه قراردادهاى پيمانكارى در نظام 
قرارداد،  طرفين  پيمان،  مدارك  و  قرارداد  تنظيم  ايران،  حقوقى 
مسئوليت  و  اختيارات  حدود  آنها،  قانونى  جانشينان  و  نمايندگان 
هاى طرفين قرارداد، صالحيت پيمانكاران، مديريت دعاوى و .... 

از جمله سرفصل هاى ارائه شده در اين دوره است.
و  قراردادها  اصلى  محوريت  با  دوره  اين  كرد:  خاطرنشان  وى 
كارشناس  رحمن،  سعيد  محمد  توسط  پيمان،  عمومى  شرايط 
اقتصاد و فوق ليسانس برنامه ريزى و قائم مقام سابق مديريت 

برنامه ريزى استان خوزستان تدريس شد.
بردارى  بهره  شركت  مديريت  بهبود  و  ريزى  برنامه  دفتر  مدير 
مارون تصريح كرد: در پايان اين دوره آموزشى دو روزه و بعد از 
برگزارى آزمون كتبى، گواهينامه آموزشى براى شركت كنندگان 

در دوره ارائه خواهد شد.

عمليات ترميم معابر در منطقه يك اجرا شد
عمليات جدول گذارى  در حوزه استحفاظى شهردارى منطقه يك  
منطقه  شهردارى  عمومى  روابط  گزارش  به  است.  اجرا  حال  در 
يك، دره شورى مدير منطقه يك  گفت: در راستاى ارائه خدمات 
بهينه به شهروندان ،عمليات جدول گذارى،  ترميم جداول، پياده 
رو و كفپوش گذارى با متراژ بيش از 500 متر مربع توسط واحد 
عمران منطقه انجام شد. مدير منطقه يك افزود: اين عمليات با 
هدف ترميم پياده رو هاى فرسوده سطح منطقه و در راستاى ارائه 

خدمات بهينه به شهروندان انجام شد.
وى همچنين با اشاره به نقش مهم پياده رو ها در معمارى شهرى 
يادآور شد: زيبايى پياده رو ازقبيل گل وگل كارى هاى كنار جدول 
ها هم در مرحله بعد در جهت رفاه بيشتر شهروندان براى استفاده 

از پياده رو بعنوان حق طبيعى آنها در رفت و آمد مى باشد.
باعث  شهر  در  روها  پياده  زيباى  ظاهر  گفت:  يك  منطقه  مدير 
جذابيت آن شهر از لحاظ جلب گردشگر و نيز موجب  امنيت خاطر 

در عابران مى شود. 
دره شورى در خاتمه افزود : اينگونه پروژه هاي عمراني، خدماتي 
در سطح منطقه يك با هدف جلب رضايت شهروندان و در راستاي 
ارتقاي خدمات بهينه  به شهروندان  و سهولت تردد همشهريان 

عزيز به مرحله اجرا در آمده است.

چمن هاى سطح منطقه چهار هرس شدند
معاونت خدمات شهرى منطقه چهار  توسط نيروهاى واحد فضاى 
پارك  در  موجود  هاى  چمن  از  مربع  متر  مساحت 193538  سبز 
هاى خليج فارس،بهاران و شهرك برق و همچنين لوپ جنوبى 

پل پنجم و بلوار هنر را  هرس كردند.
به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه چهار با توجه به اينكه 
سطح وسيعى از فضاى سبز منطقه تحت پوشش چمن مى باشد 
و چمن نيز گياهى است كه به نگهدارى و مراقبت زيادى احتياج 
دارد عمليات چمن زنى با هدف رشد بهتر و همچنين ايجاد بستر 
نيروهاى  توسط  روزانه  بطور  سبز،  فضاى  سطح  در  يكنواخت 

زحمتكش واحد فضاى سبز منطقه انجام مى شود.

مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان:
اوج مصرف برق در خوزستان 
از 4،5 درصد تجاوز نكرد

مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان گفت: با وجود پيش 
بينى افزايش هشت درصدى اين شركت در سال جارى براى پيك 

(اوج) مصرف برق در استان ، اين رقم تنها به 4،5 درصد رسيد.
محمود دشت بزرگ اظهار كرد: تعطيلى اداره ها و دستگاههاى 
دولتى در استان خوزستان موجب شد تا پيش بينى رشد مصرفى 

برق از هشت درصد به 4،5 درصد كاهش يابد.
وى با اشاره به اينكه پيك مصرفى تابستان سال گذشته هفت 
هزار و 521 مگاوات ثبت شد اظهار كرد: پيش بينى شركت برق 
سال  در  برق  مصرفى  پيك  كه  بود  اين  خوزستان  اى  منطقه 
و  هزار  هشت  به  و  كند  تجربه  را  درصدى  هشت  رشد  جارى 

200 مگاوات برسد.
پيك  داد:  ادامه  خوزستان  اى  منطقه  برق  شركت  مديرعامل 
مصرفى سال 1395با توجه به روند گرماى امسال در تاريخ 24 

مرداد با هفت هزار و 858 مگاوات به ثبت رسيد.
وى افزود: خوشبختانه تمهيدات شركت برق منطقه اى خوزستان 
پيك  كاهش  روند  در  خوزستان  استاندارى  هاى  هماهنگى  و 

مصرفى امسال نسبت به پيش بينى ما بسيار موثر واقع شد.
دشت بزرگ بيان كرد: كاهش ساعات ادارى به صورت شناور كه 
براى نخستين بار در كشور انجام شد اتفاق بسيار خوبى بود زيرا 
در روزهاى گرم متناسب با تغييرات دمايى كه از سوى هواشناسى 
اطالع رسانى مى شد اداره هاى دولتى در ساعت 13 (اوج پيك 

مصرف برق) تعطيل مى شد.
به گزارش ايرنا خوزستان رتبه نخست توليد برق در كشور را دارد 
و شركت برق منطقه اى خوزستان 15 درصد شبكه بار سراسرى 
را به خود اختصاص داده كه مقام دوم پس از شركت برق منطقه 

اى تهران است.
خوزستان و  در  پايدار  مطمئن و  برق  تامين  شركت وظيفه  اين 
را  كيلومتر  هزار   81 مساحت  و  دارد  را  بويراحمد  و  كهگيلويه 

پوشش مى دهد.
 473 و  هزار   12 شركت  اين  در  نيروگاهى  شده  نصب  ظرفيت 
مگاولت است كه همه آن مربوط به خوزستان است. 70 درصد 

برق خوزستان از نيروگاه هاى حرارتى تامين مى شود.
عمده مصرف برق توليد شده در خوزستان به مصرف اين استان مى 

رسد و سهم استان كهگيلويه و بوير احمد تنها400 مگاولت است.
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مردم  از  عذرخواهى  ضمن  خوزستان  استاندار 
نامناسب  وضعيت  علت  به  اهواز  شرق  منطقه 
آب شرب اين منطقه گفت: وضعيت فعلى آب 
شرب منطقه شرق اهواز قابل توجيه و توضيح 
شان  خور  در  و  انسانى  وضعيت،  اين  نيست؛ 
مردم و حتى مناسب براى يك زندگى بدوى 
وضعيت  اين  براى  توضيحى  هيچ  و  نيست 

وجود ندارد.
غالمرضا شريعتى در نشست با اهالى منطقه 7 
اهواز كه با هدف بررسى مشكالت اين منطقه 
دوشنبه شب در مسجد حضرت ابوالفضل كوى 
گفته  طبق  كرد:  اظهار  شد،  برگزار  رمضان 
اهالى اين منطقه، با وجود پرداخت هزينه هاى 
جارى ثبت اسناد منازل مسكونى منطقه توسط 
مردم، هنوز بسيارى از منازل فاقد سند هستند. 
بهسازى  و  عمران  اداره  دفتر  راستا  اين  در 
آينده،  ماه  يك  ظرف  بايد  فرسوده  بافت هاى 

به اين منطقه انتقال يابد.
تا  مى شود  موجب  امر  اين  افزود:  وى 
ثبت  كل  اداره  شهرداى،  مانند  دستگاه هايى 
شهرسازى  و  راه  كل  اداره  و  امالك  و  اسناد 
تكانى به خود بدهند. مديركل راه و شهرسازى 
بايد متولى حل مشكل اسناد منازل مسكونى 
منطقه 7 اهواز باشد و در اين راستا با تشكيل 
جلساتى با حضور شهردار، فرماندار و مديركل 
را  الزم  پيگيرى هاى  امالك،  و  اسناد  ثبت 
انجام دهد و اگر مسائلى در اين زمينه مستلزم 
تا  داد  خواهم  انجام  حتما  است،  بنده  پيگيرى 

مشكالت مردم حل شود.
استاندار خوزستان با اشاره به ساخت و سازهاى 
رمضان  كوى  و  آب  منبع  منطقه  در  غيرمجاز 
شهر اهواز تصريح كرد: احداث منازل مسكونى 
توسط مردم و بدون اخذ مجوز، مشكالتى ايجاد 
كرده است كه به هرحال اين مشكالت بايد رفع 
زيرا  شوند  منتقل  نيز  منازل  اين  از  تعدادى  و 
منازل مذكور در نقاطى استقرار دارند كه داراى  
شركت  همچنين  است.  خطراتى  و  مشكالت 
مادر تخصصى عمران وبهسازى شهرى  اقدام 
به احداث بيش از يك هزار واحد مسكونى كرده 
داراى  مسكونى  واحدهاى  اين  از  تعدادى  كه 
ميانگين پيشرفت فيزيكى 70 تا 80 درصد است.

واحدها  مابقى  احداث  داد:   ادامه  شريعتى 
مستلزم تامين اعتباراتى است كه در اين راستا 
در حال انجام پيگيرى هاى الزم هستيم. پس 
از بازديد از مناطق محروم منطقه 7 و با توجه 
تا   1200 تقريبا  جابجايى  و  انتقال  به  نياز  به 
منطقه،  اين  منازل  از  مسكونى  واحد   1300
همچنين  و  منازل  اين  مشكالت  حل  براى 
احداث ديگر واحدهاى مسكونى كه هم اكنون 

توسط اداره عمران و بهسازى در حال پيگيرى 
است، بيش از گذشته مصر شده ايم. 6 واحد 
داراى  اهواز  شهرى   7 منطقه  در  مسكونى 
مشكالت بسيار زيادى هستند و در اين راستا 
منطقه  اين  شهردار  و  استاندارى  شده  مقرر 
پيگير فراهم كردن اعتبار الزم جهت خريدارى 
6 واحد مسكونى در شهر اهواز جهت جابجايى 
ساكنان اين منازل ظرف ماه هاى آينده باشند.

وى با بيان اين كه سه منطقه آل صافى، كوى 
داراى  كارگرى  زيتون  از  بخشى  و  مجاهدين 
مشكل  كرد:  عنوان  هستند،  فاضالب  مشكل 
فاضالب اين مناطق را با هر رقم اعتبار مورد 
فاضالب  مشكل  رفع  براى  مى كنيم.  رفع  نياز 
حتما  الزم  اقدامات  فردا  از  صافى  آل  منطقه 
خواهد شد. راه اندازى سيستم فاضالب كوى 
مجاهدين طبق گفته مسئوالن مربوطه نيازمند 
اعتباراتى است كه مقرر شده ما لوله هاى مورد 
نياز را تامين كنيم و اجراى پروژه راه اندازى 
اين سيستم فاضالب به مناقصه گذاشته شده 

و هرچه سريع تر آغاز شود.
مردم  از  عذرخواهى  ضمن  خوزستان  استاندار 
نامناسب  وضعيت  علت  به  اهواز  شرق  منطقه 
اذعان  كرد:  بيان  منطقه  اين  شرب  آب 
منطقه  شرب  آب  فعلى  وضعيت  كه  مى كنم 
شرق اهواز قابل توجيه و توضيح نيست؛ اين 
وضعيت، انسانى و در خور شان مردم و حتى 
مناسب براى يك زندگى بدوى نيست و هيچ 
توضيحى براى اين وضعيت وجود ندارد. پس 
از  شرب  آب  اهواز   به  رييس جمهور  سفر  از 
پشت سد كرخه به منطقه غرب اين شهر رسيد 
اما منطقه شرق اهواز همچنان داراى مشكل 

آب شرب بوده است.
شريعتى گفت: با اقداماتى اساسى طرح آبرسانى 
غدير كه آب پشت سد كرخه را به منطقه شرق 

هفته هاى  در  كه  شده  اجرا  مى رساند،  اهواز 
آينده با حضور معاون اول رييس جمهور افتتاح 
موجب  غدير  آبرسانى  طرح  افتتاح  مى شود. 
اهواز  شرق  منطقه  شرب  آب  كيفيت  اصالح 
شرب  آب  كامل  پوشش  براى  اما  شد  خواهد 
مورد نياز كفايت نمى كند و همچنان اين منطقه 

با كمبود آب مواجه خواهد بود.
در  آب  چاه  حلقه  چند  حفر  به  اشاره  با  وى 
شهرستان شوشتر اظهار كرد: پيگير اختصاص 
دو حلقه از اين چاه هاى آب براى منطقه شرق 
اهواز و شهرستان كارون هستيم كه به گفته 
بردارى  بهره  همچنين  و  امر  اين  كارشناسان 
مشكل  حل  موحب  غدير  آبرسانى  طرح  از 
و  اهواز  شرق  منطقه  شرب  آب  حجم  و  فشار 
شهرستان كارون خواهد شد. ميان آبفا اهواز و 
آبفا خوزستان در اين زمينه مشكل وجود دارد 
زيرا آبفا خوزستان قصد دارد حتى االمكان اين 
دو حلقه چاه را در اختيار اهواز قرار ندهد و اين 

دو حلقه چاه را به نيروگاه رامين بفروشد.
استاندار خوزستان ادامه داد: تاكيد كرده ام كه 
و  ندارد  را  امر  اين  انجام  حق  خوزستان  آبفا 
تامين  را  مردم  نياز  مورد  شرب  آب  ابتدا  بايد 
كند. به آبفا خوزستان گفته ام كه اولويت، تامين 
آب شرب مردم است. شهردار اهواز و شهردار 
منطقه 7 اهواز بايد موضوع اختصاص اين دو 
شهرستان  و  اهواز  شرق  منطقه  به  چاه  حلقه 
و  پيگيرى  بنده  طريق  از  حتما  را  كارون 

صورتجلسه كنند.
شريعتى با  اشاره به اين كه 70 درصد آبيارى 
اهواز  شهردارى   7 منطقه  در  سبز  فضاى 
كرد:  تصريح  مى گيرد،  صورت  شرب  آب  با 
مشكل  اين  حل  خواستار  منطقه  اين  شهردار 
و همچنين دفع آب هاى سطحى در معابر پس 
از بارندگى ها و ايجاد يك تفرجگاه كوهستانى 

در تپه ها و كوه هاى منطقه 7 اهواز شده است. 
تمام اين اقدامات مجموعا به 20 ميليارد تومان 
با  نيست.  خاصى  رقم  كه  دارد  احتياج  اعتبار 
اساس  بر  استانى  اعتبارات  اينكه  به  توجه 
اعتبار  اين  مى شود،  تعريف  استانى  پروژه هاى 

بايد از طريق ديگر سازمان ها تامين شود.
مناطق  ملى  شركت  مديرعامل  افزود:  وى 
تامين  براى  مساعدى  قول  جنوب  نفتخيز 
پروژه  سه  اين  انجام  جهت  نياز  مورد  اعتبار 
و  شهردار  با  جلساتى  تشكيل  از  پس  تا  دادند 
فرماندار و تصويب موارد الزم و با بهره گيرى 
از امكانات موجود، عمليات اجرايى پروژه هاى 

مذكور آغاز شود.
با  توافق  طبق  كرد:  عنوان  خوزستان  استاندار 
كشور،  مدارس  نوسازى  سازمان  مديرعامل 
 24 مجموعا  اعتبار  با  مدرسه   28 شده  مقرر 
از  آن  تومان  ميليارد   12 كه  تومان  ميليارد 
از  مابقى  و  مدارس  نوسازى  سازمان  اعتبارات 
حاشيه  مناطق  در  است،  استاندارى  اعتبارات 
شهر اهواز تاسيس شود. فراخوان مناقصه اين 
مديركل  نظر  طبق  و  است  شده  منتشر  پروژه 
ساخت  مكان  خصوص  در  پرورش  و  آموزش 
اين مدارس حتما اين پروژه انجام خواهد شد.

شريعتى بيان كرد: بر اساس توافق با دانشگاه 
علوم پزشكى جندى شاپور اهواز نيز مقرر شده 
است كه تعدادى مراكز جامع بهداشتى و پايگاه 
هاى بهداشتى در مناطق حاشيه اى شهرهاى 
اين  شود.  احداث  اهواز  ويژه  به  و  خوزستان 
پروژه به 80 ميليارد تومان اعتبار احتياج دارد 
و براى امسال فعال مقرر شده كه 20 ميليارد 
تومان از وزارت بهداشت، 20 ميليارد تومان از 
استاندارى و 10 ميليارد تومان از اين دانشگاه 
براى احداث اين مراكز و پايگاههاى بهداشتى 
بر  نيز  بهداشت  وزير  و  شود  داده  تخصيص 

اجراى اين پروژه تاكيد دارند.
اعتبارات  ميان  تعادل  لزوم  بر  تاكيد  با  وى 
اجراى  اشتغالزايى،  بخش هاى  در  شده  صرف 
زيرساخت ها و امور توسعه اى و همچنين اقدامات 
اقدامات،  بر  عالوه  بايد  گفت:  محيطى  زيست 
به  ويژه  اقداماتى  استانى،  پروژهاى  و  برنامه ها 
در  محروميت  رفع  راستاى  در  جداگانه  صورت 

مناطق حاشيه اى و مناطق محروم انجام شود.
نگاه  متاسفانه  كرد:  اظهار  خوزستان  استاندار 
مردم مناطق محروم به مسئوالن اين است كه 
مسئوالن در بازيدهاى خود از اين مناطق تنها 
وعده هايى مى دهند و مى روند. نمى گويم اين 
نگاه غلط است زيرا مردم تا حدودى حق دارند. 
مسئوالن  و  شود  اصالح  بايد  مردم  نگاه  اين 

وعده هاى قابل اجرا به مردم بدهند.

خبر خبر

بوى ماه مهر و روزهاى پايانى مسافرت هاى تابستانى
اين روزها ثانيه هاى شهريور در گرماى خوزستان بوى ناودان هاى 
كودكان  تكاپوى  مى كند،  حس  خود  مشام  به  را  پاييزى  خيس 
دانش آموز در خيابان هاى شهر و ديوارهايى كه رنگ كوله پشتى 
به خود گرفته است. كم كم راه مدرسه و بوى بازى هايى كه هنوز 
هم در خاطر ما آدم بزرگ ها وجود دارد، بازى هايى از نوع تكرار 
راه هايى  و  امروز  كودكان  براى  بازى هايى  و  حسرت  و  نا شدنى 
گرماى  در  شهريور  ثانيه هاى  اين روزها  شدند.  آسفالت  همه  كه 
حس  خود  مشام  به  را  پاييزى  خيس  ناودان هاى  بوى  خوزستان 
و  شهر  خيابان هاى  در  دانش آموز  كودكان  تكاپوى  مى كند، 

ديوارهايى كه رنگ كوله پشتى به خود گرفته است.
سبز و سفيد، آبى و قرمز، بازى رنگ ها بر ديوارهاى سيمانى شهر 
هفته  دو  تا  كه  دانش آموزى  انتخاب،  براى  كودكى  گريه هاى  و 

ديگر بايد همنشين يك ساله نيمكت هاى چوبى باشد.
تكاپوى خريد لوازم نوشتارى، فروش مداد و تراش هايى كه اين 
فردايى  و  است  ديگرى  روز  هر  از  داغ تر  فروش شان  بازار  روزها 
كه خط مشق و تحرير با خودكار آبى آموزگار نمره صد آفرين به 
خود مى گيرد، چه هواى در سر دارد دانش آموز و چه غوغايى دارد 
خودكار معلم. ترافيك خيابان هاى شهرها از يك سو و تردد انبوه 
خودروهاى مسافران پاييز از سوى ديگر در نقطه به نقطه استان 

خوزستان در حال اوج گرفتن است.
بيشتر محورهاى مواصالتى استان از جمله خوزستان به اصفهان 
و استان هاى مركزى كشور از مسيرهاى ايذه و انديمشك با تردد 
اين  در  مى طلبد  رو  اين  از  و  است  مواجه  خودروها  و  مسافران 
روزها رانندگان اين مسيرها با احتياط حركت كنند تا كه فصل 
خوش علم و ادب با يك پايان خوش براى آينده سازان اين ديار و 

رسيدن به كالس هاى چند ماه تعطيل به پايان برسد.

انتخابات هيات رييسه شوراى شهر اهواز 
باز هم لغو شد!

جلسه  دومين  گفت:  اهواز  فرماندارى  اجتماعى  سياسى  معاون 
شوراى شهر اهواز براى انتخاب رييس شورا و هيات  رييسه باز 

هم به حدنصاب نرسيد.
انتخاب  براى  اهواز  شهر  شوراى  امروز  جلسه  درباره  مظفرى  على 
رييس و هيات  رييسه شورا  اظهار كرد: به  دليل به حد نصاب نرسيدن 
تعداد اعضا در جلسه هفته گذشته شورا، ديروز مجددا جلسه اى رسمى 
به دعوت فرماندار اهواز و  با حضور نماينده وى در محل شوراى شهر 
برگزار شد ولى اين جلسه نيز به حد نصاب نرسيد؛ همان اعضايى كه 

در جلسه گذشته غيبت داشتند، در اين جلسه نيز  حضور پيدا نكردند.
وى در خصوص پيامكى كه دو شب پيش مبنى بر تشكيل جلسه 
انتخابات هيات رييسه شورا در روز شنبه (27 شهريورماه) از سوى 
شوراى شهر به خبرنگاران ارسال شده است، گفت: جلسه روز شنبه 
غيرقانونى است و شوراى شهر بدون اطالع و هماهنگى فرماندارى 

اهواز در اين زمينه برنامه ريزى و اطالع رسانى كرده است.

يارانه شهريور ساعت 24 روز پنج شنبه واريز مى شود
آنطور كه رئيس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرده، يارانه شهريور 
به روال ماه هاى اخير در بيست و ششم ماه جارى واريز خواهد 
از پرداخت هاى  مرحله  و هفتمين  شصت  شهريورماه،  يارانه  شد. 
سرپرستان  حساب  به  پنجشنبه  روز   24 ساعت  كه  است  نقدى 
خانوار واريز مى شود. اين موضوع را نوبخت رئيس سازمان برنامه 

و بودجه در نشست هفتگى خود اعالم كرده است.
همواره  نقدى،  يارانه هاى  پرداخت  از  گذر  سال  شش  حدود  در 
آن  اضافه  به  از تغيير قيمت حامل هاى انرژى حتى  منابع ناشى 
منابع قانونى قابل صرف از خزانه دولت، برداشت شده و به توزيع 
از  رفاهى  و  توليدى  بخش هاى  كه  كرده  پيدا  اختصاص  نقدى 
جمله سالمت كه در قانون مورد توجه قرار گرفته و تا 30 درصد از 
درآمدهاى هدفمندى سهم مى برد، مبلغ خاصى دريافت نكرده و 
از قانون جامانده است. اين در حالى است كه نوبخت، در تازه ترين 
اظهارات خود وعده داده كه بيش از 8000 ميليارد تومان به بيمه 

سالمت كمك خواهد شد تا بتواند پرداخت هايش را به روز كند.
بابت  تومان  ميليارد  هزار   220 از  بيش  تاكنون  مجموع  در 
تومان  ميليارد  تا 3400  ماهانه  و  شده  پرداخت  نقدى  يارانه هاى 

براى پرداخت به بيش از 75 ميليون نفر هزينه مى شود. 
چند  حذف  به  امسال  بودجه  قانون  الزام  وجود  با  حال  اين  با 
پوشش  را  نفر  ميليون   24 تا  كه  بگير  يارانه  درآمدى  گروه 
اين  حذف  براى  اقدام  بر  مبنى  اعالمى  دولت  تاكنون  مى دهد 

تعداد كه البته با تصويب آن مخالف بوده، نداشته است. 
ولى آخرين آمارها حاكى از آن بوده كه از سال گذشته تاكنون 

حدود سه ميليون و 400 هزار نفر حذف شده اند.
چهار  از  بيش  شده ها  حذف  تعداد  كه  است  حالى  در  اين 
از  بررسى  و  انجام شده  اعتراض هاى  با  ولى  بوده  نفر  ميليون 
سوى سازمان هاى ذيربط، بخشى از آن ها به فهرست سازمان 

برگشته اند. هدفمندى 

واردات 123 هزار و 900 تن شكر
از بندر امام (ره) به كشور

به  گفت:   4 منطقه  بازرگانى  خدمات  و  غله  شركت  مديرعامل 
منظور تأمين و توزيع كاالهاى اساسى كشور عمليات ترخيص، 
تخليه و بارگيرى 2 فروند كشتى حامل شكر به ميزان 123 هزار 

و 900 تن در بندر امام خمينى (ره) انجام شد.
سياوش حسين پور با بيان اين كه فعاليت و تالش شبانه  روزى 
موجب  كشور   4 منطقه  بازرگانى  خدمات  و  غله  شركت  عوامل 
و  هزار  ميزان 123  به  كشتى  فروند  دو  سريع  بارگيرى  و  تخليه 
900 تن در بندر امام خمينى (ره) شده است، اظهار كرد: برنامه 
حمل محموالت وارده بر اساس برنامه ابالغى شركت بازرگانى 

دولتى ايران و مطابق با نرم تخليه مورد نظر انجام شده است.
درصدى   100 ظرفيت  از  استفاده  با  شكر  حجم  اين  افزود:  وى 
امكانات و نيروهاى موجود در كمترين زمان ممكن و با كيفيت 
هر چه تمام تر وارد شده است. همچنين عمليات تخليه و بارگيرى 
كشتى هاى مربوطه در مدت يك هفته و با احتساب دو روز تعطيلى 
آخر هفته، ظرف 5 روز كارى در كوتاه ترين زمان پس از پهلوگيرى 
در بندر امام خمينى ( ره ) به صورت شبانه روزى توسط كاركنان 

شركت غله و خدمات بازرگانى صورت گرفته است.
از  هيچكدام  تنها  نه  خداوند  يارى  با  كرد:  خاطرنشان  پور  حسين 
كشتى ها دچار جريمه تأخير در تخليه يا همان دموراژ نشد بلكه همه 
كشتى ها مجاز به دريافت جايزه سرعت در تخليه يا به عبارتى ديسپج 
شده اند. اين امر فقط با هماهنگى و تعامل با مديران استانى و و 

برنامه ريزى مدون حتى در روزهاى تعطيل، امكان پذير بود.

شماره 21 - چهارشنبه 24 شهريور 1395

نماينده اهواز : 
مشكالت مناطق كمتر برخوردار با اقدامات ضربتى 

حل نمى شود

نماينده اهواز با بيان اين كه مشكالت مناطق 
كمتر برخوردار با اقدامات ضربتى حل نمى شود، 
خواستار تشكيل سازمان توانمندسازى مناطق 

كمتر برخوردار در شهردارى اهواز شد.
منطقه  اهالى  با  نشست  در  يوسفى   همايون 

استاندار  حضور  با  دوشنبه  شب  كه  اهواز   7
خوزستان و با هدف بررسى مسائل و مشكالت 
مساله  كرد:   اظهار  شد،  برگزار  منطقه  اين 
دغدغه هاى  از  يكى  برخوردار  كمتر  مناطق 
ما به عنوان نماينده مردم اهواز، كارون،باوى 

مسائل  اين  حل  راستا  در  كه  بود  حميديه  و 
كل  مديران  و  شريعتى  آقاى  از  مشكالت  و 
سازمان ها و شهردار خواستار بازديدى از منطقه 

7 اهواز شديم.
وى با بيان اين كه حل بيشتر مشكالت منطقه 
7 اهواز به عهده شهردارى است، تصريح كرد: 
حل  براى  ضربتى  اقدامات  مى رسد  نظر   به 
موثر  چندان  برخوردار  كمتر  مناطق  مشكالت 
نيست و در اين زمينه بايد با برنامه ريزى عمل 
كرد. اكنون در كشور سند توانمندسازى مناطق 
اين  و  است  تدوين  دست  در  برخوردار  كمتر 
سند در شهرهاى تهران،  اصفهان و شيراز در 
مرحله اجرا قرار دارد و بسيارى از مناطق كمتر 

برخوردار در اين شهرها سامان دهى شده اند.
سازمان  تشكيل  خواستار  اهواز  نماينده 
در  برخوردار  كمتر  مناطق  توانمندسازى 
اجراى  كرد:  با  عنوان  و  شد  اهواز  شهردارى 
در  برخوردار  كمتر  مناطق  توانمندسازى  سند 
از  بسيارى  شيراز  و  تهران  اصفهان،   شهرهاى 

اين مناطق از هر جهت داراى سامان دهى خوبى 
شده اند. پيشنهاد تشكيل سازمان توانمندسازى 
داراى  شهردارى  در  برخوردار  كمتر  مناطق 
پيشتوانه قانونى است و اين سازمان در بسيارى 
و  شهردارى ها  نظارت  تحت  كشور  مناطق  از 

شوراهاى شهر راه اندازى شده است.
توانمندسازى  سازمان  در  كرد:  بيان  يوسفى 
اهواز  شهردارى  در  برخوردار  كمتر  مناطق 
ويژه  صورت  به  مناطق  اين  مشكالت  بايد 
ديده شود، در غير اين صورت تشكيل جلسات 
مشكالت  معموال  ضربتى  اقدامات  و  ضربتى 
با  تا  داريم  آمادگى  ما  نمى كند.  حل  را  مردم 
و  اهواز  شهر  شوراى  شهردارى،  همكارى 

استاندارى پيگير حل مشكالت باشيم.
وى اظهار كرد:  در سطح وزارت كشور، استاندارى 
سند  اجراى  پيگير  شهردارى ها  و  خوزستان 
توانمندسازى مناطق كمتر برخوردار در شهرهاى 
اهواز، كارون، باوى و حميديه هستيم و تالش 

مى كنيم حتما اين سند در اين شهرها اجرا شود.

گفت:  خوزستان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
با سواد كردن 250 هزار نفر از والدين بى سواد 
دانش آموزان بايد از اولويت ها باشد و اين اولويت ها 
با ساده كردن واژه هايى مثل همبستگى، وحدت، 

صداقت و از خودگذشتگى حل مى شوند.
ظهر ديروز محمد تقى زاده در مراسم نخستين 
حضور  با  كه  تربيت  رسانه،  تعليم،  جشنواره 
تاالر  در  استان  مطبوعات  و  رسانه  اصحاب 
اهواز   4 ناحيه  پرورش  و  آموزش  اداره  طالئيه 
برگزار شد، اظهار كرد: مسائل آموزش و پرورش 

بايد به  صورت علمى آسيب شناسى شود چرا كه 
رفع نواقص و كاستى هاى بخش آموزش موثر در 

توسعه فرهنگى و علمى استان است.
وى وظيفه بررسى بخشى از آسيب شناسى آموزش و 
پرورش را متوجه اصحاب رسانه خواند و افزود: رسانه 
به عنوان ذهن بيدار جامعه مى تواند پل ارتباطى بين 

بخش آموزشى جامعه و خانواده ها باشد.
مدير كل آموزش و پرورش استان خوزستان با 
بيان اينكه مساله آموزش و پرورش يك مساله 
ملى است گفت: چرا بخش مهم و قابل توجهى از 

فرهنگ عمومى جامعه به عهده آن است.
بيشترين  معاصر  تاريخ  در  كرد:  تصريح  تقى زاده 
بخش بر عهده اصحاب رسانه است و رسانه به 
شكل گسترده اى در حوزه مسائل اجتماعى و سياسى 
نقش اساسى ايفا كرده است. وى تاكيد كرد: اگر 
آموزش نقش خود را در ارتقاء سطح فرهنگ عمومى 
جامعه ايفا كنند به طور حتم در آينده در پايين ترين 

اليه هاى اجتماعى آدم هاى موفق خواهيم داشت.
نمى شود  ميسر  مهم  اين  داد:  ادامه  تقى زاده 
مگر با وجود رسانه ها تا با اطالع رسانى گسترده 

و باال بردن سطح آگاهى جامعه شرايط نهادينه 
كردن فرهنگ را مهيا كنند.

بخش  جامعه  در  زمانى كه  كرد:  تاكيد  وى 
هويت  آن  به دنبال  كند  پيدا  توسعه  آموزش 
دينى، مذهبى توسعه پيدا مى كند و بسيارى از 
چالش ها و مشكالت آموزشى رفع خواهد شد.

مدير كل آموزش و پرورش استان خوزستان با بيان 
اينكه امروزه دو ديدگاه در آموزش و پرورش وجود 
داشته باشد اظهار كرد: يكى ديدگاه علمى و ديگرى 

برخوردارى از سند توسعه به عنوان شاخص است.

مدير كل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد؛

بى سوادى 250 هزار نفر از والدين دانش آموزان در خوزستان



3 ھان ان و ھانا ان و ا
ارتش سوريه يك پهپاد و يك هواپيماى جاسوسى 

صهيونيستها را سرنگون كرد
فرماندهى كل نيروهاى مسلح ارتش سوريه در بيانيه اى اعالم 
هواپيماى  يك  و  پهپاد  يك  كشور  ارتش  نظاميان  كه  كرد 

جاسوسى وابسته به رژيم صهيونيستى را سرنگون كردند.
اعالم  اى  بيانيه  در  سوريه  ارتش  مسلح  نيروهاى  فرماندهى 
كرد: در ساعت 1 بامداد امروز سه شنبه يك فروند پهپاد رژيم 
حومه  در  ارتش  مواضع  دادن  قرار  هدف  به  اقدام  صهيونيستى 

قنيطره كرد.
بر اساس اين گزارش، در ادامه اين بيانيه آمده است: نيروهاى 
ارتش سوريه پس از مشاهده تجاوز نظامى صورت گرفته، پهپاد 

رژيم اسرائيل را هدف قرار داده و سرنگون كردند.
فرماندهى كل نيروهاى مسلح سوريه همچنين تصريح مى كند: 
عالوه بر اين، يك فروند هواپيماى جاسوسى رژيم صهيونيستى 
در منطقه «سعسع» توسط نيروهاى سورى هدف قرار گرفته و 

سرنگون شد.
است:  آمده  سوريه  مسلح  نيروهاى  كل  فرماندهى  بيانيه  در 
حمايت  راستاى  در  صهيونيستى  رژيم  اخير  آشكار  تجاوزهاى 
كامل آن از گروه هاى تروريستى ـ تكفيرى و با هدف افزايش 

روحيه در هم شكسته اين گروه ها اتفاق مى افتد.

اقدام نيروهاى امنيتى كردستان عراق 
عليه الحشد الشعبى

نيروهاى امنيتى كردستان عراق، مردم موسوم به «َشَبك» كه 
در منطقه كردستان پناهنده شده و داراى عقايد نزديك به تشيع 
هستند را تهديد به اخراج كرده  و خواستار قطع ارتباط آن ها با 

الحشد الشعبى شده اند.
«حنين قدو» از نمايندگان پارلمان عراق تهديد مردم «َشَبك» از 

سوى نيروهاى امنيتى منطقه كردستان را افشا كرد.
به گفته وى، نيروهاى امنيتى كردستان عراق موسوم به نيروهاى 
«آسايش» گروهى از اهالى استان نينوى به نام «مردم شبك» 
تا  است  خواسته  شده اند،  پناهنده  اربيل  در  حاضر  حال  در  كه 
ارتباط خود با الحشد الشعبى را قطع كنند و در غير اينصورت بايد 

از كردستان عراق بيرون روند.
امنيتى  نيروهاى  داد:  ادامه  بدر،  فراكسيون  عضو  نماينده  اين 
از  و  فراخوانده  را  ى «َشَبك»  طائفه  افراد  از  بسيارى  آسايش، 
آن ها خواسته اند تا از گردان «َشَبك» كه يكى از زيرمجموعه هاى 

الحشد الشعبى محسوب مى شود، دورى كنند.
در تعريف دانشگاه بين المللى زبان كردى، درباره مردم «َشَبك» 
آمده است: «شبك ها پيرو يك طريقت صوفيانه هستند، كه با 
زيارت  به  همچنين  شبك ها  دارد.  پيوندهايى  حق  اهل  و  تشيع 

عتبات شيعه اعتقاد دارند».
كه  بودند  ساكن  روستا   50 از  بيش  در  نينوى  استان  در  آن ها 
پس از يورش داعش، به منطقه كردستان عراق پناهنده شده اند.

«گردان شبك» نيز پس از اين يورش در قالب الحشد الشعبى، 
براى مبارزه با تروريست ها ايجاد شده است.

استقالل طلبان شرق اوكراين
يكجانبه آتش بس اعالم كردند

اقدامى  در  سه شنبه  روز  اوكراين  شرق  استقالل طلبان  رهبر 
غيرمنتظره اعالم كرد نيروهاى تحت امرش به صورت يكجانبه 

درگيرى به نيروهاى دولتى را متوقف مى كنند.
خودخوانده  جمهورى  نخست وزير  زاخارچنكو»  «الكساندر 
«دونتسك» واقع در شرق اوكراين روز سه شنبه گفت نيروهاى 
نظامى تحت امر او درگيرى به نيروهاى دولتى را متوقف مى كنند. 
شرق  استقالل طلبان  رهبر  آسوشيتدپرس،  خبرگزارى  نوشته  به 
اين  گفت  مى كرد،  گفت وگو  روسيه  تلويزيون  با  كه  اوكراين 

آتش بس يكجانبه از نيمه شب چهارشنبه اجرايى مى شود.
اظهارات زاخارچنكو پس از آن بيان شد كه رسانه هاى دولتى اوكراين 
روز دوشنبه از تبادل آتش  در مناطق شرقى اين كشور و كشته شدن 

سه نظامى اوكراينى ظرف 24 ساعت گذشته خبر دادند.
پايگاه «يو. اى. تودى» نوشته است كه اين اولين حمله مستقيم 
نيروهاى استقالل طلب به مواضع ارتش اوكراين از زمان برقرارى 
آتش بس رسمى در ماه جارى ميالدى بوده است. در اين حمله 

پنج سرباز هم زخمى و يك نفر مفقود شده است.
مناطق شرقى اوكراين از سال 2014 و پس از آنكه دولت وقت 
و  اروپا  اتحاديه  حمايت  مورد  معترضان  فشار  تحت  كشور  اين 
است.  بوده  گسترده  ناآرامى هاى  شاهد  كرد،  سقوط  آمريكا 
ساكنان اين مناطق كه عمدتا روس تبار هستند، مى گويد با قدرت 
گرفتن حاميان غرب و گروه هاى نئونازى مخالف روسيه، امنيت 

آن ها به خطر افتاده است.
يك  طى  كريمه  جزيره  شبه  ناآرامى ها،  اين  بروز  زمان  از 
شرقى  منطقه  چند  و  بازگشته  روسيه  فدراسيون  به  همه پرسى 
وجود  با  كرده اند.  اعالم  خودمختار  جمهورى   دونتسك  جمله  از 
درگيرى ها  مناطق،  اين  در  آتش بس  براى  متعدد  توافق هاى 

همچنان به صورت جسته و گريخته ادامه يافته است.

جهت هشدار به كره شمالى؛
جنگنده بمب افكن هاى هسته اى آمريكا 
در شبه جزيره كره به پرواز درآمدند

كشور  اين  از  جنگندهايى  اسكورت  با  آمريكايى  بمب افكن هاى 
درپى  كره شمالى  به  هشدار  سيگنال  ارسال  براى  كره جنوبى،  و 

آزمايش هسته اى اخير، برفراز كره جنوبى پرواز كردند.
خواستار  كره شمالى  امور  در  متحده  اياالت  نماينده  كه  حالى  در 
اخير  هسته اى  آزمايش  به  ملل  سازمان  محكم  و  سريع  پاسخ 
«پيونگ يانگ» شده، روز سه شنبه دو بمب افكن آمريكايى برفراز كره 
جنوبى پرواز كردند تا قدرت و حمايت خود از اين كشور را نشان دهند.

به نوشته خبرگزارى «رويترز» نماينده آمريكا در امور كره شمالى 
گفت وگويى  تا  است  آماده  هم  هنوز  متحده  اياالت  كرد  اعالم 
به  دادن  پايان  جهت  يانگ  پيونگ  با  را  معنى دار  و  معتبر 

تمايالتش براى ساخت سالح اتمى انجام دهد.
«ما  افزود:  كره جنوبى  از  همتايش  با  ديدار  در  كيم»  «سونگ 
خواستار صادر شدن قوى ترين قطعنامه ممكن (در شوراى امنيت 
سازمان ملل) هستيم كه شامل تحريم هاى جديد در سريعترين 
راهبردى  بمب افكن  دو  حال  همين  در  باشد.»  ممكن  زمان 
آمريكا  و  جنوبى  كره  جنگنده هاى  توسط  كه   1-B فراصوت 
كره  شمالى  مناطق  برفراز  پايينى  ارتفاع  در  مى شدند  محافظت 

جنوبى و نزديك مرز «منطقه غيرنظامى» پرواز كردند.
خبرگزارى رسمى كره شمالى گفت خشم عمومى در اين كشور 
يك  مانند  جنوبى،  كره  به  واشنگتن  بمب افكن هاى  اعزام  عليه 

آتشفشان در حال فوران است.

آمارهاى  در  اختالف  اسالمى  رهبرانقالب 
مراكز آمارى را «باليى بزرگ» خواندند و بيان 
داشتند: گاهى آمارها در خصوص نرخ بيكارى 
مسئله  اين  كه  است  متفاوت  تورم،  نرخ  يا 

موجب بى اعتمادى مردم مى شود.
به گزارش خبرگزارى پايگاه اطالع رسانى دفتر 
مقام معظم رهبرى، حضرت آيت ا...خامنه اى 
رهبر معظم انقالب اسالمى پيش از ظهر روز 
سرشمارى  ستاد  مسئوالن  ديدار  در  سه شنبه 
عمومى نفوس و مسكن، اعضاى شوراى عالى 
ايران، «آمار  آمار  مركز  مديران  و  كشور  آمار 
پايه  را  علمى»  و  متمركز  دقيق،  اطالعات  و 
كشور  براى  كارآمد  تصميم گيرى  در  اصلى 
خواندند و با تأكيد بر اهميت طرح سرشمارى 
كردند:  خاطرنشان  مردم  به  خطاب  عمومى، 
اين  در  جدى  طور  به  بايد  عزيز  مردم  همه 

طرح مهم مشاركت كنند.
رهبر انقالب اسالمى، آمار را ضرورتى قطعى 
منابع  خصوص  در  برنامه ريزى  براى  اصلى  و 
دانستند  كشور  گسترده  و  متنوع  نيازهاى  و 
آنكه  براى  عزيز  مردم  آحاد  افزودند:  و 
و  به جا  «درست،  كشور،  در  تصميم گيرى ها 
شركت  مهم  طرح  اين  در  هم  باشد،  كارآمد» 
به  را  نياز  مورد  اطالعات  و  آمار  هم  و  كنند 
آمارى  هاى  دستگاه  اختيار  در  دقيق  صورت 
مسئوالن  همچنانكه  نيز  آمارها  و  دهند  قرار 

گفته اند جنبه محرمانه دارد.
حضرت آيت ا... خامنه اى در ادامه خطاب به 
در  كردند:  خاطرنشان  كشور  در  آمار  متوليان 
شود  تبيين  موجود  وضعيت  بايد  هم  آمارها 
در  تا  شود  شناسايى  تغييرات»  «روند  هم  و 
روزگار كنونى كه سرعت تغييرات در آن بسيار 
زياد است، مسئوالن و تصميم گيران كشور در 

اثر تغيير روندها غافلگير نشوند.
صحت  و  دقت  اهميت  به  اشاره  با  ايشان 
به  غلط  آمار  كه  سنگينى  ضربه  و  آمارها، 
كشور مى زند، افزودند: متأسفانه كشور از لحاظ 

آمارگيرى عقب است و حتى برخى مسئوالن 
از حقايق و آمارهاى واقعى در بعضى بخشها 

مطلع نيستند.
به  نمونه  عنوان  به  اسالمى  انقالب  رهبر 
اهميت آمار در اقتصاد دانش بنيان اشاره كردند 
پيشرفت  راه  كه  دانش بنيان  اقتصاد  گفتند:  و 
كشور است، متكى به «عنصر انسانِى با سواد 
و مبتكر» است و بايد مشخص شود كه در هر 
يك از شاخه هاى اقتصادى و فنى چه تعدادى 
از جوانان و نيروهاى با استعداد و داراى ابتكار 

و انگيزه وجود دارند.
نقش  به  همچنين  خامنه اى  ا...  آيت  حضرت 
اشاره  مقاومتى  اقتصاد  در  آمار  تعيين كننده 
مشكالت  حقيقِى  عالج  راه  افزودند:  و  كردند 
تمام  اگر  و  است  مقاومتى  اقتصاد  كشور، 
راههاى دنيا هم به روى ما باز شود اما اقتصاد 
معادله،  اين  نهايت  در  نباشد،  درون زا  كشور 

معادله اى شكست خورده است.
ايشان خاطرنشان كردند: الزمه تحقق اقتصاد 
از  دقيق  اطالعات  و  آمار  وجود  مقاومتى، 
و  توليدى  بنگاههاى  و  داخل  توليد  وضعيت 

نيازهاى آنهاست.
«ارائه ى بهنگاِم آمار به مسئوالن و تصميم گيران 

كشور و سازندگان افكار و گفتمانهاى عمومى»، 
نكته ديگرى بود كه رهبر انقالب اسالمى بر 

آن تأكيد كردند.
و  جمعيت  «پيرِى  مسئله  به  اشاره  با  ايشان 
استمرار نادرست سياستهاى كاهش جميعت» 
سالهاى  در  درصدى  جمعيت 4  رشد  افزودند: 
آن،  عالج  كه  داشت  عالج  به  نياز   ،60 دهه 
اما  بود  جمعيت  كاهش  سياستهاى  همان 
بهنگام  آمار  ارائه  با  بايد  سياستها  اين  تداوم 
يا  متوقف  معينى،  وقت  در  مسئوالن  توسط 
ُكند مى شد، زيرا مشكل پيرِى جمعيت يكى از 
مشكالت بدون عالج است و امروز كشورهاى 

پيشرفته نيز راه حلى براى آن ندارند.
حضرت آيت ا... خامنه اى در ادامه، اختالف در 
آمارهاى مراكز آمارى را «باليى بزرگ» خواندند 
و افزودند: گاهى مراكز مختلف در خصوص نرخ 
بيكارى يا نرخ تورم و رشد اقتصادى، آمارهاى 
موجب  مسئله  اين  كه  مى كنند  بيان  متفاوتى 

ايجاد بى اعتمادى در مردم مى شود.
نادرست  به  اشاره  با  اسالمى  انقالب  رهبر 
توسط  قبلى  دولتهاى  آمارهاى  برخى  خواندن 
اين  منشأ  بايد  افزودند:  بعدى،  دولتهاى 
دوگانگى ها مشخص شود، يعنى يا در آن دوره 

در بيان آمارها اشكالى وجود داشته است يا در 
دوره  پس از آن؛ و در هر صورت، دستكارى در 
آمارها كه در معرض قضاوت مردم فهيم نيز 

قرار دارد، گناهى كبيره است.
حضرت آيت ا... خامنه اى تأكيد كردند: از جمله 
و  مركز  يك  در  آمار  تمركز  اساسى،  كارهاى 
و  علمى  شيوه  يك  روى  بر  تمركز  همچنين 

مورد توافق است.
جديد  ابزارهاى  از  استفاده  تأييد  با  ايشان 
آمارى،  اطالعات  پردازش  و  جمع آورى  در 
سرشمارى  نتيجه  اعالم  كردند:  خاطرنشان 
با  بايد  نتايج  و  بيفتد  تأخير  به  نبايد  عمومى 
پردازش و جمع بندى علمى و دقيق، تا پايان 

سال اعالم شود.
كاركردهاى  و  نتايج  ارزيابى  همچنين  ايشان، 
اسناد مهمى همچون سند چشم انداز 20 ساله 
و سياست هاى كالن كشور را يكى ديگر از 
وظايف مهم مركز آمار برشمردند و خاطرنشان 
سياستها  تحقق  بايد  هم  آمار،  مركز  كردند: 
و  نتايج  خصوص  در  هم  و  كند  بررسى  را 
كند،  نظر  اعالم  سياستها  اجراى  كاركردهاى 
سياستها  نتايج،  بودِن  نامطلوب  صورت  در  تا 

بازبينى و اصالح شوند.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمى، نوبخت 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و 
بودجه با بيان اينكه سرشمارى عمومى نفوس 
و مسكن، هر پنج سال يك بار اجرا مى شود، 
 24 تا  سوم  از   1395 سال  سرشمارى  گفت: 
مهرماه به روش اينترنتى و از 25 مهر تا 25 

آبان ماه به صورت حضورى انجام مى شود.
همچنين پارسا رئيس مركز آمار ايران با بيان 
نفوس  عمومى  سرشمارى  فرآيند  از  گزارشى 
در  آمارگير  هزار   25 وسيله  به  كه  مسكن  و 
اخذ  گفت:  شد،  خواهد  اجرا  كشور  سراسر 
اطالعات هر خانوار حدود 10 تا 15 دقيقه به 
طول مى انجامد و به مردم اطمينان مى دهيم 

كه اطالعات فردى آنها محرمانه خواهد بود.

رهبر انقالب اسالمى :

اختالف در آمارهاى مراكز آمارى 
«باليى بزرگ» است

سركنسول ايران در ارزروم: 
هر هفت ايرانى حادثه ديده راهى تهران شدند

سركنسول كشورمان از عزيمت ايرانى هاى آسيب ديده در 
انفجار بامداد روز دوشنبه شهر وان تركيه به كشور خبر داد.

حسين قاسمى سركنسول جمهورى اسالمى ايران در ارزروم 
اعالم كرد: صبح روز سه شنبه هر هفت ايرانى حادثه ديده 
در انفجار روز دوشنبه بامداد شهر وان تركيه از مرز رازى 
عازم ايران شدند. روز دوشنبه يك خودروى بمب گذارى شده 
در مركز شهر وان در شرق تركيه منفجر شد كه در پى آن 
در  انفجار  اين  شدند.  زخمى  و  كشته  مردم  از  زيادى  تعداد 
توسعه  و  عدالت  حزب  ساختمان هاى  از  يكى  مابين  مكانى 

(حزب حاكم بر تركيه) و دفتر فرماندارى اين شهر رخ داد.

الريجانى درگذشت رئيس مجلس ملى جمهورى 
نيكاراگوئه را تسليت گفت

رئيس  درگذشت  پيامى،  در  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس 
مجلس ملى جمهورى نيكاراگوئه را تسليت گفت.

پيامى،  در  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس  الريجانى  على 
درگذشت رئيس مجلس ملى جمهورى نيكاراگوئه را تسليت 
گفت. على الريجانى رئيس مجلس با صدور پيامى خطاب به 
نايب رئيس مجلس ملى نيكاراگوئه، درگذشت آقاى «سانتوزرنه 
نونيز ته يز» رئيس مجلس ملى اين كشور را تسليت گفت و با 

دولت و ملت جمهورى نيكاراگوئه ابراز همدردى كرد.

يوسفيان مال :
مجلس قطعاً با قاطعيت برخورد مى كند

نماينده مجلس با اشاره به تفاوت تعريف تروريسم از نگاه ايران و 
FATF گفت: اگر مجلس احساس كند كه قرارداد FATF امنيت 
و عزت كشور را زير سؤال خواهد برد با آن مبارزه مى كند و 
دولت بايد ابتدا اين معاهده را در مجلس مطرح و تصويب كند.

آمل  مردم  نماينده  مال  يوسفيان  عزت ا...  فارس؛  گزارش  به 
معاهده  به  اشاره  با  اسالمى   شوراى  مجلس  در  الريجان  و 
FATF بيان داشت: اين قرارداد بايد از دوجهت اقتصادى و 
گشايش هاى آن و امنيتى به صورت تخصصى بررسى شود 
و لذا اين قانون ابتدا بايد در كميسيون امنيت ملى مجلس 
مطرح و پس از تاييدات و نظرات كارشناسى اعضاى محترم 

آن در صحن علنى مجلس به راى گذاشته شود.
و  ايران  نگاه  از  تروريسم  تعريف  داشت:  اظهار  مال  يوسفيان 
FATF بسيار متفاوت است اما اين اختالف 100درصدى نيست 
احرارالشام  داعش،  همانند  تروريسم  مصداق هاى  برخى  در  و 
روند  باعث  مى تواند  موضوع  اين  كه  دارد  وجود  مشتركاتى 
همكارى باشد ، اما اگر قرار باشد سازمان هاى انقالبى همچون 
حماس، حزب ا... و نيروى قدس در زمره سازمان هاى تروريستى 

قرار گيرند، قطعاً مجلس با قاطعيت با آن برخورد مى كند.
كه  كند  احساس  مجلس  اگر  كرد:  تصريح  پايان  در  وى 
قرارداد FATF امنيت و عزت كشور را زير سوال خواهد برد، 
با آن مبارزه مى كند و طبق قانون اگر دولت بخواهد قرارداد 
معاهدات بين المللى را با دولت هاى خارجى امضا كند، بايد 

ابتدا آن معاهده در مجلس مطرح و تصويب شود.
با موافقت فرمانده كل قوا؛

فرمانده قرارگاه قدس سپاه 
به درجه «سرتيپ تمامى» نائل شد

فرمانده  مارانى  محمد  سردار  قوا،  كل  معظم  فرمانده  موافقت  با 
مهر  گزارش  به  شد.  نائل  تمامى  سرتيپ  درجه  به  قدس  قرارگاه 
به نقل از سپاه نيوز، سردار محمد مارانى فرمانده قرارگاه عملياتى 
قدس نيروى زمينى سپاه دو روز گذشته درجه سرتيپ تمامى خود 

را از دستان مبارك فرمانده معظم كل قوا دريافت كرد.
و  دستيار  صفوى  يحيى  سيد  پاسدار   سرلشكر  كه  ديدار  اين  در 
مشاور عالى فرماندهى معظم كل قوا، سرلشكر پاسدار غالمعلى 
رشيد فرمانده قرارگاه مركزى خاتم االنبياء(ص)، امير دريابان على 
سالمى  حسين  سردار  ملى،  امنيت  عالى  شوراى  دبير  شمخانى 
جانشين فرمانده كل سپاه و سردار محمد پاكپور فرمانده نيروى 
زمينى سپاه حضور داشتند، سردار مارانى توسط فرماندهى معظم 

كل قوا به درجه سرتيپ تمامى نائل شد.
سردار مارانى كه مسئوليت فرماندهى سپاه امام سجاد(ع)هرمزگان را به 
عهده داشت، در بهمن ماه 93 با حكم فرمانده كل سپاه به عنوان فرمانده 

قرارگاه قدس نيروى زمينى سپاه در جنوب شرق كشور منصوب شد.

رئيس سابق سازمان حج و زيارت:
ايران نبايد اجازه دهد فاجعه منا 

مشمول مرور زمان شود
رئيس سابق سازمان حج و زيارت، تاكيد كرد: جمهورى اسالمى 
ايران نبايد اجازه دهد كه فاجعه منا شامل گذر تاريخ و مرور زمان 
شود. على ليالى در گفت وگو با برنامه «بدون خط خوردگى» از 
راديو گفت و گو با تاكيد براينكه پيگيرى فاجعه ى منا بر دو بخش 
استوار است، گفت: بايد ياد و نام شهداى منا را گراميداشت و با 

بازماندگان و خانواده هاى آنها همدردى و همراهى كرد.
وى با بيان اينكه در اين ارتباط مى توان اقدام به توليدات فرهنگى 
توان  موضوع  به  بايد  ديگر  بخش  در  افزود:  كرد،  نيز  مناسب 

مديريتى عربستان در اداره مناسك حج توجه كنيم.
اين مقام سابق در سازمان حج و زيارت با بيان اينكه حوادث سال 
گذشته، ناتوانى دولت حاكم بر شبه جزيره ى عربستان و مديريت 
حج را نشان داد، تصريح كرد:  جمهورى اسالمى ايران نبايد اجازه 
اين  حاضر  حال  در  و  شود  زمان  مشمول  موضوع  اين  كه  دهد 
نشان  ناتوان  براى  دليل ها  بهترين  از  يكى  آن  پيگيرى  و  فاجعه 
دادن سعودى ها در اداره حج است. ليالى با بيان اينكه اگر سعودى 
ها در مديريت فاجعه منا تدبير و درايت بيشترى نشان مى دادند 
قطعا عمق فاجعه به اين حد نمى رسيد، افزود:  همه اينها بيانگر 

بى لياقتى خاندان آل سعود در مديريت حج است.
وى با انتقاد از اينكه تا كنون همايش و يا مراسم مناسبى براى 
ارزيابى داليل وقوع فاجعه منا و اقداماتى كه دستگاههاى مسئول 
در كشور در سطح بين المللى و اسالمى براى پيگيرى اين فاجعه 
انجام داده اند برگزار نشده است، ادامه داد: به نظر مى رسد كه يا 
اقدام مناسبى براى پيگيرى اين فاجعه صورت نگرفته است و يا 

اينكه اين اقدامات بروز و تجلى بيرونى نداشته اند.
هر  از  بايد  ايران  اسالمى  جمهورى  تاكيدكرد:   پايان  در  ليالى 
تريبونى با ارائه داليل منطقى براى پيگيرى فاجعه منا در سطح 

بين المللى استفاده كند.

بين الملل
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ساخت  و  طراحى  به  اشاره  با  دفاع  وزير 
اين  در  بعدى  گام  گفت:  اوج  ملى  موتور 
سنگين  موتورهاى  ساخت  و  طراحى  زمينه 
داريم  انتظار  كه  است  توربوفن  و  توربوجت 

ظرف 2 سال آينده به نتيجه برسد.
اداره  از  نقل  به  مهر  خبرگزارى  گزارش  به 
سردار  دفاع،  وزارت  دفاعى  تبليغات  كل 
پشتيبانى  و  دفاع  وزير  دهقان  حسين 
نيروهاى مسلح در مراسم تجليل از طراحان 
ملى  توربوجت  موتور  نخستين  سازندگان  و 
شده  نامگذارى  «اوج»  نام  به  كه  هواپيما 
موتور  اين  ساخت  و  طراحى  سخنانى  طى 
را افتخار ملى و سكوى پرشى براى طراحى 

و  توربوجت  سنگين  موتورهاى  ساخت  و 
توربوفن هوايى دانست.

دهقان اين دستاورد ارزشمند را حاصل تالش 
همه  صادقانه  همكارى  و  جهادى  و  جمعى 
گذارى  هدف  و  هوايى  صنعت  هاى  بخش 
فناورى  و  دانش  گذارى  اشتراك  و  مشترك 
ذكر كرد و افزود: اين براى همه ملت ايران  

داراى ارزش، افتخار و خرسندى است.
وى با بيان اينكه موتور اوج حاصل همكارى 
جمهورى  ارتش  هوايى  نيروى  تعامل  و 
و  بنيان  دانش  شركت   30 ايران،  اسالمى 
هوايى  صنايع  سازمان  با  كشور  10دانشگاه 
اين  در  بعدى  گام  گفت:  است،  دفاع  وزارت 

سنگين  موتورهاى  ساخت  و  طراحى  زمينه 
داريم  انتظار  كه  است  توربوفن  و  توربوجت 

ظرف 2 سال آينده به نتيجه برسد.
مومن،  عناصر  وجود  به  اشاره  با  دفاع  وزير 
وزارت  هوايى  صنايع  در  متخصص  و  مجرب 
دفاع گفت: ما از مراحل سخت طراحى و ساخت 
زير سيستم ها و مديريت سيستم هاى پيچيده 
هوايى عبور كرده و قادريم چرخه زنجيره اى از 
ايده تا محصول، تشخيص نياز، تعيين اولويت، 
تمركز براى طراحى و ساخت و نهايتاً توليد انبوه 

سامانه ها را مديريت كنيم.
از  زمانى  بازه  بايد  اينكه  بر  تأكيد  با  دهقان 
كاهش  زمان  حداقل  به  را  محصول  تا  ايده 
است  نظر  در  آنچه  كرد:  تصريح  دهيم، 
بال  و  بالگردها  به  هوايى  ناوگان  تجهيز 
پهپادها  جنگى،  هواپيماهاى  شامل  ثابت ها 
و هواپيماهاى غير نظامى ملى و بومى است.
وزير دفاع گفت: بايد با يك تالش جمعى و 
تمركز و بكارگيرى همه ظرفيت ها به حركت 
خود در اين زمينه شتاب بخشيم و طراحى و 
ساخت موتور ملى اوج را يك نقطه عطف و 

آغاز يك جهش بزرگ در اين زمينه بدانيم.
مشكل  و  گلوگاه  مهمترين  از  ما  افزود:  وى 
در اين عرصه يعنى موتور عبور كرديم و اين 
توانمندى  و  ظرفيت  از  كه  دهد  مى  نشان 

الزم در اين زمينه برخوردار هستيم.
همه  تالش  از  قدردانى  با  پايان  در  دهقان 
به  ملى  بزرگ  پروژه  اين  اندركاران  دست 
ويژه متخصصان و محققان سازمان صنايع 
و  طراحى  شركت  در  دفاع  وزارت  هوايى 

نيروى  كاركنان  هوايى،  موتورهاى  ساخت 
بنيان  دانش  هاى  شركت  ارتش،    هوايى 
در  ترديد  بى  گفت:  كشور  هاى  دانشگاه  و 
اين مسير الطاف و نصرت الهى شامل حال 
و  خطير  عرصه  اين  جهادگران  شما  همه 
اعياد  و  بود  خواهد  و  بوده  ساز  سرنوشت 
فرصت  غدير  و  قربان  همچون  بزرگى 
هرچه  گرفتن  مدد  براى  مناسبى  و  مغتنم 
به  دستيابى  در  الهى  اقدس  ذات  از  بيشتر 

اين اهداف بزرگ است.
بنى  عبدالكريم  امير  مراسم  ابتداى  در 
هوايى  صنايع  سازمان  عامل  مدير  طرفى 
خجسته  ايام  تبريك  با  نيز  مسلح  نيروهاى 
قربان و غدير گزارشى از روند ساخت موتور 
توربوجت ملى اوج ارائه كرد و ضمن اعالم 
محققان  و  متخصصان  دانشمندان،  آمادگى 
فرمانده  فرامين  تحقق  براى  هوايى  صنايع 
معظم كل قوا تاكيد كرد: بيانات حكيمانه و 
الهام بخش فرمانده معظم كل قوا، روحيه و 
عزم جهادگران صنعت هوايى را در نيل به 
خودكفايى كامل، صد چندان كرده است و ما 
با اين پشتوانه قادر خواهيم بود به حول قوه 
الهى همه ى موانع و مشكالت را پشت سر 
گذاشته، سياست ها و اهداف نظام را در اين 

زمينه محقق كنيم.
موتور توربوجت ملى اوج، 31 مرداد ماه سالجارى 
مراسم  طى  دفاعى  صنعت  روز  با  مصادف 
اسالمى  جمهورى  رياست  حضور  با  اى  ويژه 
ايران حجت االسالم حسن روحانى در سازمان 

صنايع هوايى وزارت دفاع رونمايى شد.

سردار دهقان اعالم كرد ؛

ساخت موتورهاى سنگين توربوجت و توربوفن 
تا 2سال آينده

حرمت  و  شأن  حفظ  گفت:  اطالعات  وزير 
انسانها از تاكيدات دين اسالم است و عالوه 
بر آن احترام به كرامت انسانى، آرامش جامعه 
بايد  دانشگاه ها  در  اين رو  از  دارد  پى  در  را 
كرامت و شخصّيت دانشجويان و تشكل هاى 

دانشجويى حفظ شود.
والمسلمين  االسالم  حجت  فارس،  گزارش  به 
وزير  نمايندگان  همايش  در  علوى  سيدمحمود 
اسالمى  تشكل هاى  بر  نظارت  هيات  در  علوم 
دانشگاه ها گفت: آنچه كه باعث شد در سال هاى 

محيط هاى  در  امنّيت  و  آرامش  شاهد  اخير 
دانشگاهى باشيم، رفتار توام با احترام و كرامت 

با دانشجويان و پرهيز از برخوردهاى سلبى بود.
علوى اظهار داشت: آنچه كه موجب بى نظمى 
و ناهنجارى مى شود تحقير شخصيت انسان ها 
و بى احترامى است و آنچه كه موجب آرامش و 
امنّيت است احترام به همديگر و پرهيز از تخريب 
در  اساس  برهمين  و  است  ديگران  شخصيت 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى در سال گذشته 
نيز وزارت اطالعات كوشيد تا فضاى جامعه شاهد 

تخريب نامزدهاى انتخاباتى نباشد و نتيجه اين 
اقدام نيز همانگونه كه مشاهده شد برگزارى با 

آرامش انتخابات در سراسر كشور بود.
شخصيت  و  حرمت  حفظ  بر  تاكيد  با  وى 
دانشگاهى  محيط  هاى  همه   در  دانشجويان 
دانشجويان  شبهه  و  سواالت  با  اگر  گفت: 
مواجه شديم بايد با استدالل و منطق آنها را 
اقناع كنيم زيرا قطعا در صورت  برخورد سلبى، 

با همراهى آنان مواجه نخواهيم شد.
و  شٌان  حفظ  داشت:  اظهار  اطالعات  وزير 

نيست  ابزارى  تاكتيك  يك  انسان ها  كرامت 
حفظ  و  است  اسالم  مبين  دين  دستور  بلكه 
شٌان انسانها اقتضا مى كند كه با او با احترام  و 

ادب رفتار شود.
علوى افزود: آنچه كه ما در جمهورى اسالمى 
در  جامعه  امنّيت  حفظ  مى كنيم  دنبال  ايران 
كنار آرامش روانى و احساس امنّيت است زيرا 
در اين نوع از نظم و امنّيت است كه فرهنگ 
دين  روز  به  روز  جامعه  و  مى كند  رشد  جامعه 

مدارتر و با ايمان تر مى شود.

تاكيد وزير اطالعات بر ضرورت 
حفظ كرامت و شخصّيت دانشجويان و تشكل هاى دانشجويى
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طهران(إسنا) - أعلنت شركة "رينو بارس" لصناعة السيارات عن 
زيارة 3 من كبار مسؤولى شركة رينو الفرنسية إلي إيران خالل 

األسبوع المقبل.
وقال النائب التنفيذي للشركة "رامتين اسماعيلي" أن زيارة  نائب 
لشؤون  الرئيس  ونائب  غسكون  غسبر  الهندسية  للشؤون  الرئيس 
البيع سارال دبوت و نائب الرئيس لشؤون اإلنتاج دلوس موزوس 
تهدف إلي تفقد خطوط إنتاج سيارات رينو فى إيران وتقييم وحل 

المشاكل التى يواجهها المنتجون المحليون.
وأشار إلى أن غسبر غسكون يزور ايران للمرة الثانية  خالل العام 
الحالي ونعتبر هذه الزيارات بأنها خطوة متعددة األطراف لتسريع 
عملية إنضمام الصناع اإليرانيين لقطع السيارات للسلسلة العالمية 

لشركة رينو.

اتهام ثالث نساء بمحاولة تفجير 
سيارة مفخخة في باريس

اعلنت النيابة العامة الفرنسية ان قضاة التحقيق في قضايا االرهاب 
تهمة  المتطرف  الفكر  اعتنقن  نساء  ثالث  الى  االثنين  وجهوا 
الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة بواسطة قوارير غاز في 

وسط باريس وامروا بايداعهن السجن االحتياطي.
ايرفويه  وساره  عاما)   19) مدني  ايناس  ان  العامة  النيابة  وقالت 
(23 عاما) وامل ساكاو (39 عاما) اللواتي اعتقلن مساء الخميس 
ارتكاب  بهدف  اشرار  عصبة  في  "االشتراك  تهمة  اليهن  وجهت 

جرائم ارهابية".
كما وجهت الى مدني وايرفويه اللتين هاجمتا رجال الشرطة اثناء 
محاولتهم اعتقالهما تهمة محاولة قتل ممثلين للسلطات العامة في 
اطار جريمة متصلة باالرهاب، في حين اتهمت المرأة الثالثة اي 

ساكاو بالتآمر معهما في هذه الجريمة.
واضافة الى النسوة الثالث وجه القضاء الى محمد االمين عبروز 

(22 عاما) رفيق ساره ايرفويه تهمة التستر على جريمة ارهابية.
وكانت الخلية النسائية تعتزم ضرب محطات قطارات في باريس 
على  الحصول  وتنوي  شرطيين،  استهداف  الى  اضافة  ومنطقتها 
قريبة  مصادر  بحسب  بسيارات،  مبان  استهداف  او  ناسفة  احزمة 

من التحقيق.
ورغم ان وسائل تحرك الخلية بدت بدائية، اذ تم العثور في شقة 
امل ساكاو في جنوب شرق باريس على سبع زجاجات فارغة، ال 
مدني  فايناس  افرادها.  دوافع  في  شكوك  اي  المحققين  يساور 
وفي  داعش،  لتنظيم  مبايعة  رسالة  يدها  حقيبة  في  تحمل  كانت 

الكمبيوتر الخاص بها دعاية متطرفة.
بواسطة  احباطه  تم  اعتداء  في  شاركت  مدني  بان  ايضا  ويشتبه 

سيارة مفخخة ليل 3-4 ايلول/سبتمبر في قلب باريس.
ومدني هي ابنة مالك السيارة التي تركت على بعد مئات االمتار 

من كاتدرائية نوتردام وداخلها خمس قوارير غاز.
وافاد المحققون انها كانت على تواصل مع المتطرف الفرنسي في 

تنظيم "داعش" رشيد قاسم (29 عاما).
وفي قضية منفصلة وجه قضاة التحقيق في قضايا االرهاب االثنين 
اشرار  عصبة  في  تهمة "االشتراك  عشرة  الخامسة  في  فتى  الى 
بهدف ارتكاب جرائم ارهابية" وامروا بايداعه السجن االحتياطي، 

كما اعلنت النيابة العامة في باريس.
ويشتبه المحققون في ان الفتى القاصر كان يعتزم تنفيذ اعتداء بعد 
يومين من اعتقاله في باريس، وتحديدا في منزل والدته حيث كانت 

السلطات فرضت عليه االقامة الجبرية منذ نيسان/ابريل لتطرفه.
ومع ان ملفي هاتين القضيتين منفصالن اال ان المحققين وجدوا 
كان  الفرنسي  فالمتطرف  قاسم،  رشيد  هو  بينهما  مشتركا  قاسما 
يتواصل عبر االنترنت مع النسوة الثالث ومع الفتى القاصر ويرسل 
اليهم بواسطة خدمة تلغرام للرسائل المشفرة توجيهاته من حيث 

يقيم في منطقة تخضع لسيطرة التنظيم المتطرف في سوريا.

نائب ايراني:
على منظمة التعاون االسالمي وضع برامج جديدة 

لتيسير مناسك الحج
أشار عضو الهئية الرئاسية لمجلس الشورى االسالمي أكبر رنجبر 
زاده إلى ضرورة استبعاد السعودية عن إدارة الحج وتكليف منظمة 
التعاون االسالمي ومنظمات حقوق االنسان بوضع برنامج جديد 

إلدارة مناسك الحج.
أكبر  االسالمي  الشورى  لمجلس  الرئاسية  الهئية  عضو  وأوضح  
كانت  منى  فاجعة  إن  لألنباء  مهر  لوكالة  حديث  في  زاده  رنجبر 
هذه  تبع  ما  إن  إلى  مشيراً  االسالمي  العالم  في  استثنائيًا  حادثًا 
هذه  مضاعفات  من  زاد  للمجروحين  اسعاف  سوء  من  الحادثة 

الحادثة إيضًا. 
في  المصابين  مع  تعاملوا  السعوديين  إن  زاده  رنجبر  وأضاف 
إلى  مشيراً  االسالمية،  األعراف  وخارج  رحمة  دون  الحادثة  هذه 
وضع شهداء هذه الحادثى في حاويات تنتقص من قيمة النفس 

االنسانية. 
السعودية  استبعاد  ضرورة  االسالمي  الشورى  مجلس  عضو  وأكد 
عن إدارة الحج بعد إن أظهر موسم الحج الماضي عدم قدرتهم 
على إدارة هذه المناسك، منوهًا إلى ضرورة تدخل منظمة التعاون 
الجراء  والتخطيط  للتنسيق  االنسان  حقوق  ومنظمات  االسالمي 

مراسم الحج.

للمشاركة في االجتماع الوزاري لحركة عدم االنحياز
وزير الخارجية االيراني يتوجه الى فنزويال

صباح  طهران  ظريف  جواد  محمد  االيراني  الخارجية  وزير  غادر 
اليوم الثالثاء متوجها الى كاراكاس للمشاركة في االجتماع الوزاري 

لدول حركة عدم االنحياز الذي تستضيفه فنزويال.
ويرافق ظريف في هذه الزيارة كل من مساعد وزير الخارجية للشؤون 
القانونية والدولية سيد عباس عراقجي ، ومساعد وزير الخارجية للشؤون 

االوروبية واالمريكية مجيد تخت روانجي.
في  االنحياز  لحركة  عشرة  السابعة  القمة  تعقد  ان  المقرر  ومن 
سبتمبر   18 الى   13 من  الفترة  خالل  الفنزويلية  مارغريتا  جزيرة 

/ ايلول الجاري.
ويعقد اجتماع كبار الخبراء في فنزيال اليوم الثالثاء وغدا االربعاء 
13 و14 سبتمبر / ايلول ، واجتماع وزراء خارجية 120 دولة عضو 
بالحركة يومي الخميس والجمعة المقبلين ، وتعقد القمة السابعة 
عشرة لحركة عدم االنحياز يومي السبت واالحد 17 و18 سبتمبر 

/ ايلول الجاري.
ومن المقرر ان يشارك الرئيس االيراني حسن روحاني في قمة 
اول  وسيكون   ، للحركة  الحالي  الرئيس  باعتبار  االنيحاز  عدم 
الرئيس  الى  الحركة  رئاسة  سيسلم  حيث  القمة  بمؤتمر  متحدث 

الفنزويلي نيكوالس مادورو.

االَخبار

داعش يتبنى "التفجيرات الستة" في سوريا
عن  االثنين،  المسوولية،  اإلرهابي  داعش  تنظيم  أعلن 
في  منها  اثنين  سوريا  في  وقعت  التي  تفجيرات  الستة 
طرطوس الساحلية بشمال غرب البالد وفي مناطق أخرى.

التفجيرين  إن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وقال 
والواقعة  المدينة  مدخل  عند  أرزونة  جسر  منطقة  استهدفا 

تحت سيطرة الحكومة، وبلغ عدد القتلى 35 شخصا.
وفي الوقت نفسه انفجرت سيارة ملغومة في مدينة حمص، 
المرصد  وقال  طرطوس،  شرقي  كيلومترا   80 تبعد  التي 
عسكرية  تفتيش  نقطة  استهدف  االنفجار  إن  السوري 

وأسفر عن مقتل 4 من قوات األمن.            
إن  بالشرطة  قائد  عن  نقال  حكومية  إعالم  وسائل  وقالت 
مما  الصبورة  بلدة  مدخل  عند  دمشق  غربي  وقع  انفجارا 
انفجرت  كما  بجروح،  وإصابة 3  شخص  مقتل  عن  أسفر 

دراجة نارية في وسط مدينة الحسكة شمال شرق البالد.

وكالة (نادي المراسلين) العالمية لألنباء :
ظاهرة جهاد النكاح : 

تفاصيل اغتصاب ملكة جمال داعش 
المراهقة  اتصال  عن  أمريكية  إعالمية  وسائل  كشفت 
النمساوية المعروفة باسم "ملكة جمال مقاتالت داعش"، 
سامرا كيزينوفيتش "16 عاًما"، والتي غادرت للقتال في 
صفوف تنظيم داعش، بعائلتها في فيينا مؤخراً، وأخبرتهم 
كل  تشهده  الذي  واالغتصاب  العنف  تتحمل  تعد  لم  أنها 

يوم كجزء من حياتها الجديدة، وتريد العودة لمنزلها.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية لألنباء 
أهلها  إلى  أرسلتها  التي  الرسالة  في  ذكرت  "سامرا" 
وكل  واالغتصاب،  التعذيب  أنواع  ألبشع  تتعرض  أنها 
وكشفت  شفقة،  أو  رحمة  دون  ضاجعوها  قد  المقاتلين 
في الرسالة أنهم مارسوا معها الجنس حتى أثناء دورتها 

الشهرية.
يذكر أن "سامرا كيزينوفيتش" سافرت لسوريا مع صديقتها 
سابينا سليموفيتش (15 عامًا)، في أبريل الماضي، بعد أن 

تأثرت باألفكار المتطرفة للشباب الشيشاني في فيينا.
كتبتا  لعائلتيهما،  سابقة  رسالة  بعثتا  وسابينا،  سامرا  كانت 
أجل  من  للقتال  األوسط  للشرق  غادرتا  بأنهما  فيهما 
وأضافتا:  كجهاديتين،  للموت  مستعدتين  وكانتا  اإلسالم 
اهللا  سنخدم  الجنة،  في  نراكم  عنا،  البحث  من  فائدة  "ال 

ونموت في سبيله".

لجنة  تشكيل  يقترح  لبناني  دين  رجل 
مشتركة لرعاية الحج لحفظ األمن والعدل

في  المسلمين  العلماء  تجمع  في  العامة  الهيئة  عضو  أكد 
الشيخ  اإلسالمية  والتعاون  المحبة  جمعية  رئيس  لبنان 
خضر الكبش على ضرورة تشكيل لجنة رقابة منصفة على 

الحج لحفظ أمن الحجاج وسالمهم. 
المسلمين  العلماء  تجمع  في  العامة  الهيئة  عضو  وأشار 
اإلسالمية  والتعاون  المحبة  جمعية  رئيس  لبنان   في 
إلى  لألنباء  مهر  لوكالة  حديث  في  الكبش  خضر  الشيخ 
العظمى  اهللا  آية  االسالمية  الثورة  قائد  رسالة  أهمية  إن 
واالسالمي  العربي  للعالم  تكشف  الخامنئي  علي  السيد 
وأهدافها  السعودية  سياسة  من  عنهم  ربما  غائبًا  كان  ما 
الشراك  سماحته  دعوة  إن  إلى  مشيراً  المنطقة  في 
وجه  لها  الحج  أمور  في  االسالمي  التعاون  منظمة 

وسياسي.  شرعي 
وأوضح الشيخ خضر الكبش إن الجانب الشرعي يتمثل بأن 
السعودية اضافة لتورطها المباشر بحادثة منى فانها أخفقت 
بتوفير األمن والسالمة لحجاج بيت اهللا الحرام وان عدم 
موافقتها على منح تأشيرات للحجاج االيرانيين واليمنيين 

والسوريين وغيرهم هو صد عن سبيل اهللا.
إلى  اإلسالمية  والتعاون  المحبة  جمعية  رئيس  نوه  فيما 
إن السياسة السعودية تهدف الى ارضاء االمريكان، مؤكداً 
السعودية  الوالية  بنزع  االسالمية  الثورة  قائد  دعوة  أهمية 

فيما يتعلق بالحج وادارتها له. 
من  العديد  ألن  أسفه  عن  الكبش  خضر  الشيخ  وأعرب 
من  لها  يكن  لم  منى  في  شهداء  لها  سقط  التي  الدول 
للطرح  مؤيد  او  داعم  وال  شعوبها  مع  متضامن  موقف 
 ، األمريكية  للسياسة  والئهم  هو  واضح  والسبب  االيراني 
حماقة  اي  إزاء  مواجهتها  عن  أعجزوا  إنهم   إلى  منوهًا 

ترتكبها بحق شعوبهم.
تأليف  اإلسالمية  والتعاون  المحبة  جمعية  رئيس  واقترح  
لجنة مشتركة من كافة الدول لرعاية شؤون الحج وأقلها 
التأشيرات  منح  بمعيار  اوًال  مناصفة  هناك  يكون  حتى 
أمنهم  الحجاج  يضمن  كي  ثانية  جهة  ومن  للحجيج 

وسالمتهم.
ضرورة  على  حديثه  ختام  في  الكبش  خضر  الشيخ  وشدد 
االجماع العربي او الدولي إللزام السعودية بهذا االمر فمن 

الطبيعي انها لن تلتزم  دون إجماع. 

اعتراف الجيش القطري 
بمقتل 3 من عناصره في اليمن

أعلنت القوات المسلحة القطرية عن مقتل 3 من عناصرها 
قوات  ضمن  اليمن  على  العدوان  في  مشاركتهم  أثناء 

"التحالف العربي" الذي تقوده السعودية.
تنعي  إنها  لها،  بيان  في  القطرية،  المسلحة  القوات  وقالت 
سالم،  عوض  محمد  النائب  مقتل  واألسى  الحزن  ببالغ 
والجندي محمد داوود خيال، والجندي محمد ناصر محمد، 
العدوان  قوات  ضمن  مشاركتهم  أثناء  اليوم  قتلوا  الذين 

السعودي على اليمن".
تشرين  من   11 في  قطري  جندي  أول  مقتل  وسجل 
القوات  بدأت  حيث   ،2015 العام  من  نوفمبر  الثاني/ 
في  المشاركة  الماضي  سبتمبر  أيلول/  في  القطرية 
المعارك باليمن بعد دخولها عبر منفذ الوديعة الحدودي 

والسعودية. اليمن  بين 

االَخبار تدشين زورق ايراني 
سريع بعيد المدى حامل للمروحية

لحرس  البحرية  للقوة  الثانية  المنطقة  قائد  علن 
الثورة االسالمية العميد علي رزمجو عن تدشين 
في  للمروحية  حامل  المدى  بعيد  سريع  زورق 

بوشهر جنوب البالد.
لالنباء- الشباب  المراسلين  نادي  طهران-وكالة 
ذكر العميد رزمجو في تصريح للصحفيين خالل 
زورق  انضمام  اليوم  نشهد  اننا  التدشين،  مراسم 
بعيد  سريع  "زروق  بصفة  ناظري"  "الشهيد 
المدى حامل للمروحية" مما يعد صفحة ذهبية 

اخرى تضاف الى مفاخر الحرس الثوري.
والجهود  االجراءات  ضوء  وفي  انه  واضاف، 

من  نوع  احدث  اليوم  نشهد  نهار  ليل  المبذولة 
في  االبحار  بقابلية  العالم  في  الزوارق  هياكل 
منها  المروحية  واقالع  وهبوط  الهائجة  االمواج 
نجاحات  من  المزيد  سياق  في  خطوة  يعد  مما 

البالد في المجال الدفاعي.
وقال العميد رزمجو، ان القوة البحرية للحرس 
متقدمة  نجاحات  الدوام  على  حققت  الثوري 
للجمهورية  االقتدار  جلبت  وقد  جدا،  وقيمة 
ومعدات  تكنولوجيا  بامتالكها  االسالمية 
وقدرات  عالية  صاروخية  وقوة  وحديثة  متطورة 

ورادعة. دفاعية 

اكبر  علي  االسالمية  الثورة  قائد  مستشار  صرح 
واليتي ان الجمهورية االسالمية االيرانية والهند 
تلعبان دورا محوريا في تحوالت المنطقة والعالم 

مكافحة  مجال  في  المشترك  تعاونهما  وأن 
االرهاب والتطرف يساعد في استقرار األمن في 

العالم والنطقة.

االسترايتيجية  الدراسات  مركز  رئيس  استقبل 
أكبر  علي  النظام  مصلحة  تشخيص  مجمع  في 
واليتي يوم األحد مستشار وزير الخارجية الهندي 
ذات  القضايا  معه  وتناول  أكبر"  جاويد  مبشر   "

االهتمام المشترك.
وأكد واليتي على أهمية تعزيز العالقات الثنائية 
من  الكثير  وجود  الى  منوها  والهند،  ايران  بين 
دائرة  توسيع  خاللها  من  يمكن  التي  المجاالت 

التعاون والعمل المشترك بين البلدين.
وأشار الى ظاهرة االرهاب والتطرف في المنطقة 
البلدان  يستطيع  التي  المجاالت  إحدى  بصفتها 
أن يعمالن فيها بشكل مشترك وثنائي، معتقدا 
ان طهران ونيودلهي لديهما التجارب الكافية في 
هذا الموضوع الهام. واعتبر واليتي أنه البد وان 
يكلل هذا التعاون بالنجاح وأن يترك تأثيرا كبيرا 

على امن واستقرار المنطقة.
واوضح مستشار قائد الثورة االسالمية و رئيس 
مجمع  في  االستراتيجية  الدراسات  مركز 

واليتي  أكبر  علي  النظام  مصلحة  تشخيص 
والقضايا  والثقافية  االقتصادية  المجاالت  أن 
االرهاب  ومكافحة  والترانزيت  بالنقل  المتعلقة 
البلدين  بامكان  التي  المجاالت  من  والتطرف 

التعاون فيها ايضا.
كما أشار واليتي الى اهمية التعاون الثالثي بين 
كل من ايران الهند وافغانستان معتقدا ان هناك 
الدول  هذه  تستطيع  التي  المجاالت  من  الكثير 

الثالث ان تتعاون فيها.
من جهته أعرب مستشار وزير الخارجية الهندي 
 ، ايران  زيارة  من  سعادته  جاويد"عن  مبشر   "
بالجمهورية  بالده  عالقة  أهيمة  على  مؤكدا 

االسالمية وذلك في شتى المجاالت.
وايران  الهند  بين  العالقات  تاريخ  الى  وأشار 
البلدين،  تربط  وثيقة  عالقات  كانت  انه  حيث 
الذي  كاالرهاب  مختلفة  قضايا  الى  منوها 
مجال  بانه  العالم  لجيمع  خطر  مصدر  اصبح 

البلدين. بين  للتعاون  خصب 

اكد مكتب رعاية المصالح االيرانية في مصر، زيف ما 
تناقلته بعض وسائل االعالم العربية حول اصدار قائد 
الثورة االسالمية فتوى باداء مناسك الحج من قبل 
مليون زائر ايراني في مدينة كربالء والمراقد المقدسة 

وقال انه خبر غير صحيح ومفبرك وكذب.
طهران-وكالة نادي المراسلين الشباب لالنباء-نفى 
مكتب رعاية المصالح االيرانية في مصر ماتداولته 
بعض وسائل االعالم العربية المغرضة حول اصدار 
قائد الثورة االسالمية فتوى باداء مناسك الحج من 
قبل مليون زائر ايراني في كربالء والمراقد المقدسة .

مصر  في  االيرانية  المصالح  رعاية  مكتب  واكد 
االزهر  مؤسسة  عن  الصادر  البيان  على  ردا 

العامة  االعالم  وسائل  لبعض  الخبرية  والتقارير 
في مصر انه لم تصدر مثل هذه الفتوى ابدا ال 
غير  القضية  هذه  وان  عام  اي  وال  الجاري  العام 

صحيحة ومفبركة ومزيفة.
مصر  في  االيرانية  المصالح  رعاية  مكتب  وشدد 
االسالمية  الشعائر  من  الحج  فريضة  ان  على 
استطاع  من  على  واجب  الحج  مناسك  اداء  وان 
الحسين  االمام  زيارة  ان  واضاف  سبيال  اليها 
االحاديث  في  واردة  عرفة  يوم  في  السالم  عليه 
والروايات التي اكدت على جزيل ثوابها وقد درج 
زيارة  على  السابقة  القرون  مدى  على  العشاق 
المرقد الطاهر لسبط الرسول (ص) في يوم عرفة 

طلبا للثواب.
االسالمية  الجمهورية  حكومة  ان  المكتب  واكد 
االيرانية قد بذلت ما بوسعها لكي يتمكن المواطنون 
واداء  المقدسة  الديار  الى  التوجه  من  االيرانيون 
فريضة الحج العام الجاري ولكن لالسف الجانب 
السعودي اصر على تسييس هذه الفريضة الدينية 
وقصر بشكل واضح في اداء واجباته كدولة مضيفة 
الفريضة  هذه  في  السياسية  الخالفات  واقحمت 
تشبثت  مقنعة  ردود  تقدم  ان  من  وبدال  الدينية 
اللوم  اللقاء  محاولة  في  االعالمية  الدعاية  بحربة 
على الجمهورية االسالمية والتنصل من مسؤولياتها 

الشرعية والدولية.

عدم  ان  االيرانية  المصالح  رعاية  مكتب  واوضح 
كفاءة وقصور النظام السعودي ومناخ انعدام االمن 
الذي يفرضه على الحجاج والعراقيل التي يضعها 
اداء  عدم  وراء  والحقيقي  الرئيس  السبب  هي 
المسلمين االيرانيين لمناسك الحج العام الجاري.

ليس  انه  المصالح  رعاية  مكتب  قال  الختام  وفي 
لوسائل  الخطير  الدور  على  للتاكيد  حاجة  هناك 
االعالم العامة في النقل الصحيح والكامل للحقائق 
واالحداث الى الراي العام كما يتعين على اوساط 
الدفاع عن حقوق االنسان ووسائل االعالم النهوض 
من  االالف  ارواح  ازاء  والمهني  االنساني  بواجبها 

االناس المظلومين واالبرياء .

طهران / 13 ايلول / سبتمبر /ارنا- اكد الكاتب و االستاذ 
الجامعى الكويتى الدكتور ياسر الصالح ان السيد القائد 
الخامنئى ابرز كيفية الصلة بين الحاكم و الشعب من 
خالل نتاج مدرسة اهل البيت االطهار ووضع اسس 

الحكم االسالمى االصيل فى العصر الحديث.
و اشار االكاديمى الكويتى فى مقال خص به وكالة 
العاصف والمتوتر  الزمن  من  لعقدين ونصف  ايرنا: 
الشيعية  اإلمامية  المدرسة  تاريخ  فى  واإلستثنائى 
حيث تكالبت عليها وإستهدفتها فكرا وكيانا وأفرادا 
كل قوى األرض الشيطانية التى أصبحت تتمتع فى 
هذا العصر بقوة غير مسبوقة فى التاريخ البشرى، 
ومعرفة بدواخل النفس  علما وتكنولوجيا وتسليحاً 
من  والجماهير  بالفرد  التحكم  وأساليب  اإلنسانية 
خالل اإلعالم والتعليم والتثقيف بل والقدرة على 
برمجة األفراد والجماهير وهيكلة تفكيرها وهندسة 
يخدم  وبما  تريد  كيفما  ومجتمعاتها  مجاميعها 

مصالحها الشيطانية..
الشيطنة  هذه  تمثلت   : الكويتى  المفكر  اضاف  و 
والشياطين بالتحالف الشيطانى الغربصهيونى والذى يقع 
على رأس هرمه أمريكا ' الشيطان األكبر'.. ويقع فى 
ذيله دول وحكومات وشعوب بأكملها من اقليمنا بينما 
يتمثل جسم التحالف الشيطانى بالعالم الغربى بُرمته 

ومعه ملحقاته فى شرق آسيا كاليابان وكوريا وآخرين..
الخامنئى  السيد  َتَسلّم  والظروف  األجواء  هذه  فى 
األمانة من اإلمام الخمينى رضوان اهللا عليه بعد أن 

رسخ دعائم ومحكمات خطه.. خط اإلمام..
السيد الخامنئى إستطاع أن يصنع ما يشبه المعجزات 
بل هى بمقاييس الصعوبات العملية وإمكانية إنجازها 
ُتعتبر معجزات واقعية.. إستطاع أن يحافظ على كيان 
الجمهورية اإلسالمية فى جوانبه ونُظمه الشاملة.. 
السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والدينية والثقافية- 
والحرب  بل  والهجوم  واإلستهداف  القصف  رغم 

الالمحدودة تخطيطا وتنظيما وإمكانيات مادية مليارية 
وأمنية  عسكرية  وكذلك  وتكنولوجية،  علمية  أو 

وثقافية.. اى فى كل الجوانب الممكنة..
فى  الدولة  كيان  على  الخامنئى  السيد  يحافظ  لم 
إيران وحسب بل تم تطويره والنمو به لدرجة أصبح 
بالقوة التى ال تضاهيها قوة فى اإلقليم على أقل 
تقدير.. وأفاد وسّخر كل هذه اإلمكانيات لمساعدة 
ونُصرة المستضعفين كما ينص دستور الجمهورية 
اإلسالمية.. ومن هؤالء المستضعفين أتباع مدرسة 

أهل البيت فى اإلقليم وأنحاء العالم ومنها أفريقيا..
من أهم الميزات التى أظهرها السيد القائد الخامنئى 
هو إبراز كيف يكون الحكم والحاكم اذا كان من 
يتسن  فلم  األصيلة..  البيت  أهل  مدرسة  نتاج 
إال  الحكم  مقاليد  استالم  األصيلة  المدرسة  لهذه 
المؤمنين  أمير  عهد  فى  هجرية  سنوات  لخمس 
عليه السالم، وبعده.. أى بعد أربع عشر قرنا توالها 

اإلمام الخمينى الذى لم ُيمهله العمر طويال ومع 
ذلك استطاع أن يضع جزءاً كبيراً من أسس للحكم 
اإلسالمى األصيل فى العصر الحديث..ليأتى بعده 
السيد الخامنئى لُيبين بشكل مفصل ومن خالل 
تصديه لمتغيرات عاصفة وسريعة ومتنوعة األشكال 
التى  واأللوان  األشكال  حال  هى  كما  واأللوان 

تتخذها حبائل ومكائد الشيطان والشياطين..
و أضاف المفكر الكويتى: السيد الخامنئى بمنهجه 
وقيادته فى هذه الفترة من التاريخ البشرى ومعاصرته 
لرموز كبيرة فى المعسكر الشيطانى ووجود وسائل 
ن العالم القريب والبعيد  التواصل والمتابعة الخبرية مّكّ
لُيقارن بين منهج أهل البيت األصيل فى الحكم وإعطاء 

النتائج وبين المنهج الشيطانى الغربى والتابع اإلقليمى..
هذه المقارنات بال شك ُتمهد النفسيات اإلنسانية 
لَتَقبُّل 'الصيحة' التى سُيحدثها إمام السيد الخامنئى.. 

اإلمام المهدى عندما يظهر..

واليتي يؤكد على تعزيز العالقات بين ايران والهند

مكتب رعاية المصالح االيرانية بالقاهرة ينفي الفتوى المنسوبة 
لقائد الثورة االسالمية باداء "مناسك الحج" في كربالء

الكاتب والمفكر الكويتى: 

االمام الخامنئى وضع اسس الحكم االسالمى االصيل

صرح داوود ميرباقري أن هذا المهرجان ُأقيم حبا 
وعشقا لإلمام الحسين (ع) ومكانا لتجمع الفنانين 

الذين يعشقون قائد الشهداء.
لالنباء- الشباب  المراسلين  نادي  طهران-وكالة 
مصباح"  "األربعين  مهرجان  مراسم  افتتحت 
عيد  ليلة  مع  بالتزامن  شهريور   21 األحد  مساء 
أهل  من  من  نخبة  بحضور  المبارك  األضحى 

الفن والثقافة في قاعة الكوثر.
الشعبي  المهرجان  باسم  األول  المتحدث  وذكر 
"األربعين مصباح" للسينما والتصوير أن مهرجان 
بيانا  هو  مصباح"  "األربعين  والتصوير  السينما 
إلرادة وتقدير الفنانيين اإليرانيين على عتبة اإلمام 

الحسين (ع) المقدسة وأصحابه العظام.
وأضاف أن اإلمام الحسين (ع) وحماسة عاشوراء 
ومنظمي  الفني  الثقافي  الحدث  هذا  موضوع  هو 

مهرجان " األربعين مصباح" قاموا بعرض سيرة 
حياة اإلمام وحماسة عاشوراء.

للسينما  مصباح"  "األربعين  مهرجان  ان  وذكر 
المهتم  الشباب  بعزيمة  انعقاده  تم  والتصوير 
والفن  الثقافة  أهل  ومساعدة  العاشورية  بالثقافة 

ومحبي أهل البيت. 
السينمائي  المخرج  ميرباقري  صرح  كذلك 
والتلفزيوني ومبدع مسلسل "المختار" في كلمته 
هذا  أن  المهرجان  لمقيمي  شكره  عن  للتعبير 
المهرجان أٌقيم في عشق اإلمام الحسين (ع) وال 

تدعمه أي مؤسسة حكومية.
كما أوضح ان أعداء اإلمام الحسين (ع) وأعداء فكر 
عاشوراء يبلغون أن ثقافة الحسين الحماسية بال أثر 
وبدون مضمون وأن هذه الحماسة التاريخية هي مظهراً 

للعنف وأن الدين يعتمد على السالح والجهل.

افتتاح مراسم مهرجان " األربعين مصباح" وتكريم داوود ميرباقري



متولدين فروردين ماه
باوجود اينكه امروز وقت خالى زيادى داريد ولى نمى توانيد خوب 
قول  كه  كارهايى  بين  خوبى  به  نمى توانيد  شما  كنيد.  استراحت 
ندهيد  انجام  كارى  هيچ  اصال  اينكه  و  دهيد  انجامشان  ايد  داده 
تعادل ايجاد كنيد. شما احساس مى كنيد شايستگى داشتن اوقات 
بيكارى بيشترى را داريد و از افرادى كه وظايف و مسئوليت هايتان 
را بهتان يادآورى مى كنند رنجيده خاطر مى شويد. فراموش نكنيد 
دليل عصبانيت شما واقعا هيچ ربطى به ديگران ندارد؛ بلكه شما 
بهتر  نيز  را  تان  زندگى  خود  نگرش هاى  دادن  تغيير  با  مى توانيد 

كنيد.
متولدين ارديبهشت ماه

قابل  غير  و  جديد  فعاليت  كه  حال  عين  در  امروز  شما  دوستان 
منتظره اى را بهتان پيشنهاد مى كنند عامل اصلى هيجانات شما 
نيز هستند. متاسفانه شما نمى توانيد به پيشنهادات اجتماعى جواب 
مثبت بدهيد، چرا كه با يك مشكل شخصى و خصوصى دست و 
پنجه نرم مى كنيد. سعى كنيد كه بر اساس همه چيز و هيچ چيز 
تصميم گيرى نكنيد. شما مى توانيد بدون دورى كردن از مسائل 

مهم باز هم لذت ببريد.
متولدين خرداد ماه

نگاه  مدير  و  رهبر  يك  عنوان  به  شما  به  دوستانتان  امروز 
مى كنند، اما وقتى كه شما اين مسئوليت را به عهده مى گيريد از 
تصميماتتان شگفت زده مى شوند. شما زياد ميل نداريد اين نقش 
را قبول كنيد، ولى بيشتر از همه انتظار داريد افراد ديگر هم هر 
يك به نوبه خود مسئوليت هاى خود را انجام دهند. در نهايت يكى 
از بهترين سياست هاى شما اين است كه حتى اگر روش و سبك 
شما باعث ناراحتى افرادى كه ازتان پيروى مى كنند شود باز هم 

آن را تغيير نمى دهيد.
متولدين تير ماه

از  فراتر  خود  ششم  حس  كمك  با  مى توانيد  امروز  شما 
اين  اما  ببينيد،  نيز  را  خود  هميشگى  احساسى  محدوديت هاى 
موضوع مى تواند باعث بهم ريختن اعصاب ديگران شود. متاسفانه 
تا موقعى كه نتوانيد انتخاب هاى خود را با منطق و دليل برايشان 
شما  اگر  كرد.  نخواهند  كار  برنامه هايتان  طبق  آنها  دهيد  شرح 
حساسيت  حد  از  بيش  خود  از  دوستانتان  حمايت  عدم  به  نسبت 
داشته  ياد  به  داريد.  شك  خودتان  به  شايد  پس  مى دهيد،  نشان 
و  نادرستى  نتيجه  نظريات تان  كردن  ابراز  در  شما  ناتوانى  باشيد 

اشتباه بودن نگرش تان است.
متولدين مرداد ماه

يك تغيير ناگهانى در احساسات قلبى تان امروز شما را قادرمى سازد 
چيزهاى بيشترى را با وضوح بيشتر ببينيد، اما نمى توانيد به راحتى 
اين ديدگاه جديد را قبول كنيد. شما هنوز درگير رروياهاى ايده 
آليستى خود هستيد كه حتى تلنگرى خيلى قوى نيز نمى تواند اين 
تصوير زيبا را خراب كنيد. قبول كردن واقعيت به اين معنى نيست 

كه مجبوريد تمام روياهايتان را فراموش كنيد.
متولدين شهريور ماه

امروز ممكن است يك نفر با رفتارهاى غير قابل پيش بينى اش 
شگفت زده تان كند، اما براى شما بيشتر مهم است كه بتوانيد در 
هر قدمى  كه به جلو برمى داريد اين رفتار را قبول كنيد. استقامت 
و مقاوت شما تحليل رفته است، اما در نهايت ترس و هراستان از 
تغيير كردن بيشتر از هر تغييرى بهتان آسيب مى زند. با وجوداينكه 
در عدم استقامت و پايدارى زياده روى كرده ايد، ولى كمى  صبر و 

انعطاف پذيرى زندگى تان را آرام تر خواهد كرد.
متولدين مهر ماه

شما امروز شايد سركش و جسور شده باشيد و يا شايد هم با فردى 
فعاليت  گسيخته  لجام  انرژى هاى  اين  برخالف  كه  شويد  روبرو 
كرده و كار خودش را مى كند. البته بهتر است به جاى اينكه با 
دوست و همكارتان به خاطر عدم موفقيتش برخورد كنيد، در رفتار 
روى  اينكه  جاى  به  اكنون  هم  كنيد.  ايجاد  مثبت  تغييراتى  خود 
افراد ديگر حساب كنيد و درنهايت نااميد هم بشويد، بهتر است كه 

خودتان به تنهايى همه كارها را بكنيد.
متولدين آبان ماه

باوجود اينكه امروز سعى مى كنيد بر اعصاب خود مسلط باشيد، 
احساسات  داريد  دوستش  خيلى  كه  كسى  بفهميد  وقتى  ولى 
خود  خونسردى  نمى توانيد  است،  شده  متوجه  اشتباهى  را  شما 
بدين  آزادى  داشتن  و  استقالل  براى  شما  نياز  كنيد.  حفظ  را 
از  يا  و  كند  راهيتان  هم  كسى  نداريد  دوست  كه  نيست  معنى 
هم  هنوز  حال  اين  با  ولى  نمى آيد،  خوشتان  صميمى  شدن 
را  تالشتان  تمام  بترسانيد.  را  تان  زندگى  شريك  مى توانيد 
بكنيد كه بين روابط و استقالل طلبى تان تعادل ايجاد كنيد تا 
بدين وسيله نگرش هاى منفى كه به خاطر ترس از تنها شدن 

افزايش مى يابد را از بين ببريد.
متولدين آذر ماه

االن زمانى جدى بودن است، البته اين حرف لزومًا در مورد مسائل 
كارى نيست. شما احساس مى كنيد كه وظايف زيادى داريد، در 
از  دراز  و  دور  سفرى  به  را  شما  عاليق تان  و  احساسات  حاليكه 
شما  امروز  كه  نتايجى  كه  باشد  يادتان  فقط  مى كشاند.  عجايب 
بدانها دست يافته ايد، لزومًا نتايج صحيحى نيستند. توجه كردن به 
جزئيات مى تواند با جريانى آرام شما را براى چند هفته از برنامه تان 

جلوتر بيندازد.
متولدين دى ماه

و  بچسبيد  بيشتر  خود  ريزى  برنامه  به  كه  هرچقدر  امروز  شما 
بخواهيد تابع آن باشيد، بيشتر از آن جدا مى افتيد. پس بهتر است 
هر  كنيد،  كار  خود  بندى  زمان  و  ساعت  طبق  بر  اينكه  جاى  به 
كارى كه به نظرتان در مرحله بعدى درست مى آيد را انجام دهيد. 
عجيب اينكه هرقدر از جاه طلبى و بلند پروازى خود بكاهيد بيشتر 

به دست مى آوريد.
متولدين بهمن ماه

شايد امروز چيزى ياد بگيريد كه اعتقادات اصلى شما را تغير دهد 
و اين موضوع برايتان از اهيمت خاصى برخوردار است. حاال شما 
آماده ايد كه فكر خود را تغيير دهيد و در عين حال به خاطر اين 
تغيير ديدگاه ناگهانى تان ديگران را نيز شگفت زده كرده ايد. اما 
بوديد،  كرده  مخفى  را  ترديدهايتان  و  شك  اينكه  وجود  با  شما 
تحقيق  خود  جديد  ديدگاه  اين  مورد  در  زيادى  زمان  مدت  ولى 
شديد،  اجتماع  وارد  خود  جديد  ايده هاى  با  اگر  حتى  مى كرديد. 

بدانيد كه هميشه بايد در حال تغيير كردن باشيد.
متولدين اسفند ماه

جدى  خيلى  خود  مهم  تصميمات  مورد  در  اينكه  باوجود  امروز 
عمل مى كنيد، ولى با اين حال ديگران باز هم فكر مى كنند شما 
اشتباه كرده ايد. شايد آنها شما را به بى مسئوليت بودن متهم كنند، 
درصورتى كه اصًال اينگونه نيست. پس اكنون در مورد برنامه هاى 
مهم خود با آنها صحبت نكنيد، شما هرچقدر بيشتر حرف بزنيد 

اختالف نظرهايتان با آنها بيشتر خواهد شد.

 لواشك خانگي با زردآلو
مواد الزم:

زردآلو دوكيلو
نمك  مقدارى

طرزتهيه:
براي درست كردن لواشك بايد زردآلوها را شسته و هسته 
ي آن را جا كنيد.بعد با كمي نمك بگذاريد كه بپزد. وقتي 
كامًال پخت آن را از صافي رد كنيد تا پوست آن كامًال جدا 
صافي به اندازه  سوراخهاي  باشيد كه  توجه داشته  شود. 

اي باشد كه گوشت زردآلو از آن عبور كند.
بعد آن را درون سيني كه كمي سطح آن را چرب كرده 
ايد پهن كنيد. قطر آن بايد حداقل يك سانتي متر باشد. 
آن را جلوي آفتاب قرار دهيد. كمي كه روي آن گرفت 
يك نايلون تميز روي آن بكشيد تا ميكروب در آن نفوذ 
نكند. بعد با خيال راحت جلوي آفتاب قرار دهيد تا كامًال 

خودش را بگيرد و خشك شود.

قيمه نجفى
مواد الزم :

گوشت گوسفندى بدون استخوان   250 گرم
150 گرم  نخود    
 پياز متوسط    1 عدد

 رب گوجه فرنگى    3 قاشق غذاخورى
5 قاشق غذاخورى زعفران آب زده   

50 گرم كره    
به ميزان الزم دارچين    
به ميزان الزم زردچوبه    
به ميزان الزم نمك و فلفل   

طرز تهيه :
گوشت را به همراه پياز نمك و فلفل وكمى زردچوبه كامًال 
پخته تا كم آب شود. براى بهتر له شدن گوشت مى توانيد 

از زودپز استفاده نماييد.
به  و  پخته  كامًال  و  خيسانده  ساعت   12 حداقل  را  نخود 

گوشت كم آب شده اضافه كرده تا كامل جا افتاده شود.
رب را در كره تفت داده سپس به مواد گوشتى اضافه نمك 
و فلفل را اندازه كرده به همراه دارچين وزعفران دم كرده 

اضافه و با گوشت كوب كوبيده (مانند گوشت كوبيده).
اين خورش را مى توان با برنج سفيد سرو كرد.

نكاتى براى تهيه قيمه نجفى :
اين غذا پس از پخت كامل بايد له له و يك دست شود.
مى توانيد با گرد ليمو كمى چاشنى آن را اضافه نماييد.

پيتزا رولى پنيرى
مواد الزم :

پنير موتزارال   يك بسته
به مقدار الزم كالباس   
به تعداد الزم خمير يوفكا  

مرحله اول
موتزارال  پنير  خميرها  درون  كنيد.  باز  را  يوفكا  خميرهاى 

رنده شده بريزيد.
كالباس ها را از وسط نصف كرده و درون خمير، روى پنيرها 

طورى قرار دهيد كه نصف آنها بيرون مانده باشد.
خمير را دوال كرده و دو سر آن را به هم وصل كنيد.

مرحله دوم طرز تهيه پيتزا رولى پنيرى
يك اليه از خمير نازك را دورتادور خميرها ى لوله شده 
درونش  و  بزنيد  هم  كامل  را  مرغ  تخم  زرده  يك  بپيچيد. 
مقدارى نمك و فلفل و ادويه بريزيد. با قلمو اين زرده تخم 
 15 تا   10 براى  را  خميرها  بماليد.  خميرها  روى  را  مرغ 

دقيقه درون فر قرار دهيد تا رويه آنها طاليى شود.

 سوپ گوجه فرنگى با روغن ريحان
مواد الزم :

1 دسته ريحان   
به ميزان الزم نمك   
روغن زيتون   به ميزان الزم

2 حبه سير   
2 كيلوگرم گوجه فرنگى  

قدرى سركه قرمز  
طرز تهيه :

براى تهيه روغن ريحان، مقدارى از برگ هاى ريحان ها را در 
كاسه ى آب خنك بريزيد و كنار بگذاريد. باقيمانده ى برگ 
هاى ريحان را در هاون بريزيد، كمى نمك به آن ها اضافه كنيد 
و آن ها را بكوبيد تا به شكل خمير درآيند. آن را به ظرفى كه 
براى نگه دارى مناسب باشد، انتقال دهيد، 200 ميلى ليتر 

روغن زيتون به آن اضافه كرده و با هم تركيب كنيد.
براى تهيه سوپ، قدرى روغن زيتون در قابلمه اى بزرگ بر 
روى حرارت متوسط گرم كنيد. شاخه هاى ريحان و سير را 
در آن براى حدود 1 دقيقه تفت دهيد. سپس گوجه فرنگى 
ها را اضافه كنيد. به آن ها 150 ميلى ليتر آب اضافه كنيد 
و مواد را بجوشانيد. سپس حرارت را كم كرده و مواد را براى 

حدود 5 دقيقه بپزيد تا گوجه فرنگى ها نرم شوند.
سوپ را از روى حرارت برداشته، كمى سركه قرمز به آن 
اضافه كنيد و با احتياط آن را با گوشت كوب برقى بزنيد 
تا به غلظت مورد نظرتان درآيد. سوپ را در ظرف هاى 
گرم ريخته، يك قاشق روغن ريحان و برگ هاى ريحان 

روى آن ها قرار دهيد و ميل كنيد.
روغن  با  فرنگى  گوجه  سوپ  ى  تهيه  با  رابطه  در  نكاتى 

ريحان:
برگ هاى ريحان را جدا كنيد. ساقه هاى آن ها را ريز 

خرد كنيد.
پوست سير ها را جدا كنيد و آن ها را ورقه ورقه كنيد.

از گوجه فرنگى هاى رسيده استفاده كنيد.
تر  شيرين  را  سوپ  اين  رسيده،  فرنگى  گوجه  از  استفاده 
مورد  هاى  ادويه  و  سبزيجات  توانيد  مى  كند.  مى 
عالقه تان را هم به سوپ اضافه كنيد. مى توانيد از روغن 
ريحان عالوه بر اين سوپ براى روى انواع ساالد، پاستا و 

پيتزا هم استفاده كنيد.

طالع  بينى 

آشپزى

5 ی ما یا ما ا
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اعتراض همسرتان را بررسى كنيد
شما محق بر اين مهم هستيد كه هر چه سريعتر تكليف زندگى تان 
مشخص شود اما آيا براستى همسرتان مرتكب قصورى در اين امر 
است يا اينكه شرايط الزمه مهيا نمى شود؟ بهتر است به عنوان 
و  خود  رفتارهاى  بگذاريد،  بين  ذره  زير  را  زندگى تان  ناظر  يك 
همسرتان را مشاهده كرده و زير سؤال ببريد، عمده شكايات او 
و مهم ترين علل آن را شناسايى كنيد، به طور مبرهن و آشكارا 
شما،  خواسته  يا  كالم  رفتار،  كدام  قبال  در  كه  نماييد  مشخص 
ايشان چه گاليه هايى را مطرح كرده اند؟ ميزان سهم تان در آن 
مشكل چقدر بوده است؟ در مواجهه با آن، چه عكس العملى نشان 
را  شما  ناراحتى  و  خشم  هنگام  به  صرفاً  همسرتان  آيا  ايد؟  داده 
متهم مى كند يا آنكه در هر وضعيتى متهم هستيد؟ عمده انتظارات 
ايشان از شما چيست؟ و... بى ترديد با شناسايى علت و آشنايى هر 
چه بيشتر با اشتباهات رفتارى و كالمى خويش يا شناخت روحيات 
همسر و انتظارات وى از خود است كه مى توانيد به دنبال راه حلى 

مناسب براى مقابله با آنها باشيد.
احساس همدردى كنيد

اگر فردى كه به شما قول ازدواج داده از صحبت كردن در اين 
ازدواج  اگر  كنيد.  بيشتر  كمى  را  خود  دقت  رود،  مى  طفره  باره 
براى وى يك هدف باشد مانند هر هدف ديگرى، رسيدن به آن 
برنامه ريزى نياز دارد. بنابراين او در اين باره با شما صحبت مى 
كند. تا به كمك هم تصميماتى اتخاذ كنيد و گام هايى برداريد 

كه شما را به هدف تان نزديك تر مى كند.
شايسته است در نحوه و چگونگى رفتارهاى سابق خود تجديد 
نظر داشته باشيد مثًال به جاى آنكه مدام به همسرتان بگوييد: 
در  ام»،  شده  خسته  زندگى  اين  از  كن،  مشخص  مرا  «تكليف 
نحوه بيان و كاربرد كلماتتان تغييراتى ايجاد كنيد و به صورتى 
بيان نماييد كه همدلى تان را نشان دهد، چه بسا به اين طريق، 
اظهار  هم  را  اعتراض تان  مى توانيد  واحترام،  حفظ شأن  عين  در 

است،  سخت  ما  دوى  هر  براى  «دورى  بگوييد:  مثًال  كنيد، 
اميدوارم سريعتر كارى كنى تا من هم از اين وضعيت رها شوم.»

معيارهاى ازدواج
اگر فردى كه به شما قول ازدواج داده از صحبت كردن در اين باره 

طفره مى رود بيشتر دقت كنيد.
قاطعانه برخورد كنيد

علت  بدانيد  يقين  به  تا  نماييد  مشورت  حقوقى  مشاور  يك  با 
اصلى عدم اقامت شما چيست يا داليل مطرح شده اصولى و بر 
طبق واقعيت است يا خير؟ چه بسا برخى از افراد با بى مسئوليتى 
پس  مى گيرند،  سخره  به  را  دختران  جوانى  سال هاى  خويش، 
هستيد  وصلت  خواهان  اگر  حقيقت،  اين  از  اطمينان  حصول  از 
اين  انتخابگر  خود  شما  كه  چرا  نماييد،  صبورى  مقرر  زمان  تا 
شرايط پيش بينى نشده بوديد و جاى هيچ اعتراضى نيست، اما 
اگر شرايط آن گونه كه عنوان شده نيست يا از اتالف وقت و 
گذر عمرتان نگرانيد، فردى فهيم و عاقل را وكيل خود كنيد تا با 

خانواده ايشان، قاطعانه به گفت و گو بنشينند و با سنجش شرايط 
فعلى، مدت زمان تقريبى را براى خاتمه يافتن اين هجران مقرر 
نمايند، زمانى كه پايان ناموفق آن به معناى فسق قرارداد اين 

ازدواج خواهد بود.
تمايل نداشتن به صحبت كردن درباره ازدواج

شايسته است در نحوه و چگونگى رفتارهاى سابق خود تجديد نظر 
داشته باشيد مثًال به جاى آنكه مدام به همسرتان بگوييد: «تكليف 
مرا مشخص كن، از اين زندگى خسته شده ام»، در نحوه بيان و 
كاربرد كلماتتان تغييراتى ايجاد كنيد و به صورتى بيان نماييد كه 
همدلى تان را نشان دهد، چه بسا به اين طريق، در عين حفظ شأن 

واحترام، مى توانيد اعتراض تان را هم اظهار كنيد
اگر فردى كه به شما قول ازدواج داده از صحبت كردن در اين 
ازدواج  اگر  كنيد.  بيشتر  كمى  را  خود  دقت  رود،  مى  طفره  باره 
براى وى يك هدف باشد مانند هر هدف ديگرى، رسيدن به آن 
برنامه ريزى نياز دارد. بنابراين او در اين باره با شما صحبت مى 
كند. تا به كمك هم تصميماتى اتخاذ كنيد و گام هايى برداريد 
كه شما را به هدف تان نزديك تر مى كند. مثُال ممكن است 
هاى  مهارت  آموزش  هاى  كالس  در  كه  بگيريد  تصميم  شما 
زندگى شركت كنيد يا به دنبال پيدا كردن شغلى باشيد . به هر 
حال هنگامى كه فرد قصد انجام كارى را دارد، حتمًا در مورد آن 

فكر و اقدام مى كند.
موكول كردن ازدواج به سال هاى بعد

عالقه  آنكه  با  كه  گويد  مى  ايد،  شده  آشنا  او  با  كه  فردى  اگر 
زيادى به شما دارد. اما حداقل تا پنج سال ديگر شرايط ازدواج 
بايد  كنيد،  صبر  خاطرش  به  كه  خواهد  مى  شما  از  و  ندارد  را 
در صحت گفته هاى وى شك كنيد. بهتر است داليل وى را 
همُه  زندگى  شروع  در  نيست  الزم  كه  بگوييد  او  به  و  بشنويد 
شرايط ايده ال باشد و شما از اينكه در كنار وى براى ساختن 

زندگى تان تالش كنيد لذت مى بريد.

انتظار وعده ازدواج

شده  وابسته  همراه  گوشى هاى  به  شدت  به  زندگى  روزها  اين 
است. هيچكس نمى تواند بدون گوشى موبايل خود از خانه بيرون 
برود و اگر آن را در خانه جا بگذارد، انگار بخش مهمى از خودش 

را جا گذاشته است.
تلفن  هاى همراه بخصوص تلفن هاى هوشمند به قسمتى از بدن 

انسان ها تبديل شده است.
بگذاريد از شما سوال كنيم، اگر عمداً تلفن موبايل تان را در خانه 

جا بگذاريد چه مى شود؟ مثًال فقط براى چند ساعت؟
احساس بدى پيدا مى كنيد؟ استرس مى گيريد؟ احساس نا امنى 

يا ناراحتى مى كنيد؟
اگر براى چند ساعت نبينيد كه دوستانتان در فيسبوك، اينستگرام 

يا ساير شبكه هاى اجتماعى چه نوشته اند چه اتفاقى مى افتد؟
آيا مثل يك فرد سيگارى يا معتاد به موادمخدر كه سيگار يا مواد 

به او نرسيده مى شويد؟
اختراع  از  قبل  دنيا  كه  كنند  تصور  نمى توانند  حتى  جوان ها 
تلفن هاى همراه چطور بوده است. اين وسيله ى كوچك چنان به 
قسمت جدانشدنى از زندگى هايمان تبديل شده است كه زندگى 
بدون آن متصور نيست. درواقع اين فقط منحصر به قشر جوان 
جامعه نيست و مردم در همه سنين نمى توانند روزشان را بدون 

موبايلشان بگذرانند.
بودند  زنده  آدمها  بود؟  چطور  هوشمند  تلفن هاى  از  قبل  زندگى  
و زندگى مى كردند. نسبت به اتفاق هايى كه اطرافشان مى افتاد 
بين  را  توجهشان  كه  امروزى  آدم هاى  برخالف  بودند،  آگاه تر 
همچنين  مى كنند.  تقسيم  اطرافشان  دنياى  و  موبايل  صفحه 
نه  داشتند،  همديگر  با  واقعى  رابطه هاى  آدم ها  درگذشته 

رابطه هاى مجازى.
از شما مى خواهيم يك آزمايش براى خودتان انجام دهيد.

دانشگاه  يا  سركار  مقصد  به  خانه  از  وقتى  روز  يك  براى  فقط 
بيرون مى رويد، تلفن همراهتان را با خودتان نبريد. آن را در خانه 

بگذاريد، مى توانيد اينكار را بكنيد؟
هيچوقت  من  «چى؟  مى گوييد،  كه  كنيم  تصور  مى توانيم 
همچنين كارى نمى كنم. اين غيرممكنه.» فقط فكر بودن بدون 

موبايلتان، حتى براى زمانى كوتاه، به شما استرس مى دهد.
اين سوال پيش مى آيد، «كى رئيسه؟ شما يا موبايلتان؟»

ممكن است داليل مختلفى را براى اينكه چرا به موبايلتان نياز 
داريد ارائه كنيد:

– اگر همسرتان به شما نياز داشته باشد چه؟
پيدا  نياز  تلفن  يك  به  و  بيايد  پيش  اضطرارى  موقعيت  اگه   –

كنيد چه؟
– بايد با دوستانتان در ارتباط باشيد.

– بايد اخبار را بخوانيد.
اينها چند مورد از بهانه هايى است كه احتماًال به آن فكر مى كنيد.
بدون  مردم  گذشته  در  ولى  هستند.  منطقى  داليل  اين  تمان 

موبايل زندگى مى كردند، خيلى خوب هم زندگى مى كردند.
كجا  شما  نداند  كسى  ساعت  چند  براى  كه  ندارد  اشكالى  هيچ 

هستيد. مطمئناً دنيا تمام نمى شود.
حتى  شد.  خواهيد  باخبر  اطرافتان  دنياى  از  شما  تلفنتان  بدون 
غذا  وقتى  چون  داشت  خواهند  برايتان  ديگرى  طعم  غذاها 
كه  اتفاقى  نه  مى شويد  متمركز  خوردنتان  روى  فقط  مى خوريد 

روى صفحه موبايلتان مى افتد.
دارد  اراده  و  درونى  قدرت  به  نياز  خانه  در  مويابل  گذاشتن  جا 
اين  پيشرفت  و  رشد  براى  خوبى  بسيار  تمرين  اين  درنتيجه  و 
توانايى هاست. البته كار آسانى نيست و اگر اينكار را بكنيد مطمئنًا 

دستاورد بسيار بزرگى برايتان خواهد بود.

برايتان ساده ترش مى كنيم. موبايلتان را با خودتان ببريد و آن را 
در كيف يا جيبتان بگذاريد ولى تا وقتى به خانه برگرديد آن را 
خاموش نگه داريد. اين آن حس امنيت را برايتان تامين مى كند. 
ولى بايد تمام روز قدرت درونى تان را نشان دهيد و براى روشن 

كردن موبايلتان وسوسه نشويد.
يك راه ديگر اين است كه هر از گاهى به مدت سى دقيقه موبايلتان 
را خاموش كنيد. البته وقتى منتظر يك تماس مهم هستيد نبايد 

اينكار را بكنيد.
شما حاضريد اين آزمايش را براى خودتان انجام دهيد؟

مى توانيد يك روز بدون تلفن  همراهتان زندگى كنيد؟

روانشناس كودك گفت: والدين روز اول مدرسه 
تنبيه  و  تهديد  را  آنها  نكنند.  دعوا  كودكان  با 
مدرسه  اولياى  و  نروند  چشم ُغره  آنها  به  نكنند. 

هم خود را هم قد كودكان كنند.
همايونيان با بيان اينكه واكنش همه انسان ها به 
داشت:  اظهار  است  اضطراب  جديد  محيط هاى 
اضطراب ريشه تمام مشكالت رفتارى فرد است 

متأسفانه براى حذف آن راهى وجود ندارد.
محيط در شكل گيرى اضطراب بسيار مهم است. 
هر فرد نيز با حضور در مكان ها و موقعيت هاى 
جديد مضطرب مى شود، يكى از محيط هايى كه 
بنابراين  است  مدرسه  مى كند  ايجاد  اضطراب 
در  پدر  و  مادر  به  چسبيدن  و  كودكان  گريه 

روزهاى اول مدرسه طبيعى است.
* كودكان را تهديد و تنبيه نكنيد

توصيه مى شود والدين با كودكان دعوا نكرده، 

آنها را تهديد و تنبيه نكنند و به آنها چشم غره 
روز  يك  مدارس  است  بهتر  همچنين  نروند 
زودتر آغاز به كار كند و از سوى ديگر والدين 
چند روز قبل از شروع مدرسه فرزند خود را به 
محيط آن برده و اجازه دهند كودك از دور با 
مدرسه آشنا شود اين كار بهتر است در زمانى 
وجود  دانش آموزان  صداى  و  سر  و  همهمه  كه 

ندارد رخ دهد.
كودكانى كه منطقى تر هستند و اضطراب جدايى 
ندارند نيز ممكن است به ظاهر چيزى را نشان 
ندهند ولى از درون ناراحت باشند بنابراين بايد به 
آنها نيز توجه شود، اين رفتارها به ويژه در مورد 

كودكان درون گرا و پسرها صادق است.
كنترل استرس روز اول مدرسه

والدين موقع صحبت كردن با كودكان، خود را هم 
قد كودكان كنند تا آنها آسان تر ارتباط برقرار كنند .

* خود را هم قد كودكان كنيد
موقع  مدرسه  اولياى  و  والدين  مى شود  توصيه 
قد  هم  را  خود  كودكان  با  كردن  صحبت 
كودكان كنند تا آنها آسان تر ارتباط برقرار كنند 
دست هاى  بزنند  زانو  است  بهتر  اساس  اين  بر 
آنها  چشمان  به  محبت  با  و  بگيرند  را  كودكان 

نگاه كنند.
دانش آموزان  همراه  والدين  اول  روز  است  بهتر 
سخنرانى  بخواهد  ناظم  يا  مدير  چنانچه  باشند 
كند چون فاصله آنها از دانش آموزان كمى دور 
است اشكالى ندارد كه ايستاده باشند اما توصيه 
مى شود معلمان حتمًا خود را هم قد دانش آموزان 
دوم  كالس  كه  دانش آموزان  بعضى  حتى  كنند 
مدرسه  محيط  با  را  خود  هنوز  هستند  ابتدايى 
به  تا  مى شود  پيشنهاد  بنابراين  نداده اند  تطبيق 

آنها نيز توجه كافى شود.

درس،  از  خوبى  خاطرات  دانش آموزان  برخى 
بنابراين  نداشته اند  خود  همشاگردى ها  و  معلم 

بايد براى اصالح اين ذهنيت تالش كنيم.
هفته  يك  تا  اولى ها  كالس  اضطراب   *

ادامه دارد
چنانچه اولياى مدرسه شرايطى را فراهم كند كه 
سرود  و  شادى  با  را  اول  روزهاى  دانش آموزان 
و  شده  آشنا  بهتر  مدرسه  محيط  با  بگذرانند 

خاطره خوشى از آن خواهند داشت.
برخى  و  باشد  شاد  خيلى  كودكى  است  ممكن 
بگويند انگار از خانه فرارى است توصيه مى شود 
در هيچ حالتى كودكان را قضاوت نكنيد و اجازه 
آزادانه  را  خود  تمايالت  و  هيجان ها  آنها  دهيد 
گل،  تهيه  با  مى توانند  نيز  والدين  كنند  ابراز 
راهى  را  كودكان  بادبادك  و  رنگى  كاغذهاى 

مدرسه كنند.

استرس روز اول مدرسه را چگونه كنترل كنيم؟

خارجى  هاى  زبان  يادگيرى  محققان،  گفته  به 
موجب افزايش خاصيت ارتجاعى مغز و توانايى 

آن در كدگذارى اطالعات مى شود.
مطالعه محققان دانشگاه هلسينكى فنالند نشان 
بيشترى  خارجى  زبان  فرد  هرچقدر  دهد  مى 
بياموزد، مغز به شكل موثرترى داده هاى انباشته 

در طول دوره يادگيرى را پردازش مى كند.
محققان آزمايشات خود را بر روى 22 دانشجو 
فعاليت  قبل  از  كه  دختر)   12 و  پسر   10)
مغزى  نوار  از  استفاده  با  مغزشان  الكتريكى 

اندازه گيرى شده بود، انجام دادند.
وصل  الكترودهايى  كنندگان،  شركت  سر  به 
ضبط  متفاوت  كلمات  به  آنها  سپس  و  شده 
شده به زبان مادرى خود و همچنين زبان هاى 

خارجى گوش دادند.
هنگاميكه كلمات شناخته شده يا ناشناخته پخش 
پيگيرى  افراد  مغز  فعاليت  در  تغيير  شدند،  مى 
مغز  سرعت  بر  مخصوصا  محققان  و  شد  مى 
در تطبيق مجدد فعاليتش در برخورد با كلمات 
ناشناخته تمركز و توجه داشتند. آزمايش نشان 
داد فعاليت الكتريكى مغز شركت كنندگانى كه 
با برخى زبان هاى خارجى آشنا بودند، بيشتر بود.

هاى  زبان  فرد  چقدر  هر  محققان،  گفته  به 
در  ها  نورون  شبكه  بداند  بيشترى  خارجى 
جديد  كلمات  به  مربوط  اطالعات  كدگذارى 
سريع تر عمل مى كند. بدين ترتيب داده هاى 
جديد موجب تحريك فيزيولوژى مغز شده و در 

نتيجه خاصيت ارتجاعى مغز بيشتر مى شود.

تيزهوشى مغز با يادگيرى يك زبان ديگر
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راهيان اسكار خارجى بيشتر شدند
كه  كشورهايى  شمار  كلمبيا  و  برزيل  نمايندگان  معرفى  با 
كشور  از 40  كرده اند  معرفى  اسكار  براى  را  خود  نمايندگان 

نيز گذشت.
زبان  خارجى  بخش  اسكار  در  كوچك»  فيلم «راز  با  برزيل 

شركت مى كند. اين فيلم ساخته ديويد شورمن است.
ساخته  شورمن  خانواده  از  واقعى  داستانى  برمبناى  فيلم  اين 
شده كه درباره ورود دخترى به نام كت است كه بچه يتيمى 
فرزندخواندگى  به  هولسيا  و  آلفردو  والدينش  توسط  و  بود 
پذيرفته شد و در سال 2006 درگذشت. اين فيلم با اقتباس 
از كتابى پرفروش كه هولسيا آن را نوشت ساخته شده است.

شمارى  اعتراض  با  اسكار  از  دوره  اين  براى  فيلم  انتخاب 
خواندن  مترادف  و  روسف  ديلما  بركنارى  به  كارگردان ها  از 
آن با كودتا با جنجال روبه رو شد و شمارى از كارگردان ها 

فيلم شان را از كميته انتخاب بيرون كشيدند.
ماريا» را براى اسكار انتخاب كرده  كلمبيا نيز فيلم «الياس 
درباره  ساخته  روگلس  لوييز  خوزه  كه  فيلمى  داستان  است. 
بچه  سربازهاست. اين فيلم در جشنواره كن در بخش نوعى 

نگاه حضور داشت.
سوم اكتبر 2016 (12 مهر) مهلت معرفى نمايندگان هر كشور 
براى اسكار به پايان مى رسد. برندگان هشتاد و نهمين دوره 

جوايز اسكار 26 فوريه (دوشنبه 9 اسفند) معرفى مى شوند.

تام هنكس و كلينت ايستوود 
در صدر باكس آفيس آمريكا

كلينت ايستوود با فيلم جديدش «سالى» با بازى تام هنكس 
موفق شد تا در بدو اكران، در صدر باكس افيس آمريكا قرار 
بگيرد. كلينت ايستوود در اولين آخر هفته اكران فيلم جديدش 
فروشى  مى كند  روايت  را  خلبان  يك  قهرمانى  داستان  كه 
35.5 ميليون دالرى را براى سه روز پايانى هفته ثبت كرد. 
اين فيلم كه محصول كمپانى برادران وارنر است در 3525 

سالن سينما به نمايش درآمد.
كلينت ايستوود كه با «تك تيرانداز آمريكايى» درسال 2014 
در سه روز اول اكرانش 107.2 ميليون دالر كسب كرده بود، 

با اين فيلم دومين موفقيتش را رقم زد.
خلبان  سالنبرگر  چلسى  موفقيت آميز  تالش  روايت  «سالى» 
بزرگ  هواپيماى  يك  موفق  فرود  با  كه  است  آمريكايى 
مسافربرى در رودخانه هادسن، جان مسافرانش را نجات داد 
گزينه  بهترين  نيز  هنكس  تام  شد.  بدل  ملى  قهرمانى  به  و 

براى ايفاى اين نقش بود.  
«سالى» هم زمان در 39 منطقه بين المللى نيز اكران شده و 

در مجموع 9.5 ميليون دالر فروش كرده است.
اين در حالى است كه اين فيلم ملى بيشتر افراد بزرگسال را 
به خود جلب كرد و بيش  از 80 درصد تماشاگران «سالى» 

باالى 35 سال داشتند و 56 درصد را زنان تشكيل  دادند.

آيا نيكول كيدمن 
يكى از نامزدهاى اسكار 2017 خواهد بود ؟

شركت مستقل فيلم سازى وينستن مى گويد نيكول كيدمن 
امسال يكى از نامزدهاى اصلى دريافت جايزه بهترين بازيگر 
زن سال خواهد بود. اشاره مديران اين شركت فيلم سازى به 

محصول تازه سينمايى شان «شير» است.
مضمون اصلى اين درام خانوادگى در باره هويت و بحران هاى مربوط 

به آن در جامعه استراليا است و كيدمن نقش مهمى در آن دارد.
در داستان فيلم، كيدمن در نقش مادر خانه دار دلسوزى بازى 
مى كند كه بايد به پسر جوان خود، در باره هويت واقعى اش 
توضيح دهد. پسر خوانده او اصليتى هندى دارد، كه سال ها قبل 

به صورت اشتباهى سوار قطارى به مقصد استراليا شده است.
نقش پسر نوجوان كيدمن را در اين درام پرتنش اجتماعى و 
خانوادگى، ديو پاتل به عهده دارد. او با «ميليونر زاغه نشين» 

تبديل به چهره اى مطرح شد.
به نوشته امپاير آنالين، گارت ديويس با «شير» اولين ساخته 

سينمايى خود در مقام كارگردان را ارائه مى دهد.
منتقدان سينمايى با اشاره به دريافت جايزه اسكار توسط كيدمن 
در سال، عقيده دارند او در «شير» هم بازى چشم گبرى ارائه 
نوول  به  نگاهى  با  «شير»  اقتباسى  نامه  فيلم  است.  داده 
پرخواننده «راه طوالنى تا خانه» سارو بريرلى نوشته شده است.

اين جوان هندى تبار، با نوشتن كتاب خاطرات خود و انتشار 
آن در استراليا، به صورت چهره اى مطرح درآمد.

اولين زمان اكران اكشن 
اَبَرقهرمانه « دكتر استرنج » اعالم شد

تصميم  استرنج»  «دكتر  ابرقهرمانانه  اكشن  كنندگان  تهيه 
در  شمالى،  آمريكاى  از  زودتر  روز  چند  را  آن  اند  گرفته 

انگلستان اكران عمومى كنند.
در  شمالى،  آمريكاى  از  زودتر  روز  و 10  اكتبر  فيلم 25  اين 

كشور انگلستان به روى پرده سينماها مى رود.
مديران شركت فيلم سازى مارول كه تهيه كننده اين فيلم 
120 ميليون دالرى هستند، علت اين كار را انگليسى بودن 

بازيگر اصلى آن عنوان كرده اند.
آن ها مى گويند به احترام بنديكت كامبرباخ بازيگر انگليسى فيلم 
و براى اداى احترام به تماشاگران انگليسى، اين كار را مى كنند.

شبكه  «هولمز»  پليسى  مجموعه  در  بازى  با  كه  كامبرباخ 
بى بى سى به صورت چهره اى مطرح درآمد، در «دكتر استرنج» 

نقش يك ابرقهرمان را بازى مى كند.
او در داستان اين اكشن كميك استريپى، يك دكتر معمولى 
است كه به دنبال يك آزمايش علمى، قدرت هاى ويژه اى 
كسب مى كند. به نوشته ورايتى، اسكات دريكسن اين اكشن 
پررمزوراز ابرقهرمانانه را براساس فيلم نامه اى از مت لوگان 
چهل  از  بيش  استرنج  دكتر  كاراكتر  است.  كرده  كارگردانى 
سال است، كه در داستان هاى مصور شركت انتشاراتى مارول 

دست به ماجراجويى مى زند.
مارول از چند سال قبل، به دنبال توليد نسخه سينمايى اين 
داستان بود و كامبرباخ را از بين بيست نامزد و داوطلب بازى 

در اين نقش انتخاب كرد.
تهيه كنندگان فيلم قصد دارند آن را به صورت يك مجموعه 

فيلم دنباله دار سينمايى درآورند.

سينماى جهان آيين نكوداشت قاسم آهنين جان برگزار مى شود
انجمن آثار و مفاخر فرهنگى استان خوزستان با همكارى اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان و انجمن شعر اهواز آيين 

نكوداشتى براى شاعر معاصر قاسم آهنين جان برگزار مى كند.
آيين نكوداشت شاعر معاصر قاسم آهنين جان همراه با رونمايى 

از جديدترين كتاب اين شاعر است.
اين آيين شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 18در اهواز، كيانپارس، 

خيابان دوم غربى، خانه هنر برگزار خواهد شد.
قاسم آهنين جان متولد 1337 در اردبيل و بزرگ شده اهواز است. 
از آثار وى مى توان به مجموعه شعرهاى «ذكر خواب هاى بلوط»، 
«كودكى ها در شب سقاخانه»، «خون و اشراق بر ارغوان جوشن ها» 

و «شاعر مرگ خويش مى داند» اشاره كرد.
هرچند در كارنامه هنرى وى بازيگرى سينما و كارگردانى فيلم 
با  شاعرى  عنوان  به  وى  حضور  اما  مى شود،  ديده  هم  مستند 
مجموعه  نخستين  مى نمايد.  پررنگ تر  ويژه  خود  بيان  و  زبان 
نويد  نشر  سوى  از  كه  است  بلوط"  خواب هاى  وى "ذكر  شعر 
شيراز و از سرى حلقه نيلوفرى (زير نظر زنده ياد شاپور بنياد) 
از  آكنده  شاعر  ذهنى  جهان  شد.  روانه  كتاب  بازار  به  و  چاپ 
تنهايى،  و  شب  از  لبريز  است.  رويا  تخدير  و  مرگ  افسون 
در  استفاده  پر  موتيف  از  مرگ  اشراق.  و  خلسه  اندوه،  و  عشق 
بيشتر  در  آگاهى  مرگ  و  انديشى  مرگ  است.  آهنين جان  آثار 

شعرهاى وى نمودى مشخص دارد.

ششمين هفته فيلم و عكس انجمن 
سينماى جوان اهواز برگزار مى شود

ششمين هفته فيلم و عكس انجمن سينماى جوان اهواز از 23 تا 
26 شهريور 95 برگزار مى شود.

به مناسبت روز ملى سينما ششمين هفته فيلم و عكس انجمن 
سينماى جوان اهواز در قالب نمايش فيلم هاى كوتاه، نمايشگاه 
عكس، جلسات نقد و بررسى، و كارگاه هاى تخصصى از 23 تا 

26 شهريورماه در اهواز برگزار مى شود.
در اين برنامه 25 فيلم كوتاه مستند و داستانى شامل گزيده اى 
از توليدات انجمن سينماى جوان اهواز، حوزه هنرى خوزستان و 
ساعت  از  سانس،  دو  در  روز  هر  خوزستان  مركز  سيماى  و  صدا 
17 تا 19:30 در سالن نمايش فيلم اين انجمن روى پرده خواهند 
رفت. همچنين پس از سانس دوم، جلسه نقد و بررسى فيلم هاى 
برگزار  سينما  منتقدان  و  فيلمسازان  حضور  با  شده  داده  نمايش 

خواهد شد.
بخش عكس نيز از روز سه شنبه 23 شهريورماه ساعت 18:30 
در گالرى اشراق واقع در طبقه فوقانى سينما اكسين اهواز، با 25 
قطعه عكس افتتاح خواهد شد و تا پايان روز 26 شهريور ميزبان 

عالقه مندان خواهد بود.
هفته  اين  هاى  برنامه  ديگر  از  تخصصى  هاى  كارگاه  برگزارى 
خواهند بود. كارگاه هاى ((ساخت فيلم اول)) توسط مهدى طرفى 
و ((كارگردانى فيلم مستند)) توسط حميد آل حمودى در بخش 
فيلم، و كارگاه هاى ((عكاسى مستند)) توسط عليرضا مردانى و 
((عكاسى پرتره))  توسط وحيد عباد ناصرى در اين هفته برگزار 
قالب  در  برنامه،  اين  افتتاحيه  مراسم  است  گفتنى  شد.  خواهند 
((جشن روز سينما)) در ساعت 20:30 روز 23 شهريورماه در محل 
جنب  شرقى،  ساحلى  بلوار  در  واقع  اهواز  جوان  سينماى  انجمن 
خوزستان  جوانان  سينماى  انجمن  اهواز،  معاصر  هنرهاى  موزه 

برگزار خواهد شد.

بهرام گوهرى «مثل يك عاشق» را كليد زد
بهرام گوهرى نخستين فيلم خود با عنوان «مثل يك عاشق» را 

با حضور رويا نونهالى، ليال زارع و امين زندگانى كليد زد.
نويسى،  فيلمنامه  كه  فيلم  اين  در  عاشق»  يك  «مثل  فيلم 
دارد  عهده  به  گوهرى  بهرام  را  اش  كنندگى  تهيه  و  كارگردانى 
بازيگرانى چون رويا نونهالى، ليال زارع و امين زندگانى به ايفاى 

نقش مى پردازند.
اين فيلم كه به تازگى پروانه ساخت خود را دريافت كرده است 
روايتى از يك عشق را در قاب هايى متفاوت به تصوير مى كشد.
بهرام گوهرى متولد 1362 پيش از اين به عنوان عكاس حرفه اى 
در عرصه سينما و عكاسى هنرى شناخته شده است. وى ساخت 
چندين فيلم مستند و تاليف كتاب «چهره هنر» را در كارنامه دارد.

مجموعه عروسكى «شكرستان» كليد خورد
مجموعه عروسكى «شكرستان» به كارگردانى فواد صفاريان پور 
حاتمى  على  سينمايى  شهرك  در  فرحانى  جواد  كنندگى  تهيه  و 
كليد خورد و اولين قسمت از اين مجموعه تلويزيونى شب عيد 

غدير از شبكه نسيم پخش مى شود.
«فواد صفاريان پور» كارگردان مجموعه عروسكى «شكرستان» 
گفت: مجموعه عروسكى «شكرستان» در لوكيشن سوله اى واقع 

در شهرك سينمايى على حاتمى كليد خورد.
وى با اشاره به پخش آنونس هاى اين اثر بدون ذكر نام شكرستان 
در شبكه نسيم نيز گفت: به هر حال در اين اثر از انيميشن به 
عروسكى تغيير مديا داريم و مى خواستيم تا از ابتدا به مخاطب 
نگوييم كه اين مجموعه همان «شكرستان» است و در آخرين 
آنونس، شخصيت رويا (دختر بچه راستگوى شكرستان) به راوى 
(احسان كرمى) مى گويد كه تو راوى جديد شكرستان هستى و 

اينجا سرزمين شكرستان است.
صفاريان پور ادامه داد: تمام تالشمان بر اين بود كه بدون اشاره 
به گذشته از شخصيت هايمان معرفى مجزايى داشته باشيم و بر 

همان اساس نگاهى آزاد براى مخاطبانمان ايجاد كنيم. 
كارگردان مجموعه عروسكى «شكرستان» ادامه داد: قرار بر اين 
است تا «شكرستان» پنج شنبه و جمعه ها و اعياد بزرگ مذهبى 

دينى و ملى ساعت 21 از شبكه نسيم بروى آنتن رود.
مجموعه عروسكى «شكرستان» به كارگردانى فؤاد صفاريان پور و 
تهيه كنندگى جواد فرحانى به همت موسسه صبا در حال توليد است.

حضور  «شكرستان»  انيميشن  در  كه  شخصيت هايى  بر  عالوه 
داشتند، تعدادى كاراكتر جديد نيز براى اين مجموعه عروسكى 

طراحى شده اند.
سيد  كنندگى  تهيه  به  شكرستان»  «سرزمين  انيميشن  پيش تر 
دو  شبكه  براى  صبا  انيميشن  مركز  همت  به  و  صفوى  مسعود 
بزودى  كه  بود  اين  از  حاكى  صحبت ها  و  بود  شده  توليد  سيما 

مجموعه عروسكى اين انيميشن به توليد خواهد رسيد.
سرپرست  به  مى توان  تلويزيونى  مجموعه  اين  عوامل  ديگر  از 
اعلمى،   محمد  عروسك:  طراح  افشاريان،  سجاد  نويسندگان: 
نازنين  دكور:  طراح  بياتى،  نازنين  لباس:  طراح  بديعى،  بنفشه 

بياتى، بزرگمهر حسين پور و ... اشاره كرد.

خبر

مريال زارعى مقابل دوربين ميرباقرى رفت

نقد و بررسى فيلم ؛ 
 ( Sully ) سالـى

 " سالى   " اختصاراً  را  او  كه  سالنبرگر  چسلى 
خطاب مى كنند، خلبانى بود كه در سال 2009 از 
بروز يك فاجعه عظيم در صنعت هوايى آمريكا 
 2009 سال  ژانويه   15 روز  در  كرد.  جلوگيرى 
زمانى كه وى مانند هميشه عازم كابين خلبانى 
اش بود تا هواپيمايش را با 150 مسافر به مقصد 
با  زمين  از  برخاستن  از  پس  دقيقه  چند  برساند، 
پرندگان برخورد كرد و موتورهاى هواپيما از كار 
ميان  در  زدنى  مثال  تسلطى  با  سالى  اما  افتاد. 
انبوهى از آسمان خراش هاى نيويورك توانست 
اين هواپيما را بر فراز رودخانه هادسن فرود آورد؛ 
آن هم در شرايطى كه تمام مسافران در سالمت 
كامل بودند.اين اتفاق سبب شد تا سالى تبديل 
به قهرمانى ملى در آمريكا شود و تقديرنامه هاى 
البته  و  گوناگون  هاى  سازمان  جانب  از  فراوانى 

باراك اوباما دريافت نمايد.
جديدترين ساخته كلينت ايستوود نيز درباره اين 
حادثه مى باشد كه با مقدمه اى طوفانى مخاطب 
را غافلگير مى كند. در فيلم « سالى » تام هنكس 
در نقش خلبان سالينبرگر حضور دارد و به همراه 
كمك خلبان ( آرون اكهارت ) مى بايست هواپيما 
را به مقصد هدايت نمايد اما در آسمان حادثه اى 
پيش بينى نشده رخ مى دهد و موتور هواپيما از كار 
مى افتد. با اينحال سالى موفق مى شود هواپيما را 

به سالمت بر رودخانه بنشاند.
لحظات سقوط هواپيما در اوايل فيلم با هيجان 
به  ايستوود  كلينت  توسط  تند  ريتم  با  و  فراوان 
تصوير كشيده شده و اگرچه مخاطب از انتهاى 
تاثير  تحت  تواند  نمى  اما  است،  آگاه  رخداد  اين 
كارگردانى استادانه ايستوود در به تصوير كشيدن 
داستان  اما  نگيرد.  قرار  هواپيما  سقوط  لحظات 
اصلى فيلم پس از اين فرود آغاز مى شود يعنى 
كه  مردم  عموم  تصور  برخالف  سالى  كه  جايى 

مقامات  طرف  از  پنداشتند،  مى  قهرمان  را  او 
كشورى مورد بازخواست و بازجويى هاى فراوان 

قرار مى گيرد.
به  پرواز،  حادثه  گذاشتن  سر  پشت  از  پس  فيلم 
موقعيت  در  را  او  و  شود  مى  وارد  سالى  زندگى 
از  پارادوكس  بصورت  كه  دهد  مى  قرار  هايى 
حادثه  از  پس  روزهاى  در  او  اجتماعى  وضعيت 
مى باشد. وى كه تحت فشار روحى فراوان قرار 
گرفته و دائمًا در حال جواب پس دادن نسبت به 
گريزهاى  باشد،  مى  پرواز  هنگام  در  تصميمش 
فراوانى به گذشته مى زند تا بتواند پاسخ سواالت 
موفق  خوبى  به  ايستوود  كلينت  بيابد.  را  خود 
و  خود  با  سالى  درونى  هاى  كشمكش  تا  شده 
از  اى  گوشه  و  بكشد  تصوير  به  را  اطرافيانش 
را  بوده  وارد  اش  خانواده  و  او  به  كه  فشارهايى 

براى مخاطب به معرض نمايش بگذارد.
اما ايستوود در دقايقى از فيلم، اتفاقات روى داده 
را از منظر شخصيت هاى مختلف داستان و حتى 

مسافران مى نگرد تا از ديدگاه اجتماعى نيز وضعيت 
سالى مورد بررسى قرار بگيرد. در اين بخش، روايت 
يكپارچه و كنترل شده داستان تا حدى كنار گذاشته 
مى شود و فيلم تا حد زيادى به ورطه تكرار مى افتد. 
تكرار بررسى رخدادها از ديدگاه هاى مختلف شايد 
نياز به تعديل بيشترى مى داشت اما ايستوود راضى 

به انجام آن نشده است.
به  نسبت   « سالى   » كه  گفت  بايد  اينحال  با 
ضرباهنگ  از  ايستوود  پيشين  هاى  ساخته 
اش  حماسى  داستان  و  است  برخوردار  تندترى 
درباره يك قهرمان ملى را اينبار بى آنكه خيلى 
تصميم  اين  است.  كرده  روايت  بزند  حاشيه  به 
نسبتًا  هاى  صحنه  تا  شده  باعث  هوشمندانه 
غريبى  و  عجيب  بطور  كه  بازجويى  دار  ِكش 
مختلف  آثار  در  آن  هاى  ديالوگ  و  انجام  روند 
سينما در يكسال اخير مشابه يكديگر بوده، خيلى 
كه  زمانى   « سالى   » نكند.  خسته  را  مخاطب 
درباره خوِد درونى شخصيت اصلى است تماشايى 

و جذاب است و ديالوگ نويسى اثر نيز به درستى 
با در نظر گرفتن جوانب دو طرف ماجرا به رشته 
به  سويه  يك  هم  خيلى  اثر  تا  درآمده  نگارش 
كلينت  نهايت  در  كه  هرچند  نپردازد؛  ماجرا 
ايستوود نمى تواند احساسات ملى اش را مخفى 

كند و داستان فيلمش را يكطرفه روايت كند.
ايفاى  براى  گزينه  بهترين  مشخصًا  هنكس  تام 
رود.  مى  شمار  به  آمريكا  در  قهرمان  يك  نقش 
هنكس كه مقبوليت اجتماعى بى نظيرى دارد و 
در چند سال اخير نيز به خوبى در نقش قهرمانان 
ملى به ايفاى نقش پرداخته، در « سالى » بازى 
فوق العاده اى از خود به نمايش گذاشته است. 
هنكس شايد اگر امسال كمى خوش شانس باشد 
بتواند براى بازى نقش سالى نامزد دريافت اسكار 
آرون  از  فيلم  مكمل  بازيگران  ديگر  شود.  هم 
كه  سالى  همسر  نقش  در  لينى  لورا  و  اكهارت 
اغلب او را با سيم تلفن همراه ميبينيم، بازيهاى 
كه  هرچند  اند  گذاشته  نمايش  به  خود  از  خوبى 
ها  صحنه  تمام  و  است  هنكس  فيلِم  فيلم،  اين 

متعلق به او بوده است.
تماشايى  و  يكدست  اثر  مجموع  در   « سالى   »
سالينبرگر  خلبان  زندگى  مختلف  زواياى  درباره 
در روزهاى پس از حادثه 15 ژانويه مى باشد كه 
دهد؛  مى  ارائه  تماشاگر  به  را  مفيدى  اطالعات 
اطالعاتى كه جز خوانندگان كتاب خاطرات خلبان 
كه فيلم از روى آن اقتباس شده، كمتر كسى تا به 
امروز از آنچه كه بر سالى گذشته آگاه بوده است. 
شايد بهتر باشد اشاره اى هم به حادثه اى نسبتا 
مشابه در كشور عزيزمان كنيم كه طى آن خلبان 
اينكه  از  پس   1390 سال  در  شهبازى  هوشنگ 
چرخ هاى دماغه هواپيمايش باز نشد، توانست با 
مهارتى مثال زدنى هواپيما را فرود آورد؛ بى آنكه 

كوچكترين صدمه اى به مسافران وارد شود.

داود  با  همكارى اش  اولين  در  زارعى  مريال 
ميرباقرى مقابل دوربين «ماه تى تى» مى رود.

سريال «ماه تى تى» به كارگردانى داود ميرباقرى 
قربان  عيد  با  همزمان  ماه  شهريور   22 امروز 
جلوى  زارعى  مريال  و  مى خورد  كليد  تهران  در 
دوربين حسين جليلى مى رود. اين سريال شبكه 
مشترك  همكارى  نخستين  خانگى  نمايش 

زارعى با ميرباقرى است.
مريال زارعى براى اولين بار در سريالى كه براى 

شبكه خانگى ساخته مى شود بازى مى كند.
پيش از اين حضور ليال حاتمى، جمشيد مشايخى، 
شهرام حقيقت دوست، مهران غفوريان و مرجانه 
بود  شده  قطعى  ستاره  پر  سريال  اين  در  گلچين 
و طى روزهاى آينده ديگر بازيگران مطرح پروژه 
معرفى مى شوند. "ماه تى تى" كه تهيه كنندگى آن 
بر عهده مهران برومند است، براى شبكه نمايش 
خانگى توليد مى شود و  سومين سريالى است كه 

داود ميرباقرى براى اين رسانه كارگردانى مى كند.
اولين  براى  دارد  قصد  سريال  اين  در  ميرباقرى 
بار به سراغ تاريخ چند هزار ساله ايران برود كه 
البته اين قصه تلفيقى با فضاى معاصر دارد. اين 
سومين همكارى ميرباقرى با مهران برومند پس 
از سريالهاى "شاهگوش" و "دندون طال" است.

دارند  حضور  پروژه  اين  در  كه  عواملى  ديگر 
عبارتند از:گروه نويسندگان :الهه ميرباقرى ،آزاده 
مدير  مطلبى،  مجيد   : طرح  مجرى  محسنى، 
حسين   : فيلمبردارى  مدير  بدرلو،  مهدى   : توليد 
جليلى، مدير صدابردارى : ايرج شهزادى، طراح 
صحنه و لباس : مجيد على اسالم، طراح گريم 
: بابك اسكندرى، طراح بدلكارى و جلوه ميدانى 
: ارشا اقدسى, جلوه هاى ويژه رايانه اى : هادى 
اسالمى، دستيار اول كارگردان : حامد ميرباقرى، 
جانشين توليد : فؤاد بور بور، برنامه ريز : حسين 

متحد، عكاس : محمد بدرلو.

ساخت مستند تلويزيونى؛

«خسوف ناتمام يك مرد» از ذوالقرنين پرده برمى دارد

«همسايه ها» عيد غدير كليد مى خورد

مستند «خسوف ناتمام يك مرد» كه با موضوع 
بررسى و شناخت شخصيت ذوالقرنين تهيه شده 
است تا پايان مهر ماه براى پخش از شبكه هاى 

سيما آماده خواهد شد.
مستند  كارگردان  قربانى  ميالد  مهر،  گزارش  به 
«خسوف ناتمام يك مرد» با اشاره به شخصيت 
ذوالقرنين در قرآن و گمانه زنى هاى مختلفى كه 
انجام  مختلف  محققان  بين  آن  مصداق  درباره 
شده  تالش  مستند  اين  در  گفت:  است،  شده 
مصداق  به  جامع  و  وسيع  پژوهشى  انجام  با  تا 
تاريخى  شخصيت هاى  ميان  در  ذوالقرنين  يابى 
مفسران  و  تاريخ  استادان  كمك  با  كه  بپردازيم 
اين  پايان  در  را  پاسخ  محتمل ترين  توانسته ايم، 

مستند عرضه كنيم.
سال 92  از  مستند  اين  تحقيقات  داد:  ادامه  وى 
از  اوليه  تحقيقات  فرآيند  تكميل  با  و  شد  آغاز 
ابتداى سال 94 مراحل توليد را شروع كرديم كه 

اكنون در مراحل پايانى آن هستيم.

اين كارگردان جوان توضيح داد: در تحقيقاتمان به يك 
ليست 72 نفره از افرادى رسيديم كه امكان تطبيق با 
ذوالقرنين را داشته اند و با مقايسه ويژگى هايى كه از 
وى در قرآن و كتب دينى آمده است، اين افراد را 
مطابقت داديم كه در نهايت به 4 نفر از افراد محتمل تر 
رسيديم و به طور دقيق ويژگى هاى آنها و اقدامات آنها 

را با منابع دينى تطبيق داديم.
قربانى در پايان از همكارى با خانه انيميشن انقالب 
اسالمى در ساخت اين مستند سخن گفت و بيان 
كرد: با توجه به اينكه تالش داشتيم در اين مستند 
خانه  همكارى  با  كنيم،  عرضه  تاريخى  تصاويرى 
انيميشن نيمى از مستند به صورت انيميشن توليد شده 

و وقايع تاريخى از اين طريق بازسازى شده است.
محصوالت  از  مرد»  يك  ناتمام  «خسوف  مستند 
سازمان هنرى رسانه اى اوج، به صورت مشترك در 
خانه مستند و خانه انيميشن انقالب اسالمى در مدت 
زمان حدود 40 دقيقه توليد شده است و تا يك ماه 
آينده براى پخش از شبكه هاى سيما آماده خواهد شد.

سريال «همسايه ها» همزمان با عيد غدير خم كليد 
مى خورد و جواد رضوى، مهران غفوريان، سيروس 
گرجستانى و بهاره رهنما در اين مجموعه بازى مى كنند.

تصويربردارى سريال «همسايه ها» به كارگردانى 
آرش معيريان و تهيه كنندگى عليرضا سبط احمدى 
محصول گروه فيلم و سريال شبكه دو در 40 قسمت 
45 دقيقه اى مصادف با روز عيد غدير خم در لوكيشنى 

واقع در خيابان آيت ا... كاشانى آغاز خواهد شد.
است:  آمده  مجموعه  اين  داستان  خالصه  در 
ميالد و مادرش به تهران آمده اند و قرار است 
صاحب ساختمان ياس كه يكى از دوستان ميالد 
محصوالت  پخش  براى  او  به  را  دفترى  است 
نشينان  اجاره  ديگر  دهد.  اجاره  شان  توليدى 
ساختمان كه مشاغلى همچون خدمات مجالس، 
وكالت، سايت خبرى، ماهنامه و... دارند چون در 
است  قرار  جديد  مستاجران  كنند  مى  فكر  ابتدا 

نوعى  به  كنند  مى  تالش  شوند  آنها  جايگزين 
نهايت،  در  اما  كنند،  حفظ  ساختمان  در  را  خود 
ميالد و مادرش در اتاقى روى پشت بام ساكن 
مى شوند و باقى ساكنين در دفاتر خود باقى مى 
مانند. ماجراهاى همسايه هاى ساختمان ياس با 

ورود ميالد و مادرش شروع مى شود.
بازيگران اين مجموعه با نام نقش هاى شان به 
مهران  (كاووس)،  رضويان  جواد  است:  شرح  اين 
(پرويز)،  گرجستانى  سيروس  (بيگى)،  غفوريان 
بهاره رهنما (خانم تمدن)، اصغر سمسارزاده (آقاى 
تمدن)، محمود جعفرى (ديباج)، نعيمه نظام دوست 
پاكدل  سمانه  (فرناز)،  جعفرى  آرام  (كمندانى)، 
سليمانى  حسين  (سامان)،  ياسر  مجيد  (گلناز)، 
(ميالد)، پوراندخت مهيمن (كوشكى)، مسعود چوبين 
(رحمان)، طيبه دوست (راستين)، النازحسينى (راد)، 

اميدعلومى (شايان)، كاظم افرندنيا (افشار).



7 اشتباه در ميوه خوردن
پوست ميوه معموال بهترين بخش از نظر ويتامين و آنتى 

اكسيدان است.
طبيعى است! سالم است! سرشار از فيبر و آنتى اكسيدان هاى 
ضد سرطانى است! بله ميوه براى سالمتتان مفيد است، اما قبل 
از اينكه ميوه را گاز بزنيد هشدارهاى مهمى هست كه بايد در 
نظر بگيريد. در ادامه مى خواهيم 7 چيز كه باعث مى شوند 

اشتباه ميوه بخوريد را به شما معرفى كنيم.
فكر مى كنيد همه ميوه ها يكسان هستند

چه چيزى آناناس و توت را از يكديگر متفاوت مى كند؟ 
بدن  براى  مفيد  هاى  ويتامين  حاوى  دو  هر  اينكه  با 
 B6 ويتامين  و  فوالت  از  غنى  منبعى  آناناس   ) هستند 
مقدار  اما   ( است   C ويتامين و  فيبر  از  سرشار  نيز  توت  و 
بهترين  دارند.  خود  در  فيبر  و  قند  كربوهيدرات  متفاوتى 
با  كه  شيميايى  ماده   ) فنل  پلى  زيادى  مقدار  ها  ميوه 
التهاب مبارزه مى كند ) در خود دارند و شاخص گليسمى 

شان نيز پايين است. 
شاخص گليسمى نشان مى دهد كه يك غذا چقدر سريع 
كه  هايى  ميوه  دهد.  افزايش  را  خونتان  قند  تواند  مى 
شاخص گليسمى پايين دارند انتخاب هاى بهترى هستند 
افزايش  باعث  بنابراين  شوند،  مى  هضم  تر  آرام  چون 
ناگهانى قند خونتان نمى شوند و كمكتان مى كنند براى 

مدت زمان بيشترى سير بمانيد.
گليسمى  شاخص  و  دارند  فنل  پلى  زيادى  مقدار  ها  توت 
هايى  ميوه  بيشتر  كلى  صورت  به  است.  پايين  نيز  شان 
در  رنگ  تيره  هايى  انگور  مانند  دارند،  ترى  تيره  رنگ  كه 
مقايسه با ميوه هايى با رنگ روشن مانند موز و ملون ها 
آنتى اكسيدان بيشترى دارند و در هر وعده ميزان قندشان 

نيز پايين تر است.
ميزان نامشخصى ميوه مى خوريد

هرچقدر  دهند  مى  اجازه  وزن  كاهش  هاى  برنامه  برخى 
دلتان مى خواهد ميوه و سبزيجات مصرف كنيد اما اين 
كار به نظر خيلى هوشمندانه نمى آيد. مسلما مى توانيد 
كنيد  ميل  اى  غيرنشاسته  سبزيجات  زيادى  بسيار  مقدار 
حواستان  بيشتر  بايد  كه  هستند  چيزهايى  ها  ميوه  اما 
بااليى  گليسمى  هم  دليلش  كنيد،  جمع  موردشان  در  را 

است كه بعضى از آنها دارند. 
از آنجا كه طعم ميوه ها شيرين و دلچسب است، ممكن 
اين  در  كنيم.  پرخورى  شويم  متوجه  اينكه  بدون  است 
و  رود  مى  باال  كالرى  و  گلوكز  دليل  به  خون  قند  حالت 

منجر به افزايش وزن مى شود.
دو  بالغ  افراد  بيشتر  براى  بخوريم؟  ميوه  بايد  مقدار  چه 
فنجان در روز توصيه مى شود ولى باز هم اين مقدار بسته 

به سن و سطح تناسب اندام متفاوت است. 
اگر توت يا ميوه هايى استفاده مى كنيد كه برش خورده اند 
هيچ اشكالى ندارد كه از فنجان هاى اندازه گيرى استفاده 

كنيد ( سعى كنيد هر وعده يك دوم فنجان باشد ).
بر اساس ميزان گرسنگى تان انتخاب متفاوتى نمى كنيد

صداى شكمتان درآمده و هنوز چند ساعتى تا آماده شدن 
كه  بخوريد  چيزى  داريد  دوست  فقط  يا  است؟  باقى  غذا 
هوستان به شيرينى را فرو بنشاند؟ قبل از اينكه بخواهيد 
روشن  خود  براى  را  مورد  اين  ابتدا  كنيد  انتخاب  چيزى 
اما  دارد  كالرى   120 بزرگ  سيب  يك  مثال  براى  كنيد. 
يك سيب كوچك فقط 53 كالرى. همچنين هنگام انتخاب 
يك سيب را هرگز در اندازه با يك پرتقال مقايسه نكنى. 
كالرى يك پرتقال بزرگ در واقع برابر است با كالرى يك 

سيب كوچك.
ميوه را به تنهايى مى خوريد

با اينكه يك قطعه ميوه از يك قطعه شكالت شيرين بهتر 
است اما همچنان پتانسيلش را دارد كه قند خونتان را باال 

ببرد و سپس باعث سقوط آن شود. 
ميوه را با مقدارى پروتئين تركيب كنيد ، مثال مقدارى پنير 
يا كره بادام زمينى اين كار باعث مى شود ميوه باعث فراز 

و فرود ناگهانى در قند خونتان نشود. 
باال  باعث  پروتئين  و  انسولين  سطح  افزايش  باعث  ميوه 

رفتن هورمون گلوكاگون مى شود. 
اين دو هورمون براى ثابت نگه داشتن سطح قند خون با 

يكديگر كار مى كنند.
مخصوصا اگر ديابت يا پيش ديابت داريد خوردن پروتئين 
به همراه ميوه بسيار با اهميت مى شود. در غير اين صورت 
افزايش  جمله  از  خون  قند  رفتن  باال  عالئم  است  ممكن 

ضربان قلب را تجربه كنيد.
ميوه ارگانيك نمى خريد

متخصصان  از  بسيارى  اما  شود  مى  بيشتر  اش  هزينه  بله 
بر اين عقيده هستند كه ارزشش را دارد ،حداقل در مورد 
انواع  كنند  مى  توصيه  متخصصان  ميوه.  انواع  از  بعضى 
ها  كش  آفت  از  زياد  كه  هايى  ميوه  ديگر  و  انگور  سيب، 
خريدارى  ارگانيك  صورت  به  را  شود  مى  استفاده  آنها  در 
كنيد. اين كار باعث مى شود كمتر در معرض آفت كش ها 
قرار بگيريد و همچنين ممكن است مواد مغذى بيشترى 

دريافت كنيد.
پوست ميوه را نمى خوريد

پوست ميوه معموال بهترين بخش از نظر ويتامين و آنتى 
از  است  سرشار  سيب  پوست  مثال  براى  است،  اكسيدان 
نشان  همچنين  تحقيقات   .A ويتامين و  فيبر   ،C ويتامين
و  كند  جلوگيرى  چاقى  از  تواند  مى  سيب  پوست  داده 

خواص ضد سرطانى نيز دارد.
ميوه ها را نمى خوريد، مى نوشيد

آب ميوه داراى قطعات حاوى فيبر ميوه نيست. فيبر از آزاد 
بنابراين  كند  مى  جلوگيرى  خون  در  گلوكز  سريع  شدن 

وجودش بسيار مهم است. 
بهتر است هميشه ميوه را به صورت كامل ميل كنيد و يا حداقل 
به صورت اسموتى ( تا پروتئين داشته باشد ) . ميوه هاى خشك 
نيز همينطور هستند، درست مانند آب ميوه ممكن است در 

خوردنشان زياده روى كنيد.

سالمت
ضربان نامنظم قلب را جدى بگيريد 

يك متاآناليز جديد نشان مى دهد كه اثرات ضربان نامنظم 
قلب مى تواند در سراسر بدن بيمار مشكل ايجاد كند.

دانشگاه  محققان  كه  نامنظم  قلب  ضربان  از  خاصى  نوع 
اند،  پرداخته  آن  بررسى  به  انگليس  در  آكسفورد 
فيبريالسيون دهليزى نام دارد كه يك علت شناخته شده 

از سكته مغزى است.
مانند  عوارضى  به  فرد  ابتالى  خطر  همچنين  مشكل  اين 
دليل  به  مرگ  و  كليوى  بيمارى هاى  قلبى،  نارسايى 

بيمارى هاى قلبى را افزايش مى دهد.
محققان در اين پژوهش 104 پژوهش كه در مجموع شامل 
بيش از 9 ميليون بيمار، از جمله بيش از نيم ميليون نفرى 
كه مبتال به فيبريالسيون دهليزى بودند را مورد تجزيه و 

تحليل قرار دادند.
اين محققان در بررسى هاى خود تعيين كردند كه داشتن 
فيبريالسيون دهليزى تا چه ميزان مى تواند خطر مشكالتى 
مانند سكته مغزى، نارسايى قلبى و بيمارى هاى كليوى را 
افزايش دهد. آنها دريافتند كه افراد مبتال به فيبريالسيون 
مغزى  سكته  خطر  معرض  در  بيشتر  برابر   2,3 دهليزى 
ايسكميك هستند، كه يك نوع سكته مغزى ناشى از لخته 
خون است. در اين بيماران همچنين خطر افزايش ابتال به 

نارسايى قلبى نيز بيشتر است.
به  ابتال  خطر  دهليزى  فيبريالسيون  كه  دريافتند  آنها 

نارسايى قلبى را تا پنج برابر افزايش مى دهد.
عالوه بر اين، در طول اين پژوهش مشخص شد كه افراد 
مبتال به فيبريالسيون دهليزى دو برابر بيشتر از ديگران در 
معرض مرگ ناشى از بيمارى هاى قلبى، 1,6 برابر احتمال 
معرض  در  بيشتر  بار   1,9 و  كليوى  بيمارى هاى  به  ابتال 

ايست ناگهانى قلبى هستند.
نتايج اين پژوهش مى تواند به توسعه مدل هاى بالينى براى 
فيبريالسيون  به  افراد  اين  ابتالى  خطر  عوارض  پيش بينى 

دهليزى منجر شود.

 با خاطرات سالمند آلزايمرى چه بايد كرد؟
زندگى مانند يك قاليچه است كه با خاطرات و حوادث و 
افرادى كه مى شناسيم بافته شده است. متأسفانه آلزايمر، 
خاطرات را از بين مى برد. كسى كه از بيمار مبتال به آلزايمر 
مراقبت مى كند بايد سعى كند اين خاطرات را ثبت و ضبط 
كند. اين بانك خاطرات مى تواند زمانى كه بيمارى پيشرفت 

كرد، كاربرد پيدا كند.
- مى توانيد خاطرات را به صورت يك فايل عكس از تمامى 
اعضاى فاميل يا مكان هايى كه تاكنون فرد سفر كرده است، 

جمع آورى كنيد.
- مى توانيد حوادث مهم زندگى بيمار را يادداشت و توصيف كنيد.

نامه ها،  روزنامه،  بريده هاى  عكس ها،  تمام  كنيد  سعى   -
كارت پستال ها، كارت دعوت ها و يادداشت هاى مهم زندگى 

او را جمع آورى كنيد.
- مى توانيد به محض بروز عاليم آلزايمر، خاطرات زندگى او 

را از زبان خودش ضبط و نگه دارى كنيد.
سؤال  هست،  هم  بيمار  خود  نفع  به  كه  كارى  بهترين   -
جشن  درباره  است.  او  از  قديمى  خاطرات  درباره  كردن 
ازدواج او و سنت هاى آن زمان از او سؤال كنيد. همه چيز 
را يادداشت يا ضبط كنيد. از بازى هاى كودكى او بپرسيد. 
اين شيوه، به ويژه زمانى كه بيمارى پيشرفت كرده است 
بسيار مناسب است زيرا خاطرات قديمى بيشتر در ذهن او 
چندانى  كمك  نمى تواند  بيمار  خود  اگر  است.  مانده  باقى 

كند، از همسايه ها و آشنايان قديمى كمك بگيريد.
پس از تهيه يك بانك اطالعاتى از خاطرات او زمان استفاده 
و  دهيد  نشان  او  به  را  عكس ها  روز  طى  در  است.  آن  از 
درباره افراد داخل عكس، اتفاقات مربوط به آن و مكانى كه 

عكس ها در آن گرفته شده اند، توضيح دهيد.

كودكان چه موقع از دهان شويه استفاده كنند؟
دهان شويه هاى فلورايد مخصوص بچه ها، براى پيشگيرى از 

پوسيدگى دندان ها است.
تجويز  به  بچه ها،  براى  دهان شويه  از  استفاده  شروع  زمان 

دندان پزشك آن ها بستگى دارد.
معموالً دهان شويه هاى مختلفى در داروخانه ها وجود دارند. 
هستند،  لثه  بيمارى هاى  براى  محصوالت،  اين  از  برخى 
برخى براى پيشگيرى از پوسيدگى دندان ها و برخى ديگر 

هم دهان شويه هاى فلورايد مخصوص بچه ها.
دهان شويه  از  استفاده  درباره  دندان پزشك،  خامى،  دكتر 
مخصوص  فلورايد  «دهان شويه هاى  مى گويد:   بچه ها  براى 
توسط  نبايد  و  است  پوسيدگى  از  پيشگيرى  براى  بچه ها، 
بچه ها، بلعيده بشود. از آنجا كه ورود حجم باالى فلورايد 
بشود،  بچه ها  در  مسموميت  ايجاد  باعث  مى تواند  بدن،  به 
آن ها،  فرزندان  كه  كنند  دقت  بايد  عزيز  والدين  بنابراين 
شده  پر  دهان شويه  از  كه  را  خود  دهان  داخل  محتويات 

است،  حتماً خالى كنند».
اين  از  مقدار  چه  بلعيدن  كه  پرسيديم  ايشان  از  وقتى 
دهان شويه ها باعث ايجاد مسموميت در بچه ها مى شود؟ گفت: 
 «اين مساله به غلظت دهان شويه فلورايد و اينكه چه مقدار 
از آن بلعيده شده باشد، بستگى دارد. با اين حال، بهتر است 

والدين مواظب باشند تا دهان شويه ها بلعيده نشوند».
دكتر خامى تاكيد كرد كه زمان شروع استفاده از دهان شويه 
براى بچه ها، به تجويز دندان پزشك آن ها بستگى دارد. وى 
افزود: «مدتى استفاده از دهان شويه هاى حاوى فلورايد در 
از  برخى  كه  است  حالى  در  اين  بود.  شده  رايج  مدرسه ها 
بچه ها، اصًال نيازى به مصرف اين محصوالت ندارند. يعنى 
اگر فلورايد به ميزان كافى از طريق خميردندان هاى حاوى 
فلورايد، آب منطقه يا مصرف خوراكى هاى حاوى اين ماده 
مانند غذاهاى دريايى يا حتى چاى به بچه ها برسد،  معموالً 
براى  فلورايد  دهان شويه هاى  از  گرفتن  كمك  به  نيازى 

بچه ها به وجود نمى آيد».
از  استفاده  كه  گفت  نهايت  در  دندان پزشك  اين 
خميردندان هاى حاوى فلورايد از حدود 3 يا 4 سالگى به بعد 
كه بچه ها مى توانند محتويات دهان خود را خالى كنند، مجاز 
دهان شويه هاى  از  استفاده  كه  كرد  خاطرنشان  وى  است. 
فلورايد، بيشتر به افرادى كه بهداشت دهان خود را رعايت 
پوسيدگى  خطر  در  يا  نمى زنند  مسواك  مرتب  نمى كنند، 

دندان ها قرار دارند، تجويز مى شود.

سالمت

رانندگان  كه  داده  نشان  جديد  پژوهش  يك  نتايج 
خودروهاى "بنز" و "بى .ام .و" دو برابر بيشتر از سايرين 

در معرض ابتال به سرطان و آب مرواريد هستند.
به گزارش ايسنا به نقل از ميل آنالين، محققان 
موسسه بينايى بوكسر واچلر در لس آنجلس با 
استفاده از نورسنج قابل حمل پرتوى فرابنفش 
دريافتند كه شيشه هاى جانبى برخى مدل هاى 
خودروهاى بنز و بى .ام .و كمتر از 60 درصد اين 

پرتوها را مسدود مى كنند.
مواجهه  كه  داده  نشان  تحقيق  دهه  چندين 
طوالنى مدت با نور فرابنفش حتى در روزهاى 
چشم  به  آسيب  خطر  چشمگيرى  بطور  ابرى 

فرد يا ابتال به سرطان را افزايش مى دهد.
از  درصد   98 تا  خودرو  جلوى  شيشه  اگرچه 
رانندگان در برابر اين پرتوها محافظت مى كند، 
جانبى  شيشه هاى  در  محافظت  ميزان  اين  اما 

خودروها بطور چشمگيرى متفاوت است.

سازنده   19 خودروى   29 روى  بر  آزمايشات 
لكسوس  خودروهاى  كه  داد  نشان  اتومبيل 
شيشه هاى  و  كرده  ارائه  را  محافظت  بهترين 

با  مواجهه  از  درصد  تا 96  بين 92  آن  جانبى 
پرتوى فرابنفش جلوگيرى مى كنند.

بود   E550 بنز  لحاظ،  اين  از  خودرو  بدترين 

در  را  فرابنفش  پرتوهاى  درصد   44 تنها  كه 
از  برخى  مى كرد.  مسدود  جانبى  شيشه هاى 
مدل هاى جديد بى ام و نيز تنها به ارائه محافظت 
55 درصدى در شيشه هاى جانبى مى پردازند اما 

اين ميزان در شيشه جلو تا 96 درصد است.
خودروى پورشه توربو S نيز با وجود محافظت 
96 درصد در شيشه هاى جلو،  تنها 56 درصد از 
اشعه فرابنفش را در شيشه هاى كنارى مسدود 
مى كرد. شيشه هاى جانبى خودروى آئودى نيز 
تنها جلوى 64 درصد نور فرابنفش را مى گرفت.
تحقيقات پيشين نشان داده بود كه قرار گرفتن 
فرابنفش  نور  برابر  در  صورت  سمت  يك 
سرطان  و  مرواريد  آب  به  ابتال  خطر  مى تواند 

را در آن ناحيه افزايش دهد.
محققان همچنين دريافتند كه تيره بودن شيشه ها 
باعث نمى شود كه حفاظت بيشترى در برابر اين 
نور ارائه شود زيرا تنها جلوى نور مرئى را مى گيرد.

راندن "بنز" و "بى .ام .و" باعث سرطان مى شود!

بازار،  به  كوچك  برقى  خودروهاى  معرفى  با 
و  بهينه  سفر  شكل  اين  از  استفاده  به  تمايل 
و  يافته  افزايش  شهرى  نقل  و  حمل  در  پاك 
خيابان ها  به  جديد  برقى  اتوبوس  يك  اكنون 
آمريكا معرفى شده كه مى تواند با يك بار شارژ 

تا 966 كيلومتر رانندگى كند.
در  پيش  مدتها  از  پروترا  خودروسازى  شركت 
و  است  برقى  اتوبوس هاى  روى  بر  كار  حال 
نمونه جديد آن موسوم به كاتاليست E2 اكنون 
كاروليناى  در  ميچلين  تحقيقاتى  جاده هاى  در 

جنوبى در حال آزمايش است.

اين اتوبوس برقى قرار است سال آينده باظرفيت 
ذخيره برق 440 تا 660 كيلووات ساعت وارد 
جاده هاى شهرى شود. كاتاليست E2 با دامنه 
حركتى 312 تا 563 كيلومتر در شرايط عادى 
عمومى  نقل  و  حمل  مسيرهاى  اكثر  مى تواند 
آمريكا را با يك بار شارژ پوشش دهد كه آن 
با  اتوبوس هاى  براى  مناسب  جايگزينى  به  را 

سوخت فسيلى تبديل خواهد كرد.
قيمت پايه اين اتوبوس هاى برقى 799 هزار دالر 
اعالم شده كه نسبت به هزينه 300 هزار دالرى 

اتوبوس هاى ديزلى رايج، قيمت بااليى است.

مسير 966 كيلومترى را با يك بار شارژ سفر كنيد!

رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتى خاطرنشان  
كرد: گوشى هاى جديد سامسونگ در اغلب موارد 
در ايران از طريق مبادى رسمى پيش فروش شده  
و پيش از آن كه اين نمونه ها به دست مشتريان 

برسد قرار بر بازگشت  آن ها شده است.
عبدالحسين كريمى در گفت وگو با ايسنا درباره 
جمع آورى گوشى هاى گلگسى نت 7 سامسونگ 
كه به دليل مشكل باترى دچار مشكالتى شده 
بودند، اظهار كرد: خوشبختانه فروش رسمى اين 
نمونه ها در ايران از طريق سه شركت صورت 
گرفته  بود كه اين سه شركت هم براى ارائه اين 

نمونه اقدام به پيش فروش كرده بودند.
وى ادامه داد: بر همين اساس پيش از آنكه 
مشكل  شود  مشتريان  تحويل  كاالها  اين 
مشخص شده و قرار بر آن شد كه اين كاال 
پيش از ارائه به خريداران بازگشت داده شوند.
كريمى در عين حال عنوان كرد: افرادى كه 
خريد  به  نسبت  غيررسمى  مبادى  طريق  از 
اين گوشى ها اقدام كرده اند مى توانند به واحد 

فروشنده مراجعه كرده و جنس خريدارى شده 
را ارجاع دهند. در صورت عدم همكارى واحد 
فروشنده نيز مردم مى توانند از طريق تماس 
با شماره تلفن 66763035 با واحد رسيدگى 

مخابراتى  تجهيزات  اتحاديه  شكايات  به 
تماس گرفته تا ما موضوع را پيگرى كرده و 
واحد مربوطه را ملزم به بازپس گيرى  جنس 

فروخته شده كنيم.

 7 گلگسى  قيمت  درباره  همچنين  وى 
سامسونگ در ايران گفت: براى اين گوشى ها در 
بازار قيمتى حدود 3 ميليون و 400 هزار تومان 
گوشى هاى  براى  كه  بود  شده  گرفته  نظر  در 
پيش فروش شده به رقم 2 ميليون و 990 هزار 

تومان مى رسيد.
رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتى با تاكيد بر 
گوشى هاى  واردات  تعرفه  است  مدتى  اينكه 
تلفن همراه به پنج درصد رسيده است اظهار 
افزايش  شاهد  پس  اين  از  كرد  اميدوارى 

واردات رسمى موبايل باشيم.
گوشى هاى  خريداران  از  پايان  در  كريمى 
گوشى  خريد  هنگام  به  خواست  نيز  موبايل 
از  پيش  حتما  و  داشته  توجه  مورد  چند  به 
خريد از واحد فروشنده فاكتور رسمى داراى 
مهر دريافت كند. از سوى ديگر توجه داشته 
از  و  شود  قيد   IMEI كد  فاكتور  در  باشند 
نيز  معتبر  گارانتى  فاقد  گوشى هاى  خريد 

پرهيز كنند.

گوشى هاى گلكسى نوت 7 سامسونگ 
از ايران هم جمع آورى مى شود؟

7 ون ونو و
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يك شركت آمريكايى از يك هدست رونمايى كرده كه در كنار 
يك تلفن همراه به كاربر اجازه مى دهد در خانه به ارزيابى بينايى 

خود بپردازد.
هدست Viewi شركت مشاوران كمبريج به فرد اجازه مى دهد 
متصل  با  تنها  چشم پزشك،  يا  بيمارستان  به  مراجعه  جاى  به 
آب   بيمارى  تشخيص  براى  آن  از  هوشمند  همراه  تلفن  كردن 

سياه يا گلوكوم در چشم استفاده كند.
براى اين كار،  يك اپليكيشن موبايل به توليد الگوهاى نورى مورد 
استفاده براى آزمايش گلوكوم زاويه باز مى پردازد. سپس يك ريموت 
كنترل بلوتوث به عنوان دستگاه ورودى براى بيماران عمل كرده تا آن 

را در زمان مشاهده نور فشار دهند.
اين آزمايش براى هر چشم تنها پنج دقيقه به طول مى انجامد و 
نتايج آن ظاهرا ساده و قابل فهم هستند. همچنين مى توان اين 

نتايج را با پزشك به اشتراك گذاشت.

آب سياه اصطالحى براى توصيف گروهى از اختالالت چشمى 
با علت هاى متفاوت ولى اثرى بالينى و مشترك بر روى چشم 
و عصب بينايى و وابسته به فشار داخل چشمى است. علت اين 
مايع  همان  يا  زجاجيه  فشار  شديد  افزايش  حقيقت،  در  بيمارى 

درون چشم است.
آب سياه را دزد بينايى نيز ناميده اند، چرا كه تمامى عالئم آن بسيار 
آرام و طى چند سال بروز مى كند به طورى كه درك و تشخيص 
آن توسط فرد مشكل است. انواع اين بيمارى شامل گلوكوم زاويه 
ساده تر  ارزيابى  سازندگان،  ايده  است.  بسته  زاويه  گلوكوم  و  باز 
روشهاى  جايگزين  و  است  آن  تقويت  و  بيمارى  پيشرفت 
آزمايشى سنتى نمى شود. آن ها اميدوارند اين دستگاه بتواند اثر 
روشهاى  به  دسترسى  كه  توسعه  حال  در  كشورهاى  در  مثبتى 
سنتى و امكانات پزشكى مشكل است،  داشته باشد. قيمت اين 

گجت حدود 26 دالر برآورد شده است.

تشخيص آب  سياه با تلفن همراه

محققان كنيايى موفق به ابداع اپليكيشنى شدند 
كه مى تواند به بيماران روحى روانى كمك كند.

 mobile.na on به گزارش ايسنا به نقل از
،اين اپليكيشن كه TrustCircle  نام دارد،  به 
بيماران روحى مشاوره رسانده و اسرار و مشخصات 

فردى آنها را محفوظ نگه مى دارد.

اين اپليكيشن در سازمان CBO كنيا طراحى 
شده و به صورت آنالين به بيماريهاى روحى 
روانپزشكى  و  روانشناسى  مشاوره  خدمات 

مى كند. ارائه 
يكى از داليلى كه اين اپليكيشن را از ساير نرم 
افزارها متمايز مى كند اين است كه هويت افراد 
در حين مشاوره گرفتن فاش نشده و همه چيز 
مددجويان  و  مى ماند  باقى  مخفى  صورت  به 
آسودگى  با  را  خود  شخصى  مسائل  مى تواند 

خاطر با پزشك خود در ميان بگذارند.
در حال حاضر اين اپليكيشن براى سيستم هاى 
فروشگاه  در  و  شده  طراحى  اندرويد  عامل 
موجود  رايگان  صورت  به    Google Play
از  را  خود  هدف  پژوهش  اين  است.محققان 
پيشرفت  از  جلوگيرى  اپليكيشن  اين  طراحى 
بيمارى هاى روحى و روانى در كنيا عنوان كردند.

سقوط مرگبار اولين فضاپيماى شركت ويرجين 
گلكتيك در سال 2014 شكست بزرگى براى 
بود.  خصوصى  فضايى  مسافرت  شركت  اين 
بسيارى احتمال مى دادند كه اين شركت پس 
اما  شد،  خواهد  تعطيل  تلخى  حادثه  چنين  از 
از  جديدى  نمونه  گلكتيك  ويرجين  اخيرا 
فضايى  توريسم  براى  مسافربرى  فضاپيماى 

طراحى كرده و آن را به پرواز درآورده است.
طبق  شين هوا،  از  نقل  به  و  ايسنا  گزارش  به 
پرواز  اين  مذكور،  فضايى  پرواز  شركت  اعالم 
كه از يك پايگاه هوا و فضا واقع در كاليفرنيا 
انجام شد نزديك به چهار ساعت در صحراى 
موجيو به طول انجاميد و در اين حين فضاپيما به 
حداكثر ارتفاعش يعنى حدود 15 هزار متر رسيد.
اين شركت اعالم كرد كه اين پرواز نقطه عطف 
مهيجى براى خواسته مشترك ما براى گشايش 

فضا و تغيير جهان به مكانى بهتر است.
يك  آزمايش  اين  سازنده،  شركت  گفته  به 
تمام  در  كه  معنى  بدين  بود،  اسير»  «حمل 

به   2 شيپ  اسپيس  فضاپيماى  پرواز  طول 
 (WhiteKnightTwo) هواپيماى حاملش
كه  بالدار  فضايى  هواپيماى  اين  بود.  متصل 
داراى ظرفيت 6 مسافر و دو خلبان است قادر 
پنج  سفر  يك  عرض  در  را  مسافرانش  است 

دقيقه اى به مدار زمين ببرد.
انجام  خلبان  چهار  توسط  آزمايشى  پرواز  اين 
شد، به طورى كه دو نفر درون اسپيس شيپ دو 
و دو خلبان درون حامالنش مستقر شده بودند.
قرار است قبل از اينكه اين فضاپيما مسافرانش 
تجزيه  و  آزمايش  مورد  ببرد  فضا  به  را 

تحليل هاى بيشترى قرار گيرد.

درمان بيمارى هاى روحى 
با يك اپليكيشن موبايلى

سفر به مدار زمين در 5 دقيقه!



امام على عليه السالم : 
 هر كه به نيك گزينى 
خداوند دلگرم باشد 
آرزو نمىكند در 

وضعى جز آنچه خدا 
برايش برگزيده، باشد.
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