
خوزستان به 51 درجه رسيد!
مديركل هواشناسى خوزستان از كاهش دماى استان تا نيمه هفته جارى 
خبر داد.كوروش بهادرى اظهار كرد: دو روز گذشته از گرم ترين روزهاى 
بهارى در استان خوزستان بود و دماى هوا در آغاجارى به 51 درجه و در 

اهواز و رامهرمز و آبادان به 49 درجه سانتى گراد رسيد.
وى افزود: از امروز به تدريج روند كاهش دما در استان را شاهد خواهيم 
بود، اين روند تا نيمه هفته ادامه خواهد داشت و پيش بينى مى شود دماى 

هوا بين 2 تا 3 درجه سانتى گراد كاهش يابد.
بهادرى ادامه داد: همچنين با توجه به اين كه وزش باد در بعد از ظهرها 
جنوبى  و  مركزى  مناطق  در  غبار  و  گرد  وقوع  احتمال  مى شود،  شديد 

خوزستان دور از انتظار نيست.
با 51  آغاجارى  گذشته  روز  در  دو  گفت:  خوزستان  هواشناسى  مديركل 
درجه و ايذه با 23 درجه سانتى گراد به ترتيب گرم ترين و خنك ترين نقاط 
استان خوزستان گزارش شدند. تغييرات دماى هواى اهواز نيز بين 47 تا 

30 درجه سانتى گراد در نوسان خواهد بود.
خبير تاكيد كرد:

لزوم تهيه گزارش دقيق 
از وضعيت يادمان هاى دفاع مقدس خوزستان

وضعيت  از  دقيق  گزارش  تهيه  لزوم  بر  خوزستان  استاندارى  سرپرست 
يادمان هاى شهداى دفاع مقدس در استان تاكيد كرد.

كه  مقدس  دفاع  ارزش هاى  نشر  و  آثار  حفظ  شوراى  جلسه  در  خبير  فرج  ا... 
از  برخى  نشدن  حاضر  كرد:  اظهار  شد،  برگزار  خوزستان  استاندارى  در  ديروز 
اعضاى شورا در جلسه جاى گاليه دارد و بايد در خصوص عدم حضور خود 

توضيح ارايه كنند.
وى با بيان اين كه تشكيل منظم جلسات شوراى حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
كميته هاى  از  كدام  هر  افزود:  گيرد،  قرار  كار  دستور  در  بايد  مقدس  دفاع 
تخصصى شورا كه به دنبال برپايى جلسه هستند و با عدم استقبال دستگاه هاى 

اجرايى مواجه شدند، آن دستگاه ها بايد مورد بازخواست قرار گيرند.
سرپرست استاندارى خوزستان با تاكيد بر لزوم تالش در جهت حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس تصريح كرد: بايد به هر شكلى كه باشد تمام آثار دوران 
دفاع مقدس حفظ شود. نمى  توان از ارزش هاى دوران دفاع مقدس گذر كرد و 

حفظ اين ارزش ها بايد تداوم پيدا كند.
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 اجراى عمليات آسفالت در منطقه هفت

معابر  بهسازى  منظور  به  هفت  منطقه  شهردارى  همت  به 
محالت سطح منطقه با اجراى عمليات لكه گيرى و روكش 

آسفالت سطح كيفى معابر ارتقاء يافت.
ادامه  در  هفت:  منطقه  شهردارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
تكميل و ارتقاء خدمات عمرانى و بهبود و بهسازى كيفيت 
خيابانهاى  و  ها  كوچه  آسفالت  عمليات  منطقه  سطح  معابر 
منطقه هفت انجام شد. اين فعاليت در راستاى مرمت ، بهسازى 
، بهبود كيفيت معابر و تسهيل در رفت و آمد شهروندان با 
هدف خدمت رسانى بهينه و مطلوب به شهروندان انجام شد و 
با بررسى هاى انجام شده در معابر و شناسايى نقاطى كه نياز 
به لكه گيرى و آسفالت دارد اين شهردارى اقدام به لكه گيرى 

و روكش آسفالت معابر محالت سطح منطقه نمود.

41،000 مترمربع از چمن هاى عرصه سبز 
منطقه شش چمن زنى شد

نگهدارى  و  حفظ  منظور  به  و  خدماتى  فعاليتهاى  ادامه  در 
ظاهرى  نماى  در  شادابى  و  طراوت  ايجاد  و  سبز  عرصه  از 
زمين هاى چمنى ، اكيپ فعال فضاى سبز منطقه در حركتى 
برنامه ريزى شده اقدام به چمن زنى فضاى سبز منطقه نمود. 
به گزارش روابط عمومى منطقه شش ، مهندس پرويز دغاغله 
ضمن تاييد اين خبر گفت : اكيپ زحمتكش فضاى سبز خدمات 
شهرى با هدف تقويت ، نگهدارى و پرورش صحيح چمن اقدام به 
چمن زنى 41،000متر مربع در عرصه فضاى سبز منطقه نمود .
دغاغله گفت: در واقع محافظت و نگهدارى از چمن و پرورش 
چمن به وسيله چمن زدن ، آبيارى به موقع و طبق برنامه 
ديگر  و  آفات  دفع  جهت  مناسب  دهى  كود   ، منظم  زمانى 
سبز  فضاى  به  بخشيدن  طراوت  و  شادابى  باعث   ، اقدامات 

و در نتيجه لذت بردن از زيبايى و لطافت آن خواهد شد.
اين مقام مسئول در پايان گفت : چمن زنى و برش چمن 
مناسب  برش  در  كامل  آگاهى  و  تجربه   ، تبحر  به  نياز 
مى باشد تا بدين گونه انبوهى و رشد متعادل چمن تضمين 
عمليات  انجام  طى  در  چمن  به  رساندن  آسيب  از  و  شود 
چمن  پرورش  نتيجه  در  و  گردد  جلوگيرى  زنى  چمن 

به صورت اصولى صورت گيرد.

تان تانا ا
انتقاد نماينده دشت آزادگان از طرح هاى انتقال آب:

مى خواهند جلگه حاصلخيز خوزستان را 
به دشتى متروكه تبديل كنند!

نماينده مردم دشت آزادگان، هويزه و بستان در 
طرح هاى  از  انتقاد  با  اسالمى  شوراى  مجلس 
مى خواهند  طرح ها  اين  با  گفت:  آب  انتقال 
جلگه حاصلخيز خوزستان را به دشتى متروكه 
تبديل كنند زيرا بخش عمده اى از مردم استان 
از طريق كشاورزى ارتزاق مى كنند و مسئولين 
بخش  براى  را  جايگزينى  چه  طرح ها  اين  با 
كشاورزى ما تعريف مى كنند؟ و آيا اين استان 

به كشاورزى نياز ندارد.
قاسم ساعدى با بيان اين كه گويا وزارت نيرو 
قصد دارد تا در آينده براى بعضى از استان هاى 
ديگر كشور از سد سميره و سدهاى باالدست 
يك  موضوع  اين  كه  كند  آب  انتقال  به  اقدام 
در  همواره  متاسفانه  كرد:  اظهار  است،  فاجعه 
اظهارنظرهاى مسئولين در زمينه مسائل آبى، 
آب  انتقال  طرح هاى  و  داشته  وجود  آشفتگى 
نشانگر نگاهى تحقيرآميز به خوزستان توسط 
از  برخى  صداقت  و  پاسخ ها  و  است  مسئولين 
آب  انتقال  طرح هاى  با  رابطه  در  مسئولين 

حقيقتا جالب نيست.
اقتصاد  براى  زيربنايى  خوزستان  افزود:  وى 
و  دولتى  مسئولين  اشتباه  و  است  كشور 
كه  بوده  اين  گذشته  ادوار  تمام  در  حكومتى 
و  عادى  استان  يك  عنوان  به  خوزستان  به 
خوزستان  حالى كه  در  مى كردند  نگاه  معمولى 
ملى  فرا  حتى  اقتصادى  نظر  از  و  فرااستانى 
است و اگر منابع انرژى، بخش توليد، صنعت 
بگيريم،  نظر  در  را  استان  اين  كشاورزى  و 
مى توان گفت كه 80 درصد چرخ اقتصاد كشور 

به دست خوزستان در حال گردش است.
برنامه ريزان  متاسفانه  كرد:  تصريح  ساعدى 
انتقال  طرح هاى  با  رابطه  در  كشور  اقتصادى 
و  هستند  اشتباه  در  سخت  حوزه اى  بين  آب 
انتقال آب فقط با هدف تامين آب شرب براى 
هزار   350 گذشته  در  است.  پذيرش  قابل  ما 
طريق  از  اصفهان  كشاورزى  اراضى  هكتار 

انتقال  با  امروز  كه  مى شدند  آبيارى  زاينده رود 
آب كارون به بيش از 700 هزار هكتار افزايش 
درآمدن  گردش  به  براى  حتى  و  است  يافته 
چرخ كارخانه ها و صنايع فوالد، آب خوزستان 

را به اصفهان انتقال داده اند.
از  هدف  اكنون  اين كه  كرد:  عنوان  وى 
اصفهان،  استان هاى  به  آب  انتقال  طرح هاى 
اين  شرب  آب  تامين  فقط  را  يزد  و  كرمان 
استان ها عنوان مى كنند اما اين ادعا را از سوى 
را  ادعا  اين  كه  افرادى  و  نمى پذيريم  دولت 
دارند بايد بدانند كه در سال 68 كه خوزستان 
سمت و سوى  و  بود  عراق  جنگ  آتش  زير 
مملكت بر جنگ متمركز شده بود، اصفهانى ها 
و مسئولين دولت آن زمان، تونل هايى را براى 
انتقال آب حفر مى كردند كه در همان سال ها 
طرح هاى  پس  رسيدند،  بهره بردارى  به  هم 

انتقال آب فقط بحث امروز نيست.
نماينده مردم دشت آزادگان در مجلس شوراى 
مردم  اجتماعى  نارضايتى  به  اشاره  با  اسالمى 
خوزستان از طرح هاى غيرقانونى و غيرعالمانه 
صددرصد  موضوع  اين  كرد:  بيان  آب  انتقال 
از  ما  همه  و  دارد  دنبال  به  را  امنيتى  مسائل 
آب  انتقال  خداى ناكرده،  كه  مى ترسيم  روزى 
بحث استراتژيك امنيت كشور را دچار مخاطره 
دولتى  مسئولين  از  همواره  نظر  اين  از  و  كند 
و كشورى خواسته ايم كه موقعيت استراتژيك 
خوزستان و عادى نبودن اين استان را بفهمند 
و  خوزستان  مردم  و  دهند  قرار  مدنظر  و 

مشكالت آن ها را دريابند.
ساعدى با بيان اين كه طرح هاى انتقال آب بين 
حوضه اى موجب بدبينى مردم خوزستان نسبت 
به برخى استان ها و مسئولين شده است، اظهار 
در  بايد  همواره  زمانى  مقاطع  تمام  در  كرد: 
برداريم  گام  ملى  همبستگى  تقويت  جهت 
و  مسئولين  برخى  حركات  اقدامات،  اين  اما 
اين كه نگاه ويژه خود را به بعضى از استان ها 

را  ملى  همبستگى  كنند،  متمركز  قوميت ها  و 
تضعيف مى كند.

وى ادامه داد: ما نسبت به اين موضوع احساس 
نگرانى مى كنيم كه نگاه مسئولين كالن كشور 
آينده  و  ملت  به  دلسوزى  سر  از  آيا  و  چيست 
تضعيف  قصدشان  يا  مى كنند  نگاه  كشور 
بسيار  حركت  اين  است؟  ملى  همبستگى 
توليد  و  كشاورزى  بخش  و  است  خطرناك 
محسوب  مقاومتى  اقتصاد  زيربناى  كه  داخلى 
مى شود را نابود مى كند. طبيعت و آب و هواى 
براى  مساعدى  زمينه هاى  داراى  خوزستان 
فالت  نمى توان  هيچوقت  اما  است  كشاورزى 
اراضى  به  را  كرمان  و  يزد  اصفهان،  كويرى 

كشاورزى تبديل كرد.
در  همواره  خوزستان  اين كه  بيان  با  ساعدى 
وفادارترين  عرصه ها  تمام  در  و  تاريخ  طول 
دفاع  مقدم  خط  در  و  داشته  را  كشور  مردم 
است  بوده  كشور  مرزهاى  و  ارزش ها  از 
وزراى  حضور  اجازه  هيچگاه  متاسفانه  اما 
داده  نيرو  و  نفت  وزارتخانه  دو  در  خوزستانى 

طبيعت  در  دستكارى  كرد:  تصريح  نشد، 
صددرصد همواره به شكست منجر شده و اين 
موضوع هميشه در طول تاريخ مشهود بوده و 
تاالب  مانند  مى كند.  ايجاد  فاجعه  طبيعت  در 
اما  بود  خوزستان  ملى  ثروت   كه  هورالعظيم 
وزارت نفت آن را خشكاند و اين مساله پديده 
نفس  همواره  و  داشت  دنبال  به  را  ريزگردها 

مردم خوزستان را گرفته است.
امنيتى  تبعات  به  توجه  عدم  به  اشاره  با  وى 
شوراى  از  كرد:  عنوان  آب  انتقال  طرح هاى 
تا  مى رود  انتظار  مقامات  ديگر  و  ملى  امنيت 
جدى  را  موضوع  اين  امنيتى  حساسيت هاى 
بگيرند زيرا استان 4 ميليون و 700 هزار نفر 
مردم  به  تحقير  ديده  با  نبايد  و  دارد  جمعيت 

آن نگريست. 
وزير  و  جمهور  رئيس  حضور  با  جلسه اى  در 
طرح هاى  به  نسبت  رسيدگى  خواستار  نيرو، 
انتقال آب بين حوضه اى شديم و حتى اگر نياز 
به  نمايندگان  ساير  با  موضوع  اين  براى  باشد 

ديدار مقام معظم رهبرى خواهيم رفت.

خبر خبر
توسط مديركل آموزش و پرورش خوزستان:

اعتبارنامه به 9 نماينده خوزستانى مجلس 
دانش آموزى كشور اعطا شد

اعتبارنامه هشتمين مجلس دانش آموزى كشور توسط مديـركـل 
آمـوزش و پرورش خـوزستـان بـه 9 نمـايـنده خوزستانى اين 
مجلس اعطا شد. محمد تقى زاده ظهر ديروز در مـراسـمى، 
نمـايـندگـان مجلس دانش آموزى خوزستان نوجوانان فعال 
در عرصه اجتماعى را يك سرمايه دانست و افزود: سرمايه 
واقعى جامعه، شما دانش آموزان هستيد. اگر امروز يك دانش 
آموز خوب و آگاه به مسائل روز داشته باشيم، فردا در تمام 
قطعا  و  داشت  خواهيم  آگاه  هايى  انسان  اجتماع  هاى  اليه 
مختلف  هاى  عرصه  در  مشكالت  و  اجتماعى  هاى  آسيب 

فرهنگى، سياسى و اجتماعى كاهش پيدا مى كند.
هر  سرمايه   ترين  اساسى  و  ترين  اصلى  كرد:  بيان  وى 
كشورى منابع انسانى آن است. دركشورهاى پيشرفته مثل 
ژاپن، موفقيت هاى به دست آمده به خاطر استفاده بهينه 

از منابع انسانى و نه منابع مالى است.
آموزى  دانش  مجلس  نمايندگان  به  خطاب  زاده  تقى 
خوزستان: ضامن موفقيت آينده هر شخص و ملتى شناخت 
وحدت،  دوستى،  اعتماد،  مثل  ساده  هايى  واژه  از  عميق 
متصل  كه  است  محبت  و  عمل  اقدام،  هماهنگى،  همدلى، 
به منابع دينى، اعتقادى و فرهنگى باشد. و اين مفاهيم به 
كمك شما نمايندگان در بين دانش آموزان نهادينه مى شود.
مديركل آموزش و پرورش خوزستان در ادامه اظهار كرد: 
يكى از كانون هايى كه مى تواند به خوبى به روى اين واژه 
ها و تأثير آنها كار كند، همين مجلس دانش آموزى است. 
مجلس عصاره يك ملت است و شما هم اكنون داريد نقش 
آينده خود را در قالبى كوچك تر ايفا مى كنيد. تقى زاده ن 
گفت: شما به عنوان مشاوران مديركل در مناطق و نواحى 
خواهيد بود. ريز بينى شما قطعا به پيشرفت سطح آموزشى 
استان خوزستان كمك خواهد كرد و من آن را  غنيمتى 

گرانبها مى دانم.
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موسسه تحقيقاتى خارجى متال اكسپرت، برگزار كننده كنفرانسهاى 
قطعى  ى  برنامه  و  تصميم  از  ايران،  و  دبى  در  فوالد  المللى  بين 
فوالدخوزستان براى تحكيم موقعيتهاى خود در بازارهاى صادراتى 

منطقه منا، خاورميانه و شمال آفريقا خبر داد.
وب سايت رسمى اين موسسه روسى االصل، طى روز نخست هفته 
جارى يكى از سه تيتر اصلى بخش سردبيرى خود را به گزارشى 

درباره موفقيتهاى صادراتى فوالدخوزستان اختصاص داد.
بزرگترين  خوزستان  فوالد  ايرانى  شركت  نوشت:  اكسپرت  متال 
سال  در  دارد  قصد  ايران،  در  نهايى  نيمه  محصوالت  توليدكننده 
بازاراهاى  در  را  خود  آمده  بدست  موقعيتهاى  ميالدى  جارى 
صادراتى منا، عليرغم رقابت فشرده با ساير تامين كنندگان در اين 

منطقه، تقويت نمايد.
خوزستان  فوالد  مزيتهاى  برشمردن  با  فوالدى  تحليلگر  اين 
رقيب  تواند  مى  فوالدخوزستان  گرفت  نتيجه  منا  منطقه  در 

توليدكنندگان بيلت از كشور چين باشد.
متال اكسپرت در ادامه اين گزارش نوشته است: فوالد خوزستان 
نهايى  نيمه  محصول  هزارتن   450 و  ميليون  سه   2015 سال  در 
فوالد توليد داشت كه برابر با 92 درصد ظرفيت اين شركت بود. 
در همان سال اين توليد كننده يك ميليون و 70 هزارتن محصول 
اى  عمده  توليدكنندگان  كه  بود  درحالى  اين  كرد.  صادر  را  بيلت 
مانند عربستان سعودى، امارات، عمان و اردن شبكه توليد و توزيع 

منطقه را دردست داشتند.
متال اكسپرت در ادامه به پيش بينى آينده بازار منا پرداخت و نوشت: 
با اين برنامه، جغرافياى صادرات امسال ممكن است تغيير كند، گرچه 
فروش فوالدخوزستان به عربستان سعودى احتماال تحت تاثير امور 
سياسى بين دو كشور كاهش يابد. اما همزمان انتظار مى رود امارات 
متحده ، عمان و اردن شركاى قوى بمانند و در عين حال، صادرات 
به تركيه و مصر نيز بخاطر كشش ملموس اين دو كشور نسبت به 

بيلت ايران، به احتمال زياد افزايش نشان خواهد داد.
اين گزارش با اشاره مجدد به برنامه هاى صادراتى فوالد خوزستان 
به  اسلب  فروش  با  ايرانى،  بزرگ  كننده  توليد  اين  است:  نوشته 
تايلند، تايوان، مراكش و اندونزى، چشم به تقويت موقعيت خود در 

صدور اين محصول نيز دوخته است.

فوالد  شركت  ى  نماينده  يك  است:  آمده  گزارش  اين  ادامه  در 
تنها  گذشته  سال  ما  گرچه  گفت:  اكسپرت  متال  به  خوزستان 
30 هزارتن اسلب در بين محموله هاى بارگيرى شده خود داشتيم، 
اما آماده ايم بنا بر تقاضاهاى دريافتى، سهم اسلب را در صادراتمان 

افزايش دهيم.
تجلى  بهمن  سخنان  از  نقل  به  همچنين  اكسپرت  متال  گزارش 
زاده معاون فروش و بازاريابى شركت فوالد خوزستان در كنفرانس 
فوالد در دبى با يادآورى اينكه برنامه امسال فوالد خوزستان يك 
ميليون و 300هزارتن محصول صادراتى است، افزود: ما قصد داريم 
با تكيه بر كيفيت مناسب، تحويل بموقع و قيمت رقابتى به اهداف 

صادراتى خود برسيم.
اين گزارش همچنين در مورد برنامه افزايش ظرفيت توليد شركت 
در  را  تن  ميليون  تا 5  توسعه  هدف  خوزستان  فوالد  است:  نوشته 
سال  2017 دارد كه بخشى از آن، يك ميليون تن آهن اسفنجى 
از  شادگان  فوالد  طريق  از  بيلت  تن  ميليون  يك  به  آن  تبديل  و 

شركت هاى وابسته اين شركت است.
خبرنگار متال اكسپرت تاكيد كرد: با اين اوصاف و با حل مشكل 
شركت  اين  خوزستان،  فوالد  و  ايران  براى  خارجى  هاى  پرداخت 
مى تواند به دليل تحويل بموقع در منطقه منا ، رقيب جدى برخى 

از توليد كنندگان بيلت از چين باشد.
االصل  روسى  تحقيقاتى  موسسه  اكسپرت  متال  شود  مى  اضافه 
است كه در زمينه برگزارى كنفرانس هاى تخصصى بين المللى در 
بخش فوالد فعال است. فعاليتهاى خبرى و تحقيقاتى اين موسسه 
اخيرا مورد توجه متخصصين و فعالين صنعت فوالد در خاورميانه، 

اروپا و آسيا قرار دارد.

متخصص اورولوژى مركز آموزشى درمانى امام خمينى(ره) اهواز گفت: 
كم مصرف كردن مايعات علت اصلى سنگ سازى است لذا توصيه اكيد 
مى شود براى جلوگيرى از عوارض سنگ سازى، پيش از روزه گرفتن 
با پزشك متخصص مشورت كنيد. به گزارش روابط عمومى مركز 
آموزشى درمانى امام خمينى(ره) اهواز، دكتر محمدرضا دادفر اظهاركرد: 
مصرف نكردن مايعات به اندازه كافى در طول روز باعث غليظ شدن 
ادرار شده و اين روند علت اصلى سنگ سازى دستگاه ادرارى به شمار 
مى رود كه با فرارسيدن ماه رمضان معموال مشاهده مى كنيم كه از 
پزشكان متخصص سوال مى شود، در ماه مبارك رمضان براى روزه 

گرفتن چه مواردى بايد رعايت شود و آيا روزه بگيريم يا نگيريم؟

وى ادامه داد: پاسخ اين است كه اگر فرد از نظر سالمت عمومى از 
وضعيت خوبى برخوردار باشد، در حال حاضر نيز سنگى در دستگاه 
ادرارى وى موجود نباشد و سابقه بيمارى خاص دستگاه ادرارى نداشته 
باشد، همچنين در ساعت هاى افطار نيز به اندازه كافى مايعات مصرف 

كند، مى تواند روزه بگيريد و روزه گرفتن براى اين فرد ضرر ندارد.
درمانى  آموزشى  مركز  ادرارى  مجارى  و  كليه  جراحى  متخصص 
امام خمينى(ره) اهواز افزود: اما افرادى كه در حال حاضر به عارضه 
سنگ سازى دستگاه ادرارى دچار هستند، چنانچه روزه بگيرند و 
در ساعات افطار مايعات كافى مصرف نكنند، احتمال اينكه اندازه 

سنگ بزرگ تر شود، باالست.

 موسسه تحقيقاتى متال اكسپرت خبرداد: 

شركت ايرانى فوالد خوزستان؛ بدنبال تحكيم 
موقعيتهاى خود در بازار صادرات 2016 

توصيه هاى متخصص كليه و مجارى ادرارى 
در خصوص روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان

عمليات آهك پاشى جوى هاى روباز در حوزه 
استحفاظى منطقه يك انجام شد.

شهردارى  عمومى  روابط  گزارش  بنابر 
منطقه يك ، عمليات آهك پاشى به منظور 
از  پيشگيرى  و  موذى  حيوانات  با  مبارزه 
بيماريهاى مسرى ، توسط كارگران خدمات 

شهرى انجام شد.
و  معابر  عمومى  نظافت  و  بهداشت  حفظ 
گذرگاه ها از جمله وظايف شهردارى هاست

و با توجه به بافت قديمى و فرسوده بيشتر 
اليروبى  عمليات  يك  منطقه  محالت 
به  شهر  مركزى  هسته  در  پاشى  آهك  و 
بروز  از  تا  ميشود  انجام  اى  دوره  صورت 
مسرى  هاى  بيمارى  و  آلودگى  گونه  هر 

پيشگيرى به عمل آيد.
پاشى   آهك  عمليات  كه  است  ذكر  به  الزم 
پس از اليروبى جوى هاى رو باز و بسته اجرا 

مى شود.

 آهك پاشى جوى هاى سطح منطقه يك

 گزارشى از فضا سازى سطح شهردارى منطقه چهار
به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك رمضان

شهرداري منطقه چهار با تالش معاونت امور 
اجتماعى و فرهنگى منطقه حلول ماه مبارك 
رمضان اقدام به نصب بنر در سطح منطقه نمود.

منطقه  شهردارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
شهردارى  مدير  فكوريان  محمدرضا  چهار: 
مبارك  ماه  حلول  تبريك  با  چهار  منطقه 
مغتنم  فرصتى  را  رمضان  ماه  گفت:  رمضان 

براى خودسازى و تزكيه نفس دانست.

ماه  اين  رسيدن  فرا  آستانه  در  افزود:  وى 
و  اجتماعى  امور  معاون  توسط  مبارك، 
تقاطع  دانشگاه،  ميدان  منطقه  فرهنگى 
راهى  سه  نور،  خيابان  تقاطع  آباد،  نهضت 
فروردين، خيابان 22 بهمن، ميدان كارگر، 
نبش  بهارستان،  نبش  سعدى،  كوى  نبش 
آذين   3*4 بنرهاى  با  را  مجاهد،  كوى 

بندى نمودند.

فكوريان گفت: بنرهاى فضاسازى ماه مبارك 
رمضان در ميدان اصلى منطقه با مضامينى از 
ائمه اطهار و تبريك حلول ماه مبارك رمضان 
فرهنگى  و  اجتماعى  امور  معاونت  توسط 

منطقه در مكان مذكور نصب شدند.
شعائر  تعظيم  را  بنرها  اين  چاپ  از  هدف  وى 
اسالمى دانست و با اشاره به عظمت و شكوه 
خداوند  منظور  همين  به  گفت:  عزيز  ماه  اين 

نيز  ايشان  است.  كرده  معرفى  خود  ماه  آنرا 
كردن  جمع  ماه  رمضان  ماه  افزود:  ادامه  در 
پوشه هاى معنوى براى كل سال است و ما آنرا 

بايد غنيمت بشماريم.
خنافره معاون امور اجتماعى و فرهنگى منطقه 
نيز ضمن تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان  
گفت: ما بايد از بركت اين ماه مبارك با روزه 

گرفتن و عبادت كردن بهره مند گرديم.



3 ھان ان و ھانا ان و ا
پاكسازى 5 روستا و يك دانشگاه 

در اطراف «منبج» سوريه
«نيروهاى دموكراتيك سوريه» عالوه بر آزادسازى چندين روستا 
در اطراف شهر «منبج» بيش از 38 داعشى را كشته يا زخمى 
امروز  سوريه»  دموكراتيك  «نيروهاى  به  موسوم  گروه  كردند. 

شنبه موفق به پيشروى در استان «حلب» شدند.
از  بعد  هستند  ُكرد  آن  اعضاى  بيشتر  كه  دموكراتيك  نيروهاى 
پيشروى در مسير راهبردى «حلب_منبج» عملياتى را از صبح 

ديروز در  اين محور آغاز كردند.
بنا بر اين گزارش، نيروهاى دموكراتيك موفق شدند با پيشروى 
در اين مسير راهبردى خود را به دانشگاه غير دولتى «االتحاد» 
(4 كيلومترى حومه غربى منبج) برسانند و آن را كامال آزاد كنند.
در اين عمليات نيروهاى سورى عالوه بر از پاى درآوردن 18 

عنصر داعش روستاى «اوسه جلى» را نيز پاكسازى كردند.
و  الصغيره  «مشيرفه  روستاهاى  توانستند  نيروها  اين  همچنين 
السلطانيه» واقع در يك كيلومترى جنوب شرق حومه شهر منبج 

را پاكسازى كنند و تعدادى از تروريست ها را از پاى دربياورند.
نيروهاى دموكراتيك همچنين موفق شدند با پيشروى در مسير 
الكبيره»  كابرجه  و  الصغيره  «كابرجه  روستاى  دو  منبج_الرقه، 
واقع در يك كيلومترى اين شهر را نيز بطور كامل پاكسازى كنند 
و در اين عمليات بيش از 20 عنصر داعش كشته يا زخمى شدند.

آغاز عمليات آزادسازى حومه غربى «فلوجه»
عشاير  و  ارتش  نيروهاى  كرد  اعالم  عراقى  نظامى  منبع  يك 
عراق با همكارى ائتالف ضدداعش عمليات آزادسازى 2 منطقه 
در غرب شهر فلوجه را آغاز كردند. به گزارش خبرگزارى فارس، 
آزادسازى  عمليات  آغاز  از  شنبه  روز  بلندپايه  نظامى  منبع  يك 

مناطق الفحالت و الصبيحات در غرب فلوجه خبر داد.
با  عمليات  اين  كه  داد  گزارش  عراق،  خبرى «سومريه»  شبكه 

مشاركت عشاير عراقى فلوجه در غرب بغداد اجرا مى شود.
«اسماعيل المحالوى» فرمانده عمليات االنبار اعالم كرد شمارى 
از نيروهاى يگان هشت ارتش عراق با همكارى نيروى هوايى 
گسترده اى  عمليات  ديروز  صبح  از  داعش  ضد  ائتالف  و  ارتش 

براى آزادسازى چند منطقه فلوجه را آغاز كرده اند.
المحالوى تأكيد كرد كه نيروهاى امنيتى در حال پيشروى در دو 
منطقه ياد شده  هستند. از سوى ديگر «سفيان العيثاوى» مشاور 
طبق  فلوجه  شهر  آزادسازى  عمليات  كرد  اعالم  االنبار  استاندار 
برنامه اجرا مى شود و نيروهاى مبارزه با تروريسم فقط 400 متر 
با مركز اين شهر فاصله دارند. در همين راستا «خالد العبيدى» 
وزير دفاع عراق و شمارى از فرماندهان ارشد اين كشور، صبح 
كه  امنيتى  منبع  يك  شد.  فلوجه  شهر  غربى  محور  وارد  امروز 
الحبانيه  پايگاه  به  العبيدى  كه  گفت  نشود  فاش  نامش  خواست 
و  رفته  االبنار)  استان  مركز  الرمادى  شهر  شرق  كيلومترى   30)
آخرين اخبار عمليات در محور غربى شهر فلوجه مطلع شده است.

مشاور ارشد حماس: 
براى نبرد جديد با اسرائيل آماده هستيم

براى  گروه  اين  آمادگى  بر  تاكيد  با  حماس  ارشد  مقام  يك 
نبردى  وقوع  صورت  در  كرد  اعالم  صهيونيستى،  رژيم  مقابله 
جديد، تلفات زياد خواهد بود. نشريه آمريكايى «فارين پاليسى» 
امكان  و  غزه  نوار  نابسامان  وضعيت  بررسى  به  يادداشتى  در 
رژيم  و  «حماس»  مقاومت  گروه  ميان  جديد  درگيرى  وقوع 
آماده  حماس  رزمندگان  كه  شد  مدعى  و  پرداخت  صهيونيستى 

آغاز نبردى ديگر با ارتش اسرائيل هستند.
در ابتداى اين يادداشت با اشاره به اثرات مخربى كه جنگ 51 
منطقه  اين  بر   2014 سال  در  غزه  با  صهيونيستى  رژيم  روزه 
گذاشته آمده است: 2300 نفر از اهالى غزه در حمالت هوايى به 
غزه كشته و 10هزار نفر نيز مجروح شدند. زيرساخت هاى غزه 
از بين رفت. گزارش اخير سازمان ملل نيز تاكيد مى كند كه فقط 
17 درصد از 18هزار خانه تخريب شده غزه تا كنون بازسازى 

شده و حدود 75هزار غزه اى آواره هستند.
اين نشريه با ادعاى اينكه تنش ها در غزه باال گرفته، از ديدار 
محرمانه نويسنده اين يادداشت با يكى از مشاوران ارشد وزراى 
مى دهد،  رخ  قدس  در  كه  آنچه  مى گويد  او  مى نويسد:  حماس 
جمله  از  است  باخترى  كرانه  در  اتفاقات  به  معمولى  واكنش 

بازداشت، به قتل رساندن و آتش زدن شبانه روزى فلسطينيان.
اين عضو حماس ادامه داد: عامالن زيادى از حماس در كرانه باخترى 
حضور دارند كه جنبش فتح در تالش است آنها را پاكسازى كند، اما 
حماس در همه جا حضور دارد. پيشروان حماس در كرانه باخترى، 
در كارهاى انفجارى حرفه اى هستند. هيچكس نمى تواند عمليات 

حماس در كرانه باخترى را فراموش كند.
فارين پاليسى با بيان اينكه اين مقام فلسطينى آماده شدن حماس 
نيروهاى  نوشت:  وى  از  نقل  به  نكرد،  رد  را  ديگر  جنگى  براى 
نظامى (حماس) در حال تمرين هستند. ما امنيت را در باريكه (غزه) 
كنترل مى كنيم و مخفى نيز هستيم، پس با اطمينان مى گويم كه 
جنگ  آنها  اگر  دارد.  حماس)  (از  كمى  مشخص  اهداف  اسرائيل 

را آغاز كنند، هزاران نفر شهروندان (اسرائيل) كشته خواهند شد.

روسيه: 
اصلى  يگان هاى  و  تجهيزات  شبه نظاميان 

خود را نزديك حلب مستقر كردند
اصلى  يگان هاى  و  تجهيزات  استقرار  از  روسيه  دفاع  وزارت 
شبه نظاميان در نزديكى شهر حلب سوريه خبر داد. وزارت دفاع 
و  تجهيزات  سوريه  در  شبه نظاميان  كرد،  اعالم  ديروز  روسيه 

يگان هاى اصلى خود را نزديك شهر حلب متمركز كرده اند.
دفاع  وزارت  بيانيه  در  «اينترفكس»،  خبرگزارى  گزارش  بر  بنا 
مناطق  سوريه  در  نظاميان  شبه  است،  آمده  همچنين  روسيه 
قرار  هدف  راكت  و  خمپاره  با  را  نظامى  سايت هاى  و  مسكونى 
شده  كشته  حمالت  اين  در  نيز  كودك  يك  كنون  تا  كه  دادند 
است. طبق اين بيانيه، «در نتيجه شليك خمپاره در شب گذشته 
نيز  غيرنظامى   8 و  كشته  كودك  يك  مقصود،  شيخ  ميدان  در 

زخمى شدند. 5 ساختمان مسكونى به شدت تخريب شده اند.»
محلى  ساكنان  از  نقل  به  نيز  خبرگزارى «تاس»  براين،  عالوه 
اين منطقه نوشت، گروه هاى بزرگى از نيروهاى مسلح تروريستى 
مناطق  در  استقرار  حال  در  النصره»  «جبهه  و  «احرارالشام» 

«باشمره» و «كفر بسين» هستند.
در  فوريه   22 تاريخ  در  آمريكا  و  روسيه  گزارش،  اين  بر  بنا 
و  رسيدند  توافق  به  رسما  سوريه  در  آتش بس  اعالم  خصوص 
توافقنامه آتش بس از تاريخ 27 فوريه اجرايى شد. اما اين توافق 
و  النصره  جبهه  و  داعش  جمله  از  تروريستى  گروه هاى  شامل 

ديگر سازمان هاى تروريستى نمى شود.

سوريه  ايران،  دفاع  وزراى  جانبه   3 نشست 
افزايش  براى  راهبردى  تهران،  در  روسيه  و 
با  مقابله  جهت  در  كشور  سه  همكارى هاى 
و  منطقه  در  پديده  اين  حاميان  و  تروريسم 

جهان است.
نشست 3 جانبه وزراى دفاع جمهورى اسالمى 
ايران، جمهورى فدراسيون روسيه و جمهورى 
عربى سوريه ويژه مبارزه با تروريسم در حالى 
كه  شد  برگزار  تهران  در  پنجشنبه  روز  عصر 
سوريه  حلب  شهر  در  ميدانى  اخير  تحوالت 
است  واقعيت  اين  بيانگر  عراق،  فلوجه  نيز  و 
كه با يك عزم جدى و اعتقاد راسخ مى توان 
تروريست ها را نه تنها از عراق و سوريه، بلكه 

از تمام منطقه بيرون راند.
جمهورى  ابتكار  به  راهبردى  نشست  اين 
از  ايران  دفاع  وزير  دعوت  با  و  ايران  اسالمى 
همتايان روس و سورى خود برگزار شد. سردار 
سرتيپ حسين دهقان در اين نشست، با اشاره 
به شرايط بحرانى منطقه كه ريشه در سياست 
آمريكا،  تجاوزكارانه  و  طلبانه  توسعه  هاى 
تروريسم  حامى  كشورهاى  برخى  و  اسرائيل 
دارد، گفت: ايران به عنوان لنگر ثبات و امنيت 
منطقه و به عنوان يكى از بزرگترين قربانيان 
و  بركت  با  سياسى  عمر  دوران  در  تروريسم 
اشغالگرى،  تجاوز،  با  همواره  خود  عزتمندانه 
عيار  تمام  و  جدى  مقابله  تروريسم  و  ترور 
داشته و امروز هم مقابله جدى و همه جانبه با 
جريانات تروريستى، تكفيرى و صهيونيستى را 
با هدف استقرار ثبات و امنيت در سطح منطقه 
و جهان يك وظيفه و رسالت انسانى مى داند.

سردار دهقان عالوه بر اينكه بر قربانى بودن 
ايران در پديده تروريسم تاكيد كرد، همچنين 
راهكارهايى براى جلوگيرى از ادامه اين پديده 

در عراق، سوريه و يمن ارائه داد.
وى با تاكيد بر اين نكته كه جمهورى اسالمى 
بحران  حل  و  مذاكره  طرفدار  همواره  ايران 
سوريه از طريق مذاكره سورى - سورى بوده 
تضمين  آتش بس  با  ما  كرد:  تصريح  است، 
شده اى كه موجب تجديد قواى تروريست ها 

در اين كشور نشود، موافق هستيم.
نقض آتش بس و واقعه «خان طومان»
از  روسيه،  و  آمريكا  توافق  طبق  كه  حالى  در 
صبح 17 ارديبهشت ماه آتش بس در «حلب» 
و اطراف آن برقرار شده بود، اما اين آتش بس 
تروريست هاى  و  نياورد  دوام  بيشتر  ساعاتى 
مختلف در ائتالفى يكپارچه زير پرچم «جبهة 
جنوب  در  شهركى  طومان  خان   به  النصره» 
غرب حلب، حمله كردند. مسئوليت نقض اين 
آتش بس بطور مستقيم با آمريكا بود، زيرا اين 
كشور بايد با كنترل گروههاى تروريستى اجازه 
شروع مجدد درگيرى ها در حلب را نمى داد، 

اما با ارسال حجم زيادى از تجهيزات نظامى، 
گروههاى معارض در اين شهر تقويت شده و 
فراگيرى  عمليات  به  دست  آتش بس  نقض  با 
به  كه  عملياتى  زدند؛  مقاومت  نيروهاى  عليه 
شهيد و مجروح شدن تعدادى از مدافعان حرم 

از جمهورى اسالمى ايران انجاميد.
تجربه برقرارى و نقض آتش بس در سوريه نشان 
مى دهد كه گروههاى تروريستى تكفيرى به هيچ 
وجه به آن پايبند نيستند و از هر فرصتى براى 
گسترش اقدامات تروريستى استفاده خواهند كرد.
شمخانى  على  تا  شد  باعث  تلخ  تجربه  همين 
در  كشورمان  ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبير 
گروه هاى  سوءاستفاده  به  اشاره  با  ايام،  همان 
تروريستى از شرايط آتش بس در سوريه و انجام 
تحركات محدود در جنوب حلب گفت: رخداد 
مطرح  نگرانى هاى  كه  داد  نشان  خان طومان 
متناسب  و  درست  كامًال  ايران  سوى  از  شده 
صرفًا  آتش بس  و  بوده  صحنه  واقعيت هاى  با 
فرصتى براى بازسازى گروه هاى تروريستى از 

سوى دولت هاى حامى آنان خواهد بود.
وى البته يادآور شد كه قطعا ايران با متحدين 
اتفاقات  حزب ا...،  و  سوريه  روسيه،  يعنى  خود 

اخير حلب را بى پاسخ نخواهد گذاشت.
با  مقابله  براى  راهى  جامع؛  آتش بس 

فريبكارى غربى ها و تروريست ها
جانبه  سه  نشست  در  كشورمان  دفاع  وزير 
تأكيد  با  سوريه  و  روسيه  ايران،  دفاع  وزارى 
حل  راه  ايران  اسالمى  جمهورى  اينكه  بر 
كشورها  ساير  و  يمن  عراق،  سوريه،  بحران 
قاطع  مبارزه  طرف  يك  از  را  درگير  مناطق  و 
و بدون استثناء بر عليه تروريست ها و انسداد 
آنها  از  سياسى  و  مادى  حمايت هاى  كامل 
از  و  تروريسم  و  ترور  ريشه كنى  مرحله  تا 
تعيين  براى  آرام  و  امن  فضاى  ايجاد  طرفى 
مردم  توسط  كشورها  اين  سياسى  سرنوشت 
شدن  فراهم  جامع،  آتش بس  گفت:  داند،  مى 
به  و  بشردوستانه  اقدام  و  امدادرسانى  امكان 

پشتيبانى  و  تجهيز  از  ممانعت  همزمان،  طور 
جريانات تروريستى و در عين حال اقدام قاطع 
و  اصل  يك  را  ها  تروريست  عليه  بر  نظامى 
در  امنيت  و  ثبات  برگشت  براى  اوليه  گامى 

منطقه مى دانيم.
اما نكته قابل تامل ديگر در اين نشست، استفاده 
از عنوان «مقام عالى هماهنگ كننده اقدامات 
و  روسيه  با  ايران  امنيتى  و  نظامى  سياسى، 
اعالم  اخبار  در  شمخانى  على  براى  سوريه» 
امنيت  عالى  شوراى  دبيرخانه  سوى  از  شده 
ملى كشورمان است كه مى تواند، نشان دهنده 
اين مساله باشد كه 3 كشور شركت كننده در 
اين نشست، تصميمات جدى تر براى مقابله با 
و  اند  كرده  اتخاذ  ها  تكفيرى  و  ها  تروريست 
و  ها  همكارى  ميزان  چه  تا  آينده  در  ديد  بايد 
بيشتر  سوره  و  روسيه  ايران،  هاى  هماهنگى 
خواهد شد. مقام عالى هماهنگ كننده اقدامات 
سياسى، نظامى و امنيتى ايران با روسيه و سوريه، 
با ابراز خرسندى از دستاوردهاى نشست وزراى 
گفت:  تهران،  در  روسيه  و  سوريه  ايران،  دفاع 
همزمان با افزايش هماهنگى هاى نظامى براى 
بيش  فعال سازى  تكفيرى،  تروريسم  با  مقابله 
دستيابى  براى  سياسى  هاى  ظرفيت  پيش  از 
و  جنگ  توقف  منظور  به  فراگير  راهكارى  به 
خونريزى نيز از جانب سه كشور پيگيرى مى شود.

از ميان سخنان وزير دفاع و دبير شوراى عالى 
امنيت ملى ايران به روشنى مى توان خواست 
برقراى  براى  ايران  اسالمى  جمهورى  نيت  و 
آتش بس در سوريه را دريافت كرد، اما برخالف 
اين نيت بشردوستانه ايران، طرف هاى غربى 
به همراه متحدين مرتجع عربى خود در منطقه 
به سركردگى عربستان سعودى، نه تنها تصميم 
مشخصى براى جلوگيرى از كشتار بى رحمانه 
مردم به دست تروريست هاى تكفيرى ندارند؛ 
مذهبى  و  قومى  اختالفات  در  دميدن  با  بلكه 
درصدد شعله ور ساختن بحران و دستيابى به 

اهداف شوم خود هستند.

تاكيد بر حمايت از دولت و ملت سوريه
حمايت همه جانبه از سوريه توسط روسيه، در 
ماه هاى گذشته محل بحث بوده است و در 
مقاطعى، اقدامات اين كشور شبهاتى را ايجاد 
جانبه  سه  نشست  برگزارى  با  اما  كرد،  مى 
وزارى دفاع ايران، روسيه و سوريه به ميزبانى 
تهران و تاكيد بر حمايت همه جانبه از ملت 
شبهات  اين  از  بسيارى  به  سوريه،  دولت  و 

پاسخ داده شد.
وزير دفاع ايران در ديدار با وزير دفاع سوريه 
با اشاره به اينكه اقدام قاطع و تمام كننده بر 
عليه تروريسم و استقرار صلح و ثبات در منطقه 
و جهان سياست هاي اعالمي و اعالني ايران 
خواست  اساس  بر  گفت:  رود،  مى  شمار  به 
و  دولت  از  حمايت  كشور  اين  قانوني  دولت 
وظيفه  را  تروريسم  با  مقابله  در  سوريه  ملت 

خود مى دانيم.
فدراسيون  دفاع  وزير  شويگو  سرگئى  ارتشبد 
امنيت  عالى  شوراى  دبير  با  ديدار  در  روسيه 
و  گفتگوها  از  خرسندى  ابراز  با  ايران  ملى 
تهران  نشست  در  شده  انجام  هاى  هماهنگى 
ابراز اميدوارى كرد كه برگزارى اين اجالس، 
روند  در  كشور  سه  همكارى  افزايش  موجب 
و  امنيت  برقرارى  و  تروريسم  با  موثر  مقابله 

ثبات پايدار در سوريه شود.
سپاه  سياسى  معاون  راد  سنايى  رسول  سردار 
پاسداران، با اشاره به اهميت برگزارى نشست 3 
جانبه اظهارداشت: اين نشست براى هماهنگى 
بين 3 كشورى كه در مقابله با تروريست ها 
كنند  مى  همكارى  هم  با  تكفيرى  جريان  و 

برگزار شد.
وى افزود: نشست سه جانبه وزراى دفاع ايران، 
روسيه و سوريه يك پديده است و براى نخستين 
بار در اين سطح برگزار مى شود، اما يك پديده 
معمول براى مجموعه هايى است كه قرار است 

در يك صحنه نظامى حضور داشته باشند.
معاون سياسى سپاه با بيان اينكه اين نشست 
اين  گفت:  داشت،  خوبى  و  سازنده  پيامدهاى 
نشست به اهداف از پيش تعيين شده رسيد و 
هر 3 كشور با تجارب و برداشت هايى كه از 

تروريست ها دارند، تبادل نظر كردند.
با مرور آنچه در نشست تهران گذشت، مى توان 
و  روسيه  ايران،  كشور  دفاع 3  وزراى  نشست 
سوريه را گامى در جهت عزم جدى سه كشور 
براى مقابله با تروريسم تكفيرى و حمايت همه 
جانبه از دولت و ملت سوريه و عراق دانست. 
با توجه به حضور وزير دفاع روسيه و سوريه در 
اين نشست راهبردى، مى توان اين نشست را 
نقطه عطفى در روند همكارى ها براى مقابله 
در  آنها  حاميان  و  تكفيرى  هاى  تروريست  با 

منطقه و جهان قلمداد كرد.

تهران؛ كانون هماهنگى عليه تروريسم تكفيرى
سخنگوى هيئت رئيسه:

5 وزير در راه مجلس
يكشنبه  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيسه  هيات  عضو 
هفته جارى محمدجواد ظريف وزير امور خارجه گزارشى را 
در مورد سرمايه گذارى خارجى و اقتصاد مقاومتى در صحن 

علنى مجلس به نمايندگان ارائه خواهد داد.
شوراى  مجلس  جارى  هفته  جلسات  دستور  نعمتى  بهروز 
روز  گفت:  تهران  مردم  نماينده  كرد.  تشريح  را  اسالمى 
يكشنبه گزارش شعبه پنجم در مورد اعتبارنامه نمايندگان 

تبريز قرائت شده و به تصويب مى رسد.
وى ادامه داد: عالوه بر اين معاونت قوانين مجلس گزارشى 
وزير  آن  از  پس  و  كند  مى  ارائه  غيرعلنى  اى  جلسه  در  را 
و  خارجى  گذارى  سرمايه  مورد  در  گزارشى  خارجه  امور 
در  نعمتى  داد.  خواهد  ارائه  نمايندگان  به  مقاومتى  اقتصاد 
خصوص دستور جلسه روزهاى دوشنبه و سه شنبه مجلس 
گفت: وزراى جهاد كشاورزى، راه و شهرسازى، تعاون، كار 
رفاه اجتماعى و نفت نيز گزارشى را در خصوص اجراى  و 
ها  چالش  و  راهكارها  خود  هاى  حوزه  در  مقاومتى  اقتصاد 

ارائه خواهند داد.

وزير دادگسترى با اشاره به فاجعه منا؛ 
عليه عربستان در مجامع بين المللى 

اعالم جرم مى كنيم
وزير دادگسترى گفت: پرونده شكايت فاجعه منا در مجامع 
بين المللى پيگيرى مى شود و در اين زمينه عليه عربستان 
در  دادگستري  وزير   - پورمحمدي  مى كنيم.  جرم  اعالم 
نشست ملي بررسي حاالت و شيوه هاي استرداد اموال ذيل 

كنوانسيون ملل متحدبراي مبارزه با فساد
گفت:  پورمحمدى  مصطفى  حجت االسالم والمسلمين 
اكنون  هم  ما  و  دارد  ادامه  منا  فاجعه  پرونده  پيگيرى 
مشغول بررسى راه هاى مختلف ارجاع اين پرونده به مجامع 

بين المللى هستيم تا به نتايج مطلوب برسيم.
ديگر  كشورى  عليه  پرونده  اين  كه  آنجايى  از  گفت :  وى 
عربستان  عليه  نمى توانند  ما  محاكم  است،  شده  تشكيل 

اعالم جرم و اقامه دعوا كنند.
وكيل  دارد؛  ادامه  حقوقى  پيگيرى هاى  افزود:   پورمحمدى 
بايد  كار  بخش  بيشترين  اما  گرفته ايم  حقوقى  مشاوران  و 
قوه   و  شود  پيگيرى  كشور  ديپلماتيك  مراجع  طريق  از 
قضائيه هم براى تسريع در اين پرونده كمك مى كند. وزير 
دادگسترى تصريح كرد:  هم اكنون شكايات خانواده شهداى 

منا ثبت شده و ما عليه عربستان اعالم جرم خواهيم كرد.
پورمحمدى گفت: دولت عربستان به نظام حقوقى بين المللى 
پايبند نيست و محاكم داخلى اين كشور هم استقالل الزم را 

ندارند و موانع بزرگى سر راه رسيدگى ماست.

ظريف با كرى ديدار مى كند
در  فروم"  اجالس "اسلو  حاشيه  در  كشورمان  خارجه  وزير 

نروژ با همتاى آمريكايى خود ديدار مى كند.
چارچوب  در  جارى  هفته  است  قرار  ظريف  جواد  محمد 
روابط دوجانبه و در دومين مرحله از سفرهايش به اروپا به 
كشورهاى نروژ و آلمان سفر كند. وزير خارجه كشورمان 
بشر  گفت وگوهاى  كه  فروم"  "اسلو  اجالس  در  هم چنين 
خواهد  شركت  مى كند  دنبال  را  دنيا  سطح  در  دوستانه 
با  ديدار  بر  عالوه  اجالس  اين  حاشيه  در  ظريف  كرد. 
همتايان خود كه در اين اجالس شركت مى كنند با جان 
برجام  اجراى  چارچوب  در  آمريكا  خارجه  وزير  كرى، 

مى كند. ديدار 
و  تخت روانچى  مجيد  عراقچى،  سيدعباس  ديدار  اين  در 
حسين جابرى انصارى معاونان ظريف او را همراهى مى كنند.

تماس  گروه  نشست  حاشيه  در  كرى  و  ظريف  بار  آخرين 
بين المللى درباره مساله سوريه در وين ديدار كردند.

هم چنين وزير امور خارجه كشورمان در چارچوب برجام و 
مسايل منطقه اى و دوجانبه قرار است با فدريكا موگرينى 

مسوول سياست خارجى اتحاديه اروپا نيز ديدار كند.
سفرى  در  نروژ  از  پس  اروپا  به  خود  سفر  ادامه  در  ظريف 
كوتاه براى ديدار با همتاى آلمانى خود راهى برلين مى شود.

اعالم حمايت صريح روسيه از عضويت دائم 
ايران در سازمان همكارى شانگهاى

معاون وزير خارجه روسيه با اعالم حمايت صريح اين كشور 
ابراز  شانگهاى،  همكارى  سازمان  در  ايران  دائم  عضويت  از 
اميدوارى كرد كه اين موضوع در نشست آتى اين سازمان 

در مردادماه سال جارى در تاشكند مطرح شود.
مسكو  در  كشورمان  سفارت  رسانه اى  ديپلماسى  بخش 
و  اقيانوسيه  و  آسيا  معاون  رحيم پور  ابراهيم  كرد:  اعالم 
هاى  هيات  تبادل  افزايش  خارجه  وزارت  مشترك المنافع 
عالى رتبه بين دو كشور در چند ماه گذشته و توافق هاى 
برنامه هايى  و  كرده  توصيف  توجه  قابل  را  آمده  عمل  به 
كه در دستور كار دو طرف به منظور تقويت مناسبات در 

ابعاد مختلف قرار دارد را تشريح كرد.
وى با اشاره به برنامه ريزى ديدار سران جمهورى اسالمى ايران،

فدراسيون روسيه و جمهورى آذربايجان در باكو، اين نشست 
ثبات  و  صلح  تقويت  و  همكارى هاى  افزايش  جهت  در  را 

منطقه خواهد بود.
معاون وزير خارجه كشورمان با ابراز خرسندى از رايزنى هاى 
ويژه  به  شده  امضاء  اسناد  و  روسيه  و  ايران  بين  اقتصادى 
موافقت نامه گمركى و ايجاد كريدور سبز براى تسهيل تبادل 
روسيه  با  اقتصادى  مناسبات  تقويت  از  جانبه،  دو  تجارت 
استقبال كرد. ايگور مورگولوف، معاون وزير خارجه روسيه 
نيز روابط دو كشور را رو به جلو و اميدواركننده توصيف كرد 
و با اشاره به توافق هاى سياسى و اقتصادى كه در ماه هاى 
جانبه  همه  ارتقاى  به  نسبت  است،  آمده  دست  به  گذشته 

مناسبات دوجانبه ابراز خوش بينى كرد.
معاون وزير خارجه روسيه با اعالم حمايت صريح اين كشور 
از عضويت دائم جمهورى اسالمى ايران در سازمان همكارى 
شانگهاى، ابراز اميدوارى كرد كه اين موضوع در نشست آتى 
اين سازمان در مردادماه سال جارى در تاشكند مطرح شود.

بين الملل

خبر
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مهلت  تمديد  از  دانشگاهيان  عتبات  و  عمره  ستاد  رئيس 
ثبت نام عتبات دانشجويى تا 27 خرداد خبرداد.

اين  اعالم  ضمن  فقيهى  والمسلمين  االسالم  حجت 
مطلب و با اشاره به اشتياق و تقاضاى پرشور دانشگاهيان 
گفت:  دانشگاهيان  عتبات  دوره  پانزدهمين  نام  ثبت  در 
تاكنون بيش از 60 هزارنفر از دانشگاهيان متقاضى اعزام 
پانزدهمين دوره عتبات دانشگاهيان در سايت لبيك ثبت 
نام كرده اند و با توجه به اين استقبال مهلت ثبت نام تا 

27 خردادماه تمديد مى گردد.
عتبات  دوره  هاى  اعزام  محدود  ظرفيت  به  اشاره  با  فقيهى 

به  ها  اعزام  اينكه  اصلى  داليل  از  يكى  گفت:  دانشگاهيان 
صورت دوره اى صورت مى گيرد برگزارى برنامه هاى فرهنگى 
متمركز و همچنين نبودن بازه هاى اعزام در زمان امتحانات 
اول  از  دوره  پانزدهمين  اعزام  اساس  اين  بر  است.  دانشگاهى 

مردادماه آغاز خواهد شد و تا هشتم آبان ادامه خواهد داشت.
به گزارش لبيك، رئيس ستاد گفت: تا كنون بيش از 60 هزار نفر 
اعم از دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه ها ثبت نام كرده اند 

كه بيشترين متقاضيان دانشجويان متاهل مى باشند. 
دانشجويان  پسر مجرد و دختران مجرد نيز تعداد قابل توجهى از 

ثبت نام را به خود اختصاص داده اند.

مهلت ثبت نام عتبات دانشگاهيان تمديد شد

با  مجلس  در  غرب  آباد  اسالم  مردم  نماينده 
اشاره به اقدام اخير سازمان ملل در حذف نام 
كودكان،  حقوق  ناقضان  فهرست  از  عربستان 
مون،  كى  بان  اظهارات  و  اقدام  اين  گفت: 

موجب شرمسارى سازمان ملل است.
حشمت ا... فالحت پيشه در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به اقدام سازمان ملل و حذف نام 
فهرست  و  سياه  فهرست  از  سعودى  عربستان 
ناقضان حقوق كودكان، اظهار داشت: واقعيت 
اين است كه سازمان ملل متحد تابعى از قدرت 
است و به همين دليل، اين تصميم و تصميمات 

گذشته آن، نادر و غيرمنتظره نبوده است.

عربستان  پول  نبايد  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
سعودى در اين اقدام سازمان ملل ذهن ما را 
منحرف كند، تاكيد كرد: البى هاى آمريكا نيز 

در اقدام اخير سازمان ملل موثر بوده است.
اين كارشناس روابط بين الملل در توضيح اين 
نكته گفت: آمريكا در حال حاضر بدهكارترين 
ديون  كه  است  متحد  ملل  سازمان  به  كشور 
خود را به اين سازمان نپرداخته است؛ بنابراين 
خودش  نفع  به  كه  اى  قطعنامه  هر  ازاى  در 

صادر شود، بخشى از ديون خود را مى دهد.
عربستان  نقش  به  اشاره  با  پيشه  فالحت 
سعودى در برخى اقدامات و تحركات سازمان 

پشتوانه  با  عربستان  داشت:  اظهار  متحد  ملل 
آمريكا رويه مشابهى را در پيش گرفته است 
سازمان  كه در  يك عرف ننگين است  اين  و 
ملل شكل گرفته كه بر اساس آن، يك بازيگر 
سعودى  عربستان  نام  به  اى  منطقه  منفور 
چنين فشارى را به سازمان ملل وارد مى كند 

و اين قابل تامل است.
كه  است  اين  واقعيت  كرد:  تصريح  وى 
عربستان بايد بنا به داليل مختلف در فهرست 
كشتار  كه  بگيرد  قرار  ملل  سازمان  سياه 
دليل  يك  تنها  آنان  حقوق  نقض  و  كودكان 
است؛ تجهيز گروه هاى تروريستى در منطقه، 
نقض حقوق زائران بيت ا... الحرام و حمله به 
كشورهاى اسالمى را بايد به اين داليل افزود.
قرار  انتحارى  مسير  در  عربستان 

گرفته است
مجلس  در  غرب  آباد  اسالم  مردم  نماينده 
بيش  آينده  در  اينكه  بيان  با  اسالمى  شوراى 
از اينها از تحركات عربستان سعودى خواهيم 
شنيد، تصريح كرد: علت اين مساله نيز آن است 
كه عربستان در مسير انتحارى قرار گرفته است.
بان  اخير  اظهارات  به  اشاره  با  پيشه  فالحت 
كى مون، دبير كل سازمان ملل متحد كه گفته 
بود به دليل نگرانى از قطع بودجه برنامه هاى 
اين سازمان، مانع حذف عربستان از فهرست 
سياه نشده است، افزود: اين موجب شرمسارى 

براى سازمان ملل است كه در حد يك بيانيه 
هم نتوانسته واقعيت هاى جهان را نشان دهد.
وى با اشاره به دو كارويژه سازمان ملل هنگام 
اعالم موضع در مورد مسائل جهانى گفت:  در 
اين موارد سازمان ملل يا قطع نامه صادر مى 
كند كه تا حدودى داراى ضمانت اجرايى است 
و يا بيانيه صادر مى كند كه تبيين كننده واقعيت 

ها در سطح جهان و گوشزدكننده آنهاست.
مجلس  در  غرب  آباد  اسالم  مردم  نماينده 
تاكيد كرد: اين كه سازمان ملل حتى نتوانست 
عربستان  اقدامات  به  نيز  بيانيه  يك  قالب  در 
را  سازمان  اين  مشروعيت  كند  اشاره  سعودى 

بيش از گذشته زير سوال برد.
سازمان ملل نيازمند تجديد ساختار است
بر  تاكيد  با  الملل  بين  روابط  كارشناس  اين 
ساختار  تجديد  نيازمند  ملل  سازمان  اينكه 
است، گفت: سازمان ملل بر بنياد پول و قدرت 

شكل گرفته و اين دو پايه بايد شكسته شود.
فالحت پيشه تصريح كرد: از لحاظ سياسى برخى 
كشورهاى  برخى  و  غيرمتعهدها  كشورهاى  از 
ساختار  تجديد  توانند  مى  آسيا  شرق  و  اروپايى 
سازمان ملل را در قالب ديپلماسى عمومى دنبال 
كنند؛ همچنين مجامع حقوقى غيردولتى نيز بايد 
اين مساله را اجماع سازى كنند. وى خاطرنشان 
كرد: اين روند، در نهايت هم به ضرر سعودى ها و 

هم به ضرر سازمان ملل تمام خواهد شد.

فالحت پيشه مطرح كرد؛

اظهارات بان كى مون موجب شرمسارى سازمان ملل است
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به گزارش خبرنگار نشريه جهان اخبار ، روز جمعه تاريخ 
1395/3/21 در تاالر اهواز، سربازان خط مقدم محيط زيست كه 
به فعاالن اين حوزه معروف هستند در محفل صميمى دور هم 
جمع شدند تا اين هفته را كه هفته هنر و رفتار انسان با محيط 

زيست است پاس بدارند.
آقاى صالح محمديان مدير انجمن حاميان توسعه 
با  اخبار  جهان  نشريه  با  مصاحبه  در  خوزستان 
افزود،  نهاد  مردم  انجمنهاى  اهداف  به  اشاره 
 150 انجمن  حقيقى  اعضاى  و  كارشناسان  تعداد 
فعاليت  حال  در  مختلف  هاى  كميته  در  (كه  نفر 
ضمناً  باشند.  مى  نفر   7500 مجازى  و  هستند) 
انجمنهاى شهرهاى اهواز، هويزه، آبادان، بستان، 

ايذه و شادگان فعال هستند.
اين همايش با حضور مدير كل محترم محيط زيست استان 
در  كه  گرديد  برگزار  زاده  الهيجان  آقاى  جناب  خوزستان 
كارگاه  جمله  از  آموزشى  كارگاه  چندين  همايش  اين  حاشيه 
با  نقاشى  مسابقه   ، چوبى  مجسمه  سازى،  سفال  بافندگى، 
صنايع  معرفى  هدف  با  تا  بود  شده  برپا  آب  چرخه  موضوع 
هم خوان طبيعت و بومى منطقه اين نكته را متذكر شوند كه 
خريدى كه در نهايت نه به زباله عفونى، نه به زباله بهداشتى 
تبديل نميشود همين صنايع دستى بومى هستند كه بايد وارد 

ساختار زندگى مردم شوند.
گفتنى ست در اين همايش همه فعالين حوزه محيط زيست 
با ليوانى كه از منزل به همراه داشتند در همايش حاضر شدند 
تا حامل اين پيام باشند كه در يك همايش رسمى هم ميشود 
بجاى  كنندگان  شركت  بين  در  و  باشيم  نداشته  زباله  توليد 
زباله  به  كوتاه  مدتى  از  بعد  خود  كه  بروشور  و  پكيج  توزيع 
تبديل مى شو د گل هديه شد تا زيبايى محيط زيست مان به 

رخ بكشانيم و يادمان باشد كه كجاى راه را اشتباه رفته ايم.
نقاشى  مسابقه  براى  كه  هدايايى  كرد  اضافه  بايد  ادامه  در 
كودكان در نظر گرفته شده بود هم بسيار جالب بود، به همه 
شد  هديه  الوورا  گلدان  يك  كدام  هر  كننده  شركت  كودكان 
تا سربازان آينده محيط زيست كشورمان ياد داشته باشند كه 

زندگى ما به رفتارهايمان بستگى دارد.
پذيرايى در نظر گرفته شده براى همايش شربت نعناع بود تا 

يادآور خواص گياهان دارويى باشيم.
يك اقدام بسيار جالب اين همايش عدم استفاده ازبطرى هاى 
آب معدنى ست كه خود يك كار قابل تقدير براى فعاالن اين 

حوزه به شمار مى آيد.
يك  و  موسيقى  دو  اجراى  و  ها  آبادانى  نمايشنامه  اجراى 
و  علمى  مفرح،  همايش  اين  كننده  مزين  خوانى  شاهنامه 

تخصصى بود كه ستايش همه حاضرين را بهمراه داشت.
با سپاس از تمام انجمنهايى كه در برنامه حضور داشتند و به اميد يكى 
شدن همه افكار و ظرفيتها براى يكى شدن توانايى جهت پيشبرد 

اهداف مد نظر اهل حاميان محيط زيست در استان خوزستان.
اين همايش ، فستيوال زيبا با همكارى انجمن توسعه خوزستان،  
انجمن درختكاران خوزستان و مهرورزان زمين پاك به صورت 

يك فستيوال فرهنگى و محيط زيستى برگزار گرديد.
در خاتمه ، انجمن حاميان توسعه خوزستان از همه 

عزيران دست اندركار تقدير و تشكر مى نمايند.

همايش فرهنگ محيط زيست به مناسبت هفته محيط زيست 
توسط انجمنهاى مردم نهاد دوستدار محيط زيست



متولدين فروردين ماه
شد،  خواهد  قبل  از  تر  پيچيده  كمى  تان  براى  زندگى  امروز 
هيجانات  جلوى  و  كنيد  متمركز  را  تان  حواس  توانيد  نمى  زيرا 
چنان  داريد  اكنون  كه  حالى  و  حس  بگيريد.  را  خود  احساسى 
پرقدرت است كه توانسته هوشيارى تان را از شما بگيرد، پس به 
راحتى نمى توانيد با مسايل اطراف تان دست و پنجه نرم كنيد. 
البته اين حس براى تان آزاردهنده است، اما سعى كنيد از اين 

تجربه درس بگيريد.
متولدين ارديبهشت ماه

امروز روابط تان با ديگران در كانون توجه قرار دارند و آن چه در 
اين روابط اهميت دارد سادگى و امنيت است. اگر چيزى روح و روان 
شما را تحت تأثير نگذارد نمى توانيد از آن لذت ببريد. سعى كنيد در 
روابط تان به دنبال معنى و مفهوم بگرديد و فقط در پى لذت هاى 
جسمانى نباشيد. مسيرى كه طى مى كنيد زمانى ثمربخش خواهد 

بود كه از صميم قلب و با صداقت حرف دل تان را بزنيد.
متولدين خرداد ماه

گذرانى  خوش  كمى  تا  بريزيد  هايى  برنامه  داريد  دوست  امروز 
نباشد.  پذير  امكان  تصميم  اين  كه  رسد  مى  نظر  به  اما  كنيد، 
مسايل كارى آن چنان در هم گره خورده اند كه اكنون هيچ راهى 
براى فرار مسؤليت هاى تان وجود ندارد. اگرچه حضور فيزيكى 
شما در محل كار مؤثر است، اما نيازى نيست كه همه ى توجه 
تان را به كار بدهيد. راهكارى كه به شما پيشنهاد مى شود اين 
است كه به دنياى خياالت تان پناه ببريد و به كسى هم چيزى در 
اين باره نگوييد. به اين ترتيب مى توانيد هم زمان در دنياى واقعى 

و دنياى خياالت تان حضور داشته باشيد.
متولدين تير ماه

اگر به احساسات تان توجه كنيد كارآمدى شما افزايش خواهد يافت. 
به نظر مى رسد كه تمايل داريد تمام جزييات روابط تان با ديگران 
را بررسى كنيد. اما اين حساسيتى كه اكنون به خرج مى دهيد به 
معنى ضعف و آسيب پذيرى نيست. اجازه ندهيد كسى وادارتان كند 
تا اسرارتان را فاش كنيد. به حس ششم تان اعتماد كنيد، فعًال كمى 

صبر كنيد تا در زمان مناسب حرف دل تان را بازگو كنيد.
متولدين مرداد ماه

اكنون در وضعيتى اجتماعى گير افتاده ايد كه خودتان باعث اش
نظر  به  بكشد.  طول  زياد  قدر  اين  كرديد  نمى  فكر  اما  بوديد، 
مى رسد كه احساسات تان با دنياى واقعى تناقض دارند، البته بايد 
بدانيد كه اين وضعيت قرار نيست به اين زودى ها تغيير كند. شايد 
عده اى به سراغ تان بيايند و از شما بخواهند كمتر سخت بگيريد و 
امروز را با آن ها به خوش گذرانى برويد. اگرچه آن ها قصد و نيت 

بدى ندارند، اما شما هم چنان مقاومت نشان خواهيد داد.
متولدين شهريور ماه

به نظر مى رسد كه نمى دانيد گفت و گوهاى امروزتان را تا كجا 
شويد،  بحث  وارد  عميقًا  خواهد  مى  تان  دل  اگرچه  دهيد.  ادامه 
آشوب  به  كار  محل  در  را  اوضاع  كه  نداريد  دوست  طرفى  از  اما 
بكشانيد. متأسفانه امروز ممكن است يك گفت و گوى ساده به 
جاهايى بكشد كه شما را از اهداف متعالى تان دور سازد. وقتى مى 
خواهيد خواسته ها و نيازهاى تان را بيان كنيد سعى كنيد تا حد 
امكان واضح حرف بزنيد، زيرا اگر پيام تان را نامفهوم انتقال دهيد 

ديگران منظورتان را اشتباه برداشت خواهند كرد.
متولدين مهر ماه

امروز به نظر مى رسد كه عقل و احساس تان با هم در تناقض 
اند، اما قدرت احساس تان آن قدر زياد است كه نمى توانيد آن را 
ناديده بگيريد. دوست نداريد روياهاى تان را با ديگران در ميان 
بگذاريد، زيرا نمى دانيد كه اگر مورد پسند قرار گرفتند بايد چه 
كامل  رضايت  احساس  كه  كنيد  فكر  اگر  دهيد.  نشان  واكنشى 
دست نيافتنى است مى توانيد به راحتى به زندگى تان ادامه دهيد، 
اما اگر بدانيد كه مى توانيد اين خشنودى را در همين اطراف تان 
پيدا كنيد به سختى خواهيد افتاد. به شما توصيه مى شود كه به 
شك و ترديدهاى تان اجازه ندهيد مانع راه تان شوند و به دنبال 

خوشبختى راه سفر را آغاز كنيد.
متولدين آبان ماه

بدانيد كه امروز نبايد همه ى احساساتى را كه داريد نزد ديگران 
آشكار كنيد، زيرا اگر به آن ها اجازه دهيد كه از درون تان آگاه 
شوند امنيت شما به خطر خواهد افتاد. امروز تمايل داريد كه اگر 
قرار است حقيقتى را فاش كنيد همه چيز را درباره آن بگوييد، زيرا 
فكر مى كنيد كه اگر فقط بخشى از آن را بگوييد ممكن است پيام 
تان نادرست برداشت شود. به شما توصيه مى شود كه كم و گزيده 
حرف بزنيد و پيام تان را محدودتر كنيد تا تأثير بيشترى بگذاريد.

متولدين آذر ماه
دوست نداريد تعهدات تان شما را محدود كنند، اما اگر قولى بدهيد 
حتمًا به آن عمل خواهيد كرد، به همين خاطر ممكن است امروز 
دعوتى را رد كنيد تا به انجام وظايف تان بپردازيد. از طرفى اگر 
خاطر  آزرده  نيايند  راه  شما  با  و  دهند  نشان  سختى  سر  ديگران 
خواهيد شد، زيرا شرايط حاضر باعث شده كه نتوانيد به انجام امور 
دلخواه تان بپردازيد. اجازه ندهيد كه اين ناراحتى ها مانع كارآمدى 
شما شوند، سعى كنيد در ابتداى روز وظايف تان را انجام دهيد تا 

فرصت كافى براى خودتان هم داشته باشيد.
متولدين دى ماه

همكاران تان اكنون انتظارات زيادى از شما دارند، پس بهتر است 
بازى و تفريح را به وقت ديگرى موكول كنيد. شايد در نحوه ى 
پاسخ به آن ها دچار ترديد شويد، زيرا به نظر مى رسد كه حرف 
دل شان و خواسته هاى شان را روراست به شما نمى گويند. هر 
كارى هم كه بكنيد به اين رويه ادامه خواهند داد. به شما توصيه 
مى شود كه فعًال به طور جدى به كارتان مشغول شويد تا بتوانيد 

روياهاى تان را به واقعيت تبديل كنيد.
متولدين بهمن ماه

كنيد،  بيان  راحتى  به  را  تان  هاى  خواسته  توانيد  نمى  امروز 
كسى  اگرچه  است.  يافته  تسلط  شما  بر  ديگرى  كس  فعًال  زيرا 
نمى تواند خالقيت هاى شما را كور كند، اما به هر حال از اين 
محدوديت ها خوش تان نمى آيد. دوست نداريد مثل يك زندانى 
باشيد كه وحشيانه در طلب آزادى است، اما بدانيد كه تنها كسى 
كه مى تواند بر قلب و احساس تان حكمرانى كند خودتان هستيد. 

آزادى بيش از آن چه فكر مى كنيد به شما نزديك است.
متولدين اسفند ماه

افق هاى تان را گسترش داده ايد و اكنون به چيزهاى بزرگ ترى 
فكر مى كنيد، اما بايد بدانيد كه اجازه نداريد تا هر كجا كه دل 
ديگرى  كسان  زيرا  ببريد،  پيش  را  تان  تخيالت  خواهد  مى  تان 
هم در زندگى تان هستند كه از تصميمات شما متأثر خواهند شد. 
فعًال بهتر است بعضى از افكارتان را پنهان نگه داريد، شايد تا چند 
روز آينده فرصت مناسبى پيش بيايد و بتوانيد حرف تان را بزنيد. 

اكنون به شما توصيه مى شود كه فقط صبورى به خرج دهيد.

پاى همبرگرى 
با سس قارچ غذايى سريع براى افطار

 مواد الزم براى پاى همبرگرى با سس قارچ : براى 4 نفر
1 كيلوگرم گوشت چرخ شده  

رب گوجه فرنگى   1 قاشق سوپخورى
1 عدد پياز خرد شده  
3 حبه سير خرد شده  

6 تا 8 عدد سيب زمينى  
2 تا 3 عدد هويج   

1 پيمانه نخودفرنگى پخته  
2 قاشق سوپخورى جعفرى خرد شده  

به ميزان الزم نمك و فلفل  
به ميزان الزم روغن   

مواد الزم براى سس قارچ :
4 قاسق سوپخورى كره   
4 قاسق سوپخورى  آرد   

2 پيمانه شير   
1 پيمانه قارچ ريز خرد شده  

1 قاشق چايخورى نعناى خرد شده  
1 قاشق چايخورى رزمارى خرد شده  

به ميزان الزم نمك و فلفل  
طرز تهيه پاى همبرگرى با سس قارچ :

قرار  حرارت  روى  را  آن  و  بريزيد  روغن  مقدارى  تابه  در 
از 2-3  بعد  دهيد.  تفت  آن  داخل  را  سير  و  پياز  دهيد. 
دقيقه گوشت چرخ شده را اضافه كرده تفت دهيد. نمك 
اضافه  را  فرنگى  گوجه  رب  حاال  بريزيد.  هم  را  فلفل  و 
كرده و همراه با گوشت تفت دهيد، سپس آن را از روى 

حرارت برداريد.
براى تهيه سس قارچ در يك تابه كره را بريزيد و آن را 
روى حرارت قرار دهيد. وقتى كره  آب شد، آرد را اضافه 
كرده و تفت دهيد. حاال به آرامى شير را روى آرد بريزيد 
و به هم زدن ادامه دهيد. نعنا، رزمارى، نمك و فلفل را 
هم اضافه كنيد. حاال قارچ هاى ريز خرد شده را داخل 
تابه بريزيد. صبر كنيد تا كمى غليظ شود، سپس حرارت 

را خاموش كنيد.
فر را با دماى 180 درجه سانتى گراد روشن كنيد. سيب 
زمينى ها را بشوييد و به صورت حلقه هاى باريك خرد 
كنيد. هويج را بعد از آنكه پوست گرفتيد، ريز خرد كنيد.

يك ظرف براى فر انتخاب كنيد. آن را كمى چرب كنيد، 
بريزيد  ظرف  داخل  را  شده  چرخ  گوشت  مخلوط  سپس 
و آن را پهن كنيد. هويج خرد شده و نخودفرنگى را هم 
مواد  روى  را  ها  زمينى  سيب  حاال  بريزيد.  گوشت  روى 
بچينيد. در انتها سس قارچ را به آرامى روى مواد بريزيد.

تا  دهيد  قرار  فر  داخل  دقيقه   40-45 حدود  را  ظرف 
سيب زمينى ها كامال بپزند، سپس آن را از فر درآورده، 

با مقدارى جعفرى خرد شده تزيين كرده ، سرو كنيد.

خاگينه كدو سبز
مواد الزم براى خاگينه كدو سبز :

3 عدد كدو سبز بزرگ  
4 عدد تخم مرغ    

1 و 2/1 قاشق آرد سفيد   
4/1 قاشق مرباخورى زردچوبه   

3 قاشق شكر   
4/1 قاشق چايخورى زعفران ساييده شده  
4/1 قاشق چايخورى دارچين   

براى سرخ كردن روغن   
به ميزان كافى نمك   

طرز تهيه :
كدوها را بشوئيد و پوست بكنيد. آنها را در كاسه اى با 
دارچين،  شكر،  آرد،  مرغ،  تخم  كنيد.  رنده  درشت  دنده 
نمك، زردچوبه و زعفران را به كدو رنده شده اضافه كنيد 
و مواد را با چنگال خوب مخلوط كنيد تا يكدست شوند.

يك تابه گرد حاضر كنيد و درون آن روغن بريزيد و روى 
حرارت متوسط قرار دهيد. هنگامى كه روغن خوب داغ 
را  آن  و  بريزيد  تابه  داخل  آرامى  به  را  كوكو  مايه  شد، 
پخش كنيد و روى آن را با قاشق صاف كنيد. حرارت را 
به مدت چند دقيقه زياد كنيد و سپس آن را روى متوسط 

تنظيم كنيد. در تابه را بگذاريد.
پس از 15 الى 20 دقيقه هنگامى كه يك طرف خاگينه 
خوب سرخ شد. براى اينكه طرف ديگر را راحت تر سرخ 
كنيد، آن را به 4 قسمت تقسيم كنيد. سپس هر قسمت 
را برگردانيد. در تابه را اين بار نگذاريد و اجازه دهيد تا 
از  پس  شود.  سرخ  ماليم  حرارت  با  دقيقه   20 خاگينه 

آماده شدن غذا مى توانيد آن را با نان ميل كنيد.
نكته براى پخت خاگينه با كدو سبز:

توانيد  مى  نداشتيد  دوست  را  كوكو  يا  خاگينه  رنگ  اگر 
2/1 قاشق رب گوجه فرنگى در مايه بريزيد. اگر از كدو 
خوب  را  آنها  توانيد  مى  كنيد،  مى  استفاده  تازه  سبز 

بشوئيد و با پوست سبزشان رنده كنيد.

يك آبميوه سالم مخصوص تابستان
مواد الزم:

خيار خرد شده   1 فنجان
گالبى خرد شده   1 فنجان

نصف فنجان برگ ريحان  
2 قاشق چايخورى  آبليمو   
3 قاشق چايخورى شكر   

خيلى كم نمك سياه  
نصف قاشق چايخورى پودر زيره  

به مقدار الزم يخ خرد شده  
طرز تهيه:

خيارها را پوست كنده و خرد كنيد.گالبى ها را هم خرد 
برگ  حاال  بريزيد.  كن  مخلوط  داخل  را  ها  ميوه  كنيد. 
ريحان، نمك، پودر زيره، آبليمو و يخ را به آن اضافه كنيد 
تا مخلوطى يك دست داشته باشيد. آبميوه را داخل يك 

ليوان ريخته و سرو كنيد.

اقسام  و  انواع  امروز  دنياى  در  را  ما  اطراف 
وسايل جديد و تكنولوژى هاى مختلف گرفته 
است. تكنولوژى هايى كه به بخشى از زندگى 
وجود  بدون  ديگر  و  شده اند  تبديل  ما  روزمره 
مى رسد!  غيرممكن  نظرمان  به  زندگى  آنها 
همه  كه  امروز  تكنولوژى  المان هاى  از  يكى 
ما به صورت شخصى از آن استفاده مى كنيم 
گوشى هاى تلفن همراه است كه ديگر تنها يك 
گوشى تلفن نيست! بلكه وسيله اى است كه در 
طول روز بارها و بارها از آن استفاده مى كنيم و 

بدون آن حتى از منزل خارج نمى شويم.
پايين  سنين  از  امروز  جامعه  در  نيز  كودكان 
حتى  و  مى كنند  پيدا  سروكار  وسايل  اين  با 
و  سن  كم  بچه هاى  كه  هستيم  اين  شاهد 
خودشان  شخصى  تلفن  گوشى  صاحب  سال، 
بدون  وسيله  اين  از  استفاده  اما  مى شوند. 
به  اقدام  مناسبى  سن  در  بايد  و  آسيب نيست 

تهيه اين وسيله براى كودك كرد.
رضابيگى،  محمد  با  موضوع  اين  درباره 
او  از  و  مى كنيم  صحبت  بالينى  روانشناس 
درباره استفاده كودكان از اين وسيله مى پرسيم. 
ايشان اين گونه توضيح مى دهد: «در ابتدا و به 
طور كلى بايد در نظر داشته باشيم كه شروع 
همراه  بايد  جديدى  تكنولوژى  هر  از  استفاده 
با آشنايى با فرهنگ استفاده از آن باشد. اين 
بحث  مورد  خيلى  ما  جامعه  در  البته  موضوع 
قرار مى گيرد، اينكه آيا فرهنگ سازى درستى 
ما  جامعه  در  وسايل  اين  از  استفاده  مورد  در 
انجام شده است يا خير؟ بايد گفت كه مسلما 
دنبال  به  جديدى  وسيله  هر  توليد  و  اختراع 

كه  جامعه اى  و  است  بوده  نياز  احساس  يك 
شكل،  بهترين  به  كرده  حس  را  نياز  ابتدا  در 
فرهنگ استفاده از آن وسيله را مى داند. اما 
انتقال  ديگر  جاى  به  تكنولوژى  وقتى  گاهى 
پيدا مى كند فرهنگ استفاده از آن به همراه 
آن منتقل نمى شود و اين معضل در كشور ما 

بسيار مشاهده مى شود.»
وسايل  اين  دادن  قرار  درباره  روانشناس  اين 
حال  هر  «به  مى گويد:  كودكان  دسترس  در 
عجين  ما  زندگى  با  جديد  تكنولوژى هاى 
است.  اجتناب ناپذير  آنها  از  استفاده  و  شده اند 
همه گيرترين  از  يكى  همراه  تلفن  البته  كه 
آنهاست. شما نمى توانيد گوشى خود را از چشم 
كودك تان پنهان كنيد و خواهى نخواهى آنها 
به سرعت با اين وسيله آشنا مى شوند و نسبت 
مى دهند.  نشان  عالقه  آن  از  استفاده  به 

منع  و  جلوگيرى  جاى  به  است  بهتر  پس 
كودكان و نوجوانان، فرهنگ استفاده صحيح 

از آن را به آنها آموزش داد.»
سن خريد موبايل براى كودك

آشنايى كودك با ابزارهاى ديجيتال زمانى است 
كه نياز واقعى استفاده از آن ايجاد شده باشد.

ايشان تاكيد مى كند كه با اين وجود نبايد براى 
محدوديت  وسيله  اين  به  كودكان  دسترسى 
براى  مناسب  سن  درباره  او  نشد.  قائل  سنى 
شروع آشنايى كودكان با دنياى مجازى توضيح 
ابزارهاى  با  كودك  آشنايى  «شروع  مى دهد: 
ديجيتال و دنياى مجازى زمانى است كه نياز 
واقعى استفاده از آن ايجاد شده باشد. مسلما در 
سال هاى ابتدايى زندگى كودك كه زمان اولين 
تجربه ها در دنياى واقعى و آموختن مهارت هاى 
تجربه  است،  جسمى  و  ذهنى  مختلف 

كامپيوترى  بازى هاى  شامل  مجازى  دنياى 
تنها  نه  همراه  تلفن  در  موجود  رسانه هاى  و 
است.  آسيب زننده  بلكه  باشد  مفيد  نمى تواند 
خصوص  در  نيز  زيادى  مطالب  آن  بر  عالوه 
خطر امواج تلفن هاى همراه براى مغز نوزادان 
و كودكان وجود دارد. پس تا جايى كه امكان 
دارد و نيازى احساس نمى شود بهتر است اين 

وسيله در دسترس كودكان نباشد.»
داشتن  براى  سنى  چه  اينكه  درباره  بيگى 
مناسب  كودكان  براى  شخصى  همراه  تلفن 
اوليه  سال هاى  «وقتى  دارد:  عقيده  است، 
باالتر  سنين  در  شد،  سپرى  كودك  زندگى 
كم  كودك  درك  ميزان  به  بسته  مى توان 
با  البته  كرد،  آشنا  وسيله  اين  با  را  او  كم 
كودك  كه  زمان  اين  در  محدود.  دسترسى 
براى  زمان  بهترين  دارد  بااليى  تقليد  قدرت 
نمايش فرهنگ صحيح استفاده از اين وسيله 
و  پدر  كه  است  اين  آن  الزمه  و  اوست.  به 
از  استفاده  صحيح  فرهنگ  خودشان  مادر، 
آماده  را  كودك   ، اين  باشند.  داشته  را  آن 
تلفن  شد  قرار  كه  زمانى  در  كه  كند  مى 
به  نياز  بدون  باشد،  داشته  شخصى  همراه 
از  صحيح  طور  به   ، والدين  فشار  و  كنترل 
آن بهره بردارى كند. اما اينكه بخواهيم دوره 
در  بگوييم  مثال  و  ببريم  نام  را  خاصى  سنى 
قابل  و...  دبستان  يا  دبستانى  پيش  دوران 
و  درك  رشد  ميزان  چراكه  نيست.  قبول 
توانايى هاى كودكان در سنين مختلف با هم 
متفاوت است و تشخيص آن به عهده پدر و 

مادر و در صورت نياز مشاور است.»

خاطرات  با  كه  است  قاليچه  يك  مانند  زندگى 
شده  بافته  مى شناسيم  كه  افرادى  و  حوادث  و 
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. 
بيمارى  كه  زمانى  مى تواند  خاطرات  بانك  اين 

پيشرفت كرد، كاربرد پيدا كند.
فايل  يك  صورت  به  را  خاطرات  مى توانيد   -
مكان هايى  يا  فاميل  اعضاى  تمامى  از  عكس 
كه تاكنون فرد سفر كرده است، جمع آورى كنيد.
- مى توانيد حوادث مهم زندگى بيمار را يادداشت 

و توصيف كنيد.
- سعى كنيد تمام عكس ها، بريده هاى روزنامه، 
و  دعوت ها  كارت  پستال ها،  كارت  نامه ها، 

يادداشت هاى مهم زندگى او را جمع آورى كنيد.
آلزايمر،  عاليم  بروز  محض  به  مى توانيد   -
خاطرات زندگى او را از زبان خودش ضبط و 

نگه دارى كنيد.
بيمار  خود  نفع  به  كه  كارى  بهترين   -
خاطرات  درباره  كردن  سؤال  هست،  هم 
او  ازدواج  جشن  درباره  است.  او  از  قديمى 
و سنت هاى آن زمان از او سؤال كنيد. همه 
بازى هاى  از  كنيد.  ضبط  يا  يادداشت  را  چيز 

بپرسيد.  او  كودكى 
اين شيوه، به ويژه زمانى كه بيمارى پيشرفت 
خاطرات  زيرا  است  مناسب  بسيار  است  كرده 
است.  مانده  باقى  او  ذهن  در  بيشتر  قديمى 
كند،  چندانى  كمك  نمى تواند  بيمار  خود  اگر 
از همسايه ها و آشنايان قديمى كمك بگيريد.
پس از تهيه يك بانك اطالعاتى از خاطرات او 
زمان استفاده از آن است. در طى روز عكس ها 
را به او نشان دهيد و درباره افراد داخل عكس، 
اتفاقات مربوط به آن و مكانى كه عكس ها در 

آن گرفته شده اند، توضيح دهيد.

از چه زمانى براى بچه موبايل بخريم؟

با خاطرات سالمند آلزايمرى چه بايد كرد؟

طالع  بينى 

آشپزى

اين ميوه به دليل داشتن تركيبى به نام «پكتين» كه از كربوهيدرات هاى 
پيچيده است، خواص دارويى دارد و به درمان اسهال كمك مى كند. 
اين ميوه داراى خاصيت تقويت كننده ى معده و التيام ورم روده و مقوى 
قلب، ضدنفخ، ادرارآور، قاعده آور و خلط آور است و نقش موثرى در 

بهبود بيمارى هاى ريوى دارد.
به در طب سنتى

از نظر طب قديم ايران بِه شيرين، گرم و تر و بِه ترش، سرد و خشك 
است. روغن به، سرد و تر و قابض و به دانه سرد و تر است.

* به تقويت كننده قلب است.
* ادرار آور است.

* نرم كننده سينه است.
* مقوى معده و دستگاه هاضمه است.

* قابض است.
* خونريزى را بند مى آورد.

* بِه ترش مسهل است.
* بِه ترش براى تنگى نفس مفيد است.

* بِه ترش استفراغ را بند مى آورد.

* اسهال هاى ساده و اسهال خونى را درمان مى كند.
* به، بهترين و مفيدترين ميوه براى مسلولين است.

* خونريزى از رحم را متوقف مى كند.
* اثر مفيد روى بواسير درد.

* براى هضم غذا مفيد است.
 خواص درمانى به دانه,خواص گياه به دانه

به دانه براى درمان  سرفه و گرفتگى صدا مفيد است.
خواص به دانه

تيره  قهوه اى  يا  قهوه اى  رنگ  به  دانه هايى  ميوه ى «به»  داخل   *
وجود دارد. اين دانه ها منبع بسيار خوبى از موسيالژ (لعاب) هستند و 

حدود 20 تا 22 درصد وزن دانه را لعاب روى آن تشكيل مى دهد.
* دانه هاى «به» به دليل وجود لعاب، در رفع التهابات مخاط  ها، 

سرفه و گرفتگى صدا نقش  بسزايى دارند.
* به عالوه، آن ها در مصارف صنعتى نيز مورد استفاده قرار مى گيرند به 
طورى كه از لعاب اين دانه در محصوالت آرايشى و مجعد كردن موها 
استفاده مى شود.  البته يكى ديگر از موارد مصرف لعاب دانه «به» آهار 

دادن پارچه هاى گران قيمت است.
* به دانه داراى خواص ضدباكتريايى قوى است. مى توانيد از آن 

براى رفع بوى بد دهان، گلو درد و آفت هاى دهان استفاده كنيد.
* لعاب به دانه به درمان سوختگى كمك مى كند و مى توانيد آن را 

روى جاى سوختگى بماليد.
* لعاب موجود در به دانه به رفع گلو درد و سرفه هاى خشك كمك مى كند.

* به دانه باعث كاهش وزن هم مى شود زيرا چربى، كالرى و نمك 
كمى دارد. از طرف ديگر، به دانه سرشار از فيبر و ويتامين C است 
كه هر دو به كنترل وزن كمك مى كنند. زمانى كه آن را به غذايى 

اضافه مى كنيد، طعم خوبى به آن مى دهد.
* به دانه سيستم گوارش را نيز تقويت مى كند. به دانه براى درمان زخم 
معده مفيد است، يبوست و اسهال را برطرف مى كند و به اين ترتيب، 
به گوارش بهتر كمك مى كند كه اين به دليل فيبر موجود در آن است.

* نكته ى جالب ديگر اين است كه زمانى كه با مواد غذايى تركيب 
مى شود، به گوارش آن ها كمك مى كند؛ به عنوان نمونه، اگر به 

گوشت اضافه شود، باعث گوارش پروتئين مى شود.
* مصرف به دانه احتمال ابتال به بيمارى هاى قلبى را كاهش مى 
دهد. به دانه حاوى پكتين است كه كلسترول خون را پايين مى آورد. 
به دانه به استحكام بيشتر رگ ها و جلوگيرى از تصلب شراين كمك 

مى كند و مى تواند فشار خون را كاهش دهد.
است.  سرطان  با  مبارزه  آن  و  دارد  هم  ديگرى  خاصيت  دانه  به   *
مى  وجود  به  آزاد  هاى  رايكال  فعاليت  اثر  در  معموًال  سرطان 
اين با  كه  است  خاصى  هاى  اكسيدان  آنتى  حاوى  دانه  به  آيد. 

راديكال هاى آزاد سرطان زا مقابله مى كنند.  
به دانه,خواص جوشانده به دانه

به دانه سيستم گوارش را نيز تقويت مى كند
طرز استفاده از به دانه

* براى مصرف به دانه مى توانيد يك قاشق چاى خورى از دانه هاى 
آن را كمى در آب خيس و سپس استفاده كنيد.

* همچنين مى توانيد چند «دانه به» روى زبان قرار دهيد و لعاب آن 
را ظرف چند دقيقه بمكيد.

* جوشانده ى دانه به: 30 گرم به دانه را در يك ليتر آب جوش ريخته 
و آن قدر بجوشانيد تا به صورت ژله در آيد.

نكته: دانه ى به را هرگز نجويد
توجه داشته باشيد كه دانه «به» را بايد فقط به طريقى كه گفته شد، 
مصرف كرد و هرگز نبايد آن را به صورت له شده يا خردشده، جوشاند 
و خورد، زيرا با اين كار، موادى به نام آميگدالين در «دانه به» تجزيه 
اسيدى  كه  مى كنند  توليد  سيانيوريك  اسيد  و  مى شوند  (هيدروليز) 
خطرناك است. با مكيدن يا خوردن دانه به، لعاب از روى آن جدا و 
دانه بدون هيچ تغييرى دفع مى شود. در اين صورت خطر توليد اسيد 
سيانيوريك وجود ندارد، اسيد سيانيوريك فقط با له يا خرد شدن دانه 

در محيط معده توليد مى شود.

خواص درمانى به دانه

5 ی ما یا ما ا
شماره 11 - يكشنبه 23 خرداد 1395

ميوه انبه جداى از طعم لذيذ و شيرينش داراى فوايد متعددى براى سالمت 
است، اما برگ اين ميوه از خواص دارويى برخوردار است كه به ندرت به 
اهميت آن توجه مى شود.  برگ هاى ميوه انبه سرشار از خواص دارويى و 
درمانى است. يكى از خواص آن، كنترل ديابت است. خواص ضدديابتى اين 
برگ ها به كنترل سطح قند خون كمك كرده و آن را تحت كنترل نگه
مى دارد. آزمايشات انجام شده بر روى موش ها نشان داده است كه اين 
برگ ها داراى تاثير هيپوگالميك بر روى موش هاى ديابتى بوده و سطح 

قند خون را كاهش مى دهد.
يكى ديگر از خواص اين برگ ها كمك به درمان آسم است. اين باور وجود دراد 
كه برگ هاى انبه به درمان آسم و تسكين دردهاى مزمن سيستم تنفسى كمك 
مى كند. در كشور چين از اين برگ ها به شكل گسترده اى به عنوان داروى 
درمان آسم استفاده مى شود. برگ هاى انبه عفونت را از بدن دور نگه مى دارند. 

به دليل وجود خواص گوناگون دارويى و ضدباكتريايى موجود در برگ هاى انبه، 
مى تواند به مقابله با اختالالت گوارشى و تومورها كمك كند. همچنين از آنجايى 
كه سرشار از خواص آنتى اكسيدانى است مى تواند با عفونت هاى ويروسى هم 
مقابله نمايد و در محصوالت زيبايى هم استفاده مى شود. اين برگ ها به تسكين 
سكسكه و عفونت هاى گلو هم كمك مى كنند. از دود ناشى از برگ هاى 
سوزانده شده براى درمان سكسكه و تسكين عفونت هاى گلو استفاده مى شود.

بهترين شيوه مصرف اين برگ ها جوشاندن چند عدد برگ در يك 
ظرف آب، سپس صاف كردن و نوشيدن آن است. يك راه ديگر 
و  خورشيد  نور  مقابل  در  ها  برگ  اين  كردن  خشك  آن،  مصرف 
آسياب كردن آن است. سپس يك قاشق از برگ هاى اسياب شده 
را به يك ليوان اب اضافه كرده، هم زده و بنوشيد. حتى مى توانيد 

برگ هاى خام اين ميوه را بعد از شستن بجويد.

براى كنترل ديابت برگ انبه بخوريد!
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تبريك كانون طراحان و مديران 
تبليغات سينما به «فصل فراموشى فريبا»

جايزه  دريافت  ايران  سينماى  تبليغات  مديران  و  طراحان  كانون 
بهترين آنونس براى فيلم «فصل فراموشى فريبا» به كارگردانى 

عباس رافعى را تبريك گفت.
جايزه  كسب  ايران  سينماى  تبليغات  مديران  و  طراحان  كانون 
«گالسكو»  المللى  بين  جشنواره  در  فيلم  آنونس  بهترين 
كـسب  و  گـفته  تبريـك  فرجـام  مسعـود  بـه  را  انگلستـان 
گام  را  فيلم  تبليغات  صنعت  در  المللى  بين  هاى  موفقيت 
مخاطب  جذب  و  ايران  سينماى  شناساندن  جهت  در  مهمى 

غير فارسى زبان در سراسر دنيا مى داند.
فراموشى  «فصل  «آنونس  است:  آمده  كانون  تبريك  پيام  در 
جايزه  دريافت  نامزد  هم  گذشته  سال  فجر  جشنواره  در  فريبا» 
آينده  در  المللى  بين  عرصه  در  ها  موفقيت  اين  اميدواريم  بود. 
فيلم   تبليغات  عرصه  در  همكارانمان  ديگر  توسط  نزديك  اى 

تكرار شود.»

ابراهيم حاتمى كيا 
به ديدن «انحصار ورثه» نشست

محمد على شعبانى كه پنج سال مشغول پژوهش و توليد فيلم 
مستند سينمايى «انحصار ورثه» است از ابراهيم حاتمى كيا دعوت 

كرد تا به تماشاى نسخه راف كات فيلمش بنشيند.
كات  راف  نسخه  تماشاى  به  چهارشنبه  روز  حاتمى كيا  ابراهيم 
كنندگى  تهيه  و  كارگردانى  به  ورثه»  سينمايى «انحصار  مستند 
محمد على شعبانى نشست. در اين نشست كه 2 ساعت به طول 
انجاميد، حاتمى كيا ضمن گفتگو با محمدعلى شعبانى تهيه كننده 
درباره  اش  ساله   23 سكوت  سينمايى،  مستند  اين  كارگردان  و 

شهيد مرتضى آوينى را شكست.
مستند  براى   33 جشنواره  پژوهش  سيمرغ  برنده  شعبانى 
از  كسى  كرد:  بيان  ديدار  اين  درباره  استيضاح»  «سمفونى 
بيان  ديدار  اين  در  كيا  حاتمى  كه  مگويى  اسرار  و  ها  صحبت 
وى  هاى  صحبت  از  دهم  مى  ترجيح  و  ندارد  خبر  است  كرده 
اين  در  بار  اولين  براى  تا  كنم  رونمايى  ورثه»  «انحصار  در 

شود. روايت  سينمايى  مستند 
وى در پايان ضمن بيان اينكه اين روزها در حال تدوين و انجام 
مراحل فنى پس از توليد «انحصار ورثه» است، گفت: اميدوارم 
روزى برسد كه بتوانيم ظرفيت ها و نقد پذيرى مان را افزايش 
دهيم تا مستندى همانند «سمفونى استيضاح» كه توانسته است 
در جشنواره 33 فجر سيمرغ پژوهش را از آن خود كند به جاى 

آنكه در كشوى ميز بماند، اكران شود.
همراه  آوينى  آيا  است:  آمده  سينمايى  مستند  اين  خالصه  در 
يافته ها  سوزاند؟  هم  را  دانشش  انقالبش  از  پيش  نوشته هاى 
كيا،  حاتمى  ابراهيم  مستند  اين  در  چطور؟  را  تجربياتش  و 
كيومرث پور احمد، بهروز افخمى، مسعود فراستى، اميد روحانى، 

مرتضى شعبانى و چهره هايى ديگر جلوى دوربين رفته اند.
كارگردان:  تهيه كننده،  از:  عبارتند  ورثه»  «انحصار  توليد  عوامل 
محمدعلى شعبانى، فيلمبردار: ميثم رياحى و مهدى آزادى، صدا: 
مهدى سرمدى، مدير توليد: مجيد نيكيخت، محقق: محمدعلى 
مشاور  حسينى،  سيدرضى  نور پرداز:  عالى،  شيما  و  شعبانى 

رسانه اى: وحيد محمدحسينى.

دو فيلم سينمايى 
پروانه نمايش خانگى گرفتند

سينمايى  فيلم   2 عرضه  با  خانگى  نمايش  پروانه  صدور  شوراى 
موافقت كرد. در جلسه 16خرداد شوراى پروانه نمايش خانگى كه 
با حضور اكثريت اعضا برگزار شد با عرضه فيلم هاى «همه چيز 
براى فروش» به تهيه كنندگى على اكبر ثقفى و به كارگردانى 
كارگردانى  و  كنندگى  تهيه  به  سهراب»  «عشق  و  ثقفى  امير 

محسن توكلى موافقت شد.
همچنين در اين جلسه با عرضه 8 عنوان فيلم خارجى ، 4 عنوان 

فيلم مستند و 5 عنوان فيلم كوتاه نيز موافقت به عمل آمد.

كنيم»  نمى  «آاادت  كنندگان  تهيه  بيانيه 
درباره حواشى پيرامون فيلم

واكنش  در  كنيم»  نمى  «آاادت  سينمايى  فيلم  كنندگان  تهيه 
به حواشى به وجود آمده درباره اين فيلم و توقيف موقت اثر بيانيه اى 

صادر كردند.
ضمن  كنيم»  نمى  «آاادت  سينمايى  فيلم  گان  كننده  تهيه 
تقدير و تشكر از رسانه ها و اصحاب رسانه كه با حمايت هاى 
بى دريغشان از اين فيلم نشان دادند جزو حاميان اصلى جريان 
مرتبط   قانونى  نهاد  همينطور  و  هستند  هنرى  و  فرهنگى  هاى 
كه با پيگيرى هاشان از حقوق مولفين سينما دفاع كردند اعالم 

مى دارند:
اتفـاقات  از  خود  سينمـايى  صنفـان  هم  مـانند  نيز  مـا   -1»
حاشيه اى پيش آمده براى فيلم هاى سينمايى در حال اكران 
اى  ماهواره  هاى  شبكه  در  ها  فيلم  تبليغات  تيزرهاى  پخش  و 
ابراز ناراحتى كرده و خود را در برابر سينماى ايران و مخاطبان 

فهيمش مسئول مى دانيم. 
2- مشكل توبيخ و توقيف موقت فيلم سينمايى «آاادت نمى كنيم»

خود  قوت  به  همچنان  موضوع  اين  و  نشده  طرف  بر  هنوز 
به  اميدوار  كنيم»  نمى  «آاادت  كنندگان  تهيه  اما  است  باقى 
براى  قانونى  نهادهاى  با  مشترك  درك  و  تعامل  دستيابى 

هستند. مشكل  اين  حل 
3- پيگيرى ها به دليل تعطيالت آخر هفته به روزهاى ابتدايى 

هفته  آينده موكول شده است.
4- درج هرگونه خبر درباره اين فيلم به نقل از مشاور رسانه اى، 
گان  كننده  تهيه  تاييد  مورد  ديگرى  شخص  هر  يا  و  آگاه  منابع 

«آااادت نمى كنيم» نيست و صحتش مورد تاييد نخواهد بود.
5- خبرهاى رسمى بعد از حل و فصل امور از طريق تهيه كننده 

گان و يا دفتر پخش اعالم خواهد شد.
همه  از  تشكر  ضمن  كنيم»  نمى  «آاادت  كنندگان  تهيه   -6
مخاطبان كه بليت فيلم را در تعطيالت پايان هفته پيش خريدارى 
هستند  معتبر  شده  فروخته  هاى  بليت  كند  مى  اعالم  اند  كرده 
و پخش فيلم در اين دو روز ادامه دارد و هرگونه خسارت احتمالى 

مادى به تماشاگران فيلم جبران خواهد شد.»

«دنياى تصوير» با دراكوالى عطاران آمد خبر

سينماى جهان
مل گيبسون «مصائب مسيح 2» را مى سازد

فيلمنامه نويس «شجاع دل» از انجام مذاكره با «مل گيبسون» 
براى ساخت قسمت دوم فيلم جنجالى «مصائب مسيح» خبر داد.

«مل گيبسون» كه سال 2004 با سومين فيلم خود «مصائب مسيح» 
حواشى بسيارى در دنياى سينما به وجود آورد، در حال مذاكره با 
«رندال واالس» فيلمنامه نويس نامزد اسكار «شجاع دل» است تا 

قسمت دوم اين اثر را جلوى دوربين ببرد.
سال  از  و «گيبسون»  او  كه  گفت  ادامه  در  نويس  فيلمنامه  اين 
به  اى»،  اره  پروژه «ستيغ  در  شان  همكارى  زمان  يعنى   ،2014
طور جدى درباره ساخت اين فيلم بحث مى كنند. «واالس» در 
رشته مذهب دانشگاه «دوك» تحصيل كرده و تخصص خود را در 

حوزه رستاخيز مسيح (ع) كسب كرده است.
با اين حال، نماينده «گيبسون» هنوز هيچ واكنشى به انتشار خبر 
هيچ  تاكنون  است.  نداده  نشان  مسيح»  «مصائب  دنباله  ساخت 
استوديو و سرمايه گذارى براى حمايت مالى از اين پروژه كه مراحل 
ابتدايى نوشتن فيلمنامه را طى مى كند، اعالم آمادگى نكرده است 
اما «واالس» اعالم كرده كه سرمايه گذاران زيادى براى مشاركت 

در اين پروژه ابراز تمايل كرده اند.
«مصائب مسيح» داستان رنج هاى پايان عمر و به صليب كشيده 
شدن حضرت عيسى (ع) را روايت مى كند اما اين فيلم كه آن را 
9 سال بعد از كار قبلى اش ساخته بود، سروصداى زيادى به پا كرد؛ 
به طورى كه به عنوان جنجالى ترين فيلم تاريخ سينما انتخاب شد.
ميليون   30 بودجه اى  با  را  مسيح»  «مصائب  فيلم  «گيبسون» 
دالرى ساخت و در كمال شگفتى به فروشى 600 ميليون دالرى 
برنده  و  نامزد  «شجاع دل»  مانند  هم  فيلم  اين  كرد.  پيدا  دست 
و  شد  دنيا  سينمايى  معتبر  جشنواره هاى  از  مختلف  جايزه  ده ها 
عالوه  بر اين با فروشى فوق العاده تبديل به پرفروش ترين فيلم 
غيرانگليسى زبان تاريخ سينما و از جمله پرفروش ترين فيلم هاى 

جهان شد.
به گزارش ديجيتال اسپاى، با وجود تمام حواشى كه قسمت اول 
«مصائب مسيح» با خود به همراه داشت، اين فيلم با فروش 600 
فيلم  ترين  موفق  عنوان  همچنان  دنيا  سطح  در  دالرى  ميليون 

سينماى مستقل جهان را يدك مى كشد.

دعوت از آنجلينا جولى 
براى حضور در فيلم آگاتا كريستى

آنجلينا جولى براى بازسازى «قتل در قطار سريع السير شرق» از 
سوى كمپانى فاكس دعوت شده است.

كارگردانى  برانا  كنت  برجسته  كارگردان  و  بازيگر  كه  حالى  در 
و  دارد  عهده  بر  شرق»  سريع السير  قطار  در  فيلم «قتل  بازسازى 
قرار است در نقش هركول پوارو هم بازى كند، از آنجلينا جولى 
نيز براى حضور در اين فيلم دعوت شده است. كنت برانا، ريدلى 
اسكات، سيمون كينبرگ و مارك گوردون تهيه كنندگان اين فيلم 
هستند. مايكل گرين ( نويسنده «بليد رانر 2») فيلمنامه اين فيلم 
را بر مبناى رمان آگاتا كريستى نوشته است. اين داستان با تمركز 
بر شخصيت هركول پوارو براى تحقيق درباره  قتل يك ثروتمند 

آمريكايى در قطار نوشته شده است.
كتاب كريستى سال 1934 نوشته شده و درباره قتلى است كه در 
قطارى مشهور صورت مى گيرد. در اين فيلم هركول پورآو در نقش 
اصلى بازى مى كند و بايد موضوع قتل را روشن كند. در اين قتل 
عوان  به  كه  برخوردارند  بالقوه  امكان  اين  از  مسافران  از  تعدادى 

قتل مورد ظن باشند.
در سال 2013 براى نخستين بار خبر بازسازى اين فيلم مطرح شد. 
اين در حالى است كه سال 1974 فيلمى بر مبناى اين رمان توسط 
سيدنى لومت با بازى آلبرت فينى در نقش پوآرو ساخته شده است. 
در آن فيلم نيز شمارى از بازيگران برجسته از لورن باكال، اينگريد 
گيلگاد،  جان  كانرى،  شان  بليكلى،  كالين  بيسه،  ژاكلين  برگمن، 
بودند.  كرده  بازى  يورك  مايكل  و  ردگريو  ونسا  پركينز،  آنتونى 
اين فيلم با موفقيت تجارى روبه رو شد و 35 ميليون دالر تنها 
در آمريكا فروش كرد و نامزد 6 جايزه اسكار شد. اينگريد برگمن 
براى بازى در نقش يك سوئدى سومين اسكارش را از اين فيلم 
گرفت كه اولين اسكار او براى نقش مكمل بود. از اين رمان در 

سال 2001 نيز يك فيلم تلويزيونى ساخته شد.

«اكنون مرا مى بينى 2» 
خود را براى اكران آماده كرد

بخش دوم فيلم «اكنون من را مى بينى» به زودى به سينماهاى 
جهان مى آيد. در اين فيلم مهيج و جنايى چهار مرد مبارز براى 
رو كردن نقشه هاى يك سرمايه دار بزرگ وارد صحنه مى شوند. 
داستان بر اساس نقشه هاى دقيق و ماجراهاى پى در پى بين دو 

طرف مقابل پيش مى رود.
با  بازيگر  روفالو،  مارك  شد.  ساخته  سال 2013  فيلم  اول  بخش 
اشاره به دليل ساخت فيلم دوم مى گويد: براى اينكه اولى آنطور 
كه بايد خوب از آب در نيامد. دنيل رادكليف در نقش شخصيت 
اكشن  اثر  يك  فيلم  اين  من  نظر  به  گويد:  مى  داستان  منفى 
ماجرايى است. بله فكر مى كنم همين است. تيراندازى و كشت و 

كشتار نيست ولى سكانس هاى اكشن جالبى دارد.
از  اى  شده  شناخته  بازيگران  از  چو،  ام  جان  كارگردانى  به  فيلم 
برده  بهره  فريمن  مورگان  و  كين  مايكل  آيزنبرگ،  جسى  جمله 
در  نيويورك  افتتاحيه  از  پس  بينى 2»  مى  را  من  است. «اكنون 
اكران بين المللى است و در ماه هاى تابستان در كشورهاى مختلف 

نمايش داده مى شود.

صفحه هاى هولوگرامى موسيقى 
«جنگ ستارگان» رونمايى شد

صفحه هاى هولوگرامى موسيقى «جنگ ستارگان: نيرو بيدار مى 
در  رود»  «ابى  معروف  استوديوى  در  ويليامز  جان  ساخته  شود» 

لندن پرده بردارى شد.
تصوير سفينه هاى معروف جنگ ستارگان روى اين صفحه هاى 
دوك،  تريستين  است.  شده  ليزرى  حكاكى  دست  با  بعدى  سه 
هنرمند سازنده هولوگرام ليزرى مى گويد: با جنگ ستارگان بود كه 
هولوگرافى براى همه شناخته شد. براى من به عنوان يك طراح 
هولوگرام باعث افتخار است تا چيزى به جنگ ستارگان اهدا كنم.
جنگ ستارگان مجموعه دنباله دارى است كه كاالها و محصوالت 
جانبى زيادى در ارتباط با آن توليد شده است. تصوير هولوگرام با 
تابش نور متمركز قابل مشاهده است. اين صفحه هاى موسيقى 
بزودى  شود»  مى  بيدار  نيرو  ستارگان:  «جنگ  شده  حكاكى 

به بهاى 50 دالر به بازار عرضه مى شوند.

ر رنگ و  نگ و 
شماره 11 - يكشنبه 23 خرداد 1395

جديدترين شماره مجله تخصصى «دنياى تصوير» 
با معرفى فيلم هاى روى پرده و همچنين عكسى از 

«دراكوال» عطاران منتشر شد.
تصوير»  «دنياى  ماهنامه  شماره  جديدترين 
لوون  و  عطاران  رضا  از  جلدى  روى  عكس  با 

هفتوان در فيلم «دراكوال» منشر شد.
اين  سردبير  يادداشت  بخش  در  معلم  على 
ماهنامه به بعضى آسيب ها و رفتارهاى نابهنجار 
اجتماعى با عنوان گرفتارى خودمانى اشاره كرده 
و پيش داورى عجوالنه، بخل و حسد، غرور و 
سرمستى، منفعت طلبى و خوخواهى و تفرقه را 

از جمله اين موارد دانست.
در بخشى از اين ماهنامه به موفقيت سينماى 
تصاويرى  با  و  است  شده  اشاره  كن  در  ايران 
صورت  كن  رويدادهاى  از  بازخوانى  نوعى 

گرفته است.
«سالم  فيلم  درباره  نوروزبيگى  جواد  با  گفتگو 
است.  ماهنامه  اين  از  ديگرى  بخش  بمئى» 
نوروزبيگى درباره انتخاب بازيگر ايرانى در فيلم 

بيان كرده است: براى انتخاب بازيگر ايرانى سه 
شرط داشتيم حدود سنى، زيبايى و تسلط بر زبان 
گلزار  محمدرضا  به  دليل  همين  به  و  انگليسى 

رسيديم. در شماره 263 ماهنامه «دنياى تصوير» 
گفتگوهايى  پرده  روى  هاى  فيلم  بخش  در 
دزدى  «يك  كارگردان  رضويان  اميرشهاب  با 

عاشقانه» و روح ا... حجازى نويسنده و كارگردان 
«مرگ ماهى» انجام شده است.

تصوير»،  «دنياى  خارجى  رويدادهاى  بخش 
خبرهايى از دنزل واشنگتن، هان سولو، بنديكت 
كامبربچ، آرنولد شوارتزنگر و... ارايه كرده است. 
در اين رويدادها به جك هيوستن به عنوان بن 
هور جديد سينما هم نگاه شده است. «اژدها وارد 
«دلبرى»،  «چهارشنبه»،  «تابو»،  شود»،  مى 
«رسوايى2» نيز از ديگر فيلم هايى است كه در 

اين ماهنامه به آنها پرداخته شده است.
براى  اى  پرونده  همچنين  تصوير»  «دنياى 
«پل جاسوسان» به عنوان شخصى ترين فيلم 
اسپيلبرگ باز كرده و گفتگوهايى از وى و تام 

هنكس بازيگر اين فيلم منعكس شده است.
در پايان اين ماهنامه تك گويى هايى از فيلم 
تصاويرى  همراه  به  اعتماد  بنى  رخشان  هاى 
سال  از  كه  است  شده  منتشر  آثار  اين  از 
با  و  شود  مى  آغاز  محدوده»  از  با «خارج   66
«خون بازى» محصول سال 88 پايان مى يابد.

«با من خوش ميگذره!» و رقابت غفوريان،صديق و يك خواننده
لرنژاد  حسام  و  بازيگر  صديق  اميرحسين 
مجموعه  در  غفوريان  مهران  با  پاپ  خواننده 
«با من خوش ميگذره!» به رقابت مى پردازند.
به  نيز  لرنژاد  حسام  و  صديق  اميرحسين 
تا  پيوستند  ميگذره!»  خوش  من  مجموعه «با 
از  سرشار  و  توريستى  ماجراجويانه  سفرى  در 
غفوريان  مهران  با  آگاهى  و  هيجان  شوخى، 

رقابت كنند.
تركيبى  در  ميگذره!»  خوش  من  «با  مجموعه 
نو، چند هنرمند ايرانى را همسفر يك مسافرت 
هيجان انگيز مى كند تا در جريان اين سفر، در 
هر قسمت هم بينندگان از رقابت آنان لذت ببرند 
و هم با ظرفيت هاى گردشگرى و ديدنى هاى 
بكر و چشم نواز كشورهاى مختلف جهان آشنا 
شوند. ضمن اينكه طى اين سفر تالش مى شود 
گوشه اى از فرهنگ و هنر تعدادى از كشورهاى 
زيباى دنيا نيز در راستاى معرفى مفاهيم انسانى 
همچون مهمان نوازى و دوستى به تصوير كشيده 
شود. اين سفرها در قسمت هاى آينده تا شهرهاى 

زيباى ايران نيز امتداد دارد.
حسام  و  صديق  اميرحسين  غفوريان،  مهران 
اول  سرى  از  گروه  نخستين  عنوان  به  لرنژاد 
رقابت  به  لبنان  بيروت  در  مذكور  مجموعه 
مجدى  جمله  از  لبنانى  بازيگران  پردازند.  مى 

نيز  معلوف  ماريتارز  و  بدوى  نعمى  مشموشى، 
در كنار هنرمندان ايرانى در اين سرى حضور 

دارند.
هر  در  و  است  قسمت  سه  شامل  برنامه  هر 
درهر  دارند.  حضور  كننده  شركت  سه  بخش 
قسمت يك نفر از سه شركت كننده به عنوان 
شركت  گروه  گردشگرى  راهنماى  و  ميزبان 
كننده، تالش مى كند هنرمندانه براى يك روز 
و  كرده  ريزى  برنامه  گروه  براى  شاد  و  مفرح 
جزييات آن را اجرا كند. هر ليدر به قيد قرعه 
داشت.  خواهد  اختيار  در  محل  از  مشاور  يك 
فرصت  شب  تا  صبح  از  كامل  روز  يك  ليدر 
روز  يك  براى  يافته  تخصيص  هزينه  و  دارد 
بايد  بودجه  اين  با  ليدر  است.  دالر  صد  چهار 
شهر  معرفى  براى  گردشگرى  مقصدهاى 
پذيرايى  نيز  و  كند  تعيين  را  ميزبان  كشور  يا 
نحوه  بايد  همچنين  او  دهد.  انجام  را  مناسب 
و  انتخاب  را  نقليه  وسيله  نوع  يا  نقل  و  حمل 
اجرا  نحو  بهترين  به  را  نظر  مورد  هاى  برنامه 
كند به گونه اى كه بتواند رضايت ساير اعضاى 
گروه را در گذراندن يك روز مفرح، شاد و توام 
با اطالعات معرفى شهر يا كشور ميزبان جلب 
كند. در پايان روز اعضاى گروه از جمله خود 
ليدر به او نمره مى دهند. ليدر مى تواند تا سه 

بار از راهنمايى مشاور استفاده كند و به ازاى 
از  ميزانى  نوبت،  سه  از  بيش  مشاوره  گرفتن 
امتياز خود را از دست مى دهد. دو مهمان درهر 
برنامه به ازاى هر يك از مالك ها 10 امتياز و 
جمعا 40 امتياز به ليدر مى دهند. در ضمن ليدر 

هم مى تواند 20 امتياز به خود بدهد.
اين مجموعه با حمايت مركز بين المللى توسعه 
«خواهر شهرهاى ايران» ساخته مى شود و با پايان 

توليد از شبكه نمايش خانگى توزيع مى شود.
ميگذره!»  خوش  من  «با  مجموعه  عوامل 

عبارتند از تهيه كننده و كارگردان: مرتضى آتش 
توليد:  مدير  شاكرى،  رضا  پروژه:  مشاور  زمزم، 
مجتبى آتش زمزم، مدير تصويربردارى: مرتضى 
خان محمد، تصويربردار هوايى: مسعود اردالنى، 
كاووس  تدوين:  قورچيان،  حسين  صدابردار: 
مشموشى،  مجدى  لبنان:  توليد  مدير  آقايى، 
دستيار  عزيزى،  كاظم  لبنان:  توليد  هماهنگى 
گرافيست:  زمزم،  آتش  ابوالفضل  كننده:  تهيه 
مهدى وجدانى، عكاس: محمد حسين وجدانى و 

مشاور رسانه اى: هادى داداشى

«پرواز در باد» سينمايى مى شودمسعود حاتمى:
در  كوتاه  فيلم  عرصه  در  فعال  فيلمسازان  از  حاتمى  مسعود 
نام  با  خود  سينمايى  بلند  فيلم  اولين  فيلمنامه  نگارش  حال 
عرصه  فيلمسار  حاتمى  مسعود  است.  باد»  در  «پرواز  موقت 
فيلم كوتاه درباره فعاليت هاى اخيرش گفت: در حال حاضر 
با  خود  سينمايى  بلند  فيلم  اولين  فيلمنامه  نگارش  مشغول 
آن  نگارش  درصد   90 كه  هستم  باد»  در  «پرواز  موقت  نام 

به اتمام رسيده است و نياز به يك بازنويسى كوچك دارد.
وى افزود: با چند تهيه كننده داخلى و خارجى براى سرمايه 
از  بعد  اميدوارم  كه  كرده ام  صحبت  باد»  در  «پرواز  گذارى 

را  فيلم  اين  بتوانيم  ماه  آبان  اوايل  در  كننده،  تهيه  يافتن 
بزنيم. كليد 

حاتمى در پايان خاطرنشان كرد: تمام مكان هاى فيلمبردارى 
«پرواز در باد» در منجيل و فومن است. اين فيلم روايت كننده 
رو  متوسط  طبقه  جزو  كه  است  منجيلى  خانواده  يك  زندگى 
فرد  يك  خانواده  اين  مرد  مى شوند.  محسوب  جامعه  پايين  به 
متدين و مومن است، اما به يكباره خانواده او دچار مشكالتى 
و  عقايد  پاشيدن  فرو  مرز  تا  را  آن ها  مسائل  اين  كه  مى شود 

اصول زندگى پيش مى برد.

شهريار پورسيديان از فيلم جديدش گفت:

پرنده اى كه به دنبال جفتش بر فراز گيالن سفر كرد
شهريار پورسيديان اين روزها مشغول تدوين و صداگذارى فيلم 
كوتاه «بر فراز آشيانه فاخته» است تا آن را به دست مخاطبان 
نوجوان برساند و حفاظت از محيط زيست را به آنها آموزش دهد.
درباره  كوتاه  سينماى  عرصه  فيلمساز  پورسيديان  شهريار 
فعاليت هاى اخيرش بعد از ساخت فيلم كوتاه «سايه هاى يك 
شهر» گفت: در حال حاضر مشغول تدوين و صداگذارى يك 
فيلم كوتاه با نام فعلى «بر فراز آشيانه فاخته» هستم. اين فيلم 
گيالن  استان  آموزشى  تكنولوژى  دفتر  از  سفارشى  كه  كوتاه 
است درباره بحران هايى است كه مناطق زيست محيطى گيالن 

را تهديد  مى كند.
وى افزود: «بر فراز آشيانه فاخته» يك فيلم مستند- داستانى و 
روايت كننده پرنده اى است كه جفت خود را گم كرده  و براى پيدا 
كردن آن به تمام مناطق زيست محيطى گيالن سر مى زند و در 

نهايت او را در تاالب آستارا پيدا مى كند.
اهداف  آثارى  چنين  در  بايد  اينكه  به  اشاره  با  كارگردان  اين 
رعايت  ضمن  كردم  سعى  گفت:  شود،  لحاظ  دهنده  سفارش 
قادر  مخاطب  تا  كنم  دارماتيك  را  قصه  دهنده،  سفارش  نكات 
به برقرارى ارتباط با فيلم «برفراز آشيانه فاخته» باشد. از اين 
ام  داده  شاعرانه  و  احساسى  فضاى  يك  فيلم،  اين  به  جهت 
به اين صورت كه كبوتر «رئال- انيميشنى» قصه ما كه يك 

پرنده شاعر مسلك با احساس است از روى شانه مجسمه ميرزا 
كوچك خان در ميدان معروف شهر رشت پرواز مى كند و به هر 
جايى كه سر مى زند، مطابق با آن جغرافيا يك شعرى از ادبيات 

كهن ايران را به صورت مونولوگ بيان مى كند.
آشيانه  فراز  مخاطب «بر  كرد:  بيان  سرخ»  كارگردان «روياى 
به  اما  هستند،  تحصيلى  مقطع  سه  هر  آموزان  دانش  فاخته» 
اين  كنند.  برقرار  ارتباط  آن  با  مى توانند  هم  بزرگساالن  نظرم 
فيلم به صورت گسترده در قالب يك نرم افزار آموزشى به دانش 
و  تفكيك  پسماند،  همچون  مسائلى  زيرا  مى شود  ارائه  آموزان 

دفن زباله به صورت پررنگ در اين اثر به چشم مى خورد.
پورسيديان با اشاره به اثر قبلى خود با عنوان «سايه هاى يك 
شهر» بيان كرد: هنوز پخش داخلى و بين المللى «سايه هاى 
يك شهر» را شروع نكرده ايم كه دليل آن طوالنى شدن مرحله 
صداگذارى و درگيرى من بر سر ساخت فيلم جديدم بود، اما در 

حال حاضر «سايه هاى يك شهر» آماده نمايش است.
وى اظهار كرد: به زودى «سايه هاى يك شهر» و «بر فراز آشيانه 
فاخته» را در جشنواره هاى داخلى و خارجى به نمايش مى گذارم و 

اميدوارم مخاطبان با اين دو فيلم ارتباط برقرار كنند.
پورسيديان در پايان خاطرنشان كرد: در پايان مى خواهم از دكتر 
امجدى معاون پژوهش و برنامه ريزى آموزش و پرورش استان 

استاندارى  عمرانى  معاون  شعبانپور  آقاى  همچنين  و  گيالن 
گيالن تشكر كنم كه بانى شكل گرفتن اين پروژه مهم بودند و 
اميدوارم فيلم هاى اين چنينى در جهت حفظ محيط زيست مان 
سراسر  در  زيست  محيط  حفظ  فرهنگ  و  شود  ساخته  بيشتر 

كشورمان بيش از پيش نهادينه شود.

«دختر» به جشنواره بین المللی فیلم «مسکو» می رود
فيلم سينمايى «دختر» به كارگردانى سيدرضا ميركريمى به جشنواره 
به  سينمايى «دختر»  فيلم  يافت.  راه  فيلم «مسكو»  المللى  بين 
كارگردانى سيدرضا ميركريمى در بخش مسابقه جشنواره بين المللى 
فيلم «مسكو» به نمايش در مى آيد و همچنين اين فيلم سينمايى به 
زودى در ايران اكران عمومى مى شود. جشنواره بين المللى فيلم 
در  هنرى  فرهنگى  رويدادهاى  معتبرترين  از  يكى  «مسكو» 
جهان است كه امسال سى و هشتمين دوره آن از تاريخ سوم 
تا 10 تير ماه برگزار مى شود. در اين دوره از جشنواره «دختر» 

نماينده سينماى ايران در بخش مسابقه اين جشنواره است.

پيش از اين رضا ميركريمى براى فيلم «به همين سادگى» از 
اين جشنواره جايزه بهترين فيلم را دريافت كرده بود. همچنين 
اين  ديگر  اثر  چندين  و  قند»  حبه  «يه  «امروز»،  هاى  فيلم 

كارگردان پيش از اين به زبان روسى ترجمه شده است.
روزنامه  جشن  اولين  در  ميركريمى  ساخته  جديدترين  «دختر» 
فيلم  اين  همچنين  كرد.  دريافت  را  فيلم  بهترين  جايزه  سينما 
در جشنواره فيلم فجر هم در بخش هاى مختلفى چون بهترين 
فيلمنامه،  بهترين  زن،  دوم  نقش  بازيگر  بهترين  مرد،  بازيگر 
بهترين كارگردانى نامزد دريافت جايزه شد و محمدرضا عليقلى 

سيمرغ بهترين موسيقى متن را براى اين اثر دريافت كرد.
الوند،  ماهور  زارعى،  مريال  اصالنى،  فرهاد  «دختر»  فيلم  در 
شاهرخ فروتنيان، مسعود سخايى، نيوشا مدبر بازى مى كنند.

كه  عزيزى  آقاى  است:  آمده  «دختر»  داستان  خالصه  در 
است  آبادان  پااليشگاه  نگهدارى  و  تعميرات  بخش  سرپرست 
براى مراسم خواستگارى دخترش آماده مى شود و ستاره دختر 
ديگرش در همان روز قصد سفر به تهران براى شركت در جشن 
خداحافظى يكى از دوستان هم دانشگاهى اش را دارد. پدرش به 

داليلى به اين سفر مشكوك است و اين آغاز ماجرا است.



 جلوگيرى از سندروم ماه رمضان
خوردن وعده سحرى راهى براى جلوگيرى از سندروم ماه 

رمضان است.
متخصصان  كه  است  مهم  حدى  به  سحرى  وعده  خوردن 
براى  راهى  را  وعده  اين  در  مفيد  غذايى  مواد  مصرف 

جلوگيرى از سندروم ماه رمضان مى دانند.
بيشتر  مثل  مختلف  هاى  بهانه  به  سحرى  وعده  حذف 
لحاظ  از  را  زيادى  مشكالت  بودن،  تر  سبك  يا  خوابيدن 
جسمى بخصوص در تابستان با هواى گرم و روزهاى بلند 

ايجاد مى كند.
است،  طوالنى  نخوردن  غذا  زمان  مدت  اينكه  به  توجه  با 
غلظت كتون ها باال مى رود. ( در مواردى كه بدن قادر به 
آنها  از  و  شكسته  را  ها  چربى  نباشد،  قند  از  انرژى  تامين 
استفاده مى كند كه در نتيجه كتون ها ساخته مى شوند، با 
آزاد شدن چربى ها، مواد كتونى سمى در كبد توليد و وارد 
باعث  را  بيمارى خطرناكى  نهايت  در  و  شده  خون  جريان 
مى شود.) بنابراين نخوردن وعده سحر با افزايش كتون ها 
به سردرد، سرگيجه، بى حالى، عصبانيت،  در خون منجر 
پديده  اين  شود  مى  قندخون  افت  و  ضعف  تحملى،  كم 

سندروم ماه رمضان است .
و  روزانه  انرژى  تامين  با  كه  است  سحرى  كامل،  سحرى 
داشتن چربى و پروتئين كافى، از افت قندخون جلوگيرى 

كند و در مجموع مانند يك وعده نهار باشد.
براى وعده سحرى مصرف غذاهاى پرپروتئين و پرگوشت 
و  فودها  فست  كتلت)،  (مثل  خشك  غذاهاى  شده،  سرخ 
انواع كوكوها به دليل اينكه فرد را در طول روز تشنه مى 
(مثل  مخلوط  غذاهاى  برعكس،  اما  نيست  مناسب  كنند، 
براى  گزينه  بهترين  برنج  با  ها  خورشت  انواع  و  پلو)  لوبيا 
سبزيجات  و  ميوه  مصرف  شوند.  مى  محسوب  وعده  اين 
در برطرف كردن گرسنگى و تشنگى بدن بخصوص براى 
كمى  همراه  به  ساالد  همچنين  دارد.  اهميت  روزه دارى 
روغن زيتون، آبليمو يا سركه و مصرف حبوبات و لبنيات 

مى تواند براى وعده سحرى مناسب باشد.
نوشيدن آب براى جلوگيرى از ايجاد اختالل در روند هضم و 
جذب غذا بايد حداقل نيم ساعت قبل از خوردن سحرى باشد. 
خوردن مواد غذايى شور، خيلى شيرين (مثل زولبيا باميه)، 
بسيار تند و داراى ادويه توصيه نمى شود چرا كه باعث افت 

قندخون شده و فرد را در طول روز گرسنه مى كند.
خواب بعد از خوردن سحرى، ترشح اسيد و ريفالكس معده 
(برگشت محتويات معده به قسمت هاى فوقانى) را سبب 
مى شود از اين رو بهتر است فرد بعد اين وعده اصال نخوابد 
سحرى  صرف  از  بعد  نيم  و  ساعت  يك  تا  يك  حداقل  يا 

خوابيده شود.

بخور و نخورهاى شب هاى امتحان
دانش آموزان از خوردن غذاهاى پرچرب بايد پرهيز كنند. 
در زمان امتحانات هدف اين است كه دانش آموزان تغذيه اى 
داشته باشند كه باعث تقويت حافظه باشد نه تضعيف آن 
بى خوابى،  مانند  فاكتور  تعدادى  درخصوص  توصيه هايى  و 
نگرانى، اضطراب، پرخورى و خوردن بعضى مواد كه سرعت 

انتقال را كند مى كند به دانش آموزان داريم.
دانش آموزان مواظب سالمت  توصيه عمومى اين است اوالً 
خود باشند تا مبتال به مسموميت غذايى، سرماخوردگى و 
گرمازدگى نشوند و اختاللى در هضم مواد غذايى به وجود 

نيايد؛ ضمن اينكه غذا را با آرامش ميل كنند.
امتحانات  زمان  در  پررنگ  چاى  يا  قهوه  نوشيدن   *

مفيد نيست
مفيد  امتحانات  زمان  در  پررنگ  چاى  يا  قهوه  نوشيدن 
برنامه  در  اينكه  ضمن  باشد؛  كم رنگ  چاى  بايد  و  نيست 
خوردن  و  باشند  داشته  سبك  ورزش  و  نرمش  روزانه 
صبحانه يكى از مهم ترين مسائلى است كه دانش آموزان در 
روزهاى امتحان بايد به آن دقت داشته باشند و سعى شود 

صبحانه اشتهابرانگيزى مصرف شود.
* مصرف ميان وعده مناسب

ميوه،  ترجيحاً  كه  شود  مصرف  بايد  نيز  مناسب  ميان وعده 
خشكبار، ميوه هاى خشك يا ساندويچ نان، پنير و گردو است 
و به اولياء توصيه مى شود در هنگام امتحانات، غذاهايى را كه 

دانش آموزان بيشتر عالقه به خوردن دارند، آماده كنند.
ميزان  به  كه  افرادى  زيرا  است؛  مهم  بسيار  آب  نوشيدن 
فكرى  فعاليت هاى  در  بهترى  تمركز  مى نوشند  آب  كافى 
صبحگاه،  در  خصوص  به  بدنى  فعاليت هاى  انجام  و  دارند 
و  كرده  زياد  را  مغز  به  خون رسانى  و  كرده  كم  را  استرس 

سبب آرامش مى شود.

چه كار هايى باعث گودى كمر مى شود؟
يك متخصص طب فيزيكى با تاكيد بر اهميت درست نشستن 
جهت پيشگيرى از گودى كمر گفت: بايد صاف بنشينيد و از 

لم دادن يا خم شدن بر روى ميز كار اجتناب كنيد.
دكتر شجاعى با اشاره به اينكه بهترين حالت براى خوابيدن، 
به پهلو خوابيدن است، گفت: دمر خوابيدن موجب افزايش 
گودى كمر مى شود، اما در صورتى كه تمايل داريد بر روى 

شكم بخوابيد، حتما بالشتى زير شكم خود قرار دهيد.
و  پيشگيرى  در  نشستن  درست  اهميت  بر  تاكيد  با  وى 
تشديد گودى كمر گفت: براى درست نشستن، از صندلى 
مناسب استفاده كنيد. اين صندلى بايد قابليت تغيير ارتفاع 
را داشته باشد و پشتى آن نيز قابل تنظيم باشد تا فشارهاى 
وارده بر ناحيه پشت و كمر را كاهش دهد و از گودى كمر 

جلو گيرى كند.
صاف  بايد  باشد.  لگن تان  مفصل  با  هم سطح  بايد  زانوها 
بنشينيد و از لم دادن يا خم شدن بر روى ميز كار اجتناب 
كنيد زيرا يكى از داليل عمده براى ايجاد گودى كمر در 
افراد لم دادن است. در صورت نياز براى حمايت كمرتان از 

يك بالشت كوچك مناسب استفاده كنيد.
يكى ديگر از راه هاى پيشگيرى براى گودى كمر اين است 
كه كف پاها را بايد به طور صاف بر روى زمين بگذاريد و 
در صورت لزوم از زير پايى مناسب استفاده كنيد و هيچگاه 
پاهايتان را به صورت ضربدرى قرار ندهيد و يا روى نوك 

پنجه نگه نداريد.
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ويتامين ث مى تواند در بهبود عملكرد سيستم ايمنى بدن 
بسيار تأثيرگذار باشد.

آنچه امروزه پزشكان به آن معتقدند اين است كه باور و فكر 
انسان بر بيمار شدن يا نشدن او اثر مى گذارد. اين در واقع 
همان چيزى است كه از آن به عنوان تلقين ياد مى كنيم. 
تلقين و نوع تفكر ما مى تواند بر ابتالى ما به بيمارى ها 
تأثيرگذار باشد. بنابراين بهتر است هميشه مثبت فكر كنيم 

و خصلت مثبت انديشى را در خودمان تقويت كنيم.
خواب كافى

افرادى كه پنج تا شش ساعت در شب مى خوابند، هنگام 
احتمال  درصد  سى  تا  سرماخوردگى  ويروس  با  تماس 
ابتاليشان به بيمارى افزايش مى يابد. در حاليكه اين احتمال 
براى افرادى كه هفت تا هشت ساعت در شب مى خوابند، تا 

هفده درصد كاهش مى يابد.
تقويت ذهن

و  باور  كه  است  اين  معتقدند  آن  به  پزشكان  امروزه  آنچه 
فكر انسان بر بيمار شدن يا نشدن او اثر مى گذارد. اين در 
واقع همان چيزى است كه از آن به عنوان تلقين ياد مى 
كنيم. تلقين و نوع تفكر ما مى تواند بر ابتالى ما به بيمارى 
ها تأثيرگذار باشد. بنابراين بهتر است هميشه مثبت فكر 
كنيم و خصلت مثبت انديشى را در خودمان تقويت كنيم.

كنترل استرس
ثابت شده است كه استرس بر تضعيف سيستم ايمنى بدن 
اثر زيادى مى گذارد. اغلب بيمارى ها به علت فشارى بروز 
مى كنند كه استرس بر ارگان هاى مختلف بدن وارد مى 
كند. بنابراين بايد هدف تان پيدا كردن راهى براى كنترل 

استرس باشد تا روش سالم را در زندگى دنبال نماييد.
مترو،  مانند  عمومى  نقل  و  حمل  وسايل  از  زياد  استفاده 

اتوبوس و تاكسى در افزايش بيمار شدن شما موثر است
بهتر است عوامل استرس زا را شناسايى كرده و براى رفع 

آن ها برنامه ريزى كنيد.
از راه هاى كلى كنترل استرس مى توان به تفكر، همنشينى 

با دوستان، ورزش، عبادت و غيره اشاره نمود.
تميز بودن

با  تماس  از  پس  كه  باشد  نكته  اين  به  حواستان  هميشه 
وسايل كثيف مانند دكمه آسانسور، ميله اتوبوس و  مترو، 
درهاى ورودى ، وسايل پارك و غيره دست هايتان را با آب 
و صابون بشوييد. وجود خراش يا بريدگى يا سوختگى در 
پوست دست مى تواند امكان آلودگى با ميكروب ها را باال 
داخل  به  ها  آلودگى  ورود  راه  ها  حالت  اين  در  زيرا  ببرد، 
پوست باز است. شستن دست ها با صابون بايد حداقل 15 

ثانيه طول بكشد.
پافشارى روى ورزش

ورزش سيستم ايمنى بدن را تقويت مى كند و احتمال ابتال 
كاهش  را  تنفسى  دستگاه  عفونت  مانند  هايى  بيمارى  به 
در  را  خود  وقت  بار  سه  هفته  هر  است  بهتر  دهد.  مى 

باشگاه هاى ورزشى بگذرانيد و ورزش كنيد.
ارتباط از راه دور

استفاده بيش از حد از وسايل حمل و نقل عمومى مانند 
مترو، اتوبوس و تاكسى در افزايش بيمار شدن شما موثر 
است. اين وسايل هميشه پر از ميكروب هستند. بهتر است 
كارهايى را كه مى توان به صورت غير حضورى انجام داد، با 

ابزار هايى مانند تلفن، رايانه و اينترنت انجام دهيد.
ويتامين ث جادويى

شواهد علمى نشان مى دهد كه ويتامين ث مى تواند در 
باشد.  تأثيرگذار  بسيار  بدن  ايمنى  سيستم  عملكرد  بهبود 
اغلب افرادى كه بيمار نمى شوند، گاهى تا چهار بار در روز 
موادى را مصرف مى كنند كه داراى ويتامين ث هستند. 
شدن  مريض  حال  در  كه  كرديد  احساس  هرگاه  نيز  شما 
هستيد، مصرف مواد خوراكى غنى از اين ويتامين جادويى 

را از افزايش دهيد.

با مصرف ماهى از اين سرطان خطرناك 
پيشگيرى كنيد

و  قرمز  گوشت  حذف  آمريكا  در  اخير  مطالعات  اساس  بر 
استفاده از غذاهاى گياهى و همچنين ماهى در رژيم غذايى 
بزرگ  روده  سرطان  از  پيشگيرى  در  مهمى  نقش  روزانه، 
دارد. اين مطالعه 7 ساله نشان داد خطر ابتال به سرطان 
روده بزرگ در گياه خوارانى كه هيچ گوشتى جز گوشت 
دريايى مانند ماهى مصرف نمى كنند، در مقايسه با افرادى 
 43 كنند،  مى  استفاده  معمولى  غذايى  هاى  رژيم  از  كه 
سومين  روده  سرطان  آمارها  اساس  بر  است.  كمتر  درصد 
بيماران  مير  و  مرگ  عمده  علت  سومين  و  شايع  سرطان 
سرطانى است. محققان معتقدند مكانيسم اين اثر به دليل 
محتواى باالى اسيدهاى چرب امگا 3 در ماهى است كه نقش 
مهمى در پيشگيرى از التهاب و سرطانى شدن سلول ها ايفا 
مى كند. عاليم اين سرطان مى تواند شامل مواردى همچون 
و  وزن  كاهش  روده،  حركت هاى  در  تغيير  مدفوع،  در  خون 

خستگى هميشگى باشد.
اسيدهاى چرب امگا 3

اسيدهاى چرب امگا 3 خانواده اى از اسيدهاى چرب اشباع 
سومين  بين  آن ها  دوگانه  پيوند  اولين  كه  هستند  نشده 
گرفته است.  قرار  كربنى  زنجيره  در  كربن  وچهارمين 
موادى  انسان  بدن  فعاليت  تنظيم  براى   3 امگا  اسيدهاى 

ضرورى هستند ولى در بدن ساخته نمى شوند.
سه اسيد چرب تشكيل دهنده خانواده امگا 3 عبارتند ازآلفا-

 (EPA)اسيد ايكوزاپنتانوئيك   ،(ALA) اسيد  لينولنيك 
اسيد  لينولنيك  آلفا-   .(DHA)اسيد دوكوزاهگزانوئيك  و 
در  و  سبزيجات  لوبيا،  انواع  از  برخى  گردو،  در   (ALA)
يافت  زيتون  روغن  و  كتان  بذر  سويا،  كانوال،  روغن هاى 
مى شود. دو اسيد چرب ديگر، يعنى ايكوزاپنتانوئيك اسيد 
(EPA) ودوكوزاهگزانوئيك اسيد (DHA) در ماهى همچون 
اين  دارند.  وجود  ماهى  مكمل هاى  و  روغن  در  و  سالمون 

اسيدهاى چرب از نظر تغذيه اى بسيار مهمند.
چرب  اسيد  اندازه  بيشترين  داراى  كتان  بذر  و  گردو  مغز 
امگا 3 در ميان مواد غذايى گياهى هستند. اسيدهاى چرب 
غيراشباع امگا 3 (با يك پيوند دوگانه در اتم كربن سوم) 
كه براى حفظ سالمت بدن ضرورى هستند، در داخل بدن 
نمى توانند ساخته شوند، لذا بايد آنها را از طريق غذاها به 
 3 امگا  چرب  اسيدهاى  تامين  منبع  بهترين  آورد.  دست 

ماهى است كه در انواع چرب آن بيشتر است.
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كه  اند  ساخته  را  اى  اسلحه  آلمانى  محققين 
مى توان با آن با سرعت قابل توجهى به ترميم 

بافت هاى سوختگى پرداخت.
محققين مركز BCRT آلمان اسلحه اى را با 
بردن  بهره  با  كه  اند  ساخته   SkinGun نام 
محل  ترميم  به  قادر  بنيادى  هاى  سلول  از 
سوختگى در بدن است. به كارگيرى اين وسيله 
طول درمان را كاهش و بهبود محل سوختگى 
افزايش  استاندارد  هاى  روش  به  نسبت  را 
 SkinGun از  استفاده  همچنين  دهد.  مى 
باعث التيام 200 برابر سريع تر محل سوختگى 

نسبت به روش هاى سنتى است.
به  نيازى  ديگر   SkinGun از  استفاده  با 
واقع  در  و  نيست  بنيادى  هاى  سلول  ترزيق 

هاى  سلول  توان  مى  وسيله  اين  شليك  با 
در  آنها  به  رساندن  آسيب  بدون  را  بنيادى 

كرد. مستقر  نياز  مورد  محل 
تحقيقاتى  تيم  اين  توسط  آمده  بدست  نتايج 
نشان مى دهد كه در 97.3 درصد از آزمايشهاى 
انجام شده توسط اسلحه SkinGun، آسيبى 
شدن  شليك  به هنگام  سلول هاى بنيادى  به 

وارد نشده است.
نحوه استفاده از SkinGun به اين گونه است 
نمونه  بيمار  سالم  پوست  از  پزشك  ابتدا  كه 
بردارى مى كند و سپس با توجه به نوع ساختار 
سلول هاى بنيادى بدن بيمار، آن را توليد و در 
SkinGun براى شليلك در موضع سوختگى 

قرار مى دهد.
فرد  به  منحصر  وسيله  اين  بكاريگيرى  با 
درمان  فرآيند  دقيقه   90 مدت  در  توان  مى 

در  را  است  شده  سوختگى  دچار  كه  فردى  به 
اورژانس بيمارستان انجام داد.

ساخت اسلحه اى براى ترميم سوختگى 

اسپيد والت كيف كارتى هوشمند است كه مى 
تواند 20 كارت مختلف را در خود جاى داده و 
امكان پرداخت تنها با يك ضربه (ان اف سى) 
را برايتان فراهم آورد. همچنين با بهره گيرى 
شما  مالى  مهم  هاى  ابزار  بلوتوثى،  سيستم  از 

هميشه همراهتان خواهند بود.
اين كيف كارت بسيار خالقانه طراحى شده و 
استفاده از آن راحت است. به عالوه اين ها از 
امينت بااليى نيز برخوردار است. ابعاد كيف 76 
در 120 در 5٫5 ميلى متر بوده و 65 گرم وزن 
دارد. به دليل فضاى كمى كه اشغال مى كند، 
مى توانيد آن را به آسانى در جيب خود حمل 

كيف  است  كافى  تنها  پرداخت  هنگام  كنيد. 
كارت خود را نزديك دستگاه كنيد.

تكنولوژى اين كيف يك ميدان مغناطيسى در 
آن  واسطه  به  كه  كند  مى  ايجاد  خود  اطراف 

عمل خواهد كرد.
هفته   4 تا  والت  اسپيد  شارژ  قابل  باترى 
استفاده را ساپورت مى كند. سيستم پسورد و 
محافظت  شما  كارت  اطالعات  از  انگشت  اثر 
خواهد كرد و چنان چه آن را گم كنيد، كيف 
براى  را  موجود  اطالعات  خودكار  طور  به 
كند.  مى  پاك  مالى  استفاده  سو  از  جلوگيرى 

اين كيف هوشمند 79 دالر قيمت دارد.

بطـرى،  درب  بـازكـننده  خـورشيدى،  شـارژر 
هـوشمند،  گـوشى  براى  مخـفى  جيب هـاى 
پاسپورت و كارت اعتبارى؛ بخشى از ويژگى هاى 

كوله فناورانه اى است كه مشاهده مى كنيد. 
خيال  با  مى توانيد  را   Lifepack كوله پشتى 
محيط هـاى  در  غـذا  خـوردن  هنگـام  راحـت 
را  موبايلتان  و  ببنديد  صندلى  پايه  به  عمومى 

هم شارژ كنيد.
از طريق يو اس بى شارژر تعبيه شده در كوله 
مى توانيد تا 12 بار آيفون 6 خود را جانى تازه 
بايد پاور بانك داخل كيف را  ببخشيد و بعداً 
شارژ  مجدد  استفاده  براى  و  زده  برق  به  نيز 

كوله  در  تعبيه شده  بلوتوث  اسپيكر  كنيد. 
مى تـواند موسيقى موردعالقه تـان را در هـر 

برساند. شما  گوش  به  مكانى 
ضدضربه بودن كوله بدان معناست كه با خيال 
راحت لپ تاپ را داخل آن قرار دهيد و ضد آب 
باران  زير  كه  معناست  بدين  نيز  كوله  بودن 
ابزار  شدن  خيس  واهمه  اينكه  بدون  راه رفته 

داخل كوله را داشته باشيد.
قيمت خرده فروشى كوله 249 دالر است اما اگر 
دالر  تنها 169  كند،  پيش خريد  را  آن  كاربرى 
مى پردازد و آن را در ماه اكتبر 2016 دريافت 

خواهد كرد.

خود،  ابتكار  تازه ترين  در  شائومى  كمپانى 
ساخت. كودكان  براى  هوشمند  ساعت 

نام  به  بوديم  آن  دنبال  مدتها  كه  چيزى 
كودكان  روى  تمركز  با   Mi Bunny

شد. بازار  وارد  چينى  كمپانى  توسط 
فاى،  واى  اتصاالت  انواع  ساعت  اين 
و  جاى داده  خود  در  را  جى پى اس  و  بلوتوث 
فشار  با  كه  است   SOS كليد  مهمتر  همه  از 
همچنين  و  گزارش شده  كودك  مكان  آن 
پيغام  تا  مى شود  ضبط  نيز  كودك  صداى 

شود. ارسال  صوتى 
دارد  را  قابليت  اين  همچنين  ساعت  اين 

جغرافيايى  محدوده  از  كودك  اگر  كه 
و  فعال شده  بالفاصله  شود،  دور  تعريف شده 
عالمت خطر آن به والدين و ... ارسال شود.

از  سيم كارت  صوتى  پيغام  وجود  دليل  به 
دارد. وجود  ساعت  روى  تعريف شده  قبل 

 Mi Bunny بـه  مـوسوم  هوشمند  ساعت 
موبايل  نوع  هر  با   Mitu watch يا 
سازگارى   4,2 نـسخه  از  بـاالتر  انـدرويدى 

مى كند. پيدا 
و  گرمى   37 وزن  ميلى آمپرى،   300 باترى 
ديگر  از  سيليكونى  بند  و  پالستيكى  بدنه 

است. هوشمند  ساعت  اين  مشخصات 

دوش  در   LED هاى  المپ  از  استفاده  با  اروپايى  شركت  يك 
حمام سيستم هشدار دهنده هوشمندى را براى صرفه جويى در 

مصرف آب حمام ابداع كرده است.
طى سال هاى گذشته براى صرفه جويى در آب حمام شيوه هاى 
متعددى از جمله تصفيه و استفاده مجدد از آب و افشاندن آب 
ابداع شده است اما اين بار يك شركت اروپايى اقدام به استفاده 
از المپ هاى LED بعنوان سيستم هشدار دهنده در دوش حمام 

كرده است.
در همين حال شركت «Hydrao» سازنده اين دوش هاى 
LED در طيف مختلفى از  هوشمند با استفاده از المپ هاى 
آب  در  جويى  صرفه  سيستم  نوعى  ساخت  به  اقدام  ها  رنگ 
حمام كرده است، ضمن اينكه انرژى اين المپ ها از طريق 

به  نيازى  و  شود  مى  تامين  دوش  داخل  در  آب  گرفتن  قرار 
نيست. باترى 

استفاده   LED هاى  المپ  از  حمام  هوشمند  دوش  ساخت  در 
شده است.

همچنين زمانى كه اين دوش هوشمند شروع به كار مى كند، 
طيفى از رنگ سبز نمايان مى شود و هنگامى كه مصرف آب به 
10 ليتر مى رسد، رنگ آن آبى و با رسيدن مصرف آب به 30 
ليتر رنگ آن نارنجى و زمانيكه مصرف آب به 50 ليتر برسد، 

رنگ قرمز نمايان مى شود.
اين دوش هوشمند قابليت كانكت به بلوتوث را دارد تا ميزان 
كاربر  سليقه  اساس  بر  را  نورها  بندى  رنگ  و  آب  مصرف 

كند. طراحى 

كيف كارت هوشمند

ديدن اين كوله فناورانه را از دست ندهيد

ساعت هوشمند 46 دالرى براى كودكان

دوش حمام هم هوشمند شد!!

نخستين هدست سينماى شخصى جهان كه به 
راحتى مى توان آن را حمل كرد وارد، بازارهاى 
جهانى شد. اين فناورى جديد كه در نگاه اول 
دسته كمى از يك هدفون ندارد توسط شركتى 
موسوم به Avegant در كاليفرنيا طراحى و 

ساخته شده است.
محصول جديد اين شركت Glyph نام دارد كه 
چيزى بيش از يك هدفون يا هدست پيچيده 
است. در قسمت ميانى هدفون Glyph يعنى 
جايى كه در صورت استفاده به عنوان سيستم 
گيرد،  مى  جاى  سر  روى  بر  موسيقى  پخش 
تعبيه  منحصربفردى  تصويرى  پخش  سيستم 
هدفونهاى  با  كامل  هماهنگى  در  كه  شده 
قابل  شخصى  سينماى  سيستم  آن،  قدرتمند 

حملى را تشكيل مى دهد.
وزن كم، يكى از مهمترين فاكتورهاى چشمگير 

در هدست Glyph به شمار مى آيد
فناورى  از  خالقانه  محصول  اين  ساخت  در 
شبكيه  تصويرى  به «فناورى  موسوم  جديدى 
 LED اى» استفاده شده است كه نور را از يك
به يك سرى آينه مى تاباند كه در نهايت به 
عنوان تصويرى باوضوح باال براى چشم انسان 
به نظر مى رسد. البته به گفته سازندگان اين 
دستگاه، Glyph را نمى توان هدست واقعيت 
آنكه همان  مجازى به شمار آورد اما از حيث 
سيستم صوت و پخش سينماى خانگى را در 
گرفته  قرار  كارشناسان  توجه  مورد  دارد  خود 
مى   Glyph هدست  از  استفاده  با  است. 
توان از تماشاى فيلم به گونه اى لذت برد كه 
گويى در يك سالن سينماى خانگى پخش مى 
فاكتورهاى  مهمترين  از  يكى  كم،  وزن  شود. 
چشمگير در هدست Glyph به شمار مى آيد.

ساخت نخستين هدست سينماى شخصى جهان

7 ون ونو و
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