
جوانان کدام ماراتن زنان و مردان برای حمله به بینی
کشورها بیشتر 
آنالین هستند؟ 

آمار جراحی غیر ضروری بینی، همچنان در اوج
جمع آوری پمپ های آب منازل 

از هفته آینده در استان 34
 قیمت برنج 

در استان کاهش یافت 2

نشاط اقتصادی  احساس می شود
عزم بر اصالح شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه است و این مسأله مورد 

اتفاق دولت و مجلس قرار دارد.
 مهم ترین گام های مؤثر که طی 50 روز گذشته در زمینه اقتصادی برداشته 
شده خوش��بختانه موج امید و اعتمادی که در فضای عمومی کشور ایجاد 
کرده و  در حوزه اقتصادی نیز نشاطی را به وجود آورده است. یکی از دوستان 
بنده در یکی از استان ها  گفت: در واحدهای تولیدی کسی به فکر تعدیل 

4نیروی جدید نیست که از کارگرانش عذرخواهی کند. 
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 بازارهاي جديد
  پیش روي تجارت خارجي

 چهار محال و بختیاری
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نبايد بگذاريد حرکت پرشتاب علمی کشور از دور بیفتد

پاکستان پروژه انتقال 
گازایران را اجرا می کند

 رویانیان عوامل فساد 
در فوتبال را اعالم کرد

مدیرعامل باشگاه پرس��پولیس تأکید کرد کلید فوتبال 
پاک و مب��ارزه با فس��اد در فوتبال تفاه��م همه اعضای 
خانواده بزرگ فوتبال به سمت اصالح فوتبال است. محمد 
رویانیان که برخی عوامل باشگاهش در ماجرای پرونده 
محسن قهرمانی محروم شده اند، دالیل و عوامل فساد در 
فوتبال ایران را معرفی کرد و خواس��تار رسیدن خانواده 
این رش��ته به تفاهمی کلی برای برط��رف کردن ناپاکی 

در فوتبال شد.
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 300 دستگاه اتوبوس
 در اصفهان باید نوسازی شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
گفت: در صورتی که عمر مفید اتوبوس ها پنج سال و 
نیم محاسبه شود، 300 دستگاه اتوبوس در اصفهان 

نیاز به نوسازی دارد.
س��ید عباس روحانی در گفتگو با خبرنگار فارس در 
اصفهان با اشاره به این که دولت باید به اتوبوس رانی ها 
به منظور نو س��ازی و تجهیز ناوگان خود کمک کند، 
اظهار داش��ت: اما طی چند سال گذشته هیچ کمکی 
از س��وی دولت برای خرید اتوبوس های جدید به این 

ناوگان نشده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان جوان کشور فرمودند: پیشرفت علمی باید درون زا و متکی به استعدادهای درونی باشد زیرا حرکت، جهش 
و رشد علمی از درون، زمینه ساز وزانت، اعتبار، ارزش و ابهت کشور و ملت اس��ت. به نقل از پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری، بیش از هزار نخبه 

جوان برتر دانشگاهی در گفت و شنودی دو ساعته با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب...

 برنامه جديد برای بازگشت
 به بازار نفت 

CNGدرپایانمهرماهگرانمیشود

»بازگشت لوک  خوش 
شانس« به جشنواره

اکران 150 فیلم انیمیشن 
کودکانه  در شهرکرد

تعیین قیمت تخم مرغ  تا هفته آینده

اردشیر دادرس رییس انجمن صنفی 
جای��گاه داران CNG در گفتگ��و 
با ایس��نا، با اعالم این ک��ه طبق وعده 
وزیر نف��ت قیم��ت CNG در اواخر 
مهرماه افزایش خواه��د یافت، گفت: 

 CNG آقای زنگنه به جای��گاه داران
قول دادند که مصوب��ه افزایش قیمت 
"CNG را از ش��ورای اقتصاد دریافت 
کنند.  رییس انجم��ن صنفی جایگاه 
داران CNG با اعالم این که تاکنون...

دبیر کانون انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: در نشست خبری 
بزرگداشت روز جهانی تخم مرغ، مسئوالن و نماینده های تولیدکنندگان به جمع بندی 

کاملی برای تعیین قیمت تخم مرغ نرسیدند که مقرر شد پس از بررسی در ...

مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی با اش��اره به افزایش توان 
عملیاتی ص��ادرات نف��ت ای��ران در خلیج ف��ارس همزمان با 
برنامه ریزی به منظور افزایش ظرفی��ت تولید و صادرات نفت، 
اعالم کرد: توان عملیاتی نفت کشور به حدود 5 میلیون بشکه 
در روز افزایش یافته است. سید پیروز موسوی در گفتگو با مهر با 
اشاره به برنامه ریزی های انجام گرفته به منظور افزایش ظرفیت 
و توان عملیاتی صادرات نفت خام ایران، گفت: همزمان با برنامه 

وزارت نفت به منظور افزایش ظرفیت تولید و ظرفیت صادرات 
نفت خام، ت��وان عملیاتی صادرات طالی س��یاه در پایانه های 
نفتی کشور افزایش می یابد. مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی 
ایران با اعالم این که در راس��تای این سیاست کالن، نوسازی 
و بازسازی اس��کله های نفتی، افزایش ظرفیت ذخیره سازی و 
بازرسی خطوط لوله و تأسیسات فراساحلی نفت ایران در دستور 

کار قرار گرفته است، تصریح کرد: هم اکنون...
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مدیرعامل ذوب آهن در دیدار با آیت  اهلل طباطبایي امام جمعه اصفهان عنوان کرد:

تولید روزانه ذوب آهن اصفهان از مرز 8 هزارتن گذشت

دکتر سعد محمدي مدیرعامل ذوب آهن به اتفاق چند تن از مدیران  شرکت طي دیدار 
با آیت اهلل طباطبایي نماینده ولي فقیه و امام جمعه اصفهان ، شرایط فعلی  کارخانه و 

همچنین  باشگاه را تشریح نمود. 
در این دیدار آیت اهلل طباطبایي ضمن ابراز خوشحالي از وضعیت رو به بهبود ذوب آهن  
اظهار داشت: باید از مخارج اضافه، کاسته و فرهنگ ورزش ترویج شود. در حال حاضر  
ورزش مسأله بسیار مهمي در دنیا محسوب مي شود. در این زمینه میهن عزیزمان نیز 
دستاوردهاي مهمي را کسب نموده است. وی گفت: ورزش سالمت و توانایي جسماني 

را به همراه دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. 

دکتر س��عد محمدي نیز در ابتداي این دیدار تصریح نمود: ذوب آهن نسبت به ابتداي 
سال شرایط بهتري دارد و در حال حاضر، تولید روزانه سه کوره از مرز8  هزار تن فراتر 
رفته است، همچنین باتري شماره یک تا بهمن ماه راه اندازي مي شود. وي ضمن اشاره 
به وضعیت معیشتي بازنشستگان افزود : ذوب آهن به تعهدات خود در قبال بازنشستگان 
عمل نموده و50 میلیارد تومان نیز جهت درمان رایگان بازنشس��تگان اختصاص داده 
است. دکترسعد محمدي ضمن اش��اره به برقراري آرامش در شرکت  تصریح کرد: هم 
اکنون با همدلي، همت و تالش پرسنل س��ختکوش ذوب آهن، بدهي مالیاتي خود را 
تقریبا با وزارت دارایي برطرف نموده اس��ت و شرایط معیشتي پرس��نل نیز نسبت به 
قبل بهتر شده و امید است با همدلی وتالش بیشتر پرسنل وحمایت مسئولین، ضمن 

افزایش تولید، شرایط مناسب تري حاصل گردد. 
  در ادامه  سعید آذري مدیرعامل باشگاه فرهنگي - ورزشي ذوب آهن، با اشاره به  پنج 
دهه فعالیت باشگاه گفت: طي این س��ال ها ذوب آهن دین خود را به ورزش کشور ادا 
کرده،  اما متأسفانه با چالش ها و اتفاقاتي مواجه گردید که با حضور دکتر سعد محمدي،  
تالش معاونین و مسئولین استان تنگناها کم کم در حال مرتفع شدن است. وي افزود:  
باشگاه  ذوب آهن طي س��ال ها حضور در عرصه ورزش کشور به زیرساخت ها، ورزش 
 همگاني و مردم  خدمات بس��یاري ارایه نموده اس��ت. در  بحث تربیت تیم هاي ملي، 
 ذوب آهن  طالیه دار تربیت ورزش��کاران والیتمداري بوده ک��ه مقتداي آنها حضرت 
علي )ع( است. آذري در پایان ضمن تشکر از مدیر عامل شرکت و سایر همکاران گفت: 
 س��ه نفر از بازیکنان تیم ملي والیبال که اخیرا مقام قهرماني آس��یا را کس��ب نمودند،

دست پرورده ذوب آهن هس��تند که این امر به عنوان  افتخاري درخشان  در کارنامه 
ورزش ذوب آهن ماندگار گردید.
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چهره روزيادداشت

 آيپک 
خواستار تشديد تحريم ها علیه ايران

گروهی متش��کل از نمایندگان دموکرات و جمه��وری خواه کنگره 
آمریکا از دولت »باراک اوباما« رییس جمهور این کشور خواستند تا از 
تمام تحریم های مصوب مجلس نمایندگان کنگره آمریکا علیه ایران 
استفاده کند تا بر اساس ادعای آنها، این تحریم ها مانع از دستیابی 

ایران به تسلیحات هسته ای شود.
بر اس��اس این خبر، 78 نف��ر از نمایندگان دو ح��زب کنگره آمریکا 
 در نامه م��ورخ 4 اکتبر خود به اوباما خواس��تار اجرایی ش��دن تمام 
تحریم های مصوب علیه ایران شده اند. بسیاری از این قانون گذاران 
که این نامه ضد ایرانی ب��ه اوباما را امضا کرده اند، به تازگی از س��فر 
 خاورمیانه به آمریکا بازگش��ته اند. ای��ن قانون گ��ذاران در نامه دو 
 صفح��ه ای خ��ود به اوبام��ا مدعی ش��ده اند ک��ه به ش��دت نگران 

چشم اندازهای یک ایران هسته ای هستند.

پاکستان پروژه انتقال گازايران را 
اجرا می کند

رییس مجلس ملی پاکستان با اشاره به مخالفت آمریکا با تکمیل خط 
لوله انتقال گاز ایران به پاکستان گفت: پاکستان با قدرت، این پروژه را 
اجرا می کند. علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی بر اهمیت 
تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران به پاکس��تان به عنوان پیش شرط 

توسعه روابط تهران- اسالم آباد تأکید کرد.
الریجانی روز سه شنبه در دیدار با سردار ایاز صدیق رییس مجلس 
ملی پاکس��تان در حاشیه نشس��ت مجمع اتحادیه بین پارلمانی در 
ژنو گفت: خط لوله صلح یکی از پروژه های مهمی است که منجر به 

توسعه همکاری های تجاری بین دو کشور خواهد شد.

حضور روحانی در دانشگاه تهران 
قطعی نشده است

داوری مسئول روابط عمومی دانشگاه تهران درباره دعوت مسئولین 
دانشگاه از رییس جمهور برای حضور در این دانشگاه در مراسم آغاز 
س��ال تحصیلی جدید، گفت: برنامه ری��زی و نامه نگاری های در این 

زمینه انجام شده، ولی هنوز حضور ایشان قطعی نشده است.
وی افزود: حضور رییس جمهور در دانش��گاه تهران به مناسبت آغاز 

سال تحصیلی و به دعوت مسئوالن دانشگاه است.
داوری درباره زمان حضور احتمالی رییس جمهور در دانشگاه تهران 
نیز گفت: برنامه ریزی ها برای هفته آینده است، ولی هنوز این مسأله 
قطعی نشده است. به گزارش تس��نیم، پیش از این و در آستانه آغاز 
سال تحصیلی نیز حضور رییس جمهور در جشن آغاز سال تحصیلی 
دانش��گاه تهران مطرح بود که همزمانی آن با سفر رییس جمهور به 

نیویورک این مسأله را به زمان دیگری موکول کرد.

 اعالم زمان تحويل
 دستبندهاي الكترونیكي

غالمحسین اسماعیلي رییس س��ازمان زندان های  کشور در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد: بر اس��اس قرارداد با پیمانکار قرار شد تا پایان 
 مهرماه سال جاري دستبندهاي الکترونیکي تحویل سازمان زندان ها

 شده و طرح اجرایي شود.
وي در پاس��خ به خبرنگار مهر مبن��ي بر این که آیا اج��راي طرح به 
صورت پایلوت انجام مي ش��ود، گفت: اجراي پایل��وت آن در تهران 
و اصفهان انجام ش��ده و مرحله بعد اجراي کلي طرح اس��ت. رییس 
سازمان زندان هاي کشور اظهار داشت: اردوگاه هاي معتادان زنداني 
در اصفهان و خراسان در حال بهره برداري است و اردوگاه تهران هم 
تا 95 درصد رشد فیزیکي داشته است و براي 5 درصد الباقي نیازمند 

بودجه هستیم.

 کاهش هزينه سفر به عتبات
 در دور جديد

مسعود اخوان مدیر کل عتبات عالیات س��ازمان حج و زیارت گفت: 
 اعزام زائران به عتبات عالیات عراق از روز دوشنبه در تمامی استان ها

 شروع شده اس��ت و متقاضیانی که برای این دوره ثبت نام کرده اند 
می توانند تا 22 آذرماه به عتبات مشرف شوند.

وی با اشاره به این که هزینه س��فر در این دوره کاهش داشته است، 
تأکید کرد: روند کاهش��ی هزینه عتبات عالیات از دو دوره قبل آغاز 
شده اس��ت، به طوری که در این دوره نیز هزینه سفر نسبت به دوره 

قبل حدود50 هزار تومان کم شده است.
مدیر کل عتبات عالیات س��ازمان حج و زیارت از انجام53 پرواز در 
هفته برای سفر به عتبات خبر داد و گفت: روزانه حدود 5 هزار نفر به 
عتبات عالیات از طریق مرزهای زمینی و هوایی اعزام می شوند که 

البته به مناسبت روز عرفه، اعزام زائران افزایش پیدا می کند.

رهبر معظ��م انقالب اس��المی در دی��دار نخبگان جوان کش��ور 
فرمودند: پیش��رفت علمی باید درون زا و متکی به اس��تعدادهای 
 درونی باش��د زی��را حرک��ت، جه��ش و رش��د علم��ی از درون،

زمینه ساز وزانت، اعتبار، ارزش و ابهت کشور و ملت است.
به نقل از پایگاه اطالع رس��انی مقام معظم رهب��ری، بیش از هزار 
نخبه ج��وان برتر دانش��گاهی در گفت و ش��نودی دو س��اعته با 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظ��م انقالب اس��المی به 
بیان دیدگاه ه��ا و دغدغه های خ��ود پرداختند و از زبان ایش��ان 
 با ضرورت ه��ا و ظرافت های »اس��تمرار پیش��رفت پرش��تاب و 
 درون زای علم��ی«، به عن��وان عامل اصل��ی دس��تیابی ایران به 

قله های رفیع »پیشرفت و اقتدار و آبادانی« آشنا شدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدار ب��ا جوانان عزیز نخبه را همچون 
همیشه، بسیار ش��یرین و الهام بخش و زمینه ساز اقدام و عمل در 
سیاست ها و برنامه ریزی ها دانستند و تأکید کردند: نخبگان جوان 

کشور، طراحان و مهندسان پیشرفت آینده کشور هستند.
ایشان با تأکید بر این که سیاست پیشرفت علمی پرشتاب، سیاست 
بنیادی نظام اسالمی اس��ت، گفتند: مجموعه مغز متفکرکشور و 
نظام به این نتیجه رسیده است که اگر گذر از دشواری ها و خطرگاه 
ها و لغزشگاه ها به چند رکن نیاز داشته باش��د، قطعا یکی از آنها 

پیشرفت علمی است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اس��تعدادها و توانایی های باالی 

کشور، خاطرنشان کردند: نخبگان جوان ایرانی قادرند کشور و ملت 
را به قله های پیشرفت همه جانبه برسانند. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای افزودند: استعداد نخبگان ایرانی در سطحی است که هر هدف 
علمی و فناوری را که زیرس��اخت آن در کشور وجود داشته باشد، 
محقق خواهند کرد. ایشان گفتند: علت آن که »پیشرفت علمی«، 
گفتمان اصلی کشور قرار گرفته، این است که پیشرفت واقعی، بدون 

پیشرفت علمی و فناوری امکان پذیر نیست.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: البته این پیشرفت علمی 
نیز باید درون زا و متکی به استعدادهای درونی باشد، زیرا حرکت، 
جهش و رشد علمی از درون، زمینه ساز وزانت، اعتبار، ارزش و ابهت 
کشور و ملت اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر این که 
درون زا بودن پیشرفت علمی، امکان تعامل محترمانه و برابر علمی 
و فناوری با کشورهای دیگر را فراهم می کند، گفتند: نخبگان جوان 
و همه مسئوالن و ملت ایران بدانند که تمرکز اصلی جبهه ای که 
امروز در مقابل نظام اسالمی قرار گرفته، جلوگیری از قدرتمند شدن 

علمی و فناوری ایران است.
ایش��ان تأکید کردند: در تحلیل همه حوادث و قضایای سیاسی، 
اقتصادی، منطق��ه ای و بین الملل��ی، باید این ن��گاه واقع بینانه 
 و کالن حاکم باش��د که جبهه پرقدرت��ی در دنیا وج��ود دارد که 
نمی خواهد ایران اسالمی به یک کشور و ملت قدرتمند در زمینه 

های مختلف به ویژه در علم و فناوری تبدیل شود.

رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به مقاالت برخی اندیش��مندان و 
برجس��تگان آمریکا و غ��رب در ابتدای پیروزی انقالب اس��المی 
افزودند: در این مقاالت به دستگاه سیاسی غرب هشدار داده می شد 
که انقالب اسالمی ایران به معنای تغییر یک هیأت حاکمه نیست، 
بلکه پیروزی انقالب اسالمی به معنای ظهور قدرتی جدید در منطقه 
غرب آسیاست که ممکن است این منطقه حساس و ثروتمند را از 
سلطه غرب خارج و یا تسلط آنها را دچار تزلزل کند و دنیای غرب را 

از لحاظ تکنولوژی و علمی نیز به چالش بکشد.
ایشان تأکید کردند: بعد از گذشت بیش از سه دهه، اکنون کابوس 
غربی ها و آمریکایی ها به واقعیت تبدیل شده و یک قدرت بزرگ 
ملی و منطقه ای سر برآورده است که فشارهای گوناگون سیاسی، 
اقتصادی، امنیتی و تبلیغاتی نتوانس��ته آن را از پ��ا بیندازد، بلکه 
حتی این قدرت بزرگ زمینه س��از اثرگذاری بر ملت های منطقه 
و هویت بخشی به مس��لمانان شده اس��ت. رهبر انقالب اسالمی 
با اش��اره به حوادث بسیار مهم منطقه و ش��مال آفریقا در  دوسال 
گذشته و عکس العمل آمریکا و غربی ها به آن، تأکید کردند: بیدار 
شدن ملت ها و ایستادن با دست خالی، در مقابل رفتار تحقیر آمیز 
غرب و آمریکا، حادثه بزرگی بود که البته بر خالف تصور غربی ها، 
هنوز تمام نش��ده اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: این 
حوادث، یک پیچ تاریخی بود که منطقه در حال عبور از آن اس��ت 
و سرنوشت آن هنوز نهایی نشده و غربی ها نیز نگران این حوادث 
هستند. ایشان خاطرنشان کردند: این حوادث مهم به برکت انقالب 
اسالمی است که از همان ابتدا بشارت دهنده ظهور یک قدرت ملی، 
عمیق، مؤمن، پابرجا، با استعداد و روبه رشد و اعتال بوده است. رهبر 
انقالب اسالمی در تبیین عوامل اس��تمرار این قدرت ملی، حفظ 
شتاب علمی کشور را، ضرورتی بسیار اساسی خواندند و خاطرنشان 
کردند: تحقق رسالت تاریخی انقالب اسالمی، نیازمند آن است که 
حرکت پرشتاب علمی کشور از دور نیفتد و سکته، وقفه یا تردید و 

تنبلی در آن به وجود نیاید.
ایشان جامعه پرطراوت نخبگان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی رییس 
جمهور را 4 رکن استمرار حرکت پرشتاب علمی کشور برشمردند و 
با اشاره به اهمیت فراوان معاونت علمی رییس جمهور افزودند: این 
معاونت و بنیاد نخبگان که زیر نظر آن است وظایف بسیار حساسی 

در روند پیشرفت علمی ایران بر عهده دارند.
ایشان در پایان سخنانشان جامعه نخبگانی را به تقوا و توجه بیشتر 
به معنویت توصیه کردند و افزودند: صفای دل و نورانیت نخبگان 
جوان، زمینه س��از جلب رحمت الهی و آسان شدن راه پیشرفت و 

ارتقای علمی خواهد بود.

رهبر معظم انقالب در ديدار نخبگان جوان کشور:

پای القاعده به قاهره رسیدنباید بگذارید حرکت پرشتاب علمی کشور از دور بیفتد
یک تش��کیالت جهادی موس��وم به »کتائ��ب الفرقان« 
مسئولیت حمله به یک مرکز اصلی شبکه های ماهواره ای 

در قاهره را بر عهده گرفت.
به گزارش رأی الیوم، تشکیالت جهادی کتائب الفرقان  
در یک نوار ویدئویی که در س��ایت یوتیوب منتشر شد، 
مسئولیت حمله به مرکز اصلی ش��بکه های ماهواره ای 

قاهره را پذیرفت و رسانه ها را »رسانه های کفر« نامید.
در این نوار ویدئویی، شلیک س��ه خمپاره به سمت مقر 
اصلی شبکه های ماهواره ای مشاهده می شود، اما تاکنون 

صحت این فیلم ثابت نشده است.
بر اس��اس این گزارش، گ��ردان مذک��ور در بیانیه خود 
همچنین اعالم کرد: برادران ش��ما در گردان های فرقان 
اعالم می کنند که مرکز اصلی شبکه های ماهواره ای را با 
دو خمپاره آر پی جی هدف قرار دادند تا رسانه های کفر 

بدانند که ما می آییم تا آنها را نابود کنیم.

سوءقصد به نخست وزير اردن
رسانه های عرب زبان از سوءقصد به نخست وزیر اردن در 

مسیر امان به استان اربد خبر دادند.
کاروان حامل عبداهلل النسور نخست وزیر اردن در مسیر 
اس��تان اربد واقع در شمال این کش��ور هدف تیراندازی 

قرار گرفت.
 این اقدام باعث ش��د وی به امان پایتخت اردن بازگردد.

محمد المؤمنی وزیر اطالع رس��انی اردن و س��خنگوی 
دولت با اع��الم این خبر اف��زود: خ��ودرو حامل عبداهلل 
النسور در شهر اربد هدف تیراندازی قرار نگرفت و به وی 

آسیبی نرسید.

 هدف تقسیم مسجداالقصی
 از زبان مشعل

مشعل رییس دفتر سیاس��ی جنبش حماس با اشاره به 
این که گروه های افراطی اس��رائیلی به عامل مؤثری در 
سیاست این رژیم تبدیل شده اند، تأکید کرد که تقسیم 
مسجداالقصی مقدمه ای برای ویرانی و تخریب آن است.

خالد مش��عل طی س��خنانی در لبنان به روند پرشتاب 
اجرای طرح عملی تقسیم مسجداالقصی و حرم شریف 
ابراهیمی اش��اره و تأکید کرد که تقسیم مسجداالقصی 
مقدمه ای برای تخریب آن اس��ت. وی گفت که مقاومت 
و انتفاضه از تخریب مس��جداالقصی جلوگیری کرد، اما 

مذاکرات سازش، خطرات علیه قدس را بیشتر می کند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 خود مردم
 تأمین کننده  امنیت  هستند 

دکتر روحانی/ رییس جمهور 

در نظام مردم س��االر، همه جا باید در کنار مردم باش��یم و رس��الت و 
مسئولیت اصلی بر دوش مردم عزیز ما باشد. 

امنیت نیز بر عهده مردم است. این مردم هس��تند که با ایمانشان، با 
اعتقادشان، با حضور مؤمنانه شان در سراسر این میهن پاک و عزیز، 
ایجاد امنیت می کنند.پلی��س در واقع در امنیت، م��ردم را حمایت 
می کند. باید به نقطه ای برس��یم که در هر محل��ه، انجمن آن محله، 
امنیت آن محل��ه را بر عهده 
داشته باشند و پلیس به عنوان 
حامی آن انجمن و مددکار در 
امنیت باشد. تا رسیدن به این 
نقطه راه خیل��ی طوالنی در 
پیش نداریم. گرچه نه دولت 
و نه نیروی انتظامی و پلیس، 
معلم مردم نیس��تند و مردم 

دانش آموز نخواهند بود.
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دادستان دیوان محاسبات انتخاب شد

جلسه رأی اعتماد به دادستان دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسالمی برگزار شد که 
طی آن فیاض شجاعی تنها گزینه دادستانی دیوان محاسبات که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه 

به صحن علنی معرفی شده بود، به عنوان دادستان این دیوان، انتخاب شد.

شناسايی عامالن  انتشار 
پیامک استامینوفن

شورای دستگاه های 
نظارتی تشكیل می شود

سردار سید کمال هادیان فر رییس پلیس فتای کش��ور در جمع خبرنگاران 
با اشاره به انتشار پیامک عدم استفاده از استامینوفن، گفت: متأسفانه وزارت 
بهداشت روزهای گذشته شکایتی را به صورت رسمی نسبت به انتشار این خبر 

نکرده بود و سه روز پیش شکایت آنها به دست ما رسید.
وی تأکید کرد: پلیس فتا ظرف این سه روز موفق به شناسایی سه تن از عوامل 
اصلی انتشار این پیامک شد. هادیان فر  گفت: منشأ انتشار این پیامک از یکی 
از استان های کشور بوده و هم اکنون مشغول بررسی انگیزه افراد در خصوص انتشار 
این پیامک هستیم. هادیان فر در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دست داشتن 
شرکت های داروسازی در انتشار این پیامک وجود دارد، گفت: انگیزه افراد هنوز 

مشخص نشده و اجازه دهید تا پایان تحقیقات، ما جزئیات خبر را اعالم کنیم.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی پارلمان طرح عضویت 
و لغو عضویت نمایندگان مجلس در شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر 
هیأت ها را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد6 و 7 این طرح را به تصویب 
رساندند. به موجب مصوبه مجلس، در قوانینی که برای انتخاب نماینده 
ناظر، کمیس��یون تخصصی تعیین نشده اس��ت، هیأت رییسه مجلس، 
کمیسیون تخصصی ذیربط را تعیین می کند. همچنین خانه ملتی ها مقرر 
کردند به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد کردن نظام نظارت، ارتقای 
بهره وری و تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از 
دو نفر از مسئوالن نظارتی هر حوزه با انتخاب رییس قوه، با حفظ استقالل 

هر یک از قوا در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل شود.

محمد خزاعی نماینده  ایران در س��ازمان ملل  گفت: ما به 
عنوان کشوری که همواره مورد هدف این پدیده )تروریسم( 
بوده ایم کامال از پیامدهای اعمال تروریستی برای قربانیان و 

همچنین جامعه آگاه هستیم.
سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین به تشریح اهداف 
تروریس��م دولتی از جمله به خطر انداخت��ن صلح، امنیت، 
حقوق اولیه انسان ها و از بین بردن توسعه فنی و علمی کشورهای 
در حال توسعه از طریق به قتل رساندن افراد نخبه کشورها 
پرداخت و با اشاره به شهادت چند دانشمند کشورمان افزود: 
این نمونه ها حاکی از چالشی است که امروز در عرصه مبارزه 
با این پدیده از جمله شیوه های برخورد دوگانه و گزینشی 
و همچنین تقسیم این پدیده به تروریسم خوب و بد روبه رو 
هستیم. سفیر کشورمان در سازمان ملل ضمن انتقاد به این 
نوع نگرش، نسبت به تضعیف اعتماد و همکاری بین المللی 
هش��دار داد و راهکار اصلی نهضت جهانی علیه تروریسم را 
اتخاذ شیوه ای همگن از س��وی جامعه بین الملل برشمرد.

وی با اشاره به پیشنهاد رییس جمهور در سخنرانی مجمع 
عمومی خود مبنی بر اع��الم و تحقق ایده »دنیای مخالف با 
خشونت و افراطی گری« خواستار توجه جامعه جهانی و به 
ویژه س��ازمان ملل متحد به این مقوله و در دستور کار قرار 

دادن آن توسط کمیته های ذیربط سازمان ملل شد.

یک روز پس از آن که ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس با 
حضور در پارلمان این کشور از توافق با ایران برای تعیین 
کاردار غیرمقیم خبر داد، روزنام��ه گاردین این اقدام را 
گامی مهم در جهت بازگشایی سفارتخانه های دو کشور 

توصیف کرده است.
هیگ مذاکرات هفته گذش��ته با وزی��ر خارجه و هیأت 
ایرانی در نیویورک را »بسیار مثبت تر« از گذشته توصیف 
کرده است. به گفته وی  ارتقای روابط با تهران قرار است 

بر اساس گام های دوجانبه صورت گیرد.
وزیر خارجه انگلیس ابراز امیدواری کرده است که روند 
کنونی به بازگشایی س��فارت انگلیس در تهران منتهی 
ش��ود. وی با بیان این که ماه های پی��ش رو از »اهمیت 
کم سابقه  ای« برخوردار است، گفت: آماده ایم تماس های 
بیشتری داشته باشیم. بنا بر توافق صورت گرفته، انگلیس 
و ای��ران هری��ک کارداری غیرمقیم تعیی��ن می کنند. 
همچنین مذاکراتی ه��م درمورد کارکنان مس��تقر در 
سفارتخانه ها صورت گرفته اس��ت. هیگ درمورد دولت 
جدید ایران به نمایندگان پارلمان گفته است: مشخص 
است که رییس جمهور و وزرای جدید ایران رویکرد بسیار 
مثبت تری در مقایس��ه با س��ال های اخیر دارند و شکی 

نیست که لحن مذاکرات با آنها متفاوت است.

هادی قوامی نماینده مجلس  با اش��اره به حذف سه دهک 
یارانه بگیران اظهار داشت: با توجه به کسر بودجه دولت در 
س��ال جاری و اصالحیه ای که به مجلس ارایه شده، موضوع 
حذف س��ه دهک برای بودجه س��ال جاری در نظر گرفته 

خواهد شد.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهادی 
در کمیته اقتصادی کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس در 
حال بررسی بیشتر بوده و هنوز به کمیسیون نرسیده است. 
این نماینده مجلس گفت: این موضوع در دس��تور کار است 
و راهکار اجرایی و ضوابط و دستورالعمل این موضوع توسط 
دولت انجام خواهد شد و مجلس دولت را موظف به حذف30 
درص��د از یارانه بگیران می کند. به گفته قوامی، شناس��ایی  
س��ه دهک از یارانه بگیران از طریق منابع درآمدی، مباحث 
مالیاتی، ثروت و امالک توسط دولت انجام خواهد شد و در 
این راستا بانک های اطالعاتی ثبت اسناد و امالک، اطالعات 
حقوق افراد، سازمان مالیاتی، بانک ها و دیگر منابع صورت 
خواهد گرفت. وی در پاسخ به این سؤال که بستر شناسایی 
حذف این س��ه دهک برای اعم��ال در اصالحیه بودجه 92 
دولت وجود دارد، بیان داشت: دو دهک را به راحتی می توان 
حذف کرد و یک دهک می ماند که با کمی تالش و شناسایی 

دقیق تر حذف خواهد شد.

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت نشست 
آتی کشورهای ۱+5 و ایران در ژنو از عزم جدی کشورمان 

برای حل  و فصل مسأله هسته ای ایران خبر داد.
علی الریجانی رییس  مجلس شورای اسالمی، در مصاحبه 
با کریستین امانپور گزارش��گر و مجری شبکه تلویزیونی 
س��ی ان ان، اعالم کرد که ایران درباره حل و فصل پرونده 
هسته ای کشورمان جدی است. الریجانی که در ژنو حضور 
داش��ت، گفت: می توان��م از جانب ایران بگوی��م که آماده 
هستیم. وی در ادامه افزود: اگر آمریکایی ها و دیگر کشورها 
می گویند که ایران نباید به س��مت بمب  هسته ای حرکت 
کند، آماده هستیم که این امر را به آنها نشان داده و ثابت 
کنیم ما چنین نیتی نداریم، بنابراین می توان این مس��أله 
را در زمانی بسیار کوتاه حل و فصل کرد. الریجانی تصریح 
کرد که غرب باید حق ایران برای غنی س��ازی اورانیوم را 
برای مقاصد صلح آمیز همان گونه که در معاهده منع اشاعه 
هسته ای اعالم ش��ده و ایران نیز آن را امضا کرده است، به 
رسمیت بشناسد. رییس مجلس شورای اسالمی کشورمان 
در ادامه گفت: اگر آنها می خواهند که با ما معامله کنند و یا 
انگیزه های پنهانی دارند و یا می خواهند ما را ترغیب نمایند 
که از برنامه هس��ته ای مان صرف نظر کنیم، این مذاکرات 

زمان زیادی خواهد برد.

بین الملل مجلسامور خارجه هسته ای

 درخواست خزاعی
 از سازمان ملل

 گام مهم تهران و لندن
 با تعیین کاردار

 حذف2دهک 
به راحتی امكان پذير است

 ثابت  می کنیم 
دنبال بمب اتم نیستیم
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 ۲۷۰ کیلومتر نهر
 در شهر اصفهان وجود دارد 

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت: نهره��ا یا مادی 
هایی که از زاینده رود جدا می ش��وند، ۷۸ عدد بوده که این تقسیم 
بندی بر اساس ۱۸سهم اصلی انجام می شود و هر سهم به نوبه خود 
تقسیمات دیگری هم داشته است. محسن رنجبر با اعالم این مطلب 
اظهار داشت: ۲۷۰ کیلومتر مادی اصلی در سطح شهر اصفهان وجود 
دارد و شهرداری برای ساماندهی مادی ها تصمیم گرفت انهار را به 
یک پارک خطی تبدیل کند از این رو از سال۸۲ به صورت جدی این 
مهم را در دستور کار خود قرار داد، به طوری که ساالنه ده ها میلیارد 

تومان به این منظور هزینه شده است. 

تقويت سیاست های تشويقی دولت 
در جهت احیای بافت فرسوده

 رییس کمیسیون شهرس��ازي، معماري، عمران و خدمات شهري با 
اشاره به این که ابعاد فرهنگی احیای بافت فرسوده از مباحث عمرانی 
آن بسیار پیچیده تر و سخت تر اس��ت، اظهار داشت: سیاست های 

تشویقی دولت در خصوص احیای بافت فرسوده تقویت شود.
رس��ول جان نثاری با بیان این مطلب گفت: بس��یاری از کشورها با 
معضل بافت فرسوده درگیر هستند و هر کدام تجارب خاصی در این 
زمینه به دست آورده اند. وی با بیان این که احیای بافت فرسوده ابعاد 
مختلف و پیچیدگی خاص خود را دارد، افزود: ابعاد فرهنگی احیای 
بافت فرسوده از مباحث عمرانی آن بسیار پیچیده تر و سخت تر است. 

بهره برداری ازبازار روز کوثر ۵ 
    مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري 
اصفهان اعالم کرد: ب��ازار روز کوثر ۵ در خیاب��ان همدانیان به بهره 

برداري مي رسد.
س��یدرضا حكیم فعال با بیان این خب��ر گفت:  ب��ازار روز کوثر ۵ به 
وس��عت ۵ هزار مترمربع یكي از بزرگ ترین بازارهاي روز شهرداري 

محسوب مي شود. 
وي با بیان این که بازار روز کوثر ۵ مجهز به پارکینگ اس��ت، افزود: 
یكي از مشكالت بازارهاي روز، نبود پارکینگ بود، از این رو احداث 

پارکینگ براي این بازار در نظر گرفته شد. 

واکسن جديد ماالريا تا ۲ سال آينده
یک شرکت داروسازی خبر داد که واکس��ن ماالریا که قرار است در 
۲ سال آینده به بازار عرضه شود یک چهارم مبتالیان به این بیماری 

انگلی را کاهش می دهد.
به نقل از یورونیوز، ش��رکت دارو س��ازی »گلكس��و اسمیسكالین« 
اعالم کرد که واکسن ماالریا که قرار است س��ال ۲۰۱۵ میالدی به 
بازار عرضه ش��ود، ۲۵ درصد از ابتال به این بیماری انگلی را کاهش 

خواهد داد.
این ش��رکت دارویی افزود: آزمایش این واکس��ن ب��ر روی کودکان 

آفریقایی از آمار مبتالیان به ماالریا کاسته است.

گشتی در اخبار

 وضعیت بحرانی
 زيست محیطی شرق اصفهان  

مهدی انصاری
معاون حفاظت محیط زیست اصفهان

وضعیت زیس��ت محیطی منطقه ش��رق اصفهان از نظ��ر منابع طبیعی 
بحرانی است.

خشكس��الی ها و نبود آب در استان س��بب خش��كی زاینده رود و تاالب 
بین المللی گاوخونی شده و خشكی این تاالب سبب بروز ذرات گرد و غبار 
در شرق اصفهان شده است و با  بروز ذرات گرد و غبار و برداشت شن و ماسه

بیابان زایی به شدت در منطقه 
شرق اصفهان رش��د پیدا کرده 
است. بیابان زایی یكی از عوامل 
ایج��اد ذرات گ��رد و غب��ار در 
محیط طبیعی می شود و کاشت 
فضای سبز و نهال کاری یكی از 
نیاز های موجود در منطقه شرق 
اصفهان برای مقابل��ه با پدیده 

بیابان زایی است.
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خبر ويژه
بهره برداري از ۴ بوستان محلي تا پايان آذرماه

  شهردار منطقه ۱۴ اصفهان اظهار داش��ت: تا پایان آذرماه سال جاري بوستان هاي گل رز، 
 امام محمدباقر)ع(، مهدی��ه و جلوان به بهره برداري رس��یده و در اختیار ش��هروندان قرار 

مي گیرد.

3

مدیر آب و فاضالب شهرس��تان اصفهان گفت: پمپ های آب 
منازل با حكم دادستانی از هفته آینده در اصفهان جمع آوری 
می ش��ود. مدی��ر آب و فاضالب شهرس��تان اصفه��ان گفت: 
پمپ های آب منازل با حكم دادستانی از هفته آینده در اصفهان 
جمع آوری می شود. حسین اثنی  عشری با اشاره به جمع آوری 
پمپ های آب منازل در اصفهان اظهارداشت: از هفته آینده با 
حكم دادستانی پمپ  های آب در اصفهان جمع آوری می شود.

وی افزود: ب��ه این دلیل پمپ های آب منازل جمع می ش��وند 

که برخ��ی از پمپ ها به صورت مس��تقیم بر روی ش��بكه آب 
قرار دارند.

مدیر آب و فاضالب شهرس��تان اصفهان تصری��ح کرد: زمانی 
که پمپ های آب روشن می شود، همسایگان اطراف با مشكل 
کمبود آب مواجه می شوند و ما در این زمینه حكم دادستانی 
گرفته ایم ک��ه ابتدا این منازل را شناس��ایی و س��پس اخطار 
می دهیم. وی ادامه داد: قصد داری��م، به مردم آموزش بدهیم 
که چگونه داخل منازل می توانند تانک آب زیرزمینی بگذارند.

اثنی عش��ری با بیان این که پس از نصب تانک آب اس��تفاده 
از پمپ اش��كالی ندارد، تأکید ک��رد:  پیش بینی کردیم که در 

پشت بام و در زیر زمین این تانک ها نصب شود.
وی افزود: در حال حاضر بهترین راه حل استفاده از تانک های 
آب است که  البته پس از نصب تانک استفاده از پمپ اشكالی 
ندارن��د. مدیر آب و فاضالب شهرس��تان اصفه��ان گفت: این 
پمپ های آب عالوه بر افت فش��ار آب به دلی��ل مكش، لوله ها 
را می ش��كند و هم برای ش��رکت آب و فاض��الب و هم برای 

شهروندان ضرر اقتصادی دارد.

رییس مرکز پزشكی حج و زیارت جمعیت هالل احمر گفت: 
یک زائر ۸۵ س��اله ایرانی که در مكه مكرمه دچار ایست قلبی 
ش��ده بود با انجام عملیات احی��ای موفق دوب��اره به زندگی 

بازگشت.
 سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس 
اظهار داشت: تیم پزشكی حاضر در اورژانس بیمارستان هالل 
احمر واقع در مكه مكرمه موفق به نجات یک زائر CPR و نجات 

وی از مرگ حتمی شدند.

ریاض با اش��اره به کهولت س��ن این زائر گفت: ای��ن زائر یک 
مرد ۸۵ ساله به نام نوراهلل یاوری از اس��تان اصفهان است که 
عازم سفر حج ش��ده و به محض اطالع به واحد امداد و انتقال 
بیمارس��تان در خص��وص ناراحتی قلب��ی این زائ��ر در هتل، 
بالفاصله وی را یک دس��تگاه آمبوالنس به بیمارس��تان هالل 
احمر اعزام شد که در حین انتقال عالئم حیاتی و ضربان قلب 
 بیمار از بین رف��ت و تیم امداد در همان زمان به ماس��اژ قلبی

 وی اقدام کردند.
وی در ادامه اظهار داشت: بالفاصله پس از ورود به بیمارستان 
برای بیمار که دچار ایس��ت قلبی و تنفس��ی ش��ده عملیات 
احیا توس��ط تیم تخصصی درمانی شروع ش��د و با تمهیدات 
 تیم پزش��كی بیم��ار ضرب��ان قلب بیم��ار پ��س از۲۰ دقیقه

 بازگشت.
رییس مرکز پزش��كی حج و زیارت درم��ورد آخرین وضعیت 
بیمار گفت: حال این زائر رو به بهبود اس��ت و اکنون در بخش 
مراقبت ه��ای ویژه و تحت نظر پزش��كان متخص��ص در حال 

درمان است.
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رییس کل سازمان نظام پزشكی ایران با بیان این 
مطلب که از نظر تعداد متقاضیان جراحی زیبایی 
بینی در دنیا مقام اول را داریم، گفت: سن تقاضا 

برای جراحی بینی رو به کاهش است.
به گزارش مهر، دکتر علیرضا زالی صبح چهارشنبه 
در چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی که در 
مرکز همایش های رازی برگزار شد، افزود: تقاضا 
برای جراحی بینی فی نفس��ه بد نیس��ت و نشانه 
نشاط و زیبایی خواهی ایرانیان است، اما پزشكان 
متخصص باید در انتخاب بیمار دقت کنند. وی با 
عنوان این مطلب که ایران در بحث راینولوژی در 
منطقه پیشتاز اس��ت و تجارب ارزنده ای در این 
زمینه دارد، گفت: برخی از تجارب و دستاوردهای 
ایران در حوزه گوش و حلق و بینی و جراحی سر 
و گردن بسیار شتابان و حیرت انگیز است و ایران 
با توجه ب��ه تجارب تكنیک و دان��ش خود در این 
زمینه در سال های اخیر فرآیندهای علمی و نوین 

سرافرازانه ای داشته است که به صورت دستاورد 
در نظام سالمت به نظاره آن نشسته ایم.

زالی ب��ه تع��داد متقاضی��ان جراح��ی بینی در 
ایران ک��ه در رده اول دنیا هس��تند، اش��اره کرد 
و اف��زود: گرایش جوان��ان به زیبایی ب��ه تنهایی 
نكته مثبت��ی اس��ت،  اما انج��ام عم��ل  زیبایی 
نی��از ب��ه بررس��ی ج��دی روانش��ناختی دارد، 
 چ��را ک��ه اضط��راب و دیگ��ر بیم��اری ه��ای

 روانی در جوانی می تواند دفرمیته های ظاهری و 
بینی باشد. وی به پزش��كان متخصص این رشته 
توصیه کرد که در انتخاب بیمار توجه کافی داشته 
باشند و با متانت و صبر و حوصله کافی و مصاحبه 

روانشناختی به بیمار توجه کنند.
زالی به تغییر س��ن اعمال جراحی بینی در ایران 
و انجام عم��ل جراحی بینی و زیبای��ی در ابتدای 
میانسالی اش��اره کرد و افزود: پزش��كان باید در 
انتخاب بیمار در این س��ن دقت الزم را داش��ته 

باش��ند، چرا که اگر اعمال جراحی در سنین باال 
انجام ش��ود با توجه به تغییرات پوس��ت، کاهش 
چربی و ترمیم زخم ها ممكن است که عمل دچار 

مشكل شود.
وی به مطالعات پژوهش��ی و عمده شكایت ها در 
عمل جراحی بینی اشاره داش��ت و افزود: عمده 
شكایت ها در عمل بینی مربوط به کسانی است که 

این اعمال را در سنین باال انجام می دهند.
رییس کل س��ازمان نظام پزش��كی ایران افزود: 
مجموع ش��كایت های جراحی های پالستیک و 
بینی ۸ درصد مجموع ش��كایات کل رش��ته های 
پزش��كی اس��ت. زالی تصری��ح ک��رد:۵۰ درصد 
ش��كایت کنندگان وضعیت بینی خ��ود را خوب 
ارزیاب��ی می کنند، ام��ا آن چیزی را ک��ه عنوان 
می کنند و دنبال آن هس��تند وضعیت خوب تری 
اس��ت. وی افزود: این همان انتظارات بیمار است 
که باید بررسی شود و نداش��تن نگاه واقع گرایانه 

مشكل اصلی در این زمینه است.
زالی ب��ه متخصصان گوش و حلق و بینی اش��اره 
داش��ت و افزود: عمل بینی باید ط��وری صورت 
بگیرد که بینی ب��ا همه اجزای صورت تناس��ب 
داشته باشد، چرا که بینی مهم ترین عنصر زیبایی 
صورت است و هیچ بخشی از نظر تقارن هندسی 
مثل بینی نیست، چرا که بینی ۵ شیار مختلف در 

اطراف خود دارد که باید به آن توجه کرد.
وی به پیش��رفت ه��ای نوی��ن جراح��ی بینی و 
جراحی پالس��تیک و تعداد روز افزون متقاضیان 
اشاره داش��ت و افزود: تمام این موارد یک فرصت 
استثنایی و طالیی را به وجود می آورد، اما در کنار 
آن باید به مس��ائل دیگری چون تنفس، بویایی و 

نتایج ارزنده جراحی دینی دقت داشت.
زالی افزود: اگر جراحی بین��ی به زیباترین حالت 
خود انجام شود، اما با اختالل تنفسی برای بیمار 
همراه باشد نتیجه خوبی ندارد، چرا که می تواند 
برای مدت های طوالنی از خواب تا زندگی روز مره 
فرد را تحت تأثیر بگذارد و زندگیش را مختل کند.

مس�ابقه م�ردان و زنان برای کس�ب 
اکثريت تعداد جراحی های زيبايی بینی

دبیر علمی چهارمی��ن کنگره راینول��وژی ایران 
گفت: تعداد متقاضیان مرد ب��رای عمل جراحی 
بینی رو به افزایش است.شاید بیست سال پیش 
۸۰ درص��د خانم ها متقاضی بودن��د و ۲۰ درصد 
آقایان، اما آمار متقاضیان جراحی بینی در ایران 
امروزه به نس��بت مس��اوی بین زن و مرد تقسیم 

شده است و می ترسیم آمار آقایان باالتر رود.
به گزارش خبرنگار بهداش��ت و درم��ان فارس، 
ابراهی��م رزم پ��ا در حاش��یه چهارمی��ن کنگره 
راینولوژی در س��الن همایش های رازی در جمع 
خبرنگاران، گفت: اعمال جراحی پالستیک بینی 
و صورت در ایران نس��بت به کشورهای خارجی 
ارزان تر و ب��ا کیفیت باالتری انجام می ش��ود و ما 
همواره متقاضیانی از کش��ورهای خارجی حوزه 
خلیج فارس و همسایه ایران برای انجام این اعمال 

جراحی داریم.
او افزود: با توجه ب��ه باال رفتن دالر و کم ش��دن 
ارزش پول ملی، هزینه این عمل های جراحی در 

ایران هزینه بس��یار پایینی برای خارجیان تلقی 
می شود، پس بهتر است به این جراحی به عنوان 
یک صنعت س��ودآور نی��ز نگاه کنی��م و متولیان 
امر با تبلیغات و تس��هیالت الزم کاری کنند که 
متقاضیان خارجی بتوانند خیلی راحت وارد کشور 
ش��وند و بدین صورت ارز نیز وارد کشور شود. وی 
تصریح کرد: اگر چه هزینه اعمال جراحی بینی و 
پالستیک در داخل کشور نس��بت به کشورهای 
خارجی ارزان تر است، اما برای متقاضیان داخلی 

این هزینه ها باالست.
وی به اقشار محروم کشور اش��اره داشت و افزود: 
بس��یاری از افراد جامعه از پ��س هزینه های این 
اعمال جراحی بر نمی آیند، چرا که بیمه ها پوشش 

جراحی بینی و زیبایی را نمی دهند.
رزم پا افزود: در بسیاری موارد برای درمان انحراف 
تیغه ش��اخک تیغه بینی یا برطرف کرد مش��كل 
انسدادی نیاز به جراحی بینی است اما بیمه ها تا 
اسم عمل جراحی پالستیک و بینی را می شنوند 
هزینه ها را قبول نمی کنند. او از بیمه ها درخواست 
کرد که حداقل آن قسمت عمل های جراحی بینی 
و پالستیک که مربوط به جنبه درمانی است تقبل 

کنند تا از بار هزینه ها از دوش مردم کاسته شود.
وی افزود: ای��ن را هم باید در نظر داش��ت که در 
بسیاری از موارد نمی تواند بدون انجام کار ظاهری 
بینی کار درمان داخلی آن را انجام داد و بسیاری 
از مشكالت تنفسی با انجام عمل زیبایی برطرف 

می شود.
وی در ادامه به افزایش عمل جراحی بینی در ایران 
اشاره داش��ت و افزود: در سال های اخیر تبلیغات 
ماهواره ای و رسانه ای باعث شده که حتی خیلی 
از آقایان نیز متقاضی عمل جراحی بینی ش��وند. 
امروزه جراحی بینی به نسبت مساوی بین زن و 
مرد تقسیم شده و ما می ترسیم آمار آقایان باالتر 
رود. وی پیشرفت های حوزه گوش و حلق و بینی 
و جراحی بینی را در حوزه جراحی آندوس��كوپی 
بینی و سینوس دانست و افزود: امروز بدون نیاز به 
عمل جراحی باز می توان با عوارض کمتر و دقت 
بیش��تر تومورهای قائده جمجم��ه و تومورهای 
پیشرفته بینی و سینوس را با جراحی آندوسكوپی 

بینی و سینوس انجام داد.

آمار جراحی غیر ضروری بینی، همچنان در اوج

ماراتن زنان و مردان برای حمله به بینی

SMS

مديرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

3۰۰ دستگاه اتوبوس در اصفهان بايد نوسازی شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: 
در صورتی که عمر مفید اتوبوس ها پنج سال و نیم محاسبه 
شود، 3۰۰ دستگاه اتوبوس در اصفهان نیاز به نوسازی دارد.

سید عباس روحانی در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان 
با اش��اره به این که دولت باید به اتوبوس رانی ها به منظور 
نو س��ازی و تجهیز ناوگان خود کمک کند، اظهار داشت: 
اما طی چند سال گذشته هیچ کمكی از سوی دولت برای 

خرید اتوبوس های جدید به این ناوگان نشده است.
وی به میزان عمر مشخص ش��ده برای فعالیت اتوبوس ها 

اش��اره کرد و ادامه داد: در گذش��ته میانگی��ن عمر مفید 
اتوبوس ها س��ه و نیم س��ال بوده، اما در سال های گذشته 
عمر مفید ناوگان اتوبوسرانی به پنج س��ال و نیم افزایش 
پیدا کرده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی 
اصفهان و حومه با اش��اره به تعداد اتوبوس های فرس��وده 
فعال در کالن ش��هر اصفهان تصریح ک��رد: در صورتی که 
عمر مفید اتوبوس ها پنج س��ال و نیم محاسبه شود،3۰۰ 
دستگاه اتوبوس در اصفهان نیاز به نوس��ازی دارد. وی به 
ارای��ه صحبت هایی مبنی ب��ر افزایش عم��ر اتوبوس های 
فعال در سطح شهر ها اش��اره کرد و افزود: در حال حاضر 
زمزمه هایی مبنی بر افزایش عم��ر مفید اتوبوس ها به ۱۵ 

سال شنیده می شود.
روحانی با بیان ای��ن که البته این موض��وع هنوز تصویب 
نش��ده اس��ت، تأکید ک��رد: در صورتی ک��ه افزایش عمر 
مفید اتوبوس ها به ۱۵ سال تصویب ش��ود، هیچ اتوبوس 
فرسوده ای در اصفهان وجود ندارد. وی با تأکید بر این که 
با فرسوده شدن و افزایش عمر اتوبوس های فعال در سطح 
ش��هر میزان خرابی این اتوبوس ها افزایش پیدا می کند، 
افزود: به دنبال این موضوع هزینه های تعمیرات و نگهداری 

اتوبوس های فرسوده نیز به میزان بس��یار باالیی افزایش 
می یابد. مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و 
حومه با اش��اره به این که با افزای��ش میانگین عمر مفید 
اتوبوس ها میزان آالینده های ناشی از اتوبوس ها نیز افزایش 
پیدا می کند، گف��ت: البته آالینده های ناش��ی از فعالیت 
اتوبوس ها نیز ناشی از سوخت مصرفی این خودرو هاست.

وی با بیان این که در حال حاض��ر اکثر اتوبوس های فعال 
در سطح شهر از سوخت دیزل اس��تفاده می کنند، اظهار 
داشت: سوخت دیزل غیر اس��تاندارد است و سوخت های 
غیر استاندارد سبب افزایش آالینده های ناشی از فعالیت 
اتوبوس ها می شود. روحانی با تأکید بر این که در حال حاضر 
ناوگان اتوبوسرانی با کمبود گاز برای فعالیت اتوبوس های 
گاز سوز خود در سطح شهر مواجه است، ادامه داد:  از حدود 
پنج سال گذشته تاکنون با کمبود سوخت گاز برای تردد 

اتوبوس های گاز سوز در سطح شهر مواجه هستیم. 
وی با اشاره به این که در حال حاضر نیز مشكل کمبود گاز 
برای فعالیت این اتوبوس ها همچنان وجود دارد، تصریح 
کرد: از حدود پنج س��ال گذش��ته تاکنون این مشكل در 

اصفهان وجود داشته است .

با حکم دادستانی صورت می گیرد؛

جمع آوری پمپ های آب منازل از هفته آينده در استان
ريیس مرکز پزشکی حج و زيارت؛

احیای زائر ايرانی پس از۲۰ دقیقه در مکه
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چهره روزيادداشت

فروش شماره های رند تلفن ثابت از 
350 هزار تومان تا 2 میلیون تومان

هم اکنون قیمت هر خط معمولی تلف��ن ثابت حدود 50 هزار تومان 
است، اما در مراکز مخابراتی سراسر کش��ور هر شماره  رند سفارشی 
تلفن ثاب��ت ۳50 هزار تومان، رن��د نقره ای ۷50 ه��زار تومان و رند 
طالیی ۲ میلیون تومان به فروش می ر سد. پس از تصویب آیین نامه 
ش��ماره های رند در هیأت مدیره ش��رکت مخابرات ایران در س��ال 
88، ش��ماره های رند برای فروش به مراکز مخابراتی س��پرده ش��د. 
طبق آیین نامه،  ش��ماره ها در قالب 4 گروه الماس، طالیی، نقره ای 
و سفارش��ی دس��ته بندی ش��د که به ترتیب گروه الماس بهترین و 

گران ترین شماره های رند بودند.

برپايی شانزدهمین نمايشگاه معماري 
و فناوري هاي نوين ساختمان 

ش��انزدهمین نمایش��گاه بین المللي معماري و فن آوري هاي نوین 
ساختمان ۲0 تا ۲4 مهر در محل نمایشگاه های بین المللی استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان دایر خواهد شد.
 در این دوره نمایشگاه ۱۳0 مش��ارکت کننده از استان های تهران، 
اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان ش��رقی و غربی و یزد در کنار 
نمایندگان فروش کشورهای آلمان، ترکیه، چین،  ژاپن، کره جنوبی، 
هلند، فرانسه، ایتالیا و سوئد در 8500 مترمربع فضای نمایشگاهی 

به نمایش محصوالت و خدمات خود می پردازند. 
انتخ��اب مش��ارکت کنندگان براس��اس ممیزی کیفی��ت خدمات 
ارایه دهن��ده و محصوالت، تأکی��د بر حضور ش��رکت های فعال در 
زمینه مدیریت هوشمند ساختمان و ش��رکت های ممیزی انرژی و 
بهینه سازی مصرف سوخت، عدم حضور مش��ارکت کنندگان سایر 
زیرگروه های ساختمان و تأسیسات و حضور مشارکت کنندگان در 
مبحث ظریف کاری ساختمان از نکات قابل توجه این نمایشگاه است 

که این دوره را از سال های گذشته متمایز می کند. 

3 سناريوی جديد افزايش تولید برق
مدیرعامل توانیر با تشریح سه سناریوی افزایش ظرفیت تولید برق 
ایران از س��اخت ۳ مزرعه جدید برق بادی خب��ر داد و اعالم کرد: با 
تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی حدود هشت هزار مگاوات 

به ظرفیت تولید برق بدون افزایش مصرف سوخت اضافه شود.
همایون حائری در گفتگو با مهر درباره برنامه های جدید صنعت برق 
به منظور افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر، گفت: به زودی سه 
قرارداد جدید با س��رمایه گذاران بخش خصوصی به منظور طراحی، 
ساخت، نصب و راه اندازی س��ه مزرعه جدید برق بادی امضا خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت توانیر با اعالم این که هر یک از این مزرعه های 
برق بادی از ظرفیت تولید حدود ۳50 م��گاوات برق تجدید پذیر و 
پاک برخوردار هس��تند، تصریح کرد: این س��ه مزرعه برق بادی در 
استان های قزوین، خواف خراسان و سیستان و بلوچستان راه اندازی 

خواهند شد.

شورای مشترک تجاری ايران و قطر 
تشکیل می شود

هیأت های تجاری ایران و قطر تش��کیل ش��ورای مش��ترک تجاری 
بازرگانی ایران - قطر را در آینده نزدیک مورد تأکید قرار دادند.

به نقل از ات��اق بازرگانی و صنای��ع و معادن ته��ران، اعضای هیأت 
رییس��ه اتاق تهران که در طول دو سال گذش��ته، توسعه مناسبات 
 اقتصادی و تجاری با همس��ایگان را در دس��تور کار ق��رار داده اند،

 این بار عازم قطر شدند. هیأت تجاری ایران و قطر در این دیدار نسبت 
به توس��عه مراودات تجاری با یکدیگر به مذاکره پرداختند. طرفین 
همچنین تشکیل شورای مشترک تجاری بازرگانی ایران - قطر را در 

آینده نزدیک مورد تأکید قرار دادند.

مرغ کیلويی 6500 تومان
س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار اعالم کرد: قیمت ش��یر خام همان 
نرخی اس��ت که در خردادماه تعیین ش��ده و تغییری نکرده اس��ت 
به گزارش خبرگ��زاری مهر، علی پورکاوه گفت: البته ممکن اس��ت 
هزینه تمام شده تولید ش��یر پاس��توریزه به دلیل افزایش تغییرات 
قیمتی محصوالت پتروش��یمی و بس��ته بندی، افزایش یافته باشد، 
اما قیمت شیر آزاد نشده است. وی تسهیل در تأمین ارز، ساماندهی 
حمل کاالهای اساس��ی به اس��تان ها، تأمین علوفه تولیدکنندگان 
فرآورده های لبنی و آغاز بررسی قیمت لبنیات با حضور نمایندگان 
سازمان حمایت و تش��کل خصوصی را، از محورهای مهم جلسه روز 
دوشنبه س��تاد تنظیم بازار اعالم کرد.پورکاوه افزود: قیمت مصوب 
مرغ بر اساس ارز ۲4۷8 تومان که در قانون بودجه آمده، 6500 تومان 
در هر کیلوگرم است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار از واگذاری قیمت 
گذاری مرغ به تش��کل ها خبر داد و بیان داش��ت: میانگین کشوری 
قیمت هر کیلوگرم مرغ 6500 تومان تصویب شده که اجرا می شود.

CNG در پايان مهرماه 
گران می شود

اجالس 30 کشور جهان 
درباره قیمت غذا

اردش��یر دادرس رییس انجمن صنفی جای��گاه داران CNG در گفتگو 
با ایس��نا، با اعالم این که طبق وعده وزیر نفت قیم��ت CNG در اواخر 
 CNG مهرماه افزایش خواهد یافت، گف��ت: آقای زنگنه به جایگاه داران
 قول دادند که مصوبه افزایش قیمت CNG را از شورای اقتصاد دریافت 

کنند.
 ریی��س انجمن صنف��ی جای��گاه داران CNG با اعالم این ک��ه تاکنون 
 افزای��ش قیم��ت CNG نهای��ی نش��ده اس��ت درم��ورد ن��رخ جدید 
کارم��زد ف��روش این س��وخت گف��ت: پیش��نهاد انجمن جای��گاه دارن 
"CNG افزایش کارم��زد از40 تومان به 85 تومان اس��ت، اما س��ازمان 
 حمای��ت از مصرف کنن��ده و تولید کنن��ده ۷5 تومان را پیش��نهاد داده 

است.

اجالس وزرای ۳0 کشور جهان درباره قیمت جهانی غذا تا ۱۱ اکتبر)۱9 
مهر( در رم ایتالیا برگزار می  شود. به نقل از سازمان خوار و بار و کشاورزی 
ملل متحد )فائو( وزیران۳0 کشور جهان در باره قیمت جهانی غذا گفتگو 
می کنند. رییس سازمان خوار و بار در نخستین اجالس وزرای۳0 کشور 
جهان گفت: مس��أله قیمت جهانی غذا به رغم بازار آرام دنیا پابرجاست.

به گفته ژوزه گرازیانو داسیلوا، تولید مناسب غالت در سال جاری حاکی 
از ذخیره مناسب و پایداری بیشتر قیمت در سال جاری است و شاخص 
قیمت غالت در سال جاری۲0 درصد کمتر از سال گذشته است. رییس 
س��ازمان خوار و بار جهانی افزود: اگرچه قیمت جهانی غذا کاهش یافته 
است، اما هنوز از سطح تاریخی اش باالست. وی هشدار داد، انتظار افزایش 

قیمت در سال آینده جهش وجود دارد.

نایب رییس اتحادیه صنف خدمات فني خودرو س��بک 
اصفهان گفت: لوازم یدکي ب��ي کیفیت و تقلبي با مارک 
شرکت هاي معتبر خودروس��از در بازار اصفهان افزایش 

یافته است.
روح اهلل چلونگر در گفتگو با مهر، اظهار داشت: در سال 
جاري قیمت خدمات و تعمیرات خودرو در اصفهان۱0 
ت��ا ۲0 درصد افزای��ش داش��ته، اما به دلیل مش��کالت 
 اقتصادي شاهد کاهش ۳0 درصدي مراجعات مردمي به 

تعمیرگاه هاي سطح شهر هستیم.
وي اف��زود: گراني اجناس ب��ه دلیل نوس��انات ارزي در 
بازار قطع��ات خ��ودروي اصفه��ان حتي تا م��رز ۳00 
 درصد هم رس��یده و از س��وي دیگر اجناس بي کیفیت

و تقلبي با بس��ته بندي کمپاني هاي بزرگ خودروس��از 
جهان در بازار افزایش یافته است.

این کارش��ناس صنعت خودرو با انتقاد از عدم نظارت بر 
واردات این گونه اجناس گفت: بسیاري از خودروهاي در 
حال حرکت در سطح شهر داراي نواقص فراوانی است که 
مالکان آن به دلیل مشکالت ذکر شده تمایلي به تعمیرات 
آن ندارند؛ به عبارت س��اده تر تا زماني ک��ه اتومبیل به 
 طور کامل از حرکت متوقف نش��ود آن را ب��ه تعمیرگاه 

نمي برند.

رییس اتحادی��ه خوار و بارفروش��ان اس��تان اصفهان از 
تأمین نی��از برنج بازار خب��ر داد و هرگونه افزایش قیمت 
برنج در کشور را غیرمنطقی و خارج از الگوهای اقتصادی 

بیان کرد.
مصطفی  بحق در گفتگو با ف��ارس گفت: اکنون نیاز برنج 
کشور تأمین ش��ده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود 
ندارد، لذا هرگونه افزایش قیمت در این مورد از الگوهای 
بازار تبعیت نمی کن��د. وی اظهار داش��ت: طی روزهای 
گذشته حتی برنج بین دو تا سه درصد هم کاهش قیمت 
داش��ته اس��ت. رییس اتحادیه خواروبارفروشان استان 
اصفهان با رد هرگونه افزایش قیمت برنج اظهار داش��ت: 
مردم طی این چند روز اخیر چنانچه با این پدیده مواجه 
شدند حتما از فروشندگان فاکتور بخواهند و آن را به اداره 

تعزیرات حکومتی ارایه کنند.
وی همچنی��ن در واکنش به این موضوع که بس��یاری از 
فروشندگان عدم کش��ت برنج در استان اصفهان را دلیل 
افزایش قیمت ها بیان می کنند، خاطرنشان کرد: به هیچ 
عنوان اینچنین نیست و استان اصفهان تنها نیم درصد از 
کل برنج کشور را تأمین می کند، پس عدم کشت در این 

استان نمی تواند مؤثر باشد.

مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی، ب��ا اش��اره به 
سیاست های این سازمان پس از لغو تحریم ها علیه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی از تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی 
برای حضور در بنادر ایران خبر داد و گفت: با لغو تحریم ها، 
حمل و نقل کشتیرانی افزایش پیدا می کند، زیرا تحریم ها 

موجب کاهش حمل کشتیرانی شده بود.
به گزارش مهر، عطاءاهلل صدر درمورد سیاست های سازمان 
بنادر پس از رفع تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه کشتیرانی 
اظهار داشت: کش��تیرانی ایران خوش��بختانه با تالشی که 
انجام داد تحریم ها را نقض کرد که این مسأله اقدام مبارک 
و خوبی بود، زیرا تحریم ظالمانه ای بر علیه کشتیرانی ایران 
اعمال ش��ده بود که بخش قابل توجهی از کش��تیرانی ما را 
متوقف کرده ب��ود. وی افزود: طبیعی اس��ت که ما به عنوان 
دستگاه متولی حمل و نقل دریایی در این زمینه  پشتیبانی 
الزم را انجام می دهیم و تاکنون هم هرگونه حمایتی که از 

کشتیرانی الزم بود را انجام دادیم.
وی  با بیان این که یک امر ناحق بر علیه کشتیرانی جمهوری 
اس��المی انجام ش��ده افزود: کش��تیرانی ایران بزرگ ترین 
کش��تیرانی منطقه اس��ت و ن��اوگان ما باالتری��ن ظرفیت 

کشتیرانی را دارد.

    
مدیرکل دامپزش��کي اس��تان اصفهان گفت: نخستین 
کارخانه تولید روغ��ن خوراکي طیور با منش��أ دامي در 
کش��ور همزمان ب��ا هفت��ه دامپزش��کي در اصفهان به 

بهره برداري رسید.
به گزارش ایمنا اکبر حسیني در آیین افتتاح این کارخانه 
با اش��اره به ظرفیت تولید روزانه۳0 تن روغن خوراکي 
طیور در اس��تان اصفهان،  اظهار داش��ت: راه اندازي این 

کارخانه در استان و کشور یک ضرورت اساسي است. 
وی افزود: با سرمایه گذاري ها در این بخش از دامپزشکي، 
تولید پروتئین هاي خوراکي غني شده دام و طیور و تأمین 
بخشي از انرژي جیره غذایي توسط این گونه روغن هاي 
خوراکي، ظرفیت تولید گوش��ت مرغ در استان افزایش 
می یابد. مدیرعامل کارخانه تولید روغن خوراکي طیور 
استان اصفهان نیز در ادامه مراسم از سرمایه گذاري۱0 
میلیارد ریالي بخش خصوصي در راه اندازي یک س��اله 
این کارخانه خبر داد و اظهارداش��ت: ای��ن مجموعه در 
فضایي به وسعت800 مترمربع همراه با آزمایشگاه مجهز 
کنترل کیفیت محصول احداث شده است. با راه اندازي 
این کارخانه ۳5 فرصت ش��غلي مس��تقیم و 80 اشتغال 

غیرمستقیم فراهم شده است. 

برنج سرمایه گذاریخودرو طیور

افزايش نرخ  قطعات  خودرو 
در بازاراصفهان

 کاهش3 درصدی
 قیمت برنج

 تمايل سرمايه گذاران
 برای حضور در بنادر

افتتاح  نخستین کارخانه 
تولید روغن خوراکي طیور 

اخبار کوتاه

4
تعميرات اساسي ۵ واحد پااليشگاه اصفهان در مدت ۶۰ روز

    رییس تعمیرات ش��رکت پاالیش نفت اصفهان گفت: تعمیرات اساس��ي واحد هاي آیزوماکس و 
هیدروژن شماره یک، آمین کنتکتور شماره یک و کاهش گران روي شماره یک و دو این شرکت با 

قطع خوراک با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال آغاز شد.
 نشاط اقتصادی

 احساس می شود
رییس دفتر رییس جمهور

محمد نهاوندیان
عزم بر اصالح شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه است و این مسأله مورد 

اتفاق دولت و مجلس قرار دارد.
 مهم ترین گام های مؤثر که ط��ی 50 روز گذش��ته در زمینه اقتصادی 
برداشته شده خوش��بختانه موج امید و اعتمادی که در فضای عمومی 
کشور ایجاد کرده و  در حوزه اقتصادی نیز نشاطی را به وجود آورده است. 
یکی از دوس��تان بنده در یکی از اس��تان ها  گفت: در واحدهای تولیدی 
کس��ی به فکر تعدیل نیروی 
جدید نیست که از کارگرانش 
عذرخواهی کند. موتور اصلی 
تغییر شرایط اقتصادی، ایجاد 
رونق و رسیدن به اهداف سند 
چشم انداز مردم است. تسهیل 
فعالیت اقتصادی و برداش��تن 
موانع از اقدامات دولت به شمار 

می رود. 
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مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی با اش��اره به افزایش توان 
عملیاتی ص��ادرات نفت ای��ران در خلیج ف��ارس همزمان با 
برنامه ریزی به منظور افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت، 
اعالم کرد: توان عملیاتی نفت کشور به حدود 5 میلیون بشکه 
در روز افزایش یافته است. سید پیروز موسوی در گفتگو با مهر 
با اش��اره به برنامه ریزی های انجام گرفته به منظور افزایش 
ظرفیت و ت��وان عملیاتی ص��ادرات نفت خام ای��ران، گفت: 
همزمان با برنامه وزارت نفت به منظور افزایش ظرفیت تولید 
و ظرفیت صادرات نفت خام، ت��وان عملیاتی صادرات طالی 

سیاه در پایانه های نفتی کشور افزایش می یابد.
مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی ایران با اعالم این که در 
راستای این سیاست کالن، نوس��ازی و بازسازی اسکله های 
نفتی، افزایش ظرفیت ذخیره س��ازی و بازرسی خطوط لوله 
و تأسیسات فراس��احلی نفت ایران در دستور کار قرار گرفته 
است، تصریح کرد: هم اکنون عملیات اجرایی و ساخت چهار 
مخزن هر یک با ظرفیت ذخیره سازی یک میلیون بشکه نفت 

خام از پیشرفت حدود ۷0 درصدی برخوردار است.
این مقام مسئول با اش��اره به هماهنگی با سایر شرکت های 
نفتی کشور به منظور تأمین بخشی از کاال و تجهیزات مورد 
نیاز این مخازن ذخیره سازی، اظهار داشت: همچنین بخشی 
از کاالها هم اکنون وارد گمرگ شده و مابقی کاالی مورد نیاز 

هم توسط سازندگان داخلی تامین شده است.
وی با بیان این که تأمین کاال منجر به ش��تاب در س��اخت و 

تکمیل مراحل اجرایی این چهار مخزن ذخیره سازی نفت خام 
شده است، بیان کرد: با بهره برداری از این مخازن تا بهمن ماه 
س��ال جاری در مجموع ظرفیت ذخیره سازی نفت در پایانه 

نفتی خارک  به حدود ۲8 میلیون بشکه افزایش می یابد.
به گفته این عضو هیأت مدیره شرکت پایانه های نفتی مخازن 
جدید و در دست ساخت نفت در پایانه خارک  در ردیف یکی 
از بزرگ ترین مخازن نفتی جهان قرار دارد.موسوی با تأکید 
بر این که همزمان با س��اخت مخازن جدید ذخیره س��ازی 
نفت، نوسازی و بازس��ازی اس��کله های نفتی هم در اولویت 
قرار دارد، تبیین کرد: در حال حاضر مراحل کامل نوس��ازی 
و بازسازی اس��کله های نفتی پایانه نفتی خارک  انجام شده 
 است. مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی با یادآوری این که

 انجام ای��ن عملیات منجر ب��ه افزایش پایداری ت��وان فنی و 
عملیاتی صادرات نفت کشور از پایانه خارک  در خلیج فارس 
ش��ده اس��ت، تبیین کرد: در ش��رایط فعلی به طور همزمان 
امکان پهلوگیری 6 فروند نفتکش غول پیکر در اس��کله های 
پایانه نفتی خارک  فراهم ش��ده اس��ت. این مقام مسئول در 
پاسخ به این سؤال مهر که هم اکنون توان عملیاتی صادرات 
نفت ای��ران در پایانه خارک ب��ه چند میلیون بش��که در روز 
افزایش یافته اس��ت، گفت: با مجموعه اقدامات نوس��ازی و 
بازسازی اس��کله های نفتی و تأسیس��ات تخلیه و بارگیری، 
توان عملیاتی نفت کش��ور به حدود 5 میلیون بشکه در روز 

افزایش یافته است.

دبیر کانون انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم گذار 
گفت: در نشس��ت خبری بزرگداش��ت روز جهان��ی تخم مرغ، 
مس��ئوالن و نماینده های تولیدکنندگان به جمع بندی کاملی 
برای تعیین قیمت تخم مرغ نرسیدند که مقرر شد پس از بررسی 
در کارگروه های تخصصی، قیمت پیش��نهادی در جسله هفته 
آینده ستاد تنظیم بازار بررس��ی و تعیین شود. به گزارش ایسنا 
سید فرزاد طالکش که در نشست خبری بزرگداشت روز جهانی 
تخم مرغ گفت:  قیمت منطقی برای هر کیل��و گرم تخم مرغ در 
بازار مصرف کیلویی 6۲00  و ش��انه ای ۱۲ ه��زار و 400 تومان 
خواهد بود که البته مسلما چنین قیمت هایی برای این محصول 
در نظر گرفته نمی شود. وی افزود: دولت باید برای جلوگیری از 
ضرر و زیان بیش از حد مرغداران بخش��ی از صادرات را خارج از 
نظام تنظیم بازار تعریف کند و در صورت افزایش قیمت و مجبور 
شدن به واردات برای کنترل قیمت، آن را محدود نکند، چرا که 
بازار جهانی متقاضی این فرآورده پروتئینی بوده و به جایگاه ایران 
به عنوان صادرکننده لطمه وارد می شود. طالکش تصریح کرد: 
دولت به جای دخالت های مکرر در بازار تخم مرغ بهتر است دست 
از سر این صنعت بردارد تا نظام عرضه و تقاضا قیمت آن را مشخص 
کند و در این صورت تولید و بازار ثبات بیش��تری پیدا می کند و 
می توان امیدوار بود که دیگر مردم شاهد نوسانات بسیار در بازار 

تخم مرغ نیستند.
 او ادامه داد: در صورت آزاد س��ازی بازار حتی اگر قیمت هر عدد 
تخم م��رغ۱00 تومان هم افزای��ش یابد مردم فش��ار چندانی را 

متحمل نمی شوند، البته می توان از طریق اجرای طرح هایی مانند 
شناس��نامه دار کردن تخم مرغ و حک کردن قیمت بر هر عدد از 
این محصول از تضییع حقوق مصرف کنندگان و س��وء استفاده 
سودجویان جلوگیری کرد. طالکش اظهار داشت: مصرف سرانه 
تخم مرغ در کشور نسبت  به سال های گذشته افزایش  مناسبی داشته 
و به ۱9۱ عدد رسیده است، اما هنوز با میزان مصرف در کشورهای 
توسعه یافته ای مانند ژاپن فاصله ی زیادی دارد.وی افزود: مصرف 
سرانه تخم مرغ در سال 89 کمتر از میانگین جهانی و حدود ۱60 
عدد بود، اما با فعالیت های ترویجی انجام شده، میزان مصرف این 
فرآورده پروتئینی افزایش مناسبی داشته و به ۱9۱ عدد رسیده به 
همین دلیل کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان 
مرغ تخم گذار امسال را سال آش��تی با تخم مرغ نام گذاری کرد.

او افزود: میزان مصرف س��رانه تخم مرغ در کش��ور با کشورهای 
توسعه  یافته فاصله ی زیادی دارد که در همین راستا مراسم روز 
جهانی تخم مرغ با شعار » کودکی با نشاط، بزرگسالی سالم با یک 
تخم مرغ در روز « برگزار می شود. وی با اشاره به این که ایران رتبه 
دهم تولید تخم مرغ را دارد، اظهارداشت: گرچه تخم مرغ بر اساس 
تورم و گران شدن مواد اولیه مصرفی مشابه سایر کاالهای غذایی 
دیگر افزایش قیمت داشته، اما قیمت این محصول نه تنها گران 
نیس��ت، بلکه در مقایسه با س��اده ترین و کم خاصیت ترین مواد 
غذایی مردم حتی برای قشر متوسط وضعیف، همچنان از قیمت 
پایینی برخوردار است و مردم حداقل در شش ماه از سال تخم مرغ 

را به زیان مرغداران خریداری می کنند.

دولت به جای 
دخالت های مکرر 
در بازار 
 مرغ بهتر است 
دست از سر اين 
صنعت بردارد 
تا نظام عرضه و 
تقاضا قیمت آن را 
مشخص کند

 با مجموعه اقدامات 
نوسازی و بازسازی 
اسکله های نفتی و 
تأسیسات تخلیه 
و بارگیری، توان 
عملیاتی نفت کشور 
 به حدود
 5 میلیون بشکه  در  روز 
افزايش يافته است

دولت دست از سر تخم مرغ بردارد!توان صادرات نفت 5 میلیون بشکه شد

تعيين قيمت تخم مرغ تا هفته آينده برنامه جديد برای بازگشت به بازار نفت 



 »بازگشت لوک 
خوش شانس« 

 برزیستگان
 در هامون 

نمایش فیلم»بازگش��ت لوک خوش ش��انس« با بازی ق��درت اهلل ایزدی 
)آقارشید( به دو سانس سینماهای مردمی جشنواره اضافه شد. 

برهمین اساس قرار است روز پنج شنبه۱۸ مهر ساعت۱۴ در سالن شماره 
یک سینما قدس این فیلم سینمایی روی پرده رود.

 این فیلم همچنین در ساعت۱۵:۳۰روز جمعه۱۹ مهر در سینما ساحل 
اکران خواهد ش��د. »بازگشت لوک خوش ش��انس« به کارگردانی مجید 
کاشی فروش��ان و تهیه کنندگی علی اکبر بکتاشیان ساخته شده و در آن 
قدرت اهلل ایزدی )آقا رشید(، فتحعلی اویسی، سیاوش خیرابی و تعدادی 
از هنرمندان س��ینما و تئاتر اصفهان بازی کرده اند. این فیلم با همکاری 
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در ژانر کودک تهیه شده 

است.

نمایشگاه آثار حجم سمیرا دانش زاده با عنوان »برزیستگان«۱۹تا ۲۴ آبان از 
ساعت۱۶ تا۲۰  در گالری هامون اصفهان به نمایش در می آید.

س��میرا دانش زاده در این باره گفت: در این نمایشگاه حدود۱۴ اثر حجمی با 
تکنیک ریخته گری چدن و با ارتفاع حداکثر۴۰ سانتیمتر به نمایش درخواهد 
آمد. وی افزود: ایده اصلی این مجموعه برگرفته از  مفرغ های لرستان و به طور 
کلی تمدن لرستان است؛ تمدنی که ما امروز به آن افتخار می کنیم و در طول 
تاریخ شش بار به طور کامل از بین رفت و دوباره ساخته شد. نام این مجموعه 
 هم به نوعی به زندگی  این آدم ها و نوع برتری که در این زیس��تن دارند اشاره 
دارد. این هنرمند مجسمه س��از همچنین خاطر نش��ان ک��رد: مجموعه اول 
برزیستگان پیش از این در گالری الله تهران و گالری ارگ کرج به نمایش در 

آمده است.

یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی

جوانه ها

»مرغ دریایی«  بر صحنه فرشچیان 
نمایش »مرغ دریای��ی« به کارگردانی قادر طباطبایی و بر اس��اس متنی از ژان میش��ل ریب و 
با بازنویس��ی آرمان عزیزی، از۲۰ تا ۲7 مهرماه هر شب در مجتمع فرش��چیان به روی صحنه 

خواهدرفت. آرمان عزیزی، احسان خادمی و قادر طباطبایی زواره بازیگران نمایش هستند.

5

»عملیات مهدکودک« باالترین امتیاز 
آرای مردمی را به دست آورد

در دومی��ن روز از بیس��ت و هفتمین 
جش��نواره بین المللی فیلم کودک و 
نوج��وان »عملی��ات مهدک��ودک« 
توانست بیشترین آمار رأی مردمی را 

به خود اختصاص بدهد. 
مه��دی س��جاد زاده اظهار داش��ت: 
»عملیات مهدک��ودک« با اختصاص 
۱/۴۴ درصد امتیاز از دیدگاه مردم در 
دومین روز از جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. وی با اشاره به این 
که »تنهای تنهای تنها« از دیگر فیلم های شرکت کننده در بخش مسابقه 
است که در روز نخست،۱۳صدم درصد امتیاز را به خود اختصاص داده بود، 
افزود: این فیلم که به کارگردانی احس��ان عبدی پور است، در روز دوم۵۲ 
صدم درصد امتیاز مثبت را به خود جل��ب کرد. دبیر کمیته آرای مردمی 
تصریح کرد: »دل بی قرار« نیز با ۴۶ صدم درصد امتیاز در مقام سوم این 
روز قرار گرفته است. وی با اشاره به این که »فصل بلوغ« با ۳۹ صدم درصد 
امتیاز در رده بعدی قرار دارد، بیان کرد: »افسانه سرزمین گوهران« نیز با 
۲7 صدم درصد امتیاز در جایگاه بعدی است. سجاد زاده به فیلم دیگری 
اشاره و تأکید کرد: »س��فر زمان« فیلم بعدی است که در روز دوم بیست 
و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان۲۳ صدم امتیاز از 

نظرات مردم اصفهان را به خود اختصاص داده است.

 میهمانان خارجی 
مبلغان جشنواره  هستند

دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
گفت: میهمان��ان خارج��ی، مبلغان 
جشنواره اصفهان و کشور هستند که 
باید از فرصت حضور آنها در جشنواره 
برای اشاعه فرهنگ اصفهان به جهان 
ب��ه خوب��ی اس��تفاده ک��رد. مجتبی 
شهیدی اظهار داش��ت: سال گذشته 
فراخوانی داده شد که ۲۵۰فیلمنامه از 
فیلمسازان اصفهانی به دست رسید. 
وی افزود: با این آمار باال متوجه شدیم که فیلمسازان اصفهانی در عرصه 
فیلمسازی تبحر دارند و به همین دلیل امسال را برای فیلمسازی در نظر 
گرفته ایم. شهیدی بیان کرد: ۱۲ فیلم کودک از اصفهان وارد جشنواره شده 
اس��ت و امیدواریم این فیلم ها به کس��ب جایزه نیز نائل شوند. وی افزود: 
امسال۱۰۰ میهمان خارجی در جش��نواره حضور دارند که به طور قطع 
مبلغان خوبی برای جشنواره و شهر اصفهان در کشور های خود می شوند.

 77 فیلم در سینماهای استان
 اکران می شود

در سومین روز از بیس��ت و هفتمین 
جش��نواره فیلم ه��ای ک��ودکان و 
نوجوانان، 77 فیلم س��ینمایی کوتاه، 
نیمه بلند و بلند در اصفهان نمایش داده 
می شود. به گزارش خبرگزاری فارس از 
اصفهان، بیست و هفتمین جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان در اصفهان در 
حال برگزاری اس��ت و در روز س��وم، 
برگ��زاری این جش��نواره 77 فیلم به 

نمایش گذاشته می شود. 

»نفوذ« در بازار موسیقی 
آلبوم موسیقی »نفوذ«، کاری از فرید یدالهی از سوی انتشارات رهگذر 
هفت اقلیم منتشر و روانه بازار موسیقی ش��د. »نفوذ« آلبومی است بی 
کالم که عمده قطعات آن به صورت تکنوازی و دونوازی ضبط شده است. 
این آلبوم شامل۱۰ قطعه است که عنوان آنها فریاد، جادو، بارقه، برمودا، 
شوق، گفتگو، باد، شوکا، فرودمن و برخورد است.گفتنی است مقدمه این 
آلبوم را سید علیرضا میرعلی نقی با عنوان » شوکای چاالک و فرودوی 

در مسیر تندباد« نگاشته است. 
وی در این یادداشت آورده اس��ت: این آلبوم فریادی است برای اولین بار 

در تاریخ یک صدس��اله ضبط موسیقی 
ایران که در آن کوبه ای ها و در رأس آنها 
تنبک به عنوان س��ازی جادویی تکنواز 
به همراه منتخبی از سازهای ملودی به 
عنوان همنواز انتخاب ش��ده اند تا نقش 
بنیادین و در عین حال از چش��م افتاده 
 سازهای کوبه ای با توانایی اجرایی باال، 
بارقه ای باشد در عرصه  آگاهی شنونده. 
 در واق��ع دراین اث��ر نوازنده س��ازهای 
کوبه ای  همنوازان خود را با وسواس��ی 

خاص انتخاب می کند.

نمادپردازی؛ فصل مشترک 
جمال نوروزباقری- ش��باهت های بسیاری میان آنچه 
در شیوه نمایش آیینی و سنتی سراغ داریم و آنچه که به 

عنوان »تئاتر بی چیز« مطرح می شود، وجود دارد.
تئاتر بی چیز ظواه��ری را که هنرهای دی��داری دیگر با 
آن درگیر بودند، رها کرده و فقط بر کنش های انسانی و 
 ارتباط میان بازیگر و تماشاگر بنا شده و تمامی جلوه های
 ق��راردادی صحن��ه نظی��ر نورپ��ردازی، موس��یقی،

صحنه آرایی، چهره پردازی، وسایل صحنه و جلوه های 
دیداری را تا ح��د ممکن کم کرده اس��ت. انعطاف بدن و 
تکنیک های بازیگری، صدا و رفتار و کنش بازیگر مهم تر 
از ابزار در صحنه است. این شیوه از تئاتر حتی فضاسازی 

و خلق صحنه و مکان را هم به بازیگر محول کرده است.
نمایش آیینی هم مبتنی بر حضور بازیگر است و هرچند از 
بعضی امکانات صحنه و لباس و موسیقی بهره می برد، اما 
تا آنجا که ممکن است، این امکانات را هم در جهت مهم تر 
جلوه دادن حضور بازیگر و کاس��تن از اهمیت عظمت و 

بزرگی صحنه تغییر داده است.
صحن��ه و دکور به ص��ورت کالس��یک در نمایش آیینی 
حذف شده یا تقلیل یافته اس��ت. رودخانه، سنگ، کوه و 
عناصر دیگر، همه و همه به جای ش��امل شدن قطعات و 
دکور عظیم و طراحی های پیچیده، تنها با اشیاء و اجسام 

کوچک و نمادین جایگزین شده اند.
یک سبد و چند سنگ درون آن می توانند نمادی از کوه 
یا تپه و یک تشت آب می تواند نمادی از رود باشد و بازیگر 
به جای ق��رار گرفتن در فضا و مکانی مش��خص می تواند 
آن را گزارش دهد. بازیگرم��ی تواند با چرخش و حرکتی 
 کوتاه و مختصر، فضا و مکان و حت��ی زمانی طوالنی تر را

 طی کند و با شیوه بازی اش این تغییر را به تماشاگرانش 
بباوراند.

این شیوه، تعلقات و محدودیت مادی را در صحنه نمایش 
کاهش می دهد و در عوض ارتب��اط و تعلق خاص ذهنی 
و روحی تماش��اگر با واقعه و اتفاق نمای��ش را نامحدود و 

بیکران می سازد.
نمای��ش آیین��ی نمی خواهد که تماش��اگر را به ش��یوه 
طبیعت گرایانه یا رمانتیک از حال و هوای خویش بیرون 
بیاورد، بلکه می خواهد او را عمیق��ا در خودش فرو ببرد. 
این نمایش با تماشاگری س��ر و کار دارد که نیاز معنوی 
ن��اب دارد و عمیقا می خواه��د که از طری��ق رویارویی با 
نمایش خ��ود را تجزیه و تحلیل کن��د. مقصود از نزدیک 
کردن بازیگر و تماشاگر هم کمک به وقوع تجزیه و تحلیل 

جمعی است.

مراس��م نصب تندیس درنای کاغذی در 
محوطه کتابخانه مرکزی ش��هر اصفهان 

برگزار شد.
در ابتدای این مراس��م، احمد میرعالیی دبیر بیس��ت و هفتمین 
جش��نواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان خطاب به کودکان و 
نوجوانان گفت: به آینده سازان دنیا سالم می کنم. امروز اینجا آمده ام 
تا بگویم خدا را ش��کر که در اصفهانی هستیم که امروز حتما همه 
جهان است. خدارا شکر که دینی داریم که پیامبرش دست مهری 

بر سر همه کودکان و نوجوانان سراسر کشور دارد.
وی با اش��اره به ش��عار حمایت از حقوق کودکان جن��گ در این 
دوره از جش��نواره ادام��ه داد: ای��ن ش��عار برگرفت��ه از س��خنان 
پیامبر اسالم)ص( اس��ت. خدا را ش��کر که دینی داریم که دست 
محبت بر س��ر س��اداکو و تمامی کودکانی که قربان��ی بمب های 
ش��یمیایی ش��ده اند، دارد. میرعالیی با اش��اره به این که در موزه 
 هیروشیما عکس هایی را از انفجار بمب هیروشیما دیده که نشان

می دهد وضعیت حادثه دیدگان این اتفاق بسیار غم انگیز بوده است، 
بیان کرد: اگر آن زمان یک مرد وجود داشت که در برابر کسانی که 
بمب هیروش��یما را منفجر کردند در مجامع عمومی شکایت می 
کرد، امروز دیگر حادثه ای مانند سردش��ت، حلبچه و یا دمشق به 

وجود نمی آمد.
دبیر بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 

گفت: امروز بچه های مس��لمان، پرچمدار صلح در سراسر کشور 
هستند و به همه دنیا اعالم می کنند که همه کودکان و نوجوانان 
دنیا خواستار صلح در دنیا هستند. شما کودکانی که امروز در این 
مراسم حضور دارید تنها نماینده کودکان و نوجوانان ایران و اصفهان 

نیستید، بلکه نماینده همه بچه های جهان هستید.
وی با اش��اره به نامه ای که قرار است توس��ط کودکان و نوجوانان 
ایرانی در دنیا از طریق اینترنت منتشر شود، گفت: از همه کودکان 
و نوجوانان سراس��ر دنیا می خواهم ت��ا این نامه را امض��ا کرده و 
در اش��تراک گذاری آن در فض��ای اینترنت م��ا را همراهی کنند. 
مدیرعامل فاراب��ی در ادامه، به فرش��ی که قرار ب��ود گره های آن 
زده  شود، اش��اره کرد و گفت: این فرش ظرف یک یا دو ماه آینده 
با نقش��ه ای که ب��رای آن طراحی ش��ده آماده می ش��ود و تقدیم 
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواهد شد. نامه کودکان دنیا در 
سایت ها قرار می گیرد و امیدواریم همه دانش آموزان با قرار گرفتن 
نامه بر روی سایت و انتش��ار آن تالش کنند تا پیام صلح و دوستی 
شان به جهانیان ابالغ شود. این نامه هر چه پربارتر باشد، چترهای 

صلح و مخالفت با خشونت علیه کودکان گسترده تر می شود.
میرعالیی گفت: بیس��ت و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان جزء شریف ترین جشنواره هایی است که در دنیا 
برگزار می شود. در ادامه، نامه کودکان دنیا خطاب به بان کی مون 
)دبیرکل س��ازمان ملل( توسط ش��ایان گودرزی خوانده شد. این 

نامه که نسخه ای از آن بر روی استند تبلیغاتی به زبان انگلیسی و 
فارسی آماده شده بود، توسط دو نوجوان با لباس های سفید مقابل 
ساختمان کتابخانه مرکزی اصفهان نصب شد. در ادامه این مراسم 
یوجی ساس��اکی نماینده بنیاد ساس��اکی و خواهررزاده ساداکو 
ساساکی به روی صحنه آمده و درنای کاغذی ساخته دسته ساداکو 
ساس��اکی را به کودکان ایران تقدیم ک��رد. وی در خصوص علت 
کوچک بودن این درنا گفت: ساداکوی کوچک از هر کاغذی که به 
دست می آورد درنای کاغذی می ساخت، این درنا نیز از کاغذهای 

دارویی که ساداکو استفاده می کرد ساخته شده است.
همچنین سیروس حس��ن پور کارگردان س��ینما به نمایندگی از 
س��ینمای ایران پروانه زرین جش��نواره را به یوجی ساساکی اهدا 
کرد. حسن پور در ادامه این مراس��م اظهار امیدواری کرد که سال 
آینده فیلم سینمایی »درناهای کاغذی« را که فیلمی مشترک بین 
ایران و ژاپن است، برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان آماده کند.

در ادامه این مراس��م یوجی ساس��اکی برادرزاده ساساکو ساداکی 
شعری در وصف ساداکو به زبان انگلیس��ی خواند. همچنین پیام 
شهردار هیروشیما، رییس سازمان ساداکو و پیام شهردار اوکیناوا 
در خصوص درنای کاغذی اهدا شده به ایران قرائت شد. در ادامه نیز 
خواهرزاده ساداکو، شعری با عنوان»دعا« خواند. میرعالیی از یوجی 
ساساکی، محمد بابک نماینده ایران و سیروس حسن پور خواست 
تا اولین گره فرش صلح را بزنند. اولین گره فرش را یک کودک زد و 
حسن پور دومین گره را زد. به ترتیب علی فروتن به عنوان نماینده 
هنرمندان برنامه ساز کودک و محمد بابک به عنوان نماینده مردم 

حلبچه گره های این فرش را یکی پس از دیگری زدند.
در لحظات پایانی این برنامه، میهمانان خارجی جشنواره نیز برای 
حضور در مراسم، وارد محوطه ش��دند. در انتهای مراسم با حضور 
دبیر جش��نواره، نمایندگان بنیاد س��اداکو، رایزن فرهنگی عراق، 
تعدادی از میهمانان خارجی جش��نواره، امیر اس��فندیاری و علی 
معلم، داوران خارجی نوجوان جش��نواره پ��س از خواندن نامه به 
بان کی مون به زبان انگلیسی و فارسی توسط دو تن از نمایندگان 
هی��أت داوران از تندیس درن��ای کاغذی پرده برداری ش��د. این 
تندیس جلوی س��اختمان کتابخانه مرکزی واق��ع در میدان امام 
حسین )ع( اصفهان نصب شد و مراس��م با اجرای مارش نظامی و 
سرود ایران توسط فیتیله ای ها به پایان رسید. ساداکو ساساکی در 
زمان بمباران اتمی هیروشیما، دختر بچه ای دو ساله بوده که بعدها 
در۱۱سالگی براساس تشعشعات ناشی از بمباران شیمیایی، مبتال 
به سرطان خون می شود. در بیمارستان، یکی از دوستان او برایش 
کاغذ و قیچی می آورد و می گوید افسانه ای قدیمی وجود دارد که 
اگر کسی هزار درنای کاغذی بسازد، به همه آرزوهایش می رسد. 
البته ساداکو موفق می شود تنها 7۰۰ درنا بسازد و پس از آن، همه 
به یاد ساداکو شروع به س��اخت درناهای کاغذی می کنند. بعدها 
بنیاد ساداکو تأسیس می شود و پس از آن، درنای کاغذی به عنوان 
نمادی از صلح جهانی در کشور های ژاپن، آمریکا، هاوایی و سوئیس 
نصب شده است و ایران پنجمین کشوری است که این تندیس در 

آن قرار می گیرد.

نصب تندیس درنای کاغذی در اصفهان

پروازدرنای کاغذی در آسمان جشنواره 
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سیما

نگار استخر گفت: سنجد گزارش ها و خبرهای روزانه جشنواره فیلم کودک را تا روز آخر این 
رویداد سینمایی به زبان ساده بچه ها،  برایشان منعکس می کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، نگار استخر از فعالیت سنجد خبرنگار در روزهای جشنواره 
و پوشش اخبار این رویداد برای کودکان خبر داد و گفت: هرروز سنجد گزارش هایی را از 
جشنواره تهیه  و با خبرنگاران و داوران کودک ارتباط برقرار می کند. وی ادامه داد: سنجد  با 
کارگردانان مطرحی که در این جشنواره فیلم دارند و همچنین هنرپیشه ها و شخصیت هایی 
که چهره های محبوب و شناخته شده بچه ها هستند، مصاحبه می کند. عروسک گردان 
و صداپیشه سنجد در ادامه درباره محبوبیت این برنامه تلویزیونی میان کودکان تصریح 
کرد: بخت و اقبالی که سنجد و هم نس��ل های آن داشتند، این بود که سال های خلق این 
عروس��ک ها امکانات دیداری زیادی در اختیار بچه ها نبود و با یک فکر خوب و پش��تکار 

می توانستیم شخصیتی را خلق کنیم که در بین بچه ها محبوب شود.

وی افزود: اما این روزها با سرگرمی ها ی زیادی که در اختیار بچه ها  قرار دارد، راضی کردن  
مخاطب کودک سخت شده است. استخر علت ماندگاری سنجد را در این سال ها، باورپذیر 
بودن این عروس��ک به عنوان موجودی زنده در قالب ش��خصیت یک خبرنگار دانست و 
افزود: آنچه که سبب ماندگاری سنجد در این سال ها شده است، باور ما نسبت به سنجد 
است. آنقدر برای ما زنده است که به همان نسبت بیننده او را به عنوان موجودی که بین 
بچه ها رفت و آمد می کند و با آنها زندگی می کند، قبول کرده  است. وی ادامه داد: در این 
سال ها سنجد همه جا به عنوان خبرنگار حضور داشته است و در جشنواره ها، نمایش های 
عروسکی و سفرهای مختلف توانسته ارتباط بهتر و بیشتری با بچه ها برقرار کند. وی به وقفه 
فعالیت چند ساله سنجد اشاره کرد و گفت: بازگشت سنجد پس از چند سال با شکل گیری 
خبرگزاری سنجد همراه بود. به این علت که بچه ها خود بتوانند به عنوان خبرنگار داوطلب 
با سنجد همکاری و نگاه دقیق تری به اطرافشان داشته باشند. این عروسک گردان درباره 

مشکالت برنامه های عروسکی نیز اظهار داشت: تا قبل از یکی دو سال پیش، شخصیت های 
زیاد عروسکی از طریق برنامه های زنده به خانه های بچه ها می رفتند، اما مشکل اساسی 
آنها عدم موفقیتش��ان در ماندگاری بود. وی ادامه داد: برنامه های زنده عروسکی نیازمند 
هوشیاری باالیی هستند. در این برنامه ها فرصت شخصیت پردازی و پرداختن به قصه کم 
است و از طرفی هم نویس��نده وکارگردان خیلی دربرنامه زنده صاحبنظر نیستند، پس 

برنامه ماندگار نمی شود.
اس��تخر کمبود ایده های خوب و محدودیت های مالی را از دیگ��ر معضالت این برنامه ها 
دانست. عروسک گردان سنجد در پایان ضمن ابراز امیدواری به اکران فیلم های کودک در 
طول سال و پس از جشنواره گفت: هرساله جشنواره برپاست، ولی در طول سال به ندرت 
فیلم ها اکران می شوند. امیدوارم برای اکران سینمای کودک چاره اندیشی شود تا خروجی 

جشنواره به عموم مردم و کودکان و نوجوانان منتقل شود.

سنجد، اخبار جشنواره فیلم کودک را برای کودکان پوشش می دهد
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گروه فرهنگ- فرش قرمز جشنواره بیست و هفتم در سانس های 
مختلف سینما سپاهان اصفهان برپا می ش��ود.  در شهر که گشتی 
بزنیم با  نزدیک شدن به مکان های فرهنگی  بیلبوردهای جشنواره، 

پس��رکی که با میله و حلقه فیلم، امس��ال نماد جش��نواره کودک 
و نوجوان ش��ده یا پروانه های زرینی که در مکان ه��ای مختلف با 
رنگ های متنوع نصب شده اند، هر مخاطب س��ینما دوستی را به 

سمت سالن سینما سوق می دهد. س��الن سینما سپاهان  در چهار 
راه عباسی و در یکی از کوچه ها واقع شده است، اما بنر بزرگ روی 
دیوار که برگرفته از پوستر جش��نواره بین المللی کودک و نوجوان 
اصفهان اس��ت، به خوبی آدرس��ی برای سالن س��ینما و برگزاری 
جش��نواره کودک و نوجوان  اس��ت. س��الن س��ینما با پوسترهای 
بخش های جنبی و مسابقه مزین شده اس��ت. بادکنک های رنگی 
در سالن سینما نصب شده و تعدادی از نوجوانان به صورت جمعی 
وارد س��الن س��ینما می ش��وند. در بدو ورود مخاطبین به س��الن 
سینما، بس��ته های فرهنگی به کودکان و نوجوانان اهدا می شود. 
سیدمصطفی حسینی مدیر سینما درباره آماده سازی سالن سینما 
برای جش��نواره کودک و نوجوان می گوید: امسال برای جشنواره 
کودک و نوجوان، عالوه بر آماده س��ازی سالن برای حضور کودکان 
و نوجوانان ، تجهیزات و امکانات فنی س��ینما را به روز کردیم و به 
تازگی سیستم دیجیتال در سالن س��ینما نصب کردیم تا بتوانیم 
فیلم های امسال جشنواره را با کیفیت عالی و با سیستم دیجیتال به 
نمایش بگذاریم.  وی ادامه می دهد: با همت بنیاد سینمایی فارابی 
 و حمایت های این بنیاد، توانس��تیم تجهیزات و امکانات سینما را 
به روز رسانی کنیم و از بهترین تجهیزات در سالن سپاهان استفاده 
کردیم. حس��ینی در ادامه به اس��تقبال مخاطبین اشاره می کند و 
می گوید: امسال نسبت به سال های گذش��ته هماهنگی بهتری با 

آموزش و پرورش صورت گرفته اس��ت و مدارس به صورت مرتب 
ظبح ها از فیلم ها اس��تفاده می کنند. در سانس های بعدازظهر هم 
استقبال مخاطبین نسبت به سال گذشته بهتر بوده است. وی درباره 
برگزاری اولین مراسم فرش قرمز در سالن سینما سپاهان می گوید: 
با توجه به آماده س��ازی س��الن به لحاظ نور، صدا و تصویر، فارابی 
امسال تصمیم گرفت تا مراسم فرش قرمز با حضور عوامل سازنده 
فیلم ها در سالن سینما سپاهان اجرا شود. حسینی درادامه به تولید 
آثار متنوع و خوب اشاره می کند و می گوید: سینما با نمایش فیلم 
معنی پیدا می کند و هر قدر فیلم خوب در سالن سینما به نمایش 
گذاشته شود مخاطب رغبت بیشتری برای حضور در جشنواره پیدا 
می کند. اگر نگاه دقیقی به تولید آثار داش��ته باش��یم خواهیم دید 
در سال های گذشته آثار س��ینمایی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان تولید می شد که متأسفانه دیگر تولید ندارد. فیلم های 
ساخته شده هم با حمایت فارابی تولید ش��ده اند و به نظر می رسد 
باید برای گروه های س��نی مختلف، فیلم تولید شود تا مخاطب به 
خوبی بتواند با آن ارتباط برقرار کند.  مدیر سینما سپاهان اصفهان 
درخاتمه می گوید: جشنواره در اصفهان برگزار می شود و ای کاش 
مدیران و مسئوالن شهری از هنرمندان اصفهانی حمایت می کردند 
تا فیلمسازان و هنرمندان اصفهانی هم آثار بلند سینمایی را در حوزه 
کودک و نوجوان می ساختند و در جشنواره شاهد آثار آنها هم بودیم. 

در جشنواره فیلم کودک

فرش قرمز سینما سپاهان، زیر پای کودکان 

سینما با نمایش فیلم 
معنی پیدا می کند و 
هر قدر فیلم خوب 
در سالن سینما به 

نمایش گذاشته 
شود مخاطب رغبت 
بیشتری برای حضور 

در جشنواره پیدا 
می کند

گروه 
فرهنگ.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 تیم بسکتبال ذوب آهن
 به لیگ برتر بازگشت

تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان که در فصل گذشته به دلیل مشکالت 
مالی باشگاه اصفهانی منحل شد، با تصمیم مدیرعامل و هیأت مدیره 

باشگاه اصفهانی بار دیگر به لیگ برتر بازگشت.
 طبق اعالم مسئوالن باش��گاه ذوب آهن، تمرینات این تیم اصفهانی 
از شنبه با حضور بازیکنان آن شروع می شود. سعید آذری مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن در گفتگو با تسنیم، با تأیید این خبر گفت: به خاطر 
سابقه ذوب آهن و با همکاری مشحون رییس فدراسیون، ذوب آهن 
به لیگ برتر باز گشت. ذوب آهن بعد از یک سال دوری از لیگ برتر به 
مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور بازمی گردد تا دوباره 

در این مسابقات حضور داشته باشد.

استخر رایگان در اصفهان
روز 26 مهرماه، اس��تخرهای تحت نظ��ر اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان به صورت رایگان سرویس ارایه می دهند. به گزارش 
پایگاه خبری ورزش و جوانان اس��تان اصفه��ان، اداره کل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان به مناس��بت روز تربیت بدنی و ورزش )26 
مهرماه( در نظر دارد تا استخرهایی که تحت نظر این اداره است را در 

روز 26 مهرماه به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دهد.

 میزبانی ثامن الحجج تهران
 از ذوب آهن اصفهان

هفته اول لیگ برتر هندب��ال بانوان از جمعه با برگزاری س��ه دیدار 
آغاز می ش��ود که در مهم ترین مس��ابقه ثامن الحجج تهران میزبان 

ذوب آهن است.
هفته اول لیگ برتر هندبال بانوان از جمعه با برگزاری س��ه دیدار در 
تهران، سنندج و سبزوار برگزار خواهد شد. در مهم ترین دیدار هفته، 
ثامن الحجج تهران میزبان ذوب آهن اصفهان است. تهرانی ها امسال 
بازیکنان ملی پوش زیادی در اختیار دارند و ذوب آهن هم با قراردادی 

که با بازیکنان بسته برای قهرمانی آمده است.

 چراغ سبز کادر پزشکی بارسلونا
 به مسی

برترین بازیک��ن فوتبال جهان دوره ریکاوری اش را به خوبی پش��ت 
سرگذاشته و در بازی بعدی کاتاالن ها می تواند به میدان برود.

تمرینات فشرده و جلسات فیزیوتراپی روزانه لیونل مسی برای هرچه 
سریع تر بازگرداندن وی به میادین ثمر داده است و او در اولین بازی 

بارسلونا می تواند در کنار هم تیمی هایش به میدان برود.
مس��ی که در جریان بازی دو هفته پیش بارس��لونا در خانه آلمریا از 
ناحیه ران مصدوم شد، تست کادر پزش��کی کاتاالن ها را با موفقیت 
پشت س��ر گذاش��ت و تا ش��نبه هفته آینده فرصت دارد که از نظر 
جس��مانی خودش را به مرز آمادگی کامل برس��اند. مسی به سبب 
مصدومیتش نتوانست به کشورش سفر کند تا تیم ملی آرژانتین را 
در بازی های باقی مانده  در مرحله مقدماتی جام جهانی2014 همراه 
کند. وی با انتشار عکسی از خود در حال معاینه شدن توسط پزشک 
بارسلونا در صفحه ش��خصی خود در یکی از ش��بکه های اجتماعی 
اینترنتی نوش��ت: با تمام توانم تمرین می کند تا با آمادگی کامل در 
س��ریع ترین زمان ممکن به تیم برگردم. بازی بعدی بارسلونا شنبه 
در هفته نهم اللیگا در خانه اوساس��ونا خواهد بود و مس��ی می تواند 

کاتاالن  ها را در این بازی همراهی کند.

 کی روش: به دنبال صعود
 از مرحله گروهی هستیم

سرمربی تیم ملی گفت: درست است که بحث هایی میان من و کفاشیان 
به وجود می آید، اما با یکدیگر همدلیم و اهداف مشترک زیادی داریم.

کارلوس کی روش پس از دریافت تندیس و لوح تقدیر در مراسم تجلیل 
از »مردان قانونمند فوتبال ایران«، اظهار داشت: از همه برگزارکنندگان 
این مراسم و تمامی حضار و همچنین همه فوتبالیست هایی که در تمام 
طول تاریخ، فوتبال را زنده نگه داشته اند و مربیانی که به خاطر حضور 
آنها فوتبال توسعه یافته است صمیمانه قدردانی می کنم. سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران، افزود: همچنین از داوران فوتبال نیز تشکر می کنم، 
زیرا اگر آنها نبودند ما نمی دانس��تیم پس از باخت، چه کسی را مقصر 

بدانیم!
وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر این که آیا تیم ملی از گروه 
خود در جام جهانی صعود می کند یا خیر، گفت: قطعا هدف ما نیز صعود 
از گروه خود در جام جهانی خواهد بود. وی درباره انتقادات از داوران در 
مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران نیز، تصریح کرد: مشکالت داوری از 
جمله بحث هایی است که در تمام دنیا وجود دارد. آنها جزئی از فوتبال 
 محس��وب می ش��وند و بدون وجود داوران، انجام فوتب��ال غیر ممکن 
اس��ت و باید از آنها حمایت کنیم. کی روش در برابر س��ؤال خبرنگاران 
درباره وضعیت تیم ملی در آس��تانه بازی با تایلند حاضر به پاسخگویی 

نشد.

دایی، مایلی کهن و قلعه نویی 
باید الگوی جوانان باشند

حسینهدایتی/مدیرعاملاستیلآذین

دایی، مایلی کهن و قلعه نویی همه از دوستان خوب من هستند. آنها 
باید بدانند که تمام اعمال و رفتارشان در این کشور تحت نظر جوانان 
است. این افراد اسطوره هستند و باید بدانند الگوی جوانان هستند. 
باید س��عی کنند به جوانان آموزش اخالق بدهن��د. باید با همدیگر 
مهربان تر باش��ند. فوتبال 
ارزش این مسائل را ندارد 
و باید س��عی کنند بیشتر 
رفیق باش��ند و از غیبت و 
تهمت پرهیز کنند. چنین 
رفتاری شایسته فرهنگ ما 
نیست که بزرگان ما علیه 

هم صحبت کنند. 

 به خاطر بی حرمتی
 به خانواده کشتی ناراحتیم

دارنده مدال های برنز کشتی آزاد المپیک و جهان گفت: 
خدا را ش��کر که صالحی امیری هنوز سرپرس��ت وزارت 

ورزش و جوانان است و وزیر نشده است.
احسان لشگری با انتقاد از عملکرد تبعیض آمیز سرپرست 
وزارت ورزش و جوانان گفت: قهرمانی والیبال را در آسیا 
تبریک می گوی��م، اما تیم چهارم کش��تی م��ا قهرمانی 
در آس��یا برای��ش عادی ش��ده اس��ت. نمی گویی��م چرا 
صالحی امیری به استقبال والیبالیس��ت ها رفت، اما چرا 
برای کش��تی که بعد از نیم قرن در جهان افتخارآفرینی 

کرد، نیامد.
وی ادامه داد: به خاطر رفتن او به فرودگاه برای استقبال 
از والیبال ناراحت نیس��تیم، بلکه به خاطر بی حرمتی به 
خانواده کش��تی ناراحتیم. تمام اهالی کش��تی باید این 
موضوع را پیگی��ری و اعتراض کنند. با وجود مش��کالت 
عدیده، پرچ��م ایران بر ب��ام جهان به اهت��زاز درآمد، اما 
کوچک ترین تقدیری از ما نشد. مردم از ما سؤال می کنند 

که چرا مسئوالن کاری انجام ندادند؟
وی با اشاره به این که بازی های آسیایی و مسابقات جهانی 
نزدیک است، گفت: تمام کشتی گیران همدل شده اند که 
نه در مسابقات جهانی و نه در بازی های آسیایی به خاطر 
بی احترامی به کشتی شرکت نکنند، چنین برخوردی را 
نمی پذیریم. اگر جوایز بچه ها را ندهند خیلی از قهرمانان 

بزرگ کشتی دیگر برای ایران روی تشک نمی روند.
لش��گری تصریح کرد: می گویند چرا طهماس��بی برای 
آذربایجان کش��تی می گیرد؟ مگر مسئوالن ورزش برای 
نعمت پور که قهرمان جهان ش��د چ��ه کار کردند؟ اما در 
مقابل آذربایجانی ها برای نقره طهماس��بی س��نگ تمام 
گذاشتند. از صالحی امیری انتظار دیگری داشتیم. او گفت 
که درمورد کشتی احساسی عمل نمی کند، احساس که 
هیچ، وی حتی به وعده های خود عمل نکرد. خدا را شکر 
صالحی امیری هنوز سرپرست اس��ت و وزیر نشده است. 
او نشان داد که کوچک ترین شناختی از ورزش قهرمانی 
ندارد. دارن��ده مدال برنز المپیک گفت: 20 روز اس��ت از 
مسابقات جهانی آمده ایم و قرار بود مراسم تجلیل بگیرند، 
اما هیچ خبری نیس��ت. نمی دانیم چ��ه بگوییم. صالحی 
امیری قبل از مس��ابقات با حض��ور در اردوهای تیم ملی 
وعده های زیادی داد، اما به هیچ کدام عمل نکرد. به نظرم 
او شناختی از ورزش حرفه ای ندارد و نمی داند کشتی چه 

کار بزرگی کرده است.

زاویه

6
توقف حریف ایران برابر عراق در دیداری دوستانه

تیم ملی لبنان یکی از حریفان ایران در انتخابی جام ملت های آسیا در دیداری دوستانه برابر عراق به تساوی یک بر 
یک رسید. تیم ملی فوتبال لبنان که هفته  آینده در انتخابی جام ملت های آسیا در خانه میزبان کویت خواهد بود، 

در دیداری دوستانه به مصاف عراق رفت که این دیدار در پایان به تساوی یک بر یک به پایان رسید.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تأکید کرد کلید فوتبال پاک و مبارزه 
با فساد در فوتبال تفاهم همه اعضای خانواده بزرگ فوتبال به سمت 
اصالح فوتبال است. محمد رویانیان که برخی عوامل باشگاهش در 
ماجرای پرونده محسن قهرمانی محروم شده اند، دالیل و عوامل 
فساد در فوتبال ایران را معرفی کرد و خواستار رسیدن خانواده این 

رشته به تفاهمی کلی برای برطرف کردن ناپاکی در فوتبال شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانی��ان درباره مباحث اخیر 
مطرح ش��ده در جامعه فوتبال درباره ریش��ه کن کردن فساد در 
فوتبال و اصالح آن گفت: بدون تردید زمانی که نسبت به قضاوت 
داور بازی پرسپولیس و سپاهان اعتراض کرده و مباحثی را مطرح 
کردیم، پیش بینی آن را نمی کردیم ک��ه چنین جریانی به وجود 
آمده و بحث مبارزه با فساد در فوتبال، پاکسازی فوتبال و مسائل 
اینچنینی که این روزها از س��وی اهالی فوتبال در رسانه ها مطرح 

شده به راه بیفتد.
وی گفت: به اعتقاد بنده بروز برخی اتفاقات ناخوشایند در فوتبال 
و ناپاکی ها علل و عواملی دارد که بنده به طور خالصه آن را به پنج 
موضوع اختصاص می دهم: 1- وجود نظام داللی: متأسفانه ساختار 
فوتبال کشورمان در این س��ال ها به گونه ای شده که بحث داللی 
ریش��ه پیدا کرده و به ارکان فوتبال آس��یب می زند. این موضوع 

خیلی ها را آلوده کرده و خیلی ها را هم قربانی و آسیب های بسیار 
زیاد و غیرقابل کتمانی به فوتبال کشور وارد کرده است. متأسفانه 
فوتبال کشورمان از این لحاظ اشکاالت عدیده ای دارد و از زمانی 
که نقش پول در فوتبال ایران بیشتر شد، نقش داللیسم نیز زیادتر 

و گسترده تر شد.
2- ش��رط بندی در فوتبال: متأسفانه س��امانه های شرط بندی 
و بنگاه های مخفی ش��رط بندی زی��ادی در فوتبال کش��ورمان 
به وجود آم��ده و در فوتبال رخنه کرده و آس��یب ه��ای زیادی را 
به فوتبال پ��اک وارد کرده. بر اس��اس گزارش های��ی که دریافت 
ک��رده ام و به کمیس��یون اص��ل نود مجل��س نیز تقدی��م کردم، 
 بیش از 2000 س��ایت ش��رط بندی وجود داش��ته ک��ه پلیس با 
تالش های زیاد،500 سایت را مسدود و عوامل آن را دستگیر کرد 
و تعداد زیادی از عوامل تأثیرگذار در این قضیه مورد بازجویی قرار 

گرفته و احکامی برای آنها صادر شده است.
 وی ادام��ه داد: بحث ش��رط بن��دی در فوتبال ای��ران موضوعی 
بس��یار خطرناک اس��ت که باید مقابله بس��یار جدی و ریشه ای 
 با آن ش��ود و جل��وی این پدی��ده که در س��ال های اخیر رش��د 

خیره کننده ای داشته باید به طور ریشه ای گرفته شود.
3- عدم نظارت بر فوتبال پایه و لیگ یک و دو: نبود مقررات و ضوابط 

بر نحوه تأسیس تیم ها و چگونگی فعالیت آنها در فوتبال پایه، لیگ 
یک و دسته دوم باشگاه های کشور و عدم نظارت صحیح و کنترل 
قوی موجب ش��ده تا در رده های پایینی فوتبال ک��ه کمتر مورد 
 نوجه رسانه ها و اقشار جامعه است اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد، 
به گونه ای که عوام��ل فوتبال اعم از مدیر، مرب��ی، بازیکن، داور و 
سایر عوامل به واسطه عدم نظارت و کنترل و برخورد با ناپاکی ها 
در سطح پایین تر مواجه می شوند و به نوعی با آن خو گرفته و این 
ناپاکی ها به طور اتوماتیک وار به فوتبال سطح اول کشور سرایت می کند.
 4- س��حر و جادو: یک س��ری جادوگر، س��احر، رمال، پیش بین،

دعانویس و ... در این س��ال ها که پول نقش بیش��تری در فوتبال 
ایران پیدا کرده توانس��ته اند ب��ه نظام فوتبال ایران رس��وخ کرده 
 و ب��ه نوع��ی در فوتبال ای��ران فعالی��ت کنن��د. آنها م��ی روند و 
می بینند که کدام تیم، بازیکن، مدیر، مربی و... دچار مشکل و بحران 
شده و سعی می کنند از این ش��رایط استفاده کرده و القا کنند که 
عوامل فوتبال با توسل به این مسائل می توانند از بحران خارج شده و 
 به توفیقاتی دست یابند. این نیز موضوعی است که بارها در رسانه ها

 اخباری پیرامون آن دیده، شنیده و خوانده ایم و ضرورت دارد که با 
این پدیده کثیف نیز برخوردی جدی صورت گیرد.

5- م��دارا ب��ا متخلف��ان و فس��اد در س��ایه ب��ی اعتم��ادی: 
 متأس��فانه به واس��طه از بی��ن رفت��ن اعتم��اد بین باش��گاه ها،
  مدیران، مربی��ان، بازیکنان، فدراس��یون فوتب��ال و کمیته های

 وابسته به آن و در سایه مدارا کردن و برخوردهای سطحی، ضعیف 
و ناچیز با متخلفان شاهد گسترش بداخالقی ها و تخلفات هستیم. 
رویانیان افزود: بی اعتمادی و از بین رفتن آن به طور طبیعی فساد 
را به دنبال خود می آورد و وقتی اعتماد وجود نداش��ته باش��د، به 
 جای این که گزارشات به نهادهای ذیربط داده شود عوامل فوتبال 
می آیند و فریاد می زنند که فوتبال ناپاک است، در حالی که شاید 
ناپاکی موجود در آن سطحی نباشد که در اظهارنظرها می بینیم 
و می خوانیم. وی با بی��ان این که به طور کلی بای��د با متخلفان و 
بداخالقی ها برخوردهای قوی تر و جدی تری صورت پذیرد، گفت: 
در سایه برخوردهای محکم و ریش��ه ای می توان نظام داللیسم، 
بحث شرط بندی ، سحر و جادو و... را از بین برد و با نظارت بر فوتبال 
پایه و لیگ های دسته های پایین تر و کنترل قوی تر فوتبال پایه و 
زیرساخت فوتبال کشور را اصالح کرد تا به گونه ای نباشد که یادآور 
آن مثل معروف باشد که می گویند خشت اول چون نهد معمار کج،  
تا ثریا می رود دیوار کج. در مجموع ناگفته نماند گردش مالی فراوان 
 و وارد ش��دن غیرصحیح و غیراصولی پ��ول در فوتبال زمینه های

بروز و ظهور این مسائل را فراهم کرده و ناخودآگاه فساد را با خود 
آورده است. توصیه می کنم در این وضعیت موجود بیایم و به جای 
تخریب همدیگر، ب��ه هم تاختن و موضع گرفت��ن، توجیه کردن، 
ادامه دادن منازعات، چاپلوسی، خودشیرینی و مدارا کردن برای 
فوتبال پاک قیام کرده و بدانیم کلید فوتبال پاک و اصالح کلیه امور 
فوتبال و مبارزه با فوتبال در این است که همه اعضای خانواده بزرگ 
فوتبال در سایه تفاهم و همدلی همه جانبه با عزمی جدی به دنبال 

پاکسازی در فوتبال باشیم.

ارایه راه  حل برای خروج از ناپاکی؛

رویانیان عوامل فساد در فوتبال را اعالم کرد
 پای جادوگر هم در میان است!
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محرومیت2 ساله برای 
ملی پوش دوومیدانی

 فیفا 
به خانه ات برگرد!

ملی پوش دوومیدانی ایران با رأی نادو و به دلیل مثبت شدن دوپینگش 
دو سال از تمام فعالیت های دوومیدانی محروم شد.

به گزارش خبرگ��زاری ف��ارس، ابراهی��م رحیمیان ک��ه در رقابت های 
 جهان��ی روس��یه در م��رداد م��اه س��ال ج��اری از س��وی فدراس��یون 
 جهان��ی دوومیدان��ی دوپینگ��ش مثبت اعالم ش��ده بود، با رأی س��تاد 
 ملی مبارزه با دوپینگ»نادو« دو س��ال از حض��ور در دوومیدانی محروم 

شد.
رحیمیان که رکورددار ماده پیاده روی ایران است و در المپیک هم حضور 
داشت، تا اوایل هفته آینده یعنی یک شنبه فرصت دارد که اعتراض خود 

را اعالم کند.

بعضی از مردم برزیل به هنگام سفر دبیر فدراسیون جهانی فوتبال به این کشور، 
علیه فیفا اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که جروم والکه هم اکنون سرگرم بازدید 
از ش��هرهای میزبان جام جهانی2014 در کش��ور برزیل اس��ت، روز گذشته 
حدود50 شهروند این کشور در شهر کوئیبا دست به تظاهرات زدند. این عده 
که حدود50 نفر بودند، پالکاردهایی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده 
بود: »فیفا به خانه ات برگرد! ما جام جهانی نمی خواهیم، بلکه خواهان رفاه و 
فرهنگ هستیم«. طبق اعالم فدراسیون جهانی، سال آینده این شهر، میزبان4 
بازی جام جهانی است و طبق زمان مقرر شده، ورزشگاه این شهر باید تا پایان 

سال جاری میالدی آماده شود.

شواین اشتایگر: هدفم قهرمانی در جام جهانی است
به  گزارش خبرگزاری تسنیم هافبک تیم بایرن مونیخ با تأکید بر این 
که دوست دارد افتخاراتش در رده باشگاهی با تیم ملی آلمان تکرار 
کند، اعتراف کرد روی ژرمن ها به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی در 

جام جهانی 2014 فشار فراوانی است.

والدس: په په ترسناک تر از رونالدو است
دروازه بان بارس��لونا رویارویی با په په در یک راهروی تاریک 
را ترس��ناک  تر از پنالتی زدن رونالدو دانست. ویکتور والدس 
تأکید کرد که هنوز هم تصمیم به ترک بارسلونا در پایان فصل 

دارد و افزود: فشار بسیار زیادی روی دروازه بان وجود دارد.

کدام تیم ها مسافر برزیل می شوند؟
تیم های مل��ی فوتبال جهان، جمع��ه در بازی های 
حساس خود برای صعود به جام جهانی2014 برزیل 
به میدان می روند تا چهره چن��د تیم صعود کننده 

دیگر به جام جهانی 2014 مشخص شود.
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هر چه بگندد نمکش می زنند

ریشه شبکه فساد حتی در نهادهای فوتبالی است

س��رمربی تیم فوتبال تراکتورس��ازی معتقد اس��ت که فساد در 
فوتبال ایران کامال مشهود است و تقریبا همه اهالی فوتبال، افراد 
فاسد را می شناسند. او همچنین از تاأثیرگذاری این باند فساد در 

برکناری اش از سرمربیگری فوالد خوزستان سخن گفت.
مجید جاللی درباره مس��ائل رخ داده در روزهای اخیر در فوتبال 
ایران درباره وجود فس��اد در فوتبال ایران اظهار داشت: دو سال 
پیش در برنامه»90« راجع به این فس��اد مفصل صحبت کردم و 
در انتهای برنامه گفتم که مقابله با این فس��اد از دست نهادهای 
فوتبال خارج است و آنها نمی توانند با شبکه فساد برخورد کنند.

وی ادامه داد: باید نهادهای باالتر از فوتبال به ماجرا ورود کنند، 
چون فس��اد خیلی زیاد اس��ت. همان وقت که آن حرف ها را در 
»90« مطرح کردم مسائلی ایجاد شد و علنا به باشگاه فوالد زنگ 

زدند و گفتند که جاللی با حرف هایش به م��ا اعالم جنگ کرده 
است، یا او را برکنار کنید یا از این پس ما علیه شما هستیم! 

آنها همه کار کردند که به کارم لطمه بزنند، اما من باز هم حرفم 
را زدم.

جاللی همچنین گفت: حرف های ما که س��اکت هستیم و رنگی 
نیستیم، شنیده نمی شود، اما اگر آدم های رنگی حرف بزنند همه 
حساس می شوند. می دانم آنها چه کسانی بودند که به فوالد زنگ 
زدند، چون سال هاست که به کارم لطمه می زنند. همه می دانند 

که آنها چه کسانی هستند.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در ادامه گفت: بارها با نهادهای 
فوتبالی جلسه داشتم و حرف هایم را زدم، اما باز هم می گویم که 
برخورد با فس��اد از توانایی نهادهای فوتبال خارج اس��ت، چون 

دامنه و ریش��ه این ش��بکه در خیلی جاها و حت��ی در نهادهای 
فوتبالی هست.

جاللی افزود: اگر بخواهیم فضای فوتبالمان درس��ت ش��ود باید 
از اینجا ش��روع کنیم. تا وقتی فساد هس��ت، فوتبال ما پیشرفت 
نمی کند. به من فیلم بازی یک بازیکن را نشان می دهند که در آن 
به نظر می رسد »پله« است، اما وقتی از او تست می گیرم، می بینیم 
که حتی جوان های تیم خودم از او بهتر هستند. متأسفانه دالل ها 
به راحتی این کار را می کنند و شما تصور کنید که باشگاه ها به این 

صورت چقدر ضرر کرده اند.
وی همچنین گفت: فکر می کنید چرا با وجود هزینه های فوتبال، 
انرژی و تمرکز در مس��ائل فنی، فوتبال ما پیش��رفت نمی کند؟ 
اصلی ترین دلیلش همین موجود فساد است. باز هم تأکید می کنم 
که اگر فکر می کنید نهادهای فوتبال می توانند مشکل فساد را در 

فوتبال حل کنند، ساده انگاری کرده اید.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی همچنین درباره بحث »بازی 
جوانمردانه« اظهار داشت: »فیرپلی« یا بازی جوانمردانه بحثی 
است که از حدود سال1980 در فیفا مطرح شد و دلیلش هم این 
بود که فیفا موارد متعددی از فشار و تبانی را در فوتبال شناسایی 
کرده بود. در نتیجه تصمیم گرفتند که سازوکاری تعریف کنند که 

براساس آن، پارامترهای ناسالم را از فوتبال خارج کنند.
وی ادامه داد: اگر می خواهید س��الم رقابت کنید و روح ورزش را 
حفظ کنید، باید همه پارامترهای ناسالم را از آن خارج کنیم. در 
غیر این صورت ممکن است به موفقیت برسیم، اما به روح ورزش 

احترام نگذاشته ایم.

جاللی در ادامه به بحث »پهلوانی و جوانمردی« در ورزش ایران 
اش��اره کرد و گفت: چیزی ک��ه اکنون به عن��وان فیرپلی مطرح 
اس��ت، متعلق به ایران بوده اس��ت. اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم 
و سرگذش��ت افرادی مثل پوریای ولی و پهلوان اکبر خراس��انی 
را بخوانیم، خواهیم دید که ما از150 تا200 س��ال قبل هم روح 
پهلوانی و بازی جوانمردانه را داش��ته ایم، ام��ا آنقدر بخش های 
فرهنگی به آن بی توجه بودند که نتوانس��تیم آن را به جوانانمان 

انتقال دهیم.
وی ادامه داد: اگر این موضوع را بیش��تر اطالع رسانی می کردیم، 
هم احترام ما در جوامع ورزش��ی دنیا افزایش می یافت و هم این 
موضوع در کشور ما نهادینه می شد و مسائلی را که امروز می بینیم 

دیگر وجود نداشت.
جاللی همچنین گفت: بازی جوانمردان��ه در ایران خوب تعریف 
نشده است. به جامعه آگاهی نداده ایم که مصادیق و شاخص های 
بازی جوانمردانه چیست. در یک برنامه تلویزیونی دیدم کارشناس 
داوری در توضی��ح صحنه ای که بازیکنی با شبیه س��ازی، داور را 
فریب داده ب��ود، گفت که آن بازیکن »خیل��ی حرفه ای« خود را 
زمین زد و داور را فریب داد! تا وقتی حرکت ریاکارانه و فریبکارانه، 
حرفه ای تلقی می ش��ود، نش��ان از ناآگاهی ما دارد. وی در پایان 
گفت: آگاهی دادن، رسالت رسانه هاست. آنها باید بگویند که بازی 
جوانمردانه فقط توپ را به بیرون زدن نیست. حتی این که داور 
وظیفه دارد از سالمت بازیکنان حراس��ت کند و تنها در صورتی 
که داور متوجه آسیب بازیکنی نشود، سایرین باید بازی را متوقف 

کنند، گاهی از این موضوع سوءاستفاده می شود.
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 اگر می خواهید 
 سالم رقابت کنید
 و روح ورزش را 

 حفظ کنید، 
باید همه 

 پارامترهای 
ناسالم را از آن 

خارج کنیم



 اکران 150 فیلم انیمیشن کودکانه
 در شهرکرد

مدیر کل کان��ون فکری ک��ودکان و نوجوانان اس��تان چهارمحال و 
بختیاری از اکران150 فیلم انیمیشن کودکانه در شهرکرد در هفته 

کودک خبر داد.
پرویز شاهوردی در مراس��م افتتاح نمایشگاه کودکان در شهرستان 
بن اظهار داش��ت: به مناس��بت هفته ملی کودک برای نخستین بار 
جشن های ویژه کودکان به مناطق روستایی کشانده شد و روستای 

یان چشمه به عنوان روستای پایلوت برگزیده شده است.
وی از اکران150 فیلم انیمیشن کودکان در این هفته خبر داد و گفت: 
پیش بینی می شود بیش از سه هزار کودک از این فیلم ها دیدن کنند.

ش��اهوردی از برگزاری دو جش��ن بزرگ ک��ودکان در مراکز کانون 
پرورش فکری و نوجوان شهرهای سامان و فرادنبه خبر داد و گفت: 
جش��ن های کودکان متعلق به تمام کودکان این اس��تان اس��ت و 
نباید در مراکز شهرس��تان ها متمرکز ش��ود. مدیر کل کانون فکری 
کودکان و نوجوانان اس��تان چهارمحال و بختیاری با اش��اره به این 
که آمادگی اس��تقبال از10 هزار کودک از نمایش��گاه ک��ودکان را 
دارند، افزود: سال گذشته 8 هزار کودک از نمایشگاه بازدید کردند، 
 ولی با اس��تقبال خوب کودکان تا به حال آمادگ��ی بازدید10 هزار 

کودک را داریم.

 مبلغان بومی بروجن
 ساماندهی می شوند

ریی��س اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه شهرس��تان بروج��ن گفت: 
طب��ق بررس��ی های انجام ش��ده ب��ه ای��ن نتیج��ه رس��یدیم که 
با توجه ب��ه ضرورت حض��ور روحانی��ون در مراس��مات مذهبی در 
 مس��اجد س��طح ای��ن شهرس��تان، مبلغ��ان بوم��ی شناس��ایی و

 ساماندهی گردند.
حجت االس��الم غالمیان در حاش��یه گردهمایی مجمع ائمه جمعه، 
جماع��ات و روحانیون شهرس��تان بروج��ن، اظهار داش��ت: حضور 
روحانیون در مراس��مات مذهبی در مساجد س��طح این شهرستان 

ضروری است.
وی افزود: طبق بررس��ی های انجام ش��ده در این گردهمایی به این 
نتیجه رسیدیم که با توجه به ضرورت حضور روحانیون در مراسمات 
مذهبی در مس��اجد س��طح شهرس��تان، مبلغین بومی شناسایی و 

ساماندهی گردند.

 بررسي سفر رییس جمهور
 به نیویورك در دانشگاه شهرکرد 

تریبون آزاد با موضوع بررس��ي س��فر رییس جمهور به آمریکا براي 
شرکت در مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد در دانشگاه شهرکرد  

برگزار شد.
  به گزارش روابط عمومي دانش��گاه شهرکرد، س��ه شنبه16مهرماه  
تریبون آزاد دانش��جویي با موضوع بررسي س��فر رییس جمهور به 
نیویورک براي شرکت در مجمع عمومي سازمان ملل به همت جامعه 

اسالمي دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.
این تریبون در راستاي ایجاد فضاي آزاد اندیشي در دانشگاه شهرکرد 
برگزار و دانشجویان نظرات خود را درمورد نتایج سفر مطرح نموده و 

نظرات یکدیگر را مورد نقد و بررسي قرار دادند.

بیش از 70 هزار نفر از جمعیت استان را 
سالمندان تشکیل می دهند

مدیرگ��روه س��المت خان��واده و جمعی��ت مرک��ز بهداش��ت 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: به منظ��ور ارتقای س��طح آگاهی 
 و س��المت س��المندان، طرح س��المت س��المندان در این اس��تان

 درحال برگزاری است.
 پ��وران خلفی��ان در گفتگ��و ب��ا خبرنگارخبرگزاری دانش��جویان 
ایران)ایسنا(-منطقه چهارمحال و بختیاری، اظهارداشت: سالمندان 
زیرپوشش مرکز بهداش��ت اس��تان از خدمات این طرح درقالب دو 
برنامه ش��امل بهبود ش��یوه زندگی در دوره س��المندی که درهفت 
شهرستان استان اجرا می ش��ود و برنامه مراقبت های ادغام یافته و 
جامع سالمندی که در شهرس��تان بروجن و کیار در حال اجراست، 

بهره مند می شوند.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: ه��م اکنون57 درصد س��المندان اس��تان 
زیرپوشش برنامه شیوه زندگی سالم دوره سالمندی و طرح سالمت 

سالمندان هستند.
خلفیان با اش��اره به تعداد س��المندان، تصریح ک��رد: امروزه حدود 
850 میلیون نف��ر از جمعیت جهان را س��المندان باالی60 س��ال 
 تش��کیل می دهند ک��ه این رقم ت��ا س��ال2020 به ی��ک میلیارد 

نفر می رسد.

اخبار کوتاه

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری
حجت االسالم محمدعلی نکونام

انگیزه درست، عاملی برای به کارگیری ش��ناخت در مسیر صحیح 
است و اصحاب رسانه که قلم می زنند و محتوا تولید می کنند، باید با 
انگیزه قلبی و الهی این کار را انجام دهند.با به کار بردن واژه بصیرت، 
مفهوم سیاس��ت امروزه به ذه��ن متبادر می ش��ود، در صورتی که 
بصیرت یک معنا و مفهوم عام دارد. بصر به معنای بینایی و دید است. 
بصیرت هم در این معنا یعنی عرصه دید و فضای دید و بینش نسبت 

به مجموعه ای که انسان در آن قرار گرفته است.
 نکت��ه دوم در رس��یدن به 
موفقی��ت، انگی��زه اس��ت؛ 
یعنی انسان بعد از شناخت 
 راه های درس��ت و نادرست،

دش��من شناس��ی، آشنایی 
عرصه ه��ای  ب��ه  نس��بت 
سیاسی، انگیزه کار و تالش 

داشته باشد.

 اصحاب رسانه 
با انگیزه الهی قلم بزنند

چهره روزیادداشت
جشن بزرگ کودکان در شهرکرد برگزار شد

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با دومین روز از هفته ملی 
کودک، جشن بزرگ کودکان در شهرکرد برگزار شد. طبق جدول زمانبندی، دیروز با عنوان »کودک و 
بازی« نامگذاری شده و تمام کودکان مهدهای کودک شهرستان شهرکرد در این جشن گردهم آمدند.
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در حالی که بسیاری از اس��تانداران جدید مشخص شده اند و این 
استان ها توسط سکاندار جدیدش��ان به سرعت در مسیر توسعه و 
پیشرفت قرار گرفته اند، اما استان چهارمحال و بختیاری همچنان 
در میان گمانه زنی ها برای اس��تاندار جدید باقی مانده و در انتظار 

معرفی استاندار جدید است.
 ب��ه گ��زارش خبرن��گار مه��ر، بس��یاری از اس��تاندارهای جدید 
استان های کشور توسط وزارت کشور و هیأت دولت معرفی شدند، 
اما استاندار چهارمحال و بختیاری همچنان نامشخص است. بحث 
گمانه زنی ها برای استاندار جدید بحث داغ محافل مختلف و حتی 
مدیران ادارات و بسیاری از مردم ش��ده و این در حالی است که هر 
کسی ادعایی در این خصوص می کند و  برخی ادعا دارند که استاندار 
استان چهارمحال و بختیاری مشخص و حکم او نیز زده شده و برخی 
دیگر ادعا می کنند که علی اصغر عنابستانی استاندار فعلی می ماند.

اما در این میان اس��تان حال و هوای پیشرفت و توسعه مانند سابق 
را ندارد و برگزاری آخرین جلسه ش��ورای اداری استان و صحبت 
 مدیران گویای این مطلب است. استان چهارمحال و بختیاری یکی از

 اس��تان های پر ظرفیت در بین استان های کش��ور است، اگرچه 
این استان کوچک اس��ت، اما منابع خدادادی و ظرفیت های آن  و 
پتانسیل های آن بسیار باالست. استان چهارمحال و بختیاری دارای 
ظرفیت ها و پتانسیل های باالیی از جمله آب، نفت، مناطق بکر و 
گردشگری، جنگل و قرار گرفتن در کنار استان های صنعتی و بزرگ 
از جمله اصفهان و خوزستان و... است که باید این ظرفیت ها مورد 
استفاده قرار گیرد و در مسیر حل مشکالت مردم و استان قرار گیرد. 
یکی از مهم ترین مشکالت استان، بیکاری است که بیکاری جوانان 
این اس��تان هم اکنون درصدر مهم ترین مشکل استان قرار دارد و 

نبود امکانات و زیرس��اخت ها همچنان این مش��کل در این استان 
وجود دارد و باید به آن توجه بس��یاری کرد. بیکاران این استان نیز 
در انتظار این هستند که دولت جدید و اس��تاندار جدید استان در 
راستای اشتغال استان چهارمحال و بختیاری چه گام هایی بر می 
دارد. نماینده مردم ش��هرکرد در مجلس شورای اسالمی در جواب 
سؤال خبرنگار مهر مبنی بر این که وضعیت استاندار جدید استان 
چهارمحال و بختیاری هم اکنون چگونه اس��ت، بیان داشت: برای 
اس��تان چهارمحال و بختیاری هنوز تصمیم خاصی توسط وزارت 
کشور گرفته نشده است. سید سعید زمانیان بیان کرد: پیشنهادات 

ارایه ش��ده، اما هنوز تصمیم گیری خاص��ی در این خصوص انجام 
 نشده است. وی با اشاره به ویژگی استاندار جدید، گفت: کسانی که 
می خواهند به عنوان اس��تاندار انتخاب ش��وند، باید در درجه اول 
والیتمدار باش��ند و اعتقاد کامل ب��ه موازین جمهوری اس��المی 
داشته باش��ند. نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی عنوان 
کرد: اس��تاندار جدید باید مدیر باش��د و در زمین��ه های مختلف 
کار اجرایی کرده باش��د. زمانیان تصریح کرد: استاندار جدید باید 
سابقه درخشانی داشته و ش��ناخت کامل نس��بت به استان خود 
 داشته باش��د و دارای برنامه جامع باش��د و از تصمیم گیری های

 مقطع��ی بپرهیزد. وی گف��ت: اس��تاندار باید نیروه��ای توانمند 
ومتخصص و جوان را به کار گیرد تا بتواند به نحو مطلوب اس��تان 
 را اداره کند. زمانیان اظهار داشت: اس��تاندار جدید نباید دنبال رو

گروه ه��ا، باندها و جریان های سیاس��ی باش��د که اگ��ر این گونه 
 باش��د پن��ج ال��ی ش��ش م��اه دوام نم��ی آورد و صحن��ه را ترک

می کند. نماینده مردم شهرستان های سامان و بن در جواب سؤال 
خبرنگار مهر مبنی بر این که استاندار چهارمحال و بختیاری بهتر 
است بومی باشد یا نه، عنوان کرد: نظر همه ما این است که استاندار 
چهارمحال و بختیاری بومی باشد، اما بومی که حاشیه نداشته باشد.

سید سعید زمانیان ادامه داد: اس��تاندار بومی باید حاشیه نداشته 
 باش��د تا بتواند اس��تان را به خوب��ی اداره کن��د و بتوان��د در تمام 
زمینه ها تأثیر گذار باش��د. وی در جواب سؤال خبرنگار مهر مبنی 
بر این که مهم ترین مشکل اس��تان هم اکنون چیست، گفت: مهم 
ترین مشکل استان مشکل مدیریتی است، چه در بحث کالن و چه 
در سطوح پایین.نماینده مردم شهرستان بروجن تأکید کرد: مدیران 
فعلی استان چهارمحال و بختیاری دارای مدیریت ضعیف هستند و 
دنبال مطالبه مردم نیستند. سلطانی بیان کرد: مدیران چهارمحال 
و بختیاری بیشتر پشت میز نشین هستند و دنبال مطالبات مردم 
نیستند و چون اجرایی نیس��تند نمی توانند از ظرفیت ها استفاده 
کنند. وی اذعان داش��ت: تحول عظیم مدیریتی باید در این استان 
اتفاق بیفتد و استان در مسیر دیگری قرار گیرد و باید استاندار جدید 

استفاده از مدیران کارآمد و متخصص را در دستور کار قرار دهد.
 چهارمح��ال و بختی��اری دارای ظرفیت ه��ای باالیی اس��ت که 
بهره گیری درس��ت از امکان��ات و ظرفیت های موج��ود می تواند 

بسیاری از مشکالت را حل و این استان را از محرومیت دور کند.

مدیران پشت میز نشین مشکل اصلی استان

ادامه گمانه زنی ها برای انتخاب استاندارجدید چهارمحال و بختیاری

کمبود داروخانه های 
شبانه روزی در بروجن 

فرماندار شهرس��تان بروج��ن گفت: کمب��ود داروخانه 
شبانه روزی در این شهرس��تان باعث شده بیماران برای 
تأمی��ن نیازه��ای دارویی خ��ود در روزه��ای تعطیل با 

مشکالتی روبه رو شوند.
فتاح کرمی در کمیته س��المت شهرستان بروجن گفت: 
راه اندازی داروخانه شبانه روزی از نیازهای ضروری مردم 
شهرستان است تا در مواقع نیاز مجبور به طی مسافت تا 

شهرستان های اطراف نشوند.
وی به کمبود داروخانه های ش��بانه روزی در شهرستان 
بروجن اش��اره کرد و افزود: کمبود داروخانه شبانه روزی 
باعث شده بیماران برای تأمین نیازهای دارویی خود در 
روزهای تعطیل و شیفت شب، با مشکالتی روبه رو شوند.

 ضرورت فرهنگ سازی
 ازدواج آسان در جامعه

استاندار چهارمحال و بختیاری از ضرورت فرهنگ سازی 
ازدواج آسان در جامعه خبر داد و گفت: تاکنون الگوسازی 
درستی از ازدواج آسان و موفق در جامعه صورت نگرفته 

است.
 علی اصغر عنابستانی در نشست س��تاد ساماندهی امور 
جوانان به مناسبت دهه ازدواج افزود: متولیان امور دینی 
و فرهنگی باید فرهنگ ها و رس��وم غلط را که موانعی در 

مقابل ازدواج ایجاد کرده اند، اصالح کنند.
وی به ضرورت تغییر ن��گاه موجود به مقول��ه ازدواج در 
جامعه تأکید کرد و گفت: تاکنون الگوس��ازی درستی از 
ازدواج آسان و موفق در جامعه صورت نگرفته و متولیان 
امور فرهنگی و دینی باید در این حوزه، بیش از پیش ورود 
پیدا کنند ت��ا فضای غالب فرهنگ��ی جامعه در خصوص 

ازدواج تغییر کند.  
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری به نمونه هایی از ازدواج 
آسان اشاره کرد و افزود: باید افرادی که با حداقل امکانات 
زندگی مش��ترک را آغاز و بعد از ازدواج به درجات باالی 
علمی و ش��رایط مطلوب مادی و معنوی رس��یده اند، به 

جوانان معرفی شوند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری 
نیز در این نشست اظهار داشت: جوانان باید با الگوگیری 
از امام علی )ع( و حضرت فاطمه )س(  زندگی شخصی و 

اجتماعی خود را دگرگون کنند.

نگاه

سیاست هاي خارجي و تعامالت بین المللي نقش مهمي در رونق 
اقتصاد برون مرزي و توسعه گرا دارند.

 در علم اقتصاد توسعه گرا واژه Out word looking به مفهوم 
برون گرایي در امر اقتصاد است و اقتصاد برون گرا بر مبناي توسعه 
صادرات رقم م��ي خورد. اقتصاد ب��رون گرا بر مح��ور متغیرهاي 
بازرگاني خارجي است و بخشي از این متغیرها وابسته به روابط بین 
المللي است. بدون شک سیاس��ت هاي اقتصادي و خارجي دولت 
یازدهم باعث توسعه روند صادرات در کش��ور خواهد شد. توسعه 
تجارت خارجي که صادرات، بخشي از آن محسوب مي شود باعث 
افزایش رفاه مادي همه شهروندان شده و تولید و اشتغال را تقویت 
و پایدار مي کند. استان هاي مختلف کشور با وجود استعدادهاي 
اقتصادي، ت��وان اجتماعي و ظرفی��ت تولیدي به وی��ژه در حوزه 
محصوالت صادراتي م��ي توانند نقش مهمي در توس��عه تجارت 
خارجي ایفا کنند. چهارمحال و بختیاري نیز یکي از اس��تان هاي 
تولید کننده محصوالت صادراتي در کشور است که بخش عمده 
اي از محصوالت صنعتي این استان به کشورهاي مختلف صادر مي 
ش��ود.  در یک دهه اخیر حضور بازرگانان و هیأت هاي خارجي در 
چهارمحال و بختیاري باعث شناسایي ظرفیت هاي صادراتي این 
استان شده است. تاکنون بازرگانان و تجار کشورهاي عراق و عمان 
به صورت رس��مي به این استان س��فر کرده اند و از نزدیک با روند 
تولید محصوالت صنعتي این استان آشنا شده اند. هیأت عماني در 

سفر خود به چهارمحال و بختیاري از صنایع مختلف استان دیدن 
کرده و بر گسترش همکاري دو کش��ور تأکید داشتند. شیخ ناصر 
علي الحشاري رییس هیأت تجاري عمان در سفر به چهارمحال و 
بختیاري در گفتگوي اختصاصي با ایرن��ا تأکید کرد: تجار عماني 
از محصوالت آب معدني و فوالد این اس��تان اس��تقبال مي کنند. 
رییس مجلس کربالي عراق نیز در سفر تجاري به شهرکرد تأکید 
کرد: محصوالت این استان به ویژه سیمان و لوازم خانگي در کشور 
عراق، بازارهاي خود را پیدا کرده و مورد استقبال مردم این کشور 
قرار گرفته است. سید حمید الموس��وي در گفتگوي اختصاصي 
با ایرنا اظهار داشت: اس��تان کربال آمادگي توسعه روابط تجاري و 
اقتصادي با چهارمحال و بختیاري در همه زمینه ها را دارد.  به گفته 
وي محصوالت فوالدي، صنعتي و غذایي از چهارمحال و بختیاري 
در کشور عراق بازار خود را حفظ کرده است.  در حال حاضر عراق 
مهم ترین ب��ازار هدف کاالهاي صادرات��ي چهارمحال و بختیاري 
است و بیشترین کاالي صادراتي این استان به عراق صادر مي شود. 
عالوه بر این، دس��تیابي به بازارهاي جدید براي صادرات کاالهاي 
صنعتي باعث مي ش��ود، چرخه تولی��د در چهارمحال و بختیاري 
شتاب بیش��تري به خود بگیرد. رییس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاري از نشست هاي مشترک اقتصادي 
بازرگانان این اس��تان با تج��ار عراقي و هندي خب��ر داد. رحمان 
کرمي در گفتگو با ایرنا از اعزام س��ه هیأت تجاري به کش��ورهاي 

هدف صادراتي خبر داد و گفت: فراخوان تجار و بازرگانان کش��ور 
براي اعزام به سه کشور هدف صادراتي در چهارمحال و بختیاري 
آغاز شده است. وي گفت:در نیمه دوم امس��ال سه هیأت تجاري 
از ایران به کش��ورهاي هند ،عمان و عراق اعزام مي ش��وند. کرمي 
گفت: چهارمحال و بختی��اري متولي اعزام هی��دت هاي تجاري 
ایران به دو کش��ور هندوس��تان و س��لیمانیه و اربیل عراق است. 
وي افزود: بازرگانان سراس��ر کش��ور که تمایل به همراهي هیأت 
تجاري ایران در س��فر به هندوس��تان و عراق را دارند مي توانند تا 
پایان مهرماه به ات��اق بازرگاني، صنایع، معادن و کش��اورزي این 
اس��تان مراجعه کنند. کرمي گفت:  این هیأت تجاري متشکل از 
بازرگان و مدیران بخش خصوصي، تعاون��ي و تولیدي عالقه مند 
از سراسر کش��ور اس��ت که براي مبادالت تجاري با تجار، مقامات 
اقتص��ادي و تجاري دیگر کش��ورها رایزني مي کنن��د. وي یادآور 
شد: دیدار از نمایش��گاه بازرگاني، دیدار با سفیر و رایزنان، دیدار از 
مراکز تجاري و تولیدي، نشست با رؤساي اتاق بازرگاني کشور ها، 
تبادل نظر و انعقاد قراردادهاي تجاري، نشست با مقامات سفارت 
جمهوري اسالمي ایران و دیدار با صادرکنندگان و واردکنندگان 
از برنامه هاي این سفر تجاري اس��ت که بازرگانان مي توانند براي 
مبادالت کاالهاي تولیدي یا تبادل نظر و بازارهاي جدید صادراتي 
رایزني کنند.  رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال 
وبختیاري با بیان این که تالش مي ش��ود، گروه ه��اي تجاري از 
 استان به کش��ورهاي عمان، عراق و هند اعزام ش��ود، گفت: اعزام 
گروه هاي تجاري به دیگر کش��ورها در افزایش س��طح تعامالت، 
توس��عه صادرات و افزای��ش توانمندهاي اقتصادي مؤثر اس��ت. 
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري از 
صادرات112میلیون دالري کاالي صنعتي از این استان در نیمه 
نخست س��ال جاري خبر داد. کرمي افزود: با صادرات این میزان 
کاالي صنعتي و معدني،8۹ درصد از برنامه های صادراتي سال۹2 
در چهارمحال و بختیاري محقق شده اس��ت.  به گفته وي  میزان 
هدف گذاري شده صادرات کاال از این استان براي سال جاري، 185 
میلیون دالر پیش بیني شده بود که با تحقق 8۹ درصدي برآورد 
مي شود، صادرات کاال تا پایان سال از میزان هدف گذاري بیشتر 
باشد.  وي افزود:از ابتداي سال جاري افزون بر251 هزار ظن کاال 
از چهارمحال و بختیاري به کش��ورهاي عراق، سوریه، افغانستان، 
پاکستان، امارات عربي متحده، تاجیکستان، هند،آلمان، ارمنستان، 
مالزي و عربستان صادر شده است. به گفته وي این صادرات شامل 
س��یمان، فرش، گلیم و گبه، موکت، بادام، آب معدني، ماهي قزل 
آال، غذاي ماهي، پرنده هاي زینتي، کاشي و سرامیک، لوازم خانگي 

برقي، سنگ هاي تزئیني، روغن خوراکي و مخزن گاز است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

بازارهاي جديد پيش روي تجارت خارجي چهارمحال و بختياري
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان

سبدهای تخم مرغ در مدارس توزیع می شود
50 درصد طالق ها در دوران عقد 

از هر10 ازدواج در استان، یک مورد منجر به طالق می شود 

معاون بهب��ود تولی��دات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری از توزیع سبدهای تخم مرغ به صورت 
نمادین درمهدکودک ها، خانه س��المندان و مدارس استان 
خبرداد. هیبتیان در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری دانشجویان 
ایران)ایسنا(-منطقه چهارمحال و بختیاری، کودکی بانشاط 

و بزرگسالی سالم با مصرف روزانه یک تخم مرغ را شعار امسال 
 روز جهانی تخم مرغ دانس��ت و اظهار داش��ت: مصرف سرانه 
تخم م��رغ درجه��ان س��الیانه300عدد  و در ایران160عدد 
اس��ت. وی با تأکید بر لزوم مصرف تخم مرغ، اظهار داش��ت: 
باتوجه به شعار امسال روز تخم مرغ، ترویج مصرف تخم مرغ 

ضروری است. 
 وی ب��ا بیان ای��ن که س��االنه دو ه��زار و600ت��ن تخم مرغ

در اس��تان تولی��د م��ی ش��ود، تصری��ح کرد:70درص��د 
 تولی��د تخ��م م��رغ صنعت��ی و30درص��د دیگ��ر در بخش

 بومی است.
معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهادکشاورزی استان 
اظهار داش��ت: 5 واحد پرورش مرغ تخم گذار دراستان و یک 
میلیون و500هزار قطعه مرغ در روستاهای استان وجود دارد.

یادآور می شود، تولید تخم مرغ بومی دراستان بدون مصرف 
آنتی بیوتیک است.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 
گفت: در چهار محال و بختیاری از هر10 ازدواج، یک مورد طالق 
صورت می گیرد. به گزارش خبرنگار مهر، رسول غالمیان در جلسه 
ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سامان با بیان این که در 
این اس��تان از هر10 ازدواج، یک طالق ص��ورت می گیرد، اظهار 

داش��ت: در این استان،50 درصد طالق ها در س��ال اول ازدواج و 
دوران عقد،30 درصد در پنج سال اول زندگی و20 درصد در پنج 

سال دوم زندگی صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که در انتخاب زوج در این استان که بیشترین 
درصد طالق ها در سال اول ازدواج صورت می گیرد، باید بازنگری 
شود، اذعان داشت: عالوه بر ثبت طالق ها در استان، بیشتر معضلی 
که در استان وجود دارد طالق عاطفی در بین زوجین است که در 

حال حاضر این موضوع در جامعه وجود دارد.
غالمیان با بیان این که در استان، جشنواره پیوند آسمانی با هدف 
معرفی و تقدیر از فعالین و خیرین ازدواج دیده ش��ده است، بیان 
داشت: در این جشنواره زوج های جوان و موفق معرفی می شوند.

وی با اشاره به این که زوج های جوان خیلی دیر به مراکز مشاوره 
جهت پیش��گیری از طالق معرفی می ش��وند، اذعان داشت: در 
راستای جلوگیری از پدیده طالق باید پیشگیری و مشاوره زودتر 

صورت گیرد.
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امام جواد )ع( :
  ما گنجوران خداونديم در عل��م و غيب و حكمت او و اوصياى 

پيامبرانش و بندگان ارجمند او هستيم.

 پیشنهادهایی درباره
 شیوه مصرف شکالت

اگر همیش��ه ب��ه ش��کالت ب��ه عن��وان م��اده غذای��ی چاق کننده 
 فک��ر کرده ای��د، ش��اید بهت��ر باش��د در عقایدت��ان تجدیدنظ��ر

 کنید.
مزه شکالت را بسیاری از افراد می پسندند،  اما شکالت برای سالمت 
آنها نیز مفید اس��ت. به گزارش الیوس��اینس آخرین شواهد در این 
باره از بررسی به دس��ت می آید که نتایج آن در نشریه »نورولوژی« 

منتشر شده است.
پژوهش��گران در این بررس��ی دریافتند ش��کالت ممکن اس��ت به 
افراد س��المند کمک کند مغزهای شان را س��الم نگهدارند و انسجام 
ذهنی شان را حفظ کنند. در این بررسی در افرادی که برای ۳۰ روز، 
هر روز دو فنجان کاکائو می نوشیدند،8/۳ درصد افزایش جریان خون 
به مغز رخ داد،  و نمره های آنها در آزمون های حافظه و شناخت ارتقا 

پیدا کرد.
این یافته های جدید امیدوارکننده است، اما این تنها منفعت بهداشتی 
خوردن شکالت نیست، سه دلیل دیگر هم برای این که شکالت را در 

رژیم غذایی تان حفظ کنید، وجود دارد.
     شکالت برای قلب مفید اس�ت: یک بررسی که نتایج آن در 
سال ۲۰۱۲ در نش��ریه پزشکی بریتانیا منتشر ش��د، نشان می دهد 
مصرف روزانه شکالت ممکن است خطر حمله قلبی و سکته مغزی 

در افراد پرخطر را کاهش دهد.
     ش�کالت بالقوه الغرکننده اس�ت: اگر همیشه به شکالت 
به عنوان ماده غذایی چاق کننده فکر کرده اید، ش��اید بهتر باشد در 
عقایدتان تجدیدنظر کنید. یک بررسی که نتایج آن در سال ۲۰۱۲ در 
آرشیوهای طب داخلی منتشر شده است، نشان داد افرادی که به طور 
منظم شکالت می خورند، نسبت به افرادی که شکالت نمی خورند، با 

احتمال بیشتری ممکن است الغرتر باشند.
 افرادی که در این بررسی ۵ بار در هفته یا بیشتر شکالت می خوردند، 
نس��بت به افرادی که ش��کالت کمتری می خوردند، »شاخص توده 

بدنی« )BMI( کمتری داشتند.
     شکالت اشتها را کنترل می کند: شکالت حاوی فیبر است 
که مهارکننده  طبیعی اش��تها به ش��مار می رود، بنابراین با خوردن 
شکالت در نهایت ممکن اس��ت کالری کمتری نس��بت به پرهیز از 

شکالت دریافت کنید.
با وجود این که دالیل بس��یاری برای لذت بردن از خوردن شکالت 
وجود دارد، درباره ش��یوه مصرف آن باید دقت کنی��د. برای انتخاب 
ش��کالتی باکیفیت و اس��تفاده از منافع تغذی��ه ای آن ، به این نکات 

توجه کنید:
     هر چه ش�کالت تیره تر )یا تلخ تر( باش�د، برای سالمت 
 ش�ما مفیدتر اس�ت: ش��کالت خالص ی��ا هم��ان کاکائ��و واقعا

 تلخ اس��ت، ب��رای همی��ن  همیش��ه آن را با س��ایر م��واد مخلوط 
می کنن��د ت��ا ش��کالت تخت��ه ای ب��ه دس��ت آی��د، ام��ا همی��ن 
 کاکائ��و  ح��اوی م��واد مغ��ذی خ��وب مانن��د فیب��ر، منیزی��م و

 آنتی اکسیدان هاست.
      برای خودتان کاکائو یا شکالت داغ درست کنید: گرچه 
برای این کار می توانی��د از پودرهای آماده اس��تفاده کنید، اما برای 
بهره بردن حداکثری از مواد مغذی ش��کالت، می توانید خودتان آن 

را درست کنید.
 پودر کاکائ��وی تلخ بخرید و با هر چه دوس��ت دارید آن را ش��یرین 
 کنی��د. در این مورد ه��م هر چ��ه کاکائ��وی داغ تان تلخ تر باش��د،

 بهتر است.
 اگر خوردن ش��کالت تخته ای تلخ یا نوش��یدنی کاکائو را دوس��ت 
ندارید، می توانید پودر کاکائو را به غالت آم��اده یا مواد غذایی دیگر 

اضافه کنید.

ازدواج با فرزند چندم خانواده 
بهتر است؟

یافت��ه ه��ای جدی��د دانش��مندان نش��ان م��ی ده��د اف��راد اول 
 خان��واده اف��رادی منطقی ت��ر هس��تند و در خان��واده کنت��رل را 

بیشتر به دست می گیرند.
محبت، انرژی و ذوق والدین در پرورش فرزندان اول بیشتر است، از 
این رو امکاناتی که برای آنها به وجود می آید، به مراتب بیشتر از سایر 

بچه های خانواده است. 
 پژوهش ها نش��ان می دهد فرزندان اول به مراتب مسئولیت پذیرتر 
هستند. روانشناس��ان با انجام آزمایش��ات و مطالعاتی روی زندگی 
۱8۰۰ زوج، دریافتند این که فرزند چندم خانواده با شما ازدواج کرده 
است، تأثیر زیادی روی زندگی مشترک نمی گذارد، اما میزان عاطفه 

و احساسات بستگی به این مسأله دارد.
فرزندان آخر به مراتب احساسی تر هستند و خشم و عصبانیت خود 

را به بهترین نحو کنترل می کنند .
فرزندان اول افرادی مسئولیت پذیر  هستند که مسئولیت زندگی را 

به بهترین نحوکنترل می کنند.

در این مقاله چند روش اس��تفاده  از نعناع این سبزی 
معطر را ذکر می کنیم. با ما باشید.

از نعنای ت��ازه می توان برای خوش طع��م کردن آب، 
بهبود طعم ساالد یا همچنین برای مقابله با استرس و 

معده درد استفاده کرد.
ترکیبات غذایی جدید درست کنید

احتماال نعنای تازه یا خشک را به آش اضافه می کنید. 
توصیه می کنیم هویج،  سیب زمینی،  بادمجان، لوبیاها 
و ذرتتان را نی��ز از طعم مطبوع این س��بزی محروم 
نگذارید. احتماال اس��م تبوله  جعفری یا همان ساالد 
لبنانی که با جعفری تهیه می شود را شنیده اید. به این 
س��االد مقوی تان نعنای تازه هم اضافه کرده و از طعم 

خوش لحظه هایتان لذت ببرید.
نعنای تازه برای تهیه  کرپ کدو

دنبال یک غذا و طعم جدید می گردی��د که تهیه  آن 
زیاد هم س��خت نباش��د؟ چند عدد کدو را له کرده، 
پنیر له ش��ده فتا، خرده ه��ای نان تس��ت، یک عدد 
تخم مرغ، موسیر، ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری نعنای تازه  
خردش��ده، نمک و فلفل را مخلوط کرده و به صورت 
کرپ دربیاورید. رویش��ان آرد بپاشید و با کمی روغن 

زیتون سرخ کرده و میل کنید.
برای درمان درد معده

اگر درد معده رهایتان نمی کند؟ زود یک جوش��انده 
با نعناع تهیه کنید. یک مش��ت نعنای تازه را در یک 

فنجان بریزید و آن را پر از آب جوش کنید.
  اج��ازه دهید نعناع  ب��ه مدت ۵ ت��ا۱۰ دقیقه خیس 
بخورد و سپس محلول را صاف کنید. کمی عسل به آن 

اضافه کرده و میل کنید.
با نعناع پشه ها را فراری دهید

اگر با این حش��ره کش های ش��یمیایی مشکل دارید 
و دنبال یک حش��ره کش طبیع��ی می گردید که به 

محیط زیست هم آسیب نزنید به سراغ نعناع  بروید.
 اگر شب ها پش��ه نیش��تان می زند چند پر نعناع را به 

دست هایتان بمالید و با خیال راحت بخوابید.
  می توانید برگ های نعن��اع را در چند جای خانه که 

مورچه و پشه دارد بریزید تا از شرشان خالص شوید.

تنها قنات دار نمونه کشور 
دار فانی را وداع گفت

تنها قن��ات دار نمونه کش��ور که در ش��هر میمه اصفهان 
زندگی می کرد با بیش از 8۰  سال تجربه کاري در زمینه 
قنات ، دعوت حق را لبیک گفت��ه و چهره در نقاب خاک 

کشید.
محسن فخریان عضو ش��ورای کش��اورزی میمه با بیان 
 این مطل��ب اظهار داش��ت: عیس��ي خ��ان گرانمایه که 
قنات دارنمونه کشوري  در س��ال ۱۳87 بود از نوجواني 
تاکنون در ام��ر الیروبي قنوات بخش میم��ه فعال بوده و 
همواره با آمادگي کامل تمام تجربیات خود را به جوانان 
منتقل می کرد. مرحوم گرانمایه قنات را بافرهنگ وتمدن 
کشور ما آمیخته دانسته و همواره از آن به عنوان نمادي از 

هویت فرهنگي کشور یاد می کرد.
بن��ا ب��ر ای��ن گ��زارش عیس��ی خ��ان گرانمای��ه در 
مراسم بزرگداش��ت برگزیدگان کش��اورزي که هر ساله 
صورت می گیرد، در بین تعداد 86 کشاورز نمونه منتخب 
در 6۱ رشته مصوب ملي، به نمایندگي شوراي کشاورزي 
میمه با عملکرد بسیار مثبت در زمینه قنات و استحصال 
۱۱۰لیت��ر آب در ثانیه در رش��ته امور مناب��ع طبیعي و 
آبخیزداري به عنوان تنها » قنات دار نمونه کش��ور « در 
سال ۱۳87 از» ش��هر میمه «، موفق به دریافت تندیس، 
لوح افتخار و تقدیرنامه از وزیر محترم جهاد کش��اورزي 
ش��د. مرح��وم گرانمایه در س��ال ۱۳۰۲ در ش��هر میمه 
اصفهان چش��م به جهان گش��ود و در نیمه مهرماه سال 

جاری دعوت حق را لبیک گفت.

5روش استفاده از
 نعنای تازه که نمی دانستید
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اخبار ویژه

شاید ش��کالت دوس��ت ها بخواهند 
کاکائو ای��ن خوردنی ف��وق العاده را 
انبار کنند، چرا که براس��اس هشدار 
کارشناس��ان ب��ا افزای��ش تقاضای 
جهان��ی، کاکائوی دنی��ا ظرف هفت 

سال آینده تمام می شود.
 کارشناس��ان صنعت کاکائوس��ازی 
لن��دن  ک��ه هفت��ه گذش��ته در 
 گردهمای��ی داش��تند، پی��ش بینی

دقی��ق دوم  تاری��خ  در  کردن��د 
 اکتب��ر ۲۰۲۰ کاکائ��و در دنی��ا 

تمام می شود.
آنگوس کندی کارش��ناس چشیدن 
 مزه ش��کالت اظهار داش��ت: ذخی��ره کاکائو در دنی��ا وجود خواهد داش��ت، ام��ا این امر 
 راه حل مش��کل ما نیست. هفت س��ال زمانی اس��ت که ما در اختیار داریم تا مشکلمان را 

حل کنیم.
غول های تولید محصوالت کاکائویی یادآور شده اند: در دنیا مزارع کاکائو برای پاسخ به نیاز 

در حال رشد جهانی وجود ندارد.
آنها هشدار دادند که جهان نیاز به یک سیاره زمین دیگر دارد تا بتوان شکافی که در صنعت 

شکالت ایجاد شده را پر کرد.
کندی گفت: اگر تقاضا برای ش��کالت و کاکائو در همین نرخ باقی بماند، ما به یک سیاره 
زمین دیگر نیز نیاز داریم. ما در حال از بین بردن کل کاکائو هستیم و مشکل این است که 

فضای کافی برای کشت و زرع کاکائو دیگر وجود ندارد.
قیمت کاکائو ظرف چند س��ال آینده افزایش می یابد و با این روند ش��اید نام های بزرگ 
شکالت سازی شکالت های خود را بدون مغز و میوه در اندازه های کوچک بسازند تا قیمت 

را ناگهانی افزایش دهند.
مصرف کاکائو در اروپا و آمریکا افزایش اندکی داشته، اما مصرف این ماده خوردنی خوشمزه 

در آسیا سربه آسمان گذاشته است.

محققان دریافتند، تنبیه بدنی و کمبود 
محبت از س��وی والدین در سال های 
نخس��ت زندگ��ی تأثی��ر مخرب��ی بر 
سالمت جسمی و روحی فرد در آینده 

می گذارد.
دانش��مندان در دانش��گاه کالیفرنیا، 
ل��س آنجل��س )UCLA( موفق به 
کشف یک رابطه بیولوژیکی قوی بین 
تجربیات ناخوشایند سال های نخست 
زندگی کودک با بروز مش��کالت حاد 

جسمی و روحی در آینده شده اند.
جودیت کارول ظنویس��نده ارشد این 
مطالعه تأکید می کن��د: یافته های ما 

نشان می دهد که تأثیر تنبیه بدنی و کمبود توجه از سوی والدین می تواند بر کل سیستم بدن 
کودک تأثیر منفی گذاشته و سالمت وی را در آینده با خطرات جدی از جمله مشکالت قلبی و 

عروقی مواجه سازد.
در این مطالعه 7۵6 فرد بزرگسال مورد بررسی قرار گرفتند و ۱8 نشانگر بیولوژیکی سالمت مانند 
فشار خون، ضربان قلب، هورمون استرس، کلسترول، اندازه دور کمر و قند خون برای سنجش 
وضعیت س��المت فرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. س��ایر فاکتورهای تأثیر گ��ذار از جمله تغذیه 

نامناسب و آلودگی های محیطی در نظر گرفته نشدند.
 برای تعیین اثر اس��ترس دوران کودکی، پژوهش��گران از مقیاس خود گزارش��ی پرسش��نامه 

خانواده های پر خطر )Risky Families Questionnaire( استفاده کردند.
محققان موفق به کش��ف ارتباط معناداری بین تنبیه بدنی در کودکی و خطرات تهدیدکننده 
سالمتی در بزرگسالی ش��دند.  برعکس در افراد بهره مند از محبت کافی از سوی والدین میزان 

مشکالت جسمی – روحی در بزرگسالی به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند.
اثر متقابل تنبیه بدنی و محبت از سوی والدین نشان می دهد افرادی که در کودکی از توجه کمتر 
والدین و میزان باالی تنبیه بدنی برخوردار باشند، در معرض باالترین مشکالت جسمی و روحی 

در بزرگسالی قرار خواهند داشت.

والدین، قلب کودکان خود را می شکنند؟کاکائوی دنیا، سال 2020 تمام می شود

مطالعه انجام شده توسط پژوهشگران نشان می دهد همه جوانان 
امروزی به اینترنت وابسته نیس��تند و فقط ۳۰ درصد از جوانان 

جهان دست کم به مدت پنج سال فعالیت آنالین داشته اند.
مطالعه موسسه فناوری جورجیا و اتحادیه بین المللی مخابرات، 
تالشی برای اندازه گیری جمعیت »بومی های دیجیتال« کشورها 
بوده است. بومی های دیجیتال اصطالحی است که به طور معمول 
برای طبقه بندی جوانانی به کار م��ی رود که در عصر رایانه های 
شخصی متولد شده اند و عمر خود را با اتصال به این فناوری سپری 
کرده اند. بر اساس این گزارش، در حالی که نزدیک به 96 درصد 
 از جوانان آمریکایی ۱۵ تا ۲4 س��اله بومی دیجیتالی هس��تند،  
بومی های دیجیتال��ی در کره جنوبی 99/6درص��د، ژاپن 99/۵  
درصد و در چند کشور اروپایی از جمله فنالند، دانمارک و هلند 
باالی 96 درصد است، اما نکته مهم تر از درصد کلی، مقایسه تعداد 
بومی های دیجیتالی با جمعیت کلی کشور است. از جمعیت هفت 
میلیاردی جهان حدود ۳6۳ میلیون بومی دیجیتالی هس��تند؛ 

یعنی معادل ۵/۲درصد جمعیت جهان.
مایکل بست در بیانیه روز دوشنبه جورجیا تک اعالم کرد: دلیل 
این مقایسه این است که آینده یک کشور توسط جوانان امروز آن 
و با فناوری تعریف می شود. کشورهایی که جمعیت جوان آنالین 

زیادی دارند عصر دیجیتالی فردا را رهبری خواهند کرد.

کش��ورهایی که باالترین جمعی��ت بومی های دیجیت��ال را در 
بین جمعیت عموم��ی خود دارند عمدتا کش��ورهای ثروتمند با 
ضریب نفوذ اینترنتی باال هستند، با این حساب، مثال  ایسلند با 
۱۳/9درصد در باالی این فهرست قرار دارد، در حالی که آمریکا با  

۱۳/۱رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.
در ای��ن بین ایران س��ه میلی��ون و ۱88 ه��زار و 749 نفر بومی 
دیجیتالی دارد که این تعداد 4/۲ درصد از جمعیت کل کش��ور 
را تشکیل می دهند. ایران در این فهرس��ت رتبه ۱۰۱ را به خود 
اختصاص داده اس��ت. ۱۰ کش��ور انتهایی این فهرس��ت شامل 
 کشورهای آفریقایی و آس��یایی می شود که بس��یاری از آنها یا 
 دچار جنگ هس��تند و یا دسترس��ی بس��یار پایینی به اینترنت 

دارند.
حمدون توره دبیر کل اتحادیه بین المللی مخابرات که مقر آن در 
ژنو اس��ت، می گوید: جوانان در حال تغییر شکل جهان از طریق 

قدرت فناوری های اطالعات و ارتباطات هستند.

جوانان کدام کشورها بیشتر آنالین هستند؟ 

عکس نوشت

 صاحب یک میمون 
دست آموز در الهور 
پاکستان در حال 
تراشیدن موهای صورت 
 میمون 
قبل از نمایش خیابانی

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد ، کرم های ضدآفتاب 
نه تنها صد درصد از پوس��ت در مقابل انواع سرطان حفاظت 
می کند، بلکه از یک ژن ابرقهرمان محافظت کرده که مسئول 

مبارزه با سرطان پوست است.
این مس��أله مورد پذیرش عموم��ی قرار دارد ک��ه کرم های 
ضدآفتاب فرد را در مقابل آفتاب سوختگی محافظت می کند، 
اما تا امروز هم بحث های آکادمیکی درباره تأثیر ضدآفتاب ها 

بر ممانعت از ایجاد سرطان پوست در جریان است.
براس��اس بیانیه دانش��گاه فناوری کوئینزلند، این دانش��گاه 
نخس��تین تحقیق انس��انی را در جهان ب��رای ارزیابی تأثیر 

ضدآفتاب ها در سطح ملکولی انجام داده است.
محققان به این نتیجه رس��یده اند که ص��د درصد محافظت 
علیه تمام انواع سرطان پوست چون BCC، SCC و مالنوما 

بدخیم توسط کرم های ضدآفتاب صورت می گیرد.

الک هکر محقق اصلی دانش��گاه فن��اوری کوئینزلند اظهار 
داش��ت: کرم های ضدآفتاب تا صد درصد پوست را در مقابل 
صدماتی که ممکن است منتهی به سرطان پوست شود حفظ 
می کند، اما در عین حال از ژن p۵۳ ک��ه کارش ممانعت از 

ایجاد سرطان است، محافظت می کند.

هکر اظهار داش��ت: به محض این که خورش��ید به پوست ما 
صدمه می زند ژن p۵۳ کار ترمیم این صدمه را آغاز می کند 
و در نتیجه از وقوع سرطان پوست جلوگیری می کند، اما در 
طول زمان اگر پوست در مقابل خورشید دچار سوختگی شود 
ژن p۵۳ تغییر کرده و دیگر نمی تواند کار خود را انجام دهد و 
بدون ترمیم پوستی که توسط خورشید آسیب دیده احتمال 

وقوع سرطان پوست زیاد می شود.
نتایج این تحقیق در مجله » س��لول رنگی و مالنوما« منتشر 
ش��ده که طی آن به تأثیر نور خورش��ید بر پوس��ت انسان با 

استفاده از کرم های ضد آفتاب و بدون آن پرداخته است.
این محقق یادآور ش��د: مالنوما مهلک ترین ش��کل سرطان 
پوست است و تحقیقات نشان می دهد که صدمه ایجاد شده 
سلول های تولیدکننده رنگ در پوست پس از قرار گیری در 
معرض آفتاب منجر به شکل گیری سرطان پوست می شود.

یک خاصیت جدید کرم های ضدآفتاب کشف شد

 آشنایی با 
اعتیادآورترین خوراکی ها

نان سفید 
یکی از مهم ترین عناصر در میان مواد غذایی نان است، ولی 
دقت داشته باشید که نان های س��فید مانند انواع نان های 
باگت یا لواش بدترین نان هایی هس��تند که می توان از آن 
استفاده کرد. این نوع نان از آرد فرآوری شده پخته می شود، 
همچنین هیچ ماده مقوی برای بدنی در آنها دیده نمی شود. 
برای داشتن بدنی سالم تر بهتر است نان سنگک را جایگزین 

نان سفید کنید.
ماکارونی 

یکی از خوراکی های محبوب افراد تپل است که کمتر از 
خوردن آن دل می کنند.  ماکارانی یکی از اعتیاد آورترین 
خوراکی هایی است که در سبد غذایی ما وجود دارد. با 
تمام خواص و فوایدی که می توان در این خوراکی پیدا 
کرد، اما زیاده روی در آن باعث چاق شدن و افزایش وزن 
می شود. همچنین اعتیاد به ماکارانی چربی های بد بدن 

را افزایش می دهد.
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