
 وفات حضرترایزنیبرایرفعتحریمهابااتحادیهبینالمللی
 امام محمد باقر )ع( 
را  به مسلمانان جهان 
تسلیت می گوییم 

تعیین استراتژی برای تعاونی های توزیعی
احتمال کاهش قیمت 

خودروهای وارداتی 4
استاندار چهارمحال و بختیاری 
تا پایان مهرماه معرفی می شود 7 3

 از وزنه  برداری بروم 
تا آقایان خوشحال شوند؟ 

سرمربی تیم ملی وزنه برداری می گوید حداقل تا المپیک 2020 
در تیم خواهد مان��د. او همه چیز را از بی��خ و بن تکذیب می کند 
و می گوید: من ک��ی گفته ام که می خواهم بع��د از جام جهانی  از 
وزنه  برداری بروم؟ بروم که آقایان خوش��حال ش��وند؟ نخیر من 

حداقل تا المپیک 2020 توکیو در خدمت دوستان خواهم بود. 
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قیمتمرغفردانهاییمیشود

  رونمایی بازی رایانه ای
 »شنگول و منگول«در اصفهان

ایران دومین کشور دنیا 
در آمار سزارین

 ریی��س انجمن علمی مامای��ی ایران با اب��راز نگرانی از 
روند افزایشی انجام زایمان به روش سزارین در کشور، 
توجه مسئوالن بهداشتی کشور بر حرفه مامایی و ترویج 
زایمان طبیعی را خواستار شد. دکتر ناهید خداکرمی با 
تأکید بر لزوم توجه به زایم��ان طبیعی و بی درد، گفت: 
اکنون که سیاس��ت افزایش جمعیت در کش��ور برقرار 

است و باید جمعیت جوان افزایش یابد، الزم است...
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 گوسفند زنده ۴ روز مانده 
به عید قربان؛ کیلویی 12500

4 روز مانده به عید قربان، قیمت هر کیلو گوس��فند زنده 
12500 تومان به خریداران اعالم می شود. قیمت هر کیلو 
گوس��فند زنده در مراکز توزیع شهرداری تهران12500 
تومان است. یکی از فعاالن این حوزه در گفتگو با فارس 
گفت: قیمت هر کیلوگرم گوسفند از10500 تا12500 
تومان متغیر اس��ت، به نحوی که گوسفندهای سبک تر 
گران تر و گوس��فندهای س��نگین تر ارزان تر هستند. به 
گزارش فارس همه س��اله با نزدیک شدن به ایام منتهی 
به عید سعید قربان، شاهد افزایش قیمت گوسفند زنده و 

همچنین گوشت قرمز در بازار هستیم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوش��تی گفت: قیمت مرغ امروز با حضور نماینده های تولیدکنندگان در وزارت جهاد کشاورزی بررسی و 
پیشنهاد تولیدکنندگان به ستاد تنظیم بازار ارسال می شود تا روز دوش��نبه در جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت نهایی مرغ مشخص و ابالغ شود.حسین 

مقدم نیا اظهار داشت: هر یک از مرغداران، تولیدکنندگان و نماینده های آنها در استان های مختلف...

سنیم
س : ت

 عک

 پیش بینی صدور 2 میلیون 
کارت اشتغال کارجویان

صرفه جویي 2 میلیارد ریالي در خطوط 
برش قلع اندود فوالد مبارکه اصفهان

نایب رییس کان��ون انجمن های صنف��ی کاریابی ها با اش��اره به پیش بین��ی صدور دو 
میلیون کارت اش��تغال گفت: احتمال دارد در آین��ده به افراد متقاضی، یارانه اش��تغال 
پرداخت ش��ود. حس��ین س��اروخانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس 
درباره کارت اش��تغال ب��رای متقاضیان کار، اظهار داش��ت: در این راس��تا جلس��اتی با 
 مس��ئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار ش��د و نگاه مثبتی در این خصوص

 وجود دارد.
نایب رییس کانون انجمن های صنفی کاریابی ها در خصوص مزیت های کارت اش��تغال 
گفت: یکی از مهم ترین ویژگی این کارت ها، یکپارچه سازی سیستم در حوزه رصد اشتغال 
کارجویان در بازار کار اس��ت. این فعال کاریابی ها افزود: این کارت در اختیار افراد دارای 
مهارت و متقاضی کار قرار خواهد گرفت و پیش بینی می ش��ود یارانه اش��تغال در آینده 
به آنها پرداخت ش��ود. وی با بیان این که در مرحله اول پیش بینی شده که نزدیک به دو 
میلیون کارت صادر ش��ود، تصریح کرد: با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
دیگر سازمان هایی که در بحث اشتغال مطرح هستند، جلسه ای برگزار و قرار شد کارگروه 
تخصصی برای این بحث ایجاد شود و البته هنوز موضوع به صورت جدی دنبال نشده است.

س��اروخانی در خصوص اجرای یکی از بندهای ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه برای 
معافیت مالیاتی کارفرمایان برای توسعه اشتغال، بیان داشت: این قانون در حال اجراست، 
اما برخی استان ها به صورت سلیقه ای برخورد می کنند و مشکل موجود در بهبود فضای 
کسب و کار است که صنعت و تولید از ثبات الزم برخوردار نیست. وی افزود: کارفرمایانی 
که از این معافیت استفاده می کنند، نباید تعدیل نیرو داشته باشند که شرایط موجب شده 

تا بسیاری از واحدها با مشکل مواجه شوند.

با بومي س��ازي، اصالح وبهینه س��ازي عملکرد بلت ه��اي )stacker( هدایت کننده 
 ورق )sheet( در خط��وط برش قلع اندود فوالد مبارکه اصفه��ان، عالوه بر جلوگیري از

توقف هاي ناخواسته در این خط، به طور میانگین در هر سال دو میلیارد ریال صرفه جویي 
اقتصادي نیز به عمل آمد.

محس��ن زارع رییس واحد قلع اندود و خطوط برش 1 و2 با اعالم این خبر گفت: باتوجه 
به این که تجهیزات مرب��وط به هدایت کنندهاي ورق در خطوط ب��رش قلع اندود فوالد 
مبارکه ساخت کشورهاي غربي و به ویژه شرکت هاي آمریکایي بود، کمبود این تجهیزات 
مي توانست براي این خط تولید مشکالتي ایجاد نماید، ضمن این که باید براي وارد کردن 

این تجهیزات که تحت تحریم نیز هستند مبالغ زیادي ارز و زمان صرف مي شد.
وي در همین رابطه افزود: به منظور پیشگیري از توقف خطوط تولید و وارد آمدن هرگونه 
مشکل بعدي با همکاري ش��رکت هاي س��ازنده داخلي اقدامات الزم براي بومي سازي 
این تجهیز و تبدیل نمودن این تحریم ه��ا به فرصت صورت گرف��ت و در ادامه اقدامات 
اصالحي بعدي بر روي قطعه س��اخته شده در داخل کش��ور با ارایه پیشنهادي از سوي 
محمدرضا یزداني اپراتور این خط ارایه و عملیاتي ش��د که با اجرایي ش��دن پیش��نهاد 
فوق از این پس فوالد مبارکه نس��بت به خرید بلت فوق از خارج ب��ي نیاز و با اصالح بلت 
 خریداري شده در داخل، این مشکل براي همیشه در خطوط برش 1و2 قلع اندود مرتفع 

گردید.
رییس واحد قلع اندود در خاتمه از شیفت فورمن و کارکنان تیم C خطوط برش قلع اندود، 
حمایت هاي مدیریت ناحیه و کلیه همکاراني که در کسب این موفقیت همکاري نمودند 

تشکر و قدرداني کرد.

فوقلیسانسگرفتم
آبگوشتدرستکنم

13 میلیون جوان در آستانه ازدواج

 نامزدهای جشنواره  
هدایای خود را دریافت کردند

مراس��م پایانی جش��نواره بین المللی 
فیلم ه��ای ک��ودکان و نوجوان��ان 
ساعت10:30جمعه ش��ب پس از سه 
ساعت ش��ور ش��وق کودکان و عالقه و 

پیگیری مردم و هیج��ان هنرمندان و 
حاضران به پایان رسید.  در ادامه مراسم 
پایانی جش��نواره ک��ودک27، داوران 

کودک و نوجوان با تقدیر از ...

 ریی��س مرک��ز مل��ی اس��تعدادهای درخش��ان گف��ت: م��ا 
دانش آموزانی داشتیم که می آمدند و قصه مسائل زناشویی خود را 
تعریف می کردند یا همسر دانش آموز می آمد و می گفت به دلیل 
تنبیه معلم، بچه من افتاده اس��ت! ولی راهکاری تعریف کردیم که 
برای حضور دانش آموزان شوهردار مجوزی داده می شد. به گزارش 

مهر، مهری سویزی در برنامه مناظره با محور ازدواج جوانان، موارد 
و مشکالت پیش روی کاهش ازدواج و تأخیر در ازدواج را این گونه 
عنوان کرد: وفور معاش��رت ه��ای غلط،  افزایش ط��الق و ایجاد نا 
 امیدی، هجوم هنجار شکنانه سایت ها و ماهواره ها، کمبود الگوهای

 ازدواج های جذاب و سعادتمند...
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 جمع اصفهانی ها 
در تیم ملی جمع شد

 سومین زن 
کابینه روحانی را بشناسید

 واریز سومین یارانه دولت روحانی؛  این هفته
سومین یارانه نقدی دولت یازدهم طی چند روز آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز 
می شود. مبلغ یارانه نقدی در دولت یازدهم تاکنون تغییری نکرده و همان مبلغ 45 
هزار و500 تومان به ازای هر نفر است. براساس گفته های علی طیب نیا وزیر اقتصاد...
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چهره روزيادداشت

 آخرين وضعیت
 زخمی شدگان درگیری بانه

حمزه فالح با اشاره به تالش تیم پزش��کی معالج دو پاسدار زخمی 
درگیری روز پنج ش��نبه نیروهای س��پاه بیت المقدس کردستان با 
عوامل مزدور ضد انقالب اظهار داش��ت: پنج ش��نبه شب و به دنبال 
انتقال زخمی  ش��دگان درگیری به س��نندج تیم پزشکی موفق شد 

خونریزی هر دو پاسدار زخمی واقعه را متوقف کند.
وی گفت: بعد از انجام اعمال جراحی، وضعیت یکی از زخمی شدگان 
درگیری کمی بهب��ود پیدا ک��رده و وی اعضای بدن خ��ود را تکان 
می دهد. در درگیری روز پنج ش��نبه پاسداران س��پاه بیت المقدس 
کردستان با عوامل ضد انقالب، 5 نفر از نیروهای سپاه به نام های حاج 
مطلب احمدیان، منصور مخدومی، لقمان حس��ینی، فتاح محمدی 
و جالل مصطفایی به درجه رفیع ش��هادت نائل آمده و دو نفر دیگر 

هم زخمی شدند.

زمان تفحص مجلس از وزارت نفت
حس��ین امیری خامکانی عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اسالمی  با اشاره به مهم ترین دستور کار هفته آینده این کمیسیون، 
گفت: ط��رح تحقی��ق و تفح��ص از وزارت نفت در دس��تور کار این 

کمیسیون قرار گرفته است.
وی ادامه داد: 25 تن از نماین��د گان مجلس، طرح تقاضای تحقیق و 
تفحص از وزارت نفت و ش��رکت های تابعه در زمینه خرید لوله های 
انتقال گاز را مط��رح کرده اند که این طرح در روز یک ش��نبه هفته 
آینده در کمیسیون بررسی می شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس 
اظهارداشت: مراحل رسیدگی به طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت 
در این کمیسیون نهایی شده و با بررسی های بیشتر آن در جلسه روز 
یک شنبه کمیسیون، بخشی از آن نهایی شده و نتایج آن در اختیار 
هیأت رییس��ه مجلس قرار می گیرد، اما بررسی ها هنوز ادامه دارد و 

زمان دقیق نهایی شدن این گزارش هنوز مشخص نیست.

 شايد سرپرستان
 وزير پیشنهادی نباشند

حجت االسالم حسین سبحانی نیا عضو هیأت رییسه مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به این سؤال که ارزیابی ش��ما از فضای مجلس در 
آستانه معرفی سه وزیر پیشنهادی علوم، آموزش و پرورش و ورزش 
و جوانان چگونه است، گفت: هنوز مشخص نیست همین سرپرستان 
کنونی این وزارتخانه ها معرفی می شوند یا این که اشخاص دیگری 

جایگزین آنها خواهند شد.
وی با بیان ای��ن که فض��ای مجلس ب��رای رأی اعتماد ب��ه وزیران 
پیشنهادی یکدس��ت نیست،گفت: وزیران پیش��نهادی باید در این 
فرصت باقیمانده ارتباط بیشتری با نمایندگان داشته باشند تا تبیین 
بیشتری نسبت به مسائلی که برای نمایندگان به وجود آمده صورت 

بگیرد و این موقعیت می تواند به وضعیت برخی وزیران کمک کند.

 اظهارات پورمحمدی
درباره پرونده موسوی و کروبی

پورمحمدی وزیر دادگس��تری در پاسخ به این س��ؤال که آیا وزارت 
دادگستری در پرونده حصر موسوی و کروبی دخالت نمی کند، گفت: 
اصال قرار بر دخالت نیست. سؤالی در این رابطه مطرح شد و من گفتم 

همان دستگاهی که قبال پیگیری می کرد، االن هم مسئول است.
وی در پاسخ به این س��ؤال که آیا ش��ورای عالی امنیت ملی درباره 
موضوع حصر تصمیم گیری می کند، گفت: بله، به هر حال در رابطه 
با این پرونده از قب��ل در آنجا تصمیم گیری می ش��ده و حاال هم هر 

تصمیمی قرار است گرفته شود، در همان جا باید بگیرند.

 حق شناس 
ريیس جبهه اصالح طلبان شد

محمدجواد حق شناس با اش��اره به انتخابش به عنوان رییس جبهه 
اصالح طلبان گفت: مقرر شده است انتخاب هیأت رییسه از وضعیت 
دائمی به صورت چرخشی در آید و هر شش ماه، افراد جدید انتخاب 

شوند.
حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر ریاست در جبهه 
اصالح طلبان گفت: در جلسه دوشنبه هفته گذشته که با حضور اعضا 
برگزار شد، موضوع تغییر ساختار هیأت رییسه به تصویب رسید و در 
چارچوبی که مطرح شد  هیأت رییسه از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت و 
رییس جبهه وظیفه سخنگویی تش��کیالت را نیز به عهده گرفت. وی 
افزود: همچنین مقرر ش��ده است هیأت رییس��ه از وضعیت دائمی به 
صورت چرخشی در آید و شش ماهه شود و برای شش ماه آینده افراد 
جدید انتخاب شوند. به گفته وی در انتخابات اخیر دبیر هیأت رییسه 
در پست خودش ابقا شد و با اکثریت قریب به اتفاق آرا که به جز خودم 

دیگر اعضا به بنده رأی دادند، ریاست جبهه به بنده واگذار شد.

با انتصاب معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، یک زن دیگر 
به کابینه دکتر روحانی پیوست تا نام شهیندخت موالوردی پس 
از الهام امین زاده و معصومه ابتکار، به عنوان س��ومین زن عضو در 

هیأت دولت ثبت شود.
با وجود گذشت دوماه از آغاز رسمی دولت یازدهم و مشخص شدن 
بسیاری از معاونان و مشاوران این کابینه، معاون امور زنان و خانواده 
تا پنج شنبه گذشته  اعالم نشده بود تا این که باالخره دکتر روحانی 
در حکمی ش��هیندخت موالوردی را به این سمت منصوب کرد؛ 
سمتی که پیش از این و در دولت دهم ، در اختیار مریم مجتهد زاده 

بود. در متن این حکم  آمده است:
»سرکار خانم شهیندخت موالوردی

به استناد اصل124 قانون اساسی و نظر به تجارب ارزشمند سرکار 
عالی، به موجب این حکم شما را به عنوان »معاون رییس جمهور 
در امور زنان و خانواده« برمی گزینم. امید است با عنایات الهی، در 
خدمت به ملت ش��ریف ایران و نظام جمهوری اسالمی با رعایت 
اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منش��ور اخالقی دولت تدبیر 

و امید موفق باشید.                                                                     حسن روحانی«
فعال حقوق زنان

شهیندخت موالوردی به عنوان یکی از فعاالن حقوق زنان، شناخته 
می شود. او که متولد اول آبان1344در خوی است، در رشته حقوق 
دانشگاه شهید بهشتی مدرک کارشناسی گرفته و تحصیالتش را 

در رشته حقوق بین الملل و در دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داده 
است. در کارنامه کاری و اجتماعی او عناوینی چون  پژوهشگر و فعال 
امور زنان، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بش��ر زنان و مسئول 

کمیته حقوقی ائتالف اسالمی زنان دیده می شود.
او می گوی��د:» انتخاب موضوع مرتبط با مس��ائل زنان - بررس��ی 
 اقدام��ات بی��ن الملل��ی مقابله با خش��ونت علی��ه زن��ان - برای 
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه 
طباطبایی افق جدیدی پیش رویم گش��ود و با آن پا در وادی بی 
انتهایی نهادم که پش��ت سرگذاش��تن آن جز با پایان عمر میسر 
نیست. درواقع قریب یک دهه قدم و قلم زدن در این وادی، چنان 
نگاه و زاویه دیدی به من بخشید که دیگر به راحتی نمی توانم خود 
را از بند آن برهانم و زین پس این نگاه همیشه و همه جا با من است 
 و همراهیم می کن��د.« او کتاب هایی چ��ون »موازین بین المللی

حقوق زنان«، »مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسالمی«، 
»کالبدشکافی خشونت علیه زنان« و » بیم ها و امیدها: درآمدی بر 
جایگاه حقوق زن در قوانین جمهوری اسالمی ایران« را نیز تألیف 

کرده است.
اظهار نظرهای موالوردی؛ از ازدواج فرزند خوانده با   

سرپرست تا شرايط کار زنان شاغل
هرچند حضور م��والوردی در عرصه نویس��ندگی و تألیف کتاب 
با دریافت اب��الغ س��ردفتری در دی م��اه 1386 کمتر ش��د، اما 

اظهارنظرات او در رسانه ها و درمورد مسائل مختلف مربوط به زنان، 
او را به عنوان یکی از فعاالن این حوزه بیشتر مطرح کرد. چند نمونه 
از اظهار نظر های او را درباره زنان و مسائل مربوط به آنها می خوانید:

     وظیفه اصلی ای��ن مرکز )مرکز ام��ور زنان(  ب��ا توجه به این 
ک��ه ریی��س آن در دوره اصالح��ات در جلس��ات هی��أت دولت 
ش��رکت می کرد ت��ا در جری��ان سیاس��ت های کالن جامعه قرار 
بگی��رد، جریان س��ازی های جنس��یتی در کلی��ه برنامه ریزی  و 
سیاستگذاری های جامعه است. هدف از حضور رییس مرکز امور 
زنان و خانواده در جلس��ات دولت این است که آنجا حضور داشته 
باشد و بتواند در بحث های مهمی مانند تصویب بودجه، از حقوق 
زنان دفاع کند، نه این که صرفا وظایفش را به مسائلی تقلیل بدهد 
که تنها خواسته بخشی از زنان جامعه است؛ به عنوان مثال در کنار 
توجهی که به زنان خانه دار می کند و برای آنها اقداماتی را در نظر 
می گیرد، باید به زنان متخصص و کارآفرین و تحصیلکرده در جامعه 
هم بها دهد. االن کارهایی که کرده اند و معتقدند به نفع زنان است، 

می تواند حتی به ضرر آنها باشد.
     در زمینه الیحه کاهش س��اعت کاری زنان شاغل پیش بینی 
می کنم که در کوتاه مدت از آن استقبال شود و به زنان مشمول این 
الیحه در حل مشکالتشان کمک کنند، اما در دراز مدت به عنوان 
مانعی در عرصه اشتغال و استخدام آنان عمل خواهد کرد. با توجه 
به این که زنان مشمول الیحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل )زنان 
سرپرس��ت خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای 
همسریا فرزند مبتال به بیماری های صعب العالج( به درآمد ناشی از 
کار خود به شدت نیازمند هستند، باید راهکارهایی اتخاذ شود که 
به نفع آنان باشد و در نهایت به حذف آنان از عرصه اشتغال منجر 
نشود. به نظر می آید که این طرح در کنار برخی سیاست های دیگر 
نش��ان دهنده وجود اراده ای برای خانه نشین کردن زنان و محروم 
کردن نیمی از سرمایه های انس��انی کشور است. حضور اجتماعی 
زنان بیش از آن که نیاز آنان باشد، نیاز اجتماع است و جامعه ای که 
نتواند در مسیر رشد خود از تمام ظرفیت ها و سرمایه های انسانی 
خود استفاده کند، به طور قطع از جوامعی که ازاستعدادهای خود 

به صورت بهینه بهره می برند، عقب خواهد ماند.
     ازدواج فرزند خوانده با سرپرست نمي تواند منع شود، چراکه 
به نظر برخي فقها این مسأله در شرع منع قانوني ندارد، بنابراین در 
صورتي که این موضوع در مجلس تصویب شود در شوراي نگهبان 
رد خواهد شد و البته نباید به صورت قانوني نیز تجویز شود، چراکه 
رسمیت بخشیدن و صحه گذاشتن قانون بر این مسأله قطعا  تبعات 
عدیده و مخربي خواهد داش��ت و موجب عدم امنیت رواني در جو 

خانواده و تخریب ارکان خانواده و سالمت آن است.

تکیه فعال حقوق زنان بر مسند معاونت امور زنان

 نوبل صلح به سازمانسومین زن کابینه روحانی را بشناسید
 منع سالح شیمیايی رسید

 سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیایی که نقش عمده ای 
را در کاهش تنش در سوریه داشته، برنده جایزه صلح نوبل 
در سال2013 شد. این س��ازمان با پیشبرد طرح روسیه در 
جمع  آوری و امحای سالح های شیمیایی در سوریه تا اندازه 
زیادی از آغاز یک مداخله نظامی در این کشور ممانعت کرد. 
این برای اولین بار نیس��ت که یک س��ازمان به عنوان برنده 
جایزه صلح نوبل انتخاب می شود. سال گذشته نیز اتحادیه 
اروپا در راس��تای تالش برای ایجاد صلح در آفریقا به عنوان 
برنده این جایزه برگزیده شد.  امسال نیز بیش از50 سازمان 
برای این جای��زه نامزد ش��ده بودند که به عل��ت تالش ها و 
تأثیرگذاری اقدامات سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیایی 

در سوریه این سازمان به عنوان برنده جایزه برگزیده شد.

آمريکايی ها:  اعضای کنگره را 
بیرون بیندازيد

در ش��رایطی که تعطیلی دولت آمریکا وارد دوازدهمین روز 
خود شده است،  نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد 
که60 درصد از مردم آمریکا برای تغییر تمام اعضای کنگره 

تمایل دارند.
در نظرسنجی های ش��بکه خبری ان بی س��ی مسأله اصلی 
درباره نگرانی عمیق و شدید در خصوص اقتصاد است. تنها 
هفت درصد از آمریکایی ها نس��بت به مذاکرات میان باراک 
اوبام��ا رییس جمهوری ش��ان با کنگره مطمئن هس��تند و 
امیدوارند که این مذاکرات باعث بهتر شدن اوضاع اقتصادی 
کشورشان شود. حدود31درصد نیز اوباما را به خاطر شکست 
در تدوین بودجه، مقصر می دانند، در حالی که 44 درصد دیگر 

جمهوری خواهان کنگره را عامل این مسأله می دانند.

 قاهره و دمشق
دشمن واحد دارند

مجله االهرام اخیرا مصاحبه ای را از بشار اسد  رییس جمهوری 
سوریه منتشر کرد که در آن اسد تأکید کرده ارتش سوریه و 
مصر در حال حاضر و بعد از گذشت40 سال از جنگ اکتبر با 
یک دشمن واحد روبه رو هستند، اما این بار از داخل کشور 
و آن دشمن یک عرب مسلمان اس��ت، اما خیانتی که پیش 
از این به شکل محرمانه علیه س��وریه انجام می شد در حال 
حاضر به گزین��ه ای علنی برای برخی از کش��ورها و گروه ها 

تبدیل شده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 در جريان فساد اقتصادی
 چند معاون وزير بازداشت شدند

قاضی سراج 
 رییس سازمان بازرسی کل کشور 

در جریان پرونده فس��اد اقتصادی چند معاون وزیر و مدیران کل راه و 
ترابری، تراورس و چند شرکت دولتی در زندان به سر می برند. همچنین  
چهار متهم اصلی این پرون��ده که حکم اعدام آنها صادر ش��ده در حال 
اجراست، چرا که ابتدا باید سه هزار میلیارد تومان بدهی بانکی پرداخت 
شود. همچنین بیش ازسه هزار میلیارد تومان هم پولشویی صورت گرفته 
و500 ملک و تعداد زیادی هم 
خودرو به نام متهم��ان و افراد 
غیر است که باید به پول تبدیل 
ش��ود. در همین پرونده شاهد 
بودیم که افراد، یک اس��کله را 
در خارج از کش��ور خریداری 
کرده بودند و وقتی هم کاال را 
به ایران می آوردند باز هم افراد 

زیادی را می خریدند.
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تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی پرونده بابک زنجانی

حجت االسالم موسی احمدی عضو کمیسیون اصل نود از تشکیل کار گروه ویژه ای برای بررسی پرونده بابک 
زنجانی خبر داد. وی خاطرنشان کرد: بعد از ارایه و قرائت این گزارش در کمیسیون اگر طراحان طرح تحقیق 

و تفحص قانع و راضی نشوند این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

عزم دولت برای حمايت 
از بنیاد ملی نخبگان

برادر روحانی دستیار ويژه 
ريیس جمهور شد

پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به تأکیدات 
رهبر انقالب در دیدار با نخبگان در زمینه ادامه حرکت علمی کش��ور، گفت: 
رهبر انقالب در این دیدار با نخبگان به ادامه حرکت علمی کشور و این که نباید 

کارهای علمی متوقف شوند، تأکید کردند.
وی افزود: رهبر انقالب در دیدار اخیر خود بحث نوآوری را نیز مطرح کردند و 
تأکید داشتند که حرکت علمی کشور باید در همین راستا بدون توقف ادامه 
یابد. مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تأکید بر این که معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، رییس بنیاد ملی نخبگان هم است، گفت: شاید این 
مسأله در حکم ایشان به صراحت قید نشده، اما رییس جمهور آقای ستاری را 
به عنوان رییس بنیاد ملی نخبگان هم می دانند و این  نشان دهنده عزم دولت 

برای حفظ بنیاد ملی نخبگان و حمایت از نخبگان است.

در پی انتش��ار اخباری در برخی رس��انه ها به نقل از نوبخت س��خنگوي 
دولت مبنی بر این که فریدون دس��تیار ویژه رییس جمهور نیست، دفتر 
سخنگوي دولت اظهارات منسوب به وی را نادرست خوانده و تکذیب کرد. 
در اطالعیه دفتر سخنگوي دولت آمده است: ضمن تکذیب خبر منسوب 
به دکتر نوبخت در یکي از خبرگزاري ها مبني بر این که فریدون دستیار 
ویژه رییس جمهور نیس��ت، اعالم مي شود ایشان دس��تیار ویژه رییس 
جمهور هستند و خبر اعالم شده از قول سخنگوي محترم دولت، صحت 

ندارد. 
این خبرگزاري همچنین در جمله اي دیگر منسوب به سخنگوی دولت 
خبر داده بود که براي حضور رییس جمهوري در دانش��گاه تهران هنوز 

تصمیم قطعي گرفته نشده است. 

به گزارش روزنامه االخبار، ارایه برخی دالیل جدید از سوی 
صدر الدین صدر فرزند امام موسی صدر به دادگاه و بررسی 
ربوده شدن امام موسی صدر و شیخ محمد یعقوب و عباس 
بدرالدین دو نفر از همراهانش تحولی مهم در پرونده بررسی 
نحوه ربایش وی ایجاد کرده و ممکن اس��ت آن را به شورای 

دادگستری بازگرداند.
صدر الدین صدر در ادل��ه جدید خود ک��ه از طریق دادگاه 
اس��تیناف، آن را به س��میح الحاج اعالم کرده،  یادداشتی از 
 هویت کامل تعدادی از مقامات لیبیایی ارایه کرده که پیش تر

در دادخواست صادر شده در سال 2008 نام آنها آورده شده 
و خواستار شناس��ایی هویت کامل آنها ش��ده بود. با وجود 
محرمانه بودن این تحقیقات، االخبار به نقل از منابع موثق 
پی برده افرادی که خانواده صدر ب��ه اطالعات کاملی از آنها 
دست پیدا کرده اند و افراد دیگری که برای اولین بار نام آنها در 
این پرونده آمده است، از افرادی هستند که نقشی اساسی در 
عملیات ربایش صدر داشته اند. به این ترتیب این افراد نیز به 
لیست هفت نفره مطلع از سرنوشت امام موسی صدر اضافه 
می شوند، البته اطالعات صدر الدین صدر تنها محدود به نام 
آنها نمی شود، بلکه دالیل متعددی را نیز شامل می شود که 
در وجوب دست داشتن آنها در این ترور مطرح شده یا دست 

کم ارتباط آنها به این پرونده را نشان می دهد.

دریادار حبیب اهلل س��یاری فرمانده نی��روی دریایی ارتش 
برقراری امنیت در عرصه دریاهای آزاد را مهم خواند و اظهار 
داشت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران افتخار 
برقراری امنیت ناوگان تجاری ایران در آب های بین المللی 

را بر عهده دارد.
وی بر ارتقای علم و دانش کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران تأکید کرد و افزود: خدمت کردن در عرصه 
دریا در شرایط جوی نامناسب توان جسمی باال می خواهد و 
باید به پرورش جسمی کارکنان توجه شود. دریادار سیاری، 
ایران را امن ترین کشور منطقه دانست و تصریح کرد: پاسخ 
هر کشور متجاوز به حریم آب های ایران را می دهیم. فرمانده 
نیروی دریایی ارتش با بیان این که امنیت در مرزهای زمینی 
و هوایی ایران برقرار اس��ت، خاطرنشان کرد: نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران فراتر از مرزهای دریایی حضور 
دارد. وی انتهای مرزها را ابتدای فعالیت نیروی دریایی ارتش 
ایران اعالم کرد و گفت: دزدان دریایی در چند روز گذشته به 
یکی از بزرگ ترین نفتکش های ایران حمله کردند و با مقابله 
نیروی دریایی ارتش مواجه ش��دند. وی معرفت دینی برای 
حضور در عرصه های بین المللی را مهم خواند و گفت: توجه 
به معنویت و حفظ ارزش ها محور اصلی و آمادگی رزمندگی 
کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران است.

جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
پاسخ به این سؤ ال که آیا امکان دارد تا قبل از معرفی شدن 
شما به مجلس، تغییرات و عزل و نصب هایی در وزارت علوم 
و دانشگاه ها صورت بگیرد، گفت: تغییرات ارتباطی به این 
موضوع ندارد و اگر ضرورتی پیش بیاید بله،تغییرات صورت 

خواهد گرفت.
وی در پاسخ به پرسشی بر این اساس که گفته می شود، قرار 
است به جای شما شخص دیگری به مجلس معرفی شود، 
تصریح کرد: خیر، من چنین چیزی را نشنیدم، اما تصمیم 

نهایی با رییس جمهور است.
 سرپرس��ت وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری درمورد 
جلسه خود با نمایندگان مجلس اظهار داشت: من ارزیابی 
مثبتی از ای��ن دیدار با نماین��دگان دارم. وی درمورد عزل 
فرهاد دانشجو رییس سابق دانش��گاه آزاد اسالمی به ارایه 
توضیحاتی پرداخت و گفت: آنچه که در رس��انه ها قبل از 
جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد مطرح شد، این بود که بنده 
صورتجلسه ای را مبنی بر عزل دکتر دانشجو امضا کرده  ام 

که من گفتم چنین چیزی صحت ندارد.
سرپرس��ت وزارت علوم، تحقیقات و فن��اوری تأکید کرد: 
تصمیم بر عزل دانشجو توس��ط رییس هیأت امنا صورت 

گرفت.

مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی جدید۹3-13۹2 با حضور 
رییس جمهوری روز دوش��نبه22 مهر ماه س��اعت ۹ صبح 

الی11 در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.
این مراس��م قرار بود اول مهرم��اه با حضور دکت��ر روحانی 
در دانش��گاه تهران برگزار ش��ود، ولی به دلیل سفر رییس 
جمهوری به نیویورک به تأخیر افتاد که مقرر ش��د دوشنبه 
هفته ج��اری ،22 مهرم��اه برگزار ش��ود. از چندین س��ال 
گذشته، آغاز رسمی س��ال تحصیلی جدید دانشگاه ها  طی 
مراس��می با حضور ریاس��ت جمهوری در دانش��گاه تهران 
گرامی داشته می ش��ود. در دوره ریاست جمهوری احمدی 
نژاد این روال هر س��اله اجرا نش��د و احمدی ن��ژاد تنها دو 
سال در این مراسم ش��رکت کرد و از س��ال های بعد، دفتر 
ریاس��ت جمهوری هیچ ابالغیه ای به دانشگاه تهران مبنی 
 بر حضور وی در این مراسم نداد. از این رو در سال هایی که 
احمدی نژاد در مراسم آغاز س��ال تحصیلی حضور نداشت، 
آیین بازگش��ایی، تنها با حض��ور وزرای علوم و بهداش��ت و 
یا معاون رییس جمهور برگزار می ش��د و در یکی، دو سال 
گذش��ته نیز با حضور کامران دانش��جو وزیر علوم وقت در 
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا )ع( برگزار شد، اما امسال جشن 
آغاز س��ال تحصیلی مطابق با عرف چندین سال گذشته با 
حضور  روحانی رییس جمهوری کشورمان برگزار می شود. 

دفاعی دولتبین الملل دولت

اطالعات جديد پرونده 
ربايش امام موسی صدر

 ايران؛ 
امن ترين کشور منطقه

آخرين اظهارات توفیقی 
درباره عزل دانشجو

آغاز سال تحصیلی    دانشگاه ها 
با حضور روحانی
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بازی رايانه ای شنگول و منگول 
در اصفهان رونمايی شد

     همزمان با روز پایانی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 
كودكان و نوجوانان، بازی رایانه ای شنگول و منگول با حضور جمعی 

از كودكان در شهر اصفهان رونمایی شد. 
مدیر فرهنگی، هنری و تفریحی شهرداری اصفهان در آیین رونمایی 
از ای��ن بازی رایان��ه ای گفت: »ش��نگول و منگول« یک بازی ش��اد 
 كودكانه برای سنین ۵ تا ۸ سال است كه توسط كار شناسان بازی و 

برنامه نویسی شهر اصفهان تولید شده است. 

ايران به دومین تولید کننده داروی 
بیماری های روماتیسمی تبديل شد

رییس مركز روماتیس��م ای��ران از تولید داروی آلتب��رل با نام علمی 
»اتانرس��پت« كه با بهره گی��ری از پروتئین های نوتركیب توس��ط 
 محققان ایرانی در كشور ساخته شده است خبر داد و گفت: این دارو 
 با هدف درمان بیماری آرتریت روماتوئید در كش��ور س��اخته شده 

است.
دكتر فرهاد غریب دوس��ت با اعالم این خبر گفت: نتایج كارآزمایی 
بالینی مقایسه داروی آلتبرل با داروی Enbrel كه محصول كمپانی 

آمریکایی است، نشان از كیفیت مشابه این دو دارو دارد.
وی ادامه داد: آلتبرل دارویی اس��ت با اثربخشی زیاد و در عین حال 
عوارض كم كه برای درمان بیماری های خودایمن )اتوایمیون( مانند 
آرتریت روماتوئید )نوعی بیماری روماتیس��می كه با التهاب مفاصل 
همراه است(، پسوریازیس )نوعی بیماری پوس��تی( و اسپوندیلیت 
آنکیلوزان )نوعی بیماری روماتیسمی كه با التهاب و خشکی ستون 

فقرات همراه است( به كار می رود.

مناسک حج از امروز آغاز می شود
 با محرم ش��دن زائران در مکه و حركت به س��مت عرف��ات از امروز 

یک شنبه )21 مهر( اعمال حج تمتع آغاز می شود.
از ظهر امروز یک شنبه مصادف با هش��تم ذی الحجه )یوم الترویه(، 
اعمال حج تمتع س��ال جاری با محرم ش��دن زائران در شهر مکه و 
حركت به سمت صحرای عرفات آغاز می ش��ود و زائران طی فاصله 
زمانی ظهر تا ش��ب وارد صحرای عرفات شده و در چادرهای عرفات 

مستقر می شوند.
وقوف )یعنی ماندن( در سرزمین عرفات با قصد قربت، پس از محرم 

شدن، دومین عمل واجب برای انجام حج تمتع است.
 زائران روز دوشنبه 22 مهرماه مصادف با 9  ذی الحجه )روز عرفه(، از 

ظهر تا غروب در صحرای عرفات وقوف خواهند كرد.
اعمال حج تمتع با وقوف در مش��عرالحرام تا طلوع آفتاب، حركت به 
منا و انجام رمی، قربانی و تراشیدن سر و بیتوته در منا ادامه می یابد 
و روز سه شنبه23 مهرماه مصادف با10 ذی الحجه )روز عید قربان(، 

زائران در مشعرالحرام تا طلوع آفتاب وقوف می كنند.
در ادامه، روز چهارشنبه 24 مهرماه مصادف با 11  ذی الحجه، زائران 
در منا بیتوته كرده و سپس رمی جمرات )پرتاب سنگ به شیطان سه 

گانه( خواهند پرداخت.
روز پنج ش��نبه 2۵ مهر مصادف با 12  ذی الحجه نی��ز زائران اعمال 
بیتوته در منا، رمی جمرات )پرتاب س��نگ به ش��یطان سه گانه( و 

حركت به طرف مکه پس از اذان ظهر را انجام می دهند.
اعمال زائران پس از ورود دوباره به مکه مکرمه ش��امل طواف، نماز 
زیارت، سعی بین صفا و مروه و طواف نساء اس��ت و نماز پس از روز 
 عید قربان نیز تا حداكثر پایان ماه ذی الحجه انجام می پذیرد كه  به 
 ای��ن ترتیب اعمال ح��ج تمتع ب��ه پایان رس��یده و زائ��ران حاجی 

می شوند.
 64  هزار زائر از جمهوری اسالمی ایران در مناسک معنوی حج تمتع 

امسال حضور دارند.

 خانه هاي قديمي منطقه ۳
 به فضاي سبز تبديل مي شود

 ش��هردار منطقه 3 اصفهان با اش��اره به این كه ش��هرداري با تملک
 خانه هاي قدیمي و فرس��وده اق��دام به احداث پ��ارك هاي محلي

 مي نماید، افزود: با استفاده از این روش ضمن احیاي بافت فرسوده 
در جهت توسعه فضاي سبز اقدام مي شود.

 منصور نجفي با بیان این مطلب گفت: به دلیل بافت متراكم و فشرده 
منطقه 3 سرانه فضاي سبز در این منطقه پایین است.

 وي با اشاره به این كه ش��هرداري با تملک خانه هاي فرسوده اقدام 
به احداث پارك هاي محلي مي نماید، افزود: با استفاده از این روش 
 ضمن احی��اي بافت فرس��وده در جهت توس��عه فضاي س��بز اقدام 

مي شود.
ش��هردار منطقه 3 اصفهان تصریح كرد: در این راستا احداث پارك 
محلي كوچه نمکي به وسعت 4 هزار متر در دست طراحي است و تا 

پایان سال جاري عملیات اجرایي آن آغاز مي شود. 

 توضیحات پلیس درباره
حکم اعدام 2 زن ايرانی در مالزی 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر با تشریح پرونده و حکم 
اعدام دو قاچاقچی زن ایرانی در مالزی گفت: قاچاقچیان 
با پیشنهاد سفر رایگان از مردم به عنوان طعمه استفاده 

می كنند.
س��ردار علی مؤی��دی در گفتگو با خبرن��گار مهر اظهار 
داش��ت: دو زن ایرانی كه در مالزی به ج��رم حمل مواد 
مخدر به اعدام محکوم ش��ده اند از طریق كشور دیگری 
این مواد را به مالزی منتقل كرده اند. قاچاقچیان با فریب 
افراد مبنی بر س��فر رایگان به كش��ورهای جنوب شرق 
آسیا آنها را فریب داده و در مقابل پرداخت هزینه سفر از 
آنها می خواهند كه بسته های مشکوكی را با خود حمل 
و به فردی در آن كشور تحویل دهند. افراد نیز بی خبر از 
محتویات داخل بسته ها به طمع سفر رایگان این اقدام 

را انجام داده و در دام پلیس گرفتار می شوند.
وی ادامه داد: اتباع ایرانی در داخل و خارج كشور باید از 
پذیرفتن بسته از افراد غریبه به عنوان امانت خودداری 
كنند و اگر بس��ته ای را پذیرفتند به دقت آن را بررسی 

كرده و از محتویاتش با خبر شوند.

مراسم توديع و معارفه 
مسئول بسیج اساتید

 طي مراس��مي معنوي با حضور مسئوالن استان اصفهان و 
دانشگاه و اساتید بسیجي مسئول جدید بسیج اساتید معارفه 
و از خدمات مسئول سابق قدرداني به عمل آمد. در ابتداي 
مراسم دكتر مهران مجلس��ي رییس دانشگاه آزاد اسالمي 
خمیني ش��هر ضمن تشکر از حضور بس��یجیان و مدافعان 
والیت گفت: بسیج، نهادي جوشیده از متن انقالب اسالمي 
است كه با تدبیر حکیمانه حضرت امام خمیني )ره( و صبغه 
اعتقادي و معنوي و با رسالت حفظ انقالب و دستاوردهاي 
آن تشکیل و با بهره گیري از شیوه مدیریت اسالمي و انقالبي 
توانسته اس��ت در طول دهه هاي گذش��ته در عرصه هاي 
مختلف سیاسی، علمی، فرهنگي و امنیتي از نظام مقدس 
جمهوري اسالمي حفاظت و حراست نماید .دكتر مجلسي 
با اشاره به رسالت مهم و سنگین بسیج در دانشگاه به عنوان 
خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگي اظهار داش��ت: حضور 
اس��اتید متعهد، دلس��وز، پرتالش و والیي، صحنه هایي از 
فداكاري و ایثار را توأم با موفقیت علمي خلق و باعث تحرك 

و نشاط فرهنگي و علمي در جامعه دانشگاهي مي شود.

گشتی در اخبار

 رگ های حیاتی اصفهان
بدون جوی های آب از بین می رود

جالل عمرانی
مدیراداره انهار و مادی های شهرداری اصفهان

در صورتی كه حق مادی های شهر اصفهان را ادا نکنیم، رگ های حیاتی 
شهر از بین می رود. در گذشته نه چندان دور جریان یافتن آب در مادی ها 
در پهنه ش��هر زیبای اصفهان س��بب می ش��د تا مس��یرهای پردرختی 
در پیرامون آنها ش��کل بگی��رد كه این مس��یرهای پردرخ��ت به همراه 
باغ های حاشیه ش��هر، اصفهان را به باغ ش��هری تبدیل می كرد كه هنوز 

اثرات آن در محالت شهر قابل 
مشاهده اس��ت.جریان یافتن 
آب در مادی ها و وجود جوی ها، 
همچنی��ن تراك��م درخت��ان 
بی ش��مار تأثیر چش��مگیری 
در تلطیف ه��وای اصفهان نیز 
داش��ت و س��بب پدیدار شدن 
یکی از بزرگ ترین و زیباترین 

شهرهای ایران شد.
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خبر روز
۱۰ پل مکانیزه در مسیر خط یک،BRT احداث شده است

    مدی��ر ترافیک ش��هری ش��هرداری اصفهان گف��ت: 22 پ��ل عابر پی��اده در مس��یر خط یک
 BRT از پل زندان تا میدان قدس احداث شده كه 10 پل آن به صورت مکانیزه راه اندازی شده  و در 

فاز اول خط یکBRT از پل زندان تا میدان آزادی20 پل جانمایی شده است . 

۳

  رییس انجمن علم��ی مامایی ایران با 
 گروه 
ابراز نگران��ی از روند افزایش��ی انجام جامعه 

زایمان به روش س��زارین در كش��ور، 
توجه مسئوالن بهداشتی كشور بر حرفه مامایی و ترویج زایمان 
طبیعی را خواستار شد. دكتر ناهید خداكرمی با تأكید بر لزوم 
توجه به زایم��ان طبیعی و بی درد، گفت: اكنون كه سیاس��ت 
افزایش جمعیت در كشور برقرار اس��ت و باید جمعیت جوان 
افزایش یابد، الزم است توجه مسئوالن بهداشتی كشور بیشتر 

بر حرفه مامایی و ترویج زایمان طبیعی استوار باشد.
وی بارداری و همچنین تولد را پروسه ای فیزیولوژیک دانست 
و گفت: از نظر اخالقی، ش��رعی و علمی تمام مستندات مبنی 
بر آن است كه اجازه دهیم نوزاد با عالئم زایمانی به دنیا آید نه 
این كه به صورت انتخابی، مادر برای زایمان خود مراجعه كند. 

تمام مراحل زایمان باید بر اساس طبیعت بارداری پیش رود.
      سزارين انتخابی و نگرانی از نسل آينده بیمار

خداكرمی گفت: نگرانی ما آن است كه با ادامه روند رو به رشد 
زایمان ها به روش سزارین، در آینده شاهد نسل بیمار باشیم، 
چرا كه نوزادانی كه با روش سزارین انتخابی به دنیا می آیند ۵0 
درصد بیشتر به آس��م، 20 درصد بیشتر به دیابت و ۵0 درصد 

بیشتر به چاقی مبتال می شوند.
      وزارت بهداش�ت امر بارداری و زايمان را به ماماها 

بسپارد
وی در این ب��اره ادامه داد: از ط��رف دیگر چاق��ی خودعامل 
بیماری های قلبی – عروقی و دیابت است. براین اساس با روش 
انتخابی س��زارین این نگرانی وجود دارد كه به صورت عمدی، 
نسل آینده را با بیماری مواجه كنیم. از مسئوالن جدید وزارت 
بهداشت می خواهیم كه با سپردن امر بارداری و زایمان به ماما 
و حمایت بیمه ها از این حرفه، اجازه ندهند این امر بیش از این 

آسیب زا شود.
      رتبه دوم اي�ران در دنیا در انج�ام زايمان به روش 

سزارين
خداكرمی در ادامه توضیحات خ��ود درباره مزیت های زایمان 
به روش طبیعی نسبت به زایمان به روش سزارین گفت: مادر 
سزارینی كه دو فرزند دارد، برای به دنیا آوردن فرزند سومش 
به روش س��زارین با خطرات��ی مانند خونریزی، چس��بندگی 
جفت و هزاران مشکل بیهوشی مواجه می شود كه این امر هم 
می تواند برای آینده كشور خطرناك باشد. این درحالیست كه 
مادری كه طبیعی زایمان كرده باش��د چنین محدودیت هایی 

را نخواهد داشت. 
امیدواریم به این سمت حركت كنیم و طوری نباشد كه عنوان 
شود ایران از نظر س��زارین از رتبه دوم در دنیا برخوردار است. 
وی گفت: اكنون بیش از ۵0  درصد زایمان های كشور به روش 

سزارین انجام می شود و با توجه به مزیت های زایمان طبیعی، 
امیدواریم كه انجام زایمان به روش سزارین به زیر 2۵ درصد 
كاهش یابد. خداكرمی در پاس��خ به این س��ؤال كه بسیاری از 
مادران به دلیل ترس از درد زایمان طبیعی، زایمان س��زارین 
را انتخاب می كنند، گفت: مهم تری��ن دغدغه هر پدر و مادری 
باید سالمت فرزند باشد. متأسفم كه گاه مادران از درد زایمان 
صحبت می كنند. این درحالیست كه سالمت نوزاد از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. در هر حال در این زمینه هم می توان 
به روش های زایمان بی درد دارویی و غیردارویی اش��اره كرد 
كه م��ادران می توانند از این روش ها ب��رای انجام زایمان خود 
اس��تفاده كنند. وی افزود: م��ادران همچنی��ن می توانند در 

كالس ه��ای آمادگی دوران 
بارداری ش��ركت كنند. این 
كالس ها حدود هشت جلسه 
است و مادران تکنیک هایی 
را فرا می گیرند كه می توانند 
زایمان كم درد و خوشایندی 

داشته باشند.
      نسل بیمار سزارينی 
در مقابل کودکان باهوش 

و عاطفی زايمان طبیعی
وی در عی��ن ح��ال گف��ت: 
اكن��ون قش��ر تحصیلکرده 
كشور بیشتر مشتاق زایمان 
ب��ه روش طبیعی اس��ت، اما 
متأسفانه در طبقات پایین تر 
و متوسط جامعه گرایش به 

زایمان سزارین بیشتر است. تأكید می كنم كه درد هم قسمتی 
از تولد است و هنگام درد، هورمون هایی در بدن ترشح می شود 
كه انتقال این هورمون ها به نوزاد بهره مندی وی از هوش بهتر 
را به دنبال دارد و این كودكان در آین��ده صبورتر و عاطفی تر 
هستند. خداكرمی درباره سطح پوشش زایمان های بدون درد 
در كشور، گفت: در حال حاضر 90 درصد زایمان های طبیعی 
كشور توسط ماماها انجام می شود، اما از آنجا كه ۵0 درصد كل 
زایمان ها به روش س��زارین اس��ت، بالطبع میزان زایمان های 
طبیعی كاه��ش می یابد.  اكن��ون ماماهایی ك��ه كالس های 
آمادگی دوران بارداری را گذرانده باش��ند یا ماماهایی كه در 
مراكز مش��اوره مامایی خدمات ارایه می دهند، دسترس��ی به 

زایمان فیزیولوژیک نیز دارند.

سزارين انتخابی  و نگرانی از نسل آينده بیمار

ایران دومین کشور دنیا در آمار سزارین

از نظر اخالقی، 
شرعی و علمی 
تمام مستندات 

مبنی بر آن است 
که اجازه دهیم نوزاد 
با عالئم زايمانی به 
دنیا آيد نه اين که 

به صورت انتخابی، 
مادر برای زايمان 
خود مراجعه کند

کوچ 75درصدی عشاير 
از منطقه يیالقی سمیرم 

روانشناسان اجازه تجويز دارو ندارندطرح های شهری براساس طرح تفصیلی مکان يابی می شود

 اجرای طرح های 
سواد آموزی در استان

رییس اداره امور عشایری سمیرم گفت: از تعداد 4هزار و 7۵0خانوار عشایری 
كوچ رو سمیرم تاكنون 7۵درصد این جمعیت به مناطق قشالق كوچ كرده اند.

ایرج دهقان در سمیرم گفت:۵0 درصد عشایر اس��تان  در قالب چهار طایفه 
فارسیمدان، ش��ش بلوكی، دره شوری و عمله هرس��اله ییالق خود را در این 
شهرستان سپری می كنند. وی با اشاره به ادامه كوچ عشایر سمیرم به مناطق 
قشالقی گفت: كوچ عشایر س��میرم به مناطق قشالقی از اواسط شهریور آغاز 
شده و از 4هزار و 7۵0 خانوار عشایری این شهرستان، حدود 3هزار و ۵00 خانوار به 
مناطق قشالقی كوچ كرده اند و بقیه در تدارك كوچ هستند. رییس اداره امور 
عشایری س��میرم افزود: به دلیل این كه در مناطق جنوب خشکسالی شدید 
است و عشایر با مشکل تأمین آب و علوفه مواجهند عشایری كه هنوز در سطح 

شهرستان مستقرند از علوفه باغات و مزارع كشاورزی خود استفاده می كنند.

شهردار اصفهان با اشاره به این كه طرح های شهری براساس 
 طرح تفصیلی م��کان یاب��ی می ش��ود، اعالم ك��رد: اطلس 
نیازمندی های مناطق ش��هر اصفهان در معاونت پژوهش و 
برنامه ریزی ش��هرداری اصفهان تدوی��ن و در قالب برنامه به 

شورای اسالمی شهر ارسال می شود.
دكتر سید مرتضی سقائیان نژاد با بیان این كه در بسیاری از 
محالت مناطق1۵گانه ش��هر اصفهان محرومیت وجود دارد 
گفت: در س��ال های اخیر برای محرومی��ت زدایی از مناطق 
محروم تالش شده اس��ت، ولی ش��هروندان باید توجه كنند 

یک ش��به نمی توان فاصله طبقاتی میان مناطق اصفهان را 
از بین برد.

به گفته وی تاكنون19 لکه محرومیت در سطح شهر اصفهان 
شناسایی شده و گام های خوبی برای محرومیت زدایی از این 

نقاط برداشته شده است. 
ش��هردار اصفهان از مهم ترین دغدغه های ش��هرداری را در 
چهار سال آینده ارتقای كیفی محیط زیست شهری دانست و 
تصریح كرد: باید برای كاهش تهدیدات زیست محیطی شهر 

اصفهان تالش كرد. 

رییس انجمن روانشناسی بالینی ایران گفت: امروزه استقبال 
از خدمات س��المت روان در جامعه گس��ترش یافته و مردم 
اقش��ار مختلف جامعه بیش��تر از قب��ل درصدد اس��تفاده از 
متخصصین بالینی این حوزه هس��تند. به گزارش مهر، دكتر 
حمید یعقوبی با اش��اره به موضوع فراگیر ش��دن استفاده از 
خدم��ات س��المت روان در جامع��ه، ضمن ابراز خرس��ندی 
از این روی��داد اعالم ك��رد: به رغم این توس��عه، متأس��فانه 
هنوز میزان آگاه��ی جامع��ه از حوزه فعالی��ت متخصصین 
مربوط��ه محدود ب��وده، و ای��ن باعث م��ی ش��ود در برخی 

 موارد خطاهایی در ای��ن زمینه صورت بگی��رد و هم این كه
 مردم از خدمات مطلوب استفاده ننمایند.

 و ی اظهارداشت: روانشناسان و مشاوران بر اساس آموزه های 
تخصصی خود به حوزه درمان های دارویی وارد نشده و این امر  
 بر خالف الگوی اخالقی این متخصصان است و در صورتی كه

روانش��ناس یا مش��اور اقدام به تجویز دارو نمای��د، این امر از 
دیدگاه صاحبنظران روانشناس��ی و مش��اوره و انجمن علمی 
روانشناسی بالینی ایران و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 

جمهوری اسالمی ایران مردود و غیر قابل قبول است.

معاون سواد آموزی اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان در گفتگو 
با فارس با اش��اره به اجرای طرح های س��واد آموزی در اس��تان اصفهان 
اظهارداشت: در سال تحصیلی جدید طرح های انتقال، دوره های تحکیم 
سواد و آموزش های س��واد آموزی برای افراد كم س��واد و بی سواد موجود 
در اس��تان اجرا می ش��ود. وی به اجرای طرح انتقال ب��ه منظور افزایش 
سطح سواد افراد كم سواد موجود در استان اش��اره كرد وافزود: همزمان 
با آغاز س��ال تحصیلی جدید، این طرح  اجرا می ش��ود. وی با اش��اره به 
تعداد كالس های درس در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح تصریح 
كرد:333 كالس درس برای اجرای طرح انتقال در میان افراد كم س��واد 
موجود در استان پیش بینی شده است. وی افزود: ظرفیت پیش بینی شده 

برای هر كالس دوره انتقال حداقل 12 نفر است.

 ریی��س مرك��ز مل��ی اس��تعدادهای درخش��ان گف��ت: م��ا 
دانش آموزانی داشتیم كه می آمدند و قصه مسائل زناشویی خود را 
تعریف می كردند یا همسر دانش آموز می آمد و می گفت به دلیل 
تنبیه معلم، بچه من افتاده اس��ت! ولی راهکاری تعریف كردیم كه 

برای حضور دانش آموزان شوهردار مجوزی داده می شد.
به گزارش مهر، مهری س��ویزی در برنامه مناظره ب��ا محور ازدواج 
جوانان، موارد و مشکالت پیش روی كاهش ازدواج و تأخیر در ازدواج 
را این گونه عنوان كرد: وفور معاش��رت های غلط،  افزایش طالق و 

ایجاد نا امیدی، هجوم هنجار شکنانه سایت ها و ماهواره ها، كمبود 
الگوهای ازدواج های جذاب و سعادتمند، بیکاری چشمگیر جوانان 

و رها شدن گرگ تورم از جمله موانع ازدواج است.
وی افزود: متأسفانه امروز س��ر راه پسرها مشکالت اقتصادی و سر 
راه دخترها مشکالت فرهنگی قرار دارد. آنهایی كه دنبال بهترین 
آرایشگرها و جهیزیه ها و سالن ها بودند، امروز دنبال بهترین وكیل 
ها هستند. به اعتقاد من با بازگش��ایی و اجرایی كردن قوانین می 
توانیم عطر قانون را در جامعه منتشر كنیم و مشکالت قطعا برطرف 

می شود. 
س��ویزی گف��ت: ب��اال رفتن دان��ش دخت��ران دلی��ل ب��ر ازدواج 
موفق نیس��ت، چرا كه متأس��فانه در ب��اال بردن بین��ش دختران 
 موفق نب��وده ایم و ای��ن وظیفه خانواده اس��ت. دخت��ران امروزی 
می گویند من فوق لیس��انس گرفتم كه آبگوش��ت درست كنم؟ و 
این بینشی غلط است و باید ازدواج آسان را ترویج كنیم، نه این كه 
بنشینیم و چشم و هم چشمی را ترویج دهیم.  ما در دوران جنگ 
حتی جهیزیه را ب��ا كوپن تأمین می كردیم و ش��رایط بد بود، ولی 

ازدواج زیاد صورت می گرفت و آسان بود.
رییس مركز ملی استعدادهای درخش��ان با بیان این كه نمی توان 
اقتصاد را دلیل بر تأخیر ازدواج عنوان كرد، گفت: ما بسیاری از دختر 
و پسرهای پولدار را داریم كه هنوز مجرد هستند و دلیل آن، این است 
كه هنوز ازدواج در رأس امور كشور قرار نگرفته است و هنوز از عزم 

ملی استفاده نکرده ایم.

س��ویزی گفت: 13 میلیون جوان در آس��تانه ازدواج داریم و باید 
خیرین ازدواج را ترغیب كنی��م تا در كنار دولت وارد گود ش��وند. 
همچنین ایجاد صندوق های تعاونی خویش��اوندی، ۵ سال اجاره 
 مس��کن مهر به زوج های ج��وان و فراخوان عمومی ب��رای دادن 
ایده های خوب برای تس��هیل ازدواج مهم ترین كارهایی است كه 
می توان انجام داد. این مس��ئول وزارت آم��وزش و پرورش نقدی 
 هم بر ازدواج های دانشجویی داش��ت و گفت: بسیاری افراد بعد از 
ازدواج های ساده دانشجویی جش��ن های مفصل می گیرند و تنها 
می خواهند از تسهیالت آن استفاده كنند. وی جوانان را به ازدواج 
فامیلی دعوت كرد و گفت: طالق در ازدواج های فامیلی ۵ درصد و 
 در غیر فامیلی20 درصد است و این نشانه شناخت بیشتر طرفین 

است. 
سویزی درمورد س��ایت های همس��ریابی هم گفت: اگر سایت ها 
شناسنامه داشته باش��ند و عملکرد مثبت و مفیدی داشته باشند 

قطعا این اقدام بسیار مفید و خوب خواهد بود. 
ریی��س مركز مل��ی اس��تعدادهای درخش��ان وزارت آم��وزش و 
 پرورش درمورد این كه می گویند باید دختران ش��وهردار با سایر 
 دانش آم��وزان درس بخوانند گفت: ما دانش آموزانی داش��تیم كه 
می آمدند و قصه مسائل زناشویی خود را تعریف می كردند یا همسر 
دانش آموز می آمد و می گفت به دلیل تنبیه معلم، بچه من افتاده 
اس��ت! ولی راهکاری تعریف كردیم كه برای حضور دانش آموزان 

شوهردار مجوزی داده شد.

1۳ میلیون جوان در آستانه ازدواج

فوق لیسانس گرفتم آبگوشت درست کنم

 طالق در 
ازدواج های 

فامیلی 5 درصد و 
در غیر فامیلی20 
درصد است و اين 

نشانه شناخت 
 بیشتر طرفین 

است
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چهره روزيادداشت

3 برنامه اقتصادی بین المللی دولت

 چالش اقتصاد شكننده جهاني
 با تحريم ايران

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمان در اجالس بانك جهاني و صندوق 
بین المللی پول با تشریح  سه برنامه جدید اقتصادي دولت در حوزه 
بین الملل اعالم کرد: تحریم هاي اقتصادي یكجانبه تحمیلي بر ایران 
باالخص در حوزه گاز و نفت اقتصاد شكننده جهاني را به شدت دچار 

چالش کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اقتص��اد اعالم کرد: علی طیب نیا 
در اجالس س��الیانه بانك جهاني و صندوق بین الملل��ي پول با ابراز 
خوشحالي از این که در ابتداي بازگشتش به وزارت اقتصاد به عنوان 
وزیر اقتصاد و دارایي ایران در نشست مش��ترك سالیانه گروه بانك 
جهاني و صندوق بین المللي پول شرکت کرده است، گفت: علیرغم 
برخي عالئم مثبت، رشد اقتصاد جهاني هنوز تحت تأثیر شوك هاي 

ناشي از بحران اقتصادي اخیر جهاني است.
وزیر امور اقتص��اد و دارایی با بیان این که طرح کلي نش��ان مي دهد 
که الگوي رشد اقتصاد جهاني در سال جاري و آتي کمتر از انتظارات 
قبلي بوده و از یك روند رشد کند تبعیت خواهد کرد، افزود: بازبیني 
تحوالت اقتصادهاي در حال ظهور نش��ان مي دهد که رش��د واقعي 
آنها کمتر از انتظارات اولیه اس��ت، پدیده جدید خروج س��رمایه از 
این کشورها منتج به افول ش��دید ارزهاي رسمي و نیز تضعیف تراز 

تجاري آنها مي شود.
وی با اشاره به این که تشریح وضعیت کنوني نیازمند تعهد مشترك 
جامعه بین المللي اس��ت، گفت: پرداختن به اقتصادهاي ش��كننده 
در کش��ورهاي با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه کانوني توجهات 
بین المللي باش��د. دس��تیابي به انرژي و افزایش ش��فافیت در بازار 
انرژي باالخص به نفع کشورهاي کمتر توسعه یافته یك پیش شرط 
غیرقابل انكار براي ایجاد زیرس��اخت هاي اصلي براي رشد و توسعه 

اقتصادي است.
طیب نیا خاطرنش��ان کرد: کیفیت و وجود مقادیر کافي از انرژي و 
همچنین استفاده از تكنولوژي هاي انرژي محور پاك و قابل تجدید 

اهمیت بسیاري براي دستیابي به توسعه پایدار دارند.
وزیر امور اقتص��اد و دارایي ایران در بخش دیگري از س��خنان خود 
به مسأله تحریم ها علیه ایران اش��اره کرد و گفت: من از این فرصت 
اس��تفاده مي کنم تا بیان کنم ک��ه تحریم هاي اقتص��ادي یكجانبه 
تحمیلي بر ایران باالخص در حوزه گاز و نفت اقتصاد شكننده جهاني 
را به شدت دچار چالش کرده است و در حالي که منجر به بي ثباتي و 
عدم شفافیت در بازار شده دسترسي برابر و جهاني به این ماده حیاتي 

را ناکافي ساخته است.
وي تصریح کرد: هیچ شكي وجود ندارد که مشورت تمام سهامداران 
جهاني شامل دولت ها، محققین مستقل و جامعه مدني براي خارج 
کردن اقتصاد جهاني از ش��رایط ش��كننده کنوني ضروري اس��ت. 
اس��تراتژي جدید باید بر روي طرحي جدید براي س��اختار سیستم 

مالي بین المللي متمرکز شود.
طیب نی��ا در ادامه با اش��اره به این ک��ه رویكرده��اي دولت جدید 
جمهوري اسالمي ایران که از ۲۳ آگوست قوه مجریه را با استراتژي 
تدبیر و امید در اختی��ار گرفته اس��ت، برنامه اي ب��راي همكاري با 
جامعه بین المللي، افزایش معامالت اقتصادي در عرصه بین المللي 
و تعامل سازنده با صندوق بین المللي پول و سازمان هاي مالي ایجاد 
کرده  اس��ت، گفت: کاهش وابس��تگي به درآمدهاي نفتي و انتقال 
نقش اجرایي دول��ت در تكمیل پروژه هاي عمومي و زیرس��اخت ها 
 به بخش خصوصي برخ��ي از اصالحات اقتصادي موجود در نقش��ه

 استراتژي ایران است.
وزیر اقتصاد افزود: براي دستیابي به این هدف، نقش دولت به عنوان 
تنظیم  کنن��ده اصلي باید از طری��ق ایجاد گفت و گوی��ي دوجانبه با 
بخش ه��اي غیردولتي و جامعه مدني به تدریج م��ورد بازنگري قرار 
گیرد تا زمینه براي اصالحات پولي و مالي فراهم شود و ریسك هاي 
سیس��تمي کنوني بخش هاي پولي و مالي کش��ور به حداقل برسد. 
این امر به نوبه خود چشم اندازي مناسب از رشد ثابت و مداوم براي 

صاحبان صنایع و کارآفرینان فراهم خواهد آورد.
وي ادام��ه داد: دولت جدید ای��ران از تجربیات ارزش��مند نهادهاي 
بین المللي و همچنین کشورهاي پیشرو در پیاده سازي سیاست هاي 
اصالحي استفاده خواهد کرد تا نوسانات اقتصادي را باثبات کرده و 

رشد مداوم و توسعه اقتصادي را تضمین کند.
طیب نیا در پایان ب��ا تأکید بر این ک��ه به عنوان وزی��ر امور اقتصاد 
و دارایي ای��ران و یكي از اعضاي مؤس��س این دو نه��اد بین المللي 
و تأثیرگذار انتظ��ار دارم که ب��ه همكاري هاي مش��ترك در تبادل 
هیأت هاي فني و تخصصي بپیوندیم تا ایج��اد تحرك و تأمین مالي 
زیرساخت ها و پروژه هاي عمراني در کشور من به یك کانال مستقیم 
و مناس��ب هدایت ش��ود، گفت: تهیه پیش نویس استراتژي کمكي 
کشور توسط بانك جهاني پیش شرطي براي رویكرد جدید درقبال 
سیاست هاي اصالح ساختاري اس��ت که امیدوارم در مدت کوتاهي 

اجرایي و عملیاتي شود.

 قیمت مرغ 
دوشنبه نهايی می شود

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران مرغ گوشتی گفت: 
قیمت مرغ امروز با حضور نماینده ه��ای تولیدکنندگان در 
وزارت جهاد کشاورزی بررسی و پیشنهاد تولیدکنندگان به 
ستاد تنظیم بازار ارسال می شود تا روز دوشنبه در جلسه ستاد 

تنظیم بازار قیمت نهایی مرغ مشخص و ابالغ شود.
حس��ین مقدم نی��ا اظهار داش��ت: هر ی��ك از مرغ��داران، 
تولیدکنندگان و نماینده های آنها در اس��تان های مختلف 
پیشنهاداتی برای تعیین قیمت گوشت مرغ دارند که  در وزارت 
جهاد کش��اورزی این پیشنهادات بررس��ی و منطقی ترین 
قیمت به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد  شد. وی افزود: پیشنهاد 
تولیدکنندگان ب��رای ثبات بازار تولید و مصرف گوش��ت مرغ 
در کش��ور این اس��ت که قیمت حداقل��ی و حداکثری برای 
این فرآورده پروتئینی در نظر گرفته ش��ود تا بت��وان بازار را به 
 گونه ای کنترل ک��رد که مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان

 متضرر نشوند.

جشنواره های کشاورزی 
دستاوردهای علمی دارد

دبیر هفتمی��ن جش��نواره ان��ار ب��ادرود گف��ت: برگزاری 
جش��نواره های کش��اورزی دس��تاوردهای علمی در حوزه 
کش��اورزی و باغداری را در پی دارد. محس��ن نوین بخت در 
گفتگو با خبرنگار فارس در نطنز اظهار  داش��ت: با برگزاری 
جش��نواره های مختلف، می توان از کارشناس��ان این حوزه 

استفاده کرد و شاهد پیشرفت در صنعت کشاورزی باشیم.

 تصويب بیمه حوادث طبیعی 
ساختمان    

معاون طرح و توس��عه بیمه مرکزی با اشاره به تصویب بیمه 
حوادث طبیعی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میزان 
حداقل حق بیمه پرداختی بر اساس نقاط شهری و روستایی 

و وضعیت ساختمان تعیین می شود.
رحیم مصدق در گفتگو با  فارس اظهار داشت: بررسی الیحه 
تشكیل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی  در کمیسیون 
اقتصادی مجلس به اتمام و متن کام��ل آن به تصویب اعضا 
رسید. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران افزود: بر اس��اس این الیحه، بیمه پایه حوادث طبیعی 

توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارایه خواهد شد.

احداث استخر پرورش 
ماهی با ظرفیت 18تن 

برداشت بیش از يک تن 
زرشک در استان

رییس تعاونی روستایی استان اصفهان از احداث استخر پرورش ماهی با 
ظرفیت 18تن ماهی در اصفهان خبرداد.

 علی جهازی از احداث اس��تخر پ��رورش ماهی با ظرفی��ت 18تن ماهی 
 در اصفه��ان خبر داد و ب��ه خبر گزاری مهر اظهار داش��ت: این اس��تخر 
 در یك ش��رکت زراعی اصفهان با قابلی��ت یك ه��زار و 500مترمكعب 
 آب و ب��ا ارتق��اع دو مت��ر اح��داث و مورد به��ره ب��رداری ق��رار گرفته 

است.
وی افزود: برای احداث این اس��تخر، 400 میلیون هزینه صرف شده که 
هر س��ال دو مرتبه پرورش ماهی در آن انجام می ش��ود. رییس تعاونی 
 روستایی اس��تان اصفهان بیان داشت: این ش��رکت زراعی در ۳0هكتار

 ایجاد شده است.

رییس اداره بهره ب��رداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
اصفهان از برداشت بیش از یك تن زرش��ك از رویشگاه های طبیعی در 

استان اصفهان خبر داد.
آبتین طالبی با اشاره به برداشت های محصوالت از رویشگاه های طبیعی 
اظهار داشت: برداشت زرشك از رویش��گاه های طبیعی استان اصفهان 
آغاز و تا پایان آب��ان ماه ادامه دارد. وی افزود: 666 ه��زار هكتار از اراضی 
رویشگاهی استان اصفهان زرشك کاشته شده که از این سطح رویشگاه 
های طبیعی بی��ش از یك تن و 600 کیلوگرم زرش��ك ب��ه ارزش 790 
میلیون ریال برداشت می شود. رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان همچنین از برداشت پونه کوهی و 

نسترن وحشی در رویشگاه های طبیعی استان اصفهان خبرداد.

مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی از آغ��از راه اندازی 
پایانه های جدید شناور نفت و گاز ایران در پایانه خارك و 
عسلویه خبر داد و اعالم کرد: پس از نفت، توان صادرات 
میعانات گازی کشور هم در منطقه خلیج فارس افزایش 

یافت.
پس از افزایش توان صادرات نف��ت ایران به پنج میلیون 
بشكه، ظرفیت و توان عملیاتی صادرات میعانات گازی 
کش��ور هم در منطقه خلیج فارس با نص��ب و راه اندازی 
گوی های شناور افزایش یافت. س��ید پیروز موسوی در 
گفتگو با مهر با اش��اره به راه ان��دازی پایانه های جدید 
ش��ناور صادرات نفت و میعانات گازی ای��ران در منطقه 
خلیج فارس، گفت: همزمان با ورود به نیمه دوم س��ال 
و تغییر ش��رایط آب و هوایی در خلیج فارس، راه اندازی 
گوی های جدید شناور به منظور صادرات نفت در شرایط 
بد آب و هوایی در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل 
شرکت پایانه های نفتی ایران با اعالم این که برای افزایش 
 حجم صادرات میعانات گازی در خلی��ج فارس نصب و 
راه اندازی گوی های ش��ناور در پایانه نفتی عسلویه آغاز 
ش��ده اس��ت، تصریح کرد: از این رو تاکنون اولین گوی 
ش��ناور به منظور افزایش حجم صادرات میعانات گازی 

به طور کامل راه اندازی شده است.

اقدامات صورت گرفت��ه در زمینه محدود ک��ردن واردات 
خودرو به نمایندگی های رس��می، احتمال کاهش قیمت 

خودروهای وارداتی را افزایش داده است.
به گزارش ایسنا اخیرا اخباری در رابطه با احتمال محدود 
ش��دن واردات خودرو به نمایندگی های رس��می با هدف 

جلوگیری از عرضه خودروهای معیوب منتشر شده است.
اگرچه برخی واردکنندگان اظهار کرده اند که با این اقدام 
قیمت خودروهای وارداتی در بازار افزایش خواهد یافت، اما 
کارشناس��ان در نظری متضاد معتقدند که این کار موجب 
کاهش قیمت خودروه��ای وارداتی عرضه ش��ده در بازار 
ایران خواهد ش��د. به گفته کارشناس��ان، نمایندگی های 
رسمی خودروهای وارداتی را در تعداد باال و با تخفیف ویژه 
خریداری می کنن��د، اما واردکنن��دگان متفرقه مجبورند 
خودروها را به طور موردی و با قیم��ت های باال خریداری 

 کنند.
 بنابرای��ن محدود ش��دن واردات خودرو به ش��رکت های 
دارای نمایندگی رسمی، از یك س��و موجب جلوگیری از 
واردات خودروهای متفرقه شده و از سوی دیگر با کاهش 
هزینه های خرید، موجب کاهش قیمت ها در بازار خواهد 

شد.

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان 
گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ۲7 تن مواد بازیافتی 

از سطح شهر جمع آوری شد.
 تیمور باجول در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار 
داش��ت: به طور متوس��ط روزانه 150 تن م��واد بازیافتی از 
سطح شهر اصفهان جمع آوری می شود و تنها نیمی از مواد 
بازیافتی اصفهان از زباله های خش��ك جمع آوری می شود و 

بقیه همچنان در پسماند تر وجود دارد.
وی ادامه داد:  جمع آوری مواد بازیافتی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته پنج درصد رشد داشته است و حدود 50 درصد 
مواد بازیافتی جمع آوری ش��ده در 6 ماهه اول س��ال جاری 

کاغذ و مقوا بوده است.
مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان 
تصریح کرد: همچنین 1۲ درصد مواد بازیافتی مواد پلیمری 

شامل انواع پت و نایلون و 7 درصد آن فلزات بوده است.
وی افزود: شهرداری اصفهان به منظور بهینه سازی مدیریت 
جمع آوری پس��ماندها، طرح تفكیك زباله تر و خشك را به 
اجرا درآورده تا شهروندان را با این طرح آشنا ساخته و روش 
 تفكیك پس��ماندهای مختلف در منزل را ب��ه آنها آموزش 

دهد.

رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( از نهایی شدن گشایش اعتبار هفت طرح فوالدی 

ظرف دو هفته آینده خبر داد.
به گزارش  ایسنا مهدی کرباسیان در حاشیه مراسم امضای 
قرارداد ساخت کارخانه فوالدسازی بین ایران و ایتالیا توضیح 
داد: گشایش اعتبار هفت طرح فوالدی در حال نهایی شدن 
است و امیدواریم ظرف دو هفته آینده اخبار خوبی را در این 
زمینه بشنویم. وی افزود: قرار است این هفته هیأتی از چین 
به ایران آمده و درباره فاینانس طرح های فوالدی مذاکراتی 
را با آنها داشته باشیم. وی گفت:  بیشتر وقت کاری من هم از 
زمان حضور در ایمیدرو صرف هفت طرح فوالدی شده است. 
به گفته کرباسیان طبق برنامه تولید فوالد ایران باید به 55 
میلیون تن برسد، در حالی که تولید فعلی فوالد ایران حدود 
14 میلیون تن اس��ت.  رییس ایمیدرو با بیان ای نكه هفت 
طرح فوالدی بعضا دو یا حتی سه بار کلنگ زنی شده اند، اما 
هنوز به بهره برداری نرسیده اند، در پاسخ به سؤال ایسنا درباره 
اظهارات اخیر مدیرعامل راه آهن مبنی بر این که طرح های 
جدید فوالدی در صورت بهره برداری سنگ آهن کافی را در 
اختیار نخواهند داشت، گفت: مدیرعامل راه آهن اعالم کرده 
که خطوط راه آهن در مناطق معدنی، ظرفیت اضافی برای 

جابه جایی سنگ آهن بیشتر را ندارند.

واردات  بازیافت انرژی تجارت

توان صادرات دريايی گاز 
افزايش يافت

احتمال کاهش قیمت 
خودروهای وارداتی

 جمع آوری 27 تن
 مواد بازيافتی 

نهايی شدن  تأمین   اعتبار 7 
طرح فوالدی تا   2 هفته آينده

دريچه

اخبار کوتاه 

4
کاهش 50 درصدی تولید محصول سیب در سمیرم

مدیر جهادکشاورزی سمیرم گفت: سرمای شدید بهاری در سمیرم تولید محصول سیب را به کمتر 
از 50 درصد سال های قبل رسانده است. همت علی انصاری اظهار داشت: 90 درصد سیب تولیدی 

شهرستان از انواع رد و گلدن است و10 درصد بقیه از نوع سیب گالب است.
استراتژي هاي جديد براي 
افزايش رضايت مشتريان

هاشم يكه زارع
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو

 با همكاري اعضاي انجمن صنف��ي نمایندگي هاي مناطق کش��ور این 
استراتژي ها به بهترین شكل اجرایي خواهد شد. نمایندگي هاي فروش و 
خدمات پس از فروش خط مقدم ارتباط ما با مشتریانند و باید تكریم آنها 
س��ر لوحه امور قرار گیرد. صاحبان امتیاز نمایندگي ها درخصوص ارایه 
خدمات گارانتي و چرخه آن با موازي کارهایي رو به رو هس��تند که باید 
فرآیندها به نح��وي متمرکز 
شود تا ارایه خدمات براي آنها 
توجیه اقتصادي داشته باشد. 
رضایت مشتریان و افزایش این 
شاخص در گرو ارتقاي سطح 
رضایتمن��دي نمایندگي هاي 
ف��روش و خدم��ات پ��س از 
 فروش اس��ت ک��ه در این زمینه 
برنامه هایي  را تدوین خواهیم  کرد.
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معاون امور بین الملل ات��اق تعاون ایران با اش��اره به عضویت 
نماینده اتاق در هیأت مدیره اتحادیه بین المللی تعاون، گفت: 
اس��تراتژی ب��رای تعاونی های توزیع��ی و مص��رف در عرصه 
منطقه ای در راس��تای افزایش حجم مبادالت تدوین خواهد 

شد.
 زکری��ا متول��ی در گفتگ��و با ف��ارس، با اش��اره ب��ه وضعیت 
 برنامه های اتاق تعاون ایران در عرصه بین المللی اظهار داشت: 
فعالیت های اتاق به دو دوره گذش��ته و ح��ال برمی گردد و در 
 گذش��ته مراوده و ارتباطی در س��طح کنونی وجود نداش��ت 
 ک��ه در همی��ن راس��تا ب��ا رویكرد ه��ا و برنامه ه��ای متنوع، 
فرصتی برای ظرفیت س��ازی در مجامع بین المللی ایجاد شده 

است.
معاون ام��ور بین الملل اتاق تع��اون ایران یك��ی از برنامه های 
ای��ن ات��اق را ارتق��ای روابط ب��ا دیگ��ر کش��ورها در عرصه 
بین الملل��ی برش��مرد و گفت: ای��ن مباحث کم��ك می کند 
 که بخ��ش تع��اون در عرصه ه��ای اقتص��ادی مؤثرت��ر عمل

 کند.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه بح��ث تحریم ه��ا و نق��ش آن در عرص��ه 
روابط بین المللی تصریح کرد: ش��روع این تحریم ها همزمان 
 با حضور اتاق تعاون در اج��الس اتحادیه بی��ن المللی تعاون 
ICA بود که مس��ئول تعاونی های دنیا محس��وب می شود و 
در خصوص بخش های اقتص��ادی تعاونی ه��ا تصمیم گیری 

می کند که در این اجالس، اعتراض ایران نسبت به تحریم های 
اقتصادی صورت گرفته، به صورت رس��می به رییس اتحادیه 

اعالم شد.
ای��ن فع��ال تعاونی ه��ا تأکید ک��رد: ای��ن موضوع در اس��ناد 
ICA ثب��ت ش��د ت��ا بتوان��د از نظ��ام تع��اون کش��ورهای 
عض��و خ��ود در قب��ال تحریم ه��ا دف��اع کن��د، زی��را ای��ن 
 بخ��ش، مردمی اس��ت و ارتباطی ب��ه سیاس��ت و حكومت ها

 ندارد.
متول��ی در خص��وص اج��الس اتحادی��ه تعاونی ه��ا در 
کش��ور چی��ن بی��ان داش��ت: زمینه ه��ای تفاه��م ب��ا دیگر 
کش��ورها در بخش ه��ای کش��اورزی فنی و حرف��ه ای فراهم 
 ش��د و نی��ز یادداش��ت تفاهم ب��ا10 کش��ور آس��یایی انجام

 شد.
وی با بیان ای��ن که با تالش ه��ا و رایزنی ها میان کش��ورهای 
 ICA مختلف توانستیم عضو اصلی اتحادیه بین المللی تعاون
ش��ویم، گفت: در ماه های اخیر از س��وی این نهاد بین المللی 
 خواسته ش��د تا کارگاه آموزش��ی برای زنان در کشور برگزار 
شود که مربوط به توس��عه فعالیت های بانوان در بخش تعاون 

است.
به گفته معاون امور بین الملل اتاق تع��اون ایران، 5 نماینده از 
 اتحادیه بین المللی تع��اون ICA و س��ازمان بین المللی کار 
 به عنوان م��درس در این کارگاه آموزش��ی حض��ور خواهند 

داشت.
ای��ن فع��ال تعاونی ه��ا در خص��وص تعاونی ه��ای توزی��ع و 
 مصرف و چالش ه��ای پیش روی آنها افزود: ع��دم همكاری و 
ارتب��اط تعاونی های توزیعی و مصرف در س��طح کش��ورهای 
منطقه ای و آسیایی یكی از ضعف های موجود است که در حجم 

مبادالت و معامالت تجاری 
 و اقتصادی کش��ورها نقشی 

ندارند.
 این موضوع بحث و بررسی 
ش��د و در نهایت پیش��نهاد 
شد اس��تراتژی خاصی برای 
تعاونی ه��ای توزیعی میان 
کش��ورهای منطق��ه تعیین 

شود.
به گفته متولی، امس��ال در 
مجم��ع عموم��ی اتحادی��ه 
بین الملل��ی تع��اون دنیا در 
 آفریقا از کش��ور ای��ران یك 
نفر به عنوان عض��و اصلی و 
هیأت مدی��ره ICA معرفی 

شد.
در  اکن��ون  ش��د:  ی��ادآور   وی 
دنی��ا این ض��رورت ایج��اد ش��ده ک��ه نظام ه��ای اقتصادی 
پاس��خگوی نیازه��ای ام��روز نیس��ت و م��دل تعاونی ها در 
 میان کش��ورها تجربه ش��ده ک��ه می تواند نیازها را پوش��ش 

دهد.
 این فع��ال تعاونی ها ب��ا تأکید ب��ر این که در صورت داش��تن 
نماینده در س��اختار س��ازمان ها و اتحادیه ه��ای بین المللی 
 می ت��وان از آث��ار تحریم ها جلوگی��ری کرد، گف��ت: می توان 
 از تصمیم گیری ه��ای یك جانب��ه در بح��ث تحریم ه��ا 
جلوگیری کرد و ایج��اد مراوده و ارتقای س��طح بین المللی و 
منطقه ای برای توانمندس��ازی تعاونی ها و همكاری ها انجام 

می شود.
 معاون ام��ور بین المل��ل اتاق تع��اون ایران ب��ه ضرورت های 
ایجاد بس��تر همكاری و تعامالت در عرصه بین المللی اش��اره 
کرد و اظهار داش��ت: تا زمانی ک��ه چنین تعامالت��ی با دیگر 
 کشورها ایجاد نشود، نمی توان صادرات در این بخش داشت و 
اعزام هیأت های تجاری اکنون با بس��یاری از کش��ورها انجام 

می شود.

تعیین استراتژی برای تعاونی های توزيعی

رایزنی برای رفع تحریم ها با اتحادیه بین المللی
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شروع اين 
تحريم ها همزمان 

 با حضور اتاق 
تعاون در اجالس 

اتحاديه بین المللی 
 تعاون 

ICA بود که 
مسئول تعاونی های 

دنیا محسوب 
می شود



هوش بچه ها پایین تر از 
فیلمسازان نیست

جشنواره به بهترین نحو 
برگزار شد

یک دوبلور و بازیگر س��ینما و تلویزیون گفت:  نباید هوش بچه ها را پایین تر از 
هوش فیلمسازان دانست چون آنها از هوش باالیی برخوردارند.

به گزارش فارس، ناصر طهماسب در حاش��یه برگزاری جشنواره در گفتگو با 
خبرنگار فارس در اصفهان اظهارداشت: برای اولین بار به جشنواره فیلم کودک 
آمده ام و از این بابت خوشحال هستم. وی افزود: البته فیلم ها را به طور کامل 
پیگیری نکردم، اما بسیار خوشحالم که چنین جشنواره هایی برگزار می شود. 
وی ادام��ه داد: مردم اصفهان را بس��یار نکته س��نج و دقیق دی��دم و این مایه 

خوشحالی است که چنین مردم مهمان نوازی در این شهر زندگی می کنند.
وی اذعان کرد:  متأسفانه فیلم های ما آنچنان که باید مناسب کودکان نیستند.

کودکان امروز بسیار باهوش هستند و بسیار راحت متوجه اشکاالت یک فیلم 
می شوند.

دبیر اجرایی بیست و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان اصفهان گفت:  با تالش تمام مسئوالن و مردم جشنواره امسال 
به بهترین نحو برگزار شد. مجتبی شهیدی در حاشیه بیست و هفتمین 
جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان در گفتگو با 
خبرنگار فارس در اصفهان اظهارداشت: جشنواره امسال به بهترین نحو با 
کیفیت بسیار باال برگزار شد. وی ادامه داد: نشاط، تحول و شادی زیادی 

همزمان با برگزاری جشنواره در اصفهان و سراسر کشور برقرار شد.
دبیر اجرایی بیست و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان اصفهان افزود: خدا را سپاسگزاریم که توانستیم با برگزاری این 
جشنواره دوباره کودکان را به جایگاه خود برس��انیم و توجه والدین را به 

آنها معطوف کنیم.

برگزیده یادداشت

خبر ویژه

»سایه های بلند«  در شهر کتاب
 مدیر ش��هر کتاب گفت: نقد و بررس��ي رمان »س��ایه هاي بلند«  با حضور شهریار عباسي 
نویسنده این اثر در شعبه مرکزی شهر کتاب برگزار می شود. اسماعیل مرتضوی بیان کرد: 

این رمان در 477 صفحه با شمارگان1000 نسخه از سوی نشر روزنه انتشار یافته است.

5

»مشق  های طراحی«  در کوثر
نمایش��گاه آثار طراحی محمد علی 
فرخ ن��ژاد با عن��وان »مش��ق های 
طراح��ی« ش��نبه۲0 مهرم��اه در 

نگارخانه کوثر گشایش یافت.
محمد علی ف��رخ ن��ژاد در این باره 
گف��ت: در ای��ن نمایش��گاه ۲۵ اثر 
طراحی ب��ا تکنیک م��داد طراحی 
بر روی کاغذ و در ان��دازه۵0 در70 

سانتیمتر به نمایش در آمده است.
وی افزود: س��وژه اصلی این مجموعه، طراح��ی از بافت های قدیمی 
 روس��تایی اس��ت؛ بافت هایی که در ح��ال تخریب و نابودی اس��ت.

گفتنی اس��ت محمدعلی ف��رخ ن��ژاد دارای مدرک کارشناس��ی و 
کارشناس��ی ارشد در رشته نقاش��ی بوده و این نمایش��گاه پنجمین 
نمایش��گاه انفرادی این هنرمند به ش��مار می رود. عالق��ه مندان به 
بازدید از این نمایشگاه می توانند تا ۲۵ مهرماه صبح ها از ساعت۹ تا 
 1۳ و بعدظهر ها از س��اعت 1۶ تا 1۹ به گالری کوث��ر واقع در میدان

 نقش جهان، جنب عالی قاپو مراجعه نمایند. 

»لذت ادبیات«  در شهر کتاب 
کت��اب  ش��هر  مدی��ر 
اصفهان گفت:جلس��ات » ل��ذت 
 ادبی��ات«  ب��ا محوری��ت مباح��ث 
حرف هاي همسایه  نیما، من شاعر 
نیمایي نیستم، هنر به مثابه تکنیک 
شکلوفسکي و ... توسط امید شمس 
فوق لیس��انس مطالعات فرهنگي 
آمریکاي ش��مالي در ش��هر کتاب 

اصفهان برگزار می شود.
اس��ماعیل مرتض��وی اف��زود: در خ��الل ای��ن جلس��ات، »کارگاه 
ش��عر« نی��ز برگ��زار م��ي ش��ود ک��ه ش��رکت کنن��دگان در 
 ای��ن کارگاه از بی��ن اف��رادي ک��ه اث��ري در قال��ب ش��عر ارای��ه 
مي کنند خواهند ب��ود. مباحث م��ورد بحث در »کارگاه ش��عر«  با 
 محوری��ت خالقی��ت ه��اي دادائیس��ت ه��ا و سورئالیس��ت ه��ا
  ومقاالت شعر و شاعري امید شمس و ... است. وی خاطر نشان کرد:

 ای��ن دوره )کارگاه لذت ادبیات( از ش��نبه۲0 مهر ماه در 8 جلس��ه، 
روزهاي شنبه و چهارش��نبه هر هفته س��اعت17 تا 1۹درفروشگاه 
مرکزي ش��هر کتاب واقع در چهارباغ عباسي، کوچه سینما سپاهان 

آغاز می شود. 

 »لوک خوش شانس « 
تنها فیلم  وسترن تاریخ سینمای ایران!

مس��عود خودس��یانی اظهارداشت:  
»لوک خوش ش��انس« تنه��ا فیلم 
وسترن تاریخ سینمای ایران است که 
من در آن نقش اس��تن لرل را بازی 
کرده ام. وی افزود: کار جدید و ایده 
نویی است که امیدوارم مردم از دیدن 
آن لذت ببرند. وی افزود: از این نظر 
که » ل��وک خوش ش��انس«  دارای 
ساختار نوینی است و مردم با دیدن 
آن با کار جدیدی آش��نا می شوند، مطمئن هس��تم که این فیلم دیده 
می شود. خودسیانی افزود: برای این فیلم زحمات زیادی کشیده شد و 
نزدیک به یک سال ساخت دکوراسیون آن به طول انجامید. او  ادامه  
داد: این فیلم  طنز، به طور قطع برای کودکان مناسب است و بازیگران 

طنازی  چون قدرت اهلل ایزدی و فتحعلی اویسی دارد.

 »تنهای تنهای تنها« 
فیلم برتر جشنواره کودک شد

»تنهای تنهای تنها«  به کارگردانی احسان عبدی پور در بیست  و هفتمین 
جش��نواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان برنده چهار جایزه شد. به 
گزارش خبرگزاری خبرآنالین، برندگان این دوره جشنواره فیلم کودک 

جمعه شب در اصفهان معرفی شدند.
  »تنه��ای تنه��ای تنها« س��اخته احس��ان عبدی پ��ور در بخ��ش بلند 
س��ینمای ایران برن��ده جوایز پروانه زری��ن بهترین فیلم بلن��د، بهترین 
 کارگردان��ی و بهتری��ن بازیگر ک��ودک و نوجوان )میثم فرهومند( ش��د 
 و در بخش س��ینمای بین الملل هم جایزه بهترین فیلمنامه عبدی پور  را 

برد. 
فهرست برندگان بخش های مختلف جشنواره به شرح زیر است:

الف( کاندیدای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم بلند )تهیه کننده(:
1. »گنجشکک اشی مشی«  به تهیه کنندگی وحید نیکخواه آزاد 

۲. »عملیات مهدکودک«  به تهیه کنندگی رؤیا شریف 
4.» او خوب سنگ می زند«  به تهیه کنندگی ابراهیم اصغری 

* دیپلم افتخار بهترین فیلم )تهیه کننده(:  رؤیا شریف برای تهیه کنندگی 
فیلم» عملیات مهدکودک«

 * پروان��ه زرین بهتری��ن فیلم )تهیه کنن��ده(: ادری��س عبدی پور برای 
تهیه کنندگی فیلم »تنهای تنهای تنها «
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الماس ها ابدی اند

 »کوئنتی��ن تارانتینو«  در س��فری غیرمنتظره به جش��نواره فیلم پوس��ان با بونگ 
جون-هو فیلمساز کره ای دیدار و در مصاحبه ای مشترک با او شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، تارانتینو روز جمعه در این مصاحبه که در حاشیه 
جشنواره پوسان انجام شد از بونگ جون-هو به عنوان یکی از خالق ترین فیلمسازان 
نسل خود یاد کرد.کارگردان و فیلمنامه نویس آمریکایی که دو بار برنده اسکار شده، 
پس از دریافت جایزه ای افتخاری در ماکائو، چهارش��نبه پیش به پوسان رفت تا به 

گفته خودش با جون-هو ،گپی بزند.
تارانتینو با اشاره به این که بدون برنامه ریزی قبلی در این جشنواره آسیایی شرکت 
کرده، گفت: وقتی اولین ب��ار »میزبان« )The Host( س��اخته جون-هو را دیدم، 
منفجر شدم. تارانتینو بعدا این فیلم را که تولید سال ۲00۶ است با »خاطرات یک 
جنایت« )۲00۳(، دیگر فیلم جون-هو در سالن س��ینمای خود در لس آنجلس به 

نمایش گذاشت.   

او گفت: در میان تمام فیلمسازان۲0 سال اخیر، او چیزی دارد که استیون اسپیلبرگ 
در دهه 1۹70 داشت. سطحی از سرگرمی و کمدی در فیلم های او هست. »میزبان« 
و »خاطرات یک جنایت« هر دو ش��اهکار و به ش��یوه خود فوق العاده هس��تند. این 
دو فیلمس��از وجوه مش��ترک زیادی دارند. هر دو با دیدن فیلم های تعریف شده در 
ژانرهای مختلف بزرگ شده اند و هر دو این راه را در س��ینما ادامه داده اند.تارانتینو 
که برای فیلم های »داستان عامه پس��ند« و »جانگو آزاد شده« برنده اسکار بهترین 
فیلمنامه غیراقتباسی شده، خود را »یک دانشجوی سینما« نامید و گفت: روزی که 

فارغ التحصیل شوم، روز مرگ من خواهد بود. 
تارانتینو با اشاره به این که هنوز از استادان فیلمساز مانند سرجو لئونه یاد می گیرد، 
از تالش برای خلق دوباره ژانر به س��بک خود گفت و افزود: من عاشق سرجو لئونه 
هستم، اما بعضی فیلم ها تولید دوران خود هستند. من می کوشم از منظر سال ۲01۳ 

به این مسأله نگاه کنم. 

جون-هو 44 ساله که مانند تارانتینو طرفدار فیلم های دهه1۹70 است، گفت سعی 
می کند نوعی پیچ و خم کره ای به ژانر بدهد. او افزود: در آمریکا دانشمندان، سربازان 
و ابرقهرمانان عضالنی با هیوالها مبارزه می کنند، اما در فیلم »میزبان« یک خانواده 

کره ای، یک خانواده آشفته از نوع واقعا ابلهانه اش با هیوال می جنگد. 
تارانتینو با تأیید حرف های جون-هو گفت: بامزه اس��ت چون کل این ایده که یک 
خانواده، آن هم نه هر خانواده ای بلکه خانواده ای عجیب و غریب و از هم پاشیده مانند 
خانواده فیلم »میزبان«، ستاره هستند، در آمریکا یا هر کشور دیگری غیر قابل فهم 
اس��ت و این یعنی خلق دوباره ژانر. یکی از حاضران از تارانتینو و جون-هو پرس��ید 
که آیا عادالنه است فیلم هایی مانند »جکی براون«  س��اخته تارانتینو یا »مادر« به 
کارگردانی جون-هو را فیلم های وابسته به ژانر دانست یا این فیلم ها مطالعه ای درباره 
شخصیت ها هس��تند؟هر دو فیلمساز در پاس��خ گفتند آنها برای فیلم های خود که 

متکی بر شخصیت پردازی هستند از بازیگرانی ثابت استفاده می کنند.

تارانتینو فیلمساز آسیایی را با اسپیلبرگ مقایسه کرد
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مراس��م پایانی جشنواره  
بین الملل��ی فیلم ه��ای 
ک��ودکان و نوجوان��ان 
1جمعه  0 : ۳ 0 عت س��ا
شب پس از سه ساعت شور ش��وق کودکان و عالقه 
و پیگیری مردم و هیج��ان هنرمندان و حاضران به 

پایان رسید.
 در ادام��ه مراس��م پایانی جش��نواره ک��ودک۲7، 
داوران ک��ودک و نوجوان ب��ا تقدیر از س��ازندگان 
فیلم هایی چ��ون» دل بی قرار« قرب��ان محمدپور، 
»س��فر زم��ان «  امیرش��هاب رضوی��ان و »تنهای 
تنهای تنه��ا« احس��ان عبدی پ��ور، پروان��ه زرین 
خ��ود را به فیل��م » عملی��ات مهدک��ودک« فرزاد 
 اژدری ب��ه رؤی��ا ش��ریف تهیه کنن��ده فیل��م اهدا 

کردند.
در ادامه، سنجد و دایی برنامه شاد خود را اجراکردند 
وکلیپ��ی از فیلم های انیمیش��ن بنیاد س��ینمایی 
فارابی پخش ش��د. س��پس حجت اهلل ایوبی و دکتر 

زرگ��ر نمایندگان یونیس��ف و داوران یونیس��ف در 
جش��نواره ک��ودک )فرش��ته طائرپ��ور، مهت��اب 
 کرامت��ی، منیرصفی الدی��ن( روی صحن��ه رفتند.

 پانته آ معصومی بیانی��ه داوران یونیس��ف را قرائت 
کرد.

 در ای��ن بیانیه تأکید ش��ده ب��ود ک��ه معیارهایی 
چ��ون مطابق��ت ب��ا اص��ول یونیس��ف، پرداختن 
ب��ه مس��ائل روز، خالقی��ت در اج��را،  اس��تفاده از 
الگوه��ای مثبت و ش��اد و ع��اری بودن از مس��ائل 
 سیاس��ی در انتخ��اب فیلم ه��ا وج��ود داش��ته 

است.
در ادام��ه، میرعالی��ی دبی��ر جش��نواره ب��ه پاس 
تالش ب��رای خدمتگزاری به ک��ودکان، جایزه ویژه 
یونیس��ف را از دس��تان مهتاب کرامتی گرفت. در 
ادامه، هیأت داوران یونیس��ف جایزه فیلم منتخب 
خود را به دلیل برخورداری از ش��اخصه های اعالم 
ش��ده به امیر ش��هاب رضویان برای» س��فرزمان« 
اه��دا کرد. رضوی��ان در س��خنانش از س��یمافیلم، 

منوچهر شاهس��واری و س��عید رضویان برای تولید 
 این فیلم تش��کر کرد و از رضا خمس��ه ای هنرمند 
 خیمه ش��ب باز که به تازگی درگذش��ته اس��ت یاد 

کرد.
همچنی��ن منیرصفی الدین س��خنانی درخصوص 
اهمی��ت آرامش و امنی��ت کودکان پش��ت تریبون 
جش��نواره بیان کرد. در ادامه، سقائیان نژاد شهردار 
اصفهان، سیدمجتبی ش��هیدی دبیر ستاد اجرایی 
جش��نواره در اصفهان، امینی رییس شورای شهر، 
زاون قوکاس��یان، رضا محصصی و محمدرضا عرب 
روی صحنه آمدند و برگزیدگان فیلم های س��اخته 

شده توسط اصفهانی جایزه گرفتند.
 در این بخش، می��الد عروجی، زهرا بنی هاش��می 
و  آفاق فروغ��ی بازیگران خردس��ال جایزه گرفتند 
و اب��وذر مس��ائلی جای��زه بهتری��ن کارگردان��ی 
 ای��ن بخ��ش را ب��رای فیل��م »مهرب��ان تری��ن« 

گرفت.
دیپل��م افتخ��ار بهتری��ن کارگردانی ب��ه» زخم بر 

انگش��ت کوچ��ک او« مجتب��ی اس��پنانی رس��ید 
و دیپلم افتخ��ار بهترین فیلمنام��ه را فیلم »کاش 
صبح نش��ه« نسیم س��یفی پور  به دس��ت آورد. در 
ادامه برای اهدای جوایز بخش مس��ابقه س��ینمای 
ایران یداهلل صمدی، کیان��وش عیاری، علیرضا رضا 
 داد، مهت��اب کرامت��ی و حامدبه��داد روی صحنه 

رفتند.
در این بخش از موسیقی »کارآگاه گجت« استفاده 
ش��د. جایزه پروانه زرین ش��هید بهنام محمدی به 
امیرحس��ین رفیعا ب��رای بازی در فیلم »تابس��تان 
طوالنی« داده ش��د. دیپلم افتخار بهترین دستاورد 
فنی و هنری به امیررضا معتم��دی برای »عملیات 

مهدکودک«  تعلق گرفت.
ناصرچش��م آذر ب��رای موس��یقی فیل��م »عملیات 
مهدکودک« جای��زه گرفت که به دلی��ل نبود او در 
 س��الن،  جایزه را تهیه کننده فیلم از داوران گرفت.

در ادامه، امیر س��حرخیز برای جلوه های ویژه»سفر 
 زم��ان « جای��زه گرف��ت. او از همکاران��ش در این 
پروژه تش��کر کرد و جایزه خود را به مادرش تقدیم 

کرد.
  نگار نیکخواه آزاد  برای فیلم »گنجش��کک اش��ی 
مشی« و میثم فرهومند برای »تنهای تنهای تنها« 
جایزه بازیگری را به دست آوردند و برندگان جلوی 
دوربین عکاسان قرار گرفتند. بازیگر» تنهای تنهای 
تنها«  در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و خطاب به 
میرعالیی گفت:  ما10 پزیتیو می خواس��تیم چون 

فیلممان هفته آینده می خواهد اکران شود.
 صم��دی از ق��ول میرعالیی اع��الم کرد ک��ه او در 
بنی��اد فارابی ای��ن حمای��ت را انجام خواه��د داد.

در ادامه محمدرضا ش��ریفی نیا به جم��ع حاضران 
پیوس��ت و جای��زه بهتری��ن فیلمنام��ه ب��ه هادی 
محقق  برای» او خوب س��نگ می زند«  اهدا ش��د. 
محقق پش��ت تریبون اعالم ک��رد که س��ینما را از  
کیانوش عی��اری ی��اد گرفت��ه و ضمن احت��رام به 
 داوران اعالم کرد ما ز یاران چش��م ی��اری داریم!!!

در بخ��ش کارگردان��ی نی��ز پروانه زری��ن بهترین 
کارگردانی ب��ه احس��ان عبدی پور ب��رای» تنهای 
تنهای تنها « تعلق گرف��ت. در بخش بهترین فیلم، 
مسعود کرامتی، غالمرضا رمضانی و وحیدنیکخواه 
آزاد پروان��ه زری��ن جایزه وی��ژه هی��أت داوران را 

 برای »گنجش��کک اشی مش��ی«  به دست آوردند. 
 س��پس وحید نیکخواه آزاد  و عرفانه س��رایی سرور 
 فیلمنامه نویس 1۵ س��اله را که روی صحنه آورده 
بود، مورد تقدی��ر قرار داد و خواس��ت تا جمعیت او 

را تشویق کند. 
دیپلم افتخار بهتری��ن فیلم به رؤیا ش��ریف برای» 
عملی��ات مهدکودک«  اهدا ش��د. رؤیا ش��ریف در 
ای��ن بخ��ش ضم��ن تش��کر از داوران،  از قضاوت 
 داوران کودک تش��کر کرد و گف��ت: بچه ها!  از همه

 ش��ما ممنونم و امی��دوارم از دیدن ای��ن فیلم لذت 
ببرید. 

او از همه مدی��ران بنیاد س��ینمایی فارابی که برای 
س��اخت فیلم از او حمای��ت کردند، تش��کر کرد و 
جایزه خود را به محس��ن جاهد   برای کمک و یاری 

سیدمحمد جاهد درتولید این فیلم اهدا کرد. 
در ادامه، میرعالیی و سقائیان نژاد روی صحنه آمدند 
و به همراه سایر حاضران روی س��ن در این بخش، 
پروانه زرین بهترین فیلم را به ادریس عبدی پور  برای 
 تهیه کنندگی فیلم» تنهای تنهای تنها«  اهدا کردند.

جایزه ویژه دبیر به» فصل بلوغ« رهبر  قنبری رسید 
و پروانه زرین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران نیز به 
رؤیا شریف برای تهیه »عملیات مهدکودک«  اهدا 
ش��د که او برای چندمین ب��ار روی صحنه رفت و از 
تک تک تماش��اگران اصفهانی که این فیلم را دیدند 
و از پدر و مادرش تش��کر کرد و ای��ن جایزه را به یاد 
 ش��هدای دانش آموز به موزه ش��هدا در تهران اهدا 

کرد.
 در آخ��ر، صم��دی از ن��گار اس��تخر و س��نجد 
تش��کر ک��رد و از همه خواس��ت تا ب��ه افتخ��ار او 
دس��ت بزنن��د. ن��گار اس��تخر و مهت��اب تبریزی 
 روی صحن��ه آمدن��د و ب��ا تش��ویق آنه��ا ک��ه در 
 س��الن گل نرگ��س باق��ی مان��ده بودن��د، روبه رو 
 ش��دند.  

این مراسم با پخش ترانه ای درباره ایران و آتش بازی 
 در محوطه بیرونی سالن گل نرگس به پایان رسید.

به این ترتیب بیست و هفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم ک��ودکان و نوجوانان در اصفه��ان  به فعالیت 

خود پایان داد.
 س��تاد خبری این جش��نواره،  روزهای��ی طالیی و 

درخشان را برای سینمای ایران آرزو دارد.

پرونده جشنواره  کودک مختومه شد

نامزدهای جشنواره  هدایای خود را دریافت کردند

مهدی سرتاج کارشناس و منتقد سینما -  سینمای کودک نیازمند 
انقالب ریشه ای درنوع نگاه به کودکان اس��ت. تالش برای احیای 
س��ینمای کودک بدون نگاه واق��ع گرایانه به دنیای ک��ودکان به 

سرانجام نمی رسد، به عبارتی سینمای کودک تشنه نگاه کودکانه 
و فانتزی است.

فیلمسازانی که در عرصه سینمای کودک تالش می کنند قدم به 

دنیای لطیفی می گذارند که ادبیات و ساختار فانتزی دارد که این 
محدوده ای نیست که هرکسی بتواند درآن ورود پیدا کند. جشنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان بیست و هفتمین دوره خود را در حالی  آغاز 
کرد که هنوز مدیران و اهالی سینما درگره نافرجام اختالف فکری 
سینما درباره کودکان و سینما برای کودکان در هم تنیده اند، غافل 
از این که در عالم کودکان یک حرف بیشتر نیست و آن هم سینما 

برای کودکان است.
ولی در نگاه نابخردانه بهانه ای وجود دارد تا هر فیلمی که با موضوع 
کودک می باشد و یا کودکی در آن ایفا نقش کند ، به عنوان  سینمای 

کودک معرفی شود.
بازتاب حضوربرخی ازمدیران و فیلمس��ازانی که با دنیای کودکان 
بیگانه اند ، اوضاع  سینمای امروز کودک می باشد. بایستی تابلوی 

ورود به سینمای کودک ممنوع را به ایشان نشان داد.
 درمیان مجامع و سیاس��تمداران جهان س��ینمای کودک جایگاه

 وی��ژه ای دارد چ��را ک��ه س��ینمای ک��ودک ی��ک مفه��وم 
اس��تراتژیک دارد و م��ی توان��د سیاس��ت آین��ده کش��ور و 
جه��ان را ب��ر مبن��ای آن برنامه ری��زی ک��رد ؛ مفهوم��ی که در 
 کش��ورما ک��ه پایتخ��ت جه��ان اس��الم محس��وب م��ی ش��ود

 به فراموشی سپرده شده است.
مدیریت نرم افزاری زمان آینده در اتاق فکر سیاس��تمداران جهان 

در قالب سینمای کودک بروز می کند و این یک دستاورد عمیق و 
ارزشمند است که جوامع غربی به نفع توسعه سیاسی و فرهنگی از 

آن بهره می برند.
در اهمیت جایگاه س��ینمای کودک همین بس که کودکان امروز 
 با پرورش ذهن در دنیای فانتزی، م��ردان وزنان هنجار پذیر آینده 
می شوند  وچه مفهومی باالتر از این که، س��المت آینده کشور به 

عملکرد ما در قبال سینمای کودک و نوجوان بستگی دارد.
درطول س��الیان س��ال عملکرد ضعی��ف در ارتباط با س��ینمای 
کودک تا آن جا پیش��رفته که بدلیل فقدان و یا کمبود س��ینمای 
کودک و راضی نک��ردن روح لطیف کودکان، س��لیقه وذائقه آنان 
به سمت سینمای بزرگس��االن تغییر ذائقه داده که این یک خطر 
 جدی اس��ت و بی توجه��ی به آن مش��کالت امنیت��ی و فرهنگی

 ایجاد می کند.گذر زمان وبرگزاری بیس��ت و هفت دوره جشنواره 
فیلم کودک نشان داد که عرصه سینمای کودک یک تکرار خطای 
فکری است و تازمانی که نگاهمان به سینمای کودک اصالح نشود 

تحولی در این عرصه به وجود نخواهد آمد.
لیکن تشکیل بنیادی مستقل و تخصصی درباره سینمای کودک 
که متولی این ژانر ارزشمند شود و انقالبی ریشه ای در نوع نگاه به 
این سینما و بروزآن در عمل،  راه چاره  احیای سینمای کودک است. 

آینده را امروز بسازیم.

کارشناس و منتقد سینما

ورود  به سینمای کودک ممنوع، حتی شما مدیر و فیلمساز گرامی !                      

 گذر زمان و
 برگزاری 

بیست و هفت دوره 
جشنواره فیلم 

کودک نشان داد 
که عرصه سینمای 
کودک یک تکرار 

 خطای فکری
 است

جمال 
نوروزباقری



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

تندرستی

سه پیروزی در هفته پایانی
تیم کاراته شوبوکان اصفهان با س��ه پیروزی در هفته پایانی مرحله 

نخست لیگ آینده سازان به دور حذفی این مسابقات صعود کرد.
به گزارش ایمنا، هفته پایانی مرحله نخست لیگ کاراته آینده سازان 
در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار ش��د. تیم شوبوکان نماینده 
اصفهان در این مسابقات در گروه شش این مسابقات قرار داشت که 
با کسب س��ه پیروزی در هفته پایانی هجده امتیازی شد و با تفاضل 
امتیازی انفرادی بهت��ر در مکان دوم ج��دول رده بندی قرار گرفت 
و به مرحله حذفی این مسابقات صعود کرد. ش��وبوکان اصفهان در 
هفته پایانی شکست مرحله نخست برابر نماینده سیرجان را جبران 
کرد و با حساب ۱۶بر۱۱ این تیم را شکس��ت داد. تیم های مقاومت 
بندرانزلی و اسالمش��هر نیز در این هفته از مسابقات حاضر نشدند تا 
نتایج این دو دیدار ۲۸ بر صفر به سود اصفهانی ها شود. تیم های اول 
و دوم هر گ��روه در مرحله حذفی در دو گروه ش��ش تیمی به رقابت 
خواهند پرداخت و از هر گروه، سه تیم جواز شرکت در مرحله نهایی 

مسابقات را به دست می آورد.

 جمع اصفهانی ها 
در تیم ملی جمع شد

با کامل شدن لیست بازیکنان تیم ملی در اردوی پیش از بازی با تایلند، 
تعداد اصفهانی های حاضر در این اردو به دو نفر افزایش پیدا کرد.

در شرایطی که در لیست جدید تیم ملی نام پنج بازیکن از سپاهان به چشم 
می خورد، ولی با این وجود از بین این پنج بازیکن فقط احسان حاج صفی 
اصلیت اصفهانی دارد و بقیه دعوت شدگان با وجود بازی در سپاهان، بومی 
اصفهان نیستند. اما خبری که ش��اید در طی یک هفته گذشته کمتر به 
آن پرداخته شده دعوت دانیال داوری دروازه بان دورگه ایرانی –لهستانی 
تیم براونشوایگ آلمان است که برای اولین بار در اردوی تیم ملی شرکت 
کرده تا شانس خودش را برای حضور در جام جهانی بسنجد، اما نکته جالب 
برای اصفهانی ها اینجاست که این دروازه بان در مصاحبه اش که   بر روی 
خروجی اکثر خبرگزاری ها قرار گرف��ت اعالم کرده که پدری اصفهانی و 
مادری لهستانی دارد و حتی به گفته همکارانی که با او مصاحبه کرده اند، 
زبان فارسی را هم با لهجه اصفهانی صحبت می کند. با این توصیف حاج 
صفی هم دیگر در اردوی تیم ملی تنها نیست و می تواند واژه های اصیل 

لهجه اصفهانی را با داوری تمرین کند!

 بعد از 11 سال رکورد زدم
 اما کسی توجه نکرد

رکورددار تازه لیگ دوومیدانی ایران در ماده س��ه ه��زار متر مانع که در 
مرحله چهارم این مس��ابقات حد نصاب تازه ای را بر جای گذاشته بود با 
گله مندی از بی توجهی های صورت گرفته به این رکوردشکنی گفت: بعد 
از یازده س��ال رکورد لیگ را زدم، ولی برای هیچ کس اهمیتی نداشت و 

توجهی به آن نکردند.
وی افزود: همه دونده ها می دانند رکورد زدن در تهران به خاطر ارتفاعی 
که دارد خیلی دشوار است، با این حال کسی توجهی به رکورد من نکرد. 
مسئول کمیته استقامت فدراسیون حتی نمی دانست رکورد زده ام و وقتی 
مرا دید گفت خوب دویدی که من گفتم رکورد زدم، ولی باورش نمی شد 
و گفت فکر نمی کنم رکورد زده باشی! این را گفتم تا بدانید در فدراسیون 

چه خبر است.

راهی برای جلوگیری از پیری مغز 
پیاده روی یکی از س��اده ترین و مطمئن ترین فعالیت های حرکتی 
اس��ت، به همین علت از نظر تع��داد افرادی که به آن م��ی پردازند، 
 رتبه اول را در جهان داراست. خوب است بدانید پیاده روی40-30 
دقیقه ای با تکرار س��ه بار در هفته موجب بهب��ود اتصاالت مغزی و 
افزایش بهبودکارایی مغز و شادابی آن می شود که این عوامل حافظه 

را تقویت کرده و از پیری و فراموشی جلوگیری می کند.

تأثیر ورزش بر افزایش قد کودکان
این روزها ذهنیت اثر س��ودمند ورزش بر افزایش قد کودکان قوت 
 گرفته و خیلی ها معتقد هس��تند ک��ه بچه های ورزش��کار اندکی 
بلند قدتر از س��ایر بچه ها هس��تند. ش��اید بتوان علت آن را ساعت 
متمادی مصرف انرژی، افزایش زمان خواب و تولید زمینه مناس��ب 
برای تولید هورمون رشد نامید. این نکته را نباید از یاد برد که ورزش 
شدید در جریان رشد مفید نیست و می تواند اثر معکوس بر رشد و 
موجب تأخیر یا توقف در جریان رشد شود. استخوان ها طبق نیازشان 
و به میزان مطلوب رش��د می کنند و بزرگ می شوند. فشار پیش از 
حد جسمی، اختالالت جسمی و هورمونی را به دنبال خواهد داشت.

ورزش مناسب می تواند به فشاری کامال طبیعی بر استخوان بندی 
و تأمین کلسیم مورد نیاز بدن تا ده سال آینده کمک کند. این نکته 
قابل توجه اس��ت که بچه های بلند قدتر گزین��ه مطلوب تری برای 

ورزش حرفه ای هستند.

 از این برخوردها
 دلسرد شده ایم

اکبری
دارنده مدال نقره کشتی آزاد قهرمانی جهان

من هم با سایر کشتی گیران که نس��بت به این تبعیض معترض بودند 
موافق هستم. کش��تی گیران با این برخوردها دلس��رد می شوند و حق 
دارند ناراحت باش��ند، در حالی ک��ه صالحی امیری پی��ش از حضور در 
مس��ابقات جهانی با حضور در اردوی تیم ملی وعده ه��ای فراوانی در 
صورت کسب موفقیت داد، اما تا به حال هیچ کدام از آنها حتی در حد 
حرف هم عملی نشده اس��ت. مگر قهرمانی در جهان بعد از حدود نیم 
قرن کار کوچکی اس��ت که 
به آن بی توجهی می شود؟ 
مگر کش��تی با رش��ته های 
دیگر چ��ه فرق��ی دارد که 
تبعی��ض قائل می ش��وند؟ 
بلکه این کشتی است که در 
بازی های المپیک و آسیایی 

آبروی ایران را می خرد. 

3خبر از کمیته ملی پارالمپیک

نشست خبری دبیرکل کمیته 
ملی پارالمپیک برگزار شد

نشس��ت خبری امیر ماندگارفرد دبی��رکل کمیته ملی 
پارالمپیک س��اعت در مح��ل کمیته مل��ی پارالمپیک 

برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی کمیته مل��ی پارالمپیک، هدف 
از این نشس��ت تش��ریح ش��رایط آمادگی تیم های ملی 
کشورمان در دومین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان 
است که در مالزی برگزار شد. ماندگارفرد در این نشست 
خبری برنامه ه��ای کمیته ملی پارالمپی��ک را در 5 ماه 
پایانی س��ال جاری اعالم ک��رد. بازی های پاراآس��یایی 
جوانان از پنجم آبان ماه سال جاری در کواالالمپور مالزی 

آغاز می شود.
     نخستین همایش اثرگذاری مربیان در فرهنگ 

ورزش برگزار می شود
نخس��تین همایش اثرگذاری مربیان ورزشی بر شخصیت 
مطلوب و سالم ورزشکاران، فردا دوشنبه )۲۲ مهرماه( از سوی 

کمیته ملی پارالمپیک برگزار می شود.
گردهمایی یک روزه سرمربیان، مربیان و سرپرستان تیم های 
ملی جانبازان، معلولین و نابینایان با محوریت ش��یوه های 
متمرکز مدیریتی در مباحث فرهنگی با هدف رشد اخالق در 
تیم های ملی برپا خواهد شد. در این نشست که با حضور۱۲0 
مربی و سرپرست تیم های ملی انجام می شود، حجت االسالم 
نقویان مش��اور فرهنگی وزیر ورزش و جوانان به سخنرانی 
خواهد پرداخت و پس از آن، ش��رکت کنندگان وارد کارگاه 
گروهی می ش��وند و به بحث و تبادل نظر پیرامون توس��عه 
فرهنگ در ورزش می پردازند. گردهمایی یک روزه فرهنگ 
و ورزش در محل فدراسیون جانبازان معلولین از ساعت۱0 

صبح آغاز می شود.
     برجسته برای حضور در مسابقات بوچیا عازم 

سیدنی شد
دکتر بهروز برجسته معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک عازم 
سیدنی استرالیا میزبان مسابقات آسیا - اقیانوسیه در رشته 
بوچیا شد. برجسته به دعوت فدراسیون جهانی بوچیا و جهت 
کالس بندی ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات عازم 

اولین دوره رقابت ها شد.
مسابقات جهانی بوچیا از۲4 مهرماه سال جاری آغاز می شود 
و در4 کالس و در3 بخش رقابتی انفرادی، دو نفره و تیمی به 

مدت۱0 روز ادامه خواهد یافت.

زاویه

6
آلمان و سوئیس به جام جهانی راه یافتند

به گزارش خبرگزاری فارس، پیکارهای مقدماتی راهیابی به جام حهانی ۲0۱4 برزیل در منطقه اروپا پیگیری 
شد و تیم های آلمان و سوئیس موفق شدند به جام جهانی صعود کنند.  ژرمن ها در گروه C میزبان ایرلند بودند و 

با نتیجه سه بر صفر به برتری رسیدند تا باالتر از سوئد راهی برزیل شوند.

اتفاقات حاشیه ای دیدار س��پاهان و پرسپولیس به یکباره فوتبال 
ایران را تکان داد و بعد از این بازی بود که علی دایی از غش کردن 
محسن قهرمانی سخن گفت. افراد مختلفی بعد از این ماجرا درمورد 
ناپاکی فوتبال ایران صحبت کردند و فیروز کریمی سرمربی باسابقه 
فوتبال ایران ه��م در این خصوص حرف های جالب��ی می زند. او با 
صراحت می گوید که داوران فوتبال ایران پاک هستند و با این که 
تیم هایش در سال های گذشته بارها از اشتباهات داوری ضرر کردند، 
اما از آنها دفاع می کند. کریمی در خصوص مسائل اخیر گفتگویی 
مفصل با خبرآنالین انجام داد که حرف های این مربی را می خوانید.
این روزه�ا بحث رش�وه گرفتن داوران س�روصدای 
زیادی به پا کرده اس�ت. نظ�ر ش�ما در این خصوص 

چیست؟
من نمی دانم این بحث ها چگونه شروع شد، اما معتقدم داوران ما 
پاک هستند و من این چیزهایی که به آنها نسبت می دهند را تا حاال 
ندیده ام. برنامه 90 را هم که به این مسائل پرداخته بود ندیدم، ولی 
به من گفتند که یک خوش گوشت فروش شهادت داده که فالنی 
پول گرفته است. قرار نیست با شهادت یک خوش گوشت فروش 
داوری را زیر س��ؤال برد و همه چیز را شل کرد و قرار نیست با یک 
پیچ گوشتی همه چیز را سفت کرد. من به هیچ وجه چنین چیزی 
را قبول ندارم و در ۲5 س��ال عمر مربیگری ام چیزی در این مورد 
ندیدم. باید با کسانی که چنین جوی را راه انداخته اند برخورد شود.

ولی علی دایی با صراحت و قاطعیت گفته که قهرمانی 
از آنها پول خواسته. نظر شما چیست؟

نمی دانم. من معتقدم باید به حرف های دایی رسیدگی شود و اگر 
چنین چیزی وجود داشت باید برخورد شدیدی صورت بگیرد و اگر 
هم ادعای دایی ثابت نشد باید با او برخورد شود. صحبت های من 
از باب تملق نیست، چون االن تیمی ندارم و به عنوان یک شخص 
بی طرف حرف می زنم و نیازی هم به تعریف و تمجید ندارم. با این 

حال این حرف را قبول نمی کنم.
شما معتقدید فوتبال ایران پاک است؟

ما باید درمورد زد و بندهای پش��ت پرده صحبت کنیم که خیلی 
مهم تر از بحث داوری است. یک سری مسائل مربوط به سال های 
گذشته است که می توان آنها را بررسی کرد. یک زمانی گفتم فالن 
داور قدش کوتاه است یا با اس��پری زمین چمن را رنگ می زند یا 
حرف از میخ طویله زدم که مرا محروم کردند. بعضی ها همه چیز 
را ول کرده  اند و کدو را گرفته اند! م��ن معتقدم نباید این فوتبال را 
به دس��ت خودمان تخریب کنیم و خیلی مسائل مهم تر است که 
باید درمورد آنها بررسی الزم انجام شود و نسبت به برخی تخلفات 

برخورد جدی صورت بگیرد.
درمورد شرایط خودتان صحبت کنید. قصد مربیگری 

دارید؟
محرومیت من تمام شده است و مشکالت جسمی و خانوادگی ام 

به طور کامل برطرف شده است. االن آماده گرفتن هر تیمی هستم 
و البته از آن مهم تر این اس��ت که آماده تأثیرگذاری هستم. االن 
هر تیمی را بگیرم به اندازه کافی تمرکز دارم و به راحتی می توانم 
کاری را که دلم می خواهد انجام ده��م. البته باید از مدیران تیم ها 
تمجید کنم که امس��ال پای مربیان ایس��تادند. به هر حال گاهی 
اوقات تغییرات اجتناب ناپذیر است و مربی هم به بن بست می رسد، 

اما امسال مدیران پای مربیان ایستادند.
درمورد تیم ملی چه صحبتی دارید، به نظر شما در جام 

جهانی چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟
به نظر من نمی توان چیزی را درمورد تیم ملی متصور بود. فوتبال 
ما واقعا پایین تر از س��طح جام جهانی قرار دارد و ما االن از س��طح 
خودمان هم پایین تر هستیم. در حال حاضر لیگ ایران یک لیگ 
بی محتوا و آب  دوغ خیاری است. هیچ تیمی خوب بازی نمی کند، 
هیچ تیمی صالبت ندارد، تنوع کاری دیده نمی ش��ود و این برای 

فوتبال ما اصال خوب نیست.
فهرس�ت جدید کارلوس کی روش هم س�ر و صدای 

زیادی به پا کرد، نظر شما چیست؟
یک سری بازیکن از تیم هایی دعوت می شوند که در لیگ جایگاه 
مناس��بی ندارند و از همان تیم ها بازیکنانی دعوت می ش��وند که 
جایگاه مناسبی در تیم خودش��ان ندارند. این فوتبال بی محتوا و 
آب دوغ خیاری است و جالب اینجاست که صدرنشین لیگ در تیم 

ملی نماینده ندارد.
مثال چه بازیکنانی جایشان در تیم ملی خالی است؟

اسماعیل شریفات نیست، بختیار نیست، عبداهلل کرمی نیست، پیام 
صادقیان که در حال حاضر رو پاترین و آماده  ترین بازیکن ایران است 
نیست، امید عالیشاه می توانست باشد که نیست، رضا نوروزی هم 
دعوت نشد و جالب اینجاست که رضا عنایتی هم دعوت نشده است. 
اگر کی روش مشکل سن دارد من برای عنایتی یک شناسنامه ۱7 
ساله می گیرم تا او را دعوت کند. چرا وقتی یک بازیکن آماده است 
نباید دعوت شود و چرا نباید به او ش��انس بدهیم؟ واقعا کی روش 
کجاست و چرا بازی ها را نمی بیند. من به فدراسیون توصیه می کنم 
که وقتی کی روش به پرتغال می رود یک ماهواره برایش بخرند تا 

بازی ها را ببیند.
ولی او گفته که فیلم بازی ها را می بیند؟

ش��ما فکر می کنید فقط فیلم دیدن کافی اس��ت؟ به نظر من این 
حرف خیلی خنده دار اس��ت و زوایای فوتبال در یک تلویزیون به 
هیچ عنوان به طور کامل دیده نمی شود. به عنوان مثال وقتی یک 
تیم از سمت راست نفوذ می کند آیا در تلویزیون می توان وضعیت 
دفاعی تیم دفاع کننده را در دفاع مخالف یعنی در دفاع راست دید؟  

فیروز کریمی :

 اگر ادعای دایی ثابت نشود باید با او برخورد کرد
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 کرانچار و ترابیان
با یکدیگر دیدار کردند

دروازه بان خارجی 
ذوب آهن جدا می شود

سرمربی و مدیرعامل باشگاه سپاهان در جلسه ای با یکدیگر دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، زالتکو کرانچار پس از بازگشت از مرخصی به ایران 

در تمرینات تیمش حاضر شد.
در همین راستا با توجه به این که در زمان حضور کرانچار در مرخصی، محمد 
ترابیان به عنوان مدیرعامل باش��گاه س��پاهان مشخص ش��د، آنها با یکدیگر 
جلسه ای برگزار کردند و درمورد برنامه های تیم صحبت شد. مدیرعامل باشگاه 
سپاهان از کرانچار خواست لیست نقل و انتقاالت بازیکنان را در نیم فصل به او 
ارایه کند و قرار شد طی یکی دو هفته آینده کرانچار این لیست را به مسئوالن 
باش��گاه بدهد. چیزی که در این جلسه مشخص شده اس��ت این است که به 

احتمال فراوان سپاهان هیچ بازیکنی را از لیست خود خارج نمی کند.

 به نظر می رس��د با توجه ب��ه حض��ور دو دروازه بان خارجی در لیس��ت 
ذوب آهن و انتقاد سعید آذری از این مس��أله، یکی از آنها در نیم فصل از 

ذوب آهن جدا خواهد شد.
 ب��ه گ��زارش ایمن��ا مش��کالت ذوب آه��ن در درون دروازه باعث ش��د 
 تا بوناچیچ بعد از هفت هفته، پای می��الن میاتوویچ را به اصفهان باز کند 
 و این دروازه بان س��ابق م��س کرمان با وج��ود گل ه��ای زیبایی که در 
 مقاب��ل گس��ترش ف��والد و س��پاهان دریاف��ت ک��رده، ولی ب��از هم از 
 نظر س��رمربی ذوب آهن عملکرد مناس��بی داش��ته و ب��ه دو دروازه بان 
 دیگ��ر ای��ن تی��م یعن��ی کاس��پاروف و همام��ی ترجی��ح داده ش��ده 

است!

انتخاب مسی و کریس  رونالدو برای تیم ملی برزیل
 رونالدو اعجوبه س��ابق فوتبال برزیل و جهان  اظهار داش��ت: اگر 
 مرب��ی تیم مل��ی کش��ورم )سلس��ائو ( ب��ودم و امکان داش��ت، 
بازیکنان��ی مثل لیونل مس��ی و کریس��تیانو رونال��دو را انتخاب 

می کردم.

پیروزی تیم  والیبال  زیر 23 سال  ایران 
شاگردان پیمان اکبری جمعه در آخرین مسابقه دور 
مقدماتی رقابت های قهرمانی جهان موفق ش��دند 
ونزوئال را شکست دهند. ایران حریف خود را با نتیجه 

سه بر صفر  شکست داد.

مسابقات جام بین قاره  ای فوتبال ساحلی
به نقل از سایت فدراس��یون فوتبال، مراسم قرعه کشی 
رقابت های جام بین قاره ای فوتبال س��احلی جهان در 
امارات با حضور روسیه، برزیل، سوئیس، مکزیک، ایران، 

ایتالیا، مراکش و امارات در دو گروه 4 تیمی برگزار شد. 03
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سرمربی تیم ملی وزنه برداری می گوید حداقل تا المپیک ۲0۲0 
در تیم خواهد ماند.

او همه چیز را از بی��خ و بن تکذیب می کن��د و می گوید: من کی 
گفته ام که می خواهم بعد از جام جهانی  از وزنه  برداری بروم؟ بروم 
که آقایان خوشحال ش��وند؟ نخیر من حداقل تا المپیک ۲0۲0 
توکیو در خدمت دوس��تان خواهم بود. همین چند روز پیش بود 
که شایعه بزرگی در شهر پیچید، این که کوروش باقری سرمربی 
تیم ملی وزنه  برداری تصمیم گرفته تا به دلیل خس��تگی بیش از 
حد، استراحت کند، البته آن طور که باقری حرف می زند، به نظر 
نه تنها خس��ته نیس��ت بلکه انرژی مضاعفی برای ادامه دادن راه 
دارد. خودش در این مورد بیشتر توضیح می دهد: من این حرف 
را دارم از شما می شنوم. ش��اید در جایی چیزی نوشته باشند، اما 

حرف من نبوده اس��ت. اصال کج��ا باید بروم؟ ب��روم که بعضی ها 
خوشحال شوند؟ من تا توکیو در تیم ملی می مانم و بعد از آن شاید 
تصمیمات دیگری بگیرم. باقری که ش��نبه هفته پیش به اردوی 
تیمش برگشت، درباره آمادگی ش��اگردانش هم حرف می زند و 
می گوید:  امروز لیست نهایی را اعالم می کنم. ما حساب ویژه ای 
روی مدال رسول تقیان و بهادر موالیی در دو وزن 77 و به اضافه 
۱05 کیلوگرم باز کرده ایم. البته مجید عسگری و جابر بهروزی هم 
جزء شش نفر اول جهان در اوزان ۶۲ و ۶9 کیلو محسوب می شوند. 
عالوه ب��ر آن در وزن ۱05 کیلوگرم هم دو وزنه ب��ردار داریم که 
می توانند امتیازات خوبی برای تیم بگیرند. سرمربی تیم ملی قرار 
بود ترکیب تیمش برای مسابقه های جهانی را اعالم کند: جدا از این 
شش وزنه بردار، از بین سه وزنه بردار دیگر اردونشین، یک نفر خط 
می خورد تا لیست هشت نفره کامل شود. رقابت های جهانی میدان 
س��ختی اس��ت، ولی وزنه برداران ایران هم ماه ها در اردو زحمت 
 کشیده و با تمرینات فشرده و سنگین خودشان را آماده کرده اند. 

کوروش باقری در البه الی حرف هایش کمی هم گالیه می کند؛ 
گالیه از افرادی که باعث می شوند تا روحیه وزنه برداران در آستانه 
رقابت های جهانی سرد شود: متأس��فانه به هنگام اعزام تیم ملی 
وزنه  برداری ای��ران به رقابت ه��ای جهانی برخ��ی از مربیان که 
جایگاهی در وزنه  برداری ایران ندارند، سخنانی را بیان می کنند که 
موجب دلسردی کادرفنی و ملی پوشان می شوند، البته گوش ما از 
این حرف ها پر است. همیشه از این حرف ها می زنند. شرایط طوری 
نیست که ما هم مقابل آنها موضع بگیریم. من به فکر آرامش تیمم 
هستم و هر کاری انجام می دهم تا بچه ها در تیم ملی ضربه نبینند.

رییس هیأت فوتبال سپاه شاهین شهر:

برگزاری جشنواره فوتسال زیر16سال اصفهان در نجف آباد
کوروش باقری:

از وزنه  برداری بروم تا آقایان خوشحال شوند؟ 

رییس هیأت فوتبال سپاه ناحیه مقاومت شاهین شهر و میمه 
با اعالم خبر برگزاری جشنواره فوتسال بسیج استان اصفهان 
در ۲5 مهرماه در نجف آباد گفت: جش��نواره فوتس��ال بسیج 
اس��تان با حضور ورزشکاران زیر۱۶ س��ال در شهر نجف آباد 

برگزار می شود.
حسین اکبری با اشاره به مسابقات اخیر فوتسال زیر ۱۶ سالی 
که در ش��هر گرگاب برگزار شد، اظهار داش��ت: مسئولیت و 

داوری این مسابقات به عهده بنده بود.
وی با اعالم خبر برگزاری جش��نواره فوتس��ال بسیج استان 
اصفهان در ۲5 مهر ماه در ش��هر نجف آباد افزود: جش��نواره 
فوتسال بسیج اس��تان با حضور ورزش��کاران زیر۱۶ سال در 

شهر نجف آباد برگزار می شود.

رییس هیأت فوتبال سپاه شاهین شهر با بیان این که در سطح 
شاهین شهر از لحاظ سالن ورزشی به نوعی اشباع شدیم یعنی 
حدود شش سالن ورزشی در این شهرس��تان فعال هستند، 
ادامه داد: بیش از پنج بازیکن فوتبال دوس��ت این شهرستان 

در لیگ برتر کشور بازی می کنند.
وی با بیان این که زمین چمن طبیعی در س��طح شهرستان 
شاهین شهر وجود ندارد، گفت: زمین چمنی که هم اکنون در 
اداره تربیت بدنی شهرس��تان وجود دارد، نزدیک به یک صد 
میلیون تومان دو سال پیش جهت بهسازی آن هزینه شد، اما 
متأسفانه به علت کم توجهی مسئوالن چمن آن از بین رفت.

این ورزشکار با بیان این که در شاهین ش��هر فوتبالی بیشتر 
از فوتس��الی داریم، تأکید کرد: در چند س��ال گذش��ته این 

شهرستان لیگ برتر فوتبال داشته است.
وی با اش��اره به ای��ن که شاهین ش��هر فقط مس��ابقات جام 
 رمضان دارد، تصریح کرد: س��طح بازی ها در این شهرس��تان 
خوب است، اما هر سال دچار کاهش می شود که به این دلیل 
 اس��ت که ورزش��کاران و ورزش دوس��تان شاهین شهری به 
علت کمبود امکانات به مرکز اس��تان اصفهان س��فر خواهند 

کرد.
اکبری با اش��اره به اس��تخر نیمه کاره کنار اداره تربیت بدنی 
شهرستان شاهین شهر و میمه افزود: بعد از گذشت۲0 سال 
هنوز این اس��تخر دولتی نیمه کاره مانده است، این در حالی 
است که در دو سال گذشته چند استخر خصوصی در کمترین 

زمان ممکن ساخته شده اند.
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 جذب 150 هیأت علمي
در مراكز علمي- كاربردي استان 

رییس دانش��گاه جامع علمی- کاربردی چهارمح��ال و بختیاری از 
جذب 150 هیأت علمي در مراکز علمي- کاربردي استان خبر داد.

عنایت اهلل توکلی در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه و مطبوعات 
استان به مناسبت بیست و یکمین س��الگرد تأسیس دانشگاه جامع 
علمی -کاربردی، به تش��ریح عملکرد این مرکز در چند س��ال اخیر 
پرداخت و اظهار داش��ت: در حال حاضر بی��ش از هفت هزار و 641 
دانشجو در مراکز علمی- کاربردی استان در حال تحصیل هستند که 

از این تعداد 4424 نفر پسر و3217 نفر دختر هستند.
وی به فعالیت 14 مرکز علمی- کاربردی در استان اشاره کرد و گفت: 
دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش 
 عالی مهارت و فناوری کشور، به منظور تربیت نیروی انسانی فن آور

 و متخصص مورد نی��از بخش ه��ای مختلف با تعامل و مش��ارکت 
سازمان ها و دستگاه های اجرایی در راس��تای اشتغال دانش محور 

حرکت می کند.

 شاعر واژه هاي ناب بروجني
 چشم از جهان فرو بست

حیدرعلي طالب پور ش��اعر واژه هاي ناب بروجني و از غزلس��رایان 
معاصر ایران چش��م از جهان فرو بس��ت.  این ش��اعر پیشکس��وت 
چهارمحال و بختیاري عصر جمعه به دلیل کهولت س��ن در ش��هر 
بروجن دار فاني را وداع گفت. حیدرعلي طالب پور با نام هنري حیدر 
آقا یکي از شاعران برجسته ادبیات فولکور ایران بود که با هنرمندي 
تمام، لجهه بروجني را به عنوان یکي از زیرش��اخه هاي گویش رایج 
فالت مرکزي ایران در اشعار فارسي متداول کرد. کتاب» قله نشین 
قاف« حیدر طالب پور بروجني پس از انتش��ار به دلیل پرداختن به 
مضامی��ن اجتماعي مورد توجه منتقدان و اس��تادان دانش��گاه قرار 

گرفت. 

 عضویت ۲000 نفر 
در كانون پرورش فکری كودكان 

خبرگزاری تسنیم: مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
شهرستان فارسان از عضویت بیش از 2 هزار کودک و نوجوان در این 
کانون خبر داد. فاطمه صالحی اظهارداشت: در حال حاضر یک هزار 
و 670 دختر و 350 پس��ر 7 تا 17 س��ال عضو کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان فارسان هستند. مس��ئول کانون پرورش فکری 
کودکان فارسان افزود: اعضای کانون عالوه بر شرکت در کالس های 
مختلف فرهنگی-  هنری و برنامه های فوق برنامه می توانند از کتابخانه 
کانون،کتاب به امانت ببرند.صالحی با بیان این که تمام اعضای کانون 
عضو کتابخانه هستند، تصریح کرد: بیش از 16 هزار عنوان کتاب ویژه 
کودکان و نوجوانان در کتابخانه موجود است و اعضا می توانند با سلیقه 

خود کتاب مورد نیاز خود را برای مطالعه به امانت ببرند.

 تجلیل از رزمندگان 
تیپ 44 قمربنی هاشم)ع( 

آیین تجلیل از رشادت های رزمندگان تیپ 44 قمربنی هاشم)ع(در 
اجرای مأموریت مرزبانی از منطقه شمال غرب و ارتفاعات جاسوسان، 
برگزار شد. فرمانده یگان رزم سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( در این 
مراسم اظهارداشت: حضور مقتدرانه تیپ و رزمندگان استان در منطقه 
عملیاتی شمال غرب با عقب نشینی و شکست گروهک تروریستی و 
ضدانقالب پژاک از ارتفاعات س��ربه فلک کش��یده جاسوسان همراه 
ش��د. علی محمد اکبری افزود: ش��ور و اش��تیاق رزمندگان تیپ 44 
قمربنی هاش��م)ع( برای حضور در منطقه، در زمانی که پیکر پاسدار 
 شهید مسلم احمدی پناه از رزمندگان تیپ صابرین در استان تشییع

 می شد،  وصف ناشدنی بود.

 مسابقات حفظ و مفاهیم قرآن 
در چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد چهارمحال و بختیاری گفت: نهمین دوره 
مسابقات حفظ، مفاهیم و ترجمه قرآن کریم همزمان با سراسر کشور 
در استان برگزار شد.حسین گنجی در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاری 
دانشجویان ایران)ایس��نا(-منطقه چهارمحال و بختیاری، اظهارکرد: 
روز گذشته نهمین دوره مسابقات حفظ، مفاهیم و ترجمه قرآن کریم 

همزمان با سراسر کشور در استان برگزار شد.
وی با اشاره به رقابت 800 نفر در این دور از مسابقات قرآن، تصریح کرد: 
690 نفر در آزمون کتبی قرآن و در 17 کد رشته به رقابت پرداختند؛ 
همچنین از 109 شرکت کننده دیگر که زیر 12 سال سن دارند آزمون 

شفاهی بعمل خواهد آمد.

اخبار كوتاه

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
سپاه/ سردار ابوالقاسم فروتن

تالش دنیا برای مذاکره با ایران اسالمی نشانه اقتدارکشور است.
حمایت خانواده های رزمندگان این یگان و پش��تیبانی مس��ئوالن 

استان در موفقیت این مأموریت مهم، نقش آفرین بوده است.
 حضور شما در منطقه ش��مال غرب، در شرایط سخت با وجود همه 
نوع خطرات، قابل توجه اس��ت و این به خاطر جدیت ش��ما در کار 
مجاهدت و ایثارگری ب��رای حمایت از انقالب و نظام والیی اس��ت. 
امروز، صاحب یک ایده و اعتقاد بزرگ هس��تیم بای��د بر آن افتخار 
کنیم و آن هم نوع اداره نظام 
و رهبری مدبران��ه این نظام 
 الهی اس��ت. اگر م��ی بینید

 دنیا برای مذاکره با ما تالش 
م��ی کند، نش��انه اقت��دار و 
قدرتی اس��ت ک��ه تک تک 
ش��ما با مجاهدت خ��ود به 

وجود آوردید.

تالش دنیا برای مذاكره با ایران
 نشانه اقتدار كشور است

چهره روزیادداشت
برداشت  ۷۰هزار تن سیب زمینی از مزارع بروجن

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن گفت: پیش بینی می شود 70 هزار تن سیب زمینی از مزارع 
این شهرستان برداشت شود. دو هزار هکتار از مزارع شهرستان بروجن به کشت سیب زمینی اختصاص 

دارد که پیش بینی می شود 70هزارتن سیب زمینی برداشت شود.
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استاندار چهارمحال و بختیاری 
تا پایان مهرماه معرفی می شود

 گروه شهرستان - دبیر مجمع نمایندگان چهارمحال 
و بختیاری گفت: به احتمال بسیار استاندار استان پایان 

مهر ماه معرفی شود. 
مجید جلیل در گفتگو با تس��نیم در ش��هرکرد با اشاره 
به دیدار اخی��ر نماین��دگان مجلس با ریی��س جمهور، 
اظهارداش��ت: بنده در حاش��یه دیدار مجل��س و دولت، 

دقایقی با رییس جمهور صحبت کردم.
وی اف��زود: در ای��ن گفتگو ب��ه روحانی گفت��م به دلیل 
عقب افتادگی چهارمح��ال و بختیاری از ش��اخص های 
توسعه، ضروری اس��ت فردی به عنوان استاندار انتخاب 
ش��ود که از میان10 ف��رد بومی معرفی ش��ده به وزارت 

کشور باشد.
 جلیل از قول مساعد رییس جمهور برای انتخاب استاندار 
در اس��رع وقت خبر داد و گفت: دکتر روحانی با توجه به 
توضیحاتی که در رابطه با وضعیت استان توضیح داد قول 

مساعد داد که تالش شود استاندار بومی انتخاب شود.
نماین��ده ل��ردگان در مجلس با بی��ان این ک��ه مجمع 
نمایندگان اس��تان از هر 10 گزینه پیشنهادی حمایت 
می کند، تصریح کرد: پنج نفر از گزینه های پیش��نهادی 
رأی صددرصدی و پنج نفر دیگر رای 75 درصدی اعضا را 
با خود دارند، بنابراین انتخاب استاندار از میان افراد دسته 

اول، منطقی تر و معقول تر است.
جلیل از احتمال معرفی اس��تاندارتا پای��ان مهرماه خبر 
داد و گفت: به دلیل تعدد گزینه های پیشنهادی مجامع 
استانی و ستادهای انتخاباتی روحانی، وزارت کشور زمان 
بیشتری برای انتخاب گزینه های مدنظر دولت، نیاز دارد 
و از این جهت به نظر می رسد که استاندار تا پایان مهرماه 

انتخاب شود.
 وی با اش��اره به جزئیات اولین دیدار نمایندگان مجلس 
نهم با دولت یازدهم، اظهارداش��ت: در پی دعوت رییس 
جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در محل نهاد 

ریاست جمهوری با روحانی و هیأت دولت دیدار کردند.
جلیل ب��ا اش��اره به س��خنان ریی��س مجل��س در این 
نشس��ت،گفت: الریجانی در این دیدار ب��ر تعامل دولت 

و مجلس و رفع نارسایی های معیشتی مردم تأکید کرد.
دبیر مجم��ع نمایندگان چهار مح��ال و بختیاری افزود: 
رییس مجلس کاهش تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی 
مردم را مورد تأکی��د قرار داد و از آمادگ��ی کامل خود و 

نمایندگان برای حمایت های الزم از دولت سخن گفت.

نگاه

شهرستان سامان قطب تولید گردو در استان چهار محال و بختیاری 
است و بهترین و مرغوب ترین گردو در سطح استان در این منطقه 

تولید می شود. 
حال که زمان گردو چینی در باغات این شهرستان آغاز شده، بنا بر 
رویه گذشته برخی افرادی که شغل گردو تکانی دارند به علت ارتفاع 
بسیار زیاد درختان این منطقه وعدم رعایت نکات ایمنی،  از بلندی 
این درختان سقوط کرده و آسیب های جسمی به آنها وارد می شود.

گردوی شهرستان س��امان یکی از محصوالتی اس��ت که در این 
شهرس��تان به صورت عمده تولید و صادرات ای��ن محصول از این 

شهرستان به کشور های دیگر صورت می گیرد. 
خصوصیات گردوهای شهرستان سامان دارای مغز سفید و پر روغن 

است و دارای کیفیت باال ست.
در این شهرستان یک هزار و 100 هکتار باغات گردو در وجود دارد 
که در سال جاری تاکنون  از این تعداد باغات گردو یک هزار و 173 

هزار تن گردو برداشت شده است.
 یکی از مش��کالت برداش��ت گ��ردو  در این شهرس��تان س��قوط 
گردو تکان ها از درختان گردو در هنگام چیدن گردو است، که این 
موضوع هم صدمات جانی برای گردو تکان ها وهم برای صاحبان 
گردو به همراه دارد و البته این افراد از هیچ گونه بیمه ای برخوردار 

نیستند.
در این شهرس��تان در  پی برداش��ت گردو، چهار نفر ب��ا توجه به 

اطالعات محلی از درخت گ��ردو به پایین پرتاب ش��ده اند و یک 
نفر قطع نخاع، دو نفر از ناحیه دست و پا  دچار آسیب و یکی دیگر 
در کماس��ت. افتادن از درخت برای این افراد در ش��هر س��امان و 

روستاهای چم کاکا و چم چنگ اتفاق افتاده است.
 درختان گردو در شهرستان سامان در سال های گذشته نزدیک به 
هم کاشته شده است ، درختان در رقابت برای گرفتن نور خورشید 
قرار گرفته اند که  این مهم موجب شده است درختان ارتفاع بسیار 

باالیی پیدا کنند و چیدن گردو برای گردو تکان ها سخت شود.
یکی از باغداران شهرستان سامان در این خصوص به خبرنگار مهر 
گفت: آب و هوای مناس��ب و آب کافی موجب رش��د بسیار خوب 
درخت گردو در منطقه سامان می ش��ود و این مهم موجب بزرگ 

شدن و ارتفاع گرفتن درخت گردو در این منطقه می شود.
 شیر زاد مرادی عنوان کرد: شاخه های درخت گردو به گونه ایست 
که به راحتی با فشار کم شکسته و از تنه جدا می شود و این یکی از 

موارد مهم در افتادن گردو تکان هاست.
وی عنوان کرد: گردو تکان ها ی این منطقه متأسفانه دارای بیمه 
نیستند و تاکنون افتادن از درخت و آسیب دیدن آنها باعث بیکاری 

آنها شده و خانواده آنها دچار مشکل شده است.
وی گفت: آموزش نکات ایمنی برای گردو تکان ها بسیار ضروری 
است و باید از سوی ارگان ها مختلف از جمله جهاد کشاورزی برای 

صدمه کمتر به این افراد آموزش در دستور کار قرار گیرد.

ارتفاع باالی درختان گردو علت صدمه به گردو تکان هاست.
معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان سامان با بیان این که یک 
هزار و 100 هکتارباغ گردو در شهرستان سامان وجود دارد، اظهار 
داش��ت: از این تعداد باغات گردو 300 هکتار از باغات نهال گردو 

و800 هکتار از باغت گردو بارور است.
قربانعلی خسروی با اشاره بر این که  تولید گردو در800 هکتار باغ 
گردو یک هزار و 173 تن است، بیان داشت: عمده مشکل در باغات 
گردو فاصله کم درختان گردو و رقابت ش��دید نور افتاب است که 
موجب می شود که ارتفاع درختان گردو افزایش یافته و صدمه به 

گردو تکان ها وارد شود.
 وی تأکید کرد: تاکنون موارد مختلفی از صدمه دیدن گردو تکان ها

 و افتادن آنها از درخت و دچار آس��یب شدنش��ان  در این منطقه 
گزارش شده است.

خس��روی با بیان این که اکث��ر محصوالت  گردو این شهرس��تان 
یکنواخت و یکدست نیست، اذعان داشت: در آینده نزدیک گردو 
پیوندی تولید اس��تان با خصوصی��ات کوتاه قد ب��ودن درختان و 

یکدست بودن گردو در شهرستان توزیع می شود.
 وی با اشاره بر این که بیماری عمده که در شهرستان در درختان 
گردو وجود دارد آفات کرم س��یب در درختان گردو اس��ت، بیان 
داشت: این افت موجب می شود که میوه و محصول درخت سرخ 
شود.خسروی با بیان این که در سال های اخیر به دلیل خشکسالی 
ش��دید بیماری کرم خراط در درختان گردو بیش��تر شده است، 
تصریح کرد: این بیماری باعث می شود که تنه درخت بیمار شده و 
بعد از مدتی فرسوده و پوسیده شود و مغز درخت از کیفیت مناسبی 

برخوردار نباشد.
وی با بیان این که  درختانی که دارای بیماری کرم خراط هستند در 
هنگام برداشت محصول احتمال شکستگی درخت و شاخه وجود 
 دارد، عنوان کرد: بیماری جنوب غربی یکی دیگر از بیماری های

 است که موجب می ش��ود یک طرف مغز گردو سفید و یک طرف 
دیگر سیاه شود.

او افزود : مراسم کیل گیری محصوالت شهرستان سامان در باغات 
این شهرستان نیزصورت گرفته است.

 خسروی بیان داشت: کیل گیری در باغات هلو 43 تن در هکتار، 
بادام ش��ش و هفت تن در هکتار و گردو دو و هف��ت تن در هکتار 

بوده است.
قربانعلی خسروی افزود: کیل گیری محصوالت درراستای  معرفی 

کشاورز نمونه منطقه صورت می گیرد.
وی بیان داشت: عمده محصوالت این شهرس��تان در تولید گردو 

بذری و محلی است.

ضرورت بیمه كارگران باغات

آسیب های جسمی در کمین گردو تکان های سامان

برگزاری مسابقه دوی صحرانوردی در اردل

همزمان با هفته كتاب

كتاب سال چهارمحال و بختیاری معرفی می شود
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

مقاومت، تنها راه گشایش در امور كشور است

نخستین مهد آدینه مصالی نماز جمعه فارسان افتتاح شد

فرماندار شهرستان اردل گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه 
امامت و والیت مس��ابقه دوی صحرانوردی در این شهرستان 
برگزار می شود.  فیروز خسروی در نشست شورای اداری این 
شهرستان با تبریک به فرارسیدن دهه امامت و والیت، اظهار 
داشت: غدیر شناسی باید دغدغه اصلی همه مسئوالن باشد، 

چراکه پرداختن به مسأله غدیر هدف اصلی مسلمانان است.

وی از عید غدیر به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین عید شیعیان 
نام برد و گفت: ما باید با هر چه باشکوه تر برگزار کردن برنامه ها 
و جشن های دهه امامت و والیت دین خود را به امام علی)ع( 

ادا کنیم.
خسروی در ادامه با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده به 
مناسبت گرامیداش��ت دهه امامت و والیت ، گفت: اقامه نماز 
عید قربان، سرکشی از خانواده شهدای س��ادات، نورافشانی 
شهر، عطر افش��انی قبور ش��هدا، برگزاری جلسات پرسش و 
پاس��خ با محوریت غدیر شناس��ی از مهم ترین این برنامه ها 

به شمار می رود.
فرماندار شهرس��تان اردل اف��زود: برگزاری نشس��ت های با 
محوریت بصی��رت، اقامه نماز وحدت کارکنان، سرکش��ی از 
بیماران بیمارستان امام رضا)ع( شهر اردل، برگزاری مسابقه 
دو صحرانوردی، برگزاری مراسم جشن غدیر و قربان از دیگر 
برنامه های شهرستان اردل به مناسبت بزرگداشت دهه امامت 

و والیت است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری گفت: 
همزمان با فرا رسیدن هفته کتاب، کتاب برتر سال استان معرفی 

و از مؤلفان استانی تقدیر خواهد شد.
  حس��ین گنجی در نشس��ت انجمن کتابخانه های عمومی این 
استان، اظهار داشت:  با توجه به فرا رسیدن هفته کتاب، با تشکیل 
س��تاد هفته کتاب اس��تان و برنامه ریزی جام��ع از ظرفیت تمام 
دستگاه ها در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی استفاده خواهد 
شد. وی افزود: باید با تشکیل کارگروه های تخصصی کمبود کتاب 

در حوزه های مختلف  استان بررسی و نیازسنجی می شود.
گنجی با اش��اره ب��ه برنامه های تدارک دیده ش��ده در راس��تای 
گرامیداشت هفته کتاب، گفت: انتخاب کتاب برتر سال و تقدیر 
از مؤلف��ان اس��تانی از دیگر برنامه ه��ای ای��ن اداره کل در هفته 
کتاب خواهد بود. مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری در ادامه با تأکید بر ضرورت نهادینه س��ازی فرهنگ 
کتابخوانی در استان، افزود: با توجه مدیران دستگاه های فرهنگی 

به توس��عه فرهن��گ کتابخوانی، فرهنگ اس��تان ارتق��ا یافته و 
آسیب های اجتماعی کاهش می یابد. وی افزود: برهمین اساس 
الزم اس��ت تا متولیان فرهنگی با برنامه ریزی مناسب و اثرگذار 
فرهنگ مطالعه را در جامعه ترویج کنند. مدیرکل کتابخانه های 
عمومی چهارمحال و بختیاری گفت:  از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از 5 هزار مترمربع به فضای فیزیکی کتابخانه های این استان 
افزوده شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، بهروز 
صادقی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی این استان، اظهار 
داشت: با پیگیری و اقدامات انجام شده و تالش پرسنل از طریق 
اخذ حق انتفاع شش باب کتابخانه به مجموعه کتابخانه های استان 
اضافه شده است. وی افزود: تا پایان سال جاری نیز پنج باب دیگر به 

این مجموعه افزوده خواهد شد.
صادقی افزود:  انجام هزینه های تجهیز، تعمیر و دیگر هزینه های 
جانبی کتابخانه ها تازه تأسیس بدون استفاده از سرفصل اعتبارات 
دولتی انجام شده است. مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال 
و بختیاری عنوان کرد: جهت فراگیر ش��دن مطالعه و دسترسی 
آسان آحاد جامعه به کتاب و کتابخوانی به ویژه روستائیان 12 باب 
کتابخانه مشارکتی نیز از ابتدای سال جاری تاکنون در روستاها و 
شهرهای مختلف استان راه اندازی شده است. وی بر ضرورت ترویج 
فرهنگ کتابخوانی در سطح استان تأکید کرد و گفت: با توسعه و 
ترویج فضاهای کتابخانه در استان بیش از پیش بستر تحقق این 

هدف فراهم خواهد شد.
صادقی ادامه داد: افزایش س��رانه مطالعه در اس��تان از مهم ترین 
اهداف نهاد کتابخانه های عمومی استان است که تحقق آن مستلزم 

همکاری تمامی دستگاه های ذیربط است.

نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: تنها 
مس��أله ای که از ابتدای پیروزی انقالب تاکن��ون برای ملت 
ایران راهگش��ا بوده، مقاومت و پایداری است. حجت االسالم 
محمدعلی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد 
با س��فارش نمازگزاران به تق��وای الهی اظهارداش��ت: تقوا و 
پرهیزکاری رمز رس��تگاری افراد اس��ت و باید تالش کرد تا 

همواره لباس تقوا را بر تن داشته باشیم.
وی با اشاره به بیست و یکمین سالگرد تأسیس دانشگاه جامع 
علمی- کاربردی در کشور افزود: این دانشگاه از دستاوردهای 
مهم انقالب اسالمی است و در حال حاضر 660  هزار دانشجو 
در600 رش��ته تحصیلی در این مراکز مش��غول به تحصیل 
هس��تند. نکونام رفع معضل بیکاری را یکی از دستاوردهای 
دانشگاه علمی کاربردی برشمرد و گفت: این دانشگاه به علم 
و دانش جنبه کاربردی بخش��یده و همین عاملی برای رونق 

اشتغال در کشور شده است.

امام جمعه ش��هرکرد با گرامیداش��ت 20 مهر روز ایمنی در 
برابر زلزله و بالیای طبیعی، تصریح کرد: اس��تحکام در کارها 
از ضرورت های مهم در دین اسالم است و برهمین اساس باید 
با مقام س��ازی منازل از بروز حوادث و خسارت های احتمالی 

جلوگیری کرد.
نکونام با اشاره به روز عرفه و عید قربان، خاطرنشان کرد: عید 
قربان روز قربانی نفس است و ضروری اس��ت تا در این روز با 

قربانی کردن نفس، خود را به خداوند متعال نزدیک کرد.
وی با تسلیت ش��هادت امام باقر)ع(، اظهارداشت: در مکتب 
این امام معصوم)ع( درس های بس��یاری وج��ود دارد که اگر 
به آن توجه کنیم در امور خود به توفیقات بس��یاری دس��ت 

پیدا می کنیم.
نکونام، استکبارستیزی و سازش ناپذیری با کفر را از مهم ترین 
ویژگی های امام باقر)ع( برشمرد و گفت: ناسازگاری با کفر و 
نفاق درس مهمی است که امروزه برای ما کاربرد بسیاری دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: امروز 
سرسخت ترین دشمنان کشور،  صهیونیست ها و آمریکایی ها 
هس��تند و نباید به آن ها اعتم��اد کرد و هم��واره باید مراقب 

توطئه های آن ها بود.
نکونام افزود: در 60 سال اخیر کش��ور از دشمنی های آمریکا 
متحمل ضررهای بسیاری شده و ما نباید این موارد را نادیده 

گرفته و به آن ها اعتماد کنیم.
وی، مقاومت را تنها راه موفقیت ملت ایران دانس��ت و گفت: 
تنها چیزی که از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون برای این ملت 

راهگشا بوده، مقاومت و پایداری است.

رییس اداره بهزیستی شهرستان فارس��ان گفت:  نخستین مهد 
آدینه مصالی نماز جمعه فارسان امروز با حضور جمعی از مسئوالن 

این شهرستان افتتاح شد.
 مرتضی صنیع ثالث در آیین افتتاح نخستین مهد آدینه مصالی 
نماز جمعه این شهر اظهارداشت:  این مهد با اعتباری افزون بر 100 

میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

وی افزود:  این اعتبار از ستاد نماز جمعه و بهزیستی برای این مهد 
تأمین شده است.

 صنی��ع ثال��ث، فراه��م ک��ردن محی��ط مناس��ب ب��رای
  نمازگ��زاران و فرزن��دان خردس��ال آن ه��ا را مه��م ترین هدف

 از افتتاح این مکان عنوان کرد . 
وی گفت: در حالی که برخی از نمازگزاران به علت داشتن فرزند 
خردسال نمی توانستند در مراس��م نماز جمعه شرکت کنند،  اما 
اکنون می توانند باسپردن فرزندان خود به این مهد، در نماز عبادی 

سیاسی جمعه شرکت کنند.
رییس اداره بهزیستی شهرستان فارس��ان خاطرنشان کرد:  این 
مهد در روزهای جمعه و در ساعات برگزاری نماز جمعه از ساعت 
11 الی 14 برپا می شود و نمازگزاران می توانند کودکان خود را به 

طور رایگان به آن بسپارند.
 صنیع ثالث اف��زود: تالش می ش��ود ب��ه این ک��ودکان پذیرش 
 ش��ده، آموزش های ویژه ای ک��ه تا پایان نم��از ادام��ه دارد  داده 

شود.
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
  در پى دانش بودن، بر هر مسلمانى واجب است، آگاه باشيد 

كه خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.

مغرور نباش

موشی افسارشتری را گرفت و باخودنمایی به راه افتاد. شتر هم در پی 
موش حرکت کرد. موش وقتی دیدکه حیوانی به این بزرگی افسارش 
را به دست او داده است، مغرور شد و با خودش گفت: بدون تردید توان 

مدیریت و قدرت من بی همتاست!
 ش��تر که متوجه غرور موش ش��د، هرچند چیزی نگفت، اما با خود 
اندیش��ید این موجود کوچک و زبون به زودی متوجه اش��تباه خود 

خواهد شد.
 آن دو همچن��ان رفتن��د ت��ا ب��ه رودی رس��یدند. م��وش 
 ایس��تاد و نتوانس��ت جلوت��ر رود. ش��تر ب��ه م��وش گف��ت: 
 چرا ایس��تاده ای؟ موش گفت:عمق آب بسیار زیاد است و من در آب

 غرق می شوم. 
 ش��تر گفت: تصور نمی کنم این مقدار آب زیاد باشد بگذار من عمق 
آب را اندازه بگیرم! ش��تر پای خود را در آب گذاشت و به موش گفت 

اندازه ی این آب که فقط تا زانوست!
 موش که متوجه حقارت خود شده بود گفت: ای شتر! از زانوی من تا 

زانوی تو تفاوت بسیار است! 
شترگفت: ای موش جسارت و گستاخی و خودستایی را کنار بگذار تا 
جسم و جانت دچار عذاب نشود! تو در جمع موش هایی نظیر خودت 
شاید بتوانی ادعا و خودنمایی بکنی، اما بهتر است با جماعت اشتران 

چنین نکنی تا پشیمان نشوی! 
برگرفته از مثنوی مولوی

سرقت و دزدی گاهی به صورت زورگیری و کیف قاپی 
است، اما زمانی که سارقی وارد مغازه می شود تا دخل 
آن را خالی کند حتما سالحی س��رد یا گرم به همراه 

دارد تا بتواند با اعمال فشار و زور پول ها را برباید.
س��رقت ب��ه وس��یله س��الح ب��ه عن��وان س��رقت 
 مس��لحانه ش��ناخته می ش��ود و معموال حکم های

 س��ختی برای آن در دادگاه در نظر گرفته می ش��ود. 
در میان تمام دزدی های مس��لحانه که در دنیا انجام 
 گرفته است ، برخی بسیار عجیب  و غیر منطقی به نظر 
می رسند، زیرا س��ارقان این دزدی ها به قدری نادان 
بودند که از وس��یله های الکی برای دزدی اس��تفاده 

کرده اند. 

 قاشق
»مای��کل واالس«  یک مرد آمریکایی اس��ت که چند 
 س��ال پیش برای صبحانه به یک ش��یرینی فروش��ی 
می رود، ولی برای آن که پول شیرینی ها را پرداخت 
نکند تصمیم می گیرد مغ��ازه دار را تهدید کند. او که 
وسیله خاصی در اختیار نداشت، قاشقی را برداشت و 
ادعا کرد  چاقویی همراه دارد. تم��ام جوانب کارهای 
او خوب پیش می رفت تا این ک��ه پلیس ها هم برای 
صرف صبحانه وارد مغازه شدند و او را دستگیر کردند. 
این مرد شاید با قاشق قصد دزدی داشت، اما به جرم 

سرقت مسلحانه به زندان افتاد.

تفنگ آبپاش
»میش��ل وایت«  خانمی اس��ت که در س��ال2010 
دست به سرقتی بس��یار عجیب زد. این خانم که سه 
فرزند داشت با اس��تفاده از تفنگ آبپاش می خواست 
رستورانی را س��رقت کند. او یک تفنگ قرمز رنگ را 
به رس��توران برد و صندوقدار را تهدید به مرگ کرد. 
صندوقدار نیز که از حالت این خانم ترسیده بود،600 

دالر از دخل روزانه به او داد.
 این خانم پس از این در میانه راه فرار، توس��ط پلیس 
دستگیر ش��د و به علت آن که از مواد مخدر استفاده 
کرده بود و به جرم س��رقت مس��لحانه برای 15 سال 

راهی زندان شد. 

 عجیب ترین سالح
 برای سرقت! 
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خواندن این مطلب شاید موجب شود دیگر نوشابه نخورید!
وقتی شما یک لیوان نوش��ابه می خورید دقیقا این اتفاقات برای 

شما می افتد:
10دقیقه بعد،10 قاش��ق چای خوری شکر وارد بدنتان می شود. 
می دانید چ��را با وجود خوردن این حجم ش��کر دچار اس��تفراغ 
نمی ش��وید؟ چون اسیدفس��فریک، طعم آن را کمی می گیرد و 

شیرینی اش را خنثی می کند.
20دقیقه بعد قند خونتان باال می رود و منجر به ترشح ناگهانی و 
یکجای انسولین می شود.کبدتان شروع می کند به تبدیل قند به 

چربی تا قند خون، بیشتر از این باال نرود.
۴0دقیق��ه بع��د ح��اال دیگ��ر ج��ذب کافئی��ن کامل ش��ده، 
مردمک های چشمتان گشاد می شود، فشار خونتان باال می رود 
و در پاس��خ به این حالت،کبدتان قند را به داخ��ل جریان خون 
رها می کند. گیرنده های آدنوزین مغز حاال بلوک می ش��وند تا از 

احساس خواب آلودگی جلوگیری کنند.
۴5دقیقه بعد ترشح دوپامین افزایش پیدا می کند و مراکز خاصی 
در مغز که حالت سرخوش��ی ایجاد می کنند، تحریک می شوند. 

این همان مکانیسمی است که در مصرف هروئین منجر به ایجاد 
سرخوشی می شود.

60 دقیقه بعد اسید فس��فریک موجود در نوش��ابه، داخل روده 
کوچک به کلس��یم، منیزیم و روی می چس��بد. متابولیسم بدن 
افزایش پیدا می کند. میزان باالی قند خون و شیرین کننده های 
مصنوعی، دفع هرچه بیش��تر کلس��یم را از طری��ق ادرار باعث 

می شوند.
مدتی بعدکافئین در نقش یک داروی م��در)ادرارآور( وارد عمل 
می شود. حاال دیگر کلس��یم و منیزیم و رویی که قرار بود جذب 
بدن شود، بیش از پیش از طریق ادرار دفع می شود و به همراه آن 
مقادیر زیادی آب،  سدیم و دیگر الکترولیت ها نیز از دست می رود.

مدت��ی بعدترکم کم آن غوغایی ک��ه در بدنتان ایجاد ش��ده بود 
فروکش می کند و نوبت به افت قند می رسد. 

در این مرحله یا خیلی حساس و تحریک پذیر می شوید یا خیلی 
کرخت و بی حال. حاال دیگر تمام آن آبی را که از طریق نوشابه وارد 
بدن خود کرده بودید، دفع کرده اید؛ آبی که می شد به جای اسید 
و کافئین و ش��کر، حاوی مواد مفیدی برای بدنتان باشد. تا چند 
ساعت بعد اثر کافئین هم از بین می رود و شما هوس یک نوشابه 

دیگر می کنید!

وقتی نوشابه می خورید،چه می شود!

عکس نوشت

زن 93 ساله ایرلندی 
 کلکسیونی از
 420 عروسک دارد

گاهی زب�ان مکتوبی ج�ای خود را 
به زبان تصویری می ده�د. در این 
قس�مت قص�د داری�م موضوعات 
مختلف را از زبان تصویرس�ازی که 
حرف های زیادی ب�رای گفتن دارد 
با دیدگاه های گوناگ�ون به تصویر 
بکش�انیم. با نگاه کردن به تصاویر 
شاید برای لحظه ای تفکر کنیم که 
چه می خواه�د بگوید. این موضوع 
عالوه ب�ر این که ب�ه تقویت حافظه 
کمک می کند، واقعیت های روز را با 

زبان تصویر، نمایش می دهد. 
 امروز نگاهی به

 آلودگی هوا می اندازیم

دست انداز

زمینی که دلش برای ماه اش می سوزد، بیچاره ماه من!

مستمند هوای پاک، برگ های سبز را گدایی می کند

پرنده روی شاخه ی درختی 
که میوه هایش آلودگی است جا خشک کرده
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