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 علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی در حال حاضر 
شرایط منطقه دچار آشفتگی است، گفت: »بسیاری از کشورهای 
این  در  و  تروریستی هستند  و  امنیتی  اسالمی دچار معضالت 
میان درباره موضوع فلسطین که برای مسلمانان بسیار مهم بوده 
در نگاه برخی سیاستمداران غفلت صورت گرفته است. برخی 
کشورهای قدرتمند منطقه ای و فرا منطقه ای خیاالتی داشتند تا با 
مانورهای سیاسی این موضوع را القا کنند که ایران دچار انزوای 
سیاسی شده و حتی برای این موضوع هزینه هم پرداخت می کنند 
فلسطین،  قبال  در  مواضع خود  نوع  خاطر  به  ایران  بگویند  تا 
سوریه، یمن، بحرین و مبارزه با تروریسم منزوی شده و القا کنند 

که کشورهای جهان مواضع ایران را نمی پسندند.«
 طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اعتراض چند تن از اعضای شورای شهر به تصاویر 
کره  »ایران،  گفت:  رسانه ها  برخی  سوی  از  شورا  از  منتشره 
از سوی  ثبت یک واکنش طبیعی  از  نیست و ممانعت  شمالی 
عکاسان، جذابیت رسانه ای را به حداقل می رساند. صحن مجلس 
و شورای شهر حریم خصوصی نیست، یادآور شد: آنچه باید به 
آن احترام گذاشته شود حریم خصوصی است اما نباید از یک 
جایگاه عمومی تلقی حریم خصوصی داشته باشیم. من شخصا 
ترجیح می دهم در جایگاه رسمی عکسی از من منتشر شود که 
شاید مطلوب من نباشد، حاال ممکن است در خواب، خمیازه یا 

خوردن باشم اما حریم شخصی ام محترم شمرده شود.«
محاسبات  دیوان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره   
به  کشور در اطالعیه ای اعالم کرد که فرآیند قانونی رسیدگی 

موضوع حقوق های نجومی انجام شده و ادامه دارد.
 علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: »هرگونه 
تصمیم در خصوص تحریم های صورت گرفته توسط آمریکا با 
هیئت نظارت بر برجام است که بی شک تصمیم مقتضی را خواهد 
مختلف صنعت،  ابعاد  در  سازنده  شاهد حرکت  امروز  گرفت. 
کشاورزی و سالمت در کشور هستیم. قدم های بزرگی در سه 
عرصه اعالم شده برداشته شده است و می توان گفت کل کشور یک 
کارگاه در حال حرکت شده است . پروژه های بسیاری در کشور 
آغازشده و بسیاری از سرمایه گذاران کشورهای مختلف جهان برای 
سرمایه گذاری در کشور ایران در تالش هستند. کشور در مسیر رشد 
و پیشرفت است. اگر این روند ادامه یابد تا ۲ سال آینده تحوالت 
بزرگی در ابعاد مختلف ازجمله کشاورزی، صنعت و سالمت در 

کشور ایجاد خواهد شد. برجام در 
حال انجام است و اگر مشکلی در 
این بین ایجاد شود هیئت نظارت 
بر آن رسیدگی خواهد  بر برجام 
در حال  دقت  با  هیئت  این  کرد. 
رصد اقدامات طرف مقابل است 
و مطابق با آن اقدامات تصمیمات 

الزم را خواهد گرفت. هرگونه تصمیم در خصوص تحریم های 
صورت گرفته توسط آمریکا با هیئت نظارت بر برجام است که 
بی شک تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. امروز فعالیت های انرژی 
هسته ای و پروژه های مرتبط با آن عالی در حال جلو رفتن است.«
»عملکرد  گفت:  تهران  استاندار  هاشمی،  حسین  سید   
رئیس جمهوری در انتخاب وزرا و اعضای هیئت دولت به مانند 
دولت یازدهم کامال فراجناحی و در راستای تامین منافع ملت و 
کشور بود. همراهی و تعامل از ابتدای فعالیت دولت یازدهم بر 
به عنوان اصلی خدشه ناپذیر شکل گرفت و  متقابل  اعتماد  پایه 
امروز خوشبختانه هیچ اختالف نظر قابل توجهی در حوزه مدیریت 
اجرایی استان و دستگاه های تابعه وجود ندارد. اگر اختالفی بین ۲ 
دستگاه اجرایی استان تهران نیز به وجود آید در سطح استانداری 
حل وفصل می شود چراکه اعتقادداریم نباید وقت قوه قضاییه را 

برای این موارد بگیریم.«
 سیدهاشم بطحایی گلپایگانی، عضو مجلس خبرگان رهبری 
اقتصادی،  نارسایی های  یکسری  وارث  یازدهم  »دولت  گفت:  
اداری و فرهنگی بود، طبعا اول باید نارسایی ها را جبران می کرد 
و وقت زیادی را صرف رفع کاستی ها، نارسایی ها و مشکالتی 
کرد که از دولت نهم و دهم به جامانده بود. دولت نهم و دهم 
ناتمام  ازنظر هزینه مدیریت درستی نداشت و طرح های  واقعا 
می توان  بنابراین  داد  یازدهم  دولت  تحویل  را  زیادی  ناقص  و 
گفت دولت یازدهم با صرف وقت زیاد در مقام رفع کاستی ها و 
مطالبات به جای مانده توفیقاتی کسب کرد و فرصت زیادی برای 

بهینه سازی و گام برداشتن در مسیر توسعه نداشت.«
 امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 
تاکید بر لزوم تغییر نگرش نسبت به خدمت سربازی گفت: »امروز 
زمان آن رسیده است که این نگاه موجود در خانواده ها که یا سربازی 
نرویم و یا زمان آن کوتاه شود، تغییر کند. باید برخی بی توجهی ها 
نسبت به مقوله سربازی از بین برود. به عنوان مثال نباید برای امتیازدهی 
به افراد بگوییم که فرزند شما از سربازی معاف است یا اینکه برای 
تنبیه کارکنان وظیفه برای آن ها اضافه خدمت لحاظ کنیم. بلکه باید 

در عمل و رفتار مقدس بودن خدمت سربازی را نشان دهیم.«
 آیت اهلل هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق در دفتر وی دیدار و گفت وگو 
»پیروزی های پی درپی عراق  کردند. هاشمی شاهرودی گفت: 
تحت فرماندهی حیدرالعبادی و همچنین وحدت ملت عراق 

جهان را شگفت زده کرد و فرصت 
را از دشمنان دولت و ملت عراق 
حمایت  تداوم  بر  او  گرفت.« 
جمهوری اسالمی ایران از عراق 
برای نابودی داعش و آزادی کامل 
سرزمین عراق و ایجاد وحدت و 

ثبات در عراق تاکید کرد.

 انوشیروان محسنی بندپی، رئیس 
را  اعتیاد  بهزیستی کشور  سازمان 
آسیب  بزرگ ترین  و  مهم ترین 
طالق،  و  خواند  کشور  اجتماعی 
و  حاشیه نشینی  اخالقی،  مفاسد 
آسیب های  سایر  را  کار  کودکان 
موردتوجه در برنامه ششم توسعه 

دانست و گفت: »با توجه به اقتصاد شکننده خانواده ها و روند روبه 
رشد آمار طالق که باعث ایجاد کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 
می شود، برنامه ششم بهزیستی را موظف به بررسی بحث طالق کرد. 
در سال 9۲ از 150 هزار طالق ثبت شده، 7۲ هزار مورد مربوط به 
طالق توافقی بوده که در سال های گذشته با کاهش مواجه شده 
است و در سال 95 از 136 هزار طالق ثبت شده 44.79 درصد 

متعلق به طالق توافقی بوده است.«
 معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از 
ایجاد تغییر در روند طالق ابراز امیدواری کرد و گفت: »این شرایط 
باید به طور کامل و آماری رصد شود تا در سطح ملی به نتایج مهمی 
از کاهش آسیب های اجتماعی کشور برسیم. الیحۀ تامین امنیت 
زنان که در قوه قضاییه در مراحل پایانی قرار دارد، هرچه سریع تر 
به اتمام برسد تا این میزان خشونت در خانواده و جامعه که به 

مردان، زنان و فرزندان آسیب می زند، کاهش پیدا کند.«
 علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش 
گفت: »امسال میزان قبولی دبیرستانی ها 84.63 درصد در خرداد بوده 
که 0.1۲ درصد افزایش را در مقایسه با سال قبل نشان می دهد. میانگین 

نمرات نهایی هم 1۲.89 درصد بوده 
که نسبت به سال گذشته 0.43 درصد 
افزایش پیداکرده است. پوشش گروه 
سنی دانش آموزان 1۲ تا 14 ساله در 
دوره اول متوسطه به 97 درصد رسیده 
است. درواقع 97 درصد از افراد 1۲ 
تا 14 ساله در مدرسه حضور دارند. 

نرخ پوشش واقعی در دوره متوسطه دوم نیز 8۲ درصد و نرخ پوشش 
گروه سنی 15 تا 17 ساله ها 87 درصد است.«

 اسداهلل هادی نژاد، معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر بابیان اینکه امسال از ابتدای اعزام حجاج کشور 
به سرزمین وحی تاکنون 13۲ نفر به خاطر داشتن مواد مخدر از سفر 
بازمانده اند، گفت: »بازماندگان از سفر در صورت ترک اعتیاد خود 
و تعهد مبنی بر عدم همراه داشتن مواد مخدر، می توانند سال آینده 

به حج اعزام شوند.«
 حامد برکاتی، رئیس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت دالیل 
عمده فوت و ازکارافتادگی کودکان را تشریح کرد و گفت: »بر اساس 
آمار مربوط به سال 94، علت فوت حدود ۲0 درصد کودکان به حوادث 
غیرعمدی مربوط می شود. بیماری های ژنتیکی ۲0 درصد، بیماری 
سیستم تنفسی 11.5 درصد، مشکالت عصبی 8 درصد، بیماری های 
عروقی 7 درصد و بیماری های متابولیکی 6 درصد علت فوت کودکان 
است. حدود 9000 کودک کمتر از پنج سال در اثر سوانح و حوادث 
فوت کرده اند. ساالنه حدود یک هزار و 700 کودک به همین دلیل 
جان خود را از دست می دهند که 40 درصد آن ناشی از حوادث 
حمل ونقل است. حدود ۲0 درصد کودکان به دلیل آسیب و صدمات 
ناشی از حوادث ترافیکی در بیمارستان بستری می شوند. انسداد 
تنفسی 13.5 درصد، غرق شدن 11.5 درصد و مسمومیت 9 درصد 
علت فوت کودکان را شامل می شود. سقوط 6.5 درصد، برخورد با 
اجسام سخت 3 درصد، قرار گرفتن در معرض دود و شعله آتش 3.5 
درصد، تماس با آب داغ و حرارت ۲.5 درصد، اشعه برق 3 درصد، 
گازگرفتگی حیوانات و یا لمس گیاهان سمی ۲ درصد، خشونت و 
تجاوز 1.5 درصد علت مرگ کودکان را شامل می شود. 1.5 درصد 
کودکان جان خود را به دلیل خشونت و تجاوز از دست می دهند.«

 عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: »مسئله 
آب را نباید قربانی مسئله ای مانند یوزپلنگ کرد. هر دو اهمیت دارند 
اما اولویت های کشور باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر موضوع 
نخست کشور باید آب و کمبود ان باشد. ما نباید مسئله مهمی مانند 
آب را قربانی یوزپلنگ کنیم. اگرچه هر دو دارای اهمیت هستند. 
خطر آب نه کشور که تاریخ هفت هزارساله آن را تهدید می کند. 3 
هزار محیط بان امکان حفاظت از حیات وحش وسیع کشور را ندارند 
و همه خانواده ها باید محیط بان باشند. می گویند کار فرهنگی زمان بر 
است اما زمانش زیاد نیست. در شهر بیرجند فرهنگی عمومی به شکلی 

است که یک زباله روی زمین ریخته نمی شود.«
 احمد مسجد جامعی، عضو شورای 
شهر تهران، ری و تجریش درباره 
هیئت  در  تهران  شهردار  حضور 
حضور  »مقدمات  گفت:  دولت 
نجفی در هیئت دولت منوط به صدور 
مصوبه ای از سوی این هیئت است و 
پیگیری های الزم در این زمینه صورت 

گرفته است. حضور او در هیئت دولت یکی اهداف شورای پنجم است.«
آخرین  درباره  بهداشت  وزارت  سخنگوی  حریرچی،  ایرج   
دانش  اتوبوس  تصادف  به مجروحان حادثه  وضعیت رسیدگی 
آموزان در داراب گفت: »9 نفر در سر صحنه حادثه فوت کردند. 
از 34 مجروحی که در بیمارستان بستری بودند تا روز یکشنبه 
۲۲ نفر مرخص شدند. همچنین شش نفر در بیمارستان داراب 
بستری بودند که دو نفر از آن ها برای انجام جراحی پالستیک به 
شیراز اعزام شدند و یک نفر از آن ها هم یکشنبه و یک نفرشان 
هم روز گذشته ترخیص شد. شش نفر هم همچنان در بیمارستان 
شیراز بستری هستند که سه نفر از آن ها در ICU و سه نفر در 
بنابراین همچنان 10 بیمار در بیمارستان بستری  بخش هستند؛ 
هستند که هشت نفر از آن ها در شیراز و دو نفرشان در بیمارستان 

داراب بستری شده اند.«

 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری گفت: »خط اعتباری 
کشورها برای جمهوری اسالمی ایران گشوده و زمینه استفاده از تسهیالت 
مالی خارجی فراهم شده است. بخش خصوصی را به استفاده از این 
فرصت فرامی خوانیم و از رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران می خواهیم که این موضوع را به بخش خصوصی اطالع رسانی 
کند تا فعاالن اقتصادی بتوانند برای اجرای طرح ها و پروژه های خود 

از این فرصت استفاده کنند.«
 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: »یکی از 
چالش های دولت تامین سرمایه گذاری مورد نیاز است که بخشی از 
آن از طریق مهارت آموزی جبران می شود. با بهره مندی از موضوع 
مهارت آموزی می توانیم حدود ۲5 درصد از کسری سرمایه را جبران 
کنیم. مهارت آموزی فقط مختص امور فنی نیست بلکه مهارت های 
ارتباطی و ... را هم در برمی گیرد. فکر می کردیم که فقر و بیکاری 
به  انجام بررسی های مربوطه  از  اما پس  علت اصلی طالق است 
این نتیجه رسیدیم که عدم برخورداری از مهارت زندگی کردن و 

تعامل با همسر ازجمله دالیل مهم طالق زوجین است.«
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر   
ارتباطات و فناوری اطالعات در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: »وقتی نظام 
تعرفه گذاری اینترنت اشکال داشته 
باشد، نه تنها مصرف کننده آزار می بیند، 
بلکه تولیدکنندگان محتوای فاخر ایرانی 
نیز باید شاهد چنین صحنه هایی مثل 

این عکس باشند که دسترنج آن ها در پیاده روها و نقش زمین توزیع 
شود. زمانی که دیدن یک فیلم از طریق شبکه، هزینه ای بیش از هزینه 
دی وی دی کنار خیابانی باشد، محتوای فاخر در فضای مجازی کشور 
رشد نخواهد کرد. عزم ما بر اصالح نظام تعرفه اینترنت جدی است. 
امیدوارم همه شرکت های ارائه کننده خدمات، همراهی کنند و صرفا نگاه 
به منافع کوتاه مدت نداشته باشند. چراکه در بلندمدت بزرگ ترین منفعت 
به خود آن ها خواهد رسید. اطمینان دارم مردم نیز در گام های الزم برای 

رسیدن به نقطه مطلوب ما را همراهی خواهند کرد.«
 بیژن صادق، مدیرعامل بیمه دانا می گوید این شرکت در چهارشنبه هفته 
جاری )15 شهریورماه( بابت دیه دانش آموزانی که در حادثه واژگونی 
اتوبوس در نزدیکی استان فارس فوت شدند، مبالغی را به عنوان علی الحساب 
پرداخت خواهد کرد. این راننده و آن مجموعه خودرویی، بیش از هفت 
سال است که بیمه شده شرکت بیمه دانا هستند. یکی از عوامل این حادثه 
خستگی راننده بود. ما به عنوان شرکت بیمه گر ازنظر بیمه های ثالث و 

سرنشین تمامی تعهدات خود را در این مورد انجام خواهیم داد.
 آمار پژوهشگاه فضای مجازی کشور نشان می دهد روزانه بیش از سه 
میلیون مطلب در روزهای اخیر در اپلیکیشن تلگرام قرارگرفته است که آمار 
بازدیدهای این پیام رسان را در روزهایی به دو میلیارد هم رسانده است.

 محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه طال و جواهر تاکید کرد: »افزایش 
قیمت طال و سکه در روزهای گذشته بیش از همه تحت تاثیر شرایط 
جهانی بوده و برخالف آنچه تصور می شود این افزایش تحت تاثیر 
بازار  به  بازار هم بستگی  نبوده و آینده  بانکی  کاهش سود سپرده 

جهانی دارد و قابل پیش بینی نیست.«
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  رئیس  نوابی،  محمد  سید   
تولیدکنندگان گفت: »حذف برچسب قیمت از روی برخی کاالها که 
از ابتدای مهرماه قرار است به صورت آزمایشی در کاالهای درجه سه که 
کاالهای اساسی مردم نیستند اجرا شود. اگر قیمت  کاالهایی که برچسب 
آن ها حذف می شود، افزایش یابد دولت می تواند با دستور مقام عالی 
وزارت این بخشنامه را ملغی کند. آزادسازی قیمت کاالها انجام می شود 

ولی رهاسازی نداریم، چراکه برای این 
طرح و حمایت از مصرف کننده سه 
قانون وجود دارد. اجرای این طرح از 
ابتدای مهرماه به صورت آزمایشی در 
کاالهای درجه سه که کاالهای اساسی 
مردم نیستند اجرا خواهد شد که اگر 
قیمت های این کاالها در بازار افزایش 

یابد دولت می تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی 
کند. هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان 

و رسیدن کاالی ارزان به مصرف کنندگان است.«
 بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص کل قیمت 
تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره 

مشابه سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده( معادل 7.5 درصد بوده است.
 محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه در 
چهار سال گذشته با اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دو مسیر 
پیشگیری و درمان در بحث ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، رشد 
حاشیه نشینی در کشور منفی شد، گفت: »نه تنها رشد حاشیه نشینی 
متوقف شده بلکه روند مهاجرت معکوس هم آغازشده است. در دولت 
یازدهم با انجام مطالعات دقیق در حوزه شناسایی مناطق حاشیه نشین 
و سکونتگاه های غیررسمی ضمن تدقیق محدوده ها، میزان جمعیت 
این مناطق بررسی و طبق آمار سال 95 به جمعیتی بالغ بر 11 میلیون 
در 110 شهر کشور رسیده است. در حال حاضر محدوده محالت 
اسکان غیررسمی در 110 شهر شناسایی- برنامه  ریزی و مطالعه شده 
است. در کل کشور وسعت حاشیه نشینی چیزی حدود 61 هزار هکتار 
است و 11 میلیون نفر در 1100 محله در شرایط بد مسکنی و در 

سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند.«
 با اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از ابتدای مردادماه سال 
جاری تا پایان هفته ششم، به بیش از 310 هزار نفر از متقاضیان، وام 
پرداخت کرد. از این میزان، حدود 80 هزار فقره در استان های محروم 
و کم برخوردار پرداخت شده و بالغ بر ۲30 هزار فقره پرداخت نیز در 
سایر استان ها و مناطق کشور صورت گرفته است. با از اجرای طرح 
در اول مردادماه سال جاری تعداد افراد در صف )ثبت نام در سامانه 
وام ازدواج( بالغ بر 500 هزار نفر بوده است که در پایان هفته ششم 
از اجرای طرح ضربتی تعداد ۲15.000 نفر از افراد در صف سامانه 

کاهش یافته است.

رئیس  خامکانی،  امیری  حسین   
مجمع نمایندگان استان کرمان بابیان 
اینکه هر گردشگر خارجی درآمدی 
برابر با 30 بشکه نفت خواهد داشت، 
میلیون  میلیارد و 600  »یک  گفت: 
جهان  در  سال ۲0۲0  در  گردشگر 
بتوانیم یک  خواهیم داشت که اگر 

درصد از این گردشگران را جذب کنیم رونق اقتصادی بسیار خوبی 
حتی باالتر از نفت برای کشور خواهیم داشت. صنعت گردشگری 
متاسفانه همراه با سایر صنایع کشور پیش نرفته و حوزه گردشگری 
در استان کرمان سهمیه خوبی در اقتصاد نتوانسته است به دست آورد. 
صنعت گردشگری می تواند جایگزین سایر صنایع شود، زیرا این صنعت 

ارزان و پاک بوده و مصرف آب آن نیز کم است.«
 یک خانواده مشهدی در اعتراض به لغو کنسرت ها و در حمایت از 
موسیقی نواحی، راهپیمایی 60 روزه ای را با شعار حق داریم آوازهای 
سرزمین مادری را در شهرمان بشنویم، انجام می دهد. احمد مهرچیان 
به عنوان سرپرست خانواده مشهدی که در اعتراض به لغو کنسرت ها و 
در حمایت از موسیقی نواحی پیاده روی خود را آغاز کرده اند، گفت: 
»ما یک خانواده مشهدی هستیم که در اعتراض به لغو کنسرت ها و 
همچنین حمایت از موسیقی نواحی و مقامی کشورمان سی وپنج روز 
است سفر با پای پیاده را آغاز کرده ایم و در طول این مسیر با اساتید 

موسیقی مناطق مختلف کشورمان هم دیدار می کنیم.«
 سینا سرلک دراین باره در اینستاگرام نوشت: »پخش صدای من در 
قسمت نهم شهرزاد به قدری باعث ناراحتی برای عده ای شد که در 
قسمت یازدهم صدا و نام من از این سریال حذف شد.« او در ادامه 
ضمن تشکر از حسن فتحی با کنایه از کسانی که باعث حذف او از 

سریال شدند هم تشکر کرد.
مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شوری اسالمی  احمد   
گفت: »در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، آمادگی شنیدن 

دغدغه ها و مشکالت هنرمندان را داریم.«
 امیر توده روستا، دبیر هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه گفت: »مراسم 
آیین پایانی هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه سه شنبه 14 شهریور ساعت 
19: 30 در سالن سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
)خیابان وزرا( برگزار می شود. این مراسم با رونمایی از تندیس جدید 
جشن فیلم کوتاه آغاز می شود. این تندیس ها به برگزیدگان رشته های 
مختلف در هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه اهدا می شود. در ادامه 
مراسم نشان ایسفا هم در این دوره از جشن به امیر نادری اهدا می شود.«
 غالمرضا فرجی، سخنگوی شورا درباره مصوبات جلسه ی 13 شهریورماه 
گفت: »در این جلسه مقرر شد به مناسبت روز ملی سینما، حدود ۲0 
روز از 19 شهریور تا پایان هفته دفاع مقدس )7 مهرماه( بهای بلیت 

سینماهای سراسر کشور تا پایان هفته دفاع مقدس به صورت نیم بها باشد.«

 مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در رابطه با برخی از 
گالیه های اخیر ملی پوشان درباره تامین نشدن نیازهای تیم   ملی فوتبال، 
گفت : »من بنا ندارم پاسخ کسی را بدهم. همه نیازهای تیم   ملی فوتبال 
برای حضور مقتدرانه در جام جهانی برآورده شده است و مشکلی 

برای تامین نیازها وجود ندارد.«
 در جریان برگزاری دیدارهای ملی انتخابی جام جهانی روسیه 6 بازیکن 
برتر این مرحله از نگاه مجله فرانسوی اکیپ معرفی شدند که مهدی 

طارمی، ستاره پرسپولیسی تیم ملی ایران هم حضور دارد.
 مصطفی شجاعی، مشاور فنی تیم ملی والیبال درباره اینکه شنیده شده 
برخی از بازیکنان به دلیل اختالف با شما از تیم ملی، خط خورده اند، 
گفت: »سرسوزنی اختالف وجود نداشته است. اینکه بازیکنی خط 
می خورد می گوید اختالف نمی دانم یعنی چه. ۲8-۲9 و 30 سالگی 
در بانوان پا به سن گذاشته عنوان می شود و این به معنای پیر بودن 
بازیکن نیست. اینکه یک بازیکن ادعا می کند باید فیکس باشد یا اینکه 
وقتی بازی نمی کند، ناراحت می شود به معنای اختالف من با بازیکنان 
نیست. اگر آن ها ناراحت می شوند مشکل کادر فنی نیست؛ بنابراین اگر 
اختالفی بوده از جانب بازیکنان بوده نه من. تیم ما ۲ سفر به ویتنام 
و فیلیپین داشت و بدون کوچک ترین حاشیه به ایران برگشت. من از 
همه بازیکنان تشکر کردم و هیچ اختالفی با آن ها نداشتم. با توجه به 
سیاست های فدراسیون کارکردم. حتی اگر یک روز یا 10 سال باشم، 

همان سیاست را دنبال می کنم.«
 محمد بلوطی، دبیر پیشین فدراسیون جودو که صبح روز گذشته از 
سمت دبیری فدراسیون جودو برکنار شد، گفت: »با نظر رئیس فدراسیون 
قرار شد من بیشتر برای هیئت تهران وقت بگذارم من هم قبول کردم. 
من سرپرست هیئت جودو تهران هستم و برای حضور در انتخابات 
نیز ثبت نام کرده ام، به همین دلیل با نظر رئیس فدراسیون قرار شد برای 
جودو تهران بیشتر وقت بگذارم. سیاحی مرد پرتالشی است و با نظر 
درخشان قرار شد ایشان بیشتر در بخش دبیر فدراسیون موثر خواهد بود 
و وقت می گذارد. من هم که در هیئت تهران در خدمت هستم. مطمئن 
هستم درخشان بهترین تصمیم را می گیرد و اتفاقات خوبی در راه است.«

 ابراهیم جوادی، عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد بابیان 
اینکه وزارت ورزش در این مدت چه ُگلی بر سر کشتی زده که حاال 
این چنین با شتاب و جدیت پیگیر ناکامی هاست، گفت: »در سال های 
گذشته کشتی افتخارات بزرگی همچون قهرمانی ملی پوشان کشتی 
آزاد و فرنگی در جهان و مدال آوری در المپیک داشته، اما وزارت 

بر  این سال ها چه گلی  ورزش در 
است؟  زده  کشتی  فدراسیون  سر 
کشتی گیران و مربیان ما که این همه 
افتخارآفرینی کردند هنوز با مشکالت 
فراوانی دست به گریبان هستند که حاال 
وزارت ورزش باید پاسخگو باشد و 

بگوید برای آن ها چه کرده است.« 


