
راه ابریشمی تازه در بازرگانی ایران و مالزی

آمریكا غيرقابل اعتماد 
خودبرتربين وعهدشكن است

 شهادت 
امام محمد تقی )ع( 
بر تمامی مسلمانان 
تسلیت باد

در دیدار هیأت  تجاری اتاق اصفهان با دبیرکل اتاق ملی مالزی مطرح شد:

رهبر معظم انقالب: 

 نرخ سود بانکی
4 بیداد می کند 3

بحران آب، مردم شهرکرد را 
تهدید می کند 7

4

 رفع تحریم ها در کوتاه مدت 
خیالی باطل است

اگر امید ببندیم که تحریم ها در آینده نزدیک برداشته و گشایش حاصل 
می شود، خیالی باطل است.

 تحریم ها نظام بانکی را هدف قرار داده بود، اما بانک ملی توانست به خوبی 
وضعیت خاص خود را مدیریت کند ، به نحوی که در حال حاضر نشانی از 

تحریم های سخت در این بانک احساس  نمی شود.  

 ایران روی پله 79 
تراز گردشگری

 رییس س��ازمان میراث فرهنگی در هفته گردش��گری
 هر زمان فرصت پیدا کرد اشاره ای به جایگاه گردشگری 
ایران در دنیا داشت و این که چنین جایگاهی شایسته 
ایرانی ها نیس��ت، اما آنچ��ه محمد علی نجف��ی از آن 
تأسف می خورد، رتبه ایران از لحاظ کسب درآمدهای 
اقتص��ادی حاص��ل از داش��ته ه��ای گردش��گری در 
 ایران اس��ت که تراز ای��ران را از ع��دد 79 تغییر نداده

 است.

4

3

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب، هفتمین 
مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی 
دانشجویان دانش��گاههای افس��ری ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده کل قوا، در 

دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد.
 رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان مراسم، 
با حضور در محل یادمان ش��هدای ارت��ش و قرائت فاتحه، علو 

درجات شهدا را مسألت کردند.
فرمانده کل قوا سپس از یگان های حاضر در میدان سان دیدند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنانی در این مراسم، ورود به 
سلک نیروهای مسلح شجاع و نام آور جمهوری اسالمی ایران 
را، برای جوانان تازه وارد، افتخار آمیز دانستند و با اشاره به لزوم 
تقویت آمادگی ها و اس��تحکام دفاعی نیروهای مسلح در کنار 
تقویت ساخت درونی نظام اسالمی و وحدت ملی، تأکید کردند: 
ما از تحرک دیپلماس��ی دولت از جمله سفر نیویورک حمایت 
می کنیم زیرا به دولت خدمتگزار اعتماد داریم و به آن خوش بین 

هستیم، اما برخی از آنچه که در سفر نیویورک پیش آمد...

 پرونده احمدی نژاد
 به دادسرای تهران می رود

راه اندازی 30 واحد گشت 
دوچرخه سوار در پارک ها

 بازدید استاندار اصفهان
از پروژه تونل سوم كوهرنگ

 بازیگران
 پشت ميكروفن

 باید سپاهان را 
به مسير قهرماني بازگردانيم
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تشریح نحوه اخذ معافیت تحصیلی 
دانش آموزان و دانشجویان
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در اصفهان صفر است
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 برای امنیت اخالقی
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پیام شهردار اصفهان به مناسبت بیست و هفتمین جشنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و نوجوانان؛

رویداد عظیم فرهنگی درجشنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و نوجوانان 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

 فرهنگ ایمني  هر جامعه  ناشي از فرهنگ کار آن است

  

شهردار اصفهان به مناسبت بیست و هفتمین جشنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و 
نوجوانان پیامی صادر کرد.

متن پیام شهردار اصفهان به مناسبت بیس��ت و هفتمین جشنواره بین المللي فیلم هاي 
کودکان و نوجوانان بدین شرح است: 

» با نام و یاد پروردگاري سخن آغاز مي نماییم که بخشایشگر ، مهربان و حکیم و تواناست، 
آن که هر آنچه در زمان و مکان است همه دراختیار وجود کبریایي اوست پس با نام ذات 

اقدس الهي مي گشاییم دفتري دیگر از جنس تالش شورانگیز و شادي آفرین را. 

جش��نواره بین الملل��ي فیلم ه��اي ک��ودکان و نوجوانان ه��م اکنون خود را بخش��ي از 
هویت فرهنگي ش��هر اصفهان نموده اس��ت تا همواره ن��ام این روی��داد عظیم فرهنگي 
با نام ش��هر گنبده��اي فی��روزه اي در هم آمی��زد و تجلي رؤی��ا در هنر را ب��ه زیبایي به 
منصه ظهور گ��ذارد. این کاروان ش��ادي در احاطه پرواز پروانه هایي اس��ت که س��مبل 
 و نماد این مراس��م مي باش��ند ت��ا ارمغاني باش��د از نش��اط و هیج��ان در روزهایي زیبا 

و دلنشین . 
برگزاري بیست و هفتمین جشنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و نوجوانان که امسال به 
نام مبارک حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي )ص( نام گرفته ، برگ زرین دیگري است 
بر شاخسار دشت فرزانگي ایران زمین که هرس��اله به میمنت تالشي صادقانه و خالصانه 
برگزار مي گردد تا غریو ش��ادي کودکانه ، نواي برخاسته از دل هاي بي ریایي باشد که بر 

قلب ها همچون نسیمي دلنواز دست محبت مي کشد.
 این شکوه ش��ورانگیز با همتي وصف ناش��دني و با هنرمندي هاي بي پیرایه و شاخصي 
ک��ه از س��ر ذوق و توانایي پدید م��ي آید به ثمر مي نش��یند ت��ا همواره در ج��ام جهان 
و در روح زم��ان جاودان��ه بمان��د. امیدوارم که این جش��نواره س��ر آغاز فصل��ي نوین از 
 اندیش��ه هایي باش��د که زیبایي هاي هنر و هنرمندي در تار و پود فرهنگ را به روشني

متجلي نماید. 
اینجانب برگزاري بیست وهفتمین جش��نواره فیلم هاي کودکان و نوجوانان در مهر ماه 
۱۳9۲ در ش��هر آب و آیینه، اصفهان را ام��ري نیک مي دانم و حض��ور میهمانان داخلي 
و خارجي در این مراس��م که با ش��عار حمایت از کودکان درگیر جنگ برگزار مي ش��ود 
 را گرامي مي دارم. آرزومندم که این ایام همواره سرش��ار از خوش��ي و ش��ادکامي براي

 همگان باشد.«

 

مهندس مؤمني در همایشي که به منظور تقدیر از ادارات و واحدهاي نمونه  ایمني در 
سالن آمفي تئاتر شرکت گاز اس��تان اصفهان برگزار گردید با  اشاره به حدیثي از امام 
صادق )ع() ایمني یک نعمت خفیه اس��ت  زماني که وجود دارد فراموش مي ش��ود و 
زماني که از بین مي رود  به یاد مي آید(، گفت:  ایمني سالمت جامعه، ناشي از فرهنگ 

کار آن است .
وي افزود: ایمني  در حیات صنعت گاز نقش کلیدي دارد،حفظ سرمایه هاي این صنعت، 

محیط زیست، منافع اقتصادي کشور و... با این موضوع مهم  ارتباط مستقیم دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: در صورتي که الزامات  ایمني که همه 
موظف به رعایت آن هستند با کوچک ترین سهل انگاري و بي دقتي مواجه شود ممکن 

است از بعد جاني و مالي خسارات جبران ناپذیري را به صنعت وارد سازد.
وي تأکید کرد:  بروز حوادث  به  ما هش��دار م��ي دهد  در زمان انج��ام کار ایمني باید 
سرلوحه قرار گیرد، بنابراین هر واحدي باید  به فراخور کاري که انجام مي دهد الزامات 

ایمني را  رعایت کند.
 مهندس مؤمني با اش��اره به اه��داف کالن و اس��تراتژیک، چش��م ان��داز، بیانیه ها و 
مأموریت هاي تعریف شده ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گفت: در همه اینها بر مقوله 

ایمني تأکیدات  مهمي انجام شده است.
وي تصریح کرد: نمي شود شبکه گذاري، انش��عاب گذاري، لوله کشي، علمک، کنتور، 
رگالتور و... نصب کرد،  اما ایمني را در نظر نگرفت.اگر فرهنگ ایمني  در همه بخش ها  
توسعه پیدا کند  قطعا بس��یاري از حوادثي که عامل آن انسان و خطاهاي انساني است 

حذف خواهند شد.
در ادامه رییس واحد HSE ش��رکت گاز اس��تان اصفهان  ضم��ن توضیحي در رابطه 
 ب��ا اقدامات این واحد در راس��تاي ایمني، بهداش��ت و محیط زیس��ت گف��ت: یکي از 
شاخص هاي عملکردي این شرکت  انشعاب گذاري در سطح استان به میزان دو برابر 
قطر کره زمین اس��ت . مهندس عس��گري افزود: اگر در نظر بگیریم  در س��طح استان  
حدود۳0هزار کیلومترانش��عاب هرکدام به  طول7متر ، نصب ش��ده باشد در واقع۳0 
میلیون نقطه و پتانسیل خطر بالقوه در زیر زمین داریم که تا زماني که به درستي و به 
اندازه الزم  مدیریت و کنترل نش��وند به جاي خدمات رساني، هر کدام تهدیدي بزرگ 

براي سالمت جامعه انساني محسوب  مي شوند.
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چهره روزيادداشت

 هیأت پارلمانی ايران
 ۲۰مهر به الجزاير می رود

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از سفر یک هیأت پارلمانی از 
کشورمان به الجزایر خبر داد.

منصور حقیقت پور نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به سفر هیأت پارلمانی 4 نفره کشورمان 
به الجزایر، گفت: برنامه ریزی ش��ده تا4 تن از اعضای کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در روز ش��نبه،20 مهر به و در قالب ی��ک هیأت پارلمانی به 
الجزایر سفر کنند. وی ادامه داد: این هیأت پارلمانی کشورمان به ریاست 
عالء الدین بروجردی رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس عازم الجزایر می شود. نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
در ادامه تأکید کرد: حجت االسالم سبحانی نیا، منصوری آرانی و آشوری 

در این سفر بروجردی را همراهی می کنند.

 ساخت پهپاد پیشرفته امدادگر
توسط بسیجیان

مسئول علمی و پژوهشی ناحیه مقاومت بسیج احمدبن موسی)ع( گفت: 
کارگاه ساخت پهپاد پیشرفته در ناحیه مقاومت بسیج احمد بن موسی 
)ع( شیراز آغاز به کار کرد. سید حسام بوستانی اظهار داشت: این پهپاد 
فوق سبک و فوق پیشرفته با برد باالی20 کیلومتر و عمودپرواز، قابلیت 
شناس��ایی مناطق آلوده به مواد ش��یمیایی و مین گ��ذاری را دارد. وی 
خاطرنش��ان کرد: این پهپاد امدادگر بوده و برای تفحص شهدا طراحی 
شده و با شناس��ایی اهداف مورد نظر خود و ارس��ال آنالین دیتا و نقشه 
همراه با مشخصات جغرافیایی به کاربر گزارش می کند. مسئول پژوهشی 
و فناوری ناحیه احمدبن موسی )ع( شیراز تصریح کرد: پهپاد فوق سبک 
برای اهداف ویژه و جلوگیری از تلفات انس��انی در زمان تفحص شهدا و 

شناسایی استفاده می شود.

توفیقی درمورد مواضع سال 88 خود 
نمايندگان را قانع کند

تابش نماینده اص��الح طلب مجلس گف��ت: توفیقی بای��د در خصوص 
مواضع سال 88 خود توضیحاتی را بدهد و اگر این توضیحات مفید باشد 

نمایندگان نیز قانع خواهند شد. 
وی  در پاسخ به این سؤال که ظاهرا جمع بندی دو فراکسیون اصولگرایان 
و رهروان والیت در مجلس این اس��ت ک��ه اگر توفیقی ب��ه عنوان وزیر 
پیش��نهادی علوم معرفی ش��ود، رأی نخواهد آورد و آیا ش��ما به عنوان 
 حامی دولت تالش برای تغییر فضای مجلس و رأی آوری توفیقی انجام 
داده اید، گفت: س��عی ما این اس��ت که اگر گزینه ای از س��وی دولت به 
مجلس معرفی می شود بتواند رأی اعتماد کسب کند. تابش خاطرنشان 
کرد: توفیقی شخصیت علمی، متعهد، متخصص و شایسته ای است که 
بخش عمده تحوالت علمی کشور از دوران تصدی وی در دولت خاتمی 

کلید خورده است.

  معرفی۳ کانديدای نهايی
 دادستانی ديوان محاسبات کشور

کمیته امور عمومی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی کار 
بررسی داوطلبان دادستانی دیوان محاسبات را به پایان رساند و رحیمی، 
شجاعی و اسدیان را به عنوان۳ نفر نهایی به کمیسیون برنامه معرفی کرد.

قاس��م عزیزی رییس کمیته امور عمومی کمیس��یون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اتمام بررسی صالحیت 
20 داوطلب تصدی سمت دادستانی دیوان محاسبات، گفت: این کمیته 
بررسی صالحیت داوطلبان تصدی سمت دادستانی دیوان محاسبات را 
به اتمام رسانده و از میان20 نفر، ۳ نفر را برای بررسی صالحیت و تأیید 
نهایی به کمیسیون معرفی کرده است. وی ادامه داد: این کمیته، ۳ نفر را 
جهت بررسی های نهایی برای تصدی سمت دادستانی دیوان محاسبات 
به کمیسیون معرفی کرده، ولی در نهایت یک نفر از آنها جهت اخذ رأی 

اعتماد به صحن علنی مجلس معرفی خواهد شد.

 نمی توانیم به دولت آمريکا
 اعتماد کنیم

رییس مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر این ک��ه نمی توانیم به دولت 
آمریکا اعتماد کنیم، گفت: باید حواسمان جمع باشد و مذاکره کنیم، اما 

هیچ گاه نباید فریب بخوریم.
آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی رییس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به 
مطرح شدن نرمش قهرمانانه از سوی رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای 
سپاه تأکید کرد: هر آنچه رهبر معظم انقالب در این زمینه گفته اند درست 
است. آیت اهلل مهدوی کنی در پاسخ به این س��ؤال که وقتی اوباما تأکید 
دارد هنوز گزینه نظامی علیه ایران روی میز است می توان به دولت آمریکا 
اعتماد کرد یا خیر، تصریح کرد: خیر، نمی توانیم اعتماد کنیم، البته باید 
حواسمان جمع باشد و باید مذاکره  کنیم، اما هیچ گاه نباید فریب بخوریم.

به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دفتر رهبر معظم انقالب، هفتمین 
مراس��م مش��ترک دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی 
دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران، با 
حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده کل قوا، در دانشگاه هوایی 

شهید ستاری برگزار شد.
 رهبر معظم انقالب اس��المی در ابتدای ورود به میدان مراسم، با 
حضور در محل یادمان شهدای ارتش و قرائت فاتحه، علو درجات 

شهدا را مسألت کردند.
فرمانده کل قوا س��پس از یگان های حاضر در میدان سان دیدند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در س��خنانی در این مراس��م، ورود به 
سلک نیروهای مس��لح ش��جاع و نام آور جمهوری اسالمی ایران 
را، برای جوانان تازه وارد، افتخار آمیز دانس��تند و با اشاره به لزوم 
تقوی��ت آمادگی ها و اس��تحکام دفاعی نیروهای مس��لح در کنار 
تقویت ساخت درونی نظام اس��المی و وحدت ملی، تأکید کردند: 
 ما از تحرک دیپلماس��ی دولت از جمله س��فر نیوی��ورک حمایت

می کنیم، زیرا به دولت خدمتگزار اعتماد داریم و به آن خوش بین 
هستیم، اما برخی از آنچه که در سفر نیویورک پیش آمد بجا نبود، 
چون ما دولت آمریکا را غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و 
عهد شکن می دانیم. رهبر انقالب اسالمی افزودند: ما به مسئولین 
خودمان اعتماد داریم و از آنها می خواهیم با دقت و با مالحظه همه 
جوانب، گام ها را محکم بردارند و منافع ملی را به فراموشی نسپارند.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا تأکید بر اس��تحکام س��اخت 
درونی نظام اس��المی، خاطرنش��ان کردند: عناصر اصل��ی که از 
روز اول پی��روزی انقالب اس��المی، حاف��ظ این انق��الب و ملت 
ایران و مایه پیش��رفت بودند، توج��ه به آرمان ه��ای واالی نظام 
اس��المی و توجه به عزت ملی بوده اس��ت، بنابرای��ن وظیفه همه 
مس��ئوالن و آحاد ملت، دفاع از عزت و هویت ملی اس��ت. ایشان 
با اش��اره به بدبین��ی و بی اعتم��ادی نظام اس��المی ب��ه آمریکا، 
دول��ت آمری��کا را دولت��ی در پنجه صهیونیس��ت ه��ا خواندند و 
 گفتند: دول��ت آمریکا در واق��ع در جهت منافع صهیونیس��ت ها

حرکت می کند و از همه دنیا باج می گیرد و به رژیم صهیونیستی 
باج می دهد. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که ملت ایران هیچ 
گاه تهدید برای هیچ کشوری نیست، اما استحکام نیروهای مسلح 
را مهم ترین عامل برای حفظ امنیت نظام اسالمی می داند، افزودند: 
نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بس��یج و نیروی انتظامی باید 

حصار مستحکمی در مقابل توطئه های دشمنان باشند.
فرمانده کل قوا با اشاره به تهدیدهای مکرر و مشمئز کننده دشمنان 
ملت ایران تأکید کردند: همه کسانی که عادت به تهدید زبانی ایران 
کرده اند، بدانند، پاس��خ ما به هرگونه ش��رارتی بر ضد ملت ایران، 

پاسخی جدی و سخت خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: ملت ایران، هم سرس��ختی 
خود را در راه دفاع از آرمان ها و منافع خود نش��ان داده و هم، میل 

و رغبت خود به سالمت و صلح و همزیستی را زیرا این دو، در کنار 
یکدیگر هستند.

ایشان در پایان، از رشادت ها و جانفش��انی های ارتش جمهوری 
اس��المی ایران به ویژه نیروی هوایی، در هشت سال دفاع مقدس 
تجلیل و یاد و خاط��ره ش��هدای گرانقدر دفاع مق��دس از جمله 

ش��هیدان بابایی و س��تاری را 
گرامی داشتند.

پیش از س��خنان رهبر انقالب 
اس��المی، امیر سرتیپ خلبان 
ش��اه صف��ی فرمان��ده نیروی 
هوایی ضمن خیر مقدم، گفت: 
در دانشگاه های افسری ارتش 
جمه��وری اس��المی، ضمن 
آموزش فن��اوری ه��ا و علوم 
جدید، آم��وزش معارف دینی 
و اعتقادی نی��ز از برنامه های 

اصلی است.
وی ب��ا اش��اره به ط��رح های 
راهبردی و بومی و نصب انواع 
شبیه سازها در نیروی هوایی 
تأکید کرد: نیروی هوایی ارتش 

با تقویت توان دفاعی و بازدارندگی خ��ود، در آمادگی کامل برای 
صیانت از مرزهای هوایی و آس��مان جمهوری اس��المی ایران، به 

سر می برد.
همچنین س��رتیپ دوم بخشنده فرمانده دانش��گاه هوایی شهید 
ستاری گزارشی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه هوایی 
ش��هید س��تاری به ویژه طرح پهپاد رزمی و طرح ش��کاری نیمه 

سنگین ارایه کرد.
در این مراسم به فرماندهان، اساتید، خلبانان و دانشجویان دانشگاه 
های افسری ارتش و همچنین تعدادی از خانواده شهدا، یک جلد 
کالم اهلل مجید و هدایایی اعطا شد و نمایندگان دانشجویان جدید 
و فارغ التحصیل نیز، سردوشی و درجه خود را از دست فرمانده کل 

قوا دریافت کردند.
در ادامه این مراسم دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش سرود 

عهد جانبازی را اجرا کردند.
اجرای رزمایش میدانی از دیگر برنامه های مراسم دانشگاه هوایی 

شهید ستاری بود.
در پایان این مراس��م، یگان های حاضر در می��دان ضمن اجرای 

عملیات اعتماد به نفس، از مقابل جایگاه رژه رفتند.

رهبر معظم انقالب : 

ايران برای هولوکاستی ديگر آمريكا غيرقابل اعتماد، خودبرتربين وعهدشكن است
برنامه ريزی می کند!

بنیامین نتانیاهو در ادامه تالش های خود برای فضاسازی 
علیه ایران، در مصاحبه با ش��بکه س��ی ان ان مدعی ش��د 
ایران برای هولوکاستی دیگر و کش��تار6 میلیون یهودی 

برنامه ریزی می کند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سفر هفته گذشته خود 
به آمریکا که با هدف دیدار با باراک اوباما و س��خنرانی در 
مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت، تمام تالش خود 
را برای ایجاد جوی منفی علیه تالش های دیپلماتیک دولت 
جدید ایران ب��ه کار گرفت. وی در بخش��ی از مصاحبه ای 
که از شبکه س��ی ان ان پخش شد، گفته اس��ت: چه ایران 
به هولوکاس��ت اذعان کند، چه اذعان نکند، در هر صورت 
در حال برنامه ریزی برای دست زدن به هولوکاستی دیگر 

است  برای کشتار 6 میلیون یهودی دیگر.

پیش شرط جديد مفتی وهابی 
برای جهاد نکاح

ش��رط جدید فتوای مفت��ی وهاب»خباب م��روان الحمد« 
درمورد جهاد نکاح برای زن متأهل با تروریست های دیگر، 

اخیرا سر و صدای بسیاری را به راه انداخته است.
در این فتوا که بر شبکه های اجتماعی و انجمن های اسالمی 
قرار گرفته آمده اس��ت: در صورت وجود زن متأهل در میان 
مجاهدان! وی می تواند بر طبق ضوابط به جهاد نکاح اقدام 
نماید، اما به ش��رط این ک��ه همس��رش را از موضوع مطلع 

نگرداند!

ديدار عباس با نماينده آمريکا 
در مذاکرات

محمود عباس رییس تش��کیالت خودگردان فلسطین روز 
جمعه با مارتین ایندیک نماینده وی��ژه آمریکا در مذاکرات 

سازش، دیدار و گفتگو کرد.
ایندیک روز چهارش��نبه برای حضور در هشتمین جلسه از 
دور جدید مذاکرات س��ازش وارد فلسطین اشغالی شد. وی 
در رام اهلل با عب��اس دیدار کرده اس��ت. دور جدید مذاکرات 
س��ازش از ماه جوالی و بعد از وقفه ای سه ساله از سر گرفته 
شد. گفته می شود دو طرف بر سر تعیین مرزهای احتمالی 
با اختالف مواجه شده اند و همین امر گفتگوها را با بن بست 

مواجه کرده است. 

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 ايران در مبارزه با مواد مخدر  
تنهاست 

رحمانی فضلی/ وزیر کشور 
جمهوری اس��المی ایران در حال حاض��ر به تنهایی بار س��نگین مبارزه 
با ترانزیت مواد مخدر را از مبدأ افغانس��تان به دنیا به دوش می کشد و در 
این راه هزینه های مادی و معنوی زیادی پرداخت کرده  است و بسیاری از 
نیروهای امنیتی و انتظامی کشورمان در این راه شهید و مجروح شده اند، 
لذا تمامی کشورها باید وارد میدان مبارزه شده تا این مبارزه به سرانجامی 
نیکو برس��د. ایران به حوزه های مرزی به خصوص مرزهای ش��رق کشور 
اشراف کامل دارد و اقدامات بسیار خوبی در مرزهای شرقی صورت گرفته 
و با ت��الش نیروه��ای انتظامی 
و امنیتی و همچنین انس��داد 
مرزهای شرقی مس��یر انتقال 
مواد مخدر به سمت دریا سوق 
پیدا کرده  اس��ت ک��ه ما تالش 
می کنیم تا با تجهیز مناسب تر 
نیروهای عمل کنن��ده، بتوانیم 
با شدت بیش��تری با این پدیده 

برخورد کنیم.
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۲
علت طرح تحقيق و تفحص از وزارت دفاع

سید مهدی موس��وی نژادعضو کمیسیون انرژی مجلس در تش��ریح علت طرح تحقیق و تفحص از 
وزارت دفاع گفت: وضعیت نامناس��ب پرداخت های حقوقی بازنشس��تگان نیروهای مس��لح و عدم 

شفافیت درآمدی دو علت طرح این تحقیق و تفحص هستند.

ما به مسئولین 
خودمان اعتماد 

 داريم و از آنها
می خواهیم با دقت 

و با مالحظه همه 
جوانب، گام ها را 
محکم بردارند و 
منافع ملی را به 

 فراموشی 
نسپارند

نقشه راه جديدپلیس 
برای امنیت اخالقی

سفر نیويورک؛ 
ديپلماسی جهانی

سردار منتظر القائم معاون اجتماعی نیروی انتظامی از تدوین نقشه راه جدید 
پلیس در طرح امنیت اخالقی با توجه به سخنان دکتر روحانی رییس جمهور و 

تأکید وی بر مدارا با مردم خبر داد.
 وی در توضیح این طرح ها گفت : پلیس برای مداخله در کج روی های اخالقی 
از متقاعدسازی و نفوذ اجتماعی، روشنگری و آگاه سازی ، تقدم پیشگیری بر 
مداخله، ورود حداقلی پلیسی و قضایی و  بهره گیری از ظرفیت های مشارکتی 
استفاده کرد، ضمن این که تشکیل اتاق های فکر با حضور استادان صاحبنظر 
در حیطه های جامعه شناختی، روانشناختی، رسانه و مسائل فرهنگی، تشکیل 
جلسات مستمر با صاحبان صنوف، س��ازمان های آموزشی، فرهنگی، صدا و 
سیما، تدوین راهبرد و دستورالعمل مداخله  و... از دیگر برنامه های پلیس بود.

ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ش��عار دادن و مذاکره نکردن خیلی 
ساده است، ولی این که کسی بخواهد مذاکره کند، منافع کشور و حقوق مردم را 
حفظ کند و ضمنا مانع از این شود که فضاسازی علیه کشور صورت گیرد و فشار 

علیه معیشت و رفاه مردم ایجاد شود کار دشواری انجام داده است.
محمدجواد ظریف درباره سفر خود به نیویورک  و مالقات های صورت گرفته 
گفت: این سفر آغاز دیپلماسی جهانی دولت تدبیر و امید بود که با حضور مؤثر 
ریاست جمهوری شروع شد و آثار بسیار خوبی داشت. وی افزود: از آثار این سفر 
می توان به منزوی شدن گرایش های ضد ایرانی که در وضعیت نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی هم در سازمان ملل متحد و هم در رسانه های آمریکایی که 

معموال گرایش های ویژه دارند، متجلی شد، اشاره کرد.

محمدرضا ع��رب یارمحمدی در گفتگو با ف��ارس اصفهان 
اظهار داشت: با حضور وزیر دفاع، سفرای کشورهای جهان 
اسالم، مسئوالن کشوری و لشکری و همچنین رسانه های 
گروهی از ش��ناور نیمه غوطه ور مرواری��د در هتل المپیک 

تهران رونمایی می شود.
وی با بیان این که این شناور به دستان توانمند دانشجویان 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر ساخته  شده و بومی 
است، افزود: شناور مروارید در خاورمیانه در نوع خود بی نظیر 
است، زیرا این شناور نیمه مغروق توریستی است و در دنیا دو 
نفره آن تنها ساخته شده که هنوز هم به کارگیری نشده است.

رییس مجتم��ع دریای��ی دانش��گاه صنعتی مالک اش��تر 
شاهین شهر با بیان این که مهندسان و طراحان خالق کشور 
با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب توانستند در دانشگاه 
صنعتی مالک اشتر شاهین شهر شناور نیمه غوطه ور مروارید 
چهار نفر را بسازند، تصریح کرد: شناور مروارید در مدت زمان 
کوتاهی طراحی و ساخته شد و با توجه به آزمایش هایی که 
بر روی این شناور توسط مهندسین باتجربه صورت گرفت، 
کامال موفقیت آمیز از آزمایشات بیرون آمد، به همین دلیل 
جهت نمایش دادن اقتدار جمهوری اسالمی ایران به جهانیان 
در ساخت وسایل و تجهیزات زیردریایی این شناور رونمایی 

خواهد شد.

رییس سازمان بسیج مس��تضعفین تأکید کرد: دنیا بداند 
جوانان ایرانی آماده می شوند که این حماسه را ادامه دهند 
و مبارزه را با ظلم و س��تم تا نابودی کامل اس��تکبار و محو 

صهیونیسم ادامه خواهند داد.
سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین 
گفت : صدها هزار شهید و جانباز تنها و تنها یکی از صدها 
جنایت پلید رژیم آمریکا در طول تاریخ ننگین خود است؛ 
رژیمی که در طول تاریخ خود هیچ روزی دستش از جنایت 
دور نبوده و هیچ روزی نگذشته مگر آن که دستش به خون 

بیگناهان آلوده شده باشد.
س��ردار نقدی با اش��اره به حادثه  اخیر در آمریکا و کشته  
ش��دن یک مادر در اطراف کنگره گفت: دیدیم که چگونه 
یک مادر مظلوم با فرزند یک ساله خود تنها به جرم این که 
از نوار امنیتی پلیس به اش��تباه عبور کرده بود، به سادگی 
به ضرب گلوله در جلوی کاخ  سفید و کنگره کشته شد. این 
خانم چه جرمی مرتکب شده و آیا هیچ راهی برای بازداشت 
این مادر به همراه طفلش به جز زدن گلوله مستقیم وجود 
نداشت. وی تأکید کرد: رسم آمریکایی ها این است که هر 
کسی را می کش��ند، بالفاصله وی را به عنوان بیمار روانی 
معرفی می کنند. بیمار روانی، سران کاخ سفید هستند که 

دم دست ترین اقدام برای آنها کشتن انسان هاست.

س��خنگوی کمیس��یون اصل90 مجل��س گف��ت: پرونده 
احمدی نژاد در خصوص دانش��گاه ایرانیان تکمیل شده و به 

دادسرای تهران می رود.
مصطفی افضلی فرد اظهار داش��ت: پرون��ده احمدی نژاد در 
خصوص دانش��گاه ایرانیان که به کمیسیون های آموزش و 
تحقیقات مجلس و اصل90 ارجاع داده شده بود با کارهای 
کارشناسی انجام ش��ده در حال تکمیل است و به دادسرای 
عمومی و انقالب تهران ارسال می شود. وی گفت : بر اساس 
ماده 598 قان��ون مجازات اس��المی، ج��رم احمدی نژاد از 
مصادیق هزینه بر غیر مورد معین اس��ت و ب��ا وجود این که 
رقم برداشت شده عودت داده شده است، ولی این امر نافی 
رس��یدگی قضایی نیست. سخنگوی کمیس��یون اصل90 
مجلس خاطرنشان کرد: پرونده دانش��گاه ایرانیان تکمیل 
شده و با ارس��ال به دادگاه عمومی و انقالب ایران امیدواریم 
رأی مورد  نظر صادر ش��ود. افضلی فرد یادآور ش��د: هر چند 
احمدی نژاد16 میلیارد تومان برداشتی از خزانه دولت را برای 
دانش��گاه ایرانیان برگردانده، اما این موضوع همچنان مورد 
پیگیری دیوان محاسبات و مراجع قضایی است. این مسئول 
در خصوص ارجاع پرونده سید محمد خاتمی به کمیسیون 
اصل 90 تصریح کرد: در این رابطه پرونده ای به کمیسیون 

اصل90 نرسیده و بنده در این زمینه اطالعی ندارم.

ش��یخ االس��الم مش��اور امور بین الملل رییس مجلس 
گفت: رییس مجلس امروز یک ش��نبه و پیش از حضور 
در مراس��م افتتاحیه اجالس جهانی بین المجالس عازم 

صربستان می شود.
حس��ین شیخ االس��الم با اش��اره به آغاز س��فر دوره ای 
الریجانی به س��ه کش��ور اروپایی، گفت: س��فر دوره ای 
رییس مجلس به سه کشور اروپایی و پیش از حضور در 
مراس��م افتتاحیه اجالس جهانی بین المجالس از  امروز 
آغاز می شود. وی ادامه داد: براس��اس برنامه ریزی های 
انجام شده، الریجانی پیش از حضور در اجالس جهانی 
بین المجالس به کش��ور صربستان س��فر می کند و قرار 
است  امروز ابتدا به صربس��تان رفته و در آنجا با مقامات 
پارلمانی این کشور دیدارهایی داشته باشد. سپس رییس 
مجلس طی یک س��فر دو روزه تا تاری��خ 16 مهر در ژنو 
حضور داشته و در مراسم افتتاحیه اجالس بین المجالس 
جهانی س��خنرانی خواهد کرد. مش��اور امور بین الملل 
رییس مجل��س تأکید کرد: برنامه ریزی ش��ده تا رییس 
مجلس پس از حضور و س��خنرانی و در مراسم افتتاحیه 
اجالس بین المجالس جهانی با مقامات پارلمانی برخی 
کشورها پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی دیدارها 

و گفتگوهایی داشته باشد.

بسیج مجلسدفاعی مجلس

 شناور مرواريد 
رونمايی می شود

جوانان تا محو صهیونیسم 
مبارزه را ادامه می دهند

 پرونده احمدی نژاد
 به دادسرای تهران می رود

آغاز سفر دوره ای الريجانی  
به ۳کشور اروپايی
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آمار وبا در اصفهان صفر است
مدیر گروه بیماری های معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: خوش��بختانه هنوز آمار وبا در اصفهان صفر اس��ت و 
مورد مشکوکی گزارش نشده است. با آن که هر سال در فصل گرما، 
خبرهای پراکنده ای درباره ابتالی برخی شهروندان به بیماری وبا در 
کشور منتشر می ش��ود، اما آن گونه که از آمارهای رسمی برمی آید، 
امسال شاهد افزایش شمار مبتالیان به این بیماری هستیم که بیانگر 

ضرورت اقدام های گسترده ای برای پیشگیری از ابتال به وباست. 

راه اندازی 30 واحد گشت 
دوچرخه سوار در پارک ها

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 30 واحد گشت دوچرخه سوار 
در پارک های اصفهان مستقر و امنیت پارک های این شهر را تأمین 
می کنند. عبدالرضا آقاخانی درمورد وضعیت پلیس گردش��گری در 
اصفهان اظهار داشت: اصفهان یک شهر توریس��ت پذیر است و این 
حلقه مفقوده برای اصفهان وجود داشت که پلیس بتواند توریست را 
هدایت و امنیت و احساس امنیت را برای آنها ایجاد کند. وی افزود: 
همین که معرفی پلیس به توریس��ت ها صورت گرفته است نشان از 
گام مثبت در این زمینه دارد و ما در صدد توسعه پلیس توریست در 

اصفهان هستیم.

تشريح نحوه اخذ معافیت تحصیلی 
دانش آموزان و دانشجويان

معاون مش��موالن و امورمعافیت های س��ازمان وظیفه عمومی ناجا 
گفت: اخذ معافیت تحصیلی ش��رط ادامه تحصی��ل دانش آموزان و 
دانشجویان است. به گزارش  ایسناسرهنگ حجت اهلل واعظی نژاد در 
این باره گفت: پذیرفته شدگان دانشگاه ها و دانش آموزان مشمول باید 
پس از ثبت نام اولیه دردانشگاه ها و مدارس، با اخذ برگ درخواست 
معافیت تحصیلی، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس 
+10( مستقر در شهرستان محل تحصیل خود مراجعه کنند تا نسبت 

به صدورمجوز تحصیلی آنان اقدام شود.
وی اظهارداشت: مشموالنی که بدون معافیت تحصیلی، در مدارس 
یا دانشگاه ها ثبت نام و ادامه تحصیل دهند، از نظر وظیفه عمومی به 
عنوان مشمول غایب محسوب خواهند شد و برای ادامه تحصیل در 
همین مقطع و مقاطع بعدی برای دریافت سایر خدمات مانند مجوز 
خروج از کشور و معافیت از خدمت سربازی با مشکل مواجه خواهند 
شد. معاون مش��موالن و امور معافیت های س��ازمان وظیفه عمومی 
ناجا تأکیدکرد: هماهنگی های الزم با مسئوالن دانشگاه ها و مدارس 
آموزش و پرورش صورت گرفته تا از ثبت نام قطعی افراد مشمول فاقد 

معافیت تحصیلی، خودداری کنند.

 اجرای ويژه برنامه های هفته ناجا
 در اردستان

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اردس��تان از اجرای بیش از 50 
برنامه طی هفته ناجا در شهرستان اردستان خبر داد.

سرهنگ مجید صالحی با اشاره به نام گذاری13 تا1۹مهرماه امسال 
به عنوان هفته ناجا، اعالم کرد: این هفته فرصتی مناسب برای جامه 
عمل پوش��اندن به اهداف ش��عار امس��ال نیروی انتظامی در سطح 

شهرستان است.
فرمانده نیروی انتظامی شهرس��تان اردس��تان با اعالم شعار امسال 
 نیروی انتظام��ی با عن��وان »اقتدار پلیس در س��ایه م��ردم داری، 
قانون م��داری و روزآمدی«، برنامه های هفته ناجا در شهرس��تان را 

بیش از 50 برنامه عنوان کرد.
وی برگ��زاری همایش دیدار ب��ا اصناف، مالق��ات مردمی، همایش 
همیاران پلیس و فرهنگ یاران، اعزام کارشناسان انتظامي به مدارس 
و محالت، غبار روبی گلزار شهدا، توزیع بروشورهاي هفته ناجا، دیدار 
با خانواده های معظم ش��هدا و برگزاری آیین صبحگاه مش��ترک و 
برگزاری یادواره شهدای نیروی انتظامی را از جمله برنامه های هفته 

نیروی انتظامی دانست.

جمع آوری ۱۴۵ میلیون تومان زکات 
در شهرضا

رییس کمیته امداد شهرس��تان ش��هرضا گفت: در۶ ماهه نخس��ت 
امس��ال بیش از 1۴5 میلیون تومان زکات در شهرس��تان ش��هرضا 

جمع آوری شد.
 حمیدرضا طاهری اظهارداشت: کمیته امداد بیشترین تالش خود 
را برای رضایتمندی مددجویان به کار گرفته و کیفی سازی خدمات 

کمیته امداد از اولویت های این شهرستان در چند سال اخیر است.
وی اف��زود: مردم شهرس��تان ش��هرضا در پرداخ��ت زکات همواره 
پیش��تاز بوده اند و در موارد مختلف شاهد مش��ارکت آنها در این امر 

خیر هستیم.

مديرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

عدم همسان سازی حقوق 
مستمری بگیران در سال جاری 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که  طبق 
ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باید منابع همسان سازی 
حقوق مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان توسط 
دولت تأمین شود، اظهار داش��ت: در سال جاری امکان 
همسان سازی حقوق مستمری بگیران تحت پوشش این 

سازمان وجود ندارد.
س��ید تقی نوربخش در گفتگ��و با خبرن��گار اجتماعی  
 خبرگزاری دانشجویان ایران )ایس��نا(، در پاسخ به این 
که آیا با تقاضای س��ازمان تأمین اجتماع��ی به دولت، 
 امکان در نظر گرفتن متمم بودجه برای همسان سازی 
 حقوق مس��تمری بگیران تحت پوش��ش این س��ازمان 
 وج��ود دارد ی��ا خی��ر، بی��ان ک��رد: دول��ت هم اکنون 
70 هزار میلیارد تومان کس��ری بودجه دارد و نمی شود 
این موضوع ب��ه صورت متم��م در بودجه س��ال جاری 

لحاظ شود.
وی با بیان این ک��ه باید از مجل��س بخواهیم در بودجه 
سال ۹3 همسان سازی حقوق مس��تمری بگیران تحت 
پوشش این س��ازمان لحاظ ش��ود، تأکید کرد: سازمان 
تأمین اجتماعی نیز به اجرای این قانون بسیار عالقه مند 
است، اما باید توجه داشته باش��یم که تأمین اجتماعی 
یک س��ازمان بیمه ای اس��ت و باید منابع و مصارف آن 

متعادل باشد.
مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی افزود: نمی توانیم 
منابعی را برای این س��ازمان ایجاد کنیم، بدون این که 

مصارف آن در نظر گرفته شود.
 بنابر قانون، س��ازمان های بیمه گر مکلف هستند که بر 
اساس منابع و مصارفشان اقدام کنند و این موضوع یک 

اقدام قانونی است.
نوربخش مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی با اشاره 
به ای��ن که منابع همسان س��ازی حقوق بازنشس��تگان 
در یک مرحله و آن هم در س��ال 88 به س��ازمان تأمین 
 اجتماعی پرداخت ش��د، گفت: بعد از س��ال 88 دولت 
منابع همسان سازی را تأمین نکرد و در صورتی که تأمین 
منابع مد نظر قرار گیرد، سازمان در این زمینه مشکلی 
 نخواهد داش��ت و این موضوعی اس��ت ک��ه در اختیار 
تأمین اجتماعی نیست و بودجه سالیانه آن باید تأمین 

شود.

گشتی در اخبار

توسعه گردشگري روستايي 
هدف کالن اصفهان

محمد مهدي جمالي نژاد
 معاون عمراني استانداري اصفهان

 توسعه گردشگري مناطق روس��تایي از اهداف کالن توسعه صنعت 
توریست در اس��تان اصفهان است.در س��ال هاي اخیر ایجاد صنایع 
دانش بنیان و توسعه گردش��گري جزو سیاست هاي چهار گانه سند 
توسعه استان بوده و معاونت عمراني اس��تانداري در سال هاي اخیر 
با تشکیل دو کارگروه امور زیر بنایي و گردشگري و میراث فرهنگي 

 به ط��ور جدي براي توس��عه
 زیرس��اخت ه��اي صنع��ت 
توریست در نواحي شهري و 

روستایي تالش کرده است.
پافشاري و حساسیت زیادي 
براي جلوگی��ري از تعرض به 
بناه��اي تاریخ��ي در جریان 
ساخت و س��ازهاي شهري و 

روستایي انجام داده است.
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چهره روز
صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد از سر گرفته شد

رییس اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت از ابالغیه وزیر بهداشت 
به دانشگاه های علوم پزشکی برای از سرگیری صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد که پیش از این 

به دستور وزیر وقت از سوی دانشگاه های علوم پزشکی متوقف شده بود، خبر داد.
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رییس سازمان میراث فرهنگی در هفته گردشگری هر زمان فرصت 
پیدا کرد اشاره ای به جایگاه گردشگری ایران در دنیا داشت و این 
که چنین جایگاهی شایسته ایرانی ها نیست، اما آنچه محمد علی 
نجفی از آن تأسف می خورد، رتبه ایران از لحاظ کسب درآمدهای 
اقتصادی حاصل از داشته های گردش��گری در ایران است که تراز 

ایران را از عدد 7۹ تغییر نداده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در همایش های متعددی 
که به مناسبت هفته گردشگری برگزار می شد عنوان می کرد ایران 
با توجه به داش��ته های غنی فرهنگی و گردش��گری نباید چنین 
 جایگاهی در سطح جهان داشته باشد، بلکه باید در ردیف بهترین ها

 باشد. نگاهی به تعداد گردش��گران خارجی ورودی به ایران نشان 
می دهد که در هشت سال اخیر ایران روند بسیار کندی را در حوزه 
جذب گردشگر داشته است، به نحوی که در سال 88 توانسته دو 
میلیون و 27۶ هزار و 575 نفر، در س��ال 8۹ حدود سه میلیون و 
121 هزار و 282 نفر، در س��ال ۹0 حدود سه میلیون و 200 هزار 
نفر و در سال گذشته، 3 میلیون و 72۹ هزار نفر برای دیدن ایران 
 جذب کند. اگر این آمار، آمار واقعی گردش��گری محس��وب شود 
می توان گفت که از سال 88 تاکنون رقمی که به تعداد گردشگران 
ایران اضافه شده جهش میلیونی نداشته است و تنها سالی ۴00 تا 
700 هزار نفر به آن اضافه شده است که اگر با همین روند ادامه پیدا 
کند، دستیابی به اهداف ورود 20 میلیون گردشگر در سال 2020 

دشوار خواهد بود.

محمد تقی رهنمایی کارشناس پیشکسوت گردشگری معتقد است 
که تراز منفی گردشگری؛ یعنی عدم تناسب منطقی بین رفت و آمد 
گردشگر به ایران ناشی از عوامل مختلفی است که باعث می شود 
رتبه ایران در میان کش��ورهای جهان پایین بیاید، مانند وضعیت 
سیاسی و مناس��بات محدود بین المللی و برطرف کردن توقعات 
گردشگران. وی می گوید: چرا باید گردش��گر یک هفته در ایران 
وقت بگذارد و چند ماه اضطراب گرفتن ویزا داشته باشد و دو هزار 
دالر خرج کند و به کشوری بیاید که الزامات خاص خودش را دارد.

صحبت های رهنمایی در حالی اس��ت که کشورهایی مانند چین 
سال گذشته با 50  میلیارد دالر و ترکیه در همسایگی ایران با 22 
میلیارد دالر از صنعت گردشگری درآمد کس��ب کرده اند و ایران 
در میان این کش��ورها هیچ جایگاهی نداشته اس��ت، در حالی که 
کشورهایی مانند امارات با جذب مسافران ایرانی رقمی حدود ۴00 
میلیون دالر به جیب زده اند، اما ایران در ۶ ماهه نخس��ت امسال 
طبق آنچه معاون گردش��گری اعالم کرده تنها  دو میلیون و ۶22 

هزار و 108 نفر گردشگر خارجی داشته است.
هر چند هنوز اعالم نشده که از محل ورود این تعداد گردشگر چه 
 رقمی به صنعت گردشگری ایران تزریق شده است، اما این رقم ها

  نش��ان می دهد که تراز گردش��گری ایران با دریافت گردش��گر 
 متناسب نیست.  در این باره اردشیر اروجی کارشناس برنامه ریزی

 گردش��گری و میراث فرهنگی به  مهر می گوید: تراز گردشگری 
ایران 7۹ است، اما در نیمه امسال این تراز رو به بهبود بوده، از سوی 

دیگر به دلیل باال رفتن نرخ ارز،  سفر به خارج از کشور گران تر شده 
و تعداد مسافران خروجی کاهش پیدا کرده است. از سویی تمایل 
به ورود گردش��گران خارجی به دلیل فضای سیاسی ایجاد شده و 

شرایط اقتصادی افزایش یافته است.
 هر چن��د که طبق جدول دس��ته بندی کش��ورها از نظر پذیرش 
گردشگر و اخذ درآمد، ایران همواره رتبه 7۹ را داشته و از نظر هزینه 
گردش��گر در ردیف های باالی۴0 بوده و س��هم آن از گردشگری 
جهان تنها یک دهم درصد بوده اس��ت، اما یحی��ی صالحی یکی 
دیگر از کارشناسان حوزه گردش��گری به خبرنگار مهر می گوید: 
فارغ از همه آمارها باید به فکر س��ختگیری های ورود گردش��گر 
به ایران باش��یم و انبوهی از تصاویر غیرواقعی و مطالب سیاس��ی 
که هر گردش��گر با آن برخورد می کن��د را تغییر دهی��م.  در این 
باره اکبر غمخوار عضو هی��أت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
 مسافرتی تهران می گوید: تا زمانی که در نمایشگاه های بین المللی

 شرکت نکنیم و عبارت »به ایران سفر نکنید« را از فضای مجازی و 
تبلیغات کاذب حذف نکنیم، نمی توان امیدوار بود که گردشگر به 

ایران بیاید و تراز صنعت گردشگری را تغییر دهد.

اع�الم آمادگ�ی آژانس ه�ای آمريکايی ب�رای ورود 
گردشگر به ايران

در گزارش سازمان جهانی شورای س��فر در بین181 کشور تولید 
ناخالص داخلی حاصل از گردشگری کشور از نظر اندازه خالص در 
رتبه 30، نسبت به اقتصاد ملی در رتبه ۹۶ و از نظر رشد اقتصادی 
در رتبه 135 قرار گرفته ای��م. این موضوع را رحی��م یعقوب زاده 
مدرس دانشگاه در حوزه گردش��گری نیز در گفتگو با مهر تأکید 
کرده و می گوید سهم ایران از بازار جهانی گردشگری در چشم انداز 
1۴0۴ حدود 1/5 درصد تعداد گردشگران بین المللی و  دو درصد 
درآمد جهانی گردشگری؛ یعنی حداقل 25 میلیارد دالر است، اما 
متأسفانه تمام این برنامه ها در حد یک طرح بوده و حتی 50 درصد 

آن هم هنوز محقق نشده است.
  وی نیز پیگیری مناس��بات سیاس��ی را از عوامل جذب گردشگر 
می داند  و می گوید: تحوالت سیاس��ی و ایجاد ارتباط بیش��تر با 
کش��ورهای خارجی موجب جذب گردش��گر خواهد شد. در این 
میان ابراهیم پورف��رج رییس جامعه تورگردان��ان بیش از همه به 
بهتر شدن اوضاع گردشگری ایران امیدوار است. وی می گوید که 
پس از س��فر رییس جمهور به نیویورک و مالقات رییس سازمان 
میراث فرهنگی و اعضای دپارتمان گردشگری، حدود ۶ آژانس دار 
آمریکایی با او تماس داشته و خواستار برقراری تورهای مشترک 

گردشگری شده اند.

ايران روی پله 79 تراز گردشگری

تماس آژانس داران آمریکایی برای برگزاری تورهای مشترک
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وزير بهداشت

آغاز بررسی اثرات پارازيت ها بر سالمت انسان در کشور 
با همکاری خودروسازان

سايت   نوسازی ناوگان تاکسیرانی باز می شود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان گفت: در 
صورت همکاری خودروسازان سایت نوس��ازی تاکسی های 

فرسوده دوباره باز می شود.
علیرض��ا تاجمیرریاح��ی درمورد س��ایت نوس��ازی ناوگان 
تاکس��یرانی اظهار داش��ت: در حال حاضر س��ایت نوسازی 
تاکسی های فرسوده بسته اس��ت و امکان ثبت نام متقاضیان 

وجود ندارد.
وی افزود: به سبب به وجود آمدن مشکالت اقتصادی و ارزی 
در کشور، قرارداد مجدد از س��وی خودروسازان بسته نشد و 

بانک ها نیز برای پرداخت تس��هیالت هم��کاری نکردند و به 
این ترتیب نوسازی خودروهای فرس��وده ناوگان تاکسیرانی 

با مشکل روبه رو شد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان افزود: حدود 
یک هزار و۶00 تاکسی فرسوده در انتظار نوسازی هستند که با 
باز شدن سایت نوسازی ناوگان تاکسیرانی ظرف دو ماه آینده 

این تعداد خودرو به مرور نوسازی می شوند.
وی تصریح کرد: تردد تاکسی های فرسوده، شهر را با مشکالت 
فراوانی روب��ه رو می کند. این دس��ته از خودروها حداقل50 
درصد بیشتر از تاکس��ی های نو س��وخت مصرف می کنند و 
به همین ترتیب آالینده های بیش��تری را وارد هوا می کنند و 
می توان از تاکسی های فرسوده به عنوان خطری برای محیط 

زیست نام برد.
همچنین این تاکس��ی های فرسوده در سطح ش��هر با ایجاد 
آالینده های مض��ر و افزایش آن در تقاطع های اصلی ش��هر 

آلودگی هوا را چندین برابر می کند.
 تاجمیرریاح��ی تأکید کرد: امید اس��ت ب��ا برنامه ریزی های

 انجام شده ظرف دو ماه آینده، نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی 
آغاز شود.

وزیر بهداش��ت از تش��کیل کارگروه بررس��ی کارشناسی اثرات 
 پارازیت ب��ر س��المت انس��ان ب��ا هم��کاری وزارت ارتباطات و

 فناوری، سازمان انرژی اتمی و سازمان محیط زیست خبر داد.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی افزود: بررس��ی کارشناسی اثرات 
پارازیت ها بر س��المت انس��ان برای رفع ابهامات موجود در این 
زمینه را با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری و سازمان انرژی 
اتمی آغاز کرده ایم و اکن��ون هم با حضور خانم ابتکار، س��ازمان 
حفاظت  محیط زیس��ت به این کارگروه اضافه ش��ده است. وی 
افزود: پس از بررس��ی های دقیق و کارشناس��ی همه فرکانس ها 

حتما اگر ضرری متوجه مردم باش��د بدون رودربایستی به مردم 
اعالم می کنیم، اما فعال بای��د منتظر اتمام کار کارشناس��ی این 
کارگروه باشیم. وزیر بهداشت افزود: اطالعات من درمورد اثرات 
امواج ماه��واره ای و پارازیت ها بر س��المت م��ردم در حد همین 
شایعاتی است که در بین مردم رایج اس��ت. من هم این شایعات 
را شنیده ام، ولی واقعا برای خود من هم سؤال است که کدام یک 
از این شایعات درست است و کدام نادرست. قاضی زاده هاشمی 
گفت: اتفاقا در صحبتی که با آق��ای واعظی وزیر ارتباطات هم در 
این مورد داش��تیم این تصمیم را گرفتیم ک��ه ببینیم کدام یک 
از این شایعات درست اس��ت و کدام نادرس��ت و صادقانه بگویم 
به همین صورت هم بود که کارگروه بررس��ی اث��رات پارازیت ها 
بر سالمت انسان تش��کیل ش��د. وی افزود: اکنون دکتر علیرضا 
دالوری مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری سالمت از طرف 
وزارت بهداش��ت مأمور ش��ده اس��ت که این موضوع را پیگیری 
کند. از وزارت ارتباط��ات و فناوری هم افرادی معرفی ش��ده اند 
و دارن��د روی فرکانس های مختل��ف و اثرات آنه��ا کار می کنند. 
 وزیر بهداش��ت تأکید کرد: ع��الوه بر آن، مطالع��ات بین المللی

  خوبی هم از قبل وجود دارد که به آنها رجوع می کنیم وکارگروه 
تخصصی هم دقیقا همه موارد را بررسی می کند.

رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: ایمن سازی مسیر اصفهان 
به بهارس��تان، جداس��ازی الین حرکت اتوبوس ها، مش��خص 
کردن ایستگاه های در طول مس��یر و احداث کنارگذر کندرو 
 از جمله پیش��نهادات پلیس راه استان در جلس��ه استانداری

 بود.
به گزارش خبرگ��زاری فارس از اصفهان، ب��ا توجه به جمعیت 
کنونی ش��هر جدید بهارس��تان و خوابگاهی بودن این ش��هر 
و همچنی��ن فاصل��ه 15کیلومت��ری این ش��هر ب��ا اصفهان، 

 بیش��ترین نقل و انتقال شهروندان این ش��هر با اتوبوس انجام 
می پذیرد.

 اتوبوس های موجود در ناوگان بهارستان بسیار فرسوده هستند 
و عمرش��ان برای جابه جایی مسافر از بهارس��تان به اصفهان با 
توجه به طوالنی بودن مسیر به اتمام رسیده است و دیده شده 
بسیاری از همین اتوبوس های فرسوده در طی مسیر خراب شده 

و مسافران را سرگردان می کنند.
 توس��عه و گس��ترش حمل و نقل عمومی ش��هر بهارستان با 

 توجه به رشد جمعیت این ش��هر از اهمیت بسیاری برخوردار 
است.

چندی پیش راهنمای��ی و رانندگ��ی به ناوگان حم��ل و نقل 
ش��هر بهارس��تان در خصوص تردد اتوبوس های فرس��وده و یا 
اتوبوس هایی که بیش از ظرفیت مسافر سوار می کنند هشدار 

داد.
 در آن زمان تصمیم شورای شهر بهارس��تان و ناوگان حمل و 
نقل عمومی بهارستان بر آن شد که اقدام به احداث پایانه کنند 
تا مشکل کمی مرتفع ش��ود، اما پس از گذشت مدت کوتاهی 
با اعتراضات مردمی پایانه تعطیل شد و سیستم اتوبوسرانی به 

حالت قبلی خود بازگشت.
 در همین راس��تا نیز ش��ورای عالی ترافیک اس��تان، شورای 
اس��المی ش��هر بهارس��تان و س��ازمان حمل  و نقل همگانی 
ش��هر بهارستان جلس��ه ای تش��کیل دادند و مقرر ش��د که تا 
 30 مهر ماه س��ال جاری مس��أله اتوبوس های این شهر مرتفع

 شود.
سرهنگ رضا رضایی اظهار داشت: جاده اصفهان به بهارستان 
جاده ای است که به خودی خود بس��یار ناامن و پرحادثه است.

این جاده فاکتورهای الزم برای یک جاده سالم را ندارد و به ویژه 
در ورودی شهر بهارستان دور برگردان بسیار خطرناکی وجود 

دارد که تصادفات مرگباری را رقم می زند.
وی ادامه داد: شهر بهارستان ش��هری خوابگاهی است و محل 
کار و تحصیل بسیاری از شهروندان این شهر در اصفهان است  
که ناگزیرند هر روز با اس��تفاده از ن��اوگان حمل و نقل عمومی 
به اصفهان بروند. متأس��فانه اتوبوس های بهارس��تان بس��یار 

فرس��وده اند و هر از چندگاهی شاهد هس��تیم که یکی از این 
اتوبوس ها در مسیر خراب شده است و مس��افران آن در جاده 

خطرناک اصفهان شیراز سرگردان شده اند.
ریی��س پلیس راه اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: ج��ان مردم 
 برای ما از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و بر سر جان مردم با 
هیچ کس معامله نمی کنیم. همواره پیش��گیری بهتر از درمان 

است.
حادث��ه تلخی ک��ه چن��دی پی��ش در ج��اده قم-ته��ران به 
وقوع پیوس��ت فقط پش��یمانی به دنبال داش��ت و صدها نفر 
را داغدار جان عزیزانش��ان ک��رد. اگر الزم باش��د جلوی تردد 
 اتوبوس های بهارس��تان را می گیریم، اما از جان مردم حراست

 می کنیم.
وی افزود: جلسه ای در اس��تانداری با حضور استاندار، معاونان 
اس��تاندار و فرماندار اصفهان برگزار ش��د که ما در این جلسه 
خطرات موجود در این جاده پرحادثه و ناامن را برای مسئوالن 
استانی تش��ریح کردیم و پیش��نهاداتی نیز جهت برون رفت از 

مشکالت این جاده مواصالتی مطرح کردیم.
رضایی تصریح کرد: ایمن سازی مس��یر اصفهان به بهارستان، 
جداسازی الین حرکت اتوبوس ها، مشخص کردن ایستگاه های 
در طول مس��یر، احداث کنارگذر کندرو از جمله پیشنهادات 

پلیس راه استان در جلسه استانداری بود.
وی تأکید کرد: بودجه های خوبی نیز برای ساماندهی وضعیت 
این جاده در نظر گرفته شده است و با برنامه ریزی های درست 
و به جا توسط مس��ئوالن می توان مشکالت این جاده را مرتفع 

کرد.

کمین حادثه در نبود پل روگذر به بهارستان

نبض ايمن سازی کند می زند

جاده اصفهان به 
بهارستان جاده ای 
است که به خودی 

 خود بسیار ناامن
و پرحادثه 

است. اين جاده 
فاکتورهای الزم 

برای يک جاده 
سالم را ندارد



چهره روزيادداشت

آغاز برداشت ذرت از مزارع چادگان
کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان چادگان گفت: بیش از 
250 هکتار از مزارع شهرستان به کش��ت ذرت علوفه ای اختصاص 

دارد.
بختیار حاجتی اظهار داشت: امسال سطح زیر کشت ذرت علوفه ای 
در شهرستان چادگان در مقایسه باسال گذشته سه برابر رشد داشته 
است. وی یکی از دالیل افزایش سطح زیر کشت ذرت را جایگزینی 

این محصول به جای سیب زمینی دانست. 

 رودخانه از كشاورزي
 زياني نديده است

ریی��س انجمن حمایت از کش��اورزان شهرس��تان اصفه��ان گفت: 
کشاورزي در حوضه زاینده رود در طول ادوار تاریخي کامال با حفظ 
اکوسیس��تم طبیعي این رودخانه انطباق داشته و خشکي فعلي این 
رودخانه حاصل انتقال غیر اصولي آب آن به خارج از حوضه آبریز است 

و ارتباطي با مصرف آب به وسیله حقابه داران ندارد.
وي شرق اصفهان را بخش مهمي از این تقس��یمات آب زاینده رود 
بیان داشت و افزود: این بخش از استان، یکي از محیط هاي تاریخي 
تمدن ساز در فالت مرکزي ایران بوده است که بدون تردید این رونق 
ریش��ه در زندگي و معیشت مردم آن بر اساس کش��اورزي و زراعت 

داشته است.

 بازديد استاندار اصفهان
از پروژه تونل سوم كوهرنگ

  اس��تاندار اصفهان جمعه ) دوازدهم مهر( از عملیات اجرایي پروژه 
تونل سوم کوهرنگ و س��د در حال احداث و تأسیس��ات جانبي آن 

بازدید کرد.
به نقل از استانداری اصفهان، رس��ول زرگر پور دستورات الزم براي 
تسریع در پیشرفت عملیات تونل سوم کوهرنگ را صادر کرد و افزود: 
حجم اقدامات انجام شده با وجود پیچیدگي هاي فني که این پروژه 

دارد، بسیار باالست. 
وی همچنین با ممتاز ارزیابی کردن پروژه بزرگ تونل سوم کوهرنگ 
در سطح کشور از طراحان، مشاوران و مدیریت آب منطقه اي استان 

قدرداني کرد. 
اس��تاندار اصفهان همچنین از تونل هاي دسترسي به تونل اصلي و 
تأسیسات پمپاژ آب با ظرفیت۱20 میلیون متر مکعب در سال و تونل 

دسترسي به تاج سد اصلي بازدید کرد. 
روابط عمومي استانداري اصفهان همچنین اعالم کرد: حفاري تونل 
س��وم کوهرنگ با طول حدود2۴ هزار متر و حجم آب انتقالي 255 
میلیون متر مکعب بیش از۹۹/۹ درصد پیش��رفت فیزیکي داش��ته 
و پروژه س��د ذخیره اي تونل س��وم کوهرنگ نیز ح��دود۱۶ درصد 

پیشرفت دارد. 
این سد با۱۳0 متر ارتفاع از کف و طول تاج250 متر از نوع سدهاي 
بتني دو قوسي اس��ت که حدود ۳۸5 میلیون متر مکعب گنجایش 

دارد و قادر است حدود2۸0 میلیون متر مکعب آب را تنظیم کند. 
گفتنی است در این بازدید، مدیر عامل شرکت آب منطقه اي اصفهان 

توضیحات الزم را درباره این پروژه مهم ارایه داد. 
مشاوران پروژه و پیمانکاران نیز گزارش کاملي از روند پیشرفت هر دو 

پروژه و اتمام عملیات حفاري ارایه کردند.

تغيير نگرش؛ نياز اصلي ذوب آهن
دکتر س��عد محمدي مدیرعام��ل ذوب آهن اصفهان درس��یزدهمین 
همایش نظ��ام پیش��نهادها و دومین نمایش��گاه دس��تاوردهاي بهبود 
مستمراین ش��رکت طي س��خناني،  نیروي انساني را س��رمایه و ارزش 
اصلي ی��ك بن��گاه اقتصادي دانس��ت و اف��زود : ذوب آه��ن اصفهان به 
لحاظ برخ��ورداري از کارکن��ان توانمن��د و متخصص صنع��ت فوالد،  
 سرآمد کشور اس��ت و در حال حاظرتغییر س��اختاراین شرکت  یکي از

اصلي ترین اهدافي است که هم اکنون با جدیت تمام دنبال مي شود.
وي گفت: تعریف ساختار به تنهایي کافي نیست بلکه اجراي صحیح آن 
از اهمیت بسیاري برخوردار است. در واقع براي این تغییر و تحول، نیاز به 
فرهنگ سازي داریم تا نگرش افراد متحول شود. اگر این فرهنگ سازي 
انجام شود، افراد در برابر تغییرات مثبت، مقاومت نخواهند کرد و این بنگاه 
اقتصادي مي تواند به سمت تعالي و پیشرفت با شتاب بیشتري حرکت 
کند. دکتر سعدمحمدي به اهمیت شادابي و طراوت در کارکنان اشاره کرد 
و گفت: باهمت و همدلي تمام تالشگران شرکت،  رسیدن به اهداف مورد 
نظر امکان پذیر است. مهندس رباني مدیر مهندسي صنایع ذوب آهن نیز 
با ارایه گزارشي در خصوص فعالیت نظام پیشنهادها در سال۹۱ گفت: در 
سال گذشته۱۶ هزار و2۳7 پیشنهاد ارایه شد که نسبت به سال۹0 بیش 
از یازده درصد رشد را نشان مي دهد. دکتر شهرام جعفري  استاد دانشگاه 
و داراي سابقه 25سال فعالیت در نظام هاي مشارکتي به عنوان سخنران 
ویژه در این همایش به موضوع مدیریت سیس��تم پیشنهادها پرداخت و 
گفت: نظام پیشنهادها ابزاري براي مشارکت اس��ت، اما آنچه مشارکت 

واقعي را رقم مي زند به نگرش افراد بازمي گردد.

 توليد برخی خودروها 
افزايش يافت

جدید ترین آمارهای رسمی بیانگر افزایش قابل توجه تولید 
برخی از خودروهای سواری در شهریور ماه امسال است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانش��جویان ایران )ایسنا(، 
براس��اس جدید ترین آمار وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 
تولی��د خودروهای پژو20۶، پ��ژو ۴05 انژکتوری، س��مند 
دوگانه سوز، رانا، پژو پارس، نیسان تیانا، ام وی ام ۳۱5، ام وی ام 
۳۱5 اچ، نسیم، صبا و تیبا در شهریور ماه امسال افزایش یافته 
اس��ت. تولید پژو20۶ با افزای��ش۱25۴/۶ درصدی از۳۳7 
دستگاه در ش��هریور ماه۹۱ به ۴5۶5 دستگاه افزایش یافته 
اس��ت. تولید پژو ۴05 نیز با رش��د ۳۳/2 درصدی از ۳۳05 
دستگاه به ۴۴0۱ دستگاه رس��یده است. شهریورماه امسال 
تولید سمند دوگانه سوز نیز با رشد ۱2۴/۱ درصدی از ۱۴7۸ 
دستگاه به ۳۳۱2 دستگاه افزایش یافته است. تولید رانا نیز 
با افزایش ۶00/2 درصدی از ۴7۸ دستگاه به ۳۳۴7 دستگاه 
رسیده است. تولید پژو پارس با رشد۱۱۹۸/2 درصدی از ۳۳۹ 
دستگاه به۴۴0۱ دستگاه رسیده است. تولید نیسان تیانا نیز 
با رشد55/۴ درصدی از ۶5 دستگاه به ۱0۱ دستگاه افزایش 
یافته است. در این مدت تولید ام وی ام ۳۱5 نیز با رشد ۶50 
درصدی از ۳2 دستگاه به 2۴0 دستگاه رسیده است. تولید 
ام وی ام ۳۱5 اچ نیز با رشد 22۹/۱ درصدی از ۳02 دستگاه به 
۹۹۴ دستگاه افزایش یافته است. تولید نسیم و صبا با افزایش 
۴7/۶ درصدی از ۶7۹7 دستگاه به ۱0 هزار و ۳0 دستگاه و 
تولید تیبا نیز با رش��د ۱77/۸ درصدی از ۱۴۱۳ دستگاه به 

۳۹2۶ دستگاه افزایش یافته است.

21 خودرو 95درصد بازار را در اختيار دارند
حدود۹5 درصد بازار خودروی کشور در اختیار2۱ خودروی 

عمدتا داخلی است.
به گزارش  ایسنا براساس بررسی های صورت گرفته از بازار 
خودروهای سواری در سال  گذشته، ۹5 درصد این بازار در 
اختیار2۱ خودرو اس��ت. چهار خودروی ام وی ام۱۱0، تیبا، 
روآ و مدل ه��ای مختلف پراید، حدود۴۱ درص��د این بازار و 
خودروهای پارس  تندر، پژو20۶ اس دی، تندر۹0، پژو 207، 
توجوی، پژو20۶، دو مدل گریت  وال، ام وی ام5۳0، سورن، 
لیفان۶20، ام وی ام ۳۱5، رانا، سمند ای اف7، سمند معمولی، 
پژو پارس و پژو ۴05 نیز5۴ درصد این بازار را در اختیار دارند.

خودروهای وارداتی نیز تنها ح��دود دو درصد کل بازار را در 
اختیار دارند، هرچند که تنوع مدل این محصوالت تقریبا در 

حد تنوع مدل خودروهای تولیدی  داخلی  است.

 سند راهبردی
 تدوين می شود

احتمال    افزايش 30 
درصدی قيمت شيرخام

رییس س��تاد مرکزی مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز با اع��الم برنامه ها و 
رویکردهای جدید این ستاد گفت: رویه جدید کاری ستاد، مبارزه برای 

محدودسازی قاچاق کاال و ارز است.
به گزارش خبرنگار مه��ر، حبیب اهلل حقیقی در مراس��م تودیع و معارفه 
رؤسای جدید و قدیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از تدوین سند ملي 
راهبردي مبارزه با قاچاق کاال و ارز در افق 5 و ۱0 س��اله خبر داد و گفت:  
با توجه به نگاه وزیر کشور تالش مي کنیم که نیاز به برنامه راهبردي ۱0 
ساله نداشته باشیم. رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار 
داشت:  باید به نحوی برنامه ریزي کنیم که همه دستگاه هاي متولي کشور 
و قواي مربوطه در این بخ��ش به صورت هماهنگ عمل کنند و مس��أله 

قاچاق از وضعیت موجود خارج شود.

مشاور انجمن صنایع لبنی با هشدار نس��بت به احتمال افزایش۳0 درصدی 
قیمت ش��یرخام گفت: اگر دولت حمایت نکند، به دلیل حذف تخصیص ارز 
مرجع به واردات نهاده های دامی، قیمت ش��یرخام ممکن است افزایش قابل 

مالحظه ای یابد.
 حس��ین چمنی گفت: افزایش قیمت ش��یرخام باعث افزایش دوباره قیمت 
محصوالت لبنی و کاهش س��رانه مصرف لبنیات در کش��ور خواهد ش��د که 
این در نهایت به س��المتی مردم لطمه می زند. وی افزود: ظاهرا اقتصاددانانی 
که بر اجرای این طرح اصرار دارند با علم به این که افزایش قیمت ش��یرخام و 
فرآورده های لبنی باعث کاهش بیشتر مصرف و خرید مردم خواهد شد، مشکل 
عدم خرید ش��یرخام را پیش بینی کرده و با آزاد کردن صادرات شیرخشك، 

پیشاپیش به استقبال حل این مشکل رفته اند.

مدیرعامل اتحادیه فرش دستباف روستایی استان اصفهان 
گفت: تولید فرش دستباف با طرح ها و نقوش جدید و رنگ 

آمیزی متنوع، سبب رونق بازار فرش ایران شده است.
 علی شهبازی  اظهار داشت: خوش��بختانه تولیدکنندگان 
ایرانی فرش دستباف با مدنظر قرار دادن سلیقه خریداران 
و کش��ورهای هدف صادرات فرش با تغییر نقشه ها، تنوع 
رنگ ها و طرح ها توانستند در نمایشگاه به موفقیت دست 
پیدا کرده و در مقایسه با سال گذشته فروش فرش دستباف 

ایرانی در مجموع بهتر از سال گذشته باشند.
وی در ادامه گفت: فرش دستباف ایرانی عالوه بر مشتری 
خارجی مورد توجه برخ��ی از هموطنان داخل��ی نیز قرار 
گرفته و کم کم در س��بد برخی از خانواره��ای ایرانی قرار 
گرفته که سبب می شود تولید فرش دستباف که هویت و 
اصالت ایرانی است تقویت شود. مدیرعامل اتحادیه فرش 
دستباف روستایی استان اصفهان گفت: امسال حدود200 
تیم از تجار خارجی در نمایشگاه حضور پیدا کردند و تقریبا 
هیچ ک��دام از تجار بدون ف��رش دس��تباف  از ایران خارج 
نشدند. وی درمورد اتحادیه تعاونی فرش دستباف روستایی 
استان اصفهان نیز گفت: این اتحادیه در سال۱۳۶2 تأسیس 
و هم اکنون2۴ تعاونی فعال در سراس��ر استان و حدود۶0 

هزار بافنده روستایی را تحت پوشش خود دارد.

نماینده مردم شهرضا در مجلس گفت: کم توجهی به لزوم 
حمایت مادی و معنوی صنعتگ��ران، زمینه را برای بروز 
رکود اقتصادی در سطح استان مهیا کرده است و باید با 
اصالح سبك مدیریت در سطح ادارات کل، عرصه را برای 

شکوفایی اقتصادی مهیا کنیم.
 عوض حیدرپور گفت: در طول سال های گذشته، استان 
اصفهان به بهان��ه برخوردار ب��ودن در حوزه های مختلف 
مورد بی مهری مس��ئوالن قرار گرفته و انتظ��ار داریم با 
درایت و هوش��مندی دولت یازدهم شاهد حل ریشه ای 
این موضوع باشیم. وی ادامه داد: همگان باید بدانند و آگاه 
باشند که استان اصفهان همواره در حوزه سیاسی کشور 
حکم قله را داشته و به شکلی نقش قطب نما را برای سایر 
نقاط کشور ایفا کرده است. نماینده مردم شهرضا با اشاره 
به این که به لحاظ اتخاذ سیاس��ت های اشتباه در دولت 
گذشته مجموعه اس��تان اصفهان با یك رکود مخرب در 
حوزه های مختلف مواجه شد، بیان کرد: اعمال شیوه های 
مدیریتی نادرس��ت و تأکید بر لزوم افزایش بوروکراسی 
اداری از مهم ترین عواملی به ش��مار م��ی رود که به بروز 
مشکالت و نارس��ایی های مختلف در سطح استان منجر 

شده است.

همزمان با منفی شدن تراز عرضه و تقاضای CNG در 
کش��ور، یك مقام مس��ئول در وزارت نفت دالیل وجود 
 CNG صف های طوالن��ی در پی��ش روی جایگاه های
و افزایش زم��ان س��وخت خودروهای دوگانه س��وز را 

تشریح کرد.
به گ��زارش مهر، آماره��ای س��اخت جایگاه های جدید 
CNG نش��ان می دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون 
روند احداث ایس��تگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده در 

کشور کند و به صورت الک پشتی در حال انجام است.
آمارهای رسمی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
نشان می دهد که تا هفتم مهر ماه سال جاری در مجموع 
تعداد کل جایگاه های CNG به دوهزار و 7۶ باب رسیده 
است که هنوز با دستیابی به برنامه ساخت2550 جایگاه 

گاز فاصله زیادی دارد.
از س��وی دیگر تعطیل��ی جایگاه ه��ای CNG به دلیل 
افزایش هزینه های جاری جایگاه داری، منجر به منفی 
شدن تراز عرضه و تقاضای CNG در کشور شده است، 
به طوری که با وجود تردد حدود ۳/5 میلیون دس��تگاه 
خودروی دوگانه سوز تنها 207۶ باب جایگاه تك منظور 

و دو منظوره CNG در کشور فعال است.

یك فعال بخ��ش خصوصی در صنعت پتروش��یمی با بیان 
 این که نرخ س��ود بانکی بیداد می کند و هیچ کارخانه داری

با بهره 2۳ درصد نمی تواند خ��ودش را اداره کند، گفت: در 
شرایط فعلی بهره بانك باید بین۱0 تا ۱2 درصد باشد.

رجالی با بیان این که عده ای ب��ه دنبال پایین آوردن نرخ ارز 
هستند و توجه ای به تبعات آن نمی کنند، اظهار  داشت: اگر 
چنین اتفاقی بیفتد خیانتی به خیانت های گذشته در حوزه 

اقتصادی افزوده و تولید و صادرات بی معنا می شود.
وی افزود: با وجود این که طی هشت سال گذشته بودجه های 
خوبی را در کشور کسب کردیم، اما در حوزه صنعت، وضعیت 
خوبی نداشتیم و درجا زدیم و منفعتی عاید تولیدکنندگان 
نش��د. این فعال بخ��ش خصوصی در صنعت پتروش��یمی 
 بیان ک��رد: باید از گذش��ته عب��رت بگیریم، چ��را که آقای 
احمدی نژاد س��عی کرد طی هفت س��ال ن��رخ ارز را پایین 
نگه دارد و همین امر س��بب ش��د قیمت ارز واقعی نباشد و 
به یکباره بازار از کنترل دولت و مس��ئوالن اقتصادی خارج 
شد و در ش��رایط فعلی اگر قیمت ارز را پایین بیاوریم، تنها 

واردکنندگان هستند که به سود کالن دست می یابند.
 وی تصریح کرد: اگر نرخ ارز پایین بیاید، افرادی که پول های 
کالن گرفته و بدهی های خ��ود را نیز پرداخ��ت نکرده اند، 

می توانند با سود و زیاد بدهی های خود را پرداخت کند.

بهره وری نفتصادرات نرخ

 فرش دستباف؛
 رونق بازار فرش ايران 

 اصالح مديريت
 شکوفايی اقتصادی   می آورد

 CNG تراز 
منفی شد

 نرخ سود بانکی
 بيداد می كند

اخبار كوتاه

خودرو

4
افزایش قیمت تخم مرغ به شانه ای 13 هزار تومان 

دبیر کانون سراسری پرورش دهندگان مرغ تخمگذار گفت: با حذف ارز مرجع برای واردات خوراک 
مرغ و تعیین نرخ جدید ارز، قیمت هر ش��انه تخم مرغ به بیش از۱۳ هزار تومان افزایش می یابد که 

دولت باید برای کنترل قیمت تمام شده این محصول بسته های حمایتی برای تولید در نظر بگیرد.
رفع تحريم ها در كوتاه مدت 

خيالی باطل است
وزیر امور اقتصاد و دارایی

علی طیب نیا 
اگر امید ببندیم که تحریم ها در آینده نزدیك برداشته و گشایش حاصل 
می شود، خیالی باطل است. تحریم ها نظام بانکی را هدف قرار داده بود، 
اما بانك ملی توانس��ت به خوبی وضعیت خاص خود را مدیریت کند ، به 
 نحوی که در حال حاضر نشانی از تحریم های سخت در این بانك احساس 
 نمی شود.  ضربه ای که دو سال پیش ناشی از فس��اد مالی به بانك وارد 
می شد می توانست بانك را بی اعتبار کند، اما در نهایت عملکرد مثبت 

بانك نجات دهنده آن بود.
دو راهبرد عم��ده دولت یعنی 
 رونق تولی��د و تقوی��ت توان 
ثروت آفرینی کش��ور و حفظ 
ارزش پول ملی در نظام بانکی 
نقش اساسی و کلیدی دارد و 
در عین حال مسأله تأمین مالی 
از اهمیت وی��ژه ای برخوردار 

است.
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هیأت تجاری اتاق اصفهان با دبیرکل ات��اق ملی مالزی دیدار 
و گفتگو کرد.

داتا سید حسین الحبش��ی دبیرکل اتاق ملی مالزی در ابتدای 
این دیدار گفت: مالزی و ایران دو کش��ور مس��لمان و دوست 

هستند.
وی از زندگ��ی200 هزار ایرانی درمالزی خب��ر داد و گفت: دو 
کش��ور ایران و مالزی با توجه به مش��ترکات دینی می توانند 
روابط نزدیك تجاری داش��ته باش��ند. وی به  وجود مشکالت 
پیش روی فع��االن اقتصادی مالزی در تجارت با ایران اش��اره 
 کرد و گفت: برگزاری س��میناری با محوریت سفارتخانه های

دو کشور و فعاالن اقتصادی، می تواند در پیدا کردن راهکارهای 
 اجرای��ی جه��ت افزایش س��طح تج��ارت دو کش��ور کمك 

کند.
وی افزود: برگزاری سمینارهای مشترک با حضور بازرگانان، 
نمایندگان بانك مرکزی و مشاوران حقوقی دو کشور می تواند 
ذهنیت تجارمالزی  و ایرانی را برای توسعه روابط مثبت سازد.

وی انتقال تجربه بازرگانانی که در حال حاضر بین دو کش��ور 
در حال فعالیت اقتصادی هس��تند را یک��ی از بخش های این 

سمینار عنوان کرد.
وی نقل و انتقال وجه از طریق سیستم بانکی دو کشور را یکی 
از مهم ترین مسائل پیش روی تجارت دو کشور عنوان کرد و 

گفت: با برگزاری نشست مش��ترک بین نماینده بانك مرکزی 
ایران  با نماینده۱2 بانك مالزی می توان راهکارهای بانکی را 

جستجو کرد.
 مسعود گلش��یرازی عضو هیأت رییس��ه اتاق اصفهان در این 
جلسه گفت: یکی از مس��ائل پیش روی توسعه  همکاری های 
اقتصادی دو کشور، گش��ایش اعتبار و انتقال الکترونیکی بین 
بانك هاست و این در حالی است که بس��یاری از بانك ها رفع 

تحریم شدند.
وی افزود: تا زمانی که بانك های مال��زی بتوانند با بانك های 
ایرانی همکاری مج��ددی را آغاز کنند، اتاق ه��ای بازرگانی 
دو کش��ور می توانند در تس��هیل فرآیند مبادله تجاری نقش 
مؤثری داشته باش��ند. وی خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین 
اهداف سفر هیأت اتاق اصفهان  به مالزی تالش در جهت حل 

مشکالت بازرگانان است. 
وی ب��ه تجرب��ه موفق هم��کاری ه��ای اقتص��ادی ای��ران با 
چین و هن��د در ش��رایط کنونی اش��اره کرد و گف��ت: درآمد 
 ناش��ی از صادرات نفت ای��ران در یکی از بانك ه��ا نگهداری 
   و از این منابع برای س��ایر واردات بازرگانان ایرانی اس��تفاده 

می شود.
 وی خط��اب به دبی��رکل اتاق مال��زی گفت: ه��م اکنون اگر 
 ب��ازرگان مال��زی بخواه��د کاالی��ی را به ای��ران بفروش��د از 

طریق چین می تواند پول خود را از بانك های چینی دریافت 
کند.

 وی از برگزاری سمینار تسهیل تجارت ایران و مالزی استقبال 
کرد و گفت: در دنیای تجارت، »نه و نمی شود« وجود ندارد و 
باید از تمامی ظرفیت ها برای حل مسائل و مشکالت استفاده 

کنیم. 
گلش��یرازی ای��ران  و مالزی 
و  دوس��ت  دو کش��ور  را 
اس��المی دانس��ت و گف��ت: 
بازرگان��ان  پافش��اری 
 مالزی ب��رای حف��ظ ارتباط

با ایران می توان��د در آینده 
پیام خوب��ی ب��رای افزایش 
 م��راودات تج��اری داش��ته 

باشد. 
وی ضمن دعوت  از مسئولین 
ات��اق مال��زی ب��رای حضور 
هی��أت تج��اری مال��زی در 
 اس��تان اصفهان و آشنایی با 
ظرفی��ت ه��ای اقتص��ادی 
 ای��ن اس��تان  گفت:حضور

هیأت های تجاری و برگزاری نمایشگاه ها می تواند به توسعه 
روابط اقتصادی  کمك کند.   

 محمدرضا رجالی عضو هی��أت نمایندگان ات��اق اصفهان در 
این جلس��ه خواس��تار انتقال تجربه مال��زی در فرآیند جذب 
 توریسم طی دو دهه اخیر ش��د و گفت: با توجه به افزایش نرخ  
 ارز در ای��ران و کاه��ش ارزش ری��ال، ایران ج��زء ارزان ترین 
 کش��ورها برای حضور توریست هاس��ت و همکاری دو کشور

 در تب��ادل توریس��ت م��ی توان��د به توس��عه رواب��ط تجاری 
بینجامد.

وی از برگزاری پانل ایران در کنفرانس گردش��گری و توریسم 
جهان اس��الم خب��رداد و گفت: تج��ار  مالزی م��ی توانند در 
نمایش��گاه جنبی کنفرانس، با ظرفیت های اقتصادی استان 

اصفهان آشنا شوند.
مدیر اجرایی اتاق مالزی در این جلس��ه گفت: در مالزی همه 
 تش��کل های بخش توریس��م  تحت نظر وزارت توریس��م این 
 کش��ور هس��تند که این تش��کل ها ش��امل کلیه انجمن ها و 
ش��رکت های خارجی که خواس��تار فعالیت در حوزه توریسم 

است، می شود.

در ديدار هيأت  تجاری اتاق اصفهان با دبيركل اتاق ملی مالزی مطرح شد؛

راه ابریشمی تازه در بازرگانی ایران و مالزی
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يکی از مسائل 
 پيش روی

  توسعه  
همکاری های 
اقتصادی دو 

كشور، گشايش 
 اعتبار

 و انتقال 
 الکترونيکی 

بين بانک هاست



 »حصار« در
فرشچیان 

 نمود نگارگری
 بر دیوارهای آپادانا

کنسرت گروه حصار به سرپرستی و آهنگس��ازی علی قمصری۱۱ و ۱۲ مهر 
ماه در سالن فرشچیان اصفهان به روی صحنه رفت. علی قمصری در این باره 
گفت: این اجرا از معدود کنس��رت های بی کالمی است که این امکان برایش 
ایجاد شده تا در شهرهای مختلف اجرا شود و به نوعی شناسنامه خاصی داشته 
و مختصاتش طوری اس��ت که مخاطب خاص خودش را پیدا کرده است. این 
نوازنده تار وسرپرست گروه »حصار« با اشاره به اجراهای قبلی اش در اصفهان 
گفت: در دو اجرایی که من با همایون ش��جریان و علیرضا قربانی در س��الن 
رودکی اصفهان داش��تم از وضعیت سالن بس��یار ناراضی بودم.  جای تعجب 
است که اصفهان با این همه پیشینه و غنای فرهنگی هنوز یک سالن مناسب 
برای اجرای کنسرت ندارد، حتی شهرستان هایی که از نظر مالی خیلی ضعیف  

هستند سالن های بهتری نسبت به اصفهان دارند.

اصفهان جلوه گاه هنرهای سنتی و هنر نگارگری است که باید در سایر هنرها 
نمود پیدا کند و شناخت تکنیکی و موضوعی دو س��تون اصلی است که باید 
هنرمندان به آن تکیه کنند. در این نمایش��گاه آثاری که به س��بک گل مرغ 
و تذهیب اس��ت، براس��اس تجربیات به وجود آمده هنرمندان این نمایشگاه  
بر دیوارهای آپادانا میخکوب شده اس��ت. در آثار به نمایش گذاشته شده در 
این نمایش��گاه چوب و چرم و استخوان ش��تر، بک گراند تابلوهای نگارگری 
این هنرمندان شده است که با تکنیک و رنگ روغن، گواش و آبرنگ، زیبایی 
چش��مگیری را خلق کرده اند. ژیال منانی مدیر گالری آپادانا در خصوص این 
نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه40 اثر نگارگری به نمایش گذاشته شده است. 
وی افزود: عالقه مندان به بازدید از این نمایش��گاه می توانند تا ۱7مهر ماه از 

ساعت ۱6 تا ۲0 به گالری آپادانا مراجعه کنند.

یادداشت

روبان سفید

اکران خانگی

هفت

دفتر مشق کاله قرمزی 
علي زارعان مدیر گروه کودک و خردسال شبکه  درباره تولید لوازم التحریر با تصاویر کاله قرمزي و 
سنجد، بیان داشت: دفاتر این برند ایراني - اسالمي به زودي منتشر و طي مراسمي رونمایي خواهد 

شد. وي افزود:این طراحي ها باید به تأیید صاحبان اثر یعني ایرج طهماسب و حمید جبلي برسد.
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 از رقابت 11 فیلمساز
تا اضافه شدن ۹نهاد 

فیلمسازان اصفهانی امسال در بیست و 
هفتمین جشنواره بین المللی کودکان 
و نوجوانان در بخشی ویژه به رقابت با 

هم خواهند پرداخت.
۱۱ فیلم کوتاه که توس��ط فیلمسازان 
جوان مقیم اصفهان تهیه و عرضه شده 
است، در بخشی ویژه مورد داوری قرار 
می گیرند. این فیلم ها عموما در زمانی 
کمتر از بیست دقیقه ساخته شده اند و مسائل و موضوعات مختلفی را 
مورد بررسی قرار داده اند. همچنین 9سازمان و نهاد دولتی و مردمی 
مس��تقر در اصفهان نیز به جمع حامیان جشنواره در بخش جلوه گاه 
امید پیوستند. در آستانه برپایی جش��ن بزرگ ملی کودکان ایرانی، 
بخش، جلوه گاه امید – ویژه داوری س��ازمان ها و نهاد ها – با شکوه و 
رونق هرچه تمام تر به راه خود ادامه می دهد. پس از حضور گسترده 
سازمان ها و نهادهای مختلف،9 س��ازمان و نهاد دولتی و مردمی به 
جمع حامیان این بخش پیوستند. داوران منتخب سازمان های مذکور 
فیلم ها را همراه مردم در سینماهای جشنواره خواهند دید و در مراسم 
اختتامیه ویژه این بخش که به صورت مس��تقل و با حضور مسئوالن 
عالی رتبه کشوری و فرهنگی و هنرمندان سینمای کودک و نوجوان 

برگزار خواهد شد، جوایز خود را به آثار منتخب اهدا می کنند.

غایبان کتاب های درسی 
احم��د بیگدلی نویس��نده پیشکس��وت 
اصفهانی، درباره کتاب های درسی ادبیات 
گفت: کتاب های درسی محلی شده برای 
جوالن دادن ها که این ش��اعر باشد و آن 
یکی نباشد. افتاده اند به جان کتاب های 
درس��ی و هر س��ال چیزی از آن حذف و 
چیزی دیگر به آن اضاف��ه می کنند. این 
درحالی است که کتاب های درسی باید از 
همه جریان ها مبرا باشد و آنچه باید در آنها حاکم باشد، آرمان های فرهنگی 
درست و اخالق گرایی است، نه جریان های سیاسی که فالن نویسنده در 
کتاب های درسی باشد، بعد جایی حرفی بزند و حذف شود. وی خاطرنشان 
کرد: من در این کتاب ها به اس��م نویس��نده ای برمی خورم که اصال او را 
نمی شناسم و نمی دانم چطور ش��ده که این آدم نویسنده شده است، اما 
بسیاری از بزرگان ادبیات ما غایبند، برخی هستند و برخی حذف شده اند. 

تمدن به واسطه برگزاری جشنواره 
اصغر آذربایجانی در بازدید از ستاد اجرایی 
بیست و هفتمین جش��نواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان، س��ینما را 
یکی از ابراز های مهم انتقال آداب  و رسوم 
 و فرهنگ جوامع مختلف ب��ه مردم دنیا 
دانس��ت و اف��زود: برگزاری جش��نواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
در اصفهان می تواند ظرفیتی را ایجاد کند 
که مسئوالن این شهر بتوانند با اس��تفاده از هنر هفتم به  راحتی مباحث 
هویتی و تمدن سازی ایران و ش��هر اصفهان را به دیگرکشورهای جهان 

انتقال دهند.
وی برگزاری جشنواره در اصفهان را فرصت بسیار خوبی برای احیای تمدن 
چند صد ساله شهر اصفهان در عرصه س��ینما و تئاتر عنوان کرد و افزود: 
اصفهان در عرصه هنر هفتم حرف های زیادی در سطح ملی و بین المللی 
برای گفتن دارد و امیدواریم به واسطه حضور این  جشنواره دراصفهان، 

بتوانیم ظرفیت های زیاد این شهر را احیا کنیم.

 »اتاق 311« 
درشبکه نمایش خانگی 

فیلم ویدئویی »اتاق 3۱۱ « به تهیه کنندگ��ی و کارگردانی مجتبی 
بیطرفان وارد شبکه نمایش خانگی شد. 

فیلم ویدئویی »اتاق 3۱۱« که مراحل فنی اش طی ماه گذش��ته به 
پایان رس��یده بود، به تازگی وارد ش��بکه نمایش خانگی شده است. 
تدوین و صداگذاری این تله فیلم به ترتیب توس��ط وحید بیطرفان و 
فرهاد محمدی انجام شده و ساخت موسیقی نیز توسط رضا خسروی 

صورت گرفته است.
داس��تان »اتاق3۱۱« از یک ش��ب 
تا صبح روایت می ش��ود و فعالیت 
اورژانس را ب��ا مضمونی طنز روایت 

می کند.
 قص��ه این فیل��م درباره ی��ک دزد 
بدش��انس اس��ت که پس از آسیب 
دیدن پایش در »اتاق 3۱۱« بستری 
می ش��ود. او یک ش��ب تا صبح در 
اورژان��س م��ی مان��د از طرفی دو 
پزشک کش��یک نیز در این بین به 

اتاق او رفته و... .

سرگردانی هنر آیینی  
گروه فرهنگ- هنرامروز جهان به س��مت یافتن زبانی 
مشترک برای داد  و  ستدهای فرهنگی میان اقوام مختلف 
جهان حرکت می کند، امابه نظر می رس��د ک��ه اگر تنها 
به حفاظت آن کفایت کنیم، یعن��ی آن را در یک تصویر 
موزه ای نگاه داش��ته ایم تا صرفا به نسل های دیگر نشان 

دهیم.
 باورهای ریش��ه دار آیینی و مذهبی در کش��ور ما دارای 
پیشینه ای چند هزار س��اله بوده و همین قدمت به غنای 
آنها افزوده اس��ت. هنر امروز جهان به سمت یافتن زبانی 
مشترک برای داد  وستدهای فرهنگی میان اقوام مختلف 
جهان در حرکت است و آیین های ایرانی به دلیل مفاهیم 
انس��انی و جهان ش��مول خود می توان��د در خط مقدم 
تولی��دات فرهنگی بین الملل��ی قرار گی��رد. هنرمندان 
ایرانی ه��م می توانن��د از این اقیانوس عمی��ق فرهنگی 
 برای تولید آثار متعدد هنری با مهر ایرانی در عرصه های 
 بین الملل��ی بهره ه��ای فراوان��ی ببرند و با اس��تفاده از 
داش��ته های فرهنگی به تثبیت نام فرهنگ ایران همت 

گمارند.
بدیهی اس��ت در گام نخس��ت باید با اتکا به دارایی های 
عظیم فرهنگیمان به جریان سازی در حوزه های هنری 
بپردازی��م و در صورت توفی��ق به انجام ای��ن مهم، حتی 
گام های جهانی ش��دن هنر ای��ران به راحتی برداش��ته 

خواهد شد.
اکنون نیز اگر به فکر تأثیرگذاری و جریان س��ازی هنری 
در کشور و همچنین در س��طح جهان هستیم الزم است 
در کنار نگاه ب��ه اصالت این هنر گوش��ه چش��می نیز به 
کاربردی بودن آن متناس��ب با ش��رایط زمان و مخاطب 
 امروز داش��ت تا هنر آیینی زنده بماند و مخاطب برای آن

 باشد.   آسیب شناس��ی اینکه  آیا باید به هنرهای سنتی 
و آیینی، نگاهی ایس��تا و موزه ای داش��ت ی��ا نگاهی پویا 
 و ب��ه روز؟ چرا که بر اس��اس هری��ک از ای��ن رویکردها، 
خود به خود تمام��ی فعالیت های ما تح��ت تأثیر آن نگاه 

قرار خواهد گرفت. 
این که هنرهای آیینی-سنتی  میراث هر کشوری است و 
بسیاری از کشورها سعی در حفظ آن میراث دارند طبیعی 
 اس��ت،  ولی آیا حفظ آن ب��ه تنهایی کافی اس��ت؟به نظر 
می رسد که اگر تنها به حفاظت آن کفایت کنیم، یعنی آن 
را در یک تصویر موزه ای نگاه داشته ایم تا صرفا به نسل های 
دیگر نشان دهیم. چنین نگاهی موجب می شود آیین ها 
از جریان فعال هنر کنار گذاشته شده و به میراث فرهنگی 

سپرده شوند.

بیس��ت و پنجمی��ن جش��نواره تئاتر 
اس��تانی اصفهان با انتخاب نفرات برتر 
به کار خود پایان داد، اما همچنان حرف 

وحدیث ها به قوت خود باقی است. 
این که آیا این جش��نواره توانس��ت گامی در اعتالی این هنر 
در اس��تان بردارد یا خیر را موکول می کنیم به فرصتی دیگر، 
اما قصد داری��م گفته ها و گالی��ه های ع��ده ای از هنرمندان 
ومسئولین این جش��نواره را بازگو کنیم تا ش��اید سال آینده 

شاهد ضعف ها و کاستی های جاری نباشیم. 
حس��ین عبداله��ی کارگردان نمای��ش منتخب در بیس��ت و 
پنجمین دوره از این جشنواره در خصوص سطح این جشنواره 
نسبت به س��ایر جش��نواره های تئاتر گفت: اس��تقبال از این 
جشنواره به نس��بت سال های گذش��ته بیش��تر بوده است و 
عوامل تئاتر در اصفهان از این جش��نواره و آثار آن اس��تقبال 

زیادی کردند.
وی گفت: در این جشنواره بزرگان تئاتر ایران به عنوان هیأت 
داوران حضور دارند که این امر نش��ان دهنده سطح باالی این 

جشنواره نسبت به گذشته است.
پیمان کریم��ی یک��ی از کارگردانان منتخب در ای��ن دوره از 
جشنواره تئاتر حضور داوران شاخص و پیشکسوت تئاتر در این 
جش��نواره را به فال نیک گرفت و گفت: حضور این بزرگان به 

طور قطع نوید داوری منصفانه را می دهد.
وی با بیان این که،حمایت مالی از هنر تئاتر در اصفهان به خوبی 
صورت نمی گیرد، متذکر ش��د: حمایت مالی و بسترسازی در 
خصوص امکانات برای تئاتر از سوی انجمن هنرهای نمایشی و 
اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان باید صورت بگیرد تا برای توسعه 

تئاتر ایجاد انگیزه کند.
امید نیاز نیز ک��ه با نمایش »مردگان مش��غول کارند« در این 
جش��نواره حضور یافته بود گفت: هماهنگی و حمایت ضعیف 
اداره ارشاد و انجمن هنرهای نمایش��ی اصفهان از هنرمندان 
و کارگردانان این هنر، فش��ار های بس��یاری ب��ر آنها تحمیل 
می کند که موجب سکوت هنرمند یا رجعت آنها به پایتخت و 

یا کشورهای دیگر می شود.
وی گفت: جش��نواره تئاتر اس��تانی در م��دت کوتاهی برگزار 
می شود، اما بعد از آن، موج تئاتر خاموش می شود و حمایت از 

آن به سکوت فرو می رود.
جواد ایزددوست کارگردان نمایش »سال سی ام« نیز  از وضع 
حمایتی در عرصه تئاتر اصفهان گله کرد و گفت: به دلیل عدم 
حمایت مالی از جش��نواره تئاتر از سوی مس��ئوالن، کارهای 
راه یافته به این جشنواره تکراری هستند و در طول سال چند 

بار روی صحنه رفته بودند.
وی تأکید کرد: بودجه تئاتر در اصفهان به نسبت سایر استان ها 

بسیار کم اس��ت و این یک ضعف برای تئاتر اصفهان محسوب 
می شود.

احس��ان فاضلی کارگردان نمایش »خیال ب��ی خیال« نیز که 
برگزیده بیس��ت و پنجمی��ن دوره از تئاتر اصفهان اس��ت در 
خصوص سطح برگزاری این جشنواره ادامه داد: تئاتر اصفهان 
هنوز جایگاه  واقعی خود را نیافته است، چرا که تئاتر اصفهان به 

دلیل ظرفیت های باالی خود باید باالتر از این باشد.
کارگردان تئاتر خیال  بی خیال اذعان داشت: نمایش های خوبی 
در جشنواره تئاتر اصفهان حضور یافته است، اما جای این بود 
که نمایش های بهت��ری از نظر فرم و محتوا در این جش��نواره 

حضور داشته باشد.
معاون هنری س��ینمایی اداره  کل فرهنگ و ارشاد اصفهان در 
پاس��خ به انتقادات و گالیه های تئاتر اصفهان، اظهار داش��ت:  
گروه های نمایش��ی باید برای روشن نگهداش��تن چراغ تئاتر 
به موضوعات مخاطب محور توجه داشته باشند و از این حیث 

درآمدزا باشند.
وی افزود: گروه های تئاتر اصفهان نباید صرفا وابسته به حمایت 
مالی از سوی اداره ارشاد باشد، چرا که وظیفه فرهنگ و ارشاد، 

فراهم سازی بستر و فضا و امکانات برای آنهاست.
علی تمنایی در خصوص وضعیت سالن های اصفهان، گفت: در 
اصفهان دو سالن فرشچیان و تاالر هنر برای گروهای نمایشی 

استفاده می شود که اولویت با گروه های ثبت شده است.
وی افزود: مجتمع استاد فرش��چیان با دریافت اعتبار از سوی 
وزارتخانه تا دو ماه دیگر به عنوان مجموعه تئاتر شهر اصفهان 

افتتاح می شود و در اختیار هنرمندان قرار می گیرد.
معاون هنری س��ینمایی اداره  کل فرهنگ و ارش��اد اصفهان 
در پاس��خ به دالیل تکراری بودن نمایش های منتخب در این 
جشنواره، ادامه داد: براساس آیین نامه و هدف جشنواره استانی 
در سراسر کشور، نمایش هایی پذیرفته می شوند که در طول 

سال حداقل۱5 شب در استان و شهرستان ها اجرا شده باشد.
وی با بی��ان این که، ب��رای جلوگی��ری از تخل��ف و تبانی در 
جشنواره، داوران یک روز قبل از آغاز جشنواره معرفی شدند، 
گفت: از داوران پیشکس��وت و فعال عرصه تئاتر که از س��وی 
وزارتخانه معرفی شده بودند در این جشنواره استفاده شده بود.

اما در پایان آنچه که می توان به عن��وان فصل الخطاب گفت، 
این نکته است که تا زمانی که مسئولین وهنرمندان ما دغدغه 
نداش��ته باش��ند، هنر یک ابزار س��رگرمی و یک وسیله است 
 که  عده ای آن را مایه فخر می دانند وع��ده ای از قبل آن نان 
می خورند وعده ای آن را نش��ان تالش یک سازمان ویک نهاد 
دولتی می نامند که می توانند از این طریق بودجه هایی را نیز 

کسب کنند.
نکته دیگر این که تا زمانی که سالن مناسب برای اجرا در استان 
نداریم بهتر اس��ت صحنه را تعطیل کنیم وجشنواره را زمانی 
برگزار کنیم که هنرمندان  و مس��ئولین ما حرفی برای گفتن 

و گوشی برای شنیدن حرف های مردم خود داشته باشند.

حرف های باقیمانده از بیست وپنجمین جشنواره تئاتر استان 

هنر، وسیله یا دغدغه؟
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گ�روه فرهن�گ-  نقط��ه مقاب��ل بازیگران انگش��ت ش��ماری 
ک��ه در عرص��ه خوانندگ��ی مع��روف ش��دند، ی��ک لیس��ت 
طوالنی از بازیگران و س��وپر اس��تار هایی اس��ت که ش��انس خود 

را امتح��ان کردن��د، ام��ا نتوانس��تند موفقی��ت ه��ای حرف��ه 
 اصل��ی خ��ود را تک��رار کنن��د. چن��د نمون��ه را بهتر بشناس��ید:

»غریبه آش�نا« ب�رزو ارجمن�د: برخالف اغل��ب کاراکتر های 

طنزی ک��ه از ب��رزو ارجمن��د  س��راغ داری��م، وی در موس��یقی 
به دنبال یک ژانر کام��ال جدی رف��ت. او آلبوم »غریبه آش��نا« را 
با اش��عاری از افش��ین عالء، غالمرض��ا محمدی، موالنا، س��هراب 
س��پهری  و با۱0 قطعه دیگر منتش��ر ک��رد. آهنگس��ازان مهران 
س��راجیان،  میراد موحدی و فرید کریمیان بودند و از دکلمه فرید 
 کریمیان  اس��تفاده ش��ده بود. در این آلبوم نوازندگان نام آشنایی

چون مازیار ظهیر الدینی، رضا تاجبخش، میثم مروس��تی،  کریم 
قربانی و  ش��اهرخ پورمیامین  نیز حضور داش��تند، اما هیچ کدام 
 از ای��ن م��وارد نتوانس��تند موفقیتی ب��رای ارجمند خل��ق کنند.

»باران« و »بوی بهش�ت« امین حیایی: نخستین آلبوم امین 
حیایی در سال۱3۸0 منتشر شد که »بوی بهشت« نام داشت. در 
همان سال، فیلمی س��ینمایی به همین نام و به کارگردانی حمید 
رضا محسنی  ساخته شد که در آن، امین حیایی عالوه بر بازی، به 
خوانندگی هم پرداخت. آلبوم »بوی بهشت« ۱3 قطعه داشت که 
محوریت اصلی آن موسیقی متن فیلم بود. آن فیلم سینمایی نسبتا 
موفق بود، اما آلبوم بازیگر نقش اول مرد آن هویت مستقلی نداشت. 
آلبوم »باران« دومین حضور حیایی در عرصه موس��یقی بود که به 
همراه »کویر باند« رقم خورد. »باران« با 9 قطعه و به آهنگس��ازی 
پدرام مرندیز، در بهار س��ال ۸5 راه بازار را پیش گرفت که برخی از 
منتقدان اعتقاد داشتند به جز برخی ملودی های این اثر، نقطه قوت 

دیگری در آن یافت نمی شد. 
 »برگ و ب�اد« و »م�اه می خن�ده« محم�د رض�ا هدایتی:

محمد رضا هدایتی در س��ال۱3۸7 نخس��تین آلبوم خ��ود به نام 
»برگ و باد« را منتش��ر ک��رد. این اثر 9 قطعه داش��ت ک��ه در آن 
هما میر افش��ار، س��ید جواد موس��وی و میالد کزازی ب��ه عنوان 
ش��اعر و  میثم کزازی و ایم��ان حجت در بخش آهن��گ و تنظیم 
حضور داش��تند. دومین آلبوم وی در س��ال۱390 منتش��ر ش��د 
که به زع��م برخی از منتق��دان، آلبوم »ماه می خن��ده« به مراتب 
ضعیف تر از آلبوم اول بود.  این اثر، 9 قطعه داش��ت و ترانه سرایی، 
آهنگسازی و تنظیم توسط رش��ید رفیعی  انجام شده بود. سومین 
 آلبوم هدایت��ی، این روزه��ا مراحل اخ��ذ مجوز را ط��ی می کند.

»روی دیگر« بهرام رادان: از اوایل سال90 زمزمه هایی مبنی بر 
 انتشار آلبوم شخصی »بهرام رادان« شنیده شد. سرانجام با حاشیه ها

و اتهاماتی از جمله شیطان پرستانه بودن پوستر آلبوم، او نخستین 
اثر خود به نام »روی دیگر« را در بهار9۱ منتشر کرد. »روی دیگر« 
شامل ۱۲ قطعه بود و با وجود حضور چهره های مطرحی چون کیوان 
هنرمند و  اندیشه فوالدوند و محبوبیتی که رادان در بین مخاطب عام 
دارد، این آلبوم در فروش و جلب توجه، شکست بزرگی خورد. البته 
تیم سازنده بر این مسأله تأکید داشتند که آلبوم فوق ژانر مخاطبان 

خاصی را شامل می شود و عامه پسند نیست!

نگاهی به حضور بازیگران در عرصه خوانندگی

بازیگران پشت میکروفن 

 دومین آلبوم 
هدایتی در 

سال13۹۰ منتشر 
 شد که به نظر 

برخی از منتقدان، 
 آلبوم »ماه 

می خنده« به مراتب 
ضعیف تر از آلبوم 

اول بود

جمال 
نوروزباقری



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

    وحید زمانی: بهترین خاطره ام 
نایب قهرمانی ذوب آهن در آسیا بود

دید اعضای کادرفنی این بوده که تیم پاس همدان را به لیگ برتر رهنمون 
کنند. وحید زمانی مربی اصفهانی که یکی از اعضای کادر فنی تیم فوتبال 
پاس همدان می باشد با بیان این مطلب اظهار داشت: در اول فصل مجتبی 
خورشیدی سرمربی تیم به همراه دیگر اعضای کادرفنی با توجه به نیاز 
تیم، بازیکن جذب کرد و بازیکنانی را انتخاب نمود که بیش��ترین دقایق 
را در ترکیب تیم هایشان حضور داشتند. وی پیرامون سابقه خود در امر 
مربیگری افزود: بنده نزدیک به12 سال به حرفه مربیگری، آنالیزوری و 
مربی بدنسازی مشغول هستم که می توان به حضور در تیم های اصفهانی 
سپاهان و ذوب آهن اشاره کرد و همچنین تیم ایران اسپورت با مربیگری 
بنده قهرمان استان اصفهان در رده سنی14 سال شد. باید این را اضافه کنم 
که در لیگ کشور و تیم های فوتبال و فوتسال آسیا ویژن سابقه مربیگری 
دارم و بهترین خاط��ره ام برمی گردد به زمانی ک��ه در ذوب آهن بودم و 
این تیم به نایب قهرمانی آسیا رس��ید و اگر قهرمان می شد خوشحالیم 

صدچندان می شد.

  دعوت 27 بازیکن
به اردوی تیم ملی فوتبال بزرگساالن

اس��امی بازیکنان دعوت ش��ده ب��ه اردوی تدارکاتی تیم مل��ی فوتبال 
بزرگساالن از سوی کارلوس کی روش اعالم شد.

به نقل از س��ایت فدراس��یون فوتبال، کادر فنی تیم ملی فوتبال، اسامی 
27 بازیکن دعوت ش��ده به این تیم را اعالم کرد. رحمان احمدی، حامد 
لک، دانیال داوری، مهرداد بیت آشور، حسین ماهینی، پژمان منتظری، 
سید جالل حسینی، امیر حسین صادقی، شجاع خلیل زاده، احسان حاج 
صفی، هاشم بیگ زاده، محمدرضا خانزاده، مهرداد پوالدی، جواد نکونام، 
امید ابراهیمی، آندرانیک تیموریان، محمد نوری، مجتبی جباری، اشکان 
دژاگه، رضا قوچان نژاد، سردار آزمون، کریم انصاری فرد، مسعود شجاعی، 
محمدرضا خلعتبری، علیرضا جهانبخش، یعقوب کریمی و خسرو حیدری 
بازیکنانی هستند که باید امروز یک شنبه رأس ساعت 12  ظهر در هتل 
آزادی خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. اردوی تدارکاتی فوق به 
منظور حضور ملی پوشان برای دیدار مقابل تایلند برگزار می شود. دیدار دو 

تیم ملی ایران و تایلند روز بیست و سوم مهرماه برگزار می شود.

 دو رگه جدید تیم ملی
 بیت آش��ور متولد س��ن خوزه کالیفرنیاس��ت. برخالف داوری، دژاگه و 
قوچان نژاد، بیت آشور پدر و مادری ایرانی دارد که پدر، مسیحی و مادر، 
مسلمان است. او تابعیت ایرانی – آمریکایی دارد، اما بیشتر تمایالتش به 
اجرای سنت های ایرانی است. او می گوید: »ما در خانه سنت های ایرانی 
مانند عید ن��وروز و روزه داری را اجرا می کنیم. پدرم مس��یحی و مادرم 
مسلمان است، او همچنین غذاهای ایرانی را به غذاهای مکزیکی ترجیح 
می دهد و لوبیاپلو غذای محبوبش اس��ت. بیت آش��ور تحصیالتش را در 
رش��ته ارتباطات در دانشگاه س��ن خوزه کامل کرده است. بیت آشور در 
دبیرستان»لالند« مشغول به تحصیل شد و چهار سال برای تیم دانشکده 
سن دیگو فوتبال بازی کرد. او در سال های 2007و 2008 برای تیم سن 
خوزه فراگ در USL بازی کرده اس��ت. بیت آشور در دهم آپریل2010 
در دیدار برابر »ش��یکاگو فایر« با پیراهن تیم »ارت کوئکس«، نخستین 
بازی حرف��ه ای اش را انجام داد و14روز بعد براب��ر چیواس موفق به ثبت 
نخستین گل حرفه ای اش شد. او در سال2012 به عنوان یکی از بازیکنان 
منتخب لیگ آمریکا موسوم بهMLS انتخاب شد و برابر چلسی90دقیقه  

به میدان رفت.

 فیفا نام خلیج فارس را حذف
 و از خلیج عمان استفاده کرد

 فدراس��یون جهانی فوتبال نام خلی��ج فارس را حذف ک��رد و در معرفی 
تیم های ایران و امارات به همسایگی با خلیج عمان اشاره کرده است.

در شرایطی که فیفا نام خلیج فارس را به رسمیت شناخته بود و در نقشه 
و معرفی تیم های ایران و امارات به خلیج فارس اشاره کرده بود، به یکباره 
در اقدامی جدید نام خلیج فارس را حذف کرد. بر این اساس فدراسیون 
جهانی فوتبال در قس��مت معرفی تیم های ایران و امارات به همسایگی 
کشورمان و این کشور عربی با  خلیج عمان اشاره و نام خلیج فارس را حذف 
کرده است. به نظر می رسد در این باره رایزنی و کارشکنی عرب ها جواب 

داده  و آنها موفق شده اند نام خلیج همیشه فارس را حذف کنند.

  برگزار ی کنگره کشوری
 پزشکی ورزشی در تهران 

نهمین کنگره کش��وری پزش��کی ورزش��ی به م��دت دو روز در تهران 
برگزار خواهد شد. قرار است همزمان با این کنگره، نمایشگاه تخصصی 
 پزشکی ورزشی هم برگزار ش��ود. به گزارش مهر، هتل المپیک میزبان

ش��رکت کنندگان در نهمین کنگره کشوری پزش��کی ورزشی است که 
طی روزهای 18 و19مهرماه برگزار خواهد شد. در این کنگره که توسط 
فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار می شود، جدیدترین اطالعات پزشکی 

ورزشی جهان توسط کارشناسان ارشد  سراسر کشور ارایه خواهد شد. 

شرایط خوبی نداریم
محمد طاهری

 ملی پوش تیم فوتسال گیتی پسند
ش��رایط خوبی نداریم. برای بازی با دبیری تبریز چند بازیکن مصدوم و 
محروم داشتیم و با این ش��رایط نتیجه بدی را مقابل تیم تبریزی کسب 

نکردیم.
50 درصد تیم را در اختی��ار نداریم و به دلیل ع��دم حضور چند بازیکن 
مصدوممان نیز فشار بیشتری روی سایر بازیکنان تیم می آید که به زودی 
این مشکل تیم ما حل می شود. در خصوص این که کار باشگاه گیتی پسند 
درس��ت بوده که بازیکنانش را در اختیار تیم ملی قرار نمی دهد یا نه، به 
هر ترتیب شرایط باشگاه به 
گونه ای پی��ش رفته که این 
تصمیم گرفته شده و به دلیل 
وجود بازیکنان مصدومی که 
تیم ما دارد چنین تصمیمی 
گرفته ش��ده اس��ت، اما به 
 امید خدا این مشکالت نیز 

به زودی حل می شود.

کرانچار: 

 باید سپاهان را 
به مسیر قهرماني بازگردانیم

  س��رمربي تی��م فوتب��ال س��پاهان با اش��اره ب��ه تعطیلي 
دو هفته اي لیگ برتر تا قبل از آغاز مسابقات هفته سیزدهم 
گفت: در این تعطیالت باید ف��رم بازیکنان را بهتر کنیم و تا 

قبل از بازي با سایپا، تیم را به مسیر قهرماني بازگردانیم.
به گزارش ایرنا، زالتکو کرانچ��ار در کنفرانس خبري پس از 
دیدار با مس کرمان افزود: از قبل مي دانستیم که مقابل مس، 

بازي سخت و پرفشاري در پیش داریم.
وي افزود: تی��م مس به رغم این که در ته ج��دول قرار دارد، 
اما از توانایي خوبي برخوردار اس��ت و به نظرم این تیم هنوز 
قدرت واقعي را در لیگ برتر به دست نیاورده و خود را نشان 

نداده است.
سرمربي سپاهان در عین حال تصریح کرد: تیم ما در دیدار 
با مس کرمان س��ازماندهي خوبي داشت، اما نسبت به بازي 
قبلي از سرعت کمتري برخوردار بود و نتوانست موقعیت هاي 

خطرناکي را بر روي دروازه مس به وجود آورد.
وي افزود: در این دیدار فقط غالمي دو موقعیت گل به دست 
آورد که این موقعیت ها را نیز از دست داد و فکر مي کنم مس 

سزاوار گرفتن یک امتیاز این دیدار بود.
کرانچار با اش��اره به خنثي ش��دن حمالت تیمش توس��ط 
مدافعان مس کرمان، اظهار داش��ت: این مسأله براي تیمي 
مثل سپاهان خوب نیست. وي درباره تشویق آرش افشین 
از سوي تماشاگران سپاهان از دقایق ابتدایي مسابقه، گفت: 
من با این بازیکن بارها صحبت کردم، ولي این بازیکن آمادگي 
حضور90 دقیقه اي در ترکیب تیم را ندارد، چون بعد از بازي 
هفته دوم مقابل استقالل تهران دچار یک بیماري ویروسي 

شد و همین مسأله بدن او را ضعیف کرد.
سرمربي تیم فوتبال س��پاهان افزود: افشین حتي در دیدار 

قبلي مقابل ذوب آهن نیز کیفیت خوبي از خود نشان نداد.
وي توضی��ح داد: آرش افش��ین در اوایل ای��ن هفته به من 
گفت که مصدومیتی جزئي در قوزك پ��ا دارد، اما من از این 
موضوع آگاه بودم که وي مصدوم نبود و به مصدومیت تظاهر 
کرد. س��رمربي تیم فوتبال س��پاهان تاکید کرد: فشارهاي 
بیروني، نمي تواند بر تصمیم��ات من تاثیر بگذارد چون من 
تیم را تمرین مي دهم. تیم فوتبال س��پاهان عصر جمعه در 
 هفته دوازدهم لیگ برتر باش��گاه هاي کش��ور در ورزشگاه 
فوالد شهر مقابل تیم قعرنشین مس کرمان با نتیجه مساوي 

بدون گل متوقف شد.

زاویه

6
نام اسپانسر تیم ملی فوتبال مشخص شد

نام حامی مالی تیم ملی فوتبال در مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا و جام جهانی 2014 مشخص 
شد. روز جمعه مراسم معرفی اسپانسر تیم ملی فوتبال ایران در هتل آکادمی فوتبال برگزار  شد.  این  

حامی تیم ملی ارس خودرو است.

 جودوي کشورمان در ادامه فراز و نشیب هاي خود، این روزها 
با چالش��ي که بین قهرمان آس��یا و کاپیتان تیم ملي با رییس 

فدراسیون به وجود آمده است، دست و پنجه نرم مي کند.
به گزارش ایرنا، در سال هاي اخیر به سختي مي توان روزي را به 
یاد آورد که این رشته المپیکي حاشیه نداشته باشد و در مسیر 

موفقیت حرکت کند.
پس از تغییرات متوالي و روزهاي ناآرامي که جودو داشت، اواخر 
سال90 محمدعلي رستگار به عنوان سرپرست منصوب شد تا 
شاید بتواند کشتي جودو را به س��احل آرامش برساند.هرچند 
وي و همکارانش تالش هاي زیادي را انجام مي دهند و در چند 
رقابت نیز نتیجه نسبتا خوبي گرفته اند، ولي این کشتي اسیر 

طوفان هاي پیاپي و در برخي مواقع خود ساخته شده است.
در ماه اخیر فدراس��یون جودو به طور مرتب اسیر حاشیه بوده 
اس��ت که از کتک خوردن داور سرش��ناس توس��ط یک مربي 
بداخالق آغاز شد و به استعفاي دور از انتظار مهدي درخشنده 
از دبیري فدراسیون و سپس رفتن یک مربي و دو جودوکار به 

لبنان براي حضور در تیم ملي این کشور ختم شد.
اواخر هفته گذش��ته ق��رار ب��ود محمدعلي رس��تگار رییس 

فدراس��یون و محمدرضا رودکي کاپیتان س��ال هاي گذشته 
تیم ملي که در رس��انه ها اعالم کرده بودند از خیلي مس��ائل 
 آگاهي دارند در برنامه اي تلویزیوني حاضر شوند و پاسخگوي 

شائبه هاي به وجودآمده باشند.
شنیده مي شود رییس فدراسیون جودو با حضور در استودیو 
برنامه تلویزیوني و زماني که از حضور رودکي باخبر مي ش��ود 
به این مسأله اعتراض کرده و در نهایت موجب شده رودکي در 

برنامه حضور نداشته باشد.
در این خصوص محمدرض��ا رودکي در گفتگو ب��ا ایرنا اظهار 
داش��ت: از طرف این برنامه ب��ا من تماس گرفته ش��د تا راهي 
استودیو ش��ده و در برنامه اي که رس��تگار نیز حضور دارد به 
شفاف س��ازي بپردازیم، اما رییس فدراس��یون وقتي متوجه 
حضورم ش��د اعتراض کرد و معتق��د بود م��ي خواهند وي را 

خراب کنند.
رودکي ادامه داد: م��ن نیز ایمیل هایي که رس��تگار به رییس 
فدراسیون لبنان زده بود را در اختیار مجري برنامه قرار دادم و 

از حضور در این برنامه منصرف شدم.
وي گفت: رییس فدراس��یون جودو تا چن��د روز پیش مدعي 

بود که من دروغگو هس��تم و وي از حضور جودوکاران ایراني 
در لبنان خبر ندارد، اما در همین برنام��ه زنده اعالم کرده که 
از ابتدا در جریان بوده و ازطریق ایمیل شخصي خود با رییس 

فدراسیون لبنان مکاتبه مي کرده است.
رودکي ادامه داد: چنانچه صندلي مدیریت فدراس��یون براي 
مسئوالن، خیلي مهم اس��ت، من از این ورزش خواهم رفت تا 
خیلي راحت اش��تباهات خود را تکرار کنند و کسي نیز حرفي 
نزند. وقتي دوستان نمي خواهند قهرمان خود را ببینند و با او 

حرف بزنند چرا باید در این رشته فعالیت کنم؟
وي افزود: مشکالت جودو بسیار زیاد است و متأسفم که با یک 

مدال برنز جشن مي گیرند و از واقعیت ها فرار مي کنند.

رس�تگار:با حض�ور ج�ودوکاران ای�ران در لبنان 
موافقت نکرده بودیم

رییس فدراسیون جودو نیز درخصوص مسائلي که این روزها 
باعث به وجودآمدن حواشي زیادي براي این رشته شده است، 
گفت: با حضور جودوکاران نوجوان ایران در لبنان موافق نکرده 
بودم و برخي دوستان برایم س��ناریو چیده بودند که به هدف 

خود نرسیدند.
محمدعلي رس��تگار اظهار داش��ت: رییس فدراس��یون لبنان 
درخواس��ت کرد تا  دو جودوکار نوجوان ایران راهي این کشور 

شوند تا در تیم ملي لبنان رقابت کنند.
رییس فدراسیون جودوي ایران عنوان کرد: متأسفانه زماني که 
از جهاني برزیل بازگشتیم، متوجه شدم که محمد منصوري به 
همراه دو جودوکار نوجوان ایران راهي لبنان شده اند، درحالي 
که ما هی��چ موافقتي نکرده بودیم و کوچ��ک ترین اطالعي به 

مسئوالن فدراسیون ایران داده نشده بود.
رستگار گفت: متأسفم که محمدرضا رودکي و محمد منصوري 
که خودشان اعتراف کرده اند با هزینه ش��خصي براي رایزني 
 با فدراس��یون هاي آس��یایي راهي تایلند ش��ده بودند، برایم

سناریو چیني کرده اند که به هدف خود نیز نرسیدند.
وي ادامه داد: فدراس��یون جهاني نیز از فدراسیون ایران تشکر 

کرد که مسائل را صریح براي آنان مطرح کردیم.
رییس فدراسیون جودوي ایران افزود: با مشکالت مالي فراواني 
که داریم، اردوي هاي تیم مل��ي را یک روز هم تعطیل نکردیم 
و در مسابقات مختلف به میدان رفتیم و امیدوارم همین روش 

با حمایت هاي وزارت ورزش و کمیته ملي المپیک ادامه یابد.
وي درخصوص تیم هاي جوانان و نوجوانان گفت: تیم جوانان 
ایران با هدایت عطاءاهلل عباس نژاد و با حضورچهار ورزش��کار 
راهي جایزه بزرگ ازبکستان شد. ما ریسک پذیر هستیم چون 

به کارمان اعتقاد داریم و انتقادها را به جان مي خریم.
رس��تگار درخصوص کناره گیري مهدي درخشنده از دبیري 
فدراسیون جودو نیز گفت: مشکالت و اختالف نظرات کوچکي 
وجود داشت که قابل حل بود و حتي این مسأله را به ایشان اعالم 

کردم، اما ایشان تصمیم خود را گرفته بود.

جودو و روزهاي بدون آرامش

 رودكي: مي روم تا جودو بماند براي آقايان
 رستگار: برايم سناريو چیده بودند
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ورزش در ارتش 
جایگاه ویژه اي دارد

 باالترین پیشنهاد 
7 میلیارد تومان بود

امیر سرتیپ دوم ستاد رضا جهادي ارس��ي در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشي 
خانواده کارکنان ارتش جمهوري اس��المي ایران در اصفه��ان، گفت: ارتش 
اسالمي ایران ارتشي والیتي و مردمي اس��ت و تقویت ایمان، اخالق و نیروي 

جسماني را همواره در دستور کار خود قرار داده است.
 وي ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه فعالی��ت ه��اي فرهنگ��ي و ورزش��ي هم��واره در 
برنامه ریزي هاي ارتش وجود دارد، افزود: ارتش جمهوري اسالمي ایران عالوه 

بر کارکنان خود، توجه ویژه اي به خانواده آنها نیز دارد.
ارشد ارتش در منطقه اصفهان ادامه داد: امسال ارتش منطقه اصفهان میزبان 
دو برنامه بزرگ فرهنگي و ورزشي بود که اولین آن برگزاري مسابقات قرآني 

نیروي زمیني ارتش بود که با باالترین کیفیت برگزار شد.

عباس ترابیان در خصوص انتخاب ش��رکت ارس خودرو به عنوان اسپانس��ر 
تیم های ملی اظهار داش��ت: امیدواریم این یک قدم مؤثر برای رشد و اعتالی 
فوتبالمان باشد و امیدواریم این احساس به وجود بیاید که فدراسیون و اسپانسر 

در یک قایق هستند و بدون مشکل به کار خود ادامه بدهند.
رییس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال درباره تعهد فدراسیون به شرکت ارس 
خودرو گفت: تمام مواردی که در قراردادهای قبلی وجود داشت، شامل حال 
این قرارداد هم می شود. ترابیان در پاسخ به این سؤال که آیا مبلغ 15 میلیارد 
تومان برای یک سال تیم ملی کم نیست، گفت: باالترین رقمی که از یک شرکت 
شناخته شده به ما پیشنهاد شده بود، مبلغ هفت میلیارد تومان بود، ولی همین 

که ما موفق شدیم این مبلغ را به15میلیارد برسانیم کار ارزنده ای بوده است.

کاستا در اسپانیا 
ویسنته دل بوسکه دالیل غیبت دیگو کاستا را که در روزهای اخیر تیتر 
رسانه ها را به خود اختصاص داده، توضیح داد و گفت: این یک مسأله 
ورزشی است؛ فهمیدیم که او می تواند در تیم ملی اسپانیا بازی کند، 

اما پس از این که کارها درست شد، زمان ما به پایان رسید.

مجسمه زیدان - ماتراتزی در قطر 
مجسمه مش��هور ضربه س��ر زین الدین زیدان به سینه مارکو 
 ماتراتزی در ج��ام جهانی2006 س��اخته ع��ادل عبدالصمد

 در قطر به نمایش عمومی درخواهد آمد.

مسابقات لیگ تنیس روی میز 
مس��ابقات لیگ تنیس روی می��ز در فصل جدید با 
شیوه ای متفاوت از گذش��ته برگزار خواهد شد، به 
طوری ک��ه دیداره��ای پلی آف تعیی��ن کننده تیم 

قهرمان خواهد بود.
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پس از ب��ازی با مس، آرش افش��ین 
مهاجم تی��م س��پاهان ب��ا ناراحتی 

رختکن تیمش را ترك کرد.
 این خب��ری بود ک��ه پ��س از پایان 
مسابقه سپاهان و مس کرمان خیلی 
زود روی بعضی از سایت های خبری 
رفت که زالتک��و کرانچار س��رمربی 
س��پاهان پیرامون این مسأله گفت: 
وقتی م��ا س��ه تعویضم��ان را انجام 
دادیم، افشین به من گفت می خواهد 
 به رختک��ن ب��رود، اما این اج��ازه را

 ندادم. 
او هم به نوعی قهر کرد و این وظیفه 
هر بازیکنی اس��ت که وقتی جزء 18 
نفر است روی نیمکت بنشیند، ضمن 
این که این حق هر بازیکنی هم هست 
که پس از پایان بازی ورزشگاه را ترك 

کند.
 ای��ن م��ی توان��د زن��گ خط��ری 
 ب��رای س��پاهان باش��د که پ��س از 
یاغی گری مجتبی جب��اری، اکنون 
نوبت آرش افش��ینی ش��ود که اصال 
تحمل نیمکت نشینی ندارد.کادرفنی 
و سرپرست باید هرچه سریع تر این 

موضوع را برای بازیکن��ان پر مدعا و 
میلیاردی باز کنند که تنها سرمربی 
حق این را دارد که مشخص کند چه 
بازیکنی بازی کند و چه بازیکنی روی 

نیمکت و حتی روی سکوها بشنید!
 اگر مس��ئوالن باش��گاه نتوانند این 
حاش��یه ها را خنثی کنن��د به بمبی 
تبدی��ل خواهد ش��د و ب��ه بازیکنان 
دیگ��ری همچون ش��هاب گ��ردان 

سرایت می کند. 
در ب��ازی با م��س کرمان مش��اهده 
کردیم که احس��ان حاج صفی زمانی 
که ش��ماره پیراهن خود را روی تابلو 
داور چه��ارم دی��د اعت��راض نصف و 
نیمه ای با حرکات دست به کادر فنی  
نشان داد. آیا مسئوالن سپاهان برای 
کسب درآمد و دور کردن حواشی از 
تیم، این بازیکنان را همچون جباری 
از دست می دهند و یا جریمه ای برای 
بازیکنانی که تابع تصمیم سرمربی در 

نظر می گیرند؟
بای��د منتظ��ر بمانی��م و ببینیم که 
مسئوالن سپاهان چه تصمیماتی را 

درباره بازیکنان پرمدعا می گیرند. 

سومین دوره مسابقات بولینگ جام اصحاب رسانه

نمره قبولی در کارنامه هیأت بولینگ
 تصمیمات مسئوالن سپاهان
 پیرامون بازیکنان پرمدعا

هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان که به تازگی مجمع 
عمومی خود را برای انتخاب رییس جدید پشت سر گذاشته 
است، همچون دوسال گذشته اقدام به برگزاری سومین دوره 

مسابقات بولینگ اصحاب رسانه نمود.
برگزاری این رقابت ها که هرس��اله با ش��کوه و نظم خاصی 
برگزار می شود، این بار نیز به همت مسئولین هیأت بولینگ 
و بیلیارد اس��تان و در رأس آن کامران ارباب زاده به عنوان 
رییس هیأت با برنامه ریزی مناس��ب و با اس��تقبال پرشور 
اصحاب رس��انه روز جمعه12مهرماه، در سالن خانوادگی 

بولینگ جی برگزار شد.
 البته جای فینال همچون س��ال گذش��ته در ای��ن دوره از 
رقابت ه��ا خالی بود، اما به واس��طه افزایش تع��داد تیم ها 

ب��ه نس��بت پارس��ال و وقت ک��م این 
مهم، امس��ال در ج��دول مس��ابقات 
دیده نش��د، اما در مجموع و به نسبت 
دوس��ال گذش��ته از نظ��م و انضباط 
 بیش��تر و تغییراتی در نحوه برگزاری و 
امتیاز دهی برگزار شد که تقریبا رضایت 
خاطر اکثر اهالی رسانه را در پی داشت.

بولینگ، یک ورزش خانوادگی 
و سالم است

رییس هیأت بولینگ و بیلیارد استان 
اصفهان گفت: برخی دید خوبی نسبت 
به رشته بولینگ و بیلیارد ندارند، اما این رشته های ورزشی 
خانوادگی هس��تند که همه اعضای یک خانواده می توانند 
در کنار یکدیگر انجام بدهند.کامران ارباب زاد ه در مراس��م 
اختتامیه سومین دوره مسابقات بولینگ جام اصحاب رسانه 
اظهار داشت: یکی از هدف های اصلی برگزاری جام بولینگ 
آشتی دادن جامعه با این رشته مفرح و جذاب است. وی با 
انتقاد از رویکرد برخی از افراد نسبت به رشته بولینگ تصریح 
کرد: در جامعه ما دید خوبی نسبت به رشته بولینگ وجود 
ندارد و رسانه ها می توانند با اطالع رسانی درست، این دید را 
تغییر بدهند. رییس هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان 
افزود: بولینگ رشته ای خانوادگی است که تمام اعضای یک 
خانواده می توانند در کنار یکدیگر در محیطی سالم به انجام 

آن بپردازند. وی با اشاره به برگزاری مسابقات بولینگ جام 
اصحاب رسانه بیان کرد: در نظر داشتیم اصحاب رسانه را یک 
روز فارغ از تمام دغدغه های خبری کنار یکدیگر جمع کنیم.

انتظار حمایت بیشتری از رسانه  ها داریم
غالمعلی ابراهیمی در مراسم اختتامبه این مسابقات اظهار 
داشت: از هیأت بولینگ و بیلیارد برای برگزاری این مسابقه 
که اصحاب رس��انه را گرد هم آورده است، تشکر می کنم و 

امیدوارم تبعات مثبت آن شامل حال ورزش شود.
وی ادامه داد: برخی رس��انه ها منتقدان خوبی هستند، اما 

برخی دیگر از رسانه ها نیز شیطنت هایی انجام می دهند.
معاون ام��ور توس��عه ورزش اداره ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان افزود: در شرایط فعلی که تهاجم فرهنگی با قدرت 
به دنبال مقاصد خود است، ورزش یکی از راه های مقابله با 
این مسائل است و رسانه ها باید با جدیت بیشتری به انجام 
وظایف خ��ود بپردازند. این مس��ئول با ابراز خرس��ندی از 
برگزاری مسابقات ویژه اصحاب رس��انه تأکید کرد: تمایل 
زیادی داریم تا رسانه ها را نیز به طور مستقیم درگیر ورزش 
کنیم و به هیأت های دیگر نیز پیشنهاد برگزاری مسابقات 
مشابه را داده ایم. به گفته ارباب زاده 30 تیم از آقایان و 24 
تیم از بانوان خبرنگار در این مسابقات حضور داشتند که در 
پایان، تیم بولینگ روزنامه اصفهان زیبا در بخش مردان به 
عنوان قهرمانی رس��ید.  در بخش بانوان نی��ز تیم اداره کل 

ورزش و جوانان به عنوان نخست رسید. 
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خريد 24 هزارتنی گندم 
ازگندمكاران

مديرعام��ل ش��ركت غل��ه و خدم��ات بازرگاني منطقه10 كش��ور 
گف��ت: امس��ال24 ه��زار ت��ن گن��دم ازگندم��كاران چهارمحال 
وبختياري خريداري ش��د. محس��ن ضيايي اف��زود: از ابتداي فصل 
خريد اي��ن محصول تاكن��ون24 هزار ت��ن گندم م��ازاد بر مصرف 
 از گندم��كاران چهارمح��ال و بختي��اري ب��ه ص��ورت تضمين��ي 

خريداري شد.
 سال گذشته به دليل خشكس��الي هاي پي در پي، آفات و امراض و 
كاهش توليد، فقط50 تن گندم از كشاورزان چهارمحال و بختياري 
خريداري و گندم مصرفي مردم اين استان نيز از استان هاي فارس و 

خوزستان خريداري و ذخيره سازي شد.

»فنجان آبی« در  بیست و دومین 
جشنواره سراسری تئاتر ماه  

ريي��س ح��وزه هن��ری چهارمح��ال و بختي��اری گف��ت: »فنجان 
 آب��ی« ب��ه بيس��ت و دومي��ن جش��نواره سراس��ری تئات��ر م��اه

 راه يافت.
 حجت اهلل شيروانی اظهارداش��ت: اين نمايش با حضور در همايش 
منطقه ای تئاتر ياس��وج و با رقابت با 8 گروه نمايش از اس��تان های 
ف��ارس، كهگيلويه و بويراحمد، خوزس��تان و بوش��هر توانس��ت به 
جشنواره سراس��ری تئاتر ماه راه پيدا كند. وی اظهارداشت: نمايش 
»فنجان آبی« يكی از داستان های مجموعه كتاب »تو ميگی من     اون 
را كشتم « نوشته احمد غالمی است كه توس��ط سولماز همت زاده 

كارگردانی شده    است. 
  يادآور می شود، بيست و دومين جشنواره تئاتر »  ماه« با حضور 8  اثر 
برگزيده از استان هاي چهارمحال و بختياري، يزد، خراسان رضوي، 
لرستان، اردبيل وخوزستان از22 تا 29 مهر به ميزبانی حوزه هنری 

در تهران برگزار می شود.

توزيع محصوالت باغی سامان 
مطلوب نیست

 فرمان��دار شهرس��تان س��امان گف��ت: شهرس��تان س��امان
40 درصد باغات اس��تان را دارد، اما متأس��فانه  تاكن��ون در توزيع 
 محص��والت باغ��ی اين شهرس��تان ب��ه گون��ه اي شايس��ته عمل

 نشده است.
اس��ماعيل قرباني در جمع خبرنگاران استان در روستاي ياسه چاي 
با بيان اين كه شهرستان س��امان40 درصد باغات اس��تان را دارد، 
خاطرنش��ان كرد: توليد12 درصد بادام كش��ور بالغ بر 25 هزار تن، 
42 هزار تن هلو و 500 ت��ن توليد گردو از عم��ده محصوالت باغي 

شهرستان سامان است.
وي با اشاره به قابليت اقتصادي مطلوب استان و همچنين شهرستان 
سامان، تصريح كرد: روستاهاي استان مي توانند منبع درآمد و محل 
توزيع محصوالت باغي و كشاورزي باشند و در راستای توسعه اقتصاد 

استان نقش مؤثری را ايفا كنند.

اخبار کوتاه
کمک 1/5 میلیارد ریالی نیکوکاران به مددجویان بروجنی

مدير كميته امداد امام خمينی شهرستان بروجن گفت: خيران و حاميان ايتام اين شهرستان 
از ابتدای امسال تاكنون بيش از يک ميليارد و 500 ميليون ريال به مددجويان تحت حمايت 

اين نهاد كمک كردند.
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شهردار شهركرد با اشاره به اين كه مديريت شهری 
برای حل مشكل آب چهارمحال و بختياری اهتمام 
ويژه ای دارد، گفت: ت��الش و همكاری جدی مردم 
و مس��ئوالن برای حل مش��كل آب اس��تان بسيار 

ضروری است.
به گزارش خبرگ��زاری فارس از ش��هركرد، نوراهلل 
غالميان در حاشيه نشست هم انديشی آب استان 
كه در شورای اسالمی ش��هركرد برگزار شد، اظهار 
داش��ت: انتق��ال آب از طريق تونل ه��ای گالب و 
بهشت آباد به خارج از استان، بی شک كاهش منابع 
آبی  شهركرد را به دنبال دارد و اين معضل در كند 
شدن رشد و توسعه اين شهر تأثيرگذار است. وی با 
بيان اين كه استان از پتانسيل خوبی در زمينه منابع 
طبيعی برخوردار است، افزود: الزم است تا مجموعه 
مردم و متخصصان اس��تان با تعامل و همكاری در 
مسير پيش��برد اهداف اين اس��تان حركت كنند.

غالميان، توزيع ناعادالن��ه آب را مهم ترين دغدغه 
مردم اين اس��تان عنوان كرد و گفت: در اين راستا 

نيز حساسيت های مردمی بس��يار باال رفته است و 
مسئوالن و مردم استان حركت در چارچوب قانون را 
خواستار هستند. شهردار شهركرد با اشاره به اين كه 
چهارمحال و بختياری حدود11 درصد از كل منابع 
آبی كشور را دارد، تصريح كرد: اما متأسفانه با اين 
همه منابع آبی چشمگير، استان در بخش های امور 
شهری، صنعت، خانگی و كشاورزی با مشكل كم آبی 
روبه رو است. غالميان خاطرنشان كرد: محور توسعه 
پايدار، شهروند سالم است و سالمت شهروندان در 

گرو بهره مندی از آب آشاميدنی مطلوب است.

 بح�ران آب، حی�ات مردم ش�هرکرد را 
تهديد می کند

عضو شورای اسالمی شهر ش��هركرد گفت: بحران 
آب، حي��ات مردم ش��هركرد را با خط��رات جدی 
تهديد می كند. حميد فتح الهی اظهار داشت: تالش 
شورای چهارم  شهركرد اين است كه با يک اتحاد و 
همراهی همه جانبه با مسئوالن استان، گام مهمی 

در راستای رشد و توسعه ش��هر برداشته شود. وی 
افزود: در همين راستا برنامه های متعددی از سوی 
اعضا تدوين و تعريف ش��ده اس��ت كه با عملياتی 
كردن آن شهركرد به س��مت رشد و توسعه شتاب 
بيش��تری می گيرد.فتح الهی در ادامه با اش��اره به 
مسأله آب اس��تان، تصريح كرد: يكی از مهم ترين 
زيرساخت های الزم برای رشد و توسعه هر منطقه ای 
برخ��ورداری از منابع آبی اس��ت و اين اس��تان در 
حالی كه در گذش��ته دارای منابع سرش��ار آبی به 
واسطه بارندگی ها بوده، اما در حال حاضر با بحران 
روبه رو اس��ت. نايب رييس ش��ورای اسالمی مركز 
چهارمحال و بختياری با بيان اين كه در حال حاضر 
دشت شهركرد، ممنوعه اعالم شده است، گفت: به 
سبب برداشت بيش از حد آب از اين دشت، شاهد 
خشک شدن آن هستيم و اين می تواند حيات مردم 

شهركرد را به خطر اندازد.
فتح الهی ب��ر ضرورت توقف پروژه ه��ای انتقال آب 
از اس��تان تأكيد كرد و اف��زود: بر اس��اس نظرات 

كارشناس��ان مربوط��ه، اين ام��ر به طور ش��فاف 
مش��خص ش��ده كه روش انتقال آب به شيوه حفر 
تونل مشكالت و خطرات زيست محيطی ناگواری 
به بار می آورد. وی خاطرنشان كرد: تالش شورای 
اسالمی  شهركرد بر اين است تا در چارچوب قانون 
و با بهره گيری از نظرات كارشناسان و متخصصان 
امر به دنبال احقاق حقوق به حق مردم استان باشد.

رفع مس�أله آب؛ اولويت ش�ورای شهر 
شهرکرد

رييس شورای شهر شهركرد گفت: رفع مسأله آب 
چهارمحال و بختياری در رأس برنامه های اين شورا 
قرار دارد. محمدرضا بياتی اظهار داش��ت: جايگاه 
شورا اين امر را بر ما تكليف می كند كه عالوه  بر توجه 
به جايگاه ش��هركرد به عنوان مركز استان به ساير 
مناطق و شهرستان ها نيز در راستای تأمين منافع 
استان توجه كنيم. وی افزود: شهركرد هم اكنون با 
دارا بودن160 هزار نفر جمعيت، يک پنجم جمعيت 
استان را به خود اختصاص داده و اين می طلبد تا به 

اين منطقه توجه ويژه ای شود.
بياتی بر ض��رورت تعامل با ادارات و دس��تگاه های 
دولتی و رسانه های اين اس��تان تأكيد كرد و گفت: 
رشد و توسعه اس��تان می طلبد كه همه دستگاه ها 
و نهادهای مؤثر و صاحب نقش با تعامل و همراهی 
يكديگر گام های اساسی برای رفع مشكالت استان 
بردارند. رييس شورای شهر شهركرد، مسأله آب را 
يكی از مهم ترين مش��كالت مردم استان دانست 
و تصريح ك��رد: بحران آب در اس��تان بس��ياری از 
زيرساخت های رشد و توسعه را تحت الشعاع خود 
قرار داده و يكی از مهم ترين مطالبات مردم اين است 

كه اين موضوع سريع تر برطرف شود.
بياتی با اشاره به طرح های تونل گالب و بهشت آباد، 
خاطرنشان كرد: اين دو طرح در استان ما از سوی 
استان اصفهان در حال اجرايی ش��دن است و اين 
موضوع، مردم استان را به ش��دت تهديد می كند. 
وی افزود: در حالی كه مردم اس��تان با كمبود آب 
شرب مواجه هستند، منطقی به نظر نمی رسد كه 
اس��تان اصفهان برای توس��عه پروژه های صنعتی 
خود آب چهارمحال و بختياری را به اس��تان خود 
انتقال دهد.بياتی بر ضرورت توقف هرچه سريع تر 
اين دو پروژه تأكيد كرد و گفت: از مسئوالن استان 
اصفهان انتظار می رود كه با تبليغات رس��انه ای با 
احساس��ات مردم بازی نكنند و مس��ئوالن استان 
چهارمح��ال و بختياری را مقصر بح��ران آب خود 
ندانند.رييس شورای  ش��هركرد بر ضرورت اتحاد 

مسئوالن استان تأكيد و خاطرنش��ان كرد: از تمام 
ظرفيت ها و نيروهای موجود برای رفع مس��أله آب 
بهره گرفته و اگر الزم باشد با حساس كردن مردم 
استان آنها را وارد عرصه كرده تا با جديت از حقوق به 

حق خود دفاع كنند.

راه اندازی کمیسیون آموزش و پژوهش 
در شورای اسالمی شهرکرد 

عضو شورای اسالمی شهركرد گفت: آموزش، اساس 
و زير بنای توسعه است و در حوزه مديريت شهری از 

اهميت ويژه ای برخوردار است.
زهرا عطايی  با اش��اره ب��ه راه اندازی كميس��يون 
آموزش و پژوهش در ش��ورای اس��المی شهركرد، 
آموزش و پژوهش را زيربنای توسعه شهری عنوان 
كرد و اظهار داشت: اين شورا در نظر دارد از تمامی 
ظرفيت های علمی و پژوهش��ی ممكن در راستای 
حل مش��كالت و برطرف كردن ني��از بخش های 
مختلف حوزه شهری استفاده كند. وی هدف از فعال 
شدن اين كميسيون را بررسی اولويت های پژوهشی 
بر اس��اس نيازهای واقعی ش��هروندان و مديريت 
ش��هری به منظور ارتقای كم��ی و كيفی خدمات 
رس��انی در مركز اس��تان عنوان كرد. عضو شورای 
اسالمی شهركرد به محورهای اصلی اين كميسيون 
اش��اره و تصريح كرد: مديريت در مواق��ع بحران، 
معماری و شهرسازی، ارايه خدمات بهينه و مؤثر در 
حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی، محيط 
زيس��ت و توس��عه پايدار، حمل و نق��ل و ترافيک، 
سرمايه گذاری، مديريت فناوری و استانداردسازی 
در حوزه فنی و عمرانی از جمله موضوعاتی هستند 
كه در كميسيون آموزش و پژوهش شورای اسالمی 
شهر به صورت تخصصی به آنها پرداخته خواهد شد.

زهرا عطايی خاطرنش��ان كرد: پيشنهاد و تصويب 
ضوابط، دستورالعمل ها، ارايه طرح های پژوهشی 
در امور ش��هری و بررس��ی و تدوي��ن راهكارهای 
اساس��ی در رفع موانع و مشكالت فراروی مديريت 
 ش��هری از جمل��ه وظايف مه��م اين كميس��يون 

است.
وی با اش��اره به اين كه جلسات كميسيون آموزش 
و پژوهش شورای اسالمی ش��هر از هفته آينده به 
صورت منظم تشكيل خواهد ش��د، اظهار داشت: 
عليرضا توكلی، طيبه شريفی، زهرا عطايی و كورش 
ملک پور از ش��ورای اسالمی ش��هر و دكتر يعقوب 
طادی مدير مركز رش��د واحدهای فناوری و دكتر 
شارمی معاونت پژوهشی دانشگاه شهركرد از اعضای 

اين كميسيون هستند.

در نشست هم انديشی آب استان مطرح شد:  

بحران آب، مردم شهرکرد را تهدید می کند
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پيامبر )ص( : 
 اى عل��ى! خي��رى نيس��ت در وط��ن مگ��ر ب��ا امني��ت و

 دل خوشى .

توصيه هايی به بيماران سرطاني 
و خانواده هاي آنها

تحقيقات مختل��ف ثابت کرده اس��ت حماي��ت روان��ي از بيماران، 
به خص��وص بيماران��ي که ب��ه س��رطان مبت��ا هس��تند مي تواند 
بر رون��د درمان و کيفي��ت زندگي آنها مؤثر باش��د. حتما ش��ما هم 
تا ب��ه ح��ال داس��تان زندگ��ي بيم��اران مبت��ا ب��ه بيماري هاي 
 صعب العاج��ی را ش��نيده ايد ک��ه توانس��ته اند ب��ا بيم��اري خود

 مبارزه کنند.
 در اين ميان ش��خصيت و نوع اعتق��ادات بيمار بر رون��د تطابق او با 
زندگي و بيماري اش بسيار مؤثر است. پزش��کان معتقدند بيماراني 
ک��ه چنين ويژگ��ي  و نگرش مثبت��ي دارن��د و به ع��اوه از حمايت 
خانوادگي خ��وب و ارتب��اط اجتماعي خ��وب ني��ز برخوردارند در 
مقايسه با گروه هايي که فاقد اين س��ه خصيصه هستند روند بهبود 
و درمان را با کيفيت مطل��وب طي مي کنن��د و از زندگي خود بهره 
مي گيرند. بس��ياري از بيماران که با س��رطان خود زندگي مي کنند 
و نوش��ته هايي دارند، در البه الي مت��ون روزانه خود ذک��ر کرده اند 
 که امي��د، چيزي اس��ت که آنها ب��راي مقابل��ه با بيم��اري نيازمند

 آن هستند.

تغذيه مناسب در پيشگيري از سرطان
رژيمي متنوع داشته باشيد. به خاطر داش��ته باشيد که مواد مغذي 
مورد نياز ش��ما تنها از يک يا دو منبع تأمين نش��ود. در رژيم روزانه 
خود از تمام گروه هاي غذايي، ميوه ها، س��بزي ها، غات، گوشت، 

محصوالت لبني و ... استفاده کنيد.
 وزن خود را همواره در ح��د متعادل نگه داريد. چاق��ي عامل اصلي

به وجود آورنده بس��ياري از بيماري ها از قبي��ل بيماري هاي قلبي، 
عروقي، فشار خون، ديابت و زمينه ساز بعضي از سرطان هاست.

مصرف چربي زياد، غذاهاي حاوي چربي اش��باع ش��ده و کلسترول 
را محدود کني��د. رژيمي ک��ه چربي آن باالس��ت م��ي تواند خطر 
 ابتا به س��رطان ه��اي پس��تان، پروس��تات، کول��ون و رکت��وم را 

افزايش دهد.
ميزان غذاهاي نشاس��ته اي و فيبري را در رژيم غذايي خود افزايش 
دهيد. به آس��اني مي توان مقدار نشاس��ته و فيبر رژيم را با خوردن 
 ميوه ها، س��بزي ها، س��يب زميني، دانه ها، نان ه��ا و غات کامل

 افزايش داد. يک رژيم پرفيبر احتمال ابتا به سرطان کولون و رکتوم 
را کاهش مي دهد.

مصرف ش��يريني را محدود کنيد. الگوهاي غذايي حاوي ش��يريني 
و غذاهاي ش��يرين، اغلب پرچرب، ب��ا کالري و ته��ي از مواد مغذي 
 و معدني هس��تند ک��ه چنين رژيم��ي زمينه س��از ب��روز بعضي از

 سرطان ها است.

نمک رژيم غذايي خود را تا حد ممکن کاهش دهيد .
 مص��رف نوش��ابه ه��اي الکل��ي را قط��ع کني��د. مص��رف ال��کل

 مي تواند منجر به س��رطان ده��ان، حلق، مري و کبد ش��ود. ميزان 
 ابتا ب��ه س��رطان در الکل��ي هايي که س��يگار مي کش��ند چندين

 برابر است.
در رژيم غذايي روزانه خ��ود تا حد امکان از گوش��ت هاي کم چرب 
استفاده کنيد. قبل از اين که گوش��ت را بپزيد تمام چربي هاي قابل 
رؤيت آن را جدا کني��د و دور بريزيد و اگر چربي باق��ي ماند، قبل از 
خوردن آن را جدا کنيد. مصرف ماهي را افزايش دهيد. گوشت سفيد 
را به جاي گوشت قرمز استفاده کرده و قبل از پخت، پوست و چربي 

آن را جدا کنيد.

ميوه ها و س�بزي ها را جايگزين تنقالت س�رخ شده و 
پرچرب کنيد.

به جاي م��واد لبني پرچ��رب )ش��يرکامل، خام��ه، سرش��ير و ...( 
از محصوالت لبن��ي کم چرب اس��تفاده کني��د. اين گ��روه از مواد 
غذاي��ي منابع خوب��ي از پروتئي��ن، ويتامين ه��ا و م��واد معدني به 
 وي��ژه کلس��يم هس��تند ک��ه ب��راي حف��ظ س��امت ف��رد مفيد

 مي باشند.
مصرف غذاهاي حاوي ويتامين A، بتاکاروتن و ويتامين C احتمال 
ابتا به سرطان ها را کاهش مي دهند. ميوه ها و سبزي هاي زيادي 

وجود دارند که داراي مواد فوق مي باشند. 
س��عي کني��د در رژي��م غذاي��ي روزان��ه خ��ود از س��بزي ه��اي 
 برگي ش��کل س��بز تيره، زرد، نارنجي و مي��وه ها به وي��ژه مرکبات

 استفاده کنيد.
س��بزي هاي خانواده کلم اغلب کاهش دهنده احتمال ابتا به انواع 
 سرطان ها هستند. اين س��بزي ها منابع خوبي از فيبر، ويتامين ها

و م��واد معدن��ي ها مي باش��ند. از اي��ن خان��واده مي ت��وان به کلم 
 چيني، کلم بروکلي، کلم بروکس��ل، کلم پي��چ، گل کلم و کلم قمري

 اشاره کرد.
از روش هاي��ي براي پخت غذا اس��تفاده کنيد که ني��ازي به افزودن 
 روغ��ن نداش��ته باش��د. مانن��د تنوري ک��ردن، بخ��ار پز ک��ردن و

 آب پز کردن.
س��عي کني��د ب��ا توج��ه ب��ه برچس��ب غذاه��ا و مي��زان چرب��ي، 
 کال��ري و فيب��ر در آنه��ا ب��راي ه��ر روز خود ي��ک برنام��ه غذايي 

تنظيم کنيد.

قائم مقام سازمان فضايی ايران از پرتاب ماهواره »ظفر 
2 « با حامل سيمرغ در سال آينده خبر داد.

 حميد فاضلی که در حاشيه مراس��م افتتاحيه هفته 
جهانی فضا در جم��ع خبرنگاران س��خن می گفت با 
ابراز اميدواری نس��بت به پويايی بيشتر فعاليت های 
فضايی در دولت تدبير و اميد که بر اس��اس اظهارات 
مهندس ترکان سرپرست سازمان  افق روشنی در اين 
زمينه ترسيم شده است، اظهار داشت: ماهواره تدبير 
در راس��تای طرح ماهواره نويد با همکاری دانش��گاه 
علم و صنعت آماده پرتاب ش��ده که در اين ماهواره از 
سامانه های ناوبری جديد اس��تفاده شده و همچنين 
دقت تصويربرداری در اين ماهواره سنجش از راه دور 
بيشتر از ماهواره قبلی اين دانشگاه  ماهواره نويد  است.

قائم مقام س��ازمان فضاي��ی اي��ران در خصوص زمان 
پرتاب اين ماهواره، گفت: س��ازمان هوافضای وزارت 
دفاع بايد تست های قبل از پرتاب را انجام دهند که اين 
تست های سازگاری دو تا سه ماه طول می کشد و بعد از 
آن آماده پرتاب اين ماهواره خواهيم بود تا اين ماهواره 
همانند ديگر ماهواره های دانشگاهی در مدار 250 تا 

370 کيلومتری قرار خواهد گرفت.
فاضلی درباره ماهواره ظفر 2 نيز گفت: اين ماهواره نيز 
در دانشگاه علم و صنعت ايران ساخته شده که با توجه 
به اين که قرار است با حامل سيمرغ پرتاب شود، پرتاب 

آن به سال 93 موکول شده است.
وی در پايان از س��فر دکتر مزالن عثمان، مدير دفتر 
امور فضای ماورای جو سازمان ملل به تهران در هفته 
جاری خبر داد و گفت: در اين س��فر ک��ه همزمان با 
هفته جهانی فضا صورت می گي��رد، دکتر عثمان که 
دومين شخصيت برجس��ته مقر اروپايی سازمان ملل 
در ژنو اس��ت از روند طرح مرکز آم��وزش منطقه يی 
فضايی ايران و پروژه های فضايی چند دانشگاه کشور 

بازديد می کند.

پرتاب در مدار 300 کيلومتری
رئيس پژوهشکده س��امانه های ماهواره ای سازمان 
فضايی ايران در مورد پرتاب نخس��تين ماهواره دولت 
تدبير و اميد به فضا گفت: اين ماهواره که با همکاری 
دانشگاه علم و صنعت در دستور کار قرار دارد تا قبل از 

پايان امسال، آماده تست فضايی خواهد بود.
 محمد حس��ن انتظ��اری با بي��ان اينکه ه��م اکنون

 تست های اين ماهواره با موفقيت در حال انجام است، 
اظهار داش��ت: پيش بينی می ش��ود تا قب��ل از پايان 
امسال، اين ماهواره آماده تست فضايی و پرتاب شود.

وی با تاکي��د براينکه چنانچه پرت��اب کننده ماهواره 
"تدبير" آماده باشد اين ماهواره به فضا پرتاب می شود، 
ادامه داد: از اينکه پرتاب کننده ماهواره آماده است يا 
خير، اطاعی ندارم اما ما ماهواره را انش��اهلل تا قبل از 

پايان سال آماده ارسال می کنيم.
انتظاری با بي��ان اينکه اي��ن ماهواره در م��دار 300 
کيلومتری زمين ارسال خواهد شد در مورد قابليتهای 
 ماه��واره تدبي��ر ني��ز گف��ت: از آنجايی ک��ه پرتاب

 کننده های ما عمدت��ا ماهواره ها را در م��دار پايين 
300 کيلومت��ری پرت��اب می کنند، اي��ن ماهواره ها 
عمدتا ماه��واره هايی محس��وب می ش��وند که يک 
تکنولوژی به خصوصی را تست می کنند و کاربردهای 
آن کاربردهای عام برای جامعه به حس��اب نمی آيند 
در واقع زمانی که يک تکنولوژی تست فضايی می شود 

برای توسعه تکنولوژی ماهواره مهم است.
رئيس پژوهشکده س��امانه های ماهواره ای سازمان 
فضايی ايران با تاکيد براينک��ه در ماهواره تدبير آنچه 
که مهم اس��ت تس��ت تکنولوژی تصويربرداری آن و 
دوربينی که برای آن ساخته ش��ده است خواهد بود 
افزود: قابليت تصويربرداری در اين ماهواره ديده شده 
است و حتی می تواند س��يگنال مخابراتی بفرستد اما 
طول عمر آن آنقدر نيست که توقع کاربرد مشخصی 

از آن داشته باشيم.
وی گفت: اين ماهواره که از سوی مسئوالن نام تدبير 
روی آن گذاشته شده است با همکاری دانشگاه علم و 

صنعت فاز پايانی خود را می گذراند.

پاک سازی هوا با نمای 
زيبای ساختمان

يک ش��رکت آلمانی با طراحی خاص��ی برای رونمای 
ساختمان يک بيمارستان در مکزيکوسيتی در جهت 

پاک سازی هوا گام برداشت.
نمای سفيد تزيينی بيمارس��تان »مانوئل گونزالس« 
در مکزيکوسيتی از مصالحی س��اخته شده که نقش 
تصفيه کنن��ده هوا در يک��ی از آلود ه ترين ش��هرهای 

دنيا را دارد.
اين نما، کار ی شرکت آلمانی مستقر در برلين 2500 
متر مربع مس��احت دارد و از واحد های ساختمانی به 
نام »پروسولو« ساخته شده است.اين واحدها با ذراتی 
لعاب داده ش��ده اند که در صورت دريافت امواج ماورا 
بنفش، آنها را به ترکيبات کمتر آس��يب زا مانند دی 

اکسيد کربن و آب تبديل می کنند.
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اخبار ویژه

اگ��ر ش��ما ه��م از ف��رم بين��ی خود 
راض��ی نيس��تيد و م��ی خواهي��د 
بين��ی خ��ود را ب��ه زي��ر تي��غ عمل 
 بفرستيد س��خت در اش��تباهيد زيرا 
يافته های جديد دانش��مندان نشان 
می دهد بينی های بزرگ و گوش��تی 
 صورت و ظاهر اف��راد را مهربان جلوه

 می دهند.
بينی های کوچ��ک و قلمی در هنگام 
عصباني��ت اف��راد را ب��د جل��وه می 
دهن��د و باعث می ش��وند ت��ا هنگام 
 عصبانيت ظاه��ر افراد بد جل��وه داده 

شود.
بررس��ی ها نش��ان می دهند دانش��مندان با انجام آزمايش��اتی روی 1888 داوطلب دريافتند 
افرادی ک��ه از اعتم��اد ب��ه نفس کم��ی برخوردار هس��تند با ش��رايط مس��ائل و مش��کات 
 زندگيش��ان به راحتی کنار نمی آيند دس��ت به دامن جراحی برای عمل بين��ی خود خواهند

 شد.
گفتنی اس��ت بيش از 55 درصد از افرادی که عمل های زيبايی انجام می دهند بعد از گذش��ت 
6 سال از فرم صورت خود ش��کايت و گله می کنند و دوباره به دنبال تغييراتی برای تغيير ظاهر 

صورت خود می افتند.
نتايج مطالعات همچنين نش��ان می دهند بينی هر کس متناس��ب با فرم صورت اوست و عمل 
کردن آن اگر چه در مراحل اول صورت فرد را تغيير می دهند، اما پس از مدت زمانی زيبايی اوليه 

خودشان را از دست خواهند داد.

تحقيقات علم��ی که روی س��اختار 
مغز انيش��تين انجام ش��ده نشان می 
 دهد که مغز اين دانشمند نابغه با مغز 
انس��ان های ع��ادی متفاوت اس��ت. 
علت نبوع انيش��تين پرسش��ی است 
که پس از انتش��ار چهار مقاله علمی 
انيش��تين تاکنون ذهن بس��ياری را 
درگير خود کرده است. اين مقاالت از 
س��ال1905 برای هميشه نگاه انسان 
را به فضا، زمان، ان��رژی و ماده تغيير 
داد. اکنون دانش��مندان چينی نيز به  
گروه تحقي��ق درباره مغز انيش��تين 
ملحق شده اند.  طی يک مقاله علمی 
که هفته گذش��ته در مجله علمی مغز منتشر ش��د، يک گروه از دانش��مندان از دانشگاه 
نرمال ش��رق چين در ش��انگهای تصاوير مغز انيش��تين را تحليل کردند و به يک تفاوت 
مهم رس��يدند که تاکنون ب��ه آن توجه نش��ده بود. براس��اس نتايج اي��ن تحقيق جديد، 
 نيمکره های چپ و راس��ت مغز آلبرت انيش��تين به ط��ور غير ع��ادی دارای ارتباط های

خوبی با يکديگر بودند که ممکن اس��ت اين ويژگی علت نبوغ وی باش��د.»ويوی من« از 
دپارتمان فيزيک دانشگاه نرمال شرق چين، تکنيک جديدی برای انجام اين تحقيق ابداع 
کرده است و برای نخستين بار جسم پينه ای مغز انيشتين را با جزئيات بررسی کرده است.  
جسم پينه  ای)corpus callosum( بخشی از مغز پستانداران است که وظيفه پيوند دو 
نيمکره مغزی راست و چپ را دارد. اين بخش،گسترده  ترين بخش سفيد مغز است که از 

200 تا250 ميليون نورون ساخته شده  است.

آدم ها را از روی بينی هايشان بشناسيد!کشف تفاوت مغز انيشتين با ساير انسان ها

بعد از حفاری هايی ک��ه در Aspen Time Tube انجام 
گرفته است، باستان شناس��ان گنجی را که به دنبالش بودند 
پيدا کردند: موس��ی که استيو جابز 30 س��ال پيش استفاده 

کرده است.
اين موس 30 س��اله در يک کپس��ول زمان پيدا شده است. 
کپس��ول زمان محفظه ای به شکل کپسول اس��ت که افراد 
معروف اش��يای خ��ود را در آن ق��رار می دهن��د و در جايی 
دفن می کنند تا س��ال ها بعد بر اثر حفاری ها پيدا ش��ود و 
 به اين طريق نسل های آينده از نس��ل های قبلی و ابزارشان

 با خبر شوند.
حاال بعد از چند دهه انتظار باالخره باس��تان شناسان موفق 
شدند اين کپسول زمان و موس اس��تيو جابز که در آن بوده 

است را پيدا کنند.
در س��ال 1983 بعد از اتمام کنفرانس بي��ن المللی طراحی  
 Aspen در )International Design Conference(
مسئوالن محفظه ای را برای نگهداری آثار فرهنگی تاريخی 
 Aspen Time Tube اختصاص دادند که به طور رسمی

ناميده می شد. بسياری از افراد حاضر در کنفرانس اشيائی را 
اهدا کردند، اما بدون شک موسی را که مؤسس کمپانی اپل 
در حين سخنرانی خود از آن استفاده می کرد را همه به ياد 
دارند و مشتاقند تا دوباره آن را ببينند. به همين خاطر کشف 
Aspen Time Tube  به کش��ف محفظه تاريخی استيو 

جابز شهرت پيدا کرده است.
طب��ق برنام��ه ی اصل��ی ق��رار ب��ود در س��ال 2000 اي��ن 

محفظه را بي��رون بياورند، اما به دليل محوطه س��ازی های 
 اطراف چون مح��ل اصلی آن را نمی دانس��تند اي��ن کار به

 تعويق افتاد.
اما نهايتا انتظارها به پايان رسيد. چندی پيش شبکه نشنال 
ژئوگراف��ی برنامه حفارانی را نش��ان می داد ک��ه درگير اين 

موضوع شده بودند.
 با کمک آنها و افراد ديگر محل دقيق اين محفظه پيدا ش��د، 
 اما موس م��ورد نظر به راحت��ی در داخل اي��ن محفظه پيدا

 نمی شد. باستان شناس��ان بايد کمی بيشتر صبر می کردند 
تا از بين هزاران وسيله داخل آن کپسول، موس را پيدا کنند 

ولی باالخره موفق شدند.
 طبق تصاوير ارسال ش��ده ظاهر موس کاما سالم است. اين 
يک اکتشاف ساده بود، اما شايد برای عاقه مندان به اشيای 
تاريخی يا طرفداران اس��تيو جابز جالب باش��د. در کنار اين 
موس اشيای قابل توجه ديگری هم بودند از قبيل فيلم های 
  ، Instamatic  Kodak از آن کنفرانس . دوربين  VHS

تلفن چرخشی و ديگر وسايل.

موس30 ساله استيو جابز پيدا شد!

عکس نوشت
دريچه 

 پرتاب شاتل آتالنتيس
  از پايگاه کيپ کاناورال
 در فلوريدا آمريکا

هواپيماهای جنگنده از جمله زيباترين نشانه های مهندسی 
هس��تند و اف��راد زيادی را م��ی تواني��د در دنيا پي��دا کنيد 
 که عاقه ش��ديدی به جنگنده ه��ای پيش��رفته دارند اين 
جنگنده ها معموال يک عمر مفيد دارند و پس از مدتی از رده 

خارج می شوند.
 عاقه به ادوات نظامی در هر انس��انی وج��ود دارد و البته در

 عده ای اين عاقه بس��يار بيش��تر اس��ت، به طوری که آنها 
حاضرند هرکاری برای داشتن يک جنگنده يا تانک در خانه 

خود انجام دهند.
نيل بانويل يکی از افرادی اس��ت که از کودکی به جنگنده ها 
عاقه داشته است و تمام اسباب بازی های شبيه به هواپيماها 
را در اختيار دارد. او به تازگی توانس��ته است جنگنده خود را 

تعمير و دوباره نو کند.
اين مرد 45 ساله 6 سال پيش مبلغی معادل 10 هزار پوند را 
برای خريد يک جت جنگنده فالکلند »حرير« پرداخت کرد و 
اين هواپيمای از رده خارج شده را به خانه اش آورد تا بار ديگر 

از ابتدا آن را در سوله شخصی اش بسازد.
او از طريق س��ايت های خريد کاالی دست دوم اين هواپيما 
را پيدا کرده و خريداری نموده است. در سال 2007 که اين 

هواپيما به منزل او منتقل شد کاما از کار افتاده و خراب بود 
و حتی بسياری از قطعات آن نيز به خاطر گران بودن برداشته 

شده  و تنها تکه آهن به »نيل«رسيد.
اين مرد که عاقه زيادی به اين وسيله ها داشته است در طول 
6 سال گذشته با استفاده از نقش��ه ها و اطاعات مختلف بار 
ديگر اين هواپيما را بازسازی و نوسازی کرده است. حاال اين 
 هواپيما پس از 6 سال بار ديگر مانند روز اول شده و می تواند

 پرواز کند.
اين مرد که تمام اوق��ات فراغت خود را برای بازس��ازی اين 
هواپيما صرف کرده اس��ت اعتق��اد دارد اي��ن روزها قيمت 
آن ب��ه 100 ه��زار پوند رس��يده اس��ت و اگ��ر روزی قصد 
 فروش ان را داش��ته باش��د حتما ب��ا اين قيمت ب��ه فروش

 می رساند.
اين هواپيما برای اولين بار در سا 1982 پرواز کرده است و از 
آن پس و با اتمام جنگ با آرژانتين ديگر به دسته هواپيماهای 
اسقاطی پيوس��ته بود تا آن که بار ديگر سرحال شده و حاال 

دقيقا به مانند روزهای اولش قدرتمند است.

ساخت جنگنده در اوقات فراغت
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