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استاندار اصفهان: 
گردشگري، رويكرد آينده اشتغال استان است 

محمدي گلپايگاني: 
سفر پربركت رهبر معظم انقالب، تحولي جدي 
در استان قم به وجود مي آورد

 مـــديرعـــامل شركت شهرك هــــاي صنعتي 
مركز  اندازي  راه  گفت:  بختياري  و  چهارمحال 
صنعتي،  هاي  شهرك  در  كار  و  كسب  خدمات 
كلينيكي براي بخش صنعت است. »علي باللي« 
زمينه  در  كلينيك  اين  افزود:  ايرنا  با  گفتگو  در 
فراهم ساختن محيط رشد، توسعه و فضاي كاري 
مناسب جهت استقرار مشاوران كارآمد و توانمند در 
مجاورت واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي 
صنعتي فعاليت مي كند. وي حمايت و پشتيباني از 
ايجاد و رشد واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي 
و ارتقای بهره وري و سطح فناوري آنها را از طريق 
ارائه خدمات مختلف، از ديگر خدمات اين مركز 
از بخش  عنوان كرد. باللي گفت: براي حمايت 
صنعت و واحدهاي صنعتي، مركز خدمات كسب و 
كار در ناحيه صنعتي شهركرد در زميني به مساحت 

يك هزار و 400 متر مربع در حال ساخت است. 
وي افزود: ساخت اين مركز 5 ميليارد ريال اعتبار 
نياز دارد كه تاكنون دوميليارد و 300ميليون ريال 
هزينه شده و در صورت تأمين اعتبار تا پايان سال 
90 به بهره برداري مي رسد. باللي گفت: ارتقای 
سطح فناوري واحدهاي كوچك صنعتي، ارتقای 
و  توليد  هاي  روش  بهبود  و  كيفيت  وري،  بهره 
توسعه  از  پشتيباني  و  حمايت  ضايعات،  كاهش 
 بازار واحدهاي صنعتي كوچك، پشتيباني از توسعه 
كار آفريني و تأمين منابع مالي و توسعه اطالع رساني 
و تجارت الكترونيك از هدف های اين مركز است. 
وي پشتيباني از ايجاد پيوند مناسب بين صنايع 
توسعه شبكه هاي  بزرگ و  متوسط و  كوچك، 
صنعتي، پشتيباني از انجام آموزش هاي تخصصي 
و برنامه هاي ارتقاء مهارت كاركنان واحدها، فراهم 
آوردن ساز و كارهاي الزم براي پشتيباني از صنايع 
كوچك مخاطره پذير، حمايت از توسعه و استفاده 
از تحقيق و اتصال مركز به دانشگاه ها و كالج ها و 

سازمان هاي تجاري را از ديگر اهداف دانست.

معاون فرهنگی هنری اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان گفت: شهرستان كاشان 
ــتان های استان،  در بين شهرس
ــز فرهنگی را  ــه اول مراك رتب
دارد. به گزارش موج از كاشان، 

»علی حاجی زكی« در نشست مديران مسئول مراكز تبليغاتی و هنری 
شهرستان در تاالر فرهنگ كاشان گفت: شهرستان كاشان...

شهرستان/ صفحه4

با شعار »صادرات پايدار محور 
ــعه« و با درس گرفتن از  توس
ــم رهبری  مقام معظ فرمايش 
ــور  ــادرات مح ــر ص ــی ب مبن
ــدات صنعتی، آيين  بودن تولي
بزرگداشت روز ملی صادرات 

در سالن اجالس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اصفهان... 
شهرستان/ صفحه4

كاشان، رتبه نخست مراكز فرهنگی 
استان اصفهان را دارد

آيین بزرگداشت روز ملی صادرات در اصفهان
تقدير از صادركنندگان برگزيده 

ملی و استانی
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مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي: 
راه اندازي مركز خدمات 

كسب و كار، كلينيكي براي 
صنعت است 

وزير تعاون:

 اصفهان در حوزه تعاونی ها 
باید تقویت شود 

صفحه 2

شيشه گری در اصفهان در حال 
منسوخ شدن است. اين اتفاق 
در حالی می افتد كه اصفهان 
مهد صنايع دستی به خصوص 
صنعت شيشه گری محسوب 
كارگاه های  امروزه  ــود.  می ش

شيشه گری اصفهان به دليل نداشتن بازار تغيير كاربری داده و به جای 
پرداختن به هنر شيشه گری و توليد آثار هنری، در...

میراث فرهنگی/ صفحه6

هنر شيشه گــري اصفهــان 
در خدمت عسل و مربا

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

و  نکوآباد  آبیاری  ايمن سازی شبکه  دارد  نظر  در  اصفهان  ای  منطقه  شركت آب 
برخوار با سازه بتنی نیوجرسی را از طريق مناقصه عمومی با شرايط ومشخصات زير 
به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نمايد. لذا از مناقصه گرانی كه تمايل به حضور 

در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.
مبلغ پايه: حدود 1238619200 )يک میلیارد و دويست و سی وهشت میلیون و 
ششصد و نوزده هزار و دويست ريال( براساس فهرست بهای پايه ابنیه سال 1388

حداقل رتبه پیمانکار: 5 ساختمان يا 5 آب يا پايه يک اشخاص حقیقی در رشته 
های آب و ساختمان

محل اجراء: استان اصفهان شهرستان های اصفهان، نجف آباد، خمینی شهر، برخوار 
و مباركه.

مدت اجراء: 6 ماه
اعتبار  مدت  مناقصه،  در  شركت  تضمین  مبلغ  و  نوع  مناقصه،  اسناد  تهیه  هزينه 
پیشنهادها و مکان و زمان تحويل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص 

می شود.
واجدين شرايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی حداكثر به مدت 5 روز مهلت 
دارند نسبت به اعالم آمادگی كتبی و ارائه مدارك مثبته شركت اقدام نمايد. پس 
از تعیین فهرست كوتاه مناقصه گران از آنها جهت خريد اسناد مناقصه دعوت به 

عمل خواهد آمد.
احمر-  هالل  جنب  خانه-  آئینه  بلوار  خواجو-  پل  اصفهان-  گزار:  مناقصه  نشانی 
شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان- دفتر قراردادها- كدپستی 81646-76473 

WWW.ESRW.ir :صندوق پستی 391 سايت
تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 122

فاكس: 6611073

م الف/ 10294
شركت آب منطقه ای اصفهان

مدیرعامل محترم شرکت نیروکلر اصفهان
انتخاب شرکت نیروکلر به عنوان واحد نمونه تولیدی برتر 

استان اصفهان را تبریک می گوئیم.

مديريت دانشگاه امين فوالدشهر

استفاده بهینه از انرژي برق، راه میان بر 
پیشرفت است.

جناب آقای علی ساعدی
شهردار محترم باغبادران

انتصاب جنابعالی را صمیمانه تبريک عرض می نمايیم. از خداوند متعال توفیق 
روزافزون شما در انجام خدمت به مردم خوب منطقه خواستاريم.

مديريت روزنامه زاينده رود

مژده به همشهریان گرامی:

 مؤسسات و ادارات دولتی و خصوصی، شركتها و مؤسسات بازرگانی خصوصی و دولتی، 
فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و كلیه كسبه و مشاغل دفتر نمايندگی جذب و پذيرش آگهی های 

تجاری، تبلیغاتی، بازرگانی و فرهنگی روزنامه زاينده رود در مركز شهر اصفهان افتتاح شد.

نشانی: خيابان چهارباغ عباسی – مجتمع تجاری چهارباغ – طبقه اول – واحد 28 
تلفكس: 2207950 - 0311
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ايران

ــام معظم رهبری تصريح  رئيس دفتر مق
ــر معظم  ــت رهب ــفر پربرك ــرد كه س ك
ــدی در  ــي ج ــالمی تحول ــالب اس انق
ــه وجود  ــتان قم ب ــكل هاي اس  حل مش

می آورد. 
ــالم و  ــا، حجت االس ــزارش ايرن به گ
ــدی گلپايگانی  ــلمين محمد محم المس
ــات دولت در  ــه هي ــس از پايان جلس پ
ــه هيات  ــتانداری قم گفت: در جلس اس
ــارد تومان  ــد ميلي ــزار و ص ــت ه دول
ــتان  ــن اس ــكل هاي اي ــل مش ــرای ح ب
ــه اميدواريم اين  ــد ك اختصاص داده ش
ــتان را  ــكل هاي اس ــه بتواند مش  بودج

رفع كند. 
ــم انقالب ادامه  ــر رهبر معظ رئيس دفت
ــای دولت و  ــی اعض ــور تمام داد: حض
ــس مجلس  ــه عالوه رئي ــوه مجريه ب ق
ــالمی، نمايندگان استان و  ــورای اس ش
ــان دهنده اين است  ــاير مسئوالن نش س
كه همگی برای تحول در استان تصميم 

جدی دارند. 
ــر فرزانه  ــفر رهب ــن روز از س در نهمي
ــه هيات  ــتان قم، جلس ــه اس ــالب ب انق
ــائل و  ــيدگی به مس ــرای رس ــت ب دول
ــتانداری  ــتان در اس ــكالت اين اس مش
ــی رئيس  ــی الريجان ــا حضور عل قم ب
 مجلس شورای اسالمی و نماينده قم و 
ـــلمين  ــــالم و الـمس ــت االس حـجــ
ــر  دفت ــس  رئي ــی  گلپايگان ــدی  محم

ــزار  ــری برگ ــم رهبــ ــام معظـــ  مقــ
شد. 

اعضای هيأت دولت پس از اتخاذ تصميم 
برای پيشرفت و آبادانی استان قم، بخشی 
از جلسه خود را در محضر رهبر معظم 
ــزار كرده و به ارائه گزارش   انقالب برگ

پرداختند.
ــتا رئيس سازمان بازرسی  در همين راس
ــفر مقام  ــت: س ــور اظهار داش كل كش
ــالوه بر اينكه  ــری به قم، ع ــم رهب معظ
ــت و زعامت امت  ــع امام ــگاه رفي جاي
ــی انقالب  ــون اصل ــوان كان ــه عن را ب
ــيد، دارای پيام های سياسی  تجلی بخش
ــه و اتكا  ــی و خارجی قابل توج داخل
ــبه  ــت كه روی آن فوق العاده محاس  اس

می شود. 
به گزارش ايلنا، حجت االسالم مصطفی 
پورمحمدی اليه های پنهان و عمق تأثير 
ــد و خاطرنشان  ــفر را يادآور ش اين س
ــتحكم توده  ــفر ارتباط مس كرد: اين س
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــا مق ــت ب  روحاني
ــاختار  ــی در حوزه و در س ــول هاي تح
ــم  مديريتی آن و يك موج جديد و چش

انداز نو در افق حوزه ايجاد كرد. 
ــدام فتنه گران مبنی  ــی كردن اق وی خنث
ــر درگيركردن حوزه در درون خودش  ب
ــفر  ــر موارد اليه های پنهان س را از ديگ
ــم عنوان  ــه ق ــری ب ــم رهب ــام معظ  مق

كرد. 
ــی كل  ــازمان بازرس رئيس س
ــه نقش  ــاره ب ــا اش ــور، ب كش
روحانـيـــت در اســتـواری 
ــگ نرم  ــت جن نظام و شكس
ــمن مدت  ــمن گفت: دش دش
ــن بود تا  ــه دنبال اي زيادی ب
ــت را به  ــت و مرجعي روحاني
ــام از كار  ــتوانه نظ عنوان پش
ــفر مقام  ــدازد، ولی اين س بين
توطئه های  ــری،  رهب ــم  معظ
آب  ــر  ب ــش  نق را  ــمن   دش

كرد.

ــتانداری  ــی اجتماعی اس ــاون سياس مع
ــرای احداث  ــن اعتبار ب ــران، از تأمي ته
ــكونی برای  ــد 1200 واحد مس يا خري
ــتان  ــهرهای اس ــطح ش محرومان در س
تهران خبر داد. صفرعلی براتلو گفت: در 
ــال آينده برای احداث  سال جاری و س
ــكونی ويژه  ــد 840 واحد مس ــا خري ي
مددجويان كميته امداد امام خمينی )ره( 
و 360 واحد مسكونی نيز برای معلوالن 
ــتی تأمين  ــازمان بهزيس و مددجويان س
اعتبار می شود. براتلو افزود: مقرر شده 
است كه زمين مورد نياز اين واحدهای 
ــازمان مسكن و  ــط س ــكونی توس مس
ــعاب های آن  ــازی و هزينه انش شهرس
ــتان  ــز از طريق منابع و اعتبارهای اس ني
ــود. وی رسيدگی و ساماندهی  تأمين ش
وضعيت كودكان كار، خيابانی و كودكان 
ــت را يكی از اولويت های  بی سرپرس

ــتان تهران  ــت در اس ــای دول برنامه ه
دانست و تصريح كرد: برای ساماندهی 
كودكان كار و خيابانی مقرر شده تا مبلغ 
20 ميليارد ريال توسط سازمان بهزيستی 
و البته با مشاركت استان تهران به نسبت 
ــال های 1389 و 1390  مساوی طی س
ــتاندار تهران  اختصاص يابد. معاون اس
ــد: مبلغ 20 ميليارد ريال نيز به  يادآورش
ــازی مراكز نگهداری بچه های  مقاوم س
استان  بهزيستی  ــازمان  بی سرپرست س

اختصاص می يابد.
ــاس مصوبه  براتلو همچنين گفت: براس
ــوم رئيس جمهور و  ــفر س دولت در س
ــران، وزارت  ــتان ته هيأت دولت به اس
مسكن و شهرسازی می بايست اولويت 
ــی و زمين در  ــهيالت بانك پرداخت تس
طرح مسكن مهر را به مددجويان كميته 

امداد اختصاص دهد.

جشن برداشت ذرت علوفه ای و كاشت 
گندم شهرستان ری با حضور فرماندار اين 
شهرستان، رئيس سازمان جهاد كشاورزی 
ــن آباد و  ــران، امام جمعه حس ــتان ته اس
ــاورزان در روستای قلعه نو  جمعی از كش

شهر حسن آباد برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ری، 
ــتان ری(  جعفر فرجی، )فرماندار شهرس
ــت اداره جهاد و  ــن كه به هم در اين جش
ــده  ــتان برگزار ش ــاورزی اين شهرس كش
بود، در سخنانی تأكيد كرد: بايد در حوزه 
كشاورزی ری اشتغال پايدار شكل بگيرد. 
ــاورزان ری به دليل  وی با بيان اينكه كش
ــتان به  ــن شهرس ــای اي ــی آب ه آلودگ
 فاضالب در معرض تهديد جدی هستند، 
ــت اتفاق  ــه ممكن اس ــر لحظ ــت: ه گف
ناگواری در شهرستان ری بيفتد كه بايستی 
به سرعت به سمت مدرن كردن آبياری و 
بهره برداری از تمام ظرفيت آبی خود گام 

برداريم. 
فرجی اظهار داشت: ما بايد به سرعت كار 
ــاندن آب به پايين دست سد فشافويه  رس
ــده عالی دولت با بيان  را آغاز كنيم. نماين
اينكه خبرهای خوبی در خصوص انتقال 
آب به زمين های دشت طاليی ری داريم، 
ــاورزی دارند  از مردمی كه زمين های كش

خواست تا زمين های خود را نفروشند.
فرماندار شهرستان ری افزود: بودجه خوبی 
برای آبياری تحت فشار برای ری در نظر 

گرفته شده است. 
ــه يكی از  ــد ب ــرد: ری باي ــد ك وی تأكي
كانون های كشت ارگانيك در خاورميانه 

تبديل شود. 
ــتان ری با  نماينده عالی دولت در شهرس
بيان اينكه اين شهرستان به محل واردات و 
صادارت محصوالت كشاورزی در سطح 
ــد، افزود: در اين  كشور تبديل خواهد ش
زمينه بحث های بسيار خوبی با فرودگاه 
بين المللی امام خمينی)ره( شده است كه 
اميدواريم در آينده ای نزديك به سرانجام 
ــتان ری با اشاره  ــد. فرماندار شهرس برس
ــاورزان تصريح  ــكل برخی از كش  به مش
ــتگاه ها در  ــی از دس ــدی برخ ــرد: كن ك
ــيدگی به مشكل های كشاورزان قابل  رس
ــتگاه ها به مردم  تحمل نيست و اين دس

معرفی خواهند شد. 
در اين جشن امام جمعه حسن آباد، رئيس 
ــاورزی استان تهران و  سازمان جهاد كش
رئيس اداره جهاد كشاورزی شهرستان ری 
به ايراد سخن پرداختند. شايان ذكر است: 
ــاورزان  ــه تن از كش ــم از س در اين مراس

تجليل شد.

ــا پايان برنامه  وزير تعاون گفت: ت
پنجم توسعه، رسيدن به 25 درصد 
ــد اقتصادی  ــاون در رش ــهم تع س

كشور يك تكليف است.
محمد عباسی در نشست با اعضای 
ــتان اصفهان با تأكيد  اتاق تعاون اس
ــم  ــر معظ ــای رهب ــر فرمايش ه ب
انقالب )25 درصد سهم تعاون در 
ــد اقتصادی كشور يك تكليف  رش
ــرد: اين تكليف  ــت(، تصريح ك اس
ــده تمامی  ــوی رهبری بر عه  از س
ــده و  ــته ش ــت  مداران گذاش والي
ــخص شدن اين سهم در بخش  مش
ــت و مجلس  ــليقه دول تعاون به س

ــت.وی با اشاره به برنامه پنجم  نيس
توسعه كه اگر زيرساخت های تحقق 
ــاون تعيين  ــهم تع 25 درصدی س
شود، می توان ميزان تسهيالت الزم 
ــخص كرد، اظهار داشت: در  را مش
محورهای اقتصادی كشور از جمله 
ــرمايه، بازار توزيع و نظام  بازار س
ــهم 25 درصدی  ــور، س پولی كش

تعاون جايگاه تعيين شده ای دارد.
وزير تعاون، وظيفه تعاون را ايجاد 
ثروت و سوق دادن تمام موتورهای 
ــان  ــت و بي ــور دانس ــاد كش  اقتص
از  ــت  مالكي ــال  انتق ــا  ب ــت:  داش
ــی و  ــه خصوص ــی ب ــش دولت بخ

ــش  بخ ــرمايه گذاری  س ــش  افزاي
ــا،  ــب تعاونی ه ــی در قال خصوص
ــرمايه گذاری در  افزايش س ــتر  بس
ــاده كنيم.وی  ــاون را آم ــش تع بخ
ــاق تعاون  ــائل ات ــاط با مس در ارتب
ــتان اصفهان كه از ظرفيت های  اس
ــت،  اس ــوردار  برخ ــوه ای   بالق
گفت: اين ظرفيت ها در زمينه رشد 
ــود و  اقتصادی بايد بهره برداری ش
ــاق تعاون  ــران و فعاالن ات تعاون گ
ــتی نمايندگان و مديران استان  بايس
را در جريان برنامه ها و فعاليت های 
اتاق قرار دهند، زيرا برای حمايت 
ــئوالن  ــاي بنيادی را مس تصميم ه

ــا  ــزود: ايده ه ــی اف می گيرند.عباس
ــتان  ــادی در اس ــای زي و تجربه ه
اصفهان وجود دارد كه در صورت 
ــتفاده صحيح و به موقع از آنها  اس
می توان سازندگی مطلوبی در سطح 

استان و كشور ايجاد شود. 
ــور  وی به قرار گرفتن GDP كش
بين 300 تا 400 ميليارد دالر اشاره 
ــا توجه به  ــان كرد: ب ــر نش و خاط
قابليت كشور، اين ميزان عدد قابل 
ــه با  ــت اما در مقايس توجهی نيس
كشورهای توسعه يافته كه سال های 
قبل توسعه و پيشرفت در آنها آغاز 

شده جای بسيار اميدواری است.

وزير تعاون در اصفهان گفت: خدمات 
دولت های نهم و دهم با روحيه عدالت 
ــالش بی وقفه، به الگويی  محوری و ت
در تاريخ خدمتگزاری در كشور تبديل 
ــزارش خبرگزاری  ــت. به گ ــده اس ش
ــالمی، محمد عباسی در  جمهوری اس
ــعه تعاون استان  ــورای توس جلسه ش
ــأله مسكن  اصفهان، گفت: پس از مس
ــتگاه ها  بايد همه توجه و حمايت دس
ــكل اشتغال شود و در  صرف حل مش
ــت  اين ميان وزارت تعاون موظف اس
ــت  ــود و فهرس به اين چرخه وارد ش
ــتان ها را تهيه  افراد جويای كار در اس
و برای حمايت از اين افراد بسترسازی 

كند. 
وزير تعاون تصريح كرد: بايد از همه ظرفيت های 
تسهيالتی بانك های كشور استفاده شود، در اين 
ميان بانك توسعه تعاون ساختار متفاوتی دارد و 
سرمايه گذاری در آن همچون بيشتر بانك ها با 

هدف سود بردن صورت نگرفته است. 
ــان قصد دارند  ــان كرد: مخالف ــی خاطرنش عباس
ــرای ــكاری ب ــرخ بي ــون ن ــی همچ  از آمارهاي
ــرداری كنند  ــور بهره ب ــياه نمايی اوضاع كش س
ــرای حل چنين  ــتری ب ــن بايد توان بيش بنابراي

مشكل هايی صرف شود. 
ــكل های  مش ــه  ب ــاره  اش ــا  ب  وی 
ــياری از تعاونی ها  ــذاری بس وثيقه گ
افزود: صندوق ضمانت سرمايه گذاری 
برای حل همين مشكل ها پايه گذاری 

شده است. 
ــان ظرفيت های  ــا بي ــاون ب ــر تع وزي
ــد  تأكي ــان  اصفه ــتان  اس ــمگير   چش
ــرد: اصفهان در حوزه تعاونی ها بايد  ك
مطابق ظرفيت باالی خود تقويت شود. 
ــزوم به صحنه  ــن بر ل ــی، همچني عباس
كاری  ــای  زمينه ه در  ــردم  م آوردن 

تعاونی ها تأكيد كرد. 
ــای  مصوبه ه ــه  ب ــاره  اش ــا  ب وی 
ــان  اصفه ــتان  اس ــاون  تع ــوزه  ح  در 
ــت و  ــب، تنها پنج درصد كار اس ــت: تصوي گف
ــدن و به  ــرو اجرايی ش ــد ديگر در گ 95 درص
ــت كه نياز به پيگيری  ــيدن طرح هاس  نتيجه رس

دارد. 

ــم اكنون بيش  ــر تعاون گفت: ه وزي
ــيله  از 60 درصد اقتصاد ايران به وس
ــود و بايد شرايط  دولت كنترل می ش
ــكلي  ــش خصوصی به ش برای بخ
بستری سازی شود كه از سهم دولت 
در تصدی گری های اقتصادی كاسته 

شود.
محمد عباسی در نشست با مسئوالن 
ــگاه صنعتی اصفهان با تأكيد بر  دانش
ــه طور كامل  ــه اقتصاد دولتی ب اينك
موفق نخواهد بود، اظهار داشت: اتحاد 

جماهير شوروی از نمونه كشورهای 
ــت كه با اتكا به اقتصاد دولتی به  اس
ــيوه و روش، زمينه های  ــن ش بدتري
فروپاشی اش فراهم گرديد تا آنجا كه 

اين مسأله سبب تجزيه آن شد.
وی تصريح كرد: در قانون جمهوری 
ــالمی ايران، وجود اقتصاد دولتی  اس
مجاز شناخته شده اما اين قانون نبايد 
رويكرد اقتصادی كشور را به سمتی 
سوق دهد كه بيشترين سهم در اختيار 

بنگاه های دولتی قرار بگيرد. 

ــه اينكه در  ــاره ب ــر تعاون با اش وزي
ــالمی ايران،  ــوری اس ــون جمه قان
ــش خصوصی مجاز  ــاد در بخ اقتص
شناخته شده است، گفت: بسترهای 
مشاركت مردم در سرمايه گذاری های 
 اقتصادی از لحاظ قانونی فراهم شده 

است.
وی افزود: رويكرد نظام سرمايه داری 
رويكرد اقتصاد دولتی نيست و آنچه 
ــاهده  ــور ايران مش هم اكنون در كش
می شود، به اين معنا نيست كه رويكرد 

دولت به سمت در دست گرفتن سهم 
عمده ای از اقتصاد است. 

عباسی خاطر نشان كرد: در سال های 
گذشته اقتصاد ايران مبتنی بر فروش 

نفت بوده است.
ــور  ــه اقتصاد كش ــا بيان اينك وی ب
ــاختاری از چند مورد  ــر س ما از نظ
ــتا  ــت: در اين راس ــج می برد، گف رن
ــام  نظ ــكل گيری  ش آن  ــن  مهم تري
 اقتصادی بر پايه دريافت يارانه ها بوده

 است.

ــه  ــر اصفهانی در جلس عليرضا ذاك
ــتان  اس ــاون  تع ــعه  توس ــورای  ش
ــور وزير تعاون  ــان كه با حض اصفه
ــد، گفت: اشتغال يكی از   تشكيل ش
ــتان  ــن معضل های اس ــی تري اصل
ــت و همه دستگاه های  اصفهان اس
ــتان برای حل دغدغه های جدی  اس
كه در اين خصوص وجود دارد بسيج 
ــده اند. وی افزود: نهادهای استان  ش
ــتغال مكلف هستند در  كه در امر اش
و  متعددی فرصت ها  ــه های  جلس
ــتغال استان را  تهديدهای فضای اش
ــی قرار داده اند. استاندار  مورد بررس
ــتغال در شرق  اصفهان بيان كرد: اش

استان اصفهان به علت خشكسالی به 
مشكلی حاد تبديل شده و مردم اين 
منطقه كه بيشتر آنان افرادی مذهبی و 

انقالبی هستند با مشكل مواجه اند. 
ــت: كمبود آب و  ــر اصفهانی گف ذاك
خشكسالی در استان اصفهان جدی 
است و سبب تشديد مشكل اشتغال 
ــده و صنايعی كه نياز به  در استان ش
ــتری  ــكل های بيش آب دارند با مش

مواجه اند و نياز به حمايت دارند. 
ــوی ديگر  ــرد: از س ــح ك وی تصري
آاليندگی های ناشی از حضور صنايع 
ــتان و به ويژه  و كارخانه ها برای اس
كالنشهر اصفهان مشكل های زيادی 

را ايجاد كرده است. 
ــتاندار اصفهان با بيان اين مطلب  اس
ــتان جذب  ــزود: رويكرد اخير اس اف
گردشگر است، در همين خصوص 
ــق نامه ای  ــش تواف ــب پي ــد ش چن
ــل داران اصفهان  ــه هت ــان اتحادي مي
ــور  ــگری كش ــای گردش مقام ه و 
ــد. ذاكر اصفهانی ــيه منعقد ش  روس
ــی را برای  ــن برنامه هاي گفت: چني
ــن نيز در  ــورهای بحرين و چي كش
ــعه  ــرايط برای توس نظر داريم تا ش
ــت پاك  ــه يك صنع ــگری ك گردش
محسوب می شود، فراهم شود. وی 
ــتی  بيان كرد: 30 مورد از صنايع دس

اصفهان مهر اصالت يونسكو دريافت 
كردند كه اين تعداد عالوه بر 22 اثری 
ــته موفق به اخذ  ــال گذش بود كه س
ــد و دريافت اين  ــده بودن اين مهر ش
ــی برای اصفهان  عنوان جهش بزرگ
محسوب می شود. استاندار اصفهان 
اعالم كرد: استانداری اصفهان و ستاد 
سرمايه گذاری استان فعال تر از قبل، 
به تعاونی ها كمك می كنند. به گفته 
ذاكر اصفهانی، بخشی از مشكل های 
ــأت  ــی قانون ها نش ــتان از برخ اس
می گيرد و نبود آمايش های سرزمينی 
نيز مشكل ساز شده كه اين مورد در 

دست تهيه است. 

ــالمي  ــاد اس وزير فرهنگ و ارش
آزاد  ــانه هاي  رس همكاري  گفت: 
ــر  ــان مؤث ــردم جه ــداري م در بي
ــانه هاي  ــوده و مطبوعات و رس ب
ــانه  ــاده همكاري با رس ــران آم اي
ــان  ــه، جه ــايه، منطق ــاي همس ه
ــوزان بشريت  ــالم و همه دلس اس
ــح در جهان  ــراري صل ــراي برق  ب

هستند. 
به گزارش ايرنا، سيد محمد حسيني 
ــام شركت كنندگان  در ضيافت ش
ــنواره  ــن جش هفدهمي ــي  خارج

ــات در هتل  ــگاه مطبوع و نمايش
ــت: حضور  ارم تهران اظهار داش
ــانگر  ــور در اين دوره نش 47 كش
ــران در صحنه  ــاز اي ــگاه ممت  جاي
ــت و اميدواريم  ــي اس ــن الملل بي
سوغات و يادگاري شما از كشور 
ــكاس واقعيات موجود  انع ايران، 

در عرصه جهان باشد. 
حسيني، بازديد وزرا و نمايندگان 
از  ــالمي  اس ــوراي  ش ــس  مجل
ــراي  ب را  ــات  مطبوع ــگاه  نمايش
خارجي  هاي  ــانه  رس خبرنگاران 

ــزود: حضور  ــت و اف مغتنم دانس
ــالمي  ــوري اس ــردان جمه دولتم
ــانگر  ــنواره مطبوعات نش در جش
ــا بوده و  ــانه ه ــگاه مهم رس جاي
ــا گفتگو با آنان  ــما مي توانيد ب ش
ــه و منعكس  ــار خوبي را تهي  اخب

كنيد. 
ــاد اسالمي با  وزير فرهنگ و ارش
ــكاس وارونه اخبار  ــاره به انع اش
ــانه هاي  ــه ايران در رس مربوط ب
ــتكباري خاطرنشان كرد: مردم  اس
ــه ايران  ــده اند ك ــا متوجه ش دني

ــت بلكه دشمن  ــمن آنان نيس دش
ــتعمار  ــردمداران اس حاكمان و س

گر است. 
ــدي ايران  ــر بلن وي پيروزي و س
ــی از مقاومت و  ــالمي را ناش اس
پايداري سي ساله ملت دانست و 
ــما انتظار اغراق در  گفت: ما از ش
انعكاس موفقيت هاي ملت ايران 
را نداريم، اما اميدواريم با انعكاس 
واقعيت ها زمينه همكاري و تبادل 
ــت ها را در همه امور  نظر بين مل

مهيا كنيد. 

ــا  ــه توانمندی ه ــگاه عرض  نمايش
ــر  برت ــای  تعاونی ه ــدات  تولي و 
ــان،  اصفه ــتان های  اس ــه  نمون و 
و  ــتان  لرس ــزد،  ي ــزی،  مرك ــم،   ق
ــال و بختياری با حضور  چهار مح
ــايش  ــر تعاون در اصفهان گش  وزي

يافت.
ــايی اليه های مختلف بخش  شناس
ــای  توانمندی ه ــه  ارائ ــاون،  تع

ــتان ها، ايجاد رقابت  تعاونگران اس
ــا در جهت  ــن تعاونی ه ــالم بي س
ــنجی  نيازس ــعه،  توس ــرفت،  پيش
ــش تعاون  ــی بخ ــيب شناس و آس
ــگاه  نمايش ــن  اي ــای  هدف ه  از 

است. 
ــركت كنندگان در اين نمايشگاه  ش
ــر به عنوان  ــال اخي كه در چهار س
ــاخص  تعاونی های برتر، نمونه، ش

و صادراتی در استان های ياد شده 
ــده اند، در 109 غرفه  ــناخته ش ش
ــود را در معرض  ــتاوردهای خ دس

ديد عموم قرار داده اند. 
ــامل 44 تعاونی  ــركت ها ش اين ش
ــاورزی،  ــی، 15 تعاونی كش صنعت
ــی  تعاون ــی، 17  ــی معدن تعاون  4
خدماتی،4 تعاونی فرش دستبافت، 
ــل، 5  ــل و نق ــی حم ــك تعاون ي

ــاز توليدكنندگان  ــی تأمين ني تعاون
ــك تعاونی  ــرف كنندگان، ي و مص
مصرف،6 تعاونی توليدی توزيعی، 
ــار و 8 اتحاديه  ــی اعتب ــك تعاون ي

شركت های تعاونی می باشد. 
ــج  ــدت پن ــه م ــگاه ب ــن نمايش اي
در  ــوم  عم ــد  بازدي ــرای  ب روز 
ــر  ــان داي ــهروند« اصفه ــاالر »ش  ت

است. 

محمدي گلپايگاني: 
سفر پربركت رهبر معظم انقالب

 تحولي جدي در استان قم به وجود مي آورد

معاون سیاسي اجتماعي استانداري تهران: 
تأمين اعتبار براي 1200 واحد 
مسكوني ويژه محرومان استان

فرماندار شهرستان ری: 
كشاورزان ری زمين های خود را نفروشند 

جهان نما نصف النهار
امیر قطر:

مخالف اقدام عليه تهران هستيم 
امير قطر خواستار از سرگيری گفتگوی امريكا با ايران برای حل موضوع 
ــد و افزود: ما هرگز تصور نمی كنيم كه روزی  ــته ای اين كشور ش هس
ــزارش مهر،  ــزب ا... حمايت كنيم. به گ ــران و ح ــنگتن عليه اي  از واش
ــيال تايمز  ــه آل ثانی« در گفتگو با روزنامه فايننش ــيخ حمد بن خليف »ش
ــايه در كنار ايران زندگی  ــت كه به عنوان همس گفت: ما مدت زيادی اس
ــت و امريكا بايد با  می كنيم و بر اين باوريم كه گفتگو بهترين روش اس
ايران گفتگو كند. وی گفت: ايران مدام تأكيد می كند كه برنامه هسته ای 
ــور مقاصد صلح آميز دارد. در اينجا نقش سازمان ملل و شورای  اين كش
امنيت مطرح می شود كه بايد گفته ايران را تأييد كنند. پادشاه قطر ضمن 
مخالفت با هرگونه ماجراجويی عليه ايران گفت كه كشورش اجازه اقدام 
ــر قطر همچنين ضمن  ــود را نخواهد داد. امي ــی امريكا از خاك خ نظام
ــورش با تهران  بی اعتنايی به تحريم های ايران بر ادامه روابط جامع كش
تأكيد كرد و گفت: ما منطقه خودمان را بهتر از آمريكايی ها می شناسيم 
ــا حزب ا... را  ــت از اقدام های امريكا عليه ايران ي ــز فكر حماي و هرگ

نمی كنيم.

هنگام ديدار اوباما از هند

هتل »تاج محل« فقط در انحصار 
آمريكايی ها قرار می گيرد

يك مقام مسئول در دولت اوباما به خبرنگاران اطالع داد كه هنگام سفر باراك 
اوباما به هندوستان، هيأت همراه رئيس جمهوری امريكا در نظر دارند هتلی را 
كه در سال 2008 در دهلی نو مورد حمله تروريستی قرار گرفت، به طوركامل 

به تصرف خود در بياورند.
اوباما قرار است پس از برگزاری انتخابات كنگره امريكا در 11 آبان ماه )دوم 
ــود كه طی آن از هند نيز ديدار  ــفر 10روزه آسيايی خود ش نوامبر( راهی س
ــفرهای داخلی و خارجی اوباما هميشه با موج تدابير امنيتی  خواهد كرد. س
ــت به گونه ای كه محدوده اقامت وی حتی بسته می شود و مردم  همراه اس
ــكل هايی می شوند. از نگاه كارشناسان دليل اصلی  نيز مجبور به تحمل مش
ــورهای اروپايی بيشتر است، جلوگيری از تجمع  اين تدابير كه حتی در كش
ــت تا بر سفر اوباما تأثير منفی  و تظاهرات مخالفان امريكا و صلح طلبان اس
نگذارد. مقام مسئول كاخ سفيد كه رسانه های امريكايی از او نامی نبرده اند 
گفته است كه در اين سفر تمامی مسافران هتل تاج محل تخليه و ساختمان 
هتل به طور كامل در اختيار هيأت همراه اوباما و مأموران امنيتی امريكا قرار 
خواهد گرفت. يكی از مديران هتل در گفتگو با خبرنگاران، از اظهارنظر در 
مورد اين كه آيا اوباما و همسرش نيز در اين هتل اقامت می كنند، خودداری 
كرد اما گفت: بخش بازسازی شده هتل در حمله های سال 2008، در جريان 
اين سفر بازگشايی خواهد شد و اگر اوباما و همسرش تصميم به اقامت در 
ــتين مسافران اين قسمت خواهند بود. دو سال قبل،  اين بخش بگيرند نخس
حمله تروريستی به هتل تاج محل كه اعالم شد عامالن آن از پاكستان آمده 
بودند 31 كشته برجای گذاشت كه 12 نفر آنان از كاركنان بودند. مقام های 
هندی تعداد مجموع كشته شدگان در جريان اين درگيری ها در سراسر شهر 
ــرمايه داران  بمبئی را 166 نفر اعالم كردند. هتل تاج محل همواره ميزبان س

بزرگ و ديپلمات های برجسته جهان به ويژه آمريكايی ها بوده است. 

وزير تعاون در اصفهان اعالم كرد:
سهم 25 درصدي تعاون در رشد اقتصادي كشور يك تكليف است

وزير تعاون:

 اصفهان در حوزه تعاونی ها باید تقویت شود 

بيش از 60 درصد اقتصاد ايران توسط دولت كنترل مي شود

استاندار اصفهان: 
گردشگري، رويكرد آينده اشتغال استان است 

حسیني: 
بيداري مردم در گرو همكاري رسانه هاي آزاد جهان است 

گشايش نمايشگاه تعاوني هاي برتر شش استان در اصفهان

چه خبر از پایتخت
»بيت اله محسود« سازمان دهنده 

ترور »بی نظير بوتو« بود  
ــتان  ــورد اين كه طالبان پاكس در م
ــو«  بوت ــر  »بی نظي ــرگ  م در 
ــن  ــش از اي ــته  اند پي ــت داش دس
ــده بود،  ــر ش گزارش هايی منتش
ــت وزير  اما اعضای خانواده نخس
ــور، خواسته بودند  سابق اين كش
ــتن اعضای  ــت داش در مورد دس
ــان در ترور  ــه دولت آن زم كابين
ــود. اداره آگاهی  ــق ش وی تحقي
ــتان تحقيقات پرونده ترور   پاكس
»بی نظير بوتو«، نخست وزير سابق 
اين كشور در سال 2007 ميالدی 
را به پايان رساند. به گزارش ايلنا 

به نقل از ريانووستی، بر اساس اين تحقيقات، ترور »بی نظير بوتو« توسط 
طالبان پاكستان طراحی شده است. 

ــبكه تلويزيونی »دون نيوز« به نقل از منبعی در اداره آگاهی اين كشور  ش
گزارش داد، تحقيق ها نشان می دهد كه گروه »طالبان« پاكستان در پشت 

اين جنايت قرار دارد. 
ــازمان دهنده اصلی قتل بی نظير  ــان اين پرونده عقيده دارند كه س محقق
بوتو »بيت اله محسود«، رهبر آن زمان گروه طالبان پاكستان بوده است. در 
ــال نتيجه تحقيق كميسيون مستقل بين المللی سازمان ملل متحد  بهار امس

در پاكستان اعالم شد. 
ــده بود. بر اساس  ــی ش در اين تحقيق مدارك مربوط به مرگ بوتو بررس
ــواهد تهديد بوتو،  ــت آن زمان با وجود ش ــيون، دول گزارش اين كميس

حمايت مناسبی از وی نكرده بود. 

طالبانی، استقالل كردستان را 
محال و رويايی شاعرانه  دانست

ــتقالل منطقه كردستان و  ــی كرد عراق، اس ــناس ترين چهره  سياس سرش
تأسيس دولت مستقل كردستان را محال دانست و آن را رويايی شاعرانه  

خواند. 
ــه  گزارش فارس در اربيل، »جالل طالبانی« رئيس جمهور كنونی عراق  ب
و معروف ترين چهره  سياسی كرد اين كشور در نيم قرن گذشته ، استقالل 
ــتان را محال دانست و آن را  ــيس دولت مستقل كردس ــتان و تأس كردس

رويايی شاعرانه  خواند. 
ــكيل  ــتان عراق و تش ــتقالل كردس ــراق احتمال اس ــور ع ــس جمه رئي
ــتقالل  ــتان نيز اس ــتقل را رد كرد و گفت: اگر پارلمان كردس دولت مس
ــداری  پاي ــتان  ــت كردس ــد، حكوم ــب كن ــراق را تصوي از ع ــود  خ
ــی ــان كوتاهی دچار فروپاش ــت و در مدت زم ــد داش ــی نخواه  چندان

 می شود. 
ــايه  كردستان اگر با ما وارد جنگ  ــان كرد: كشورهای همس وی خاطرنش
هم نشوند و تنها مرزی های خود را روی ما ببندند، زندگی در كردستان 

محال خواهد بود. 
ــی عراق است كه  پس از سال ها  جالل طالبانی يكی از چهره های  سياس
ــالدی به  عنوان اولين  ــال 2005 مي ــت عليه  صدام، در نهايت در س فعالي
ــوگند ياد كرد.  ــور س ــس جمهور منتخب عراق در پارلمان اين كش رئي
ــراق پس از عبدالرحمن عارف بود  ــتين رئيس جمهوری ع طالبانی نخس

كه از ايران ديدار كرد. 
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ــياری از ما پدر و مادرها، پذيرفتن  برای بس
ــا كودكانمان  ــبی ب اينكه گاهی رفتار مناس
ــت؛ اما بياييد برای يك  نداريم، سخت اس
ــده، به برخی از مهارت ها  لحظه هم كه ش
ــه به كار می بريم،  و روش های تربيتی ك

شك كنيم... 
ــتفاده از  ــتلزم اس ــت موفق، مس يك تربي
ــترين امكانات، از جمله تجربه های  بيش
ــای مختلف و  ــران، مطالعه كتاب ه ديگ
ــاوره با متخصصان امر است. اگر قرار  مش
باشد ما مستبدانه بر رفتارهای خود پافشاری 
و بر سخت گيری خود اصرار كنيم، نه تنها 
در مدتی طوالنی اعتماد به نفس خود را از 
ــت می دهيم و از عملكردمان ناراضی  دس
می شويم، بلكه ضررهای زيادی به كودكان 

خود وارد می كنيم و آنها را می آزاريم.
ــورد آزار واقع  قصه زندگی كودكانی كه م
شده اند بسيار تلخ و تكان دهنده و متأسفانه 
آمار كودك آزاری در ايران و جهان هم رقم 
باال و قابل توجهی است. اين هفته داستان 
ــا كوچولو را از زبان مادرش  زندگی ُدرس
ــان  ــنويم و می خوانيم و كارشناس می ش
درباره پيامدهای رفتارهای غلط پدر درسا 
ــت می كنند. چنين  ــا او و مادرش صحب ب
ــوی والدين  ــخت گيری هايی كه از س س
ــورت می گيرد،  و به خصوص پدرها ص
نتيجه ای جز آزار روح و جسم كودكان و 

تباه كردن زندگی آينده آنها ندارد.
ــد باز هم يادآوری كنيم كه  شايد الزم باش
وقتی تصميم می گيريد صاحب فرزندی 
شويد، يعنی مسئوليت بلندمدت و سنگين 
ــت او را پذيرفته ايد. در تربيت كودك  تربي
مانند هر كار ديگری با مشكل هايي روبه رو 
خواهيد شد و اگر برای حل اين مشكل بر 
مهارت های خود بيفزاييد، با گذشت زمان 
ــب تجربه، اعتماد به نفستان افزايش  و كس

می يابد و از سر درگمی رها می شويد.
ــما نامه  ــه دارم برای ش ــن االن ك »... همي
ــر كوچولوی 6  ــا، دخت ــم، ُدرس می نويس
ــق خوابش برده.  ــاله ام با گريه و هق ه س
ــدرش عالوه بر من، او را هم به باد كتك  پ
ــتيم لنگه گوشواره  گرفته؛ چون نمی دانس
ــا كجا و چطور از گوشش در  طالی ُدرس
ــده است! همسرم عصبی و  آمده و گم ش
پرخاشگر است و بابت هر موضوعی به من 
و دخترم پرخاش می كند. خودتان می دانيد 
ــيدن  ــق پوش كه دختر بچه ها چقدر عاش

ــای چين دار يا  لباس های رنگی، دامن ه
الك زدن و تزئين موهای شان هستند اما او 
دخترم را از هر كاری كه دوست دارد، منع 
می كند. چند هفته پيش می خواستم برای 
دخترم الك بزنم اما او با ترس از اينكه مبادا 

ــای او را  ــدرش ناخن ه پ
ــت اين  ــد، گف از ته بكش
ــا را نگه می دارد و  الك ه
ــد الك  هر وقت بزرگ ش
می خواست  دلم  می زند! 
با همسرم برخورد كنم كه 
ــا را تهديد كرده  چرا ُدرس
ــش را از ته  ــه ناخن هاي ك
می كشد اما نتوانستم؛ چون 
از اين داد و بيداد ها و كتك 
ــای گاه و بيگاه  خوردن ه
خسته شده ام. به من بگوييد 

چه كنم؟! طفلك دخترم می ترسد النگو يا 
گوشواره ای برايش بيندازم و صد بار آنها را 

چك می كند تا مبادا گم شده باشند...«  
 رفتار مستبدانه جواب نمی دهد 

ما والدين را به 2 گروه طبقه بندی می كنيم؛ 
1- والدينی كه هيچ حد و مرزی برای آنها 
ــچ قاعده و قانونی  در نظر نمی گيرند، هي
برايشان نمی گذارند و به بچه هايشان اجازه 
ــتند بكنند. اين  می دهند هر كاری خواس
والدين كه از آن طرف بام افتاده اند، باعث 
ــان به بزرگساالنی  می شوند بچه های ش
ــحال و  ــه هرگز خوش ــوند ك ــل ش تبدي
خوشبخت نيستند و عدم پذيرش قانون و 
بی بندوباری در زندگی شان موج می زند.

ــتند كه روش  ــی هس ــن، آنهاي  2 - والدي

تربيتی شان مستبدانه است و به هر روشی 
كه خود صالح می دانند و با تهديد و اعمال 
فشارهای آن چنانی و دور از انصاف سعی 
می كنند بچه ها را در چارچوب قانون های 
ــان حفظ كنند. اين والدين  خود ساخته ش
ــيوه مستبدانه و  با چنين ش
ــوند  می ش باعث  غلطی، 
ــام رفتارهای  ــواع و اقس ان
غلط در بچه هايشان شكل 

بگيرد. 
ــا كه يك  ــورد درس در م
ــال است  دختربچه خردس
بايد بررسی  ــأله  چند مس
ــود؛ اول، موضوع كتك  ش
ــمی او  خوردن و آزار جس
ــت كه در جای خود به  اس
صدمه های  ــی  كاف اندازه 
ــه او وارد می كند اما عالوه بر آن،  جدی ب
ــاهد  ــوردن مادرش و اينكه او ش كتك خ
ــت پيامدهاي بسيار  قربانی شدن مادر اس
ــونت  ــاهد خش بدی دارد. دخترانی كه ش
ــتند، به طور  ــی عليه مادر خود هس خانگ
معمول در آينده به راحتی نقش يك قربانی 
ــتحق اين  را می پذيرند و گويا خود را مس
ــاهد كتك  ــرانی كه ش نقش می دانند. پس
ــادر خود بوده اند نيز در آينده با  خوردن م
احتمال باالتری مرتكب آزار همسر و فرزند 

خود می شوند.
ــخت گيری زياد  تحقيق ها ثابت كرده س
ــكل گيری  ــن می تواند موجب ش والدي
ــواس در افراد شود.  اختالل شخصيت وس
اگر رفتار والدين طوری باشد كه حس گناه 

در بچه ايجاد شود، برای فرار از اين حس 
در دام اختالل شخصيت وسواسی می افتد.

ــری معقول  ــخت گی ــدی از س ــه ح چ
است؟ 

ــد و نبايدهای بی منطق در خانه  هرچه باي
بيشتر شود، مقاومت و پنهان كاری فرزندان 
ــر است  هم باالتر می رود. اين طبيعت بش
ــتن موانع سر راهش، بيشتر  كه برای برداش
ــود و تالش مضاعف تری  كنجكاو می ش
هم می كند. وقتی كه والدين به طور دايمی 
و برای هر مسأله كوچكی به فرزندشان امر 
و نهی می كنند، او بيشتر تحريك به انجام 
ــود و در  دادن و تجربه كردن آن كار می ش
ــی و طغيان بچه ها  نهايت، باعث سركش
ــان خواهد شد. بهترين  در برابر والدين ش
ــان فرزندان و  ــگيری از طغي كار برای پيش
ــائل و مشكل  هاي مربوط به آنها  درك مس
ــت كه والدين از ابتدا شيوه تربيتی  اين اس
ــتی را انتخاب و به گونه ای با فرزند  درس
ــا را مانند يك  ــار كنند كه او آنه خود رفت
ــت صميمی بداند و هميشه راستی و  دوس
ــبت به  صداقت را در كارها و رفتارش نس
والدين خود رعايت كند.  نوجوانان به طور 
معمول در سنين بلوغ، از والدين خود فاصله 
ــن در دختران بين 11 تا  می گيرند. اين س
ــران بين 13 تا 16 سال  ــال و در پس 13 س
است و از نظر روان شناسی، اين فاصله نسل 
بسيار طبيعی است. در اين دوران، به طور 
معمول نوجوان ها فكر می كنند كه والدين 
شان آنها را درك نمی كنند و به همين خاطر 
مقاومشان را در برابر رفتار و نصيحت های 
ــأله  ــن، 10 برابر می كنند.  حاال مس والدي
اين است كه سخت گيری والدين نسبت 
ــی و معقول  ــدان تا چه حد طبيع به فرزن
است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد بگويم 
ــدر و مادر نبايد مقررات و اعتقادهاي  كه پ
خود را به خاطر فرزندشان كنار بگذارند اما 
ــد بچه ها را هم آنقدر محدود كنند كه  نباي
كار آنها به سركشی و شكستن حريم بين 
والد و فرزند بكشد. هرچه بايد و نبايدهای 
بدون منطق در خانه بيشتر شود، مقاومت و 
پنهان كاری فرزندان هم باالتر می رود. پس 
ــن و به خصوص پدرانی كه بيش از  والدي
اندازه و به طرزی بيمارگونه فرزندان خود را 
از انجام دادن خيلی از كارها منع می كنند، 
بايد به يك مشاور مراجعه كرده و رفتارشان 

را اصالح كنند. 

نقش رسانه ها 
در مبارزه با مواد مخدر 

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر گفت: نقش رسانه ها 
در مبارزه با مواد مخدر، كمتر از نقش رزمندگان اسالم 

در اين زمينه نيست.
ــگاران در  ــادی در جمع خبرن ــين آب ــا حس حميدرض
هفدهمين نمايشگاه بين المللی مطبوعات و خبرگزاری 
ــات و خبرگزاری ها در  ــه نقش مطبوع ــاره ب ها، با اش
ــت: يكی از  ــواد مخدر اظهار داش ــهيل مبارزه با م تس
ــارزه با مواد  ــور در مب ــش ترين اقدام ها در كش اثربخ
مخدر، اقدام های رسانه ها، روزنامه ها، خبرگزاری ها 

و سايت های اطالع رسانی است. 
ــانه ها در روان كردن روند مبارزه  وی گفت: نقش رس
ــانه های  ــت و رس ــيار قابل تقدير اس با مواد مخدر بس
ــكار عمومی و  ــب اف ــا عمليات روانی مناس گروهی ب

مسئوالن را هدايت كرده اند. 
ــان كرد: در برخی  رئيس مبارزه با مواد مخدر خاطرنش
ــگيری از  ــانه ها در مبارزه و پيش ــش رس ــوارد نق از م
ــت و اين به  ــيار پررنگ تر از پليس اس مواد مخدر بس
ــانی  ــانه با مردم و اطالع رس  دليل ارتباط تنگاتنگ رس

رسانه هاست. 
ــانه ها درحوزه  ــش رس ــاره به نق ــا اش ــين زاده ب حس
ــان كرد: با توجه به هجوم سنگينی  ــگيری خاطرنش پيش
ــواد مخدر به  ــوزه م ــر روز در ح ــگان در ه ــه بيگان ك
ــانه ها  ــكل جديد ايجاد می كنند، نقش رس رنگ و ش
ــيار مهم  ــانی بس ــالع رس ــگيری و اط ــوزه پيش  در ح

دارد. 
ــه و  ــدر مانند شيش ــال مواد مخ ــرای مث ــزود: ب وی اف
 آمفتامين در كشور مطرح نبود و اين در حالی است كه 
ــوان  عن ــه  ب ــر  حاض ــال  ح در  ــدر  مخ ــواد  م ــن   اي
ــور  ــترين ميزان مصرف در كش مواد مخدر صنعتی بيش

را دارند. 
ــت تا با تالش خود در حوزه  وی از خبرنگاران خواس
پيشگيری از اعتياد موجب حساسيت جامعه و مسئوالن 

فرهنگی به اين موضوع شوند. 
ــاره به دو ميليون معتاد  رئيس مبارزه با مواد مخدر با اش
در كشور خاطرنشان كرد: مواد مخدر به عنوان تهديدی 
ــود، چرا كه با احتساب  ــور قلمداد می ش جدی در كش
ــور می توان گفت كه در كشور 10  خانوار معتادان كش
ــتقيم با معضل مواد مخدر مواجه  ميليون نفر به طور مس

اند. 
ــانه ها بايد برای 10 ميليون نفر جمعيت  وی افزود: رس
ــانی  ــور اطالع رس ــاد در كش ــل اعتي ــا معض ــر ب  درگي

كنند. 
و  ــات  مطبوع ــی  الملل ــن  بي ــنواره  جش ــن  هفدهمي
ــوم تا دهم آبان ماه در مصالی تهران  خبرگزاری ها س

برگزار می شود. 

رئيس سازمان هواشناسی كشور با اشاره 
ــده در  ــی های انجام ش به نتيجه بررس
مركز مطالعه های هواشناسی از كاهش 
ــش دما در  ــمگير بارندگی و افزاي چش
ــال و مهم تر از آن ناهنجاری  پاييز امس
منفی باالتر از حد نرمال در زمستان پيش 
ــرام صناعی در گفتگو با  رو خبر داد. به
ــاره به بارش ساالنه در كشور   مهر با اش
ــان می دهد مقدار  گفت: بررسی ها نش
ــمگيری  بارش در مهرماه با كاهش چش
ــبت قبل دما نيز به  ــده و به نس مواجه ش
مراتب افزايش يافته است چرا كه رابطه ای 
مستقيم بين افزايش دما و كاهش بارندگی 
ــرد: اين روند  ــود دارد. وی اضافه ك وج
ــرايط پايين تر از  تا آذرماه ادامه دارد و ش
ــرد به طوری كه  ــد نرمال قرار می گي ح
ــژه در ماه های دی و  ــاه و به وي از آذرم
بهمن شرايط ناهنجاری منفی گسترش 
ــدت سرد می شود  می يابد و هوا به ش
كه اين سرما با سرمای معمولی متفاوت 
است. صناعی با اشاره به كمبود بارش در 
سال زراعی جاری در هشت استان كشور 
گفت: استان های بوشهر، قم، كهگيلويه 
ــال و بختياری،  ــد، چهارمح و بويراحم
ــرايط به  ــتان ش ــارس، ايالم و خوزس ف
مراتب بدتری از ديگر استان های كشور 

دارند چرا كه شرايط بارندگی آنها در دو 
ــال پايين تر بوده  ــال اخير از حد نرم س
ــت. وی تأكيد كرد: اضافه شدن روند  اس
ــال فشار مضاعفی به  فعلی در پاييز امس
ــت گانه وارد می كند و  استان های هش
ــرايط به مراتب سخت تری پيش رو  ش
دارند. رئيس سازمان هواشناسی كشور با 
اشاره به بارش مطلوب در استان اردبيل 
ــيه خزر در  ــمالی حاش و منطقه های ش
ماه های مهر، آبان و آذر ادامه داد: به جز 
اين منطقه ها بقيه مناطق شرايط پايين تر 
ــتان های هشت  از نرمال دارند و در اس
ــته كم  ــال زراعی گذش گانه كه در دو س
ــن وضعيت ملموس تر  بارش بودند اي
است. اين كارشناس مسائل هواشناسی 
ــاری و كم  ــرد: تا آذرماه ناهنج تأكيد ك
بارشی كم و به حد نرمال می رسد ولی 
با توجه به كمبود بارش در پاييز، هشت 
ــتان ياد شده شرايط نامساعدی دارند  اس
ــدارهای جدی  و بايد در اين زمينه هش
ــود. وی اضافه كرد: در اسفند ماه  داده ش
شرايط به حالت نرمال بر می گردد و از 
ناهنجاری و نوسان خارج می شود. البته 
در استان گيالن بارندگی در همه فصول 
ــوده و تاكنون نيز بارش  ــد نرمال ب در ح

قابل توجه ای داشته است. 

ــگيری  ــالمت و پيش ــر كل دفتر س مدي
وزارت  ــی  اجتماع ــيب های  آس از 
ــه خدمات  ــرورش از ارائ ــوزش و پ آم
ــش آموزان  ــكی رايگان به دان دندانپزش
ــر كشور خبر داد.   دوره ابتدايی در سراس
ــن ضياء الدينی در گفتگو با مهر با  حس
ــزود: طبق توافقی كه  ــالم اين خبر اف اع
ــت، رفاه و آموزش و  بين وزارت بهداش
ــده، در سال تحصيلی  پرورش انجام ش
ــی  ــوزان دوره ابتداي ــش آم ــاری دان ج
ــه به مراكز خدمات  می توانند با مراجع
درمانی و بهداشتی كه از طريق آموزش 
و پرورش استان ها معرفی می شود برای 
ترميم دندان های خود مراجعه كنند. وی 

ــيدن و جراحی دندان های  ادامه داد: كش
شيری و دائمی و ترميم دندان شماره 6 
ــت كه از طريق  از مهمترين خدماتی اس
ــش آموزانی كه تحت  ــن مراكز به دان اي
ــازمان تأمين اجتماعی،  پوشش بيمه س
نيروهای مسلح، خدمات درمانی شهری 
ــود. ــه می ش ــتند ارائ ــتايی هس  و روس
ــش آموزانی كه  ضياء الدينی درباره دان
ــش بيمه نيستند، گفت: طبق  تحت پوش
ــش آموزان  ــده، اين دان توافق انجام ش
ــه  ــوی مدرس ــا ارائه معرفی نامه از س ب
ــوند و  ــازمان بيمه گر، بيمه می ش به س
می توانند از خدمات ارائه شده همچون 

ساير دانش آموزان استفاده كنند.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

تربیت فرزندان؛ سخت ولي ممكن

 تصادف اتوبوس و تريلي 
در محور جندق - معلمان 
پنج كشته بر جاي گذاشت

مردي در دادگاه خانواده:دختر فراری همدست زورگيران

زنم نمي تواند رفتار بچه گانه مرا تحمل كند

شانس زنده ماندن زنان پس از جراحت بيشتر از مردان است 
ــتان جان هاپكينز در  ــكان بيمارس به گزارش مهر، پزش
ــبت به مردانی  ــكا دريافتند كه زنان نس ــور امري بالتيم
ــابهی  ــه در اثر يك تصادف دچار جراحت های مش ك
ــتری برای زنده ماندن  ــده اند 14 درصد شانس بيش ش

دارند.
ــكان، علت اين مسأله هورمون هايی  به گفته اين پزش
ــت كه به صورت تخصصی در هر يك از دو جنس  اس

ترشح می شود. 
ــر روی  ب ــه  مردان ــای  ــه هورمون ه ك ــوری  ط ــه  ب
ــر منفی برجای  ــيب ديده يك تأثي ــتم ايمنی آس  سيس

می گذارند.
ــون مردانه  ــم هورم ــردان ه ــان و م ــدن زن در ب
ــترون و هم هورمون زنانه استروژن توليد  تستوس
ــا در هر جنس  ــزان توليد آنه ــود و تنها مي می ش

متفاوت است. 
اين محققان اين فرضيه را مطرح كردند كه با تزريق 
آندروژن های مسدود كننده در لحظه بعد از تصادف 
 به مردان می توان شانس زنده ماندن آنها را افزايش 

داد. 
ــمندان  ــن نتيجه دانش ــتيابی به اي ــور دس به منظ
ــالع مربوط به  ــك اط ــود در بان ــای موج داده ه
ــزار بيمار از هر دو  ــای بيش از 48 ه جراحت ه

جنس را مورد بررسی قرار دادند.
ــنی شامل كودكان  ــه گروه س اين اطالعات در س
ــاالن بين 13  ــال، جوانان و بزرگس حداكثر 12 س
 تا 64 سال و سالمندان باالی 65 سال دسته بندی 

شد.
ــه در آنها  ــورد بيماران كودك ك ــی ها در م اين بررس
ــد و  ــعه نيافته ان ــوز توس ــی هن ــای جنس هورمون ه
ــی تا حد قابل  ــا فعاليت هورمون ــالمندان كه در آنه س
مالحظه ای كاهش يافته است به نتيجه شگفت انگيزی 
رسيد. به طوری كه در اين دو گروه، شانس زنده ماندن 

برپايه جنس افزايش پيدا نمی كرد و تنها در گروه سنی 
ــال، تفكيك جنسيتی عامل افزايش  ميانه از 13 تا 64 س
ــك حادثه و جراحت  ــده ماندن در طول ي ــال زن احتم

ناشی از آن بود. 
ــه در افراد  ــت ك ــه اين تحقيقات حاكی از آن اس نتيج
ــطح باالتر هورمون های استروژن و تستوسترون  با س
ــوری زنان  ــر می كرد به ط ــده ماندن تغيي ــال زن احتم
ــا باال  ــون آنه ــتروژن در خ ــون اس ــطح هورم ــه س ك
ــدن مواجه  ــرای زنده مان ــتری ب ــت با احتمال بيش  اس

بودند.

ــی ازدواج و شکوه همسری« به  تدريس »روانشناس
جای تنظیم خانواده در دانشگاه ها 

ــتناد  ــان و خانواده گفت: به اس ــز امور زن ــس مرك رئي
ــورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر تدريس  مصوبه ش
ــش خانواده«،  ــد درس اختياری با عنوان »دان دو واح
مركز امور زنان اقدام به تدوين منبع آموزشی با عنوان 

»روانشناسی ازدواج و شكوه همسری« كرد. 
ــاره به  ــر با اش ــا مه ــو ب ــدزاده در گفتگ ــم مجته مري
اشكال های عمده ای كه در محتوا و حتی نوع انتخاب 
ــم خانواده« كه  ــرفصل های درس »جمعيت و تنظي س
ــگاه ها تدريس  تاكنون به عنوان واحد عمومی در دانش
ــد اظهار داشت: در اين زمينه كتاب »روانشناسی  می ش
ازدواج و شكوه همسری« تدوين شده كه به مهم ترين 
ــتر  ــائل فرهنگی و اجتماعی جوانان پرداخته و بس مس
ــعار انتخاب  ــوب و پايدار جوانان را با ش ازدواج مطل

دقيق، ازدواج آسان فراهم می كند. 
وی تصريح كرد: با توجه به اينكه تحكيم خانواده 
ــور زنان و خانواده  ــتراتژی مركز ام مهم ترين اس
ــتحكام و  ــت و اس در دولت های نهم و دهم اس
ــواده بيش از هر چيز ديگر به روابط بين  دوام خان
زوجين بستگی دارد اين امر نيازمند آموزش های 
ــداوم در دوره های مختلف  ــه چهره و م چهره ب
ــت. وی  ــژه در دوره جوانی اس ــه وي ــی ب  زندگ
گفت: معاونت آموزش و پژوهش مركز امور زنان 
ــی با  و خانواده اقدام به تدوين كتاب هاي آموزش
عناوين كانون مهرورزی و كانون جوانمردی كرده 
كه از منابع آموزشی طرح رحمت بوده و در كشور 

با هدف تحكيم خانواده در حال اجراست. 
مجتهد زاده اظهار داشت: كتاب »كانون مهرورزی« 
ــت كه به نقش مهم  ــده اس ويژه بانوان تدوين ش
ــاط  ــرای پويايی و نش ــاد آرامش ب ــان در ايج زن
ــواده می پردازد و بانوان اين مرز و بوم را در  خان
ــاد و حفظ ارتباط هاي صحيح خانوادگی ياری  راه ايج
می كند. وی تصريح كرد: كتاب كانون جوانمردی نيز 
ويژه مردان تدوين شده است كه به وظايف مهم مردان 
ــران پرداخته و راه های  در قبال خانواده به ويژه همس
ــا رويكرد دينی  ــالم و متعالی را ب ــكيل خانواده س تش

ترسيم می كند.

ــمنان از وقوع حادثه رانندگي  ــتان س  رئيس پليس راه اس
ــته  ــتگاه اتوبوس و تريلي و كش ــن دو دس ــادف بي و تص
ــه دامغان  ــدق - معلمان ب ــر در محور جن ــج نف ــدن پن  ش

خبر داد.
ــرهنگ عليرضا خبير گفت: اين سانحه در كيلومتر 158  س
ــتگاه اتوبوس و تريلي رخ داد كه  اين محور و بين دو دس
در اين حادثه پنج نفر از سرنشينان اتوبوس كشته و هفت 

نفر نيز مجروح شدند. 
ــتان سمنان، علت وقوع اين سانحه را  رئيس پليس راه اس
ــزود: پنج نفر از  ــپ اتوبوس بيان كرد و اف ــراف به چ انح
مصدومان اين سانحه نيز به بيمارستان دامغان و دو نفر به 

بيمارستان جندق انتقال يافتند. 

ــر  ــتي دختر فراري، پس تبهكاراني كه با همدس
ــجو را ربوده و درخانه اي متروكه با تهديد  دانش
ــرقت كرده بودند، با  ــو، پول و اموالش را س چاق
ــي به دام افتادند. پسر 23 ساله  رديابي هاي پليس
ــه نام »مهدي« در يكي از خيابان هاي مركز  اي ب
شهر قدم زنان به طرف خانه مي رفت كه ناگهان 
ــرد و يك زن جوان به طرفش هجوم برده و  2 م
ــد او را به خانه متروكه اي بردند.  با زور و تهدي
ــتم پول و اموال با ارزش  آنها پس از ضرب و ش
پسر جوان را دزديده و پا به فرار گذاشتند. همان 
موقع اهالي محل كه با شنيدن سر و صداي پسر 
جوان به بررسي موضوع پرداخته بودند سرانجام 
ــتگير و به  ــاله( را دس پس از دقايقي ليال )25 س
مأموران كالنتري 125 يوسف آباد تحويل دادند. 
ــعبه 15  وي در حضور بازپرس »بيرانوند« از ش

دادسراي خارك ابتدا مدعي شد كه با همسر خود 
ــت وي سرقت را انجام داده است. اما در  و دوس
بازجويي هاي بعدي گفت: يك ماه قبل از خانه 
فرار كرده و پس از سرگرداني و آوارگي در خيابان 
ــر شرور آشنا شده و از سر ناچاري  ها، با دو پس
ــرپناه و غذا با آنها همدست  و فقط براي تهيه س
ــت. بدين ترتيب مأموران همچنان به  ــده اس  ش
بررسي ها ادامه دادند تا اينكه متوجه شدند يكي 
از سارقان به نام »سعيد« )22 ساله( به اتهام سرقت 
ــتگير و زنداني شده است.  ــيكلت دس موتورس
مأموران با راهنمايي هاي او، همدست ديگرش 
ــتگير كردند.  ــاله( را نيز دس ــه نام فريد )25 س  ب
ــر  ــت به س ــه متهم در بازداش ــم اكنون هر س  ه
مي برند و تحقيقات تكميلي از آنها همچنان ادامه 

دارد.

ــزارش فارس، مردی با مراجعه به دادگاه  به گ
ــت جدايی  ــهيد محالتی دادخواس خانواده ش
ــعب ارائه داد.  ــی يكی از ش ــود را به قاض خ
ــعبه با بيان  ــرد در حضور قاضی اين ش اين م
اينكه 6 سال از همسرم كوچكتر هستم، گفت: 
ــرا كه ما  ــوم چ ــرم جدا ش می خواهم از همس

همديگر را درك نمی كنيم. 
ــال از زندگی مشتركمان  وی با بيان اينكه 9 س
ــزود: ديگر نمی توانم اين رفتارها  می گذرد، اف
را تحمل كنم در حقيقت مشكل رفتار همسرم 
نيست بلكه رفتار من نيز با او همخوانی ندارد 
ــه در دوران كودكی ام هستم و او  و من هميش
ــی دارد. مرد در مقابل قاضی اين  ادعای بزرگ
ــی از يكديگر راه حلی  ــعبه بيان كرد: جداي ش

ــردن و ازدواج مجدد هر  برای بهتر زندگی ك
ــرم هميشه  ــت. وی ادامه داد: همس دوی ماس
ــد از من مراقبت  ــت و می خواه نگران من اس
ــوان فرزندش تصور  ــه به عن كند و مرا هميش
می كند. مرد بيان كرد: در مقابل، من از او كوه 
ــه در  ــح رفتن را می خواهم و او هميش و تفري
ــغول تميز كردن و پخت و پز است  خانه مش
ــه تفريح ندارد. وی ادامه داد: ما با  و تمايلی ب
هم تفاهم نداشته و طی اين همه سال فرزندی 
ــوم تا هر  ــز نداريم؛ می خواهم از او جدا ش ني
دو راحت تر زندگی كنيم. قاضی اين شعبه به 
ــی صادر نكرد و  ــل عدم حضور زن حكم دلي
ــيدگی به پرونده را به جلسه آينده موكول  رس

نمود.

كاهش چشمگیر بارندگی در 8 استان
زمستان بسيار سردی در پيش است

 ارائه خدمات دندانپزشكی رايگان 
به دانش آموزان دوره ابتدايی

ــگاه  ــی دانش ــأت علم ــو هيـ عضـــ
ــتی  ـــهيد بهش ـــكی ش ــوم پزش  علـ
ــه دليل پايبندی  ــبختانه ب گفت: خوش
ــول اخالقی و مذهبی در  مردم به اص
ــروب هاي الكلی  ــور مصرف مش كش
ــه با  ــت و در مقايس ــم اس ــيار ك بس
ــور ما كمترين آمار  جوامع غربی كش

مسموميت با الكل را دارد. 
ــليمی در گفتگو با فارس  ــا س عليرض
اظهار داشت: بيمارستان لقمان حكيم 
ــزار مراجعه در  ــاالنه 30 ه ــران س ته
ــه از اين  ــموميت ها دارد ك مورد مس
ــوند.  ــتری می ش بين 12 هزار نفر بس
ــا گازها،  ب ــموميت ها  عمده ترين مس
ــيميايی، داروها، مواد مخدر و  مواد ش

مونواكسيد كربن است. 
ــی از  ــموميت ناش ــورد مس وی در م
ــوء مصرف مواد مخدر در جوانان  س
ــوع 90 درصد  ــت: از مجم بيان داش
ــموميت با مواد مخدر، 50 درصد  مس
ــالگی و 40  ــنين 15 تا 29 س ــن س بي
ــنين 30 تا 44 سال اتفاق  درصد در س

می افتد. 
ــگاه علوم  ــأت علمی دانش ــو هي عض
ــتی، جوانان را  ــهيد بهش ــكی ش پزش
ــده با مواد  ــر مسموم ش ــترين قش بيش
ــزود: از آنجايی  ــت و اف مخدر دانس

كه جوانان نماد جامعه  بوده و كارايی 
ــد، اعتياد موجب ضرر  بالقوه ای دارن
ــود؛  ــه خود آنها و جامعه می ش زدن ب
ــای عفونی نظير  ــی بيماری ه از طرف
ــی  ــدز و هپاتيت همچنين خودكش اي
ــاك از ديگر  ــاير حوادث خطرن و س
ــمار  ــان به ش ــاد جوان ــوارض اعتي  ع

می رود. 
ــه اعتياد  ــرد: بايد ب ــليمی تأكيد ك س
ــده و با  ــی ش ــه خاص ــان توج جوان
افزايش آگاهی و ايجاد سرگرمی های 
 مناسب از ابتال آنها به اعتياد جلوگيری 

شود. 
وی تصريح كرد: هم اكنون استفاده از 
ــه و آمفتامين  روانگردان ها نظير شيش
در بين جوانان زياد شده و مشكل ها و 
معضل هايي را به وجود آورده است. 
ــه مصرف »كراك« كه ماده  ضمن اينك
ــز در بين  ــت ني ــيار خطرناكی اس بس
ــرده كه مصرف  ــيوع پيدا ك جوانان ش
ــمی بسياری را برای  آن عوارض جس

جوانان ايجاد می كند. 
ــران، موادی  ــی اي دبير انجمن بيهوش
ــوه  ــتازی را بالق ــكل و اكس ــر ال نظي
خطرناك دانست و افزود: خوشبختانه 
مصرف اين نوع از مخدرها در جامعه 

كم است. 

عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي:
 مسموميت با مشروب هاي الكلي

 كاهش يافته است

جامعه

افتتاح 4 طرح عمراني
 دانشگاه علوم پزشكي کاشان

 35 درصد از بانوان اصفهاني 

افسردگي دارند

توزیع 6 نوبت کاالبرگ میان 
عشایر در کوهرنگ

زلزله، منطقه مرزي استان هاي 
اصفهان و یزد را لرزاند 

 آبرساني سیار 
به 19 روستاي کاشان

با اعتباري حدود 8 ميليارد ريال، چهار طرح عمراني، 
بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي 
مراسمي به بهره برداري رسيد. به گزارش فارس از كاشان، 
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان در اين مراسم گفت: 
اين طرح ها با اعتبار 7 ميليارد و 985 ميليون ريال از محل 
اعتبارها دانشگاه در روستاهاي ويدوجا، آب  شيرين، ناحيه 
بهره برداري به  كاشان  شهر  داخل  در  نيز  و  بزرگ   فين 

 رسيد.

باغ بانوان شهرداري اصفهان گفت: با توجه به اينكه 35 
هستند،  افسردگي  دچار  اصفهاني  بانوان  از  درصد 
فضاي در نظر گرفته شده در باغ بانوان مكان خوبي براي 

تخليه انرژي بانوان و كاهش استرس هاي زندگي است.

مسئول نمايندگي بازرگاني كوهرنگ گفت: تا پايان 
سال جاري شش نوبت كاالبرگ اقالم مصرفي عشاير 

در اين شهرستان توزيع مي شود.

زمين لرزه اي ساعت هشت و 31 دقيقه و 31 ثانيه 
صبح چهارشنبه، منطقه هاي مرزي استان هاي اصفهان 

و يزد را لرزاند. 
كارشناس مسوول شبكه لرزه نگاري اصفهان صبح چهارشنبه 
در گفتگو با ايرنا در خصوص اين زمين لرزه اظهار داشت: 
اين زمين لرزه به بزرگي 4/2 درجه بر اساس امواج دروني 

زمين در حوالي رباط پشت بادام )بياضه( حادث شد. 
وي محل دقيق وقوع اين زمين لرزه را عرض جغرافيايي 

33/36 درجه و طول جغرافيايي 55/31 درجه اعالم كرد. 
اصفهان،  استان  بحران  مديريت  مركز  با  ايرنا  تماس  در 
نداشته پي  در  خسارتي  لرزه  زمين  اين  كه  شد   اعالم 

 است.

مدير امور آب و فاضالب روستايي كاشان گفت: در 
حال حاضر از 60 روستاي كاشان، روزانه با ظرفيت 

200 هزار ليتر در ثانيه آبرساني سيار مي شود.

یک تربیت موفق، 
مستلزم استفاده از 
بیشترین امكانات، از 

جمله تجربه های دیگران، 
مطالعه کتاب های مختلف 
و مشاوره با متخصصان 

امر است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاينده رود
رئيس كميسيون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر 
اصفهان، تغيير نگرش اساسی در پروژه های عمران شهری و حمل و نقل 

عمومی در تدوين برنامه اصفهان 95 را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان، مصطفی بهبهانی، 
در يكصد و سی و چهارمين جلسه كميسيون عمران اين شورا، روند فعلی 
اجرای پروژه های عمران شهری را مطلوب ندانست و لزوم توجه به انسان 
ــرای اين پروژه ها را مورد تأكيد قرار داد و گفت: اجرای  محوری در اج
حمل و نقل ريلی از جمله تراموا به ويژه در محدوه مركزی شهر اصفهان، 

بايد در اولويت برنامه پنجساله آينده شهرداری قرار گيرد. 
وی محورهای كليدی برنامه اصفهان 95 را تشريح و  بر  استفاده از تجربه های 
ديگر كشورها در توسعه حمل و نقل عمومی و رفع مشكل های ترافيكی 
اين شهر تأكيد كرد و افزود: حركت به سمت كاهش پارك های حاشيه ای 
و احداث پاركينگ های طبقاتی به منظور آزاد كردن مسير كناری خيابان ها 
و كاهش تقاضای سفر به محدوده مركزی شهر بايد به عنوان راهكارهای 
ــی برون رفت از چالش های ترافيكی كالنشهر اصفهان در برنامه   اساس

پنج ساله آينده مورد توجه جدی مسئوالن شهرداری قرار گيرد.
وی پيش بينی به كارگيری حمل و نقل عمومی تركيبی شامل تراموا، قطار 
ــی را بهترين راهكار برای حل چالش ترافيك  ــهری، اتوبوس و تاكس ش
ــهر بيان كرد و گفت: اجرای تراموا، تداوم عمليات اجرايی پروژه  اين ش
ــعه زيرساخت ها به ويژه در بافت های فرسوده و  ميدان امام علی، توس
قديمی، محله محوری، عملياتی شدن پارك سوارها در ميدان های آزادی و 
جمهوری اسالمی، اجرای حلقه چهارم ترافيكی شهر، ايجاد باغ ملل اديان 
توحيدی و رفع آلودگی های صوتی و زيست محيطی در اولويت اجرايی 
ــيون عمران،  برنامه اصفهان 95 قرار گيرد. ابوالفضل قربانی عضو كميس
شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان همچنين به خأل وجود 
تراموا در حمل و نقل عمومی اين شهر اشاره كرد و بر توجه جدی اين 
ــورای اسالمی شهر اصفهان در  ــورا به راهبردها تأكيد كرد و گفت: ش ش
برنامه اصفهان 95 همه مؤلفه ها و شاخص های شهر سالم را مورد توجه 
ــكل ها و چالش ها در حمل و نقل، ترافيك و  قرار دهد؛ چون تمام مش
محيط زيست نمود دارد. وی با بيان اينكه عامل 75 درصد از آلودگی های 
هوای شهر اصفهان خودروها هستند، اعمال محدوديت های ترافيكی را 
ــت و افزود: مديريت شهری برای رفع بخشی از آلودگی  ضروری دانس
هوا و ترافيك، بايد محدوديت های ترافيكی به ويژه در محدوده مركزی 
 شهر اعمال و اجرا كند و بايد اين محدوديت ها در برنامه پنج ساله آينده 
ــخص گردد. قربانی، از كمبود امكانات و فضاهای تفريحی در شهر  مش
ــتقرار مردم در كنار فضای سبز ميانی خيابان ها را  اصفهان خبر داد و اس
مؤيد اين امر دانست و گفت: فراهم نمودن بسترهای الزم برای تفريح و 
گردش شهروندان، ساماندهی وضعيت كوچه های شهر اصفهان به ويژه 
در بافت قديمی شهر، آسفالت خيابان ها و معابر، تغيير در مصالح مورد 
ــتفاده در اين خيابان ها و پروژه های عمرانی در برنامه پنج ساله آينده  اس

شهرداری ضروری است.

مديرعامل شركت اتوبوسراني اصفهان خبر داد:
 شخصي سازي كارت بليت ها 

در آينده اي نزديك
ــركت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان گفت: در آينده  مديرعامل ش
ــازی كارت بليت ها به مردم ابالغ می شود و برای هر  نزديك شخصی س

كارت يك كد ليزری و انحصاری حك می شود. 
ــيد عباس روحانی« در گفتگو با فارس در اصفهان، با اشاره به كارت  »س
ــت: در سه ماه  ــده در اصفهان اظهار داش بليت های الكترونيكی صادر ش
گذشته حدود 730 هزار قطعه كارت بليت  در اصفهان صادر شده است. 
ــت: برآورد شركت  وی درباره رضايت مردم از اجرای اين طرح بيان داش
ــرانی از رضايت مردم از اجرای اين طرح در سطح شهر اصفهان،  اتوبوس

استقبال بيشتر مردم از اجرای طرح بوده است. 
مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان با اشاره به اينكه در 
آغاز هر كاری مشكل هايی وجود دارد، تصريح كرد: در 15 روز نخست 
مشكل هايی در بحث های رفتاری مردم برای استفاده از اين كارت بليت ها 
مشاهده شد، ولی با آموزش هايی كه اين شركت در اين زمينه به مردم داده 

اين مشكل ها برطرف شده است. 
وی درباره آموزش های شركت اتوبوسرانی در زمينه استفاده از اين كارت ها  
گفت: آموزش   هايی در مدارس و فرهنگسرا های سطح شهر به مردم داده 
ــده و همياران كارت های الكترونيك به مدت دو ماه در سطح شهر در  ش
ايستگاه های شلوغ به مردم آموزش داده اند. روحانی درباره هدف اجرای 
ــن طرح تصريح كرد: با توجه به اينكه نقل و انتقال بليت های كاغذی  اي
ــتفاده از اين  ــهروندان را در معرض خطر قرار می دهد، اس راننده ها و ش

كارت ها از لحاظ بهداشتی مؤثر است. 
ــه موقع و  ــرای اعزام ب ــر ب ــزی صحيح ت ــث برنامه ري ــان بح ــا بي وی ب
ــه آمار حاصله  ــا زمانی می توانيم ب ــرانی گفت: م ــر ناوگان اتوبوس مؤث
ــتفاده  ــردم از اين كارت ها اس ــام م ــم كه تم ــه كني ــزی تكي  در برنامه ري

كنند. 

اواخر آبان ماه جاری؛
برپايی بازارچه دايمی؛ در بروجن

ــت: اواخر آبان ماه جاری بازارچه  رئيس اداره بازرگانی بروجن گف
دايمی برای ارائه اقالم مورد نياز و ضروری مردم در اين شهرستان 

برپا می شود. 
ــهركرد، »نوراله عاليی« در جمع خبرنگاران،  به گزارش فارس از ش
ــان اين سازمان از نخستين روز  از آغاز اجرای طرح نظارتی بازرس
ــاس اين طرح،  ــتان خبر داد و گفت: بر اس ــاه در اين شهرس آبان م
ــه تخلف را ثبت  ــای توزيع كاال رفته و هرگون ــان به مكان ه بازرس

خواهند كرد. 
ــن و اصلی ترين نياز هر  ــرد: با توجه به اينكه مهم تري ــه ك وی اضاف
ــرای ارائه خدمات  ــز و ثابت ب ــن مكان متمرك ــهر در نظر گرفت ش
ــرای ارائه اقالم  ــاس بازارچه دايمی ب ــت، بر همين اس به مردم اس
ــتان برپا  ــاز و ضروری مردم تا پايان آبان ماه در اين شهرس  مورد ني

می شود. 
عاليی با اشاره به نقش حساس و تعيين كننده وزارت بازرگانی در 
ــرای اين قانون، گفت: تثبيت و جلوگيری از افزايش غير معقول  اج
ــام توزيع،  ــم بازار، اصالح نظ ــت های تنظي قيمت ها، اعمال سياس
ــری از افزايش بی رويه نرخ كاال  ــارت و كنترل قيمت ها، جلوگي نظ
ــت تأمين، توزيع و قيمت  ــب اطالع دقيق از وضعي و خدمات، كس
كاالها و خدمات اولويت دار با اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها 

محقق می شود. 
ــتان بروجن گفت: اين طرح به منظور  رئيس اداره بازرگانی شهرس
ــردم با قيمت های  ــی و ضروری مورد نياز م ــن كاالهای اساس تأمي
ــكاف درآمدی ميان طبقه های مختلف جامعه  منصفانه و كاهش ش

اجرا می شود. 
وی افزود: برهمين اساس اولويت كاری بازرگانی سياست گذاری، 
ــی و نظارت صورت گرفته  مديريت و نظارت كالن بر امور بازرس
ــيدگی به تخلف  ــی و رس ــام امور نظارت، بازرس ــر اصناف، انج ب

واحدهای صنفی است. 
ــی آماده برخورد  ــتگاه های نظارت ــان كرد: تمام دس عاليی خاطرنش
ــتند و در صورت  ــه افزايش قيمت هس ــع با هرگون ــی و قاط قانون
ــاهده هرگونه تخلف با متخلفان طبق قانون و با شدت برخورد  مش

خواهد شد. 
ــت افزود: پلمب  ــه مهم ترين مصوبه های اين نشس ــاره ب وی با اش
ــرح نظارتی به  ــت، اجرای ط ــب اس مغازه هايی كه فاقد پروانه كس
ــازار و جلوگيری از  ــی در ب ــيار برای حضور آن ــورت اكيپ س ص

هرگونه تخلف از مهم ترين مصوبه های اين نشست  بود.

كاشان، رتبه نخست مراكز فرهنگی 
استان اصفهان را دارد

ــاد اسالمی استان اصفهان  معاون فرهنگی هنری اداره كل فرهنگ و ارش
ــتان، رتبه اول مراكز  ــان در بين شهرستان های اس گفت: شهرستان كاش

فرهنگی را دارد. 
به گزارش موج از كاشان، »علی حاجی زكی« در نشست مديران مسئول 
مراكز تبليغاتی و هنری شهرستان در تاالر فرهنگ كاشان گفت: شهرستان 
ــده قرآنی، 17 كانون تبليغاتی، 18 مركز  ــان با 10 مركز شناسايی ش كاش
چاپ، 2 مؤسسه فرنگی دارای مجوز فعال، 8 مركز نشر، 6 مركز آموزش 
سينمايی و شركت توليد فيلم، 2 مركز عرضه محصوالت فرهنگی، مجتمع 
سينمايی با 3 سينما و 15 آموزشگاه آزاد هنری در زمينه مراكز فرهنگی بين 

شهرستان های استان، رتبه نخست استان را دارد. 
ــان اداره كل فرهنگ ارشاد اسالمی استان اصفهان به  ــفر كارشناس وی س
ــان اين اداره كل به  ــتان كاشان را پنجمين دور سفرهای كارشناس شهرس
شهرستان ها اعالم كرد و گفت: اين سفرها موجب تعامل بين كارشناسان 
ــان اداره ارشاد شهرستان است. وی  ــاد اسالمی و كارشناس اداره كل ارش
تبادل نظر كارشناسان اداره كل ارشاد اسالمی استان و كارشناسان اداره های 
ارشاد اسالمی شهرستان ها و رسيدگی به مشكل های فرهنگی شهرستان ها 
ــفرها اعالم كرد. حاجی زكی  ــتاوردهای اين س را از جمله مهمترين دس
يادآور شد: در سفر كارشناسان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به 
شهرستان كاشان، از 40 مركز بازديد و مسائل قابل پيگيری از جمله تمديد 
ــی شد. وی در ادامه برگزاری جشنواره تئاتر  پروانه های اين مراكز بررس
استانی از 15 تا19 آبان، جشن تجليل از خادمان فرهنگ مكتوب در اواخر 
ــنواره ملی فيلم كوتاه قرآن و عترت تسنيم در آذرماه در استان  آبان، جش
ــعر فجر در دهه فجر و نمايشگاه كتاب سراسری  اصفهان، جشنواره ش
در اسفند ماه را از مهمترين برنامه های فرهنگی اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در شش ماهه دوم سال جاری اعالم كرد.

گشتی در اخبارروی میز

زاينده رود
ــعار »صادرات پايدار محور توسعه« و با درس  با ش
ــن از فرمايش مقام معظم رهبری مبنی بر صادرات  گرفت
محور بودن توليدات صنعتی، آيين بزرگداشت روز ملی 
صادرات در سالن اجالس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن 
اصفهان برگزار شد. در اين آيين كه با همكاری استانداری 
اصفهان، اتاق بازرگانی و صنايع و معادن استان، سازمان 
توسعه و تجارت ايران و سازمان بازرگانی استان اصفهان 
برگزار شد؛ از صادركنندگان برگزيده ملی و استانی در سه 

بخش به شرح زير تقدير شد:
ــال 89  ــی در س ــه مل ــدگان نموم ــش صادركنن در بخ
ــازی فارابی، پتروشيمی اصفهان،  ــركت های داروس ش
ــان مورد تقدير قرار  ــايش كاش ــاجی آس  رز پليمر و نس

گرفتند. 

ــركت های  ــتانی، ش در بخش صادركنندگان نمونه اس
ــدی غذاهای آماده، صنعت  اصفهان در بخش های تولي
ــاجی، صنايع دستی، مواد شيميايی، مصالح  و معدن، نس
ساختمانی و كشاورزی از نظر صادرات مورد ارزيابی قرار 
گرفته و صنايع غذايی چيكا سپاهان، گز سكه، شير پگاه 
اصفهان، شمشاد نوش و بيسكويت فرخنده در مواد غذايی 
و شركت های فوالد مباركه، صنايع مس قائم، قدس نجف 
ــاجی  ــركت گلنورد صنعت معدن و صنايع نس آباد و ش
پامچال، سپاهان موكت، گلرنگ فرش بيدگل، فرش نسترن 
ــاجی مورد تقدير قرار گرفتند.  و بافندگی كاظمی در نس
در صنايع دستی نيز شركت های سپاهان طال و خدمات 

گشايش آفرين برگزيده شدند. 
ــان شيمی و شيمی  ــيميايی دو شركت احس در مواد ش
ــدند و در مصالح  ــتان ش ــده نمونه اس ــران صادركنن قط

ــی اصفهان، كاشی  ــيمان اصفهان، كاش ساختمانی از س
ــراميك های صنعتی اردكان تجليل شد. در  مرجان و س
بخش كشاورزی شركت نگين گل كامو و ايران گالپ و 
شركت صادراتی پويا راد كاشان مورد تقدير قرار گرفتند. 
ــركت صادركننده قابل تقدير و دارای  همچنين از 18 ش
رشد صادراتی در سال 89 تجليل شد. آيين بزرگداشت 
ــبب برگزاری  روز ملی صادرات با چند روز تأخير به س
ــتان شكل گرفت و در اين  ــم ملی در تهران، در اس مراس
آيين با شكوه، تنديس های صادركنندگان نمونه به مديران 

شركت های منتخب تقديم شد.
 اين مراسم با حضور دكتر توفيقی )معاون بازرگانی سازمان 
ــتاندار و معاون سياسی استانداری،  توسعه تجارت(، اس
مسئوالن اداره های صنعتی و اقتصادی اصفهان و خانواده 

بزرگ صادركنندگان استان اصفهان برگزار شد. 

زاينده رود
در آستانه فرا رسيدن سالروز شهادت شهيد محمد 
حسين فهميده و آغاز هفته بسيج دانش آموزی، مسئول 
ــيج دانش آموزی و فرهنگيان سپاه قمر بنی  سازمان بس

هاشم برنامه های اين هفته را اعالم كرد.
ــتان  اس ــيج  بس ــگاران  خبرن ــگاه  باش ــزارش  گ ــه   ب
چهارمحال و بختياری، سرهنگ پاسدار »فرج اله قادری« 
گفت: هفته بسيج دانش آموزی نماد پاسداشت مقام دانش 
آموزان بسيجی می باشد كه سنگر های تعليم و تربيت را 
رها كرده و به دفاع از دين و تماميت عرضی خود شتافتند 
و ثمره خون آنها آرامش و سربلندی امروز ايران اسالمی 
ــر از دانش آموزان  ــت. وی افزود: تاكنون 85 هزار نف اس
بسيجی در قالب 18 حوزه، 18 كانون و يك هزار و پنجاه 
و هشت واحد مقاومت دانش آموزی در قالب پويندگان 
ــتان چهارمحال و بختياری  ــگامان در سراسر اس و پيش

ــده اند. سرهنگ قادری خاطر نشان كرد:  سازماندهی ش
سازمان بسيج دانش آموزی و فرهنگيان با تغيير رويكرد 
ــامانه سعی دارد با  و حضور اثر بخش معلمان در اين س
تبيين نقش هركدام و بهره گيری از توانمندی آنان در خلق 
آينده ای متعال با حضور نسل جوان در تحقق چشم انداز 

20 ساله كشور مؤثر و منشأ خير و بركت باشد.
ــپاه استان  ــيج دانش آموزی و فرهنگيان س ــئول بس مس
ــرای برنامه های متنوع  ــاری، از اج ــال و بختي چهارمح
فرهنگی و علمی در سطح مدرسه های استان به مناسبت 
ــيج دانش آموزی خبر داد و افزود: اين هفته از  هفته بس
ــاز و در روز 13 آبان با حضور هزاران  ــم آبان ماه آغ هفت
دانش آموز در تظاهرات ضد استكباری به پايان خواهد 
ــهدا،  ــم غبار روبی قبور ش ــيد. وی برگزاری مراس رس
ــی،  ــوزان در نمازهای عبادی و سياس حضور دانش آم
ــزاری صبحگاه های دانش آموزی، به صدا در آمدن  برگ
ــا ائمه جمعه و  ــه ها، ديدار ب ــگ مقاومت در مدرس زن
جماعات، برگزاری يادواره شهدای دانش آموز، برگزاری 
ــابقه های مختلف ورزشی، كوهپيمايی و... در طول  مس
هفته بسيج دانش آموزی در سطح استان را از مهم ترين 

برنامه های اين هفته اعالم كرد.

شهرستان

رئیس كمیسیون عمران شورای اسالمی شهر:
توسعه حمل و نقل عمومی بهترين 
راهكار برون رفت از معضل های 

ترافيكی كالنشهر اصفهان

 در منطقه كوهستان شنلی شهرستان دهاقان 
روی داد

برگزاري جشنواره پاییزان

با همکاري بازرسان تعزيرات حکومتي؛
تشكیل 130 پرونده 

براي اصناف متخلف در کوهرنگ

 در سومین جلسه شوراي فرهنگ عمومی لردگان 
به تصويب رسید

ساماندهی فروشندگان سیار 

اتصال به طرح آبرساني اصفهان
 شبكه توزیع آب 

سده لنجان و ورنامخواست
ــوم و ژئوفيزيك جمعيت  ــای خانه نج ــزان به همت اعض ــنواره پايي  اولين جش
هالل احمر شهرضا، با همكاری شورای اسالمی شهر، در منطقه كوهستان شنلی 
ــتفاده  ــركت كننده با اس ــان برگزار گرديد. تعدادی از اعضای ش ــتان دهاق شهرس
ــنتی و محلی ايران باستان و چيدمان سفره ای مشابه سفره هفت  از لباس های س
سين با تغييرهای پاييزه، خاطره های باشكوه دوران قديم ايران را تداعی كردند. در 
ــرود جمهوری  ــنواره پس از تالوت آياتی از كالم ا... مجيد و خواندن س اين جش
ــالمی ايران، مجری جشنواره )زهرا عبدالی( پس از خواندن شعر و متن ادبی و  اس
عرفانی، هدف از برگزاری اين جشنواره را به همراه كليات اين برنامه اعالم نمود. 
ــت خانه نجوم و ژئوفيزيك شهرضا( با ارائه  ــين جانقربانی )سرپرس سپس حس
ــت هزار  ــتان به ويژه تاريخچه علم نجوم با قدمت هش مباحثی از تمدن ايران باس
ساله در اين سرزمين پهناور و همچنين ارائه مباحثی در خصوص نجوم اسالمی 
ــی،  ــون ابوريحان بيرونی، خواجه نصيرالدين طوس ــمندانی همچ  و معرفی دانش
عبدالرحمن صوفی و شيخ بهائی، منشأ شكل گيری و به وجود آمدن علم نجوم 
ــت. در ادامه سعيده صدری )دبير اين جشنواره( ضمن قدردانی از  را از ايران دانس
ــنواره ها را كه با هدف معرفی تمدن  ــت اندركاران، تداوم اين گونه جش كليه دس
ــالمی و بحث های دينی و عرفانی همراه با  ــتان و دانشمندان نجوم اس ايران باس
 طبيعت گردی است، خواستار شد. در اين جشنواره جواد اميری )سرپرست گروه 
زمين شناسی و ژئوفيزيك خانه نجوم و ژئوفيزيك شهرضا( وضعيت كوهستان شنلی 

دهاقان را از لحاظ علم زمين شناسی و جغرافيای طبيعی مورد بررسی قرار داد. 

ــان تعزيرات  ــا همكاری بازرس ــداری كوهرنگ گفت: ب ــت فرمان سرپرس
ــته افزون بر 130 مورد تخلف در اين شهرستان  حكومتی، در يك ماه گذش
ــد. به گزارش فارس از شهركرد، »داريوش رضايی« در جلسه  شناسايی ش
ــورای هماهنگی تعزيرات حكومتی اين شهرستان، از تشكيل كميته ويژه  ش
هدفمندی يارانه ها در كوهرنگ خبر داد و گفت: برهمين اساس سه كميته 
ــانی، سياست گذاری، نظارت و بازرسی و بهداشتی برای تنظيم و  اطالع رس

كنترل بازار در اين شهرستان تشكيل شد. 
ــتای  ــردن يارانه ها حركتی در راس ــد ك ــرای طرح هدفمن ــزود: اج وی اف
ــت.  ــای مقام معظم رهبری در مورد اصالح الگوی مصرف اس فرمايش ه
ــرح را نظارت مديران در  ــدام در چگونگی اجرای ط ــی مهم ترين اق رضاي
ــت: الزم است بر چگونگی عملكرد  ــته و اظهار داش حوزه های كاری دانس
ــود.  ــرای طرح نظارت كافی صورت گرفته تا انحرافی در آن ايجاد نش اج
ــت فرمانداری كوهرنگ با هشدار جدی به متخلفان و محتكران در  سرپرس
ــن متخلفان برخورد جدی  ــت: با اي ــوزه بازار، كاال و خدمات ابراز داش ح
ــند.  ــاهد برخورد دولت با بی قانونی باش صورت می گيرد تا اينكه مردم ش
رضايی تأسيس نمايندگی تعزيرات حكومتی در اين شهرستان را ضروری 
ــون هدفمندی يارانه ها  ــه به اينكه اجرای بهينه قان ــت و گفت: باتوج دانس
مستلزم يك نهاد بازرسی است، برهمين اساس تأسيس نمايندگی تعزيرات 
حكومتی در اين شهرستان كمكی مؤثر برای مسئوالن اجرايی خواهد بود. 

طرح ساماندهی دست فروشان سيار شهر لردگان در سومين جلسه شورای 
ــيد. به گزارش موج به نقل  ــتان به تصويب رس فرهنگ عمومی اين شهرس
ــاد اسالمی چهارمحال و بختياری،   از روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارش
حجت االسالم و المسلمين حسن انصاری در سومين جلسه شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان لردگان، بر ضرورت ساماندهی هرچه سريع تر فروشندگان 
ــيار شهر لردگان تأكيد كرد و گفت: ساماندهی صحيح فروشندگان سيار  س
ــهری زيبا و رفع بسياری از معضل های اجتماعی و  برای برخورداری از ش
فرهنگی، امری ضروری است كه بررسی اين مسأله بايد از سوی شهرداری 
 و ساير ارگان های مربوطه مورد بررسی و پيگيری قرار گيرد. ابراهيم شريفی 
ــاد اسالمی لردگان( نيز در اين جلسه به بررسی  )رئيس اداره فرهنگ و ارش
مصوبه های جلسه های گذشته پرداخت و افزود: بررسی معضل های ترافيك 
و سدمعبر در سطح شهر لردگان از مصوبه های جلسه های قبلی بوده كه در 
ــت. وی از اجرای طرح ساماندهی فروشندگان  ــی و پيگيری اس حال بررس
سيار شهر لردگان خبر داد و گفت: اين طرح به زودی با برگزاری نشستی با 
معتمدان فروشندگان سيار و بررسی زوايای آن، اجرا خواهد شد. دبير شورای 
فرهنگی عمومی شهرستان لردگان به برنامه های فرهنگی و هنری دهه كرامت 
اين شهرستان اشاره كرد و افزود: نامگذاری يكی از خيابان های شهر لردگان 
به نام مبارك امام رضا)ع( و برگزاری نمايشگاه هنرهای تجسمی، از مهمترين 

برنامه های ايام مبارك دهه كرامت بوده است. 

در مراسمی با حضور استاندار اصفهان، بهره برداری از طرح آبرسانی به شهرهای 
سده لنجان و ورنامخواست آغاز شد. 

ــم، خط آبرسانی به مخزن اصلی شهر  به گزارش موج از اصفهان، در اين مراس
سده لنجان به طول 3020 متر و قطر 300 ميليمتر از جنس آزبست درحدفاصل 
 خط آبرسانی تصفيه خانه آب باباشيخعلی به شهرمباركه تا مخزن اصلی شهر
سده لنجان به بهره برداری رسيد. همچنين به طور هم زمان طرح تقويت خط 
آبرسانی به شهر ورنامخواست از طريق خط انتقال آب به شهر مباركه به طول 114 
متر و قطر 300 ميليمتر از جنس فوالد افتتاح شد؛ به اين ترتيب شبكه آبرسانی 
 شهرهای سده لنجان و ورنامخواست نيز به طرح آبرسانی اصفهان بزرگ متصل 

شد. 
در مراسم افتتاح اين طرح ها، رئيس شورای اسالمی شهر سده لنجان در سخنانی، 
اتصال شبكه آبرسانی اين شهر به طرح آبرسانی اصفهان بزرگ را آرزوی ديرينه 
مردم دانست و گفت: امروز طرح های زيادی به همت دولت عدالت محور در 
شهرستان لنجان به بهره برداری می رسد كه مهم ترين و شيرين ترين آن برای 

مردم، طرح آبرسانی می باشد. 
وی با اشاره به خدمات شركت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: هم اكنون 
مهمترين اولويت كاری اين شهر اجرای طرح فاضالب است كه برای اجرای آن 
حاضريم تمام فعاليت های عمرانی خود را به مدت دو سال تعطيل كنيم تا طرح 

فاضالب به نتيجه برسد. 

آيین بزرگداشت روز ملی صادرات در اصفهان

تقدیر از صادرکنندگان برگزیده ملی و استانی

اجرای بيش از 40 عنوان برنامه محوری به مناسبت هفته بسيج دانش آموزی

زاينده رود
ــورای  ــات ماهيانه رئيس ش ــه های مالق جلس
ــنبه آبان ماه  ــه ش ــهر اصفهان، اولين س ــالمی ش اس
ــه گزارش  ــد. ب ــزار ش ــزی برگ ــهرداری مرك در ش
ــهر اصفهان،  ــالمی ش ــورای اس ــط عمومی ش رواب
ــد و  ــاعت 8 صبح آغاز ش ــه كه از س ــن جلس در اي
ــيد حدود 120 نفر از  ــاعت طول كش به مدت 4 س
ــكل های خود را با عباس   شهروندان، مسائل و مش
ــوليها، رئيس اين شورا مطرح كردند. بيشتر  حاج رس
درخواست شهروندان پيرامون تغيير كاربری اراضی 
ــك فيزيكی،  ــی، تفكي ــای عمران ــير طرح ه  در مس
جريمه های ماده صد و استعالم های شهرداری بوده 
ــر الزم مرتفع گرديد.  ــاعدت و اتخاذ تدابي كه با مس

ــی از نيازها و خواسته های مردم هم مربوط به  بخش
ــتگاه ها و نهادهای دولتی بود كه در قالب  ساير دس
معرفی متقاضيان به مديران اداره ها، رسيدگی به امور 
آنان تسهيل گرديد و بخشی از مالقات شوندگان هم 
براساس نيازها و خواسته های خود به انجمن های 
ــتاد ديه و مؤسسه های حمايتی راهنمايی  خيريه، س
شدند. گفتنی است در اين جلسه، مديران آزادسازی 
ــهرداری  ــكايت های ش ــيدگی به ش و امالك و رس
ــهر  ــالمی ش ــورای اس اصفهان هم در كنار رئيس ش
ــيدگی كردند.  ــهروندان رس ــكل ش ــان به مش اصفه
ــهر اصفهان در حاشيه  ــالمی ش ــورای اس رئيس ش
ــكل  ــائل و مش مالقات مردمی خود گفت: رفع مس
تمام شهروندان و عدم حضور آنان در مالقات های 

ــت. مهندس  ــی مرحله ايده آل در اين شوراس مردم
ــای مردمی را يكی  ــوليها مالقات ه عباس حاج رس
ــتمرار  ــورا بيان كرد و اس از ابزارهای نظارتی اين ش
كميته های نظارتی برای پاسخگويی به مردم و رفع 
مشكل آنان را مورد تأكيد قرار داد و گفت: رسيدگی 
و رفع مشكل مردم و برخورد با آنان بايد در شورای 
ــهر و شهرداری نهادينه شود. وی نظارت  اسالمی ش
ــالمی بر امور اجرايی شهر و رفع مشكل  شورای اس
ــای نظارتی اين  ــهروندان را ضروری و كميته ه ش
شورا را تأثيرگذار در روند حل اين مسائل دانست و 
افزود: شورای اسالمی به دنبال روزی است كه مردم 
ــكلی نداشته و ديگر نياز به مراجعه  اصفهان هيچ مش

به اين شورا نداشته باشند. 

ــه گانه استان اصفهان گفت: نخستين  رئيس هيأت س
مركز آب درمانی )هيدروتراپی( كشور، هفته آينده در 
ــود. »رضا رهنما« در گفتگو  اصفهان راه اندازی می ش
ــت: آب درمانی به  ــارس در اصفهان اظهار داش ــا ف ب
عنوان طب مكمل در كشورهای پيشرفته مورد توجه 
ــان در محيط آبی مورد   ــرار گرفته و به عنوان درم ق

استفاده است. 
ــور  ــتين مركز آب درمانی كش وی با بيان اينكه نخس

ــود،  ــان راه اندازی می ش ــالب اصفه ــتخر انق  در اس
افزود: مركز آب درمانی بايد شرايط خاص خودش را 
ــته باشد و محيط و دمای آب طبق استاندارهای  داش
پزشكی تنظيم شود.رهنما ادامه داد: مركز آب درمانی 
ــكل های قلبی رنج می برند،  برای بيمارانی كه از مش
درد مفاصل، آرتروز و ديسك كمر بسيار مفيد است. 
ــاره به ثبت نام از متقاضيان بيان داشت: در  وی با اش
ــتا جلسه ای با مديركل تربيت بدنی استان  همين راس

ــم و تفاهمنامه ای نيز با رئيس  ــان برگزار كردي اصفه
ــگاه علوم پزشكی برای  ــی دانش دانشكده توانبخش

استفاده از توان تخصصی اين دانشكده داشته ايم. 
ــتخر انقالب  رهنما با بيان اينكه مركز آب درمانی اس
ــتين مركزی است كه در وسعت زياد  اصفهان، نخس
فعاليت خود را انجام می دهد، تأكيد كرد: در آكادمی 
ــتخری كوچك اين كار  ــك تهران، در اس ملی المپي

انجام می شود اما بحث درمانی مورد توجه نيست.

زاينده رود
ــيزدهمين  ــت س ــتان اصفهان مقام نخس آبفای اس

جشنواره شهيد رجايی را به خود اختصاص داد.
در مراسمی كه روز پنجشنبه 29 مهرماه با حضور استاندار 
و جمعی از نمايندگان مردم اصفهان در مجلس شورای 
ــد، لوح تقدير  ــگاه صنعتی برگزار ش ــالمی در دانش اس
ــتان اصفهان به  ــنواره شهيد رجايی اس  سيزدهمين جش
ــركت آب و فاضالب استان  هاشم امينی )مديرعامل ش

اصفهان( اهدا شد. 

ــوح تقدير كه به امضای عليرضا ذاكر اصفهانی  در اين ل
ــتاندار اصفهان( رسيده آمده است: چون عملكرد آن  )اس
دستگاه در فرايند ارزيابی عملكرد سال 1388 دستگاه های 
اجرايی استان در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی، 
منجر به كسب رتبه اول در گروه مشاركت های دولتی، 
ــيله مراتب  ــت؛ بدين وس بانك ها و بيمه ها گرديده اس
قدردانی و تشكر خود را از مديران، كارشناسان و كاركنان 
پرتالش آن مجموعه اعالم می نمايم. اميد است در پرتو 
عنايات حق تعالی، با مساعی بيش از پيش همكاران، شاهد 

موفقيت بيشتر آن دستگاه در ارائه هر چه بهتر خدمات به 
مردم شريف و بزرگوار استان و تحقق هدف های دولت 
خدمتگزار و سياست های نظام مقدس جمهوری اسالمی 

باشيم.
اضافه می شود كه در سيزدهمين جشنواره شهيد رجايی 
استان اصفهان، 71 دستگاه اجرايی در سه گروه مختلف 
مورد ارزيابی قرار گرفتند كه آبفای استان اصفهان موفق 
ــب 1544 امتياز در گروه شركت های دولتی،  شد با كس

بانك ها و بيمه ها به رتبه نخست دست يابد.

در اولین سه شنبه آبان ماه صورت گرفت:
مالقات حدود 120 نفر از شهروندان با رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان

رئیس هیأت سه گانه اصفهان خبر داد:
بهره برداري از نخستين مركز آب درماني كشور در اصفهان

توسط آبفای استان اصفهان
كسب رتبه نخست سيزدهمين جشنواره شهيد رجايی 
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رئیس مركز ملي فرش خبر داد:
 رشد 41 درصدي صادرات فرش 

به 260 ميليون دالر
ــت  ــش ماهه نخس رئيس مركز ملی فرش ايران گفت: ارزش صادرات فرش ايران در ش
ــال قبل 41  ــش ماهه دوم س ــبت به ش ــيد كه نس ــال به بيش از 260 ميليون دالر رس امس
ــد داشته  است. به گزارش فارس از كاشان، فيصل مرداسی در جلسه كارگروه  درصد رش
فرش دستبافت كاشان اظهار داشت: اين رشد صادرات فرش از نظر حجمی و وزنی نيز 

پيشرفت  41 درصدی را نشان می دهد. 
ــی كرد و بيان  ــاله اخير رضايت كننده ارزياب ــد صادرات فرش را در دو س ــی رش  مرداس
داشت: آمار اقتصادی كشور در صادرات فرش تا پايان سال 88 از نظر وزنی 2/5 درصد 

و از نظر ارزشی 16/8 درصد رشد را نشان می دهد. 
ــان اقتصاد فرش در كشور افزود: اين افت و  ــابقه 40 ساله پديده نوس ــاره به س وی با اش
خيز اقتصادی در سال های گوناگون شدت و ضعف داشته كه يكی از داليل آن وابستگی 
ــرمايه گذاری در بخش غيرنفتی به ويژه  ــاد ايران به نفت و توجه يا عدم توجه به س اقتص

فرش به عنوان سرآمد اين حوزه در برهه  های گوناگون است. 
ــان را در 10 ساله منتهی به پايان سال 86 محسوس تر دانست و اضافه  ــی اين نوس مرداس
ــت فرش از جمله تركيه و چين  ــورهای درگير با صنع ــرد: اين افت و خيز در همه كش ك
ــه وضعيت اخير هند  ــود. وی افزود: البت ــور ايران نمی ش ــته و منحصر به كش وجود داش
ــبت به بقيه مطلوب تر و برای افغانستان و پاكستان نيز آينده روشنی قابل تصور است.  نس
ــی با تبيين جايگاه فرش در اقتصاد كشور اظهار داشت: نگاه ما به فرش نبايد فقط  مرداس
ــوان كاالی دارای ارزش  ــی كه فرش را به عن ــد، بلكه نگرش نگاهی هنری يا تجاری باش
ــه ای  افزوده معرفی می كند بدون آنكه بر اصالت های فرهنگی و هنری حاكم بر آن خدش
ــرفت صنعت فرش انكارناپذير توصيف كرد  ــود. وی نقش توليدكننده را در پيش وارد ش
ــليقه بازار، بهره گيری  و گفت: انعطاف پذيری توليدكننده برای ارائه كاالی خود بر طبق س
ــيله  ــوآوری در توليد، تالش برای باال بردن كيفيت فرش توليدی به وس ــت و ن از خالقي
ــتفاده از مواد اوليه مرغوب و پيگيری غدغه های بافندگان از سوی توليدكنندگان مانند  اس
ــت كه می تواند به ارتقای جايگاه فرش كمك كند.  بيمه بافندگان، از جمله اقدام هايی اس
مرداسی تسهيالت ارائه  شده از سوی مركز ملی فرش ايران به متقاضيان را در دنيا بی نظير 
ــت و گفت: اقدام هايی مانند بيمه، تبليغات برای فرش دستبافت توليدكنندگان، در  دانس
ــگاه ها، اعزام تاجران و  ــه توليدكنندگان در نمايش ــتن فضای ارزان  قيمت ب اختيار گذاش
ــور برای درك سليقه بازار و نيز بازاريابی  توليدكنندگان و بافندگان فرش به خارج از كش
ــته فرش از طريق كمك های ارزان قيمت  ــته حمايتی از فارغ التحصيالن رش و تدوين بس
ــت. وی  راه اندازی بانك اطالعاتی طرح های فرش را  ــهيالت اس به آنها، از جمله اين تس
ضروری خواند و از طراحان فرش كاشانی نيز خواست با ارائه طرح های خود به اجرای 

اين طرح كمك  كنند. 
ــم اصفهانيان، حسين عابدی و حميد منصوری به عنوان توليدكنندگان ممتاز  در اين مراس
ــور به همراه تنی چند از كارشناسان و توليدكنندگان فرش دستبافت  ــتبافت كش فرش دس
ــتان، به تشريح ديدگاه های خود درباره مشكل توليدكنندگان در زمينه توليد فرش  شهرس
دستبافت پرداختند.  در اين مراسم فرماندار شهرستان كاشان، رئيس شركت سهامی فرش 
ــوتان فرش دستبافت كاشان نيز  ــان و پيشكس ايران و جمعی از توليدكنندگان و كارشناس

حضور داشتند.

 اظهار نظر سازمان بورس درباره 
ليست واگذاری های سازمان خصوصی سازی

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از اظهار نظر اين سازمان درباره ليست ارائه شده از سوی 
ــازمان خصوصی سازی برای واگذاری ها خبر داد. علی صالح آبادی در گفتگو با ايرنا، با  س
بيان آنكه نامه كتبی سازمان خصوصی سازی در اختيار اين سازمان قرار گرفته،  اظهار داشت: 
پس از دريافت نامه و انجام بررسی ها در خصوص آن اظهار نظر شده است. وی ادامه داد: 
سازمان بورس به سازمان خصوصی سازی اعالم كرد شركت هايی كه آماده واگذاری هستند 
ــرايط می توانند مرحله های عرضه را طی كنند. وی در پاسخ به اين  ــب ش در صورت كس
پرسش كه از 290 شركتی كه نامشان در ليست ذكر شده چه تعداد از آنها امكان واگذاری 
دارند،  گفت: تا زمانی كه بورس صورت های مالی شركت ها را بررسی نكند نمی توان آنها را 
مشخص كرد. گفتنی است: پيمان نوری )رئيس سازمان خصوصی سازی( از اعالم اسامی 
ــركت دولتی برای واگذاری به سازمان بورس خبر داده و گفته بود: سازمان بورس  290 ش
ــركت ها را برای واگذاری اعالم كند. وی تصريح كرد: اين  ــت اولويت های اين ش قرار اس
ليست طی يك نامه رسمی در اختيار سازمان بورس قرار گرفته تا اين سازمان بررسی های 
ــی بايد به ما  ــازمان بورس پس از بررس ــی را روی آن انجام دهد. وی افزود: س كارشناس
ــركت، كدام يك در اولويت واگذاری قرار دارند، برای بازار   اعالم نمايد كه از اين تعداد ش

سرمايه دارای جذابيت هستند و بر روی شاخص های بورس اثر مثبت دارند.

اقتصاد

ــال  ــت بودن نرخ ارز در چند س ــت: ثاب ايران اكونومیس
ــال ها،  موجب  ــورم دو رقمی  اين س ــه با ت اخير در مقايس
ــی در رقابت  ــدرت توليدكنندگان داخل ــت كه ق ــده  اس ش
ــمی  كاهش يابد و  ــمی  و غيررس ــا كاالهای وارداتی رس ب
ــرازير شود. درباره  ــور س حجم عظيمی  از واردات به كش
ــده است  ــيار گفته ش ــخن بس نقش نرخ ارز در اين باره س
ــود؛ اما عالوه بر اصالح نرخ ارز  و بايد بر آن نيز تأكيد ش
ــری در خصوص مديريت واردات می توان   چه تدابير ديگ

انديشيد؟
ــه می توان كرد كه  ــت كه چ در واقع دغدغه اصلی اين اس
ــد و در عين حال، كيفيت  ــم زمان توليد ملی افزايش ياب ه
ــد حمايت و  كاالهای داخلی نيز بهبود يابد. به نظر می رس
ــرمايه گذاری خارجی يكی از راهكارهايی است  تشويق س

كه می تواند دستيابی به دو هدف ياد شده را تسهيل كند.
ــی به طور معمول  ــرمايه گذاری خارج در مورد مزايای س
ــد، ايجاد  ــه منابع مالی جدي ــتيابی ب ــی چون دس موردهاي

اشتغال، انتقال دانش مديريت و فناوری و دستيابی به بازارهای جديد ذكر 
ــرمايه گذاری خارجی در فضای  ــود؛ اما عالوه بر همه اين موارد، س می ش
داخلی كشور می تواند دو نقش منحصر به فرد ايجاد كند؛ اول بهبود فضای 

كسب و كار داخلی و دوم پيوند بيشتر با اقتصاد جهانی.
همه كسانی كه دستی در توليد دارند )البته به استثنای آنهايی كه از موقعيتی 
ــود محدوديت های خود  ــد( اذعان دارند كه با وج ــاری برخوردارن انحص
ساخته و بوروكراسی سنگين حاكم بر فضای توليد و انواع و اقسام موانع، 
ــور فضای مناسبی برای كسب وكار نيست. طبيعی است كه اين  فضای كش
ــرمايه گذاران خارجی نداشته باشد. از آنجايی  فضا جذابيتی برای جلب س
ــور به نسبت كل  ــرمايه گذاری خارجی در كش كه در حال حاضر حجم س

ــوان ابتدا برای حذف اين موانع  ــت، می ت GDP عدد قابل مالحظه ای نيس
ــرمايه گذاران خارجی- كه بخش كوچكی از اقتصاد كشور  از پيش پای س
را تشكيل می دهند- اقدام نمود و سپس اين تجربه را به كل اقتصاد تعميم 

داد. 
ــته باشيم بهبود كيفيت نه با خواهش و درخواست محقق  اما به خاطر داش
می شود، نه حتی با دستورالعمل و بخشنامه و نظارت. بهبود كيفيت نيازمند 
ــت؛ اما نه نظارت چند نفر و چند ارگان، بلكه نظارت ميليون ها  نظارت اس
ــت توليدات را ارزيابی می كنند  ــده ای كه به دقت كيفيت و قيم مصرف كنن
ــد كاال و خدمات  ــود را با عدم خري ــم ابزار حاكميتی خ ــرعت ه و به س

بی كيفيت به كار می برند.

ــته باشند و از اين  ــتريان حق انتخاب داش بنابراين بايد مش
ــه دنيا به ويژه  ــت تن داد. تجرب ــت كه بايد به رقاب رو اس
تجربه چندين دهه كشورهای آمريكای التين پيش روی ما 
ــت و نيازی به تكرار آن با همه هزينه ها و ناكامی هايش   اس

نيست. 
ــعه صادرات نيز كه چندين سال الگويی  سياست های توس
ــا به تنهايی  ــی رود در اقتصاد امروز دني ــمار م ــق به ش موف
كارساز نيستند. جهانی شدن، گفتمان غالب در اقتصاد روز 
ــرمايه گذاری خارجی يكی از مولفه ها و  ــت و س جهان اس

ابزارهای جهانی شدن به شمار می رود. 
ــاره  اش ــتی  درس ــه  ب ــادی  اقتص ــل  محاف در  ــويی  س از 
ــن به دليل عدم  ــوری نظير چي ــت كه توليدات كش شده اس
ــدم اعمال  ــن ع ــد و همچني ــتانداردهای تولي ــت اس رعاي
ــتمزد پايين به نيروی  ــتانداردهای محيط كار )شامل دس اس
ــده  ــت( قيمت تمام ش ــط زيس ــه محي ــی ب كار، بی اعتناي
ــی منصفانه قرار  ــك فضای رقابت ــری دارند و در ي  پايين ت

ندارند. 
ــرمايه گذار خارجی ملزم  ــت كه س ــرمايه گذاری خارجی اين اس مزيت س
ــتانداردها را رعايت كند و در فضايی منصفانه تر رقابت كند. است اين اس
ــری نيز دارد. برای  ــرمايه گذاری خارجی نقش مهم ديگ ــالوه بر اين، س ع
ــی دارد، راحت تر می توان  ــای كمی با اقتصاد جهان ــوری كه ارتباط ه كش
ــه ديگران در  ــوری ك ــد و دوخت! اما آيا در مورد كش ــم بري ــای تحري قب
ــتند نيز چنين  ــريك هس ــع اقتصادی آن و در كاميابی و ناكامی اش ش  مناف
ــا همه  ــت كه ب ــور چين اس ــوع كش ــن موض ــی اي ــداق عين ــت؟ مص  اس
ــد اقتصاد جهانی برای  ــم امي اختالف های بنيادی اش با غرب، امروز چش

خروج از بحران به اين كشور است.

نقش سرمایه گذاري خارجي در مدیریت واردات

وزير كار و امور اجتماعی، وضعيت اشتغال در استان های 
ــور را مطلوب دانست و گفت: با گذشت هفت ماه  كش
ــتان ها 70 تا 80 درصد  ــال جاری، در برخی از اس از س
برنامه های توسعه اشتغال به شكل مطلوبی تحقق يافته 
است. به گزارش ايرنا، عبدالرضا شيخ اسالمی در حاشيه 
ــگاه كارگران استان تهران در جمع  مراسم افتتاح ورزش
خبرنگاران، افزود: امسال بايد يك ميليون و يك صد هزار 
شغل در كشور ايجاد شود كه در نيمه نخست امسال بيش 
ــغل تحقق يافته است. وی درخصوص  از 500 هزار ش
ــته )1389(، اظهار  نرخ بيكاری در فصل تابستان گذش
داشت: احساس نمی كنم با توجه به اشتغال های ايجاد 
شده، نرخ بيكاری در فصل تابستان نسبت به بهار افزايش 
ــال به تعداد جوانان  ــان دهد. وی با بيان اينكه هر س نش
ورودی به بازار كار كشور افزوده می شود، تصريح كرد: 
ــده بيش از  ــتغال های ايجاد ش به نظر می آيد تعداد اش

ورودی های بازار كار است. وزير كار با اشاره به وضعيت 
ــانی- خدماتی گفت:  ــركت های تأمين نيروی انس ش
شركت های تأمين نيروی انسانی- خدماتی نمی توانند 
وجهی به كارگران پرداخت كنند و بايد برای جلوگيری 
ــدن حقوق كارگران دو حساب باز كنند. به  از ضايع ش
ــالمی در يكی از حساب ها بايد دستمزد  گفته شيخ اس
و مزايای كارگران واريز شود، بنابراين در صورت چنين 
ــه نگرانی در خصوص ناديده گرفتن  وضعيتی هيچگون
ــت. وی  حقوق و مزايای كارگران، وجود نخواهد داش
ــاره به عضويت خود در كارگروه سازمان جهانی  با اش
تجارت)دبليو تی او( گفت: درصورت پيوستن جمهوری 
اسالمی ايران به سازمان تجارت جهانی، به طور يقين در 
ابتدا مشكل هايی در خصوص كار و توليد كشور پيش 
می آيد، بنابراين حضور وزير كار در كارگروه ياد شده، 

برای جلوگيری از بروز اين مشكل ها است.

ــرايط فعلی و  ــاورزی گفت: در ش قائم مقام صندوق بيمه محصوالت كش
ــا، كمك های دولت به صندوق  ــس از اجرای قانون هدفمندی يارانه ه پ

بيمه محصوالت كشاورزی حذف نخواهد شد. 
ــاورزی،  ــه محصوالت كش ــدوق بيم ــی صن ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــروه  كارگ ــه های  در جلس ــزود:  اف ــر  طاه ــور  ــين صفرپ ــد حس محم
ــت حامل های  ــر تغيير قيم ــا تأثي ــی در ارتباط ب ــث هاي ــادی، بح اقتص
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــوالت بح ــده محص ــام ش ــت تم ــر قيم ــرژی ب  ان

می شود. 
ــر قيمت تمام  ــت حامل های انرژی ب ــا تأثير تغيير قيم ــاط ب وی در ارتب

ــت: با افزايش  ــای بيمه ای، گف ــع آن هزينه ه ــده محصوالت و به تب ش
ــز افزايش  ــی ني ــای پرداخت ــاورزی، غرامت ه ــوالت كش ــت محص  قيم

خواهد داشت. 
ــای پرداختی به طور  ــال افزايش غرامت ه ــور طاهر افزود: به دنب صفرپ
ــرد كه در  ــد خواهد ك ــق بيمه ها نيز رش ــغ پرداختی برای ح ــم مبال حت
ــز افزايش  ــه صندوق بيمه ني ــای دولتی ب ــرايطی بايد يارانه ه ــن ش  چني

يابد. 
قائم مقام صندوق بيمه محصوالت كشاورزی در ارتباط با اعتبار تخصيصی 
به صندوق بيمه در سال جاری افزود: مقرر شده شش هزار و 500 ميليارد 

ريال اعتبار به صندوق بيمه پرداخت شود. 
ــارد  ــزار و 700 ميلي ــج ه ــته را پن ــال گذش ــای س ــزان اعتباره وی مي
ــاب صندوق  ــه حس ــغ ب ــن مبل ــام اي ــت: تم ــرد و گف ــالم ك ــال اع ري
ــارد  ــزار و 110 ميلي ــج ه ــز و پن ــاورزی واري ــوالت كش ــه محص بيم
ــاورزان  ــت به كش ــوان غرام ــته به عن ــال گذش ــای س ــال از اعتباره  ري

پرداخت شد. 
در  ــز  ني ــار  اعتب ــن  اي از  ــی  بخش داد:  ــه  ادام ــر  طاه ــور  صفرپ
ــده  ش ــت  پرداخ ــاورزان  كش ــه  ب ــوق  مع ــای  بدهی ه ــب   قال

است

ــتان های  ــادی و تجاری اس ــتين اجالس اقتص نخس
مرزی تركيه و ايران، در اروميه گشايش يافت. در اين 
ــتان های آغری، وان، ايغدير،  اجالس، استانداران اس
حكاری و قارص تركيه به همراه يك هيأت اقتصادی 
ــفرای دو كشور در آنكارا و  و بازرگانی از آنكارا و س
ــران در تركيه و تركيه در  ــول های اي تهران و سركنس
ايران و جمعی از بازرگانان و تاجران دو طرف حضور 
دارند. اين اجالس در راستای تفاهم های بين دو كشور 
و با هدف بررسی راه های گسترش مناسبات اقتصادی 
و تجاری استان های مرزی تركيه و آذربايجان غربی به 
مدت دو روز در اروميه برگزار می شود. براساس اعالم 
معاون سياسی و اجتماعی استاندار آذربايجان غربی، در 
اين اجالس 26 سند همكاری در بخش های صنعت، 
كشاورزی، دانشگاهی، فرهنگی، گمركی و بانكی بين 
دو طرف امضا می شود.200 نفر از تاجران، بازرگانان 

ــاالن اقتصادی بخش خصوصی تركيه نيز در اين  و فع
سفر هيأت های رسمی را همراهی می كنند. همچنين 
نمايشگاه توانمندی های اقتصادی صنعتی و تجاری و 
ــی، هم زمان با برگزاری اين  اقتصادی آذربايجان غرب
اجالس در سالن شش هزار نفری اروميه، بعد از آيين 
افتتاحيه اجالس با حضور هيأت ترك و استان گشايش 
می يابد. كارشناسان مسائل اقتصادی آذربايجان غربی 
معتقدند كه برگزاری اين اجالس به توسعه و گسترش 
ــای اقتصادی،  ــور در زمينه ه ــط ديرينه دو كش رواب
تجاری، فرهنگی، گمركی و بازرگانی كمك می كند. 
ــور است كه با تركيه  ــتان كش آذربايجان غربی تنها اس
حدود 600 كيلومتر مرز مشترك دارد. سران دو كشور 
ايران و تركيه در نشست های مشترك توافق كرده اند 
ــارد دالر  ــود را به 30 ميلي ــا مبادله های تجاری خ ت

افزايش دهند.

وزير كار: 
وضعيت اشتغالزايي در استان ها مطلوب است

يارانه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي حذف نمي شود

 گشايش اجالس اقتصادي استان هاي مرزي 
تركيه و ايران در اروميه

ابالغ
ــاعت 9  ــيدگی: 89/9/28 س ــه پرونده: 890414 ح 12 وقت رس 466/ت/4 كالس
ــلطانی خواسته: مطالبه- اعسار. خواهان  ــن س خواهان: جميله بيريا خوانده: محس
ــيدگی به شعبه 12  ــليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رس ــتی تس دادخواس
ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به 
ــت خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی  درخواس
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 

جهت رسيدگی حضور بهمرساند.
م الف/ 5961                  مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسی
ــاعت 10،  ــيدگی: 89/9/28 س ــه پرونده: 890423 ح 12، وقت رس 5/118 كالس
ــين نيك نام بابوكانی، خوانده: محسن نوری كوهانی فرزند عباس،  خواهان: حس
خواسته: مطالبه وجه چك. خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی نموده 
كه جهت رسيدگی به شعبه 12 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت 
ــت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز  مجهول المكان بودن خوانده به درخواس
ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
ــن آگهی ظرف يك ماه  ــر آخري ــود تا خواندگان از تاريخ نش محلی آگهی می ش
ــخه دوم دادخواست  ــانی كامل خود نس به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــيدگی حضور  ــاال جهت رس ــت مقرر ب ــد و در وق ــت نماين ــم را درياف  و ضمائ

بهمرسانند.
م الف/ 6169                             مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی اصفهان

 
احضار

ــول پاكروان  ــتجردی فرزند صادق و رس ــيامك دس 5/212 چون آقای عبداهلل س
ــهرام قنبری قهنويه فرزند قاسمعلی مبنی بر استفاده  ــكايتی عليه آقای ش لنبانی ش
ــه  ــوده كه پرونده آن به كالس ــروش مال غير مطرح نم ــی و ف ــه جعل از وكالتنام
ــاعت  ــرای روز 1389/09/27 س ــيدگی ب ــت وقت رس ــن دادگاه ثب 890527 اي
ــد  ــم مجهول المكان و متواری ميباش ــده نظر به اينكه مته ــح تعيين ش 8/30 صب
ــك نوبت در يكی از  ــی كيفری مراتب ي ــب ماده 180 قانون آئين دادرس لذا حس
ــد. و از متهم مذكور دعوت  ــر می ش ــار محلی طبع و نش روزنامه های كثيراالنتش
ــويد و در صورت عدم  ــيدگی در وقت مقرر حاضر ش ــل می آيد جهت رس بعم
ــاذ خواهد  ــم مقتضی اتخ ــی و دادگاه تصمي ــده تلق ــه ابالغ ش ــور احضاري  حض

نمود.
م الف/ 6410       اكباتانی- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

ــيدگي: 89/9/28- 10 صبح،  ــده: 89-519 ح/ 6، وقت رس ــه پرون 5/470 كالس
خواهان: ستاد اجرايي فرمان امام اصفهان، خوانده: فتح اله شفيعي مجهول المكان، 
ــماره 2548-82/6/8 هيأت اداره دوم ثبت  ــبت به رأي ش ــته:  اعتراض نس خواس

اصفهان و ابطال سند 16501 فرعي از 5000/2518 بخش 5 ثبت اصفهان و خلع 
ــليم دادگاههاي  ــتي تس ــد و قلع و قمع- مطالبه اجرت المثل. خواهان دادخواس ي
ــاع گرديده و وقت  ــعبه 6 حقوقي ارج ــيدگي به ش ــي نموده كه جهت رس عموم
ــده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان  ــيدگي تعيين ش رس
ــي مدني مراتب يك نوبت  ــتور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرس و دس
ــر  ــود تا خوانده از تاريخ نش ــار محلي آگهي مي ش در يكي از جرايد كثيراالنتش
ــاني كامل خود نسخه  آگهي ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي  دوم دادخواس

حضور بهمرساند.
م الف/ 7458             فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

ــه پرونده: 89-522 ح/ 6، وقت رسيدگي: 89/9/28- 10/30 صبح،  5/471 كالس
خواهان: ستاد اجرايي فرمان امام اصفهان، خوانده: اكبر چلمغاني مجهول المكان، 
خواسته:  اعتراض نسبت به رأي شماره 2548-82/6/8 و ابطال سند 16501 فرعي 
از 5000/2518 و خلع يد و قلع و قمع- مطالبه اجرت المثل. خواهان دادخواستي 
ــيدگي به شعبه 6 حقوقي ارجاع  ــليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رس تس
ــودن خوانده به  ــت مجهول المكان ب ــده بعل ــيدگي تعيين ش گرديده و وقت رس
ــت خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني  درخواس
ــار محلي آگهي مي شود تا خوانده  مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش
از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 7459             فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

ــيدگي: 89/9/28- 9/30 صبح،  ــه پرونده: 89-516 ح/ 6، وقت رس 5/472 كالس
ــواد ميراحمدي  ــيد ج ــام اصفهان، خوانده: س ــتاد اجرايي فرمان ام ــان: س خواه
ــماره 2548-82/6/8 و ابطال سند  ــته:  اعتراض به رأي ش مجهول المكان، خواس
ــد و تحويل و  ــت اصفهان و خلع ي ــش 5 ثب ــي از 5000/2518 بخ 16501 فرع
ــاي عمومي نموده كه  ــليم دادگاهه ــتي تس مطالبه اجرت المثل. خواهان دادخواس
ــعبه 6 حقوقي ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده  ــيدگي به ش جهت رس
ــتور دادگاه و  ــت خواهان و دس ــت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس بعل
ــب يك نوبت در يكي از جرايد  ــي مدني مرات بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرس
ــود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه  ــار محلي آگهي مي ش كثيراالنتش
ــت  ــخه دوم دادخواس ــاني كامل خود نس بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــيدگي حضور ــاال جهت رس ــت مقرر ب ــد و در وق ــت نماي ــم را درياف  و ضمائ

 بهمرساند.
م الف/ 7460             فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

ــاعت 9  ــيدگي: 89/10/4 س ــده: 89-523 ح/ 11، وقت رس ــه پرون 6/307 كالس

ــته:  ــين جنتي مجهول المكان، خواس صبح، خواهان: محمد رعيتي، خوانده: حس
مطالبه مبلغ 70/000/000 ريال بابت چك، خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي 
ــاع گرديده و وقت  ــعبه 11 حقوقي ارج ــيدگي به ش عمومي نموده كه جهت رس
رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
ــتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت  و دس
در يكي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي 
ــخه  ــاني كامل خود نس ــك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش ــرف ي ظ
ــت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي  دوم دادخواس

حضور بهمرساند.
م الف/ 8249        پيرامون- مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگی

ــه 89-634 خواهان جواد الماسی دادخواستی  8/107 در خصوص پرونده كالس
ــيد فدايی تقديم نموده است. وقت رسيدگی  مبنی بر مطالبه چك به طرفيت فرش
ــنبه مورخ 89/9/15 ساعت 16 تعيين گرديده، با توجه به مجهول  برای روز دوش
ــب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده  المكان بودن خوانده حس
ــم كاشانی جنب بيمه  ــعبه واقع در خيابان محتش ــيدگی به اين ش قبل از وقت رس
ــخه ثانی دادخواست و ضمائم  ــماره يك اصفهان مراجعه و نس ايران- مجتمع ش
ــيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم  را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس

مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 10088                     شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
احضار

ــكايتی عليه آقای سعيد  8/141 چون آقای تاج محمد مرادی فرزند عبدالرئوف ش
كريمی مبنی بر جرح عمدی با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890622 
ــيدگی برای روز 89/9/22 ساعت 9/30 صبح  ك 102 اين دادگاه ثبت، وقت رس
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون 
آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی 
ــود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در  ــر می ش طبع و نش
ــده تلقی و  ــود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش وقت مقرر حاضر ش

دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10399 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
ــای فتاح تارات  ــكايتی عليه آق ــی فرزند رضا ش 8/158 چون خانم طاهره عباس
ــه  ــر مطرح نموده كه پرونده آن به كالس ــا مبنی بر فروش مال غي ــا فرزند رض ني
ــاعت  ــيدگی برای روز 89/9/21 س ــن دادگاه ثبت، وقت رس 890378 ك 102 اي
ــب  ــد، لذا حس ــده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش 10 صبح تعيين ش
ــی از روزنامه  ــری مراتب يك نوبت در يك ــی كيف ــاده 180 قانون آيين دادرس م
ــور دعوت  ــود و از متهم مذك ــی ش ــر م ــی طبع و نش ــار محل ــای كثيراالنتش ه
ــود و در صورت عدم  ــت مقرر حاضر ش ــيدگی در وق ــل می آيد جهت رس بعم
ــاذ خواهد  ــم مقتضی اتخ ــی و دادگاه تصمي ــده تلق ــه ابالغ ش ــور احضاري  حض

نمود.
م الف/ 10400                 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ اجرائیه
ــاعتچی فعاًل مجهول المكان كالسه: 36/89  8/160 آگهی ابالغ اجرائيه به عماد س
ــی با وكالت خانم  ــه: 534-89/5/10، محكوم له: پرويز آه ــماره دادنام ح/ 6، ش
ــكان. محكوم به: به  ــاعتچی فعاًل مجهول الم ــه آهی، محكوم عليه: عماد س مرضي
ــعبه 6  ــماره 8909970350600534-89/5/10 صا دره از ش ــه ش ــب دادنام موج
حقوقی اصفهان محكوم عليه آقای عماد ساعتچی محكوم است به پرداخت مبلغ 
ــغ دو ميليون و  ــته و پرداخت مبل ــش ميليون ريال بابت اصل خواس يكصد و ش
هفتاد و يك هزار ريال هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و خسارت 
ــدور گواهينامه های عدم  ــه اجرای احكام از تاريخ ص ــر و تأديه كه از ناحي تأخي
ــد در حق خواهان و  ــبه و وصول خواهد ش پرداخت لغايت اجرای دادنامه محاس
ــرا در حق صندوق دولت، اجرای دادنامه با  ــت مبلغ 5/300/000 حق االج پرداخ
ــاده 306 ق.آ.د.م صورت گيرد. مراتب  ــه غيابی بودن آن وفق تبصره 2 م ــه ب توج
ــی از روزنامه های  ــكام مدنی يك نوبت در يك ــاده 9 ق اجرای اح ــرای م در اج
ــار محلی اصفهان درج و آگهی می شود تا محكوم عليه از تاريخ درج  كثيراالنتش
ــرف ده روز مفاد اجرائيه را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی  ــی ابالغ اجرائيه ظ آگه
ــليم نمايد.  ــرای آن بگذارد و در صورت توافق موافقت نامه را به اين مرجع تس ب
ــررات ق. اجرای احكام مدنی اقدام  ــعبه برابر مق  در اين صورت اجرای احكام ش

خواهد كرد.
م الف/ 10402                    فانی- مدير دفتر شعبه 6 محاكم حقوقی اصفهان

                
احضار

6/293 چون آقاي رحيم خشتي فرزند صادق شكايتي عليه آقاي رضا نظري مبني 
ــه 890706 ك  بر تهديد و توهين و تخريب مطرح نموده كه پرونده آن به كالس
ــيدگي براي روز 89/10/6 ساعت 10 صبح تعيين  101 اين دادگاه ثبت، وقت رس
ــد لذا حسب ماده 180 قانون آئين  ــده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش ش
دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع 
ــر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت  و نش
ــده تلقي و دادگاه  ــود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش مقرر حاضر ش

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8254                 مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

  
اعالم مفقودي

ــتحضار مي رسانم اين جانب مجيد طوسي زاده فرزند اصغر  6/485 احتراماً به اس
ــند خودروي خود به مشخصات نوع:  به ش ش 340 و كدملي 1291084487 س
كاميونت يخچالدار مدل 84 تعداد محضر 2 عدد، شماره شهرباني 515 ع 17 ايران 
 11c50 ــوخت گازوئيل تعداد چرخ 6 عدد، تيپ ديلي ــتم اويكو نوع س 13 سيس
ــماره شاسي 002460 تعداد  ــماره موتور 3880690 ش ظرفيت: 5200 كيلوگرم ش
ــت. و از درجه اعتبار ساقط  ــفيد روغني مفقود گرديده اس ــيلند 4 عدد رنگ س س

مي باشد. 



 6Thursday 28 October 2010  پنج شنبه 6 آبان 1389/ 20 ذالقعده1431/ شماره381           

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ــتی ميان اتحاديه  ــخ دوم آبان ماه 1389 نشس در تاري
ــافرتی، جمعی از  هتلداران و دفترهای خدمات مس
مديران دفاتر خدمات مسافرتی و  هتل های چهار و 
پنج ستاره با حضور معاون سياسی امنيتی استانداری 
ــراث فرهنگی،  ــازمان مي ــر كل س ــان و  مدي اصفه
ــگری استان اصفهان در هتل  صنايع دستی و گردش
ــد. همچنين علی مصطفی  ــر اصفهان برگزار ش كوث
ــيون روسيه در  ــول جمهوری فدراس بيلی )سركنس
ــافرتی  ــان(، رئيس اتحاديه دفاتر خدمات مس اصفه
روسيه و تعدادی از مديران دفاتر خدمات مسافرتی 
ــم كه با هدف انعقاد  ــور روسيه نيز در اين مراس  كش
ــگری بين  ــترش تعامل های گردش تفاهم نامه گس
ــيه و  استان اصفهان برگزار  جمهوری فدراتيو روس

گرديد، حضور داشتند. 

ــماعيلی )معاون  ــت محمد مهدی اس ــن نشس در اي
سياسی امنيتی استانداری اصفهان( عنوان نمود:  كشور 
ايران دارای تاريخ و تمدنی هفت هزار ساله است و 
در اين ميان، استان اصفهان جاذبه های بی نظيری را 
در خود جای داده كه می تواند دستمايه های مهمی در 

جهت توسعه گردشگری فرهنگی باشد. 
ــور بزرگ  ــزود: اميدواريم كه با همكاری كش وی اف
ــالمی ايران است  ــيه كه همسايه جمهوری اس روس
بتوانيم در زمينه تعامل فرهنگی و اقتصادی ناشی از 

توسعه گردشگری گام برداريم. 
ــران از آمادگی  ــالمی اي بنابراين دولت جمهوری اس
ــكاری بين دو  ــعه هم كامل جهت حمايت از توس
ــفنديار حيدری پور  ــور برخوردار می باشد. اس كش
ــازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و  )مدير كل س

گردشگری( نيز عنوان نمود:  استان تاريخی اصفهان 
با جاذبه های بی نظير تاريخی خود با شهری همچون 
ــن پطرزبورگ روسيه عقد خواهر خواندگی دارد  س
ــبی را جهت  و اين زمينه فرهنگی،  خود زمينه مناس
توسعه گردشگری فرهنگی ميان ايران و روسيه فراهم 

می آورد. 
ــه داد: اميدواريم بتوانيم با انعقاد قراردادهايی  وی ادام
اين چنينی، در توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ 
و تمدن ايران كوشا باشيم. مصطفی بيلی )سركنسول 
روسيه در اصفهان( نيز از آمادگی كامل كشور روسيه 
ــيه و ايران به  ــعه گردشگری ميان روس جهت توس
خصوص استان اصفهان خبر داد. در پايان اين مراسم 
تفاهم نامه توسعه گردشگری ميان فدراسيون روسيه و 

استان اصفهان به امضا رسيد.

مشاور رئيس و مدير كل روابط عمومی، امور فرهنگی 
و اجتماعی سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری گفت:  نوروز، امسال جهانی می شود و 

ــن جهانی نوروز به صورت مشترك بين چند  جش
ــد. به گزارش اداره روابط  ــور برگزار خواهد ش كش
ــتان اصفهان،  عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی اس
حسن محسنی در حاشيه برگزاری آيين داوری اعطای 
نشان كيفيت و برتری صنايع دستی در اتاق بازرگانی، 
در يك نشست مطبوعاتی افزود:  عيد نوروز، ميراث 
معنوی كشورمان است كه به ثبت يونسكو رسيده  و 
ــن جهانی آن برگزار خواهد شد. وی با  امسال جش
ــاره به اينكه  نوروز چندين پرونده از كشورهای  اش
ــتر  مختلف دارد، افزود: هر چه تعداد پرونده ها بيش
ــد، ارزش بيشتری پيدا خواهد كرد. به گفته وی،  باش
ــتان،  ــورهای  تاجيكس ــای  نوروز از كش پرونده ه
تركمنستان، قرقيزستان، قزاقستان، تركيه و آذربايجان 
ــيد.  ــور ايران مطرح و به ثبت رس و با محوريت كش

ــی، امور  ــر كل روابط عموم ــس و مدي ــاور رئي مش
فرهنگی و اجتماعی سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
ــگری گفت: تا يك ماه آينده سايت   دستی و گردش
ــن جهانی  ــانی نوروز برای برگزاری جش اطالع رس
نوروز  راه اندازی خواهند شد و يك گروه خبرنگار نيز 
 از سوی يونسكو برای پوشش خبر اين جشن فعاليت 
خواهندكرد. محسنی افزود: در اين جشن كشورهای 
ــور خود را  ديگر نيز برنامه های ويژه نوروز در كش
ــد داد. به گفته وی، نوروز چند مليتی و  ارائه خواهن
چند گانه است و گستره تمدن ايران را بازگو می كند. 
وی با اشاره به اينكه ما از پرونده های مختلف نوروز 
استقبال می كنيم افزود: پرونده های زياد نوروز باعث 
می شود كه مرزهای فرهنگی ايران به لحاظ تاريخی و 

جغرافيايی گسترش داده شود.

ــی، جدی ترين كتاب هايی هستند  كتاب های درس
ــرار می گيرند و آموزش و  كه در اختيار كودكان ق
ــازمان برای آموزش و انتقال  پرورش، مهم ترين س
ــت.  فرهنگ و ميراث فرهنگی به دانش آموزان اس
ــان تأليف كتاب های  ــادی كه به باور كارشناس نه
ــی، دغدغه ميراث فرهنگی ندارد. بسياری از  درس
ــی، دنيای پيرامون  بچه ها به كمك كتاب های درس
ــوم و پيشينه  ــند و با آداب و رس خود را می شناس
ــنا می شوند، از اين رو بهتر است  تاريخی خود آش
ــانی كه ذهن و زبان كودكان را می شناسند، به  كس
ــيرين و جذاب و در قالب شعر، داستان،  زبانی ش
نمايشنامه و... كودكان را با اهميت ميراث تاريخی- 
فرهنگی شان آشنا كنند. به گزارش ميراث فرهنگی، 
ــن به ميراث فرهنگی، تنها توجه به بناها و  پرداخت
اشيای تاريخی نيست، چرا كه افسانه ها و ترانه های 
ــمار  ــمار ميراث معنوی به ش ــز در ش ــه  ني عاميان
ــه و خانواده ها، مربيان مهدكودك ها و معلمان  رفت
ــاندن  ــرورش، نقش مؤثری در شناس آموزش و پ
ــن ذوالفقاری، كارشناس  آن به كودكان دارند.حس
ــی،  ــرورش و مؤلف كتاب های درس آموزش و پ
ــا و آموزش و پرورش در  به نقش مؤثر خانواده ه
آشنا كردن كودكان با ميراث فرهنگی اشاره می كند 
ــی و عناصر هويتی  ــه های فرهنگ و می گويد: ريش
بچه ها در خانواده شكل می گيرد. پدر و مادری كه 
ــه می گويد يا در گفتار خود  برای فرزند خود قص
از ضرب المثل ها و مثل های ايرانی استفاده می كند، 
ــه دار خود را به   ــه يا ناآگاهانه، فرهنگ ريش آگاهان

ــل بعد، انتقال می دهد. آموزش و پرورش نيز،  نس
ــته و با روش های  ــش مؤثری در اين زمينه داش نق
ــودكان را با فرهنگ و ميراث  گوناگون می تواند ك
ــنده كتاب »فارسی  ــنا كند. نويس فرهنگی خود آش
ــی از بهترين  ــی را يك بياموزيم«، كتاب های درس
ــال دانش و فرهنگ  ــن ابزارها برای انتق و مهم تري
ــت: مؤلفان كتاب های درسی  برشمرد و معتقد اس
ــتقيم و  در  می توانند با يك زبان هنری و غير مس
ــتان،  ــعر، قصه و داس قالب های گوناگون چون، ش
ــنا كنند؛  كودكان را با مؤلفه های فرهنگی خود آش
برای نمونه در تصويری كه برای كتاب های كالس 
اول دبستان در نظر گرفته شده، از يك خانه ايرانی 
ــايل ايرانی و چهره هايی ايرانی بهره برده ايم.  با وس
ــی از مؤلفه های هويت  ــاری فرهنگ را يك ذوالفق
ــرام به هويت ملی با  ــی می داند و می گويد: احت مل
ــی از وظايف اصلی  ــی تفاوت دارد و يك ملی گراي
متوليان و دست اندركاران فرهنگی، آشنا كردن نسل 
ــان است. بعضی بر اين  جوان با هويت تاريخی ش
باورند كه با گسترش ماهواره و اينترنت و وسايل 
ــم رنگ و  ــی، فرهنگ های بومی ك ــاط جمع  ارتب
كم رنگ تر می شود اما ذوالفقاری براين باور است 
كه رسانه ها نه تنها فرهنگ و آداب و رسوم محلی 
را تهديد نمی كنند كه امكان و فرصت خوبی برای 
ثبت و نگهداری آن، فراهم می آورند. ما نمی توانيم 
از نسل امروز انتظار داشته باشيم همچون گذشتگان 
ــنت و مدرنيته را با  ــا می توانيم س ــی كند ام زندگ
يكديگر آشتی دهيم و از زبان امروز برای برقراری 

ارتباط با نسل امروز بهره ببريم.
محمد فرهمنديان، كه به مدت 10 سال كارشناس 
ــی دوره ابتدايی بوده،  ــف و برنامه ريزی درس تألي
ــی در نظام آموزش  ــت: كتاب های درس معتقد اس
و پرورش، چندان قابل تغيير نيست، البته محتوای 
ــا را به آرامی می توان تغيير داد و برای اين  كتاب ه
كار شناخت درست و دقيق نظام آموزشی، الزم و 
ــت. وی روزگار فعلی را دوره گذر از  ضروری اس
ــنت به مدرنيته می داند و می گويد: روزگاری به  س
ــال  های دهه 40، 64 درصد مردم  عنوان مثال در س
ــتر جمعيت  ــتايی بودند اما امروز بيش ايران، روس
ــهرها زندگی می كنند و آپارتمان نشين  ايران در ش
ــد و بچه ها  ــه گرفته ان ــت فاصل ــده اند، از طبيع ش
ــا تاريخ و فرهنگ خود  ــايد ب آن گونه كه بايد و ش
آشنا نيستند و شناساندن ميراث فرهنگی و اهميت 
نگهداری آن به دانش آموزان، بسيار ضروری است. 
ــی می توانند  ــه گفته فرهمنديان، كتاب های درس ب
ــی از آثار تاريخی، آداب و رسوم  بچه ها را با بخش
ــكل اين است كه نه  ــانه ها آشنا كنند اما مش و افس
پدر و مادرها و نه معلمان، خود با ميراث فرهنگی 
ــا از اهميت  ــتند و نمی توانند به بچه ه ــنا نيس آش
ــئوالن آموزش و  ــوی ديگر مس ــد. از س آن بگوين
ــه چندانی در اين زمينه ندارند،  پرورش نيز دغدغ
ــی، جدی ترين كتاب هايی  وگرنه كتاب های درس
ــتند كه در اختيار بچه ها قرار می گيرند.گرچه  هس
ــی دی و پويانمايی  ــم و س ــی، فيل  در روزگار فعل

مؤثرترند.

امضای تفاهم نامه گسترش تعامل های گردشگری بين اصفهان و روسيه

جشن جهانی نوروز امسال برگزار می گردد

آموزش و پرورش دغدغه ميراث فرهنگي ندارد

میراث فرهنگي

شيشه گری در اصفهان در 
حال منسوخ شدن است. 
اين اتفاق در حالی می افتد 
ــد صنايع  ــه اصفهان مه ك
دستی به خصوص صنعت 
ــوب  محس ــه گری  شيش
می شود. امروزه كارگاه های 
شيشه گری اصفهان به دليل 
نداشتن بازار تغيير كاربری 
ــای پرداختن  داده و به ج
ــری و  ــه گ ــه هنر شيش ب
توليد آثار هنری، در حال 
ــه های عسل  توليد شيش
ــا آنكه  ــتند. ب و مربا هس
2389 كارگاه توليد صنايع 
ــتان اصفهان  دستی در اس
ــارت متوليان و  تحت نظ
مسئوالن صنايع دستی به 
ثبت رسيده و بايد مشغول 
ــتر  ــند، اما بيش به كار باش
ــه گری  كارگاه های شيش

اصفهان به دليل كسادی بازار و نبود حمايت از سوی 
ــر كاربری می دهند.  ــده و يا تغيي متوليان تعطيل ش
ــته ای  ــان به عنوان رش ــه گری اصفه صنعت شيش
ــدان دور از رونق خاصی  ــی در روزگاری نه چن بوم
ــورهای همسايه صادر  برخوردار بوده و حتی به كش
ــده است. اما در حال حاضر در شرايطی به سر  می ش
می برد كه نه تنها قابليت صادر شدن ندارد بلكه بازار 
ــته نيز از رونق  داخلی اش كه تنها جنبه مصرفی داش
افتاده است. عبدالكريم قادری )شيشه گر اصفهانی( 
ــه های عسل برای  كه هم اكنون در حال توليد شيش
ــار است، به ميراث فرهنگی گفت: البته هنوز  خوانس
هم در بعضی از فصول سال مثل زمان نزديك شدن به 
ايام عيد تنگ های شيشه ای ساخته می شود كه جنبه 
بازاری دارد ولی توليد شيشه به عنوان صنايع دستی 
ــار از هنر و خالقيت است، از بين   اصفهان كه سرش

رفته است. 

وی با تأكيد براينكه كارگاه شيشه گری اصفهان تحت 
ــت ادامه  ــت و نظارت هيچ نهاد و ارگانی نيس  حماي
داد: تا به حال هيچ گونه حمايتی وجود نداشته، هنوز 
ــب صنعتی ما مورد تأييد نيست و بايد به  جواز كس
جای ماليات صنعتی ماليات تجاری بپردازيم. بنابراين 
ــت و كارگاه ها  ــرای صنعتگر مقرون به صرفه نيس ب
ــاخت و توليد  ــل بيكار نماندن كارگرها به س به دلي
ــل و مربا روی آورده اند. وی افزود:  شيشه های عس
درحال حاضر بازار داخلی مخاطب خود را از دست 
داده است البته در برخی از كالنشهرها از جمله تهران 
چندين كارخانه توليد شيشه وجود دارد كه جوابگوی 
نيازهای مردم نيست و اگر كسی بخواهد از شيشه و 
بلورهای تزئينی استفاده كند ترجيح می دهد از شيشه 
ــود  و بلور خارجی كه به وفور در بازار يافت می ش
خريداری كند. حال آنكه شيشه گری جزو آن دسته از 
رشته هايی به شمار می رود كه اگر با مهارت و با علم 
به فناوری روز ساخته شود جدای از اينكه مخاطب 

خود را پيدا می كند، بلكه 
ــودی را خواهد  بازار پر س

داشت. 
ــركان )صنعتگر  ــواد ت ج
ــاخت  س كه  ــی(  اصفهان
ــتی را از پدران  صنايع دس
ــت،  خود به ارث برده اس
گفت: تا زمانی كه صنايع 
دستی از زير ساخت های 
ــزی  برنامه ري و  ــم  محك
ــده ای برخوردار نباشد  ش
هيچ كدام از مشكل های 
ــتی كه گريبان  صنايع دس
صنعتگر و بازار را گرفته، 
حل نخواهد شد. در حال 
ــه ای  حاضر بلور و شيش
ــان فروش  ــه در اصفه ك
می رود به استثناء الله كه 
ــده آن از  ــاده و كارنش س
تهران می آيد، بقيه اجناس 
ــود به  از تركيه وارد می ش
ــدان اصفهانی با تراش، طالكاری و  طوری كه هنرمن
ــاه عباس كه روی آن انجام می دهند  نقاشی های ش
به اسم صنايع دستی اصفهان می فروشند. وی افزود: 
اگر به صنعتگر و هنرمند بهايی داده نشود در آينده ای 
نزديك ميدان نقش جهان به عنوان قطب صنايع دستی 
ايران يا گزفروشی می شود يا بستنی فروشی؛ همانطور 
كه در حال حاضر نيز هنر اصيل شيشه گری اصفهان 
جايش را به توليد شيشه های عسل و مربا... داده است. 
ــد: هنرمند صنايع دستی از  تركان در پايان يادآور ش
لحاظ مادی و معنوی جايگاه مطلوبی در جامعه ندارد، 
يك سال از وعده بيمه هنرمندان و صنعتگران گذشته 
و هر زمان هم كه صحبت از بيمه می شود مسئوالن 
می گويند تا زمانی شما را به بيمه معرفی می كنيم كه 
ــويد. چرا بايد با  در امتحان های كار و دانش قبول ش
ــال از عمرش را وقف هنر كرده   هنرمندی كه 50 س

اين طور برخورد شود.

هنر شیشه گري اصفهان در خدمت عسل و مربا هدف تورهاي دانش آموزی
  توسعه فرهنگ گردشگري 

يا تعطيل شدن درس و مدرسه؟

معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی اصفهان:
 ارائه 18 هزار بسته بندی آماده 

به هنرمندان استان

كوله پشتي

ديگر كسي نيست تا براي 
گوسفندان، ني بنوازد

ــت كه  ــفندان نی نواخته و آخرين زنی اس ــی برای گله گوس از كودك
ــی نيست كه  ــد. می گويد پس از او كس ــيقی چوپانی را می شناس موس
ــه نزند. به گزارش ميراث  ــفندان، نی بنوازد تا  گرگ به گل برای گوس
فرهنگی، اين بار درهای تاالر انديشه به  روی ميهمانانی خاص گشوده 
ــت. ميهمانانی كه در اين فضا، احساس غربت می كنند. راه و  شده اس
روش رفتن به سن و نواختن در برابر كسانی كه رو  به  رويشان نشسته 
و مشتاق شنيدن آواها و ترانه هاشان هستند را نمی دانند. زنان و مردان 
ــالن می شوند. مردان بيل  ــيده اند، وارد س در حالی كه لباس محلی پوش
ــن كرده اند. پيرزنی در  ــت دارند و زن ها، لباس های رنگی به ت به دس
ــاير ميهمانان به نظر می رسد. پيراهن بلند  ــرگردان تر از س اين ميان، س
ــو  ــت، به هرس ــكی به تن كرده و نی به دس صورتی با كت كوتاه مش
ــم می گرداند و كسی نيست تا راهنمايی اش كند. اين زن، خديجه  چش
ــت كه موسيقی چوپانی را می شناسد. پس از  زرداری، آخرين زنی اس
ــی نيست كه برای گوسفندان، نی بنوازد. پيرزن نه برای گله كه  او كس
ــادا به خواب رود و گرگ به گله بزند.  ــر خود، نی می زند تا مب به خاط
ــتين جشنواره كارآواها شركت  خديجه خانم به تهران آمده تا در نخس
ــد. وقتی از او می خواهند تا به روی صحنه بيايد و نی بنوازد، مات  كن
ــتد و  ــت به جمعيت می ايس ــوت دور و بر را نگاه می كند و پش و مبه
ــق دارد آخر تاكنون در برابر چنين  ــی را به لبانش نزديك می كند؛ ح ن
ــفندان و بی كرانگی طبيعت.  ــه او بوده و گوس جمعيتی ننواخته. هميش
ــتان به  دنيا آمده يا زمستان تنها می داند  خديجه زرداری، نمی داند تابس
ــی برايش باقی نمانده تا در نی بدمد.  ــاله است و ديگر، نفس كه 75 س
ــوس او از اين نيست كه ديگر توان نواختن ندارد؛ آنچه او را آزار  افس
ــت كه پس از او كسی نيست تا برای گله، نی بزند. به  می دهد اين اس
زبان تالشی سخن می گويد و با مهربانی، قربان صدقه ات می رود. انگار 
ــت. مادر پنج  ــكيبايی و آرامش را از طبيعت، به خوبی فرا گرفته اس ش
ــت. چندين و چند نوه دارد اما دلش می خواهد  ــر اس دختر و پنج پس
نتيجه يا نتيجه هايش را هم ببيند. سال ها پيش، نی زدن را از همسرش 
ــاد گرفته و از آن زمان تاكنون برای اين كه نخوابد و گرگ به گله اش  ي
ــت. او 20 گله دارد و  حمله نكند، نفس گرم خود را در نی دميده اس
ــنيدن صدای نی، لذت می برند. زينب  فكر می كند گوسفندانش از ش
ــت كه در جشنواره كارآواها شركت  ــت هم از ديگر زنانی اس بهارمس
كرده. پيراهن قرمزی به تن كرده با گل های سپيد بر زمينه آن. با دقت 
ــه هايش را به  ــوش می دهد و تك تك كلم ــه حرف های زرداری گ ب
ــی برمی گرداند. بهارمست، ترانه می خواند. آن هم زمانی كه برنج  فارس
ــت، 57 ساله است و مادر  ــت می كند. بهارمس می كارد و چای، برداش
ــی است و كوچك ترين  ــر بزرگش، متخصص بيهوش چهار فرزند. پس
ــرش، مهندسی برق خوانده است. يكی از دخترهايش ديپلم گرفته  پس
ــجوی كارشناسی است. بچه ها  و ازدواج كرده و دختر ديگرش، دانش
كشاورزی نمی كنند و دلشان نمی خواهد برنج بكارند و ترانه بخوانند. 
ــت دارد و هر زمان، خسته می شود،  ــت، كشاورزی را دوس اما بهارمس
ترانه می خواند تا خستگی از تنش، به در رود. پيرامونت را نگاه می كنی. 
ــانی كه در نخستين جشنواره كارآواها شركت كرده اند، پير و  همه كس
ناتوان و درمانده اند. جامعه ما نيز، چون جوامع ديگر، به سمت صنعتی 
شدن می رود و مناسبات زندگی و كار، با شتاب تغيير می كنند. در اين 
ــوم می آيد؟ كدام سازمان و نهاد  ــر آيين ها و آداب و رس ميان چه بر س
فرهنگی به گردآوری و مستند كردن آواهايی می پردازد كه در آينده ای 

نزديك از هيچ حنجره ای به گوش نمی رسند.

رطوبت، بلندترين بنای آجری 
يادمانی جهان را تهديد می كند

ــه از آن به عنوان  گنبد قابوس ك
بلندترين بنای آجری يادمانی در 
ــود، چنان گرفتار  جهان ياد می ش
ــده كه علف از گنبد  رطوبت ش
ــت. اين بنا اكنون  آن روييده اس
ــت  فهرس در  ــت  ثب ــدای  كاندي
ــت و نياز به  ــراث جهانی اس مي
مرمت فوری اما اصولی دارد. به 
گفته كارشناسان، مرمت عجوالنه 
اين بنا می تواند پيامدهای بدتری 
نسبت به وضعيت فعلی آن داشته 
ــن رو نگرانی هايی  ــد و از اي باش
آن  ــت  مرم ــی  ــاره چگونگ درب

وجود دارد.
به گزارش ميراث فرهنگی، گنبد 

ــمگير  ــمس المعالی قابوس وش قابوس بنای يادمان و يا ميل تدفين ش
ــت كه در قرن چهارم هجری قمری می زيسته است. گفته می شود  اس
كه اين اثر تاريخی با بيش از 1000 سال قدمت، بلندترين گنبد آجری 
ــود و اكنون كانديدای ثبت در فهرست ميراث  ــوب می ش جهان محس
ــت. هرچند درباره اهميت اين بنای تاريخی بارها صحبت  جهانی اس
ــده اما در حال حاضر رطوبت به جان گنبد ركن آن افتاده و باعث  ش
رويش علف ها و درختچه هايی روی آن شده است. به گفته كارشناسان 
ــتر  ــه های خود در بس ــراث فرهنگی، اين علف ها با فرو كردن ريش مي
ــتر آن می شوند. اما  ــتی و آجری گنبد قابوس، باعث تخريب بيش خش
ــی دقيقی  ــی های علمی و كارشناس كندن و برچيدن آن ها نياز به بررس
دارد. چندی پيش نيز اين گنبد دچار معضل رويش گياهان شده بود كه 
مرمت هايی را آغاز كردند اما گفته می شود كه به دليل نبود مطالعه های 
ــه رطوبت بنا تنها به  ــد. البت ــع برای مرمت اين اثر، كار متوقف ش جام
ــود. بلكه از زير گنبد و فضای داخل آن نيز  رويش گياهان ختم نمی ش
رطوبت به خوبی قابل مشاهده است و در كنار آن كپك زدگی ديوارها 
ــود. گنبد  ــت های گنبد ركن نيز به خوبی ديده می ش ــه الی خش و الب
قابووس با 82 متر ارتفاع يكی از عجايب معماری 1000 سال قبل نيز 
ــك اين بنا و پايداری آن روی زمين يكی از  ــوب می شود. بی ش محس
شگفتی های معماری جهان محسوب می شود. پروفسور آرتور پوپ در 
ــد: در زير سمت شرق كوه های البرز و در برابر  مورد اين بنا می نويس
صحراهای پهناور آسيا، يكی از بزرگ ترين شاهكارهای معماری ايران 
ــكوه و عظمت خود قد برافراشته  است. اين بنا گنبد قابوس  با تمام ش
بقعه آرامگاه قابوس بن وشمگير است و برج آرامگاه از هرگونه آرايش 
مبراست. جنگنده ای با نيروی ايمان در نبرد رودررو، پادشاهی شاعر در 
نبرد با ابديت، آيا آرامگاهی چنين عظيم و مقتدر وجود دارد؟ پيش از 
اين تصور می شد كه گنبد قابوس روی تپه ای طبيعی بنا شده است. اما 
تازه ترين مطالعه های باستان شناسی در تپه گنبد، نشان از استقرارهای 
ــكانی و ساسانی پيش از ساختن گنبد قابوس دارد. دور تا دور اين  اش
ــرح است: »به نام  ــده كه به اين ش ــته ش بنا به خط كوفی كتيبه ای نوش
خداوند بخشنده مهربان. اين است كاخ باشكوه امير شمس معالی، امير 
ــمگير فرمان داد به ساخت آن در زندگی  پسر امير، قابوس فرزند ُوش
 خويش، سال سيصد و نود و هفت قمری و سال سيصد و هفتاد و پنج 

)خورشيدی(.«

بهره  علمی تورهای دانش آموزی در بازديد 
موزه ها و يا سايت های تاريخی بسيار پايين 
بوده و اين ناشی از ظرفيت پايين موزه ها 
ــودكان و نوجوانان و عدم  ــه با ك در رابط
استفاده از مهارت راهنماهای گردشگری 
است و به همين جهت تنها عامل استقبال 
ــه ها،  از تورهای دانش آموزی در مدرس
ــی است. به  ــدن ساعات درس تعطيل ش
ــگری،  فرهنگی- گردش ميراث  گزارش 
ــی از برنامه  ــای دانش آموزی بخش توره
ساالنه  مدارس را تشكيل می دهد و به نظر 
می رسد به منظور ارتقای سطح علمی و 
فرهنگی فرزندان اين مرز و بوم كه وارثان 
ــور هستند،  ميراث فرهنگی و طبيعی كش
صورت می گيرد. اما الزمه اين پاسداشت 
ارائه دانش و ديد صحيح و متناسب با سن 
ايشان است كه به ندرت ديده می شود و 
ــاهد دانش آموزانی هستيم كه  ما بيشتر ش
شادمان از نبودن در مدرسه، در سايت ها 

و موزه ها سرگردانند. 
مهدی ساعی )مديرعامل آژانس مسافرتی( 
كه سعی دارد تورهای متناسب با توانايی 
دانش آموزان هر مقطع تحصيلی ارائه كند، 
معتقد است: در تورهايی كه سال هاست 
ــه عنوان  ــود ب ــه ها اجرا می ش در مدرس
مثال دانش آموزان را به كاخ های نياوران، 
ــتان می برند كه عالوه بر  سعدآباد و گلس
جنبه فرهنگی، حالت تفرجگاه هم دارد. 
ــاختمان ديدن  ــا از چند س ــا آنج بچه ه
می كنند، راهنمای موزه اگر فرصت داشت 
ــح می دهد،  ــان توضي چند جمله برايش
ــام. در اين  ــاندويچی می خورند و تم س
ــت ها به طور معمول هدف خاصی  گش

ــود و  ــال نمی ش دنب
ــت كه  قصد اين اس
ــه  مدرس در  بچه ها 
ــه  ــند. وی ادام نباش
داد: مدرسه ها شايد 
قرارداد  ــی  آژانس با 
ببندند اما از راهنمای 
كارت دار و همچنين 
ــتفاده  اس افراد  بيمه 
ــتر  بيش و  نمی كنند 
ــع هماهنگی ها  مواق
ــان به  را نيز خودش

عهده می گيرند اما ما راهنما و بيمه را در 
ــه ها گنجانده ايم و توانسته ايم  تور مدرس
ــع كنيم كه  ــه ها را نيز قان ــان مدرس مربي
ــو فاقد سطح  تور بدون راهنما از يك س
ــوی  ــوب علمی خواهد بود و از س مطل
ــئوليت تور بر عهده  ديگر از آنجا كه مس
ــا خواهد بود، مربيان می توانند اين  راهنم
ــپری  ــا دانش آموزان خود س ــان را  ب  زم
ــطح  ــت: در ارتقای س ــاعی گف كنند. س
علمی تورهای دانش آموزی، تالش شده 
ــاس محتوای كتاب های  تا تورهايی براس
درسی طراحی شود يعنی هر سه يا چهار 
ــود تا به  درس در قالب يك تور ارائه ش
ــن ترتيب نه تنها بچه ها از درس عقب  اي
ــر بفهمند. اين  ــد بلكه درس را بهت نيفتن
ــافرتی متذكر شد: از آنجا  مدير دفتر مس
ــعی دارند هزينه  ــه ها بيشتر س كه مدرس
ــت را باال ببرند،  ــن آورده تا كيفي را پايي
ــه طور معمول به جای راهنما از مربيان  ب
خود استفاده می كنند، سرويس مدرسه ها 
ــد و ضمن نامه نگاری  ــه كار می گيرن را ب
ــان  با مقصد، امر هماهنگی را نيز خودش

انجام می دهند. 
ــد در نظر گرفت كه به اين ترتيب  اما باي
ــان خواهد بود؛  ــه ضرر متوجه كارش س
يكی اين كه از كيفيت علمی تور بهره مند 
نمی شوند. وی در اين رابطه مثالی آورد: 
ــوزه رضا  ــش در طبقه اول م ــدی پي چن
عباسی چند دانش آموز داشتند به سه شیء 
ــد و فكر می كردند  ــفالی نگاه می كردن س
ــان  ــمت، كمی برايش موزه يعنی آن قس

ــياء چه هستند و  توضيح دادم كه اين اش
ــته اند، تند تند شروع به  چه كاربردی داش
ــكل آن را كشيدند.  ــتن كردند و ش نوش
چون مدرسه گزارش هم خواسته بود ولی 
 روی بچه های سرگردان در موزه كنترلی 

نبود. 
وی يادور شد: برای داشتن بازديد متناسب 
ــن دانش آموزان از موزه، اين موزه ها  با س
هستند كه بايد ظرفيت داشته باشند تا به 
ــرگرمی  فرض بتوان از طريق بازی و س
ــا از طريق  ــنی كودك و ي برای گروه س
ــرای گروه های  تجربه عملی و جمعی ب

سنی باالتر بازديد را سودمند كرد. 
روز جهانی كودك، شاهد ازدحام كودكان 
ــه موزه ملی بوديم در حالی كه  در محوط
موزه گنجايش كمتر از اين را نيز نداشت 
ــروه دانش آموزی  ــم كه 5 گ و يا می بيني
ــتان هستند و زمان  هم زمان در كاخ گلس
ــود و به دادن  تنها صرف كنترل آنها می ش

اطالعات نمی رسد. 
ــرر دوم  گفت: در  ــاعی در توضيح ض س
ــی بيفتد، به  ــرايط تخصصی اگر اتفاق ش
ــود، نمی توانند  ــين خراب ش فرض ماش
راه  از  ــر  مگ ــد  كنن ــل  ح را  ــكل  مش
ــی و  ــه از راه تخصص ــی و ن كدخدامنش
ــك حادثه  فوری، كه به اين ترتيب ريس
ــوم اين كه يك  ــی رود. اما ضرر س باال م
انرژی مضاعفی از متوليان مدرسه گرفته 
ــه  ــود و به فرض برای يك تور س می ش
ــب نمی خوابد تا  ــزد، مربی دو ش روزه ي
ــا مقصد هماهنگ  ــزی كرده و ب برنامه ري
ــت كه هزينه  كند و همه اينها برای آن اس
 تمام شده حداكثر 10 درصد كاهش داشته 

باشد. 
مدير دفتر مسافرتی 
ادامه داد: نكته ديگر 
ــتفاده از  در عدم اس
ــه  آژانس ها آن  برنام
تورهای  كه  ــت  اس
ــد  فاق ــه ها  مدرس
اگر  است؛  خالقيت 
مقاصد  ــه  ب نگاهی 
می بينيد  ــد،  بياندازي
ــهرهای يزد،  تنها ش
ــهد  ــان و مش اصفه
ــهرهای شوش،  در برنامه دارند. وقتی ش
كرمان و يا گرگان را كه امكان سفر با قطار 
ــد مربيان شگفت زده  را نيز دارند، ارائه ش
شدند. وی يك دليل اين امر را قانون های 
آموزش و پرورش دانست و تا حدی نيز 
حق را به مسئوالن داد، مدرسه ها محدود 
ــتند و اقامت بايد در  به سفر با قطار هس
ــتفاده از  ــد، در اس هتل و يا اردوگاه باش
ــفر نبايد از 5،6 ساعت  اتوبوس زمان س
ــاوز كند؛ دورترين مقصد قزوين و يا  تج

كاشان بوده. 
ــاعی گفت نكته ای كه بايد توجه كرد  س
اين است: مدرسه های دولتی تور برگزار 
نمی كنند و يا در حد محدود دارند و چون 
بودجه ندارند از حسينيه و يا پايگاه بسيج 

استفاده می كنند. 
ــه های  ــه تورها برای مدرس در حالی ك
ــوب می شود و با  غيرانتفاعی امتياز محس
ــن امكان را پيدا می كنند  افزايش امتياز اي
كه سال بعد شهريه خود را افزايش دهند. 
با توجه به موردهای فوق به نظر می رسد 
ــراری تورهای  ــدف از برق ــدا بايد ه ابت
ــه و يا تورهای رده سنی كودك و  مدرس
نوجوان را تعريف كرد و يا نگاه ديگری 
ــپس امكانات، شرايط  به آن انداخت و س
ــب با آن در نظر گرفت  و ضوابطی متناس
ــان ميراث فرهنگی،  تا تعاملی بين متولي
ــگری و آموزش و پرورش به ويژه  گردش
مربيان مدرسه ها در جهت افزايش بهره 
ــور شكل  علمی و فرهنگی فرزندان كش

بگيرد.

زاينده رود
معاون صنايع دستی سازمان ميراث 
ــگری  ــتی و گردش فرهنگی، صنايع دس
استان اصفهان گفت: در حال حاضر 18 
ــته بندی، آماده شده و در  هزار قطعه بس
ــك در اختيار صنعتگران  آينده ای نزدي

استان قرار خواهد گرفت. 
ــاره به اين كه يكی از  احمد  اديب با اش
اساسی ترين مشكل های صنايع دستی 
ــور موضوع بسته بندی است، اظهار  كش
داشت: خريدار، صنعتگر و فروشنده همه 
بايد به اين فرهنگ سازی عادت  كنند تا 
از اين طريق در جامعه نهادينه   شود. وی 
افزود: اين بسته بندی ها به آثاری تعلق 
ــان ويژه هستند.  می گيرد كه دارای نش
در ضمن هنرمند ملزم است مشخصات 
ــته بندی  ــول خود را بر روی بس محص
ــت: تمامی آثار   درج كند. وی اعالم داش
شركت كننده برای دريافت مهر اصالت 

ــته بندی  ــن نوع بس ــكو دارای اي  يونس
ــرای اين  ــه داد: ب ــب ادام ــتند. ادي هس
ــترين فراوانی  ــايزهايی كه بيش اقدام، س
ــتی  ــروش را در ميان آثار صنايع دس ف
ــتان دارند، انتخاب شدند تا فرهنگ  اس
 سازی به منظور عدم خريد كاالی بدون 
بسته بندی از سوی مردم و گردشگران 

سريع تر نهادينه شود. 
ــازمان ميراث  ــتی س ــاون صنايع دس مع
ــته بندی  ــتان، اين تعداد بس فرهنگی اس
ــده را مربوط به مرحله نخست  ارائه ش
ــت و افزود: تا زمانی كه احساس  دانس
كنيم بازار صنايع دستی اشباع و فرهنگ 
سازی اين امر، نهادينه شده است به اين 

روند ادامه خواهيم داد. 
ــد  بع ــه  مرحل در  وی،  ــه  گفت ــه  ب
ــرای  ب ــردازی  پ ــده  اي در  ــد   هنرمن
ــته بندی محصول خود وارد شده و  بس
برحسب سليقه خود اقدام خواهد كرد.

مردمک
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يك دقيقه سكوت 
در الليگا به احترام 
اختاپوس پيشگو 

بازي جوانمردانه 
ذوب آهن در 
برابر پرسپوليس

كارت بازي 
برزيلي هاي 
گيتي پسند صادر 
شد

ــپانيا، به احترام  ــام 10 بازی هفته نهم الليگای اس  در تم
ــی 2010، يك دقيقه  ــگو در جام جهان ــت پای پيش هش
سكوت لحاظ خواهد شد. به گزارش خبرگزاری افه اسپانيا، به 
ــادر، تمامی  ــپانيا و در اقدامی ن ــيون فوتبال اس ــتور فدراس دس
ــگاه ها پيش از آغاز  ــاگران در ورزش ــان، مربيان و تماش بازيكن
ــرگ اين اختاپوس يك  ــای هفته نهم الليگا، به علت م بازی ه
ــكوت خواهند كرد. اختاپوس پيشگو با نام Paul در  دقيقه س
ــی با پيش بينی های  ــی 2010 آفريقای جنوب ــان جام جهان جري
جالب خود، قهرمانی ماتادورها را نويد داد و در نهايت نيز اين 
چنين شد. دولت اسپانيا تالش زيادی كرد تا شايد اين هشت پا 
را از آلمان خريداری كرده و به باغ وحش مادريد منتقل كند اما 
ــهور كه تحت  ــت و اين حيوان مش به هر حال كار از كار گذش
ــم انجمن های حمايت از  ــار بودنش برای پيش بينی، خش فش
حقوق حيوانات را نيز برانگيخته بود، در نهايت مرد و آكواريوم 
مشهور خيابان نوزدهم را خالی كرد. مرگ اختاپوس آن طوری 
ــده كمی  ــا و خبرگزاری های آلمان گفته ش ــه در روزنامه ه ك

مشكوك به نظر می رسد.

ــر مقابل تيم  ــس از پيروزی 2 بر صف ــانی پ حبيب كاش
ــار  ــابقه اظه ــن مس اي ــاره  ــن، درب ــال ذوب آه  فوتب
ــازه می خواهم قبل از اينكه اين  ــت: بازی خوبی بود. اج داش
ــرد را به هواداران تقديم كنم و تبريك بگويم از ابراهيم زاده  ب

تشكر كنم. 
ــدن بازی  ــود 10 نفره ش ــن با وج ــه داد: ذوب آه وی ادام

جوانمردانه ای به نمايش گذاشت. 
ــيا تبريك  ــگ قهرمانان آس ــال لي ــم را به فين ــود اين تي صع
ــدار ابراهيم زاده  ــده واقعی اين دي ــه نظر من برن ــم. ب  می گوي

بود. 
ــگاه پرسپوليس تصريح كرد: بعد از پايان نيمه  سرپرست باش
ــعار هواداران ذوب آهن ناراحت  اول، دايی كمی به خاطر ش
ــرد و از آنها  ــاگران صحبت ك ــم زاده با تماش ــود كه ابراهي ب

خواست كه آرام باشند. 
ــدوارم با وجود اينكه 5 هفته خوب نبوديم با اين پيروزی  امي
ــيم. بچه ها بايد با  ــواداران كم كرده باش ــی از ناراحتی ه كم

قدرت به كارشان ادامه دهند.

 در آستانه هفته يازدهم ليگ برتر فوتسال، كارت بازی 
ــاری  ــند برای مصاف با تيم راه س برزيلی های گيتی پس

صادر شد. 
ــال به برزيل، باشگاه گيتی پسند  ــفر تيم ملی فوتس پيش از س
ــكل كمبود بازيكن،  برای تقويت تيمش و همچنين حل مش
ــيو و برونو  ــی كرد. دس ــذب دو بازيكن برزيل ــدام به ج اق
بازيكنان خارجی ای بودند كه هر دو عضو تيم ملی برزيل در 

رده  سنی اميد و زير 20 سال هستند. 
ــن برزيلی مورد نظر اين  ــومين بازيك چندی بعد نيز گرلو س
ــند برای دريافت  ــد تا گيتی پس ــگاه بود كه وارد ايران ش باش
ــی كه هفته يازدهم  ــه بازيكن اقدام كند. در حال ITC هر س
ــال امروز و فردا برگزار می شود و گيتی پسند  ليگ برتر فوتس
ــت، ITC و كارت بازی  ــاری اس ــروز ميهمان تيم راه س ام
ــه بازيكن خارجی صادر شد. علی  طاهری مديرعامل  هر س
ــارس گفت: از  ــن خبر به ف ــند با تأييد اي ــگاه گيتی پس باش
ــتفاده  ــاری اس ــان خارجی مان در مصاف با تيم راه س بازيكن

خواهيم كرد.

خبرها

همراه با طالیي پوشان نور افکن
مصاف سپاهان با تراختور 

هفته سيزدهم ليگ برتر، هفته رويارويی تيم های اصفهانی 
ــت ساز اين  ــت و در ديدار سرنوش و تبريزی ليگ برتر اس
ــپاهان و تراكتورسازی روز جمعه رو در روی هم   هفته، س
ــپاهان  ــاس ترين ديدار روز جمعه را س ــتند. حس می ايس
ــهر  ــگاه فوالدش ــازی تبريز در ورزش اصفهان و تراكتورس
ــپاهان برای صعود از رتبه  اصفهان برگزار خواهند كرد. س
چهارم به رده های باالتر، بايد از اين ديدار خانگی بيشترين 
امتياز را كسب كند. ضمن اينكه تراكتورسازی هم در صورت 
پيروزی مقابل طاليی پوشان در جدول رده بندی با اين تيم 
 همسايه می شود. نكته قابل توجه در ديدار اين دو تيم، تقابل 
امير قلعه نويی و فراز كمالوند است. به هر حال سپاهانی ها 
كه در ديدار با مس در عين شايستگی 3 امتياز ارزشمند را 
از دست دادند خوب می دانند حضور در كورس قهرمانی 
و حمله به صدر در گرو سه امتياز اين ديدار جذاب خواهد 
بود. اين ديدار می تواند از حيث حضور آندرانيك تيموريان 
در تركيب تراكتورسازی و تقابل با سپاهان هم جذابيت های 

های ويژه ای داشته باشد.

تجلیل سپاهان از برنامه 90
ــب نود، الزم  ــار انتقادهايمان مان به برنامه پر مخاط  در كن
می دانيم تا از برخی اقدام های خوب و زيبای اين برنامه كه 
بر نيكی های فوتبال تأكيد دارد سپاسگزاری كنيم. اختصاص 
بخشی از برنامه نود در هفته ای كه گذشت به گفتگو  با طاليی 
وفادار و انعكاس  مراسم تجليل و تقدير از اسطوره اخالق و 
افتخار، محمود كريمی، كه در اصفهان از محبوبيت فوق العاده 
ای بر خوردار است از جمله اقدام های خوب و تأثيرگذر اين 
برنامه بوده كه البته در گذشته هم برای ما و  ساير تيم ها به 
خوبی سابقه داشته است. همچنين اختصاص بخشی ديگری 
از اين برنامه به افتخار آفرينی تيم همشهری مان ذوب آهن در 
رقابت های ليگ قهرمانان آسيا را می توان نگاه  قابل ستايش 
ــپاس الزم را از   برنامه نود قلمداد كرد  كه الزم می دانيم س
 فردوسی پور و خبرنگار اين برنامه در استان اصفهان داشته 

باشيم.

لوح تقدیر سپاهان برای 
رکوردشكنی رضای آقای گل

مدير عامل باشگاه سپاهان ثبت ركورد رضا عنايتی به عنوان 
برترين گلزن تاريخ ليگ برتر ايران را به وی تبريك گفت. 
در لوح تقدير ساكت خطاب به مهاجم تيم فوتبال سپاهان 
آمده است: ثبت ركورد برترين گلزن تاريخ ليگ برتر فوتبال 
ــتگی های تمام ناشدنی رضای آقای  ايران بار ديگر شايس
ــم اين چهره پر تالش  ــت تا باز ه گل را به نمايش گذاش
ــال ايران  يك افتخار ديگر را از آن خود نمايد. رضای  فوتب
محبوب سپاهان كه شادی پس از گل های خود را با نشان 
دادن نام مبارك ائمه اطهار نشان می دهد، شخصيتی بزرگ 
ــت كه به حضورش در تيم فوتبال سپاهان  در فوتبال ماس
می باليم و افتخار می كنيم. با آرزوی سر افرازی و سربلندی 
ــپاهان  ــمار س ــگی برايتان، همچون هواداران بی ش هميش
ــم انتظار اكران دوباره رضای آقای گل در فوتبال ايران   چش

هستيم.

گیتی پسند در قلعه عقاب ها

تنیسور خارجی در راه ذوب آهن

دومین نشست کمیته راهبردی 
باشگاه های سپاهان و سایپا

 ناظم الشريعه:
دست خالی از ساری باز نمی گردیم 

 زاينده رود
تيم فوتسال گيتی پسند به منظور برگزاری ديدار خود در ليگ برتر 
فوتسال ايران ديروز صبح راهی ساری شد. هفته يازدهم ليگ برتر فوتسال 
ايران از امروز آغاز می شود و طی آن در حساس ترين ديدار هفته، دو تيم 
گيتی پسند و راه ساری در سالن سيد رسول حسينی به مصاف يكديگر 
می روند. تيم گيتی پسند كه تا دو روز مانده به اين رقابت، چهار ملی پوش 
خود را در اختيار نداشت در حالی به مصاف راه ساری می رود كه خستگی 
ملی پوشان تنها نگرانی محمد ناظم الشريعه و علی صانعی خواهد بود. 
حضور بيش از سه هزار تماشاگر مشتاق ساروی نيز بر جذابيت های اين 
ديدار خواهد افزود. از اردوی تيم گيتی پسند خبر می رسد كه تمام بازيكنان 
از آمادگی مطلوبی برخوردارند و اين تيم بدون مصدوم گام به اين مسابقه 
حساس خواهد گذاشت. بازيكنان تيم گيتی پسند در آخرين جلسه تمرينی 
خود هم قسم شدند تا با پيروزی در اين ديدار، به روند مساوی های دو هفته 
اخير پايان دهند. نبرد تيم های سوم و پنجم جدول رده بندی ليگ برتر در 
حالی امروز برگزار می شود كه طبق برنامه ريزی فدراسيون فوتبال، تيم های 

اول و دوم جدول در روز جمعه به مصاف حريفان خود می روند. 

ــار ــن اظه ــردان ذوب آه ــز م ــس روی مي ــم  تني ــت تي سرپرس
داشت: نوزدهمين دوره رقابت های ليگ برتر باشگاه های كشور از 
17 آبان ماه شروع می شود كه در اولين دوره آن، ما اين شانس را داريم كه 
ــل زاده افزود:  ــان جلي در اصفهان ميزبان هيات قزوين خواهيم بود. ساس
مهران احدی از ملی پوشان كشور و محمدرضا نعمتی، ملی پوش سابق و 
ــته يك  نيز جايگزين مناسبی برای دو عضوی كه از تيم  بازيكن ليگ دس
جدا شدند می باشند. وی اضافه كرد: در حال حاضر به  دنبال جذب يك 

بازيكن خارجی هستيم.

ــايپا البرز با حضور در دفتر  ــی باشگاه س مديران فرهنگی و ورزش
ــگاه فوالد مباركه سپاهان، نشست های تخصصی را با  مركزی باش
ــگاه  برگزار كردند. پس از عقد تفاهمنامه همكاری و  مسئوالن اين باش
خواهر خواندگی بين دو باشگاه سپاهان و سايپا، دو طرف نشست هايی 
ــی بيشتر همكاری ها و استفاده از تجربه های يكديگر در  را برای بررس
حوزه های ورزشی، آموزشی و فرهنگی برگزار كرده اند كه در ادامه اين 
ــت ها تقی زاده )مسئول ورزش قهرمانی(، قربانعلی زادگان )مدير  نشس
ــانی و خاكی مسئول كانون  امور فرهنگی(، قربانيان )مديريت نيروی انس
ــت های تخصصی و جداگانه ای را با  ــايپا( نشس ــگاه س هواداران باش
ــری )مدير روابط  ــر ورزش قهرمانی، حميد باق ــماعيل پناهنده مدي اس
ــور اداری( و محمد  ــی و روابط بين الملل(، خالقی پور )مدير ام عموم
قريشی )مدير كانون هواداران باشگاه فوالد مباركه سپاهان( برگزار كردند. 
ــه همكاری دو  ــت: پس از عقد تفاهمنام ــد باقری در اين باره گف حمي
ــت به عنوان دومين نشست كميته راهبردی دو باشگاه  باشگاه اين نشس
ــد با توجه به جلسه های قبلی و  ــد. در حوزه ورزش قرار ش برگزار ش
ــی از اردوهای آماده سازی و  ــگاه سايپا بخش جمع بندی های الزم، باش
ــی در كمپ اختصاصی  ــته های مختلف ورزش تداركاتی خود را در رش
ــپاهان )ورزشگاه صفائيه( برگزار می كند. همچنين تعدادی از مربيان  س
تيم های فوتبال پايه فوالد مباركه سپاهان در دوره مربيگری فوتبال كه در 
ــگاه سايپا و با تدريس »انگين فيرات« برپا می گردد به ميزبانی سايپا  باش

حاضر می شوند. 
در بخش كانون هواداران تعامل و استفاده از تجربه های سپاهان به عنوان 
اولين كانون ثبت شده و راه اندازی سايت كانون هواداران سايپا با ياری 
ــت. باقری در پايان  ــگاه اصفهانی مد نظر قرار گرف ــون هواداران باش  كان
ــه آتی و سوم كميته راهبردی دو باشگاه  اواخر آبان ماه  در  گفت: جلس

باشگاه سايپا برگزار می شود.

مدير فنی تيم فوتسال گيتی پسند گفت: با وجود نگرانی هايی 
كه بابت خستگی ملی پوشان دارم، اما بی شك دست خالی از 
ساری بازنمی گرديم. محمد ناظم الشريعه اظهار داشت: ملی پوشان 
تيم گيتی پسند تنها يك جلسه تمرينی با ما داشتند و به همين دليل 
مشكل  با  نيز  هماهنگی  بابت  از  شايد  بازيكنان،  بر خستگی  عالوه 
هايی رو به رو باشيم، هرچند اين بازيكنان حرفه ای هستند و به اين 

شرايط عادت دارند. 
وی ادامه داد: در اردوی شيراز بازيكنان به هماهنگی خوبی دست پيدا 
كرده اند و دو برزيلی همراه تيم در شيراز نيز رفته رفته قابليت های 
خود را نشان می دهند، اميدوارم بتوانيم هواداران تيم گيتی پسند را 
در اين بازی شاد كنيم. مدير فنی تيم گيتی پسند درباره تيم راه ساری 
نيز گفت: فردا با يكی از تيم های خوب ليگ مسابقه داريم، تيم راه 
از تيم های خوب اين فصل است و حتی صدرنشينی را نيز به خود 
مراتب  به  گيتی پسند  بازيكنان  فنی  توان  وجود  اين  با  است،  ديده 
باالتر است و بايد با هر سه امتياز ساری را ترك كنيم. ناظم الشريعه 
با بيان اينكه توان ملی پوشان تيم در رقابت های جام جهانی كوچك 
تخليه شده است، افزود: مسعود دانشور در برزيل با سرما خوردگی 
با  شديدی رو به رو شد و حتی نمی دانم از وی می توانم در بازی 
راه استفاده كنم يا خير، با اين وجود بازيكنان غير ملی پوش تيم نيز 
 از آمادگی خوبی برخوردار هستند و می توانند هواداران را خوشحال 

كنند.

ورزش

زاينده رود
البی

دایی: خیلی ها از من خواس��تند با 
داورها البی کنم

ــهريار دست از سر  به به، انگار آقای ش
ــی داره؛ خداييش  ــر نم ــن خيلی ها ب اي
ــی دايی و ــال عل ــت؟ امث ــب نيس  جال
ــی كم می يارن  ــر قلعه نويی و... وقت امي
اسم اين خيلی ها را وسط می كشند، بعد 
ــون می خوای اسم بيارن، هی  وقتی ازش
الكی زبونشونا گاز می گيرن و ميگن به 
داليل امنيتی نميشه گفت: علی آقا، جون 
ــت داری يه چند تا از اين  هر كی دوس

»خيلی  ها« رو بگو بشناسيم خوب!
 اخالص

مایلی که��ن: مخل��ص پیروانی هم 
هستم، اما از او گالیه دارم

ــه  ــان ديگ ــش ممدخ ــا، خدايي ای باب
ــه ها! فكر كن، مثل اينكه به يارو  آخرش
بگيم »فدات بشم ولی اگه اومدی طرفم 
دندوناتو خرد می كنم« البته از اين حرفا 
ــرد، به  ــه ك ــتنباط های مختلفی ميش اس
ــمام  فرض جيگرتو بخورم از جلو چش
ــرو كنار كه تحمل ديدن ريختتو ندارم  ب
ــه يكم حرف  يا اينكه قربونت برم ميش
نزنی؟ سرم رفت يا اينكه...؛)زبونت رو 

ــان مگه از اين  ــر؛ آخه ممد خ گاز بگي
حرف های زشت بلده؟ خجالت بكش( 

 داور 
ج��الل حس��ینی: امی��دوارم ی��ک 
داور خ��وب ب��رای ب��ازی مقاب��ل 

تراکتورسازی انتخاب شود
ــيد جالل داور  ــه بايد ديد از نظر س البت
خوب بايد چه ويژگی هايی داشته باشه؟ 

به چند موردش اشاره می كنيم!
1. وقتی بازيكن سپاهان چهار دست و 
پا ميره تو حلق بازيكن حريف، داور به 
بازيكن حريف تذكر بده كه ديگه جلوی 

بازيكن سپاهان اينقدر كورس نزاره!
2. آقا چه معنی داره بازيكن تيم حريف 
تو محوطه جريمه سپاهان آفتابی بشه؟ 

اگه بازيكنای حريف پاشونو تو محوطه 
ــپاهانی ها حق دارن  جريمه گذاشتن س

قلم پاشونو خورد كنن!
ــی از بروبچ  ــی نكرده يك ــه خداي 3. اگ
سپاهان با مشت فك بازيكن حريف را 
ــريع پزشك تيم رو  پايين آورد داور س
ــت  ــر كنه كه به وضعيت وخيم دس خب

بازيكن سپاهان رسيدگی كنه!
ــم گل معنی نداره؛ آخه  4. چيزی به اس
مگه سيد مهدی رحمتی با آن همه سابقه 
ــت نيست  گل می خوره؟ خداييش زش
بگيم دروازه بان ملی مون گل خورده؟ ما 
به جنبه بين المللی قضيه نگاه می كنيما! 
فردا پس فردا تو كشورای عربی برامون 

حرف در ميارن.

5. بازيكن حق داره هر فحش و ناسزايی 
ــت به همه بده! داور در  كه دلش خواس
ــق دخالت نداره )البته اينو  اين زمينه ح

حسن خان اشجاری باب كرد.(
ــه ديگه! خوب اگه داور اين همه  6. بس
خصوصيت خوب داشته باشه كه ديگه 
تو ايران جايی نداره! قضاوت فينال جام 

جهانی رو شاخشه!
 جواد خیابانی: منصور ابراهیم زاده 

سابقه فوتبال آنچنانی ندارد!
ــا! خداييش خنده داره ها! خوب  ها ها ه
ــه كه پرونده  آقای خيابانی اگه قرار باش
ــه اولين كسی  همه روی آب ريخته بش
ــه! البته ما كه  ــرر می كنه تويی ك كه ض
ــم بگيم، ولی يه آقايی كه اول  نمی خواي
ــرش خيابانی،  ــت و آخ فاميلش خ اس
ــگاه آزادی بستنی  يه روزايی تو ورزش
ــا ميفروخته؛  ــك و اين ــس و پف و چيپ
ــم اينا رو  ــت داری ابراهيم زاده ه  دوس

بگه؟ 
البته از اين تهرانی ها بيشتر از اين انتظاری 
نيست؛ ما كه يادمون نرفته گزارش بازی 
عليفر در بازی ذوب آهن-الهالل را! فكر 
كنم اينم بدجوری زورش آمده از اينكه 
نتونسته يه سفر رايگان همراه بازيكنای 

ذوب آهن بره!

ــورمان با  ــرمربی تيم فوتبال اميد كش س
ــن تيم در  ــت اردوی اي ــاد از وضعي انتق
ــتانه بازی های آسيايی گوانجو گفت:  آس
سازمان ليگ بايد به اندازه تيم بزرگساالن 
ــی داد و با تعطيلی ليگ  به تيم اميد بها م
شرايط برگزاری اردوی كامل اين تيم را 
ــين پيروانی در  ــم می كرد. غالمحس فراه
ــان اين مطلب  ــر، ضمن بي ــو با مه  گفتگ
ــتيم  ــا برنامه ريزی هايی كه داش ب افزود: 
ــدوار بوديم حداقل در آخرين مرحله  امي
ــگاه ها  اردوی تيم اميد تمام بازيكنان باش
ــم  ــيم و بتواني ــته باش ــار داش را در اختي
ــی را  ــی و هماهنگ ــای تاكتيك تمرين ه
ــازمان  ــم اما با برنامه ريزی س انجام دهي
ــا زمان اعزام  ــگ فرصت دو هفته ای ت لي
ــح  ــی تصري ــم. پيروان ــت دادي را از دس
ــيون  ــرد: از عزيزاله محمدی و فدراس ك
ــتم همان طور كه برای  فوتبال انتظار داش
ــابقه های غرب آسيا دو هفته ليگ را  مس
ــد برای تيم اميد هم اهميت  تعطيل كردن
ــدند و حداقل می توانستيم  قائل می ش
ــام بازيكنان را  ــر تم ــن اردوی آخ در اي
ــيم. وی يادآورشد:  در اختيار داشته باش
متأسفانه در تمام اردوهای گذشته هم با 
ــكل های اين چنينی رو به  رو بوديم  مش
ــده  ــتيم تمام نفرات دعوت ش و نتوانس

ــته باشيم  را به طور كامل در اختيار داش
ــردم چرا كه  ــن هرگز اعتراضی نك اما م
ــته ای  اعتقاد دارم نفرات خوب و شايس
ــم و اين تيم می تواند  را در اختيار داري
ــور موفقی  ــيايی حض ــای آس در بازی ه
ــرمربی تيم فوتبال اميد با  داشته باشد.س
ــتم و به  بيان اينكه اهل بهانه جويی نيس
ــئوليتی كه پذيرفتم از بسياری  خاطر مس
ــم  ــبت به تيم اميد چش ــا نس نامهربانی ه
ــت: در طول 6  ــی كردم، اظهار داش پوش

ــكل ها از جمله  ــته با انواع مش ماه گذش
خروج از كشور بازيكنان و مشكل های 
ــا همكاری  ــی بازيكنان گرفته ت تحصيل
نكردن برخی باشگاه ها روبه رو بوديم اما 
هرگز مشكل ها را بزرگنمايی نكرديم و 
اجازه نداديم تيم وارد حاشيه شود. انتظار 
ــرايطی باشد كه  از تيم اميد بايد مطابق ش
ــده است، پيروانی  برای اين تيم فراهم ش
اين جمله را گفت و تأكيد كرد: البته تمام 
ــد در بازی های  ــئوليت نتيجه تيم امي مس

ــت و هر نتيجه ای در  ــيايی با من اس آس
اين مسابقه ها رقم خورد من پاسخگوی 
ــم بود، اما اذعان می كنم برنامه  آن خواه
تدارك تيم اميد مطابق خواست و انتظار 
ــوص اظهارنظر  ــود. وی در خص ــا نب م
ــان مبنی بر  ــان و مربي ــی كارشناس برخ
ــت نظير ديگر  ــد بهتر اس ــه تيم امي اينك
تيم های آسيايی بدون بازيكنان بزرگسال 
ــيايی شركت كند،   خود در بازی های آس
ــال ايران  ــرايط برای فوتب ــت: اين ش گف
ــور ما  ــون در كش ــی كند چ ــدق نم ص
ــت  ــيون به دنبال نتيجه گيری اس فدراس
ــابقه ها موفق  ــر مربی نتواند در مس و اگ
ــا او را بركنار می كنند!  ــود در هواپيم ش
ــرد: ما در  ــد تأكيد ك ــم امي ــرمربی تي س
ــيايی به دنبال كسب مدال  بازی های آس
ــيدن به اين هدف از  ــتيم و برای رس هس
ــيل خود استفاده خواهيم كرد  تمام پتانس
ــت كه در اختيار تمام  و اين امتيازی اس
ــا در به كارگيری  ــا قرار دارد و آنه تيم ه
ــال مختارند. پيروانی  از بازيكنان بزرگس
ــش بينی نتيجه  ــان درخصوص پي در پاي
ــيايی گفت: من  تيم اميد در بازی های آس
بارها گفته ام اين تيم پتانسيل بااليی دارد 
ــيايی جزو  و می توانيم در بازی های آس

تيم های برتر آسيا قرار بگيريم.

پیروانی:
ليگ برای تيم اميد هم بايد تعطيل می شد

قابل توجه حسین شمس؛

فوتسال اصفهان، مغازه دو نبش نیست!
پژمان سلطانی

تيم ملی فوتسال كشورمان در جام جهانی كوچك برزيل در 
ــاوی رسيد و  ــت و يك تس 6 ديدار، به 3 پيروزی، 2 شكس
به مقام چهارم بسنده كرد. در دوره قبلی تيم ايران رتبه سوم 
ــش از اين بازی ها  ــابقه ها را از آن خود كرد تا پي اين مس
حسين شمس از روی لج و لجبازی وحيد شمسايی )ستاره 
ــال آسيا( را به تيم ملی دعوت نكرد و تيم ايران بدون  فوتس
اين بازيكن با تجربه پا به شهر آناپليس گذاشت. بدون شك 
ــالق در برزيل همراه تيم ملی  ــن بازيكن خوش اخ اگر اي
ــت می آورد تكرار  ــورمان بود حداقل مقامی كه به دس كش
قهرمانی دوره قبل بود و البته به نظر كارشناسان قهرمانی ايران 
ــن تورنمنت دور از  در اي

دسترس هم نبود.
اشتباهای حسين شمس به همين جا خالصه نمی شود. وی 
در اين فصل از مسابقه ها عنوان مشاور فنی تيم گيتی پسند 

اصفهان را بر عهده داشت. 
ــرد و به نظر  ــی نظری اختالف پيدا ك ــل با مصطف در برزي
می رسد مربی تيم ملی را باز هم كنار حسين افضلی )سرمربی 
ــمس در كشور فقط به  ــين ش تيم فوالد ماهان( ببينيم. حس
ــبيده و از در نشد از پنجره  ــال اصفهان چس تيم های فوتس

ــای خود را در يكی از باشگاه های  ــی ج اصفهان
اصفهانی می دهد. جايی كه كارخانه  داران 

ورزش  ــن  اي سرمايه گذاری روی 
ــی  ب ــام دادند با خو انج

ت  ــو ع وحيـد شمسايی د
تيم  ملی و خط زدن به 

ــی نظری  مصطف
با  تداركاتی  ديدار 
ــيه در 18 آذر  روس
ماه در كشور روسيه 
ــود. اين  برگزار می ش
ــد كه  تحول موجب ش
ــايعه رفتن سرمربی تيم  ش
ــع ماهانی ها  ــه جم ملی ب
ــتر بگيرد. شمس  قوت بيش
ــاوره  ــی مش ــه كس ــگان ب  راي
ــان بهترين  ــد و اصفه نمی ده
شهر برای اين مربی است! اما 
مديران باشگاه های اصفهانی 
ــته فوتسال تيم  كه در رش
ــد بايد توجه  داری می كنن

ــند كه اصفهان، مهد فوتسال ايران بوده و مربيان  داشته باش
خوبی در سطح اين شهر داريم كه می توانند در كنار تيم ها 
به مربيگری بپردازند. حسين افضلی يكی از مربيان جوانی 
ــند به فوالد ماهان  ــت كه با آمدنش از صنايع گيتی پس اس
موجب شد كه ماهان به روزهای اوج خود بازگردد اما گيتی 
پسند دچار افت و در كارهای تدافعی با مشكل هايی رو به 
رو شد. عليرضا افضل نيز يكی از مربيان بومی اصفهان است 
كه سكان هدايت تيم فيروز صفه اصفهان را بر عهده دارد كه 
تيمش در زمين، بازی فوق العاده زيبايی را انجام می دهد و 
ــا به علت عدم تجربه در برخی از بازی ها به امتيازهای  تنه
كامل نرسيده است. بيش از 80 درصد بازيكنان فيروز صفه 
ــتند. آری اصفهان سرشار از  بومی، جوان و جويای نام هس
ــت و نبايد باشگاه های گيتی  بازيكن و مربيان با دانش اس
ــند و فوالد ماهان برای برخی از مربيان غيربومی مغازه  پس
ــتر دادند به آن باشگاه كوچ  ــد كه هر كدام بيش دو نبش باش
كنند و تعصبی از خود نشان ندهند. سال گذشته فوالد ماهان 
با درايت حسين افضلی و تالش مضاعف بازيكنانش جام 
ــيا را در خانه فتح كرد اما اين عنوان به نام  باشگاه های آس
ديگری رقم خورد و حسين افضلی در سايه بعضی ها محو 
شد. افضلی نبايد اشتباه سال گذشته را تكرار كند و با همين 
كادر فنی تا آخر فصل ادامه دهد تا موفقيت ها را تكرار كند. 
ــيده، اختالف  ــا هم در تيم ملی به اوج خود رس اختالف ه
مصطفی نظری و وحيد شمسايی از قبل مشخص بود و با 
فشاری كه مطبوعات و اصحاب رسانه به شمس آوردند كه 
چرا آقای گل فوتسال جهان را به كشور برزيل نبرديد برای 
رو به رو نشدن اين دو بازيكن با همديگر شمس مجبور شد 
ــی خارج كرده و وحيد  ــت تيم مل مصطفی نظری را از ليس
ــايی را به تيم ملی دعوت كند تا زمانی كه شمس در  شمس
تيم ملی مسئوليت داشته باشد اين اختالف ها وجود دارد و 

فقط بايد منتظر بود كه هر ماه آقای شمس از كدام مغازه اش 
ديدن می كند؛ گيتی پسند يا فوالد ماهان! 

ــواهد پيداست كه با ماهانی ها دوباره رابطه حسنه ای  از ش
ــر افزايش داد  ــان اين تيم را به 5 نف ــدا كرده و ملی پوش پي
ــند، اين تيم تنها 3  ــا اخراج مصطفی نظری از گيتی پس و ب
ملی پوش در مقابل روسيه خواهد داشت. در تيم ماهان نيز 
ــتند كه از قبل با شمس ارتباط داشتند كه اگر  بازيكنانی هس
شايعه پيوستن اين مربی به عنوان مشاور فنی تحقق يابد به 

نيمكت ذخيره پيچ و مهره خواهند شد. 
ــگاه فرهنگی ورزشی  ــعيد بخش )مديرعامل باش آقايان س
ــند( به  ــری )همتای وی در گيتی پس ــان( و طاه فوالدماه
ــال بلد شهرمان اطمينان داشته باشيد  مربيان جوان و فوتس
و هزينه های كالنی كه صرف مربيان غير بومی می كنيد به 
آموزش مربيان اصفهانی اختصاص دهيد و اكنون كه پای به 
ورزش قهرمانی گذاشته ايد در آينده بتوانيد از اين جوانان در 
سطح های مختلف تيم های خود استفاده كنيد. قهرمانی به 
دست آوردن با خريد بازيكنان ملی پوش ايرانی و خارجی 
خيلی آسان است و ما از اين بابت خوشحاليم كه اصفهان با 
داشتن 3 تيم ماهان، گيتی پسند و فيروز صفه قطب فوتسال 
ــتوانه می خواهند تا جای  ــده اما اين تيم ها پش ــور ش  كش

ملی پوشان غيربومی را بگيرند.
ــهر خود  ديگر تيم های ليگ برتری را ببينيد با بازيكنان ش
جلوی ماهان و گيتی پسند امتياز كسب می كنند اين نشان از 

سرمايه گذاری آنان در تيم های پايه است.
ــگاهی آفتابی می شود استرس را  شمس هر بار كه در باش
در بازيكنان تيم رقيب به حداكثر می رساند حاال كه شايعه 
ــده بازيكنان جوان  ــور او در جمع ماهانی ها زياد ش حض
گيتی پسند اميدی نخواهند داشت به تيم ملی دعوت شوند 
نشان به اين نشان كه مصطفی نظری پس از پنج سال كه از 
دروازه تيم ملی محافظت می كرد در اردوی روسيه حضور 
ــند احسان زحمتكش،  ــت و از تيم گيتی پس نخواهد داش
ــم ملی حضور  ــور در تي ــعود دانش ــروز جعفری و مس  به

دارند.
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جهاد خدمت رسانی، مصداق توسعه پیشرفت و آبادانی 

سیری در وظایف، عملكردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان)قسمت نهم(
مهدی رفائی

مداوم  تالش  و  كار  از  پنجره ای  رسانی؛  خدمت  جهاد  نمايشگاه 
كارمندان  و  مديران  و  كارگران  توسط  ديگر  طلوعی  تا  طلوع  از 
تا  گشود  شهروندان  بر  خادمانه  و  صادقانه  تالشی  با  را  شهرداری 
اصفهان  شهرداری  ساله  صد  تاريخ  تمامی  بر  نگاهی  باره  يك  به 
بيندازند. فرصتی در نمايشگاه جهاد خدمت رسانی دست داد تا مردم 
از نزديك تمام فعاليت هشت ساله دوران شكوه شهرداری اصفهان 
در اجرای بی نظير پروژه ها را در يك جا گردهم ببينند و بنگرند كه 
چگونه ارتقای كيفيت زندگی آنها در جهاد خدمت رسانی به عنوان 
سمبل تالش و تكاپو گرد آمده است و چگونه تالش غيرتمندانه 
مديران و كاركنان شهرداری، فرهنگ كار و تالش را در بطن جامعه 
حك نموده است و بدانند چگونه مديريت شهری اصفهان، 8 سال 
پر تكاپو در پاسداری از حريم فرهنگ، هنر و تاريخ آنها كوشا بوده 
است و همچون هشت سال دفاع مقدس با بارقه ای از خاطره ها و 

عبرت های آن سال ها ميدان داری كرده است.
متروی اصفهان به حقیقت پیوند می خورد

مردم اصفهان سال ها تنها شاهد گرد خوردن از مترو بودند و هرگز 
باور نمی كردند در سال های اخير اين چنين پر تكاپو و پويا با وجود 
اين طرح  ناخواه،  بودجه ای و گره های خواه و  همه مشكل های 
عظيم اجرايی و به نوعی بزرگترين پروژه شهری اصفهان يعنی مترو 
روزی به ابعاد كل شهر جا باز كند و ذره ذره در زيرزمين كيلومترها 
تونل با هزينه ای گزاف اجرا شود. اين ها شايد روزی برای اصفهان 
افسانه بود، ولی با همت و تالش خستگی ناپذير مديران و مهندسان 
شهری، تسريع در عمليات اجرايی مترو به وضوح قابل رؤيت است 
و تا سال 89 نتيجه های زير حاصل شده است و در نمايشگاه جهاد 
خدمت رسانی نيز تصاوير، اسناد، نمايش سير تونل مترو در ايستگاه 
شماره يك، ماكت ها و ده ها اثر ديگر گواه نتيجه بخشی اين طرح 

عظيم شهری در تاريخ اصفهان است.
 21 با  كيلومتر   20/5 طول  به  جنوب   – شمال  خط  اجرای   

ايستگاه
 اجرای عمده طول مسير خط شمال – جنوب در زيرزمين 

 اتمام 34 پروژه اجرايی و 37 پروژه مطالعاتی توسط سازمان قطار 
شهری تا سال 89

از  درصد   55 پروژه  طراحی  و  مطالعه ها  از  درصد   76 اجرای   
عمليات »سيويل« و سازه مسير

الزامات  و  تأسيسات  به جايی  تملك، جا  از  اجرای 73 درصد   
زيربنايی مترو

 تصويب مسير دوم متروی اصفهان، خط شرقی – غربی به وسيله 
شورای اسالمی شهر

 آغاز مطالعه ها و عمليات اجرايی خط شرقی – غربی از خيابان 
زينبيه به سمت ميدان امام علی

سازی  پاركینگ  بزرگ  نهضت  با  پاركینگ،  مشکل  حل 
شهرداری اصفهان

يا  و  خيابان ها  در  دوبله  پارك  همواره  اصفهان،  شهری  توسعه  با 
پارك در معابر واسطه بروز ترافيك در گوشه و كنار شهر می شد و 
سيل عظيم ماشين های بدون پاركينگ كوچه و بازار را پر كرده بود. 
از طرفی بسياری از نقاط شلوغ شهر، بازارها، منطقه های تاريخی 
پاركينگ  فاقد  شهر،  ديدنی  و  پرتردد  محل های  و  مراكز خريد  و 
ايجاد سريع و عملياتی  با هدف  اين رو شهرداری اصفهان  از  بود 
به  ظرفيت ها  همه  از  استفاده  با  و  كامل  برنامه ای  با  پاركينگ ها 

ميدان آمد:
به ظرفيت 8  زيرزمينی عمومی  پاركينگ طبقاتی و  افزايش 33   

هزار جای پارك معادل 200 درصد افزايش 
احداث  در  ابتكاری  و  فرد  به  منحصر  طرح های  اجرای   

پاركينگ های طبقاتی و زيرزمينی 
نظر،  راه  چهار  توحيد،  خاقانی،  طبقاتی  پاركينگ های  احداث   

مهتاب، شيخ بهايی، چمران، كرمانی و جی
رحيم  حاج  پاركينگ  مانند:  زيرزمينی  پاركينگ های  احداث   

ارباب، فرشادی و...
 اجرای طرح پارك ساعتی، موبايل پارك و ساماندهی پارك در 
حاشيه های معابر پر تردد و كاهش مطلوبيت حمل و نقل شخصی و 

در نتيجه رشد 173 درصدی فضای پارك خيابانی و حاشيه ای 
اجرای بزرگراه دو طبقه امام خمینی در يک نگاه

خيابان های  بزرگترين  از  يكی  كه  خمينی  امام  بزرگراه  اجرای 
ترين  شاخص  و  بزرگترين  از  يكی  آمدن  پديد  و  است  اصفهان 
در  و  بی نظير  كشور  در  كه  سازی  جاده  در  عمرانی  طرح های 
خاوميانه كم نظير است؛ به تمام جهان فهماند كه مديريت شهری 
اصفهان همواره اليق اجرای طرح های بزرگ است و اگر الزم باشد 
پروژه های شاخص منطقه ای و بين المللی را هم به بهترين شكل 
اجرا می كند در راستای اين طرح عظيم و با هدف اجرای تسهيل 
عبور و مرور و برقراری امنيت عابران پياده و ارتباط رينگ سوم و 
چهارم ترافيكی، اولين بزرگراه دو طبقه با طول 5 كيلومتر ساخته شد 
 و در سال 88 به دست رياست جمهوری، دكتر احمدی نژاد افتتاح 

شد. 
شرح  به  عظيم  طرح  اين  دستاوردهای  و  برداری  بهره  افتخارهای 

زير است:
 كسب عنوان طرح برتر بتنی سال 88 از انجمن بتن ايران

 استفاده از مشاوران، طراحان و پيمانكاران و مهندسان بومی در 
اجرای طرح 

 عبور ترافيك هم زمان با اجرای عمليات بر هر سه فاز پروژه
 ايجاد كريدور حمل و نقل عمومی با پيش بينی احداث »تراموا« 

در زير پل
 اجرای روزانه 100 مترمربع پروژه پل سازی

 شاخص ترين پروژه عمران به لحاظ بازگشت هزينه كمتر از سه 
سال در سرعت و كيفيت اجرا 

معادل  بزرگراه  و  پل ها  تأسيسات  جايی  به  جا  و  اجرا  هزينه   
690/000/000/000 ريال بوده است

معادل  پروژه  برابر   11 و   2،8 منطقه های  در  آزادسازی  هزينه   
76/000/000/000 ريال بوده است

احیای میدان امام علی در يک نگاه
نظر به اهميت پروژه احيای ميدان امام علی، در نگاهی دقيق تر به آن 
خواهيم پرداخت ولی انجام اين پروژه مهم در قلب ميدان تاريخی 
اصفهان، جسارتی  ميدان  ترين  تاريخی  و  سلجوقيان  قديمی عصر 
بی نظير از شهرداری اصفهان بود كه بسياری آن را ناموفق ارزيابی 
می كردند! و به نوعی می گفتند كه شهرداری در اين گرداب فرو 
خواهد رفت، ولی اراده و توكل بسيجی و انقالبی مديران شهرداری 
فراوانی  سربلندی های  علی  امام  ساز  حماسه  ميدان  از  اصفهان 
حاصل كرد كه در نتيجه انجام آن و فرآيند پروژه، برنامه های زير 

انجام شد:
 اجرای طرح در محدوده 32 هكتاری و مرمت و احيای بافت های 

تاريخی فرهنگی پيرامون 
 اتصال عناصر تاريخی ميدان از جمله مسجد جامع، مسجد و منار 

امام علی، مقبره مجلسی و بازار قديم 
خدماتی در   – پروژه های مشاركتی فرهنگی و عمرانی   اجرای 

محدوده طرح 
 اجرای زيرگذرهای ميدان امام علی به مشخصات: زيرگذر شمالی 
زيرگذر  و  متر   634 طول  به  هاتف(  مجلسی،  )خيابان  جنوب   –
وليعصر( به طول 683 متر و عرض  غربی )عبدالرزاق –  شرقی – 

زيرگذرها: 14 تا 27 متر 
هزينه  ريال،   180/000/000/000 زيرگذرها  اجرای  هزينه   
آزادسازی 400/0000/000/000 ريال و هزينه جا به جايی تأسيسات 

50/000/000/000 ريال بوده است.

ــال پيش كه می خواستم برای  ده، يازده س
مؤسسه ای فرهنگی دسترسی به اينترنت و 
ايميل را فراهم كنم و مجبور بودم فرم ها 
و دستورالعمل های مختلفی را پر و اجرا 
ــر نمی كردم روزی اينترنت  كنم، هيچ فك
اين طور همه گير شود. آن سال ها گشت 
ــايت های آن  و گذار در اينترنت و وب س
ــی  ــش از هر چيز معنی دسترس ــان، بي زم
ــدن و خواندن  ــت و دي به بی نهايت داش
ــه محدوديتی  ــی كه بدون هيچ گون مطالب
ــهری  ــدودی از جامعه ش ــرای عده مح ب
ــدر جذابيت  ــود و آن ق ــی فراهم ب تهران
ــت كه خيلی ها را برای هميشه آلوده  داش
ــوی پيچ در پيچش كرد.  اينترنت و هزارت
طراحی و راه اندازی وب سايت و فعاليت 
ــتلزم يك كار جمعی  ــتر مس اينترنتی، بيش
ــراغش  ــخصی به تنهايی س بود و كمتر ش
ــانه های خبری  ــت. آرام آرام رس می رف
جديدی در فضای مطبوعاتی و رسانه ای 
ــی، در فضای وب پا  ابتدای دهه 80 شمس
ــايت های  گرفت. اما هنوز زود بود كه س
خبری جای رسانه های قديمی را بگيرند. 
ــا اتفاق مهم تری افتاد، وبالگ به عنوان  ام
يك رسانه شخصی، آن هم برای جوانان و 
دانشجويان، پديد آمد. قصد تاريخ نگاری 
ــانه ای مدرن،  ــم رس ــدارم، اما به گمان ن
ــردبير و  ــخصی، بدون گرفت و گير س ش
ــر و توزيع و  ــر تحريريه و چاپ و نش دبي
ــی  ــزی، فصلی نو را برای زبان فارس ممي

آغاز كرد.

ــتند  ــمی داش وبالگ هايی كه هر يك اس
ــد مايه تحقيقی  ــامی می توان كه همين اس
ــان  محتوايش ــد.  باش ــزا  مج و  ــل   مفص
ــندگان  بكر و اورژينال بود. خيلی از نويس
ــالی از آن  ــالگ ها، حاال كه ده س اين وب
ــند و  ــا می گذرد، ديگر نمی نويس روزه
ــری به وبالگشان  ــال به سال س ــايد س ش
ــالگ  ــا وب ــر روز ده ه ــاال ه ــد. ح بزنن
ــوند، حتی  ــد در اينترنت ثبت می ش  جدي
ــده و مجمع و  ــغل ش ــی ش وبالگ نويس
ــنديكا دارد، اما به گمان نويسنده، ديگر  س

آن حال و هوای رها را ندارد. نويسندگان 
ــازه وارد  ــتری ها ت ــی اش كه بيش قديم
ــد، گويی  ــده ان ــان ش دهه چهارم عمرش
ــته كرده اند. عجيب  ــان را بازنشس خودش
ــتخوان خردكرده ها و سابقه  است كه اس
ــانه، همگی  ــالگ به مثابه رس  دارهای وب
ــاله اند كه  ــی بين 25 تا 40 س ــوان هاي ج
بيشترشان ديگر وقت يا عالقه و يا حوصله 
ادامه زندگی با رسانه محبوب خود را ندارند. 
اگر روزگاری، سی سال روزنامه نگاری و 
ــندگان، خستگی  ــندگی برای نويس نويس

نداشت و بوی حروف سربی چاپخانه ها 
و كاغذ روزنامه ها و انگشت های رنگی 
ــان  ــده، مايه آرامش روحی ش ــياه ش و س
ــانه جديد، خيلی  ــل جديد و رس بود، نس
ــته را رها  ــن حرف ها، گذش ــر از اي زودت
ــرای ادامه دادن كار در   كرده و با اين كه ب
ــانه اش چندان احتياج های ويژه ای  رس
ــتالژی  ــت نوس ــن حال ــدارد؛ در بهتري ن
ــالروزش  ــی را در دهمين س وبالگ نويس
ــر  ــای كوتاه و خالصه، از س ــا جمله ه ب
ــايد چون ايرانی  می گذراند. نمی دانم، ش
ــدارد كاری را، هر چند  جماعت عادت ن
ــتمرار را در  ــك، تداوم دهد، اين اس كوچ
ــم. در اين ديار  ــی هم نداري وبالگ نويس
ــركت و مجموعه ای را می بينيم  كمتر ش
كه بيش از سی، چهل سال مداوم كار كرده 
باشد، بر خالف ديگر فرهنگ ها و كشور 
ــه  ــردن مجموعه ای كه دو س ــا، پيدا ك ه
ــل از يك خانواده هنوز سرپايش نگه  نس
داشته باشند، حكم كيميا دارد. شايد اين از 
عوارض رسانه در هزاره سوم است، شايد 
سرعت حركت جامعه نمی گذارد بيش از 
چند سال محدود، رسانه ای در اوج بماند. 
ــن دفترچه های خاطره كوچك آنالين،  اي
خاطره های ده ساله نسلی هستند كه حاال 
ــند.  ــالی می رس ــر آرام آرام به ميانس ديگ
شايد، در همه تاريخ، گنجينه ای به بزرگی 
و تنوع نگاه وبالگستان فارسی، برای نشان 
ــت مردمان  دادن خلق و خوی و سرگذش

ايران زمين، وجود نداشته است.

وبالگ می نویسم، پس هستم
ــال  2015 به  4/5  ــا س ــينمای چين ت درآمد س
ــال خواهد رسيد. به گزارش  ميليارد دالر در س
ــينمای چين در  ــای آكادمی س ــنا، مقام ه ايس
گزارشی اعالم كردند كه درآمد گيشه  سينمای 
ــال  2015 به  4/5 ميليارد دالر  ــور تا س اين كش
ــيد كه در اين صورت اين كشور به  خواهد رس
دومين بازار بزرگ فيلم در جهان تبديل خواهد 
شد. با افزايش عالقه مندی شهروندان چينی به 
سينما، بازار فيلم در دومين اقتصاد بزرگ جهان 
شاهد رشد قابل توجهی در سال های اخير بوده 
است. اين گزارش نشان می دهد: چين تا پايان 
ــينما راه اندازی خواهد  ــال  1500 سالن س امس
كرد كه مجموع سالن های نمايش فيلم در اين 
ــالن افزايش خواهد يافت.  ــور به  6000 س كش
ــين هوا، انتظار می رود  به گزارش خبرگزاری ش
ــينما در چين تا پايان سال  تعداد سالن های س
ــد. درآمد بليت  ــالن برس  2015 به  12 هزار س
فروشی سينمای چين در نيمه  اول امسال  726 
ميليون دالر بوده است كه نسبت به سال گذشته 
ــان می دهد و اين به  ــد افزايش را نش  86 درص
لطف اكران جديدترين ساخته های هاليوودی 
ــران فيلم هايی چون  ــت. اك ــت آمده اس  به دس
ــی پارامونت و  ــی 2« محصول كمپان »مرد آهن
ــرادران وارنر،  ــا« محصول ب ــورد تيتان ه »برخ
ــم فروش  ــزايی در افزايش حج ــه س نقش ب
ــت. با احتساب  ــته اس ــينماهای چين داش س
 فروش  198 ميليون دالری فيلم »آواتار« ساخته 
»جيمز كامرون« و »آليس در سرزمين عجايب« 
ساخته »تيم برتون« بايد گفت كه ازمجموع  10 
فيلم پرفروش امسال در سينماهای چين،  پنج فيلم 
ــتند. در سوی ديگر،  اول محصول هاليوود هس
فيلم »پس لرزه«، نماينده سينمای چين در جوايز 
ــكار  2011، به تازگی ركورد فروش تاريخ  اس
سينمای اين كشور را شكست. اين فيلم ساخته 
»فنگ ژيائوگانگ« موفق به كسب بيشترين ميزان 
فروش در سينماهای چين طی سال های گذشته 
شده است. در حال حاضر ركورد پرفروش ترين 
ــينمای چين در اختيار  فيلم خارجی تاريخ س
ــت كه  »آواتار« به كارگردانی جيمز كامرون اس
ــور  ــروش   198 ميليون دالری را در اين كش ف
ــت. »صخره سرخ« ساخته  به دست آورده اس
ــاخته  ــان وو« به همراه »نفرين گل زرد« س  »ج
ــينمای  ژانگ ييمو، ديگر فيلم های پرفروش س

چين طی سال های گذشته بوده اند.

چين دومين بازار بزرگ 
فيلم در جهان مي شود

دبيرخانه اولين جشنواره ملی فيلم قرآن 
و عترت »تسنيم« از اعالم اسامی آثار راه 
يافته به اولين جشنواره ملی فيلم قرآن و 
عترت »تسنيم« در 11 آبان ماه خبر داد.

ــی اداره كل  ــط عموم ــه گزارش رواب ب
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، 
دبيرخانه اولين جشنواره ملی فيلم های 
ــنيم« اسامی آثار راه  قرآن و عترت »تس
ــه در بخش های مختلف فيلم های  يافت
ــتانی، فيلم های كوتاه مستند،  كوتاه داس
پويانمايی و نماهنگ، سه شنبه 11 آبان 

ماه 89 اعالم می شود.
ــار به  ــال آث ــت: مهلت ارس ــی اس گفتن

دبيرخانه اولين جشنواره ملی فيلم قرآن 
و عترت »تسنيم« 31 مهرماه بود و بيش 
ــنواره  از 1100 اثر به دبيرخانه اين جش

رسيده است.

اسامی آثار راه يافته به اولين جشنواره ملی 
فيلم قرآنی و عترت »تسنيم«، 11 آبان ماه 

اعالم می شود

روزی بود...

ــاد اسالمی استان اصفهان، دبيرخانه  به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارش
اولين جشنواره ملی فيلم های قرآن و عترت »تسنيم« آغاز داوری جشنواره ملی فيلم 

قرآن و عترت »تسنيم« را از نيمه دوم آبان ماه اعالم كرد.
آثار رسيده جشنواره ملی فيلم قرآن و عترت »تسنيم« به صورت جداگانه در بخش های 
فيلم های كوتاه داستانی، فيلم های كوتاه مستند، پويانمايی و نماهنگ داوری و نتيجه 
اعالم می گردد. گفتنی است: اولين جشنواره ملی فيلم قرآن و عترت »تسنيم« به منظور 
جريان سازی فرهنگی، معرفی آثار و همچنين تشويق عالقه مندان به ساخت فيلم با 

مضامين قرآن كريم، آذرماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.

داوری آثار رسیده به اولین جشنواره ملی فیلم 
قرآن و عترت »تسنیم« از نیمه دوم آبان ماه 

آغاز می شود

کارگردان فیلم ملک سلیمان به جمع هیأت 
داوران نخستین جشنواره ملی فیلم قرآن و 

عترت »تسنیم« پیوست

»سخنراني پادشاه« افتتاح کننده جشنواره 
فیلم دوبي

ــال با نمايش فيلم »سخنرانی پادشاه« به  ــنواره بين المللی فيلم دوبی امس هفتمين جش
كارگردانی »تام هوپر« افتتاح خواهد شد. به گزارش فارس به نقل از سايت سينمايی 
ــاه« به كارگردانی »تام هوپر«، 12 دسامبر )21 آذر( در  ــخنرانی پادش ورايتی، فيلم »س

افتتاحيه هفتمين دوره از رقابت های سينمايی دوبی به نمايش در خواهد آمد. 
ــنواره فيلم تورنتو نمايش داده شد و مورد توجه  ــپتامبر نيز در جش اين فيلم در ماه س
بسياری قرار گرفت،  »سخنرانی پادشاه« داستانی واقعی از زندگی پادشاه جورج ششم 
است كه در طول جنگ جهانی دوم بر بريتانيا حكومت می كند ولی ضعف او در كالم 
بزرگترين مشكل او در اداره مملكت است.  جشنواره امسال دوبی 12 الی 19 دسامبر 

)21 الی 28 آذر( برگزار خواهد شد. 

ــنيم« از پيوستن شهريار بحرانی  ــنواره ملی فيلم قرآن و عترت »تس دبيرخانه اولين جش
كارگردان فيلم ملك سليمان به جمع اعضای هيأت داوران نخستين جشنواره ملی فيلم 
ــاد  ــنيم« خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارش قرآن و عترت »تس
اسالمی استان اصفهان، دبيرخانه اولين جشنواره ملی فيلم قرآن و عترت »تسنيم« تعداد آثار 

رسيده به اين جشنواره را 1100 اثر اعالم كرد كه بيشتر آثار در زمينه داستانی است.
گفتنی است: اولين جشنواره ملی فيلم قرآن و عترت »تسنيم« آذرماه سال جاری برگزار 
ــه http://www.erdhad-is.ir يا وبالگ  ــاير اخبار ب ــود. برای آگاهی از س می ش

جشنواره http://filmtasnimesfahan.bligfa.com مراجعه فرماييد.

ياد ياران ياد باد


