
معـــــادن  و  صنــــایع  سازمـــان   رئــیس 
افتتاح  زمان  از  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
بزرگ ترین کارخـــانه تولید ورق خـــودرو 
خاورمیانه از بیست و چهارم آبان ماه امسال 
این  در  خودرو  ورق  تن  هزار  دو  تاکنون، 

کارخانه تولید شده است. 
 رحمــــان کــــرمی در گفتگـــو با ایرنـــا 
گرم  تست  زمان  در  تولید  میزان  این  افزود: 
عرضه  چرخه  وارد  هنوز  و  شده  حـــاصل 
بیان  با  وی  است.  نشده  کشور  تقاضای  و 
خودرو  ورق  تولید  عملکردی  تست  اینکه 
از  بعد  داشت:  اظهار  نشده،  آغاز  هنوز 
بازار  روانه  عملکردی، محصول   انجام تست 

می شود. 
کرمی بیان داشت: مشخصات فنی ورق خودرو 
چهـارمحال و بختیـــاری به گونه ای است 
که قابلیت استفاده در بدنه تمامی خودروهای 

روز دنیا را دارد. 
باال،  کششی  مقاومت  کرد:  تصریح  وی 
ورق،  صافی  پذیری،  شکل  خوردگی،   ضد 
حال  عین  در  و  مطلــوب  پذیری  رنگ 
فیزیکی  ویژگی هـــای  جملـــه  از  سبکی 
محسوب  کارخـــانه  این  تولید   ورق های 

می شود. 
به گزارش ایرنا، مجتمع تولیدی ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری با سرمایه گذاری ارزی 
و ریالی دو هزار میلیارد ریال و ظرفیت تولید 
جاری  سال  ماه  آبان  تن،  هزار   400 ساالنه 
برداری  بهره  به  جمهور  رئیس  حضور   با 

رسید.
این پروژه مهم صنعتی در عین حــــال که 
کرده  ایجـــاد  توجهی  قـــابل  کارآفرینی 
 نقش مهمـــی در توسعـــه صنعتی استـــان 

چهارمحال و بختیاری خواهد داشت.

تولید دو هزار تن ورق در 
بزرگ ترین کارخانه تولید ورق 

خودرو خاورمیانه 

سال آینده عملیاتی می شود

احداث بزرگ ترین تله کابین ایران 
در کوهرنگ

ــر  مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نش
ارزش های دفاع مقدس اصفهان 
در حاشیه برگزاری چهاردهمین 
دوره آموزشی درس دفاع مقدس 
ــتان اصفهان، در  ــه میزبانی اس ب
ــا زاینده رود از  گفتگوی ویژه ب

ارائه درس آشنایی با دفاع مقدس به عنوان واحد تخصصی دانشگاه های 
کشور خبر داد. سردار سید احمد موسوی اظهار داشت: تدریس...

سراسری/ صفحه2

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران معتقد است: کشور 
برای توسعه اقتصادی و حرکت 
به سمت پیشرفت، نیازمند یک 
ــامی است. به  الگوی ملی و اس
گزارش ایرنا،  محمد نهاوندیان به 

ــالگی اتاق ایران )25 دی ماه( برگزار شده بود، بر  ــبت آیین 127س مناس
ضرورت تاریخ نگاری اقتصادی برای تقویت اقتصادی کشور...

اقتصاد/ صفحه5

ــرت محمد  ــر خاتم  حض پیامب
ــی که دنیا  )ص( می فرماید: کس
و آخرت را می خواهد، به خانه 
ــام روابط  ــرود. پیرو اع خدا ب
ــتان  ــج و زیارت اس عمومی ح
اصفهان به اطاع مشتاقان زیارت 

خانه خدا می رساند نحوه ثبت نام و تاریخ پروازهای حج عمره روز شنبه 
مورخ 89/10/25  به طور اختصاصی در روزنامه زاینده رود منتشر...

سراسری/ صفحه2

درس آشنایی با دفاع مقدس، واحد 
تخصصی دانشگاه های کشور می شود

توسعه اقتصادي نيازمند
ارایه الگوي ملي و اسالمي است

اطالعيه مهم حج و زیارت اصفهان  
در زاینده رود

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

استاندار اصفهان در جمع مشاوران جوان استانداری:
رسيدن به بصيرت مدنظر مقام معظم رهبری، 
مهندسی فرهنگی می خواهد

سرپرست سازمان بهزیستی کشور: 
از سال آینده تحصيل مددجویان در دانشگاه ها 
رایگان می شود
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شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات موردنیاز خود را به شرح ذیل از طریق مناقصه 
عمومي به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه مي توانند از روز شنبه مورخ 1389/10/25 لغایت 1389/11/09 در 
ساعات اداري در قبال فیش بانكي به مبلغ یكصد هزار ریال واریز شده بحساب جاري سپهر صادرات 
به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان واریز نمایند و مدارك مناقصه 
را از امور تدارکات این شرکت واقع در اصفهان خیابان شریعتي دریافت و پیشنهادات خود را با توجه 
به مندرجات دفترچه حداکثر تا یك ساعت قبل از ساعت بازگشایي به دبیرخانه این شرکت تحویل 

نمایند.
1- خریدار در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2- هزینه درج آگهي مناقصه در صفحات داخلي روزنامه هاي رسالت، زاینده رود و اصفهان زیبا بعهده 
برنده یا برندگان مناقصه میباشد.

3- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلي 270 واحد 
مناقصات تماس حاصل نمایند. 

 4- اسنــاد و مـــدارك کامـــل این مناقصــات در ســایت اینترنتي معـــامالت توانیر به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسي میباشد همچنین آگهي این مناقصات در سایت پایگاه 
ملي مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به 

آدرس www.epedc.ir قابل دسترسي مي باشد.
شرکت توزیع نيروي برق استان اصفهان

امور تدارکات و انبارها

آگهي مناقصه عمومي

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ برگزاري 
مناقصه

ساعت 
مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه)ریال(

مناقصه برونسپاري بهره برداري 1
961/8989/11/098/30146/000/000 برق شهرستان گلپایگان

2
مناقصه برونسپاري بهره برداري 
برق شهرستان آران و بیدگل و 

شعبه ابوزیدآباد
 962/8989/11/099/00156/000/000

3
مناقصه برونسپاري بهره برداري 

و خدمات مشترکین بخش 
فوالدشهر برق لنجان

 963/8989/11/099/30159/000/000

4
مناقصه برونسپاري بهره برداري 
و خدمات مشترکین بخش باغ 

بهادران و برق لنجان
964/8989/11/0910/00154/000/000

نوبت اول

شرکت توزیع برق استان اصفهان

گی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

در  بختیاري  و  چهارمحال  استاندار  ویژه  مشاور 
احــداث  گفت:  مهــم  هــاي  طرح   پیگیــري 
بـــزرگ تــرین  تلــه کابین ایران در شهرستان 

کوهرنگ از ابتداي سال آینده عملیاتي مي شود. 
و  فرهنگي  میراث  کارگروه  در  زمانیان  سعید 
گردشگري چهارمحال وبختیاري گفت: مطالعات 

پایان  به  زردکوه  کابین  تله  احداث  اول  مرحله 
شده  انتخاب  طرح  این  گذار  سرمایه  و  رسیده 
به  کابین  تله  این  کرد:  تصریح  زمانیان  است. 
گردشگري  جادبه هاي  زیباترین  از  یکي   عنوان 
چهارمحال و بختیاري و ایران مطرح خواهد شد. 
وي اعتبار مورد نیاز براي اجراي مرحله اول این 
افزود:  و  کرد  عنوان  ریال  میلیارد   250 را  طرح 
تله کابین زردکوه در چهار کیلومتر مسیر حاشیه 
تونل اول کوهرنگ تا چال میشان اجرا مي شود. 
مشاور استاندار چهارمحال و بختیاري با اشاره به 
تصویب منطقه گردشگري کوهرنگ در سفرهاي 
مناطق  وجود  افزود:  استان،  این  به  دولت  هیأت 
بکر اکوتوریستي در این منطقه، توجه به صنعت 
گردشگري در این منطقه را دو چندان کرده است. 
اسکي  پیست  بکر،  زمانیان تصریح کرد: طبیعت 
چلگرد، آبشار تونل کوهرنگ، چشمه هاي معدني 
و وجود اسکي تابستانه از مهم ترین ظرفیت هاي 
زردکوه  است.  کوهرنگ  شهرستان  گردشگري 
بلندترین قله رشته کوه زاگرس در فات مرکزي 
رود  کوه سرچشمه سه  رشته  این  و  است  ایران 

بزرگ کارون، زاینده رود و دز است. 

سراسری

سال آینده عملیاتی می شود

احداث بزرگ ترین تله کابین ایران در کوهرنگ مدتی  سازش  مذاکره های  که  حالی  در 
بر  صهیونیست ها  اصرار  دلیل  به  است 
این  شده،  متوقف  سازی  شهرک  ادامه 
و  تجاوزات  بر  اخیر  روزهای  در  رژیم 
دامن  فلسطینی ها  علیه  خود  حمله های 
زده است. صبح روز یکشنبه 19 دی در 
بولدوزهای  فلسطینی ها  اعتراض  میان 
به تخریب هتل  اقدام  رژیم صهیونیستی 
»شیبرد« در منطقه »شیخ جراح« در شرق 
بیت المقدس کردند تا در محل آن منازل 
مسکونی برای صهیونیست ها ساخته شود. 
تصمیم به ساخت این واحدهای مسکونی 
در تابستان سال جاری اتخاذ شد که عاوه 
بر مخالفت فلسطینی ها با انتقاد امریکا و 

انگلیس نیز روبه رو شد. 
مالکیت اصلی این هتل متعلق به شخصی به 
نام »امین الحسینی« مفتی سال ها پیش شهر 
بیت المقدس بود ولی پس از اینکه توسط 
صهیونیست ها مصادره شد به یک میلیاردر 
امریکایی با نام »اروینگ مسکوویچ« ملقب 
شد.  داده  سازی«  شهرک  »پدرخوانده  به 
راستای  در  صهیونیستی  رژیم  اقدام  این 
سیاست شهرک سازی در سرزمین های 
فلسطینی با هدف تغییر جغرافیای انسانی 
و یهودی کردن این مناطق انجام می گیرد. 
البته ساخت این شهرک ها به دلیل اینکه در 
ورای مرزهای سال 1967 میادی ساخته 
می شود از نظر قوانین بین المللی اقدامی 
تجاوزکارانه و غیرقانونی است. از سوی 
دیگر رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر 
اعضای  از  تن  پنج  دستگیری  بر  عاوه 
جنبش مقاومت اسامی فلسطین )حماس( 
که پیش تر توسط تشکیات خودگردان 
فلسطینی آزاد شده بودند، چهار فلسطینی 

دیگر را نیز به شهادت رساندند. 
هم زمان با گسترش اقدام های تجاوزکارانه 
رژیم صهیونیستی، مذاکره ها و رایزنی های 
سیاسی با هدف از سرگیری روند سازش 
نیز  صهیونیست ها  و  فلسطینی ها  میان 
افزایش یافته است. دور جدید مذاکره های 
سازش میان فلسطینی ها و صهیونیست ها 
با  پیش  نیم  و  ماه  چهار  حدود  از  که 
از  پس  شد،  آغاز  آمریکایی ها  وساطت 
تصمیم  دنبال  به  و  آن  آغاز  از  هفته  سه 
مقام های تل آویو به از سرگیری ساخت 
و  اردن  رود  غربی  کرانه  در  شهرک ها 
شرق بیت المقدس، با مانع بزرگی روبه رو 
شد. به گونه ای که طرف فلسطینی اعام 
کرده که تنها زمانی حاضر است به پای 
سازی ها  شهرک  که  برگردد  مذاکره  میز 
متوقف شود. طرف صهیونیستی نیز ضمن 
رد این درخواست اعام کرده با هر گونه 
از  شرط برای مذاکره ها مخالف است و 
نیز  باید موضوع شهرک سازی  آنها  نظر 
مسیر  در  دیگر  اختافی  موارد  کنار  در 
متوقف  از  پس  شود.  مطرح  مذاکره ها 
شدن مذاکره ها به صورت مستقیم در حال 
حاضر گفتگوها به صورت غیرمستقیم و با 

وساطت آمریکایی ها در جریان است. 
خصوص،  این  در  اقدام ها  تازه ترین  در 
قرار است به زودی دو هیأت دیپلماتیک 
از سوی فلسطینی ها و صهیونیست ها به 
واشنگتن بروند تا دیدارهایی را با مقام های 
امریکایی انجام دهند. گفته شده این دیدارها 
در راستای نزدیک کردن دیدگاه  های دو 
طرف در جهت از سرگیری مذاکره های 
فلسطینی  هیأت  ریاست  است.  مستقیم 
ارشد  کننده  مذاکره  عریقات«  »صائب  با 

است  فلسطینی  خودگردان  تشکیات 
ریاست  تحت  نیز  صهیونیست  هیأت  و 
عریقات  دارد.  قرار  مولوخو«  »اسحاق 
که  کرده  اعام  سفر  این  خصوص  در 
و  فلسطینی  ها  میان  دو جانبه  دیدارهای 
صهیونیست ها  همچنین  و  آمریکایی ها 
و آمریکایی ها برگزار خواهد شد اما هیچ 
دیداری میان فلسطینی ها و صهیونیست ها 
برگزار نخواهد شد. از سوی دیگر جمعه 
)نخست  نتانیاهو  بنیامین  نیز  گذشته 
الشیخ  شرم  به  صهیونیستی(  رژیم  وزیر 
)رئیس  مبارک  حسنی  با  و  رفت  مصر 
جمهوری این کشور( دیدار و گفتگو کرد. 
گرچه نتانیاهو و مبارک بارها با یکدیگر 
دیدار کرده اند اما این برای اولین بار بود 
دور  شدن  متوقف  از  پس  طرف  دو  که 
یکدیگر  با  سازش  مذاکره های  جدید 
دیدار کردند. مبارک در این دیدار ضمن 
رژیم  احتمالی  تجاوز  به  نسبت  هشدار 
صهیونیستی به غزه، خواستار تغییر موضع 
 این رژیم نسبت به مذاکره های سازش و 
حاکی  گزارش ها  شد.  سازی ها  شهرک 
از آن است که یکی از هدف های اصلی 
مقام های  به  به مصر، فشار  نتانیاهو  سفر 
این کشور برای نظارت بیشتر بر مرز خود 
با منطقه غزه بود که کنترل آن در اختیار 
جنبش مقاومت اسامی فلسطین )حماس( 
است. صهیونیست ها مدعی اند که این گروه 
از طریق تونل های زیرزمینی میان مصر و 
غزه، ساح وارد این منطقه می کند. رژیم 
صهیونیستی و به ویژه ائتاف حاکم کنونی 
افکار عمومی  از سوی  آن، در حالی  در 
جهان به عنوان مانع اصلی صلح در منطقه 
این رژیم سعی  شناخته شده که رهبران 
می کنند با اظهار نظرهای متضاد، خود را 
از زیر بار مسئولیت وضعیت کنونی رها 

کنند. 
در یکی از تازه ترین اظهار نظرها، بنیامین 
توقف  آماده  وی  که  کرد  اعام  نتانیاهو 
شهرک سازی ها بوده، اما واشنگتن با آن 
مخالفت کرده است. نتانیاهو گفت که امریکا 
اعام کرد تعلیق سه ماهه شهرک سازی ها 
به نتیجه ای مثبت نمی انجامد بلکه به یک 
تعلیق  که  شد  خواهد  منجر  بی پایان  راه 
پشت تعلیق را به همراه خواهد داشت که 
وی نیز با آن موافقت کرد. نتانیاهو اظهار 
برای تمدید  آمادگی خود را  داشت: من 
اوباما  باراک  به  شهرک سازی ها  توقف 
مطرح کردم و گفتم نمی توانم این تصمیم 
را در کابینه امنیتی تصویب کنم، اما اوباما 
این گزینه را رد کرد و به جای آن، گزینه 
مذاکره های موازی یا مذاکره های نزدیک 
کردن دیدگاه ها بین دو طرف در خصوص 
کرد.  مطرح  را  نهایی  راهکار  موانع 
اظهارات اخیر نتانیاهو که به طور کامل در 
تضاد گفتار و رفتار قبلی وی است بیش 
از اینکه نوعی تغییر سیاست باشد، تاشی 
رژیم  از  انتقادها  بار  دادن  کاهش  برای 

صهیونیستی در ماه های اخیر است. 
صهیونیست  مقام های  دیگر  عبارتی  به 
اظهار  با  گاهی  چند  از  هر  می کوشند 
نظرهای متناقض، افکار عمومی را نسبت 
به قضاوت نهایی در خصوص اقدام های 
این  کنند.  تردید  ابهام و  این رژیم دچار 
در  بندبازی  نوعی  می توان  را  رویکرد 
عرصه سیاست دانست که گویا مقام های 
خاصی  تبحر  آن  در  شدت  به  آویو  تل 

دارند. 

تهران  استانداری  عمرانی  امور   معاون 
گفت: نرخ تأیید شده کرایه  تاکسی ها در 
تهران تا آخر هفته جاری اعام می  شود. 
ایرنا  با  گفتگو  در  محمودی  محمدرضا 
افزود: مجوز اضافه کردن کرایه تاکسی ها در 
تهران را تا حداکثر 15 درصد اعام کردیم 
شهرها  اسامی  شوراهای  شد  مقرر  که 
میزان کرایه  هر شهر را مشخص و برای 
تأیید نهایی به فرمانداری های استان ارسال 
تاکسی ها  کرایه  داشت:  اظهار  کنند. وی 
اسامی  شورای  توسط  تهران  شهر  در 

شهر به صورت جزئی تهیه و برای تأیید 
نهایی تحویل فرمانداری تهران شده است. 
با  تهران  فرمانداری  داد:  ادامه  محمودی 
بررسی های انجام شده 97 درصد میزان نرخ 
را تأیید و سه درصد دیگر را به دلیل اینکه 
بیش از میزان تعیین شده بود تأیید نکرد 
که در حال مذاکره هستند تا این مشکل را 
برطرف کنند. معاون امور عمرانی استانداری 
تهران گفت: بر اساس قانون، فرمانداری 15 
روز مهلت دارد تا نسبت به تأیید و یا رد 

نرخ کرایه تاکسی ها اقدام کند. 

از مدیر عامل شهرک های صنعتی استان 
تهران گفت: گروهی از همکاران شرکت 
موجود  اطاعات  آوری  جمع  حال  در 
واحدهای صنعتی پراکنده در استان تهران 
هستند و به زودی ساماندهی آنها با کمک 
اداره کل صنایع استان تهران انجام خواهد 
روابط  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به  شد. 
عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان 
تهران، نوری در مراسم انعقاد تفاهم نامه 
با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
سازی  کیفی  منظور  به  که  تهران  استان 
برگزار  صنعتی  تولیدات  و  محصوالت 
شد، از ایجاد هماهنگی بین مراکز پراکنده 

وی  داد.  خبر  تهران  استان  در  صنعتی 
افزود: با توجه به اینکه شرکت شهرک های 
صنعتی استان تهران متولی اصلی این کار 
دسته  با  می توان  است،  تهران  استان  در 
دولتی،  غیر  های  شهرک  ایجاد  و  بندی 
هدفمند کردن یارانه در بخش صنعت و 
استانداردسازی محصوالت تولیـــدی را 
به آنها ارائه داد. نوری افـــزود: شناسایی 
واحدهای پراکنده با کمک بخشداری ها و 
فرمانداری های سطح استان درحال انجام 
است و به زودی این واحدهای صنعتی در 
قالب شهرک های صنعتی خصوصی قرار 

می گیرند. 

یکه تازی تل آویو، از مذاکره ها تا تجاوزات 

جهان نما ایراننصف النهار
با همکاری آمریکا؛

 اندیشه های جدیدی را برای ثبات 
جهانی ارایه می کنيم 

نیکا سارکوزی )رئیس جمهوری فرانسه( در واشنگتن تأکید کرد که فرانسه 
ــم هماهنگ اقدام خواهند کرد. به گزارش ایلنا  و امریکا در مبارزه با تروریس
ــه، نیکا سارکوزی در کنفرانسی خبری مشترک  به نقل از خبرگزاری فرانس
ــای امریکایی خود با دولت و  ــا حضور باراک اوباما از ابراز همدردی همت ب
ملت فرانسه به دلیل کشته شدن دو گروگان فرانسوی به دست تروریست ها 
قدردانی کرد. سارکوزی گفت: امریکا و فرانسه در مبارزه با تروریسم مصمم 
ــتند و بر این باورند که ضعف، علت اصلی گسترش تروریسم است. به  هس
همین دلیل این دو کشور چاره دیگری جز مبارزه با تروریست ها در هر جایی 
که باشند، ندارند. رئیس جمهوری فرانسه گفت: دموکراسی نمی تواند در مقابل 
تروریسم تسلیم شود و باید از ارزش های خود دفاع کند. وی افزود: با توجه 
ــت و یکم هستیم به اندیشه ها و نظرهای جدیدی نیاز  به این که در قرن بیس
داریم.در همین راستا، من و اوباما در نظر داریم این اندیشه های جدید را ارائه 
کنیم تا زمینه رونق، ترقی و ثبات جهان فراهم شود. سارکوزی گفت به نقشی 
که امریکا در جهان ایفا می کند آگاه است. وی در ادامه با اعام این که می داند 
ــاد جهانی ایفا می کند،  ــی در اقتص ــه عنوان پول اصلی جهان چه نقش  دالر ب
گفت: به همین علت به اینجا آمده ام تا با رایزنی با اوباما، پیشنهادهای مشترکی 

را به گروه هشت و گروه 20 ارائه کنیم.

پس از رد پیشنهاد مذاکره توسط سئول؛ 
 کره شمالی برای مذاکره با ژاپن 

اعالم آمادگی کرد 
ــمالی به ژاپن برای از سرگیری  ــانه های خبری از پیام دیپلماتیک کره ش رس
مذاکره های مستقیم خبر دادند. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
ــرگیری  ــل پیونگ یانگ برای از س ــمالی از تمای ــمی کره ش خبرگزاری رس
ــزاری آمده  ــزارش این خبرگ ــر داد. در گ ــا ژاپن خب ــای صلح ب  مذاکره ه
است:  برای تحمل و مذاکره با کشورهایی که دوستانه با ما برخورد می کنند، 
ــد: اگر مقام های ژاپنی برای بهبود روابط گام  آماده ایم. این گزارش می افزای
ــبه جزیره کره و شمال شرقی آسیا  ــعه در ش بردارند این امر به صلح و توس
ــره با ژاپن در حالی  ــت پیونگ یانگ برای مذاک کمک می کند. این درخواس
مطرح شده که مقام های سئول درخواست جدید کره شمالی برای گفتگوهای 
ــرده و آن را اقدامی برای دریافت کمک  ــره را نیز رد ک ــطح باال بین دو ک س
ــمالی بعد از آن که سئول درخواست قبلی این  ارزیابی کردند. مقام های کره ش
ــور برای گفتگو را رد کرد، طی نامه  ای رسمی بار دیگر برگزاری گفتگو  کش
ــده بودند. یکی از مقام های رسمی  ــتار ش ــایه جنوبی خود را خواس با همس
ــمی خود به  ــمالی در نامه رس وزارت اتحاد کره جنوبی اعام کرد که کره ش
ــطح دولتی در سریع ترین  ــرگیری گفتگوها در س کره جنوبی، بار دیگر از س
زمان ممکن را خواستار شد. بنا بر این گزارش، کره شمالی همچنین بر لزوم 
ــازمان های صلیب سرخ دو کشور که به اعتقاد  ــرگیری گفتگوها بین س از س
مقام های پیونگ یانگ به از سرگیری تورهای گردشگیری کمک می کند، تأکید 
کرد. وزارت اتحاد کره جنوبی پیش از این نیز پیشنهاد اخیر کره شمالی را برای 
آغاز مذاکره های بدون پیش شرط رد کرده بود. »چون ها سانگ«، سخنگوی 
ــوار است که پیشنهاد مذاکره را صادقانه  وزارت اتحاد کره جنوبی گفت: دش
ــمالی رویکردی صادقانه  تلقی کنیم. وی با این حال تأکید کرد که اگر کره ش
نشان دهد درهای مذاکره باز است. کمیته صلح ملی کره شمالی به طور رسمی 
پیشنهاد کرده بود که مذاکره های دو کره طی هفته های آینده از سرگرفته شود. 
در بیانیه این کمیته آمده است که سطح این مذاکره ها، موضوع ها و تاریخ آغاز 

آن می تواند با توافق دو جانبه مشخص شود. 
23 ماه نوامبر و بعد از گلوله باران جزیره مرزی کره جنوبی توسط کره شمالی 
که در جریان آن چهار تن کشته شدند، روابط بین سئول و پیونگ یانگ متشنج 
شد. سئول بعد از این حمله مجموعه  ای از رزمایش های نظامی را برای نمایش 
قدرت علیه کره شمالی برگزار کرد که واکنش تند مقام های پیونگ یانگ را به 
دنبال داشت ولی درگیری جدی دیگری بین دو طرف ایجاد نشد. پیونگ یانگ 
به تازگی رویکردهای مصالحه جویانه ای از خود نشان داده است که مقام های 
ــت به وضعیت عادی  امریکا و کره جنوبی را به کاهش تدابیر امینی و بازگش

تشویق کرده است.

با حضور ایران 
نمایشگاه بين المللی گردشگری

در هلند آغاز به کار کرد 
ــی بور هلند، طی  ــگری وکانت ــگاه بین المللی گردش چهل و یکمین نمایش
مراسمی با حضورجمهوری اسامی ایران از روز سه شنبه آغاز به کار کرد. به 
گزارش ایرنا، در مراسم گشایش این نمایشگاه که بیش از 170 کشور جهان 
ــئوالن تجاری و مدیران  ــرکت کرده اند، جمعی از دیپلمات ها، مس در آن ش
ــورمان در هلند حضور داشتند.  ــرکت های گردشگری از جمله سفیر کش ش
ــگاه از بخش خصوصی  ــامی ایران در این نمایش نمایندگان جمهوری اس
ــتند. برای اولین بار در چند سال اخیر شرکت های ایرانی در بزرگ ترین  هس
ــرکت می کنند. براساس آمار موجود ساالنه 5  نمایشگاه گردشگری هلند ش
هزار گردشگر هلندی از ایران دیدن می کنند که با توجه به جاذبه های فرهنگی 
و تاریخی فراوان معرفی این آثار می تواند، تعداد بیشتری از هلندی ها را روانه 
ــه گردشگری از بیش از 160 کشور  ــورمان کند. 1445 شرکت و مؤسس کش

جهان در دوره گذشته این نمایشگاه شرکت داشتند. 

وزیرکشاورزی فرانسه: 
افزایش بی سابقه قيمت گندم 
موجب کاهش صادرات آن شد 

وزیر کشاورزی فرانسه از افزایش 
بی سابقه قیمت گندم در بازارهای 
ــر داد و اعام  مصرف جهانی خب
ــر موجب کاهش  ــرد که این ام ک
صادرات گندم فرانسه شده است. 
ــا، برونو لومر در  ــه گزارش ایرن ب
گفتگو با خبرنگاران افزود: روسیه 
ــود را به دلیل  ــادرات گندم خ ص
ــال  ــاه ژوئیه س ــالی از م خشکس
گذشته میادی متوقف ساخته که 
این امر نیز سبب شده تا قیمت این 

محصول ظرف سه هفته اخیر در بازاهای جهانی دو برابر افزایش یابد. لومر 
با اشاره به اینکه قیمت هر تن گندم در ماه ژوئیه سال گذشته میادی معادل 
ــرایط حاضر هر تن گندم حدود 200  ــت، افزود: در ش یکصد یورو بوده اس
ــتد می شود. وی پیش بینی کرد که  یورو در بازارهای مصرف جهانی داد و س
ــدان دور در بازارهای جهانی به 300  ــن گندم درآینده ای نه چن قیمت هر ت

یورو نیز برسد. 
ــد: اگر قیمت گندم به همین منوال روند  ــاورزی فرانسه یادآور ش وزیر کش
افزایشی خود را طی کند، فرانسه صادرات خود را به خارج از کشور به منظور 
تأمین مصرف داخلی مورد نیاز خود و نگهداری سطح سیلوهای خود در حد 
ــرد. لومر افزود: درحال حاضر انبارهای گندم در  مطلوب، متوقف خواهد ک

فرانسه در وضعیت عادی قرار دارند.

زاینده رود 
با  مشاوران  نشست  در  استانداری  جوان  مشاوران  گروه  رئیس 
باید  امروز  جوانان  گفت:  جوانان  نقش  ایفای  شناسی  آسیب  موضوع 
باور کنندکه فرماندهان دفاع مقدس همه جوان بودند و 8 سال جنگ 

تحمیلی را فرماندهی کردند. 
تحقق  به  ملزم  را  جامعه  در  موجود  فرهنگی  جریان  فوقی  مهدی 
های  جریان  بازخوانی  افزود:  و  دانست  رهبری  معظم  مقام  مطالبات 
انحرافی سال 88 از وظایف فرهنگی مهم جوانان است و ایفای نقش 
از  دین  در  تفوق  و  خلق  ورزش،  حسن  تهذیب،  تحصیل،   در  ایشان 
خواسته های معظم له می باشد. وی ادامه داد: استفاده از نیروی جوانان 
برای هدف های سیاسی گروه های خاص ناپسند بوده و به سبب وضع 
فرض  خارج  انقابی ها  عده  از  نباید  جوانان  برخی  تیپ  و   پوشش 
دچار  نباید  جوان  که  شد  تبیین  جوان  مشاوران  نشست  در  شوند. 
روزمرگی شده و نخبگی آنان باعث فرار مغزها شود و بینش سیاسی 
آنها  سیاسی  شور  انتخابات  زمان  در  تنها  و  شده  تقویت  باید  جوانان 

جلوه گر نشود. 
به  نیز  امروز  جوانان  که  کردند  تشریح  را  مسأله  این  جوان  مشاوران 
انقاب و جنگ را پیش  مانند جوانانی هستند که  گفته رهبری معظم 
بردند و تنها باید میدان برای بروز خاقیت آنان باز شود و استراتژی 
خاصی برای مساجد و فرهنگسراها اتخاذ گردد. در نشست مشاوران 
جوان استانداری اصفهان به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای شادی 
و نشاط جوانان تأکید شد و انجام مطالعات ملی و ایجاد سند راهبردی 
کشور  ضروریات  از  برنامه ها  و  راهکارها  ارائه  با  جوان  نسل  تربیت 

قلمداد شد.

زاینده رود 
استاندار اصفهان در جمع مشاوران جوان استانداری گفت: رسیدن 
می خواهد.  فرهنگی  مهندسی  رهبری  معظم  مقام  مدنظر  بصیرت  به 
نقاب  ا  معظم  رهبری،  که  بصیرتی  داد:  ادامه  اصفهانی  ذاکر  علیرضا 
می گوید بسیار عمیق تر از برخوردهای فیزیکی و انفعالی است و تنها 
به حوادث سال 88 مربوط می شود و باید عمق مباحث معرفتی نظام 
ما  جوانان  و  نشود  انحراف  دچار  حوادث  کوران  در  تا  کرد  را حفظ 
قدرت نقد و تشخیص انحرافات و بدعت ها را پیدا کنند. وی افزود: 
عمیق  نگاه  و  شود  پیگیری  آکادمیک  وجود  با  فرهنگی  مهندسی  باید 
مقام معظم رهبری به مسائل موجود به ذهنیت واالی معنوی و فرهنگی 
نگاهی  با  باید  ایشان  گفتار  از  گرفتن  درس  با  و  برمی گردد  له  معظم 
عملیاتی بین فرهنگ و سیاست ارتباط معقول برقرار کرد. استاندار در 
اگر  دانشگاه ها گفت:  به وضعیت  اشاره  با  از سخنانش  دیگری  بخش 
پا  یک  نمی شود  ولی  هستند  آرام  ما  دانشگاه های  همه  اکنون  هم  چه 
التقاط  پا در خیمه گاه مدرنیته داشت و در  در خیمه گاه دین و یک 
به  تاریخ  همیشه  در  ما  کرد:  تصریح  اصفهانی  ذاکر  گذراند.  روزگار 
تاکنون جریان های  از مشروطه  و  بوده ایم  تکرار  طور سینوسی دچار 
انحرافی هر بار به گونه ای به میدان آمده اند و چندین بار تاکنون مسائلی 
با  گاهی  انحرافی  است و جریان  داده  ایران رخ  در  همچون سال 88 
است.  آورده  بیرون  دست  چپ  آستین  از  گاهی  و  راست  آموزه های 
و  فرهنگی  مبادی  به  شدن  وارد  ساخت:  خاطرنشان  اصفهان  استاندار 
تحلیل آن به مراتب سخت تر از رشته های مهندسی و پزشکی است و 
نظریه  براساس بصیرت خاص و  با ساماندهی مطالعات فرهنگی  باید 
پردازی بلندنظرانه بدان پرداخت که این از عهده تشکل های فرهنگی 

جوانان اصفهان برمی آید.

زاینده رود 
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اصفهان در حاشیه برگزاری چهاردهمین دوره 
آموزشی درس دفاع مقدس به میزبانی استان اصفهان، 
در گفتگوی ویژه با زاینده رود از ارائه درس آشنایی 
با دفاع مقدس به عنوان واحد تخصصی دانشگاه های 
اظهار  داد. سردار سید احمد موسوی  کشور خبر 
داشت: تدریس درس آشنایی با دفاع مقدس از حدود 
3 سال پیش به عنوان 2 واحد اختیاری در دانشگاه های 
آزاد و پیام نور آغاز شده و اکنون در جهشی دیگر با 
ارائه آموزش های ویژه به استادان و انتشار جزوه ها 
و کتاب های تخصصی به عنوان درس ویژه و واحد 
تخصصی در دانشگاه های کشور ارائه می شود و به 

دانشگاه های دولتی نیز گسترش خواهد یافت.
وی افزود: چهاردهمین دوره آموزش استادان آشنایی 
با دفاع مقدس به میزبانی اصفهان از 20 تا 24 دی ماه 
به صورت 4 دوره تخصصی یک روزه  و هر روز 4 
کاس درسی در مهمانسرای 22 بهمن نزاجا در حال 
برگزاری است که صد نفر از مدرسان دانشگاه های 

کشور، استادان دانشکده های نظامی و پاسداران و 
بسیجیان دارای تحصیات عالی از ارتش و سپاه 
و بسیج استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
یزد، مرکزی، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی، ایام، 
لرستان و کهگیلویه و بویراحمد در آن حضور دارند 
و طی این دوره ها از آموزش های علمی تخصصی 
توسط سردار سوداگر، سردار غامپور، سردار اعایی، 
امیر سرتیپ معین وزیری بختیاری،   امیر سرتیپ 
بهره مند خواهند شد. سردار موسوی آشنایی نسل 
جوان دانشگاهی با دوران دفاع مقدس و حماسه های 
آن را از هدف های برگزاری این دوره آموزشی و ارائه 
دروس دفاع مقدس در دانشگاه ها برشمرد و اذعان 
داشت: در دروس تخصصی دفاع مقدس این فرهنگ 
انتقال داده می شود و شرح عملیات ها،  به جوانان 
پیشینه جنگ و وقایع و حماسه ها و دستاوردها با 
نگاهی تحلیلی بررسی می شود. وی با مثبت ارزیابی 
کردن استقبال دانشجویان از این درس در 145 کاس 
دانشگاه های استان اصفهان از ارائه این درس در 5 
ترم دانشگاه ها خبر داد. سردار سید احمد موسوی 

خاطرنشان کرد: دروسی مانند مهندسی جنگ و هنر 
مقاومت از ضروریات آموزشی به جوانان است چرا 
که ما برای دفاع از ارزش های دفاع مقدس هم اکنون 
در جنگ فرهنگی قرار گرفته ایم و باید دفاع مقدس را 
همچون محرم و به مانند یک مکتب ارزشی پاسداری 
دفاع  ارزش های  و  آثار  بنیاد حفظ  مدیرکل  کنیم. 
مقدس، مردم اصفهان را مردمی والیت مدار و عاشق 
ارزش های دفاع مقدس دانست که اگر هم اکنون نیز 
دو تابوت شهید گمنام در شهر گردانده شود صدها 

هزار نفر گرد آن جمع می شوند. 
الزم به ذکر است که عناوینی همچون تاریخ مناقشات 
مرزی، واکاوی شیوه های حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، شرایط حاکم بر ایران و عراق قبل از 
جنگ، تجزیه و تحلیل عملیات های دفاع مقدس، 
وضعیت جبهه ها پس از فتح خرمشهر، قطعنامه و 
روند پایان جنگ، پیامدهای سیاسی اقتصادی جنگ 
و ایثارگری در جنگ از موارد تدریس شده در دوره 
دفاع  با  آشنایی  درس  استادان  آموزش  چهاردهم 

مقدس است.

 زاینده رود 
عمومی  امنیت  پلیس  مأموران  تاش  با 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان، متصدی یک 
واحد صنفی فروش تصاویر و عائم مربوط به 
شیطان پرستی دستگیر و واحد مذکور پلمب شد.

انتظامی  فرماندهی  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
در  گفت:  مطلب  این  بیان  با  اصفهان  استان 
یک  متصدی  اینکه  بر  مبنی  خبری  کسب  پی 

واحد صنفی لوازم جانبی تلفن همراه، اقدام به 
 فـــروش تصاویر و عائم مــربوط به گروه های 
کار  دستور  در  موضوع  می کند  پرستی  شیطان 

پلیس قرار گرفت.
سرهنگ میرعباس صوفی وند افزود: پس از انجام 
خصوص  در  اطمینان  کسب  و  الزم  تحقیقات 
موضوع مربوطه، مأموران اداره نظارت بر اماکن 
قضایی  مقام  هماهنگی  با  پلیس  این  عمومی 

در  کرد:  خاطرنشان  وی  شدند.  اعزام  محل  به 
و  کیف   346 تعداد  مذکور  مکان  از  بازرسی 
سرکلیدی با تصاویر و عائم گروه های شیطان 
پرستی کشف و ضبط شد. رئیس پلیس امنیت 
خاتمه  در  استان  انتظامی  فرماندهی   عمومی 
 گفت: متصدی واحـــد صنفی مذکـــور به نام 
با  نیز  واحد صنفی وی  و  دستگیر  ر   – اردالن 

هماهنگی مقام قضایی پلمب شد.

اصفهان میزبان آموزش استادان دروس دفاع مقدس کشور
درس آشنایی با دفاع مقدس، واحد تخصصی دانشگاه های کشور می شود

معاون عمرانی استانداری تهران: 
نرخ تأیيد شده کرایه  تاکسی  ها در تهران 

به زودی اعالم می  شود 

واحدهای صنعتی پراکنده در استان تهران 
ساماندهی می شوند 

چه خبر از پایتخت

یک واحد صنفی فروشنده تصاویر شیطان پرستی در اصفهان پلمب شد

رئیس گروه مشاوران جوان استانداری:

جوانان امروز باید باور کنندکه 
همساالن آنان دفاع مقدس را 

فرماندهی کردند

استاندار اصفهان در جمع مشاوران جوان استانداری:

رسیدن به بصیرت مدنظر مقام معظم 
رهبری، مهندسی فرهنگی می خواهد

پیامبر خاتم  حضرت محمد )ص( می فرماید: کسی که دنیا و آخرت را می خواهد، به خانه خدا برود. پیرو اعام روابط عمومی حج و زیارت 
استان اصفهان به اطاع مشتاقان زیارت خانه خدا می رساند نحوه ثبت نام و تاریخ پروازهای حج عمره روز شنبه مورخ 89/10/25  به طور 
اختصاصی در روزنامه زاینده رود منتشر می گردد. عاقه مندان به ثبت نام می توانند در تاریخ فوق روزنامه را از تمامی روزنامه فروشی های 
انجام نام  ثبت  و  نیاز  مورد  مدارک  تهیه  را جهت  مقتضی  اقدامات  زیارتی  دفاتر  به  مراجعه  و  آن  دقیق  مطالعه  با  و  بخواهند  استان   سراسر 

دهند.
 روابط عمومی روزنامه زاینده رود

اطالعیه مهم حج و زیارت اصفهان  در زاینده رود

ود
ه ر

ند
زای

س: 
عك
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برگی از تاریخآژیر

ــمت قبل خواندیم که به دنبال  در قس
مثل حاج  ــنفکرانی  روش ــته های  نوش
ــه ای و عبدالرحیم  ــن مراغ زین العابدی
ــرزا فتحعلی آخوندزاده  طالبوف و می
ــرزا آقاخان  ــرزا ملکم خان و می و می
کرمانی و سید جمال الدین اسدآبادی 
و دیگران زمینه های مشروطه خواهی 
ــخنرانی های  س آورد.  ــم  فراه را 
ــک المتکلمین  ــیدجمال واعظ و مل س
ــه آزادی  توده مردم مذهبی را با اندیش

و مشروطه آشنا می کرد.
نشریاتی مانند حبل المتین و چهره نما 
ــد مانصرالدین  و حکمت و کمی بع
ــر  ــارج از ایران منتش ــه در خ که هم
آزادی  ــترش  ــز در گس نی ــدند  می ش
ــتبداد نقش  ــی و مخالفت با اس خواه

مهمی داشتند. 
ــه  ــاه ب ــن ش ــدن ناصرالدی ــته ش کش
ــه  ــی ک ــای کرمان ــرزا رض ــت می دس
ــه  ــزه خود را قطع ریش ــکارا انگی آش
ــید س ــات  تعلیم ــه  نتیج و  ــم   ظل
جمال الدین دانسته بود، کوشش بیشتر 
ــبب  ــروطه خواهی را س  در روند مش

شد.
خواسته ها

ــوز بلژیکی با لباس  ــیو ن  تصویر موس
ــورش ها  عربیاگر چه از مدتی قبل ش
ــهرهای ایران علیه  و اعتراضاتی در ش
ــود اما  ــت رخ داده ب ــم حکوم مظال
ــور معمول از  ــروع جنبش را به ط ش
ــد در تهران  ــدن قن ماجرای گران ش
ــد. عاءالدوله حاکم تهران  ذکر می کنن
ــید  هفده نفر از بازرگانان و دو نفر س
ــردن قند به چوب  ــه جرم گران ک را ب

بست. این کار که با تأیید عین 
ــتبد  مس صدراعظم  الدوله 

ــراض  ــد اعت ــام ش انج
ــان و روحانیان  بازاری

را  ــنفکران  روش و 
برانگیخت. اینان 

در مجالس و 
در مسجدها 
به سخنرانی 
ضد استبداد 
ــواداری  و ه

ــروطه  مش از 
ــیس  تأس و 

ــوان مظالم پرداختند.  ــه یا دی عدالتخان
ــت برکناری عین الدوله و عزل  خواس
ــم تهران و  ــیو نوز بلژیکی و حاک مس
ــه میان آمد و  ــگر گاریچی ب حتی عس
اعتصاب در تهران فراگیر شد. عده ای 
ــورت  ــه ص ــان ب ــردم و روحانی از م
ــم  ــرت عبدالعظی ــه حض ــراض ب  اعت

رفتند. 
ــاری  برکن ــده  وع ــاه  ش ــن  مظفرالدی
ــه را  ــکیل عدالتخان ــم و تش صدراعظ
ــه وعده خود عمل  ــی که ب داد. هنگام
نکرد علما از جمله سیدین سندین آقا 
سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبداله 
ــد و تهدید کردند  ــی به قم رفتن بهبهان
که کشور را ترک می کنند و به عتبات 
ــده ای هم  ــد رفت. ع ــات خواهن عالی
ــفارت انگلیس متحصن شدند.  در س
ــترش نا آرامی ها در  عین الدوله با گس
ــتعفا کرد و میرزا  ــهرهای دیگر اس ش
ــیرالدوله صدراعظم  ــه خان مش نصرال

شد.
فرمان مشروطیت

ــان  فرم ــاه  ش ــن  مظفرالدی ــره  باالخ
ــرداد 1285  ــروطیت را در 14 م مش
ــی که به  ــا و دیگران ــا کرد. علم امض
ــم و قم رفته بودند  حضرت عبدالعظی
بازگشتند و تحصن 
سفـــــارت  در 
پایان  ــس  انگلی
ــردم  م ــت.  یاف
ــدور فرمان  ص
را  مشروطیت 

جشن گرفتند.

ــتی کشور  ــازمان بهزیس سرپرست س
گفت: از سال آینده، تحصیل مددجویان 
ــگاه ها رایگان  ــازمان در دانش ــن س ای
ــنا، اسفندیاری  ــت. به گزارش ایس اس
در حاشیه بازدید از مراکز و مؤسسات 
تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان 
ــبزوار در جمع خبرنگاران با اشاره  س
به مزایای هدفمندسازی یارانه ها برای 
ــیب پذیر این  ــار آس مددجویان و اقش
ــل درآمدهای  ــازمان، افزود: از مح س
ــازی یارانه ها در  ــی از هدفمندس ناش
ــتغال زایی  ــازی و اش جهت توانمندس
جامعه هدف و تحت پوشش بهزیستی 

مبالغی در نظر گرفته شده است. 
ــای جامع  ــان اینکه طرح ه ــا بی وی ب
ــده اعام  ــم که در آین ــی داری و کامل
ــتغال ثبت نام  ــم، متقاضیان اش می کنی
ــت و  ــر دانس ــزار نف ــده را 140 ه ش
تصریح کرد: هر چند احتمال می دهیم 
برای تعداد بیشتری اقدام هایی را انجام 

ــود،  بدهیم، اما با برنامه ریزی که می ش
ــال مشکل اشتغال این افراد  طی دو س
ــم مرتفع کنیم. وی ادامه  را باید بتوانی
داد: در برنامه پنجم توسعه نیز موظفیم 
ــد از مددجویان  ــاالنه 10 درص که س
ــازمان را به جز  ــش این س تحت پوش
ــالمندان  ــدید ذهنی و س ــوالن ش معل
ــه حمایتی خارج  ــد را از چرخ توانمن
ــتی  ــازمان بهزیس ــت س کنیم. سرپرس
کشور توانمندسازی اقتصادی را یکی 
ــت و با  ــازی دانس از موارد توانمندس
ــاره به پیش بینی ساخت 200 هزار  اش
ــان عمر کاری  ــکونی تا پای واحد مس
ــده،  ــت دهم، اذعان کرد: مقرر ش دول
ــاالنه بیش از 60 هزار واحد ساخته  س
و تحویل مددجویان شود. وی اضافه 
کرد: از 60 هزار واحد امسال،  تکلیف 
ــخص شده  بیش از 42 هزار واحد مش
ــازی و برخی در  ــه پی س و در مرحل

مرحله نازک کاری است. 

مهدی رفائی

ــی را در فیلم ها دیده ایم؛ زنی که  آیا فقط مزاحمت خیابان
ــود و در تاریکی شب نوری قوی  از اتومبیلی پیاده می  ش
ــوی دیدش را می گیرد اتومبیل ها ترمز می کنند و زنی  جل
ــرافتمند که خسته از کار روزانه به خانه برمی گردد باید  ش
ــود اتومبیل های شیک و  با چنین صحنه هایی رو به رو ش
پسران جوانی که جیب پرشان نتیجه زحمتکشی نیست و 
میراثی از اعمال معلوم الحال پدرانشان می باشد چرا که هیچ 
قصری بنابر فرموده موال علی)ع( برپا نمی شود مگر اینکه 
ــد و این عده از پسران  ــده باش حقی در پای آن پایمال ش
ــده جامعه در ایجاد  ــردان خیابانی از چالش های عم و م
بی نظمی و از بین رفتن امنیت و اخاقیات جامعه هستند.

پسران خیابانی چند دسته اند؟
ــم به خصوص در  ــی کنی اگر به دقت در خیابان ها بررس
شهرهای بزرگ و خیابان های پر تردد به وضوح خواهیم 
دید که در ساعاتی که تردد کاری و شغلی کمتر است عده 
ــغلی، کاری و اداری در  ــران بدون هدف ش زیادی از پس
خیابان ها به صورت موتورسواران چند پشته و یا عابرانی 
ــوارانی  ــین س که یک خیابان را ده بار گز می کنند یا ماش
ــان را دور می زنند این نوع  ــدل باال که همین طور خیاب م
ــا تنها با انگیزه اعمال خاف و ایجاد مزاحمت  ولگردی ه
ــان گشت و گذار و تفریح انجام می شود  و به قول خودش
ــاس آمار باید افرادی ار که طبق عادتی معمول از  و براس
ــرگذرها، داخل پارک ها و میدان ها، ایستگاه ها و  قدیم س
اماکن عمومی می ایستند و به چشم چرانی و آمار گرفتن 
ــن خرید و فروش اقام قاچاق  ــا و افراد و اماک از خانه ه
ــغل خاف  می پردازند را به این عده اضافه کرد اینها یا ش
ــی و پولداری زیر دلشان زده است این  ــته و یا خوش داش
ــرای خانم ها روز خود را طی  ــران با ایجاد مزاحمت ب پس

می کنند و چون مذکر هستند اعمال آنها به چشم نمی آید.
مردان خیابانی دو برابر زنان؟!

در حالی که حضور زنان بد حجاب و خیابانی در مقایسه 
ــت در تحقیقی  با مردان خیابانی به طور تقریبی نصف اس
که در یکی از خیابان های شهر اصفهان از حدود 20 خانم 
18 تا 30 سال به عمل آوردیم متأسفانه شنیدیم که هر بار 
ــت کم یک بار و به گفته یکی  حضور آنها در خیابان دس
از خانم ها روزی 10 تا 20 بار مورد مزاحمت های کامی 
ــردان خیابانی قرار می گیرد و برای  و فیزیکی از جانب م
حفظ آبرو به پلیس مراجعه نکرده و شرافت خود را مغتنم 
می شمرند. از موارد مزاحمت طبق تحقیقات به عمل آمده 
ــوان به مواردی همچون انواع کلمه ها و فحش های  می ت
ــردن خانم ها،  ــزه پرانی، دنبال ک ــک، متلک گویی، م  رکی
تنه زدن، کیف قاپی، ترمز زدن بی جا و چراغ روشن هایی 
ــاره  ــر خانم ها برنمی دارد اش ــت از س که در روز هم دس

کرد.
این افراد اگر در صدد انتقام جویی و یا داد و فریاد برآیند بر 
اثر فرهنگ غلط حاکم بر جامعه متهم به تمسخر به مردم و 
یا محکوم به تهمت و اخاذی و خاف اخاقی می شوند!! 
ــان در  ــای موجود برای زنان به حضور ایش محدودیت ه
ــتاخی روز افزون  ــگاه ها باعث گس محاکم قضایی و پاس

مردان خیابانی و عادت شدن این رفتار گردیده است.
از زبان مردم

ــیب ها در ایجاد  ــه اجتماعی از بزرگ ترین آس این فاجع
ــان و دختران جوان و حتی گاهی  تباهی در زندگی جوان
ــفانه هنوز بر آن  ــی کانون خانواده است اما متأس فروپاش
سرپوش گذاشته می شود تا بسیاری خانواده ها در انزوای 
ــیده شوند و حفظ عفت و آبرو  خود رفته رفته از هم پاش
مانع از اقدام جدی آنها شود. خانم کارمندی در گفتگو با 
ــت: عدم امنیت و دامنه آن برای خانم ها در  ما اظهار داش

خیابان حتی به دبستانی ها و راهنمایی ها هم رسیده است و 
دانش آموزان ما امنیت ندارند حتی زنان پیر نیز در کوچه ها 
ــت و اخاذی قرار  ــای خلوت مورد آزار و اذی و خیابان ه
می گیرند. وی چند نمونه عینی را نیز نام برده و معتقد بود: 
این مزاحمان بی شرم تفکیکی در سن خانم ها برای ایجاد 

مزاحمت قائل نیستند!
یلدا دختر 20 ساله دانشجو معتقد است: در همه جای شهر 
باید حضور این مزاحمان را تحمل کنیم و برایمان عادی 
ــده اند حتی در صورت اعتراض هم آبرو و احترام خود  ش
ــت می دهیم. شکوفه 22 ساله می گوید: بسیاری  را از دس
از دوستان من که به راه های ناثواب کشیده شدند، کارشان 
از مزاحمت همین افراد شروع شد و همین بی توجهی و 
فرهنگ غلط اجتماعی باعث انحراف خانم ها می شود و 
ما باید در برابر رفتار آنها اعتراض کنیم. پسر جوانی که البته 
خود را جزو این افراد نمی داند می گوید: بیکاری و نبودن 
تفریح، بی پولی و برخی اوقات تنوع طلبی و مشکل های 
ازدواج و یا تنهایی و مسائل دیگر سبب بروز این رفتارها 

از سوی پسران می شود و باید کنترل گردد.
انجمن مددکاری ایران چه می گوید؟

ــاس تحقیقات انجمن مددکاری ایران، تعداد مردان  براس
ــروز رفتارهای خطرناک  ــن ب خیابانی دو برابر زنان و س
اجتماعی و جنسی در مردان بیشتر و باالتر از زنان است. 
ــال و اوج آن از 25 تا  ــن برای مردان از 18 تا 55 س این س
30 سالگی است، این مرکز افزایش سن ازدواج دختران به 
30 سال به باال و پسران به 35 سال به باال در جامعه را از 
عوامل بروز برخوردهای نادرست خیابانی مردان می داند. 
ــرکت های  ــتفاده ش ــوء اس همچنین اینترنت و چت، س
خصوصی از خانم ها و بیکاری از عوامل افزایش دهنده این 
مقوله ذکر شده است. تحقیقات این مرکز علت 70 درصد 
افزایش فساد در خانم ها را رفتار مردان خیابانی و فریبکار 
تقسیم بندی کرده است که قصد سوء استفاده های مختلف 
جسمی، فروش مواد مخدر، قاچاق و...از آنان دارند و عدم 
نظارت بر بخش خصوصی در استخدام خانم ها از عوامل 
تشدید فساد و سوء استفاده برشمرده است از ساده ترین 
این روش ها تشویق خانم ها با سوء استفاده از آرایش غلیظ 

و بی حجابی برای بازاریابی برخی محصوالت است.
آسیب شناسی مردان خیابانی و هشدار به خانم ها 

ــر از حربه های  ــتخدام یکی دیگ آگهی های رنگارنگ اس
ــت که باب آسیب های اجتماعی را باز  مردان خیابانی اس
ــاد  ــروع و فس ــد و پاتوقی برای ایجاد ارتباط نامش می کن
ــده و وعیدهای کاری  ــود آنان با چرب زبانی و وع می ش
ــغلی در صدد امتیاز گرفتن و پای بند کردن دختران  و ش
هستند و مدگرایی و اصول غیر اخاقی را ترویج می کنند، 
ــان شرکت ها، عدم نظارت دقیق بر اماکن، صنفی  ثبت آس
نبودن شرکت های موهوم تجاری و... از چالش های بخش 
ــر است که  خصوصی و حضور فرصت طلبان در این قش
ــخاص قرار  ــران فراری را طعمه این اش ــد دخت 15 درص
ــد. تیپ ها و لباس ها و انواع مدگرایی برای اغفال  می ده
دختران و خامی دختران جوان و عدم تربیت صحیح دینی 
از عوامل مهم انحراف و طعمه قرار گرفتن دختران در آزار 
و اذیت، سرقت، خانه های تیمی، تشکیل باندهای قاچاق 

و... می باشد.

جامعه

زاینده رود
ــد برای کودکان  ــازی در اینترنت می توان فضای مج
خطرناک و آسیب زا باشد. بنابراین الزم است در خصوص 

پیشگیری از این آسیب ها راهکارهایی ارائه شود.
ــد تا  ــترده برای کودکان باش اینترنت می تواند مکانی گس
بیاموزند و سرگرم شوند و با دوستان مدرسه ای گپ بزنند و 
با آسودگی خیال به مکاشفه بپردازند اما درست مانند دنیای 

واقعی )وب( هم می تواند برای کودکان خطرناک باشد.
ــتفاده  ــانی پلیس اصفهان درباره نحوه اس پایگاه اطاع رس
کودکان از اینترنت عنوان داشت: قبل از اینکه به کودکانتان 
اجازه بدهید که بدون نظارت شما به اینترنت متصل شوند 
ــت با چند ایده  اگر نمی دانید که از کجا آغاز کنید الزم اس
ــد به کودکانتان آموزش دهید تا بتوانند  و راهکاری که بای
استفاده ایمن و بی آسیب را از اینترنت تجربه کنند بیاموزید. 

این راهکارها به اختصار عبارتند از: 
ــویق کنید که تجارب اینترنتی خود را   کودکانتان را تش
ــما سهیم شوند و همراه با کودکانتان از اینترنت لذت  با ش

ببرید.
 به فرزندانتان بیاموزید که به غرائز خود اعتماد کنند و با 

شما مشورت نمایند.
 اگر فرزندانتان به اتاق های گفتگو سر می زنند از برنامه های 
پیام رسان فوری و بازی های ویدیویی آناین استفاده می کنند 
یا فعالیت های دیگری که برای مشخص کردن خودشان نیاز 

است به آنها در انتخاب نام کمک کنید.
ــماره تلفن   به فرزندانتان تأکید کنید که هرگز آدرس،  ش
ــامل جایی که به مدرسه  ــایر اطاعات شخصی ش و یا س
می روند یا جایی که دوست دارند بازی کنند ارسال نکنید.

ــت و غلط  ــه کودکانتان بیاموزید که تفاوت بین درس  ب
همانی است که در دنیای واقعی وجود دارد.

 به کودکانتان بیاموزید که چگونه به دیگر استفاده کنندگان 
ــید که آنها می دانند  از اینترنت احترام بگذارند مطمئن باش
رفتار خوب فقط به دلیل اینکه پشت کامپیوتر هستند تغییر 

نمی کند.
 به فرزندانتان تأکید کنید که به دارایی های دیگر کاربران 
احترام بگذارند برایشان توضیح دهید که کپی های غیرقانونی 
ــیقی، بازی های تصویری و  از کارهای دیگران مانند موس

سایر برنامه ها مانند دزدیدن آنان از یک فروشگاه است.
 به کودکان بگویید که هرگز نباید دوستان اینترنتی خود را 
ماقات کنند. توضیح دهید که دوستان اینترنتی ممکن است 

همانی که خود می گویند نباشند. 
 فعالیت های اینترنتی کودکان خود را با نرم افزارهای پیشرفت 
کنترل کنید و کنترل های این چنین می توانند به شما در تصفیه 
کردن محتویات مضر آگاهی از سایت هایی که کودکانتان سر 

می زنند و فهمیدن آنچه انجام می دهند کمک کنند.

فعالیت های اینترنتی کودکان 
را با نرم افزارهای پیشرفته 

کنترل کنید

پنجرهزیر پوست شهر

سرپرست سازمان بهزیستی کشور: 

از سال آینده تحصیل مددجویان 
در دانشگاه ها رایگان می شود

برگزاری نمایشگاه نقش زنان 
انقالب درشهرکرد

کاهش 40 درصدی مراجعان به 
جایگاه های سی ان جی در اصفهان 

برگزاری همایش سپیده کاشانی به 
سال آینده موکول شد 

معاون عمرانی فرماندار شهرکرد گفت: نمایشگاه 
دستاوردهای زنان و نقش آنان در انقاب در سی 
ــهرکرد برگزار  ــالگرد پیروزی انقاب در ش و دومین س
ــی به  ــزود: هویت بخش ــدا... گودرزی اف ــود. ی می ش
ــه زنان از  ــیدن جایگاه خاص ب ــان و بخش ــگاه زن جای

دستاورد های انقاب برای زنان است.
وی گفت: این نمایشگاه به منظور معرفی جایگاه زنان، 
ــای علمی، فرهنگی،  ــر در حوزه موفقیت های این قش
پژوهشی است که با قالبی هنرمندانه برگزار خواهد شد. 
گودرزی افزود: نمایش دستاوردهای علمی و پژوهشی 
ــت خانوار موفق  بانوان،انجمن های فعال، زنان سرپرس

از مهم ترین بخش های این نمایشگاه است. 
ــت: زنان پس  ــگاه نیز گف ــئول برگزاری این نمایش مس
ــدگان به دعوت های  ــخ دهن از انقاب جزء اولین پاس
ــدان فعالیت و  ــد و تا امروز در می ــزرگ انقابی بودن ب

مبارزه جلوتر از مردان هستند.

ــای نفتی  ــرکت پخش فراورده ه ــر عامل ش مدی
ــتان اصفهان از کاهش 40 درصدی مراجعه به  اس

پمپ های سی انی جی در اصفهان خبرداد.  
به گزارش ایرنا، محمد فرازمند در نشست شورای سی 
ــا اجرای قانون  ــت: ب ــتان اصفهان اظهارداش ان جی اس
ــاح قیمت حامل های  ــازی یارانه ها و اص هدفمندس
ــه پمپ های گاز کاهش  ــرژی، میزان مراجعه مردم ب ان
ــای طویل برای  ــتر جایگاه ها صف ه ــه و در بیش یافت

دریافت سی ان جی حذف شده است. 
ــی ان  ــوخت س وی، میزان زمان انتظار برای دریافت س
ــتان را کمتر از 10 دقیقه اعام  جی در جایگاه های اس
ــی ها برای  ــش میزان مراجعه تاکس ــرد و افزود: کاه ک
ــط کل  ــی بیش از متوس ــی ان ج ــوخت س دریافت س
خودروها بوده و حدود 60 درصد کاهش یافته است. 

ــانی که قرار بود در  همایش بزرگداشت سپیده کاش
ــال آینده  ــود به س ــال جاری برگزار ش بهمن ماه س
ــتاد بزرگداشت این  ــد. به گزارش ایرنا، دبیرس موکول ش
ــتاد برگزاری پاسداشت این شاعره  همایش درنشست س
کاشانی،گفت: سپیده کاشانی از سخن سرایان نامدارمعاصر 
ــاالران شعرحماسه پایداری و الگو و نمونه زنان  و قافله س
ایرانی است که بزرگداشتی در خورشان و شخصیت ایشان 
ــت: با توجه به  ــت. محمد رضوان نژاد اظهار داش الزم اس
زمان زود هنگام این همایش در بهمن ماه سال جاری برای 
ــان وفرصت بیشترارائه مقاله  معرفی بیشتر شخصیت ایش
ــال آینده به تاخیر  ــت س های این همایش به ماه اردیبهش

افتاد. 

دث
حوا

زاینده رود
ــراب، راز تصادف ساختگی برما شد و  ــیاری کارشناسان پلیس راه اردبیل- س با هوش
ــتگیر شدند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی پلیس، کارشناسان پلیس راه اردبیل –  متهمان دس
ــراب هنگام بازسازی صحنه تصادف جرحی بین عابر پیاده و یک دستگاه رنو به مشکوک  س
بودن موضوع پی بردند. بر این اساس، با بررسی های دقیق مشخص شد چهار نفر با همکاری 
ــتفاده از بیت المال، موضوع تصادف را طراحی و در یکی  ــوء اس و تبانی یکدیگر به منظور س
ــان به یگان انتظامی و  ــتند. با انتقال متهم ــای مواصاتی آن را به مورد اجرا گذاش از محوره
ــاختگی اعتراف  تحقیقات از این افراد، نامبردگان به عمل خاف قانون و طراحی تصادف س

که این افراد با پرونده تنظیمی به مقامات قضایی معرفی شدند.

زاینده رود
رئیس پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری از کشف 77 تن برنج قاچاق و دستگیری 6 نفر در 
این ارتباط خبر داد. به نقل از پایگاه اطاع رسانی پلیس، سرهنگ خدابخش درعلی رئیس پلیس 
آگاهی چهارمحال و بختیاری با اعام این مطلب اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با کاالی قاچاق، 
حین کنترل خودروهای عبوری در محور بروجن – لردگان به 6 دستگاه کامیون مشکوک و آنها را 
متوقف می کنند. وی افزود: در بازرسی های به عمل آمده 77 تن برنج خارجی قاچاق توسط ماموران 
کشف و ضبط شد. سرهنگ درعلی گفت: در این ارتباط رانندگان به اتهام حمل برنج قاچاق دستیگر 
و خودروی آنها نیز توقیف شد. این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه برنج های کشف شده تحویل 
اداره گمرک شد خاطر نشان کرد: متمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند. 

امضای فرمان مشروطیت  )قسمت سیزدهم(

ــت داشتنی و جذابی  ــباب بازی ها، وسایل دوس اس
ــرای همه! اما  ــزرگ ندارد، ب ــتند. کوچک و ب هس
خریدن این اجسام دوست داشتنی مسئولیتی است 
که بزرگ ترها بر عهده دارند.... واقعیت این است که 
انجام صحیح چنین وظیفه ای نیاز به سلیقه، دانش و 
مطالعه دارد. می توان با انتخاب اسباب بازی مناسب، 

تفریح و یادگیری را همزمان به کودک هدیه داد. 
به هر اس��باب بازی به چش��م یک وس��یله 

آموزشی نگاه کنید 
ــباب  خیلی از والدین می دانند که به کمک یک اس
بازی فکری می توان مهارت های کودک را باال برد. 
اما اینجا هم مانند همه جای دیگر زیاده روی غلط 
است. یعنی اسباب بازی باید با توجه به سن کودک 
ــر می کنند هر قدر  ــود. بعضی ها فک خریداری ش
ــیله بازی پیچیده تر باشد، فرزندشان باهوش تر  وس
ــت که وقتی بچه ها  ــود. اما واقعیت این اس می ش
ــطح  ــایلی پیچیده تر از س ــوند با وس مجبور می ش
درک خود بازی کنند، به سرعت این وسایل را کنار 

می گذارند. 
تقوی��ت اعتم��اد به نفس کودک با اس��باب 

بازی ها را جدی بگیرید 
وقتی استعداد خاصی را در فرزند خود پیدا کردید، 
بهتر است اسباب بازی های بیشتری در همین زمینه 

ــی،  برای او بخرید. به عنوان نمونه ریاضیات، نقاش
موسیقی. کودک با عاقه و استعداد خود می تواند 
ــباب بازی ای ارتباط برقرار  به سرعت با چنین اس
ــث تقویت اعتماد به  ــریع باع کند. همین ارتباط س
نفس می شود و فرزندتان احساس قدرت و موفقیت 

خواهد کرد. 
یادتان باش��د ک��ه زمان ب��رای بچه ها خیلی 

ارزش دارد 
ــتند وقت  ــاید باور نکنید ولی بچه ها حاضر نیس ش
ــازی خاص کنند. آنها  زیادی را فقط صرف یک ب
ــی زیادی دارند که  در طول روز فعالیت های خیل
ــان می خواهد همه را انجام دهند. اگر کودک   دلش
پرجنب وجوش و شلوغی دارید و می خواهید برای 
او یک بازی فکری بخرید، حواستان را خیلی جمع 
کنید ! بهتر است چیزی انتخاب کنید که بازی با آن 
خیلی زمان نبرد. در غیر این صورت بچه به سمت 

این اسباب بازی هم نمی آید. 
خالقیت بچه ها را شکوفا کنید 

ــایلی که بتوان با آنها شهرسازی، خانه سازی یا  وس
چنین کارهایی کرد، اسباب بازی های فوق العاده ای 
ــتند. بچه ها می توانند به شکل گروهی با آنها  هس
بازی کنند و مهم تر اینکه هنگام بازی با این قطعات 
قدرت تفکر و خاقیت بچه ها رشد پیدا می کند. 

ــایل هیچ وقت کهنه و  عاوه بر آن بازی با این وس
ــا می توان با آنها  ــود و بارها و باره تکراری نمی ش

بازی کرد. 
زندگی اجتماعی را به کودک بیاموزیم 

ــدان خود را به زمین بازی  هفته ای چند روز فرزن
پارک ها ببرید. 

وقتی کودک شما مجبور باشد با بچه های غریبه از 
ــیله بازی مشترک استفاده کند، در واقع کم  یک وس
کم برای ورود به جامعه آماده می شود. شادی و لذت 
بردن همراه دیگران، رعایت نوبت و حقوق سایرین 
ــه یادگیری دفاع از حقوق خود، آموزش هایی  و البت
هستند که فرزندتان هنگام بازی با بچه های دیگر به 

دست می آورد. 
پرورش فکر مهم اس��ت اما پرورش جسم 

را از یاد نبرید 
وسایلی که کودک را به تحرک بدنی و ورزش وادار 
کنند، به طور معمول اسباب بازی های محبوبی بین 
بچه ها به حساب می آیند. این اسباب بازی ها باعث 
باال بردن متابولیسم بچه ها یا در واقع همان سوخت 
وساز بدنی در آنها می شوند. کودکانی که به فعالیت 
ــند عضانی قوی تر، رشدی  بدنی عادت کرده باش
ــریع تر و در آینده هم اندامی مناسب تر خواهند  س

داشت. 

گزارش ویژه تحلیلی زاینده رود از پسران خیابانی 

وقتی مردان خیابانی دو برابرند 
چرا برخورد با زنان؟!

راز تصادف ساختگی در اردبیل برمال شد

کشف 77 تن برنج خارجی قاچاق 
در چهارمحال و بختیاری 

نکاتی درباره انتخـاب اسباب بازی مناسب برای کودکان  

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن که حق عضویت خود را پرداخت نموده اند 
دعوت می گردد که رأس  ساعت 9 صبح روز یكشنبه مورخ 1389/11/17 در 
محل اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان واقع در خیابان هزارجریب– 

خیابان کارگر – سالن پیامبر اعظم حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1( استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسین 
2( انتخاب بازرسین جدید

3( سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی 

دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی استان اصفهان 

هيأت مدیره انجمن صنفی 
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فرمانده انتظامی شهرستان فریدونشهر:
از ورود خودروهای فاقد تجهيزات 

ایمنی به شهر جلوگيری می شود
 زاینده رود 

ــهر در پی بارش سنگین  ــتان فریدونش فرمانده انتظامی شهرس
برف از رانندگان خواست تا بدون وسایل و تجهیزات ایمنی از این 

منطقه عبور نکنند.
ــرف که از دو روز  ــنگین ب ــرگرد محمدی گفت: در پی بارش س س
ــتان با دهستان های اسام آباد  ــته آغاز شده ارتباط بین شهرس گذش
ــیرها ادامه  ــایی این مس ــده و تاش ها برای بازگش  و مصیر قطع ش

دارد.
ــمت  ــت قبل از حرکت به س ــایل نقلیه خواس وی از رانندگان وس
ــرده و بدون  ــود آگاهی پیدا ک ــی خودروی خ ــهر از ایمن فریدونش
ــایل گرمایشی، زنجیر  ــامل تیغ برف پاک کن، وس تجهیزات الزم ش

چرخ و یخ شکن به این منطقه سفر نکنند.
فرمانده انتظامی شهرستان فریدونشهر از اجرای طرح ویژه زمستانه 
ــاط برفگیر خبر داد و گفت:  ــط پلیس راه این فرماندهی در نق توس
مأموران پلیس راه در تمامی راه های ورودی به شهرستان مستقر بوده 

و از ورود خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی جلوگیری می کنند.
سرگرد محمدی در خاتمه خاطرنشان کرد: رانندگان در صورتی که 
خودروی آنها دچار نقص فنی شده یا در نقاط برفگیر گرفتار شوند 
ــن 110 موضوع را به اطاع مأموران  ــماره تلف می توانند از طریق ش

رسانده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

کارگاه آموزشی ترویجی مبارزه 
با علف های هرز مزارع گندم و جو 

در چوپانان
 

 زاینده رود 
مدیر جهاد کشاورزی نایین از کارگاه آموزشی ترویجی مبارزه 
ــتای چوپانان خبر  ــدم و جو در روس ــرز مزارع گن ــا علف های ه  ب
ــی ترویجی مبارزه  داد. مهندس احمد باقریان افزود: کارگاه آموزش
ــور بیش از 20 نفر از  ــای هرز مزارع گندم و جو با حض ــا علف ه ب
ــرکت فنی مهندسی  ــتای چوپانان و با همکاری ش کشاورزان روس
ــاورزی نایین در مرکز جهاد کشاورزی چوپانان برگزار  حامیان کش

گردید. 
ــلطانی کارشناس مسئول حفاظت نباتات  در این کارگاه مهندس س
ــتان نایین در خصوص مبارزه با  ــاورزی شهرس مدیریت جهاد کش
ــاورزان  ــنایی کش ــای هرز مزارع گندم و جو و همچنین آش علف ه
ــای هرز مطالبی  ــت مبارزه با علف ه ــم پاش های میکرونر جه با س
ــوان جزء جدایی ناپذیر  ــت و افزود: علف های هرز به عن بیان داش
ــی از مهم ترین عوامل  ــی و غیرزراعی و یک ــتم های زراع اکوسیس
ــمار می روند،  به طوری  ــاورزی به ش کاهش دهنده محصوالت کش
ــکات این گیاهان، میلیون ها کشاورز و هزاران محقق را به  که مش

خود مشغول داشته است.

شهردار کاشان خبر داد:
افزایش 30 درصدی هزینه شهرداری 

با جمع آوری زباله ها در روز
 زاینده رود 

شهردار کاشان با انتقاد و گایه از عدم همکاری شهروندان این شهر 
و رعایت نظم در ساعت مقرر جمع آوری زباله گفت: 45 درصد زباله های 

این شهر  جمع آوری می شود.
سعید مدرس زاده کاهش ترافیک و کاهش مصرف سوخت را از مزایای 
ــب دانست و افزود: شهروندان به ساعت دلخواه  جمع آوری زباله در ش
خود و اغلب در روز زباله های شان را بیرون می گذارند در صورتی که باید 

زباله های خود را هر شب فقط رأس ساعت 9 بیرون بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: جمع آوری زباله ها در روز و غیر ساعات مقرر شده 
ــود.  ــهرداری می ش آن باعث افزایش تحمیلی 30 درصدی هزینه های ش
شهردار کاشان موظف بودن شهرداری در جمع آوری زباله  را رأس ساعت 
مقرر شده تأکید کرد و گفت: نیروهای خدماتی با مشاهده وجود کیسه های 
زباله در روز به دلیل وظیفه شناسی،  جلوگیری از انتشار آلودگی ناشی از 
تجمع زباله ها و نازیبایی چهره شهری مجبورند که زباله ها را در روز جمع 
آوری کنند. مدرس زاده خواستار وقت شناسی برای گذاشتن زباله بیرون 
منزل و هماهنگی هر چه بیشتر با نیروهای خدماتی شد و گفت:  شهروندان 

از گذاشتن زباله در غیر ساعات مقرر خودداری نمایند.
ــهروندان همکاری و  ــرد: در صورتی که ش ــان تصریح ک ــهردار کاش ش
ــهرداری را نداشته  هماهنگی در جمع آوری زباله با نیروهای خدماتی ش

باشند پیش بینی می شود شاهد افزایش جبران ناپذیر هزینه ها باشیم.
وی با تأکید بر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها گفت: شهروندان عزیز 
در تمام برنامه ها و امور زندگی خود موظفند میزان مصرف و هزینه خود 

را مدیریت و کنترل نمایند.

گردهمایی استادان 
حوزه و دانشگاه در شهرکرد

 زاینده رود 
ــای ایجاد وحدت حوزه  ــی راهکاره به منظور تبیین و بررس
ــگاه های  ــوزه و دانش ــتادان ح ــی اس ــن گردهمای ــگاه اولی و دانش
ــپاه قمر  ــتادان س ــیج اس ــتان چهارمحال وبختیاری به همت بس اس
ــهرکرد برگزار  ــگاه ش ــالن فارابی دانش ــم )ع( در محل س  بنی هاش

شد.
ــتان چهارمحال و بختیاری، در این گردهمایی  به گزارش بسیج اس
ــتادان حوزه های علمیه و دانشگاه ها و مراکز  که جمع زیادی از اس
آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری حضور داشتند سخنرانان 
ــگاه و بررسی راه های عملی  به تبیین جایگاه وحدت حوزه و دانش

رسیدن به این مهم پرداختند.
ــپاه قمر بنی هاشم  ــئول بسیج استادان س ــم مس در ابتدای این مراس
ــگاه  ــت، حوزه و دانش ــان نشس ــه میهمان ــدم ب ــن خیرمق )ع( ضم
ــه  ــن دو مجموع ــم آوری ای ــوزی و عل ــم آم ــام عل ــر پی  را بیانگ

دانست.
ــات الهی دارای دو بخش تکوینی  ــیج افزود: آی دکتر احمد رضا بس
ــریحی می باشد و علم تجربی، علم فلسفه، دریافت، کشف و  و تش

تفسیر آیات الهی می باشد.
وی همه علوم را مقدس دانست و گفت: آن چیزی که یک علم را 

نا مقدس می کند نیت علما می باشد.
ــگاه عنوان  ــی حوزه و دانش ــت را یکپارچگ ــیج پیام این نشس بس
ــراد متعددی  ــامی اف ــروزی انقاب اس ــزود: بعد از پی ــرد و اف ک
ــفی  ــی تحقیقاتی و فلس ــن دو مجموعه علم ــال جدایی ای ــه دنب ب
ــام و  ــه دین مبین اس ــی ک ــتند در حال ــد و هس ــر بودن  از یکدیگ
 پیامبر   رحمت )ص( تأکید فراوانی بر هم فکری، وحدت و یادگرفتن علم 

داشته اند.
  

مراسم جشن ميالد 
حضرت امام کاظم )ع( در شهرکرد

 زاینده رود 
ــام کاظم )ع(  ــعود حضرت ام ــا فرخنده میاد مس ــان ب همزم
ــام وپایگاه شهدا در  ــنی به همت هیأت رزمندگان اس مراسم جش

مسجد جامع شهرکرد برگزار شد.
ــیج استان چهارمحال و بختیاری، در این مراسم که با  به گزارش بس
ــد  ــا برگزار ش حضور آحاد مردم و همراه با اقامه نماز مغرب و عش
ــاد امام کاظم )ع(  ــید محمد میربد با تبریک می ــام س حجت االس
ــر )ع(، معروف به کاظم، باب  ــی بن جعف گفت: حضرت امام موس
ــال 128 قمری در روستای  ابواء،  الحوائج و عبد الصالح 7 صفر س

دهی در بین مکه و مدینه دیده به جهان گشود.
ــازمان تبلیغات اسامی  ــی س ــی و آموزش معاون فرهنگی، پژوهش
ــان راه و  ــی کاظم )ع( هم ــام موس ــه داد: حضرت ام ــتان ادام اس
ــادق )ع( را بر محور  ــوارش حضرت امام جعفرص  روش پدربزرگ
ــارزه با عقاید انحرافی،  ــه ریزی فکری و آگاهی عقیدتی و مب برنام

ادامه داد.

نخستين جشنواره فرهنگی هنری 
هجرت برگزار می شود

 زاینده رود 
سئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قمر بنی هاشم )ع( از برگزاری 

نخستین جشنواره فرهنگی هنری هجرت خبر داد.
ــتان چهارمحال و بختیاری، سرهنگ پاسدار علی  ــیج اس به گزارش بس
 صادقی گفت: سازمان بسیج سازندگی کشور برای سازماندهی و برپایی 
نمایشگاه های بزرگ از اقدام هاي ارزشمند بسیجیان در اردوهای هجرت 3 
و کمک رسانی به مردم مستقر در منطقه هاي کمتر اقدام به برپایی جشنواره 
فرهنگی هنری نموده است. وی گفت: هنرمندان، نویسندگان و بسیجیان 
شرکت کننده در اردوهای هجرت 3 می توانند با ارسال آثار خود در قالب 
فیلم کوتاه، عکس، شعر، خاطره و داستان در این جشنواره شرکت کنند. 

 نگرانی استکبار جهانی از اتحاد 
و همدلی بسيج و ائمه جمعه

 زاینده رود 
ــم )ع( اظهار داشت:  ــپاه قمر بنی هاش نمایندگی ولی فقیه در س
ــیج و ائمه جمعه سخت نگران  ــتکبار جهانی از اتحاد و همدلی بس اس
ــت. به گزارش بسیج استان چهارمحال و بختیاری، حجت االسام  اس
ــت هم اندیشی ائمه جمعه و فرماندهان رده  حسنعلی موذنی در نشس
های سپاه قمر بنی هاشم )ع( استان گفت: امروز رویکرد کارها، فرهنگی 
است و نیروهای مؤمن، توانمند، متعهد و دلسوز بسیجی در کنار علما 
با مدیریت و هدایت ائمه جمعه برای پیشبرد برنامه ها گام های بلندتری 

را برداشتند.

اخبار شهرکردروی میز

ــتم جدید اتوماسیون  ــور سیس ــتین بار در کش نخس
ایستگاه های انتقال و فوق توزیع که توسط متخصصان 
ــت در اصفهان راه اندازی  ــده اس  داخلی طراحی ش

شد. 
بر پایه گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
ــیون ایستگاه ها،  ــتفاده از اتوماس ــتان اصفهان، اس اس
ــتگاه شامل  بهره برداری بهینه از تجهیزات اولیه ایس
ــتم های الکتریکی فشار قوی  تجهیزات قدرت، سیس
ــن تجهیزات  ــوری که ای ــه به ط ــزات ثانوی و تجهی
ــود را نمایش  ــد حداکثر کارایی و عملکرد خ بتوانن
ــتفاده از  دهند را امکان پذیر می کند. همچنین با اس
ــکات ناشی از عدم  ــتم جدید اتوماسیون، مش سیس

سازگاری سیستم های سخت افزاری و 
ــیون  نرم افزاری مختلف که در اتوماس
ــت بر طرف می شود.  قبلی وجود داش
ــل  قاب ــه،  یکپارچ ــی  داخل ــاختار  س
ــترس بودن، بازگشت  اطمینان، در دس
ــت، یکپارچگی  ــودکار، امنی به کار خ
ــکاری متقابل از  داده ها و قابلیت هم
دیگر مشخصه های متمایز این پروژه 
است. این سیستم همچنین این توانایی 
 RTU ــتفاده از ــه بدون اس را دارد ک
اطاعات ایستگاه ها را به دیسپاچینگ 

انتقال دهد. 

شهرستان
در اصفهان:

راه اندازي سیستم جدیداتوماسیون ایستگاه هاي انتقال توزیع برق

رشد صد در صدي کانون هاي فرهنگي 
هنري مساجد شاهين شهر

همراه با سي و سومين بهار آزادي 
در تيران و کرون 

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس:
افزایش 24 برابري بودجه عمومي کشور 

طي 20 سال اخير ــاجد شهرستان شاهین شهر  ــیدگی به امور مس ــه ای که جهت رس در جلس
ــتان برگزار گردید  ــت امام جمعه محترم شهرس ــداری و به ریاس در فرمان
حجت االسام والمسلمین معتمدی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و 
ــاجد استان با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در جهت رشد  هنری مس
ــتان گفت: کانون فرهنگی هنری مساجد شهرستان  کمی کانون ها در شهرس
ــهر در دو سال گذشته رشد صد در صدی داشته و از 14 کانون  ــاهین ش ش

به 28 کانون ارتقاء یافته است.

ــانی، بهینه  ــومین بهار آزادی، 18 طرح برق رس ــی و س ــتقبال از س در اس
ــتان تیران و کرون با ایام ا... دهه فجر به  ــازی شبکه های برق در شهرس س
ــتان، در  ــد. مهندس بهروز نژاد، مدیر برق این شهرس ــره برداری می رس به
گفتگو با پایگاه خبری وزارت نیرو گفت: برای اجرای پروژه های یاد شده 
ــت. مهم ترین این طرح ها احداث  ــده اس 5/260/000/000 ریال هزینه ش
ــت که بدین ترتیب بارفیدرهای 20 کیلو ولت این  ــبکه اس 12000 متر ش
ــبکه افزایش می یابد. از  ــتان متعادل و ضریب اطمینان و پایداری ش شهرس
ــت هوایی در بلوار  دیگر پروژه های قابل افتتاح در این امور نصب 11 پس

امام رضا )ع( می باشد.

ــورای اسامی گفت: بودجه  ــهرضا و دهاقان در مجلس ش نماینده مردم ش
عمومی کشور از 20 سال پیش تاکنون 24 برابر افزایش داشته است.

ــای ادارات  ــور در گردهمایی روس ــوض حیدرپ ــارس، ع ــزارش ف ــه گ ب
ــت پیروزی انقاب  ــت: به برک ــتان دهاقان اظهار داش و ارگان های شهرس
 اسامی ایران، جلوی بسیاری از فسادهای اداری به نحو احسن گرفته شده 

است. 
ــن نظام و دولت،  ــم خواهیم دید به برکت ای ــزود: اگر ماحظه کنی وی اف
ــرفت کرده  ــال اخیر چقدر تغییر و پیش ــتان دهاقان نیز طی چند س شهرس
است. نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسامی با تأکید بر 
ــازی  ضرورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، تصریح کرد: هدفمندس
ــاره به خاطرات  ــت. حیدرپور با اش ــک به دولت و نظام اس ــا، کم یارانه ه
عبدالمجید مجیدی، خاطرنشان کرد: عبدالمجید مجیدی علت سقوط رژیم 
ــاهی را در دفترچه خاطراتش باال رفتن قیمت بنزین از لیتری چهار  شاهنش
ــت: به برکت پیروزی  ــت تومان بیان می کند. وی اظهار داش تومان به هش
ــاختمان سازی و  ــامی، ایران در زمینه های مختلف عمران و س انقاب اس
ــال های اخیر رشدهای بسیاری کرده است. نماینده  عرصه های دیگر طی س
ــورای اسامی افزود: بودجه عمومی  ــهرضا و دهاقان در مجلس ش مردم ش
ــت که با  ــده اس ــال جدید بیش از 17 میلیارد تومان برآورد ش دولت در س

هدفمندسازی یارانه ها دولت برابر بودجه کشور یارانه به مردم می دهد.

 زاینده رود 
ــال تاش بی وقفه همکاران  پس از حدود چهار س
ــینی، مهندسی  ــی فنی، تعمیرات ماش ادارات بازرس
ــرکت پاالیش نفت  ــی عمومی ش ــش، مهندس پاالی
ــی داخلی،  ــرکت های صنعت ــان و یکی از ش اصفه
ــابه پمپ های موجود طراحی و  پمپ P-640 مش
ساخته شد و در واحد آیزوماکس 2 این شرکت، با 

موفقیت نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.
ــود از لحاظ  ــای موج ــه پمپ ه ــه به اینک ــا توج ب
ــکات جدی بوده )بحث تردی  ــته دارای مش پوس
ــک باال در  ــدت با ریس ــن م ــتگی( و در ای و خس

سرویس قرار داشته اند، استفاده از تلمبه های جدید 
ــاخت و  ــید که پس از س ــروری به نظر می رس ض
ــه علیرضا جعفرپور  ــب تلمبه جدید، طبق گفت نص
ــی منطقه ب این شرکت، بررسی ها  مسئول مهندس
ــبی  ــه جدید عملکرد مناس ــان می دهد که تلمب  نش

دارد.
ــس تعمیرات  ــی رئی ــدی نصرآزادان ــدس مه  مهن
ــرکت پاالیش نفت اصفهان در این  ماشین آالت ش
زمینه می گوید: پمپ های 640 واحدهای آیزوماکس 
ــگاه اصفهان از مهم ترین پمپ های فرآیندی  پاالیش
ــرای پمپاژ  ــت که ب ــه ای این واحدها اس دو مرحل

ــانتیگراد  مایعات نفتی با دمای حدود 380 درجه س
ــد و دارای تکنولوژی  ــتفاده قرار می گیرن مورد اس

ساخت بسیار باالیی می باشد.
ــام آور  ــه قیمت های سرس ــا توجه ب ــزود: ب وی اف
ــکل و نیاز به  ــیار مش این تلمبه ها، امکان خرید بس
صرف هزینه بسیار باالیی بود. بنابراین برای خرید 
ــه هایی با حضور نمایندگان  بدنه این تلمبه ها جلس
ــد و با  ــکیل گردی ــازی تش ــرکت های پمپ س ش
بررسی هایی که روی بدنه پمپ ها صورت گرفت،  
ــض و جایگزین نمودن تلمبه های نو تأکید  بر تعوی

گردید.

 زاینده رود 
ــتای حمایت از قانون هدفمند کردن یارانه ها  در راس
ــتایی استان چهارمحال  شرکت آب و فاضاب روس
ــه خود را  ــای خدمات قابل ارائ ــاری هزینه ه  و بختی

سی درصد کاهش داد.
ــرکت آب و  ــره و مدیرعامل ش ــأت مدی ــس هی رئی
فاضاب روستایی این استان گفت: با تصویب هیأت 
ــت از قانون هدفمندکردن  ــتای حمای مدیره و در راس
یارانه ها همچنین کمک به مردم شریف روستایی این 
ــرکت هزینه خدمات قابل ارائه خود را 30 درصد  ش

کاهش داد.
ــی در اولین جلسه ستاد  مهندس قاسمعلی خدابخش
ــرکت آب و فاضاب  ــردن یارانه های ش ــد ک هدفمن
روستایی استان چهارمحال و بختیاری با تشریح جزییات 
و چگونگی اجرای این طرح بزرگ اقتصادی در بخش 
آب روستایی از مدیران امور آب و فاضاب روستایی 
ــئوالن و معاونان شرکت خواست  شهرستان ها و مس
ــی با این حرکت  ــرای اجرای هر چه بهتر و همراه ب
غرورآفرین و افتخارآمیز ملت ایران در دولت عدالت 
محور با سعی و تاش وافر خود در تحقق این امر مهم 

اهتمام ورزند تا کمترین نارسایی در خدمت رسانی به 
 مردم بروز ننماید و این طرح مهم به بهترین شکل اجرا 

گردد.
ــی از خدمات قابل ارائه به مشترکان که  نامبرده بخش
 هزینه آنها 30 درصد کاهش یافته را تغییر نام مشترک،  
ــعاب آب، تعویض کنتورهای خراب  جا به جایی انش
ــتایی و دیگر خدمات قابل ارائه عنوان  مشترکان روس
ــتفاده از  ــتائیان محترم ضمن اس ــزود: روس کرد و اف
تجهیزات کاهنده مصرف آب و مدیریت مصرف آب 

آشامیدنی به اقتصاد خانواده خود کمک کنند.

تجربه شیرین شرکت پاالیش نفت اصفهان در راستاي حمایت از متخصصان داخلي

کاهش 30 درصدي خدمات قابل ارائه در شرکت آبفا روستایي چهارمحال و بختیاري

 زاینده رود 
ــامی شهر استان اصفهان در  رئیس شورای اس
نامه ای به دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
ــس به تحقق  ــه ویژه مجل ــتار توج ــامی،  خواس اس

مدیریت واحد شهری شد.
ــهر  ــامی ش ــورای اس به گزارش روابط عمومی ش
اصفهان، مهندس عباس حاج رسولیها با ارسال نامه ای 
ــامی، ضمن  ــورای اس ــاب به رئیس مجلس ش خط
ــای بی دریغ دکتر  ــگزاری از حمایت ه ــار سپاس اظه
ــگیری از ایجاد محدودیت هایی در  الریجانی در پیش

ــامی که در قانون  ــوراهای اس وظایف و تعهدات ش
ــی به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره  اساس
امور کشور نامیده شده اند،  از رئیس مجلس خواست 
ــتای تحقق اصل مردم ساالری به طریقی که  در راس
مصلحت می داند مقرر نماید، موضوع ایجاد مدیریت 
واحد شهری و احاله وظایف دستگاه های اجرایی که 
ــهری می باشد به همراه کادر  منشأ انجام خدمات ش
متخصص و اعتبارات دولتی ساالنه آنها به شهرداری ها 

و شوراهای اسامی شهرها جامه عمل یابد.
مهندس حاج رسولیها همچنین تحقق مدیریت واحد 

ــتناد به موضوع مفاد ماده 136 قانون  ــهری را با اس ش
ــعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی  برنامه سوم توس
ــاده 137 قانون  ــد ب از م ــامی و بن ــوری اس جمه
ــتای تمرکززدایی و  ــعه و در راس برنامه چهارم توس
ــارات موردنیاز مدیریت های محلی و  واگذاری اختی
ــته و در  ــش تعداد مرکزهای تصمیم گیری دانس کاه
پایان نامه خود مراتب تشکر اعضای شورای اسامی 
شهر اصفهان را به خاطر عدم تصویب طرح انتخاب 
 شهرداران توسط وزیر کشور یا استانداران اعام کرده 

است.

 زاینده رود 
ــیون برنامه، بودجه و امور حقوقی  رئیس کمیس
ــهر اصفهان، تسریع در احداث و  شورای اسامی ش
تکمیل ایستگاه های مترو و بازگشایی مسیرهای تردد 
ــتار  ــع محدودیت های ترافیکی را خواس مردم ور ف

شد.
ــهر  ــامی ش ــورای اس به گزارش روابط عمومی ش
ــکات  ــید کریم داوودی به مش اصفهان، مهندس س
ترافیکی و راه بندان های ناشی از احداث ایستگاه های 
ــاره کرد و علت اصلی  ــهری در اصفهان اش قطار ش
ــتگاه ها را نبود  ــد اجرای این ایس ــدن رون طوالنی ش
ــت و گفت: برنامه ریزی اصولی  اعتبارات الزم دانس
ــریع در عملیات اجرایی  ــئوالن ذیربط برای تس مس
ــهری و جمع آوری کارگاه ها و  ایستگاه های قطار ش
ــایی خیابان ها و روانسازی ترافیک و عبور و  بازگش

مرور مردم ضروری است.

ــتگاه های قطار شهری اصفهان  وی هزینه تکمیل ایس
ــاس برآوردهای صورت گرفته معادل 600  را بر اس
میلیارد ریال اعام کرد و گفت: با توجه به باال بودن 
هزینه های آزادسازی ایستگاه ها و کاهش درآمدهای 
شهرداری و محدودیت های اعتباری مقرر شد به جز 
ــتگاه های میدان امام حسین )ع( و چهارباغ، بقیه  ایس
ایستگاه های مترو تا آخر سال آینده و یا سه ماهه اول 

سال 91 به اتمام برسد.
ــور حقوقی  ــه،  بودجه و ام ــیون برنام ــس کمیس رئی
ــان،  از تصویب 200  ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ش
میلیارد ریال اعتبار بودجه سال آینده شهرداری برای 
ــهری در این کمیسیون  ــتگاه های قطار ش تکمیل ایس
خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با بررسی و تصویب 
ــهر و  ــامی ش ــورای اس این مبلغ در صحن علنی ش
تلفیق آن با کمک های خاص دولت، عملیات اجرایی 
ــهری به اتمام برسد و موانع و  ــتگاه های قطار ش ایس

کارگاه ها برچیده و مسیرهای عبوری مردم باز شود.
ــاس این طرح،  مهندس ابوالفضل قربانی گفت: براس
ــرای تأمین اعتبار  ــورا اولویت ویژه ب اعضای این ش
ــیر خط  ــتگاه های مس ــفتکاری ایس اتمام عملیات س
ــهری در بودجه سال آینده شهرداری و  یک قطار ش
ــارات موردنیاز از محل منابع دولتی  تأمین کامل اعتب
ــهرداری اصفهان را خواستار شدند به  و اعتبارات ش
نحوی که تا پایان سال 90 تمام موانع موجود برچیده 

و محدودیت های ترافیکی برطرف شود.
وی به تاش مدیریت شهری برای تسریع در عملیات 
ــع آوری کارگاه ها و  ــتگاه های مترو، جم اجرایی ایس
ــیر تردد مردم اشاره و اظهار امیدواری  بازگشایی مس
کرد: با اختصاص اعتبارات الزم در بودجه سال آینده 
ــکات مالی و اجرایی ایستگاه های  ــهرداری، مش ش
ــه زودتر جمع  ــع و کارگاه ها هر چ ــهری رف قطار ش

آوری و مسیرهای تردد مردم بازگشایی شود.

وحدت حوزه و دانشگاه هدف بنيانگذار 
انقالب بود 

ــامی گفت: وحدت حوزه و دانشگاه  ــه توسعه و تمدن اس رئیس مؤسس
ــد از پیروزی انقاب  ــته حضرت امام )ره( بع ــی از هدف های برجس یک

اسامی بود. 
ــید عباس نبوی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: وحدت  حجت االسام س
ــگاه به این نیست که حوزوی ها علوم دانشگاهی بخوانند و  حوزه و دانش
ــگاهیان علوم حوزوی، بلکه وحدت این است که دو گروه، متحد و  دانش

همسو به تدبیر امور ملت بپردازند.  
ــت این دو قشر است و برای  ــاد جامعه دس دکتر نبوی افزود: صاح و فس
ــاختاری حوزه و دانشگاه و وحدت  ــیدن به تعالی جامعه، وحدت س رس

اخاقی باید مد نظر قرار گیرد.
ــاره به مبانی علوم اسامی و  ــگاه با اش ــته حوزه و دانش ــتاد برجس این اس
ــگاه را برای ادامه  ــدت حوزه و دانش ــه در عصر حاضر وح ــروز مدرنیت ب
ــعه و تمدن  ــه توس ــتراتژیک عنوان کرد. رئیس مؤسس راه یک وحدت اس
ــگاه ها در علوم  ــوزه و دانش ــت و توانمندی ح ــه ظرفی ــکا ب ــامی ات اس
ــگاه را موجب  ــت و اتحاد بین حوزه و دانش ــورد نیاز را ضروری دانس م
ــام نبوی یکی از  ــوان کرد. حجت االس ــور عن ــتقال علمی کش حفظ اس
ــارکت  ــن این دو گروه را ارتباط و مش ــای ایجاد وحدت در بی راهکاره
ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــزود: تاش ه ــت و اف ــی دانس ــی و علم عمل
ــر فرهنگی کافی  ــته برای ایجاد وحدت میان این دو قش ــال های گذش  س

نیست. 

مدیرکل آموزش وپرورش اصفهان 
عدالت آموزشی

از اهداف مجتمع های آموزشی است 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: اجرای عدالت آموزشی و استفاده 
بهینه از منابع انسانی و مالی مدارس، از جمله هدف های مهم تشکیل مجتمع های 
ــید مجید عاملیان در گردهمایی  ــت. به گزارش ایرنا، س ــی و پرورشی اس آموزش
یکروزه بررسی دستورالعمل جامع مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی افزود: 
مجتمع های آموزشی در داخل و خارج از کشور دارای پیشینه است و می تواند در 

جهت ارتقای سطح علمی و آموزشی دانش آموزان گام های مؤثری بردارد. 

 کاهش قاچاق کاال با هدفمند سازی 
یارانه ها در شهرکرد 

ــا  ب ــژه آرد  ــه وی ب ــاق کاال  ــت: قاچ ــهرکرد گف ــتان ش ــدار شهرس  فرمان
ــید سعید زمانیان در  ــازی یارانه ها در این شهر کاهش یافت. س هدفمند س
ــهرکرد افزود: با اجرای این قانون، طرح کیفیت  شورای ادارای شهرستان ش
ــت اجرا است.  ــت و پیگیری های الزم در دس ــتان مطرح اس نان در شهرس
ــاورزی، صنعت، خدمات و  ــت: در بخش های مختلف ازجمله کش وی گف
بازرگانی نیز بسته های حمایتی برای مردم در نظر گرفته شده است. زمانیان 
ــتان، واحدهای صنعتی بر  ــرمایه گذاری در این شهرس افزود: برای جذب س

اساس مصوبه هیأت دولت مشمول معافیت مالیاتی10 ساله می شوند.

رئیس شوراي اسالمي شهر استان اصفهان
تحقق مدیریت واحد شهري و واگذاري اختیارات به مدیریت هاي محلي

رؤساي کمیسیون هاي اقتصادي و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر اصفهان اعالم کردند:
کمبود اعتبار، مهم ترین علت تأخیر در احداث ایستگاه هاي قطار شهري کالنشهر اصفهان
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اقتصاد

ــی و صنایع و معادن  ــس اتاق بازرگان رئی
ــعه  ــور برای توس ــت: کش ایران معتقد اس
ــرفت،  ــمت پیش اقتصادی و حرکت به س
نیازمند یک الگوی ملی و اسامی است. 

ــد نهاوندیان به  ــا،  محم ــزارش ایرن به گ
ــبت آیین 127سالگی اتاق ایران )25  مناس
ــود، بر ضرورت  ــده ب دی ماه( برگزار ش
ــرای تقویت  ــادی ب ــگاری اقتص تاریخ ن
ــور تأکید کرد.  وی توجه به  اقتصادی کش
ــب  و  کار  ــه تاریخی در فضای کس تجرب
ــاد جهانی،  ــور ایران در اقتص ایران، حض
مناسبت های فعاالن اقتصادی با یکدیگر و 
با حکومت را سه بعد اساسی بررسی های 
ــمرد. نهاوندیان با  ــادی برش ــخ اقتص تاری
اشاره به سابقه هزاران ساله ایران در ایجاد 
ــعه  ــکل های اقتصادی، تقویت و توس تش
ــای بیگانه  ــاز از الگوه ــادی را بی نی اقتص
ــت و افزود: ایران به  عنوان کشوری  ندانس
ــت که در غنای تمدن  ــده اس ــناخته ش ش
ــته و برای ادامه حیات  ــهم داش جهان، س
ــی، ارتباط متقابل  ــد در اقتصاد مل غیرتمن
ــت.  و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری، الزم اس
ــن  ــاره به برگزاری جش ــان با اش نهاوندی
ــح کرد: در  ــالگی اتاق ایران تصری 127س
جریان تحقیقات و بررسی ها برای تدوین 
ــندی دست پیدا کرده ایم  قانون اتاق به س
ــس وکای تجار  ــیس مجل که تاریخ تأس
ــال1301 هجری قمری نشان می داد،  را س
 بنابراین تا امسال، 127سال خورشیدی از 
عمر اتاق بازرگانی می گذرد. وی در ادامه 

130سال گذشته در تاریخ ایران را دوره ای 
ــت که در آن، پیشرفت اقتصادی بین  دانس
ــرق و غرب اتفاق می افتد و  کشورهای ش
ــان دهنده رمزهای قوت و  ــن تاریخ نش ای
ــس اتاق ایران در  ــت. رئی ضعف ایران اس
ــکیل  ــخنان خود تش بخش دیگری از س
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
را نقطه عطفی در تاریخ مدیریت اقتصادی 
کشور و شیوه حکمرانی اقتصادی دانست. 
ــه اصل44  ــرد:  در اباغی ــح ک وی تصری
ــده که بازنگری  آنچه به صراحت تأکید ش
ــای تغییر  ــت و به معن وظایف دولت اس
ــادی و پایه گذار  ــوی حکمرانی اقتص الگ
ــکل نوینی از دولت و بخش خصوصی  ش
ــاق ایران  ــس ات ــود. رئی ــوب می ش محس
ــت  ــخ به خبرنگاران نخس ــپس در پاس س
ــی درباره شائبه تبلیغاتی  در جواب پرسش
ــالگی اتاق  ــم 127س بودن برگزاری مراس
ــا گفت: این  ــبت انتخابات اتاق ه به مناس
ــد  ــال قبل گرفته ش تصمیم حدود 1/5 س
ــالگرد 125سالگی  ــم س و قرار بود مراس
ــه داد:  به دلیل  ــود. وی ادام اتاق برگزار ش
ــتن به منابع، کار به درازا  ــی نداش دسترس
کشید و بررسی واقع بینانه کار و دسترسی 
ــا زمان کنونی نیز با کمی وقت  به منابع، ت

مواجه شد.
منطق هدفمندی یارانه ها واقعی شدن 

قیمت ها است 
ــی  ــخ به پرسش ــس اتاق ایران در پاس  رئی
ــون هدفمندی یارانه ها در  درباره تأثیر قان

هفته های گذشته گفت: برخی دغدغه هایی 
ــی وجود داشت  که در بعد روانی و سیاس
ــرح، برطرف  ــراه با آرامش ط با آغاز هم
شد. وی افزود: در بخش مصرف خانگی 
ــاب های مردم  ــه حس ــز وجوه ب ــا واری ب
ــد و  ــت روانی جامعه کمک ش به مدیری
ــت و  ــیر، الزم اس همین نگاه در ادامه مس
ــاورزی  ــش تولید و صنعت و کش در بخ
ــار افزایش قیمتی  ــش از این که فش هم پی
توسط تولیدکنندگان احساس شود باید به 
حمایت از تولید شتافت. نهاوندیان افزود: 
با این روش، می توان اطمینان حاصل کرد 
ــب افزایش  ــت نهاده ها موج افزایش قیم
ــود. وی با اشاره  ــده نمی ش قیمت تمام ش
ــه اختصاص 30 درصد عواید هدفمندی  ب
یارانه ها به تولید، تصریح کرد: اگر وحدت 
ــد از تحمیل هزینه  ــود بای ــه حفظ ش روی
ــس اتاق ایران  ــاب کنیم. رئی اضافی اجتن
هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
ــت و  را افزایش بهره وری اقتصادی دانس
ــد: باید صرفه جویی انجام شود  یادآور ش
اما این صرفه جویی در تولید، زمان بر است 
و باید از طریق تسهیات بانکی، امکانات 
الزم را برای تولیدکنندگان ایجاد کنیم. وی 
با اشاره به دوره اجرایی برنامه هدفمندی 
ــال گفت: زمان کافی  ــا طی پنج س یارانه ه
ــود دارد که طرح را به طور کامل اجرا  وج
ــده ایرانی در  ــه تولیدکنن ــم بدون آن ک کنی
شرایط نابرابر رقابتی با سایر کشورها قرار 
ــزود: دولت آمادگی  ــرد. نهاوندیان اف بگی

ــتمر تصمیم ها،  ــود را برای اصاح مس خ
ــت که این روند را در نرخ  اعام کرده اس
ــنهادهای خود را  گازوئیل دیدیم و ما پیش
ــرد تا مرحله اجرای طرح  ارائه خواهیم ک
ــتی اجرا شود. وی  در بخش تولید به درس
ــدن  ــق هدفمندی یارانه ها را واقعی ش منط
ــت: واقعی کردن  ــت و گف قیمت ها دانس
قیمت با تحمیل قیمت، سازگاری ندارد و 
باید به سمت افزایش رقابت حرکت کنیم؛ 
ــذاری کاال و خدمات، محدود به  قیمت گ
ــت و امید  ــرایط خاص و استثنایی اس ش
ــدن  ــع دغدغه و عادی ش ــا رف ــی رود ب م
ــرایط روانی به مسیر رقابتی شدن بازار  ش

حرکت کرد. 
ــتیابی به قیمت  ــه داد:  دس ــان ادام نهاوندی
ــن قیمت از  ــیر تعیی ــه، تنها از مس عادالن
ــد داریم به  ــوی دولت نمی گذرد و امی س
 تدریج و با اعمال دخالت کمتری از سوی 
ــتگاه های دولتی مواجه شویم، زیرا با  دس
انجام به موقع اقدام های جبرانی می توان 
ــد. وی  ــوک در جامعه ش مانع از بروز ش
افزود:  در مورد کاالهای صادراتی، نیازمند 
ــته حمایتی و اقدام به موقع هستیم که  بس
صادرکنندگان تحت فشار افزایش هزینه ها 
ــازار جهانی محروم  ــه حضور در ب از ادام

نشوند.

توسعه اقتصادي نیازمند ارایه الگوي ملي و اسالمي است

ــی از اتمام  ــور اقتصادی و دارای ــاون وزیر ام مع
ــون اصاح مالیات ها خبر داد.  مراحل پایانی قان
محمدرضا فرزین در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: 
در نظام کنونی مالیاتی، تنها حقوق بگیران مالیات 
ــد مالیات، هر فرد  ــد، اما در قانون جدی می دادن
ــب با میزان درآمدش موظف به پرداخت  متناس
ــت. سخنگوی طرح تحول اقتصادی  مالیات اس
تدوین قانون جدید مالیات را به معنای افزایش 
ــت و افزود: در این  میزان پرداخت مالیات ندانس
نوع نظام جدید افرادی که تاکنون مالیات نداده اند 
در گروه افراد پرداخت کننده مالیات قرار می گیرند. 
فرزین بررسی قانون گمرک را هم به عنوان یک 
ــت و گفت: اصاح نظام  الیحه در مجلس دانس
ــه سال است که به  بانکی نیز به طور تقریبی س
عنوان یکی از پایه ای ترین اصاحاتی که بسیار 
سخت بود در حال اجراست. وی افزود: مشکل 
اصلی نظام بانکی ما در این است که قیمت تمام 
ــور ما زیاد است و این مطلب  شده پول در کش
ــتورات اسام است. او گفت: پول  بر خاف دس
در کشور ما کاالی کمیاب است و این مسأله ای 
است که باید نظام بانکی اصاح شود تا توان تولید 
ــور افزایش یابد. سخنگوی طرح تحول  در کش

اقتصادی با تأکید بر شناسایی گره های اقتصادی 
گفت: با وجود اینکه فراوانی منابع و نیروی انسانی 
جوان عموم افراد کشور ما در تولید دچار مشکل 
اقتصادی هستند که حل این مشکات در گرو 
ــتم ها و اجرای طرح تحول است.  اصاح سیس
ــایی در حوزه های  ــزود: با نظام شناس فرزین اف
بانکی، گمرک، مالیاتی و یارانه ها می توانیم درآمدها 
را رصد و اقتصاد کشور را کنترل و مدیریت کنیم 
ــت که در حال حاضر در  و این همان چیزی اس
کشورهای اروپایی به واسطه وجود نظام شناسایی 
ــم ارزش و  ــی و کاالی ک ــی فروش یک ش حت
 IT خروج آن از مرزهایشان ثبت می شود. وی
را به عنوان بستر همه نظام های شناسایی دانست 
و گفت: IT ابزار شناسایی در تمام سیستم های 
بانکی، طرح جامع مالیاتی، نظام جامع مشتریان و 
سیستم اعام خانوار است. وی گفت: متأسفانه در 
کشور ما بانک ها حتی در دادن وام ها به مشتری 
خود را نمی شناسند و گاهی یک نفر به بهانه یک 
فعالیت اقتصادی از چند بانک تسهیات گرفته 
ــد، اما با اجرای طرح  بدون اینکه مشخص باش
تحول و نظام شناسایی همه چیز کنترل و مدیریت 

می شود و عدالت بین افراد برقرار می شود. 

ــعه تجارت ایران  ــازمان توس ــت س سرپرس
ــی حمایت از  ــت های کل از تصویب سیاس
صادرات در شورای عالی صادرات غیرنفتی 

خبرداد. 
ــد  حمی ــی،  بازرگان وزارت  ــزارش  گ ــه  ب
ــه که به  ــرد:  در این جلس ــدل عنوان ک صاف
ــس جمهوری و با  ــت معاون اول رئی ریاس
ــد، مقرر  ــر بازرگانی برگزار ش حضور وزی
ــای  آیین نامه ه و  ــتورالعمل ها  دس ــد  گردی
ــد  ــس از تأیی ــت ها پ ــن سیاس ــی ای اجرای
ــورای عالی صادرات  ــی ش کمیته کار شناس
ــی اباغ  ــر بازرگان ــط وزی ــی توس  غیرنفت

شود.
وی گفت:  دراین نشست با افزایش سرمایه 
ــعه صادرات و صندوق ضمانت  بانک توس
ــتای تقویت زیر  ــران در راس ــادرات ای ص
ــی و تقویت  ــش صادرات ــاخت های جه س
نهادهای مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی 

موافقت شد. 
صافدل،  پوشش ریسک اقتصادی انتقال ارز 
ــط صندوق ضمانت صادرات را یکی  توس
ــورای عالی صادرات  دیگر از مصوبه های ش
ــاس  ــت و ادامه داد: این مصوبه بر اس دانس
ــود با اخذ  ــتورالعمل های اجرایی موج دس
ــک  ــزد، بدون هیچ هزینه اضافی ریس کارم
ــش  ــدگان ارز را پوش ــال ارز صادرکنن انتق

خواهد داد. 
صافدل افزود: براساس تصمیم شورای عالی 
صادرات غیرنفتی تمامی دستگاه های اجرایی 
که متصدی اجرای بخشی از پروژه های ملی 
در حوزه های نفت، نیرو، صنایع، بازرگانی، 
ــتند ملزم  ــازی وغیره هس ــکن و شهرس مس
ــی از اجرای  ــات ناش ــت مطالب ــه پرداخ ب
ــرای مجریان  ــور ب ــل کش ــای داخ پروژه ه
ــی   صادرکننده کاال و خدمات فنی- مهندس

شدند. 

اصالح قانون مالیاتي در مراحل پایاني

سياست هاي کلي حمایت ازصادرات غيرنفتي 
تصویب شد

نقطه

ــران معامات آناین در حال  تعداد کارب
حاضر حدود 7 هزار نفر است. به گزارش 
ــنا، معامات آن الین سهام )آن الین  ایس
ــگاه  تریدینگ( که در روز افتتاح نمایش
ــورس و از روز 14 دی ماه کار خود را  ب
ــرد، در حال حاضر حدود 7 هزار  آغاز ک
ــته 14 دی  کاربر دارد. البته تا هفته گذش
ــرم افزاری مجوز فعالیت  ماه هیچگونه ن
آناین را نداشت و تنها دو شرکت رایان 
ــم افزا و تدبیر پرداز این مجوز را برای  ه
محصوالت خود دریافت کردند به طوری 
ــوز، کاربران آناین  ــل از ارائه مج که قب
ــاب از کارگزاران  به طور آزمایشی حس
ــات به صورت  ــرده و معام دریافت ک

آزمایشی انجام می شد. 
بعد از افتتاح رسمی آن الین تریدینگ در 

دی ماه سال جاری، در حال حاضر سازمان 
بورس مجوز الزم را به کارگزاری ها برای 
ــاب آناین داده است و تنها  افتتاح حس
ــه از محصوالت دو  ــای ک کارگزاریی ه
ــرکت مذکور استفاده می کنند، مجوز  ش
ــرد. این در  ــت خواهند ک ــن دریاف آنای
ــور طبیعی تمامی  ــت که به ط  حالی اس
سرمایه گذاران اینترنتی که در چند سال 
گذشته مشغول به فعالیت هستند، حساب 

آناین افتتاح خواهند کرد. 
بر اساس این گزارش در حال حاضر 15 
ــرکت کارگزاری از مشتریان شرکت  ش
تدبیر پرداز هستند که این تعداد در حال 
ــزاران از  ــت و ما بقی کارگ ــش اس افزای
ــتفاده  ــرکت رایان هم افزا اس نرم افزار ش

می کنند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 
گفت که این منطقه توان و ظرفیت تبدیل 
ــور را دارد.  ــدن به قطب ترانزیتی کش ش
ــاره  عباداله کامکار در گفتگو با ایرنا با اش
ــب منطقه اقتصادی  به ظرفیت های مناس
ــلفچگان افزود: این منطقه می تواند به  س
عنوان یکی از مهم ترین مراکز ترانزیتی و 
تجاری داخل و خارج تبدیل شود وکمک 
ــیاری به رشد و توسعه اقتصادی کند.  بس
به اعتقاد این مقام مسئول، پیشرفت منطقه 
سلفچگان موجب فراهم شدن بستر حضور 
ــرمایه گذاران داخلی و خارجی در این  س
منطقه شده است. کامکار با تأکید بر تأمین 
هرچه سریع تر و کارآمدتر زیر ساخت های 
مورد نیاز در این منطقه با هدف توسعه و 
ــتان قم افزود: تدارک  ــد اقتصادی اس رش

زیر ساخت ها نیازمند همکاری و تعامل 
ــئوالن استان است که باید  همه جانبه مس
ــوند. وی با اشاره  ــیر یکدل ش در این مس
ــتاندارد در این منطقه  ــه حضور دفتر اس ب
ــز گفت: با ایجاد پنجره واحد تجاری و  نی
 تکمیل زیرساخت ها ظرفیت مطلوبی برای 
ــده است. مدیر  ــرمایه گذاران فراهم ش س
ــلفچگان عنوان کرد:  عامل منطقه ویژه س
پنجره واحد تجاری به دلیل نیاز و مراجعه 
ــای مختلفی چون  ــان با بخش ه متقاضی
استاندارد، بازرگانی و حمل و نقل و پایانه ها 
و برای سهولت بیشتر افراد و سرمایه گذاران 
راه اندازی شده است. کامکار ادامه داد: این 
واحد با جلوگیری از ترددهای غیرضروری 
مراجعان بیشترین نیاز سرمایه گذاران را در 

این منطقه پاسخ می دهد. 

با گذشت یک 
هفته از افتتاح 
رسمي معامالت 
آن الین سهام؛ 

تعداد 
کاربران به 
حدود 7 
هزار نفر 

رسید

منطقه 
سلفچگان 
ظرفيت 
قطب 

ترانزیتي 
کشور را 

دارد  

موضوع مناقصه: طراحي، ساخت و تولید و راه اندازي 6 اصله برج 
روشنایي گالوانیزه 18 متري بصورت تحویل در محل مطابق شرح 

خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.
قبول  مهلت   ،89/11/6 تاریخ  تا  حداکثر  اسناد:  دریافت  مهلت 
پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 89/11/7 و بازگشایي پاکات در مورخ 

89/11/9 مي باشد.
کلیه هزینه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفاکس: 4465858 )0361(

موضوع مناقصه: الیروبي چاه هاي جاذب سطح شهر و حومه خدماتي مطابق 
اسناد و مدارك مناقصه و شرح خدمات قرارداد.

پیشنهادات  قبول  مهلت  تاریخ 89/11/7،  تا  اسناد حداکثر  مهلت دریافت 
حداکثر تا تاریخ 89/11/9 و بازگشایي پاکات در ساعت 10 صبح مورخ 

89/11/11 مي باشد.
ضمناً کارفرما در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار و کلیه هزینه هاي 

چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس: 4465858 )0361( 

1- موضوع مناقصه: عملیات بهسازي کف کشتارگاه مطابق شرح خدمات مندرج در 
اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا مورخ 89/11/6 از اداره پیمان و رسیدگي 
واقع در خیابان اباذر،  ساختمان شهرداري.

3- مهلت قبول پیشنهادات: حداکثر تا تاریخ 89/11/7 بصورت الك و مهر شده و 
تحویل به دبیرخانه مرکزي.

4- بازگشایي پاکات: پیشنهادات رسیده در مورخ 89/11/9 در محل شهرداري کاشان 
باز و قرائت خواهد گردید.

5- کارفرما در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار و هزینه چاپ آگهي دو نوبت 
به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس: 4465858 )0361(

موضوع مناقصه: اجاره یك دستگاه گریدر کاترپیالر 12G و یا گریدر با سرعت و 
قدرت مشابه جهت استفاده در پروژه هاي راهسازي مطابق اسناد و مدارك مناقصه و 

شرح خدمات قرارداد.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 89/11/7، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا 
تاریخ 89/11/9 و بازگشایي پاکات در ساعت 10 صبح مورخ 89/11/11 مي باشد.

کلیه هزینه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس: 4465858  )0361(

اداره پيمان و رسيدگي
سعيد مدرس زاده  شهردار کاشان

اداره پيمان و رسيدگي
سعيد مدرس زاده  شهردار کاشان

اداره پيمان و رسيدگي
سعيد مدرس زاده  شهردار کاشان

اداره پيمان و رسيدگي
سعيد مدرس زاده  شهردار کاشان

آگهي مناقصه عمومي شماره 89/71

آگهي مناقصه عمومي شماره 89/81

آگهي مناقصه عمومي شماره 89/68 

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 89/32
مرحله سوم

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم
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ــور به تولید و فروش  درحال حاضر مجب
ــتیم و چاره ای جز این  صنایع دستی هس
ــه مالکیت مغازه های میدان  نداریم چراک
ــروط به  ــه صارم الدوله و مش امام موقوف
ــتند وگرنه به  ــتی هس فروش صنایع دس
ــازار و نبود  ــامان ب ــرایط نابه س ــل ش دلی
ــتی  ــی برای صنایع دس ــته های حمایت بس
ــم تا  ــری داده بودی ــر کارب ــون تغیی تاکن
ــگ  ــان را هماهن ــل و خرجم ــاید دخ  ش

کنیم.
ــده  بازار امام اصفهان به موزه ای تبدیل ش
ــده ای نزدیک  ــه در آین ــی ک برای اجناس
ــت  ــان را از دس ــت کاربری ش ــرار اس ق
بدهند. چرا که در بهترین فصل توریست 
ــگر خارجی خبری  ــق گردش ــم از رون  ه

نیست.
ــدن یارانه ها  ــوی دیگر با هدفمند ش از س
ــیاری از صنعتگران و هنرمندان صنایع  بس
ــه روی  ــغل و پیش ــر ش ــه تغیی ــتی ب دس
می آورند چرا که دخل و خرجشان با هم 

جور نیست. 
ــر امیدی به  ــت که دیگ ــن درحالی اس ای
ــعه صنایع  وعده های متولیان حفظ، توس

ــدارد  ــم وجود ن ــتی ه دس
ــروری و  ــه هنوز ض  چرا ک
ابتدایی ترین وعده های آنها 
)بیمه 7 درصدی صنعتگران 
ــده  نش محقق  هنرمندان(  و 

است. 
ــاز  ــرکان خاتم س ــواد ت ج
میدان امام با بیان این مطلب 
ــتی امام  که بازار صنایع دس
ــت  در بهترین فصل توریس
ــر می برد  ــه س ــود ب در رک
ــی گفت:  ــه میراث فرهنگ ب
بهترین  ــه  ژانوی ــه  اینک ــا  ب
ــمار  ــت به ش فصل توریس
امام  ــدان  می ــا  ام ــی رود،  م
ــت   اصفهان خالی از توریس

است.  
وی افزود: پشتوانه صنایع دستی، توریست 
ــد تولیدی هم  ــت. اگر توریست نباش اس
ــال حاضر با  ــرد. در ح ــورت نمی گی ص
ــدن یارانه ها و افزایش قیمت  هدفمند ش
ــراغ صنایع  ــده، دیگر کسی به س تمام ش
ــتی نخواهد آمد و در آینده ای نزدیک  دس

ــتی تنها موزه  ــع دس ــای صنای از مغازه ه
ــتی به جا می ماند.  ترکان در  صنایع دس
ــرد: در حال حاضر همان  ادامه تصریح ک
ــت که  فروش محدود هم به این دلیل اس
اجناس با کیفیت معمولی تولید می شود 
ــا کیفیت واقعی  ــر بخواهیم ب ــرا که اگ چ
تولید کنیم صنایع دستی از بین می رود. 

ــال اگر قلم کار  به عنوان مث
ــروش دارد به دلیل  هنوز ف
چاپی بودن آن است وگرنه 
ــم کار  ــت قل ــه پ ــک تیک ی
ــل 500 الی 600 هزار  حداق
تومان قیمت خواهد داشت.  
ــر اصفهانی که  ــن صنعتگ ای
ــه تولید  ــل ب ــل اندر نس نس
پرداخته اند،  ــتی  دس صنایع 
ــط  افزود: تنها فروش متوس
ــت  داخلی 13 روز عید اس
ــه در بقیه فصول هیچ  وگرن

فروشی وجود ندارد. 
ــندگان  درحال حاضر فروش
مجبور به ادامه فعالیت هستند 
چرا که مالکیت مغازه به نام 
ــرط  ــت و مالکیت آن نیز به ش اوقاف اس
ــغل  ــت و نمی توانند تغییر ش  کاربری اس

بدهند. 
ــتی به فکر موزه های  متولیان صنایع دس
ــند! درحالی که شرایط  صنایع دستی باش
ــود  ــی باعث می ش ــادی و اجتماع اقتص
صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی یکی 

ــه تولید خارج  ــس از دیگری از گردون  پ
شوند. 

ــتی  ــراغ از صنایع دس  به طوری که اگر س
ــدودی بیش  ــا ح ــهری بگیریم ت ــر ش ه
ــهر  ش آن  ــتی  دس ــع  صنای از  ــی  نیم از 
ــده و دیگر کاربری گذشته را  ــوخ ش  منس

ندارد. 
ــتر تولید کنندگان  ــود که بیش گفته می ش
ــه دلیل  ــتی ب ــع دس ــازندگان صنای و س
ــا  ــد و ی ــن رفته ان ــن از بی ــت س کهول
ــوزش  ــد و آم ــوان تولی ــر ت ــه دیگ  اینک

ندارند. 
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــتی قدمتی طوالنی  رشته های صنایع دس
را پشت سر نهاده اند و از سویی مختص 
ــهر و یک قوم هستند و با منسوخ  یک ش
شدن آنها گویی هویت و پیشینه آن شهر 

از بین خواهد رفت. 
ــوخ  منس ــته های  رش ــر  حاض ــال  درح
ــدن  ــا امکانی برای زنده ش ــده نه تنه ش
ــی از آن ها برای  ــد بلکه نمونه های ندارن
ــم وجود  ــل آینده ه ــه نس ــاندن ب  شناس

ندارد.

میراث فرهنگی

 استقبال از خانه صنایع دستي ایران 
پيش بيني ها را برهم زد

ــدات  تولی و  ــام  اق ــروش  ف ــزان  می
ــده در  ــش درآم ــه نمای ــتی ب صنایع دس
ــتی ایران خارج از پیش  خانه صنایع دس
ــش بوده  ــت بخ ــیار رضای ــی و بس  بین

است. 
ــور در این باره  معاون صنایع دستی کش
به میراث آریا، گفت: خانه صنایع دستی 
ــت  ــابق معاون ــل س ــه در مح ــران ک ای
ــور راه اندازی شد در  صنایع دستی کش
ــرای نمایش بهترین  ــی ب گام اول فرصت

تولیدات فراهم کرده است. 
ــه کرد: محصوالت  تهمینه دانیالی اضاف
ــه  ــل عرض ــن مح ــتی در ای صنایع دس
ــوند، بلکه زمینه ها برای  مستقیم نمی ش
ــال  ــری تولیدات و ارس ــفارش پذی س
ــده  ــداران فراهم ش ــگان برای خری  رای

است. 
ــتی ادامه داد: تبلیغات  معاون صنایع دس
ــن  ــف در ای ــاد مختل ــانه ها در ابع رس
ــن معرفی فعالیت های  مدت کوتاه ضم
ــتقبال  اس ــران،  ای ــتی  ــه صنایع دس خان
ــته  ــه همراه داش ــز ب ــدات را نی  از تولی

است.

ــر اینکه  ــا تأکید ب ــئول ب ــن مقام مس ای
ــناخت  ــه روز بر ش ــبختانه روز ب خوش
ــش و عرضه  ــن مرکز نمای ــردم از ای م
ــتر می شود، ــتی بیش  تولیدات صنایع دس

ــه  ــگاه خان ــات جای ــرای اثب ــزود: ب اف
ــان  زم ــد  نیازمن ــران،  ای ــتی  صنایع دس
ــتـــرده تر  گس ــات  تبلیغـــ و  ــتر   بیش

هستیم. 
ــناد  دانیالی افزود: با راه اندازی مرکز اس
ــش بینی  ــران پی ــتی ای ــه صنایع دس خان
ــجویان و استادان  حضور گسترده دانش
رشته های مرتبط را داریم که رویکردی 
مناسب در پیوند این دو بخش به شمار 

می آید. 
ــود  ــا وج ـــــت: بـــ ــان داش  وی بیــ
و  ــتگاه ها  دس ــدگان  نماین ــه   مراجع
ارگان های مختلف به خانه صنایع دستی 
ــمی  ــه زودی با مکاتبات رس ــران، ب ای
ــرای  ــازمان ها ب ــا و س ــی نهاده از تمام
ــداری  ــکان و خری ــن م ــور در ای حض
ــن  ــدا در آیی ــور اه ــه منظ ــدات ب تولی
ــه عمل ــوت ب ــف دع ــم مختل  و مراس

می آوریم. 

ــئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و  مس
ــگری نایین از ایجاد تور گردشگری  گردش
ــنایی با 30 اثر تاریخی و شاهکار  برای آش
ــده ای نزدیک  ــهر نایین در آین معماری ش
ــود مدنیان در گفتگو با ایرنا  خبر داد. محم
ــال اخیر تعدادی  اظهار داشت: در چند س
ــن مرمت و احیاء  ــار تاریخی مهم نایی از آث
شده که الزم است این بناها و شاهکارهای 
ــگران داخلی و خارجی  معماری به گردش
ــود. وی تصریح  ــی ش ــه بهتر معرف هرچ
ــه افزایش  ــن تور با توجه ب ــرد: ایجاد ای ک
ــگران و لزوم معرفی هر یک  تعداد گردش
ــتان و با همکاری  از آثار متنوع این شهرس
ــراث فرهنگی  ــت داران می ــن دوس انجم
ــده ای نزدیک اجرایی خواهد   نایین در آین
ــن تور دو محور  ــد. مدنیان افزود: در ای ش
ــامل بافت  ــی نایین ش ــی و فرهنگ تاریخ
 تاریخی و محمدیه نایین در نظر گرفته شده
ــت. وی خاطرنشان کرد: بافت تاریخی  اس
ــن آغاز  ــجد جامع نایی ــهر نایین از مس ش
می شود و تا دروازه تاریخی چهل دختران 
ــه وی در این  ــد یافت. به گفت ادامه خواه
ــن، محله های  ــوزه تاریخی نایی ــیر، م مس
تاریخی، حسینیه های تاریخی، نارین قلعه 
ــهر،  به عنوان قدیمی ترین بنای تاریخی ش

بازار تاریخی، آب انبار، ساباط ها، خانه های 
ــی و حصار و  ــاجد تاریخ ــی، مس تاریخ
ــد.  ــهر معرفی خواهد ش ــای ش دروازه ه
ساباط ها به کوچه ها و گذرهای سرپوشیده 
می گویند که انسان را از گرما و تابش نور 
خورشید و بادهای گرم موسمی در امان نگه 

می داشت.
ــور تاریخی  ــیر مح ــاره مس ــان درب  مدنی
گردشگری محمدیه نایین گفت: گردشگران 
این محور از یکی از شاهکارهای معماری 
ــهر نایین که در چند سال اخیر مرمت و  ش
احیاء شده یعنی آسیاب آبی ریگاره محمدیه 
ــیاب  بازدید می کنند. به گفته وی این آس
ــیار مهم تاریخی است که در  از بناهای بس
ــرار دارد و طول آن  عمق 30 متری زمین ق
بیش از 150 متر است. مدنیان افزود: در این 
تور نمایشگاه های صنایع دستی، هنر های 
ــنتی و کارگاه های عبابافی محمدیه نیز  س
ــورد بازدید قرار خواهد گرفت. وی ابراز  م
امیدواری کرد که مسئوالن شهرستان نایین 
ــکاری کنند تا  ــرای اجرای این طرح هم ب
بتوان هر چه بهتر شهر هزاره های تاریخی 
را معرفی کرد. شهرستان نایین با 40 هزار نفر 
جمعیت در 140 کیلومتری شرق اصفهان 

قرار دارد.

مدیرعامل انجمن دوست داران آثار و مفاخر 
ــرانه  نوش آباد، از بی اثرماندن اقدام خودس
ــرای تخریب بلندترین گنبد این  عده ای ب
ــوش آباد خبر  ــزده محمد ن ــع در امام واق
ــید جعفر فاطمی در گفتگو با ایرنا   داد. س
گفت: عده ای به قصد تخریب بقعه امامزاده 
ــردم کردند که با  ــد، اقدام به تهییج م محم
مدیریت مسئوالن اجرایی شهرستان آران و 
بیدگل، این نقشه شوم آنان خنثی شد. وی 
افزود: سرعت عمل به موقع مسئوالن به ویژه 
نیروی انتظامی نوش آباد، میراث فرهنگی، 
فرمانداری، اداره اطاعات و دادگستری آران 
ــع از هر اقدامی برای تخریب  و بیدگل مان
ــد کرد: از  ــد. وی تأکی ــن اثر تاریخی ش ای

بهمن سال گذشته تاکنون، این سومین مرتبه 
است که گنبد امامزاده محمد مورد تعرض 
خودسرانه گروهی معدود قرار گرفته است. 
ــه وی، بقعه امامزاده محمد از جمله  به گفت
آثار تاریخی است که پس از بازدید مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان، عملیات مرمت آن در آذرماه 
ــت. وی اظهار  ــال جاری آغاز شده اس س
داشت: این عملیات در مرحله سبک سازی 
ــده در  گنبد قراردارد و طبق توافق انجام ش
ــید.  مدت 3 ماه به بهره برداری خواهد رس
بقعه امامزاده محمد نوش آباد، از آثار دوره 
صفویه است که در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسیده است.

تور آشنایي با 30 اثر تاریخي 
در نایين ایجاد مي شود 

مدیرعامل انجمن دوست داران آثار و مفاخر نوش آباد:

اقدام خودسرانه تخریب
امامزاده محمد نوش آباد، بي اثر ماند 

فرش دست بافت کوله پشتی

نیازمند توجه جدي

تولید و فروش صنایع دستي را اجبار حفظ کرده نه عشق  

میراثي فرهنگي 

ش  فر
تنها  ایرانی  بافت  دست 

ــت بلکه  ــک صنعت نیس ی
ــی تاریخ کهن و میراث فرهنگی  معرف

ــت که سالیان درازی سفره های پر برکت خود را  ملتی اس
بر روی آن می انداختند و گرمای خانواده را درکلبه عشق 
ــاس می کردند.  وجود خود بر روی نقش و نگار آن احس
ــه گزارش ایرنا، فرش در فرهنگ ایرانی از جایگاه واالیی  ب
برخوردار است. ایرانیان از گذشته تا به امروز، سعی و تاش 
ــه تمیز و پاکیزه نگاه دارند و  می کردند که فرش را همیش
ــتند تا  ــی به ندرت با کفش به روی فرش پا می گذاش حت
جایی که فرش زیبا و خوش آب و رنگ را، نمایانگر حیثیت 
و آبروی صاحبخانه ایرانی قلمداد می کردند. براین اساس 
فرش دستبافت را نباید فقط به عنوان یک نوع از اقساط کاال 
ــاب آورد بلکه بخشی ازهویت وآرمانی دانست که  به حس
ــه ها و احساس های زیبا شناختی  برگرفته از تخیل، اندیش
ــت. فرش دستبافت شکوفایی افکار و احساس  ایرانیان اس
ــت که با قدم گذاشتن در عمق معنا و با الهام  هنرمندی اس
گیری از جهان پیرامون خود و با استفاده از هوش و خاقیت 
ــود، رنگ ها و زیبایی ها را در قالب طرحی بیان  خاص خ

می کند. 

ــال 1949 در  ــتبافت ایران در س قدیمی ترین فرش دس
ــناس  ــتان ش دومین مرحله کاوش های )رودنکو( باس
ــک از دل تاریخ بیرون آمد.  ــی، در منطقه پازیری روس
ــبت این اکتشاف، درسال  رودنکو در کتابی که به مناس
1953 در روسیه منتشر ساخت آن فرش را کار ایران و 
قدیمی ترین فرش ایران در دنیا معرفی کرد. وی نوشت: 
بدون اینکه بتوانیم به طورحتم بگوییم این فرش کار کدام 
یک از سرزمین ماد، پارت )خراسان قدیم( یا پارس 
ــور و پارچه هایی که در  ــت. تاریخ فرش مذک اس
پازیریک کشف شد به قرن پنجم و یا اوایل قرن 
چهارم پیش از میاد بازمی گشت. در روی 
ــک، ریزه کاری های مختلف  فرش پازیری
ــب ها، در نقوش  ــرز گره زدن دم اس و ط
برجسته تخت جمشید نیز دیده می شود و 
حتی در تاریخ فرش ایران اعتای این هنر 
اصیل را در دوران مغول، در قرن 13 و 14 
میادی شاهد هستیم. مغول های صحرا 
گرد که با نخ و پشم گوسفندان آشنایند 
ــه و خورجین  ــود، بافندگان گب و خ
رنگ ها  ــتند.  هس اسب 
ــع  بدی ــای  نقش ه و 
ــرزمین  که یادآور س
ــل بوده و  گل و بلب
ــر آن  ــان را ب ایلخان
ــته تا کاخ های  داش
ــا آن آذین کنند.  ــود را ب خ
ــترش نقش های  پس از آن گس
ــازان خان در  ــه در زمان غ ــوری فرش ایران ک مینیات
ــد. اما در  ــال 1524- 1307میادی به اوج خود می رس س
ــاطین صفوی  ــی قالی ایران در دوران س ــع اوج طای واق
ــب اول و شاه عباس  ــاه طهماس به ویژه زمان حاکمیت ش
ــه هزار تخته  ــن دوران حدود س ــر رخ می دهد. از ای کبی
ــای بزرگ جهان و یا  ــه یادگارمانده که در موزه ه فرش ب
ــوند. در تاریخ  ــنتی نگهداری می ش  در مجموعه های س
ــمردن  ــه نقل از همادوران گردیزی در برش زین االخبار ب
ــلطان محمود غزنوی به یوسف قورخان از  هدیه های س
فرش های گران مایه ارمنی و قالی های اویسی سخن گفته 
شده و یا در تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی در شرح مجلسی 
از سلطان محمود غزنوی در اوایل قرن پنجم می نویسد که 
این صفه را به قالی های رومی آراسته بودند و حتی در باب 
آل بویه نیز گفته شده که این حکومت در پیشرفت توسعه 

صنعت قالی بافی سهم فراوانی داشته است. 
قالی بافی تصویری پیشینه ای بسیار دراز مدت دارد که به 
ــام بازمی گردد، مشخصات قالی پازیریک که  پیش از اس
قدیمی ترین قالی جهان است از جنبه های فراوان تصویری 

برخوردار بوده است که با ایجاد تحول های مذهبی و با روی 
ــتین دولت شیعه مذهب، صفوی، نقش های  آوردن نخس
هنری به تدریج جایگزین تصاویرهای گوناگون شد. دراثر 
پرویز تناولی دسته بندی های قالیچه این چنین آورده شده: 
ــاهی،  ــنگ ش ــاهی با ریز گروه هوش قالیچه های نقش ش
ــی و... قالیچه های  ــیدی، شاپوری، شاه عباس تخت جمش
داستانی با زیر گروه داستان رستم، داستان رستم و سهراب، 
ــتم و اکوان دیو و... قالیچه قصه های قرآنی با  ــتان رس  داس
ــتان قربانی کردن اسماعیل به دست ابراهیم  زیر گروه داس
ــیخ صنعان، نور  ــای دراویش، با زیر گروه ش و... قالیچه ه
علیشاه و... قالیچه های تصویری ارمنیان با زیر گروه داود و 
ساسون، قالیچه های نقش عشایری با زیر گروه ایات لر و 
 بختیاری، کرد ها، بلوچ ها و... قالیچه هایی از تصاویر زنان، 
قالیچه هایی از تصاویر جانوران. قالیچه های تصویری ایران 
اثر پرویز تناولی کتاب مهمی است که بسیار ارزشمند هنر 
و صنعت قالی بافی ایران را غنای هنری بخشده است و اما 
بافنده قالی که در هر دوره از دل و جان گره زدن و بافتن را 
بدون حاضر شدن در کاس درس و دانشگاه با تمام وجود 
ــازه، گره آهنگ آوازه، گره صبح، گره  یاد می گیرد. گره س
ــنگ مرادی کرمانی، در فیلم  روزه، گره ماهه، گره آه. هوش
گره می گوید: هنر از آن مقوله ای است که وقتی انجامش 
می دهی می آفرینی، همان موقع مزدش را می گیری، زیرا 
در همان وقت از کاری که می کنی لذت می بری و از پوسته 
خودت بیرون می آیی. به سراغ بازاریان رفتیم. یکی از تولید 
کنندگان فرش دستبافت نایین در خصوص این فرش گفت: 
فرش نایین از تخته ای 1/5 متری تا هزار و پانصد متری بافته 
می شود، که در رنگ های کرم، آبی، سرمه ای و الکی است 

و الیاف آن نیز از پشم و نخ است. 
حسن کاظمی معتقد بود: فرش دست بافت دیگر از جایگاه 
و عزت خود برخوردار نیست و افرادی سود جو به راحتی 
عزت و ارزش فرش دستبافت را خراب کرده اند. فروشنده 
ــان نیز از ثابت نبودن قیمت فرش در  فرش دستبافت کاش
ــی از علت های رکود بازار  ــخن گفت و آن را یک بازار س
ــان از 1/5 تا 24 متر و از پشم  ــت و افزود: فرش کاش دانس
و نخ بافته می شود که رنگ آن الکی و کرم است. حسین 
ــر عرضه صادرات در  ــان عاوه ب توانگر افزود: فرش کاش
ایران نیز برای مصرف داخلی مورد استقبال قرار می گیرد 
و ناگفته نماند که در حال حاضر فرش های ماشینی داخلی 
نیز یکی از رقیب های این میراث هنری به حساب می آیند 
و می توان گفت که تا حدودی هنر و هنرمندان را با مشکل 

رو به رو کرده اند. 
به گفته وی، در بازارهای جهانی قیمت فرش عرضه شده 
ــت اما فرش ایران با افزایش و کاهش  به صورت ثابت اس
قیمت رو به رو است. وی گفت: ما در عرصه صادرات نیاز 
به بازاریاب های خوب و قوی داریم که بتوانند بازار فرش 
ایران را در اروپا به حرکت و رونق بیندازد و تا این کار انجام 
نگیرد تغییری در سرنوشت فرش دستبافت نخواهیم داشت. 
ــینی کاشان نیز عدم  مدیر یکی از کارخانه های فرش ماش
ــر بافت فرش در این کارگاه های صنعتی را یکی  نظارت ب
ــینی و در نهایت پر زرق و  از دالیل بی کیفیتی فرش ماش
 برق جلوه دادن این فرش ها کنار فرش دستبافت دانست و 
ــتر  ــود بیش گفت: نخ هایی که در این فرش ها بافته می ش
ــود که پس از  ــتگاه داده می ش تقلبی و با الی کمتر به دس

ــو از اندازه فرش کاسته می شود. یکی از بافندگان  شستش
ــتبافت نیز ازکم درآمدی این قشر سخن گفت و  فرش دس
ــزود: من تأمین زندگی ام از این راه می گذرد که در حال  اف
ــده ام. مریم صالحی  ــکل نقدینگی مواجه ش حاضر با مش
ــت این دار گذاشته ام  تصریح کرد: من جوانی ام را در پش

ولی هنوز حتی بیمه نشده ام.
ــد وی با میزان خرید او در بازار  به گفته این هنرمند، درآم
هماهنگ نیست و هر روز با افزایش قیمت مواد اولیه و از 
طرفی دیگر با رکود بازار فروش فرش رو به رو است. نایب 
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستبافت اصفهان 
ــا تمام بحران های به وجود  نیز در این خصوص گفت: ب
ــتبافت، این هنر هنوز جایگاه خود  آمده در بازار فرش دس
را از دست نداده است. محمد پور قدیری افزود: هنر فرش 
ــتبافت زائیده فکر و اندیشه هنرمند ایرانی است و هنر  دس
ایرانی در مسیر پر پیچ و خم تاریخ به آسانی به دست نیامده 
که با چند بحران و چالش از پیشرفت این هنر نا امید شویم. 
ــه وجود آمده در صنعت فرش  وی یکی از چالش های ب
ــتاد  ــت و افزود: برخی از اس را بافنده های تک بافت دانس
کارهای اصفهانی، یک نوع از مواد اولیه همراه با یک نقشه 
ــری از اطاعات کلی در اختیار بافنده های خود  و یک س
ــب با سلیقه بازار  قرار می دهند که این گونه طراحی مناس

امروز نیست. 
ــه و طرحی جدید همسو با حفظ فرهنگ و  ــی نقش بررس
ــنت غنی فرش ایران می تواند در کارگاه های کوچک و  س
ــور تا کارگاه های بزرگ را کارآفرینی کند.  تک بافت کش
وی تأکید کرد: هنوز بافنده های ما با سلیقه های خودشان 
بافندگی می کنند، در حالی که برای رقابت با بازار جهانی 
عاوه بر حفظ هنر ایرانی باید بتوانیم با رقبای جهانی خود 
نیز از لحاظ طرح و رنگ رقابت کنیم. نایب رئیس اتحادیه 
صنف فروشندگان فرش دستبافت اصفهان گفت:  مواد اولیه 
خالص و مرغوب نقش به سزایی در کیفیت فرش دستبافت 
دارد که متأسفانه برخی افراد سودجو با استفاده از مواد تقلبی 

لطمه بسیار زیادی به کیفیت فرش می زنند. 
قدیری تصریح کرد: هماهنگی و هم دلی بین تولید کننده ها 
ــت که تا حد قابل  ــنده ها یکی از برنامه هایی اس و فروش
ــتفاده مواد نامرغوب در بافت هنر جلوگیری  توجهی از اس
می کند و شناخت به روز و بهتری را نسبت به بازار داخلی 

و خارجی به ارمغان می آورد. 
وی گفت: برای هدفمند شدن برنامه های پیشنهادی و رفع 
چالش ها از صنعت فرش به تازگی مرکز ملی فرش ایران 
ــان در بازارهای داخلی و  تأسیس شده که با نظر کارشناس
خارجی در بهبود تولید و عرضه صنعت فرش امیدواری هایی 
حاصل شده است. نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
فرش دستبافت اصفهان با اشاره به پتانسیل های موجود در 
نمایشگاه های فرش گفت: خوشبختانه در اصفهان نمایشگاه 

بین المللی در تمام عرصه ها حضور فعال دارد. 
به گفته وی نمایشگاه  بین المللی در بخش صادرات بسیار 
فرصت مناسب و به جایی برای معرفی تاجران و در نهایت 
ــه بازارهای بین المللی  ــتر محصوالت ایرانی ب عرضه بیش
ــر در بین تاجران و تولید  ــت. پورقدیری تأکید کرد: اگ اس
کنندگانی که در نمایشگاه حضور پیدا می کنند هماهنگی از 
نظر کیفیت و قیمت وجود داشته باشد ما موفقیت بیشتری 

خواهیم داشت. 

تحدید حدود اختصاصي
10/288 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ یکباب اطاق و پس اطاق در کوي پائین کامو که طبق پرونده ثبتي بنام 
آقاي احمد اربابي فرزند غامحسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه تاریخ 1389/11/20 در 
ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز 
بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا 
سي روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضایي گواهي تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 89/10/23
م الف/ 13938                                                                                نوروز- کفیل ثبت اسناد و اماک جوشقان
 

ابالغ رأي
10/342 کاسه پرونده: 89-207 ح ش 35، شماره دادنامه: 460-89/9/22،  مرجع رسیدگي: شعبه سي و پنج شوراي حل 
اختاف اصفهان، خواهان: آقاي مهدي محمدي آشیاني فرزند قدیرعلي بنشاني اصفهان، خ سیمین،  خ باغ زیار، مجتمع 
نگین طبقه اول، خوانده: آقاي محمدعلي شفیعي امجدي فرزند نعمت اله بنشاني اصفهان خ ارتش خ بهداري لشکر،  کوچه 
شهید تاجیک پاک 9 طبقه همکف آدرس خوانده مجهول المکان مي باشد. خواسته: مبلغ پنج میلیون ریال بابت رسید 
عادي مورخه 1387/6/31 به انضمام خسارت هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید )1387/9/15(  
لغایت اجراي حکم. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعام و به شرح آتي 

مبادرت بصدور رأي مي نماید:
رأي قاضي شورا

دعوي آقاي مهدي محمدي آشیاني فرزند قدیرعلي بطرفیت آقاي محمدعلي شفیعي امجدي فرزند نعمت اله بخواسته 
مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه رسید عادي مورخه 1387/6/31 با توجه آگهي و نشر وقت رسیدگي در روزنامه 
کثیراالنتشار نسل فردا به تاریخ 89/6/22 به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر 
دلیلي حضور نیافته و دلیلي که اعام برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 30/000 ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 1387/9/15 تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعامي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر و اعام 

مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي به این مرجع خواهد بود.
م الف/ 13618                                                                          شعبه 35 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

حصر وراثت
10/343 خانم لیا اکبري داراي شناسنامه شماره 13390 به شرح دادخواست به کاسه 89-4551 ح 10 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا اکبري بشناسنامه 14 در تاریخ 89/6/7 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر و همسر 
ــر مرحوم، 2- اکرم اکبري ش ش 26709 دختر مرحوم، 3- لیا  ــامي زیر: 1- محمود اکبري ش ش 26708 پس به اس
اکبري ش ش 13390 دختر مرحوم، 4- فهیمه اکبري ش ش 0-127020010 دختر مرحوم، 5- خیرالنساء عسگراني 
دهقي ش ش 13 همسر مرحوم. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي   مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
م الف/ 14255                                                                        شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

10/349 کاسه: 89-958 ش 23، وقت رسیدگي: مورخه 89/11/26 ساعت 5 عصر، خواهان: منوچهر فتاحي صادق 
آبادي فرزند عبدالحسین، خوانده: یزدان حسن زاده فرزند رضا،  خواسته: مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال اجور معوقه از 
مورخ 88/7/15 لغایت 89/8/20 و قبوض خدمات شهري شامل آب و برق و گاز و تلفن و مطلق خسارات قانوني، 
خواهان دادخواستي تسلیم شعبه 23 شوراي حل اختاف اصفهان نموده است لذا وقت رسیدگي تعیین و به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شعبه 23 شوراي حل اختاف و همچنین به تجویز ماده 
73 آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهي ظرف مدت یکماه به دفتر شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران مجتمع شماره یک شوراهاي 
حل اختاف اصفهان مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر اعام شده نیز حاضر شود. چنانچه بعداً اباغي به وسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

 

خواهد بود.
م الف/ 14328                                                                          شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

ابالغ رأي
ــوراي  ــعبه 18 ش ــیدگي: ش ــع رس ــه: 1099-89/10/21، مرج ــماره دادنام ــده: 89-149، ش ــه پرون 10/350 کاس
ــهر- بلوار نظام- مجتمع  ــپاهان ش ــاني: س ــوي رحیمي، نش ــید عزت اله موس حل اختاف اصفهان، خواهان:  س
ــاورز، فعاً مجهول  ــاني: بلوار کش ــوي دهاقاني، نش ــیدمرتضي موس ــوم واحد D3، خوانده: س ــار 7- طبقه س به
ــورتي اعضاي  ــت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش ــکار: با عنای ــته: مطالبه اجور معوقه، گردش المکان، خواس
ــدور رأي  ــي مبادرت بص ــرح آت ــتعانت از خداوند متعال بش ــیدگي با اس ــن اعام ختم رس ــورا، ضم ــرم ش  محت

مي نماید:
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي خواهان بطرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته مطالبه اجور معوقه طبق قرارداد مورخه 87/9/4 بعاوه 
خسارات قانوني،  با عنایت به محتویات پرونده، ماحظه قرارداد اجاره، دستور تخلیه مورخه 89/2/4 صادرده از این شعبه، 
اظهارات خواهان طي صورتجلسه 89/10/21، شورا دعواي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 490 
قانون مدني و مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م و ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اجور معوقه و مبلغ سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي در حق خواهان 
صادر و اعام مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي در این شعبه و ظرف 20 روز پس 

از انقضاي مهلت واخواهي قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 14324                                                                          شعبه 18 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

ابالغ رأي
10/351 شماره دادنامه: 8909970350901292، شماره پرونده: 8809980350900519، شماره بایگاني شعبه: 880519، 
خواهان: آقاي مسعود اریانیا با وکالت  آقاي علیرضا حمزه به نشاني بلوار وحید حد فاصل پل وحید و خ باغ دریاچه 
ساختمان تجاري اداري امین طبقه اول مؤسسه حقوقي عدل گستر، خواندگان: 1- بانک ملي اصفهان به نشاني خ شهید 
بهشتي، 2- آقاي ناصر مرادي به نشاني خ شیخ بهایي جنب بن بست بهاره پ 156 طبقه فوقاني دندانپزشکي، 3- آقاي 
احمد خادمي به نشاني خ هزار جریب خ فني حرفه اي کوي گل ها شیریني فروشي میخک، 4- آقاي مصلحي محمد به 
نشاني خ امیرکبیر خ دانش بنگاه آهن سپاس، 5- آقاي محمد علینقیان به نشاني خ عباس آباد، نرسیده به تأمین اجتماعي 
کوچه 12 درب روبرو، 6- آقاي علي شیخ صراف به نشاني خ هزار جریب کوي جدید استادان پ 6، 7- آقاي حمید تیغ 
بخش، 8- آقاي علیرضا جعفري همگي به نشاني خ آپادانا دوم اتحادیه صنف آهن فروشان، 9- آقاي مرتضي موسوي به 
نشاني بلوار بوستان سعدي جنب رستوران ثاني کوچه سروش پ 35 زنگ اول، 10- آقاي بهزاد کهساریان به نشاني بلوار 
آئینه خانه جنب خ جهانگیرخان قشقایي، 11- آقاي اسماعیل فانیان به نشاني خ چهارباغ خواجو جنب بانک ملي کوي 
وصال شیرازي پ 10، 12- آقاي جمال هرندي به نشاني خ جي اول خ شهید رجایي سمت چپ کوچه ملت، 13- آقاي 
مصطفي علینقیان به نشاني خ ابوذر نرسیده به استخر ابوذر کوچه عندلیب سمت چپ درب سبز رنگ، 14- آقاي رسول 
زرکش به نشاني خ امام خمیني خ دانش بنگاه آهن سپاس، 15- آقاي رسول عکافیان به نشاني خ آپادانا دوم اتحادیه صنف 
آهن فروشان اصفهان، 16- آقاي رضا پاکروان به نشاني خ میرداماد بن بست گلزار ابتداي کوچه درب اول سمت چپ، 
17- آقاي امیر علینقیان به نشاني خ عباس آباد نرسیده به تأمین اجتماعي کوچه 12، 18- آقاي مهدي ملکوتي به نشاني 
خ پروین نرسیده به چهارراه صباحي طبقه دوم بیمه آسیا، 19- آقاي یزدانمهر شهروز به نشاني خ نظر غربي روبروي 
مانتوسراي اشراف، مغازه آهن فروشي یزدانمهر، 20- بانک سپه به نشاني خ دکتر شهید بهشتي، 21- آقاي قاسم جابریان 
به نشاني خ 15 خرداد نبش پامنار پاساژ ایران زمین دفتر حسن جباریان، 22- آقاي فرهاد تحویلیان به نشاني خ نظر غربي 

ساختمان اشکان طبقه همکف، 23- بانک ملت با وکالت  آقاي مهدي جهانبخش هرندي به نشاني چهار راه شیخ صدوق 
اول شیخ صدوق شمالي ط 3 ساختمان گالري شیخ صدوق، 24- آقاي کامران هرندي به نشاني خ امیرکبیر جنب بانک 
تجارت درب سفیدرنگ بزرگ گاراژ مانند، 25- آقاي مهرداد سعید بخش به نشاني خ میر بین پل هوایي شیخ صدوق و 
چهارراه قشقایي مقابل مغازه پن پن سه سوت، 26- آقاي داوود اریانیا به نشاني خ دکتر بهشتي جنب گاراژ آباده فروشگاه 
تکنیک ابزار، خواسته: اعام ورشکستگي، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگي را 

اعام و بشرح ذیل مبادرت به انشاء رأي مي نماید.
رأي دادگاه

ــعود آریانیا با وکالت آقاي علیرضا حمزه به طرفیت خواندگان آقایان 1- کامران هرندي، 2- محمد  دعوي آقاي مس
علینقیان 3- بهزاد کهساریان، 4- مهرداد سعیدبخش،  5- اسماعیل فانیان، 6- رسول زرکش، 7- رسول عکافیان، 8- فرهاد 
تحویلیان، 9- سید مهدي ملکوتي، 10- ناصر مرادي، 11- مصطفي علینقیان، 12- امیر علینقیان، 13- رضا پاکروان، 
14- علیرضا جعفري، 15- جمال هرندي، 16- علي شیخ طرف،  17- احمد خادمي، 18- یزدانمهر شهروز، 19- محمد 
مصلحي، 20- مرتضي موسوي، 21- قاسم جابریان، 22- داوود آریانیا، 23- حمید تیغ بخش، 24- بانک ملي اصفهان، 
25- بانک ملت اصفهان، 26- بانک سپه اصفهان بخواسته صدور حکم به ورشکستگي و تعیین تاریخ توقف میباشد، با 
توجه به اینکه خواهان به شغل معامات آهن اشتغال داشته است و مدارک ارائه شده مبین این امر میباشد و با توجه به 
پروانه کسب ارائه شده تاجر بودن خواهان محرز است و نظر به اینکه مشارالیه متوقف از پرداخت دیون و تعهدات خود 
شده است و تاجر بمحض توقف از پرداخت دیون متعارف و عدم توانایي جهت پرداخت آنها ورشکسته تلقي مي گردد 
و با توجه به ایراد خواندگان مبني بر اینکه شعبه 11 دادگاه عمومي قبًا  به موضوع رسیدگي کرده و موضوع داراي اعتبار 
امر مختومه مي باشد که ایراد فوق بلحاظ اینکه دادگاه قرار صادر کرده و در ماهیت امر اظهارنظر نکرده وارد نمي باشد و 
با توجه به نظریه کارشناس حسابداري که خواهان را متوقف از پرداخت دیون خود را اعام کرده است و تاریخ توقف 
را 1387/8/6 اعام داشته است و دفاعیات غیرمؤثر خواندگان دادگاه دعوي را وارد دانسته به استناد مواد 412 و 433 و 
536 قانون تجارت و مواد 1 و 198 قانون آیین دادرسي مدني حکم بر ورشکستگي خواهان صادر و اعام مي کند و 
تاریخ توقف وي از پرداخت دیون را 1387/8/6 تعیین مي کند حکم صادر شده موقتاً قابل اجرا بوده و اداره تصفیه امور 
ورشکسته بافاصله باید نسبت به مهر و موم اموال و دارائي ها ورشکسته اقدام و اقدامات اولیه جهت شروع عملیات 
تصفیه را بعمل آورد حکم صادر شده نسبت به خواندگان ردیف 1 و 4 و 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 17 و 20 و 23 و 24 
و 25 و 26 حضوري و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهي است و نسبت به سایرین غیابي و ظرف 
بیست روز قابل واخواهي در این دادگاه مي باشد. نسبت به سایر طلبکاران احتمالي غیر از خواندگان پرونده مقرر مي داند 
از تاریخ اعان حکم در جراید قابل اعتراض در این دادگاه مي باشد. دعوي نسبت به خواندگان ردیف 3 و 10 و 13 و 
15 و 16 و 21 با توجه به استرداد دادخواست نسبت به آنها به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسي مدني قرار 

ابطال دادخواست صادر و اعام مي گردد.
م الف/ 14223                                                            اصاني- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومي  حقوقي اصفهان
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شهداد مرتجی:
هيچ استرسی 
ندارم

این پيروزی را 
به بازماندگان 
سانحه هوایی 
تقدیم می کنيم 

کیوان صادقی: 
هر دو تيم از هم 
شناخت دارند

زاینده رود  
ــن(  ــم ذوب آه ــال تی ــر هندب ــی )گل ــهداد مرتج  ش
گفت: تاکنون نزدیک 28 مسابقه مقابل سپاهانی ها به میدان 
ــتادن درون  ــی برای ایس ــن نظر هیچ استرس ــه ام و از ای رفت

دروازه تیم محبوبم ندارم.
ــاظ آمادگی روحی و  ــکر تیم از لح وی ادامه داد: خدا را ش
ــر می برد و با آمدن بازیکنان  روانی در موقعیت خوبی به س

اهل یوگساوی انگیزه مضاعفی به تیم تزریق شده است.
ــیا اظهار  ــگاه های آس ــای جام باش ــورد رقابت ه  وی در م
ــت: ما رقابت ها را خوب آغاز کردیم اما در مرحله نیمه  داش
ــتیم به فینال این رقابت ها راه  ــتباه داوری نتوانس نهایی با اش
ــم و به نظر من تا حدودی ناکامی در این رقابت ها روی  یابی

بازی بچه ها در دو دیدار تأثیر گذاشته است.
ــا از  ــپاریم ت ــرات بس ــه خاط ــا را ب ــد آن بازی ه ــی بای ول
ــی در پایان  ــهداد مرتج ــویم. ش ــور غافل نش  لیگ برتر کش
اضافه کرد: تماشاگران اصفهانی تیم ذوب آهن فقط تیم خود 

را تشویق کنند و به بازیکنان حریف احترام بگذارند.

ــران مقابل عراق  ــازی تیم ملی ای ــواد نکونام درباره ب ج
گفت: بازی بسیار سختی بود، اما بازیکنان با تمام وجود 
ــت  ــن بازی به میدان رفتند و پیروزی را به دس ــاش در ای و ت
ــران تبریک می گویم.  ــت را به مردم ای ــد که این موفقی آوردن
ــانحه هوایی  ــام ادامه داد: این پیروزی را به بازماندگان س نکون
ــت است که ما در ایران نبودیم، اما  ارومیه تقدیم می کنیم. درس
اینجا دلمان با هموطنانمان بود و این پیروزی را از همین جا به 
آنها تقدیم می کنم. ستاره ایران که در تیم فوتبال اوساسونا توپ 
می زند، درباره عملکرد ملی پوشان مقابل عراق گفت: نیمه اول 
ــیار خوبی انجام دادیم و نیمه دوم هم با احتیاط بازی  بازی بس
ــیار  ــم بازی را کنترل کنیم. عراق تیم بس ــعی کردی کردیم و س
ــتگاهی  ــه دوم در ضربه های ایس ــا در نیم ــود و م ــی ب خوب
ــتیم که بتوانیم باز هم گلزنی کنیم، اما  فرصت های زیادی داش
ــت رفت، به هر حال خوشحالم که سه امتیاز  موقعیت ها از دس
ــؤال که آیا پیروزی  ــخ به این س بازی را گرفتیم. نکونام در پاس
ــت: نه، به ــت، گف ــه معنای صعود از گروه اس ــل عراق ب  مقاب

هیچ وجه این مسأله صحت ندارد. 

زاینده رود  
ــابقه های  تیم هندبال ذوب آهن اصفهان روز جمعه در مس
هفته سوم لیگ برتر کشور در سالن صفائیه میهمان سپاهان خواهد 
بود. کیوان صادقی )سرمربی ذوب آهن( وضعیت تیمش را مطلوب 
ــت و گفت: همه بچه ها از بردی که مقابل نماینده کرمان به  دانس
ــف و طراوت خاصی تمرین  ــت آوردند با روحیه ای مضاع دس
می کنند و تنها هانی زمانی از تیم ما مصدوم است. وی ادامه داد: 
ــته ما نفرات اصلی خود را در اختیار نداشتیم و  در دو بازی گذش
ــابقه های سخت  این دو دیدار به عاوه دیدار روز جمعه، از مس
ــاب می آید و به عقیده من در دو بازی گذشته  ذوب آهن به حس
نتیجه های مطلوبی کسب کردیم. وی به بازی با سپاهان اشاره کرد 
و اظهار داشت: این بازی خیلی زیبا خواهد شد. هر دو تیم شناخت 
کافی از هم دارند و ما برای بازی جوانمردانه پا به میدان خواهیم 
گذاشت و امیدواریم دو تیم، هندبالی تماشاگر پسندی را به نمایش 
بگذارند. کیوان صادقی اضافه کرد: امسال همه تیم های لیگ برتری 
خوب هستند و اگر دور رفت را با موفقیت پشت سر بگذاریم در 

بازی های برگشت کارمان آسان تر خواهد شد.

خبر

فوتسال

مهدی سلطانی راد

ــرمربی توزین الکتریک که با حضور همسرش در جایگاه ویژه دیدار با  س
حفاری روز متفاوتی را سپری کرد، در پایان دیدار تیمش مقابل ملی حفاری 
ــان برای این پیروزی  ــه بر حفاری از 100 درصد توانم ــت: ما برای غلب گف
ــابقه ملی نیز دارند به این  ــتفاده از بازیکنان جوان که س بهره بردیم و با اس
ــتفاده از بازیکنان ذخیره  ــت پیدا کردیم. والدژورویچ در مورد اس مهم دس
ــه به اختاف امتیاز زیاد و  ــر مهدیار در لحظه های پایانی گفت: با توج نظی
ــای پایانی به آرمان زنگنه و مهدیار میدان دادم تا آنها نیز بتوانند  در لحظه ه
میدان لیگ برتر را تجربه کنند تا در آینده به جایگاهی خوب در ترکیب تیم 
 دست پیدا کنند. وی در مورد اعتراض هایش به نحوه داوری در طول بازی 
گفت: من به اعتراض به داوری پس از پایان بازی عادت ندارم و سعی می کنم 
در طول بازی و از کنار زمین با صحبت با داوران یکدیگر را قانع کنیم. والد 
در مورد محمد حسن زاده و بازی خوب او در این دیدار اظهار داشت: حسن 
زاده مانند بازی های قبلی ما بسیار عالی ظاهر شد. او از قدرت جوانی خود به 
خوبی بهره می گیرد و امیدوارم با افزایش تجربه های خود تا پایان مسابقه ها 
یار و مددکار ما برای رسیدن به جایگاه درخور شأن تیمش باشد. ژورویچ در 
پایان و در مورد حضور همسرش در جایگاه ویژه به نکته های جالبی اشاره 
کرد: من امروز با دیدن همسرم در جایگاه حسابی غافلگیر شدم. اغراق نیست 
اگر بگویم حضور او به من روحیه و انرژی مضاعفی بخشید تا در کنار زمین 
به خوبی تیمم را هدایت کنم. به نظرم او نیز در برد امروز ما شریک است. جا 
دارد به مسئوالن توزین الکتریک و همچنین سالن پیشنهاد کنم تا جایگاهی 
نیز برای حضور خانم های عاقه مند در سالن کتابچی تعبیه کنند تا آنها نیز 
بتوانند از تماشای یک مسابقه سوپر لیگ لذت ببرند زیرا ما به هر شهری که 

می رویم حضور تماشاگران خانم را به عینه می بینیم. 

ورزش

زاینده رود  
ــابفه های فوتبال جام ملت های آسیا  در ادامه مس
ــاعت 16:45 در ورزشگاه الریان به  از گروه B، اردن س

مصاف عربستان خواهد رفت. 
ــگفتی را رقم  ــت خود اولین ش اردنی ها در بازی نخس
ــک متوقف  ــاوی یک بر ی ــم ژاپن را با تس ــد و تی زدن

کردند.
این تیم گل تساوی را در دقایق پایانی از سامورایی های 
ــدودی به صعود از این گروه  ــی دریافت کرد و تا ح آب
ــد. اما عربستان در بازی نه چندان قابل قبول  امیدوار ش
ــیون  ــوریه واگذار کرد تا فدراس یک بر 2 بازی را به س
ــوند و پسیرو  ــریع دست به کار ش ــور عربستان س کش
ــوک مثبتی در تیم  ــرمربی این تیم را اخراج کند تا ش س

ایجاد شود. 
ــتان گل های خود را  ــن را اضافه کرد که عربس باید ای
ــیون فوتبال  ــئوالن فدراس ــی دریافت کرد و مس تصادف
ــور می بایست فرصت بیشتری به این سرمربی  این کش
پرتغالی می دانند. این مربی پنجاه ساله سابقه مربیگری 
در تیم های الهال عربستان و پاناتیناکوس یونان را در 
ــیرو در سال 2009 به جای الجوهر  کارنامه داشت. پس
ــی هدایت تیم عربستان نشست و اکنون که وی  بر کرس
اخراج شده ناصرالجوهر به جای او هدایت شاهین های 
سبز را مقابل اردن به عهده دارد. نقشی که این مربی در 
حال حاضر باید ایفا کند این است که اعتماد به نفس را 

به این تیم بازگرداند. 
ــتان مقابل اردن  ــت یا تساوی عربس در صورت شکس
ــیا  ــی با جام ملت های آس ــم وداع زود هنگام ــن تی ای
ــوریه در  ــاعت 19:45 ژاپن و س ــد. از س ــد داش خواه
 ورزشگاه قطر اسپورت رو در روی هم خواهند ایستاد 
خوشبین ترین هواداران تیم سوریه هم باور نمی کردند 
تیمشان عربستان را شکست دهد، حال هواداران به این 
تیم امیدوار شدند و در این مسابقه از آنها کسب حداقل 
ــکلی  ــتند تا برای صعود هیچ مش امتیاز را خواهان هس

نداشته باشند. 
ــط پیروزی  ــی در این بازی فق ــز با زاکرون ــا نی ژاپنی ه
ــت به  ــوریه دس ــد منتظر ماند س ــه بای ــد ک می خواهن
غول کشی خواهد زد تا راه خود برای حضور در مرحله 

بعدی را هموار کند؟ 
ــن  ــیا از دور اول ای ــال آس ــای فوتب ــن قدرت ه در بی
ــترالیا،  ــای اس ــی تیم ه ــه گروه ــابقه ها در مرحل  مس
ــتند.  ــد حریفان خود گذش ــی و ایران از س ــره جنوب ک
ــم کوبید.کره جنوبی  ــترالیا با چهار گل هند را دره اس
ــز با  ــران نی ــت داد و ای ــن را شکس ــک بحری ــر ی 2 ب
ــراق را از پیش رو  ــب دیرینه اش ع ــن نتیجه رقی همی
ــورمان مقابل  ــروزی کش ــیزدهمین پی ــا س ــت ت برداش
ــتر ایرانیان  ــادی بیش  عراق رقم بخورد و این موجب ش

شد.

جواد خلیفه سلطانی

ــل و با توجه  ــال و اندی قب  از حدود یک س
ــتانداری به  ــر در اس ــخص ذاک به حضور ش
ــام اجرایی و نماینده دولت  عنوان باالترین مق
ــترده و ارزشمند  ــتان، تاش های گس در اس
ــکل و یا  ــا حل مش ــه ب ــتمری در رابط و مس

ــدودی کهنه  ــا ح ــده و ت ــکل های پیچی مش
ورزشگاه نقش جهان آغاز گردید کمتر کسی 
ــغله های کاری جناب استاندار  با توجه به مش
ــان تا بدین اندازه خود پیگیر  فکر می کرد ایش
ــگاه که درحال حاضر مهم  مسائل این ورزش
ــه و نیاز ورزش و فوتبال اصفهان  ترین دغدغ

است باشند که صد البته منطق و انصاف حکم 
ــت جامعه ورزش و فوتبال  می کند از این باب
قدردان شخص ایشان باشد. بی شک کسانی 
که مسائل ورزشگاه نقش جهان ظرف حداقل 
دو دهه گذشته را پیگیری کرده اند و در جریان 
ریز مسائل و مشکل ها و همچنین چگونگی 
ــتادیوم فوتبال در  ــی اس ــروع کار و جانمای ش

ــتند، خوب  کل زمین های این مجموعه هس
ــدای از بحث های اولیه در رابطه  می دانند ج
با احداث این مجموعه که نام اولیه آن دهکده 
ــصت گام های  المپیک بود، در اواخر دهه ش
ــی و اصلی پروژه عظیم دهکده المپیک  اساس
که ورزشگاه 75000 نفری نقش جهان یکی از 

موارد آن بود از سال 72 و هم زمان با انتخاب 
ــردار سرتیپ حاج اکبر ترکان در این پروژه  س
برداشته شد، به گونه ای که به اعتقاد بسیاری 
از آگاهان و دست اندرکاران ورزش استان که 
ــائل دهکده المپیک را  ظرف دو دهه اخیر مس
ــال های 72 تا  از نزدیک رهگیری کرده اند س
75 را باید اوج تاش، برنامه ریزی و کار برای 
امور تملک زمین ها، سازماندهی امور، برنامه 
ریزی و عملیاتی کردن کل امور دهکده المپیک 
و استادیوم نقش جهان دانست که اوج آنها را 
ــتقیم رئیس جمهور وقت  باید در حضور مس
ــور در این دهکده و برگزاری جلسه برای  کش
ــت. در طول سال های  ــائل دانس پیگیری مس
72 تا 75سردار ترکان مدیریت وقت مؤسسه 
فرهنگی ورزشی نقش جهان برای جلب توجه 
مقام ها و مسئوالن عالی رتبه و همچنین عامه 
مردم به سمت و سوی ضرورت احداث یک 
مجموعه ورزشی کامل یا همان دهکده المپیک 
ــار کارهای  ــرد. در گام اول و در کن ــاش ک ت
سازماندهی برنامه ریزی و عملیاتی، زمین های 
ــیاری از این مجموعه را به صورت موقت  بس
با هموار نمودن آن، نصب تیرک های دروازه، 
ــتی موقت و  ــرویس های بهداش ــداث س اح
ــاده ولی  ــرویس دهی س قابل قبول و یک س
ضروری آماده استفاده خیل عظیم عامه مردم به 
خصوص جوانان برای ورزش فوتبال محله ها 
نماید، به گونه ای که در طول سال های 72تا 
ــدازی ده ها زمین  ــاهد احداث و راه ان 75 ش
ــب در یکی از محروم ترین ولی  فوتبال مناس

مستعدترین مناطق شهر بودیم، به گونه ای که 
در بیشتر روزها به خصوص ایام تعطیل چیزی 
ــا 2000نفر به صورت خودجوش  بین 1000ت
در این زمین ها به ورزش فوتبال می پرداختند. 
البته در کنار احداث زمین های فوتبال ساخت 

ــت موتورسواری و  و راه اندازی پیس
ــواری و زمین گلف نیز جلب  مانژس

توجه می کرد.
ــات مردمی، کار  ــار این خدم در کن
ــداث یک  ــات اح ــی و مطالع بررس
دهکده المپیک مدرن و عظیم مطابق 
با استاندارهای روز دنیا با بهره جستن 
از اساتید دانشگاه ها و کارشناسان هم 
ــد که در این رابطه باید به  شروع ش
تهیه و چاپ چندین جلد کتاب قطور 
از کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی که 
ــی این کارها  ــتوانه خوب و علم پش
ــاره نمود. از نکته های جالب  بود اش
ــه تاش  ــأله باید ب ــن مس ــه ای توج
ــئول ساخت  برای یافتن طراح و مس
مجموعه آزادی در سال های قبل از 
ــاره کرد تا با بهره جستن  انقاب اش
از تجربه های او مسئوالن بتوانند بهتر 
از همیشه کار احداث این دهکده را 

پیش برند که در همین راستا باید گفت پس از 
چندین ماه تاش آنها موفق شدند اردالن، طراح 
مجموعه ورزشی آزادی را در کشور کویت پیدا 
کرده و او را به اصفهان دعوت کنند. که حضور 
ــک خوبی برای طرح مطالعاتی این  اردالن کم

ــتادیوم 75000نفری  ــی اس دهکده و جانمای
ــود، از نکته های جالب کار که  نقش جهان ب
فکر می کنم کمتر مسئولی در حال حاضر در 
جریان آن باشد جانمایی ورزشگاه نقش جهان 
ــه هوایی مسیر خیابان قدیمی و  در امتداد نقش
کهن چهارباغ شهر اصفهان است. 
ــدیم تا  حقایق فوق را یادآور ش
ــتاندار  ــاب آقای اس بگوییم جن
جناب آقای مدیرکل منطق حکم 
ــما  می کند حاال که با تاش ش
روزنه های امید برای تکمیل این 
ــگاه جوانه زده برای بهره  ورزش
ــتن از تجربه های ارزشمند  جس
مسئوالن و دست اندرکاران اولیه 
این پروژه عظیم که استادیوم نقش 
جهان تنها یکی از ده ها مورد آن 
ــمت آنها بروید و با  است، به س
ــاوره با آنها بهتر و  دعوت و مش
ــر امور  ــی تر از قبل پیگی اساس
ــدید. باید از تجربه مسئوالن  ش
ــده المپیک  ــه دهک ــوز اولی دلس
ــئوالن اولیه  ــتفاده نمود و مس اس
دهکده شخص سردار ترکان هم 
باید با وجود مشغله های کاری 
ــنگین صنعتی و اقتصادی تجارب خودش  س
ــد تا به یاری  ــئوالن قرار ده را در اختیار مس
ــل این  ــکل ها و تکمی ــاهد حل مش ــدا ش خ
ــگاه که به حق نیاز اولیه فوتبال ما است   ورزش

باشیم.

همراه با جام

والدژورویچ: 
حضور همسرم قوت قلب من در این 

پیروزی بود

قابل توجه آقای استاندار و مدیرکل تربیت بدنی 

باید به سراغ مسئوالن اولیه نقش جهان رفت

ناصرالجوهر به دنبال اولین پیروزی 
غول کش در مصاف با 

سامورایی های آبی 

گزارشمصاحبه

ابراهیم زاده:
نظم و ساماندهی خوبی در ذوب آهن 

حاکم است
زاینده رود  

ــم فوتبال  ــاق و با دانش تی ــرمربی با اخ ــم زاده، س ــور ابراهی  منص
ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار زاینده رود اظهار داشت: در باشگاه ذوب 
ــگاه سازماندهی بسیار  ــت و این باش آهن نظم و انضباط خاصی حاکم اس
ــگاه در سال های اخیر  ــئوالن باش خوبی دارد. وی با توصیف عملکرد مس
ــخن گفت و افزود:  ــئوالن بلند پایه ذوب آهن س ــگاه و مس از اعتماد باش
ــن و دیگر همکارانم در  ــال اخیر برای م ــت هایی که در یکی دو س موفقی
ــت که  ــده مرهون همین اطمینان و اعتمادی اس کادر فنی و تیم حاصل ش
ــبت به من دارند. وی با اشاره به جایگاه  ــگاه و هواداران نس مقام های باش
رفیع فوتبال اصفهان به ویژه تیم ذوب آهن در کشور اظهار داشت: اصفهان 
طی سال های اخیر همیشه از لحاظ درجه بندی در سطح کشور از جایگاه 
ــداد نفرات زیادی از اصفهان در تیم های ملی  ــی برخوردار بوده و تع خوب
عضویت پیدا کرده اند که در حقیقت حاصل تاش و زحمت های مربیان 
ــازندگی و پایه بوده است. ابراهیم زاده تصریح کرد: به طور قطع  در امر س
ــن زمینه حرف اول را می زنند، ضمن  ــپاهان در ای و یقین ذوب آهن و س
ــاحلی ذوب آهن هم به جایگاه  ــان کنم تیم فوتبال س ــه باید خاطرنش اینک
ــیایی  ــت پیدا کرده و به عنوان نماینده ایران در بازی های آس ویژه ای دس
ــتگی و قابلیت های خود را به منصه ظهور درآورده که نمایانگر این  شایس
ــه حرکت های  ــت ک حقیقت اس
ــیار خوبی در فوتبال اصفهان  بس
ــگاه های ذوب آهن  به ویژه باش
ــپاهان به اجرا درآمده است.  و س
منصور ابراهیم زاده که ثابت کرده 
ــد و ترقی  ــازی و رش در بهینه س
فوتبال اصفهان نقش اساسی ایفا 
نموده با ابراز خرسندی از کسب 
ــانزدهم در فوتبال جهان،  مقام ش
ــا فرموده و بعد  ــن توفیق را به وی عط ــد که ای ــکرگزار ش ابتدا خدا را ش
ــیار  ــتم و بس با تواضع و فروتنی خاصی گفت: افتخار می کنم ایرانی هس
ــده. سرمربی ذوب آهن  ــحالم که این مقام نصیب یک فرد ایرانی ش خوش
ــت و متعلق به تمام آحاد  افزود: به اعتقاد من این افتخار مال من تنها نیس
ــد و تعلق  ــه ورزش و تمام هموطنان عزیزم می باش ــردم به ویژه جامع م
ــتند، به خصوص به  ــه با من همکاری داش ــان و مربیانی ک ــه مدرس دارد ب
ــوتان فوتبال و من این عنوان را تقدیم می کنم به پدر و مادرم که  پیشکس
ــوق من بوده اند و با بزرگواری این شرایط را برای من فراهم  همواره مش
ــه خانواده ام که حامی من بوده اند و با  ــرده اند. همچنین اهدا می کنم ب ک

صبر و حوصله مرا با تمام مشغله ای که دارم تحمل می کنند.
این موفقیت تعلق دارد به تماشاگران و هواداران همیشه همراه رسانه ها که 
ــتا دارند، همکارانی که از هیچ کوشش و تاشی  ــی در این راس نقش اساس
ــت به تمامی بازیکنانی که در این  ــتند و در نهایت متعلق اس فروگذار نیس
ــد و از همه باالتر تقدیم  ــه تیم را یاری داده ان ــال های اخیر غیرتمندان س
ــتند و بهترین  ــه من اعتماد کامل داش ــگاه ذوب آهن که ب ــم به باش می کن

امکانات و تسهیات را برای بهبود کارمان فراهم کرده بودند.
ــورمان در جام ملت های  ــن موفقیت تیم ملی کش ــرمربی تیم ذوب آه س
ــه پیروزی های خوبی  ــدوارم تیم ملی ب ــود و افزود: امی ــیا را آرزو نم آس
ــدن وضعیت فوتبال ایران فراهم  ــت پیدا کند تا زمینه را برای بهتر ش  دس

نمایند.

هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال ایران 
دلیران اصفهان در انتظار شکست 

پرسپولیس 
پژمان سلطانی 

ــار دیدار دیگر  ــروز با انجام چه ــور ام ــال کش ــت و یکم لیگ برتر فوتس هفته بیس
ــروز صفه به ترتیب به  ــای اصفهانی فوالد ماهان و فی ــد و تیم ه پیگیری خواهد ش
ــند دیگر تیم اصفهانی  ــپولیس می روند. صنایع گیتی پس  مصاف کیش ایر قم و پرس
ــن هفته متوالی با قرعه  ــال برای دومی ــا برنامه ریزی عجیب و غرییب کمیته فوتس ب
استراحت رو به رو شده است. هم اکنون که به جدول نگاه می کنیم یک تیم 20 بازی، 
ــط 17 بازی انجام داده اند که در نوع  ــار تیم 19 بازی، 3 تیم 18 بازی و 4 تیم فق چه

خودش قابل توجه و بحث است.
کیش ایر، قربانی دیگر برای قهرمانی 

تیم فوالد ماهان در سالن پیروزی شهر گنبدهای فیروزه ای میزبان کیش ایر قم است. 
ــابقه همانند دیگر دیدارها ساعت 16 آغاز می شود. هر دو تیم در بازی خود  این مس
مقابل حریفان با کسب 3 امتیاز به شهرستان بازگشتند. ماهان پس از تساوی ناعادالنه 
در اصفهان مقابل شهید منصوری در هفته نوزدهم تیم لبنیات ارژن را در شیراز شکست 
داد و 33 امتیازی شد. نماینده قم نیز در دو هفته اخیر همانند حریفش نتیجه گرفته آنها 
در شهر مقدس قم مقابل علم و ادب با حساب 2 بر 2 متوقف شدند و در هفته بیستم 
5 به 3 بر میزبانش دبیری تبریز غلبه کردند. آنها در اصفهان کار بسیار دشواری دارند 
اما شاگردان حسین افضلی باید بدانند که بازیکنان کیش ایر با انگیزه باالیی در زمین 
حاضر می شوند. ماهان با 33 امتیاز در رده سوم و کیش ایر با 22 امتیاز در مکان هشتم 
جدول رده بندی قرار دارد. در فصل گذشته تا پایان هفته بیستم ماهان با 51 امتیاز در رده 
نخست قرار داشت و قمی ها با 18 امتیاز در رتبه دوازدهم جدول چهارده تیمی قرار 

داشتند که این نشان از افت تیم ماهان بوده وکیش ایر نیز سیر صعودی داشته است.
دلیران اصفهان در مصاف با سرخ پوشان پایتخت 

تیم پرسپولیس در پایتخت از فیروز صفه اصفهان پذیرایی می کند. شاگردان علیرضا 
افضل که در دو هفته متوالی 6 امتیاز را به دست آورده اند با روحیه ای مضاعف مقابل 
ــپولیس ایستادگی خواهند کرد. این تیم خود را یکی از مدعیان اصلی لیگ برتر  پرس
معرفی کرده و اگر غرور جوانی به آنها غلبه نکند شاید این مهم دور از دسترس نباشد. 
پرسپولیس دو هفته متوالی با قرعه استراحت رو به رو بوده و مربیان این تیم تا حدودی 
روی نقاط ضعف و قوت خود و تیم حریف کار کرده اند. ولی فیروز صفه تیمی است 
با برنامه و تاکتیک خاص که فوتسال را به خوبی بازی می کند. فیروز صفه هم اکنون با 
دو بازی کمتر 20 امتیازی است و در رده چهارم جدول رده بندی جای گرفته، این تیم 
در فصل گذشته تا پایان هفته بیستم در رده نهم جا خوش کرده بود. قرمزپوشان فصل 

قبل در لیگ برتر حضور نداشتند.
تکنیک حفاری، بالی جان ارژن 

ــتاد. نماینده اهواز که  تیم تکنیکی حفاری رو در روی لبنیات ارژن فارس خواهد ایس
 در هفته گذشته دست به کار بزرگی زد و در قرچک تیم شهید منصوری را با حساب
4 بر 4 متوقف کرد؛ میزبان ارژنی است که در شیراز نتیجه را به ماهان واگذار کرد. بعید 
به نظر می رسد که ارژن برای حفاری مشکل ایجاد کند. ملی حفاری با 21 امتیاز در رده 
نهم ایستاده که نسبت به سال گذشته 6 رده سقوط کرده، ارژن هم با 30 امتیاز در رده 

پنجم قرار گرفته که نسبت به فصل گذشته 5 رده سیر صعودی داشته است.
قلعه عقاب ها مصاف نقره داغ ها 

تیم فوتسال گسترش فوالد تبریز در قلعه عقاب ها میهمان راه ساری خواهد بود. هر 
ــدند. نماینده تبریز 2 بر 3 بازی را به  ــتم مغلوب حریفان خود ش دو تیم در هفته بیس
ــاری نیز در اصفهان به دلیران این شهر )فیروز صفه(  علم و ادب واگذار کرد و راه س
باخت و گسترش فوالد یک رده و ساروی ها دو رتبه سقوط کردند. هم اکنون شاگردان 
خوراکچی در رده ششم قرار دارند و تیم راه نیز در مکان دهم جدول رده بندی جای 
گرفته است. گسترش فوالد در سال قبل در مکان هشتم و راه ساری نیز یک رده باالتر 

از حریفش در جدول رده بندی جای داشت.

در داربی اصفهان
میزبان فاتح خواهد شد یا میهمان؟

اصغر قلندری

در شرایطی که ورزش اصفهان با مشکل های فراوانی دست به گریبان گیر 
ــده، هر روز از یک گوشه آن خبرهای ناباورانه و  ــت و پر از چالش ش اس
ناخوشایند تغییر و تحول در برخی از هیأت های ورزشی به گوش می رسد 
ــاره و راه حل فقط به فکر  ــیدن چ ــئوالن ورزش هم به جای اندیش  و مس
ــویه   جا به جایی کارکنان اداره کل و تغییر در مدیریت هیأت ها و گاه تس
ــتند و مرتب آمار این روند افزایش می یابد.  ــخصی هس ــاب های ش حس
ــالن  ــی مانند س ــئوالن از تکمیل و راه اندازی مکان های مهم و اساس مس
ــت به منظور ترمیم و بازسازی به حالت تعطیل  ــالی اس هندبال که چند س
ــوالد مبارکه به ناچار  ــئوالن تیم ف ــده غافل مانده اند تا جایی که مس  درآم
ــی صفائیه مبارکه  ــتند را در مجموعه ورزش ــان هس ــی که میزب ــازی های ب
ــدان به ورزش  ــادی از هواداران و عاقه من ــی کنند تا جمع زی ــزار م برگ
ــپاهان  ــل داربی ذوب آهن و س ــای مهم مث ــای بازی ه ــال از تماش هندب
ــی در جهت تکمیل و  ــیده گامی اساس ــد! آیا وقت آن نرس ــروم بمانن  مح
ــجادی اصفهان  ــگاه شهید س ــالن اختصاصی هندبال ورزش راه اندازی س
ــاز  ــاخت و س ــود؟ به خصوص آقای مدیرکلی که به کار س ــته ش  برداش
عاقه مند است و همواره سعی دارد پروژه های نیمه تمام را به اتمام رسانده 
ــان تاکنون که بیش از 9 ماه  ــه نام خود ثبت کند چرا از زمان حضورش و ب
 می گذرد قدمی برای تکمیل سالن اختصاصی هندبال شهر بزرگ اصفهان 
برنمی دارد؟! آیا به نظر ایشان دو باشگاه ذوب آهن و فوالد مبارکه سپاهان 
ــورمان هستند شایستگی استفاده از چنین سالنی  که ویترین افتخارهای کش
ــب پایتخت فرهنگی و تمدن  ــهر زیبا و تاریخی اصفهان که لق در قلب ش
ــون این موضوع  ــد ندارند؟! صحبت پیرام ــامی را یدک می کش ایران اس
ــب دیگری موکول می کنیم و اما  ــیار است که به آینده و فرصت مناس بس
ــاس ترین بازی این  ــی اصفهان که در حقیقت حکم مهم ترین و حس دارب
ــگاه های برتر کشور را دارد به همین دلیل به  ــابقه های لیگ باش فصل مس
ــه 24 دی ماه جاری در  ــپاهان روز جمع ــگاه فوالد مبارکه س میزبانی باش
ــه دور از جنجال و  ــود که امیدواریم ب ــالن صفائیه مبارکه برگزار می ش س
ــیه باشد و بازیکنان هر دو تیم با روح جوانمردی یکی از زیباترین و   حاش

تماشایی ترین بازی های خود را به نمایش درآورند.
ــایان ذکر است که سبزپوشان ذوب آهن در هفته اول میهمان کرمانی ها  ش
ــاوی 23 به 23 مقابل مس کرمان متوقف شدند و با کسب  بودند که با تس
ــهرداری زرند  ــتند اما در بازی مقابل تیم ش ــک امتیاز به اصفهان بازگش ی
ــگاه ملت برگزار شد با  ــالن مرحوم حسن رهنمای ورزش کرمان که در س

نتیجه 23 بر 19 به اولین پیروزی و کسب 2 امتیاز دست پیدا کرد. 
در گفتگوی تلفنی که خبرنگار ما با کیوان صادقی سرمربی با تجربه میدان 
ــت، وی که خود سال ها در هندبال اصفهان  دیده و کاربلد ذوب آهن داش
ــناخت وافری روی تک تک هندبالیست ها دارد اظهار  بازی می کرد و ش
داشت: در این بازی هر تیمی قدر موقعیت ها را بداند و به حاشیه نرود و 
ــک پیروز میدان خواهد  فرامین کادر فنی را مو به مو به اجرا درآورد بی ش
بود. ضمن اینکه مسئوالن باشگاه و کادر فنی سعی کرده اند زمینه و انگیزه 
ــد یک  ــعی خواهد ش ــاءا... س برد در این بازی را فراهم کردهاند و ان ش
ــم و برای پیروزی جوانمردانه  ــی را به نمایش درآوری بازی زیبا و بی تنش
مبارزه نماییم. در چنین شرایطی طایی پوشان سپاهان طی دو هفته گذشته 
ــران را مغلوب کرده و با  ــیان ته ــه تیم های هپکوی اراک و پارس مقتدران
ــرده اند و فقط به پیروزی در  ــب 4 امتیاز در صدر جدول جاخوش ک کس
ــم ذوب آهن بعد از 2 بازی  ــند. ناگفته نماند که تی ــازی دربی می اندیش ب

هماهنگی های الزم را به دست آورده و انسجام تیمی پیدا کرده است.

باید از تجربه 
مسئوالن دلسوز 

اولیه دهکده 
المپیک استفاده 
نمود و مسئوالن 

اولیه دهکده 
شخص سردار 

ترکان هم باید با 
وجود مشغله های 

کاری سنگین 
صنعتی و اقتصادی 
تجارب خودش را 

در اختیار مسئوالن 
قرار دهد
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مرکزی، طبقه اول
پنج شنبه 23 دی 1389/ 8 صفر 1432/ شماره Thursday 13 January 2011         440 )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

 امام جواد )ع(:
با دل ها به سوی خداوند 
متعال آهنگ نمودن، رساتر 
از به زحمت انداختن اعضا 
با اعمال است.

1- مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مرمت 3 پروژه شهرستان تیران و کرون

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي به مبلغ 8/000/000 
ریال یا واریز به حساب شماره 2172620206000 بانك ملي ایران.

دارایي هاي  تملك  اعتبارات  محل  از  ریال   674/035/024 مبلغ  اولیه:  برآورد   -4
سرمایه اي برمبناي فهرست بهاي عملیات مرمتي سال 1389.

5- مدت اجراء: به مدت 4 ماه شمسي.
6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 89/10/25 لغایت تاریخ 89/10/29

7- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداري 89/11/9
8- تاریخ بازگشایي: رأس ساعت 14 بعدازظهر مورخ 89/11/10

9- محل دریافت، تحویل و بازگشایي پاکات: اصفهان خ مشتاق دوم، دفتر فني اداره 

 3 شماره  )ساختمان  اصفهان  استان  گردشگري  و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث  کل 
استانداري(
توضیحات: 

 به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایي که بعد از انقضاء 
مدت مقر  آگهي در مناقصه واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

 با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور، 
اینترنتي:  آدرس  به  مذکور  پایگاه  در  مي بایست  مناقصه  در  کنندگان  شرکت  کلیه 
»http://iets.mporg.ir« ثبت نام و کد کاربري دریافت و همراه پاکت هاي پیشنهادي 

خود تحویل نمایند.

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي(

اداره کل ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی 
دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان )نوبت دوم(

اداره امور پيمان ها و 
قراردادها

م الف/ 14263

* ضمانت نامه بانكی با واریز به حساب تملك دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213001( 
نزد بانك کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

اصفهان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  هزارجریب،  خیابان  مناقصه:  اسناد  دریافت  محل   -1
به  مناقصات کشور  اطالع رسانی  ملی  پایگاه  یا  و  اتاق 272  یا  اتاق 219  مناقصات،   دبیرخانه کمیسیون 

 http://iets.mporg.ir نشانی
یكشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  دوم  نوبت  آگهی  نشر  تاریخ  از  اسناد:  دریافت  مهلت   -2 

مورخ 89/10/26
و  مورخ 89/11/14  پنجشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  تاریخ 89/10/27  از  اسناد:  تحویل  مهلت   -3 

زمان بازگشایی روز یكشنبه مورخ 89/11/17 ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

5- از مشارکت کنندگان در این مناقصه ارزیابی کیفی و فنی بعمل می آید.
6- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

نوبت اول 89/10/22 و نوبت دوم: 89/10/23

موضوع مناقصهردیف
نوع و شماره 

مناقصه
مبلغ برآورد )ریال(محل اجراء

محل تأمین 

اعتبار
مبناي برآورد

مدت اجرا 

)روز(
نوع سپردهواجدین شرایطمبلغ سپرده )ریال(

اجراي طرح شبكه کانال هاي آبیاري 3 و 1

4 اراضي کشاورزي روستاي خوبا

دو مرحله اي 

89/91
ملي7/338/318/825اصفهان

فهرست بهاي واحد پایه 

آبیاري و زهكشي سال 88
*اشخاص حقوقي داراي حداقل پایه و رتبه موردنیاز در رشته آب18028/700/000

اجراي طرح شبكه کانال هاي آبیاري 3 و 2

4 اراضي کشاورزي روستاي محسن آباد

یك مرحله اي 

89/92
ملي1/838/852/522برخوار

فهرست بهاي واحد پایه 

آبیاري و زهكشي سال 88
*اشخاص حقوقي داراي حداقل پایه و رتبه موردنیاز در رشته آب12012/500/000

خرید لوله پلي اتیلن و اتصاالت طرح لوله 3

گذاري شبكه فرعي آبیاري اراضي گورت

یك مرحله اي 

89/93
3011/000/000برآورد دستگاهملي-اصفهان

کارخانجات تولیدي یا اشخاص حقوقي داراي حداقل پایه و رتبه موردنیاز در رشته آب و 

دارندگان تأییدیه اجراي آبیاري تحت فشار از معاونت آب و خاك وزارت جهاد کشاورزي
*

روزی بود...

ــر کوروش در واقع  ــور حقوق بش منش
ــق هنرمندان  ــور موف ــانه هاي حض نش
ــنتي را در  ــاي س ــتي و هنره صنایع دس
ــته  ــته به نمایش گذاش ــاي گذش  قرن ه
است. معاون صنایع دستي کشور با اعام 
این خبر اظهار داشت:  منشور کوروش 
ــیح  ــاد مس ــش از می ــال 538 پی در س
ــاه بنیانگذار  ــوروش پادش ــه فرمان ک ب
ــدان آن  ــت هنرمن ــي و به دس هخامنش
زمان نگاشته شده است. تهمینه دانیالي 
تصریح کرد: نقوشي که با تدبیر و درایت 
صنعتگران از ترکیب دو هنر حکاکي و 
ــده، به طوري که نیمه  طراحي خلق ش
نخست آن از زبان رویداد نگاران بابلي 
ــخنان و  ــده و نیمه پایاني آن س نقش ش
ــتورات کوروش کبیر به خط میخي  دس
ــده است. وي افزود:  به  اکدي نوشته ش
ــک اثر هنري  ــور ی ــور حتم این منش ط
ــفال گونه است که نشانه هاي حضور  س
ــتي در قرن ها  موفق هنرمندان صنایع دس

پیش را به معرض نمایش مي گذارد. 
ــت:  ــان داش ــگاه بی ــتاد دانش ــن اس ای
ــوروش  ــور ک ــري چون منش ــق اث خل

ــه هنرهایي  ــت ک ــارن با دوراني اس مق
ــي،  طراح ــاري،  حج ــي،  نقاش ــون  چ
ــازي،  منبت کاري،  ــزکاري، چیني س فل
ــازي،  ــمه س نجاري، پارچه بافي، مجس
ــوزش داده ــگان آم ــدوزي به هم  قاب

 مي شد. 
ــور  دانیالي با بیان اینکه در حقیقت منش
کوروش از نظر معنوي بزرگترین نشانه 
ــگ ایراني  ــاري در فرهن ــه بردب روحی
ــته فرهنگ ایراني با  است، گفت:  گذش
ــنتي عجین  ــتي و هنرهاي س صنایع دس

بوده است. 
ــازمان  ــتي س به گفته معاون صنایع دس
ــته هر  ــور در گذش میراث فرهنگي کش
ــن و حرفه اي که  ــته ایم و هر ف چه داش
ــته هاي  ــاخه ها و رش به آن پرداختیم ش

صنایع دستي در آن مستتر بوده است. 
ــت: با تکیه بر  ــه اظهار داش وي در ادام
ــتي در  ــش و اهمیتي که هنرهاي دس نق
خلق این اثر ارزشمند تاریخي داشته اند 
ــم بازدیدکنندگان از  ــل عظی بازدید خی
ــتیم که  ــور کوروش را انتظار داش منش

خوشبختانه اتفاق افتاد.

منشور کوروش گواه روحیه بردباري 
در فرهنگ ایراني است 

یاد یاران یاد باد

ــریات و خبرگزاري ها  چندماه پیش، خبري در نش
ــاخت فیلمي درباره زندگي  ــد که از س ــر ش منتش

کوروش حکایت مي کرد. 
علي معلم، تهیه کنندگي این فیلم را برعهده داشت 
ــندگان هالیوودي و  و همان زمان از انتخاب نویس
 بازي »راسل کرو« در نقش کوروش کبیر سخن گفته 
ــدن طرح اولیه  بود. پس از ماه ها معلم به آماده ش
ــعود جعفري  ــاره و بیان مي کند: »مس این فیلم اش
ــوروش کبیر« را  ــم »ک ــرح اولیه فیل ــي، ط جوزان
ــاوران هالیوودي،  ــته اما الزم است تا از مش نوش
ــه این  ــاني ک ــه کس ــي و هم ــگران ایران پژوهش
ــته تاریخي را مي شناسند کمک  ــخصیت برجس ش
ــص به نگارش  ــا فیلمنامه اي، بي نق ــود ت گرفته ش
ــگران دعوت مي کند تا  درآید.« او از همه پژوهش
در این پروژه ملي، شرکت کنند و نتیجه تحقیقات 
ــن فیلم قرار  ــار تولیدکنندگان ای ــود را در اختی  خ

دهند. 
چرا که ساختن این فیلم، نیازمند سرمایه و عزمي 
ــت و باید به جنبه هاي مختلف شخصیت  ملي اس
کوروش در بعد مذهبي و تاریخي و اسطوره اي و 
ــود گرچه معلم، بیشتر در پي  حماسي پرداخته ش
ــي و اسطوره اي کوروش  ــان دادن وجه حماس نش

است اما نیم نگاهي هم به سایر ابعاد دارد. 
ــاختن فیلم  ــت که س ــم بر این باور اس ــي معل عل
ــرایط کنوني، موجب  ــوروش در ش ــي ک از زندگ
ــود و مي گوید: »ایرانیان، مردم  وحدت ملي مي ش

با فرهنگ و تمدن سازي بوده اند. 
ــتان و  ــا هنوز کار خاصي در ارتباط با ایران باس ام
سلسله هخامنشي صورت نگرفته است و ساخت 
ــا عنوان  ــه در قرآن ب ــاره کوروش ک ــي درب فیلم
ــتین بار  ــده و براي نخس ــن« از او یاد ش »ذوالقرنی
منشور حقوق بشر را تدوین کرده به شناخت بیشتر 

 مردم از این شخصیت تاریخي و ایجاد وحدت ملي 
مي انجامد.« 

این تهیه کننده و منتقد سینما در پاسخ به این که آیا 
قرار است راسل کرو، بازیگر نقش کوروش باشد 
بیان مي کند: »کرو و شان پن، بهترین گزینه ها براي 
ــوروش بودند اما برنامه بازیگران  بازي در فیلم ک
ــت.« به  ــده اس ــال 2013 چیده ش بین المللي تا س
ــور بازیگران مطرح دنیا به فروش  باور معلم حض
ــاي جهاني کمک  ــور آن در بازاره ــم و حض  فیل

مي کند.
 چرا که قرار است فیلم کوروش، همزمان با ایران، 
ــد. علي معلم با  ــته باش نمایش بین المللي هم داش
ــاخت فیلم کوروش  ــاره به باال بودن هزینه س اش
ــرمایه هاي  ــراي تولید این فیلم از س ــد:» ب مي گوی
ــود چرا که پروژه، پروژه اي  دولتي استفاده نمي ش

ملي است.«

پژوهشگران ایراني با همکاري مشاوران هالیوودي، فیلمنامه کوروش کبیر را مي نویسند  

ــته  ــي براین باورند که ادبیات و هنر در جوامع بس بعض
رشد مي کند برخي دیگر براین اند که شاهکارهاي ادبي 

در جوامع آزاد پدید مي آیند. 

ــروه دوم، جاي  ــي در گ ــال میرصادق جم
ــنایي با  ــال میرصادقي، آش ــرد. جم مي گی
ــتن  ــه نوش ــي را الزم ــول داستان نویس اص
ــتن داستان  مي داند و مي گوید: »براي نوش

باید با عناصر داستاني آشنا بود. 
ــنا با  ــي که در یک آدم نا آش ــرج و مرج ه
اصول داستان نویسي وجود دارد در کساني 
ــم  ــتند به چش ــنا هس ــه با این قواعد آش ک
ــن باورند  ــه بعضي برای ــورد. گرچ نمي خ
ــود  ــن اصول، موجب مي ش ــتن ای که دانس
نویسندگان از احساس خود فاصله بگیرند 

و خشک و رسمي بنویسند.« 
ــب« معتقد  ــاي ش ــان »درازن ــنده رم نویس
است»هر داستاني، ویژگي هاي خاص خود 
ــندگان، عناصر داستاني  را دارد و اگر نویس
ــه قالبي را انتخاب  ــند مي دانند چ را بشناس
ــندگي به دانش و آموزش  کنند چون نویس

بستگي دارد و نه خاقیت.
ــند که  ــان خوبي باش ــتان نویس ــاني مي توانند داس کس
ــته و به داستان، عاقه داشته باشند و آن را  پشتکار داش

بشناسند.« میرصادقي، گفته خود را با طرح این پرسش 
ــر آدم ها با هم تفاوت دارند؟ چرا  ادامه مي دهد که »مگ
ــتند و نه  ــاهکارها هس ــندگان آمریکایي، خالق ش نویس
ــیده اند که مي توان،  ــان؛ چون آنها به این باور رس ایرانی
ــگاهي برگزار  ــاي دانش ــت. کاس ه ــتن را آموخ نوش
ــلینجر،  ــندگي را آموزش مي دهند. س ــد و نویس مي کنن

خالق»ناتور دشت« از جمله همین افراد است.« 
میرصادقي همچنین به بازنویسي و دوباره خواني داستان 
باور دارد. او خود به دوباره خواني مجموعه داستان هاي 
»چشم هاي من خسته، مسفرهاي شب، شب هاي تماشا 
و گل زرد« پرداخته و تنها 20 اثر را براي انتشار دوباره 

انتخاب کرده است.  
نویسنده رمان »اضطراب ابراهیم«، براین است که »هرچه 
ــد، تأثیر بیشتري بر  ــته تر و شسته رفته تر باش اثر، پیراس
ــش از 10 بار  ــد کارور، بی ــذارد. ریمون ــب مي گ مخاط
ــي مي کند. ارنست همینگوي،  داستان هایش را بازنویس
ــرد و دریا« و 30  ــود، 200 بار مقدمه »پیر م به گفته خ
ــلحه« را تغییر داده  ــه فصل آخر کتاب »وداع با اس  مرتب

است. 
ــي  گرچه بعضي چون احمد محمود، معتقد به بازنویس

ــتان، متعلق به دوره اي  ــتند و فکر مي کنند هر داس نیس
ــان و بیانگر احساس ها و طرز فکر او در  از زندگي انس

همان زمان است.« 
ــوري و دیگر سانسوري را آفت  میرصادقي، خود سانس
ــي مي داند: »به باور من، شاهکارهاي ادبي،  داستان نویس
در جوامع آزاد آفریده مي شوند. اگر در یک جامعه بسته 
به لحاظ فکري، رماني نوشته و منتشر شود، بي گمان در 

سطحي نازل است. 
ــته و نه ترجمه  ــع، نه رمان نابي نوش ــه جوام در اینگون
ــود.« نویسنده مجموعه داستان »شب هاي تماشا و  مي ش
ــتان کوتاه  ــخ به  این که گرایش به داس گل زرد« در پاس
ــیار  ــت مي گوید: »زندگي امروز، بس ــش از رمان اس بی
ــت و رمان شبیه مجموعه هاي تلویزیوني  یکنواخت اس
ــب مي توان به  ــت به این ترتیب که هر روز یا هرش اس
ــال هاي  ــي از آن پرداخت. براي مثال، س خواندن بخش
ــت پس انقاب مردم، با اشتیاق رمان چند جلدي  نخس
»کلیدر« مي خواندند و از خواندن آن لذت مي بردند اما 
امروز با وجود ماهواره و اینترنت، مجالي براي رمان در 
ــادت چنداني به کتاب خواني ندارند،  بین مردم ما که ع

باقي نمانده است.«

جمال میرصادقي: 

سانسور، آفت داستان نویسي است

نوبت اول
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