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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

محمدعلي بختیاري 
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان

عضویت 9 هزار نخبه 
در بنياد ملي نخبگان

بختیاری گفت: صادرات،  استاندار چهارمحال و 
شاخص توسعه و رشد اقتصادی است. 

از  تجلیل  مراسم  در  عنابستانی«  اصغر  »علی 
صادراتی  تراز  افزود:  استان  نمونه  صادرکنندگان 
کشور با احتساب نفت مثبت است اما بدون اتکای 
به نفت، تراز صادراتی خوبی وجود ندارد؛ بنابراین 
با توجه به سند چشم انداز 20 ساله باید سعی شود 

تراز صادراتی بدون اتکای به نفت مثبت باشد. 
وی تصریح کرد: صادرات بیشتر نشانه قدرت تولید 
و فناوری، رونق بازارهای اقتصادی، اشتغال مناسب 
و استفاده مناسب از ظرفیت های موجود است و 
برای رسیدن به این هدف، باید گام های اساسی 
برداشته شود. عنابستانی با بیان این  که با کاهش 
قیمت تمام شده کاال بدون تردید می توان بازارهای 
دنیا را تسخیر کرد، اظهار داشت: عنصر قیمت در 
بازار و ترغیب مشتری بسیار تأثیرگذار است، زیرا 
که برخی کشورها با کاهش قیمت و ارائه کاالهای 

کم کیفیت، بازار را تسخیر می کنند. 
از  کشور  صادراتی  کاالهای  هرچند  افزود:  وی 
شود  سعی  باید  اما  برخوردارند  مطلوبی  کیفیت 
بازارهای  کاالها،  شده  تمام  قیمت  کاهش  با 
جهانی را تسخیر کرد. عنابستانی با اشاره به تأثیر 
 بلندمدت قانون هدفمند کردن یارانه ها، خاطرنشان 
کرد: اجرای این قانون در بلندمدت افزایش کیفیت 
و کاهش قیمت تمام شده کاال را به دنبال دارد، چرا 
که با واقعی شدن شرایط بازار، قیمت  حامل های 
رقابت سالم در  به  تولید  انرژی و عناصر حوزه 

کشور کمک خواهد کرد. 
به گفته وی، دولت در بسته های حمایتی خود 
قصد کمک به بهسازی و نوسازی تولید دارد که 
در تقویت صادرات بسیار مؤثر است. عنابستانی، 
تصریح  و  ارزیابی  مطلوب،  را  استان   صادرات 
کرد: هر چند استان در حوزه صادرات شرایط رو 
به رشدی دارد اما ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری 
در استان وجود دارد که باید شناخته و از آنان به 

خوبی استفاده شود. 

ب��ه گ��زارش مه��ر، موضوع 
اس��تخدام 23 ه��زار نی��روی 
جدی��د پرس��تاری ب��ه دنبال 
ارتق��ای  قان��ون   تصوی��ب 
بهره وری نیروهای بالینی نظام 
سالمت و کاهش ساعت کار 

پرستاران مطرح شد. به طوری که رئیس جمهوری در روز پرستار 
امس��ال خطاب به وزیر بهداشت گفت که به دنبال آگهی استخدام 

پرستار باشید. به دنبال خبر خوش...
جامعه/ صفحه3

تخصصی  کارگروه  نشس��ت 
ایمن��ی در کار و صنع��ت ب��ا 
حض��ور مدی��رکل اداره کار و 
امور اجتماعی استان، مدیرکل 
مرکز مدیریت بحران اس��تان، 
فعاالن عرصه کار و صنعت و 

مدیران مرکزهای صنعتی و اداره های اقتصادی اس��تان در محل اداره 
کل کار و امور اجتماعی اصفهان برگزار شد....

سراسری / صفحه2

پایان رویای شیرین پرستاران؛ 
امسال از استخدام خبری نيست!

فرهنگ سازی ایمنی در کار و صنعت 
استان اصفهان
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استاندار چهارمحال و بختیاري؛
تسخير بازارهای دنيا با 

کاهش قيمت تمام شده کاال 

استاندار  اصفهان:

 نسل سوم انقالب آگاه تر، آرمان گراتر 
و ارزشی تر از نسل انقالبند

مدیرکل کتابخانه های عمومی 
آخری��ن  داد:  خب��ر  اس��تان 
بررسی ها نش��ان می دهد که 
در سال 88 سرانه مطالعه کتب 
غیردرسی مردم استان اصفهان 

47 دقیقه بوده است.
غالمرضا یاوری گفت: با توجه به اینکه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی 

یک نفر ... 
شهرستان/ صفحه4

سرانه مطالعه غيردرسي مردم 
استان 47 دقيقه است
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آگهی فراخوان عمومی شماره 890/6010
شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

خازنی 20  بانکهای  تأمین  و  تهیه  و  طراحی  کیفی  ارزیابی  فراخوان:  موضوع 
کیلوولت در 18 پست انتقال و فوق توزیع 

تاریخ دریافت پرسشنامه ارزیابی اولیه: از 89/8/8 لغایت 89/8/19
محل دریافت پرسشنامه ارزیابی اولیه: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – شرکت 

برق منطقه ای اصفهان – شرکت مهندسین دانشمند تلفن: 6245661 – 0311
دبیرخانه شرکت برق  خیابان چهارباغ باال –  محل تحویل پاکات: اصفهان – 

منطقه ای اصفهان 
آخرین مهلت تحویل پرسشنامه ارزیابی: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

89/9/6
نکات قابل توجه:

 پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چهارچوب ضوابط و مقررات از 
شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل 

خواهد آمد.
داده  اثر  ترتیب  اعالم شده  از زمان  بعد  واصله  و مدارک  به درخواستها    

نخواهد شد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در پرسشنامه های ارزیابی اولیه مندرج 

است.
برای  را  حقی  هیچگونه  شده  تکمیل  پرسشنامه  مدارک  ارائه  است  بدیهی 

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

م الف/ 10468
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

ضمناً می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید.
 www.erec.co.ir  www.tavanir.org.ir 

http://iets.mporg.ir

نوبت دوم
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زاینده رود
یادواره س��ردار نوجوان بس��یجی 
 5500 و  عزیزاله��ی  مه��رداد   ش��هید 
دان��ش آموز ش��هید اس��تان اصفهان در 

هنرستان ابوذر اصفهان برگزار شد.
به گ��زارش روابط عموم��ی آموزش و 
پرورش اس��تان اصفهان، در این مراسم 
معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل 
با گرامیداش��ت یاد و خاطره رشادت ها 
و جان فشانی های شهدای دانش آموز 
گفت: دوران هش��ت سال دفاع مقدس 
نمایش��گاه دائمی اس��ت که هر کدام از 
غرفه ه��ای زیب��ای آن ممل��و از درس 
معنویت، ایثار، جوانمردی،  گذش��ت و 
به فعلیت رس��یدن گنجینه ه��ای نهفته 

انسان ها است.
در این نمایش��گاه دائمی، غرفه شهدای 
دانش آموز و بسیجی در میان غرفه های 
دیگ��ر از جذابی��ت و جنب��ش زی��ادی 

برخوردار است. 
در این غرفه اعمال و رفتاری مش��اهده 
می گ��ردد که زب��ان از بی��ان آن ناتوان 

است.
قاسم سلطانی افزود:  ما نیازمند آن هستیم 
که با دقت و درایت با عمیق اندیش��یدن 

به لحظه های زندگی شهدا توجه کرده 
و زندگینام��ه آنان را مطالعه نماییم. وی 
با اش��اره به این ک��ه در جنگ تحمیلی 
دش��من غیرت، عمق ایمان، رشادت و 
جوانمردی دالورمردان رزمنده کش��ور 
 م��ا را در نظ��ر نگرف��ت خاطرنش��ان 
ک��رد: رزمن��دگان دالور ما در هش��ت 
سال دفاع مقدس با دشمن بعثی جانانه 
مبارزه کردند و دشمن را از خاک کشور 

خارج نمودند.
در ادامه معاون هماهنگی سپاه صاحب 
الزمان )عج( با گرامیداشت یاد شهیدان 
مهرداد عزیزالهی و مسعود عزیزالهی و 
36000 هزار ش��هید دانش آموز کشور 
گفت: رزمندگان ما در طول هشت سال 
دفاع مقدس با ایمان و اخالص تمام به 

دفاع از کشور پرداختند.
 گفتنی اس��ت که س��ردار ف��دا تصریح 
کرد: در ش��رایط فعلی وظیفه داریم که 
از خون ش��هدای کش��ور،  ارزش های 

انقالب و امام جانانه دفاع نماییم.
در این مراس��م از یادمان ش��هید مهرداد 
عزیزالهی پرده برداری ش��د و از پدر و 
مادر این ش��هید بزرگوار تجلیل به عمل 

آمد.

وزارت ام��ور خارجه ایران در آس��تانه 
بررسی گزارش دوره ای وضعیت حقوق 
بش��ر امریکا در ش��ورای حقوق بش��ر، 
گزارش نقض حقوق بش��ر در امریکا را 

منتشر کرد. 
و  اطالع��ات  کل  اداره  گ��زارش  ب��ه 
مطبوع��ات وزارت ام��ور خارج��ه، در 
آستانه بررسی گزارش دوره ای وضعیت 
حقوق بش��ر امریکا در ش��ورای حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل متحد در ژنو، مرکز 
پای��ش وضعیت حقوق بش��ر در غرب، 
مستقر در اداره حقوق بشر وزارت امور 
خارجه، گزارش��ی از نقض حقوق بشر 

در امریکا را منتشر کرد. 

در ای��ن گزارش تأکید ش��ده اس��ت که 
امری��کا به عن��وان یکی از مه��م ترین 
مدعیان حقوق بش��ر در جهان با وجود 
درخواست جامعه جهانی، سازمان ملل 
متحد و حتی قول اوباما هنوز زندان های 
نبس��ته  را  ابوغری��ب  و   گوانتانام��و 

است. 
در ادام��ه ای��ن گزارش آمده اس��ت که 
امری��کا هنوز به مهم ترین کنوانس��یون 
مرتبط ب��ا حقوق اقتص��ادی، اجتماعی 
 و فرهنگ��ی ک��ه از مه��م ترین اس��ناد 
نپیوس��ته می باش��د،  بش��ر   حق��وق 
 اس��ت. کمیته حقوق کودک س��ازمان 
ملل متحد نی��ز اعالم کرده ک��ه امریکا 
یکی از ب��زرگ تری��ن تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان فحش��ای کودکان بوده و 
این در حالی اس��ت که تنها دو کش��ور 
در جهان به کنوانس��یون حقوق کودک 
 نپیوس��ته اند ک��ه یک��ی از آنه��ا آمریکا

 است. 
در ای��ن گ��زارش نس��بت ب��ه اینکه از 
س��ال 2001 تاکن��ون 334 نف��ر ب��ر اثر 
دستگاه های ش��وک دهنده پلیس امریکا 
 کش��ته ش��ده اند، اب��راز تأس��ف ش��ده 

است.

دبی��رکل جبه��ه پی��روان خ��ط ام��ام و 
رهبری، ب��ا تمجید از حض��ور جوانان 
در مراسم گرامیداش��ت سالروز تسخیر 
 الن��ه جاسوس��ی امری��کا در 13 آب��ان، 
گفت: نس��ل س��وم و چه��ارم انقالب 
درک خوبی از مقابله اس��تکبار و س��تیز 

با دشمنان انقالب دارند. 
)دبی��رکل  اوالدی  عس��گر  حبیب ال��ه 
جبهه پی��روان خط ام��ام و رهبری( در 
حاش��یه مراسم گرامیداش��ت یوم ا... 13 
آبان و س��الروز تس��خیر النه جاسوسی 
امریکا به دست دانش��جویان پیرو خط 
ام��ام)ره( در س��ال 58، اظهار داش��ت: 
باید از دانش آموزان و دانشجویان برای 
بزرگداش��ت س��الروز این اتفاق بزرگ 
تش��کر کرد. وی با بی��ان اینکه حضور 
در جم��ع ای��ن جوانان برای ما بس��یار 
امیدوارکننده اس��ت، افزود: نسل سوم و 
چهارم انقالب درک خوبی از اس��تکبار 

ستیزی دارند. 

دبی��رکل جبه��ه پی��روان خ��ط ام��ام و 
رهب��ری در همی��ن زمینه با بی��ان اینکه 
13 آبان سالروز تبعید حضرت امام)ره( 
اس��ت،  دانش  آم��وز   از کش��ور و روز 
گفت: حض��ور در جمع جوانان نس��ل 
س��وم و چهارم انقالب و شرکت کننده 
در مراس��م گرامیداش��ت تس��خیر النه 
 جاسوس��ی امریکا، برای م��ا امیدآفرین

است. 

با حک��م مدیر عامل س��ایپا، علی ملک 
از س��ایپا دیزل به شرکت پارس خودرو 
رف��ت. به گ��زارش م��وج، نعم��ت اله 
پوس��تین دوز ط��ی حکم��ی علی ملک 
)مدیرعامل ش��رکت س��ایپا دیزل( را به 
عنوان مدیر عامل جدید ش��رکت پارس 

خودرو منصوب کرد. 
عل��ی ملک مدی��ر عامل جدی��د پارس 
خودرو دارای مدرک مهندس��ی عمران 
از دانش��گاه علم وصنعت و مهندس��ی 
برنام��ه ریزی حم��ل و نق��ل از همین 
دانش��گاه و دانش��جوی دکترای اقتصاد 
حم��ل و نقل می باش��د. وی هم چنین 

سال ها در ش��رکت ها و سازمان های 
مختلف فعالیت ک��رده که از جمله  آن 
می ت��وان به معاونت مدی��ر عامل هما، 
عض��و کمیته فنی و بازرگانی هواپیمایی 
جمهوری اس��المی ایران، عضو سازمان 
نظام مهندس��ی ساختمان استان تهران و 
فعالیت در مرک��ز تحقیقات و مطالعات 
وزارت راه و ترابری اش��اره کرد. شایان 
ذکر است: چند روز قبل از سوی هیأت 
مدیره ش��رکت ایرالکو، مس��یح تفرشی 
)مدیرعامل سابق شرکت پارس خودرو( 
به عنوان مدیر عامل جدید این ش��رکت 

انتخاب شده بود.

زاینده رود
حجت االسالم والمسلمین لقمان پور مشاور 
فرهنگی وزیر و مس��ئول تبلیغات اس��المی وزارت 
صنایع و معادن، به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت های 
فرهنگ��ی ذوب آه��ن اصفه��ان به خص��وص در 
بحث های مذهبی، با مسئوالن دفتر نمایندگی تبلیغات 
اس��المی و ائمه جماعات این شرکت در محل دفتر 

هماهنگی تبلیغات اسالمی، دیدار و گفتگو نمود.
وی در پای��ان این دی��دار در مصاحبه با خبرنگار ما 
ضمن اظهار خرس��ندی از فعالیت های گس��ترده 
فرهنگی و مذهبی در ذوب آهن اصفهان گفت: این 
مجموعه بزرگ اقتصادی یکی از مجموعه های برتر 
و س��ازمان یافته وزارت صنای��ع و معادن در بخش 
فرهنگی است که توانس��ته با برنامه ریزی مناسب، 
فعالیت های فرهنگی خود را به نحو شایسته هدایت  
و با مجموعه پرسنل ارتباط برقرار نماید. وی با اشاره 
 به وجود تعداد حدود سی مرکز اقامه نماز جماعت در 
ذوب آه��ن اصفه��ان گفت: با توجه ب��ه اقدام های 
صورت گرفته و وج��ود مرکزهای قابل توجه اقامه 
نماز جماعت، این شرکت در مجموعه شرکت های 
ایمیدرو بیش��ترین تعداد روحانی را در اختیار دارد. 
حجت االس��الم والمس��لمین لقمان پ��ور، اجرای 
برنامه های فرهنگی در چش��م انداز 20 ساله کشور 
را مهم ارزیابی نمود و گفت: یکی از بحث هایی که 
می تواند به افزایش تولید و بهره وری بیشتر کمک 
کند فعالیت های فرهنگی مناسب در مجموعه های 
تولیدی است که روحانیت در این راستا رسالتی مهم 

و حساس برعهده دارد. وی افزود: یکی از وظیفه های 
مهم روحانیون در مجموعه های صنعتی، آشنا نمودن 
مردم با دستاوردهای صنعتی در جهت تحقق فرامین 

مقام معظم رهبری است.
رئیس س��تاد اقامه نم��از وزارت صنای��ع و معادن، 
ارتب��اط ذوب آه��ن ب��ا دانش��جویان و ط��الب، 
فرهیخت��گان و نخبگان را ج��زو وظایف فرهنگی 
 در ای��ن گون��ه مجموعه ه��ای تولیدی دانس��ت و 
گف��ت: یک��ی از بحث هایی ک��ه در برنامه چش��م 
انداز 20 س��اله باید مورد توجه خ��اص قرار گیرد، 
پیوس��ت و مهندسی فرهنگی است که خوشبختانه 
در مجموع��ه وزارت صنای��ع و مع��ادن، برنام��ه 
ریزی علمی و پژوهش��ی مناس��بی در رابطه با این 
 موضوع و هم چنین دی��ن و صنعت صورت گرفته 

است. 
وی گف��ت: ه��ر چه پیون��د دین و صنعت بیش��تر 
باش��د به طور قطع این ام��ر در تولید هم اثرگذارتر 
 خواهد بود. مش��اور فرهنگی وزیر صنایع و معادن 
گفت: حرکت مردم به سمت استفاده از تولید داخلی و 
خودباوری، یکی از رسالت های فرهنگی است که باید 
با جدیت دنبال شود. وی با اشاره به شرایط فعلی در 
جهان و تحریم های مختلف علیه کشورمان گفت:  در 
این شرایط مانند دوران اول انقالب اسالمی، می طلبد 
که با یک حرکت انقالبی به سمت استقالل صنعتی 
و رشد و شکوفایی در عرصه های مختلف علمی و 
صنعتی حرکت کرده و سرآمد کشورهای دیگر شویم. 
مسئول تبلیغات اسالمی وزارت صنایع و معادن در 

ادامه، داشتن بصیرت و علم  و عمل به این دو را بدون 
افراط و تفریط، از شرط های اصلی تحقق هدف های 
فرهنگی ذکر نمود و گفت: با توجه به جنگ نرم ما نیز 
باید مانند یک سرباز و افسر وارد میدان جنگ فرهنگی 
شویم و با ابزارهایی همچون رسانه ها و نشریه های 
مختلف و انجام کارهای فرهنگی مناسب، برنامه ها 
 و هدف های نظام جمهوری اس��المی ایران را دنبال 
نماییم. حجت االس��الم و المس��لمین لقم��ان پور، 
کارمن��دان، کارگ��ران و اهال��ی صنع��ت و معدن و 
خانواده های آنها را به عن��وان گروه های هدف در 
بحث های فرهنگی دانست و گفت: در همین زمینه 
برنامه ریزی فرهنگی خاصی در حال پیگیری است 
و ایجاد مرکز مشاوره »امین« از طریق سایت، پیامک، 
ایمیل و تلفن گویا، از جمله اقدام های فرهنگی در 
وزارت صنای��ع و معادن می باش��د که با هماهنگی 
حوزه علمیه قم و دانش��گاه در ش��هر قم راه اندازی 
ش��ده است. مش��اور فرهنگی وزیر صنایع و معادن 
هم چنین از راه اندازی مرکز صافا توسط این وزارت 
خان��ه خبر داد و گفت: در راس��تای اقدام های مهم 
فرهنگی، مرکز صافا )صنعت ایرانی فرهنگ ایرانی( از 
طرح های مهم فرهنگی و پژوهشی بوده که فعالیت 
خود را شروع نموده است. این مرکز از بخش هایی 
همچون برنامه ریزی و پژوهش، پیوست فرهنگی، 
بهس��ازی فرهنگی، فرهیختگان و نخبگان و اهالی 
صنعت و معدن تشکیل شده است. وی گفت: مرکز 
 صافا از دو هفته پیش فعالیت خود را در اس��تان قم 

شروع نمود.

مراسم روز 13 آبان با حضور چشمگیر 
دانش��جویان و دانش آم��وزان، اعضای 
هیأت علمی دانشگاه ها، رؤسا و کارکنان 
س��ازمان آموزش و پرورش و سازمان 
دانش آموزی اصفهان در ورزشگاه 22 

بهمن این شهر برگزار شد. 
به گ��زارش فارس،  اس��تاندار اصفهان  
 در مراس��م ی��وم ا... 13 آب��ان در جمع 
دان��ش آم��وزان و فرهنگی��ان ضم��ن 
گرامیداش��ت ای��ن روز و تبری��ک و 
 تهنیت به آینده س��ازان ایران اس��المی 
گفت: دانش آموزان نسل سوم انقالب  
آگاه تر، آرمان گراتر و ارزشی تر از نسل 
انقالب هستند. علیرضا ذاکر اصفهانی 

افزود: 13 آبان ماه یادآور حادثه های بزرگی است که 
در پیدایش و ش��تاب حرکت انقالب اسالمی ایران 
و بیرون راندن شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار از 
میهن اسالمی نقش مهم و سرنوشت سازی ایفا کرده 

است.
 وی اف��زود: دان��ش آموزان ام��روز می��راث داران 
دانش آموزان سال 57 هستند و اگر امروز با استقالل 
کامل در ح��وزه علوم و فناوری ه��ای مدرن روز 
سر و کار داریم به دلیل تالش دانش آموزانی نظیر 
شماس��ت که در س��ال 57 و بعد از آن با نثار خون 
خود زمینه استقالل ایران را فرهم آوردند. استاندار 
اصفهان اضافه کرد: امروز جوانان و دانشمندان جوان 
ما توانسته اند ش��رایطی را فراهم کنند که ایران در 

سطح جهانی مطرح شود.
وی با اش��اره به اینکه رهبر فرزانه انقالب بارها از 
عل��م ان��دوزی، تهذیب اخالقی و ورزش س��خن 
گفتند، تصریح کرد: دانش آموزان باید این سه رکن 
را همواره مد نظر قرار دهند تا بتوانند با تمسک به 

آن، راه تعالی و رشد را طی کنند.
ذاکر اصفهانی بیان داش��ت: آین��ده انقالب در گرو 
پیش��رفت مادی و معنوی انقالب است و پیشرفت 
انقالب منوط به تالش نوجوانان و جوانان این مرز 

و بوم است. 
وی ادام��ه داد: در حال حاضر ایران در بس��یاری از 

رش��ته ها نظیر علوم پزشکی، علوم پایه، رشته های 
مهندسی- فنی، تکنولوژی های هسته ای و هوا و 
فضا در منطقه خاورمیانه و حتی در جهان س��رآمد 
است و تمامی این موفقیت ها مرهون تالش جوانان 

ایران اسالمی است.
اس��تاندار اصفهان تأکید کرد: ادامه این مسیر رشد، 
مطلوب ترین رویکردی است که نظام سیاسی به آن 
می اندیشد که با جدیت باید دنبال شود و تخصص 
بدون آمال دینی، مکتبی و آرمان گرایی مطلوب نظام 

سیاسی نیست.
وی ی��ادآور ش��د: تخصص توأم ب��ا تعهد تهذیب 
اخالق��ی دو عامل مهم ایران در پی��روزی انقالب 
اسالمی و کوران جنگ تحمیلی بود. در سال های 
بعد از جنگ و در دوران س��ازندگی کش��ور همین 
تخص��ص عالمانه و تهذیب به کار گرفته ش��د که 

امروز شاهد ثمره های آن هستیم. 
 ذاکر اصفهانی اظهار داش��ت: دانش آموزان نس��ل 
س��وم انقالب  آگاه تر، آرمان گراتر و ارزشی تر از 
نسل انقالب هستند و به جاست با حفظ الگوهای 
ارزشی، حضور در کالس های درس، فعالیت های 
علمی و اسالمی کوش��اتر از قبل در مسیر انقالب 

گام بردارند.
ــم مقدس و کینه انقالبی  13 آبان نمایش خش

ملت ایران
ه��م چنی��ن در این مراس��م گروه ها و دس��ته های 

مختلفی از دانش آموزان و دانشجویان 
ب��ا ش��عارهایی پیرام��ون 13 آب��ان و 
لباس های��ی ی��ک ش��کل و مزین به 
پرچم جمه��وری اس��المی، حضور 
داش��تند دانش آموزان و دانشجویان با 
س��ر دادن شعارهای مرگ بر امریکا و 
مرگ بر اس��رائیل حمای��ت بی دریغ 
خود را نسبت به آرمان ها و ارزش های 
انق��الب اعالم کردند. هم چنین گروه 
هایی از موتور س��واران و ورزشکاران 
 کاراته کار به اجرای حرکات نمایشی 

پرداختند. 
در این مراس��م یکی از دانش آموزان 
بیانیه روز س��یزدهم آبان ماه را قرائت 
کرد که در قسمتی از این بیانیه آمده است: ما دانش 
آموزان مقاومت، ایستادگی و پایداری را رمز پیروزی 
و س��ربلندی در برابر امری��کا و دیگر قدرت های 
زورگ��و و س��لطه جو می دانی��م و  از حربه ه��ای 
تهدی��د، تحری��م و تجاوز قدرت های اس��تکباری 
هراس��ی نداریم و هم چنان امریکا را شیطان بزرگ 
و دش��من ش��ماره یک خود قلمداد می کنیم و بر 
ادامه هوشمندی و هوشیاری دولت و مردم در برابر 
سیاست های مزدورانه، فریب کارانه و ضد اسالمی 

آن تأکید داریم. 
وحدت، هم گرایی و وفاق ملی حول محور والیت 
فقیه، تمسک به وصایای جاودان حضرت امام)ره( 
و رهنموده��ای مقام معظم رهب��ری، عامل ناکامی 
دشمنان و پیشبرد هدف های انقالب و نظام است و 
ما دانش آموزان بر ضرورت تعمیق و ارتقای آن بین 
آحاد جامعه به ویژه نخبگان، برجستگان و خواص 

کشور تأکید داریم. 
ما دانش آموزان ظلم   س��تیز ایران، سیزدهم آبان ماه 
را مبدأ نهضت بیداری اس��المی و حرکت جهانی 
علیه امریکا و نظام سلطه می دانیم و دشمنان بدانند 
جوان��ان و نوجوانان این م��رز و بوم برای مقاومت 
و پای��داری در براب��ر زورگوی��ی و زیاده خواه��ی 
 غ��رب به مراتب بیش��تر از ابتدای انق��الب انگیزه 

دارند.

زاینده رود  
نشس��ت کارگروه تخصصی ایمنی در کار 
و صنع��ت با حض��ور مدی��رکل اداره کار و امور 
اجتماعی اس��تان، مدیرکل مرکز مدیریت بحران 
اس��تان، فع��االن عرصه کار و صنع��ت و مدیران 
مرکزهای صنعتی و اداره های اقتصادی استان در 
محل اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان برگزار 
شد. کارگروه تخصصی ایمنی در کار و صنعت به 
منظور کنترل و کاهش حادثه های منجر به فوت 
یا از کارافتادگی های کلی و موقت در بخش های 
کارگری و ش��هروندی در خصوص پیمانکاران، 

فرمایان  خ��ویش 
شه����رون�دان  و 
و  گردید  برگ��زار 
آن،  هدف ه���ای 

س��ازماندهی و هدفمند ک��ردن اقدام های ایمنی 
دستگاه های اجرایی، ارتقای فرهنگ ایمنی کلیه 
کارکنان و ش��هروندان از طریق آموزش هدفمند، 
گسترش نظم و انظباط اجتماعی از طریق استقرار 
سیتسم های خود مسئولیت پذیری و افزایش سن 

امید به زندگی کارگران می باشد.
ــر برای ایمنی  ــورس ایده و تبادل نظ ــاد ب ایج

کارگران و شهروندان
هوش��نگ قادریان )مدیرکل کار و امور اجتماعی 
اس��تان اصفهان( در این نشس��ت گف��ت: ایجاد 
انسجام بین واحدها برای به وجود آمدن شهری 

ایمن و فضای کاری مطمئن از آسیب ها و خطرها 
وظیفه همه گروه ها و س��ازمان ها می باش��د و 
هدف ما ایجاد مرک��زی برای تبادل ایده ها برای 
رفع خطرها و ایجاد ایمنی است و در این راستا با 
ایجاد بورس ایده از نظرهای کلیدی افراد استقبال 
کرده و نظرهای کاربردی را نیز تقدیر می نماییم. 
وی اف��زود: این فعالیت های ایمنی در راس��تای 
احقاق حقوق ش��هروندی، ساماندهی به وظایف 
دس��تگاه های اجرایی و توسعه و ترویج فرهنگ 
خود ارزیابی اجرا می شود تا در آینده شاهد بروز 
حادثه های ناگوار و ایجاد لطمه هایی برای نیروی 

کار و عموم شهروندان نباشیم و با پیشگیری ارزان 
از هزینه های گزاف جلوگیری کنیم.

استانداردسازی فعالیت ها، ابزار و کارگاه ها، 
گامی مهم در ایمنی کار و صنعت

منصور شیش��ه فروش )مدی��رکل مرکز مدیریت 
بح��ران اس��تانداری اصفه��ان( در این نشس��ت 
گفت: استانداردس��ازی لوازم، تجهی��زات، ابزار 
کار، دس��تگاه ها و فعالی��ت ها، گام��ی مهم در 
ایمنی کار و صنعت اس��ت که در کارگروه های 
صنعت و معدن و پیگی��ری علت حادثه ها باید 
بازرس��ی کامل ش��ود. وی با بیان این مطلب که 

کش��ور ایران حادثه خیز بوده و اصفهان جانشین 
ش��هر تهران اس��ت عنوان نمود: در این راس��تا 
بای��د حادثه ها را با ایمنی به حداقل برس��انیم و 
از بی نظمی های وارد ش��ده به سیس��تم ها )به 
طور طبیع��ی و غیر طبیعی( جلوگی��ری کنیم تا 
 توانایی مدیریت بحران های بزرگ تر را داش��ته 

باشیم. 
شیش��ه ف��روش با تأکید ب��ر باال ب��ردن دقت در 
کاهش خطای انسانی، شکستن لوله نفتی و نشت 
بنزین س��وپر در 14 فروردین به محیط زیست را 
مثال زد و گف��ت: یکی از موردهای مهم دقت و 
خط��ای  کاه��ش 
تحقیق  انس��انی و 
ش��روع  در  ایمنی 
عملی���ات ه�ای 

بزرگ و پروژه های عمرانی است. 
 مدی��رکل مدیری��ت بح��ران اس��تان تصری��ح 
کرد: استانداردسازی ساختمان ها، وسایل زندگی، 
ابزار تولید انرژی و خدمات و فعالیت ها س��بب 
کاهش حادثه، افزایش سن امید به زندگی و حفظ 

و نگهداری اشتغال پایدار می شود. 
بای��د  ف��روش خاطرنش��ان س��اخت:   شیش��ه 
آیین نامه ای جامع تدوین شود تا همه گروه های 
صنعتی، اداره ها و صنایع در کنار قانون های نظام 
مهندسی و دستاوردهای ایمنی جهانی، به تعامل 

برای کاهش آسیب ها و افزایش ایمنی برسند.

برگزاری يادواره شهيد مهرداد عزيزالهي 
و 5500 دانش آموز شهيد استان اصفهان 

گزارش وزارت امور خارجه از نقض حقوق 
بشر در آمريكا

عسگر اوالدي: 
 نسل سوم و چهارم انقالب، درك خوبي 

از  استكبار ستيزي  دارند

مدير عامل  سايپا ديزل 
به پارس خودرو  رفت

جهان نما نصف النهار

آغاز ثبت نام برای 
کاندیداتوری انتخابات مصر 

مراکز ثبت نام کاندیداهای انتخابات پارلمانی مصر، در شرایطی کار خود 
را آغاز کردند که بسیاری از گروه های سیاسی این کشور اعالم کردند که 

جریان حاکم مانع نامزدی آنها در انتخابات می شود. 
این در حالی اس��ت که بسیاری از کارشناس��ان درباره سالمت انتخابات 
در مص��ر از هم��ان آغاز ثبت نام اب��راز تردید کردن��د و گفتند که حزب 
 حاکم نظرهای خود را در این انتخابات نیز بر آرای مردم تحمیل خواهد 

کرد. 
یک��ی از گروه ه��ای معترض به فش��ارهای دولت در اع��الم نامزدی در 
انتخابات، جماعت اخوان المس��لمون این کش��ور است. احتمال می رود 
ک��ه بیش از چه��ار هزار و 500 نفر برای دس��تیابی به 508 کرس��ی در 
پارلمان مصر ثبت نام کنند که 64 کرس��ی از این تعداد به زنان اختصاص 
دارد. اخوان المس��لمون در اعتراض به فش��ارهای دولت در ممانعت از 
کاندیداتوری اعضای این جنبش، دولت را به خودکامگی و مانع تراش��ی 
در قبول ثبت نام اعضای خود متهم کرد و این در حالی اس��ت که برخی 
دیگر از نامزدها موفق ش��دند ت��ا مرحله های ثبت نام خ��ود را به پایان 

برسانند. 
برخی منابع هم چنین از بروز درگیری ها در تعدادی از منطقه های مصر 
از جمله الفیوم و اس��کندریه و قاهره در جریان ثبت نام از کاندیداها خبر 

داده اند. 
اخوان المس��لمون مصر س��عی دارد تا برای دس��تیابی ب��ه 30 درصد از 
کرسی های پارلمان رقابت کند. این حزب که بزرگ ترین و قدیمی ترین 
ح��زب مخالف دولت مصر به ش��مار می رود، در انتخابات گذش��ته در 
س��ال 2005 موفق ش��ده بود تا 20 درصد از کرس��ی های پارلمان را از 
آن خ��ود کند که همین موضوع باعث ش��د تا جری��ان حاکم برای دوره 
کنون��ی تدابیر خاصی را برای ممانعت از ش��رکت اعضای این حزب در 

انتخابات بیندیشد.

دبیر کل حزب دموکراتیک یمن: 

آمریکا با حضور در یمن 
به دنبال سلطه بر تنگه 

باب المندب است 
دبیرکل حزب دموکراتیک یم��ن اعالم کرد که امریکا با حضور در یمن 
و آب ه��ای اط��راف آن، به  دنبال دس��تیابی به طم��ع  ورزی های خود از 
جمله س��لطه بر تنگه راهبردی »باب المندب« است. »سیف الوشلی« در 
گفتگو با شبکه العالم اعالم کرد: امریکا در خاک یمن و آب های اطراف 
آن اعم از کش��ورهای همس��ایه و از جمله در اقیانوس هند حضور دارد 
و در تالش برای دس��تیابی به خواسته ها و گس��ترش سلطه خود بر کل 

منطقه است. 
وی اف��زود: یمن از جایگاه اس��تراتژیک و مهمی برخوردار اس��ت زیرا 
خط ه��ای حمل و نق��ل دریایی از کنار آن می گذرد ب��ه ویژه تنگه باب 
المندب که گذرگاهی مهم در رفت و آمدهای دریایی به شمار می رود و 

در این منطقه واقع است. 
باب المندب، تنگه ای  در گوش��ه جنوب  غربی  ش��به  جزیره عربس��تان  و 
ش��مال  شرقی  قاره آفریقا اس��ت که  دریای  سرخ  را به  خلیج  عدن  متصل  
می سازد. الوش��لی نظام یمن را در همه زمینه ها به ویژه امنیتی »شکست 
خورده« دانس��ت و گفت: دولت صنعا هیچ گاه به تعهدهای خود در قبال 
مردم یمن و کشورهای منطقه و جامعه جهانی پایبند نبوده و به مسئولیت 

خود در برابر آنها عمل نکرده است. 
وی با بیان اینکه نظام یمن با مس��ئوالن و س��رکردگان تشکیالت القاعده 
در ارتب��اط اس��ت، گفت: القاعده بیش از 20 س��ال اس��ت ک��ه در یمن 
حض��ور دارد و نظ��ام این کش��ور از حامیان تفکر القاع��ده و عناصر آن 
 ب��وده و در ده��ه 80 نیز این عناصر را تجهیز و به افغانس��تان فرس��تاده 

است. 
الوش��لی گفت: مهم ترین سرکردگان تروریس��م و افراط گرایی در یمن 
از حمای��ت کامل نظام یمن برخوردارند و حتی از مس��ئوالن برجس��ته 
این کش��ور به ش��مار می رون��د و از جمله آنها می توان »علی محس��ن 
االحمر« و »عبد المجید الزندانی« را نام برد. وی با اش��اره به اینکه نظام 
یم��ن زمینه فعالی��ت و ترویج افراطی گری را فراهم کرده اس��ت، افزود: 
عناص��ر القاعده به صورت پنهانی و حتی آش��کارا در این کش��ور رفت 
 و آم��د می کنند و توانس��ته اند به داخل مؤسس��ه ها و مراکز امنیتی نفوذ 

کنند. 
الوش��لی تأکید کرد: نظام یمن هیچ گاه دشمن القاعده نبوده و در مبارزه 
با تروریس��م شرکت نکرده است، بلکه از این موضوع برای جلب بیشتر 

کمک ها و حمایت های خارجی به نفع خود بهره برداری کرده است.

برنامه هسته ای ایران 
واحد درسی دانشگاه آمریکا

 یک دانش��گاه در امریکا ب��رای ترم آینده تحصیلی واحد درس��ی به نام 
»ایران و سالح هسته ای« ایجاد کرده است. 

به گزارش س��ایت عصر ایران، دانش��کده علوم سیاسی دانشگاه مسیحی 
»آبیلن« تگزاس از بهار سال آینده برای دانشجویان عالقه مند به موضوع 
ایران و سیاس��ت خارجی آمریکا، واحدی درس��ی به نام ایران و سالح 

هسته ای ایجاد کرده است. 
بر اساس اعالم مقام های این دانشگاه، این واحد درسی فقط به موضوع 
هس��ته ای ایران نپرداخته و در کنار این موضوع، سیاست داخلی ایران و 
ش��اخص های جامعه ایرانی مانند مذهب، اقتصاد، فرهنگ و جغرافیا را 

به دانشجویان عالقه مند تدریس می کند. 
»نیل کوتس« استاد علوم سیاسی دانشگاه آبیلن و استاد معرفی شده برای 
تدریس واحد جدید درس��ی درباره ای��ران، درباره هدف های گنجاندن 
این واحد درس��ی در کالس های دانش��کده علوم سیاس��ی این دانشگاه 
می گوید: این واحد درس��ی به دانش��جویان ما شناختی عمیق از ایران و 

انگیزه های برنامه هسته ای این کشور می دهد.
این اس��تاد دانشگاه می گوید که این واحد درسی به موضوع هایی چون 
نظام سیاس��ی حاکم بر ای��ران، توانمندی های نظامی این کش��ور و نیز 
 هدف ه��ا و انگیزه های ایران از توس��عه قابلی��ت نظامی - اتمی نگاهی 

ویژه دارد. 
وی می گوید: در پایان هر کالس، دانش��جویان به این نتیجه می رس��ند 
که چرا ایران می خواهد به س��الح هس��ته ای دست یابد و باید در برابر 

این تهدید چه کرد؟ 
کوتس با اش��اره به سودمندی واحد درس��ی جدید می گوید: بعضی از 
دانش��جویانی که به این کالس می آیند می خواهند بعدها جذب ارتش 
امریکا شوند، برخی نیز می خواهند در سازمان های اطالعاتی امریکا کار 
کنند و بعضی دیگر نیز می خواهند به شغل های دیگری بروند و کسانی 
هم هستند که به دلیل عالقه مندی به منطقه خاورمیانه، تروریسم، سیاست 
 خارجی امریکا و تکثیر سالح های هسته ای به این واحد درسی عالقه نشان 

می دهند.

استاندار اصفهان:

 نسل سوم انقالب آگاه تر، آرمان گراتر 
و ارزشی تر از نسل انقالبند

ذوب آ هن اصفهان؛ 
مجموعه برتر و سازمان يافته فرهنگي وزارت صنايع و معادن

چه خبر از پایتخت

فرهنگ سازی ايمنی در کار و صنعت استان اصفهان 
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پژوهش��گران دانشکده روانشناسی اسلو 
در ن��روژ معتقدن��د افرادی ک��ه در برابر 
مش��کل ها تحمل باالیی دارن��د در هر 
شرایط سخت آسیب پذیری هم که قرار 
بگیرند، باز آسیبی جدی به روان آنها وارد 
نمی شود. اما سئوال اینجاست که محققان 
چطور به این مسأله پی برده اند؟ مفهوم 
جدیدی در روانشناسی به عنوان تحمل 
پذی��ری وجود دارد که عم��ر چندانی از 
ورود آن نمی گذرد. چند س��ال است که 
این کلمه به دنیای روانشناسی راه یافته و 
سابقه تحقیق درباره این مسائل در زندگی 
خانواده ها عمر چندانی ندارد. در ضمن 

این کلمه هنوز به صورت 
پیچی��ده هم  نظریه ه��ای 
تبدیل نشده و از این جهت 
می ت��وان مطمئ��ن بود که 
پیش ف��رض غلطی درباره 

آن وج��ود ندارد. تحم��ل پذیری به بیان 
خیلی س��اده یعنی اینکه افرادی در یک 
محیط پر از آس��یب زندگ��ی کنند اما از 
بیشتر آنها س��ربلند و سالم بیرون بیایند. 
اما منظور این نیس��ت که تحمل پذیری 
فقط مرب��وط ب��ه دوره نوجوانی یا فقط 
مرب��وط به دوره جوانی اس��ت. هر چند 
که در این دوران ضروری تر اس��ت. هر 
کسی در طول زندگی اش حتی در دوره 
سالمندی هم می تواند تحمل پذیری را از 
تجربه هایش بیاموزد و حتی اندازه تحمل 
پذی��ری اش ب��اال و پایین برود. س��ئوال 
اینجاس��ت که چطور ممکن است یک 
جوان در برابر این همه مشکل هم چنان 
مقاوم بایس��تد و ش��اخه های وجودش 
نشکند؟ روانشناسان نروژی یک فهرست 
بلن��د از ویژگ��ی آدم ه��ای تحمل پذیر 

ردیف کرده اند.
در واقع این فهرست در چند ویژگی مهم 
خالصه می شود و البته برای هر ویژگی 
هم راهکار رسیدن به آن ارائه شده است.

هوشیاری در حل مشکل 
تحمل پذیرها در هر رده سنی به خصوص 
جوانی ذهنیتی تحلیلی - انتقادی نسبت 
به توانایی های خودشان و شرایط موجود 
دارند، در مقابل شرایط مختلف انعطاف 
پذیرند و تخیل شگفت انگیزی درباره راه 
حل های احتمالی دارند. اما اینکه چطور 
می ش��ود به مهارت حل مس��أله دست 
پیدا کرد ب��ه تجربه، تربی��ت و پرورش 
خانوادگ��ی هم مربوط اس��ت. اما اینکه 
چطور می توانیم این مهارت را پرورش 

دهیم باید بگوییم برای حل مشکل کافی 
اس��ت که ذهن خودتان را مرتب کنید و 
یک الگوی منظم را برای همه مشکل ها 
در نظر داش��ته باش��ید. این الگ��و دارای 
مراحلی است که عبارتند از: تعریف دقیق 
مشکل ها یعنی اینکه به طور دقیق بدانید 
مش��کل های فعلی ش��ما چه چیزهایی 
هستند و بتوانید هر کدام را در یک سطر 

توضیح دهید.
اولویت بندی مشکل ها 

یعنی اینکه بدانید کدام مشکل مهم تر یا 
فوری تر است و باید تا دیر نشده فکری 

ب��ه حالش بکنید و کدام 
یا  مزمن تر  مش��کل ها 

بی اهمیت تر هستند.
ب��رای امتحان می توانید 
مهم ترین مش��کل را در 
باشید. بعد  نظر داش��ته 
فکری برای حل مشکل؛ 
یعن��ی فکر کنی��د و هر 
راه حل��ی را ب��ه ذهنتان 
یادداش��ت  می رس��د 
نمایید. از احمقانه ترین 
و خنده دارترین گرفته تا 

معقول ترین راه حل ها، همه را فهرست 
کنید.سپس اولویت بندی راه حل هاست 
یعنی ب��ه راه حل هایی ک��ه دارید امتیاز 
مثبت و منفی بدهید و آنها را براس��اس 
بیشترین نمره ای که می گیرند، اولویت 

بندی کنید.
اج��رای راه حل ه��ا و بازبین��ی هم گام 
آخر بوده یعنی حاال وقت عمل اس��ت. 
راه حلی که بیشترین نمره را گرفته اجرا 

کنید و ببینید که جواب می دهد یا نه. اگر 
جواب نداد می توانید از فهرست اولویت 
بندی شده راه حل دوم را امتحان کنید. به 
طور معمول از چند راه اول یکی جواب 

می دهد.
لیاقت اجتماعی 

جوانان��ی که تحمل پذیری باالیی دارند، 
مهارت های ارتب��اط با دیگران را خیلی 
خوب بلدند. آنها می توانند در ش��رایط 
سخت هم شوخ طبعی خودشان را حفظ 
کنند، می توانند با دیگران صمیمی شوند 
و در مواقع بحرانی از حمایت اجتماعی 
دیگران بهره ببرند؛ ضمن 
اینکه ای��ن گونه آدم ها 
می توانند س��نگ صبور 
خوبی باشند، وقتی دارید 
برایشان حرف می زنید 
می توانند خوب گوش 
دهند و خودشان را جای 

شما می گذارند.
بنابه گفته روان شناسان 
»لیاق��ت اجتماعی« تمام 
مهارت های��ی را که به 
طریقی به ارتباط داشتن 
به دیگران ربط داشته باشد در بر می گیرد 
که چند تا از مه��م ترین هایش عبارتند 
از: ش��وخ طبعی که البته تحمل ناپذیرها 
می دانند که همه سبک های شوخ طبعی 
مش��کل را حل نمی کنند. ش��وخ طبعی 
پرخاشگرانه )مس��خره کردن دیگران( و 
خودشکنانه )دلقک بازی برای خندیدن 
دیگران( اوضاع را بدتر می کند و شوخ 
طبعی به نوعی که حفظ روحیه در مقابل 

مشکل ها با نگاه ش��وخ طبعانه باشد و 
پیوند دهنده یعنی ش��وخ طبعی به عنوان 
ابزار ارتباط و صمیمیت با دیگران باشد 

که باید آن را پرورش داد.
فرد تحمل پذیر، انگیزه گوش دادن دارد 
یعنی مایل اس��ت حرف های دیگران را 
گوش دهد. به حرف های دیگران توجه 
کند و با تمام بدنش به آنها گوش می دهد؛ 
به فرض به موقع، تماس چشمی برقرار 
می کند. هم دلی می کند؛ یعنی دوس��ت 
دارد بداند طرف مقابل چه احساسی دارد 
تا در احساس��ش شریک شود و مهم تر 
اینکه انعطاف پذیر است؛ یعنی می داند 
در مقابل افراد متفاوت و در موقعیت های 
مختل��ف چط��ور برخورد 

کند.
تحمل پذیرها از دوستان و 
آشنایان شان موقع رو به رو 
استفاده  با مشکل ها  شدن 
می کنن��د. ش��ما هم اگ��ر بخواهید مثل 
آنها باش��ید باید خودخواهی تان را کنار 

بگذارید و کمک بخواهید.
پیش به سوی پیشرفت 

تحمل پذیرها اس��یر گذشته نیستند. آنها 
نگاه مثبتی ب��ه آینده دارن��د آنها خوش 
بینند، برای آینده ش��ان ه��دف و برنامه 
دارند و زندگی برایش��ان معنادار اس��ت. 
آنها ب��رای رس��یدن ب��ه این آین��ده در 
 بیش��تر مورده��ا هم انگی��زه دارند و هم

انرژی دارند. 
در نتیج��ه این ویژگی ه��ا روند زندگی 
آدم های تحمل پذیر صعودی اس��ت نه 
نزولی. آنها اهل پس رفت نیس��تند و اگر 
باش��ند بعد از پس رفت ه��ای احتمالی 

پیشرفت های سریع تری دارند.
ب��رای پ��رورش دادن آین��ده گرایی باید 
چندی��ن مه��ارت اصل��ی را در خودتان 
پرورش دهید؛ یعنی باید درست به هدف 
بزنید و هدف هایتان را درس��ت انتخاب 
کنی��د. هدف های خ��وب؛ هدف های 
کوچک، کوتاه مدت، دقیق، واقع گرایانه 

و در عین حال چالش برانگیزند.
شما به عنوان یک جوان باید با معنا باشید 

و معنای واقعی زندگی را جستجو کنید.
با انگیزه باش��ید علت ه��ای بی انگیزه 
بودنتان را پیدا کنید، اگر ش��رایط ایجاب 
می کرد ش��رایط را تغییر دهید و اگر هر 
علت دیگری داش��ت ریشه یابی کنید و 
به کمک گرفتن از دیگران امیدوار باشید 
 و تا ح��د ممکن هم ب��ه دیگران کمک 

کنید.

سن طفل تحت سرپرستي 
بايد از 12 سال کمتر باشد 

طبق ماده 6 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرس��ت، 
س��ن طفلي که تحت سرپرستي اشخاص قرار مي گیرد 

باید از 12 سال تمام کمتر باشد. 
به گزارش فارس، طبق ماده 5 قانون حمایت از کودکان 
بدون سرپرس��ت، دادگاه در صورتي حکم سرپرس��تي 
صادر خواهد کرد که درخواس��ت کنندگان سرپرس��تي 
به کیفیت اطمینان بخش��ي در صورت فوت خود هزینه 
تربیت و نگهداري و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن 

بلوغ تأمین کنند. 
براساس تبصره، هرگاه وجوه یا اموالي از طرف زوجین 
سرپرس��ت به طفل تحت سرپرس��تي، صلح شده باشد 
در صورت فوت طف��ل وجوه و اموال مذکور از طرف 

دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد. 
طبق ماده 6 این قانون، طفلي که براي سرپرستي سپرده 

مي شود باید داراي شرایطي باشد. 
شرایط طفلي که به سرپرستي سپرده مي شود 

س��ن طفل از 12 س��ال تمام کمتر باش��د و هیچ یک از 
پ��در ی��ا جد پدري یا مادر طفل ش��ناخته نش��ده یا در 
 قید حیات نباش��ند یا کودکاني باش��ند که به مؤسس��ه 
عام المنفعه س��پرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا 

جد پدري او مراجعه نکرده باشند. 
در تبصره این ماده، کس��اني که کودکان دارای ش��رایط 
را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرس��تي گرفته     اند 
در صورتي که از جهت اخالقي و مادي دارای ش��رایط 
باش��ند، به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در 
مورد این کودکان حق تقدم دارند و در این حالت شرط 
سن نیز براي طفل و سرپرست او رعایت نخواهد شد. 
براس��اس م��اده 7 قان��ون حمای��ت از ک��ودکان بدون 
سرپرس��ت، دادگاه صالحیت دار براي رسیدگي به کلیه 
ام��ور مربوط به این قان��ون، دادگاه حمایت از خانواده 

محل اقامت درخواست کننده است. 
در م��اده 8 ای��ن قانون، دادگاه از نظر رس��یدگي به امر 
سرپرس��تي موضوع این قانون، تابع مقررات حمایت از 
خانواده است. براساس ماده 9 قانون حمایت از کودکان 
بدون سرپرس��ت، احکام صادر در کلیه امور مربوط به 

سرپرستي قابل رسیدگي پژوهشي و فرجامي است. 

 قائ��م مق��ام دبی��رکل س��تاد مب��ارزه با 
آیین نامه ه��ای  گف��ت:  مخ��در  م��واد 
فعالی��ت  مج��وز  ص��دور  واگ��ذاری 
کمپ های ترک اعتیاد توس��ط بهزیستی 
 در ح��ال تدوی��ن در وزارت کش��ور

 است. 
به گزارش فارس، طاها طاهری در حاشیه 
کنگره »جوان با جوان در پیش��گیری از 
س��وء مواد مخدر« در مورد س��اماندهی 
کمپ های غیرمجاز افزود: سیاست های 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، توسعه بخش 
درمان اعتیاد با، کمک بخش خصوصی 
اس��ت و بر همین اس��اس تا پایان سال 
900 ه��زار معتاد تحت پوش��ش درمان 

قرار می گیرند. 
وی ب��ا بیان ای��ن که 70 ت��ا 80 درصد 
از مس��ئولیت ای��ن کار را بای��د بخش 
خصوصی و 20 درصد را دولت بر عهده 
گیرد، تصریح کرد: اعتقاد داریم، بخش 
دولتی بای��د در مس��ائل و گرایش های 
پرخطر سرمایه گذاری  کند و اعتیاد عام 
و وابس��تگی به م��واد در اختیار بخش 
خصوصی و سازمان های مردم نهاد قرار 

گیرد. 
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
همچنین ادامه داد: کمپ های ترک اعتیاد 
بخش��ی از سیاست های این ستاد است، 
هر چند در سنوات گذشته خدمات قابل 
قبولی را داشتند، اما نگاه های سودآوری 
این مسأله و عدم نظارت بر برخی از این 
حوزه ها موجب شد تا کمپ هایی شکل 
گیرد که خارج از استانداردها، رفتارهایی 
 خ��ارج از قواعد تعریف ش��ده داش��ته

باشند.
وی تأکید کرد: بر این اساس ستاد مبارزه 
ب��ا مواد مخدر الزام کرده اس��ت تا تمام 
دس��تگاه های مس��ئول نظارت جدی بر 
این حوزه داشته باشند تا نواقص موجود 
بر طرف ش��ده و کمپ ه��ای غیرمجاز 
که با اب��زار و روش های غیراس��تاندارد 
اقدام به ت��رک اعتی��اد می کنند، تعطیل 
شوند، چرا که این گونه رفتارها به طور 
 علن��ی ترک اعتی��اد در کش��ور را بی اثر 

می کند. 

طاهری خاطر نش��ان کرد: از گس��ترش 
کمپ ه��ای ترک اعتی��اد، حمایت و در 
مقابل ب��ا کمپ هایی که خارج از قواعد 
استاندارد تأسیس و فعالیت کنند، مقابله 
می کنیم. وی تصریح کرد: دس��تگاه های 
مسئول از جمله سازمان بهزیستی کشور، 
وزارت بهداشت و نیروی انتظامی در این 
زمینه مسئول هستند و اگر موردی نیز به 
ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش شود، 
ب��ا آن برخورد ج��دی و قاطع خواهیم 

داشت. 
قائم مقام دبیرکل س��تاد مب��ارزه با مواد 
مخدر درب��اره پایان یافت��ن مدت زمان 
چه��ار ماه��ه ب��رای استانداردس��ازی 
کمپ های ترک اعتی��اد نیز توضیح داد: 
بخش��ی از این کمپ ها اس��تاندارد شده 
 و بخش��ی دیگر نیز در دس��ت نظارت 
هس��تند،  ش��دن  اس��تاندارد   ب��رای 
به ط��وری ک��ه در حال حاض��ر موارد 
تخلف به ندرت دیده می ش��ود و چنان 
چه م��وردی گ��زارش ش��ود، برخورد 

می کنیم. 
طاه��ری درباره تع��داد کمپ های ترک 
اعتی��اد اضاف��ه ک��رد: در ح��ال حاضر 
ح��دود 600 تا 700 س��ازمان مردم نهاد 
در کشور در این حوزه فعالیت می کنند 
که به ص��ورت قانونی ثبت ش��ده اند و 
ح��دود 200 ت��ا 300 مرک��ز نیز وجود 
دارد که فعالی��ت آن ها هفتگی یا ماهانه 
است که خود به خود تعطیل می شوند، 
البته ی��ک کمپ غیر مج��از هم وجود 
 داشت که ثبت نش��ده بود و آن را ثبت 

کردیم. 
وی در پاسخ به این که یکی از مشکل های 
فعلی کمپ های ترک اعتیاد کشور صدور 
مجوز از چندین ارگان اس��ت، توضیح 
داد: یکی از اش��کال های این حوزه این 
بود که به علت مش��کلی که در اعطای 
مجوز وجود داشت، افراد به هر ارگانی 
که زودت��ر مجوز فعالیت صادر می کرد، 
تمس��ک می جس��تند، اما هم��ه تالش 
ستاد بر این اس��ت که کلیه فعالیت این 
 طرح ها در تشکیالت بهزیستی متمرکز 

شود. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

تأملی در سراشیبی های زندگی

ب��ه گزارش مه��ر، موضوع اس��تخدام 
23 ه��زار نی��روی جدی��د پرس��تاری 
 ب��ه دنب��ال تصوی��ب قان��ون ارتقای 
بهره وری نیروهای بالینی نظام سالمت 
و کاهش س��اعت کار پرستاران مطرح 
ش��د. به طوری که رئی��س جمهوری 
در روز پرستار امسال خطاب به وزیر 
بهداش��ت گفت ک��ه به دنب��ال آگهی 
استخدام پرس��تار باشید. به دنبال خبر 
خوش رئیس جمهوری که با اس��تقبال 
جامعه پرستاری و سازمان های مربوطه 
همراه شد، موضوع استخدام 23 هزار 
نی��روی جدی��د برای کاهش س��اعت 
کار پرس��تاران در دس��تور کار وزارت 
بهداش��ت قرار گرفت و دکتر مرضیه 
وحید دس��تجردی در هر فرصتی که با 
حضور خبرنگاران همراه می ش��د، از 
اجرایی شدن این وعده رئیس جمهور 
خب��ر می داد و اصرار داش��ت که این 
موضوع امس��ال به ط��ور حتم اجرایی 

می شود.
این در حالی بود که موضوع استخدام 
پرس��تاران در کمیسیون تلفیق مجلس 
که نماینده دولت نیز در آن حاضر بود، 
رد شد و همین مسأله دولت و جامعه 
پرس��تاری را در مقاب��ل یکدیگر قرار 

داد، اما وزیر بهداشت )با وجود اینکه 
تمامی راه های اس��تخدام پرس��تاران 
حداقل برای امس��ال بس��ته شده بود( 
به هیچوجه نمی خواس��ت قبول کند 
اس��تخدام پرس��تاران در س��ال جاری 
محقق نخواهد ش��د اگ��ر در همایش 
بررسی مس��ائل پرس��تاری کشور که 
19 مهر در تاالر وزارت کشور برگزار 
ش��د، بار دیگر تأکید کرد که استخدام 
پرس��تاران به طور قطع انجام می شود 
و هیچ مقام دولتی نمی تواند در مقابل 

دستور رئیس جمهور ایستادگی کند.
از س��وی دیگر، نمایندگان مجلس هم 
به ویژه اعضای کمیس��یون بهداشت و 
درم��ان مجلس هیچ مش��کلی را بابت 
استخدام پرس��تاران پیش روی دولت 
نمی دیدند و عنوان داش��تند که دست 
دولت ب��رای اس��تخدام باز اس��ت و 
می تواند ب��ا تأمین بار مال��ی آن، این 

مصوبه را اجرایی کند.
انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با 

اشاره به اجرا نشدن استخدام 23 هزار 
پرستار، گفت: زمانی که نماینده دولت 
با آن مخالفت کرد نمایندگان کمیسیون 
تلفی��ق نتوانس��تند آن را ب��ه تصویب 
برسانند چرا که بار مالی زیادی داشت. 
اما ما معتقدیم زمانی که طرحی مصوب 
ش��د باید ساز و کارهای قانونی آن نیز 

در نظرگرفته و تأمین شود.
وی اف��زود: نظام س��المت کش��ور با 
استخدام نشدن پرستاران دچار نقصان 
و خس��ارات مادی و معنوی بس��یاری 
می ش��ود که این زیان ه��ا چند برابر 
بودجه و بار مالی ناشی از به کارگیری 

این نیروهاست.
محمد ش��ریفی مقدم )دبی��رکل خانه 
پرس��تار( نیز با تأکید ب��ر اینکه عزم و 
اراده اي برای جذب 23 هزار پرس��تار 
وج��ود ن��دارد، به مهر گف��ت: به نظر 
می رسد موضوع استخدام پرستاران در 
سال جاری به بهانه مخالفت کمیسیون 

تلفیق مجلس منتفی شده است.
وی با بی��ان اینکه دادن وعده هایی که 

محقق نمی شود باعث بی انگیزه شدن 
جامعه پرس��تاری شده اس��ت، افزود: 
وزارت بهداش��ت می خواهد مجلس 
را مقص��ر جلوه ده��د در صورتی که 
مجلس هم��واره از جامعه پرس��تاری 

حمایت کرده است.
سرانجام حسین مبارکی، مدیرکل منابع 
انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، در 
تازه ترین اظهارنظر مسئوالن و مدیران 
وزارت بهداشت، عنوان داشت که این 
استخدام س��ال آینده اجرایی می شود. 
یعنی اینکه موضوع استخدام 23 هزار 
پرس��تار حداق��ل برای امس��ال منتفی 

است.
ای��ن اظهارنظ��ر از س��وی ای��ن مدیر 
ارش��د وزارت بهداشت، تیر خالصی 
اس��ت به رویاهای جامعه پرس��تاری 
ک��ه هم چنان در انتظ��ار وعده کاهش 
س��اعت کار بودند. اما این اتفاق نیفتاد 
تا جامعه پرس��تاری ه��م چنان گرفتار 
آسیب ها و دش��واری هایی هم چون 
اضاف��ه کار اجب��اری، ش��ب کاری و 
خش��ونت های فیزیکی و لفظی باشد 
که گاه��ی از س��وی برخ��ی بیماران 
 و همراه��ان آنه��ا متوجه پرس��تاران

 می شود.

زاینده رود
دو س��ارق زورگیر ک��ه تحت 
پوش��ش مأم��ور اق��دام ب��ه اخاذي 
از ش��هروندان م��ي کردند، توس��ط 
 پلیس اصفهان شناس��ایي و دس��تگیر 

شدند. 
س��رهنگ »محس��ن عقیلي« فرمانده 
با اعالم  انتظامي شهرس��تان اصفهان 
ای��ن مطلب اظه��ار داش��ت: در پي 
وقوع یک فقره سرقت تحت پوشش 
مأمور از دو مسافر در ترمینال کاوه با 
توجه به حساسیت موضوع مراتب به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران 
پاس��گاه ترمینال کاوه این شهرستان 

قرار گرفت. 
وي افزود: مأموران با اخذ مشخصات 
ظاهري س��ارقان مأمور نما در سطح 
ترمین��ال کاوه اق��دام به گش��ت زني 
ک��رده و در کمت��ر از ی��ک س��اعت 
سارقان را شناسایي و دستگیر کردند. 
این مقام مس��ئول در ادامه بیان کرد: 
این س��ارقان که »علي حس��ین- ک« 

و »اس��ماعیل- ط« ن��ام دارند پس از 
انتقال به پاس��گاه به صراحت به بزه 

انتسابي اقرار کردند. 
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان با 
اش��اره به اینکه با دستگیري سارقان 
اموال مس��روقه از آنان کش��ف و به 
مالباختگان مس��ترد ش��د خاطرنشان 
کرد: متهم��ان به همراه پرونده جهت 
س��یر مراحل قانون��ي تحویل مراجع 

قضایي شدند.
سرهنگ عقیلي در پایان به شهروندان 
توصی��ه کرد: قب��ل از ارائ��ه هرگونه 
پاس��خ یا توضی��ح به اف��رادي که به 
عنوان مأمور به شما مراجعه مي کنند، 
با حفظ آرامش و خونس��ردي خود، 
از آنه��ا کارت شناس��ایي بخواهید و 
به دقت مندرجات کارت را مالحظه 
کرده و ضمن تطبیق عکس با صاحب 
کارت، به تاریخ اعتبار آن توجه و در 
با موارد مش��کوک  صورت برخورد 
ضمن حفظ خونسردي با تلفن 110 

پلیس را مطلع کنید.

زاینده رود
مأم��وران فرمانده��ي انتظام��ي 
شهرستان سمیرم اصفهان در بازرسي 
از یک دس��تگاه خودروي س��واري 
مق��دار 48 کیلوگ��رم م��واد مخ��در 
 از ن��وع حش��یش را کش��ف و ضبط 
کردند. س��رهنگ »رجبعلي مختاري« 
فرمانده انتظامي شهرس��تان س��میرم 
اس��تان اصفه��ان با بیان ای��ن مطلب 
اظه��ار داش��ت: مأموران مس��تقر در 
ایس��ت و بازرس��ي گردنه »میل« این 
شهرس��تان حین کنت��رل خودروهاي 
عبوري به ی��ک دس��تگاه خودروي 

 سواري پژو مشکوک و دستور توقف 
مي دهند.وي اف��زود: راننده خودرو 
بدون توج��ه به ایس��ت پلیس قصد 
فرار از صحنه را داش��ت که با عکس 
العمل س��ریع مأموران و اس��تفاده از 
موانع مصنوعي هر چهارچرخ خودرو 
 پنچ��ر و رانن��ده مجب��ور ب��ه توقف 
شد.این مقام مسئول تصریح کرد: در 
بازرسي از خودروي مذکور مقدار 48 
کیلو و 100 گ��رم مواد مخدر از نوع 
حشیش که به طرز ماهرانه جاسازي 

شده بود کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامي شهرس��تان س��میرم 
گف��ت: در این رابط��ه راننده خودرو 
ب��ه ن��ام »مه��دي- ر« و سرنش��ین 
دیگ��ر خ��ودرو به ن��ام »محمد- ح« 
به اتهام قاچاق مواد مخدر دس��تگیر 
توقی��ف  نی��ز  آن��ان  خ��ودروي   و 
پای��ان  در  مخت��اري  شد.س��رهنگ 
خاطرنش��ان کرد:  متهمان ب��ه همراه 
پرونده جهت س��یر مراح��ل قانوني 

تحویل مراجع قضایي شدند.

قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

بهزیستي تنها متولي صدور مجوز 
فعاليت  کمپ هاي ترك اعتياد

رئیس کمیس��یون آموزش و تحقیقات 
مجلس با اشاره به بررسی طرح تغییر 
س��اختار نظ��ام آموزش��ی در مجلس 
گفت: هیچ دلیل قانع کننده ای برای 6 
ساله ش��دن دوره ابتدایی وجود ندارد 
و مرک��ز پژوهش های مجلس نیز این 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 

را رد کرده است. 
علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با 
مهر، افزود: طرح تغییر نظام آموزش��ی 
م��دارس ب��ه 6-6 مدتهاس��ت که در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
بررس��ی ش��ده و از اعضای ش��ورای 
عال��ی انق��الب فرهنگی نی��ز دعوت 
کردیم برای تبیی��ن و لزوم جایگزینی 
این سیستم به جای 5-3-4 به مجلس 

بیایند که آنها استقبال نکردند.
تغییر سیس��تم آموزش��ی مدرسه ها به 
6 س��ال دوره ابتدایی و 6 س��ال دوره 
متوس��طه در اواخ��ر س��ال 1388 در 
ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگی به 
تصویب رسید و برای بحث و بررسی 

نی��ز در مجل��س مطرح ش��د. رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
ادامه داد: درباره دوره پیش دانشگاهی، 
مجلس نی��ز هم چون ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی معتقد اس��ت که این 
دوره نتوانسته نیازهای واقعی طراحان 
آن را تأمین کند و با حذف کنکور این 
دوره نیز باید حذف و به س��ال چهارم 

تبدیل شود. 
عباس��پور با اش��اره به اجباری کردن 
دوره پی��ش دبس��تانی نی��ز گفت: هم 
چنی��ن معتقدی��م که ای��ن دوره برای 
رش��د فکری و فرهنگی دانش آموزان 
بای��د اجباری ش��ود اما نبای��د در این 
دوره آموزش های رس��می به کودکان 

 ارائ��ه کنی��م بلکه ای��ن دوره باید تنها 
زمینه ای برای شناسایی خصوصیت هاي 
فردی و اخالقی کودک و آش��نا کردن 

او با محیط درس و مدرسه باشد. 
نماین��ده مردم تهران ادامه داد: موردی 
که هم چنان درب��اره آن اختالف نظر 
داری��م و در چندین جلس��ه به نتیجه 
واحدی نرس��یدیم، بح��ث تغییر نظام 
آموزش��ی به 6 س��ال دوره ابتدایی و 
6 س��ال دوره متوسطه است، در واقع 
وزارت آموزش و پرورش و ش��ورای 
عال��ی انقالب فرهنگ��ی توضیح قانع 
کنن��ده ای نداده اند که چ��را و با چه 
مقصودی قصد تغییر سیس��تم موجود 

را دارند.
آموزش و پرورش از اصل تحول باز 

می ماند
رئیس کمیس��یون آموزش و تحقیقات 
مجلس با بیان اینکه مطالعه هاي مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس نیز نش��ان می 
ده��د که تغییر سیس��تم آموزش��ی در 
مدرسه ها لزومی ندارد گفت: نگرانی 

ما این اس��ت که  آم��وزش و پرورش 
که در آس��تانه تح��ول بنیادین در این 
وزارتخان��ه اس��ت با اجرا ک��ردن این 
طرح ک��ه کار بزرگی اس��ت از اصل 
تح��ول باز بماند و نتوان��د آن را اجرا 

کند. 
عباس��پور ادامه داد: بی شک با اجرای 
این سیس��تم آموزشی، باید تغییرهایی 
در فض��ای مدرس��ه ه��ا و اس��تخدام 
معلمان انجام شود که باز هم آموزش 
و پرورش را درگیر چالش های جدی 
و امور روزمره م��ی کند. وی تصریح 
کرد: به هرحال معتقدیم که تغییر نظام 
 آموزش��ی به 6 س��ال دوره ابتدایی و

 6 سال متوسطه لزومی ندارد.

مخالفت مجلس 
با افزایش دوره ي متوسطه

جامعه

بد شانسي در انتخاب مسير 
متروي اصفهان

 روزانه 9 ميليون تومان 
 صرف حمل شيرابه زباله 

در اصفهان

دانش،توليد و سرمایه گذاری 
در یک زنجيره منظم 

اجرای طرح های مدیریت شهری 
با تمسک به فرهنگ ناب اسالمی

در  گفت:  اصفهان  شهر  اسالمي  شوراي  رئیس 
با  و  بودیم  بدشانس  بسیار  مترو  تکمیل  روند 
بي دقتي و بي همتي پیمانکار، در مسیر سي و سه پل به 
عباس  فارس،  گزارش  به  برخوردیم.  سختي  مانع 
همچون  شهري  کمتر  اینکه  به  اشاره  با  حاج رسولیها 
اظهار  است،  برخوردار  ثابتي  مدیریت  از  اصفهان 
داشت: ثبات مدیریت در اصفهان برکات فراواني براي 

این شهر به همراه داشته است. 

گفت:  اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
روزانه 9 میلیون تومان را صرف جابه جای شیرابه 
شهری  خدمات  معاون  باقرصاد  می کنیم.منصور  زباله ها 
شهرداری اصفهان همواره سعی دارد اصفهان را شهری 
زنده و سر سبز نگه دارد و در همین راستا باید تا پایان 
سال 1389 مبلغ 400 میلیارد تومان را هزینه کند. با اشاره 
به هزینه روزانه مبلغ 30 میلیارد تومان برای جمع آوری 
پسماند تر شهروندان اصفهانی اظهار داشت: از ساعت 11 
شهر  از  پسماند  تن  یک هزار  روز  هر  صبح   5 تا  شب 
جمع آوری و خارج می شود که از این مقدار 300 تن آن 

مواد بازیافت شدنی و پسماند خشک است. 

معاون پژوهش و فناوري وزیر نفت به همراه مدیر 
فناوري  و  پژوهش  کل  مدیر  و  فناوري  امور  کل 
شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفت طی بازدیدی 
دو روزه با توانمندي ها و دستاوردهاي دانشگاه صنعتي 
اصفهان در حوزه نفت و گاز آشنا شدند. به گزارش ایمنا، 
سرپرست دانشگاه صنعتي اصفهان طی جلسه ای که به 
همین منظور برگزار شد اظهار داشت:با وجود توانمندي ها 
و امتیازات دانشگاه صنعتي اصفهان در تمام بخش هاي 
صنعتي و فناوري،ظرفیت بیشتري براي توسعه همکاري هاي 

پژوهشي میان دانشگاه و صنعت نفت وجود دارد.

شهري  مدیریت  کرد:  اعالم  اصفهان  شهردار 
با  را  شهري  بزرگ  هاي  پروژه  تمام  اصفهان 
اسالمی  و  محمدی  ناب  فرهنگ  به  توسل  و  تمسک 
همچنین تقویت خوداتکایي ،خودباوري و عزت ملي، 
بدون وابستگی به کشور هاي خارجي به راحتي اجرا 
برای  بیشتر  رفاه  ایجاد  سبب  مهم  این  که  کرده 

شهروندان شده است.   

تحمل پذیرها اسير گذشته 
نيستند. آنها نگاه مثبتی 

به آینده دارند آنها خوش 
بينند، برای آینده شان 
هدف و برنامه دارند و 
زندگی برایشان معنادار 

است

 دستگيري سارقان مأمورنما 
در اصفهان

 کشف 48 کيلوگرم حشيش 
در سميرم اصفهان

پایان رویای شیرین پرستاران؛ 

امسال از استخدام خبری نيست!

عليرضا سزاوار
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غالمرضا یاوری تصریح کرد: آخرین بررسی ها نشان می دهد که در سال 
88 سرانه مطالعه کتب غیردرسی مردم استان اصفهان 47 دقیقه بوده است.
وی گفت: با توجه به اینکه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی یک نفر ایرانی 
در سال 87، 71 دقیقه بوده است در سال 88 با 5 دقیقه افزایش رشد خوبی 

را در این زمینه شاهد بودیم.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خاطرنشان کرد: سرانه مطالعه در سال 
87 برای هر ایرانی 18 دقیقه بود که با برنامه ریزی های انجام شده پس از 
10 سال این رقم به 76 دقیقه افزایش پیدا کرده است. البته در کشورهای در 
حال توسعه و پیشرفته سرانه مطالعه بین 3 الی 8 ساعت در روز می باشد 
که در افق چش��م انداز بیست س��اله کشور رسیدن این هدف پیش بینی 
شده است.غالمرضا یاوری افزود: مقایسه سرانه مطالعه در سال 87 و 88 
نش��ان می دهد که این رقم در مطالعه کتب غیردرسی 30 دقیقه، روزنامه 
39 دقیقه و 27 ثانیه و مطالعه نشریه ها 6 دقیقه و 29 ثانیه می باشد و این 
نتیجه بیانگر آن است که مطالعه روزنامه و نشریه ها نسبت به سال 87 در 
مجموع نزدیک به 6 دقیقه تنزل داشته است. اما مطالعه کتب غیردرسی از 

18 دقیقه به 30 دقیقه افزایش یافته است. 
وی همچنین در مورد میزان عالقه مردم به مطالعه کتب گفت: بررسی ها 
نشان داده که مردم در مباحثی چون ادبیات، دین، فلسفه، کتابهای تخصصی 
و رمان عالقه به مطالعه دارند. مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان در 
خصوص فاصله زیادی که میان سرانه مطالعه در ایران و کشورهای پیشرفته 
وجود دارد تصریح کرد:  محدود بودن فضاهای کتابخانه ای استاندارد که 
حتی در برخی نقاط موجود نیست، محدودیت منابع کتابخانه ای و نیز عدم 
فضاسازی مناسب و زیبا همراه با استاندارد و به روز دنیا از جمله مواردی 
است که سبب ایجاد چنین فاصله ای شده است که البته در صورت تأمین 
اعتبار مورد نیاز و فراهم نمودن بستر مطالعه به طور قطع سرانه مطالعه در 

ایران نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
غالمرضا یاوری در خاتمه افزود: با توجه به اینکه یکی از موارد اساسی 
و مهمی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید داش��تند توس��عه امر کتاب و 
کتابخوانی است بنابراین همه مسئوالن باید با عزمی جدی متولی کتاب 
و کتابخوانی را که اداره کل کتابخانه های عمومی اس��ت یاری نمایند تا 

فرمایش های ایشان جامه عمل بپوشد.

کارآفريني 
عامل کليدي پايداري توسعه 

به گزارش فارس، اکبر تقی پور )کارشناس مسئول مرکز کارآفرینی( 
در نشس��ت هماهنگی برگ��زاری دوره های کارآفرینی در دانش��گاه 
ش��هرکرد بیان داشت: به منظور آش��نایی دانشجویان با کارآفرینی و 
نحوه  راه اندازی و اداره  بنگاه های اقتصادی دانش بنیان، این مرکز به 
صورت مس��تمر، دوره ها و کارگاه های مختلف آموزشی کارآفرینی 

را در این دانشگاه برگزار می کند. 
وی تروی��ج فرهنگ کارآفرینی را ه��دف اصلی برگزاری دوره های 
کارآفرینی در این مرکز عنوان کرد و گفت: اطالع رس��انی و آموزش 
در زمین��ه  کارآفرین��ی، نحوه  راه ان��دازی و اداره  بنگاه های اقتصادی 
دانش بنی��ان با بهره گی��ری از ایده های نو و خالق دانش��جویان در 
پوش��ش حمایت های مرکز رشد دانشگاه ش��هرکرد فعالیت می کند. 
تقی پ��ور ادام��ه داد: ای��ن مرکز در س��ه بخش ارائ��ه  آموزش های 
کارآفرین��ی، انج��ام پژوهش در زمینه  کارآفرین��ی و ترویج فرهنگ 
کارآفرینی حتی فراتر از دانشگاه شهرکرد بلکه در سطح استان اقدام 
به برگزاری دوره های مختلف کارآفرینی می کند.کارش��ناس مسئول 
مرکز کارآفرینی دانش��گاه شهرکرد خاطرنش��ان کرد: این در حالی 
ا س��ت که در سال تحصیلی گذش��ته این مرکز 18 کارگاه آموزشی 
کارآفرینی با موضوع هایی هم چون زمینه های شناس��ایی و ارزیابی 
فرصت کس��ب و کار، کار آفرینی و تکنولوژی فکر، آشنایی با نحوه  
تأس��یس و ثبت شرکت ها، استاندارد و سیستم های مدیریت کیفیت، 
سلس��له مباحث تجاری س��ازی نتیجه تحقیق ها، مبانی بازاریابی و 
تکنیک های ف��روش برگزار کرد. وی برگزاری دوره  آموزش��ی 60 
ساعته کارآفرینی به روش بین المللی SIYB را از دیگر اقدام های 
این مرکز عنوان کرد و گفت: این دوره آموزش��ی برای نخستین بار 

در ایران توسط این مرکز برگزار شد. 

اطالعيه انجمن صنفی 
دفترهای کاریابی اصفهان

قابل توجه مدیران و کارفرمایانی که از ماده 103 تخفیف حق بیمه 
سهم کارفرما استفاده می کنند با عنایت به اینکه برخی از کارفرمایان، 
در جریان اس��تفاده از تسهیالت ماده 103 جهت پرداخت حق بیمه 
کارکنان خود، دچار تعارض با قانون های موضوعه س��ازمان تأمین 
اجتماعی شده اند که متأسفانه منجر به تحمیل جریمه های سنگینی 
به ایش��ان ش��ده، به استحضار عزیزان می رس��اند که براساس ماده 
103 قانون برنامه چهارم توس��عه کشور، )که در حال حاضر جاری 
می باش��د( تخفیف حق بیمه س��هم کارفرمایان،  فقط در ش��رایطی 
قابلیت اس��تفاده دارد که براساس ش��رایط پیش بینی شده، منجر به 
جذب نیروی کار جدید و مازاد بر نیروی کار قبلی، ش��ده باش��د،  

بنابراین به تذکرهای زیر توجه شایسته مبذول نمایید:
1- ش��رکت ها، سازمان ها و اصنافی که دارای پروانه بهره برداری 
یا جواز تأس��یس بوده که در متن مجوز به تعداد پرسنل طرح اشاره 
ش��ده باش��د، موظفند که تعداد کارگر ذکر شده را به صورت کامل 
)پرداخت 30 درصد حقوق( بیمه نمایند و جهت بیمه پرسنل مورد 

نیاز مازاد بر آن، از تخفیف مورد نظر استفاده نمایند.
2- اصنافی که دارای کارگر بیمه ش��ده هس��تند، به ش��رطی که در 
س��نوات گذشته کاهشی در مجموع پرس��نل بیمه شده خود نداشته 
باش��ند، می توانند برای بیمه نمودن پرس��نل جدید، از این تخفیف 
استفاده نمایند.3- اصنافی که تاکنون برای پرسنل خود حق بیمه رد 
نکرده اند و تمایل به دریافت تسهیالت ماده 103 دارند، موظف به 
اخذ استعالم از اتحادیه صنفی خود می باشند که در آن استعالم به 

حداقل الزامی تعداد کارگر در آن واحد صنفی،  اشاره شده باشد.
شایان ذکر اس��ت که برای پرداخت حق بیمه حداقل کارگر الزامی 
اعالم شده از سوی اتحادیه صنفی، باید مبلغ کامل یعنی 30 درصد 
حقوق را پرداخت کرد و پرسنل مازاد را با لحاظ تخفیف 20 درصد 

حق کارفرما بیمه نمود.
4- کارفرمایان��ی که در حال حاضر از ای��ن تخفیف ها برخوردارند 
ب��ه دقت توجه نمایند که اگر در جریان پرداخت حق بیمه کارکنان 
خ��ود،  ب��ه هر دلیل یک یا تع��دادی از کارکنانی ک��ه پرداخت حق 
بیمه س��ی درصدی داش��ته اند؛ از کار منفص��ل گردند، موظفند که 
کارگر یا کارگران دیگری را جایگزین ایشان نمایند و حق بیمه 30 
درصدی برای ایشان بپردازند زیرا در صورت عدم توجه مدیران به 
این موضوع، سازمان تأمین اجتماعی خود از تعداد پرسنل مشمول 
ماده 103 آن کارگاه، کاس��ته و در ردیف پرس��نل کاهش یافته قرار 
می دهد و البته مدیران و کارفرمایانی که به این موضوع بی توجهی 
نموده اند، متحمل جریمه های عدم یا تأخیر پرداخت خواهند ش��د 

که می تواند در طول سال، به رقم عمده ای تبدیل گردد.
ش��ایان ذکر اس��ت که جهت به��ره مندی از تس��هیالت ماده 103، 
پرسنل اس��تخدام ش��ده باید از طریق مراکز کاریابی مجاز، معرفی 
ش��ده باش��ند.انجمن صنفی دفترهای مش��اوره ش��غلی و دفترهای 
کاریابی استان اصفهان، آمادگی ارائه مشاوره به عزیزان و انجام کلیه 
امور مربوط به اس��تفاده از تس��هیالت ماده 103 را دارد و هم چنین 
با اس��تفاده از خدمات دفترهای کاریابی مج��از، می توانید بهترین 
 و مناس��ب ترین انتخاب خ��ود را از نیروی کار م��ورد نیاز تجربه 

نمایید.

اولين جلسه شوراي امر به معروف 
و نهي از منکر  

زاینده رود
در این جلسه که با حضور آقاجان علیخاني پور شهردار فوالد شهر 
و کلیه پرسنل در محل سالن اجتماعات تشکیل شده بود؛ ضمن معرفي 
اعضاي ش��وراي امر به معروف و نهي از منکر، بر اجراي کامل منویات 
مق��ام معظم رهبري و دولت خدمتگذار در جهت اجرا و احیاي فریضه 
 امر به معروف و نهي از منکر و توسعه آن در شهرداري این شهر تأکید

 شد.

آغــاز برداشـت زعـفران 
در شهرستان بروجن

مدیر جهاد کش��اورزي بروجن از آغاز برداش��ت زعف��ران در این 
شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي س��ازمان جهاد کشاورزي استان، آیت ا... 
غالمی��ان با اعالم این مطلب افزود: کش��ت و کار  این محصول از 

سال 1380 توسط زنان روستایي در بروجن شروع شد.
وي ادام��ه داد: به دنبال کش��ت و کار این محص��ول در میان زنان 
روس��تایي، مردان روس��تایي نیز به کشت و کار این محصول تمایل 

پیدا کردند.
وي با بیان اینکه میزان عملکرد این محصول در یک هزار متر مربع 
حدود 900 گرم زعفران خش��ک است، افزود: سطح زیر کشت این 
محصول به 3 هکتار افزایش یافته و هر ساله موجب ایجاد فرصت 
ش��غلي براي تعدادي زنان و مددکاران زن روس��تایي بروجن شده 

است.

گشتی در اخبارروی میز

»آریا الستی« در چهارمین نشست مسئوالن بنیاد 
با رؤس��ای دفتر نخبگان استان ها که در اصفهان 
برگزار ش��د با بیان اینکه بنی��اد ملی نخبگان به 
عن��وان ی��ک نهاد فرا س��تادی در مس��یر ایجاد 
هماهنگ��ی و پیون��د و ارتباط بی��ن فرآیندهای 
این نهادها فعالیت می کند، اظهار داش��ت: بنیاد 
نخبگان باید از س��ایر ساختارها و ظرفیت های 
موجود کش��ور استفاده کند تا بس��ترهای الزم 
برای تأثیرگ��ذاری و نقش آفرین��ی نخبگان در 
جامعه فراهم ش��ود. وی افزود: 9 هزار نخبه در 
بنیاد ملی نخبگان کش��ور پرونده دارند و چون 
بنیاد برای نخبگان تعریف خاصی دارد، بنابراین 
آنچه که در پرونده بنیاد ملی موجود است نشان 

دهنده تعداد تمامی نخبگان کشور نیست. 
مع��اون معاون��ت پژوهش و فناوری کش��ور تصریح 
کرد: به دلیل گس��تردگی حجم کار، فعالیت پیچیده و 
تازه تأس��یس بودن، بنیاد نخبگان نتوانس��ته در بعضی 
از ش��اخه ها کاری انج��ام دهد و حت��ی در بعضی از 
حوزه ها قانون و مقررات و ش��اخص ها و روش های 
بنیاد تدوین نش��ده اس��ت. وی اضافه کرد: بنیاد ملی 
نخب��گان در تالش اس��ت ب��ا هم��کاری پارک های 
فن آوری، شهرک علمی و تحقیقاتی و مراکز عملی و 
دانشگاه ها برای جوانان دارای استعداد برتر و ایده های 
 نو، ش��رایط مطلوب رش��د و ارتقای علمی را فراهم 
کند. الس��تی ب��ا بیان اینک��ه شناس��ایی و حمایت از 
نخب��گان از دغدغه های رهب��ر معظم انقالب و رئیس 
جمهور اس��ت، گفت: تش��کیل و توس��عه روزافزون 
س��طح فعالیت ها و حمایت های بنیاد ملی نخبگان در 
راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، در حمایت 

از نخبگان بوده است. 
وی با اشاره به اینکه ساختارسازی جزئی از هدف های 

اصلی بنیاد نخبگان است، تأکید کرد: ساز و کار ها باید 
به گونه ای فراهم شود که تحول های کشور در دست 

نخبگان باشد. 
معاون معاونت پژوهش و فناوری کش��ور در ادامه با 
اش��اره به فعالیت های دفتر بنیاد ملی نخبگان اس��تان 
اصفهان گفت: دفتر اس��تان اصفه��ان در ارائه نظرها و 
پیش��نهادها بس��یار موفق بوده و در تصمیم گیری در 
زمینه های مختلف یار و مددکار بنیاد ملی کشور بوده 
و امید اس��ت در آینده نیز ای��ن همکاری ها به همین 

ترتیب ادامه پیدا کند.
آیین نامه بنیاد ملی نخبگان بازتعریف می  شود

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان گفت: در زمان 
تدوین آیین نامه بنیاد ملی نخبگان در مورد بسیاری از 
حوزه های اجرایی فکر نش��ده اس��ت که جا دارد این 
مورد باز تعریف ش��ود. هادی اکب��رزاده در برگزاری 
چهارمین نشست مسئوالن بنیاد با رؤسای دفتر نخبگان 
استان ها در اصفهان با بیان اینکه این گردهمایی در دو 
روز و ب��ا هدف بازنگ��ری و باز تعریف آیین نامه های 
موجود در بنیاد ملی نخبگان برگزار شده است، اظهار 

داشت: پیشنهادهایی از سایر مراکز استان ها برای 
تغییر در بعضی از بنده��ای آیین نامه ها آمده که 
در این نشست مطرح خواهد شد. وی افزود:در 
نشس��ت س��وم که در تبریز برگزار شد به دلیل 
کثرت موضوع ها و فش��ردگی جلس��ه ها مقرر 
ش��د که این نشس��ت ها دو روز برگزار شود تا 
بتوان بحث ها را از زوایای مختلف بررسی کرد. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان اس��تان اصفهان اضافه 
کرد: در این نشس��ت رؤس��ای دفتر 19 اس��تان 
حضور دارند و در مدت دو روز در شش نشست 
به بیان نظرها و پیش��نهادهای خود می پردازند. 
وی بیان داش��ت: در کارگروه نخس��ت گزارش 
آیین نامه های هنری، حوزوی، شهاب، پسادکترا، 
برنامه های جامع فرهنگی، حمایت از مراکز نخبه پرور 
و آیین نامه اختصاص خوابگاه به اس��تعدادهای برتر و 

نخبگان مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
اکب��رزاده با اش��اره به اینکه مش��خص ش��دن ارتباط 
کاری دفتره��ای اس��تانی با نهادهایی چون س��ازمان 
ملی جوانان، مرکزهای رش��د، پ��ارک علم و فناوری 
و دفترهای اس��تعدادهای درخش��ان در دانشگاه ها از 
برنامه های نشس��ت دوم است، تصریح کرد: حراست 
و امنیت مربوط به نخبگان و س��ایر موردهای مربوط 
ب��ه حفاظت از نخبگان، از دیگر موردهایی اس��ت که 
 در این نشس��ت مورد بررسی قرار می گیرد. وی ادامه
داد: در کارگ��روه س��وم بح��ث هایی چون بررس��ی 
اعطای وام و یا کمک های بالعوض مالی به طرح های 
پژوهش��ی نخبگان و استعدادهای برتر، بررسی امکان 
اش��تغال نخب��گان و اس��تعداد برتر در ش��هرهای کم 
جمعی��ت و نیز ارزیاب��ی انعقاد تفاهم نام��ه بنیاد ملی 
نخبگان با صندوق مهر امام رضا )ع( کشور در جهت 

اعطای تسهیالت ویژه به نخبگان مطرح می شود. 

شهرستان

مدیرکل کتابخانه هاي عمومي استان اصفهان در 
گفتگو با زاینده رود:

طبق آخرین بررسي ها سرانه 
مطالعه غيردرسي مردم استان 47 

دقيقه است

عضویت 9 هزار نخبه در بنیاد ملي نخبگان

زاینده رود
آیین تودیع و معارفه فرماندهان س��ابق و جدید 
انتظامی شهرس��تان اصفه��ان برگ��زار و طی حکمی 
از س��وی فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان س��رهنگ 
محمدعلی بختیاری جانشین سرهنگ محسن عقیلی 
شد. در این مراسم ابتدا فرمانده سابق انتظامی شهرستان 

 اصفه��ان درب��اره دوره خدم��ت خود در این س��مت 
 گف��ت: در ط��ول 12 م��اه ب��ا مدیری��ت نزدی��ک 
به 124 بحران که می توانست زمینه ساز دیگر مسائل 

شود را به خوبی پشت سر گذاشتیم.
س��رهنگ محس��ن عقیلی افزود: برخورد با شرارت و 
اوباش گری، جلوگیری از سرقت، برخورد با تجاوز به 

عنف و نیز جرم های مس��لحانه از اولویت های کاری 
ناجاست که خدمات خوبی هم در این مورد انجام شده 
است. وی خاطرنشان کرد: احساس امنیت در اصفهان 

در سطح باالیی قرار دارد. 
البت��ه ام��کان دارد در برخ��ی مواقع اتف��اق هایی رخ 
 دهد اما به صورت س��ازمان یافته واقع��ه ای رخ نداده 

است. فرمانده سابق انتظامی شهرستان اصفهان درباره 
آمار جرم های سرقت تصریح کرد: در 7 ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در سرقت 

به عنف  و سرقت مسلحانه افزایش نداشتیم.
سرهنگ محسن عقیلی ضمن اش��اره به بیش از 810 
هزار تماس با پلیس 110 در 6 ماهه نخس��ت امس��ال 

گف��ت: ح��دود 98 درصد این تماس ه��ا زیر 2 دقیقه 
ابالغ شده است.  وی در خاتمه با بیان اینکه دستگیری 
سارقان در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل حدود 53 درصد افزایش یافته خاطرنش��ان 
 ک��رد: ای��ن س��ارقان به ده ها م��ورد س��رقت اعتراف 
نموده اند.  در ادامه این مراس��م فرمانده جدید انتظامی 

شهرس��تان اصفهان ضمن قدردان��ی از زحمت های 
فرمانده سابق انتظامی شهر اصفهان افزود: مقابله و مبارزه 
ب��ا جرم اولویت کاری فرماندهی انتظامی اس��ت و در 
دس��تور کار قرار دارد. از سویی محور کاری فرماندهی 
انتظامی شهرستان برمبنای محورهای کاری فرماندهی 

انتظامی استان پیش می رود.

 هم زمان با برگزاری دومین جشنواره فراگیری نخستین 
واژه »آب«، زنگ آب نیز در مدرسه های استان چهارمحال 

و بختیاری به صدا در می آید. 
رئی��س هی��أت مدی��ره و مدی��ر عامل ش��رکت آب و 
فاض��الب روس��تایی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: هم زمان با سراس��ر کش��ور در آبان ماه س��ال 
ج��اری زن��گ آب در کلی��ه مدرس��ه های ابتدای��ی 
 دختران��ه و پس��رانه، ب��ا حض��ور مس��ئوالن نواخت��ه 

می شود.
 قاس��معلی خدابخش��ی اع��الم ک��رد: در پ��ی امضای 

تفاهم نامه مشترک بین شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور و وزارت آموزش و پرورش در راستای ترویج 
فرهن��گ صرفه جویی و اصالح الگ��وی مصرف آب، 
دومین جش��نواره سراس��ری فراگیری نخس��تین واژه 
 »آب« وی��ژه دان��ش آم��وزان کالس اول ابتدایی برگزار 

می گردد.
خدابخش��ی افزود: با توجه به جایگاه، ارزش و قداست 
آب و لزوم فرهنگ سازی مصرف بهینه این ماده حیات 
بخش، با دعوت مسئوالن، مدیران، هم چنین خانواده های 
وزارت نیرو و آموزش و پرورش و دیگر مس��ئوالن، در 

حضور دانش آموزان، این آینده س��ازان کشور همراه با 
برنامه هایی متنوع، زنگ آب در جهت افزایش آگاهی در 
خصوص چگونگی مصرف تنها ماده بدون جایگزین در 

کلیه مدرسه های ابتدایی انشاء ا... نواخته خواهد شد. 
 مدیرعام��ل آبف��ار چهارمح��ال و بختی��اری در پایان 
گفت: در این مراس��م دانش آموزان کالس اولی ضمن 
دریافت کتاب کار ویژه جش��نواره، با گ��ردش آب در 
طبیعت و راه های جلوگیری از هدر رفت آب توسط رنگ 
 آمیزی نقاشی هایی با موضوع آب و پازل آشنا خواهند 

شد.

زاینده رود
رئی��س جمعیت ه��الل احمر شهرس��تان نائین 
گفت: جلس��ه گردهمایی مشترک گروه های هدایت 
و حمایت داوطلبان در جمعیت هالل احمر شهرستان 

نائین برگزار شد. 
در این جلس��ه که جمع زیادی از داوطلبان ش��رکت 
داش��تند، ابراهیم ع��ادل زاده نائین��ی، ضمن عرض 
خیرمقدم به حاضران در جلسه، هدف از گردهمایی 
فوق را انسجام هر چه بیشتر گروه های داوطلبی در 
راس��تای اجرای برنامه ه��ای جمعیت هالل احمر و 
آشنایی این قش��ر با فعالیت های هالل احمر عنوان 

نمود. در ادامه این جلس��ه، رئی��س خانه داوطلب به 
بیان فعالیت های هالل احمر در ش��اخه داوطلبی و 
شرح وظایف و بیان وظیفه داوطلب در روند اجرای 
برنامه ه��ا پرداخت. وی در ادام��ه نمونه برنامه های 
اجرای��ی گذش��ته و برنامه ه��ای آت��ی داوطلبان در 
راس��تای هدف های جمعیت ه��الل احمر را متذکر 

شد. 
از اهم برنامه های این جلس��ه مش��ترک می توان به 
س��خنرانی پیرامون گروه ه��ای چهارگانه داوطلبان، 
برنامه ه��ای ش��اخه داوطلبان جمعی��ت هالل احمر 
در س��ال 89 و... اش��اره کرد. الزم به ذکر اس��ت که 

جمعیت هالل احمر شهرس��تان نائین با داشتن بیش 
از 500 داوطل��ب در رده س��نی 29 س��ال به باال در 
دو گروه خواهران و برادران و در 4 ش��اخه هدایت، 
حمای��ت، مهارت و مش��ارکت فعالی��ت دارد که از 
نمون��ه برنامه های آن��ان می توان ب��ه برنامه اهدای 
خون، اعزام کاروان تس��کین آالم بشری به روستاها 
و منطقه های محروم، طرح سراسری همای رحمت، 
جمع آوری داروهای مازاد بر نیاز، شرکت داوطلبان 
در دوره های آموزشی، ایستگاه سالمت، شرکت در 
برنامه ها و مناس��بت های مختلف در طول سال ها، 

اردوها و برنامه های فرهنگی اشاره کرد.

برگزاري گردهمايي 
گروه هاي هدايت و حمايت داوطلبي در هالل احمر نائين

بيمارستان  چادگان 
سال آینده به بهره برداري مي رسد

با اختصاص 3 هکتار زمین؛
كتابخانه مركزي اردل احداث مي شود

گزارش تحليلي 
مبارزه با آفت در منطقه سامان

رئیس دادگستري تیران و کرون؛
تأثيرنوع برخورد با جرم در پيشگيري از جرم

فرماندار چادگان گفت: بیمارستان این شهرستان  سال آینده در هفته دولت 
افتت��اح خواهد ش��د. به گزارش فارس، بهرام خواجه س��عیدی در جلس��ه 
ش��ورای اداری شهرس��تان چادگان اظهار داش��ت: مدیرانی موفق هس��تند 
 که حداقل برای یکس��ال کاری برنامه داش��ته باش��ند و طبق برنامه حرکت 

کنند. 
وی افزود: دس��تگاه های اجرایی باید عالوه بر برخورداری از برنامه کاری 
منظم و یکساله، بر نحوه اجرای برنامه ها نظارت دقیق انجام دهند و حتی با 
تشکیل کارگروه نظارت به صورت دقیق بر فعالیت همه دستگاه ها نظارت 

داشته باشند. 
فرماندار چادگان در ادامه از تکمیل بیمارس��تان چادگان تا سال آینده خبر 
داد و افزود: قرار بود بیمارس��تان چادگان ظرف مدت س��ه س��ال س��اخته 
ش��ود، اما طی بازدید معاون وزیر مس��کن و شهرس��ازی از روند ساخت 
بیمارستان و تخصیص اعتبار 31 میلیارد ریالی پیش بینی شده برای ساخت 
آن، بیمارس��تان یکس��ال زودتر از موعد مقرر به بهره برداری خواهد رسید. 
وی با تأکید بر اینکه س��اخت بیمارستان چادگان به صورت یک سال پیش 
از موعد مقرر نکته مهمی در خدمت رس��انی به مردم محس��وب می ش��ود، 
اضافه کرد: این بیمارس��تان س��ال آینده در هفته دولت افتتاح خواهد شد. 
خواجه س��عیدی همچنین از افزایش تعداد س��همیه تسهیالت مقاوم سازی 
مس��کن برای شهرس��تان خبر داد و افزود: در بازدید رئیس بنیاد مس��کن 
کش��ور 2 هزار فقره تسهیالت مقاوم سازی 10 میلیون تومانی قرض الحسنه 

اختصاص یافت.

ش��هردار اردل گفت: با اختصاص س��ه هکتار زمین، کتابخانه مرکزی شهر 
اردل در آینده ای نزدیک احداث می ش��ود. به گزارش فارس، مجید امیدی 
در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان اظهار داشت: بی شک 
جذب جوانان به کتاب و مطالعه بس��یاری از مشکل ها را بر طرف خواهد 
کرد. وی بر ضرورت توسعه فضاهای کتابخوانی در این شهر تأکید کرد و 
گفت: بر همین اس��اس در طرح توسعه شهر اردل مقدار حداقل سه هکتار 
زمین برای س��اخت کتابخانه مرکزی شهرستان پیش بینی شده است که آن 
را به اداره کل کتابخانه های عمومی واگذار کرده ایم. امیدی یکی از راه های 
نهادینه ش��دن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را بسترسازی در دوران کودکی 
و نوجوانی برشمرد و تصریح کرد: اگر از سنین کودکی و نوجوانی بتوانیم 
نس��ل های آینده را با مزایای کتاب و مطالعه آن آش��نا کنیم در سنین باالتر 
امکان توس��عه کتابخانه ها و فرهنگ مطالعه بیش��تر فراهم می شود. شهردار 
اردل مطالع��ه و کتابخوانی را در پویایی و بالندگی جامعه پرثمر عنوان کرد 
و گف��ت: ترویج مطالعه و کتابخوانی و انس ب��ا کتاب از الزام های جامعه 
پویا اس��ت. وی با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت خاطرنشان کرد: دولت 
نهم و دهم با رویکرد فرهنگی خود توس��عه فرهنگ کتابخوانی را به عنوان 
یک از ش��اخصه های فرهنگی مورد توجه قرار داده اس��ت. امیدی تصریح 
ک��رد: باید با ظرفیت ها و امکانات موجود، مردم را راهنمایی و آگاه کنیم و 
با تبلیغ و فرهنگ س��ازی، مردم را به کتاب خوانی سوق بدهیم و در همین 
راس��تا باید با برنامه ریزی و ارائه طرح و برنامه و خالقیت، س��طح مطالعه 

را افزایش بدهیم. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد به تشریح گزارش تحلیلی مبارزه با 
آفت کرم خراط در منطقه سامان پرداخت.به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاد کشاورزی استان، مهندس پیام قاسمی بازدید مستمر از نهالستان های 
موج��ود در منطقه، برگزاری گردهمایی ی��ک روزه برای گردوکاران منطقه 
سامان، برگزاری 4 دوره کالس آموزشی و بازدید روزانه از باغ ها و راهنمایی 
و مش��اوره باغداران پیرامون مبارزه با کرم خ��راط را از اقدام های ترویجی 
مدیریت جهاد شهرستان شهرکرد برشمرد و افزود: خرید 5 شبکه خدمات 
کارشناسی برای عملیات مبارزه با کرم خراط، نصب تله ردیابی در 13 مزرعه 
س��امان، توزیع س��م زئوزران بین 140 باغدار، توزیع 2 هزار کیلو گرم کود 
سولوپتاس و نصب 12 عدد تله محله در پایلوت از اقدام هایی است که در 

جهت مبارزه با کرم خراط در منطقه سامان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مبارزه ای با کرم خراط نصب تله های شکار 
انبوه در طرح پایلوت، شمارش پروانه های شکار شده توسط تله های ردیابی 
محل هفته ای  دو مرتبه، برگزاری 2 مورد روز مزرعه، مارک گذاری 4 هزار 
اصله درخت در طرح پایلوت، تعیین شاخص مبارزه، محلول پاشی با عناصر 
ریز مغذی در س��طح 5 هکتار و اجرای طرح تحقیقاتی در خصوص ارتفاع 

نصب تله شکار انبوه و نوع تله توسط مرکز تحقیقات می باشد.
وی در رابطه با پروانه فری یا کرم خراط گفت: این آفت روی درختان سیب، 
گالبی، به، گردو، نارون و درختان غیر مثمر جنگلی خس��ارت فراوانی وارد 
می کند و منجر به ضعف و مرگ درختان س��الم و همچنین جلب پوست 

خواران و چوب خواران دیگر به سمت درخت می شود.

به گزارش فارس، حس��ین محمدی در جمع مس��ئوالن هسته و معاونان 
س��تاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهرس��تان تیران و کرون با 
اش��اره به اهمیت پیش��گیری اظهار داش��ت: نوع برخورد و دید نسبت با 
جرم بس��یار مهم به شمار می رود و در پیشگیری از جرم مؤثر است. وی 
افزود: اعضای س��تاد پیش��گیری باید در رفتاری که انجام می دهند، دقت 

داشته باشند. 
رئیس دادگس��تری تیران و کرون بیان داش��ت: تش��کیل ستادهای مردمی 
پیش��گیری از جرم و احیای دادسراها در پیش��گیری از جرائم بسیار مهم 
بوده که خوش��بختانه بسیج نیز در تشکیل این ستاد همکاری خوبی داشته 

است. 
در این جلس��ه مع��اون آموزش و تحقیقات س��تاد پیش��گیری از جرم و 
کارشناس مس��ئول واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری شهرستان 
تی��ران و ک��رون به اهمیت آموزش اعضا اش��اره ک��رد و گفت: برگزاری 
دوره های آموزشی برای اعضای ستاد پیشگیری ضروری است تا این افراد 

با وظایف خود بیشتر آشنا شوند. 
رس��ول دلکرمی انتشار فصلنامه پیش��گیری، ماهنامه پیک پند با همکاری 
ادارات و نهادهای دیگر شهرس��تان، تهیه نماهنگ با موضوعات اجتماعی 
و برگزاری همایش ها و س��مینارهای آموزشی و پیشگیری را از مهم ترین 
برنامه های س��تاد پیش��گیری و حفاظت اجتماعی شهرستان تیران و کرون 
بیان کرد و افزود: ستاد پیشگیری تیران و کرون طی چند سال رتبه نخست 

عملکرد را به خود اختصاص داده است.

زنگ آب در مدرسه ها به صدا در مي آيد

محمدعلي بختياري فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان

الدن سلطانی
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بهره برداری از 25 طرح تأمین آب، آبرس��انی و تصفیه خانه آب 
با اعتباری افزون بر ش��ش تریلی��ون و 993میلیارد ریال تا پایان 

سال جاری در منطقه های مختلف کشور آغاز  خواهد شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، ظرفیت تأمین آب 
ای��ن طرح ه��ا در مجموع 12 ه��زار و 600 لیتر بر ثانیه اس��ت. 
این طرح ها ش��امل آبرس��انی به ش��هرهای س��راب، خمارلو و 
س��یه رود در آذربایج��ان ش��رقی، ت��کاب در آذربایجان غربی، 
ش��هرهای توحید و ایوان در اس��تان ایالم، ش��هرهای ش��یروان 
 و اس��فراین در خراس��ان ش��مالی و بیرجند در خراسان جنوبی 

است. 
آبرسانی فاز نخست طرح غدیر در خوزستان، آبرسانی به بزمان 
در سیس��تان و بلوچستان، آبرسانی به سنندج در کردستان و فاز 
نخست آبرسانی به سنقر در کرمانشاه، آبرسانی به گچساران در 
کهگیلویه و بویراحمد و رامس��ر در مازندران، آبرسانی به اراک 
از سد کمال در استان مرکزی و طرح های آبرسانی به شهرهای 
طبس و ابرکوه در اس��تان یزد، از دیگر طرح هایی اس��ت که تا 

پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید. 
طرح های تصفیه خانه آب آبادان و خرمش��هر در خوزس��تان و 
تصفیه خانه آب گرمس��ار در سمنان، طرح آب شیرین کن شهر 
چابهار در سیستان و بلوچستان و احداث آب شیرین کن هرمز 
در اس��تان هرمزگان نیز از جمله طرح هایی هس��تند که در سال 

1389 به بهره برداری خواهند رسید. 
ظرفی��ت تصفیه خانه آب ای��ن طرح ها در مجموع 848 هزار و 
100 مترمکعب در ش��بانه روز و ط��ول خط انتقال این طرح ها 

578/5 کیلومتر اعالم شده است.

بهره برداري از 25 طرح آبرساني 
و تصفيه خانه در سال جاري

علم و صنعت

تحدید حدود اختصاصي
6/371 شماره: 7885 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب اطاق فوقاني شماره پالک 1373 
فرع��ي از 100 اصلي واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام ش��کراله 
طام��ه در جریان ثبت میباش��د و بعلت ع��دم حضور مالک در آگهي قبلي بایس��تي تجدید 
گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/10/1 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا 
بموج��ب این آگه��ي به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان ام��الک اخطار مي گردد که در 
روز و س��اعت مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و 
صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1389/8/15

م الف/ 462                                          شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 
 

تحدید حدود اختصاصی
6/522 ش��ماره: 8352 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب بوم کند شماره پالک 2058 فرعی از 
100 اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام عبدالرضا مؤمنی طامه و غیره 
در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به موجب 
دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 89/10/5 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. 
ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1389/8/15

م الف/ 457                                          شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
6/523 ش��ماره: 8367 چون تحدید حدود شش��دانگ یک درب باغ موستان مشجر معروف 
دس��تجرد باال شماره پالک 878 فرعی از 212 اصلی واقع در دشت بزرگ طرق جزء بخش 
11 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام محمد طاهر عابدی طاری در جریان ثبت میباشد و بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 
15 قان��ون ثب��ت و تقاضای نامبرده، تحدی��د حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 
89/10/4 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، ل��ذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل 
حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/8/15

م الف/ 458                                         شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

تحدید حدود اختصاصی
7/627 ش��ماره: 9347 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکب��اب گاوداری و زمین مزروعی 
جنب آن ش��ماره پالک 524 فرعی از 277 اصلی واقع در نسران جزء بخش 11 حوزه ثبتی 
شهرس��تان نطنز بنام آقای علیرضا نظرپور طامه در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور 
مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون 
ثب��ت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/10/7 در 
محل ش��روع و ب��ه عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی ب��ه کلیه مالکین و مجاورین و 
صاحب��ان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور 
بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1389/8/15

م الف/ 480                                         شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رأي
8/230 ش��ماره دادنامه: 8909970353300976، ش��ماره پرونده: 8909980362700265، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 890611، شاکي:  آقاي سعید عباسي دولت آبادي به نشاني اصفهان- 
خ ج��ي- خ مهدیه کردآباد- کوچه ش��هید علي رجبي- بن بس��ت ش��هید مهدي حیدري، 
متهمی��ن: 1- آقاي جلی��ل زارعین 2- آقاي علي زارعین همگي به نش��اني مجهول المکان، 
اتهام: تحریق عمدي، گردشکار: دادگاه پس از بررسي محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خصوص ش��کایت آقاي س��عید عباسي دولت آبادي فرزند س��یف ا... علیه آقایان جلیل 
و عل��ي زارعی��ن مجهول المکان مبني بر تحریق کارخانه ریس��ندگي و بافندگي )که از قبل 
گس��ترش آن اتف��اء حریق مي گردد و خس��ارتي به ب��ار نمي آورد( از توج��ه به محتویات 
پرون��ده گ��زارش مأمورین و تحقیقات بعمل آمده و مفاد کیفرخواس��ت و دالیل مندرج در 
آن از جمله ش��کایت ش��اکي و گزارش مرجع انتظامي و ش��هادت ش��هود و سایر قرائن و 
متواري بودن متهمین بزه انتس��ابي آنان را محرز دانس��ته با اس��تناد به تبصره 2 ماده 675 از 
قانون مجازات اس��المي هر کدام از متهمین را به تحمل ش��ش ماه حبس محکوم مي نماید 
رأي ص��ادره غیابي ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این مرجع میباش��د و پس 
 از آن ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان 

میباشد.
م الف/ 10785                     نجفي- رئیس شعبه 107 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

  
اخطار اجرایي

8/243 ش��ماره:  6/89 بموج��ب رأي ش��ماره 115 تاریخ 89/6/8 حوزه 37 ش��وراي حل 
اخت��الف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقاي رس��ول رس��تمي 
نام پدر:  اس��فندیار ش��غل: نظامي نش��اني محل اقام��ت: اصفهان مجه��ول المکان محکوم 

 اس��ت ب��ه: پرداخ��ت مبلغ چهارص��د هزار تومان ب��ه انضمام هزینه دادرس��ي و س��ه بار 
تأدی��ه تأخی��ر  خس��ارت  و  توم��ان  ه��زار  پان��زده  مبل��غ  ب��ه  آگه��ي  نش��ر   هزین��ه 

از تاری��خ 89/3/9 تاکن��ون در حق محکوم له آقاي محس��ن صانعي نام پدر: احمد ش��غل: 
نظامي نش��اني محل اقامت: اصفهان- پایگاه هش��تم ش��کاري- بلوک 406- پله راس��ت- 
 طبق��ه 5 من��زل چ��پ. م��اده 34 قانون ش��وراهاي حل اخت��الف: چنانچه محک��وم علیه، 
 محک��وم ب��ه را پرداخ��ت نکن��د و اموال��ي از وي ب��ه دس��ت نیاید ب��ا تقاض��اي ذینفع 
نح�����وه  ق����ان����ون  اعم�����ال  جه�����ت  م���رات��ب  ق���اض��ي  دس��ت��ور  و 
اع��الم  دادگس��تري  اح��کام  اج��راء  ب��ه  مال��ي  ه��اي  محکومی�����ت   اج�����راء،  

مي شود. 
شعبه 37 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
8/244 ش��ماره:  153/89 بموج��ب رأي ش��ماره 112 تاری��خ 89/6/1 حوزه 37 ش��وراي 
ح��ل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آق��اي علي اکبر 
یوس��في نام پدر: علي اصغر نش��اني محل اقامت: اصفهان مجهول المکان محکوم اس��ت 
ب��ه: پرداخت مبل��غ چهار میلی��ون و هفتصد ه��زار تومان ب��ه انضمام هزینه دادرس��ي و 
س��ه بار هزینه نش��ر آگهي به مبل��غ پانزده هزار تومان و خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاریخ 
89/11/14 تاکنون در حق محکوم له آقاي رحیم جعفري نام پدر:  خورش��ید ش��غل: نظامي 
نش��اني محل اقامت: اصفهان- پایگاه هش��تم ش��کاري- هت��ل H- الین امی��د اتاق 306. 
م��اده 34 قانون ش��وراهاي ح��ل اختالف: چنانچ��ه محکوم علیه، محکوم ب��ه را پرداخت 
نکن��د و اموال��ي از وي به دس��ت نیاید با تقاضاي ذینفع و دس��تور قاض��ي مراتب جهت 
 اعم��ال قان��ون نحوه اج��راء، محکومیت ه��اي مالي به اج��راء احکام دادگس��تري اعالم 

مي شود. 
شعبه 37 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته این شرکت باید در فصل سرما و پیک مصرف، روزانه 325 

میلیون مترمکعب گاز تولید نماید. 
مهدی فکور افزود: براس��اس برنامه ریزی صورت گرفته بر روی 10 حلقه 
چ��اه در زمان حاضر بر روی چهار حلقه چاه دکل مس��تقر و ش��ش حلقه 

دیگر نیز تأسیسات و خط های لوله کشیده شده است. 
وی ادامه داد: 65 درصد اتصاالت در ش��ش حلقه چاه انجام شده و منتظر 
تمام ش��دن حفاری دکل ها هس��تیم و طبق برنامه در دی م��اه تمام چاه ها 
را برای اس��تفاده و بهره برداری در پیک مصرف فصل زمس��تان در اختیار 

خواهیم داشت. 
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
اظهار داشت: متأس��فانه با گذشت بیش از 
100 س��ال از عمر صنعت نفت، مظلومیت 
این وزارتخانه پابرجاس��ت و عدم آشنایی 
مردم با عملکرد آن س��بب می شود تا پیام ها 
و هش��دارهای آن نیز در خصوص مصرف 
و مصرف محوری انرژی کمتر مورد توجه 

قرار گیرد. 
فکور با بیان اینک��ه بیش از 65 درصد گاز 
تولیدی کشور توسط ش��رکت نفت منطقه 
مرکزی تهیه می شود، گفت: این شرکت در 

11 اس��تان کشور در زمینه نفت وگاز فعالیت دارد. از 16/7 میلیون خانوار 
سراس��ر کش��ور 14/2 میلیون خانوار از نعمت گاز برخوردار می باشند که 

گاز 10میلیون خانوار را این شرکت تأمین می کند. 
وی افزود: در س��ال 78 میانگین تولید نفت این شرکت 53 هزار بشکه در 
روز بود که در حال حاضر به 165 هزار بش��که در روز رسیده و هم چنین 
میانگین تولید گاز 146 میلیون مترمکعب در روز بوده که اکنون این میزان 

به 314 میلیون مترمکعب در روز رسیده است. 
فکور با اش��اره ب��ه اینکه افزایش ظرفیت میعانات گازی بس��تگی به میزان 
درخواس��ت گاز دارد، گفت: در زمان حاضر میعانات گازی این ش��رکت 
روزانه 92 هزار بشکه است که براساس برنامه می بایست در سال 93 این 

میزان به 120 هزار بشکه در روز افزایش یابد. 
وی گفت: با تدابیر اتخاذ شده برای تولید بنزین از میعانات پتروشیمی این 
شرکت با ارائه گاز سهم 25 تا 30 درصدی در تولید بنزین از پتروشیمی ها 

را به خود اختصاص داده است. 
مدیرعامل ش��رکت نفت منطق��ه مرکزی ایران اف��زود: در حال حاضر 10 
میدان نفتی توس��ط ش��رکت زاگرس در حال اجرا اس��ت که تا پایان سال 
90 با ظرفیت 45 تا 50 هزار بش��که در روز ب��رای فاز اول به بهره برداری 

خواهد رسید. 
فکور احداث ایس��تگاه تقویت فش��ار ن��ار با پیش��رفت 99 درصد، طرح 
 توس��عه می��دان نف��ت زمان ب��ا 62 درص��د، طرح توس��عه می��دان نفتی 
چش��مه جوش و کارخان��ه نمک زدایی با 65 درصد، توس��عه میدان نفتی 
دهلران با 74 درصد، توسعه میدان نفتی سرکان با 64 درصد، توسعه میدان 
نفتی خش��ت با 58 درصد و توسعه میدان نفتی سروستان و سعادت با 51 
درصد پیشرفت را از طرح های توسعه ای در 

دست اقدام این شرکت برشمرد. 
وی اف��زود:  پ��روژه ریگ، ش��وروم و دورو 
ب��ا 240 میلیون دالر، توس��عه می��دان نفتی 
هالیگان و س��فید باغون با 440 میلیون دالر 
و تقویت فش��ار میدان گازی وراوی با 100 
میلیون دالر، از طرح های سرمایه گذاری این 
شرکت می باشد که در حال مطالعه مقدماتی 

است. 
مدیرعامل ش��رکت نفت منطقه مرکزی ایران 
با اش��اره به اینکه براساس برنامه پنجم برای 
این ش��رکت 69 هزار و176 میلیارد ریال بودجه پیش بینی ش��ده اس��ت، 
اظه��ار داش��ت: طبق برنامه ریزی تا س��ه س��ال آینده باید چه��ار میلیارد 
دالر پ��روژه ایجاد ش��ود و این ش��رکت عالوه بر بودجه پیش بینی ش��ده 
 یک هزار و 400 میلیارد ریال دیگر برای طرح های خود درخواس��ت کرده 

است. 
فک��ور تصری��ح کرد: واگ��ذاری پروژه ها به دو روش اس��تانی خواهد بود 
تا س��رمایه گذاران اس��تانی بتوانن��د پروژه ها را در همان اس��تان های خود 
عملیات��ی کنند و هم چنی��ن در پروژه هایی که در آینده اعالم خواهد ش��د 
 دس��ته بندی خاصی به منظور ایجاد اشتیاق برای سرمایه گذاری منظور شده 

است. 
وی اضافه کرد: 99 درصد از برنامه های حوزه نفتی و بیش از 88 درصد از 
برنامه های گازی این شرکت طبق برنامه در شش ماهه نخست سال جاری 

محقق شده است.

توسط شرکت نفت مناطق مرکزي؛

تأمين روزانه 325 ميليون مترمكعب گاز

 اجراي طرح حفاظتي 
در سه ميليون هکتار از اراضي کشور

وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: در قال��ب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، در س��ه 
میلیون هکتار از اراضی کشور طرح کشاورزی حفاظتی اجرا می شود. 

صادق خلیلیان در جلس��ه شورای توسعه کش��اورزی آذربایجان غربی در ارومیه افزود: 
ط��رح کش��اورزی حفاظت��ی و مکانیزه با کنت��رل ادوات به منظور بهینه س��ازی تولید و 
 کاهش قابل توجه هزینه های مازاد از جمله اس��تهالک س��وخت و نیروی انس��انی اجرا 

می شود. 
وی یادآورش��د: کاه��ش هزینه و افزایش بهره وری در بخش کش��اورزی، از مهم ترین 

بخش های هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت است. 
وزیر جهاد کش��اورزی ادامه داد: هدفمند کردن یارانه ها یک برنامه اساسی و ملی برای 
نجات اقتصاد کش��ور اس��ت که با اتحاد و همدلی مردم و با اجرای آن شاهد برکات این 

قانون در تولید و مصرف بهینه خواهیم بود. 
خلیلیان، با تأکید به اینکه سود بیشتر برای تولید کننده از هدف های این وزارتخانه است، 
اظهار کرد: جهاد کش��اورزی نیز در قالب بس��ته های علم��ی و عملی در کارگروه های 
ویژه پیش��نهادهای خود را ارائه ک��رده و در این قالب کمترین افزایش قیمت را خواهیم 

داشت. 
وی، آبیاری تحت فش��ار و اصالح الگوهای کش��ت را از برنامه های در دس��ت اجرای 
 وزارت جه��اد کش��اورزی در کش��ور به ویژه آذربایج��ان غربی به عن��وان قطب تولید 
محصول های کشاورزی ذکر کرد و گفت: این طرح ها در دستور کار است و در برنامه 
پنجم توسعه نیز ضرورت آن مورد تأکید است، به طوری که طی یک سال گذشته 115 

هزار هکتار از اراضی تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفته اند. 
خلیلیان گفت: امسال این میزان به 200 هزار هکتار افزایش می یابد و پیش بینی می شود 

در برنامه پنجم توسعه به 500 هزار هکتار برسد. 
وزیر جهادکش��اورزی اقدام های زیربنایی در بخش کش��اورزی را مورد تأکید قرار داد و 
اضافه کرد: س��اخت و توسعه شبکه های آبیاری اصلی و فرعی با همکاری وزارت نیرو 
در دس��ت اقدام اس��ت و با این حال این اقدام ها باید س��الیانه 20 درصد نسبت به سال 

پایه افزایش یابد. 
خلیلیان، جایگزینی تراکتورها و کمباین های فرسوده را از دیگر اقدام های این وزارتخانه 
خوان��د و گفت: در برنامه پنجم توس��عه 150 هزار دس��تگاه از این ادوات کش��اورزی 
ب��ه منظور افزای��ش راندمان و بهره وری در بخش مکانیزاس��یون کش��اورزی جایگزین 

می شود. 
وزیر جهادکش��اورزی، توسعه بیمه محصوالت کش��اورزی را ازدیگر اقدام های حمایتی 
 ب��رای تولیدکنن��دگان عنوان ک��رد و افزود: حداق��ل 65 درصد پوش��ش بیمه ای برای 
محصول های کشاورزی مد نظر این وزارتخانه است و دولت با حمایت از بیمه گذاران 

درصدد کاهش خسارات و افزایش اطمینان آنها می باشد. 
خلیلی��ان ادام��ه داد: پرداخت خس��ارت واقع��ی ب��ه تولیدکنن��دگان و دریافت حداقل 
هزین��ه بیم��ه ب��ا حمایت دولت از دیگر خواس��ته های ای��ن وزارتخانه اس��ت و تا 20 
 درص��د تخفی��ف بیمه ای ب��ا هم��کاری دولت در ای��ن بخش ب��ه بیمه گ��ذاران ارائه 

می شود.
وی، توسعه شبکه های آبیاری در آذربایجان غربی را از ضرورت های حفظ و حراست 
از مناب��ع آبی ذکر کرد و گفت: برای توس��عه این امر در اس��تان هیچ محدودیتی وجود 
ن��دارد و ه��ر متقاضی می تواند از تس��هیالت دولت که ش��امل 50 درصد کمک دولتی 

است، استفاده کند. 
وی، خریدهای تضمینی و توافقی را از دیگر بس��ترهای حمایتی از کش��اورزان ذکر کرد 
و گفت: خریدهای این وزارتخانه به س��مت خریدهای توافقی اس��ت و عرضه مستقیم 
محص��ول ه��ا در این بخش نیز راه��کاری برای افزایش درآم��د تولیدکنندگان و حذف 

واسطه ها می باشد. 
اس��تاندار آذربایج��ان غرب��ی نی��ز در این نشس��ت با تقدی��ر از توجه دول��ت به بخش 
کش��اورزی در اس��تان گف��ت: س��فر وزیر جه��اد کش��اورزی و بازدی��د از طرح های 
 موج��ود در اس��تان موج��ب پیش��رفت و نتیج��ه ده��ی بهین��ه ای��ن طرح ه��ا خواهد 

شد. 
وحی��د ج��الل زاده افزود: تس��ریع در اج��رای طرح های کش��اورزی که ب��ا حمایت 
مدیریت اس��تان همراه است به همراه توجه به خرید محصول های کشاورزی و اجرای 
زیرس��اخت های کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری، از خواسته ها و نیازهای اصلی 

در بخش کشاورزی استان است. 

خسارت چای کاران در سال گذشته
مدیرعام��ل اتحادیه چای کاران ش��مال کش��ور، گفت: س��ال گذش��ته چ��ای کاران 15 
 درصد خس��ارت دیدند که این میزان در س��ال جاری به 30 تا 35 درصد افزایش یافته 

است. 
مصطفی نصراللهی در گفتگو با ایرنا، افزود: سال گذشته به علت خسارت های وارده به 
باغ های چای به ازای هر هکتار 150 هزار تومان غرامت به چای کاران پرداخت شد که 

این میزان در سال جاری  باید به 250 تا 300 هزار تومان افزایش یابد. 
وی ادام��ه داد: تاکن��ون هیچ نرخ��ی برای تخمین خس��ارات وارد ش��ده از طرف بیمه  
محصوالت کش��اورزی مطرح نش��ده و می��زان 30 درصد با توجه ب��ه کاهش این میزان 

تولید مطرح شده است. 
نصراللهی با اش��اره به وجود دو نوع بیمه محصوالت کش��اورزی، گفت: بیشتر باغ های 
چای طبق الگویی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند که هر  کشاورز ساالنه 22 هزار تومان 
ب��رای هر هکتار به عنوان ح��ق بیمه پرداخت می کند که در این ن��وع بیمه، در صورت 
بروز خس��ارت تا حداکثر 800 هزار تومان غرامت به کش��اورزان توس��ط صندوق بیمه 

پرداخت می شود. 
به گفته مدیرعامل چای کاران ش��مال کش��ور، خشکسالی در سال جاری به نحوی بروز 
کرده بود که سه ماه از سال بارندگی نشد و این امر سبب سوختن و قرمز شدن بوته های 

چای شده است. 
نصرالله��ی تصریح کرد: در نتیجه این خس��ارت ها در س��ال آینده با کاهش چش��م گیر 
حج��م برگ س��بز چای رو به رو خواهیم ش��د ک��ه تلطیف کردن این مش��کل نیازمند 
حمای��ت وی��ژه دولت اس��ت. به گفته وی ع��الوه بر پرداخت غرامت توس��ط صندوق 
 بیم��ه محص��والت کش��اورزی، باغ ه��ای چ��ای نیازمن��د حمای��ت جانبی دول��ت نیز 

هستند.

صنعت فن��اوری اطالع��ات در بخش تولی��د مانند 
بسیاری از صنایع دیگر با مشکل هایی دست و پنجه 
نرم می کند، که به علت مخصوص بودن، مس��ائل و 
مشکل های پررنگ تر و با زور بیشتری این صنعت 
را زیر پاهای خود له می کند. خاص بودن آن از این 
جهت اس��ت که سرعت تغییر تکنولوژی و تولید آن 
چنان زیاد است که جز رقابت بین بنگاهی در حدود 
بین الملل، رقابت در تولید محصول های جدیدتر و با 
تکنولوژی باالتر نیاز واحد تولیدی و جزء جدا نشدنی 
استراتژی تولید آن می باشد. در این نوشته به برخی 
از مس��ائل و مشکل های تولید در صنعت فن آوری 
 اطالعات )نه فن آوری اطالعات در صنعت( اش��اره 

می کنیم. 
اولین و اساسی ترین مسأله تولید در کشور ارج نهادن 
واقعی به تولید اس��ت. اس��تراتژی دولت، مجلس و 
کلیه دستگاه های اجرایی در کشور بایستی به شکلی 
باشد که تقویت، تشویق و حمایت تولیدکننده اصل 
مهم و اولیه قرار گیرد و سیاست های دیگر بر مبنای 

این اصل برنامه ریزی گردد. 
حمای��ت از تولی��د کنن��ده، ایجاد زیرس��اخت های 

تولید، تش��ویق به تولید، فرهنگ س��ازی مصرف تولید 
داخل و غی��ره می تواند در افزایش توان تولیدی نقش 
بس��زایی داشته باش��د. اگر اصل و پایه تولید با کیفیت 
 و قیمت مناس��ب باش��د به تبع آن: صادرات، مصرف 
محصول های داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه، 
اش��تغال و معیش��ت م��ردم، تأمین اجتماع��ی، حقوق 
مصرف کننده، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی و بسیاری 

از مسائل دیگر حل خواهد شد. 
ب��ا خوش��وقتی رویکرد دول��ت پ��س از ابالغیه اصل 
44 ب��ه بخ��ش تولی��د به این س��مت و س��و در حال 
حرک��ت اس��ت و امی��د اس��ت ک��ه از ای��ن فرصت 
 باق��ی مان��ده ب��رای حف��ظ و بق��ای تولی��د اس��تفاده 

بهینه گردد.
ــرک و ورود کاال: مس��أله مش��خص این صنعت  گم
و مش��کل بارز آن نس��بت به صنایع دیگ��ر در بخش 
ورود کاال ب��ه کش��ور اس��ت. ت��ا صحبت از مش��کل 
ورود کاالها می ش��ود مهم ترین مس��أله ک��ه )قاچاق 
کاال اس��ت( به ذهن متبادر می ش��ود و نی��از به کنترل 

ش��دید و حفظ منافع دولت، صنعت و مردم احس��اس 
می گ��ردد. در ح��ال حاض��ر در ای��ن صنعت مس��أله 
قاچاق کاال به گونه ای اس��ت که در صورت ادامه این 
 روند باعث ناب��ودی هرچه بیش��تر واحدهای تولیدی 

می شود. 
ک��م اظه��اری و الپوش��انی که باع��ث بی اث��ر بودن 
 تعرفه ش��ده اس��ت نگرانی های بس��یاری را به همراه 

دارد. 
راهکاره��ای اجرای��ی درخص��وص ک��م اظه��اری را 
می توان در تعیی��ن ارزش کاالهای ورودی به صورت 
وزن��ی مانند کش��ورهای: ترکیه و مص��ر یافت. در این 
صنع��ت واردات مواد اولیه بخ��ش بزرگی را عهده دار 
اس��ت که در این راستا مس��ائل بوروکراسی گمرکی و 
اس��تاندارد، هزینه های مختلفی را ب��رای واحد ایجاد 
می نمای��د و از آن گذش��ته زمان ترخی��ص کاال باعث 
خواب سرمایه و تلف شدن سرمایه و زمان می گردد و 
در نتیجه این س��رمایه که بایستی در چرخه تولید باشد 
پشت درب های گمرک هدر می رود. ایجاد گمرکات 

تخصص��ی و اس��تفاده از تخفیف ه��ا و مالحظه های 
ویژه ب��رای تولید کنندگان خوش نام راهکار مناس��بی 
 ب��رای تس��ریع در مراح��ل ترخی��ص و اس��تاندارد 

است.
قیمت تمام شده: قیمت تمام شده باال در فرآورده های 
تولی��د داخ��ل باع��ث غی��ر رقابتی ش��دن محصول و 
در نتیج��ه منج��ر به از دس��ت دادن بازاره��ای داخلی 
و خارج��ی می ش��ود. تثبی��ت نرخ ارز در س��ال های 
اخی��ر با توجه به تورم موجود، کش��ش ب��ازار داخلی 
را به س��مت و س��وی واردات برده و باعث از دس��ت 
رفت��ن بازاره��ای خارجی ش��ده، هزینه های ناش��ی 
 از حق��وق پرس��نل ک��ه به ص��ورت دس��توری اعمال 

می شود. 
تولی��د صنعت��ی،  توس��عه  در  ناکارآم��د  کار  قان��ون 
تعطیلی ه��ای زی��اد در س��ال، به��ره وری پایین، نرخ 
به��ره تس��هیالت بانکی، نب��ود نقدینگ��ی در صنعت 
 و بوروکراس��ی نظ��ام اخ��ذ وام از بانک ه��ای عامل، 
سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های مقطعی دولت، 

س��هم باالی کارفرم��ا در بیمه تأمی��ن اجتماعی، عدم 
همکاری دولت در پرداخت هزینه های R&D و نمونه 
 سازی، مهم ترین عنوان های افزایش قیمت تمام شده 

می باشند. 
در حال حاضر با نزدیک شدن به اجرای قانون هدفمند 
کردن یارانه ه��ا و به تبع آن افزای��ش قطعی هزینه ها 
در تولید، جایز است ضمن بررسی کلیه پیامدهای آن، 
و نگاه به مس��ائل گذش��ته در قیمت تمام شده، راهکار 
مناسب، برای گریز از نابودی تولید و صنعت در کشور 
را یافت. برنامه های دولت در این زمینه نشانه هایی از 
رفع برخی مش��کل ها اس��ت اما به طور قطع پرداخت 
قس��مت کوچکی از درآمد هدفمن��د کردن یارانه ها به 
بخش صنعت IT نمی تواند پوشش دهنده هزینه های 

باالسری پرحجم تولید کننده باشد. 
اف��زون بر اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها، 
تخفیف مالیاتی به تولید کنندگان واقعی به تش��خیص 
تش��کل های صنعتی، اختصاص ارز ارزان قیمت برای 
وارد کردن مواد اولیه به واحدهای تولیدی، ایجاد س��از 
و کار آسان دریافت تس��هیالت بانکی، آزادسازی نرخ 
ارز متناس��ب با تورم، پرداخت س��همی از بیمه پرسنل 
در تأمی��ن اجتماعی از محل درآمدهای دولت که خود 
منج��ر به اش��تغالزایی می گردد، اجرای درس��ت و به 
هن��گام قوانین و مصوبه ه��ای حمایت از تولید و نگاه 
ویژه به سیاست جذب سرمایه گذاری های خارجی به 
عنوان برخی راهکارهای پیشنهادی برای کاهش قیمت 

تمام شده محصول ها می باشند. 
لیکن مسائل و مشکل های فراروی تولید در صنعت فن 
آوری اطالعات، فراتر از مس��ائل طرح شده می باشند 
که البته بارها و بارها چه از زبان بخش خصوصی و چه 

از زبان مسئوالن گفته شده است. 
دو عنوان اصلی بیان ش��ده گوش��ه ای از این مس��ائل 
هس��تند که ح��ل این مش��کل ها می تواند ب��ه بقاء و 
توسعه IT کمک ش��ایانی کند. ناگفته نماند: مسئوالن 
و سیاس��ت گ��ذاران که آش��نایی کامل با این مس��أله 
دارن��د به واق��ع رویکرد مناس��ب تری پی��دا کرده اند 
و امی��د اس��ت در تصمی��م گیری های خ��ود، جایگاه 
 ویژه ای ب��رای تولیدکنن��دگان و کارآفرین��ان در نظر 

بگیرند.

چالش هاي فراروي تولید در صنعت فناوري اطالعات
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گوناگون��ی و تن��وع در ان��واع پوس��ت به علت 
نژاد )س��یاه، س��فید، زرد و قهوه ای( و به علت 
ارث و محیط )پوس��ت خشک، چرب، معمولی 
و مخلوط( نیاز ب��ه مراقبت های گوناگون دارد. 
ان��واع لب��اس هایی ک��ه در آنها نایل��ون، چرم و 
غیره )به جز پوش��اک نخی( استفاده شده باشد، 
می تواند در افراد مس��تعد ایجاد حساسیت کند؛ 
در این افراد ضایعات بیشتر در نواحی که با لباس 

در تماسند دیده می شود.
ــــت چــرب: ای��ن نوع پوس��ت در بین  پوس
نوج�وان��ان و ج��وانان ش���ایع اس��ت. در این 
نوع پوس��ت ترش��ح غ��دد چ��ربی زیاد است. 
افزایش ترش��ح غ�دد چربی ب��ه ارث و فعالیت 

هورمون های جنسی مربوط می شود.
ــــک: در افراد با سنین باالتر،  ـــــت خش پوس
این نوع پوس��ت ش��ایع اس��ت. به دلیل کاهش 
ترش��ح های چرب��ی و ع��دم فعالی��ت مرطوب 
کننده طبیعی پوس��ت، این حالت از پوست دیده 

می شود.
ـــت طبیعی و نرمال: ترشح های چربی و  پوس
فعالیت مرط��وب کننده پوس��ت در حد طبیعی 

است.
پوســت مخلوط: ترشح های چربی و مرطوب 
کنندگی در ناحیه ای از پوس��ت ب��ا ناحیه دیگر 
فرق می کند. به فرض: در روی گونه خش��ک و 

در کنار بینی چرب است. 
بسته به نوع پوست، بهترین مراقبت های روزانه 

شامل:
1( انتخاب محصول های آرایش��ی و بهداشتی با 

در نظر گرفتن نوع پوست.
2( پ��اک ک��ردن ص��ورت از آل��ودگ��ی های 
مح�یطی و ترشح های پوس��تی )عرق - چربی( 

و پوس�ته ریزی طبیعی پوست.

3 ( اس��تفاده از مرطوب کنن��ده جهت اصالح و 
کمک به مرطوب کننده طبیعی پوست.

4 ( مح��افظ��ت پوس����ت از نور خ��ورش��ید 
جه��ت ح�ذف رس��یدن اشعه ماورای بنفش به 
پوست توسط ضدآفتاب مکانیکی و یا شیمیایی. 

5 ( درمان هر نوع ناراحتی و ضایعات پوستی.
حساسیت پوستی چیست؟ 

هرگونه تغییری که در پوست افراد در ت�ماس با 
م�اده خاصی ایجاد ش��ود را می توان ساده ترین 
تعریف برای این مسأله عنوان کرد. انواع و اقسام 
مواد که در محیط وجود دارند و انسان روزانه با 
آنها در تماس اس��ت می توان��د در افراد خاص، 
ک��ه از نظر ژنتیک��ی زمینه مس��اعد دارند ایجاد 

حساسیت کند.
شایع ترین حساسیت زاها 

گـرده گـیاهان: با گرده اف�شان�ی گ��یاهان در 
ف�صل بهار، این نوع حساس���یت بیش��تر دیده 
می شود که می تواند همراه با عطسه و آبریزش 

از بینی  و ریزش اشک باشد.
پوشاک و پوشیدنی ها: انواع لباس هایی که در 
آنها نایلون، چرم و غیره )به جز پوش��اک نخی( 
استفاده ش��ده باش��د، می تواند در افراد مستعد 

ایجاد حساسیت کند.
ــالت: از جمله: غذاه��ای دریایی،  ــا و تنق غذاه
گوج��ه، بادمجان و خوراکی هایی که مواد رنگی 

در آن استفاده شده است و... 
تنقالت

نیکل: این فلز، در انواع فلزهای ناخالص و خاک 
دیده می شود و شایعترین علت حساسیت از بین 

حساسیت زاهاست. 
اف��رادی که به ای��ن فلز حساس��یت دارند با در 
دست کردن ساعت هایی که بند آنها فلزی است 
و یا عایق پشت ساعت پاک شده باشد، پوشیدن 

جواه��رات بدل��ی و طال ب��ا عیار پایی��ن، دچار 
ضایعات پوستی در ناحیه تماس می شوند. 

عوامل دیگر:
موردهای زیادی در مح�یط وجود دارند که باعث 
حساس�یت پوست��ی می شوند و ذکر ت�مام آنها 
مقدور نیس��ت. الب�ته ذکر این نکته ال�زامی است 
که موردهای گف�ته ش��ده فق�ط در افراد مستعد 

ای�جاد ح�ساس�یت می کنند.
روزنه پوستی چیست؟ 

روزن��ه ی��ا هم��ان مناف��ذ پوس��ت�ی در حقیقت 
مح��ل خ�روج چرب�ی از غدد چربی اس��ت. در 
افرادی که تا حدودی این غدد فعال می باش��ند 
و پوس��ت چ�ربی دارند این منافذ دیده می شود 
)در هم��ه افراد ای��ن منافذ وج��ود دارد(. نبای�د 
ه�یچ�وق���ت ب��ه فکر بس��تن این مناف���ذ بود، 
چ�ون با بس��تن ای��ن مناف�ذ، مح���ل خ�روجی 
 این غ�دد بس���ته ش�ده و ج�وش صورت ایجاد 

می شود. 
وق��ت��ی ترش��ح های چ��ربی در ای��ن مناف��ذ 
وجود داشته باش��ند به علت اکسیده شدن، مواد 
چربی در این منافذ به رنگ تیره دیده می شوند. 
راح��ت ترین روش این است که این ترشح های 
چ��رب��ی را با شستش��و از بین برد. شستش��وی 
 مکرر با صابون های ضد جوش به این امر کمک 

می کند.
ــر: ب��ا اس��تفاده از ک��رم و ژل های  روش دیگ
ح��اوی AHA، ک��ه مق��داری الی��ه ب��رداری 
ترتینوئی��ن  ک��رم  و  لوس��یون  و   می کنن��د 
)که نیاز به تجویز پزش��ک دارند.( می توان این 
مناف���ذ را غ�یرقاب��ل رؤی�ت ک��رد. روش های 
دیگری نیز وجود داش��ته که احتیاج به پزش��ک 
 مج��رب دارد و در اینجا از ذک��ر آنها خودداری 

می کنیم.

سنگدان و دل و جگر مرغ بسته  بندی  شده که این 
روزها در بس��یاری از مرغ  فروش��ی ها و حتی در 
فروشگاه های بزرگ مواد غذایی عرضه می  شوند، 
در واقع، نوعی گوشت احشایی به حساب می  آیند. 
آن های��ی که بی��ش از همه از این نوع گوش��ت  ها 
اس��تفاده می  کنند، تا به حال ب��ا خود فکر کرده اند 
ک��ه آیا این دس��ته از خوراکی  ه��ا ارزش تغذیه  ای 
گوش��ت را هم دارند یا نه؟ بر این اس��اس یکی از 
خصوصیت گوش��ت های احشایی )دل و سنگدان 
مرغ( این است که میزان چربی در آن ها باال است و 
درست است که در دسته گوشت  ها قرار می  گیرند و 
پروتئین و سایر ترکیب های گوشت را دارا هستند 
اما کلسترول و چربی شان بسیار باال بوده و به همین 
دلیل مصرف شان باید محدود شود و حداکثر ماهی 
یک  بار یا هر 2 ماه یک  بار در برنامه غذایی گنجانده 
شوند. پس به هیچ عنوان توصیه نمی  شود این مواد 
غذایی را جایگزین گوشت کرده و به طور روزانه 
مورد استفاده قرار داد. میزان آهن سنگدان و دل مرغ 
برابر با گوشت مرغ و حتی کمی پایین تر است و 

گرچه باقی ترکیب ها دارای درصدی باالتر هستند 
ولی آهن از نوع آهن »ِهم« اس��ت که جذب باالیی 
دارد و از این نظر مشکلی ندارد. اما نکته دیگری که 
الزم است به آن اش��اره کنم آن است که داروهای 
تزریقی به طیور به طور معمول در چربی ها تجمع 

پی��دا می کنن��د و از آن جا که می��زان چربی دل و 
سنگدان مرغ بس��یار باال است، احتمال تجمع این 
ترکیب ها در اندام  ها بیشتر بوده و چون به صورت 
غیرطبیعی و به ش��کل ترکیب ناشناخته وارد بدن 
می  شوند می  توانند با توجه به میزان و تعداد مصرف 

در طوالنی مدت بسته به نوع دارو یا حتی هورمون، 
 اختالل  ه��ای هورمون��ی در مصرف  کنن��ده ایجاد 

کنند. 
توصیه من به مصرف  کنندگان، این است که تا حد 
ممکن، مصرف این نوع گوش��ت  های احشایی را 
کاه��ش دهند و اگر تمایل به تهیه آن دارند، از نوع 
بسته  بندی با مجوز وزارت بهداشت خریداری کنند؛ 
چون بیشتر گوشت  های احشایی که به صورت باز 
به فروش می  رس��ند، آلودگی دارند و سالمت را به 
مخاطره می  اندازند. به عبارت دیگر، در هیچ شرایطی 
متخصصان تغذیه مصرف این نوع گوش��ت  ها را 
توصیه نمی  کنند اما برای کسانی که عالقه زیادی به 
خوردن آن ها دارند محدودیت قایل می  شوند؛ زیرا 
این منبع آه��ن، پرچرب بوده و می  تواند به راحتی 
اضاف��ه وزن و چاقی به بار آورد، در حالی که منابع 
کم  چرب  تری از آهن نیز وجود دارد. در ضمن، در 
صورتی که مصرف کننده، چربی خون و یا سابقه 
بیماری قلبی دارد، بهتر اس��ت خوردن این دسته از 

منابع پروتئینی را فراموش کند.

سالمت

کربن منو اکسید
متأسفانه کربن منواکسید، گازی 
اس��ت بی بو و بی رن��گ که از 
باقیمانده سوخت ناقص حاصل 
می ش��ود. امروزه ثابت شده که 
80 درصد ماشین های سواری 
مس��ئول به وج��ود آمدن چنین 
گازی هستند. این گاز در هوای 
سرد، پس از تغییرهایی می تواند 
به گاز کربن دی اکس��ید تبدیل 
ش��ود. این گاز از طریق تنفس 
وارد جریان خون شده و باعث 
می شود اکس��یژن خون به طرز 
چش��مگیری کاهش یابد و در 
نتیجه شخص مبتال در صورت 

دریافت مقادیر زیاد به دلیل مسمومیت هالک خواهد 
ش��د. اگر میزان دریافت این گاز مهلک، زیاد نباشد 
بیمار به سردردهای به خصوصی گرفتار می شود که 
با مس��کن های معمولی درمان نمی شود. همچنین 
در صورت عدم پیشگیری شخص، مبتال به بیماری 
تصلب ش��رائین گش��ته و دچار بیماری های قلبی 

می گردد.
ازن

هرگاه نیتروژن اکسید و هیدروکربن ها که در نتیجه 
س��وخت ماش��ین ها به وجود می آیند، ب��ا هم در 
معرض نور آفتاب قرار گیرند تولید ازن را می نمایند. 
در هنگام ترافیک های سنگین و وجود نور خورشید، 
هوای ابر مانندی فضا را اشغال خواهد نمود که نشان 
از به وجود آمدن ازن زیاد با غلظت فراوان می باشد. 
این ازن زیاد و غلیظ نسج ریوی و سیستم ایمنی بدن 
را به شدت ضعیف می نماید و باعث به وجود آمدن 
سرفه های سخت و دردناک می گردد. افرادی که از 
این محیط های آلوده همیشه استنشاق می کنند بیشتر 
از سایر افراد، دچار آسم و برونشیت می شوند و تا 
حدودی بیشتر روزهای عمر خود را با عفونت های 

ریوی و سرماخوردگی طی می کنند.
نیتروژن اکسید

این ترکیب از مخلوط نیتروژن دی اکسید و نیتریک 
اسید به دس��ت می آید و در کشورهای اروپایی به 
خصوص انگلستان، هر ساله منجر به تولید باران های 
اس��یدی می شود. این ماده اس��تعداد اشخاص را به 
بیماری های عفونی به خصوص بیماری های ریوی، 
برونشیت ها، سینه پهلو و آسم زیاد می کند و هر ساله 

تلفات زیادی به جا می گذارد.

سولفور دی اکسید
این ماده در نتیجه س��وختن استخوان ها و فسیل ها 
به دس��ت می آید و منجر به ناراحتی های ش��دید 
تنفسی می شود که در برخی از موردها منجر به مرگ 

می گردد.
ذره های موجود در هوا

اینه��ا ذره های ارگانیک و غیرارگانیک هس��تند که 
شامل: گرد وخاک، سولفات ها، نیترات ها، ذره های 
حاصل از مواد س��وختنی، ذره ه��ای فلز و غیرفلز 
می باش��ند که با ابر و بخار آب مخلوط ش��ده و در 
هوا پراکنده می شوند. این ذره های ریز و درشت با 
استنشاق هوا وارد ریه ها می شوند. ذره های ریز به 
قسمت تحتانی ریه می روند و ذره های درشت در 
برونش ها  می مانند. نتیجه سال ها استنشاق این مواد، 
به وجود آمدن سرطان های مهلک ریه بوده که قادر 
است انسان را در مدت زمان کوتاهی به سوی مرگ 

راهی کند.
آلودگی نامرئی هوا

میدان الکتروماگنتیک یا EMF سالیان سال است که 
دنیای کنونی ما را احاطه کرده اس��ت و به تدریج با 
درجه های باال و تشعش��ع های پی در پی از منابع 
زیادی به دست می آید. این منابع شامل: سیم های 
برق با فشار قوی، رادار، مایکروویو رادیو، تلویزیون، 
ویدئو، کامپیوتر و... می باشد. طبق تحقیق پژوهشگران 
و دانشمندان، رابطه مستقیمی بین سرطان خون )به 
خصوص در اطفال( و افرادی که در معرض مستقیم 
این اشعه ها هستند، وجود دارد. همچنین سرطان های 
مالنوم چش��م، تومورهای مغ��زی و ناراحتی های 

استخوانی نیز در این افراد شایع تر است.
البته اولین س��فارش دانش��مندان این است که باید 

بیش��تری درباره  تحقیق ه��ای 
برق ها و میدان مغناطیسی آنها 
به دس��ت آورد، چ��را که میدان 
مغناطیس��ی غیر از جریان برق 
اس��ت. به هر ح��ال باید جریان 
برق من��زل و مغازه ها و میدان 
مغناطیس��ی حاص��ل از آنها را 
سنجید و از موازنه آنها اطمینان 

حاصل کرد.
مبارزه با آلودگی هوا

تمام پژوهشگران و دانشمندان بر 
این باورند که هوای آلوده، سیستم 
دفاعی ب��دن را به کلی تخریب 
می کند و بدن را مستعد ابتال به 
بیماری های مختلف می نماید. 
به همی��ن دلیل کس��انی که در 
محیط های آلوده زندگی می کنند بهتر است همیشه 
از ماسک استفاده کنند تا حداقل هوای آلوده را تصفیه 
نمایند. چرا که کلیه کس��انی که دچار ناراحتی های 
تنفس��ی و قلبی هستند با هوای آلوده، بدتر خواهند 
شد. راه حل دیگری که خوشبختانه در کشور ما نیز 
به اجرا درآمده است، استفاده از بنزین بدون سرب و 
ماشین های گازسوز است که توانسته، مسمومیت های 
ناش��ی از سرب را به حداقل برساند و امید است در 
آینده تمامی وسایل نقلیه ملزم به اجرای آن شوند. در 
ضمن همشهریان محترمی که استفاده از وسایل نقلیه 
شخصی چندان ضرورتی برای آنها ندارد، باید سعی 
کنند برای انجام امور خود از وسایل نقلیه عمومی یا 
دوچرخه استفاده کنند تا نقش به سزایی در کاهش 
آلودگی هوا ایفا نمایند و خود و جامعه را به هوایی 
پاک و قابل استنشاق برای زندگی بهتر دعوت نمایند. 
و اما خانواده های عزیز باید در هنگام خرید منزل و 
یا محل کسب خود و نیز منطقه ای که قصد خرید 
آن را دارند آگاهی کس��ب نمایند که حتی المقدور 
در جهت عبور جریان های برق فشار قوی نباشد و 
از یک میدان مغناطیس��ی استاندارد برخوردار باشد. 
همینطور سعی نمایند در صورت استفاده از وسایل 
برقی نظیر: تلویزیون، ویدئو، رادیو، مایکروویو و... 
فاصله خود را تا دستگاه حفظ نمایند تا از ضررهای 
میدان مغناطیسی حاصل از آنها در امان باشند. توصیه 
آخر اینکه، همه مردم عزیز کشورمان سعی نمایند با 
انجام ورزش های متنوع و پیاده روی و اس��تفاده از 
الگوهای تغذیه ای مناسب، سطح سالمت جامعه را 
به باالترین حد کیفیت برسانند و در محیطی آرام و 

بدون تنش زندگی نمایند.

در چه هوایی تنفس می کنید؟

ــی: س��ویا قرن ها  کلیات گیاه شناس
است که غذای مردم آسیا به خصوص 
چین بوده است و چینی ها آن را همراه 
با برنج ب��ه عنوان غ��ذای اصلی خود 
مصرف می کنند. ایاالت متحده آمریکا 
بزرگ ترین تولید کننده سویا می باشد 
و حدود دو س��وم محصول کل دنیا را 
تولید می کند. سویا در ایران به نام )لوبیا 
روغنی(،  )لوبیا چینی( سوژا و دانه سویا 
معروف است. سویا گیاهی است یک 
ساله دارای ساقه پرشاخه، برگ های آن 
بیضی، نوک تیز و سبز رنگ می باشد. 
میوه آن شبیه لوبیا است که در هر غالف آن سه تا پنج دانه جدا از یکدیگر وجود دارد. رنگ 
دانه سویا بر حسب انواع مختلف متفاوت است و به رنگ های زرد، سفید،  سیاه، خاکستری 
دیده می شود. دانه سویا به بزرگی یک نخود کمی مسطح و گرد است. دانه سیاه سویا بیشتر 
در طب گیاهی مصرف دارد ولی از دانه زرد رنگ آن بیشتر برای روغن گیری استفاده می کنند. 
سویا به علت داشتن پروتئین و مواد مغذی در تغذیه انسان به کار می رود. سویا از چین به نقاط 
دیگر دنیا راه یافته است و به طور وحشی در آن کشور وجود دارد. سویا در حدود 3500 نوع 

مختلف دارد که هر کدام آب و هوای مخصوصی را می خواهد.
ترکیب های شیمیایی: سویا از نظر ویتامین های گروه B بسیار غنی است و دارای مقداری 
ویتامین های C، D،E، K و کمی کاروتن می باش��د. سویا همچنین دارای کلروفیل و آنتی 
بیوتیکی به نام کاناوالین نیز هست. دانشمندان موفق شده اند که از لوبیای سویا یک نوع آنتی 
بیوتیک ارزان قیمت تهیه کنند که مورومیکس نامیده می شود و باکتری های مضر روده را از 
بین می برد. برای درست کردن شیر سویا، دانه سویا را له کرده و به مدت 24 ساعت تحت تأثیر 
آب قرار می دهند. سپس آن را صاف می کنند و بدین ترتیب نوشابه ای مانند شیر به دست 

می آید که منبع غذایی خوبی است که می توان به جای شیر گاو مصرف کرد.
روغن سویا که از فشردن دانه های له شده سویا به دست می آید، رنگ زرد مایل به قرمز دارد 
و دارای بوی مخصوصی شبیه بوی لوبیا است و در حرارت 15 درجه منجمد می شود ولی در 

درجه حرارت معمولی حالت روان دارد.
خاصیت های دارویی:

1( سویا مقوی و باد شکن است.
2( دانه سویا، مدر، تب بر و ضد سم است. 

3( در چین دانه سویا را به عنوان ضد سم مصرف می کنند.
4( شیر سویا غذای مفیدی برای کودکان است.

5( نان سویا برای مبتالیان به بیماری قند بسیار مناسب است. زیرا ارزش غذایی زیادی دارد و 
مواد نشاسته ای که تبدیل به قند می شود در آن کم است.

6( دانه های سبز سویا را له کرده و به صورت ضماد در آورید. این ضماد برای زخم های آبله 
و سایر زخم ها مفید است. همچنین برای رفع التهاب و قرمزی پای بچه ها که در اثر ادرار به 

وجود آمده، مفید است.
7( سویا برای مبتالیان به نقرس و روماتیسم و اشخاص ضعیف البنیه بسیار مفید است.

8( سس سویا برای تحریک اشتها به کار می رود.
9( سس سویا را برای از بین بردن بوی گوشت به کار می برند.

10( سس سویا ملین،  خنک کننده و ضد سم است.
11( اگر زن حامله در معرض خطر سقط جنین باشد به او سس سویا بدهید. 

12( سویا سنگ کیسه صفرا را شکسته و خارج می سازد و اگر از فرآورده های سویا استفاده 
کنید در بدن شما سنگ کیسه صفرا تولید نخواهد شد اگر سنگ کیسه صفرا دارید رژیم خود 

را به سویا تغییر دهید. 
ــتفاده: فرآورده های سویا زیاد است و بسته به نوع سلیقه می توانید از آنها استفاده  طرز اس
 کنید مانند شیر سویا، شیر بریده سویا، در سویا،  بلغور سویا، سویای بو داده،  پروتئین سویا، 

سس سویا، سویای تخمیر شده،  جوانه سویا و غیره. 
ضررها: ضرر خاصی برای آن بیان نشده است.

لوبياي سویا
Soja hispida Moench      :نام علمی

نسخه گیاهي

نكته هايی در مورد مراقبت از پوست

سنگدان جای گوشت را مي  گيرد؟

چرخیدن همه چیز به دور سر انسان در هنگامی که سوار چرخ  فلک هستید 
امری عادی است، اما اگر در خانه خود نشسته اید و این حالت روی می دهد، 
الاقل ناخوشایند اس��ت. در برخی موردها، همه ما دچار سرگیجه می شویم. 
برخی افراد هنگامی که از باالی ساختمانی بلند به پایین نگاه می کنند، یا سوار 

چرخ فلک می شوند سرگیجه پیدا می کنند. 
حتی فضانوردان نیز ممکن است در هنگام فضاپیمایی دچار سرگیجه شوند. 
در 70 درصد موردها، سرگیجه عالمت اختالل در گوش درونی است که مثل 
یک چرخش نما )ژیروسکوپ( حالت تعادل بدن را حفظ می کند. اما همین 
س��رگیجه ممکن است نش��انه ای برای بیش از 350 ناخوشی باشد، از جمله 
س��رماخوردگی، آنفوالنزا، آلرژی، فقر غذایی، مرض قند، خونریزی داخلی، 

بیماری قلبی و سکته مغزی.
درمان س��رگیجه: کارهای زیادی برای متوقف کردن سرگیجه می توان انجام 
داد، ولی اگر س��رگیجه بدون دلیل دارید، به پزشک مراجعه کنید، چون شما 
نمی توانید تشخیص دهید که آیا عالمت یک بیماری جدی است یا نه. در اینجا 

راهنمایی هایی برای درمان سرگیجه گفته می شود. 
به گوشتان استراحت بدهید. گوش داخلی به کمک پاها و چشم ها تعادل بدن 
را حفظ می کنند. روی صندلی بنشینید و دسته های آن را بگیرید و چند دقیقه 
به چیزی خیره شوید. این کار می تواند سرگیجه را تسکین دهد، چون مغز از 

دریافت پیام های خطایی که از گوش درونی می رسد خودداری می کند. 
اما اگر سرگیجه مقاوم است، در این کار زیاده روی نکنید و نزد پزشک بروید. 
الک پشتی راه بروید. هنگام سرگیجه بسیار آهسته راه بروید و از حرکت دادن 
ناگهانی سر خودداری کنید، به خصوص وقتی می خواهید از رختخواب بلند 
ش��وید، اول الاقل 30 ثانیه بر لبه تخت بنشینید و بعد برخیزید. داروهایتان را 
کنترل کنید. بسیاری داروها، به ویژه داروهای پایین آورنده فشار خون، دارای 
عارضه جانبی س��رگیجه هستند. پزشک در صورت وجود سرگیجه، داروی 
مصرفی شما را تغییر خواهد داد. نمک زیاد نخورید. خوردن زیاد نمک باعث 

احتباس آب در بدن می شود و کار گوش درونی را مختل می کند. 
غذاهای ش��ور و کنس��روها را از برنام��ه غذایی خود حذف ک��رده و مقدار 
نمک مصرفی را به 2 گرم )یک قاش��ق چای  خ��وری( در روز کاهش دهید. 
از خوردن مواد محرک خودداری کنید. قهوه نخورید. س��یگار نکشید، چون 
حساسیت بدن را نسبت به حرکت باال می برد. اگر اصرار به خوردن قهوه یا 
چ��ای دارید، الاق��ل آن را به یک یا دو فنجان در روز محدود کنید. می توانید 
 به ج��ای اینها چای های گیاهی ک��ه کافئین ندارند بخوری��د. الکل مصرف 

نکنید. 
حتی مقدار کم الکل در برخی افراد س��رگیجه ش��دید ایجاد می کند. همیشه 
از خوردن مواد الکلی خودداری کنید. آرامش داش��ته باشید. افرادی که تحت 
تنش روانی هس��تند یا اضطراب دارند بیش��تر گرفتار سرگیجه می شوند. با 
 ورزش های��ی مثل یوگا و تنفس عمیق خود را آرام کنید. مواد حساس��یت زا 
را بیابید. س��رگیجه می تواند نش��انه آلرژی به گرده گل، حیوانات خانگی و 
حتی مواد غذایی باشد. عامل حساسیت آور را پیدا کرده و از آن دوری کنید. 
دارو بخورید. برخی داروهای بدن نسخه حاوی دیمن هیدرینات یا مکلیزین 
حساس��یت گ��وش درونی را به حرک��ت کاهش داده و س��رگیجه را از بین 

می برند. 
ورزش برای درمان سرگیجه: داشتن فعالیت جسمانی یکی از بهترین راه های 
درمان س��رگیجه ناش��ی از اختالل گوش درونی اس��ت. ورزشی که حرکت 
زیاد س��ر و بدن داشته باش��د، مثل پیاده روی، شنا، دویدن آرام، حتی کاراته به 
 درمان س��رگیجه کمک می کند. اگر تحرک داش��ته باشید، بر سرگیجه پیروز 

می شوید. 
ورزش را به تدریج شروع کنید. در برخی افراد بلند شدن و کمی راه رفتن هم 
ایجاد سرگیجه می کند. اما می توانید آرام حرکت کنید و با شروع سرگیجه دوباره 
بنشینید. یعنی اگر بتوانید فقط سه قدم بدون سرگیجه راه بروید، شروع خوبی 
برای ورزش است. این ورزش را باید چندین بار انجام دهید. سه بار در روز و 

هر بار به مدت 2 تا 15 دقیقه بسیار خوب است. 
اما اگر در شروع کار فقط 20 ثانیه تحمل آن را دارید، اشکالی ندارد. 20 ثانیه 

ورزش بهتر از هیچ است. حرکات چرخشی انجام دهید. 

آیا استرس می تواند علت درد شکم 
باشد؟

مش��کل های  اس��ترس 
گوارش����ی از جمل��ه 
و  مع��ده  س�����وزش 
بازگش��ت اس��ید معده 
را ش��دت می بخش��د، 
به  استرس  همچنی���ن 
عنوان یک��ی از عوامل 
شناخته  کننده  تحریک 
می شود. اگر شما مدت 

زیادی اس��ت که زیر س��لطۀ استرس هس��تید و از مشکل های گوارشی 
رنج می برید، باید دو مأموریت را به طور هم زمان انجام دهید: کاس��تن 

استرس ها و متعادل کردن تغذیه تان. 
ــود: استرس واکنش  ــترس باعث بروز مشکل های گوارشی می ش اس
دفاع��ی و عادی بدن اس��ت ام��ا باید دقت ک��رد، زی��را در دراز مدت 
اس��ترس عملکرد معده و روده را مختل می کند. اس��ترس عامل فزاینده 
عارض��ه رفالکس مع��ده و مری، زخم معده و اثنی عش��ر و س��ندروم 
کولون تحریک پذیر اس��ت. ضروری است که برای کاهش مشکل های 
 گوارشی، به طور هم زمان با استرس مقابله کنید و تغذیه تان را نیز بهبود 

ببخشید.
ــت؟ از ریزه خوری، به خص��وص خوردن مواد  ــب چیس تغذیه مناس
غذایی غنی از قند و چربی و فاقد فیبر های غذایی اجتناب کنید. سه بار 
در روز، با اختصاص زمان کافی غذا بخورید: در فضایی آرام به راحتی 

بنشینید و غذای تان را میل کنید. 
از منابع غنی منیزیم به مقدار زیاد اس��تفاده کنید، منیزیم را در این مواد 
غذای��ی می یابید: غالت کامل، آجیل، میوه ها، ش��کالت، محصول های 
دریایی، س��خت پوس��تان، س��بزی های خش��ک، گوش��ت س��فید و... 

ویتامین های گروه B را فراوان مصرف کنید. 
ماه��ی  خش��ک،  س��بزی های  و  میوه ه��ا  م��وز،  کام��ل،  غ��الت 
 آزاد، م��رغ، س��بزی های ت��ازه، مخم��ر آب ج��و و... ح��اوی ای��ن 

ویتامین اند. 
برنام��ه غذایی تان را پر کنید از ویتامین C که در میوه ها و س��بزی های 
نپخته موجود است. به عبارت دیگر، الزم است که مقدار قند های فوری، 
مواد هیجان آور و محرک )الکل، کافئین...( و مواد غذایی تصفیه ش��ده 
مانند نان س��فید را کاهش دهید. در عوض، مواد غذایی کامل و فیبرها 
)میوه ها و س��بزی ها( را در الویت قرار دهید، این مواد باعث س��هولت 

بسیار در جریان هضم غذا و گوارش می شوند. 
ــت کرد؟ تغذیه س��الم و متنوع  ــترس را مدیری ــه می توان اس چگون
یک��ی از عوامل��ی اس��ت ک��ه باع��ث کاهش اس��ترس می ش��ود، زیرا 
ب��ه مقدار کاف��ی ویتامی��ن C، B، منیزی��م و دیگر ویتامین ه��ا و مواد 
معدن��ی را ب��ه بدن می رس��اند. به میزان کاف��ی بخوابی��د، برنامۀ زمانی 
منظم��ی برای خوابیدن و برخاس��تن ب��رای خود در نظ��ر بگیرید.یک 
فعالیت جس��می و ورزش��ی منظم انج��ام دهید. همچنی��ن تمرین های 
 ریلکسیش��ن مانند یوگا، مدیتیشن، س��فرولوژی و... برای خود ترتیب 

دهید.

 ضربان
سرگيجه نشانه چيست؟

الف - رستميان

مصرف سير کهنه موجب کاهش فشار خون
محققان دریافته اند مصرف سیر در کنار داروهای رایج، می تواند موجب کاهش فشار خون باال 
شود. یک گروه بین المللی از پژوهشگران به سرپرستی دانشمندان دانشگاه آدالید در استرالیا 
دریافته اند عصاره سیر می تواند به درمان فشار خون باال کمک کند. به گفته آنها، سیر خام یا پخته 
و یا پودر سیر به اندازه عصاره سیر کهنه در درمان فشار خون مؤثر نیست. محققان در یک آزمایش 
12 هفته ای بر روی 50 نفر دریافتند، افراد مبتال به فشار خون بیشینه 14 که از کپسول های عصاره 

خونشان نس��بت به گروه شاهد که سیر کهنه استفاده می کردند، فشار 
به طور میانگین 2/10 میلی متر دارو نما استفاده می کردند، 

کاهش از نظر بالینی چشمگیر جیوه کاه��ش یافت.این 
فشار خون سیستولیک تا 5 اس��ت، چرا که کاهش 
بیماری قلب��ی و عروقی میلیمتر جی��وه، خطر 
ت��ا 20 درص��د  کاهش می دهد. سیر اثر را 8 
دارد؛ چرا که تولید مواد ضد افزایش فشار خون 

ب��ه اکس��ید نیتریک و شیمیایی خاصی موسوم 
رگ ه��ای خونی کمک سولفید هیدروژن را که به 

فش��اری خون عامل خطر می کنند، ترغیب می کند. پر 
عروقی است. این تحقیق نشان مهمی برای بیماری قلبی و 

کشف کاربردهای سیر به عنوان یک گزینه درمانی مؤثر می دهد که ظرفیت زیادی برای 
برای افراد مبتال به فشار خون باال وجود دارد.

هشدار نسبت به یک نوع باکتری مقاوم
پزشکانی که بر روی یک نوع باکتری مقاوم در مقابل دارو حاوی آنزیم »ان دی ام – 1« تحقیق 
می کنند می گویند این نوع باکتری که در جنوب آسیا یافت می شود قابلیت آن را دارد که به یک 
مشکل بهداشت عمومی در سراسر جهان تبدیل شود. تکامل بسیاری از جانداران می تواند سال ها 
به طول انجامد اما پروسه تکامل برخی دیگر از جانداران، به ویژه باکتری ها، می تواند تنها چند 
دقیقه زمان ببرد. باکتری، قابلیت جذب مواد ژنتیکی از طریق محیط را داراست و باکتری ای موفق 

است که بتواند ژن های سودمند را جذب کند. 
به طور کلی این اتفاق می افتد که گونه هایی از باکتری، به ژن هایی مجهز می شوند که آنها را در 

مقابل بسیاری از انواع آنتی بیوتیک ها مقاوم می کند. 
محققان باکتری هایی را که موجب عفونت مجاری ادرار، ذات الریه و عفونت زخمی های باز 
می ش��وند را مقاوم یافته اند.در اروپا و آمریکا بیشترین نگرانی در مورد ابرمیکروب هایی ابراز 
می ش��ود که در برابر آنتی بیوتیک مقاوم اند. این نوع ابرمیکروب ها، به طور معمول با محیط 
 بیمارس��تان ارتباط دارند ک��ه در آنجا از طریق آلوده کردن بیم��اران، مقاومت خود را افزایش 
می دهن��د.  ب��ا این حال برخی از این باکتری ها در محیط های خارج از بیمارس��تان هم یافت 
می شوند. محققان می گویند اغلب باکتری هایی که در خارج از بیمارستان ها وجود دارند، ژن های 

مقاوم در برابر آنتی بیوتیک را دارا هستند. 
به نظر می رسد که ابرمیکروب های جنوب آسیا هم از چنین الگویی تبعیت می کنند. پروفسور 
تیموتی والش از دانشگاه کاردیف بریتانیا که این تحقیق ها را رهبری کرده است می گوید ایجاد 
یک سیستم نظارتی جهانی برای پیگیری ابرمیکروب ها الزم است. او گفت: )ما همه این اطالع ها 
و تمام فن آوری ها را در دست داریم، با این حال تنها نقطه ضعفی که وجود دارد این است که 
یک شبکه جمع آوری یا سیستم نظارتی جهانی برای جمع آوری و ثبت داده ها نداریم.( وی 
افزود: این نوع باکتری مقاوم در برابر آنتی بیوتیک که در آسیای جنوبی یافت می شود، ممکن 
است از مکان های دیگر آمده باشد. در دنیای امروز مردم کشورهای ثروتمند مانند؛آمریکا برای 

دریافت خدمات درمانی به مکان هایی چون هند سفر می کنند. 
بنابراین جهانی ش��دن، به ویژه آس��ان بودن س��فر و همچنین افزایش سفرهایی که با اهداف 
 درمان��ی ص��ورت می گیرند، به این معناس��ت که عفونت ه��ا می توانند به س��رعت جهانی 

شوند.
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گران ترین نيمکت 
ذخيره هاي فوتبال 
قاره اروپا 

پيشنهاد قلعه نویی:

 برای تيم ملی 
روان شناس 
استخدام کنيد

محمد نبی: 

گوانجو می تواند 
سکوی پرتاب تيم 
اميد باشد

 تی��م فوتبال رئ��ال مادرید اس��پانیا در ص��در رده بندی 
گران ترین نیمکت ذخیره تیم های فوتبال قاره س��بز قرار 
 دارد. روزنامه ورزش��ی فوتو ماچ چاپ ترکیه نوش��ت: در این 
رده بندی ارزش نیمکت ذخیره تی��م فوتبال رئال مادرید 250  
میلیون یورو برآورد شده و به همین خاطر در صدر گران ترین 
نیمکت ذخیره ها قرار گرفته و این در حالی است که کل ارزش 
این تیم 520 میلیون یورو می باشد. تیم منچستر سیتی با   140  
و اینتر با  105 میلیون یورو در رده های دوم و س��وم گران ترین 
نیمکت ذخیره ها قرار دارند. تیم های منچستر یونایتد با   104، 
آرس��نال با 100، چلسی با 96، یوونتوس و تاتنهام با 80، میالن 
با   78، المپیک لیون با   74، آ اس رم و بارس��لونا با 70، بایرن 
مونی��خ با  65، فنر باغچه با 60، وولفس��بورگ با 58، پورتو با  
55، گاالتاس��رای با  50، المپیک مارس��ی با 46، بش��یکتاش و 
زنیت با 45، شالکه   04  با   42، شاختار با  32، آپاکس با 23، 
بورس��ا ب��ا   20  و ترابوزون ترکی��ه با  15  میلی��ون یورو در 
رده های چهارم تا بیس��ت و پنجم گران تری��ن نیمکت ذخیره 

تیم های باشگاهی اروپا قرار دارند.

س��رمربی س��پاهان در نشس��ت کمیته فنی فدراس��یون 
ی��ک  از  مل��ی  تیم ه��ای  در  داد  پیش��نهاد   فوتب��ال 
روان ش��ناس استفاده ش��ود. امیر قلعه نویی با اشاره به اینکه 
ارائه گزارش کلی که چکیده بحث های کمیته جوانان است، 
باید در دس��تور کار قرار بگیرد، گفت: ما باید 2 نکته مهم را 
س��رلوحه کار قرار دهیم؛ پیش بینی و اجرای س��ریع س��ند 
چش��م ان��داز فوتبال و هم چنین توجه به ماهیت این رش��ته 

ورزشی. 
 وی اف��زود: درخصوص بحث اول بهتر اس��ت به س��رعت 
چشم انداز فوتبال ایران به مرحله اجرا در آید و درباره توجه 
به ماهیت فوتبال، باید بدانیم که فوتبال همین اس��ت و نباید 
انتظار داشته باشیم برزیل همیشه قهرمان جهان شود و یا تیم 
ملی ژاپن همیش��ه قهرمان آسیا باشد، در حالی که دیدیم در 
مسابقه های جوانان حتی نتوانست از مرحله گروهی صعود 
کن��د. ما باید برای 4 س��ال آینده از همی��ن االن برنامه ریزی 
کنی��م و البته حضور یک روان ش��ناس هم در کنار تیم های 

ملی بسیار ثمربخش خواهد بود.

 دبیر فدراس��یون فوتبال با اش��اره ب��ه حضور تیم ملی 
 امی��د در بازی های آس��یایی گوانجو گف��ت: گوانجو 
م��ی توان��د س��کوی پرتاب تی��م امید باش��د. محم��د نبی 
خاطرنش��ان ک��رد: تی��م ملی امید کار بس��یار س��ختی را در 
گوانج��و دارد. وی ادامه داد: می دانیم که کادر فنی تیم امید 
تاکن��ون همه تالش خود را برای موفقیت این تیم انجام داده 
و اکنون هم به دنبال موفقیت در بازی های آس��یایی هستند. 
وی افزود: بازی های آس��یایی گوانجو در هر شرایطی برای 
م��ا از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و ما می خواهیم تا در 

این بازی ها عملکرد خوبی داشته باشیم.
نبی گفت: کس��ب عن��وان قهرمانی در رقابت های آس��یایی 
گوانجو می تواند س��کوی پرتابی برای تیم امید باشد و ما را 

به آینده امیدوار سازد. 
دبیر فدراسیون فوتبال عنوان کرد: ما بازی های مهم انتخابی 
المپی��ک را ه��م در پیش داریم و باید تمرک��ز خود را به آن 
بازی ها هم معطوف کنیم، پس ابتدا باید در گوانجو عملکرد 

خوبی داشته باشیم. 

گفتگوخبرها

یادداشت

تمركز تکواندوكاران 
از بين رفت

نادر،  اتف���اقی  در  گذشته  هفته ه���ای  ط���ول  در 
بازی های  به  اعزامی  ایران  ملی  تیم  تکواندوکار  سه 
آسیایی 2010 گوانجو از دانشگاه اخراج شدند. حسین 
و  تهران  دانشگاه  از  معتمد  باقری  محمد  و  تاجیک 
آن  دلیل  به  اصفهان  دانشگاه  از  نصرآزادانی  علیرضا 
به  نکردن  عمل  و  مسابقه ها  در  نیافتن  که حضور  چه 
شدند! اخراج  خود  دانشگاه های  از  شده  عنوان   قانون 

حسین تاجیک تکواندوکار وزن هشتم ایران در گفتگو 
ماه  دو  کرد:  اظهار  کشور  خبرگزاری های  از  یکی  با 
پیش در مسابقه های جام جهانی چین شرکت کردیم. 
بابلسر  در  دانشجویی  مسابقه های  دوره  یک  هم زمان 
نتوانستیم،  مسابقه ها  هم زمانی  دلیل  وبه  شد  برگزار 
پیش  چندی  کنیم.  همراهی  را  خود  دانشگاه  تیم 
نیافتن  دلیل حضور  به  که  داد  من  به  نامه ای  دانشگاه 
در مسابقه ها و عمل نکردن به قانون اخراج هستید و 
باید از ادامه تحصیل شما جلوگیری شود. وی افزود: 
مشغول تحصیل در ترم آخر کارشناسی تربیت بدنی در 
دانشگاه تهران بودم و تنها 18 واحد درسی ام باقی مانده 
بود که آن ها این کار را کردند. مسئوالن دانشگاه شرایط 
ما را درک نمی کنند. این نحوه  برخورد با من که قهرمان 
دانشگاه  نام  با  دوره  دو  نیست.  درست  هستم،  جهان 
شرکت  المپیاد  و  جهان  دانشجویان  مسابقه های  در 
کردم. قهرمان تکواندو جهان با اشاره به اینکه مسئوالن 
ترجیح  ملی  تیم  به  را  دانشگاهی  مسابقه های  دانشگاه 
می دهند، گفت: با آنها صحبت کرده ام اما، می گویند که 
برای ما مسابقه های دانشگاهی مهم است نه تیم ملی. 
وی در مورد شرایط حضورشان در بازی های آسیایی 
گوانجو گفت: مشکلی وجود ندارد. این مسائل ناگوار 
تمام وجود  با  اما،  منفی گذاشته  تأثیر  ما  روی روحیه  
سئوال  این  به  پاسخ  در  تاجیک  کرد.  خواهیم  مبارزه 
که مشکل تحصیل در دانشگاه چه زمانی حل می شود، 
که  است  این  می دانم  که  چیزی  تنها  نمی دانم.  گفت: 
اخراج ها،  این  این مشکل هستند.  پیگیر رفع  مسئوالن 

پاداش خوبی به سال ها تالش و افتخار آفرینی ما بود.
و  بيا  شد،  تمام  ورزشت  گفتند  نصرآزادانی: 

درس بخوان! 
تکواندوکار وزن پنجم تیم ملی که در آستانه اعزام به 
اصفهان  دانشگاه  از  گوانجو   2010 آسیایی  بازی های 
اخراج شد، گفت: پاداش خوبی بابت افتخار آفرینی های 
خود گرفتم! علیرضا نصر آزادانی در گفتگو با یکی از 
سایت های خبری عنوان کرده بود: در ترم سوم مقطع 
به تحصیل بودم که دانشگاه  کارشناسی ارشد مشغول 
از  نامه ای اعالم کرد که به خاطر غیبت ها  اصفهان در 
دانشگاه اخراج هستم و نباید ادامه تحصیل بدهم. فکر 
می کنم، می خواستند لج و لجبازی کنند. اگر به خاطر 
غیبت ها این بهانه را می آورند، خیلی ساده می توانستند، 
وی می شدم.  اخراج  نباید  و  کنند  حذفم  ترم   این 
اعتراض کردم.  این تصمیم دانشگاه اصفهان  به  افزود: 
گفتند، به درد دانشگاه و دانشجو بودن نمی خوری! پس 
برو  اکنون  که  گفتند  دانشگاه  مسئوالن  اصرارهایم  از 
ورزش کن و هر وقت ورزشت تمام شد، بیا و درس 
بخوان! نصر آزادانی در پاسخ به این سئوال که رئیس 
دانشگاه درباره  این مشکل چه گفت و چه کاری انجام 
و  نمی کنند  خالی  را  یکدیگر  پشت  آن ها  گفت:  داد، 

طرف همکارانشان را می گیرند.
وی در پاسخ به این سئوال که به گوانجو اعزام خواهید 
شد، افزود: هم  اکنون سخت تمرین می کنم و به فکر 
گوانجو هستم. کارت پایان خدمت دارم و مشکلی برای 
خروج ندارم و خروجم ربطی به این مشکل تحصیلی 
است  روز   10 گفت:  ایران  تکواندو  ملی پوش  ندارد. 
و  بوده  مشکل  این  معطوف حل شدن  فکرم  تمام  که 
تا  می زنم  زنگ  مسئول  آن  و  این  به  هستم.  درگیرش 

مشکل حل شود.
این مشکل ها تأثیر منفی زیادی روی روحیه ام گذاشته 
روحی ام  شرایط  حتم  طور  به  داشتم،  آرامش  اگر  که 

بهتر بود.

پرگل ترین دیدار تاریخ 
ليگ قهرمانان اروپا

مارسی  صفر  بر   7 )پیروزی  مارسی  پرگل  پیروزی   
که  بود  عجیبی  نتیجه های  از  یکی  زیلینا(،  خانه  در 
اروپا رقم  در دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان 

خورد.
که  ک���رد  مط���رح  را  سئوال  این  شاید  برد  این    
چند  با  اروپا،  قهرمانان  لیگ  تاریخ  دیدار  ترین  پرگل 
بازی  ترین  پرگل  بازی  این  آیا  و  بوده  همراه  گل 
نه؟  یا  می گیرد  لقب  اروپا  رقابت  معتبرترین   تاریخ 
ولی این طور نیست. چون در فصل 8-2007، لیورپول 
موفق شد با نتیجه 8 بر صفر از سد بشیکتاش عبورکند و 
این دیدار به عنوان پرگل ترین دیدار تاریخ رقابت های 

لیگ قهرمانان اروپا ثبت شد. 

باقری: 
چند ماه صبر كنيد می خواهم تصميم 

مهمی بگيرم

چه عادی شده این بحران
بی خيال شویم دیگر!

استاندار اصفهان: 
باشگاه سپاهان محبوب هميشگی 

اصفهانی هاست

تصمیم مهم باقری ش��اید 
دنی��ای  از  خداحافظ��ی 
فوتب��ال باش��د.کریم باقری که 
حدود یک ماه پیش و در بازی 
با برزیل از تیم ملی خداحافظی 
ک��رد، قرار اس��ت ت��ا چند ماه 
دیگر خبر مهم��ی را به فوتبال 

دوستان بدهد.
خب��ری که ب��ه گفت��ه خودش 
تصمیم بزرگی است. زمانی که به کریم برای گرفتن مصاحبه زنگ زده 
بودیم، او با گفتن این جمله های گفت: ان شاءا... چند ماه دیگر به من 

زمان بدهید تا کلی با شما مصاحبه کنم. 
البت��ه از این اتفاق به خداحافظی تعبیر نکنی��د، اما باید بگویم که پس 
از خداحافظ��ی از دنیای فوتبال نه خی��ال مربیگری دارم و نه مدیریت 
در فوتب��ال و نه چیز دیگری.آن قدر ه��م زمان دارم که بتوانم هر روز 

مصاحبه کنم. 
باقری در حالی این حرف را می زند که در کنفرانس مطبوعاتی باشگاه 
پرس��پولیس قرار بر این ش��د تا یک مراس��م خداحافظی برای کاپیتان 

پرسپولیس در نظر گرفته شود. 
وعده این مس��ابقه بی س��ابقه را عل��ی دایی داد و گف��ت: در پی این 
هس��تیم که به غی��ر از بازی های تورنمن��ت آنتالیا، ی��ک بازی بزرگ 
ب��رای خداحافظ��ی کریم باق��ری برگزار کنیم ت��ا از زحمت های این 
مرد بزرگ تقدیر کرده باش��یم. ضمن اینکه در تالش هس��تیم که این 
 ب��ازی در تاری��خ فوتبال ایران بی س��ابقه و همانند آن وجود نداش��ته 

باشد.

مسعود سعيدی

اشتباه کردیم که نوشتن در مورد این ورزشگاه را آغاز کردیم؛ از همان ابتدا 
بد کاری کردیم که به ورزش��گاه نقش جهان گیر دادیم، چون از آنچه این 
روزها استنباط می شود، به طور کامل مشخص است که قرار نبوده ورزشگاه 
نقش جهان در زمان مشخصی به بهره برداری برسد و اینگونه که پیداست بهتر 
است چند سال دیگر طرحی برای تخریب آن در دستور کار مسئوالن کشور 
قرار گیرد. آخرین اخبار موجود پیرامون ورزشگاه نقش جهان از بی توجهی 
مسئوالن کشوری نسبت به تأمین بودجه این ورزشگاه خبر می دهد؛ جایی 
که موافقت رئیس جمهور با بودجه 300 میلیارد ریالی ورزشگاه نیز نتوانسته 
دلیلی برای تأمین این بودجه باشد و در ماه های گذشته هیچ گونه بهبودی 
در سرعت روند تکمیل ورزشگاه نقش جهان مشاهده نشده است. استاندار 
اصفهان که در ماه های گذشته تالش های بسیاری برای تسریع روند تکمیل 
این ورزشگاه به کار گرفت، نتوانست بر سماجت مسئوالن شرکت توسعه 
و تجهیز اماکن ورزش��ی کشور فائق آید، بنابراین قرار شد مدیریت پروژه 
هم چنان در تهران باقی بماند و ورزش��گاه نقش جهان از هزاران کیلومتر 
آن طرف تر، مدیریت، نظارت، تکمیل و بازس��ازی ش��ده و به سرعت به 
بهره برداری برسد!  نکته دارای اهمیت در مورد ورزشگاه نقش جهان طی 
روزهای گذشته، بی توجهی مسئوالن پایتخت به این ورزشگاه و عدم توجه 
کافی از سوی این مسئوالن به تنها امید اصفهان است؛ جایی که نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی، استاندار و شهردار اصفهان در 
کنار دیگر مس��ئوالن تالش بسیاری نسبت به تکمیل این ورزشگاه به کار 
گرفته اند، مسئوالن کشوری هم چنان تالشی در جهت اختصاص بودجه 
ورزشگاه به کار نگرفته اند و این بی توجهی به نوعی باعث خستگی مسئوالن 

پیگیر در اصفهان شده است! 
هرچه می گذرد، شایعه تالش برخی پایتخت نشینان برای سنگ اندازی در 
روند تکمیل نقش جهان بیش از پیش طنین انداز می شود و همه را در این 
زمینه به فکر فرو می برد؛ کس��انی که نتوانسته اند ناراحتی و حسادت خود 
را از موفقی��ت تیم های اصفهانی در ایران و آس��یا مخفی کنند، این روزها 
 ب��ا بی توجهی پیرامون این ورزش��گاه، تالفی عقده های چندین س��اله را 
در آورده اند و هیچ توجهی به تکمیل آن از خود نشان نمی دهند؛ ای کاش 

اصفهان ستیزی ها پایان می یافت!

ذاکر اصفهانی )استادار اصفهان( در نامه ای به مدیریت باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان، ضمن گرامیداشت دوم آبان ماه که تا ابد این روز به 
نام سپاهان شناخته می شود، این باشگاه را محبوب همیشگی اصفهانی ها 
دانسته است. به گزارش پایگاه خبری سپاهان، در این نامه آمده است: دوم 
آبان ماه که در تقویم فرهنگی ورزشی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تا ابد به 
عنوان روز س��پاهان نامگذاری شده و تداعی کننده یاد و خاطره شکستن 
طلسم حضور فوتبال ایران اسالمی در رقابت های معتبر جام باشگاه های 
جهان در سال 2007 را تداعی می کند؛ گرامی داشته و از اینکه این باشگاه 
کهن به عنوان قطب بزرگ ورزش ایران و محبوب همیشگی اصفهانی ها 
همواره در پی رش��د و توس��عه این رش��ته ورزش��ی و افتخار آفرینی در 
عرصه های داخلی و بین المللی می باشد، به خود می بالیم. اینجانب روز 
 ب��ه یاد ماندنی س��پاهان را به جنابعالی، هیأت مدیره، ه��واداران و تمامی 
دست اندرکاران آن باشگاه تبریک عرض می نمایم و برای طالیی پوشان 

مقتدر  ایران، آرزوی سربلندی و سرافرازی همیشگی دارم.

ورزش

پژمان سلطانی

چهارده هفت��ه از رقابت های لیگ برتر 
فوتبال سپری شده است که سه مربی از 
کارش برکنار و دو نفر دیگر نیز استعفای 

خود را اعالم کرده اند.

اولین سرمربی که حکم اخراجش را به 
دستش دادند رسول کربکندی بود. این 
مربی فصل گذشته س��کان هدایت تیم 
صبای قم را بر عهده داش��ت و توانست 
با این تیم به رتبه ششم لیگ دست یابد 
و در ج��ام حذفی نیز نتیجه خوبی را با 
این تیم کسب کرد. اما با جدا شدن چند 
مهره کلیدی تیم صبا، این مربی اصفهانی 
آهنگ جدایی سر داد و سرانجام سر از 
تیم راه آهن درآورد؛ راه آهنی که نسبت 
ب��ه صبا از نظر بازیکن تأثیرگذار در فقر 
به سر می برد ولی با این حال کربکندی 
تصمیم گرفت در فصل 90-89 هدایت 

این تیم را بر عهده بگیرد. 
وی لی��گ ده��م را خوب آغ��از کرد و 
 با روند رو به رش��د خود توانس��ت تیم 
پر مهره س��پاهان را با تس��اوی متوقف 
کند و با این موفقیت بیشتر کارشناسان 
را ب��رای موفقیت های بع��دی این تیم 
امیدوارت��ر ک��رد. اما این چنین نش��د و 
راه آهن تا پای��ان هفته هفتم تنها موفق 
به کسب یک پیروزی مقابل سایپا شد و 
حسن انصاری فر )مدیرعامل راه آهن( که 
پیش از این مهدی تارتار را در آب نمک 
خوابانده بود؛ روز شانزدهم شهریور وی 

را جایگزین رسول کربکندی کرد.
این مربی ج��وان تا پایان هفته دوازدهم 
از 5 ب��ازی 13 امتی��از کس��ب ک��رد و 
در ایس��تگاه س��یزدهم تی��م اس��تقالل 
 ترم��ز راه آه��ن را کش��ید و با تک گل 
می��الد می��داودی ب��ه پیروزی رس��ید. 
کربکندی با این نتیجه ه��ا که تارتار با 
تیم سابقش به دست آورد لب به سخن 
گش��ود و گفت که با روابط��ی که بین 
مدیرعامل )انصاری فر( و بازیکنان بود 
آنه��ا از ج��ان و دل در زمین ظاهر نمی 
ش��دند وگرن��ه تیم همان تیم اس��ت و 

سیستم همان سیستم.

انصاری فر مدیرعاملی است که اخراج 
کردن مربی ها را از روی دست مدیران 
تیم ه��ای عربی خ��وب الگوب��رداری 
کرده اس��ت، در ضمن ای��ن مدیرعامل 
 جوان برای تیم کربکندی ش��ترمرغ سر 

نمی برید!

و اما در هفته دهم لیگ، تیم استیل آذین 
با 5 گل مغلوب س��پاهان اصفهان شد و 
تومباکوویچ با قبول این شکست دومین 
مرب��ی اخراج��ی لی��گ در روز هفدهم 
مهرماه لقب گرف��ت و جای خود را به 

افشین پیروانی داد. 
قبل از ای��ن، هر زمان که اس��تیل آذین 
پیروز می ش��د افش��ین پیروانی برد را 
ب��ه نام خ��ود ثبت می ک��رد و در مورد 
شکس��ت ها حرفی از ارنج تیم توسط 
خود نمی زد. فش��ارهای زیادی متوجه 
این مربی خارجی بود. اگر تا پایان هفته 
دهم که به طور رس��می پیروانی سکان 
هدایت را به دست نگرفت نتیجه های 
به دس��ت آم��ده را به ن��ام تومباکوویچ 
بزنیم این مربی از 10 بازی 12 امتیاز به 
حس��اب استیل آذین ریخت. این تیم تا 
پایان هفته پنجم شکستی متحمل نشده 
ب��ود تا اینکه به پی��کان قزوین باخت و 
ناکامی های تومباکوویچ کلید  س��ریال 
خورد و تنها یک پیروزی کسب کرد که 
آن هم افش��ین خان پیروانی به نام خود 
تمام کرد! پیروانی تا پایان هفته سیزدهم 
تنها یک امتیاز به 12 امتیاز تومباکوویچ 

اضافه کرده است!
در هفته دهم لیگ برتر محمد احمدزاده 
)مربی سابق پیکان قزوین( پس از باخت 
مقابل مس کرمان استعفای خود را تقدیم 
مدیرعامل باشگاه )کامران صاحب پناه( 
کرد. احم��دزاده که فصل پیش با ملوان 
نتیجه های مطلوبی به دست نیاورد جای 
خود را به فرهاد پورغالمی داد و خیلی 
مایل بود که دوب��اره ناخدای ملوانی ها 
ش��ود، اما پورغالمی جوان روند رو به 
رشدی را با ملوان داشت و مانع سقوط 

این تیم به دس��ته یک شد. در این فصل 
نیز پورغالمی نتیجه به نسبت مطلوبی را 
از آن خود کرد و حاال حاالها خیالش از 

بابت حمایت مردم انزلی آسوده است.
احمدزاده با پی��کان قزوین تنها 7 امتیاز 
اخذ کرد اما مسئوالن پیکان به او اعتماد 
داش��تند، ولی این مرب��ی دیگر حاضر 
نش��د که به این تیم برگردد. احمدزاده 
باخت های خود را تا حدودی به گردن 
داوران انداخت و از قزوین به دیار خود 

بازگشت. پس از هفته یازدهم و به قول 
مدیرعامل شهرداری تبریز )اکبر میثاقیان( 
از س��رمربیگری اس��تعفا داد. شهرداری 
تبریز در زمان میثاقیان بازی های خوبی 
را به نمایش گذاشت اما نتیجه گرا نبود و 
در پایین جدول قرار داشت. بازی های 
این تیم جذاب و پرگل بود، اما به بازی 
 زیب��ا امتی��ازی نمی دهن��د و در نهایت
اکبر اوتی تصمیم گرفت به عنوان مشاور 
مدیرعامل باشگاه در شهرداری حضور 

داشته باشد.
نماین��ده تبریز در هفت��ه دوازدهم بدون 
س��رمربی به بندرانزلی سفر کرد و بدون 
گل مل��وان این ش��هر را متوقف کرد و 
دو روز پس از این تساوی یعنی چهارم 
آبان، حمید درخشان مربی فصل گذشته 
پیکان، به جای اکبر میثاقیان روی نیمکت 
داغ مربیگری نشست و در اولین مسابقه 
از تی��م ذوب آهن اصفهان در تبریز یک 
امتیاز به داش��ته های شهرداری افزود و 

امیدوارانه در انتظار روزهای بعد ماند.
مسئوالن صبای قم در اقدامی غیر منتظره 
پس از این برد تیم مقابل پیکان در هفته 
دوازده��م، محمود ی��اوری مربی خود 
را اخراج کردند. یاوری فصل گذش��ته 
س��کان هدایت تیم شاهین بوشهر را بر 
عهده داشت، اما این مربی با تجربه، میانه 
خوبی با خبرنگاران و عکاسان بوشهری 
نداشت و به همین علت یاوری تصمیم 
گرفت که از کن��ار خلیج فارس فاصله 
بگیرد و زمانی که کربکندی به راه آهن 

نق��ل مکان کرد؛ مس��ئوالن صبا س��راغ 
محمود ی��اوری آمدند. با اینکه س��تاره 
هایی هم چون محمد نوری و امیرحسین 
فشنگچی از این تیم جدا شدند، یاوری 
خوب نتیجه گرفت اما معلوم نش��د که 
چرا پیر کهن فوتبال ایران از این تیم جدا 
شد. صبا تا پایان هفته دوازدهم 17 امتیاز 
گرفته بود و در مکان هشتم جدول قرار 
داشت و تیم های ششم و هفتم نیز 17 
امتیازی و تنها با تفاض��ل گل، باالتر از 

این تیم بودند. 
روز هفتم آبان م��اه آذرنیا )کمک مربی 
یاوری( روی نیمک��ت صبا بازیکنان را 
هدای��ت و در کرم��ان ب��ازی را به مس 
 واگ��ذار کرد ت��ا اینکه ش��ش روز بعد 
عبدال��ه ویس��ی بازیک��ن س��ابق فوالد 
خوزستان و س��پاهان اصفهان به عنوان 

سرمربی صبا رهبری این تیم را به دست 
گرفت. چیزی که مش��خص است این 
بوده ک��ه صبر مدی��ران فوتبالی ما مثل 
مس��ئوالن تیم های عربی حوزه خلیج 
همیش��ه فارس، خیلی کم شده و هنوز 
لیگ برتر به نیم فصل نخست نرسیده که 
5 مربی بدون تیم ماندند، با وجودی که 
ثبات در کار و فرصت دادن به مربیان در 
آینده می تواند تیم ها را به جایگاه اصلی 
خود برساند. صمد مرفاوی )مربی فصل 
گذشته استقالل( امسال هدایت تیم مس 
کرمان را بر عهده گرفت اما تا پایان هفته 
س��وم امتیازی کس��ب نکرد و خیلی ها 
منتظ��ر بودند ک��ه مرب��ی ناموفق فصل 
گذش��ته اس��تقالل نیز از کرمان اخراج 
شود که به آن فرصت کافی دادند و این 
مربی تا اینجای مس��ابقه های لیگ برتر 
مس را به جایگاه مناسبی رسانده است. 
یا شاهین بوش��هر که در رأس کادرفنی 
خود حمید استیلی را می بیند و تا به این 
لحظه نتوانسته توقع هواداران بوشهری 
را برآورده کند و ب��ه آن بیش از مربیان 
اخراجی و مستعفی فرصت داده شده و 
به نظر می رس��د اگر استیلی به این تیم 
سر و سامان ندهد باید بندر بوشهر را به 
مقصد تهران ترک کند و به جمع مربیان 

اخراجی بپیوندد.

هواداران سپاهان نگران نباشند

ساکت می ماند

ساكت با اتکاء به 
افتخارها و جام های 
بی شماری كه در 

رقابت های ملی برای 
اصفهان و سپاهان 

 كسب نموده، 
هم چنان یک گزینه 

بی رقيب  برای 
مدیریت  باشگاه 
محبوب اصفهانی 

است

 زاینده رود
تغییره��ای اخیر در هی��أت مدیره 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان باعث شد تا  
ش��ایعات مختلفی برای این باشگاه  کهن  
اصفهان��ی در ادامه کار پیش آید. حضور 

عن��وان  ب��ه  حس��ینی 
هیأت  ارشد  عضو 

کارخانه  مدی��ره 
ف��والد مبارکه و 
س��ازمان  رئیس 
استان  استاندارد 
اصفه������ان در 
مدیره  هی��أت 

س��پاهان که طبق پی��ش بینی ها با توجه 
به جایگاه ارشد وی در کارخانه، ریاست 
هی��أت مدی��ره باش��گاه ب��ه وی تعلق 
گرف��ت، هم چنین انتصاب پورس��ینا 
ب��ه عنوان نائب رئی��س هیأت مدیره 
سپاهان؛ باعث ش��د تا گمانه زنی ها 
ب��رای مدیریت س��پاهان وارد مرحله 
تازه ای ش��ود. آنچه که پس از تغییر 
 در مدیریت ش��رکت ف��والد مبارکه و 
ه��م اکن��ون در هی��أت 
مدیره باشگاه به وقوع 
س��ئوال  و  پیوس��ته 
اساس��ی هم��راه ب��ا 
شایعاتی را در مورد 
ادامه کار س��اکت 
عن��وان  ب��ه 
مدیرعامل 
ه  باش��گا
ن  ها سپا
ح  مط��ر
نم����وده 
اس��ت  این 
تغییرها  ای��ن  آیا  که 
در نهای��ت منجر به 
س��اکت  خروج 
از س��پاه����ان 
می ش��ود ی���ا 
خالف  بر  خیر؟ 

ش��ایعات و مطرح نم��ودن برخی نام ها 
برای جایگزینی ساکت، شنیده ها حاکی 
از آن است که س��میعی نژاد )مدیرعامل 
ش��رکت فوالد مبارکه( نظ��ر مثبتی روی 
ساکت دارد و حتی در جلسه اخیر هیأت 

مدیره باش��گاه اع��الم نموده 
ک��ه تغییرهای اخی��ر را برای 
تقویت و پش��تیبانی بیشتر از  
س��اکت به عمل آورده است. 
وی در محفل��ی دیگ��ر نیز از 
س��اکت به عن��وان مدیری که 
حضورش در س��پاهان توأم با 
قهرمانی های زی��اد برای این 
باشگاه در رشته های مختلف 
ورزشی بوده، نام برده و معتقد 
اس��ت که بهتر از س��اکت را 
برای رهبری باش��گاه س��راغ 
ندارد. به ه��ر حال بر خالف 
هم��ه ش��ایعات موج��ود، از 
اردوگاه زردها خبر می رس��د 
که ساکت با اتکاء به افتخارها 
و جام ه��ای بی ش��ماری که 
در رقابت ه��ای مل��ی ب��رای 
اصفه��ان و س��پاهان کس��ب 

نم��وده، هم چنان ی��ک گزینه بی رقیب 
برای مدیریت باش��گاه محبوب اصفهانی 
اس��ت و هیأت مدی��ره باش��گاه و مدیر 
جدید کارخانه ف��والد مبارکه در صددند 

ت��ا با تداوم تثبی��ت مدیریت وی، باز هم 
س��پاهان را به عنوان باش��گاه شماره یک 
ای��ران در رش��ته های مختل��ف ببینن��د. 
باید قبول کرد ک��ه افتخارهای زیادی که 
س��پاهان در عصر مدیری��ت محمد رضا 
ساکت وارد کلکس��یون کاپ های خود 
نموده کار را برای جانشین احتمالی وی 
در آینده بسیار مشکل ساخته و می تواند 
مدیر عامل بعدی س��پاهان تا مرز نابودی 
و یک خداحافظ��ی زود رس پیش برود. 
آنچه ک��ه مدیریت جدید 
ش��رکت ف��والد مبارکه و 
هیأت مدیره در ادامه کار 
انتظ��ار دارند  از س��اکت 
 و ب��ه نظ��ر می رس��د که 
ح��ق  ب��ه  خواس��ت  در 
درس��تی ه��م باش��د این 
در  ک��ه س��پاهان  اس��ت 
میدان های آسیایی به ویژه 
رقابت ه��ای فوتبال لیگ 
قهرمانان آسیا تولد و طلوع 
دوباره ای داش��ته باش��د. 
مس��أله ای که ساکت یک 
 بار نشان داده می تواند از 
عهده اش به خوبی برآید. 
تکرار خاطره های سپاهان 
 2011 س��ال  در   2007
منهای خاطره تلخ شکست 
در فینال، می تواند ساکت 
را به مدیرعامل ابدی فوالد مبارکه سپاهان 
تبدیل کند تا دیگر شایعه رفتن وی )البته 
جز برای رسیدن به عناوین باالی سازمانی 

و فدراسیونی( به گوش نرسد.

الگو برداری از مدیران عرب 
عدم اعتماد مديران عامل به مربيان فوتبال
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پيامبر اكرم )ص(:
خدا را بخوانيد و به اجابت 
دعای خود یقين داشته 
باشيد و بدانيد كه خداوند 
دعا را از قلب غافل بی خبر 
نمی پذیرد.

مهدی رفائی
بی شک یکی از مه��م ترین دست��اورده���ای 
شهرداری اصفهان ایجاد پارک ها و فضای سبز 
مطلوب می باشد که اصفهان را به گلستانی در 

بین شهرهای کشور مبدل ساخته است.
عرصه ای  با  رسانی  خدمت  جهاد  نمایشگاه 
و  پارک ها  سازمان  عملکرد  العاده،  خارق 
ما عرضه  بر  را  اصفهان  فضای سبز شهرداری 

می دارد.
نیروهای  از  گیری  بهره  با  که  سازمان  این 
روز   به  و  مستمر  آموزش  با  همراه  متخصص 
مهندسان کشاورزی در گرایش های  داشتن  و 
باغبانی، خاک شناسی، جنگل و مرتع، زراعت، 
مدیریتی  است  توانسته  پزشکی  گیاه  و  آبیاری 
احداث  با  نماید  ارائه  را  ممتاز در فضای سبز 
پارک های شهری، پارک های محلی، باغ های 
و  باغ گل ها  اصفهان،  سبز  کمربند  تخصصی، 
محیط  خدمت  در  همواره  دیگر  طرح  ده ها 
زیست و ایجاد نشاط تصویری به همراه حفظ 

زیبایی و طراوت اصفهان بوده است.
در راستای فعالیت خادمانه این سازمان، سرانه 

 24 میزان  به   ،88 سال  تا  اصفهان  سبز  فضای 
مترمربع افزایش یافته است و برنامه ها حکایت 
از ارتقای آن به 30 مترمربع دارد. این شاخص 
شهری  محیط  بهبود  در  مهم  پارامترهای  از 
با  که  می باشد  شهروندان  از  استفاده  جهت 
با  فیزیکی  و  اقلیمی  محدودیت های  وجود 
توانسته  متنوع  استراتژی های  و  هدف ها 
صنعتی  ابعاد  و  شهری  توسعه  برابر  در  است 
اصفهان شرایط خوبی را فراهم کند. بر اساس 
کل  مساحت   ،88 سال  پایان  در  موجود  آمار 
فضای سبز شهر اصفهان 41880617 مترمربع 
می باشد که با نظارت عالی سازمان پارک ها و 
اداره و  امانی و پیمانی  فضای سبز به صورت 
نگهداری می شود و به جهت سرعت بخشیدن 
به امور، بخشی از فعالیت ها با نظارت کامل به 

بخش خصوصی واگذار شده است.
هدف ها و راهبردهای سازمان پارک ها 

و فضای سبز شهرداری اصفهان
افزایش بهره وری و رشد ارتقای کیفی و کمی 
فضای سبز، بوستان ها و محیط زیست طبیعی 
بوده  اصفهان  شهرداری  توجه  مورد  همیشه 
تدوین  با  و  ادراک صحیح  و  است و سنجش 

قابل  معیارهای  با  خاص  و  ویژه  هدف های 
دسترسی و واقع گرایانه در بازه زمانی ممکن 

همواره مد نظر بوده است.
در این هدف ها حفظ و ارتقای کیفیت فضای 
حفظ  و  سبز  فضای  کمی  سطح  ارتقای  سبز، 
محورهای  جزو  نهادی،  سرمایه  افزایش  و 
اصلی کار تعریف شده است. برنامه فراگیر و 
با  را  پویا  محیطی  دارد  قصد  سازمان  عمومی 
راهبردهای بهبود مدیریت فضای سبز، آموزش 
از مشارکت مردمی و  انتقاد  و فرهنگ سازی، 
پایدار،  طور  به  منابع  از  بهینه  استفاده  دولتی، 
طرح های  تحقق  و  تشکیالتی  ساختار  بهبود 
انسانی  بهبود مدیریت منابع  تفصیلی به همراه 

ایجاد نماید.
هدف ه��ای  و   89 س��ال  برنامه ه��ای 

راهبردی پارک ها و فضای سبز
بهبود نظارت بر روند اجرایی فضای سبز،   
توسعه  زراعی،  روش های  مدیریت  بهبود 

مطالعات و پژوهش 
بهبود بستر کاشت و روش های   اصالح و 
فضای  عرصه های  کاربری  اصالح  و  آبیاری 

سبز
 باز کاشت و جایگزینی گونه های مناسب

در  اطالع رسانی  و  آموزشی  ارائه خدمات   
جهت مشارکت مردمی 

 افزایش تعامل با نهادها و سازمان ها جهت 
استفاده از اراضی 

 افزایش تأثیرگذاری سازمان به اراضی تحت 
تملک شهرداری 

و  خصوصی  بخش  با  تعامل  افزایش   
شهروندان

 شناسایی منابع و زیرساخت های الزم جهت 
توسعه فضای سبز و تحقق طرح تفصیلی 

 توزیع متوازن فضای سبز، استفاده از منابع 
و  خاک  منابع  وری  بهره  افزایش  پایدار،  آب 

گیاه
و  فرایندها  ها،  ریزی  برنامه  مستمر  بهبود   
افزایش سیاست گذاری اجرایی بر فضای سبز 

و پارک ها

 تسری فرهنگ استراتژیک و حفظ و ارتقای 
امکانات سخت افزاری 

و  دانش  مدیریت  سیستم های  ارتقای   
سیستم های آموزشی 

خادمان  تشویق  و  پرسنل  انگیزه  ترغیب   
فضای سبز

جدول سرانه آموزش سازمان پارک ها
توجهی  قابل  افزایش   ،88 سال  تا   82 سال  از 
در آموزش افراد در جهت حفظ فضای سبز و 
مدیریت پارک ها در سازمان انجام شده است 
که در سال 82، 12450 نفر ساعت آموزش، در 
سال بعد با رشد دو برابری 26300 نفر ساعت 
آموزش و در سال 88 این رقم به 27901 نفر 

ساعت آموزش رسیده است.
بيانيه چشم انداز و مأموریت سازمان

ریزی  برنامه  نظام  از  برخوردار  سازمانی 
توانمند  انسانی  منابع  به  اتکا  با  کارا  هدفمند، 
به منظور دستیابی شهر اصفهان به فضای سبز 
توسعه  رویکرد  با  متنوع  و  متوازن  جذاب، 
پایدار هدف چشم انداز سازمان است. سازمان 
اصفهان  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها 
رسالت اصلی خویش را برنامه ریزی، تحقیق، 
منابع  توانمندسازی  آموزش،  نظارت،  طراحی، 
انسانی و ارائه خدمات فنی و مهندسی مرتبط 
را  خود  تالش  ایشان،  علمی  سطح  ارتقای  با 
برای دستیابی به تعریف چشم انداز و نیازهای 
این  در  و  می آورد  عمل  به  اصفهان  کالنشهر 
راستا از دانشگاه ها و مراکز علمی – تحقیقاتی 

نیز بهره می برد.
شهرداری  تحقيقاتی  طرح های  عناوین 
اصفهان در خصوص فضای سبز و پارک ها

در  نامتعارف  آب های  کاربرد  سازی  بهینه   
فضای سبز اصفهان

 افزایش راندمان آب و شناسایی گونه های 
گیاهی متناسب برای فضای سبز اصفهان

و  زینتی  گل های  و  بذر  تولید  بررسی   
چگونگی کنترل علف های هرز محیط فضای 

سبز
 مطالعه محدودیت های خاک و مدیریت آن 

برای ماندگاری آینده
مهم  آفت های  شناسایی  و  آوری  جمع   

درختان، درختچه ها و گیاهان زینتی اصفهان
 بررسی اثر تنش های محیطی به مهم ترین 
گیاهان فضای سبز و ایمن کردن شرایط رشد 

گیاهان
بر  قارچی  بیماری های  عوامل  شناسایی   

گیاهان زینتی اصفهان و کنترل آن
 شناسایی ویژگی ها و دیدگاه های شهروندان 

در بهره وری پایدار از پارک ها و فضای سبز
دیم،  گیاهی  گونه های  شناسایی  و  مطالعه   

مرتعی، پیازی و قابل کشت در فضای سبز
بزرگ  اراضی  استعداد  و  قابلیت  مطالعه   

جهت کاربری فضای سبز
 بررسی و تعیین گونه های چمن مقاوم در 

برابر شرایط آب و هوا و خاک اصفهان
به  شهری  زباله  شیرابه  تأثیر  بررسی   
)اقاقیا،  اصفهان  درختان  شاخص  گونه های 

کاج، سرو و...( 
چنار  درختان  کلروز  علت های  بررسی   

فضای سبز اصفهان
 مطالعه و معرفی ارقام مناسب درختان زیتون 

و اکالیپتوس در فضای سبز اصفهان
 مطالعه تأثیر متقابل مواد قابل جذب رطوبت 
به خصوصیات هیدرولیک  طبیعی و مصنوعی 

خاک 
 ارائه مناسب ترین روش آبیاری رفیوژهای 

سطح شهر اصفهان
 مطالعه عامل های مؤثر بر سرانه فضای سبز 

شهر اصفهان 
 طرح ارزیابی روش تزریق سم در تنه درختان 

با فشار باال جهت آفت های چوب خوار
 اثر هورمون، سن درخت و چگونگی انتقال 

بر استقرار درختان غالب در فضای سبز 
 اثر تنش های محیطی بر تعدادی از گیاهان 

فضای سبز 
 بهینه سازی دستگاه هوادهی چمن به منظور 

به کارگیری در خاک های سنگین ایران 
نفره  دو  هیدرولیکی  کن  گودال  ساخت   

جهت کوددهی و بهبود نفوذپذیری خاک
 مطالعه و بررسی دبی آب فضای سبز شهر 

اصفهان
 اثر میزان و زمان مختلف محلول پاشی ماده 
ضد یخ گیاهی بر ایجاد مقاومت در برابر سرما

سيری در دستاوردها و عملکردهای شهرداری اصفهان

جهاد خدمت رسانی در سازمان پارک ها و فضای سبز )قسمت سیزدهم(

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

در  موته(  )مجتمع طالی  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت 
مورد  میلیمتر   80 قطر  با  فوالدی  گلوله  تن   60 مقدار  دارد  نظر 
عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  را  خود  ای  گلوله  آسیای  نیاز 
شرکت  جهت  مند  عالقه  داوطلبان  از  علیهذا  نماید،  خریداری 
در  آگهی  این  درج  تاریخ  از  می شود  دعوت  مذکور  مناقصه  در 
روزنامه کثیراالنتشار به مدت ده روز در ایام و ساعات اداری )از 
ساعت 7/30 لغایت 14 بعدازظهر( ضمن واریز مبلغ یکصد هزار 
ریال بحساب جاری شماره 38598 بانک تجارت شعبه میمه کد 
به  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  پرداختی  فیش  ارائه  و   16210

آدرس های زیر مراجعه نمایند.
آدرس ها: 1 – جاده اصفهان، تهران - کیلومتر 15 جاده گلپایگان، 

روستای موته ، مجتمع طالی موته.  تلفن 2 - 03124332240
2- اصفهان، خیابان صمدیه، کوچه جعفریان صدیق، کوچه جزایری، 

پالک 4 تلفن: 3369269

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

شرکتتهیهوتولیدموادمعدنیایران)سهامیخاص(

شهرداری گرگاب باستناد مجوز شماره 3/595 مورخ 88/12/26 شورای محترم اسالمی شهر قصد دارد نسبت به 
فروش پنج قطعه زمین )سه قطعه واقع در مجموعه تفکیکی انتهای خیابان کشاورز، روبروی شهرداری، پالکهای بنیاد 
مسکن و دو قطعه واقع در سایت کارگاهی شهر گرگاب( با مشخصات ذیل و با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری 
و با در نظر گرفتن تسهیالت مناسب اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید تا حداکثر ظرف مدت 10 
روز پس از تاریخ انتشار این اگهی جهت بازدید و اطالع از شرایط برگزاری و اخذ مدارک مزایده و خرید به شهرداری 

گرگاب )اصفهان – شاهین شهر – گرگاب – انتهای بلوار امام خمینی( مراجعه نمایند.

آگهی مزایده فروش

قیمت پایه کارشناس رسمی هر مترمربع )ریال(ابعادمساحت زمین )مترمربع(شماره پالک

600/000 )آگهی مرحله دوم(20×10 288200 )زمین مسکونی(

595/000 )آگهی مرحله دوم(20×10 289200 )زمین مسکونی( 

590/000 )آگهی مرحله دوم(20×10 200 291 )زمین مسکونی(

2/250/000 )آگهی مرحله اول(-261/70 سایت کارگاهی

2/500/000 )آگهی مرحله سوم(-72سایت کارگاهی 

 شماره تلفن تماس: 46 – 03125754545      نمابر: 03125753330
WWW.SHAHRDARI-GORGAB.IR :وب سایت شهرداری گرگاب

مسئول روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان انتصاب شما را تبریک 
عرض می نماییم. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را خواستاریم.

جناب آقای مصطفی بنی افجدی

مدیریت روزنامه زاینده رود

سيد محمد احمدی 
شهردار گرگاب 

مجتمع طالی موته


