
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح: 
در آستانه آزمایش چند محصول جدید 
موشکی هستیم

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل  و سوخت کشور
گزینه های جدید برای سهمیه سوخت 
سال آینده 

صفـحهصفـحه

جشنواره اصالح الگوی 
مصرف فرهنگ سازی 

می کند
کارگ��ردان س��ینما و عضو هی��أت انتخاب 
بخش فیلم جش��نواره »اص��اح الگوی مصرف« 
محصوالت رس��انه ای چون فیلم های داستانی، 
مستند و برنامه های تبلیغاتی را عامل بسیارمهم و 
تعیین کننده ای در فرهنگ سازی اصاح الگوی 

مصرف در جامعه می داند . . . 

  فرهنگ و هنر/ ادامه در  صفحه  

مسابقات بسکتبال 
دانشجویان پسر 

دانشگاههای پیام نور
مسابقات بس��کتبال قهرمانی دانشجویان پسر 
دانشگاههای پیام نور کش��ور در شهرکرد پیگیری 

شد.
در دومی��ن روز از این رقابتها، تاکنون 2 دیدار 
انجام ش��ده که در نتیجه این بازیها، تیم آذربایجان 
69 بر 42 از سد مازندران گذشت و تیم تهران 53 

بر 46 از سد فارس گذشت . . .

      ورزشی / ادامه در  صفحه   

مدیریت منابع انسانی؛ 
تعالی خدمت

با ورود بش��ر به هزاره سوم و جهت دستیابی به 
پیش��رفتهای سریع علمی و تکنولوژیکی الزم است 
سرمایه گذاریهای مختلفی در حوزه های گوناگون 
سازمانی صورت پذیرد. یکی از این حوزه ها، حوزه 

منابع انسانی هر سازمان است.... 

            گفتگو / ادامه در  صفحه   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

        شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4   

استاندار چهارمحال و بختیاری از پایان مطالعات طرح 
نصب و راه اندازی تله کابین در زردکوه بختیاری خبر داد.

رجبعلی صادقی در نشست کارگروه تخصصی میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، پروژه تله کابین 

زردکوه را یکی از مهم ترین طرح های فرهنگی برای ارائه در 
دور سوم سفرهای استانی برشمرد و اظهار داشت: این طرح 
در ارتقای فرهنگ منطقه و روحیه ش��ادی در بین مردم این 

استان نقش بسزایی دارد.

وی اعتب��ار مورد نیاز برای اجرای مرحله اول این طرح 
را 250 میلی��ارد ریال عنوان کرد و گفت: تله کابین زردکوه 
در چهار کیلومتر مس��یر از حاش��یه تونل اول کوهرنگ تا 

چالمیشان اجرا می شود . . .

یک هزار تن انار از باغهای 
نجف آباد برداشت شد

 مدی��ر جهاد کش��اورزی 
شهرس��تان نجف آب��اد گفت: 
ی��ک هزار تن ان��ار از باغهای 

این شهرستان برداشت شد. 
بش��ارتی نژاد«  » محمد حسن 
می ش��ود  بینی  پیش  اف��زود: 

کشاورزان از محل فروش این محصول حدود 12 میلیارد ریال در 
آمد کسب کنند . . .               

 شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

سپاهان 40، ذوب آهن 36
سایه اصفهان بر سر فوتبال ایران

فاصله دو تیم صدر جدول 
با تیم ه��ای تعقی��ب کننده به 
مرزی رس��یده که جبران آن در 
15 بازی باقیمانده بسیار دشوار 
به نظ��ر می رس��د. اس��تقال 
امتی��از و  ب��ا 30  و مقاوم��ت 

پرس��پولیس با 29 امتیاز جدی ترین تعقی��ب کنندگان ذوب آهن و 
سپاهان هستند . . .                    

    ورزشی / ادامه در  صفحه 7

احداث زورخانه در مناطق 14 گانه 
شهر اصفهان

اصفه��ان مدی��رکل ام��ور 
ش��هری و شوراهای استانداری 
ش��هرداری  گف��ت:  اصفه��ان 
اصفه��ان در مناطق 14گانه این 
شهر یک باب زورخانه احداث 
می کند تا با تجهیز آنها توس��ط 

فدراس��یون کش��تی پهلوانی و زورخان��ه ای در اختیار ورزش��کاران 
اصفهانی قرار گیرد . . .               

    ورزشی / ادامه در  صفحه 7

در  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  به  وابسته  مجلسی  جدید  شهر  عمران  شرکت 
و  سپهر  گلستان،  های  محله  در  واقع  ویالیی  مسکونی  واحد  تعداد 5  دارد  نظر 
هنر شهر مجلسی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، متقاضیان محترم 
و  واگذاری  امور  به  روز  ده  مدت  به  دوم  نوبت  آگهی  نشر  تاریخ  از  توانند  می 
 مسکن این شرکت مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

2284 و 5452228-0335 تماس حاصل فرمایند.

13085 / م الف

  نشانی: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن، شهر 
جدید مجلسی، بلوار ارم، شرکت عمران مجلسی

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

آگهی مزایده )نوبت اول(

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
ــتان چهارمحال و بختیاری در اجرای ماده 2 قانون حفظ  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس
و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 و تبصره یک ماده 3 آئین نامه 
ــاس تفویض اختیار شماره 704/100/90 مورخ  اجرائی مصوب 71/12/6 هیأت وزیران و بر اس
ــور محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را  ــازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کش 72/4/27 س

اعالم می دارد:
رجوع به صفحه 6

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پایان مطالعات طرح 
تله کابین زردکوه بختیاری



وزیر دفاع: 
در آستانه آزمایش چند 
محصول جدید موشکی 

هستیم

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح اعام 
ک��رد: در آس��تانه آزمای��ش چند محص��ول جدید 

موشکی و آماده سازی یک نوع ناو جدید هستیم.
سردار سرتیپ احمد وحیدی در حاشیه بازدید 
از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور 
افزود: این طرحها در مراحل نهایی خود قرار دارند 

و به زودی جزئیات آنها منتشر می شود.
وی گف��ت: چرخ��ه تحقیقات و فن��اوری در 
وزارت دفاع به صورت به هم پیوسته شکل گرفته 

است و ما در این عرصه به بلوغ رسیده ایم.
وزیر دفاع افزود: این چرخه را در بس��تر توان 
تحقیقاتی و علمی دانشگاهها و مراکز دانش محور 

و شرکت های دانش بنیان مستقر کرده ایم.
وی اضاف��ه کرد : این توانایی ها را با همکاری 
توس��عه  فن��اوری  و  تحقیق��ات  عل��وم،  وزارت 

می دهیم.
دهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش��ی و 
فناوری کش��ور دیروز ب��ا حضور وزی��ران علوم، 
تحقیق��ات و فناوری و دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مسلح در مصای امام خمینی )ره( افتتاح شد. این 

نمایشگاه تا 26 آذر برای بازدید عموم برپاست.

نخستین خوشه صنعتی 
نفت، گاز و پتروشیمی 
ایران به بهره برداری 

رسید
 ب��ه گزارش واح��د مرکزی خب��ر، مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی خوزستان توانمندی در 
ارائه محصوالت مطابق با استانداردهای بین المللی، 
دس��تیابی به خودکفایی و اش��تغال و جلوگیری از 
خروج ارز از کشور، کاهش نیازمندی به کشورهای 
خارجی و افزایش سطح مهارت بومی را از اهداف 

راه اندازی این خوشه صنعتی برشمرد.
طاهری گفت: این خوشه صنعتی با 200 واحد 
صنعت��ی، تولید کننده قطعه ه��ای مورد نیاز صنایع 
نفت، گاز و پتروش��یمی از جمله تولید قطعه های 
مختلف درون چاهی و سرچاهی، پمپ کمپرسور، 
توربین، س��ازه های حفاری، مخازن و ش��یرآالت 

صنعتی است.

وی تصری��ح کرد : این خوش��ه صنعتی با 20 
هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری و برای دستیابی 
ب��ه خودکفایی در س��اخت قطعه های م��ورد نیاز 

صنعت کشور تأسیس شده است.
خوش��ه صنعت��ی، مجموعه ای از ش��رکت ها 
و واحده��ای صنعتی فعال در یک رش��ته صنعتی 
و متمرک��ز در یک منطقه جغرافیایی اس��ت که در 
مس��یری واحد برای تولید قطعه ه��ا و رفع موانع 
با یکدیگ��ر همکاری می کنند و در این مس��یر از 

حمایت دولت برخوردار می شوند.
مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان 
اف��زود: این خوش��ه می توان��د 95 درصد قطعات 
درون چاهی و س��رچاهی )قطعات م��ورد نیاز در 
حف��اری چاهه���ای نف��ت و گاز(،35 درص���د از 
ماش��ین آالت دوار عمومی،10 درصد از شیرآالت 
صنعتی و 35 درصد از ساخت مخازن و سازه های 

فلزی کشور را تأمین کند.
با راه اندازی این طرح بزرگ صنعتی، دو هزار 
نفر در ش��هرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، بندر امام 

خمینی و ماهشهر مشغول به کار شده اند.

طرح مهندسی فرهنگی 
خانواده، در دستور کار 

دولت
سرپرس��ت مرکز امور زن��ان و خان��واده نهاد 
ریاس��ت جمه��وری با بی��ان این که ایج��اد طرح 
مهندس��ی فرهنگی خان��واده در دس��تور کار قرار 
دارد، گفت: بازمهندسی نهاد خانواده باید بر اساس 
فرامین و دستورات قرآن و توجه به الگوهای عملی 

خانواده صورت گیرد.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، زهرا س��جادی 
در همایش خانواده آسمانی، الگوی تعالی در زمین؛ 
حضور پژوهشگران را در ترسیم مهندسی خانواده 
بس��یار مهم دانس��ت و گفت: الگوهای اسامی و 
بهره مندی از قرآن کری��م و همچنین رهنمودهای 
حضرت امام خمینی )ره(، باید بیش از گذش��ته در 

بازمهندسی نهاد خانواده توجه شود.
 وی همچنی��ن گفت: س��امت نه��اد خانواده 

موجب سامت جامعه خواهد شد.

رئیس مرکز حل مناقش��ات و خلع ساح 
انس��تیتو اقتصاد جهانی و مناسبات بین المللی 
روس��یه ب��ا اش��اره ب��ه تاش ه��ای امریکا و 
متحدانش برای تحریم ایران اعام کرد: رویکرد 
تحریم تهران سیاستی اشتباه و ناکارآمد است و 

راه به جایی نمی برد.    
»الکساندر پیکایف« در گفتگو با ایرنا گفت: 
تجربه 30 س��ال اخیر نش��ان داده که ایران را با 
تحریم، تهدید و فش��ار نمی توان تسلیم کرد و 

باید باب همکاری و گفتگو را باز کرد. 
وی گف��ت: هنوز موقعیت ه��ای مختلفی 
برای حل سیاسی مسأله هسته ای ایران وجود 
دارد و گ��روه 1+5 بای��د ب��ا توجه به ش��رایط 
موجود همکاری ب��ا تهران را جایگزین برتری 

جویی و تحریم کند. 

این کارش��ناس روس با انتقاد از سیاس��ت 
امری��کا در قب��ال ایران و با اش��اره ب��ه روحیه 
س��ربلندی ایرانیان گفت: امری��کا باید بداند از 
موضع برتر نمی تواند با ایران س��خن بگوید و 
اراده خود را بر این کش��ور تحمیل کند. تهران 
چنی��ن رویکردی را نمی پذی��رد و با آن مقابله 

می کند. 
وی گف��ت: ایران نیز باید با ادامه مذاکرات 
و افزایش همکاری ه��ا با گروه 1+5 و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گامهای دوری از تنش 

را بردارد. 
پیکایف اب��راز امیدواری کرد، حل و فصل 
مسأله هسته ای ایران با محوریت آژانس تداوم 
یافته و سازکارهای الزم برای حل آن از راههای 

سیاسی و دیپلماتیک پیدا شود.

یک اس��تاد مطالعات امنیتی گفت: بخش 
تسلیحات کره شمالی از بزرگترین صنایع این 

کشور به شمار می آید.
جان هریسون گفت: کره شمالی از شبکه 
قاچاق تسلیحاتی بسیار پیشرفته ای برخوردار 

است به همین علت به 
درباره  می توان  سختی 
مقدار و مقصد ارس��ال 
ساح اطاعات خاصی 

به دست آورد.
اف��زود  هریس��ون 
بای��د به یاد داش��ت به 
س��ادگ�ی نم��ی ت��وان 

به برنامه هس��ته ای کش��وری پی برد و بخش 
عظیم��ی از رژیم کره ش��مالی توس��ط صنایع 
تس��لیحاتی حمایت می ش��ود زیرا تسلیحات 
نظام��ی تنها کاالیی اس��ت ک��ه جامعه جهانی 

برای صادرات از این کشور انتظار دارد.

وی افزود س��اح های کره شمالی از نظر 
کیفیت و قیمت مناسب هستند.

برای کره مهم نیست با چه کسانی معامله 
می کند و بس��یاری از گروههای تروریستی و 
بازیگران غیر دولتی مایلند تس��لیحات خود را 
از این کشور خریداری 
کنن��د و ی��ا اینک��ه در 
دولت ها  موارد  برخی 
ب��ا کره ش��مالی معامله 
برای��ن  بن��ا  می کنن��د 
همیش��ه مس��أله پ��ول 

مطرح نیست.

هریس��ون افزود فعالیت ه��ای اقتص�ادی 
غیر قانونی باعث رونق اقتصادی این کش��ور 
شده است، فعالیت هایی که در اختیار خانواده 
کیم جونگ ایل و س��ایر سران این رژیم قرار 

دارد.

باب دیماموند، رئیس بانک بارکلیز انگلیس 
به اشتباهات خود در مدیریت پاداش هایی که 
به مدیران و دالالن این بانک داده ش��ده است 

اعتراف کرد.
برخ��ی از کارشناس��ان مس��ائل مال��ی و 

اقتص��ادی می گوین��د 
پرداخ��ت  مس��أله 
پاداش ه��ا ب��ه مدیران 
در  بانک��ی  دالالن  و 
مالی  بحران  گس��ترش 
بین المللی که روند آن 
از دس��امبر سال 2007 
آغاز ش��د نقش داشته 

است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس بانک 
بارکلی��ز گفت: مدیریت ما ب��ر نظام پرداخت 
پ��اداش واقعًا بد بوده اس��ت. دیماموند افزود 
ما این واقعیت را به طور کامل می پذیریم که 
بخشی از مشاغل باید سهم باالیی از درآمدهای 

ثاب��ت را به خود اختص��اص می دادند و البته 
بخشی نیز باید سهم کمی از درآمدهای متغیر 

را به خود اختصاص می دادند.
وی خاطر نش��ان ک��رد در نحوه پرداخت 
پاداش ها بدون ش��ک اش��تباه رخ داده است 
و م��ن اذع��ان می کنم 
که در این روند اشتباه 

کرده ام.
س��پتامبر  م��اه  در 
رهب�����ران  امس����ال 
گروه  عضو  کشورهای 
پیتسبورگ  در  بیس��ت 
و  مق��ررات  امری��کا 
قوانینی تصویب کردند که بر اساس آن، از این 
به بعد پرداخت پاداش ها، نباید امتیازی برای 
مخاطره پذیری باش��د. بر اساس این مقررات، 
پاداش ها باید طی س��ه س��ال اعطا شود و در 
صورت��ی که عملکرد بانک ه��ا افت کند باید 

میزان پاداش ها نیز کاهش یابد. 

بورس های کش��ورهای عربی  ش��اخص 
در معام��ات به جز بورس عربس��تان افزایش 

بورس  شاخص  یافت. 
عربستان با 0/27 درصد 
کاهش در 6009 واحد 
بسته ش��د. اما شاخص 
در  ام��ارات  ب��ورس 
معامات دیروز افزایش 
یاف��ت ب��ه ط��وری که 
با  دبی  بورس  شاخص 
3/33 درصد افزایش به 

1695 واحد رس��ید. شاخص بورس ابوظبی با 
4/46 درصد افزایش در 2613واحد بسته شد. 
شاخص بورس کویت با 1/33 درصد افزایش 

به 6848 واحد رس��ید. شاخص بورس مسقط 
2/57 درصد افزای��ش یافت و در 6129 واحد 
بس��ته ش��د. ش��اخص 
ب��ورس قطر ب��ا 0/98 
درصد افزایش به 6994 
واحد رس��ید. شاخص 
با 0/73  بحرین  بورس 
در  افزای��ش  درص��د 
بسته شد.  1424 واحد 
ش��اخص ب��ورس امان 
اردن ب��ا 1/45 درص��د 
افزایش به 2590 واحد رسید. شاخص بورس 
مصر نیز با 6/22 درصد افزایش در 6577 واحد 

بسته شد.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گفت: 
راه ان��دازی یک س��امانه الکترونیکی 
به منظ��ور برق��راری ارتب��اط منظم 
نخبگان بازنشس��ته و با تجربه برای 
انتقال اندوخته هایش��ان در س��ازمان 
بازنشستگی کشور امری الزامی است.    

به گزارش ایرنا، صادق محصولی 
از  در چهارمی��ن همای��ش تکری��م 
وح��دت  ت��االر  در  بازنشس��تگان 
تهران افزود: منظور از ایجاد س��امانه 
الکترونیک��ی آگاه��ی بازنشس��تگان 
افزای��ش حق��وق و ارائه تس��هیات 
نیس��ت بلک��ه در اختیار ق��رار دادن 
تجربیات ارزن��ده آنها دربخش های 

مختلف به نسل جوان است. 
وی ادامه داد: مس��ئوالن سازمان 
پیش��نهاد  ب��ه  بای��د  بازنشس��تگی 
بازنشس��تگان زمینه ه��ای گوناگون 
مثل ش��عر، ادبیات، مقاالت علمی و 
اقتصادی را دسته بندی کنند تا مسیر 
ارائه تجربیات این افراد در جامعه به 

آسانی هموار شود. 
محصولی ب��ا بیان اینکه وضعیت 
معیش��تی و رف��اه بازنشس��تگان باید 
در مرحله دوم بررس��ی شود، گفت: 
مسئوالن و مردم باید بدانند که جمع 
بازنشس��تگان یک جامعه زنده و پویا 
است و موجی از نشاط و شادی باید 

در میان آنها ایجاد شود. 
وزی��ر رف��اه و تأمی��ن اجتماعی 
گفت: در حقیقت بازنشستگان نیازی 
به تکریم خانواده ه��ا و افراد جامعه 

ندارن��د و این ما هس��تیم که در تمام 
لحظ��ات زندگی نیازمن��د حضور و 

رهنمودهای ارزشمند آنها هستیم. 
محصولی ادامه داد: مردم باید آگاه 
باش��ند که این افراد دارای توانایی و 
استعدادهای قابل توجهی هستند و در 
اسام تأکید شده اگر پدری صحبت 
می کند حتی اگر مطلبش هم جالب 
نیست فرزندان باید به خاطر ثوابش به 

آن گوش کنند. 
وی اف��زود: جوانان ب��دون بهره 

گیری از دانش 40 ساله بازنشستگان 
نمی توانند موقیعت های خوبی را در 

جامعه کسب کنند. 
به گفته محصولی، بازنشس��تگان 

قادر هس��تند تج��ارب خ��ود را در 
زمینه ه��ای اجتماع��ی، فرهنگ��ی و 
اقتصادی در راس��تای پیشرفت دانش 
کشور در اختیار مسئوالن قرار دهند. 

وی در خصوص افزایش حقوق 
بازنشس��تگان در س��ال های اخی��ر 
گف��ت: در س��ال 85 افزایش حقوق 
بازنشس��تگان به 70 درصد رس��ید و 
در سال 87 نیز به دلیل تصویب قانون 
مدیری��ت خدمات کش��وری به طور 

میانگین به ب��االی 90 درصد افزایش 
یافت. محصولی تأکید کرد: هدف ما 
این است که بازنشستگان از زمانی که 
محل خدمت خ��ود را ترک می کنند 
حقوق پایین ت��ری دریافت نکنند و 
بتوانند از تم��ام خدمات موجود مثل 
امکانات بهداش��تی و درمانی به نحو 

مطلوبی استفاده کنند. 
وی از گسترش طرح خانه های 
مهر در اس��تان های کشور خبر داد و 
گفت: برای ایج��اد خانه های مهر و 
دریافت زمین با استانداریها مذاکراتی 
انجام شده است و پبش بینی می شود 
این ط��رح به زودی در کش��ور اجرا 

شود. 
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گفت: 
ارائه خدمات بیمه حوادث و عمر که 
پیش از این متعلق به 70 ساله ها بود 
حذف ش��د و در حال حاضر ش��امل 

حال تمام بازنشستگان می شود. 
محصولی افزود: در س��ال 86 و 
87، 80 نفر از بازنشس��تگان از طرح 
»در خانه نمانیم« از تورهای زیارتی و 

تفریحی بهره مند شدند. 
در چهارمین همای��ش تکریم از 
بازنشستگان از 20 نفر از هنرمندان و 
پیشکسوتان بازنشسته با حضور برخی 
از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس 

شورای اسامی تجلیل شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: در طول برنامه پنجم توس��عه 
درون  در  پژوهش��ی  مرک��ز   550

دانشگاهها ایجاد می شود.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، 
کامران دانش��جو در حاش��یه مراسم 
دس��تاوردهای  نمایش��گاه  افتت��اح 
پژوهش��ی و فناوری در مصای امام 
خمین��ی )ره( تهران اف��زود: در طول 
برنامه پنجم توس��عه، 11 وزارتخانه 
از جمله وزارتخانه های صنایع، نفت 
و دفاع هر کدام 50 مرکز آموزش��ی 
متعلق به خود را در درون دانشگاهها 

ایجاد می کنند.
وی اضاف��ه ک��رد: ای��ن مراکز، 

پژوهش ه��ای مورد نی��از صنعت را 
از ابتدا به درخواس��ت آن صنایع در 
دانشگاهها انجام می دهند و آن را در 

خود  کاری  اولویت 
قرار می دهند.

عل��وم  وزی��ر 
گف��ت: صنعت باید 
از ابت��دا چی��زی را 
ک��ه می خواه��د به 
دانش��گاه اعام کند 
و دانش��گاه هم باید 
به دنب��ال آن چیزی 

باش��د که صنعت از او می خواهد و 
در عی��ن حال باید در مرزهای دانش 

هم فعالیت کند.

دانش��جو افزود: این کار ارتباط 
شکلی دانشگاه و صنایع را به ارتباط 

ارگانیک تبدیل می کند.
پاس��خ  در  وی 
ب��ه س��ؤالی درباره 
چگونگ��ی ارتب��اط 
وزارت علوم و دفاع 
دانشگاههای  گفت: 
ما با صنایع دفاع از 
مختلف  جنبه های 
پژوهشی، تحقیقاتی 
ارتباط  و آموزش��ی 
پیش��رفت های اصول��ی  خ��وب و 

دارند.
دانش��جو افزود: تاکن��ون ارتباط 

دانش��گاه با صنعت ش��کلی بوده و 
اکنون پس از تکمیل ارتباط ش��کلی، 
این ارتباط ماهیتی و ارگانیک ش��ده 

است.
وی به کارگیری بخش��ی از توان 
تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهها در 
جهت توان دفاعی کش��ور را یکی از 
برنامه های ارائه شده خود به مجلس 
شورای اسامی بیان و ابراز امیدواری 
کرد با همکاری وزیر دفاع این برنامه 

عملی شود.
وزیر عل��وم اضافه کرد: محققان 
ما مشتاق هس��تند با صنایع مختلف، 
کارهای مشترک صنعتی انجام دهند 

و ارتباط قوی تری را ایجاد کنند.

ــتاورهای پژوهشی و  دهمین نمایشگاه دس
فناوری 22 آذر در مصالی تهران افتتاح شد 

به گزارش باشگاه خبرنگاران دهمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش و فناوری 22 آذر با حضور 
دکتر کامران دانش��جو وزیر علوم، سردار وحیدی 
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح و رؤسای 

دانشگاه ها تهران افتتاح شد.
بنا بر این گزارش: نمایش��گاه دس��تاوردهای 
پژوهشی و فناوری طی پنج روز از 22 تا 26 آذر 

برگزار می شود.
یادآور می ش��ود، 42 مدرس��ه آموزشی، 26 
پ��ارک عل��م و فن��اوری، 113 قط��ب علمی، 30 

ش��رکت کمپانی خارج��ی، 68 دانش��گاه و مرکز 
پژوهش��ی و 15 شرکت تجهیزات داخلی حضور 

دارند.
گفتنی اس��ت: در این نمایشگاه 700 غرفه از 
دستاوردهای پژوهشی، دانشگاه ها و انجمن های 

علمی و پژوهشگاه ها حضور دارند.

وزیر تعاون با اعام اینکه طرح مس��کن مهر 
با جدیت ادامه دارد، گفت : رفع مش��کل مسکن 
نیازمند عزم و اراده ملی و همکاری و تعامل همه 

دستگاه ها است.

 به گزارش واحد مرکزی خبر »محمد عباسی« 
در مراسم آغاز طرح ساخت مسکن با روش های 
صنعتی در فاز 3 شهر جدید پرند با اشاره به اینکه 
مس��کن از نیازهای جدی است، گفت: برای رفع 
این مش��کل، طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح 
بس��یار جدی و مورد توجه ویژه دولت در دستور 

کار قرار دارد.
وی افزود: خوشبختانه در این چارچوب بیش 

از 10 هزار واحد تعاونی در سراس��ر کشور فعال 
ش��ده اند و قطعًا با همت مردم و حمایت دستگاه 
ها، ای��ن کار بزرگ یعنی »فائق آمدن بر مش��کل 

تأمین مسکن« نیز شدنی است.
وزیر تع��اون گفت: دولت این ش��رایط را با 
ش��ناخت صحیح نیاز جامعه فراهم کرد و در هیچ 
جای دنیا س��ابقه اجرای چنین ط��رح بزرگی در 

بخش مسکن به طور همزمان دیده نشده است.
عباس��ی در باره فاز نخس��ت ط��رح احداث 
واحدهای مسکونی با ش��یوه های صنعتی سازی 
گفت: امیدواریم تا هش��ت ماه آینده شاهد تکمیل 
این واحدهای مس��کونی و تحویل آن به اعضای 

تعاونی های مسکن مهر باشیم.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی نیز در جلسه 
بررس��ی مسائل و مشکات مسکن مهر شهرستان 
پارس آباد گفت : زمین 600 هزار نفر از 700 هزار 
واجد ش��رایط مسکن مهر در کش��ور تأمین شده 
اس��ت و بهره برداری از طرح های مسکن مهر از 

دهه فجر امسال شروع می شود.

احمد مهرآبادی با اشاره به 44 هزار واحد که 
در مرحله پایان سقف و اسکلت است، گفت: در 
زمینه اعطای تس��هیات بانکی هیچ گونه مشکلی 
وجود ندارد و برای پرداخت تسهیات به مسکن 
مهر بانک مرکزی 35 هزار میلیارد ریال اعتبار در 

اختیار بانک مسکن قرار داده است.

 رئیس س��تاد مدیری��ت حمل 
و نقل و سوخت کش��ور با تشریح 
وضعیت س��همیه سوخت خودروها 
در س��ال 89 گف��ت: در ص��ورت 
تصوی��ب الیح��ه هدفمن��د ک��ردن 
یارانه ه��ا در مجل��س، گزینه ه��ای 
جدی��د برای س��همیه س��وخت در 
سال 89 در نظر گرفته شده است.به 
گزارش شبکه ایران، محمد رویانیان 
افزود: سهمیه سوخت در سال آینده 
ب��ه تصویب یا ع��دم تصویب طرح 
الیح��ه هدفمند ک��ردن یارانه ها در 
مجلس شورای اسامی بستگی دارد 
ک��ه اگر الیح��ه در مجلس تصویب 
ش��ود سهمیه س��وخت خودروهای 
شخصی به دو صورت تک نرخی و 

یا دو نرخی عرضه خواهد شد. 
رئیس س��تاد مدیری��ت حمل و 

نقل و س��وخت کش��ور اف��زود: در 
سیستم تک نرخی سوخت با قیمت 
آزاد عرضه می شود و در سیستم دو 

ادامه  سهمیه  نرخی 
پیدا می کن��د با این 
قیمت  ک��ه  تفاوت 
س��وخت سهمیه ای 
آزاد  س��وخت  و 
ب��ا افزای��ش همراه 
خواه��د ب��ود ام��ا 
س��وخت  س��همیه 
کاه��ش نمی یابد و 
تصویب  درصورت 
نش����دن الیح���ه، 
س�وخت  س��همی�ه 

حفظ شده ولی قیمت بنزین افزایش 
می یابد.

رویانی��ان گف��ت: ب��ا تصویب 

طرح الیح��ه هدفمند کردن یارانه ها 
و ب��ا قصد حمای��ت از حمل و نقل 
عمومی و باال نرفتن تورم، س��همیه 

س��وخت خودروهای عمومی تغییر 
نمی کن��د و با یک ش��یب در طول 

چند سال تغییراتی خواهد کرد. 

وی همچنی��ن از راه اندازی 79 
جایگاه چند منظوره عرضه بنزین و 
CNG تا پایان آذر ماه امس��ال خبر 
 54 گف��ت:  و  داد 
جای��گاه به صورت 
 CNG تک منظوره
و 25 جای��گاه ب��ه 
منظور عرضه بنزین 
افتت��اح   CNG و 

خواهد شد. 
افزود:  رویانیان 
برای دوگانه س��وز 
خودروه��ا  ک��ردن 
ش��ش میلیون ریال 
س��وی  از  یاران��ه 
ش��رکت مل��ی گاز ای��ران در نظ��ر 
گرفته ش��ده اس��ت ک��ه اولویت با 
تاکسی هاس��ت و  پس از آن س��ایر 

خودروها نی��ز می توانند به مراکز از 
پیش تعیین شده مراجعه و نسبت به 
دوگانه سوز کردن خودروهای خود 

اقدام کنند. 
م����ورد  در  همچنی����ن  وی 
خودروهای فرس��وده گفت:  امسال 
600 ه��زار خ��ودرو از رده خ��ارج 
می ش��ود و بنابر جدول اعام شده 
باید تا س��ال 1390، ی��ک میلیون و 
400 هزار خودروهای فرس��وده از 
رده خارج شود که از این تعداد یک 
میلی��ون و 100 هزار خودرو از رده 

خارج شده  است. 
وی از هماهنگی با ایران خودرو 
برای تقبل جایگزینی 160 هزار عدد 
خودروی فرسوده خبر داد و افزود: 
این خودروها جایگزین خودروهای 

فرسوده خواهند شد.

ایرانجهان نما

راه اندازی یک سامانه الکترونیکی به منظور 
برقراری ارتباط منظم نخبگان بازنشسته 

دانشجو : 

ایجاد 550 مرکز پژوهشی در دانشگاهها

نمایشگاه دستاورهای پژوهش و فناوری افتتاح شد 

عباسی : 

طرح مسکن مهر با جدیت ادامه دارد

  رئیس مرکز حل مناقشات روسیه: 
رویکرد تحریم ایران اشتباه و ناکارآمد است  

تسلیحات نظامی بزرگترین صنعت 
کره شمالی است

رئیس بانک بارکلیز:
در مدیریت پاداش ها اشتباه کردیم

شاخص بورس های عربی به جز بورس عربستان 
افزایش یافت

سراسری
خبر

رویانیان سهمیه 
سوخت سال 89 را 
تشریح کرد 
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علم و صنعت

مدیریت منابع انسانی؛ تعالی خدمت
ــن محمدپور– با ورود بش��ر ب��ه هزاره  مهی
سوم و جهت دستیابی به پیشرفتهای سریع علمی 
و تکنولوژیک��ی الزم اس��ت س��رمایه گذاریهای 
مختلفی در حوزه های گوناگون سازمانی صورت 
پذیرد. یکی از این حوزه ها، حوزه منابع انس��انی 
هر س��ازمان است. در این حوزه یکی از گرانترین 
س��رمایه گذاریه��ا روی دانش و نیروی انس��انی 
ص��ورت گرفت��ه به ط��وری که جوامع پیش��رفته 
دنیا به ش��دت به مدیریت منابع انس��انی به عنوان 
ستون حرکت به سمت کسب و کار دانش محور 
اعتق��اد پیدا کرده ان��د. بر همین اس��اس مدیران 
ارش��د س��ازمانها در این جوامع می کوش��ند تا با 
ارزیابی حوزه های مختلف منابع انس��انی خود به 
طور دائم نس��بت به بهبود آن و در نتیجه کس��ب 
موفقیت ه��ای بزرگ و افزای��ش بهره وری منابع 
انسانی خود اقدام کنند تا در این مسیر عمًا شاهد 

رشد و شکوفایی نیروی انسانی خود باشند.
روزنام��ه زاین��ده رود در این ش��ماره به بیان 
مطالب��ی در خص��وص مدیریت منابع انس��انی و 
مفاهی��م پیرامون آن می پردازد. ب��ه همین منظور 
در گفتگو اختصاصی با دکتر جعفر طرقی اس��تاد 
دانش��گاه شهید اشرفی اصفهانی و مدیریت اداری 
دانش��گاه پیام نور اصفهان به بررس��ی و تش��ریح 
مفاهی��م بنیادین، ابعاد، اه��داف و مبانی این مهم 

پرداخته ایم که در ذیل آمده است:
مقصود از مدیریت منابع انسانی چیست؟ 

مقص��ود از مدیری��ت منابع انس��انی در واقع 
سیاس��ت ها و اقدام��ات مورد نیاز ب��رای اجرای 
بخش��ی از وظیفه مدیریت است و در هر سازمان 
یا دستگاهی )دولتی یا خصوصی( واحدی به این 

نام )مدیریت منابع انسانی( تعریف شده است.
ای��ن واحد جنبه های��ی از فعالیت کارکنان و 
یا خود س��ازمان را در بر می گی��رد. به طور کلی 
می توان گفت واحد مدیریت منابع انس��انی برای 
کارمندیاب��ی، آموزش دادن به کارکن��ان، ارزیابی 
عملک��رد، دادن پاداش و ایجاد محیطی س��الم و 

منصفانه برای کارکنان سازمان فعالیت می کند. 
به طور کلی مدیریت منابع انسانی چگونه 

تعریف می شود؟ 
مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت کارکنان 
س��ازمان که فرایندی با چهار وظیفه ی شناسایی 
انتخاب، اس��تخدام، پ��رورش نیروی انس��انی و 
ایج��اد انگیزش آنها به منظور رس��یدن به اهداف 
سازمانی می باشند که این موضوع در سازمانهای 
دولت��ی به صورت متمرکز از طریق دولت و بعضًا 
وزارتخانه ه��ا صورت می گیرد و در ش��رکتهای 
خصوصی، نیمه دولتی و... به واس��طه واحدی به 

نام واحد امور اداری.
مدیریت منابع انسانی چه رویکردهایی را 

دنبال می کند؟ 
در ده��ه 80 میادی که ای��ن موضوع ظهور 
کرد توس��ط طرفداران آن به عنوان فصل جدیدی 
در مدیریت نیروی انس��انی یک س��ازمان تکامل 
یافت به صورتی که بتواند س��ودآوری همه جانبه 
و بیشتری هم برای س��ازمان و هم برای کارکنان 

داشته باشد.
مدیریت منابع انس��انی در دو  رویکرد نرم و 
س��خت ارائه می ش��ود که در رویکرد سخت به 
کارکن��ان مانند دیگر منابع نگاه می ش��ود که باید 
معادله ورودی – خروجی برقرار شود و به صورت 
کارآمد اداره شوند و اما رویکرد نرم بیشتر به این 
حقیقت توجه می ش��ود که نمی توان با کارکنان 
مانند دیگر منابع رفت��ار کرد زیرا بر خاف دیگر 
منابع، منابع انس��انی صاحب فکر و عکس العمل 
هس��تند. در ای��ن رویکرد بر اس��تراتژیهایی برای 
دستیابی به تعهد از طریق آگاه ساختن کارکنان از 
مأموریت، ارزش ها، برنامه های سازمان و شرایط 
محیطی، مش��ارکت کارکنان در تصمیم گیری در 
مورد چگونگی انجام امور و گروه بندی کارکنان 
در تیم ه��ای کاری بدون نظارت رس��می تأکید 

بیشتری می شود.
در واقع رویکرد س��خت ب��ر فرایند مدیریت 
امور کارکنان تمرکز می کند در حالی که رویکرد 
نرم بر ط��رز تلقی کارکن��ان و چگونگی رفتار با 
 آنان تأکید می کند. رویکرد س��خت سیس��تم ها، 
روی��ه ه��ا، دس��تورالعمل ها و چگونگ��ی انجام 
فرایندها را مورد بررسی قرار می دهد و رویکرد 
نرم عوامل انسانی و رفتاری را در نظر می گیرد.

اغلب کشورهای توسعه یافته در حال حاضر 
ب��ا رویکرد نرم ب��ه کارمندان توج��ه می کنند به 
صورتی که منابع انس��انی را کارمندان، کارگران و 
عوامل قوی توسعه و تولید می دانند. بنابراین اگر 
به دنبال پیش��رفت و توس��عه هستیم باید بر روی 
تعهد، تخصص و نوع رفتار سالم کارمندان هم به 
لحاظ مادی و هم از نظر معنوی س��رمایه گذاری 

کنی��م تا به اهداف کان، کوتاه مدت و بلند مدت 
نائل شویم.

اهداف مدیریت منابع انسانی چیست؟
اهداف آن حصول نتایج مطلوب از تاش های 
جمعی کارکنان س��ازمان اس��ت که ش��امل تأمین 
نیروی انسانی با حداقل هزینه، پرورش و توسعه 
استعدادها و مهارت های افراد، حفظ و نگهداری 
نیروه��ای الیق و ایجاد رواب��ط مطلوب بین آنان 

است.
تأمی��ن احتیاج��ات مادی و معن��وی و جلب 
رضایت پرس��نل به طوری که همسویی الزم بین 
اهداف ش��خصی آنها و هدف های سازمان ایجاد 
ش��ود نیز از دیگر اهداف مدیریت منابع انس��انی 

است.
در  ــانی  انس ــع  مناب ــت  مدیری ــگاه  جای
ــور به  ــتم های مدیریتی کش ــازمانها و سیس  س
خصوص بنگاههای اقتصادی و اجتماعی چگونه 

است؟ 
ب��ا توج��ه به س��رعت و حج��م اطاعات و 
چالش ه��ای پی��ش روی س��ازمانها، ض��رورت 
 داش��تن معیارهای��ی ب��رای تعیی��ن موقعی��ت و 
برنامه ریزی بر اس��اس نقاط ضعف و قوت بیش 
از پی��ش ض��روری به نظ��ر می رس��ید. به همین 
منظ��ور در تاری��خ 81/10/28 از س��وی هی��أت 
وزیران کشور مصوبه ای تصویب و صادر شد که 
طی آن دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها، 
سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به عنوان 
واحدهای صنف و ستاد از طرف قانون گذار برای 
انجام وظایف دولت ایجاد ش��ده اند و با توجه به 
وظایف، مس��ئولیت و مناب��ع در اختیار هر یک از 
واحدهای مذکور، ملزم به پاسخگوئی می باشند. 
ای��ن فرایند در واقع ضمن انج��ام خدمات میزان 
تحق��ق اه��داف و برنامه ه��ای ه��ر س��ازمان را 
مشخص می سازد، در ماده 3 آیین نامه این بخش 
نامه موضوعی به نام بهبود سیستم ها و روشهای 
انجام کار عنوان ش��ده اس��ت که طی آن مدیریت 
هر بخش گردش سازمانی و وضعیت واحد را در 
جهت اهداف برنامه ریزی ش��ده سازمان ارزیابی 
می کند، دالیل و عوامل مؤثر بر روند کاهش رشد 
را مورد مطالعه قرار می دهد و به صورت شاخص 
نیروی انسانی را به عنوان یک رکن اصلی و دخیل 
در رشد و یا کاهش اهداف سازمان مورد بررسی 
قرار می دهد و به طور ویژه تر به مطالعه رفتاری 
نیروی انس��انی می پردازد. این مصوبه و چندین 
مصوب��ه مش��ابه دیگ��ر  در جهت تقوی��ت منابع 
انس��انی به مدیریت هر س��ازمان اباغ شده و در 
دستور کار قرار گرفته است. متأسفانه در کشور ما 
با وجود صحت و پای��داری فرایند قانون گذاری 
اجرا در بدنه و مدیریت رده ی سوم همواره دچار 
 مشکل است، مدیران تغییر مدیریت یا ساختار را 
س��نت ش��کنی و مس��تلزم هزینه ه��ای هنگفت 
می دانند در صورتی که آس��یب شناسی و توجه 
به س��اختار صحیح مدیریتی وضعیت مطلوب تر 

و ایده آل را ترسیم می کند.
در ح��ال حاض��ر در کش��ور تغییر س��اختار 
مدیریتی ب��ه تعبیری نادرس��ت در اذهان مدیران 
و کارکن��ان جای گرفته اس��ت، ب��ه گونه ای که 
تغییرات را با تبعاتی نظیر تعدیل نیرو، از دس��ت 
دادن پس��ت ها و س��مت های مدیریتی، تخریب 
وجه��ه کاری و... می دانند. این در حالی اس��ت 
که در کش��ورهای اروپایی قوانین مشابه کشورها 
به صورتی اعمال می شود که به رغم پایبد نبودن 
به بس��یاری از مسائل نتیجه پیشرفت و سود دهی 

حاصل می شود.
به عنوان مثال در مصوبه ای به عنوان سیستم 
ارائه پیش��نهاد خطاب به مدیران س��ازمانها عنوان 
می دارد:»پیش��نهاد ها و ایده ه��ای کارمن��دان را 
دریافت، بررسی و در صورت کاربردی بودن اجرا 

کنید و در صورت عدم کارایی طرح، مورد تشویق 
و پ��اداش قرار دهید.« این مصوبه و قانون مطلوبی 
است که به بدنه مدیریت کشور اباغ شده است و 
از سوی مسئوالن و وزرای کشور با هدف تقویت 
خاقیت، نوآوری و ش��کوفایی استعدادهای نهفته 
در کارمندان و قش��ر کارگر تصویب و اباغ ش��ده 
است. اما متأسفانه مش��اهده می شود در مدیریت 
رده س��وم یا اجرا نمی ش��ود یا ب��ه صورت خیلی 
ناقص ارائه می ش��ود ک��ه این هم تضعیف حقوق 
 کارمن��دان اس��ت و هم نوع��ی ظلم ب��ه قوانین و 

قانون گذاران کشور محسوب می شود.
همین ط��ور از دیگر قوانین مش��ابهی که در 
بدنه مدیریت ضعیف اجرا شده می توان به طرح 
تکری��م ارباب رجوع اش��اره ک��رد. اگر این طرح 
ب��ه خوبی و مطاب��ق برنامه ریزی انجام ش��ده از 
 سوی کارشناس��ان انجام می گرفت، نتایج بسیار 
حائ��ز اهمیت و مطلوب��ی را ایجاد می کرد که در 
راستای رضایت مندی جامعه و مسئوالن بود، لذا 
توجه به مدیریت منابع انسانی، نظارت بر عملکرد 
آنان و دقت نظر به اینکه کدام یک از کارمندان در 
موقعیت کاری خویش چقدر با صحت س��امت 
روح و جسم در صف کاری خود مشغول هستند 
باید بیش از پیش نیازمند بررسی و مطالعه مدیران 

قرار گیرد.
ــانی  ــاده تر وظایف منابع انس ــان س به زب

چیست؟
در واقع به صورت کلی وظایف منابع انسانی 
شامل: جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت 
اس��ت. اما این وظایف را می توان به حوزه های 
فعالیت 1- سازماندهی ش��امل: طراحی سازمان، 
طراحی شغل، تجزیه و تحلیل شغل و طبقه بندی 
مش��اغل 2- جذب منابع انس��انی ش��امل: برنامه 
ریزی، کارمندیابی، انتخاب و استخدام 3- توسعه 
و منابع انسانی شامل: مدیریت عملکرد و آموزش 
4- مدیری��ت پاداش: حقوق و دس��تمزد، ارزیابی 
مش��اغل، پاداش و مزایا 5- روابط کارکنان شامل: 
روابط صنعتی، مشارکت، ارتباطات 6- بهداشت، 
ایمنی و رفاه ش��امل: همین موارد 7- امور اداری 
اس��تخدام و کارکنان ش��امل: چارچ��وب قانونی 
و مق��ررات دولتی، روی��ه و اقدامات اس��تخدام 
و سیس��تم اطاعاتی منابع انس��انی تقس��یم کرد. 
همچنین اجرای سیس��تم رس��یدگی به ش��کایات 
م��ردم و تخلفات کارکنان نیز ب��ه عهده مدیریت 

منابع انسانی است.
البته سیس��تم حقوق و دس��تمزد نیز از سوی 
دولت و وزارت کار و امور اجتماعی جزء وظایف 

مدیریت منابع انسانی اباغ شده است.
ــانی چه  عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انس

عواملی هستند؟
مدیریت منابع انس��انی متأثر از عوامل بیرونی 
نظیر قوانی��ن و مقررات، فرهن��گ جامعه، میزان 
س��هامداران، ب��ازار نی��روی کار، فن��اوری و... و 
عوامل درونی نظیر، اهداف اساس��ی یا رس��الت 
سازمان، جو و فرهنگ سازمانی و خط مشی های 

سازمان ها است.
پیشنهاد و راهکار شما در خصوص تقویت 
ــدی از منابع  ــازمانها و بهره من این نهاد در س

انسانی کارآمد چیست؟
در کش��ور م��ا کارکنان و کارمن��دان متعهد و 
وظیفه ش��ناس ه��م در بدنه ی دول��ت و هم در 
طبقات پایین تر بس��یار وجود دارد که بر اس��اس 
تعه��دات و وظایف انس��انی به خوب��ی به انجام 
امور و فعالیت ها می پردازند که این مدیران باید 

شناسایی، جذب و نگهداری شوند.
در این راس��تا ایجاد و گس��ترش کارگاههای 
آموزش مدیریت منابع انسانی و همچنین آموزش 
ای��ن موضوع به ص��ورت جامع ت��ر و فراگیر در 

مدارس و دانشگاهها می تواند راهگشا باشد.

اشتغال بیش از 60 هزار نفر در خوشه های 
صنعتی

مسؤل خوشه های صنعتی استان اصفهان از 
اشتغال 65 هزار نفر در خوشه های صنعتی 

استان خبر داد.
محم��د جعف��ری در گفتگو ب��ا خبرگزاری 
جمهوری اس��امی افزود: درخوش��ه سنگ 
15 هزار نفر، طا 14 هزار نفر، آجر هش��ت 
هزار و 500 نفر، محصوالت پاستیکی شش 
هزار نفر، فرش ماش��ینی کاش��ان 13 هزار و 
500 نفر و در خوش��ه نس��اجی هشت هزار 

نفرمشغول به کار هستند.
وی اضاف��ه کرد: خوش��ه نس��اجی اس��تان 

 در س��ه ش��اخه جداگانه پیگیری می ش��ود که در حوله بافی خمینی ش��هر یکه��زارو 500 نفر، 
برزن��ت بافی کردآباد س��ه ه��زار نفر و ملحفه بافی درچه اصفهان س��ه هزار و 500 نفر ش��اغل 

هستند.
جعفری با بیان اینکه 90 درصد از برزنت کش��ور در کردآباد اصفهان تولید می ش��ود، ادامه داد: 
درچه این اس��تان قطب اصلی ملحفه بافی در کش��ور و همچنین 20 درصد از حوله کشورنیز در 

خمینی شهرتولید می شود.
وی اضافه کرد: برخی از صنعتگران اس��تان بر این گمانند که انتخاب صنایع سلیقه ای بوده، این 
درحالی است که انتخاب صنایع استان با بررسی و تحقیقات مشاوران این خوشه ها انجام شد.

جعفری با بیان اینکه فرش دستباف متولی ندارد گفت: فرش دستباف زیر مجموعه صنایع دستی 
است و جزء صنعت استان نیست.

 وی اف��زود: خوش��ه های صنعتی در انحصار ما نیس��ت و هر اداره یا س��ازمانی می تواند برای 
توانمند سازی تولیدات خود خوشه هایی را تشکیل دهند و ما تنها می توانیم نیروهای متخصص 

و کارآمد را به آنها معرفی کنیم.
خوشه های صنعتی به فعالیتهای همگن در یک مجموعه واحد اطاق می شود.

یادگیری سازمانی
 ب��ا توس��عه دانش و فناوری و گس��ترش حیطه های کس��ب و کار از جمله س��ازمانهای 
مجازی یا تحت ش��بکه، بنگاه های اقتصادی گس��ترش یافته ومحیط کس��ب و کار به محیطی 
رقابتی و پر از چالش تبدیل شده و پارادایم های جدیدی ظاهر شده که بقاء را برای بسیاری 
از بنگاه ها مش��کل س��اخته اس��ت. در چنین محیطی طبیعی اس��ت که امتیازهای رقابتی تغییر 
ش��کل دهند. بزرگترین امتیاز رقابتی در پارادایم های جدید کس��ب و کار، یادگیری بیان شده 

اس��ت.
از این  رو، مرکزیت پارادایم جدید، یادگیری اس��ت. بنابراین سازمانهایی موفق تر هستند 
که زودتر، س��ریع تر و بهتر از رقبا یادبگیرند. درس��ت به همین دلیل است که مفهوم سازمان 
یادگیرنده و یادگیری س��ازمانی در س��الهای اخیر مطرح شده و رشد فزاینده ای داشته است. 
س��ازمانها به ج��ای رفتارها و حرکتهای س��نتی خود ک��ه در بهترین ش��کل آن در برگیرنده 
آموزش نیز بود، تبدیل به س��ازمانی ش��وند که همواره یاد می گیرند، یعنی کوشش خود را در 

جه��ت یادگی��ری ب��ه عن��وان ی��ک امتی��از رقابت��ی ب��ه کار می برن��د.

 مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام 
علی )ع(

فرهنگ اسام سرشار از بهترین شیوه ها 
و روش��های پیشرفته مدیریت است. قدرت 
و تأثیر این مدیریت عالی بوده که در عصر 
پیامبر اکرم )ص( و دوران ائمه اطهار )ع( از 
جامعه ای فقیر و ناتوان که گرفتار جنگهای 
قومی و قبیله ای بر س��ر مس��ائل و مفاخر 
بی ارزش بودند، جامعه ای نوین و متعالی 
س��اخت، به ط��وری که در م��دت کوتاهی 
توانست بر بزرگترین امپراتوری های زمان 
خود پیروز ش��ده و خود حکومت و تمدن 

عظیم��ی را پ��ی ری��زی کن��د.
بهترین روش ها و دس��تورهای اداره و 
 هدایت انس��ان ها، در گفتار و کردار پیامبر

 اک��رم )ص( و ائمه اطهار )ع( گرد آمده اس��ت و هرکس بنا به بضاعت خویش از این خرمن 
گوهربار، خوش��ه ای چیده اس��ت. کتابهایی چون سیاس��ت نامه خواجه نظام الملک، نصیحت 
الملوک غزالی، قابوس��نامه امیر عنصرالمعالی، چهار مقاله نظامی عروضی، ش��اهنامه فردوسی، 
گلس��تان و بوستان سعدی و... هریک متأثر از ارش��ادات معصومین )ع( به روش های هدایت 

انس��ان ها و آیین اداره ملک و مملکت اش��اراتی کرده اند. 
س��عدی می فرماید:

ندهد هوش��مند روش��ن رأی به فرومایه کارهای خطیر 
بوریاباف اگرچه بافنده اس��ت  نبرندش به کارگاه حریر

گوی��ا این بزرگان کارشناس��ان امور مدیریتی بوده اند که وظیفه اصلی آنها نگارش ش��رح 
ش��غل و طراحی و برنامه ریزی نیروی انس��انی بوده است.  جامعه کنونی نیز باید در خصوص 
مدیریت منابع انسانی از گلستان کام امیرالمؤمنین علی )ع( در جهت تعالی انسان ها و جامعه 

اس��امی الگو پذیرد و اس��تفاده کند.
همانطور که حضرت علی )ع( می فرمایند: »التلطف فی الحیله اجدی من الوسیله« ظرافت 

و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات و وس��یله اس��ت.

 طرح دوره فرانخبگی
 اجرا می شود

آیی��ن نامه های طرح فرانخبگی در بنیاد 
ملی نخبگان نوشته ش��ده و در حال تدوین 

نهایی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید مهدی 
میرفخرایی معاون پژوهش��ی و برنامه ریزی 
بنیاد ملی نخبگان در گردهمایی دانشجویان 
استعدادهای درخشان در سالن همایش های 
رازی گف��ت: بنیاد ملی نخبگان وام های 50 
و 80 میلیون تومانی ویژه نخبگان را امس��ال 

اعطا خواهد کرد.
وی ی��ادآور ش��د: اف��راد و نخبگانی که 
عضو بنیاد ملی نخبگان هس��تند، می توانند 

این وام ها را دریافت نمایند.
معاون پژوهشی و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد:  تاکنون 300 نفر برای دریافت 
وام از بنیاد ملی نخبگان معرفی ش��ده اند که طبق آیین نامه اعطای وام، مس��ائلی از جمله س��ن، 

سطح تحصیات و تأهل افراد در اولویت است.
میرفخرایی، اظهار داش��ت: با توجه به اینکه افراد تحت پوش��ش بنیاد ملی نخبگان جوان و 
بدون شغل هستند برای وام های ساخت خانه استراحت سه ماهه برای پرداخت اقساط وام پیش 

بینی شده است ولی در مورد وام خرید خانه اقساط باید بافاصله پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: برای دانشجویان دوره دکترا نیز روالی به عنوان تمدید جوایز از مقطعی 
به مقطع باالتر ویژه افرادی که کارنامه علمی خوبی دارند قرار داده ایم که حمایت های آنان پس 

از چهار سال ادامه خواهد داشت.
وی در پایان از راه اندازی تس��هیات ارائ��ه حمایت طرح دوره فرانخبگی خبر داد و گفت: 
آیین نامه های این طرح در بنیاد نوش��ته ش��ده و این طرح در حال حاضر در حال تدوین نهایی 

است.

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه 
اصفهان:

تجاری سازی سبب 
افزایش ثروت در جامعه 

بین المللی می شود

داوود حس��نعلیان در گفتگو با ف��ارس با بیان 
اینک��ه واژه کارآفرینی از واژه تکامل گرفته ش��ده 
و با توس��عه جامعه بش��ری و افزایش جلوه علم و 
دانش در جهان مفاهیم کارآفرینی نیز عمیق تر شده 
اس��ت، افزود: کارآفرین ب��ا ایده های نو و خاق و 
شناس��ایی فرصت های جدید و با تحمل ریسک به 
ایجاد شرکت نو اقدام کرده و فقط می تواند بخشی 

از تعریف این واژه کلی را تبیین کند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه کارآفرین در بس��تری 
س��یال، خاق و پوینده رش��د کرده و هرگاه چنین 
محیطی ایجاد ش��ود کارآفرین شکل می گیرد،  ادامه 
داد: این مفه��وم تحول بهینه و ضروری را در تمام 
ابع��اد فعالیت های درونی و بیرون��ی در برگرفته و 
می توان تمام نقطه های تغییر تکنیکی،  اجتماعی که 
نام دوران را به خ��ود گرفته محصول کارآفرین به 

معنای اعم آن دانست.
رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان با بیان 
اینکه کارآفرینان افرادی هس��تند که از نظر تفکر و 
اندیشه با دیگران تمایز داشته و دید متفاوتی دارند 
و ب��ه گونه ای می اندیش��ند که دیگ��ران به آن فکر 
نمی کنند و این امر مس��تلزم درهم شکنی قالب های 

رایج است.
وی با بیان اینک��ه کارآفرین محل تاقی اراده، 
دانش و عمل اس��ت، ادام��ه داد: این افراد در قالب 
سنت رایج نگنجیده و مایل به ایجاد تغییر برحسب 

نیاز هستند، آنها راه های نرفته را طی می کنند.
حس��نعلیان با اش��اره به اینکه توجه دانشگا ه ها 
ب��ه واژه کارآفرینی مختلف بوده، تصریح کرد: طی 
چند دهه اخیر با تغییر ش��رایط جامعه ایرانی شاهد 
تغییر رس��الت و وظای��ف دانش��گاه ها از آموزش 
محض به س��مت پژوهش و در نهایت فن آفرینی 

در دانشگاه هستیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه دانش��گاه ها بزرگ تری��ن 
تولیدکنن��ده نی��روی بی��کار در جامع��ه هس��تند،  
خاطرنش��ان ک��رد: ب��رای پیش��رفت دانش��گاه ها، 
فن آفرینان هدف نیس��تند، بلکه تجاری سازی و در 
نهایت برندس��ازی سبب افزایش ثروت و عزت در 

جامعه بین اللملی می شود.
رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان اضافه 
ک��رد: میزان موفقیت در این زمین��ه تابعی از میزان 

آشنایی مسئوالن با این رویکرد است.
حسنعلیان با اش��اره به اینکه دانشجویان به سه 
دسته تقسیم می شوند،  تصریح کرد: گروه نخست به 
وضعیت کنونی توجه داشته و واحدها را یکی پس 
از دیگری می گذرانن��د و در نهایت فارغ التحصیل 

شده و به دنبال کار می روند.
وی افزود: گروه دوم تنها امیدشان ادامه تحصیل 
برای قرار گرفتن در س��یکل معیوب آموزشی و یا 

آموزش برای پژوهش است.
رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان با بیان 
اینکه گروه س��وم دانشجویانی هستند که با استفاده 
از ظرفیت های ایجاد شده از خاقیت خود استفاده 
کرده و سرنوش��ت خود را در سطح وسیعی تغییر 
می دهند، بیان داشت: مرکز کارآفرینی موظف است 
که بر اس��اس قرار دادن ترویج و انجام ش��یوه های 
ترویجی مؤثر و فراگیر در گسترش کارآفرین مؤثر 

واقع  شود.
حس��نعلیان با بی��ان اینکه تغییر نظام ارزش��ی 
تحقی��ق از پژوهش مح��وری صرف ب��ه کاربردی 
و ن��وآوری چه در زمینه خدم��ات و چه در زمینه 
محص��والت بوده که در رش��د ای��ن فرآیند کمک 
می کند،  اظهار داش��ت: در طول تاریخ ایران هرگاه 
حکومت ها به ام��ری بها داده اند در اندک زمانی به 

اوج اعتدال دست یافته اند.
وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته عطش 
اولیه ایجاد این رویکرد کمتر شده، بیان داشت: این 
موضوع را می ت��وان از بودجه های اختصاص یافته 
در این امر مش��اهده کرد هر چند دانشگاه اصفهان 

هیچ گونه محدودیتی در این زمینه ندارد.
رئی��س مرک��ز کارآفرینی دانش��گاه اصفهان با 
بیان اینک��ه مراکز رش��د در دانش��گاه ها به خوبی 
تعیین نشده و دانش��جویان تنها آموزش های مورد 
نیاز را فرا می گیرند،  خاطرنش��ان ک��رد: این مراکز 
محل مناس��بی برای حمایت از خاقیت ها، استقرار 
هس��ته ها و ش��رکت های دانش بنیان اس��ت و در 
حقیقت مراکز علوم و پژوهش های دانش��گاهی را 
به نیازهای جامعه پیوند زده و ضمن توسعه علمی 

کشور سبب استقال اقتصادی می شود.
حس��نعلیان ادامه داد: مرکز کارآفرینی دانشگاه 
اصفهان از س��ال 1381 ایجاد و عملکرد این مرکز 
طب��ق آیین نامه ه��ای مص��وب کار و ب��ا توجه به 

ظرفیت های استان بوده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه قدرتمندترین 
کشورها کسانی هستند که قدرتمند پژوهش می کنند 
تصریح کرد: امروز نفت و منابع انسانی بدون فناوری 

و پژوهش سرمایه محسوب نمی شود.
به گزارش مه��ر، حمیدرضا حاج��ی بابایی به 
مناسبت هفته پژوهش و فناوری که با حضور وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس پژوهشگاه تعلیم 
و تربیت آموزش و پرورش و جمعی از مسئوالن این 
وزارتخانه برگزار ش��د با بیان این مطلب افزود: همه 
سعادتها، افتخارات، اقتدار، استقال و هویت ملی به 

پژوهش و تحقیق در مدرسه باز می گردد.
وی با تأکی��د بر اینکه امروز هر افتخاری که در 
دنیا نصیب کشوری می شود به پژوهش و فناوری باز 
می گردد، گفت: سالهاست که به فناوری هسته ای 
در کش��ورمان افتخار می کنیم به دلیل اینکه عده ای 

از جوانان توانس��تند با دانش بومی فناوریهای جدی 
را بیافرینند و افتخار م��ا امروز در دنیا به تولید علم 

و دانش است.

وزیر آموزش و پرورش با اش��اره به اینکه باید 
پژوهش در مدرسه رقم بخورد تأکید کرد: اگر دانش 

آموزی در مدرسه و تا پایان دیپلم پژوهشگر شد که 
ش��د در غیر این صورت در دانشگاه بعید است که 
بتوان از او پژوهش��گر ساخت بنابراین همه چیز را 

باید از مدرسه آغاز کنیم.
وی خواهان تحول بنیادین در آموزش و پرورش 
و تبدیل روشهای کهنه و سنتی به نوین شد و اظهار 
ک��رد: باید حافظه مح��وری به ابت��کار و خاقیت، 
خمودگی را به نشاط و مدرسه را به محیطی قدرتمند 
در عرصه فرهنگ تبدیل کنیم که امیدوارم با همکاری 
آموزش عالی مسیر پژوهش و خاقیت برای جوانان 

بیش از گذشته هموار شود.
وی در پای��ان خط��اب به دانش آم��وزان گفت: 
سعادت ش��ما در این است که در دنیایی که رقابت 
سنگین و سرنوشت س��از وجود دارد با تحصیل و 

تذهیب و بالندگی حرکت کنیم. 

نفت و منابع انسانی بدون فناوری و پژوهش سرمایه نیست
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شهرستان ها

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:
باید به بیکاری و اشتغال جوانان نگاه ریشه ای 

داشته باشیم
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
برای برنامه ریزی و حل مش��کل اشتغال 
جوانان نیازمند نگاه ریشه ای دستگاه ها به 

این مسأله مهم و حیاتی جامعه هستیم.
به گزارش فارس، رجبعلی صادقی در 
نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
این اس��تان اظهار داش��ت: امروزه عامل 
اصل��ی بیکاری نه کمبود منابع مالی بلکه 
فقدان نیروهای انسانی متخصص و زبده 

است.
وی افزود: افزایش روحیه کارآفرینی 
و ایجاد اش��تغال ب��رای متقاضی��ان کار 

نیازمند یک مدیریت صحیح و اصولی اس��ت که فراهم کردن زیرساخت های الزم برای تحقق 
این امر بسیار ضروری است.

صادقی بر ضرورت ایجاد فرصت های ش��غلی مناس��ب برای جوان��ان تأکید کرد و گفت: 
استفاده از توانمندی های آنها گام مؤثری در راستای توسعه و خدمت به کشور است.

وی ناآگاهی جوانان از تونایی ها و استعدادهای بالقوه خویش را یکی از دالیل مهم بیکاری 
آنان دانس��ت و افزود: روی آوردن جوانان به کارها و مش��اغلی که نامتناسب با توانمندی ها و 
شخصیت آنان است، موجبات دلسردی و دوری از کار را در آنها فراهم کرده در نتیجه روز به 

روز به تعداد بیکاران اضافه می شود.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری به معضات بیکاری در جامعه اشاره کرد و گفت: افزایش 
آس��یب های اجتماعی از جمله تأخیر در ازدواج و باال رفتن س��ن ازدواج جوانان و ناپایداری 

خانواده ها از جمله مهم ترین عوارض ناشی از بیکاری به شمار می رود.
وی میزان نرخ بیکاری را در اس��تان باالتر از میانگین کش��وری عنوان کرد و گفت: در این 
راستا دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم تاش های فراوانی برای کنترل نرخ بیکاری یا کاهش 

نرخ آن انجام دادند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری بر ضرورت توجه و همکاری تمام دستگاه های ذیربط در 
راستای از بین بردن مشکل بیکاری تأکید کرد و گفت: بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های 
اس��تان از جمله منابع طیبیعی، توریس��تی و تفریحی کمک بسیار مؤثری به ما در راستای ایجاد 
فرصت های شغلی مناسب برای جوانان می کند که الزمه آن همت و نگاه ویژه و خاص مدیران 

نسبت به این مسأله مهم و حیاتی است.
وی افزود: همگی اکنون به این مس��أله اذعان داریم که دیگر کمبود منابع، مش��کل توس��عه 
اس��تان ما و علت پدیده هایی همچون بیکاری نیس��ت بلکه باید مشکلمان را در نیروی انسانی 

متخصص و آموزش دیده جستجو کنیم.
صادقی بر ضرورت نگاه  ریش��ه ای دستگاه های اجرایی نس��بت به مقوله بیکاری و اشتغال 
جوانان تأکید کرد و گفت: ما پشت میزمان ننشینیم تا یک فرد متقاضی کار با همه شرایط بیاید 
و م��ا هم یک کاغ��ذ برداریم و او را به بانک معرفی کنیم تا وام بگیرد و کس��ب و کاری برای 

خودش دست و پا کند.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری افزود: حل مش��کل بی��کاری این اس��تان نیازمند ارتقای 
توانمندی منابع انس��انی است که این به کمک روحیه توسعه ای مدیران و دستگاخ های اجرایی 

عملی است.
صادقی ابراز تصریح کرد: امیدوارم که با وحدت رویه در اتخاذ سیس��تم های مطلوب برای 
ایجاد اش��تغال به مرور زمان شاهد کاهش نرخ بیکاری و رفع معضات اجتماعی حاصل از آن 

در این استان باشیم.

خبر 
شهرکرد

نجف آباد

اردستان

شهرکرد

یک هزار تن انار از باغهای 
نجف آباد برداشت شد

 مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان نجف آباد 
گف��ت: یک هزار تن انار از باغهای این شهرس��تان 

برداشت شد. 
» محمد حسن بش��ارتی نژاد« در گفتگو با ایرنا 
اف��زود: پی��ش بینی می ش��ود کش��اورزان از محل 
فروش این محصول حدود 12 میلیارد ریال در آمد 

کسب کنند.
وی اظهار داش��ت: سطح باغهای انار شهرستان 
نج��ف آباد با گس��ترش و اح��داث باغهای جدید 
در س��ه س��ال اخیر به بیش از پانصد هکتار رسیده 

است.
به گفته وی 130 هکتار از این باغها با عملکرد 
هش��ت ت��ن در هکتار ب��ه مرحله باردهی رس��یده 

است.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان نجف آباد 
تصریح کرد: عملکرد باغهای انار شهرس��تان نجف 
آباد در ش��رایط مناس��ب آب و هوای��ی به بیش از 

هشت تن در هکتار می رسد.
بشارتی نژاد افزود: شرایط نامساعد جوی بهار 
امس��ال، وجود گرد و خاک، کمبود آب و خسارت 
آفت » ک��رم گلوگاه« باعث کاهش عملکرد انار در 

سال جاری شد.
وی گفت: مدیریت جهاد کشاورزی نجف آباد 
با در اختیار ق��رار دادن نهال به صورت یارانه ای، 
برگ��زاری کاس و کارگاه آموزش��ی و تحوی��ل 
کارت های »تریکو کرام��ا« برای مبارزه بیولوژیک 
با »ک��رم گلوگاه انار« به گس��ترش اصاح و بهبود 
کیفیت باغها و محصول انار این شهرس��تان کمک 

کرده است.
شهرس��تان نجف آباد با 300 هزار نفر جمعیت 

در 29 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

آگهی ابالغ اجرائیه

1029 ح/9 محکوم لهما 1- محمدعلی 
87 آگهی اباغ مفاد اجرائیه در پرونده کاسه 

اقتداری و 2- عذرا اقتداری فرزندان محمد حسن به نشانی اصفهان، خیابان آب250، 
خیابان کاخ س��عادت آباد، کوی اطلس، پاک 22 محکوم علیهما 1 حسن کاظمی 
اس��فه 2 اقدس کاظمی اس��فه فرزند 1 باباخان 2 عباسعلی هر دو مجهول المکان 
بموج��ب دادنامه غیابی ش��ماره 8709970350901058 م��ورخ 87/10/10 دادگاه 
عمومی اصفهان شعبه نهم حقوقی که طی دادنامه شماره 01161-880997 مورخه 
88/6/26 شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان قطعیت یافته است محکوم 
علیهما محکومند به قلع و قمع بنای احداثی در سه دانگ پاک ثبتی شماره 850/26 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان در حق محکوم لهما- بعاوه پرداخت مبلغ پانصد و 
پنجاه هزار ریال بابت حق االجراء، مفاد اجرائیه طبق ماده 9 قانون اجرای احکام برای 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد که 
نامبرده )محکوم علیه( ضمن اعام آدرس خود به صورت کتبی به شعبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان از حق قانونی خود استفاده نماید. 12778/ م الف
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ 

تاریخ: 88/9/9
شماره: 181275

نظر به اینکه آقای یداله طاهر سلطانی  فرزند عباسعلی به اتهام فحاشی و ضرب 
و جرح عمدی حسب شکایت خانم فرزانه موسوی فرزند سید حسن از طرف این 
دادس��را در پرونده کاس��ه 881275 تحت تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب به نامبرده اباغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 12802 م الف
دادیاری شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی ابالغ

نظر به اینکه خانم نفیس��ه بهرام کلیم کوش به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب 
ش��کایت خانم سارا سیفی نیا فرزند حس��ن از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 
881270 تحت تعقیب اس��ت و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد. 12803 م الف
دادیاری شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان
 

آگهی احضار

تاریخ: 88/9/14
شماره: 40-881134

نظ��ر به اینکه آقای محمد اکبر افتخاری به اتهام خیانت در امانت از طرف این 
شعبه 40 تحت تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 40 
دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور 

بعد از مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.12800/ م الف
شعبه 40 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/9/10

شماره: 881110 د/ 28
نظ��ر به اینکه آقای رضا جانقلی فرزند قربانعلی به اتهام تخریب عمدی از 
طرف این دادیاری تحت تعقیب هستند و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت آنها ممکن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مصوب 1378 مراتب ب��ه نامبردگان اباغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در ش��عبه 28 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان 
به آدرس خیابان کهندژ، دادس��رای شماره 2 جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��وند، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ارآاگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد. 12801 م الف
کورش کریم زاده دادیار شعبه 28 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 88/9/10
شماره:880327 ب9

بدینوس��یله اع��ام می گردد آق��ای قربانعل��ی مهرابی ن��ژاد جونقانی 
ش��کایتی علیه آق��ای ابراهیم زاه��دی مجهول المکان دائر ب��ر خیانت در 
امانت به این بازپرس��ی تس��لیم و با کاسه 880327 ب9 ثبت گردیده که 
از مش��تکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت 
بحضور می ش��ود و ب��ا تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری این 
آگه��ی به منزله اباغ در یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای 
ی��ک نوبت درج و در صورت ع��دم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم 

خواه��د نم��ود. 12791/ م ال��ف
داعی- مدیر دفتر شعبه 9 بازپرسی اصفهان - مجتمع بهارستان
 

آگهی احضار

تاریخ: 88/9/5
شماره: 881423 د/11

چون آقای محمد    فرزند طاووس��ی ش��کایتی علیه آقای محس��ن وکیلی 
فرزند هوش��نگ مبنی بر مزاحم��ت تلفنی مطرح نموده که پرونده به کاس��ه 
881423 ای��ن دادی��اری ثبت گردیده ل��ذا نظر به اینکه مته��م مجهول المکان 
می باش��د حسب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به 
اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 12804 م الف
دادیار شعبه 11 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 88/9/3
شماره:880298 ب9

بدینوس��یله اعام می گردد آقای حس��نعلی طاهر فرد شکایتی علیه  راننده 
831 ن 48 در تاریخ 88/8/20 مجهول المکان 

13 پیکان سفید رنگ به شماره ایران
دائر بر تخریب عمدی و توهین به این بازپرس��ی تس��لیم و با کاسه 880298 
ب 9 ثبت گردیده که از مش��تکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت 
رس��یدگی دعوت بحضور می ش��ود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیف��ری این آگهی به منزله اباغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
برای ی��ک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. 12792/ م الف
داعی- مدیر دفتر شعبه 9 بازپرسی اصفهان - مجتمع بهارستان

آگهی ابالغ

بموجب رأی ش��ماره 445 تاریخ 88/7/23 حوزه 14 ش��ورای حل اختاف 
( که  شهرستان اصفهان )و رأی شماره: تاریخ: شعبه: دادگاه عمومی:
قطعیت یافته اس��ت. محکوم علیه آقای حمیدرضا بزرگزاد ایمانی فرزند منوچهر 
نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 4/061/328 
ریال بابت هزینه های انتقال س��ند و مبلغ 30/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
مبلغ 50/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له خانم رضوان لقمانیان 
فرزند علی به نشانی اصفهان، نظر شرقی، کوچه مهرگان، کوچه سجاد، پاک44 
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پ��س از اباغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و 
یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیراینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 13019 / م الف
شورای حل اختالف شعبه 14 اصفهان

آگهی ابالغ

تاریخ: 88/9/11
پیوست: 880938

نظر بر اینکه آقای شیرزاد سوسنی فرزند چراغعلی به اتهام نگهداری مشروب 
الکلی در پرونده کاس��ه 880938 از طرف دادسرای عمومی و انقاب اصفهان 
تحت تعقیب می باش��د در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب 
به نامبرده از طریق نش��ر آگهی اباغ ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
جهت دفاع در دادیاری ش��عبه 32 دادس��رای عموم��ی و انقاب اصفهان حاضر 
گ��ردد در صورت عدم حضور و انقض��اء مهلت تصمیم قانونی اتخاذ می گردد. 

12786 م الف
دادیار شعبه 32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ

تاریخ: 88/9/11
پیوست: 880260

نظ��ر بر اینکه آقایان علی عبدالهی فرزند ولی اله و ذبیح اله عبدالهی به اتهام 
خیانت در امانت و فروش مال غیر در پرونده کاس��ه 880260 حسب شکایت 
آقای س��عادت اسامی تحت تعقیب می باش��ند در اجرای ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب به نامبردگان اباغ ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی جهت دفاع در دادیاری شعبه 32 دادسرای عمومی و انقاب اصفهان حاضر 
گردن��د در صورت عدم حضور و انقضاء مهلت تصمیم قانونی اتخاذ می گردد. 

12787 م الف
دادیار شعبه 32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 88/9/10
شماره:880322 ب9

بدینوس��یله اعام می گردد بانک ملت اس��تان اصفهان ش��کایتی علیه  آقای 
محس��ن کانتر زاده مجهول المکان دائر بر جعل س��ند رسمی و استفاده از آن به 
این بازپرس��ی تسلیم و با کاس��ه 880322 ب 9 ثبت گردیده که از مشتکی عنه 
ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت بحضور می شود و با 
تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله اباغ در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور 

این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 12789/ م الف
داعی- مدیر دفتر شعبه 9 بازپرسی اصفهان مجتمع بهارستان

آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 88/9/10
شماره:880326 ب9

بدینوس��یله اعام می گردد آقای حسن محدیان شکایتی علیه آقای مرتضی 
پاس��االر مجهول المکان دائر بر ایراد ضرب عمدی به این بازپرس��ی تسلیم و با 
کاسه 880326 ب 9 ثبت گردیده که از مشتکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر 
آگهی جهت رسیدگی دعوت بحضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله اباغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. 12790/ م الف
داعی- مدیر دفتر شعبه 9 بازپرسی اصفهان- مجتمع بهارستان

آگهی احضار

تاریخ: 88/9/14
شماره: 881096 ب 4

چون آقای کورش طاهری فرزند غامرضا شکایتی علیه آقای اصغر ورپشتی 
فرزند علی مبنی بر کاهبرداری مطرح نموده که پرونده به کاسه 881096 ب 4 
این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف 
مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اتهام خود به این مرجع 
مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

12807/ م الف
دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/8/19
شماره: 880947

چ��ون آقای علیرضا نادعلیان فرزند محمد و غیره ش��کایتی علیه آقایان 1- 
روح اهلل ع��رب صالح��ی فرزند محمد 2- فتح اهلل ع��رب صالحی فرزند محمد 
3- حجت اسفندیاری مبنی بر سرقت مطرح نموده که پرونده به کاسه 880947 
این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف 
مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اتهام خود به این مرجع 
مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

12808/ م الف
دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 88/9/16
شماره: 880522 ب 16

بدینوسیله اعام می گردد آقای 1- سعید ابراهیم زاده اصفهانی فرزند عباس 2- 
مجتبی هندی فرد فرزند مهدی شکایتی علیه آقای محمد بهشتی فر فرزند عباسعلی 
دائر بر خیانت در امانت و فروش مال غیر نس��بت به پژو آردی 476 س48 ایران 13 
مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم که به کاسه شماره 880522 ب 16 ثبت گردیده 
است که از مشتکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به 
حضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله 
اباغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت 

عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 12806/ م الف
شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان

استاندار چهارمحال و بختیاری از پایان مطالعات 
طرح نص��ب و راه ان��دازی تله کابی��ن در زردکوه 

بختیاری خبر داد.
به گزارش فارس، رجبعلی صادقی در نشست 
کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان، پروژه تله کابین زردکوه را یکی از 
مهم ترین طرح های فرهنگی برای ارائه در دور سوم 
سفرهای استانی برشمرد و اظهار داشت: این طرح 
در ارتق��ای فرهنگ منطقه و روحیه ش��ادی در بین 

مردم این استان نقش بسزایی دارد.
وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای مرحله اول این 
طرح را 250 میلی��ارد ریال عنوان کرد و گفت: تله 
کابین زردکوه در چهار کیلومتر مسیر از حاشیه تونل 

اول کوهرنگ تا چالمیشان اجرا می شود.
صادق��ی با بیان اینکه در کن��ار ایجاد این طرح 
برای توسعه منطقه مدرسه آموزش اسکی نیز به اجرا 
در می آید، افزود: با توجه به آغاز دور سوم سفرهای 
اس��تانی رئیس جمهور و اعض��ای هیأت دولت به 
استان در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای این 

طرح در زمان کوتاهتری به پایان می رسد.
وی ادام��ه داد: اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
با تنوع زیس��تی و فرهنگی خود معرف بخش��ی از 
فرهنگ ملی و نوعی از فرهنگ و تمدن ایران زمین 
و نمونه ای از تنوعات قومی، زبانی و آداب و رسوم 
اس��ت که مردمان آن طی ق��رون و ادوار مختلف به 
ص��ورت مس��المت آمیز و متحد در کن��ار یکدیگر 

زندگی کرده اند.
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری بر ضرورت 
توجه مسئوالن ذیربط بر توسعه گردشگری در استان 
تأکید کرد و افزود: این استان به یمن فرهنگ، اقلیم 
و آب و هوا و مردمان س��خت کوش و صبور خود 
دارای استعدادهای نهفته فرهنگی و طبیعی است که 
با برنامه ریزی و اجرای صحیح و معرفی شایس��ته 
می تواند ب��ه عنوان الگویی از نقاط گردش��گرپذیر 

کشور مطرح شود.
وی با بی��ان اینکه ب��رای پاس��خگویی هرچه 
بهتر و بیش��تر در این بخ��ش نیازمند حضور جدی 
بخش خصوصی در س��رمایه گذاری در پروژه های 
گردش��گری هس��تیم، گف��ت: رون��ق در بخ��ش 
گردشگری عاوه بر س��ودآوری مناسب و مطمئن 
برای سرمایه گذاران، موجب اشتغال زایی و افزایش 

درآمد و رفاه عمومی است.
صادقی از ارائه تسهیات مناسب برای تشویق 
و ج��ذب س��رمایه گذاران داخل��ی و خارج��ی در 
عرصه های مختلف صنعتی و گردش��گری خبر داد 
و افزود: تاش ما فراهم کردن زیر ساخت های الزم 
برای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف 

است.
وی گف��ت: مجموعه مدیران اس��تان باید برای 
ایجاد زیر ساخت های الزم برای توسعه و پیشرفت 
استان و نیز ارائه تسهیات برای جذب سرمایه گذاران 

اهتمام کنند.
مژگان ریاحی رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری نی��ز در ای��ن نشس��ت از تصویب طرح 
مطالعات��ی جامع منطقه نمونه گردش��گری بازفت 
خبر داد و گفت: طرح جامع این منطقه گردشگری 
به مس��احت 97 هکتار درحاش��یه رودخانه بازفت 

طراحی شده است.
وی اعتبار مورد نی��از برای انجام مطالعات این 
طرح را 300 میلیون ری��ال از ردیف اعتبارات ملی 
اعام کرد و افزود: این طرح به سرمایه گذار واگذار 
شده و در مرحله واگذاری زمین و مطالعات ارزیابی 

زیست محیطی قرار دارد.
ریاحی میزان سرمایه گذاری در این طرح را 880 
میلیارد ریال برشمرد و تصریح کرد: این طرح در طی 

هشت سال و در سه فاز به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره راه و ترابری اردستان گفت: اعتبارات 
اختصاص یافته این شهرستان جوابگوی راه های بسیار 

آن نیست.
ش��اهرخ باقری با اش��اره به اینکه این شهرستان 
دارای یک ه��زار و 700 کیلومتر راه هم س��نگ، 500 
کیلومتر راه آسفالت و 600 کیلومتر راه خاکی است، 
اظهار داش��ت: بیشترین آمار راه در اصفهان مربوط به 

این شهرستان است.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از راه های شهرستان 
به آسفالت و روکش احتیاج دارد که در این مورد تأمین 
اعتبارات صورت گرفته اما همچنان مشکل نداشتن قیر و 

گرانی آن مانعی برای ادامه فعالیت های عمرانی است.

رئیس اداره راه و ترابری اردس��تان با بیان اینکه 45 
درصد از اعتبارات شهرستان به این اداره اختصاص دارد، 
اظهار داشت: نداشتن قیر و کمبود اعتبار در درجه نخست 

دو مشکل اصلی برای اجرای طرح های موجود است.
باق��ری تصریح کرد: اعتب��ار س��االنه اداره راه و 
ترابری اردس��تان 2 میلیارد تومان است که این مقدار 
جوابگوی حداقل 50 درصد راه های شهرستان است، 
در صورتی که طی برآوردهای انجام ش��ده اداره راه و 
ترابری اردستان برای اجرای طرح های خود ساالنه به 

4 میلیارد تومان احتیاج دارد.
وی با اشاره به جاده ترانزیت اردستان بیان داشت: 
این جاده تقریباً بی خطر است که اگر مشکل برق آن 

حل شود بسیاری از خطرات موجود کاهش می یابد.
رئیس اداره راه و ترابری اردس��تان اضافه کرد: در 
حال حاضر جاده ترانزیت اردستان با طولی بیش از 8 
هزار کیلومتر به 3 هزار پایه برق و بالغ بر 800 میلیون 
تومان اعتبار نیاز دارد که باز هم مشکل کمبود بودجه 

اجازه کار روی این موضوع را نمی دهد.
باقری خاطرنش��ان کرد: احداث بان��د دوم جاده 
اردستان به اصفهان با اعتبار یک میلیارد و 600 میلیون 
تومان، رفع نقطه حادثه خیز پل ورودی روستای آستانه 
با اعتبار 100 میلیون تومان و بازسازی جاده شهراب 
گل شکنان با اعتبار 220 میلیون تومان از طرح های در 

دست اجرای این اداره است.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پایان مطالعات طرح تله کابین در زردکوه بختیاری

رئیس اداره راه و ترابری اردستان:
اعتبارات اردستان جوابگوی راه های شهری و روستایی نیست

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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دوس��تی می گفت در یکی از تاالرهای عروس��ی 
آنچنانی که برای برگزاری مراسم در یک شب، قیمت 
سرس��ام آوری ص��رف تجمات می ش��ود، مدیریت 
تصمیم گرفتند در اولین س��الروز ازدواج زوجینی که 
جشن خود را در آنجا برگزار کرده بودند، هدایایی به 
رسم یادبود به آنان بدهند. باورتان نمی شود اگر بگویم 
مدیری��ت آنجا با ناراحتی از این موضوع، عنوان کرده 
است که تنها یک سوم این زوج ها برای دریافت هدیه 
خ��ود آمده اند و بقیه آنها قبل از اینکه به اولین س��ال 

ازدواج خود برسند، از هم جدا شده بودند...
ش��اید به نظرتان خنده دار باش��د اما اگر سری به 
دادگاه های خانواده و مراکز مشاوره بزنید، ماجراهایی 
را به چش��م می بینید و با گوش هایتان می ش��نوید که 
باورکردنی نیست. زوج های جوان بسیاری را می بینید 
که واقعاً بر س��ر هیچ و پوچ به جان اعصاب و آبروی 
یکدیگر افت��اده ، حرمت ها را لگدم��ال کرده اند و دل 
یکدیگ��ر را ب��ا جم��ات و ح��رکات دور از اخاق 
شکس��ته اند. وقتی دقیق ت��ر نگاه می کنیم و داس��تان 
زندگی شان را می خوانیم، به این نکته می رسیم که آنها 
به دلیل دقت نکردن به نکاتی بس��یار ساده اما کلیدی 
و مهم در زندگی در این مخمصه افتاده اند. اگر ش��ما 
هم جزء جوانانی هس��تید ک��ه می خواهید در زندگی 
مش��ترک موفق باشید و با ازدواج خودتان به رضایت 
و آرامش برس��ید، باید این نکات مه��م را بدانید و با 
شنیدن داستان زندگی این افراد و عبرت گرفتن از آن 

سعی کنید هرگز اشتباهات آنان را تکرار نکنید.
داستان امروز

از کنار ماشین های گل زده عروس که رد می شوم 
ب��ه یاد خ��ودم می افتم. م��ن و نامزدم ب��ا چه ذوق و 
شوقی راجع به مراسم ازدواج و اینکه لباسمان چطور 
باش��د و ماشین عروس و دس��ته گل عروسی از کدام 
گل فروش��ی معروف و آنچنانی تهیه ش��ود، صحبت 
می  کردیم. چه برنامه هایی داش��تیم! همه چیز داش��ت 
خوب پیش می رفت تا اینکه روز خرید فرا رسید. من 
انتظار داش��تم به اتفاق همسرم به بازار برویم اما مادر 
و پدر شوهرم داخل ماشین نشسته بودند و همراهمان 
شدند. به نظر من مانعی نداشت که آنها هم بیایند. فکر 
می کردم ایش��ان فقط همراهمان هستند اما دخالت که 
چه عرض کنم، حتی در مورد نوع و رنگ آنچه قصد 
خرید داشتیم و اینکه باید از کدام مغازه آن را بخریم 
حرف خودشان را می زدند و در کمال ناباوری شاهد 

اطاع��ت محض همس��رم بودم. ت��ا آن روز در چنین 
ش��رایطی نبودم و تازه متوجه شدم در این خانواده نه 
تنها پس��ر خانواده بلکه مادرشوهرم نیز مطیع محض 
مردساالری های پدرشوهرم هستند. گمان کردم نباید 
بهانه تراشی کنم. قطعاً همسرم بدون تکیه مالی پدرش 
ق��ادر نخواهد بود چنین مراس��م باش��کوهی بگیرد. 
وسوسه اینکه جشن عروس��ی آنچنانی برایم بگیرند 
چشم هایم را کور کرده بود ولی دیگر نتوانستم طاقت 
بیاورم. حتی مهمان های جش��ن ازدواجمان را باید با 

نظر پدر همسرم دعوت می کردم. همسرم هیچ اراده ای 
در این تصمیم گیری ها نداشت. باالخره عقد را به هم 
زدم. نمی دانم اش��تباه و گناهم چه بود؟ من زیاده خواه 
نبودم. خیلی ها امروزه مراسم آبرومند می خواهند. یک 
س��ال است عقدم را به هم زده ام ولی نمی دانم اشکال 
کار کجا بوده. هر کس ما را با هم می دید می گفت شما 
دو خانواده ربطی به هم نداش��تید و خیلی خوب شد 
که این ازدواج سر نگرفت ولی به هر حال، این تجربه 
تلخ هرگز از خاطرم نمی رود. کجای این راه را اشتباه 

رفتم که سر از بیراهه و بن بست درآوردم؟

در مطب مشاور
قبل از بررسی اینکه چرا این خانم  جوان، با چنین 
مشکلی مواجه شده اند، اجازه بدهید توجه شما را به 
نکت��ه مهمی جلب کنم. آیا تا به ح��ال دقت کرده اید 
که در گذر س��ال ها و با ورود تجمل گرایی در جامعه، 
چه قدر بنیان خانواده ها سس��ت ش��ده اس��ت؟ از آن 
روزی که دغدغه عم��ده خانواده ها تهیه جهیزیه های 
آن چنانی و مارک دار و لیس��ت کردن یک برند خاص 
ش��د، از آن روزی که به جای اندیشیدن درخصوص 

نکات اساس��ی و مهم زندگی جوان ها، هم و غم آنها 
و اطرافیانشان به سمت فرعیاتی چون خرید عروسی 
و برگزاری مراس��م در فان تاالر سوق داده شد، دوام 

زندگی جوان ها کمتر و آمار طاق بیشتر شد.
به نظر می رس��د بعضی از این مراسم های دست 
و پاگی��ر و رس��وم خاصی که برگ��زاری آنها فقط بر 
هزینه ه��ای ازدواج می افزاید واقعاً باید حذف ش��ود 
چون این رسوم تجملی اس��ت و محاسبه هزینه های 
آنه��ا، انگی��زه ازدواج را از جوان��ان می گیرد و باعث 
ایجاد حال��ت ترس در مواجهه آنها ب��ا کلمه ازدواج 

می ش��ود. یک��ی از علت های��ی که خیل��ی از جوانان 
امروز زیر بار ازدواج نمی روند وجود همین ش��رایط 
س��خت اس��ت که آنها را از ازدواج می ترساند. قطعًا 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم جوان امروز، هر چقدر 
هم از ائمه)ع( الگوپذیر باشد، تصمیم بگیرد ازدواجی 
به س��ادگی حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( 
برگزار کند. اما می توانیم به عنوان خانواده های ایرانی، 
آنچ��ه خودمان با اهمال کاری، ب��ه غلط، ارزش جلوه 
داده ای��م، یعن��ی ورود تجمات آنچنانی در مراس��م 
ازدواج را اصاح کنیم. بد نیس��ت خانواده های ایرانی 
ب��ه یاد بیاورند که در گذش��ته های نه چندان دور، آن 
موقعی که ازدواج های س��اده و پایدار مد بود، عروس 
و دام��اد و خانواده های  آنها واقعاً در مراس��م ازدواج 
شادمانی می کردند و با دلی شاد، یک زندگی خوب را 
شروع می کردند. اما امروز جای شادی را اضطراب و 
استرس برگزاری مراسم گرفته است. نه تنها عروس و 
داماد بلکه خانواده ها نیز به جای لذت بردن از مراسم 
ازدواج فرزندانش��ان، در پ��ی زرق و ب��رق تجمات 
هس��تند. گاهی حتی این تجمل گرایی باعث می شود 
خانواده ها، نکات مهمی را که باید در ش��روع زندگی 
فرزندشان در نظر بگیرند فراموش کنند. در داستان این 
خانم جوان، گناه و تقصیر تفکرش بیش از آنچه متوجه 
خود او باشد، متوجه والدین او است. آنها که بدون در 
نظر گرفتن تناس��ب های الزم، اجازه دادند، دخترشان 
وارد این رابطه عاطفی ش��ود و تا شکل گیری مراسم 
پیش برود. والدین این خانم باید از سنین نوجوانی و 
جوانی، این آگاهی را به فرزندش��ان می دادند که اصل 
ازدواج موضوعی فراتر از انجام خرید عروس��ی و یا 
مراسم ش��ب عروسی اس��ت. ازدواج شروعی است 
برای س��اختن ی��ک زندگی مش��ترک و زوجین باید 
بدانند که قرار اس��ت در کنار هم، ی��ک زندگی را با 
همه سختی ها و شیرینی هایش، تجربه کنند. همه پدر 
و مادرها موظف اند در تربیت فرزندان خود از س��نین 
نوجوانی اطاعات آنها را در زمینه زندگی آینده ش��ان 
بیفزایند و ب��ه آنها بیاموزند که در بدو ورودش��ان به 
جامعه چطور باید با دوس��تان، با همکاران و با کسی 
که احساسی خاص نسبت به او دارند و قصد زندگی 
مش��ترک خواهند داش��ت، برخورد کنند. یک پدر و 
مادر آگاه به فرزندش می آموزد که چطور باید ازدواج 
س��المی داشت و همواره به فرزندش کمک می کند تا 

کسی را که در خور اوست شناسایی کند.

گروه زیادی از روانشناسان معتقدند رضایت 
شغلی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است و 
به ش��دت با عوامل روانی ارتباط دارد و باعث 
افزای��ش کارایی و احس��اس رضای��ت فردی 

می شود.
یکی از جنبه های رضایت شغلی که معموالً 

نادیده انگاشته می شود، رابطه 
آن با س��امت کارمند اس��ت. 
فش��ار روان��ی ک��ه در نتیجه 
نارضایتی بر فرد وارد می شود، 
و  مس��تعد  را  وی  می توان��د 
پذی��رای بیماری های��ی چون 
س��ردرد و حمله قلب��ی کند. 

رضایت ش��غلی که نوعی احس��اس مثبت فرد 
نس��بت به شغل او اس��ت، زاییده عواملی نظیر 
شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغلی، روابط 
حاکم بر محیط کار و تأثیر عوامل فرهنگی بوده 
و از عوامل اجتماعی نیز متاثر اس��ت. تحقیقات 
انجام گرفته نش��ان داده اس��ت ع��دم رضایت 
شغلی گاهی به ش��کایات جسمانی، اضطراب، 
افسردگی، سطوح باالی خشم و بی حوصلگی 
منجر می شود. در مش��اغلی که استرس شغلی 
باالی��ی را تجربه می کنند ناتوانی جس��مانی و 
سطح پایین بهداشت روانی دیده شده است که 
این امر باید مورد توج��ه مدیران و کارفرمایان 

قرار بگیرد.
رضایت ش��غلی مفهومی پیچی��ده و چند 
بعدی اس��ت و با عوامل درونی، جس��مانی و 
اجتماع��ی ارتباط دارد. تنها یک عامل موج�ب 
رض��ایت ش��غل��ی نم�ی ش��ود بلکه ترکیب 
معینی از مجموعه عوامل گوناگ��ون س���بب 
می ش�ود فرد شاغل در لحظه 
معینی از زمان، از ش��غل خود 
احساس رضایت کند و از آن 
لذت ببرد. محققان به دو نوع 
رضایت شغلی اشاره کرده اند:

ش��غلی  رضایت  ال��ف- 
درونی یا به واس��طه احساس 
لذتی اس��ت که فرد صرفاً از اش��تغال به کار و 
فعالیت به دس��ت م��ی آورد و یا لذتی که بر اثر 
مشاهده پیشرفت و یا انجام برخی مسئولیت های 
اجتماعی و به  ظهور رساندن توانایی ها و عایق 

فردی به انسان دست می دهد.
ب- رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و 
محیط کار ارتباط دارد، هر لحظه در حال تغییر 
و تحول اس��ت. برخی عوامل بیرونی رضایت 
می تواند ش��رایط محیط کار، میزان دس��تمزد و 
پاداش، نوع کار و روابط بین کارمند و کارفرما 
باشد. عوامل درونی در مقایسه با عوامل بیرونی، 

از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است.

حالت اصًا خوب نیست...
ب��ه زحمت، وقت دکتر می گیری آنهم برای یک ماه 

دیگر، البته بین مریض...
منشی می گوید اگر به موقع نیایید دیگر امکان دادن 
وقت دیگری نیست، آقای دکتر برای مدت 3 ماه به 

خارج از کشور می روند...
خوش��حال می ش��وی که در این موقع حس��اس و 
گرفتاری ه��ای جن��اب دکتر با کلی نال��ه و التماس 

وقتی برای یک بار ویزیت گرفته ای...
اما با بیماریت در این یک ماه چه کنی...

چاره ای نیست باید صبر کرد...
امیدواری که زنده بمانی!

درد امانت را بریده است...
ناراحتی ه��ای ناش��ی از مریض��ی هر روز بیش��تر 

می شود...
بارها به پزشک عمومی مراجعه کرده ای اما نتیجه ای 

نداشته است...
پس باید منتظر بمانی تا خودت را به 

یک دکتر متخصص نشان دهی...
خدا را ش��کر آنق��در گرفتاری های 
روزگار زی��اد اس��ت ک��ه روزه��ا به 

سرعت می گذرند...
هرچن��د بیماریت ه��ر روز حادتر و 

حادتر می شود....
باالخره بع��د از یک م��اه انتظار روز 

مقرر فرا می رسد...
تجرب��ه خیابان ه��ای ش��لوغ و پ��ر 
ترافیک ش��هر به تو آموخته است که 
برای رس��یدن به هر قراری باید یک 
س��اعت زودتر از یک ساعت زودتر 

حرکت کنی...
بنابراین اگرچ��ه فاصله منزل تا مطب 
ح��دوداً 45 دقیقه اس��ت ام��ا تو دو 

ساعت زودتر حرکت می کنی...
یادت هست که منشی چه گفت ؛ اگر 

به موقع نیایی...
به گمانت در این ساعت نباید ترافیک 
باشد... اما برعکس تصورت از همان 
لحظ��ه خ��روج از من��زل وارد ی��ک 
ش��لوغی عجیب می شوی... شلوغی 
که برای��ت نه راه پ��س می گذارد نه 

راه پیش...
چ��اره ای نیس��ت باید صب��ر کنی و 

بمانی... تا شاید بروی...آهسته، آهسته...
م��دام به خودت دل��داری می دهی ک��ه هنوز وقت 

داری...
اما لحظات به س��رعت س��پری می شوند و تو هنوز 

مانده ای...
خدا نکند که در این ش��لوغی و ازدحام ماش��ین ها 

تصادفی هم رخ دهد... 
دقتت را صد برابر می کنی... در این حرکت آهس��ته 
نکن��د کوچکترین برخوردی داش��ته باش��ی... که نه 

خودت اعصاب داری و نه دیگران!
عجیب است دیروز از این محدوده در همین ساعت 
گذشته ای، راحت و بی دغدغه اما چرا حاال امروز... 

با این حال بد تو... اینهمه ترافیک...
مدام ساعتت را نگاه می کنی... 

هنوز تا مطب فاصله زیادی داری...
دقیقه ه��ای س��اعت که از وقت دکت��رت می گذرد 

دردت را صد چندان می کند...

دلت می خواهد فریاد بزنی:
من مریضم... وقت دکتر دارم... یک ماه منتظر امروز 

بوده ام...تو را به خدا...
باالخره وارد خیابان مورد نظر می شوی...

مطب دکتر آن طرف خیابان است...
هرچه می گردی جایی برای پارک پیدا نمی کنی...

ای��ن مقوله جای پارک هم همیش��ه دومین مش��کل 
بزرگ بعد از رسیدن به مقصد است...

شاید آن طرف خیابان جای پارک باشد...
برای رسیدن به آن طرف باید میدان را دور بزنی...

دقایق به سرعت می گذرند...
 با کوچکترین مکث یا کم کردن سرعت ماشین های 

پشت سرت بوغ می زنند...
همه بعد از طی ی��ک ترافیک طوالنی حق دارند که 

عصبی باشند...
به میدان می رسی...

ناگه��ان ناباورانه می بینی که پلیس محترم راهنمایی 

و رانندگی راه دور زدن دور میدان را بس��ته است و 
میدان تبدیل شده به بلوار... آنهم بلواری طوالنی که 
برای رس��یدن به یک دور بر گردان مجبوری حداقل 

یک ساعت دیگر را در ترافیک بمانی...
مرض��ی ات... وقت دکت��ری که یک م��اه منتظرش 
بودی... تهدیدهای خانم منش��ی... التماسهایی که به 

او کرده ای
ت��و را وادار می کند که به فکر دورزدن قبل از ورود 

به میدان بیفتی...
اما اتفاقًا به دنبال تابلوی دور زدن ممنوع می گردی؛ 
اگرچه عجله داری اما وقت پاس��خگویی به پلیس را 

هم نداری...
خوشبختانه تابلویی نمی بینی...

با خوشحالی دور می زنی...
هنوز چند متری نرفته ای که یک پلیس موتور سوار 
را درآین��ه می بین��ی که م��دام به تو اش��اره می کند 

بایست...

چند لحظه ای طول می کش��د تا کنار بیایی و توقف 
کنی...

اولین اعتراض پلیس این اس��ت که چرا به هشدارم 
توجه نکردی...
هول شده ای...

عجله داری...
مگر من چه خافی کرده ام...

دور زدن در محل ممنوع... توجه نکردن به هش��دار 
پلیس و...
مدارک...

گواهینامه ات را می دهی...
پلیس به سرعت گواهینامه ات را می گیرد و با گفتن 

توقیف می شود، می رود...
اما چرا...

پاس��خی نمی شنوی... چون او به سرعت در خاف 
جهت ماشینت دور می شود...

هول شده ای...

ساعت...
مطب که در چند قدمی توست...

ماشین را خاموش می کنی و به سرعت دنبال پلیس 
می دوی...

وقت��ی دویدن تو را و فریادهای صبرکن صبرکنت را 
می شنود زحمت می کشد و می ایستد...

چرا...
طبق کدام خاف...

کدام آیین نامه...
ح��اال می بین��ی... ای��ن تنه��ا پاس��خی اس��ت ک��ه 

می شنوی...
تو که تابلویی ندیدی...

تو را تا تقاطع می برد و یک تابلوی پنهان ش��ده در 
زیر درخت را نشانت می دهد...

تابلوی مورد نظر فقط از این طرف تقاطع پیداست!
خب خاف کرده ای... البته نا خواسته... باید جریمه 

شوی... اما چرا گواهینامه ات را می گیرند...

طبق آیین نامه جدید اگر پلیس بخواهد می تواند در 
مواردی گواهینامه راننده متخلف را توقیف کند...

نمی شود شما بگذرید...
نگاه که می کنی پلیس دیگری را در چند متری خود 

می بینی...
اما چرا...

عصبی و کافه ای...
نمی دانی چه کنی...

ب��ا این گرفت��اری ها... با ح��ال بیمار... ش��لوغی و 
مش��کات اداره... ح��اال باید کل��ی دوندگی کنی تا 

دوباره گواهینامه ات را پس بگیری...
همینطور که ایس��تاده ای می بینی که در همین چند 

قدمی تو خاف های زیادی انجام می شود... 
توقف تاکسی ها در تقاطع... حتی دور زدن در همان 

محل... 
می خواهی اعتراض کنی...

تا کلمه ای می گویی...
حالت بد است، بسیار بد...

التم��اس می کنی ک��ه زودت��ر برگه 
جریمه و رسید گواهینامه ات را بدهد 

تا بروی...
بی اختیار توضیح می دهی...

مریض��م... وقت دکتر داش��تم... دور 
میدان بسته است... چاره ای نداشتم... 
تابلویی ندی��دم... تابلو که نباید پنهان 

باشد...
تو می گویی و او کارش را می کند... 
البت��ه با تام��ل... و مدام با دوس��ت و 

همکارش در ارتباط است...
باالخره بع��د از نیم س��اعت معطلی 
س��وار  و  می گی��ری  را  برگه ه��ا 

می شوی
...

جای پارک که نیست
 ...

با عصبانیت تمام به پارکینگ ساختمان 
پزشکان وارد می شوی...

ب��ه اعت��راض نگهبان توجه��ی نمی 
کنی...

حتی منتظر آسانسور هم نمی شوی...
ب��ا هم��ان حال خ��راب به س��رعت 
از پله ه��ا باال می روی ت��ا به مطب 

برسی...
نف��س زنان خود را به منش��ی می رس��انی... س��ام 

می کنی و نامت را می گویی...
منش��ی نگاهی به دفترش می اندازد... فریاد می زند: 

شما یک ساعت دیر آمدید... 
به خدا ترافیک و پلیس و...

به من هیچ ربطی ندارد... گفته بودم که باید به موقع 
بیایید...

حاال نمی ش��ود کاری ک��رد... حت��ی می گویی که 
حاضری تا آخر وقت بشینی، بعد از همه...

اما منش��ی عزی��ز بی توجه ب��ه حرفهای ش��ما بلند 
می شود و می رود...

وقت منو نگیرید گفتم که نمیشه...
دلت می خواهد فریاد بزنی...

التماس می کنی... حالم خوب نیست...
فایده ای ندارد...

نگهبان س��اختمان ه��م خودش را به تو رس��انده تا 
همراه ماشینت بیرونت کند...
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1- نمدم��ال، جان��ور مّکار، کاش��ف گاز 

کربنیک
2- فیلم ژان گره میون، گابی، باران اندک

3- ستون بدن، پی، کشور آفریقایی
4- گاری، یال، هست آذری

5- کدخدا، ُرب وطنی
6- آش، کشور تیم بایرن مونیخ، وزنه بردار 

فقید رشتی که قهرمان جهان شد
7- کتاب طنز آرت بوخوالد، مسّلم، واحد 

دارو
8- شب زنده داری، قدم تک، اشاره به دور، 

در تابستان می چسبد
9- ساز شاکی، شهری در کرمان، شفا یافتن
10- برعکس، دستگاهی در موسیقی ایران

11- قامت، نویسنده زنبور عسل و موریانه ها
12- گنجایش، شمش��یر جوهردار، عامل 

بیماری ها
13- کشور برج ایفل، بایگانی، پسر بچه رشتی

14- ح��رف ن��دا، داور ایرانی خط نگهدار 
بازی جام جهانی، قطار شهری
15- آدم آهنی، زورکی، سنان

عمودی
1- مرکز بولیوی، لقب موش کور

2- ب��رادر رش��تی، وقی��ح و پ��ررو، واحد 
مساحت

3- نیمه اتمی، نوعی کارمند، خدای هندو
4- طبّال، فیلم مهرجویی با بازی شکیبایی 

فقید، طای سیاه

5- نابودی، قصه نویس نامی دانمارکی 
6- خرما، الله داغدار، خیاالت واهی

7- لقب پیامبر )ص(، قبض انجمن، نصف 
هویج

8- زگیل، مهریه حضرت زهرا )س(، عدد 
منفی، آسیستان

9- مادر عرب، خرس چینی، سلطان
10- بچه شیر و پلنگ، گیاه پای دیوار، سفینه 

بیابانی
11- چرک زخم، در گرماگرم مهلکه

12- اصل نیست، پیدا نخواهید کرد، ظرف 
آبخوری

13- استحکام، برطرف کننده بوی بد یخچال 
و توالت، نت حرام

14- شقایق وحشی، نوین، عید
15- رمان لئون تولستوی، اینهم رمان به فیلم 

در آمده ای از ژرژسیمون فرانسوی
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پیش شرط های ازدواج سالم

حل جدول شماره 162

شماره 163

میاهدنزام÷تهافس
رامدنیتسارمرن
دساسرانهناوید

یرونریبازرد
انرتاتهناگیا
کندوسارتفافل
اراکدیساسردنم
دونماشوماراری
ماوقاوانسیریز
ییانیبانیمساا
کتدکارمدانمن

انوریساراکا
ماشحاارعشالب
ردنکسنادنزهفوک
هدیردقهیبخیرات

حالت اصاًل خوب نیست...

فاکتور 7 و 8 و داروهای سرطان در دستور کار 
محققان ایرانی

مع��اون تحقیق��ات و فناوری وزیر بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: داروهای فاکتور 
7، 8 و داروهای س��رطان ک��ه از گروه داروهای 
بیوتکنولوژی هس��تند مراحل تولید را به دست 

محققان  کشور  می گذرانند.
دکتر مصطفی قانع��ی افزود: 
هم اکن��ون فهرس��تی از 54 
قل��م داروی خارج��ی ک��ه 
تولید آنها نیاز به دس��تیابی به 
فن��اوری وی���ژه ای دارد در 
پایگ�اه اطاع رسانی معاونت 

تحقیقات وزارت بهداشت همراه با میزان ارزبری 
هر یک درج ش��ده است و پژوهشگران دارویی 
کشور به مرور برای دستیابی به دانش و فناوری 
تولید یک به یک آنها اقدام می کنند. وی با بیان 
اینکه 95 درصد از داروهای مصرفی در کش��ور 

تولید داخل است افزود: در حال حاضر یک سوم 
بودجه دارویی کش��ور یعنی مبلغی حدود 800 
میلیارد تومان هر س��ال برای خریداری گروهی 
از داروه��ای خارجی ک��ه 5 درصد نیاز دارویی 
بیم��اران را تش��کیل می دهند، 

پرداخت می شود.
وی گفت : وزارت بهداشت از 
مراکز تحقیقاتی و مراکز رش��د 
دانش��گاهها برای تولید هر یک 
بیوتکنولوژی��ک  داروه��ای  از 
ک��ه  هزینه بر هس��تند حمایت 
می کند. وی اضافه کرد : ما معتقدیم با اختصاص 
یک نوبت از بودجه س��االنه ای که برای خرید 
داروهای خارجی در کش��ور صرف می ش��ود، 
یعنی 800 میلیارد تومان تا چهار س��ال دیگر از 

وابستگی به واردات دارو بی نیاز شویم.

موفقیت شغلی یعنی رضایت شغلی

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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خانواده و جوان

باستثناء مستثنیات قانونی تبصره 3 )هر پالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که به وسیله جنگلداران و کارشناسان ذیصالح این اداره کل بازدید و مشخصات هر رقبه در متن این آگهی قید و 
سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی شهرستانهای ذیربط و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا 
چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیر االنتشار حداکثر ظرف مدت 6 ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه هیأت 
مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه ارسال دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه تعیین شده حسب اعالم اداره 

کل منابع طبیعی نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد. 

سبزعلی کاویانی – سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری 

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 و تبصره یک ماده 3 آئین نامه 
اجرائی مصوب 71/12/6 هیأت وزیران و بر اساس تفویض اختیار شماره 704/100/90 مورخ 72/4/27 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را 

به شرح ذیل اعالم می دارد:

شماره و مساحت به هکتارحدودات اربعهشهرستانمشخصات ثبتینام رقبهردیف
تاریخ نظریه

مستثنیات منابع ملیبخشفرعیاصلی
قانونی

جمع کل

1

خارج از پالک 
کرسنگ فرخشهر

شمال: پالک کرسنگ )حد جنوبی نظریه مورخ 52/6/26(شهرکرد17--
مشرق: پالک شورا بچه و قسمتی از پالک منصورآباد

جنوب: پالک خیرآباد
مغرب: پالک دره گرم و قسمتی از پالک منصورآباد

510/12-510/12461

87/8/13

2

یا سه چای و مزارع 
و مراتع

شمال: مراتع قوچان و رودخانه زاینده رودشهرکرد617 تا 1391
مشرق: رودخانه زاینده رود

جنوب: اراضی موات پلنگستان و مراتع هوره
مغرب: اراضی موات پالک 139/7 و مراتع شهریجان

291/4693/76385/22462

88/5/17

3

حسین آباد علیا 
و سفلی سامان و 

خارج از پالک

179

80 مکرر

شمال: حدی به پالکات لره – گز بالغی – چلیوانشهرکرد17-
مشرق: حدی به پالکات خلیل آباد و خارج از پالک حسین آباد و قارابغاز

جنوب: حدی به پالکات کراب – دستگرد سامان
مغرب: حدی به پالک الغدنبه

26/15111/94138/09463

88/6/23

4

فوالد آباد و خارج از 
پالک

شمال: حد پالک 1257/211 ملکی سازمان مسکن و شهرسازی استانشهرکرد106-17
مشرق: حد پالکات گاو چر و یاشولچه

جنوب: حد پالکات گاو چر- جنوب جاده ذوب آهن و برمه و فتح آباد
مغرب: حد پالکات برمه – فتح آباد و امالک سازمان مسکن و شهر سازی استان

151/810/9162/7464

88/6/23

5

مراتع ملی خارج از 
پالک الغدنبه، برمه 

و فتح آباد

شمال: حدی به جوی آب و فنس شهرداری )حد پالک الغدنبه(شهرکرد17--
مشرق: حد امالک سازمان مسکن و شهرسازی 1257/377

جنوب: حد پالک برمه و فتح آباد
مغرب: حدی به جوی آب پالک الغدنبه

48/56-48/56465

88/6/23

6

مرتع سیلک 
)سیوک( و خارج از 

پالک

شمال: قسمتی از حد پالک قلعه تک و قسمتی به حد پالک جونقانفارسان471-17
مشرق: به حد پالک قلعه تک

جنوب: حد پالک جونقان
مغرب: به حد پالک جونقان

406/62547/45454/075331

88/8/12

7

شمال: حد پالک تلخاباردل17-55تریز
مشرق: حد پالکات کتوال و دره شور

جنوب: حد پالکات سرخان و چهارتخته و برگ انجیر
مغرب: حد پالک جاروب

214/913217/91346

87/11/8

8

خارج از پالک 
دشتک

شمال: پالک نیسیاقاردل17--
مشرق: پالک آلیکوه
جنوب: پالک آلیکوه

مغرب: پالک دشتک

44/7-44/7483

87/11/8

9

محدوده بابا گردآلو 
)قسمتی از پالکات 
چمن فرادنبه و قریه 

دهنو(

652

514

شمال: اراضی پالک چمن فرادنبهبروجن17-
مشرق: پالک دوتو 510 مکرر اصلی

جنوب: مراتع کوه گرداب و تنگ دوتو
مغرب: قریه دهنو پالک 652 اصلی

26/6531/4558/1451

87/12/5

10

شمال: حد پالکات دستگرد و فرندجان چغاخوربروجن--94قریه سیف آباد
مشرق: پالک دستگرد- دره آب باریک

جنوب: جوی سیف آباد و پالک مطوئی و نخودکار
مغرب: به پالک خانی آباد

33/104109/631142/735452

88/8/2

11

دره چاه و خارج از 
پالک

کلیه 120
فروعات

شمال: پالکات 7 و 8 اصلی و فروعات خانمیرزا موسوم به چاله گاهلردگان17
مشرق: پالک شمس آباد و گردنه باغ گنجی

جنوب: به پالکات سلح چین 58 اصلی و 107 اصلی و فروعات
مغرب: پالکات فیض آباد 5 اصلی و دره گرگی 9 اصلی و فروعات

558/54-558/54470

87/12/27

2312/619408/1312720/75                                                                                             جمع کل

شماره: 23726/6

تاریخ : 1388/9/9
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ورزشیسالمت
سپاهان 40، ذوب آهن 36

سایه اصفهان بر سر فوتبال ایران

 فاصله دو تیم صدر جدول با تیم های تعقیب 
کننده به مرزی رس��یده که جب��ران آن در 15 بازی 
باقیمانده بس��یار دش��وار به نظر می رسد. استقال 
و مقاوم��ت با 30 امتیاز و پرس��پولیس با 29 امتیاز 
جدی ترین تعقیب کنندگان ذوب آهن و س��پاهان 
هس��تند که البته در طول مسابقات هرگز شخصیت 
الزم برای قهرمانی را از خود بروز نداده اند و این 
نکته ای اس��ت که رمز توفی��ق دو تیم اصفهانی به 

نظر می آید.  
س��پاهان با جمع��ی از س��تارگان لی��گ برتر، 
یک دروازه بان س��رپنجه، یک خ��ط دفاع محکم، 
هافبک های خاق و مهاجمان فوق س��ریع، امروز 
تم��ام رکوردهای لی��گ را در اختیار دارد و به نظر 
می رسد یک باور عمومی در مورد دومین قهرمانی 

متوالی امیر قلعه نویی در لیگ شکل گرفته است.
البته آنها بازی های سختی هم پیش رو دارند. 
مسابقاتی مثل ذوب آهن، پرسپولیس، استیل آذین، 

تراکتورسازی،استقال اهواز و فوالد و ابومسلم.
اما پس انداز 40 امتیازی آنها سرمایه ای است که 

فعا این تیم را از فشار رقابت حفظ خواهد کرد.
ش��اید تنها امی��د س��ایر تیم ها به آغ��از لیگ 
قهرمانان آسیا باش��د. همان اتفاقی که سال گذشته 

استقال قلعه نوعی را یکی دو ماه متزلزل کرد.
البته آن تیم هم مثل س��پاهان در موقع مقتضی 
امتی��ازات الزم را جذب ک��رده بود و هر اتفاقی که 

افتاد قهرمانی را از کف نداد، به اضافه اینکه سپاهان 
با تجربه آس��یایی و ش��خصیتی که دارد می تواند 
ع��اوه بر لیگ قهرمانان آس��یا در لیگ برتر هم به 

نتیجه گیری ادامه دهد.
ذوب آه��ن ه��م اختاف��ی فاحش نس��بت به 
تیمه��ای پس از خود دارد و در س��ایه درخش��ش 
همش��هری اکنون ش��ش امتیاز اختاف را در صدر 

ایجاد کرده است.

دوره تخصصی بدنسازی فوتبال که به میزبانی 
باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان برپا ش��ده بود پایان 

یافت.
ای��ن دوره حرف��ه ای ب��ه م��دت 6 روز در 
ورزش��گاه صفائیه اصفهان )ورزش��گاه اختصاصی 
باش��گاه سپاهان( زیر نظر توماس لیند هلم، مدرس 
برجسته بدنس��ازی از کشور سوئد و بدنساز اسبق 

منچستر یونایتد برگزار شد.
در ای��ن دوره تخصصی ک��ه برای اولین بار در 
ایران برگزار ش��د، کاس هایی در 2 نوبت صبح و 
بعدازظهر برگزار ش��د و با گرفتن امتحانات تئوری 
و عمل��ی، مدرک بین المللی این دوره برای افرادی 
که در کاسهای این دوره حاضر بودند صادر شد.

مربی��ان بدنس��ازی تیم های مختلف باش��گاه 
فوالد مبارکه س��پاهان و مربی��ان چند تیم فوتبال از 
سایر نقاط کشور حاضران در این دوره بین المللی 

بودند.
لین��د هلم که از س��ابقه ی طوالنی تدریس در 
فیفا برخوردار است، بدنسازی بیش از 20 تیم ملی 
در رش��ته های مختلف ورزش��ی را بر عهده داشته 

است.
در مراس��م اختتامی��ه ای��ن دوره تخصصی که 
در تاالر افتخارات ورزش��گاه صفائیه برگزار ش��د 

مس��عود تابش معاونت فنی ورزش��ی باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان در س��خنانی گفت: باشگاه سپاهان 
یک باشگاه علم محور است و در راستای سیاست 
دانش افزایی و اهمیت ویژه به مباحث آموزشی این 
بار در حوزه بدنسازی در ورزش اقدام به برگزاری 

این دوره تخصصی و حرفه ای کرده ایم.
وی با تمجید و س��پاس از توماس لیند هلم به 
عنوان مدرس این دوره گفت: حضور مدرسی بین 
المللی و با سابقه همچون لیند هلم که از سابقه ای 
درخش��ان و جهانی در این حوزه برخوردار است 
نشانگر این است که باشگاه سپاهان برای برپایی این 
دوره های آموزشی تا چه حد در مورد شخصیت و 
بزرگی علمی مدرس حاضر در دوره های آموزشی 

خود حس��اس است و به این مس��أله به طور ویژه 
نگاه می کند.

توماس لین��د هلم مدرس س��وئدی این دوره 
نیز در س��خنانی گف��ت: اینکه باش��گاهی همچون 
س��پاهان ایران بدین گونه و با اهتمامی ویژه نسبت 
ب��ه افزایش دانش مربیان خود در حوزه بدنس��ازی 
ب��ا اس��تانداردهای بی��ن المللی که ه��م اکنون در 
باشگاه های بزرگ اروپا انجام می شود اقدام کرده 

امری ستودنی است.
وی اف��زود: حضور مربیان مختلف بدنس��ازی 
باشگاه س��پاهان از رده های نونهاالن تا بزرگساالن 
به وی��ژه در رده های پایه در ای��ن دوره می تواند 
متضمن رعایت و انجام و نهادینه کردن بدنس��ازی 
صحیح و اس��تاندارد در تیم ها باش��د که ضرورت 
این مسأله در تیم های پایه بیشتر است، با اطمینان 
می گویم که با وجود مربیان مستعد و عاقه مندی 
که در این دوره با ما همراه بودند و با استمرار این 
توجه ویژه به مسائل علمی آموزشی باشگاه سپاهان 
در این حوزه نیز در ایران و آسیا می تواند سرآمد و 

الگویی مناسب برای سایر باشگاه ها باشد.
تقدیم هدایا و یادمان های ویژه باش��گاه فوالد 
مبارکه س��پاهان به اس��تاد توماس لین��د هلم پایان 

بخش مراسم اختتامیه دوره 6 روزه بدنسازی بود.

اصفه��ان مدیرکل امور ش��هری و ش��وراهای 
اس��تانداری اصفهان گفت: ش��هرداری اصفهان در 
مناطق 14گانه این شهر یک باب زورخانه احداث 
می کند تا با تجهیز آنها توس��ط فدراس��یون کشتی 
پهلوان��ی و زورخان��ه ای در اختی��ار ورزش��کاران 

اصفهانی قرار گیرد.
مهدی جمالی نس��ب در گفتگو با ایرنا افزود: 
براس��اس تفاهمنامه ای که ش��هریور ماه امس��ال به 
امضای اس��تاندار وقت اصفهان، مدی��رکل تربیت 
بدنی اس��تان و رئیس فدراس��یون کش��تی پهلوانی 
و ورزش زورخان��ه ای رس��ید مقرر ش��د، 96 باب 

زورخانه در شهرهای این استان احداث شود.
وی با اش��اره به اینکه مس��ئولیت احداث این 
زورخانه ها به ش��هرداری شهرس��تان های اس��تان 
محول شد، اظهار داشت:14 باب از این زورخانه ها 

در شهرستان اصفهان قرار دارد که توسط شهرداری 
این ش��هر در مناط��ق 14گانه ش��هرداری اصفهان 

احداث خواهد شد.
مدیرکل امور ش��هری و ش��وراهای استانداری 
اصفهان افزود: دس��تور اس��تاندار وقت اصفهان به 

ش��هرداران شهرستان های این استان هشتم شهریور 
ماه توس��ط معاون امور عمرانی اس��تانداری به این 
ش��هرداریها اباغ شده و این شهرداران باید در این 

خصوص اقدام الزم را به عمل آورند.
ب��ه گفت��ه وی تأمی��ن اعتب��ار مال��ی احداث 
زورخانه ه��ای ی��اد ش��ده در بودج��ه س��ال آتی 

شهرداریهای استان اصفهان لحاظ خواهد شد.
جمال��ی ن��ژاد همچنین از اختص��اص 5 هزار 
 مترمرب��ع زمی��ن ورزش��گاه ب��زرگ اصفه��ان به 
س��اخت یک ب��اب زورخان��ه خب��ر داد و افزود: 
براس��اس تفاهمنامه یاد ش��ده این مقدار زمین در 
اختی��ار تربیت بدنی قرار گرفت تا این س��ازمان با 
تأمی��ن اعتبار م��ورد نیاز و کلیه مصال��ح مورد نیاز 
یک باب زورخانه را در ورزش��گاه بزرگ اصفهان 

احداث کند.

مس��ابقات بس��کتبال قهرمانی دانشجویان پسر 
دانش��گاههای پیام نور کش��ور در شهرکرد پیگیری 

شد.
در دومی��ن روز از این رقابتها، تاکنون 2 دیدار 
انجام ش��ده که در نتیجه این بازیها، تیم آذربایجان 
69 بر 42 از سد مازندران گذشت و تیم تهران 53 

بر 46 از سد فارس گذشت.
تیم بس��کتبال چهارمحال و بختیاری نیز امروز 

به مصاف تیم قم می رود.
نخس��تین دوره مس��ابقات بس��کتبال قهرمانی 
دانشجویان پس��ر دانش��گاههای پیام نورکشور، با 
رقاب��ت تیم های��ی از اس��تانهای آذربایجان غربی، 
ق��م، تهران، چهارمح��ال و بختیاری، ف��ارس، یزد 

و مازن��داران ب��ه مدت هفت روز در س��الن تختی 
شهرکرد برگزار می شود.

تیمه��ای ش��رکت کنن��ده در ای��ن رقابتها، به 
ص��ورت دوره ای با هم مس��ابقه می دهند و فینال 
این دوره از مسابقات نیز، چهارشنبه 27 آذر امسال 

برگزار می شود.
تیم های اول و دوم این دوره از مسابقات برای 
ش��رکت در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور سال 

آینده معرفی خواهند شد.
در نخس��تین روز این مس��ابقات نی��ز 2 دیدار 
انجام ش��د که تیم ی��زد 70 بر 63 تی��م آذربایجان 
غربی را شکس��ت داد و تیم فارس 55 بر 29 قم را 

پشت سر گذاشت.

پایان دوره حرفه ای بدنسازی در باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

احداث زورخانه در مناطق 14 گانه شهر اصفهان 

پیگیری مسابقات بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاههای پیام نور

دنیای ورزش
ملی پوشان اسکی آلپاین با یک هفته تأخیر 

راهی اردوی بلغارستان شدند
مدیر تیم های ملی فدراسیون اسکی 
گف��ت: تیم ملی اس��کی آلپای��ن مردان 
کش��ور صبح یکش��نبه بعد از یک هفته 
تأخیر راهی اردوی آماده سازی المپیک 
زمس��تانی 2010 ونکوور کانادا در شهر 

صوفیه بلغارستان شدند.
موسی ساوه شمشکی در گفتگو با 
ایرنا با بیان این خبر تصریح کرد: پس از 
رس��یدن پیام اینترنتی از سوی مسئوالن 
برگزاری این اردو در بلغارس��تان مبنی 
بر اینکه به خاطر گرم ش��دن هوا، برف 
و یخ پیست شهر صوفیه محل برگزاری 
اردوی تی��م ملی آلپاین کش��ورمان آب 

شده، سفر اردونشینان تیم ملی کشورمان یک هفته به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: مس��ابقه های اس��کی آلپاین بازیهای المپیک 2010 ونکوور کانادا روی یخ برگزار 
می ش��ود و ایران دارای چنین پیس��تی نیست در نتیجه ملی پوش��ان برای تمرینات راهی بلغارستان 

شدند.
س��اوه شمشکی تصریح کرد: ملی پوش��ان در صوفیه تمرینات خود را زیرنظر ایوان گرجسکی، 

مربی بلغاری انجام می دهند.
وی توضیح داد: گرجسکی در پایان اردوی یک ماهه همراه تیم به ایران باز می گردد و تا زمان 
اعزام ورزشکاران به ونکوور کانادا، آنها را همراهی خواهد کرد  اما وی به المپیک زمستانی نمی رود 
و در ایران تمرینات خود را با تیم جوانان آلپاین ایران برای حضور در مس��ابقات اس��کی قهرمانی 

جوانان آسیا در قزاقستان در نیمه اول اسفند ماه ادامه خواهد داد.
س��اوه شمش��کی در خصوص س��ابقه کاری این مربی بلغاری تصریح کرد: گرجسکی مدرس 

المپیک بوده و چند سالی هدایت تیم ملی اسکی بلغارستان را برعهده داشته است.
بازی های المپیک زمس��تانی در ش��هر ونکوور کانادا از 12تا 28ماه فوریه سال  2010)23 بهمن 

تا 9 اسفند 88( برگزار خواهد شد.
گفتنی اس��ت که تیم ملی اس��کی آلپاین ایران 16 دی ماه برای ش��رکت در تورنمنت های بین 

الملی به کشور باز می گردد.

از سوی فدراسیون سوارکاری
امتیازآورترین سوارکاران پرش با اسب ایران 

معرفی شدند
فدراسیون سوارکاری ایران امتیازآورترین سوارکاران پرش با اسب کشور در سال 88 را معرفی 

کرد.
به گزارش توانا امتیاز س��وارکاران بر اساس حضور در مسابقات و جام های داخلی است که در 

سال جاری توسط فدراسیون سوارکاری برگزار شده است.
بر این اس��اس نفرات برت��ر جام های ارگ جدید بم، جام محک، ج��ام یگانگی، جام ولو، جام 
خرمدره، جام پیش��رفت، جام خلیج فارس و مس��ابقات FEI )جام فدراس��یون جهانی( و قهرمانی 
کش��ور که در س��ال 88 برگزار ش��ده اس��ت در رده های نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 

معرفی شدند.
اسامی نفرات برتر رده های سنی به شرح زیر است:

رده سنی نونهاالن:
1- آالله شالچیان از تهران با کسب 214/5 امتیاز

2- سامان سرکانیان از همدان با کسب 124 امتیاز
3- پوریا ذنوبی از فارس با کسب 116/5 امتیاز

رده سنی نوجوانان:
1- نغمه خانجانی از تهران با کسب 200/5 امتیاز
2- سامان نویدی از تهران با کسب 126/5 امتیاز
3- رضا شکری از همدان با کسب 121/5 امتیاز

رده سنی جوانان:
1- داود پوررضایی از تهران با کسب 161/75 امتیاز

2- رادمرد هوشمند از تهران با کسب 159 امتیاز
3- حسام شالچیان از تهران با کسب 147/5 امتیاز

رده سنی بزرگساالن:
1- مسعود مکاری نژاد ازتهران با کسب 389/5 امتیاز
2- علیرضا خوشدل از تهران با کسب 266/5 امتیاز

3- مجید شریفی از تهران با کسب 235/75 امتیاز
 

طی حکمی از سوی بهرام افشارزاده
»پرویز جالیر« دبیر فدراسیون 

وزنه برداری شد
»به��رام افش��ارزاده« دبی��ر جدی��د 
فدراسیون وزنه برداری را منصوب کرد.

ب��ه گ��زارش ایس��نا، ط��ی حکمی 
از س��وی بهرام افش��ارزاده سرپرس��ت 
فدراس��یون وزنه ب��رداری، پرویز جایر 
ب��ه عنوان دبی��ر جدید این فدراس��یون 

منصوب شد.
در بخش��ی از حک��م »افش��ارزاده« 
ب��رای جای��ر ضم��ن آروزی توفی��ق 
برای وی، ابراز امیدواری ش��ده اس��ت 
که وزنه ب��رداری ای��ران بتواند روز های 

درخشان گذشته اش را تکرار کند.
»جلی��ل امی��ری« پی��ش از این دبیر 
فدراسیون وزنه برداری بوده که از حدود 

یک سال پیش استعفا کرد و تاکنون این فدراسیون دبیر نداشته است.
بر اس��اس این گزارش، اتفاقات اخیر در فدراسیون وزنه برداری، مصدومیت ها و دوپینگ باعث 
ش��ده است تا این رشته ی پرطرفدار طی س��ال های اخیر نتواند به جایگاه شایسته ی خود در آسیا و 

جهان دست یابد.

والیبالیست های ساحلی به چین می روند
تیم ملی والیبال ساحلی ایران تمرینات آماده سازی خود را در کیش ادامه می دهد.

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ ملی پوشان کشورمان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 
که از 2 تا 6 دی در چین برگزار خواهد شد تمرینات خود را پیگیری می کنند.

تیم های ملی والیبال س��احلی کش��ورمان متش��کل از )رضا نائینی و رحمان رئوفی( و )ابراهیم 
س��ن س��بیلی و عظیم جزیده( حدود سه ماه اس��ت که به طور منظم و منسجم پنجشنبه و جمعه هر 
هفته تمرینات آماده سازیشان را به منظور حضوری قدرتمند در رقابتهای قاره کهن در جزیره کیش 

پیگیری کرده اند.
قرار اس��ت همزمان با این مسابقات اجاس س��الیانه اعضای کمیته والیبال ساحلی کنفدراسیون 
والیبال آسیا با سرفصل مباحث مربوط به بررسی بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو و بازیهای ساحلی 
2010 عمان برگزار ش��ود و احمد خجس��ته رئیس کمیته والیبال س��احلی ایران ب��ه عنوان نماینده 

فدراسیون در این نشست حضور خواهد داشت.
این دو تیم با آمادگی کامل 29 آذر تهران را به مقصد چین ترک می کنند.

در صورت رفع مشکالت 
مالی، فعالیت کمیته داوران 

فوتبال مکانیزه می شود
در ص��ورت تأمین اعتب��ارات الزم فعالیت های 
کمیته داوران فدراس��یون فوتبال به زودی به سیستم 

مکانیزه مجهز خواهد شد.
ب��ه گ��زارش مه��ر، ط��رح مکانیزه ش��دن کلیه 
فعالیت ه��ا و امور جاری کمیته داوران فدراس��یون 
فوتب��ال و ارتب��اط همزم��ان با هیأت ه��ای فوتبال 
سراسر کشور در نشس��ت اخیر روسای هیأت های 
داوری سراسر کش��ور با رئیس فدراسیون فوتبال و 
اعض��ای کمیت��ه داوران مطرح و در ص��ورت تأمین 
اعتب��ارات الزم این طرح طی ی��ک برنامه زمانبندی 

شده درسراسر کشورفعال خواهد شد. 
با راه اندازی این سیس��تم مکانی��زه هیأت ها و 
داوران کش��ور با دریافت کد کارب��ری می توانند به 
ص��ورت همزمان مکاتبات خ��ود را با کمیته داوران 
فدراسیون فوتبال و هیأت های داوری استانها انجام 

دهند. 
این سیس��تم کلی��ه فعالیت های کمیت��ه داوران 
دربخش های چیدمان، نظارت، آموزش، انضباطی را 
در برخواهد گرفت. ضمن اینکه می تواند به صورت 
یک بانک اطاعاتی جامع در دسترس داوران فوتبال 

کشور قرار گیرد.
با فعال ش��دن این سیس��تم که به صورت »وب« 
عمل خواهد کرد، فدراسیون فوتبال می تواند به طور 
همزمان با 32 هیأت فوتبال کشور در ارتباط  باشد. 
انج��ام مکاتب��ات روزمره، برگزاری کاس��های 
داوری و حتی ارس��ال اباغ داوران فعال کشوربرای 
قضاوت مسابقات مختلف لیگ از جمله کاربردهای 

این سیستم الکترونیکی به شمار می رود.

استقالل بدون تماشاگر 
تمرین کرد

تیم فوتبال اس��تقال تهران دیروز در ورزش��گاه 
دستگردی تمرینات خود را پیگیری کرد. به گزارش 
فارس اس��تقال که خود را برای دیدار هفته بیس��تم 
در رقابت ه��ای لیگ برت��ر مقابل فوالد خوزس��تان 
آماده می کند از ساعت 11 صبح دیروز در ورزشگاه 
دستگردی در حالی که تماشاگری حضور نداشت به 

تمرین پرداخت.
وحید طالب لو با کس��ب اجازه از مربیان پس از 
حضور در ورزشگاه دس��تگردی راهی کلینک دکتر 
نوروزی شد. بهزاد غامپور در غیاب وحید طالب لو 

به تمرینات اختصاصی با محمد محمدی پرداخت.
• کیان��وش رحمتی، بیژن کوش��کی و 3 بازیکن 
محروم استقال)عنایتی، اکبرپور و کاظمی( از غایبان 

تمرین بودند.
• فره��اد مجی��دی پس از نیم س��اعت با س��ایر 

بازیکنان راهی سالن وزنه شد.
• روت��ه مولر و راینر کرافت دو مربی آلمانی تیم 

استقال از غایبان تمرین بودند.
• امیدرضا روانخواه هافبک مصدوم استقال تنها 

به دویدن به دور زمین اکتفا کرد.
• محس��ن یوس��فی در پایان تمری��ن به صورت 

اختصاصی به تمرین پرداخت.
• در حالی که نیم ساعت از آغاز تمرین استقال 
گذشته بود واعظ آش��تیانی در ورزشگاه دستگردی 
 حض��ور پیدا ک��رد و نظاره گ��ر کاره��ای تاکتیکی 

آبی پوشان شد.
• فوتبال تحت فشار کارهای کششی و بدنسازی، 
تمرین هوازی و آقا وسط از آیتم های تمرین استقال 

بود.
• مدیرعامل اس��تقال پس از پایان تمرین دیروز 
بازیکنان را در رختکن جمع کرد و حدود 20 دقیقه 

با آنها به گفتگو پرداخت.
• پ��س از پایان تمرین دی��روز صمد مرفاوی به 
همراه س��یامک رحیم پور و بهزاد غامپور جلسه ای 

کوتاه برگزار کردند.
• تیم اس��تقال دیروز تنها ب��ه یک نوبت تمرین 
پرداخ��ت و بازیکن��ان بعدازظه��ر را به اس��تراحت 
می پردازن��د. این تیم روز پنجش��نبه از هفته بیس��تم 
رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه تختی شهر اهواز 

میهمان فوالد خوزستان خواهد بود.

مهرداد یگانه:
  ازبکستان را در خانه اش 

برده بودیم
بازیک��ن تیم ملی فوتبال جوان��ان ایران گفت: تیم جوان��ان جدید برای 
هماهنگ تر ش��دن به زمان نیازمند اس��ت. مهرداد یگانه در گفتگو با ایس��نا، 
درباره تس��اوی تیم های ملی فوتبال جوانان ایران و ازبکستان اظهار کرد: تیم 
ایران برای برد به این مسابقه آمده بود و بازی خوبی برابر حریف انجام داد. 
ما ازبکستان را در کشور خودش برده بودیم و در این مسابقه هم می توانستیم 
برنده میدان باش��یم. تیم حریف در نیمه نخست بسیار بسته بازی کرد اما در 

نیمه دوم ما صاحب موقعیت های گلزنی متعددی شدیم.
وی درباره شرایط تیم جوانان تصریح کرد: تیم ملی جوانان فعلی از تمام 
تیم های جوانان کشورهای دیگر میانگین سنی پایین تری دارد و در اصل تیم 
ملی نوجوانان بوده که به تیم جوانان تبدیل شده است. چند بازیکن جدید به 
تیم ما اضافه شدند و برای هماهنگ تر شدن جهت قدرت نمایی در مسابقات 
جام ملت های آسیا سال آینده نیازمند زمان هستیم. یک سال فرصت پیش رو 

زمان خوبی است که بتوانیم به این مهم دست یابیم.

ورزشگاه خانگی استیل آذین 
تغییر کرد

ورزشگاه  استیل آذین  باشگاه 
خانگ��ی خود را در ته��ران تغییر 

داد.
به گ��زارش فارس، باش��گاه 
اس��تیل آذین با مس��ئوالن باشگاه 
راه آه��ن ب��ه توافق رس��یدند تا 
دیداره��ای خانگی ای��ن تیم در 

ورزشگاه راه آهن برگزار شود.
ب��ه این ترتیب ب��ازی دو تیم 
اس��تیل آذین و ذوب آهن اصفهان روز پنجش��نبه در هفته بیس��تم لیگ برتر 

ساعت 14:30 در ورزشگاه راه آهن برگزار می شود.
 ق��رارداد ای��ن هم��کاری بی��ن دو باش��گاه امض��اء ش��د و باش��گاه 
اس��تیل آذین در نامه ای تغییر محل ورزش��گاه خانگی خ��ود را به اطاع 

س��ازمان لیگ رس��اند.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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امام علی )ع( :
ــهره مساز، خود را نهان دار که شناخته نشوی، یادگیر تا  آرام باش، خود را ش
بدانی، خموش باش تا سالم بمانی، بر تو هیچ باکی نیست، آن گاه خدا دینش را 

به تو فهمانید، که نه تو مردم را بشناسی و نه مردم تو را بشناسند.

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان و چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
26190  هر گرم طالی 18 عیار

120680هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
264000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

263000  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001003دالر امریکا

950955دالر کانادا

14671470یورو

163164پوند انگلستان

262266ریال عربستان

34953420دینار کویت

272274درهم امارات

سردار شهید
اسماعیل اسکندری

تاریخ تولد 1344، محل تولد: شهرکیان، 
تاری��خ ش��هادت: 27 / 10 / 1365، مح��ل 
شهادت: شلمچه، مسئولیت: فرمانده گروهان 
از گ��ردان امام س��جاد)علیه الس��ام( تیپ 

مستقل 44 قمر بنی هاشم )علیه السام (

دل نوشته های شهید
برادران ! اسام، امانتی است که از پیامبر )ص( 
به ما رسیده است و باید حافظ و نگهبان آن 
باش��یم و بنا به وظیفه و تکلیف شرعی که 
بر عهده ما نهاده ش��ده است، از اسام دفاع 
کنیم. اکنون با یک نگرش کلی می ببینیم که 
همه ی کفار بسیج شده اند به هر نحوی که 
هست اسام را شکست دهند لذا اسام در 
خطر است، وظیفه ماست که تامی توانیم از 
آن دفاع کنیم و از کشته شدن در راه خدا نه 

تنها نهراسیم، بلکه به آن افتخار کنیم...
ما در این دنیا آفریده ش��ده ایم که مورد 
آزمایش قرار گیریم، پ��س چه بهتر که این 

آزمایش مورد رضایت خداوند قرارگیرد...
بیدار و آگاه باش��ید که هر چقدر در این 
دنی��ا بمانید، باالخره به دیارباق��ی و لقاء ا... 

خواهید پیوست.

کالم نور

کاریکاتور

اثر نیمه تمام فرامرز پایور 

یک کارگردان سینما: 
جشنواره اصالح الگوی مصرف فرهنگ سازی 

می کند

در امتداد زاینده رود

نگین نقیه

مد

روی خط فرهنگ
ــامان- بتول مبینی - تاریخ  س
تول��د ای��ن م��رد صوف��ی و عارف 
را اکثری��ت قری��ب به اتفاق س��ال 
1249 دانس��ته اند؛ فرزند باباخان و 
خورشید جهان بوده است. در سامان 
چه��ار مح��ال و بختیاری س���احل 
زاینده رود )ش��هر عل��م، فرهنگ و 

هنر( زاده شد.
پ��در را »باباخ��ان« می گفتن��د، 
»خ��ان« به جه��ت احت��رام و »بابا« 
جهت اینک��ه در میان ت��رک زبانان 
سامان به کس��انی که جزء متنفذین 
طایفه، صوفیان و عارفان و حکیمان 
بوده اند قبل از اسامی آنها این واژه 

افزوده می شده است.
از م��ادرش اط��اع دقیق��ی در 
دس��ت نیس��ت جز اینکه خورشید 
جهان بوده و در سال 1288 غروب 
کرده اس��ت. پدرش خیلی زودتر از 
آنچه فکرش را کنید خانواده را ترک 
ک��رده و به دیار باقی ش��تافت. پس 
به ناچار مادرش با برادر ش��وهرش 
ازدواج می کند تا س��رپناهی باش��د 
ب��رای زندگی خ��ود و پس��رش و 
این عمو حامی ای ش��د برای پس��ر 

برادر...
این نوش��ته ها در مورد کس��ی 
نیس��ت جز »می��رزا ابوالفت��ح خان 
س��امانی« ملقب به »سیف الشعرا« و 
متخلص به »دهقان« فرزند باباخان از 
شاعران لطیف طبع و نغزگوی دوره 
قاجار. وی پس از کسب تحصیات 
ادبی و حکمی به شاعری پرداخت. 
دوران کودکی را با حفظ قرآن سپری 
کرد تا اینکه به دلیل اشعار لطیف خود 
وارد دربار قاجار شد و در آسمان ادب 

و فرهنگ اسامی درخشید.

س��خن گفتن درباره ی شاعری 
توانمن��د و ش��یرین س��خن چ��ون 
دهقان س�ام�ان�ی مستل�زم بررس�ی 
آثار و دل س��روده های وی اس��ت. 
روح عری��ان دهق��ان را می توان در 
دیوان ش��عر و غزل هایش به تماشا 

نشست.
دیوان شعر دهقان شامل ده هزار 
بی��ت مثنوی، غزل و قصیده اس��ت 
و یک��ی از نظری��ه پ��ردازان نظامی 
گنجوی. وی هزار دستان را در نظم 

کتاب »الف لی��ل و لیله« )هزار یک 
شب( پرداخته است. این منظومه که 
به صورت س��نگی به چاپ رسیده 
است، با »شهنشاه نامه« فتحعلی خان 

صبا قابل مقایسه است.
غزل های دهقان نمونه ای عالی 
اس��ت از ش��عر غنایی با احس��اس 
نیرومن��د و کلمات��ی ژرف ک��ه ب��ه 
خوبی در جای خود قرار گرفته اند. 
غزلهایش نشانگر روح ناخودآگاهی 
اس��ت که از زیبایی ه��ای هنری و 

ش��عری در اوج خیال پردازی سود 
جسته است.

از  خال�����ی  وی  غزلی����ات 
مضم��ون یاب��ی افراط��ی و مضامین 
متراکم است اما در عوض رگه هایی 
از ش��عر اصی��ل پخت��ه، منج��م و با 
مضم��ون در س��روده های��ش دیده 
می ش��ود. در غزلهایش صورخیال، 
آهن��گ، صدا، وزن، قافیه و صناعات 
ش��عری به خدمت گرفته شده تا از 
عش��ق بگوید و همی��ن نکته تفاوت 

بارز دهقان را با بس��یاری از شاعران 
نشان می دهد.

وی دنبال��ه رو مکت��ب »وق��وع 
گویی« اس��ت. بدین معنی که شاعر 
تجربه ش��خصی خویش را در برابر 
معش��وق مادی واقعی بیان می کند، 
گویی معشوقی است که مردم دیگر 
او را می بینن��د و برای آنها دس��ت 

یافتنی تر است.
دهق��ان در غزلی��ات خویش از 
عش��قی س��خن به میان می آورد که 

معرف تجربه ش��خصی خود اوست 
و ب��ه همین دلیل در س��خنش نوعی 
جوش و حرارت به چشم می خورد. 
دهقان در غزلیاتش فرم و محتوا را با 
فلسفه و نگرشی عاشقانه به خدمت 
گرفته و فضایی فوق العاده رمانتیک 

را پدید می آورد.
اکثر شاعران متحد القول هستند 
که مرح��وم دهقان صاحب س��بک 
نیست اما وی تابعی توانا از دو سبک 
پرطرفدار خراس��انی و عراقی است. 
چنانکه وی را در »داوودنامه« بر اوج 
پیروی از س��بک خراسانی و به ویژه 
حماسه سرایی یاد می کنند. از میدان 
مبارزه ی پهلوان با منازع حماسه ی 
داوودنام��ه با جال��وت و طالوت تا 
بیان س��جایای پسندیده داوود نوعی 
حماس��ه پهلوانی س��اخته است، به 
ط��وری ک��ه وی از عناصر تش��کیل 
دهنده حماس��ه چون اغراق، تشبیه، 
تصویرس��ازی میدان��ی، رزم، تضاد 
حق و باطل، خوبی و بدی، تناس��ب 
و... کامًا آگاهی داشته است. دهقان 
جهان را در منش��ور اشراق و عرفان 
می دید و ب��ه همین دلیل زندگی پر 
رمز و رازی داش��ت و به همین دلیل 
هم آرامگاه وی به شکلی عجیب، پر 
رم��ز و راز با معم��اری خاص و در 
خور توجه ساخته ش��ده است. وی 
در س��ال 1326 هجری در گذش��ت 
و مقبره وی در 28 کیلومتری شمال 
ش��هرکرد ق��رار دارد. آرام��گاه وی 
نزدیک پل زمان خان که بر رودخانه 

زاینده رود ایجاد شده قرار دارد.
به هر حال دهقان شاعری است 
که از صافی قرون گذشته و صاف و 

زالل شده است. روحش شاد!

فروش فیلم س��ینمایی »محاکم��ه در خیابان« به 
کارگردانی مسعود کیمیایی پس از 19 روز نمایش در 

سینماهای تهران به مرز 300 میلیون تومان رسید. 
به گزارش مهر، در آس��تانه پایان ماه پاییز و آغاز 
اکران زمستان سینمای ایران روزهای پر افت و خیزی 
را می گذراند. فیلم های »نی��ش زنبور«، »محاکمه در 
خیاب��ان« و »کتاب قانون« فروش قابل قبولی دارند و 
فیلم های اکران فرهنگی در سالن های بدون جمعیت 

رکود و سکون روزهای اکران را می گذرانند.
فیلم سینمایی »محاکمه در خیابان« به کارگردانی 
مسعود کیمیایی که در 26 سینما روی پرده رفته پس از 
19 روز نمایش 286میلیون تومان فروخته است. فیلم 
تازه کیمیایی داستان پسری است که در روز ازدواجش 

متوجه می شود همسرش به او خیانت کرده است. 
پوالد کیمیایی، محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، 
حامد بهداد و نگار فروزنده بازیگران این فیلم سینمایی 
هستند که مانند دیگر آثار کیمیایی مخالفان وموافقان 

بسیار دارد.
فیلم سینمایی »نیش زنبور« به کارگردانی حمیدرضا 
صاحمند که در 23 سینما روی پرده رفته پس از 19 
روز نمایش 410 میلیون تومان فروش داش��ته است. 
»نیش زنبور« داستان دو کاهبردار حرفه ای است که 

زندگی شان با هم پیوند می خورد. 
این فیلم کمدی پرفروش و پرمخاطب که گیشه 
پررونقی دارد، توانس��ته بیش از دیگر فیلم های روی 
پرده مخاطب جذب کند. رضا کیانیان، رضا عطاران، 
رضا داودنژاد، الیزابت امینی و مریا زارعی بازیگران 

این فیلم هستند.
فیلم سینمایی »کتاب قانون« به کارگردانی مازیار 
میری که 53 روز از اکران عمومی اش می گذرد با وجود 
حاش��یه های فراوان همچنان یکی از پرفروش ترین 

فیلم های روی پرده است. فیلم تازه میری که داستان 
ازدواج زنی مسیحی با مردی مسلمان است در قالب 
یک کمدی مفرح مس��ائل اجتماعی جامعه ایرانی را 

نقد می کند.
پرویز پرستویی، دارین حمسه، داود فتحعلی بیگی، 

نگار جواهریان و روشنک عجمیان بازیگران این فیلم 
سینمایی هستند. »کتاب قانون« که در 12 سالن روی 

پرده رفته 722 میلیون تومان فروخته است.
فیلم س��ینمایی »آقای هفت رنگ« به کارگردانی 
شهرام شاه حسینی که در 18 سالن روی پرده رفته پس 
از 74 روز نمایش در س��ینماهای تهران 294 میلیون 
تومان فروخته است. نیکی کریمی، حسن پورشیرازی، 
رضا عطاران، افسانه بایگان و مریم امیرجالی بازیگران 

این فیلم کمدی هستند.
»آقای هفت رنگ« که نسخه به روز شده کمدی 
»سازش« به کارگردانی محمد متوسانی است داستان 
دزدی اس��ت که وارد خانواده ای می شود و با فریب 
و کاهب��رداری از آن خان��واده و اهالی محل اخاذی 
می کند. اکران فیلم های فرهنگی همچنان ناامید کننده 
است. »ماه وش« به کارگردانی محمد درمنش 9 میلیون 

تومان و »پنالتی« پنج میلیون تومان فروخته اند.

زنده یاد اس��تاد فرامرز پایور در نوازندگی و 
آهنگسازی صاحب سبک و مکتبی شده بود که 
برای همیشه در تاریخ موسیقی ایران زنده خواهد 

ماند. 
ش��هرام ناظری ب��ا بیان این مطل��ب به مهر 
گفت : از درگذش��ت این استاد بزرگ موسیقی 
بس��یار متأسف ش��دم و این ضایعه اسف بار را 
به جامعه فرهنگی  و به همه مردم ایران تسلیت 

می گویم.
وی با بیان اینکه وجود و حضور استاد پایور 
در عرصه موسیقی ایران تاثیر انکارناپذیری داشته 
است افزود: استاد پایور در حقیقت جانشین بحق 
اس��تاد ابوالحسن صبا و ویراس��تار شیوه سنتور 

نوازی در ایران بود.
ناظری با اش��اره به آخرین کار مش��ترکش 
با اس��تاد پایور گفت :  من در آخرین اثر اس��تاد 
درکنارش بودم. ایش��ان حدود هفت - هش��ت 

تصنیف قدیمی را با تنظی��م خاصی آماده اجرا 
ک��رده بود وما بیش از ش��ش ماه در دفتر کارش 
در خیابان سهروردی تهران تمرین می کردیم اما 
قبل از اینکه به اس��تودیو برویم متأسفانه ایشان 
دچار بیماری ش��د و کار ما متوقف ش��د. مدتی 
بعد هنگامی که استاد بهبودی نسبی پیدا کرد من 
و اعض��ای گروه را ترغیب می کرد تا کار را در 
استودیو ضبط کنیم و با اصرار ایشان من به اتفاق 
هوشنگ ظریف، سعید ثابت،محمد اسماعیلی و 
بقیه دوس��تان و اعضای گروه به استودیو رفتیم 
اما غیبت اس��تاد پایور آنقدر س��نگین بود که ما 
نتوانس��تیم بدون حضوراستاد و بدون آن انرژی 

مثبتی که ایشان داشت کار را ضبط کنیم.
این اس��تاد آواز در ادامه با ابراز تأس��ف از 
نیمه کاره ماندن آخرین اثر استاد گفت: من پیش 
خودم نام این اثر را »آخرین اثر« گذاشته بودم و 
اینک که اس��تاد از میان ما رفته است این کار نیز 

برای همیشه نیمه تمام باقی ماند.
ش��هرام ناظری در پایان گفت: آخرین باری 
که استاد را دیدم قبل از سفر اخیرم برای اجرای 
کنس��رت بود و چند روز پیش که بازگش��تم به 
یکی از دوس��تان گفتم که می خواهم دوباره به 
دیدن استاد بروم که متأسفانه این خبر ناگوار را 
شنیدم و بسیار متأسف شدم که گوهرهای پاک 
موس��یقی ایرانی یکی یکی از دست می روند و 
افسوس که بیش��تر ما از فرصت های باقیمانده 

غافل هستیم.

کارگردان س��ینما و عض��و هیأت انتخاب 
بخش فیلم جشنواره »اصاح الگوی مصرف« 
فیلم ه��ای  چ��ون  رس��انه ای  محص��والت 
داستانی، مستند و برنامه های تبلیغاتی را عامل 
بسیارمهم و تعیین کننده ای در فرهنگ سازی 

اصاح الگوی مصرف در جامعه می داند.
به گ��زارش ایرنا، محم��د درمنش افزود : 
مس��أله مهم دیگ��ر تفاوت فیلم کوت��اه و بلند 
اس��ت. برخ��ی از فیلم های بلند ب��ا توجه به 
حساس��یت هایی که در جامع��ه وجود دارد، 
می توان��د م��ورد رویک��رد ج��دی مخاطبان 
قرار بگی��رد و در مقاب��ل در خصوص برخی 
از موض��وع ه��ای، فیلم های کوت��اه کارآمد 

ترهستند.
کارگ��ردان فیلم »م��اه وش« درباره میزان 
اثرگ��ذاری حرکت فرهنگی چون جش��نواره 
نسبت به ترویج اصاح الگوی مصرف گفت: 
هر جری��ان و فعالی��ت فرهنگ��ی، اجتماعی، 
سیاس��ی و... که قرار است در سطح جامعه به 

آن پرداخته شود قطعًا اثر گذار خواهد بود.
وی عنوان کرد به نظر من جش��نواره های 
موضوع��ی بیش از حد ظرفیتش��ان می توانند 

اقدام به فرهنگ سازی کنند.

این فیلمساز در بخشی دیگر از سخنانش 
ضمن اش��اره به موضوع های مطرح شده در 
فیلم های متقاضی ش��رکت در این جش��نواره 
خاطر نشان کرد: برخی از این فیلم ها باتوجه 
ب��ه عایق سازندگانش��ان، نس��بت به س��وژه 

اصاح الگوی مصرف ساخته شده اند.
همچنی��ن تع��دادی از این فیلم ه��ا نیز با 
پرداختن به موضوع بهینه س��ازی انرژی هایی 
چون برق، آب و گاز به هدف و پیام جشنواره 

پرداخته اند.
درمن��ش افزود: درمضم��ون این تولیدات 
جای یک نکته خالی بود، اینکه اس��تفاده بهینه 
از نی��روی انس��انی نیز باید م��ورد توجه قرار 
بگیرد. ای��ن کارگردان درب��اره ترویج اصاح 
الگ��وی مصرف از طریق س��اخت فیلم کوتاه 
عنوان ک��رد: اگر بپذیریم که س��ینما به عنوان 
یک عنص��ر تفریح و س��رگرمی می تواند در 
عین حال رس��التی فرهنگی را به ثمر رس��اند، 
در آن صورت می توانی��م به تاثیرگذاری این 

تولیدات امیدوار باشیم.
جش��نواره اصاح الگوی مصرف 25 آذر 
ماه به همت مؤسس��ه ش��هید آوین��ی برگزار 

خواهد شد.

دهقان سامانی
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