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نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی در دانشگاه 

شهرکرد 
همزمان با هفته ی پژوهش که همه ساله از 21 
لغایت 27 آذرماه در سراسر کشور برگزار می شود، در 
 راستای گسترش و ترویج روحیه ی تحقیق و پژوهش و 
فرهنگ سازی ضرورت پژوهش، نمایشگاه دست 
آوردهای پژوهش��ی استان چهارمحال و بختیاری با 
حضور دانش��گاه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی و 
دیگر دس��تگاه های اجرایی اس��تان در دانشکده ی 

کشاورزی دانشگاه شهرکرد گشایش یافت . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

میهمانی برای تمام فصول
یکی از مش��کالت مهم بین خانواده هایی که 
کودکی را ب��ه فرزندخواندگی می پذیرند، نحوه 
گفتن این واقعیت به کودک اس��ت که »او فرزند 

بیولوژیک خانواده نیست« 
با اینکه برخ��ی از خانواده ه��ا تمایل دارند 
 واقعی��ت را ب��رای فرزند خ��ود بیان کنن��د، اما 

نمی دانند چگونه و با چه شیوه ای؟ . . .

خانواده و جوان / ادامه در  صفحه   

شناسایی جوانان 
مستعد مهمترین اولویت 

فعالیت های باشگاه  
خبرنگاران جوان 

شناس��ایی جوانان مس��تعد اس��تان مهمترین 
اولویت فعالیت های باشگاه خبرنگاران جوان مرکز 

چهارمحال و بختیاری به شمار می رود . . .

فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   
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احم��د نواب در »نخس��تین طرح مدیری��ت یک روزه 
جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان با استفاده از نیروهای 
داوطلب« با اش��اره به تعداد برج های سر به فلک کشیده و 
س��ازه های کالنشهر تهران و وجود دو گسل ری و شمالی 
این اس��تان گفت: در ص��ورت بروز حادثه در این اس��تان 
وس��عت تخریب و بحران بس��یار زیاد می شود، به طوری 
که اگر س��ایر کشورها نیز بسیج شوند نمی توان به صورت 
کامل شدت تخریب را جبران کرد. وی طرح مدیریت یک 

روزه ی جمعیت هالل احمر استان را یکی از دغدغه های 
مه��م جمعیت اس��تان و از اهداف مورد توجه فدراس��یون 
جهانی صلیب س��رخ برشمرد و افزود: اس��تان اصفهان به 

عنوان جانشین و معین تهران شناخته شده است.
احمد نواب تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از امداد 
و نجات پایتخت کش��ور بر عهده ی اس��تان های همجوار 
مازندران، س��منان، قم و قزوین اس��ت و در صورت بروز 
حادثه در تهران بزرگ مس��ئولیت امداد و نجات کل کشور 

به عهده ی اصفهان است، ضمن اینکه پایتخت کشور نیز به 
صورت موقت به اصفهان انتقال می یابد.

وی در خصوص تجهیزات امداد و نجات استان اظهار 
داش��ت: در حال حاضر به ازای جمعیت هر شهرس��تان 2 
درصد تجهیزات ش��امل 22 قلم کاال در هر شهرستان انبار 
شده که هر 15 روز یکبار به صورت ملی بازرسی و به روز 

رسانی می شوند . . .

مناقصه عمومی شماره 880/1015 )نوبت دوم(

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
اندازی  راه  و  تست  نصب،  تکمیلی،  تجهیزات  تأمین  و  ساختمانی  عملیات  مناقصه:  موضوع 
تجهیزات مربوط به پروژه تعویض دو مجموعه فیدر خانه 20 کیلو ولت در پست های 63/20 

کیلو ولت تیران و دولت آباد
تاریخ و محلهای فروش اسناد مناقصه: از 88/9/17 لغایت 88/9/30 با ارائه معرفینامه و فیش 
باال، شرکت برق منطقه ای اصفهان، واحد  به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ  واریزی مربوطه 

بازرگانی و قراردادهای شرکت مهندسین دانشمند شماره تماس 0311-6251777
شماره  سیبای  حساب  به  شده  واریز  ریال   600,000 مبلغ  مناقصه:  اسناد  خرید  مبلغ 

0103189597005 بانک ملی شعبه چهارباغ باال اصفهان به نام شرکت مهندسین دانشمند
منطقه ای  برق  وجه شرکت  در  بانکی  مناقصه: ضمانتنامه  نوع تضمین شرکت در  و  مبلغ 

اصفهان بمبلغ 119,000,000 ریال 
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 88/10/14 

به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 88/10/14، سالن 

کمیسیون مناقصات ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط مناقصه:

1- دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته های نیرو و ساختمانی از معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاست جمهوری

2- دارا بودن سابقه کار مشابه در پستهای برق دار
3- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود 

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

ضمناً می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید
www.erec.co.ir                  www.tavanir.org.ir                  http://iets.mporg.ir

 وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
)نوبت دوم شماره 800/15617( )مرحله دوم(

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در نظر دارد عملیات اندازه گیری 
نفتکشها در انبار شماره 2 این منطقه را با رعایت شرایط اعالم شده ذیل به پیمانکاران 

واجد شرایط که توانایی انجام کار را داشته باشند واگذار نماید:
الف( محل اجنام کار

انبار شماره دو شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان واقع در خیابان هزار جریب
ب( شرایط متقاضیان

1. داشتن شخصیت حقوقی
2. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

3. داشتن تأیید صالحیت کار سال 88
4. ارائه گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی )کد اقتصادی(

ج( مدارک الزم
1. ارائه کپی اساسنامه به همراه آخرین روزنامه رسمی ثبت شرکت ها

2. ارائه نمودار سازمانی مشخصات و سوابق کاری اعضای شرکت به همراه کپی مدرک 
تحصیلی

3. ارائه لیست امکانات و تجهیزات شرکت در ارتباط با موضوع مناقصه
4. ارائه کلیه مدارک مندرج در فرم ارزیابی پیمانکاران )این فرم از واحد خدمات اداری 

و اجتماعی دریافت شود(
بدیهی است پس از ارائه مدارک مورد درخواست، سوابق و توانایی متقاضی از طریق 
کمیته فنی بازرگانی منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس نظر کمیته و ضوابط 
جاری، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل می گردد. لذا متقاضیان شرکت 
در فراخوان می توانند به مدت 10 روز پس از درج  این آگهی به واحد خدمات اداری 
و اجتماعی این منطقه واقع در خیابان چهارباغ باال، چهارراه نظر مراجعه و مدارک را ارائه 

نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

منطقه اصفهان

http://isfahan.niopdc.ir

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
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عکس تزئینی است

رئیس جمعیت هالل احمر استان اصفهان اعالم کرد:

 ورزشگاه فوالدشهر تا 15 بهمن انتقال پایتخت به اصفهان
تکمیل می شود

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
گفت: ورزشگاه فوالدشهر تا 15 

بهمن ماه تکمیل خواهد شد.
اصغ��ر دلیل��ی در گفتگو با 
ف��ارس در خصوص ورزش��گاه 
فوالد شهر اظهار داشت: . . .                    
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افزایش یک میلیون تنی تولید در 
فوالد مبارکه

به  صمدانی��ان  مهن��دس 
تش��ریح س��ه تجهیز اصلی و 
مهم��ی که در این پروژه برای 
ب��ار در داخل کش��ور  اولین 
پرداخت  اس��ت  شده  ساخته 
و گفت: تجهی��زات بازوهای 

نگهدارنده پاتیل ک��ه دارای دو بخش عمده بازوهای نگهدارنده و 
شاسی های باال برنده است . . .

    اقتصاد امروز / ادامه در  صفحه 3

 براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش:
مقطع راهنمایی از نظام آموزش و 

پرورش  حذف شد
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع 
رس��انی دول��ت، براس��اس 
مصوبه دیروز ش��ورای عالی 
آم��وزش و پ��رورش ک��ه با 
حضور رئیس جمهور برگزار 
شد، مقطع راهنمایی از نظام 
آموزش و پرورش حذف و 

نظام آموزش و پرورش به دو مقطع 6 س��اله ابتدایی و 6 س��اله 
متوسطه تقسیم بندی خواهد شد . . . 

    سراسری / ادامه در  صفحه 2

استاندار تهران: 
کف گیر جریان فتنه به ته دیگ خورده است

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری: 
آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی 
دانشگاهها  تغییر می یابد  



استاندار تهران: 
کف گیر جریان فتنه به 
ته دیگ خورده است 

به گزارش ایسنا مرتضی تمدن در جمع رابطین 
حوزه های حزب مؤتلفه اس��المی اس��تان تهران با 
تسلیت اهانت به ساحت حضرت امام خمینی)ره( 
به همه دوستداران امام و انقالب به خصوص ملت 
مسلمان ایران اظهار کرد: جریان فتنه کف گیرش به 
ته دیگ خورده و در 16 آذر که هیچ گونه تمهیدات 
امنیتی وجود نداش��ت در اوج حضورشان جمعیت 

این جریان به تعداد 1500 نفر رسید. 
وی اف��زود: جریان فتنه تمام قدرت خود را در 
روز دانش��جو با ارائه بیانیه و فراخوان حداکثری و 
تدارکات مختلف به صحنه آورد و سعی کرد اراذل 
و اوباش بیرون از دانشگاه را به دانشجویان متصل 

کند که موفق نشدند. 
وی تصریح کرد: هیچ لباس ش��خصی ای وارد 
دانشگاه نشد و مدیریت نظام نیز نگذاشت از دماغ 

فردی خونی بیاید؛ تا این جریان رسوا شود. 
اس��تاندار ته��ران در ادامه با بی��ان اینکه 370 
س��اعت فیلم از ش��رارت های جریان فتنه موجود 
اس��ت، تأکید کرد: فیلم چهره به چهره افراد جریان 
فتنه از زمانی که عکس امام خمینی)ره( را به دست 
دارن��د تا زمانی ک��ه آن اهانت را انج��ام می دهند، 
وجود دارد و تعجب از افرادی اس��ت که اصل این 
ضایعه را زیر سؤال برده و صداوسیما را در پخش 

آن محکوم می کنند. 
استاندار تهران افزود: پس از انتخابات به آقای 
کروبی گفتیم که بیا و حس��اب خود را از این افراد 
ج��دا ک��ن، حتی پ��س از اهانت به حض��رت امام 
خمینی)ره( به وی گفتی��م فیلم این ضایعه موجود 
اس��ت. ای��ن فیلم را به ش��ما می دهیم ام��ا پس از 
شناسایی این افراد بیا و از ملت عذرخواهی کن که 

وی نپذیرفت که حتی فیلم را نگاه کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: جری��ان فتنه از این پس 
می خواهد فعالیت های خود را به شکل زیرزمینی از 
جمله خشونت و ترورهای کور بپردازد زیرا ستون 
فقرات این جریان نفاق است و مدیریت و رهبری 

این جنبش را منافقین انجام می دهند. 
تمدن در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
الیحه هدفمند کردن یارانه ها نیز اظهار کرد: الیحه 
هدفمند کردن یارانه ها قبل از اینکه تبدیل به قانون 
شود فضای کشور را تحت تأثیر قرار داد. الیحه ای 
که امروز به مجلس ارائه ش��ده است، کار کوچکی 

نیست و چکیده کار سنگین دولت نهم است.
وی ب��ا بیان اینکه الیحه هدفمند کردن یارانه ها 
جزئی از طرح تحول اقتصادی دولت اس��ت، تأکید 
ک��رد: روزهای اول��ی که دولت نه��م خدمت مقام 
معظم رهبری رس��ید یکی از مطالبات جدی ایشان 
سامان دادن به اقتصاد کشور و معیشت مردم بود و 
به همین دلیل مسأله طرح تحول اقتصادی به عنوان 
بحث جامع و کلی مس��ائل تئوریک آن از زمان در 

دولت شروع شد. 

 براساس مصوبه شورای عالی آموزش 
و پرورش:

مقطع راهنمایی از نظام 
آموزش و پرورش

 حذف شد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، براساس 
مصوبه دیروز شورای عالی آموزش و پرورش 
که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، مقطع 
راهنمای��ی از نظام آموزش و پرورش حذف و 
نظ��ام آموزش و پرورش به دو مقطع 6 س��اله 
ابتدایی و 6 ساله متوسطه تقسیم بندی خواهد 

شد. 
بر اس��اس مصوبه دیروز همچنین دوره پیش 
دبستانی به آموزش و پرورش رسمی کشور باز 
می گردد و مقطع ابتدایی به شش سال افزایش 

می یابد. 
همچنین بر اس��اس مصوبه دیروز دوره پیش 
دانش��گاهی نیز در قالب ش��ش س��اله مقطع 

متوسطه قرار می گیرد. 
اجرای این طرح در یک دوره س��ه ساله شکل 
خواهد گرفت و زمان آغ��از اجرای این طرح 
نیز در جلس��ات آینده شورای عالی آموزش و 
پرورش مصوب خواهد شد. برنامه ریزی برای 
اجرایی شدن این طرح نیز در جلسات شورای 
عال��ی آموزش و پرورش بررس��ی و تصویب 

خواهد شد. 

 وزارت یکپارچگ��ی ک��ره جنوب��ی روز 
دوشنبه اعالم کرد این کشور خود را 

و  دارو  ارس��ال  ب��رای 
 15 ارزش  ب��ه  تجهی��زات 
میلی��ون دالر ب��رای کمک به 
همس��ایه ش��مالی خود برای 
 A مبارزه ب��ا آنفلوانزای نوع

آماده می کند. 
ویروس  ض��د  داروهای 

مانند تامیفل��و و رلنزا که ام��کان درمان پانزده 
هزار بیمار را فراهم می کند قرار است تا پایان 

سال به کره شمالی ارسال شود. 
هزینه این داروه��ا و تجهیزات را صندوق 
دولتی ویژه همکاری بی��ن دو کره تأمین کرده 

است.  کره ش��مالی روز پنجشنبه کمک سئول 
 A را ب��رای کمک به مبارزه ب��ا آنفلوانزای نوع
در این کش��ور کمونیس��تی 
پذیرفت. آلوده ش��دن شمار 
زیادی از افراد به آنفلوانزای 
H1N1 روز قب��ل از آن در 
کره شمالی اعالم شده بود. 

به گ��زارش خبرگزاری 
فرانس��ه از س��ئول،  مقامات 
کره ش��مالی در اقدام نادری روز چهارشنبه به 
م��وارد زی��ادی از آلودگی ش��هروندان خود به 
آنفلوانزای H1N1 اش��اره کردن��د که به این 
ترتیب اخباری که از کشورهای خارجی در این 

خصوص منتشر شده بود تأیید شد.

  بس��یاری از مناطق کانادا با کمبود پزش��ک 
متخصص ارتوپدی روبه رو شده است. 

با شروع فصل سرما و افزایش صدمات ناشی 
از زمین خوردن در برف، برخی بیمارستان های 
ایال��ت کبک کانادا با کمبود پزش��ک متخصص 

ارتوپدی روبه رو شده اند. 
در برخی بیمارستان ها، تنها یک پزشک باید 
به صورت بیس��ت و چهار ساعته به نیاز فزاینده 

بیماران دچار شکستگی استخوان پاسخ دهد. 
مسئوالن بهداشتی منطقه هنوز راه حلی برای 

این کمبود نیافته اند. 

  آرژانتی��ن در حالی ب��ا کاهش تعداد گاو 
رو به رو شده است که سرانه مصرف گوشت 
گاو در ای��ن کش��ور به 75 کیلوگرم در س��ال 

می رسد. 
ش��هروندان آرژانتینی در حالی این مقدار 
گوش��ت گاو را مص��رف می کنند ک��ه ناچار 
خواهند بود به س��بب کاهش تعداد گاوهایی 
که به کش��تارگاه ها ارس��ال می شود مصرف 

گوشت خود را کاهش دهند. 
در حال��ی که ب��ه نظر می رس��د واردات 
تنها راه حل جبران کمبود گوش��ت گاو مورد 
نیاز آرژانتینی هاس��ت، مردم این کشور چنین 
چیزی را نمی پذیرند و معتقدند گوش��ت گاو 
بیش از آنکه یک غذا باش��د یک فرهنگ ملی 

در این کشور به شمار می رود. 
مردم آرژانتین از اینکه صادرات گوش��ت 
گاو از کشورش��ان افزایش پیدا کرده است به 

شدت ناراحت هستند. 
یک��ی از دام��داران آرژانتین��ی می گوید: 
دام��داران انگیزه الزم را برای تحویل گاوهای 
خود به کش��تارگاه ندارند. گفته می شود یکی 
از عل��ل کاهش تعداد گاوه��ا در آرژانتین این 
اس��ت که تعداد زیادی از کش��اورزان ترجیح 
می دهند به ج��ای آنکه از زمین های خود به 
عن��وان مراتعی برای گاوها اس��تفاده کنند آنها 
را به کش��ت محصوالت پرسودتر اختصاص 
دهند. حمایت دولت از کش��ت س��ویا باعث 

کاهش ثروت حیوانی این کشور شده است.

یک روزنامه انگلیسی با بیان اینکه غرب، 
روسیه و چین را برای حمایت از تحریم های 
ش��دید تر ایران تحت فش��ار قرار داده است، 
نوش��ت: چین به هیچ عن��وان تمایلی برای به 
خطر انداختن منافع اقتص��ادی خود در ایران 

ندارد.
به گزارش ایرنا، روزنامه تایمز چاپ لندن 
در نسخه اینترنتی خود نوشت آمریکا، آلمان، 
فرانس��ه و انگلیس در جلس��ه ای که احتماالً 
روز جمعه برگزار می ش��ود، روس��یه و چین 
را برای حمایت از تحریم های بیشتر بر ایران 

تحت قشار قرار خواهند داد.
ای��ن مس��أله در حال��ی رخ می ده��د که 
جمه��وری اس��المی ای��ران پیش��نهاد مبادله 
س��وخت 3/5 درص��د با 20 درص��د را برای 
تأمین س��وخت نی��روگاه تهران اع��الم کرده 
است. انگلیس، فرانسه و آمریکا در جلسه روز 
پنج شنبه ش��ورای امنیت در خصوص اعمال 
تحریم های بیشتر بر ایران هشدار داده بودند.
جرارد اراد س��فیر فرانسه در سازمان ملل 
مدعی ش��د چنانچه جمهوری اس��المی ایران 
ب��ه فعالیت های هس��ته ای خ��ود ادامه دهد، 
م��ا قطعنامه جدی��دی علیه این کش��ور وضع 

خواهی��م کرد ودلیلی ب��رای منتظر ماندن نمی 
بینیم.

تایم��ز در ادامه نوش��ت: چین و روس��یه 
ک��ه ه��ر دو از حق وت��و در ش��ورای امنیت 
برخوردارند خواس��تار فرصت بیش��تری شده 
اند. سفیر روسیه در سازمان ملل گفته است ما 
باید صبور و آرام باش��یم و احساسی برخورد 
نکنیم، هنوز زمان برای تالش های دیپلماتیک 

باقی است.
مقام��ات غرب��ی می گوین��د بعید اس��ت 
ک��ه تحریم های ت��ازه علیه ایران در س��طح 
تحریم های فلج کننده ای باش��د که هیالری 
کلینتون پی��ش بینی آن را کرده اس��ت، اما به 
هرح��ال تصوی��ب قطعنامه ای که روس��یه و 
چنین نیز طرفدار آن باشند، پیام روشنی برای 

ایران خواهد بود.
این روزنامه اف��زود: دیپلمات های غربی، 
مس��کو را بیش از پکن نگران تهدید راهبردی 
یک ایران هس��ته ای می بینن��د. در حالی که 
روس��یه حاضر اس��ت ب��ه خاط��ر حمایت از 
تحری��م هزینه هایی پرداخت کند، چین اصاًل 
تمایل��ی به خطر انداختن منافع اقتصادی خود 

در تهران ندارد.

ــور - احمد نواب  مهین محمدپ
در »نخستین طرح مدیریت یک روزه 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان با 
استفاده از نیروهای داوطلب« با اشاره 
به تعداد برج های سر به فلک کشیده 
و س��ازه های کالنشهر تهران و وجود 
دو گس��ل ری و ش��مالی این اس��تان 
گف��ت: در صورت بروز حادثه در این 
استان وسعت تخریب و بحران بسیار 
زیاد می ش��ود، به طوری که اگر سایر 
کشورها نیز بسیج شوند نمی توان به 
صورت کامل شدت تخریب را جبران 
ک��رد. وی طرح مدیریت یک روزه ی 
جمعیت هالل احمر استان را یکی از 
دغدغه های مهم جمعیت استان و از 
اهداف مورد توجه فدراسیون جهانی 
صلیب سرخ برش��مرد و افزود: استان 
اصفهان به عنوان جانشین و معین تهران 

شناخته شده است.
احمد نواب تصریح کرد: در حال 
حاضر بخشی از امداد و نجات پایتخت 
کشور بر عهده ی استان های همجوار 
مازندران، سمنان، قم و قزوین است و 
در صورت بروز حادثه در تهران بزرگ 
مسئولیت امداد و نجات کل کشور به 
عهده ی اصفهان اس��ت، ضمن اینکه 
پایتخت کشور نیز به صورت موقت به 

اصفهان انتقال می یابد.
وی در خصوص تجهیزات امداد 
و نجات اس��تان اظهار داشت: در حال 
حاضر به ازای جمعیت هر شهرستان 2 
درصد تجهیزات شامل 22 قلم کاال در 
هر شهرستان انبار شده که هر 15 روز 
یکبار به صورت ملی بازرسی و به روز 

رسانی می شوند.
رئیس جمعیت هالل احمر استان 
با اشاره به اینکه میزان انبار تجهیزات در 
برخی از شهرستانها حتی تا 5 درصد هم 
می رسد، ادامه داد: هم اکنون امکانات 
جمعیت در تجهیزات هوایی 15 بالگرد 
و 4 دستگاه آمبوالنس می باشد که 25 
دستگاه مطابق تکنولوژی و تجهیزات 

روز استاندارد سازی شده اند.
احم���د ن���واب در خص���وص 
اختصاص یک فروند هلی کوپتر برای 
جمعیت هالل احمر استان اظهار داشت: 
هلی کوپتر در 2 سال گذشته خریداری 
شده اما هنوز احداث آشیانه ی آن در 

دست اقدام است.
وی بیان داش��ت: از دو سال پیش 
قرار بود آش��یانه ی این هلی کوپتر در 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان باشد که 
کارشناسان مربوطه وجود توفان های 
شن در این مناطق و بادهای شدید در 
َمرغ را آسیب زا برشمردند و اینک پیش 
بینی شده که این آشیانه در منطقه حصار 

شهرستان شاهین شهر احداث شود.

نواب تأخیر در مکان یابی و احداث 
آشیانه هلی کوپتر امداد جمعیت هالل 
احمر اس��تان را به گفته ی مس��ئوالن 
داشتن هوانیروز قوی ذکر کرد و گفت: 
متأسسفانه وجود آثار باستانی اصفهان 
و تأکید مسئوالن بر هوانیروز موجب 
ش��ده تا این نیاز ضروری و حس��اس 

مقفول واقع شود.
وی در پاس��خ به س��ئوالی مبنی 
ب��ر فاصل��ه تجهی��زات و امکان��ات 
جمعیت هالل احمر اس��تان نس��بت 
ب��ه اس��تانداردهای جهانی اف��زود: ما 
ب��ا اس��تانداردهای جهانی نس��بت به 
کش��ورهای در حال توس��عه از امتیاز 
باالیی برخ��وردار هس��تیم به طوری 
ک��ه در بخش تجهیزات کوهس��تانی، 
س��یالب، غواص��ی، ام��داد و نجات 
ب��ا اس��تاندارد تطاب��ق داری��م و اگر 
فاصله ای هم دیده می شود در بخش 
ساختمان ها است که وسعت تخریب 

را گسترش می دهد.
نواب تعداد اعضای جمعیت هالل 
احمر استان را 235 هزار نفر برشمرد 
و تصریح کرد: از این تعداد 200 هزار 
نف��ر جوانان زیر 29 س��ال و 21 هزار 
نفر داوطلب باالی 29 س��ال و مابقی 

امدادگر هستند.

 مع��اون برنام��ه ری��زی و نظ��ارت ش��رکت 
مادرتخصص��ی فرودگاه های کش��ور گفت: بخش 
خصوصی از 17 س��ال گذش��ته تاکن��ون حدود 60 
میلیارد تومان سرمایه گذاری در طرح های صنعت 
فرودگاهی به صورت ساخت، بهره برداری و انتقال 

)BOT( داشته است. 
احمدرضا عبدالرحیمی با بیان اینکه از س��رمایه 
گذاران با توانمندی باالی مالی و تخصصی استقبال 

می کنی��م، اف��زود: س��رمایه 
بخ��ش خصوصی  گ��ذاری 
به میزان ه��زار میلیارد تومان 
برای فاز دوم توسعه فرودگاه 
امام خمینی دردس��ت مذاکره 

است. 
وی گفت: ف��رودگاه امام 
خمینی  )ره( در افق توس��عه 
کشور بیش از 6 هزار میلیارد 
تومان بستر س��رمایه گذاری 
در حوزه های مختلف مانند 

پایانه های زیارتی، بین المللی دو و سه، مجتمع های 
کنفرانس و اقامت دارد. 

عبدالرحیمی با بیان اینکه هم اکنون 54 فرودگاه 
در کشور وجود دارد، افزود: از این تعداد فرودگاههای 
مهرآباد، مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، زاهدان و 

کرمان بین المللی هستند. 
وی با بیان اینکه هم اکنون 16 میلیون متر مربع 
فض��ای ترمینالی، باند و س��طوح داریم اضافه کرد : 
ساختمان های تشکیالتی حدود 9 میلیون متر مربع و 

فضای سبز و پارکینگ 9میلیون متر مربع است. 
عبدالرحیمی افزود : در مقایس��ه با سال گذشته 
16/36 درصد افزایش جابه جایی مسافر داشته ایم و 
امسال 195هزار و 931 نشست و پرواز هواپیماهای 
تجاری و مسافربری انجام شده که در مقایسه با سال 

گذشته 20/3 درصد افزایش داشته است. 
مع��اون برنامه ری��زی و نظارت ش��رکت مادر 
تخصصی فرودگاههای کشور گفت: در برنامه چهارم 

توسعه سال 84 مکلف شدیم 24/8 میلیون مسافر را 
در فرودگاههای کش��ور پذیرش کنیم که در همین 

سال، این رقم به حدود 24/8 میلیون نفر رسید. 
وی افزود: هدف گذاری سال 85، 26/2 میلیون 
نفر مسافر بود که ما 30/1 میلیون مسافراعزام پذیرش 

داشتیم. 
عبدالرحیمی گفت : امسال هدف گذاری 30/6 
میلیون مسافر بود که تاکنون 23 میلیون مسافر اعزام و 
پذیرش شده که درمقایسه با 8 ماه گذشته20 درصد 

افزایش داشته است. 
مع��اون برنامه ری��زی و نظارت ش��رکت مادر 
تخصصی فرودگاههای کشور با بیان اینکه شرکت 
فرودگاهها به صورت درآمد هزینه ای اداره می شود، 
افزود: این ش��رکت عالوه ب��ر مدیریت فرودگاهها 
عرض��ه خدمات ناوبری، نصب و نگهداری، اداره و 
ساماندهی هوا نوردی را براساس قوانین و مقررات 

صنعت در نظام داخلی و بین المللی برعهده دارد. 
وی با اش��اره به پیگیری 
مجدانه سند چش��م انداز در 
ش��رکت فرودگاههای کشور 
گفت: برنامه راهبردی س��ند 
در دس��ت تدوین اس��ت که 
براساس این س��ند راهبردی 
باید در س��ال 1404 شرکت 
پیش��رو در عرض��ه خدمات 
ناوب��ری و فرودگاهی منطقه 

باشد. 
عبدالرحیم��ی افزود:بهتر 
است توسعه زیر ساخت های فرودگاه ها از جمله 
تاکسی ون، مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما، آشیانه 
پرواز، کترینگ، هندلینگ، مجتمع های فرودگاهی، 
اماکن خدماتی، آموزشگاههای هوانوردی و خلبانی 
درکن��ار برخ��ی فرودگاه ها در بخ��ش خصوصی 

صورت گیرد.  
این مقام مسئول تأکید کرد: در بیشتر فرودگاه ها 
بی��ش از 110 طرح آماده س��رمایه گ��ذاری بخش 

خصوصی است.

 مدیرعام��ل ش��رکت ارتباطات 
درخواس��ت  اول(  )هم��راه  س��یار 
برخ��ی موجرین ب��رای جمع آوری 
س��ایت های هم��راه اول را عل��ت 

اختالل در شبکه اعالم کرد. 
 وحی��د صدوق��ی در حاش��یه 
دومین مراس��م قرعه کشی جشنواره 
مش��ترکان خوش حساب همراه اول 
در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی 
خبر افزود: پارسال بیش از 52 سایت 
و در ش��ش ماه نخس��ت امسال 32 
سایت تلفن همراه اول به علت تغییر 
مالکیت و یا توس��عه س��اختمانی در 
تهران جمع آوری شده و این مسأله 
برخی مش��کالت را در شبکه ایجاد 

کرده است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه توس��عه و 
نوسازی ش��بکه همراه اول به میزان 

38 میلیون مش��ترک از سال گذشته 
آغ��از ش��د، گف��ت: اکن��ون تع��داد 
مش��ترکان این ش��بکه به 35 میلیون 
افزایش یافته اس��ت و در تالش��یم با 
کمتری��ن میزان جابجایی س��ایت ها 

و تأثی��ر منفی در ش��بکه، تا یکی دو 
ماه دیگر مشکالت اختالل در شبکه 

همراه اول را برطرف کنیم. 
صدوق��ی درباره احتم��ال تغییر 
تعرف��ه با توجه به خصوصی ش��دن 

ش��رکت ارتباط��ات س��یار، اف��زود: 
هرگونه تغییر تعرفه براساس قوانین 
و مقررات انجام می ش��ود و تاکنون 
هی��چ برنامه ای در ای��ن زمینه اعالم 

نشده است. 
وی گف��ت: تغیی��ر تعرفه پس از 
تصویب مراجع نظارتی و تصمیم گیر 

اعالم می شود.
ارتباطات  ش��رکت  مدیرعام��ل 
س��یار همچنی��ن درباره مش��کالت 
تغییر نشانی مشترکان افزود: افزایش 
درخواست تغییر نشانی به علت تغییر 

پالک در تهران بوده است. 
صدوق��ی گف��ت: تغییر نش��انی 
مشترکان از طریق پایگاه اطالع رسانی 
هم��راه اول ب��ه صورت رای��گان و 
مراجعه حضوری به دفاتر ارتباطات 

سیار امکانپذیر است.

کامران دانشجو در مراسم تجلیل از برترین های 
چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور افزود: 
این تغییر بر اساس دستور رئیس جمهور بوده است 

و باید تا دو هفته آینده آماده شود. 
وی با اش��اره به اینکه نحوه ارتقا و امتیاز دهی 
به اعضای هیأت علمی دانش��گاه ها بر اساس آیین 
نام��ه کنون��ی جوابگوی نیازهای جامعه ما نیس��ت 
تصری��ح کرد: چنانچ��ه در ارتق��ای اعضای هیأت 
علم��ی، میزان طرح ه��ای کاربردی ارائه ش��ده نیز 
مورد توجه بیشتری قرار گیرد، بسیاری از مشکالت 
در بخش های صنعتی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، 

سیاسی و اجتماعی کشور برطرف می شود. 
دانش��جو اضافه ک��رد: در آیین نام��ه جدید به 
اعض��ای هیأت علمی که ب��رای گروه های موجود 
در مسائل مختلف جامعه راهکارهای عملی مناسبی 

ارائه کنند، امتیازات ویژه ای تعلق می گیرد. 
وزیر عل��وم در بخش دیگری از س��خنانش با 
اش��اره به اهمیت وی��ژه نخبگان در کش��ور افزود: 
ایران به برکت اس��الم و آموزه های دینی و به یمن 

داشته های میهنی و تاریخی خود، استعداد و ظرفیت 
جهانی را در ابعاد مختلف دارد و این جایگاه ممتاز، 
خاص��ه در عرصه علم و دانش و تحقیق و پژوهش 

بیش از سایر حوزه ها جلب توجه می کند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه نخب��گان در قبال جامعه 
حقوق و تعهداتی دارند اضافه کرد: قدردانی و تجلیل 
شایسته از نخبگان همواره در فرهنگ و تاریخ ایرانی 
بوده و هست که باید به صورت آموزش عمومی و 

برنامه های هدف گذاری شده استمرار یابد. 
دانشجو تصریح کرد: جامعه انقالبی و اسالمی 
و مردم ش��ریف و قدرش��ناس ایران نیز از فرزندان 
شایسته و نخبه خود انتظار دارند همه هوش و توان 
خ��ود را در جهت تحقق اهداف و آرمانهای دینی و 
ملی مردم این کش��ور به کارگیرند و انسجام ملی را 

سرلوحه برنامه های خود قرار دهند. 

ایرانجهان نما
رئیس جمعیت هالل احمر استان اصفهان اعالم کرد:

انتقال پایتخت به اصفهان

سرمایه گذاری 60 میلیارد تومانی بخش خصوصی در صنعت فرودگاهی  

اعالم علت اختالل در شبکه تلفن همراه اول  

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری: 

آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها  تغییر می یابد  

کره جنوبی به کره شمالی برای مبارزه با 
آنفلوانزای خوکی کمک کرد 

کانادا با کمبود پزشک متخصص روبه رو است 

مردم آرژانتین از افزایش صادرات گوشت گاو این 
کشور نگرانند 

چین تمایلی برای به خطر انداختن منافع اقتصادی 
خود در ایران ندارد

سراسری
چه خبر از پایتخت

  درحالی ک��ه ایران سال هاس��ت به عنوان 
دارنده دومین ذخایر نفتی دنیا پس از عربس��تان 
مطرح است، سایت رسمی سازمان اوپک با ارائه 

آمارهای��ی جدی��د، جایگاه 
ای��ران را به رتبه س��وم این 
ج��دول و پ��س از ونزوئال 

نزول داده است. 
س��ازمان اوپک با ارائه 
نموداره��ا و جداول��ی که 
آمارها  تازه ترین  براس��اس 
و تنظیم ش��ده تا پایان سال 
2008 میالدی است، اعالم 
کرده که عربس��تان ب��ا دارا 
ب��ودن 264 میلیارد بش��که 
ذخای��ر تثبیت ش��ده نفت 
مع��ادل 25/8 درصد ذخایر 
نفت��ی کل جه��ان، دارن��ده 
بزرگترین ذخایر نفتی جهان 

است. 
اما درحالی که چندین س��ال اس��ت ایران به 
عنوان دومین دارنده ذخایر نفتی جهان ش��ناخته 
می شود، اوپک رسماً اعالم کرده است ونزوئال از 

ذخایر نفتی تثبیت شده بالغ بر 172 میلیارد بشکه 
)مع��ادل 16/8 درصد کل ذخای��ر نفتی جهان( 
برخوردار است و دارنده دومین ذخایر نفتی دنیا 
باالتر از ایران است. در این 
گ��زارش، ذخایر نفتی ایران 
138 میلیارد بشکه و معادل 
13/4 درصد کل ذخایر نفتی 
دنیا برآورد شده که ایران را 
در جایگاه سوم این جدول 

قرار می دهد. 
کشورهای عراق، کویت 
و ام��ارات نیز ب��ه ترتیب با 
دارا بودن 11/2 درصد، 9/9 
درصد و 9/6 درصد از کل 
ذخایر نفتی دنیا، در رتبه های 

بعدی قرار دارند. 
ونزوئال پیشتر در جایگاه 
پنجم دارندگان ذخایر نفتی 
جهان قرار داشت و ذخایر 
نفت��ی این کش��ور درحدود 99 میلیارد بش��که 
ارزیابی می شد. مقامات ایرانی هنوز اظهارنظری 

درخصوص این موضوع نداشته اند. 

سقوط یک پله ای ایران در جدول دارندگان 
ذخایر نفتی
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علم و صنعت

افزایش یک میلیون تنی تولید در فوالد مبارکه
رود:  ــده  خبرنگارزاین  اصفهان- 
ناحی��ه  توس��عه  و  ط��رح  مدی��ر 
فوالدس��ازی و ریخته گ��ری مداوم 
گفت: در راستای بهینه کردن فرآیند 
ریخته گری تختال در واحد ریخته 
گ��ری ناحیه فوالدس��ازی و ریخته 
گری مداوم ش��رکت ف��والد مبارکه 
اصفهان، پروژه بهینه س��ازی ماشین 
ریخته گری شماره 2 از اردیبهشت 
م��اه 87 در قالب پروژه مهندس��ی، 
تأمین و ساخت، نصب و راه اندازی 
)EPC( ب��رای م��دت 24 م��اه به 
شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد به 
عنوان پیمانکار واگذار شد و در این 
میان، فوالد مبارکه به عنوان کارفرما 
و ش��رکت SMS- SIEMAG به 
عنوان ط��رف خارجی طرح معرفی 

شدند.
وی اهداف اصل��ی اجرای این 
پ��روژه را افزای��ش ظرفیت تولید از 
4/2 ب��ه 5/2 میلی��ون تن در س��ال، 
تولی��د فوالدهای کیف��ی و همچنین 
بوم��ی س��ازی و انتق��ال دانش فنی 
طراح��ی، س��اخت و نص��ب و راه 
اندازی ماشین ریخته گری برشمرد 
و اف��زود: افزایش به��ره وری تولید 
و کاه��ش هزینه های نگه��داری و 
تعمیرات نیز از دیگر اهداف اجرای 

این طرح است.
اشاره  مهندس صمدانیان ضمن 
به م��وارد مه��م طراحی مهندس��ی 
و اص��الح ک��ه تیم پروژه ب��ه انجام 
رسانیده اس��ت، گفت: نهایی کردن 
طرح دی��واره محفظه خن��ک کننده 
رف��ع   ،)  Cooling chamber(
ایراد در طرح س��کوی ریخته گری 
)A 035( تیر و پای��ه زیر آن، رفع 
ایرادهای نقش��ه های سکوی ریخته 
گری مربوط به س��طح پوشش��ی و 
ریل های پاتیل بر روی نوس��ان ساز 
قال��ب )oscillator (، رف��ع ایراد 
در ط��رح پای��ه موت��ور درایوهای 
س��گمنت های 6 تا 11 ب��ا توجه به 
تغیی��ر در نوع موتوره��ا، رفع ایراد 
در فونداس��یون واح��د پمپ اصلی 
در ات��اق هیدرولیک و همچنین رفع 
ایراد در پایه های اتاق هیدرولیک از 
جمله موارد مهم طراحی و مهندسی 
اصالح اس��ت که تیم پ��روژه انجام 

داده است.

مدی��ر ط��رح و توس��عه ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم به 
محور تأمین و ساخت در این پروژه 
اش��اره ک��رد و گفت: ب��ا عنایت به 
اهمیت بحث بومی س��ازی و انتقال 
دانش فنی طراحی، ساخت، نصب و 
راه اندازی ماشین های ریخته گری، 
78 درص��د از کل تجهیزات که بالغ 
ب��ر 2200 تن اس��ت و همچنین 76 
درصد از خرید کل مواد و تجهیزات 
پروژه در داخل کشور انجام پذیرفته 

که در نوع خود کم نظیر است.
مهن��دس صمدانیان به تش��ریح 
س��ه تجهیز اصلی و مهم��ی که در 
این پ��روژه برای اولین بار در داخل 
کشور ساخته شده است پرداخت و 
گفت: تجهیزات بازوهای نگهدارنده 
پاتی��ل ک��ه دارای دو بخ��ش عمده 
شاس��ی های  و  نگهدارنده  بازوهای 
ب��اال برن��ده اس��ت، یک��ی از ای��ن 
تجهیزات مهم و اصلی پروژه است 
که مواد اولیه س��اخت شاس��ی های 
ب��اال برن��ده آن ش��امل چه��ار عدد 
اس��لب ریختگی و آهنگری شده به 
از  میلیمتر   5000×1700×280 ابعاد 
جنسj 355 s 2 که برای اولین بار 
در کش��ور ب��ه روش ریخته گری و 

آهنگری تولید شده، است. 
وی افزود: وزن ذوب تهیه شده 
برای هر اسلب 35 تن و ابعاد قطعه 
آهنگری ش��ده پس از ریخته گری 
330× 1740 × 5113 میلیمت��ر ب��ه 
وزن 23 ت��ن ب��وده و در نهایت به 
دلیل اهمیت و حساس��یت کاربری 
 DIN EN 3 بر اساس اس��تاندارد
10228 با Quality class2، صد 
در صد آزمون غی��ر تخریبی امواج 

ماوراء صوتی ب��ر روی آن صورت 
گرفت��ه و مورد پذیرش واقع ش��ده 

است.
وی خاطر نشان کرد: تجهیزات 
تاندی��ش یا پاتی��ل میان��ی از دیگر 
تجهی��زات اصلی و مه��م این طرح 
اس��ت، ب��ه نح��وی ک��ه ظرفی��ت 
تاندیش ه��ای موج��ود در خط��وط 
ریخت��ه گ��ری 40 ت��ن و ظرفی��ت 
تاندیش های جدید 60 تن اس��ت و 
تأمین مواد اولیه و ساخت پاتیل های 
میانی جدید، تمامًا در داخل کش��ور 
ص��ورت گرفته اس��ت، ضمن اینکه 
نش��یمنگاه س��گمنت های 1 تا 5 که 
س��ومین تجهی��ز اصلی ای��ن پروژه 
اس��ت با ط��ول 9 ه��زار میلیمتر و 
ع��رض 4 هزار میلیمت��ر و وزن 22 
تن با دقت ابعادی ماش��ینکاری باال 
نیز برای اولین بار در کش��ور ساخته 

شده است.
مدی��ر ط��رح و توس��عه ناحیه 
فوالدس��ازی و ریخته گ��ری مداوم 
در خص��وص نص��ب و راه اندازی 
این پروژه اظهار داش��ت: با عنایت 
به انجام به موق��ع کارهای پروژه و 
تأکید مدیریت شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در خص��وص نصب و راه 
ان��دازی با کیفی��ت و پیش از موعد 
ماش��ین ریخته گری شماره 2 برای 
افزایش تولی��د، عملیات توقف 75 
روز زودتر از موعد مقرر و در تاریخ 
88/6/16 ب��رای انج��ام فعالیت های 
دمونتاژ و نص��ب و راه اندازی این 

ماشین آغاز شد.
وی اعالم کرد: عملیات دمونتاژ، 
نصب و راه اندازی ش��امل عملیات 
دمونتاژ تجهیزات ماش��ین قبلی بالغ 

بر 3200 تن و عملیات نصب شامل 
مونت��اژ تجهی��زات جدی��د بالغ بر 
4500 تن و راه اندازی آنها است که 
شرکت س��رمایه گذاری توکا فوالد 
عملیات دمونتاژ را به صورت شبانه 
روزی و ب��ه طور کام��ل انجام داده 
اس��ت و هم اکنون عملیات نصب و 

راه اندازی آن در حال انجام است.
ب��ه  صمدانی��ان  مهن��دس 
در  ش��ده  حاص��ل  پیش��رفت های 
عملیات نصب و راه اندازی اش��اره 
کرد و گف��ت: در بخش مهندس��ی 
مکانی��ک، برنام��ه پیش بینی ش��ده 
87 درصد بوده اس��ت ک��ه به طور 
واقعی 85 درصد پیش��رفت داش��ته 
اس��ت و در بخش مهندسی سیاالت 
نی��ز برنامه 79 درصد ب��وده که هم 
اکنون به رقم 80 درصد رسیده ایم. 
همچنین بخش مهندسی برق و ابزار 
دقیق نیز برنامه زمان بندی شده 81 
درصد بوده است که به طور واقعی 
82 درصد و در بخش ساختمان نیز 
برنامه 100 درصد بوده اس��ت که به 
ط��ور واقعی 100 درصد پیش��رفت 

حاصل شده است.
وی در خصوص حجم فعالیت های 
اجرایی ماشین ریخته گری 2 نسبت به 
ماش��ین 4 این واحد پرداخت و گفت: 
در بخش مهندس��ی مکانیک ماش��ین 
ریخته گری 2 با 4500 تن نس��بت به 
ماش��ین 4 که 2100 تن است، نسبت 
افزای��ش معادل 2/14 براب��ر دارد و در 
بخش مهندسی س��یاالت، مقادیر لوله 
به کار رفته در ماش��ین شماره 2 بالغ بر 
100 هزار اینچ – قطر است که نسبت 
به ماش��ین 4 با مقدار 25 هزار، نسبت 

افزایشی معادل 4 برابر دارد.
وی ادام��ه داد: نس��بت حج��م 
کابل کشی در بخش مهندسی برق در 
ماشین دو، 200 کیلومتر و در ماشین 
چهار، 38 کیلومتر اس��ت که نسبت 
افزای��ش مع��ادل 5/26 برابر اس��ت 
و در بخ��ش ابزار دقیق در ماش��ین 
ریخت��ه گری دو، 261 ع��دد تابلو و 
3863 ورودی و خروجی سیگنال به 
کار رفته اس��ت که در ماشین چهار، 
تنها 200 ع��دد تابلو و 700 ورودی 
و خروجی س��یگنال وجود دارد که 
نس��بت های افزای��ش آن ب��ه ترتیب 

معادل 13/05 و 5/52 برابر است.

رئیس مرکز ملی بهره وری ایران گفت: پس از اعالم 
س��ال 1388 به عنوان س��ال حرکت به سمت اصالح 
الگوی مصرف، مرکز ملی بهره وری ایران تالش هایی را 
در این زمینه آغاز کرد تا فهم دقیق تری از مفهوم اصالح 
الگوی مصرف به دس��ت آورد و مولفه های بهره وری 
و اصالح الگوی مصرف را شناس��ایی کند و آنها را در 

مجموعه ای به سازمان ها و نهادهای کشور ارائه دهد.
به گزارش ایسنا، محسن میرازیی در تشریح اقدامات 
انجام ش��ده در این مرکز در خصوص اصالح الگوی 
مصرف تصریح کرد: مرکز ملی بهره وری با این دیدگاه 
که میزان بهره وری در کش��ور به دلیل الگوی نادرست 
مصرف، وضعیت مناسبی ندارد برای رفع کاستی های 
نظ��ام مصرف و تحقق الگوی بهینه مصرف و با هدف 

ارتقای بهره وری، فعالیت های خود را پیش برد.
وی ب��ا بیان اینک��ه در این راس��تا، مؤلفه های این 
مرکز در جمع مدیران س��ازمان صدا و س��یما، وزارت 
جهاد کش��اورزی، س��ازمان اوقاف، بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، اس��تان قدس 
رضوی، وزارت کار و امور اجتماعی و ش��ورای اداری 
اس��تان های سراسر کش��ور به بحث و بررسی گذاشته 
شد، افزود: چالش ها و وضعیت  موجود بررسی شد و 
تحلیل و آسیب شناسی وضعیت انجام گرفت و درنهایت 
راهبردهایی که بتواند وضعیت موجود را بهبود بخشد، 

تدوین شد.
او با اشاره به اینکه در همین ارتباط یک برنامه کوتاه 
م��دت برای نهادهای فرهنگی وابس��ته به نهاد رهبری 
تدوین ش��د و یک برنامه کوتاه مدت نی��ز برای تمام 
وزارتخانه ها تنظیم شد و در اختیار معاون برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهوری قرار گرفت، ادامه داد: 
همچنی��ن در ارتباط با تدوین برنامه دراز مدت اصالح 
الگوی مصرف، کارگروهی تشکیل شد و کمیسیونی نیز 
در شورای عالی انقالب فرهنگی تحت عنوان کمیسیون 
اصالح الگوی مصرف ش��کل گرفت که تاکنون چند 
جلسه برگزار کرده است. در کمیسیون اصالح الگوی 
مصرف مجمع تش��خیص مصحلت نظام هم شرکت 
کردیم و سیاس��ت های مربوط به این طرح را پیشنهاد 
دادیم که پس از بحث و بررس��ی به تصویب رسید. در 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی این مفهوم را 
در جمع معاونان و مدیران ارائه کردیم و یک جلسه هم 

با حضور نمایندگان مجلس داشتیم.
وی اف��زود: همچنین مجموعه ای از س��رفصل ها 
برای آموزش مفاهیم مربوط به اصالح الگوی مصرف 
با همکاری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت 
و برنامه ریزی تنظیم و به تمام وزارتخانه ها و استان ها 

ابالغ شده است.
او در پاس��خ به این سؤال که پس از ارائه مؤلفه ها، 
چه راهبردهای عملی و اجرای��ی برای اصالح الگوی 
مصرف مطرح کرده اید، گفت: در برنامه کوتاه مدت باید 
تصویر روش��نی از وضعیت خود به دست می آوردیم. 

ما چارچوب ه��ا را تدوین کردیم تا دس��تگاه هایی که 
می خواهند به بحث اص��الح الگوی مصرف در حوزه 
خود بپردازند، تصویر دقیق تری از وضعیت خود داشته 
باش��ند. نکته دیگر، حرکت های اساس��ی برای اصالح 
الگوی مصرف بوده که مستلزم فعالیت های عمیق تری 

است.
میرزایی ادام��ه داد: در این ارتب��اط، تدابیر خود را 
در س��ه حیطه متمرکز کردیم؛ س��طح، زمینه سازی و 
استراتژی های زمینه ساز است. هدف از این استراتژی ها، 
اصالح زیرس��اخت هایی اس��ت که در جامعه موجب 
مصرف نادرس��ت منابع کشور می ش��ود. ما معتقدیم 
اصلی ترین مش��کل و نارسایی به زیرساخت ها مربوط 
می ش��ود و تا اصالحات در زیرساخت ها اتفاق نیفتد، 

نمی توان انتظار داشت که مصرف کشور بهینه شود.
رئیس مرکز ملی بهره وری ایران توضیح داد: هنگامی 
که نقطه اتکای بودجه  ریزی ما بر هزینه استوار است و 
دستاوردها و نتایج حاصل از کار، کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد یا در نظام جبران خدمات، دریافتی و پرداخت 
پاداش و دستمزد افراد، نسبتی با کارآیی و بهره وری آنها 
ندارد، این حرکت ها موجب تش��ویق و ترویج جریان 
مصرف نادرست می شود. بنابراین اگر بخواهیم به سمت 
مصرف بهینه برویم، در درجه نخست باید اصالحات 
ساختاری به وجود بیاوریم و زیر ساخت ها را اصالح 
کنیم. اگر تدابیر در سطوح باالتر انجام شود و به سطح 
ساختار نرسد، نمی توانیم شاهد نتیجه پایداری باشیم. 
ممکن است، اصالحات مقطعی و موقت ایجاد شود اما 

این اصالحات پایدار نخواهد بود.
میرزایی با تأکید بر اینکه در س��طح ایجاد تمایل و 
تقاض��ا، باید مصرف بهینه م��ورد تقاضای بخش های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و در سطح فرد و خانواده  
قرار گیرد، گفت: اینکه چگونه می توانیم این مفهوم را 
در حوزه تقاضای افراد و سازمان ها قرار دهیم، موضوع 
بسیار مهمی است. مطلب دیگر هم سطح توانمند سازی 

است که باید دانش مهارت  و تجربه جامعه را در سطح 
فرد و خانواده برای حرکت به س��مت اصالح الگوی 
مصرف تقویت کرد و ارتقا داد. اگر این سه نکته با هم 
به کار گرفته شوند، می توان انتظار داشت مصرف جامعه 
بهینه ش��ود. مصرف نادرست طی سال های گذشته به 
تدریج در درون جامعه نهادینه شده و اصالح آن مستلزم 

صرف زمان زیادی است.
وی در بیان وضعیت بهره وری کشور در سال پایانی 
برنامه چهارم توسعه با اشاره به این که در قانون برنامه 
چهارم توسعه آمده است که 2/5 درصد رشد اقتصادی 
کش��ور باید از محل بهره وری باشد، گفت: این تصور 
ب��ه وجود می آید که مرکز ملی بهره وری ایران باید این 
2/5 درص��د را محقق کند، در حالی که تحقق این امر 
در اختیار مجموعه ای از نظام های جامعه است و تمام 
دس��تگاه ها و س��اختارهای اجرایی باید در تحقق این 
موضوع تالش کنند. نمی توانیم انتظار داش��ته باش��یم  
نظام های تصمیم گیری، برنامه ریزی، تخصیص منابع و 
نظام جبران خدمات به هر طریقی که می خواهند عمل 

کنند و گروهی هم تنها بهره وری را افزایش دهند.
میرزای��ی ادامه داد: بهره وری در کش��ورما به دلیل 
اتکای اقتصاد به نفت، آسیب دیده است. این به معنای 
آن نیست که نفت پدیده نامناسبی است بلکه اتکای ما به 
نفت موجب شده اتکای به کسب و کار و منافع حاصل 
از کسب و کار بی اهمیت باشد و در عمل نفت جایگزین 
بخشی از درآمدهایی باشد که باید از طریق نظام کسب 

و کار به دست آید.
وی افزود: طبق آخرین گزارش��ی که تا سال 1386 
به صورت رسمی تهیه شده است، مشاهده می کنیم که 
در آن س��ال، در بهره وری نیروی کار حدود 82 درصد، 
در به��ره وری س��رمایه 37 درص��د و در بهره وری کل 
عوامل تولید 56/5 درصد از هدف نهایی برنامه محقق 
شده اس��ت. این نشان می دهد به طور متوسط به حدود 
نیمی از هدف های خود در س��ال 1386 رس��یده ایم و 

پیش بین��ی ما در س��الهای 1387 و 1388 نیز حاکی از 
کاهش این رقم  ها خواهد بود زیرا رشد سرمایه گذاری 
کمتر، کاهش قیمت نفت و وابس��تگی 40درصدی به 
نفت موجب می ش��ود ارزش افزوده کمتری را تجربه 

کنیم و متعاقب آن میزان بهره وری تنزل پیدا کند.
وی با بی��ان این عقیده که ریش��ه جامعه ما هنوز 
ب��اور ندارد که به به��ره وری نی��از دارد، گفت: به نظر 
می رس��د همه اعتقاد دارند به��ره وری موضوع خوبی 
اس��ت اما اراده واقعی برای تحقق آن در جامعه شکل 
نگرفته است. به میزانی که از نفت فاصله بگیریم، تمایل 
خود را به بهره وری نش��ان می دهی��م و به همان اندازه 
که ساختارهای اساس��ی خود مانند نظام برنامه ریزی، 
بودجه ریزی، تخصیص منابع، جبران خدمات و نظام 
تصمی��م گیری  طرح ه��ای عمران��ی را اصالح کنیم، 
می توانیم به س��مت بهره وری حرکت کنیم. تا نتوانیم 
تحول اساسی در ساختار هایمان به وجود بیاوریم، انتظار 
یک تحول اساسی در بهره وری یک انتظار واقعی نیست. 
رئیس مرکز مل��ی بهره وری ایران گفت: همان طور که 
عنوان ش��د، مهمترین تحولی که می تواند بهره وری و 
بس��یاری از سیاست ها را در کشور بهبود بخشد، تغییر 
نگاه ما به نفت اس��ت. هر عامل��ی که جایگزین کار و 
تالش در جامعه ش��ود، به خالقیت، نوآوری مدیریت 
و کیفیت آس��یب جدی می زن��د و باعث اتالف منابع 
می شود. ما به دلیل احیای نظام اقتصادی خود، نیازمندیم 
برای تأمین هزینه های جامع��ه، اتکای خود را به نفت 
کاهش دهیم و به هر میزان این کاهش بیشتر باشد، امید 

برای تحول در بهره وری بیشتر خواهد بود.
و ی در پاس��خ به این سؤال که در کارگروه تلفیق 
برنامه پنجم در خصوص موضوع بهره وری به چه نکاتی 
تصریح شده است، گفت: در این کارگروه، استراتژی ها 
را در قالب سه راهبرد زمینه سازی، ایجاد تمایل و تقاضا 
و توانمندس��ازی ها در احکام برنامه مطرح کرده ایم و 
تحلیل های��ی در این خصوص که چرا به��ره وری در 
برنامه چهارم توسعه اتفاق نیفتاد، ارائه شد. ما معتقدیم 
سیاس��ت های در نظر گرفته ش��ده در برنامه چهارم به 
صورت بسته های هماهنگ با هم ارائه نشده است. در 
این برنامه اهدافی برای بهره وری تعیین شده اما عنوان 
نشده که تحقق این هدف ها نیازمند زیرساخت ها، تمایل  

و تقاضا و توانمندسازی است.
وی اف��زود: در احکام برنامه پنجم هر س��ه راهبرد 
با هم منظور ش��ده است. نکته مهم دیگر این است که 
چگونه می توان این هدف را تحقق بخشید. مجموعه ای 
ک��ه می خواهد به��ره وری را پایش، سیاس��تگذاری و 
راهبری کند، اگر با نظام های برنامه ریزی، بودجه ریزی، 
تخصیص منابع و نظام تصمی��م گیری در بخش های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و... ارتباط نداش��ته باشد، 
مانند چرخ دنده ای اس��ت که مستقل حرکت می کند. 
بهره وری باید در جایگاهی باشد که قدرت تأثیرگذاری 

روی عملکرد واقعی سایر بخش ها را داشته باشد.

اصل 44

تغییر نگاه به نفت الزمه افزایش بهره وری
اراده واقعی برای افزایش بهره وری در جامعه شکل نگرفته  است

سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی سبب 
افزایش کارآیی می شو د

 رئیس سازمان کار و امور اجتماعی اصفهان گفت: با توجه به اینکه بهره وری در بخش خصوصی 
باالتر است سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی سبب افزایش کارآیی می شود.

مرتضی ماندنی با اشاره به اینکه اجرایی کردن اصل 44 از ضروریات کشورمان است، افزود: اجرای 
اصل 44 از موارد مهمی است که در صورت اجرایی شدن بسیاری از مباحث اقتصادی در کشور سامان 

می یابد.
وی با بیان اینکه دولت نمی تواند هم بر مباحث کشور نظارت داشته باشد و هم بر امور اقتصادی 
توجه داش��ته باشد، اظهار داشت: دولت باید به وظایف نظارتی و حاکمیتی بپردازد و امور بازرگانی و 

تجاری را به بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی اصفهان تصریح کرد: اصل 44 نظارت ویژه دولت بر بخش های 

دیگر نظارتی را ایجاد می کند.
ماندنی با اش��اره به اینکه در صورتی که امور اقتصادی به بخش اقتصادی واگذار شود، دیگر امور 
کشور نیز بهتر اجرا می شود، بیان داشت: در صورتی که ساختار زیرپوشش و حمایت دولت کوچک تر 

شود با کیفیت بهتری به نظارت و اجرای وظایف خود در حیطه کشور می پردازند.
وی با اشاره به اینکه البته باید در نظر داشت که این فرآیند، فرآیندی نیست که یک شبه اجرا شود، 
گفت: اجرایی ش��دن اصل 44 با توجه به فرامین مقام معظم رهبری می توانس��ت سرعت بهتری برای 

اجرایی شدن به خود بگیرد.
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی اصفهان ادامه داد: البته در زمینه بخش خصوصی و واگذاری ها به 

بخش غیردولتی فعالیت هایی انجام شده است.
ماندنی با بیان اینکه در ابتدا یکسری مقاومت ها برای واگذاری به بخش خصوصی ایجاد شده است، 

خاطرنشان کرد: در چند ماه اخیر این مباحث تشریح و اجرایی شده و سرعت بهتری یافته است.
وی با اشاره به اینکه توسعه و ایجاد اشتغال نیز با اجرایی شدن اصل 44 بهتر اجرا می شود، اضافه 

کرد: حفظ اشتغال و تأمین اعتبارات به دولت نیز بهتر ارائه می شود.

 فوالدگر: اجرای اصولی اصل 44 دغدغه مهم 
دولت باشد

رئیس کمیس��یون اقتصادی اصل 44 گفت: محور قرار دادن سیاس��ت اصل 44 و اجرای صحیح و 
اصولی آن باید جز اصلی ترین موارد اقتصادی این دولت باشد. حمیدرضا فوالدگر با اشاره به اینکه دولت 
دهم باید به زمینه های اقتصادی توجه ویژه داشته باشد، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ای که کشور 

دارد باید تالش دولت برای رفع این مشکل باشد.
وی با بیان اینکه توجه به سخنان رهبر معظم انقالب در مورد مسائل اقتصادی باید در رکن برنامه های 

دولت دهم قرار گیرد، اظهار داشت: اقتصاد در جامعه زمینه ساز بسیاری از موارد و مسائل است. 
رئیس کمیسیون اقتصادی اصل 44 مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: محور قرار دادن سیاست 

اصل 44 و اجرای صحیح و اصولی آن باید جزء اصلی ترین موارد اقتصادی این دولت باشد. 
وی افزود: برای اجرا شدن اصل 44 باید عالوه بر واگذاری سهام مدیریت ها نیز به بخش خصوصی 

واگذار شود و تصدی دولت نیز کم شود. 
فوالدگر به حرکت کردن و رس��یدن به افق چشم انداز 20 ساله اشاره کرد و بیان داشت: رسیدن به 
جایگاه اصلی در منطقه که الزمه آن رفع موانع کسب و کار، رفع موانع تولید و بازکردن فضای بخش غیر 

دولتی است باید مد نظر قرار گرفته شود. 
وی با بیان اینکه رهبر فرزانه انقالب نیز بسیار بر رسیدن به افق چشم انداز 20 ساله و اجرایی کردن 
اص��ل 44 تأکید دارند، افزود: حضور حقیقی بخش خصوصی در میدان و کاهش تصدی دولت نیز از 
مواردی بود که ایشان الزم می دانستند. رئیس کمیسیون اقتصادی اصل 44 مجلس شورای اسالمی گفت: 
اجرای طرح تحول اقتصادی نیز باید به صورت صحیح و با در نظر گرفتن تمام جوانب در نظر گرفته 
ش��ود. وی با بیان اینکه نباید طرح تحول اقتصادی تنها به هدفمند س��ازی یارانه ها محدود شود، اظهار 

داشت: باید در این طرح به موارد دیگر آن نیز توجه شود. 
فوالدگر اضافه کرد: ابالغ برنامه پنجم و حرکت به سمت افق چشم انداز باید با اولویت قرار دادن 

سیاست اقتصادی کشور و مبارزه با تورم و بیکاری باشد. 

معاون توسعه اشتغال وزارت کار 
خبر داد:

اختصاص 2500 میلیارد 
تومان به بنگاه های 

زودبازده توسط دو بانک 
دولتی

حمی��د حاجی عبدالوهاب در گفتگو با فارس با 
اش��اره به س��همیه ابالغی بانک ملی برای بنگاه های 
زودبازده در سال جاری، اظهار داشت: این بانک 15 
هزار و 800 میلیارد ریال تا پایان س��ال جاری برای 
طرح های جدید بنگاه های زودبازده اختصاص داده  

است.
وی ادامه داد: در همین راستا بانک کشاورزی 10 
هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است و برای 
تخصی��ص اعتبار بانک صنعت و معدن، وزارت کار 

در حال رایزنی است.
به گفته معاون س��رمایه انسانی و توسعه اشتغال 
وزارت کار بانک ه��ا موظف هس��تند ب��ه طرح های 
سال های گذشته تسهیالت پرداخت کنند و فقط سه 
بان��ک فوق اعتبار به طرح های جدید تا پایان س��ال 

اختصاص خواهند داد.
وی در مورد شائبه تشکیل سازمان ملی مهاجرت 
توس��ط وزارت کار در آین��ده گفت: در حال حاضر 
چنین موضوعی مطرح نیست و فقط در هیأت دولت 
تصویب ش��ده که در وزارتخانه  ها با توجه به بحث 
ضرورت تقویت روابط بین الملل، پستی تحت عنوان 

قائم مقام یا معاونت در وزارتخانه ها تشکیل شود.
عبدالوه��اب افزود: موض��وع و جای��گاه امور 
بین الملل در بعضی وزارتخانه ها وجود دارد که باید 

جایگاه آن ارتقا یابد.
مع��اون وزیر کار خاطرنش��ان ک��رد: عنوان این 
مصوبه توسط دولت ابالغ شده و شرح وظایف آن بر 
اساس کارایی هر وزارتخانه ابالغ خواهد شد که این 
مصوبه در راستای حضور قوی تر در بحث ارتباطات 

خارجی و بین الملل است.
به گفته عبدالوهاب این پست در وزارت کار، به 
عنوان معاونت هماهنگی امور بین الملل خواهد بود 
که احتمال دارد جایگزین دو معاونت »امور فرهنگی 
و اجتماعی« و »مجلس، حقوقی و بین الملل« خواهد 
بود که بستگی به نظر معاونت ریاست جمهوری در 

این خصوص دارد.
معاون س��رمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت 
کار در مورد واگذاری اشتغال اتباع خارجی به بخش 
خصوصی تصریح کرد: بخش هایی از امور مربوط به 
اتباع خارجی به کاریابی ها واگذار می شود و به عنوان 
کفیل وزارت کار خواهند بود که دستورالعمل آن در 

حال تهیه است.
وی افزود: بحث اعزام نیرو به خارج از کشور توسط 

کاریابی های بخش خصوصی ساماندهی می شود.

 صندوق های سرمایه گذاری قابلیت نقدشوندگی 
روزانه را دارند

نکته ممتاز صندوق های س��رمایه گذاری  این اس��ت که سرمایه گذاران در این صندوق در 
صورت تمایل در پایان هر روز معامالتی، می توانند به مدیر صندوق مراجعه و سرمایه گذاری 

خود را بر اساس قیمت روز به نقد تبدیل کنند.
به گزارش روابط عمومی و بورس اوراق بهادار تهران، س��ید روح اهلل حسینی مقدم، ضمن 
بیان مطلب فوق افزود: صندوق های س��رمایه گذاری مش��ترک، نهادهایی هس��تند که با فروش 
واحده��ای س��رمایه گذاری خود به مردم، وجوهی را تحصیل و آنه��ا را در ترکیب متنوعی از 
اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های مالی دیگر 
س��رمایه گذاری می کنند و خریداران واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها، به نسبت سهم خود، 

بخشی از مالکیت صندوق را به دست می آورند و در سود به دست آمده شریک خواهند بود.
 وی تصریح کرد: سرمایه گذاران با خرید گواهی یا واحد »صندوق مشترک« نیازی نیست 

خود را درگیر تحلیل در بازار اوراق بهادار کنند.
ویژگی ها و مزایای صندوق های سرمایه گذاری

کارشناس تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران،  اقبال عمومی در جهان به صندوق های 
س��رمایه گذاری مش��ترک را به دلیل وجود خصوصیات و عملکرد این قبیل صندوق ها ارزیابی 
کرد و اظهار داش��ت: یکی از مهمترین ویژگی این صندوق ها نقدش��وندگی است و از آنجا که 
صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابلیت بازخرید را دارند، از این رو نقدشوندگی آنها نسبت 

به همه اوراق بهادار موجود باالتر است.
وی گف��ت: یک��ی از خصوصی��ات صندوق های س��رمایه گذاری مش��ترک، س��ادگی در 

سرمایه گ�ذاری ب��رای س�رمایه گذاران ج�زء، مبتدی و غیرحرفه ای است.
وی مدیری��ت حرف��ه ای، تنوع س��رمایه گذاری، مدیریت حرف��ه ای در صندوق ها، کاهش 
هزینه های خرید و فروش سهام صندوق های سرمایه گذاری مشترک نسبت به خرید و فروش 

مستقیم سهام را از دیگر عوامل اقبال آنها دانست.
انواع صندوق های سرمایه گذاری

 حسینی مقدم فعالیت صندوق های مشترک را در دو بخش جداگانه بلندمدت و کوتاه مدت 
مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: صندوق های مشترک بلندمدت بیشتر در زمینه سهام و اوراق 
بهادار با درآمد ثابت )مانند اوراق مش��ارکت ( فعالیت دارند که جزئی از بازار س��رمایه هستند. 
صندوق های مش��ترک کوتاه مدت نیز شامل صندوق های مشترک بازار پول هستند که تعدادی 

مشمول مالیات و برخی معاف از مالیات می شوند.
ارزش خالص دارایی ها یا NAVصندوق سرمایه گذاری

حس��ینی مقدم ادامه داد: ارزش خال��ص دارایی )NAV( اصطالحی اس��ت که هم برای 
شرکت های سرمایه گذاری و هم برای صندوق های سرمایه گذاری مشترک به کار می رود که بیان 
کننده ارزش دارایی های صندوق در هر لحظه اس��ت و در پایان روز از طریق س��ایت شرکت، 

اطالع رسانی می شود.
 نحوه عملکرد

وی افزود: هر صندوق سرمایه گذاری مشترک  باید امیدنامه )چشم انداز( صندوق شامل اهداف 
و اش��کال س��رمایه گذاری، هزینه ها، نحوه فروش و بازخرید س��هام صندوق و سایر موارد را به 
س��رمایه گذاران بالقوه و عموم ارائه کند، کلیه عملیات صن��دوق در چارچوب امیدنامه به انجام 

خواهد رسید
صندوق ها بدون صف فروش

کارش��ناس بورس تهران تصریح کرد: با توجه به ویژگی های بورس تهران و وجود تجمع 
برای خرید و فروش سهام در ساعات معامالتی، مشارکت در این صندوق ها نه با صف فروش 

و خرید متوقف و نه درگیر توقف نماد معامالتی می شود.
واحدهای س��رمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مش��ترک به طور مستقیم از صندوق یا 
کارگزار صندوق خریداری می ش��ود، همچنین گواهی صندوق س��رمایه گذاری مشترک قابل 

بازخرید توسط مدیر صندوق است.
حسینی مقدم در پایان به صندوق های سرمایه گذاری مشترک در کشور اشاره و خاطر نشان 
کرد: در حال حاضر بیست صندوق سرمایه گذاری مشترک در کشور فعال است که مدیریت آن 
را شرکت های کارگزاری و مؤسسات تأمین سرمایه به عهده دارند. یک صندوق سرمایه گذاری 

نیز در اوراق با درآمد ثابت فعالیت می کند.
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اصفهان – خبرنگار زاینده رود: رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی در همایش یک روزه کلینیک های 
گیاه پزشکی بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت 
ایجاد فضای اعتمادسازی بین تولید کنندگان بخش 
کشاورزی و کلینیک های گیاه پزشکی گفت: تولید 
محصول و غذای س��الم برای تمام جوامع بس��یار 
مورد توجه می اس��ت و این مهم تأکیدی بر نقش 
کلینیک ها در افزایش محصول سالم در واحد سالم 

را نیز بارز می کند.
نریمانی افزود: برقراری بیمه مس��ئولیت خاص 
کلینیک گیاه پزش��کی و توجه به تولی��دات پایدار 

کشاورزی باید در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.
در ادام��ه ی ای��ن همایش مدی��ر حفظ نباتات 
س��ازمان جهاد کش��اورزی تصریح کرد: در سطح 
استان 70 کلینیک گیاه پزشکی با تعداد بیش از 200 
نفر کارش��ناس مشغول فعالیت هستند که بیشترین 
تعداد این کلینیک ها به ترتیب در شهرس��تان های 

اصفهان، فالورجان، برخوار و میمه فعال هستند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گیاه پزشکی 
بخش خصوصی همچنین مسائل مالی و قراردادی را 

عمده ترین مشکل این انجمن برشمرد و خاطرنشان 
کرد: در صورت تأمین مس��ائل مادی کلینیک های 
گیاه پزشکی می توانند طی یک فصل کاشت به طور 
شایس��ته تعهدات خود را در س��طح استان به انجام 
برسانند. سعید نوری با اش��اره به ضرورت اجرای 
طرح هدفمند ک��ردن یارانه ها ادامه داد: در صورت 
اجرای درست این طرح در مجموع باعث بهداشت 

و سالمت تولیدات مزارع و باغات کشاورزی استان 
و جامعه خواهد شد.

وی اضاف��ه کرد: نق��ش عم��ده کلینیک های 
گیاه پزش��کی درمان آفات گیاهی از قبیل قارچ ها، 
ویروس و باکتری اس��ت و راهه��ای مبارزه بعد از 
انجام اقدامات آزمایش��گاهی روی مزارع و باغات 

است.

با توجه به اینکه معاینه فنی اتوبوس های سطح 
شهر بر اساس دس��تورالعمل وزارت کشور بر عهده 
س��ازمان پایانه های اس��تان است متأس��فانه تا کنون 
معاینه فنی اتوبوس های شهر اصفهان به صورت تمام 
مکانیزه انجام نشده این در حالی است که معاینه فنی 
اتوبوس های این کالنش��هر در سال جاری از سوی 

شهرداری به شکل نیمه مکانیزه صورت گرفته است.
رئیس ستاد معاینه فنی خودروهای شهر اصفهان 
در اینباره گفت: تا کنون هیچ یک از اتوبوس های شهر 
اصفهان به صورت مکانیزه معاینه فنی نشده و مباحث 
مربوط به ایمنی اتوبوس ها، آلودگی، عیوب ظاهری، 
کمک فنرها و ترمز آنها به این ش��کل بررسی نشده 

است.
دکتر جمشید جمشیدیان تأمین ایمنی تردد وسایل 
نقلیه عمومی از جمله اتوبوسها را یکی از دغدغه های 
مهم مدیریت شهری برشمرد و افزود: طبق دستورالعمل 
وزارت کشور شهرداری متولی معاینه فنی خودروهای 
سبک و نیمه سبک است و سازمان پایانه های استان 
این وظیفه را بر عهده دارد و به نظر می رس��د معاینه 
فنی خودروهای سنگین شهری به خصوص اتوبوس 

و مینی بوس شهری مقفول واقع شده است.
وی با تأکید بر اینکه الزم است تدابیری از سوی 
وزارت کش��ور برای معاینه فنی اتوبوس های ش��هر 
اصفهان اتخاذ شود تصریح کرد: شهرداری اصفهان در 
این رابطه اظهار نظر مستقیمی را با شورای هماهنگی 
حمل و نقل استان داشته تا تمهیداتی برای معاینه فنی 

مکانیزه اتوبوسهای شهر اصفهان در نظر گرفته شود.
رئیس س��تاد معاین��ه فنی خودروهای ش��هر از 
اختصاص اعتبار جهت راه اندازی خط مکانیزه معاینه 
فنی اتوبوسهای شهر اصفهان از سوی وزارت کشور 
خبر داد و اظهار امیدواری کرد: تا ش��هریور ماه سال 

آینده این خط راه اندازی خواهد شد.
جمشیدیان با اشاره به انجام معاینه فنی اتوبوسهای 
سطح شهر توسط شهرداری به صورت نیمه مکانیزه 
اع��الم کرد: معاینه فنی اتوبوس ه��ا به صورت تمام 
مکانیزه به منظور افزایش ضریب ایمنی بسیار مهم و 

مستلزم ساز و کار اساسی است.
وی ادام��ه داد: در مراک��ز معاینه فن��ی مکانیزه، 
اتوبوس��ها، به طور کامل و دقی��ق از نظر ترمز، میزان 
فرمان، چراغ، کدری دود خروجی از اگزوزها، روغن 
سوزی، وضعیت الس��تیکها، برف پاک کن، آینه ها، 
س��المت شیش��ه ها و موارد دیگر مورد بررسی قرار 

می گیرد بنابراین شهروندان با خیال راحت تر با این 
وسیله نقلیه عمومی سفر می کنند.

جمشیدیان به ایستگاههای معاینه فنی خودروهای 
سنگین در خارج از شهر اصفهان اشاره و اظهار کرد: 
فاصله این ایستگاهها از شهر بسیار دور است به همین 
دلیل معاینه فنی اتوبوس های ش��هر اصفهان امکان 

ندارد.
وی از رایزنی با بخش خصوصی جهت معاینه فنی 
اتوبوس های سطح شهر اصفهان به صورت مکانیزه 
سخن به میان آورد و گفت: هنوز این مرکز راه اندازی 
نشده و امید است هر چه سریعتر برای سرویس دهی 

اتوبوس های این کالنشهر به بهره برداری برسد.
رئیس ستاد معاینه فنی خودروهای شهر به دریافت 
برچسب معاینه فنی خودروهای سبک به صورت غیر 
مجاز هشدار داد و افزود: با توجه به اینکه دریافت این 
برچسب کار آسانی نیست برخی از رانندگان با مراجعه 
به مراکز معاینه فنی حاش��یه شهر و شهرهای اقماری 
این کالنشهر برچسب معاینه فنی به صورت بصری 
دریافت می کنند لذا این امر لطمه شدیدی به محیط 

زیست شهر اصفهان وارد می کند.
جمش��یدیان تأکید کرد: الزم است دستگاههای 
دیگر به غیر از شهرداری به این نکته توجه کنند که با 
فرا رسیدن فصل سرما و وارونگی هوا میزان آالینده ها 
در این شهر افزایش می یابد بنابراین صدور برچسب 
معاینه فنی خودرو باید به صورت اصولی و مکانیزه 

صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تأکید کرد: 

ایجاد فضای اعتمادسازی بین تولید کنندگان بخش 
کشاورزی و گیاه پزشکی

رئیس ستاد معاینه فنی خودروهای شهر اصفهان:
تاکنون اتوبوس های شهر به صورت مکانیزه معاینه فنی نشده اند 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان 
چهارمحال و بختیاری در دانشگاه شهرکرد 

گشایش یافت
ــهرکرد – خبرنگار زاینده رود: همزمان با هفته ی پژوهش که همه ساله از 21 لغایت 27  ش
 آذرماه در سراسر کشور برگزار می شود، در راستای گسترش و ترویج روحیه ی تحقیق و پژوهش و 
فرهنگ سازی ضرورت پژوهش، نمایشگاه دست آوردهای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری 
با حضور دانشگاه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی و دیگر دستگاه های اجرایی استان در دانشکده ی 
کش��اورزی دانشگاه ش��هرکرد گشایش یافت و دستگاه های ش��رکت کننده، آخرین دستاوردهای 

پژوهشی و فناوری خود را در 24 غرفه ی این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.
دکتر اس��ماعیل اسدی رئیس دانشگاه شهرکرد، در مراسم افتتاحیه ی این نمایشگاه با اشاره به 
حضور خوب بخش صنعت در این نمایشگاه گفت: یکی از استراتژی های دانشگاه تقویت ارتباط 
بین دانشگاه و صنعت است تا با تعامل بین دانشگاه و صنعت و با شناخت این دو نهاد از یکدیگر 

مراوده ی علمی مناسبی جهت رشد علم و صنعت شکل گیرد.
دکتر اسدی همچنین به تأثیرات مثبت این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: محققان در این نمایشگاه ها 
با مشاهده ی دستاوردهای بخش صنعت نیازهای آنها را خواهند شناخت و با ایجاد زمینه ی تحقیقات 

کاربردی که امروزه شدیداً نیاز کشور است موجبات پیشرفت کشور فراهم خواهد شد.
رئیس دانشگاه شهرکرد نمایشگاه هفته ی پژوهش سال جاری را نسبت به نمایشگاه های مشابه 
سال های قبل مطلوب تر دانست و گفت: اگر نمایشگاه دائمی دستاوردهای پژوهشی تشکیل شود 
قطعاً تأثیر گذار تر خواهد بود. دکتر اسدی در ادامه افزود: نباید کاری بدون پژوهش انجام شود زیرا 
برای انجام هر کار اصولی ضرورت دارد که تمام زوایای کار س��نجیده ش��ود و این زمانی مشخص 

می شود که کارها بر مبنای تحقیق و پژوهش انجام شود.
ش��ایان ذکر اس��ت این نمایش��گاه در طول هفته ی پژوهش از س��اعت 8 الی 16:30 پذیرای 

بازدیدکنندگان خواهد بود.

قدردانی استاندار چهارمحال و بختیاری از 
کارکنان اداره کل راه و ترابری

شهرکرد – خبرنگار زاینده رود: استاندار چهارمحال و بختیاری در آیین بهره برداری از 6/5 
کیلومتر از چهار خطه شهرکرد-  تونل رخ – اصفهان به پاس قدردانی از تالشها و زحمات مدیر کل 
و همکاران راه و ترابری لوح تقدیر اهدا کرد. آقای مهندس صادقی استاندار چهارمحال و بختیاری در 
آیین بهره برداری از چهار خطه شهرکرد- اصفهان با اشاره به فعالیت های چشمگیر اداره کل راه و 
ترابری در تمام فصول سال به ویژه طرح راهداری زمستانه و نگهداری راهها، همچنین احداث چهار 
خطه ها و آسفالت و احداث راههای روستایی که در سخت ترین شرایط آب و هوایی در سرمای 
30 درجه زیر صفر و گرمای طاقت فرسای تابستان برای ایمن کردن راهها برای استفاده کنندگان از 
راه انجام وظیفه می کنند، شایسته تقدیر و تشکر می باشند. وی گفت: احداث چهار خطه ها در استان 
در دولت نهم و دهم از افتخارات اداره کل راه و ترابری است. صادقی با اهداء لوح تقدیر از مدیر کل 

و کارکنان راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری تقدیر کرد.

افتتاح شبکه گازرسانی به شهرک سیمرغ از توابع 
خورزوق در شهرستان برخوار

 استان اصفهان
عملیات اجرایی طرح گازرسانی به شهرک سیمرغ 

از توابع خورزوق استان اصفهان به پایان رسید.
طی مراسمی طرح گازرسانی به شهرک سیمرغ از 
توابع خورزوق با حضور مهندس طغیانی مدیرعامل 
شرکت گاز اس��تان اصفهان، حجت االسالم حسینی 
نماینده مجلس ش��ورای اسالمی برخوار و جمعی از 

مسئوالن و اهالی محل افتتاح شد.
این گ��زارش حاکی اس��ت اج��رای عملیات 3 
 هزار متر خط تغذیه شبکه، 26 کیلومتر شبکه توزیع 

پلی اتیلن و 3 هزار متر شبکه توزیع فوالدی و همچنین ساخت و نصب یک مورد ایستگاه TBS از 
جمله عملیات اجرایی این طرحها است.

 در پایان یادآور می ش��ود هزینه های عملیات اجرایی و کاالیی این طرحها در شهرک سیمرغ 
2 میلیارد و 500 میلیون تومان اعالم شده است.

کاهش 22 درصدی سرانه مصرف گاز طبیعی 
در استان چهارمحال و بختیاری طی هشت ماهه 

نخست سال جاری 
ــهرکرد – خبرنگار زاینده رود: بررس��ی ها  ش
نشان می دهد فعالیت های انجام شده در زمینه فرهنگ 
س��ازی و اصالح الگ��وی مصرف در کاهش س��رانه 
مصرف انرژی گاز در استان و مدیریت این حامل، بیش 

از پیش مؤثر واقع شده است.
مهندس اسماعیل هیبتیان مدیرعامل شرکت گاز 
استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بیش از 99/79 
درصد جمعیت شهری و 53 درصد جمعیت روستایی 
این اس��تان زیر پوشش گاز طبیعی قرار دارند، تصریح 

کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته مصرف سرانه گاز هر خانوار ساکن در استان چهارمحال و 
بختیاری از 446 مترمکعب در ماه، در سال 1386 به کمتر از 330 مترمکعب در ماه در سال 87 رسیده 
است و این مهم بنا به دالیلی از جمله فرهنگ سازی، تجهیز سامانه های اندازه گیری، افزایش سطح 
آگاهی و دانش مشترکان در خصوص راههای صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی و از همه مهم تر 

همکاری صمیمانه آنها تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه متوسط مصرف روزانه گاز طی 15 روز نخست آذر 5257700 مترمکعب بوده است، 
اظهار داشت: مصرف گاز طی آبان ماه جاری 101/563 میلیون مترمکعب بوده است که این میزان مصرف بیش 

از 2 میلیون مترمکعب کاهش مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته )103/108( را نشان می دهد.
وی همچنین مصرف گاز طبیعی در 8/5 ماه نخست سال جاری را 541/8 میلیون مترمکعب دانست 
و با اش��اره به جذب 8736 مش��ترک در هشت ماهه نخست سال اظهار داشت: این میزان مصرف در 

مقایسه با مصرف مدت مشابه سال گذشته )433/3( از رشدی 25 درصدی برخوردار است.
مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با مقایسه سرانه مصرف در هشت ماهه اول سال 
جاری با سال 87 گفت: متوسط سرانه مصرف ماهانه در هشت ماهه نخست امسال 164/23 مترمکعب 
بوده اس��ت که این میزان مصرف 36/52  مترمکعب کاهش سرانه مصرف ماهیانه را نسبت به سرانه 
ماهیانه مدت مشابه سال قبل )200/75 مترمکعب( نشان می دهد. وی در ادامه اظهار داشت: پیش بینی 

می شود مصرف گاز طبیعی تا پایان سال 88 به 1200 میلیون مترکعب برسد.
مهندس هیبتیان همچنین با اعالم آمادگی الزم برای خدمت رسانی به مشترکان در فصل زمستان، 
ضمن اشاره به عملیاتی شدن طرح همیار گاز با همکاری سازمان آموزش و پرورش در مدارس استان 
گفت: از آنجا که بخش عمده گاز در بخش خانگی مصرف می شود و بیشتر حوادث نیز در همین بخش 
اتفاق می افتد، دانش آموزان می توانند به عنوان اعضایی تأثیر گذار در خانواده ها نقش بسزایی در کاهش 

مصرف و حوادث ناشی از کم توجهی به موارد ایمنی داشته باشند.
مهندس هیبتیان تصریح کرد: هماهنگ��ی الزم با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با 
هدف نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از منابع انرژی و انتقال این فرهنگ از طریق دانش آموزان 

به خانواده ها انجام شده است.

رئیس بنیاد مسکن فریدونشهر:
47 میلیارد ریال تسهیالت 
برای مقاوم سازی مسکن 

فریدونشهر هزینه شد
رئیس بنیاد مس��کن فریدونشهر گفت: تاکنون 47 
میلیارد و 360 میلیون ریال تسهیالت مقاوم سازی مسکن 
برای 470 خانوار در شهر و روستای این شهرستان هزینه 

شده است.
حس��نعلی کریمی درگفتگو با فارس اظهار داشت: 
تاکنون تهیه طرح هادی در 11 روس��تای این شهرستان 
انجام شده است که شامل روستاهای میدانک اول، میدانک 
دوم، دهسور سفلی و علیا، بادجان، تهلگی، بهرام آباد، مصیر، 
اسالم آباد، راچه، چغیورت و سیبک فریدونشهر بوده است 
که میزان اعتبارات این طرح ها نسبت به سال های گذشته 

تا 116 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: بر اس��اس اعتبارات مناطق محروم، 
اس��تانی و م��ازاد طرح ه��ادی تاکنون در روس��تاهای 
میالگرد، چقادر، بزمه و نهضت آباد فریدونشهر اجرا شده 
و در برخی از روستاها در حال حاضر عملیات اجرایی 

این طرح ادامه دارد.
رئیس بنیاد مسکن فریدونش��هر اضافه کرد: حدود 
250 میلیون ریال تسهیالت حوادث غیرمترقبه بر اساس 
درخواست ها و کارشناسی از موقعیت و تکمیل پرونده به 50 

خانوار واجد شرایط در این شهرستان پرداخت شده است.
کریمی با اش��اره به ماده 133 سنددار کردن اماکن 
روس��تایی تصری��ح ک��رد: در این مورد بنیاد مس��کن 
فریدونش��هر نس��بت به ص��دور 150 جلد س��ند در 
روستاهای چقا، خویگان، سیبک و خمسلو اقدام کرده 
است که تهیه نقشه واحدهای مسکونی روستاهای چقا 

و خویگان در دولت نهم انجام شده است.
وی اف��زود: هش��ت نف��ر ناظر فنی روس��تایی در 
فریدونش��هر فعالیت می کنند که بر ساخت و سازها و 

تمام اماکن روستایی این شهرستان نظارت دارند.

رئیس دادگستری اردستان:
8 شعبه حل اختالف در 

اردستان فعال است
رئیس دادگس��تری اردس��تان گفت: هشت شعبه 

شورای حل اختالف در این شهرستان فعالیت می کند.
مجید اعالیی نیا در گفتگو با فارس به پیشرفت 90 
درصدی ساختمان مجتمع شورای حل اختالف شهر 
اردستان اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت همکاری 
مسئوالن این شهرستان در زمینه انشعابات مورد نیاز در 

آینده نه چندان دور شاهد افتتاح این مجتمع هستیم.
وی ب��ا بیان اینکه ح��وزه فعالیت این مجتمع تنها 
منحصر به شهر اردستان و شعبه های موجود در شهر 
اردستان اس��ت، افزود: امیدواریم بتوانیم با همکاری و 
مساعدت مسئوالن شهرستان در تمام نقاط شهرستان 

چنین مجتمع هایی را برای رفاه حال مردم ایجاد کنیم.
رئیس دادگستری اردستان از ارجاع ماهانه 35 تا 40 
درصد از پرونده های وارده به دادگس��تری شهرستان به 
ش��ورای حل اختالف خبر داد و گفت: زمان رسیدگی 
به پرونده ها در ش��عب حل اختالف زیاد نیست و تنها 
ممکن است در شعبه های مرکز شهرستان نسبت به دیگر 
ش��عبه های زمان رسیدگی به پرونده ها زیاد باشد اما در 
مقایسه با دادگستری اصالً قابل قیاس نیست و پرونده ها 

به سرعت و با دقت در حال رسیدگی است.
اعالیی نیا با بیان اینکه هیچ شکایت و حرفی مبنی بر 
جابه جایی پرونده یا باند بازی در شوراهای حل اختالف 
نداشتیم، تصریح کرد: اگر چنین مسأله ای به وجود بیاید 
و یا حتی ش��ائبه آن نیز وجود داش��ته باشد با شدت و 

قدرت با آن برخورد می شود.

کارگاه آموزشی زعفران در 
طرقرود نطنز

نطنز – خبرنگار زاینده رود: با توجه به فرا رسیدن 
فصل برداش��ت زعفران در دهستان طرقرود به همت 
کارش��ناس امور زنان مدیریت ترویج س��ازمان جهاد 
کشاورزی استان و میزبانی مرکز ترویج و خدمات جهاد 
کشاورزی طرقرود کارگاه آموزشی زعفران به مدت یک 
روز برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که کارشناسانی 
از مدیریت ترویج سازمان، مراکز ترویج شهرستانها و 
مدیران عامل شرکتهای تعاونی تولید و بهره برداران از 
مناطق دیگر استان همچون شهرستان های کاشان، آران 
و بیدگل، دهاقان، زرین شهر، برخوار و میمه و اصفهان 
حضور داشتند نکات علمی و تجربی و شیوه های اجرا، 
کاشت، داشت و برداشت و زمان مناسب آبیاری زعفران 
توسط هر کدام از کاشناسان و بهره برداران بیان شد که 
مورد توجه شرکت کنندگان در این کارگاه قرار گرفت 
و همچنی��ن مدعوین و کارشناس��ان به بیان تجربیات 
پرداختند که مورد اس��تقبال حاضران ق��رار گرفت. در 
ادامه از مزرعه کشت زعفران در روستای باغستان پایین 
طرقرود بازدید به عمل آمد و کارشناسان و مدعوین از 
نزدیک با نحوه برداشت و مراحل جداسازی زعفران از 
گل، دستگاههای خش��ک کن و خشک کردن و بسته 
بندی آن آشنا شدند. این کارگاه آموزشی با حضور 49 

نفر از کارشناسان و بهره برداران تشکیل شد.

مدی��رکل تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان 
گفت: با پیگی��ری این اداره کل تاکنون چهارهزار 
و 500 هیأت مذهبی در اس��تان شناس��ایی و ثبت 

شده است.
حجت االسالم والمسلمین سید حسین بهشتی 
ن��ژاد، ه��دف از این اقدام را س��اماندهی و ایجاد 
هماهنگ��ی بین هیأت های مذهب��ی عنوان کرد و 
افزود: ب��رای اکثر هیأت های ثبت ش��ده، مجوز 

فعالیت صادر شده و بقیه درحال اقدام است.
وی همچنین از برگزاری انتخابات هیأت های 
مذهبی در 21 شهرس��تان استان خبر داد و گفت: 
برگزاری انتخابات مداحان و جلسه های توجیهی 

و آموزش��ی از دیگر برنامه های این اداره کل در 
سال جاری است.

مدیرکل تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان به 
ماه محرم اش��اره و خاطرنش��ان کرد: امس��ال نیز 
برنامه های ویژه برای بزرگداش��ت این مناسبت 

مهم پیش بینی شده است.
وی برگزاری گردهمایی مسؤالن هیأت های 
مذهب��ی و دومین کنگره ش��عر عاش��ورایی را از 
جمله این برنامه ها ذکر کرد و اظهار داشت: بیش 
از یک هزار اثر از ش��اعران در زمینه آثار آیینی و 
عاشورایی به دبیرخانه این کنگره ارسال شده که پس 

از داوری دراختیار مداحان قرار خواهد گرفت.

حجت االس��الم بهش��تی نژاد با بیان اینکه ما 
وارث فرهنگ عاش��ورایی هس��تیم، بر ضرورت 

حفظ و نگهداری آن تأکید کرد.
وی که برای شرکت در گردهمایی هیأت های 
مذهبی اردس��تان به این شهرستان سفر کرده بود، 
خواس��تار دق��ت بیش��تر هیأت ه��ای مذهبی در 
برگ��زاری آیینهای عزاداری ش��د و گفت: باید از 
ام��وری که عزت و عظمت عاش��ورا را مخدوش 

می کند، جلوگیری کرد.
وی در پای��ان از اع��زام بی��ش از ی��ک هزار 
روحانی به شهرس��تانها برای تبلیغ دین و ترویج 

فرهنگ عاشورا خبر داد. 

پروانه ساختمانی در بافت 
تاریخی کاشان با50 درصد 

تخفیف صادر شد
معاون معماری و شهرسازی شهرداری کاشان، از تخفیف50 درصدی 
هزین��ه صدور مج��وز 178 پروانه ی س��اختمانی در باف��ت قدیمی این 

شهرخبر داد.
»سیدعلی صالحی« درگفتگو با ایرناگفت: این تعداد پروانه ساختمانی 
در مس��احت11 ه��زار و117 مترمربع صادر ش��ده ک��ه 910 مترمربع آن 

تجاری و 17 هزار و 216 متر مربع آن مسکونی است.
وی ه��دف ازاعطای این تس��هیالت را حفظ و احی��ای بافت قدیمی 
شهر کاش��ان عنوان کرد وافزود: هزینه مجوز صدور پروانه ی ساختمانی 
در بافت قدیم این ش��هر بیش از دو میلیارد و500 میلیون ریال بود که با 

اعمال تخفیف50 درصدی این مبلغ به نصف قیمت کاهش یافت.
صالحی، از بافت قدیمی کاش��ان به عنوان یکی از سرمایه های اصلی 
این شهر نام برد و تشویق ساکنان بافت قدیم برای سکونت در این بافتها 

را ضروری دانست.
وی اجرای مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت قدیمی، 
ارتقای مناسبات و ارتباطات متناسب با میراث شهرسازی کشور و استان، 
اس��تفاده از فناوری روز در چارچوب طرحهای نوس��ازی و ساماندهی و 

فاصله گرفتن از حاشیه نشینی را از مزایای این طرح برشمرد.
بیش از 550 هکتار از وسعت شهر کاشان جزء بافت قدیم و تاریخی است.

       فرهنگسرای خانواده برگزار می کند
چگونه می توان جزء افراد 

برتربود
خبرنگار   – ــان  اصفه
همای��ش  رود:  ــده  زاین
»چگ��ون����ه می ت���وان 
ج��زء اف��راد برت��ر بود؟« 
پنجش��نبه هفت��ه ج��اری 
خانواده  فرهنگس��رای  در 

برگزار می شود.
آرزوه��ای  از  یک��ی 
ب��زرگ بش��ر رس��یدن به 
موفقیت و برتر بودن بوده 
و ب��ه همین منظور در این 

راه به ابزارهای مختلفی متوسل شده است.
یکی از مهم ترین این ابزارها ش��نیدن سرگذشت بزرگان این مسیر و 

استفاده از راهکارهای آنها است.
در همین راستا فرهنگسرای خانواده اقدام به برگزاری همایش هفتگی 

خود با عنوان »چگونه می توان جزء افراد برتر بود؟«کرده است.
گفتنی اس��ت این همایش روز پنجشنبه ساعت 15/30 الی 17 برگزار 

خواهد شد.

چهارهزار و 500 هیأت مذهبی در استان اصفهان 
به ثبت رسید

کاشان

اردستان

اصفهان

اردستان
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ــده رود: بر اثر  ــهرکرد – خبرنگار زاین ش
برخورد یک دس��تگاه کامیون با عاب��ر پیاده، در 

شهرکرد عابر پیاده کشته شد.
چند روز پیش در شهرکرد بر اثر برخورد یک 

دستگاه کامیون زباله کش شهرداری با عابرپیاده، 
وی به ش��دت دچار جراحت شد. این گزارش 
حاکی اس��ت فرد صدمه دیده توس��ط مأموران 
اورژانس و نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل 

و تحت درمان قرار گرفت.
متأسفانه شدت جراحات وارده به فرد صدمه 
دیده به حدی بود که تالش پزشکان برای درمان 
وی مؤثر واقع نش��د و او جان خود را از دس��ت 

داد.
علت وقوع این حادثه، توسط کارشناسان در 

دست بررسی است.

شهرکرد – خبرنگار زاینده رود: با تالش 
مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
چهارمحال و بختیاری، 11 دستگاه موتورسیکلت 

سرقتی کشف و ضبط شد.
پلی��س آگاه��ی فرماندهی انتظامی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، طرح عملیاتی استانی، با 
هدف شناسایی و کشف وسائط نقلیه سرقتی در 
تعمیرگاه ها و پارکینگ ها را به مدت سه روز به 

مرحله اجرا گذاشت.
این گزارش حاکی است؛ پس از اجرای این 
طرح تعداد 11 دس��تگاه موتورسیکلت سرقتی 

کشف و ضبط شد.
گفتنی اس��ت، در ای��ن رابطه، دو س��ارق 
دس��تگیر و پس از تش��کیل پرونده ب��ه همراه 
موتورسیکلت های کشف شده، تحویل مراجع 

قضائی شدند.

ــگار زاینده رود:  بر اثر  بروجن – خبرن
برخورد یک دس��تگاه کامیون با یک دس��تگاه 
س��واری پی��کان، در جاده بروجن ب��ه »قلعه 
ممکاء« ش��ش نفر کشته و زخمی شدند. پیرو 
اعالم مرکز فوریتهای پلیس 110 در خصوص 
ی��ک فقره تصادف، در ج��اده بروجن به قلعه 
مم��کاء، مأم��وران کالنت��ری 13 »بلداج��ی« 
بالفاصله در محل حاضر و مش��خص شد، بر 

اثر برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه 
س��واری پی��کان چهار نفر سرنش��ین خودرو 
سواری پیکان به همراه رانندگان هر دو وسیله 

نقلیه دچار جراحت شده اند.
این گ��زارش حاک��ی اس��ت: مصدومان 
حادثه توس��ط مأم��وران اورژانس و نیروهای 
ام��دادی به بیمارس��تان انتق��ال یافته و تحت 

درمان قرار گرفتند.
متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو سواری 
پیکان، به دلیل ش��دت جراحات وارده فوت 

کرد و درمان سایر مجروحان ادامه دارد.
اگر چه بی احتیاطی در رانندگی و سرعت 
باال تأثیر بسزایی در وقوع این حادثه دلخراش 
داشته اما علت اصلی آن توسط کارشناسان در 

دست بررسی است.

حادثه

جامعه
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افقی:
 1- خداوند عالم، کتاب شکسپیر

2- سوره ای در قرآن کریم، شهر پل کارون، نام دیگر 
پتاسیم 

3- یار مجنون، سریالی با بازی دانیال حکیمی و محرابی 
و طهمورث، گل همیشه بهار

4- اس��ب قاصد، فیلم امیر قویدل، باز، واحد س��طح، 
رود روسی

 5- رادع، شرف، نادرست، این نه،
 6- کتاب مرحوم جالل آل احمد، بازیکن س��ابق تیم 

استقالل
 7- نت موس��یقی، درخت جدول، نماز بدون وضو، 

شهر فستیوال فیلم، جهت 
 8- تعمیر خرابی ها، شالوده، عدد اول، تعجب زنانه 

 9- سر فوتبالیست، بله پوتین، سیاهرگ، خوردنی لنگر 
انداختنی 

 10- پس��وند مالکیت، تش��خیص دهندگان کیفیات 
روحی، نغمه و سرود هندی 

 11- کتاب لورکا، مردم آزار، دینداری، شما و من
12- رمق، چای خارجی، هگمتانه، وسیله کپی 

13- پرنده سعادت، آدم نشده، عالمت جمع، درخت 
انگور، تازه 

 14- شجاعت، آزاد کننده 
 15- اولین رق��م، فرکانس، کتاب گورکی، نیمه مانع  
16- بعد خارجی، کوشش، یازده، همگانی تر، سرحد 
17- برادر س��لم و تور، از فیلمه��ای جاودانه چارلی 

چاپلین، مقصود 
 18- نام کوچک ماندال، خباز، شماره پشت پرونده

 19- مددکاران، کشف انریکو فرمی
عمودی:

 1- مکت��ب حقیقت گرائی، کارگردان دو زن، واکنش 
پنجم و افسانه آه 

 2- ش��الوده، فیلم بیادماندنی جان فورد با بازی جان 
وین، پوست سیاه درختان 

 3- دانشمند بزرگ، مجرد، رطوبت، نام آذری، جبون  
4- لجن ته حوض، جدید، عنصر شیمایی، نیمه اتمی، 

عضوی در صورت، ستم 
 5- برادر ابوی، هزیمت لشکر دشمن، سترون و نازا، 

توانایی جسمی 
 6- س��ریالی با بازی خوروش، طهمورث و اسماعیل 

محرابی، غوزه پنبه، مرد را بخشنده سازد
 7- قند ش��یر، رمان تاگور، دریا، خودرویی کوچکتر 

از مینی بوس 
 8- مهربانی، افسانه گو، نصف، غار 

 9- سازمان جهانی پست، خوب رفتار، هیأت پارسیان  
10- در حال نالیدن، ستاره، بله نه چندان مؤدبانه، قرقره 

بزرگ 
 11- زندگی کن، اشاره به دور، بنیانگذار تئوری نور، 

کوه نوح
 12- قورباغه درختی، عدل، بعد از این

 13- عددی فرد، فیلم داریوش فرهنگ با بازی کریمی، 
پرستویی و شکیبائی، همه جا او را به نیکی یاد می کنند، 

ناشنوا 
 14- صراط، منها، زغال س��نگ، نان گاز زده، خرس 

عرب، آموزگار مکتب 
 15- میوه ای ش��یرین و خوشمزه، بله خارجی، ماده 

نیست، کتاب شاتوبریان، آینه 
 16- خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، شاهکاری از 

اکیرو کوروساوا، آداب و رسوم 
 17- کتابی مشتمل بر دویست داستان از نویسندگان 

ایرانی از انتشارات هوش، راندمان 
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حل جدول شماره 163

شماره 164

بی احتیاطی در رانندگی حادثه آفرید

حادثه رانندگی در شهرکرد یک کشته به دنبال 
داشت

کشف 11 دستگاه موتورسیکلت سرقتی
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شور و شوق در محیط کار

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی کشور است

نمی دان��م این اصطالح »مدیریت زم��ان« را چه 
کس��ی انداخت س��ر زبان ها ولی واقعیت این است 
که ما اصاًل نمی توانیم زم��ان را مدیریت کنیم. یعنی 
هیچ کس نمی تواند. زمان، به اختیار هیچ بنی بش��ری 
درنیامده و نمی آید؛ همیش��ه راه خ��ودش را می رود. 
س��رعتش هم ثابت است. ما اگر خیلی زرنگ باشیم، 
خودم��ان را مدیریت می کنیم و گلیم مان را از بس��تر 
زمان بیرون می کش��یم. سخت است اما می شود. اول 
باید قاتلین بالفطره اوقات خودمان را بشناسیم؛ بعدش 
برنامه ریزی کنیم برای غلبه بر آنها. قاتلین بالفطره زمان 
البته یکی دوتا نیستند، خیلی زیادند و تازه در آدم های 

مختلف و شرایط مختلف، متغیرند.
 ول��ی اگر بخواهی��م چندتا از مهم تری��ن  آنها را 

فهرست کنیم، می رسیم به اینها:
ــادن در تله مدیریت بحران: مدیری که    افت
دم به دقیقه مجبور است مدیریت بحران کند، حتی اگر 
از همه بحران ها به س��المت عبور کند، مدیر موفقی 
نیست چون یکی از ویژگی های مدیر موفق این است 
که بحران ها را پیش بینی کند و نگذارد پیش بیایند. اگر 
پیش��اپیش به بحران ها فکر نکنید، آنها به شما حمله 
می کنند و نمی گذارند آب خ��وش از گلویتان پایین 
برود. پس به جای این که آتش را زود خاموش کنید، 

نگذارید حوزه تحت مدیریت تان آتش بگیرد.
ــن نبودن اهداف شخصی و حرفه ای:    روش
این یکی از بزرگ ترین مش��کالتی است که وقت  را 
می س��وزاند؛ هم در زندگی شخصی، هم در زندگی 
حرفه ای. آنهایی که به همه کارهای شان می رسند، هر 
روز می دانن��د که قصد دارند در طول ش��بانه روز چه 
کار کنند. تکلیف ش��ان معلوم است. ولی ما بیشترمان 
خیال می کنیم تعیین اهداف زندگ��ی ، از آن کارهای 
سالی یکبار اس��ت؛ در حالی که روشن نبودن اهداف 
در زندگی ش��خصی و حرفه ای باعث می شود بیشتر 
وقت  آدم صرف چیزهایی بشود که چندان اهمیتی در 

زندگی  اش ندارند.
ــئولیت بیش از حد توانایی: با    پذیرش مس
یک دست شاید بشود دو تا هندوانه را هم برداشت اما 
ده تا را مطمئناً نمی شود. هر آدمی اگر یکی دو هندوانه 
را بردارد و س��الم به مقصد برساند، نسبت به آنهایی 
که چندین و چند هندوانه برمی دارند و هیچ کدامش را 

سالم به مقصد نمی رسانند، کار مؤثرتری انجام داده.
  خروس های بی محل:  از این 7 کلمه بترسید: 
»ببخش��ید، می توانم یک دقیقه وقت ت��ان را بگیرم؟« 

یادگیری مهارت »نه« گفتن � البته مؤدبانه اش � تمرین 
می خواهد.

ــران: یکی از  ــه دیگ ــض کار ب ــدم تفوی   ع
مهم ترین ابزارهای مدیریتی همین اس��ت که کارها و 
اختیارات م��ان را خوب به دیگران تفویض کنیم. اگر 
مدیریت می کنی��م و در مجموعه تحت مدیریت مان 
کسی هست که می تواند در حد 80 درصد خودمان از 
عهده کاری برآید، آن کار باید به او تفویض شود. این 
باعث می شود ما به عنوان یک مدیر، فرصت و فراغت 
بیش��تری برای برنامه ریزی ها و نظارت های حیاتی و 

مهم ترمان پیدا کنیم.
ــط کار و  ــب بودن محی ــلختگی و نامرت   ش
زندگی: کارکردن در یک محیط ش��لخته و بی نظم و 
حتی کار کردن پش��ت میزهای شلوغ و درهم برهم، 
باعث کندی کار واتالف وقت می شود. مرتب کردن 
میز کاری و هر چیزی را سر جای خودش گذاشتن، 
توصیه ساده ای است اما تا دل تان بخواهد مهم است.

  تعلل در انجام کارها: دست دس��ت کردن و 
کار امروز را به فردا انداختن، معموالً ریش��ه اش عدم 
قاطعیت است و ضعف تصمیم گیری. البته وقت تان را 
ه��م ضایع می  کند. برای غلبه بر این قاتل بالفطره هم 

باید آموزش دید و تمرین کرد.
ــه« گفتن: خس��ته  و کوفته،  ــی در »ن   ناتوان
دارید از سر کارتان برمی گردید و به این فکر می کنید 
که امش��ب باید تا صبح روی یک پ��روژه ای که قرار 

اس��ت فردا تحویلش بدهید، کار کنید. اما وسط فکر 
و ذکرتان، یکی از دوستان تلفن می کند: »امشب بریم 
سینما؟!« می خواهید بگویید »نه«، اما می ترسید دلش 
بشکند یا دلخور ش��ود یا چیزی توی همین مایه ها. 
این ترس هم از آن ترس های قاتل است. قاتل بالفطره 

زمان!
ــات بی فایده: مدی��ران ضعیف معموالً    جلس
وقت زیادی را در جلس��ات می گذرانند، وقت کمی 
را در برنامه ری��زی و تفک��ر برای پیش��رفت صرف 
می کنند و وقت بسیار کمی را هم به پیگیری اهداف و 
نقشه های خودشان اختصاص می دهند. مدیران موفق، 
برعکس اند. قاتلی��ن بالفطره زمان را هنوز می ش��ود 
فهرس��ت کرد و شمرد اما بگذارید این لیست سیاه را 
همین جا ببندیم و برویم سراغ روش  های غلبه بر این 

قاتلین بالفطره:
1- هدف گیری: خیلی از ما ممکن اس��ت خوب از 
وقت مان استفاده نکنیم فقط به این خاطر که برای مان 
روش��ن نیست می خواهیم از کجا به کجا برویم. یک 
توصیه: اهداف ذهنی و کیفی را بگذارید کنار. هدف 
یعنی یک هدف قابل اندازه گیری، زمان بندی ش��ده و 
معقول؛ مثاًل :من می خواهم در کنکور سال بعد شرکت 
کنم و در رشته مهندسی مکانیک قبول شوم، تا 5 سال 
دیگر با ش��خص مورد عالقه ام ازدواج کنم، تا 8 سال 
دیگر خانه بخرم و... تعیین لیست های واضح و دقیقی 
به این ش��کل، همراه با گام برداری به س��وی اهداف، 

طبق همی��ن برنامه ریزی ها، یعنی مدیریت زمان. البته 
بای��د در تعیین هدف های مان واقع بین باش��یم؛ یعنی 
حس��اب آرزوهای دورو دراز را از هدف های معقول  
جدا کنیم؛ وگرنه س��رخورده می شویم و راه به جایی 

نمی بریم.
2- فرار از تله: همیشه برای این سؤال، وقت مناسبی 
است: »مهم ترین کاری که در این لحظه می توانم انجام 
بدهم، چیس��ت؟« خیلی از کاره��ا فوری و ضروری 
به نظر می رسند اما هیچ اهمیتی ندارند. باید مواظب 
باش��یم به تله آن کارها نیفتیم. مشکالت و بحران ها 
همیشه هستند. برای این که به تله شان نیفتیم، باید آنها 

را پیش بینی کنیم و جلوی وقوع شان را بگیریم.
ــزی: بدون طرح و برنامه نمی توانیم به  3- برنامه ری
هدف های مان برس��یم. خیلی ها هس��تند که می دانند 
در زندگی چه می خواهند اما طرح و برنامه درس��تی 
برای رس��یدن به خواسته هایشان ندارند و فقط بیشتر 
و بیش��تر کار می کنند. برنامه س��االنه و ماهانه  مان را 
بای��د هر روز مرور و ارزیابی کنیم: »چقدر به اهداف 
س��االنه و ماهانه م��ان نزدیک تر ش��ده ایم و چقدر از 
زمان  تعیین ش��ده مان برای رسیدن به آن اهداف، باقی 

مانده؟«
4- تنظیم لیست ABC : خوب است برای خودمان 
یک لیست ABC درست کنیم. A یعنی آن کارهایی 
که باید همین امروز انجام بدهی��م. بنابراین کارهای 
 B .را باید هر روز بازنویس��ی و به روز کنیم A گروه
 C یعنی کارهایی که باید در طول هفته انجام بدهیم و
یعنی کارهایی که باید در طول ماه انجام شود. لیست 
ABC را بای��د در پایان هر روز ارزیابی کنیم و میزان 
موفقیت مان را بسنجیم و فاصله  را با هدف های ساالنه 

و ماهانه مان تخمین بزنیم.
5 ترکیب کردن کارهای ظاهراً بی ربط: این دیگر 
به خالقیت تان مربوط می شود. اگر می توانید در یک 
زم��ان واحد، دو کار را با هم و به خوبی انجام بدهید، 
آن دو کار را ب��ا هم ترکیب کنید. تلفن زدن در حال 
تماشای فوتبال، مرور لیست ABC روزانه در حالی 
که یک سریال تلویزیونی را هم می یبنید و نمی بینید، 
ضبط کردن حرف های اس��تاد با واکمن یا موبایل یا 
MP3 در کالس درس و گوش کردن به آن حرف ها 
با هدفونی که در گوش  دارید در حالی که در تاکسی 
نشسته اید و دارید به خانه برمی گردید. بد نیست اگر 
یک روز بنش��ینید و لیستی هم برای کارهای تلفیقی 

روزمره تان تنظیم کنید.

ــازمان کار -  ــتغال و امور اجتماعی س احمدرضا پرنده، معاو ن اش
کارکنان یک س��ازمان و کارگران یک ش��رکت دوست دارند حس کنند 
چه کس��ی هس��تند و کاری که انجام می دهند چه اهمیتی دارد. در حال 
حاضر حداقل 60 درصد وقتمان را در محیط کار می گذرانیم و این کار 
را برای ارتباط برق��رار کردن با آنچه در جهان حائز اهمیت می پنداریم 

انجام می دهیم.
ما می خواهیم از خودمان و کارمان و اعمالمان برداشت خوبی داشته 
باش��یم، کارکنان و کارگران دوست دارند در جایی کار کنند که احساس 
کنند مورد عالقه هستند، تمجید می شوند و مورد توجه هستند نه اینکه 

در آنجا تحقیر شوند، نادیده گرفته شوند یا کم ارزش تلقی شوند.
هر کس��ی عمیقاً دوس��ت دارد به کاری بپردازد که شاد، پرمفهوم، با 
ارزش و برخوردار از مهارت باش��د و تمایز به وجود آورد و باالخره هر 

کسی دوست دارد که این جمله را بشنود: متشکرم، تو از بقیه متمایزی.
سفر را آغاز کنید

ضمن اینکه سفر خود را با شور و شوق در کار، قلمرو و عزت نفس 
و روح در محیط کار آغاز می کنید، می خواهیم از تمایل، مس��ئولیت و 
مسئولیت پذیری شما در باز کردن ذهن خودتان و احساس شدن توسط 

آنان که می خواهند گرد شما جمع شوند تشکر کنیم.
اینکه یک کارمند یا کارگر باشید یا یک مدیر متوسط، یک مدیر برنامه 
ریز ی��ا یک مدیرعامل، این موقعیت را خواهید داش��ت که محل کاری 

شادتر، کامل تر و واقع بینانه تر ایجاد کنید.
قدرت تحسین

مدیران موفق به این علت موفق هس��تند که قدرت قدردانی از هنر 
دیگران را یاد گرفته اند، این یکی از دالیلی است که کارکنانشان احتماالً 
آن��ان را رهبرانی محبوب می دانند فقط با آنها بودن احس��اس خوبی به 
ش��خص می دهد چون شما می دانید که مورد قدردانی قرار گرفتن دور 

از دسترس نیست.
تحس��ین کردن، فقط قدردانی کردن از کاری اس��ت که افراد انجام 
می دهند، واژه »خوب« گرچه برای قدردانی مورد استفاده قرار می گیرد 
ولی اثر آن کم است، تحسین خود را با به کار بردن کلمات دیگری چون 

»عالی«، »جالب«، »کامل«، »خالق« و امثال آن گسترش دهید.
»وقتی باعث می شوم دیگران احساس خوبی نسبت به خودشان پیدا 

کنند، من هم نسبت به خودم احساس خوبی پیدا می کنم.«
با ارائه یادداشت به دوستان و کارکنان خود روحیه ساز باشید و ایجاد 

گرمی و اطمینان بدهید.
اغلب چند سطر با کالم تحسین آمیزی باعث شده یک روز حتی یک 

زندگی را از این رو به آن رو کند.
بعضی ها به جای یادداش��ت تحسین آمیز از تلفن استفاده می کنند، 
البته اش��کال تلفن کردن این اس��ت که اثری از آن باقی نمی ماند، برای 
تقویت روحیه، نوشتن یادداشت اثر بخش تر است، چیزی است که باقی 

می ماند و بیشتر از یک بار می توان آن را خواند و نگه داشت.
نوش��تن یک پیام مثبت را به همکاران در هر روز عادت دهیم، اگر 
فقط روی یک کاغذ کوچک یا گوشه نامه یادداشتی مثبت نوشته و برای 
همکاران بفرستیم، در واقع مهمترین دقایق روز را صرف کاری می کنید 

که روحیه آنهایی را که برای شما خدمت می کنند باال می برید.
اغلب افرادی که ما واقعاً دوستشان داریم نمی دانند ما نسبت به آنها 
چه احساسی داریم. بیشتر وقتها فکر می کنیم که من حرف انتقادآمیزی 
نگفته ام، چرا باید حرف مثبتی بزنم؟ ما فراموش می کنیم که انسانها به 
تقوی��ت مثبت دائمی نیاز دارند، در حقیقت م��ا به آنها عادت می کنیم. 
نوش��تن نامه هایی که روحیه را ب��اال می برد، دلها را گرم می کند به چه 
چیزی نیاز دارد؟ فق��ط دیدگان عاری از خودخواهی و عالقه مند بودن 

برای اینکه قدردانی خود را ابراز داریم.
موفق ترین افراد در این کار کسانی هستند که:

1- صادق هستند. )هیچکس از تعریف دروغ خوشش نمی آید(.
2- معموالً کوتاه می نویسند. 

3- صریح هستند.
4- خودانگیخته هستند، این کار به آنها طراوت و شوق می بخشد که 

در ذهن خواننده مدتها باقی می ماند. 
وقتی مداد و کاغذ در دس��ترس نداشته باش��یم، خودانگیخته بودن 
مش��کل می ش��ود از این جهت بهتر است همیشه کاغذ و مداد حتی در 

مسافرت هم در دسترس داشته باشیم.
در اطرافتان چه کسی مستحق یک یادداشت تشکرآمیز یا تأیید است؟ 
یک همس��ایه، مس��ئول کتابخانه، یک خویشاوند، ش��هردار، همکارتان، 
سرپرست و مدیریت سازمان شما؟ پس شروع به نوشتن یادداشت کنید. 
در مورد تعریف و تمجیدهایتان سختگیری نکنید، صفات تفضیلی چون 
»بزرگترین«، »زیرکترین«، »زیباتری��ن«، »معتمدترین« و »متخصصترین« 
باعث می شود همه ما احساس خوبی پیدا کنیم. حتی اگر تعریف های 
ما کمی فراتر از واقعیت باش��د به خاطر داشته باشید که انتظارات اغلب 
والدین رویاهای برآورده ش��ده اند. انس��انهای خ��وب از اینکه دیگران 
قدرشان را نمی دانند غمگین نمی شوند. تنها نگرانی شان این است که 

مبادا کسی از شناختن ارزشهای آنها غافل شود.
همین که کارکنان ببیننند فعالیتشان باعث پیشرفت سازمان شده و به 

آن ارزش داده می شود کارشان را بهتر انجام خواهند داد.
به طریق صحیح انگیزه بدهید

بهترین حرفی که می توانید به کارگران و کارکنان بگویید این است 
که شما با ارزشترین هستید شما مهمترین سرمایه های من هستید.

بهترین جا برای شروع کردن، تقدیر از دیگران است. هر فردی دوست 
دارد مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد، ولی چند نفر وقت صرف می کنند 
تا دیگران را تقدیر و تشویق کنند؟ در محیط کار و کسب امروزی سرعت 
فن آوری جانشین احترام و مهربانی شده است و مردم به علت گرفتاری 
برای کمکهایی که دریافت می کنند دیگر وقت تشکر و قدردانی ندارند. 
نکته قابل توجه این است که آنچه به افراد بیشتر انگیزه می دهد زحمت 

زیادی ندارد برای مبتدیان فقط کمی وقت و فکر الزم است.
بهترین زمان و مکان برای تحس��ین دیگران هنگامی اس��ت که افراد 
کاری صحیح انجام می دهند. در کارگاه تحس��ین کردن بسیار ارزشمند 
است و خرجی هم ندارد، گرچه تمجید مؤثر ممکن است عادی به نظر 

برسد، اما عده بسیاری یاد گرفته اند چگونه آن را انجام دهند.

به نظر صاحبنظران عوامل اصلی یک تشویق خوب عبارت است: 
•تش��ویق باید فوری، صادقانه، مش��خص، حضوری، مثبت و پویا  	

صورت گیرد.
•از کسانی که س��عی دارند آرزوهای بزرگ شما را ناچیز شمارند  	

دوری کنید، افراد کوچک همیشه همین گونه رفتار می کنند.
•بزرگان حقیقی به شما احساس بزرگی می دهد تا شما هم احساس  	

بزرگی کنید.
•انسانهایی که احس��اس خوبی نسبت به خود دارند، نتایج خوبی  	

هم به بار می آورند.
•انسانهایی که نتایج خوبی به بار می آورند، احساس خوبی نسبت  	

خود دارند.
•یک اصل مهم در طبیعت بشر، اشتیاق به مورد تحسین قرار گرفتن  	

است.
•قدرت برانگیختن شوق در دیگران از بزرگترین سرمایه های فرد  	

است و بهترین راه پرورش افراد، تحسین و تشویق است.
•خانواده های سالم خوبیهایشان را به یکدیگر یادآوری می کنند و  	

خانواده های ناسالم نقایص یکدیگر را به رخ می کشند.
•هیچ وقت کسی را تحقیر نکنید. 	

•چگونه کسی را تحقیر می کنید و سپس از او انتظار دارید نسبت  	
به کیفیت کار و وظیفه اش اهمیت قایل شود.

•با قدردانی فضیلتی را در دیگران به وجود می آوریم که جوالنگاه  	
ماست.

دبیر کل س��تاد مبارزه با م��واد مخدر گفت: اعتیاد 
مهمترین آس��یب اجتماعی کش��ور است. این معضل 
اجتماعی بیش��ترین فش��ار روانی را به اعضای جامعه 

می آورد و لذت جویی ریشه اصلی مصرف آن است.
به گزارش فارس، اس��ماعیل احم��دی مقدم در 
اولین نشس��ت تخصصی اتاق های فکر ستاد مبارزه با 
مواد مخدر اظهار داش��ت: اتاق های فکر اساساً ساز و 
کاری اس��ت که در دنیا حدود 30 سال است که آغاز 
ش��ده و در کشور ما می توان گفت فقط ستاد مبارزه با 
مواد مخدر است که به صورت وسیع و گسترده از آن 
اس��تفاده می کند. اتاق های فکر تا 80 درصد برای ستاد 

مبارزه با مواد مخدر تعهد کاری ایجاد کرده اند. 
وی با اشاره به اینکه اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی 
کشور است، افزود: این معضل اجتماعی بیشترین فشار 
روانی را به اعضای جامعه می آورد و لذت جویی ریشه 

اصلی مصرف آن است. 
احمدی مقدم گفت:  ما نمی توانیم فردی را صرفاً به 
جرم معتاد بودن تنبیه کنیم البته خود فرد هم مؤثر است 

ولی باید زمینه هشدار در جامعه فراهم شود. 
وی ادام��ه داد: 433 نفر از نخبگان کش��ور عضو 
اتاق های فکر ستاد هستند که این تعداد مساوی با همه 
کارکنان س��تاد مبارزه با مواد مخدر در سراس��ر کشور 

است. 
احمدی مقدم تصریح کرد: تالش کردیم تصمیم 
گیری از یک سو به نخبگان و از سوی دیگر به مجریان 

وصل شود که از این مجموعه عزم ملی بیرون آید. 
وی گفت: متعهدسازی موضوع دیگری است که با 
ایجاد اتاق های فکر نوعی تعهد در کار ما ایجاد می شود 
و ب��ا ایجاد این اتاق های فکر به 70 تا 80 درصد تعهد 

بیشتر رسیده ایم. 

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر دس��تگاه تصمیم ساز است 
و تصمیم گیر نیس��ت، اضافه کرد: نقد س��ازنده و نگاه 
از بیرون برای پیش��رفت عملکردی ستاد اهمیت دارد 

چراکه نگاه از بیرون نگاه توصیف گرانه نیست. 
وی گفت: یکی از مشکالتی که با آن مواجه هستیم 
این است که تصمیمات خوبی در ستاد گرفته می شود 
اما سایر دستگاه های اجرایی با آن هماهنگ نمی شود که 
بهترین حالت این اس��ت که همه آنها با هم همگرایی 

مشترکی پیدا کنند. 
وی با اشاره به اینکه فقط اتاق فکر تصمیمات ستاد 
مبارزه با مواد مخدر را فکر نمی کند، گفت: جلس��ات 
هم اندیشی و تحقیق های مختلف می تواند راهکارهایی 

باشد که ما را از داده به اطالعات به کسب دانش و 
در نهایت به تصویب برساند. 

وی با اشاره به آمارهای پراکنده از میزان معتادان در 
کشور خاطرنشان کرد: متأسفم از اینکه برخی از دوستان 
آمار و اعداد نجومی برای معتادان کش��ور می دهند در 

حالی که این آمارها باید مستند باشد. 
وی گفت: دو سال پیش پیشنهادی از سوی من ارائه 
شد مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر بهتر است 
به ستاد مبارزه با مواد تبدیل شود و الکل و دخانیات هم 
را شامل شود اما پس از طی جلساتی به اتاق های فکر 
به این نتیجه رسیدیم که سیگار و دخانیات ساز و کار 
خاص خود را دارد و مصرف الکل هم زیاد نیس��ت و 
این کار می تواند ما را از تمرکز بر مبارزه با مواد مخدر 

دور کند. 
احمدی مقدم خاطرنش��ان کرد: متأسفانه در ارقام 
تعداد معتادان کشور افراط وجود دارد و معلوم نیست 

این تعداد از کجا می آید.

مدیریت زمان یا مدیریت خودمان
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شردورماطایترا
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سوریوینهورمجح
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خانواده و جوان
میهمانی برای تمام فصول

برخورد صحیح با کودکی که به فرزندخواندگی 
پذیرفته می شود

جواد نجفی چالشتری- کارشناس مسئول 
ــاری: یک��ی از  ــال و بختی ــتی چهارمح بهزیس
مش��کالت مهم بین خانواده های��ی که کودکی را 
ب��ه فرزندخواندگی می پذیرن��د، نحوه گفتن این 
واقعیت به کودک اس��ت که »او فرزند بیولوژیک 

خانواده نیست«.
ب��ا اینکه برخ��ی از خانواده ه��ا تمایل دارند 
 واقعی��ت را ب��رای فرزن��د خ��ود بیان کنن��د، اما 

نمی دانند چگونه و با چه شیوه ای؟
برخ��ی دیگ��ر اص��اًل تمایلی به افشاس��ازی 
ای��ن واقعیت ندارن��د و می خواهند این موضوع 

)فرزندپذیری( پنهان بماند.
در کشور ما تجارب کارشناسان مرتبط با این 
موضوع حاکی از این اس��ت ک��ه با ورود کودک 
به مرحله نوجوان��ی و بروز بحران هویت، اغلب 
آنه��ا از موضوع فرزند خوان��ده بودن خود مطلع 
شده و دچار س��ردرگمی های بسیاری می شوند 
که این امر برای والدین نیز مشکل ساز می شود. 
آنچه موجب بروز مش��کل بین فرزند خوانده ها 
و خانواده ه��ای آنان می ش��ود، موض��وع انکار 

فرزندپذیری از سوی والدین فرزندپذیر است.
موضوع بیان واقعیت باید به طور جد، توسط 
دست اندرکاران امور فرزندخواندگی و مشاوران 
مورد توجه قرار گیرد و هم قبل از تحویل کودک 
و هم بعد از آن در جلسات به آن پرداخته شود و 
در جه��ت حل و فصل برخی تعارضهای موجود 
در زوجین کوش��یده ش��ود و این نکت��ه را نباید 
فرام��وش کرد ک��ه این موضوع یک مس��أله مهم 

هویتی برای فرزندخوانده است.
یکی از وظایف��ی که خانواده های فرزندپذیر 
ب��ر عه��ده دارن��د، پذی��رش تفاوتهای��ی اس��ت 
 ک��ه ب��ا خانواده ه��ای ع��ادی ی��ا دارای فرزند

 

ای��ن  ک��ه  خانواده های��ی  دارن��د.   بیولوژی��ک 
تفاوته��ا را شناس��ایی می کنن��د، خانواده هایی 
 هس��تند ک��ه ب��ا مش��کالت کمت��ری رو ب��ه رو 
هس��تند و بهتر می توانند در روابط ش��ان تعادل 
برق��رار کنن��د. این گروه در رابط��ه والد فرزندی 
ش��فافیت بیش��تری داش��ته ک��ه ای��ن ش��فافیت 
موضوعه��ای مهم��ی از جمله گفت��ن واقعیت به 

کودک را نیز شامل می شود. 
البت��ه افشاس��ازی و گفتن واقعی��ت فرایندی 
پرتن��ش و هم��راه با فش��ار روانی اس��ت. گاهی 
ک��ودک ب��ه خوبی مفاهی��م را درک نم��ی کند و 
نیاز ب��ه توضیحات بیش��تر دارد. گاه��ی والدین 
فک��ر می کنند با گفتن واقعیت دیگر مس��ئولیتی 
ب��ه عهده ندارن��د اما این ت��ازه آغاز راه اس��ت. 
کودک با س��ؤالهای متعددی رو به رو می ش��ود 

و هر ب��ار چالش های جدی��دی را برای والدین 
فراهم می سازد. وظیفه اصلی والدین فرزندپذیر 
این اس��ت ک��ه بدانند گفتن واقعی��ت یک فرایند 
»مداوم« است نه مقطعی. هنگامی که آنها در 3 یا 
4 س��الگی موضوع را افشا می کنند، کودکان نیاز 
دارند متناسب با سن دوباره اطالعاتی را دریافت 
کنن��د. همین موضوع فراین��د گفتن واقعیت را به 
یک رویداد پرفش��ار برای والدین تبدیل می کند. 
با وجود این همانطور که اشاره شد گفتن واقعیت 
می تواند نقش پیش��گیرانه داش��ته باش��د و مانع 
ش��ود که طفل از طریق منابع خ��ارج از خانواده 
)همس��االن، همکالس��یها، همس��ایگان، آشنایان 
و...( از فرزندخوان��ده بودن خود مطلع ش��ده و 
احس��اس کند که والدین فرزندپذیر به او خیانت 
کرده اند. در این زمینه آنچه مهم اس��ت این است 
که خانواده های فرزندپذی��ر قبل، حین و بعد از 
تحویل طفل از خدمات مشاوره ای، کارشناسی و 
مددکاری س��ازمان بهزیستی استقبال کنند. چیزی 
که متأس��فانه نبوده و اکثر ای��ن خانواده ها تمایل 
دارن��د ک��ه پس از اخ��ذ حکم حضان��ت دائم و 
شناس��نامه برای طفل ارتباط خود را با بهزیستی 
قطع کنند و در خصوص نحوه گفتن واقعیت نیز 
از تج��ارب ش��خصی خود و یا از آش��نایان بهره 
می گیرن��د، ه��ر چند ای��ن روش می تواند مفید 
باش��د اما نباید فرام��وش کرد ک��ه خانواده ها با 
خدمات مش��اوره ای یا کمتر آش��نایی دارند و یا 
تمایلی برای بهره گی��ری از این خدمات ندارند. 
یکی از روش��های تس��هیل فرایند گفتن واقعیت، 
بهره گیری از کتابهای داس��تان وی��ژه کودکان و 
نوجوانان و مرتبط با پدیده بی سرپرس��تی است 
ک��ه در این خصوص باید مبحث جداگانه ای  را 

اختصاص داد.

همه روزه و درهمه جای دنیا به 
تع��داد مادرانی که ب��ه کار در خارج 
ازخانه روی می آورند، اضافه می شود. 
این امر آنان را با احساسات متناقض 
مثبت و منفی مواجه می س��ازد، ولی 
فرات��ر از هم��ه اینه��ا، دغدغه اصلی 
چنین مادرانی آن اس��ت که فرزندان 
کوچ��ک خود را در این مدت به چه 
کسی بسپارند تا خیالشان راحت باشد. 
اکث��ر این مادران  هنگام کار، کودکان 
پیش دبس��تانی خود را به مهد کودک 
می فرس��تند و عده ای نی��ز آنها را به 
یکی از خویشاوندان خود یا پرستاری 
خانگی می سپارند. مسائل مربوط به 
فرزندان بزرگترکه احتماالً ساعاتی از 
روز را باید تنه��ا در خانه بگذرانند، 
نیزج��ای خ��ود را دارد. واقعیت آن 
است که فرزندان، صرف نظر از دختر 
یا پسر بودن، حداقل تا دوره نوجوانی، 
به ش��دت نیازمند نگاه محبت آمیز و 
درعین حال حساس، تیزبین و پیگیر 

والدین، مخصوصاً مادر هستند.
در تمام نظریه های رشد، از مادر 
به عنوان تأثیر گذارترین فرد برکودک 
نام برده شده  اس��ت. به خصوص از 
دو یا س��ه ماهگی که کودک فراتر از 
نیازهای زیس��تی خود، چهره مادر را 
می شناس��د و نوعی رابطه عاطفی و 
منحصرب��ه فرد با او برق��رار می کند. 
رابط��ه ای که کودک به ش��دت به آن 
نی��از دارد. از این زمان به بعد کودک 
به شدت نیازمند تعلق خاطر به فرد یا 
افرادی اس��ت که او را بی قید و شرط 
غرق در عاطفه و محبت می کنند و هر 
زم��ان که به آنها نیاز پیدا کند، حاضر 
باش��ند تا به نوعی وابستگی ایمن که 
رش��د او را در تمام زندگی تضمین 

می کند،دست یابد.
اما اهمیت مادر در رشد و تحول 
ک��ودک، ب��ه دوران کودکی منحصر 
نمی ش��ود. تحقیق��ات متعدد نش��ان 
داده ان��د که اعتماد ب��ه نفس، آرامش 
خاطر، نش��اط، سطح س��واد عمومی 
ی��ا تحصیالت و گس��تردگی و تنوع 
فعالیت های مادر، بیشترین همبستگی 
را با س��المت روانی، هوش و نشاط 
کودک دارند و از این نظر نقش مادر 

به مراتب مهمتراز نقش پدر است.
مادران،  اشتغال  اینکه درصورت 
کودکان مجبور هستند ساعاتی از روز 
را در غی��اب مادر بگذرانند و تبعات 
دیگر این اشتغال چه تأثیری بر رشد 
و تحول فرزندان خواهد گذاش��ت، 
همان مسأله ای اس��ت که بسیاری از 
مادران ش��اغل به ش��دت نگران آن 
هستند و گاه متأسفانه در قبال تربیت 
فرزندان خود به شدت احساس گناه 
می کنن��د. درحالی ک��ه اش��تغال مادر 
نه تنها بد نیس��ت بلکه در ش��رایطی 
مزایای فراوانی نیز برای خود مادر و 
فرزن��دان او دارد و تنها بی توجهی به 
پاره ای مس��ائل در این  زمینه، سبب 
بروز اثرات منفی برکودک می ش��ود. 
بنابراین صرف داش��تن ش��غل، نباید 
مادران را نگران سازد. تعداد ساعات 

کار مناس��ب، حفظ ارتباط با کودک 
درطول روز و پ��اره ای از عوامل  که 
پس از این درباره آنها سخن خواهیم 
گفت، نقش مهمی در سالمت ارتباط 
ک��ودک -  مادرخواهند داش��ت. چه 
مادر شاغل باشد چه نباشد آنچه بیش 
از کمی��ت حض��ور او در کنارکودک 
اهمیت دارد کیفیت حضور اوس��ت. 
چه  بس��ا مادری که تمام ساعات روز 
را در خانه حضور داش��ته  باشد، ولی 
به تربیت فرزن��دان و مراقبت از آنان 
توجه و پیگیری الزم را نداشته باشد.

تأثیراشتغال مادر بر رشد کودک 
ب��ه کیفیت مراقبت های جانش��ین او 
ت��داوم رابطه والد- کودک بس��تگی 
دارد. ب��ه عبارت دیگ��ر، والدین قبل 
از سپردن فرزند خود به فرد یا محل 
خاصی، بای��د ازکیفی��ت برخورد و 
رفتاراف��رادی که مراقبت از کودک را 
می پذیرند، آگاهی داش��ته باشد و از 
جوانب گوناگون امنیتی و بهداشتی و 
درمجموع  س��المت آنان اطالع پیدا 
کنن��د. حفظ ارتباط مادر با کودک در 
این ساعات  نیز اهمیت زیادی دارد. 
این ارتباط می تواند در حد یک یا دو 
مکالمه  چند دقیقه ای باش��د، ولی به 

هرحال بسیار اهمیت دارد.
از ه��ر فرصتی ب��رای گفتگو با 
کودک خود بهره گیرید. درعین حالی 
که در فضایی محبت آمیز وگرم، آنچه 
را که ک��ودک نیازمن��د یادگیری آن 
اس��ت، به او می آموزید، اجازه دهید 
با امنیت خاطر، در برابرگوش ش��نوا 
و نگاه مهربان و صبور شما، هرآنچه 
را در دلش می گذرد، با ش��ما در میان 
بگذارد. کودکان کم سن تر نگران امور 
شخصی خود هستند، پس به آنها یاد 
بدهید که در نبود ش��ما، در هر مورد 
چه بکنند یا به چه کسی مراجعه کنند. 
این روش در مورد برخورد با فرزندان 
بزرگتر نیز به اقتض��ای نیازهای آنها 

همچنان اساسی و پابرجاست.
عالوه برآنچه گفته شد عوامل زیاد 
دیگری از قبیل : رضایت شغلی مادر، 
حمایت��ی که همس��رش از او میکند، 
جنس��یت کودک و مرتب��ه اجتماعی 
اقتصادی خانواده، نقش مهمی در رشد 
ک��ودک دارند. فرزندان مادرانی که از 
شغل خود راضی هستند و نسبت به 

تربیت فرزندان خود متعهد وحساس 
هستند، در مقایسه با فرزندان مادران 
غیر ش��اغل، س��ازگاری بیش��تری از 
خود نش��ان می دهند و از عزت نفس 
بیشتر، روابط مثبت بیشتر با خانواده 
و همساالن، عقاید جنسیتی کلیشه ای 
کمتر و نم��رات بهتری در مدرس��ه 
برخوردارن��د. این پیامدها مخصوصًا 
در دختر ها بیش��تردیده می شود زیرا 
از مشاهده شایس��تگی های زن)مادر 
خ��ود( و الگوی موفقی در این زمینه 
بهره مند می ش��وند. دخت��ران مادران 
شاغل آرزوی تحصیلی عالیتری دارند 
و احتمال بیشتری دارد که رشته های 
تحصیلی غیرسنتی نظیر حقوق، طب 
و فیزیک را انتخاب کنند. براس��اس 
برخ��ی پژوهش ه��ا، پس��ران مادران 
شاغل نیز در مقایسه با پسران مادران 
غیر شاغل از خود بسندگی و سازگاری 
اجتماع��ی بیش��تری برخوردارند اما 
پیش��رفت تحصیلی آنها در مواردی 

پایین تراست.
 نکت��ه دیگ��ر اینک��ه اگ��ر نگاه 
همس��ران زنان شاغل به شاغل بودن 
آنها مثبت باشد و در این مورد رفتار 
حمایت گرانه ای از خود بروز دهند و 
نیز مسئولیت بیشتری در قبال فرزندان 
خود بپذیرند، فرزندان آنان این فرصت 
را می یابند ک��ه ضمن برخورداری از 
وجود و حضور م��ادری فعال، زمان 

بیشتری را با پدرخود سپری کنند.
تحقیقات نشان می دهند که جدا 
ش��دن کودک در س��اعاتی از روز از 
مادر، به کاهش وابس��تگی او به مادر 
منجر نمی ش��ود. ولی همان طور که 
کیفیت حضور مادر مهم است، کیفیت 
و س��المت  مراقبت های جانش��ین 
او نی��ز از اهمیت زی��ادی برخوردار 
باید  ازکودک  مراقبت کنندگان  است. 
آگاه، سالم و نسبت به تربیت کودک 
حساس باشند. در مورد مهدکودک ها، 
در مجموع می ت��وان گفت کودکانی 
که به مهد کودک می روند در پاره ای 
مهارت ه��ای اجتماعی مثل ش��رکت 
در کارهای گروهی، ازس��ایرکودکان 
پیش��رس تر هس��تند، ام��ا در میزان 
استفاده از مهدکودک  طبقه اجتماعی 
مادر اهمیت زیادی پی��دا می کند. به 
این معنی که مهدکودک برای کودکان 

مادران شاغل فقیر و کم سواد امکانات 
فک��ری متنوع تری ایج��اد می کند و 
معموالً به حال فرزندان چنین مادرانی 
بس��یار مفید واقع می ش��ود، ولی این 
امر در م��ورد مادرانی که خودش��ان 
می توانن��د امکان��ات متنوع��ی برای 
فرزندانش��ان فراهم س��ازند، چندان 

صادق نیست.
براس��اس آنچه تاکن��ون گفتیم، 
اگرچه زنان ش��اغل، به خصوص در 
ش��غل های خاصی مانن��د معلمی و 
پرس��تاری، به دلیل نقشهای متفاوتی 
که باید بر عهده گیرند، میزان تنیدگی 
بیش��تری را متحمل می شوند و رشد 
و تحول روان ش��ناختی کودکانش��ان 
مستقیماً با سالمت آنان ارتباط دارد، 
ول��ی نمی توان گفت که ش��غل مادر 
لزوماً بر سالمت روانشناختی کودک 
اثر منفی می گذارد. اما در صورتی که 
اشتغال فشارهای زیادی بر برنامه ریزی 
م��ادر وارد کند، کودک او در معرض 
خطر تربی��ت ناکارآمد قرار می گیرد. 
ساعات زیاد کارکردن و وقت کمی را 
با کودک گذراندن با رشد ناسازگاری 

درآنان ارتباط دارد. 
درحال��ی که اش��تغال نیمه وقت 
م��ادر ب��ه دلیل نق��ش مثب��ت آن بر 
بهداشت روانی زنان به حال کودکان 

در هرسنی مفید واقع می شود.
عامل مهم دیگر در این زمینه، نوع 
شغل مادر و نگاه اجتماعی به آن است 
که بر نگاه زنان شاغل به خودشان نیز 
اثر دارد. خوشبختانه درجامعه ما نگاه 
بس��یار مثبتی به ش��غل معلمی زنان 
وجود دارد و همین امر س��بب شده 
 است که کودکان مادران فرهنگی در 
مقایسه با مشاغل استرس زای دیگر، 
کمتر با مسائل خاصی نظیر رفتارهای 
نابهنجار و وابس��تگی روبرو باش��ند. 
بنابرای��ن با توجه به تمایل روز افزون 
زنان به داشتن شغل، توجه به نکات 
زیر ب��رای رعایت بهداش��ت روانی 
و جس��می م��ادران و خان��واده آنها 

ضروری به نظر می رسد:
- تا آنجا که ام��کان دارد، تعداد 
س��اعات کارخ��ود را مح��دود کنید 
وکاری را ک��ه متناس��ب ب��ا عالقه و 

توانمندی هایتان است انجام دهید.
- س��اعاتی را برای اس��تراحت 
در میان��ه روز در نظر بگیرید، دراین 
فاصل��ه کاماًل آرامش خ��ود را حفظ 
کنید و سعی کنید به مشکالت خود 

فکر نکنید.
در  یکب��ار،  م��دت  هرچن��د   -
بازگش��ت ب��ه خانه، هدی��ه ای برای 

فرزندانتان تهیه کنید.
- به اوقات فراغت و س��اعات 
بیکاری فرزندانتان کاماًل توجه کنید. 
آنان نباید تنها باشند، مگر آنکه دقیقًا 

بدانید مشغول چه کاری هستند.
- ترتیب��ی دهی��د ک��ه هر وقت 
فرزندانتان کار مهمی با ش��ما دارند 
ی��ا حتی فق��ط می خواهند با ش��ما 
صحبت کنن��د، بتوانند ای��ن کار را 

انجام دهند.

اثر اشتغال مادر بر رشد روانشناختی کودک

شما چه رنگی هستید؟
حتمًا تجربه کرده اید که گاهی اوقات با ورود به مکانی، ناخودآگاه احساس خاصی به شما 
دست می دهد مثاًل اگر در آن مکان رنگ ها با هم هماهنگی داشته باشند، احساس شادی، نشاط 
و آرامش در شما به وجود می آید و همین طور در مکان های تنگ و تاریک با رنگ های سرد 
احس��اس افس��ردگی، ترس و غم می کنید. این در واقع گویای تأثیرپذیری ما انسان ها از رنگ 
هاس��ت. این تأثیر، ماهیت کاماًل روانی دارد و به طور غیرمستقیم بر روی رفتارها، واکنش ها و 
حتی افکار ما تأثیر می گذارد.دانس��تن تأثیر رنگ ها به م��ا کمک می کند تا در انتخاب رنگ و 
اس��تفاده آن در محیط اطرافمان دقت بیش��تری کنیم. تأثیرپذیری موجودات از رنگ ها به قدری 
زیاد اس��ت که اس��تفاده از آن برای درمان و اصالح بسیاری از ناهنجاری ها مفید است. در این 
مقاله سعی داریم نکاتی را در باب آثار برخی از رنگ ها بر روح و روان صفات شخصیتی افراد 
عالقه مند به هر رنگ ش��رح دهیم با این تفصیل که برخی از این مطالب ش��اید از لحاظ علمی 

ثابت نشده و میزان کاربری آنها به صورت مطلق نباشد. 
برای مثال رنگ آبی، رنگی اس��ت صاف، روش��ن، با طراوت، آرام، س��اکت و امیدوار کننده 
می توان گفت که رنگ آبی در دین اسالم رنگی مقدس است چون آسمان به رنگ آبی است و 
جایگاه فرش��ته ها و موجودات پاک است. گنبدهای آبی رنگ و مناره های آبی همانند پلی بین 
زمین و آس��مان اس��ت. امام جعفر صادق)ع( خطاب به مفضل می فرمایند: »تفکر شما در رنگ 
آسمان که خداوند آن را به این رنگ آفریده است و موافق ترین رنگ هاست، دیده و نور بصر 
را تقویت می کند.« اطباء می گویند که اگر کس��ی را ضعفی در دیده پدید آمده باش��د باید نظر 
کن��د به کبود مایل به س��یاهی. حضرت می فرمایند: »پس تفکر کن که چگونه رنگ آس��مان را 
کبود مایل به سیاهی گردانیده که مکرر نظر کردن به آسمان به دیده ها ضرر نرساند.« رنگ آبی 
از لحاظ روانی نوعی تس��کین دهنده بوده و برای دردهای عصبی بس��یار مفید اس��ت. این رنگ 
چون نوعی حالت س��رد کنندگی دارد و نبض و تنفس را متعادل می کند، نوعی آرامش درونی 

به فرد می دهد.
 برخی روانشناس��ان عقی��ده دارند که با توجه به رنگ برگزی��ده و دلخواه فرد می توانند تا 
ح��دی به خصوصیات اخالقی و روانشناس��ی او پی ببرند. حتم��ًا هر یک از ما رنگی را بیش از 
بقیه ی رنگ ها می پس��ندیم. ش��ما چه طور؟ رنگ مورد عالقه تان چیس��ت؟ تشخیص رنگ 
دلخواهتان می تواند س��اده باشد، به در و دیوار اتاقتان نگاه کنید، یکبار دیگر با دقت کمد لباس 
هایت��ان را ببینید، به طور کلی چه رنگی بیش��تر دیده می ش��ود. احتماالً ای��ن همان رنگ مورد 
عالقه ت��ان اس��ت. برای نمونه رنگ های��ی را در زیر آورده ایم که می توانن��د معرف برخی از 

خصوصیات و صفات اخالقی شما باشند:
سبز و کنجکاوی

رنگ س��بز رنگ طبیعت و تازگی اس��ت. اگر به این رنگ عالقه دارید زندگی با شما آسان 
اس��ت. نقطه اش��تراک فراوانی با افراد عالقه مند به رنگ پرتقالی دارید. روابط شما با دیگران بر 
پایه ی اصول و قرارداد است. دوست ندارید که در زندگیتان حوادثی رخ دهد اما کنجکاوانه به 

ماجراهای زندگی دیگران توجه دارید.

فیروزه ای: اسرار آمیز و پند ناپذیر
دوستداران این رنگ اسرار آمیز و احساساتی هستند. کارهای شخصی خود را به خوبی اداره 
می کنند. پش��تکار دارند و باثباتند و به نصایح دیگران در مورد کارهای خود کمتر توجه دارند. 

فیروزه ای معموالً رنگ مورد عالقه ی خانم هاست.

سیاه: خوش ذوقی و ظرافت طبع
این رنگ برخالف عقیده ی همگان رنگ نومیدی و عزا نیس��ت بلکه نشانه خوش ذوقی و 
ظرافت طبع اس��ت. اگر از دوستداران این رنگ هستید مسلمًا به شخصیت اطرافیان خود احترام 
می گذارید و برای آنکه دیگران را با ارزش و برجس��ته نش��ان دهید از هیچگونه کمکی به آنها 
دری��غ نمی کنید و هرگز خود را به دیگران تحمیل نمی کنید همچنین عقاید و نظریات دیگران 

را به آسانی می پذیرید.
پرتقالی: صداقت آری، هوسبازی هرگز

رنگی اس��ت ترکیبی و آنهایی ک��ه این رنگ را رنگ دلخواه خ��ود می دانند متکی به نفس 
نیس��تند. اجتماعی و خوش خلقند و با مردم خوب رفتار می کنند. اگر با کس��ی دوس��تی کنند 

صداقت و فداکاری دارند. 
خاکستری: احساس بی نیازی

این رنگ مظهر چش��م پوشی از خوشی های دنیاس��ت. کسانی که به این رنگ عالقه دارند 
اغلب در زندگی احس��اس رضایت می کنند، خاکس��تری رنگ عقال است و جوانانی که به این 
رنگ اظهار عالقه می کنند در واقع خود را هم شأن و هم طراز اشخاص کهنسال می دانند و در 
زندگی احساس بی نیازی می کنند. در دوستی به افراد مسن تر تمایل دارند و اغلب کسانی که 

از نظر فکر و ایده بر آنها برتری دارند خیلی آسان طرف توجهشان قرار می گیرند.
قهوه ای: قابل اعتماد

اگر رنگ قهوه ای را دوس��ت دارید کاماًل می توان روی ش��ما حس��اب باز کرد. با ثبات و 
مقدس، ش��ما هنرپیش��ه و کمی فیلس��وف مآب هس��تید به ندرت تغییر عقیده می دهید و کمتر 
تصمیم می گیرید اما هر بار که تصمیمی اتخاذ کنید به آن عمل می کنید. شما در نگهداری پول 
و اس��رار دیگران قابل اعتماد هس��تید. میل دارید مدام در عالم خودتان باشید و گاهی اوقات با 

اطرافیان خود رفتار خشونت آمیزی در پیش می گیرید. 
آبی: نظم، پشتکار، نهایی

رنگ آبی طرفداران زیادی دارد. اگر به این رنگ عالقه دارید، کاماًل می توانید احساس��ات 
و هیجانات خود را کنترل کنید. ظاهر آرامش ش��ما دیگران را وادار می کند که به ش��ما احترام 
بگذارند و دوس��ت دارید همیش��ه مورد احترام و س��تایش دیگران باشید.  میل دارید اغلب تنها 
باشید. کارهای خود را از روی نظم و ترتیب و بر پایه ی قواعد معینی انجام می دهید، یکی از 

خصوصیات شما پشتکار شماست.
قرمز: خوش قلب اما خودپرست

این رنگ مظهر ش��دت و زیاده روی اس��ت که گاهی در جهت مخالف آن است. قرمز رنگ 
عشق و تنفر و فداکاری و خشونت و خون و آتش است. کسی که به این رنگ عالقه دارد هرگز 
نم��ی توان��د در زندگی بی تفاوت باش��د. این گونه افراد تند و س��رکش و در عین حال فعال و 
ش��جاع و کمی عجول هستند. قضاوت های عجوالنه و ناگهانی در مورد دیگران اغلب سبب از 
بین رفتن دوستی هایشان می شود، دو عیب بزرگ خودپرستی و عدم کنترل، در نفس آنهاست 
و دو صفت ممتازش��ان خوش قلبی و حس بزرگ طلبی اس��ت.افراد عصبی و با فشار خون باال 
نبای��د در معرض این رنگ قرار بگیرند.به طور کلی دوس��تداران رنگ قرمز دارای خصوصیات 
متضادی هس��تند. رنگ قرمز کش��ش عضالنی بدن را افزایش می دهد و بر اعصاب س��مپاتیک 

تأثیر می گذارد.
صورتی: مورد عالقه دیگران

رنگ صورتی در واقع همان قرمز است که کمرنگ شده باشد. اگر به این رنگ عالقه دارید 
تمام خصوصیات رنگ قرمز را کمی مالیم تر دارا هس��تید، با گذشت هستید و در عشق، تندی 
نش��ان نم��ی دهید. دیگران را خوب درک می کنید و با اطرافی��ان خود با مالیمت و لطف رفتار 

می کنید و به دلیل نشاط و شادی تان مورد عالقه اطرافیان خود هستید.

برداشت های غلط در خصوص مراجعه به 
مشاوره در حال تغییر است

ــده رود: برداش��ت های ناصحیحی  خبرنگار زاین
که تا کنون در زمینه مراجعه به مش��اوره یا روانش��ناس 
وجود داش��ته در حال تغییر اس��ت. کارش��ناس مشاوره 
خانواده مؤسس��ه فرهنگی ورزش��ی پیام اس��تان با بیان 
ای��ن مطلب گفت: بیش از 45 درص��د مراجعه کنندگان 
ب��ه مراکز مش��اوره طی 3 ماه گذش��ته را زنان تش��کیل 
داده اند و در خصوص موضوعاتی چون مشکالت بین 
فردی، مش��کالت والدین با فرزندان، مش��کل با همسر 
مش��اوره های قبل از ازدواج و مسائل مربوط به دوران 

بلوغ نوجوانان مشاوره دریافت کرده اند.
اعظم قنبری با تأکید بر اینکه دنیای جدید به سرعت قواعد خود را گسترش می دهد گفت: بالطبع 

مسائل جدیدی را هم به وجود می آورد که درک کامل آنها نیاز به مشاوره و آموزش دارد.

گلخونه

ش��ما چه قدر به نگه��داری از گل ها و گیاهان 
عالق��ه دارید؟ اصاًل در خانه ی��ا آپارتمانتان از گل 
و گی��اه نگه��داری می کنید؟ این روزه��ا خیلی ها 
نداش��تن حی��اط و بالکن و کوچک ب��ودن فضای 
آپارتمان را بهان��ه می کنند و می گویند نگهداری از 
گل ه��ا و گیاهان در فضای کوچ��ک آپارتمان های 
امروزی کار آسانی نیست و به دردسرش نمی ارزد 
ام��ا اگر بدانید نگهداری از گل و گیاهان آپارتمانی 
چه قدر فایده دارد، برای اینکه پای گل و گیاه را به 
خانه تان ب��از کنید، هیچ بهانه ای نمی آورید. گیاهان 
دی اکسیدکربن را به اکسیژن تبدیل می کنند. هوا را 
تصفیه می کنند و قادرند آالینده های مضر را از بین 
ببرند. با وجود گیاهان هوا تمیزتر ش��ده و رطوبت 
هوا به ط��ور طبیعی حفظ می ش��ود. گیاهان از نظر 
روانی هم فوایدی دارند. وجود گل و گیاه موجب 
شادی و کاهش استرس و افزایش کارایی می شود. 
وجود رنگ س��بز گیاه در یک اتاق زیبایی و انرژی 
بیشتری در فضا ایجاد می کند. بررسی ها نشان داده 
است عالیمی مانند سردرد، استرس، خواب آلودگی 
و س��رماخوردگی در صورت وجود گل و گیاه در 

خانه کاهش پیدا می کند.
گیاهان هوای خانه را تمیز می کنند

هوای تمیز در خانه در سالمت افراد خانه تأثیر 
زیادی دارد. وجود گیاه در خانه موجب تصفیه هوا 
می ش��ود. گیاهانی مانند پیچک، فیکوس، شیپوری، 
زنبق، س��رخس، گل داوودی و نخل مرداب در از 
بین ب��ردن آالینده های ش��یمیایی موجود در هوای 
خانه مانند رنگ، محلول های شوینده و دود سیگار 
مؤثرترند. بررس��ی ها نش��ان داده اس��ت که گل و 
گیاهان آپارتمانی می توانند کیفیت هوا را بهتر  کنند. 
در واقع گیاهان آپارتمانی قادرند 87 درصد سموم 

هوا را طی 24 ساعت از بین ببرند. 
در واقع این گیاهان آپارتمانی فیلترهای طبیعی 

تصفیه هوا هستند.
گیاهان شادی می آورند

وجود گل ها و گیاهان موجب شادی و آرامش 
و کاهش استرس در افراد می شود. برونو کورتیس، 
متخصص قلب دانشگاه شیکاگو می گوید: »گیاهان 
موجب می ش��وند افراد احس��اس آرامش بیشتری 
کنند و مثبت اندیش تر شوند.« بررسی ها نشان داده 
است بیماران بس��تری در بیمارس��تان که تختشان 
روب��ه روی پنج��ره ای با نم��ای باغ اس��ت، خیلی 
س��ریع تر از بیمارانی که تختشان رو به دیوار است 

بهبود پیدا می کنند.
گیاهان موجب افزایش کارایی می شوند

بررسی ها نشان داده است در محیط های کاری 
که از گیاه اس��تفاده ش��ده سالمت جس��م و روان 
کارکن��ان ارتقا پیدا کرده اس��ت. طبق مطالعه ای که 
نتایج آن در مجله هنر و توان بخشی امریکا به چاپ 
رسیده است خالقیت و کارایی کارمندان شرکت ها 
و مؤسس��اتی ک��ه در دفاتر کاری ش��ان گی��اه قرار 

می دهند، بیشتر است.  
گیاهان خستگی و سرماخوردگی را از بین 

می برند
نتایج تحقیقات پژوهش��گران دانش��کده  طبق 
کشاورزی دانشگاه نورتو، گل ها و گیاهان آپارتمانی 
می توانند ب��ا افزایش رطوبت و کاهش گرد و غبار 
مش��کالتی مانند خستگی، س��رفه، گلودرد و سایر 
عالیم و مش��کالت مرتبط با س��رماخوردگی را تا 
30 درصد کاه��ش دهند. فرمالدیید در محصوالت 
چوب��ی، دود س��یگار، گاز طبیع��ی و نف��ت وجود 
دارد که تماس با آن موجب تحریک بینی، چش��م 
و گل��و می ش��ود. بنزن در جوه��ر، روغن و برخی 
انواع رنگ وجود دارد و تماس طوالنی مدت با آن 
موجب س��ردرد، خواب آلودگی و در برخی افراد 
کاهش اشتها می شود. رنگ و جالدهنده ها هم منبع 
اصلی تریکلرواتیلن در خانه هس��تند. این مواد در 
تمیزکننده ها، عطرها و مبلمان و وس��ایل خانه هم 
وجود دارند. با اس��تفاده از گل و گیاهان آپارتمانی 
می توان عالیم ناش��ی از تماس ب��ا این آالینده های 
شیمیایی را که ش��بیه عالیم سرماخوردگی هستند 

کاهش داد.  
ب��ا قرار دادن یک یا دو گیاه می توان هوای یک 
اتاق را تازه نگه داش��ت و برای مساحت 9 مترمربع 
حداقل ی��ک گیاه آپارتمانی الزم اس��ت اما هنگام 
نگه��داری از گل و گیاهان آپارتمانی الزم اس��ت 
نکات ایمنی و بهداشتی هم مورد توجه قرار گیرد. 
مثال برخی گیاهان س��می اند. ق��رار دادن گلدان ها 
جایی دور از دس��ترس کودکان و عدم اس��تفاده از 
سنگ ها و وسایل تزئینی جذاب در خاک گلدان ها 
از دیگر مواردی است که برای پیشگیری از حوادثی 
مانند خفگی و مس��مومیت در کودکان باید به آنها 

توجه داشت. 
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ورزشیسالمت

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن گفت: ورزشگاه 
فوالدشهر تا 15 بهمن ماه تکمیل خواهد شد.

اصغر دلیلی در گفتگ��و با فارس در خصوص 
ورزش��گاه فوالد شهر اظهار داش��ت: برای درست 
کردن این ورزشگاه هیچ شخصی به ما کمک نکرد 
و فقط باش��گاه ذوب آهن کارهای ای��ن پروژه را 

پیگیری می کند. 
وی ادام��ه داد: انتظار کم��ک از هیچ فردی را 
نداری��م و می دانی��م در ای��ن زمینه ش��خصی به ما 
کمکی نمی کند. وی یادآور ش��د: تعویض و تغییر 
نورافکن های ورزش��گاه فوالد شهر را بر عهده یک 
شرکت آلمانی گذاشته ایم تا به خوبی آنها را تکمیل 

کند. 
دلیلی تصریح ک��رد: وقتی این پروژکتور ها باز 
ش��ده بود، بعضی ها از این صحنه عکس می گرفتند 
و ب��ه عنوان یک ضعف به مردم نش��ان می دهند و 
همه نیز تصور بر این دارند که باش��گاه ذوب آهن 

نمی تواند این پروژه را به خوبی انجام دهد. 
مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن خاطرنشان کرد: 

در حال حاضر حدود 5 تا 6 هزار سکو به ورزشگاه 
فوالدش��هر اضافه کرده ایم و این موضوع به تنهایی 

کار بزرگی است. 
دلیلی عنوان کرد: وقتی بازی های آس��یایی در 
اصفهان برگزار می شود بحث ملی در میان است نه 
باشگاه ذوب آهن و باید همگی دست در دست هم 

دهیم تا این رویداد را به خوبی اجرا کنیم. 
وی اظه��ار داش��ت: حرف های��ی ک��ه قب��اًل 
زده ام انتق��اد نبود بلکه گفته ام باش��گاه ذوب آهن 
فعالیت ه��ای خ��ود را با قدرت در مورد درس��ت 

کردن ورزشگاه فوالد شهر انجام می دهد. 
دلیلی خاطرنش��ان کرد: در ورزشگاه فوالدشهر 
اتاقی برای عکاسان س��اخته می شود تا بتواند بهتر 
کار کنند. همچنین س��رویس بهداشتی، نمازخانه و 
اتاق مخصوص نگهداری از توپ س��اخته خواهد 

شد. 
مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن اف��زود: بانوانی 
که از کش��ورهای مختلف برای تماشای مسابقه به 
فوالد شهر خواهند آمد جایگاه مخصوصی برایشان 

تدارک دیده ایم. 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره زمان تکمیل 
ورزشگاه فوالدش��هر عنوان کرد: با برنامه ریزی ای 
که انجام داده ایم ورزش��گاه فوالد شهر تا 15 بهمن 

ماه تکمیل خواهد شد. 
وی درباره میزبانی بازی های بس��کتبال غرب 
آس��یا گف��ت: فدراس��یون در این زمینه با باش��گاه 
ذوب آه��ن صحب��ت کرد اما مس��ئوالن باش��گاه با 
تصمیماتی که درباره میزبانی گرفتند، جواب منفی 

به فدراسیون دادند. 

محمد منصوری در گفتگو با ایرنا، در خصوص 
وضعیت پرسپولیس خاطرنشان ساخت: خوشبختانه 
پرسپولیس در بهترین ش��رایط خود قرار دارد زیرا 
بازیکنان پ��س از اردوی دبی به مرز آمادگی کامل 
رس��یده اند و با نش��اط باالی��ی در تمرینات حاضر 

می شوند. 
وی اف��زود: خوش��حالم که پ��س از رهایی از 
مصدومیت توانس��تم در ترکیب تی��م قرار بگیرم و 
بازی ه��ای قاب��ل قبولی را برای پرس��پولیس انجام 

دهم. 
بازیکن تی��م فوتبال پرس��پولیس تهران گفت: 
کرانچ��ار ترکیب اصلی خود را پیدا کرده اس��ت و 
احس��اس می کنم این ترکیب در ط��ول چند دیدار 

اخیر بسیار خوب کار کرده اند. 
وی تصری��ح ک��رد: مه��م بازی ک��ردن من در 
ترکیب نیس��ت زیرا در حال حاضر مهم ترین چیز 

پیروزی پرسپولیس و خوشحالی هواداران است. 
منصوری در خصوص قرار گرفتنش در ترکیب 

ثابت تیم در دیدار این هفته پرسپولیس مقابل پاس 
همدان اظهار داش��ت: امید زیادی دارم در ترکیب 
اصل��ی پرس��پولیس قرار بگی��رم زیرا ب��ا توجه به 
عملکردی که داش��ته ام فک��ر می کنم کادر فنی از 

وضعیتم رضایت دارد. 
منصوری ادامه داد: بازی دش��واری مقابل پاس 

داریم و امیدوارم بتوانی��م در دقایق اول این دیدار 
دروازه حریف را باز کنیم. 

وی افزود: به غیر از برد به هیچ چیز دیگر فکر 
نمی کنیم زیرا پرسپولیس حق گرفتن نتیجه دیگری 

در خانه خود را ندارد. 
منصوری اظهار کرد: خوش��بختانه مش��کالت 
بدنی تیم با تمرینات بس��یار خوبی که در نیم فصل 
داش��تیم برطرف ش��ده و از این لحاظ در آمادگی 

کامل قرار داریم. 
وی گف��ت: معتقدم اگر کم��ی همدلی در تیم 
بیش��تر ش��ود پرس��پولیس به اوج ق��درت خواهد 

رسید. 
بازیک��ن تیم فوتبال پرس��پولیس در خصوص 
بازی کردنش در پس��ت هافبک چ��پ اظهار کرد: 
خوش��بختانه توانس��ته ام خود را در این پست جا 
بین��دازم و به راحتی در س��مت چپ بازی می کنم 
اما به هر حال عالقه ام حضور در س��مت راس��ت 

زمین است. 

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس: 
کرانچار ترکیب اصلی خود را شناخته است  

دنیای ورزش

آگهی ابالغ

کالسه: 880817ح/24
دادنامه:88/7/30-8809970352401098

مرجع رسیدگی: شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
تجدیدنظر خواهان: آقای داوود ترابی بنش��انی اصفهان خیابان امام کوی رسالت 

پالک48
تجدید نظرخوانده: آقایان 1- مجید کاظمی 2- علی قلی عس��لی همگی بنشانی 

مجهول المکان
خواسته: اعتراض به رأی شورای حل اختالف

گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور 
رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خص��وص تجدید نظ��ر خواهی آقای داود ترابی فرزن��د محمدعلی 
بطرفی��ت آقای��ان مجی��د کاظمی فرزن��د احمد و عل��ی قلی عس��لی فرزند 
رضا قلی نس��بت به رأی ش��ماره 332-88/6/12 ش��عبه 28 ش��ورای حل 
اخت��الف اصفه��ان نظر به مندرجات پرون��ده اینکه معترض حس��ب مبایعه 
نام��ه عادی م��ورخ 86/2/20 یک دس��تگاه خودرو میتسوبیش��ی گاالنت به 
ش��ماره انتظامی 15197 ش��یراز 11 از آقای مجید کاظمی خریداری نموده 
اس��ت و اینکه حس��ب مبایعه نامه عادی مورخ 84/5/10 فروش��نده مذکور 
هم��ان خ��ودرو را از آقای علی قلی عس��لی ابتیاع نموده اس��ت و با توجه 
به پاس��خ اس��تعالم راهنمایی و رانندگی خودرو متن��ازع فیه بنام آقای علی 
قلی عس��لی س��ابقه مالکیت دارد فلذا با احراز نق��ل و انتقال برابر مقررات 
از مالک قانونی به معترض ادعای وی بر الزام به انتقال س��ند خودرو وارد 
و ثاب��ت ب��وده و اینک��ه تجدیدنظر خواندگان نس��بت به خواس��ته خواهان 
بدوی ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده لذا دادگاه مس��تنداً به مواد 31 قانون 
ش��ورای های ح��ل اخت��الف و 219 و 220 و 362 و 367 قانون مدنی و 
198 و 515 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی رأی معترض عن��ه نقض و آقای 
علی قلی عس��لی را به حضور در یکی از دفاتر ثبت اس��ناد رسمی و انتقال 
تنظیم س��ند خ��ودروی مذکور بنام آقای داود تراب��ی و نیز به پرداخت 60 
ه��زار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق آقای تراب��ی محکوم می نماید و 
دع��وی خواهان ب��دوی بطرفیت آق��ای کاظمی بلحاظ عدم س��ابقه مالکیت 
رس��می بر خودرو مستنداً به مواد 84 و 89 قانون اخیرالذکر قرار رد صادر 
می گ��ردد. رأی ص��ادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل 

12781/م الف واخواهی در این دادگاه می باش��د.
قاسم قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی احضار

تاریخ: 88/9/10
شماره: 870860 ب8

در پرون��ده کالس��ه 870860 ش��عبه 8 بازپرس��ی دادس��رای عموم��ی 
 و انق��الب اصفه��ان آق��ای س��ید روح ال��ه مومن��ی حبی��ب آب��ادی فرزند 
س��ید رض��ا )نماین��ده حقوق��ی ش��رکت بیم��ه دان��ا( ش��کایتی علی��ه آقای 
س��یروس بهدارون��د فرزن��د علیم��راد دای��ر ب��ر جعل و اس��تفاده از س��ند 
 مجع��ول و کالهب��رداری مط��رح نم��وده ک��ه در جهت رس��یدگی ب��ه این 
 ش��عبه ارج��اع گردی��د: نظر ب��ه اینک��ه مته��م مجه��ول المکان می باش��د، 
 حس��ب م��اده 115 قان��ون آئی��ن دادرس��ی کیف��ری مرات��ب ی��ک نوب��ت 
در یک��ی از جرای��د کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود ت��ا متهم از تاریخ نش��ر 
 آگه��ی ظ��رف م��دت یک م��اه به ش��عبه مرب��وط مراجع��ه تا ضم��ن اعالم 
نش��انی کامل خود جهت پاس��خگویی به اتهام وارد و دف��اع از خود حاضر 
گردد. در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود. 

12782/ م ال��ف
مدیر دفتر شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ

کالسه: 8809980350900425 ح/9
دادنامه: 88/8/3-8809970350900825

مرجع رسیدگی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
خواهان: آقای مهدی صادق زاده بنش��انی خیاب��ان 22 بهمن مجتمع اداری غدیر 

تعاونی اعتبار حسنات 
خوانده: خانم فاطمه وابسته مجهول المکان

خواسته: مطالبه
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور 

رأی می نماید.
رأی دادگاه

دعوی آقای مهدی صادق زاده به طرفیت خوانده خانم فاطمه وابسته مبنی بر مطالبه 
وجه به مبلغ /581/250/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خس��ارات دادرسی 
و تأخیر تادیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چک شماره 
887998-87/9/18 عهده بانک صادرات شعبه خاقانی و گواهینامه عدم پرداخت بانک 
محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح 
شده و نظر به اینکه وجود اصل چک درید خواهان حکایت از اشتغال ذمه صادرکننده 
آن دارد دادگاه به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پانصد و هشتاد و یک هزار و دویست و پنجاه 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2626000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
محکوم می نماید خس��ارات تأخیر تأدیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی 
توسط اجرای احکام از تاریخ سررسید چک محاسبه می گردد. رأی صادرشده غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از 

آن قابل تجدید نظر خواهی است. 12779 م/ الف
علیرضا اصالنی- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی احضار

تاریخ:88/9/10
شماره:880999 ب 8

در پرونده کالسه 880999 شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
آقای مجید دهقان فرزند اکبر شکایتی علیه آقای هادی آقابابایی کردآبادی فرزند محمود 
دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که در جهت رسیدگی به این 
شعبه ارجاع گردید: نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوط مراجعه تا ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود جهت پاس��خگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در 

صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 12783/ م الف
سیاوشی مدیر دفتر شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

آگهی احضار

تاریخ: 88/8/27
شماره: 881006 ب4

چون دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان شکایتی علیه آقای محمد مدرس 
فرزند س��ید احمد مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده که پرونده به 
کالسه 881006 ب 4 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی 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 نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع 
مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

12810/ م الف
دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ

کالسه: 8809980350900373 -9 ح
دادنامه: 88/8/16-8809970350900881

مرجع رسیدگی: شعبه 9 دادگاه حقوقی شهرستان اصفهان
خواهان: مؤسس��ه تعاونی ثامن االئمه با وکالت محسن متین خیابان فردوسی نبش 

بن بست 23
خوانده: رضا جلیلی و فرهاد جعفری مجهول المکان

خواسته: مطالبه
گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

دعوی خواهان مؤسسه تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وکالت آقای محسن متین به 
طرفیت خواندگان آقایان 1- رضا جلیلی 2- فرهاد جعفری دایر بر مطالبه مبلغ یکصد و 
ده میلیون ریال وجه یک فقره چک بانضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد. 
با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چک شماره 336456-88/2/9 به مبلغ 
خواسته عهده بانک صادرات شعبه چهارباغ عباسی و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال 
علیه و با توجه به عدم حضور خواندگان و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و 
با توجه به صدور چک از ناحیه خوانده ردیف اول و امضاء ظهر آن توسط خوانده ردیف 
دوم دادگاه دعوی را وارد دانسته و به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته به صورت تضامنی و مبلغ 2151000 بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. خسارات تأخیر 
تأدیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان اجرا محاسبه 
می گردد. رأی صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است. 12780 / م الف
علیرضا اصالنی- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار

تاریخ: 88/8/19
شماره: 880945 ب4

چون آقای محسن نیلفروش زاده فرزند حسین شکایتی علیه آقای منصور طوالبی 
فرزند یدی مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 880945 ب 4 این 
بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسی 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 نشر 
آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور 

دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 12809/ م الف
محمدی- شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

 
آگهی ابالغ 

تاریخ: 88/9/8
شماره: 870891

نظ��ر به اینکه آقای نوراحمد نوروزی به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به 
صدمه بدنی غیرعمدی و عدم گواهینامه حسب شکایت آقای گل محمد نوروزی از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 870891 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 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. 12799 م الف
دادیار شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی احضار

تاریخ: 88/8/16
شماره: 880930 ب4

چون آقای امیر ابدار فرزند اکبر ش��کایتی علیه آقای محمد میرحیدری فرزند 
مصطفی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده که پرونده به کالسه 
880930 ب 4 این بازپرس��ی ثبت گردیده لذا نظر ب��ه اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی 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 پاسخگویی به اتهام خود به 
ای��ن مرجع مراجع��ه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 12813/ م الف
محمدی- دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار

تاریخ: 88/9/9
شماره:881060 ب2

نظر به اینکه آقای علیرضا نجاتی ش��کایتی علیه آقای حمید افراسیابی مبنی بر 
اتهام توهین و تهدید مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881060 ثبت این شعبه 
و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 12784 / م الف
مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

آگهی احضار

تاریخ: 88/8/27
شماره: 880978 ب4

چون آقای مس��عود اس��ماعیلی فرزند نعمت اهلل ش��کایتی علیه آقای محمود 
حدان��ی مبنی بر کالهبرداری اینترنتی مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 880978 
این بازپرس��ی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف 
مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اتهام خ��ود به این مرجع 
مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

12811/ م الف
محمدی- شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/9/22
شماره: 978/88

978 خواهان آقای مجتبی آذربایجانی دادخواس��تی 
88 در خصوص پرونده کالس��ه 

مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند و انتقال یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره 
انتظامی 146 ج28/ تهران11 به طرفیت 1- محسن زارعی 2- اصغر فاتحی تقدیم 
نموده است. وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 88/10/29 ساعت 8 صبح 
تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.13133 م/ الف
مدیر دفتر 7 شورای حل اختالف اصفهان

به دلیل بازی تراکتورسازی
زمان دیدار شهرداری 
تبریز و پیام مشهد 

تغییر کرد

به دلیل برگزاری همزمان یک دیدار از لیگ برتر 
با یک مس��ابقه از لیگ دس��ته یک، کمیته مسابقات 

برنامه جدیدی اعالم کرد.
به گ��زارش فارس، ب��ه دلیل مش��کالت امنیتی 
و س��ازماندهی آذربایجان ش��رقی در دی��دار دو تیم 
تراکتورس��ازی تبریز و شاهین بوشهر در روز جمعه 
27 آذر س��اعت 14 در ورزش��گاه ی��ادگار ام��ام و 
همزمانی دیدار مذکور با مس��ابقه دو تیم ش��هرداری 
تبریز و پیام مشهد،کمیته مسابقات از برگزاری دیدار 
دو تیم شهرداری تبریز و پیام مشهد در روز شنبه 28 

آذر ساعت 14 در ورزشگاه تختی تبریز خبر داد. 

علیپور:
حمایت مجدد 16 باشگاه 
لیگ برتری از منشور 

اخالقی 
دبیر س��تاد منشور اخالقی از حمایت 16 باشگاه 

لیگ برتری از این منشور خبر داد.
علیرضا علیپور در گفتگ��و با فارس عنوان کرد: 
دیروز 16 باشگاه لیگ برتری حمایت مجدد خود را 
از س��تاد منش��ور اخالقی و اجرای کامل و دقیق این 

منشور اعالم کردند. 
وی گفت: تنها دو باشگاه ابومسلم و استقالل از 
منشور اخالقی حمایت نکردند که مسئوالن سازمان 
لیگ در مورد موضع باش��گاه استقالل قرار است از 

سازمان تربیت بدنی استعالم مربوطه را اخذ کنند. 
گفتنی است مدیریت باشگاه استقالل روز جمعه 
در ی��ک برنامه زن��ده تلویزیونی از منش��ور اخالقی 
انتقاد کرده و از ش��کایت از فدراس��یون فوتبال خبر 
داده بود اما دیروز طبق اعالم علیپور 16 باش��گاه از 

این منشور حمایت کردند. 

تیم ملی بسکتبال ایران در سید پنجم مسابقات قرار 
گرفت 

طبق س��یدبندی اعالم ش��ده از سوی مدیران فیبا، تیم ملی بسکتبال کشورمان در سید)seed( پنجم 
مسابقات جام جهانی 2010 ترکیه در کنار تیم های چین، نیوزلند و آنگوال قرار گرفت. 

به گزارش مهر، سیدبندی مسابقات به منظور گروه بندی عادالنه تیمها در گروه های مقدماتی انجام 
می ش��ود. به همین منظور مدیران فدراس��یون جهانی بسکتبال دیروز و در فاصله یک روز مانده به آغاز 
ش��انزدهمین دوره مس��ابقات جام جهانی، سید بندی 24 تیم ش��رکت کننده در این دوره از رقابت ها را 

اعالم کرد. 
مس��ابقات جام جهانی بس��کتبال در 6 گروه 4 تیمی برگزار خواهد ش��د و از هر سید تنها یک تیم 
در ه��ر گروه قرار می گیرند. ضمن آنک��ه برای توازن هر چه بهتر گروه ها حداکثر 3 تیم از قاره اروپا و 
 دو تیم از قاره امریکا در هر گروه قرار خواهند گرفت. س��یدبندی تیم های ش��رکت کننده در مس��ابقات 

جام جهانی به شرح زیر است: 

 امریکا، آرژانتین، اسپانیا، یونانسید 1 

 فرانسه، صربستان، اسلوونی، ترکیهسید 2 

 برزیل،کانادا، پورتوریکو، استرالیاسید 3 

 روسیه، آلمان، کرواسی، لیتوانیسید 4

 ایران، چین، نیوزلند، آنگوالسید 5 

تونس، اردن، لبنان، ساحل عاجسید 6 

قرعه کش��ی ش��انزدهمین دوره مس��ابقات جام جهانی بس��کتبال امروز در هتل »کمپینسکی« شهر 
استانبول برگزار خواهد شد.

در پایان هفته چهارم 
کمانداران برتر مسابقات تیراندازی با کمان اصفهان 

مشخص شدند
برترین ه��ای هفته چه��ارم رقابت ه��ای تیراندازی با 
کم��ان قهرمان��ی اصفهان در 2 رش��ته کامپون��د و ریکرو 

معرفی شدند.
به گ��زارش فارس، با حضور 120 کماندار زن و مرد 
و در دو رش��ته ریکرو و کامپوند هفته چهارم مس��ابقات 

تیراندازی با کمان اصفهان برگزار شد. 
این دوره از مس��ابقات در مسافت 18 متر و در دوره 
حرفه ای و نیمه حرفه ای در مجموعه ورزش��ی ش��هدای 

پارچین برگزار شد. 
در پایان نفرات برتر زیر 20 س��ال این مس��ابقات جهت ش��رکت در تمرینات تیم اس��تان انتخاب 

شدند. 
در رش��ته ریکرو حرفه ای مردان، علی گنجعلی، در ریکرو بانوان، وجیه بنده وار، در نیمه حرفه ای 
مردان، احس��ان نصر اصفهانی، در نیمه حرفه ای بانوان، اعظم الس��ادات محمدی بر س��کوی نخس��ت 

ایستادند. 
همچنین در رش��ته کامپوند حرفه ای مردان، افشین بکایی و در حرفه ای کامپوند بانوان، اعظم لطفی 

رده های نخست را از آن خود ساختند. 

 دلیلی: ورزشگاه فوالدشهر تا 15 بهمن 
تکمیل می شود
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پیامبر اکرم )ص(
هیچ تهیدستی ای سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.

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(
26290  هر گرم طالی 18 عیار

121130 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
263500 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

263500  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

995998دالر امریکا

941945دالر کانادا

14601465یورو

162163پوند انگلستان

265266ریال عربستان

34933500دینار کویت

271272درهم امارات

وصیت نامه شهید ناصر 
نوروزی فر

بسم اهلل الرحمن الرحیم
چقدر زیباس��ت در دامان اس��الم زیس��تن، 
اس��الم را درک کردن و عاشق اسالم شدن و در 
راه عشق کشته ش��دن چقدر زیباست که انسان 
عشق خود را بشناس��د و در راه آن کشته شود. 
آری ب��رادران و خواهرانم قدر اس��الم را بدانید 
قدر امام را بدانید و بدانید که ش��ما در عصری 
ق��رار گرفته اید که تاریخ فراموش نخواهد کرد. 
شما در عصر امام خمینی پرورش یافته اید شما 
در عصری زندگی می کنید که اسالم خود نمایی 
می کند و تمام قدرتهای بزرگ دنیا را به زانو در 
آورده اید. ولی توصیه می کنم که س��خن های 
رهبر انقالب را به خوبی گوش بدهید و به آنها 
عمل کنید و از هیچ چیز هراس نداش��ته باشید. 
خواهران و برادرانم ما این انقالب را به سادگی 
به دس��ت نیاوردیم م��ا مطهری ها و مفتح ها و 
بهشتی ها و رجایی ها و باهنرها در این راه داده 
ایم ما هر روز بهترین فرزندانمان را فدا کرده ایم 
قدر این انقالب را بدانید پدر و مادرم شما باید 
افتخار کنید که فرزندتان را در راه خدا داده اید 
چه سعادتی بهتر از اینکه انسان چیزی را در راه 
خدا بدهد پس اصاًل جای گریه و ناراحتی نیست 
خداوند به ش��ما اجر عنایت کند چند کلمه ای 
هم ب��ا دانش آموزان��م صحبت کن��م برادرانم، 
دانش آموزان عزیز تداوم بخش انقالب اسالمی 
شما هس��تید شما هستید که تمام دنیا روی شما 
حساب می کند از ش��ما می خواهم که دروس 
خود را به نحو احس��ن بخوانید از معلمان خود 
اطاعت کنید و ب��ه خصوص در دروس دینی و 
ایدئولوژی کوش��ا باشید و سعی کنید دین خود 
را به این ترتیب به اسالم و قرآن ادا کنید شماها 
هستید که نسل آینده را تشکیل می دهید و باید 
از انقالب اس��المی نگهداری کنید خدا به شما 
توفیق عنایت کند. باید گروهها و افراد منافق را 

بشناسید و معرفی کنید و با آنها مبارزه کنید.
همیشه برداران و خواهرانم به امام دعا کنید 
و این دعا )خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی 
را نگ��ه دار( را بخوانی��د و از ارگانهای انقالبی 
حمایت کامل کنید و جبهه ها را خالی نگذارید 
و در ضم��ن مانع از اینک��ه فرزندانتان به جبهه 
بروند هم نش��وید دعای کمیل و نماز جمعه که 
از دس��تاوردهای انقالب است را به نحو احسن 
ب��ه جا آورید. در پایان از درگاه ایزد متعال برای 
امام طول عمر برای امت ایمان و وحدت و برای 

دشمنان اسالم شکست فوری را خواستارم.  

کالم نور

کاریکاتور

هیأت انتخاب بخش مسابقه سینمای ایران 
آغاز به کار کرد

آغاز جشنواره قصه گویی

نمایش چهار فیلم داستانی در کانون 
فیلم سینما حقیقت

مایکل مور به اوباما هشدار داد

در امتداد زاینده رود

نگین نقیه عکس: حسن مقیمی

باال رفتن سن ازدواج

روی خط فرهنگ

 کارگ��ردان س��ریال »در چش��م 
باد« گفت: حداقل بودجه این س��ریال 
برای کارهایی ک��ه انجام گرفت، باید 
50 میلی��ارد تومان باش��د ول��ی ما در 
این 6 س��ال و تا پای��ان کار حدود 12 
میلیارد تومان خرج کردیم که بس��یار 
اندک است. این معجزه فقط در ایران 

می تواند اتفاق بیفتد.
به گ��زارش ج��ام جم، مس��عود 
جعفری جوزان��ی با اعالم این مطلب 
اف��زود: هدف ما در این س��ریال زنده 
ک��ردن و به نمایش گذاش��تن ش��یوه 
زندگ��ی مردم در بس��تر تاریخ بود. از 
ارتباطات اعضای خانواده باهم گرفته 

تا سنت دور سفره نشستن آنها.
جوزانی به این پرس��ش که آیا به 
تشابه ظاهری شخصیت ها با نمونه های 
واقع��ی و تاریخی آنها تأکید داش��ته 
اس��ت، پاس��خ منفی داد و گفت: زیاد 
به این مسأله اهمیت نمی دادیم. آنچه 
اهمیت دارد، حس بازیگر اس��ت. اگر 
رضاش��اه آن حس الزم را به مخاطب 
القا نکند، رضاشاه نمی شود. حتی اگر از 

نظر ظاهری کاماًل شبیه او باشد.
وی اف��زود: من این را قبول ندارم 
ک��ه ش��کل ظاه��ری آدم تاریخی را 
باید بازس��ازی کرد، ضمن این که به 
سریال کمکی نمی کند. گریم سنگین 
نمی گذارد بازیگر بازی اش را ارائه کند. 
بازیگر باید میمیک صورت و حسش 

دیده شود. 
کارگردان سریال در چشم باد در 
ادام��ه افزود: این فیلمنام��ه در ابتدا به 
صورت فالش بک نوش��ته ش��ده بود. 
تلویزیون به من پیش��نهاد کرد قصه را 
خط��ی پخش کنیم. ما ه��م دیدیم که 

می توان این کار را کرد.

الله اسکندری بازیگر این سریال 
هم درباره همکاری با سریال در چشم 
باد گفت: برایم بس��یار جذاب بود که 
تاریخ 60 ساله ایران در سه مقطع زمانی 
در سریالی روایت می شود؛ در حقیقت 
»در چشم باد« برای من آلبومی بود که 

من هم عکسی از آن بودم. 
این بازیگر ب��ا بیان این که من در 
سریال در چشم باد در دو مقطع سنی 
ب��ازی داش��تم و از این جهت که تا به 
حال نقش پیری را تجربه نکرده بودم 
برای��م جذابیت داش��ت، گفت: تولید 

این س��ریال از س��ال 82 شروع شد و 
همکاری من با ای��ن پروژه از فاز دوم 
آغاز ش��د. در حقیقت من از سال 84 
به این مجموعه پیوستم. وقتی فیلمنامه 
را گرفتم دو روز نشستم و 36 قسمت 
را یکج��ا خوان��دم. فیلمنامه به حدی 
پرکشش بود که نقش��م در سریال در 

چشم باد را پذیرفتم. 
وی از س��ریال »در چش��م باد« به 
عنوان مجموع��ه ای پربازیگر یاد کرد 
و افزود: بس��یاری از بازیگرانی که در 
این س��ریال نقش کوچک داشتند، در 

سریال های دیگر نقش های اصلی را به 
دوش می گرفتند.

س��حر جعفری جوزان��ی، دیگر 
بازیگر این سریال هم گفت: کاری که 
ساخته ش��ده، ماندگار است. مهم این 
است که 20 سال بعد مخاطب می تواند 
این س��ریال را ببیند و بداند چه بر سر 
کش��ورش آمده است. کارهای روتین 
20 سال بعد دیگر تماش��اگر ندارند، 
یک بار مصرف هستند ولی »در چشم 
باد« ماندگار است. برخی کارها چنین 

ویژگی دارند و این مهمتر است. 

سحر جعفری جوزانی درباره لزوم 
س��اخت س��ریالی درباره تاریخ ایران 
ک��ه بتواند به خوبی با مخاطب ارتباط 
برقرار کند، گف��ت: این صحبت ها را 
به ای��ن دلیل که پدرم کارگ��ردان »در 
چشم باد« بوده است، نمی گویم. مسلمًا 
تلویزیون رسانه ای است که باید همه 
نوع برنامه در آن پخش ش��ود؛ ش��اید 
بیننده حوصله نداشته باشد هر روز کار 

سنگین ببیند. 
س��عید نیک پور هم گف��ت: برای 
من ب��ه عنوان بازیگ��ر وقتی فیلمنامه 

»در چشم باد« را خواندم قصه امیرکبیر 
تجدید شد. از زمانی که پخش سریال 
»در چشم باد« ش��روع شد، شرایط به 
گونه ای ش��ده که برای من کار بیشتر 
است و من دائم می توانم کار کنم. فکر 
می کنم دلیلش فقط پخش »در چش��م 

باد« است. 
بازیگ��ر س��ریال در چش��م ب��اد 
افزود: وقتی قس��مت چهارم و پنجم 
پخش شد، تماس هایی از 2 تهیه کننده 
حرفه ای داش��تم که به من گفتند تمام 
عوامل این کار عاشق و از خود گذشته 
بوده اند. آنها  می پرسیدند چگونه این 
کار را کرده اید؟! چگونه این صحنه ها 

را گرفتید؟!
مجید میرفخرایی هم درباره ایرانی 
بودن طراحی صحنه و لباس س��ریال 
»در چشم باد« گفت: حساسیت هایی 
در س��ناریو بود که همه چیز ایرانی و 
درست باشد و این مسأله کار را مشکل 
می کرد. وقتی س��ناریو را خواندم، یاد 
مرحوم حاتمی و اصالت کارش افتادم. 
احساس کردم جای مانور بسیار دارم 
و وقتی فیلمنامه را شروع کردم، آن را 

کنار نگذاشتم تا تمام شود.
طراح صحنه و لباس در چشم باد 
با یادآوری اینکه 3 فضاسازی متفاوت 
در دوره های مختلف این سریال وجود 
داش��ت، گفت: س��ال 1299 تا جنگ 
جهان��ی دوم و زمان حال و قس��مت 
امریکا، فضاسازی مختلف را می طلبید؛ 
برایمان بسیار دشوار بود که این تعداد 
هواپیما را به پادگان قلعه مرغی بیاوریم 
و در حقیق��ت از توان ما خارج بود اما 
آقای جوزانی می گفت »من این صحنه 
را می خواه��م« و ت��ا انجام��ش کوتاه 

نمی آمد. 

برنامه تلویزیونی »مسابقه پنج« با استقبال 
مخاطبان شبکه استانی جهانبین مواجه شده 

است.
این برنامه به تهیه کنندگی و کارگردانی 
فرهاد رمضانی در 120قسمت 20دقیقه ای 
به شکل مسابقه زنده تلویزیونی درحال تهیه 

و پخش است. 
مس��ابقه پنج هم اکن��ون در روزهای 
دوشنبه و جمعه س��اعت 18:30 لحظاتی 

متنوع و س��رگرم کننده را ب��رای بینندگان 
فراهم می کند.

بخش های مختلف این برنامه شامل، 
گل یاپوچ، نقش��ه خوانی، بازی ریاضی و 

مسابقه عکس است.
عوامل تهیه و پخش مسابقه پنج: دستیار 
تهیه: سمیه محمدی، طراح مسابقه: سعید 
کامکار، دس��تیار طراح: بیژن ه��ادی پور، 

مجری: ناصر محمودی.

شناس��ایی جوان��ان مس��تعد اس��تان 
مهمتری��ن اولویت فعالیت های باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان مرک��ز چهارمحال و 

بختیاری به شمار می رود.

به گ��زارش روابط عموم��ی صدا و 
س��یمای مرک��ز چهارمح��ال و بختیاری، 
حیدری، مدیرکل مرکز در مراس��م تودیع 
و معارفه سرپرس��ت باش��گاه خبرنگاران 
جوان با اشاره به فعالیت های گروه های 
خب��ری ای��ن مجموعه از جمله پوش��ش 
رویدادهای استان در گزارش های خبری 

و انجام گزارش ه��ای تصویری، اجرای 
روزان��ه بخش خبری ج��وان رادیو و 60 
ثانیه تلویزی��ون؛ افزایش فعالیت گروه ها 
درکنار ش��ور و نشاط جوانی و ایده های 
نوآورانه در س��ایر بخش ه��ا و برگزاری 
دوره های آموزشی با توجه به نیاز مرکز 
را از مهمترین زمینه های فعالیت باشگاه 

خبرنگاران جوان بیان کرد.
در این مراسم مهدی جعفری به عنوان 
سرپرست جدید باشگاه خبرنگاران جوان 
مرکز معرفی و از زحمات بابک س��عیدی 

سرپرست پیشین قدردانی شد.

»پژواک« عنوان برنامه ای 
ش��بکه  تولی��دات  از  اس��ت 
جهانبی��ن ک��ه ب��ه معرفی و 
بررس��ی برنامه ه��ای ص��دا، 
سیما و خبر مرکز می پردازد.

رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
س��یمای  و  ص��دا  عموم��ی 
مرک��ز چهارمحال و بختیاری 
ای��ن برنامه به تهی��ه کنندگی 
و کارگردان��ی محمدحس��ین 
اس��دی با رویکرد انتقادی و 
کارشناسان  نظرات  نقطه  بیان 

برنامه های  و مردم درم��ورد 
مرک��ز روزه��ای ش��نبه ب��ه 
درمیان  هفت��ه  ی��ک  صورت 
و ب��ه م��دت 20دقیقه پخش 

می شود.
برنام��ه تلویزیونی پژواک 
با س��اختار گزارشی از طریق 
پخ��ش پش��ت صح����ن��ه، 
معرف��ی اه��داف و س��اختار 
تولی��دات واحدهای مختلف 
بینندگان را بیشتر با برنامه های 

مرکز آشنا می کند.  

هیأت انتخاب بخش مسابقه سینمای ایران 
بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 

آغاز به کار کرد.
به گزارش مه��ر، تا روز 
در  و  آذرم��اه   22 یکش��نبه 
فاصله هش��ت روز ب��ه پایان 
مهلت ارس��ال آثار سینمایی 
بیست  دبیرخانه جشنواره  به 
و هش��تم، 41 فیلم متقاضی 
روی��داد  ای��ن  در  حض��ور 
سینمایی ش��ده اند و با توجه 
پیش بینی  باقیمانده  مهلت  به 
می ش��ود این آمار به بیش از 

50 فیلم برسد.
هیأت انتخاب از میان این آثار فیلم های بخش 

مسابقه سینمای ایران و بخ�ش مس�ابقه نگاه نو 
)فیلم های اول و دوم( را انتخاب خواهد کرد. با 
توجه به تمدید نش��دن زمان ارائه آثار سینمایی 
به دبیرخان��ه، تهیه کنندگان و 
صاحبان فیلم های س��ینمایی 
باید هر چ��ه زودتر اثر خود 
را برای حضور در جش��نواره 

ارائه کنند.
نمای��ه بیس��ت و هفت 
دوره جش��نواره فیلم فجر با 
اطالعات کامل از اولین دوره 
این جشنواره تاکنون رونمایی 
و هش��تمین  بیس��ت  ش��د. 
جشنواره بین المللی فیلم فجر از 5 تا 15 بهمن ماه 

در تهران برگزار می شود.

جشنواره قصه گویی با حضور قصه گویان 
ایرانی و خ�ارج���ی در مرک��ز آفرینش ه�ای 

ادبی - هنری کانون آغاز به کار کرد.
مدیر این جش��نواره در م��ورد ویژگی های 
جش��نواره قصه گوی��ی گفت: در س��یزدهمین 
دوره این جش��نواره که بین المللی برگزار شده 
است 27قصه گو از مراکز کانون و13قصه گوی 

خارجی در آن به اجرای برنامه می پردازند.
وی افزود: قصه گوهایی از سوئد، انگلستان، 
ایرلند، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و برزیل 

در این جشنواره حضور دارند.
حی��دری با بیان اینکه این جش��نواره تا 25 
آذر ادام��ه دارد اضاف��ه کرد: زنده نگه داش��تن 
فرهنگ قصه گویی یکی از اهداف برگزاری این 

جشنواره است.
وی گف��ت: در جش��نواره قص��ه گوی��ی،
 8 قص��ه گ��وی آزاد و3 قصه گ��وی ویژه هم 

قصه های متفاوت خود را ارائه می کنند.
مدیر جشنواره قصه گویی گفت: بخش ارائه 
مقاالت از دیگر بخش های این جشنواره است 
که در قال��ب کارگاه ه��ا و برنامه های خاص، 
موضوعات مربوط به قصه گویی نقد و بررسی 

خواهد شد.
نقالی و قصه گویی در ایران و یونان باستان 

و اروپا از دیرباز وجود داشته است.
قصه گویی به خصوص در ش��ب های یلدا 
بسیار رایج بود و هنوز هم در برخی خانواده ها 

و مناطق کشور زنده است و تداوم دارد.

چهار فیلم کوتاه داستانی در برنامه ی این هفته 
کانون فیلم داستانی »مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی« به  نمایش عمومی در خواهد آمد.
به گزارش ایرنا از مرکز گس��ترش س��ینمای 
مس��تند و تجربی، فیلم های کوتاه »مثل همیشه« 
اثر حمید حمزه ای به م��دت 9 دقیقه، »اویان« اثر 
اسماعیل منصف به مدت 21 دقیقه، »اینجا جاده ها 
پای��ان ندارد« اثر توفیق امانی به مدت 23 دقیقه و 
»ساعت ها« اثر روح اهلل مسرور به مدت 15 دقیقه 
از آثار تولیدی جدید این »مرکز« اس��ت که عصر 
سه شنبه 24 آذرماه و با حضور کارگردانان و عوامل 

تولید آن در سالن »سینما حقیقت« به نمایش در 
خواهند آمد.

عالقه مندان سینما به منظور تماش��ای این 
فیل���م ه��ا و گفتگو با عوامل تولید آن می توانند 
از س��اعت 16 سه شنبه )24 آذر( به سالن »سینما 
حقیقت« واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان 
شهید قندی، شماره 15، مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی مراجعه کرده و یا به منظور کسب 
اطالعات بیشتر و عضویت در کانون فیلم »سینما 
حقیقت« با ش��ماره تلفن های 14 و 88528312 

تماس بگیرند.

مایکل مور مستندساز جنجالی امریکایی به 
باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور هشدار داد 
با افزایش نیرو های نظامی در افغانستان به جنگ 

طلبی دامن نزند.
ب��ه گزارش مهر، مور که امس��ال با مس��تند 
»س��رمایه داری: یک داستان عاشقانه« بار دیگر به 
انتقاد از سیستم اقتصادی و سیاسی امریکا دست 
زده، در نشست خبری معرفی فیلم خود در توکیو 
این هشدار را از سوی پدرش به عنوان یک کهنه 

سرباز جنگ جهانی دوم به اوباما داد.
مور گفت: این هش��دار را ب��ه عنوان پیامی 
شخصی از سوی پدرم و دوست ژاپنی اش به اوباما 
می دهم : آقای اوباما، شما جنگ را نمی شناسید. هر 
دوی ما با جنگ آش��نایی داریم و دیگر خواهان 

آن نیستیم. مور که نخستین نشست خبری فیلم 
»س��رمایه داری: یک داستان عاشقانه« را در مرکز 
بورس توکیو برگزار می کرد، بار دیگر به ش��دت 
به سیاست های جرج بوش رئیس جمهور پیشین 

امریکا تاخت.
 در ادام��ه مور از س��نت های باس��تانی غنی 
س��رزمین ژاپن س��تایش کرد ام��ا از دولت این 
کش��ور به دلیل حمایت از سیاست های بوش، از 
جمله اع��زام نیروهای ژاپنی به عراق و تبعیت از 

سیاست های اقتصادی دولت آمریکا انتقاد کرد.
مور جامعه ژاپن را به بازگشت به ارزش هایی 
چون صلح و احترام متقابل دعوت کرد و گفت: 
همانق��در که امریکا را دوس��ت دارم به ژاپن نیز 

عالقه مندم.

استقبال مخاطبان 
جهانبین از
 »مسابقه پنج«

شناسایی جوانان مستعد مهمترین اولویت 
فعالیت های باشگاه  خبرنگاران جوان 

 بررسی برنامه های صدا و سیمای 
مرکز چهارمحال و بختیاری در 

»پژواک«

در چشم باد ماندگار است

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

12 °

10 °

-2 °

-3 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل
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