
Zayande Roud - No. 187, Jan,13,2010چهارشنبه 23 دی ماه 1388 / 27 محرم 1431 / شماره 187 / 8 صفحه / 200 تومان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

برگزاری طرح از مدرسه تا مسجد در 
چهارمحال و بختیاری

ارش��اد  مدی��ر کل فرهن��گ و 
اس��امی اس��تان از برگزاری مرحله 
س��وم طرح از مدرسه تا مسجد ویژه 
اعضای کانون های مساجد این استان
)30 دی( خبر داد.  به گزارش روابط 
عموم��ی اداره کل فرهنگ و ارش��اد 

اسامی استان چهارمحال و بختیاری، داریوش رضوانی گفت... 
فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

محمدرضا ساکت در میان 
برترین های همایش فرزندان آفتاب

مدی��ر عام��ل باش��گاه ف��والد 
مبارکه س��پاهان در میان  نامزدهای 
برترین ه��ای اخ��اق در همای��ش 
سراس��ری فرزن��دان آفت��اب ق��رار 

گرفت.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان، 

سومین همایش فرزندان آفتاب برای معرفی برترین های اخاق در ورزش 
کشور در سال 88  در سالن همایش های صدا و سیمای جمهوری اسامی 
ایران با حضور مسئوالن کشوری، لشکری، هنرمندان و مسئوالن رسانه ها 

برگزار شد...
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

صنعت تنها عامل توسعه
 چهارمحال و بختیاری است 

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: این اس��تان برای رس��یدن به 
توس��عه پایدار راه��ی جز حرکت به 

سمت صنعتی شدن ندارد.
رجبعلی صادقی در نشست ویژه 
با شهردار شهرکرد و جمعی از اعضای 

شورای اسامی این شهر تسریع در روند توسعه این استان را منوط به حرکت 
به سمت صنعتی شدن دانست و اظهار داشت...

شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4

2 جایگاه CNG توسط 
شهرداری اصفهان 
راه اندازی می شود 

برنامه های شهرداری اصفهان در هفته هوای پاک 
با محوریت راه اندازی دو جایگاه CNG و معاینه فنی 

تاکسی های این شهر به صورت رایگان اعام شد.
رئیس ستاد معاینه فنی خودروهای شهر اصفهان 
با تشریح برنامه های پیش بینی شده به مناسبت هفته 

هوای پاک امسال، اظهار داشت...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

 مدیریت جزیره ای باعث 

طوالنی شدن پروژه های 
شهری می شود

استاندار اصفهان گفت: نبود مدیرت واحد شهری 
و اعم��ال مدیریت جزیره ای باعث طوالنی ش��دن 

پروژه های شهری می شود.
دکتر علیرض��ا ذاکر اصفهانی هن��گام بازدید از 

عملیات اجرایی طرح میدان عتیق اصفهان افزود...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

ترور استاد دانشگاه 
تهران به دست عوامل 

ضد انقالب  
آقای مس��عود محمدی اس��تاد متعهد و انقابی 
دانشگاه تهران صبح دیروز در اقدام تروریستی عناصر 

ضد انقاب و استکبار به شهادت رسید.
 سرپرست دادسرای امورجنایی تهران به خبرنگار 
واحد مرکزی خبرگفت: علت انفجار صورت گرفته 
در خیابان قیطریه، خیابان فاطمیه، مهر سوم در دست 

بررسی است... 

        سراسری / ادامه در  صفحه   

صفـحه صفـحه

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطاعات ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان از اجرای طرح 
محدودیت تردد وس��ایط نقلیه موتوری در هسته مرکزی 

این شهر از ابتدای سال آینده خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��امی ش��هر 
اصفهان، مهندس ابوالفضل قربان��ی لزوم کاهش ترافیک 

در هس��ته مرکزی ش��هر را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
جلوگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی، خودروهای 
تک سرنشین و زوج و فرد کردن آنها از جمله محدودیتهایی 

است که در این منطقه به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی الزم��ه تحقق این امر را توس��عه و تجهیز ناوگان 
حم��ل و نقل عمومی ش��هر اصفهان بیان ک��رد و افزود: 

در صورت ایجاد محدودیتهایی برای تردد وس��ایل نقلیه 
شخصی در محدوده مرکزی ش��هر، باید امکانات الزم و 
کافی در زمینه حمل و نقل عمومی برای شهروندان فراهم 
ش��ود و هیچ مشکلی برای رفت و آمد آنان وجود نداشته 

باشد...

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛ 
حجت االسالم حاج سیدعلی قاضی عسکر 
بعنوان سرپرست حجاج ایرانی منصوب شد

مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مبلغ تضمین: 213/400/000 ریال
مهلت دریافت اسناد: 88/10/28 

مهلت تحویل اسناد: 88/11/8
گشایش پیشنهادها: 8:30 صبح یکشنبه 88/11/11 

تلفن تماس: 0311-6680030
WWW.abfa-esfahan.com محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه شماره 233 – 4-88 با موضوع خرید 
لوله های پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کروگیت 

تأکید رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان:

اجرای محدودیتهای ترافیکی در هسته مرکزی 
اصفهان از اول سال آینده

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه4

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی: 
بررسی همزمان برنامه پنجم و بودجه 
مشکل است

وزیر امور خارجه: 
نخبگان فضای جدید جهانی را بشناسند



سراسری
چه خبر از پایتختایرانجهان نما

ترور استاد دانشگاه تهران 
به دست عوامل ضد انقالب  
آقای مس��عود محمدی اس��تاد متعه��د و انقابی 
دانشگاه تهران صبح دیروز در اقدام تروریستی عناصر 

ضد انقاب و استکبار به شهادت رسید.
 سرپرست دادسرای امورجنایی تهران به خبرنگار 
واحد مرک��زی خبرگفت: علت انفجار صورت گرفته 
در خیابان قیطریه، خیابان فاطمیه، مهر سوم در دست 

بررسی است.
فخرالدین جعف��رزاده  افزود: این انفجار حوالی 8 
صبح دیروز روی داد و بر اثر آن مسعود علی محمدی 

استاد دانشگاه تهران جان باخت.
وی اضافه کرد: این اس��تاد دانشگاه 50 ساله بود و 

موقع خروج از منزل این انفجار روی داد.
جعفرزاده گفت: احتماالً انفجار از طریق موتوری 
که در مقابل منزل این فرد به درخت بس��ته شده بود، 

صورت گرفته است.
یک منبع آگاه نیز در این باره گفت: در این حادثه 
یک دس��تگاه خودرو پ��ژو 80 درصد، یک دس��تگاه 
خودرو پراید 60 درصد و یک دستگاه موتورسیکلت 
100 درصد آسیب دید و تا شعاع صد متری شیشه های 
منازل و برخی خودروهای پارک ش��ده هم شکس��ته 

است.
گفته می شود، این استاد دانشگاه دانشمند فیزیک 

هسته ای بوده است. 

مدیرعامل آب و فاضالب غرب 
استان تهران:

افزایش اعتبارات ملی و 
استانی آبفای غرب استان 

تهران ضروری است
حس��ین ن��وری در گفتگو با ایرن��ا گفت: کاهش 
این اعتبارات اجرای طرحهای آبرس��انی در این منطقه 

پرجمعیت را با مشکل روبه رو خواهد کرد.
وی افزود: بودجه عمرانی این ش��رکت در س��ال 
گذشته از محل اعتبارات ملی و استانی به ترتیب 110 
و 54 میلیارد ریال بود که امس��ال به 90 و 230 میلیارد 

ریال کاهش یافت.
وی خاطرنشان کرد: با این کاهش اجرای طرحهای 

آبرسانی در این منطقه طوالنی خواهد شد.
نوری اظهار داشت: اگر امسال 30 میلیارد ریال دیگر 
به اعتبارات استانی آبفای غرب استان تهران افزوده شود 
این شرکت قادر خواهد بود سال آینده معادل 60 هزار 
مترمکعب حجم مخازن زمینی خود را در قالب هشت 

طرح آبرسانی به بهره برداری رساند.
وی یادآور ش��د: اکنون این شرکت ارائه خدمات 
آبرس��انی به 668 هزار واحد مس��کونی و تجاری در 
منطقه غرب اس��تان تهران را برعه��ده دارد که از نظر 

جمعیتی از 25 استان کشور بیشتر است.
نوری گفت: این درحالی اس��ت که ساالنه حدود 
42 هزار واحد مسکونی به مشترکان آبفای این منطقه 

اضافه می شود.
به گفته وی، تنها در دو ماه گذشته با تحویل گیری 
دو آبرسانی خصوصی و شهر جدید تنکمان ساوجباغ، 
20 هزار مشترک به مجموع مشترکان این شرکت افزوده 

شده است.
نوری اف��زود: در حال حاض��ر 5/7 درصد از نیاز 
آبی این منطقه از آبهای سطحی و مابقی از سفره های 

زیرزمینی تأمین می شود.
اکنون شرکت آب و فاضاب غرب استان تهران، 
سه شهرس��تان کرج، نظرآباد و س��اوجباغ را تحت 

پوشش خدماتی خود دارد.

رئیس شورای سالمت شهر تهران:
شهرداری تهران 

عالقه مندی خاصی برای 
خدمت بیشتر به شهروندان 

در حوزه سالمت دارد
رئیس ش��ورای سامت ش��هر تهران اعام کرد: 
بنیانگذار و مؤس��س شورای س��امت شهر تهران در 
واقع ش��هرداری تهران اس��ت که عاقه مندی خاصی 
برای خدمت بیشتر به شهروندان این شهر از خود نشان 

می دهد.
دکتر علیرضا مرن��دی در گفتگو با ش��هر افزود: 
شهرداری تهران در مقابل شهروندان یک سری وظایف 
و مس��ئولیت هایی دارد که یکی از مهمترین آنها بحث 
س��امت شهروندان و س��امت محیط است و براین 

اساس اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
دکتر مرندی اظهار کرد: چنانچه شهرداری تهران و 
وزارت بهداشت در قالب شورای سامت شهر تهران 
بتوانند همکاری و تعامل سازنده با یکدیگر برقرار کنند، 
از بعد علمی، تکنیکی و... بیشترین ارزش و بهره وری 
را به دنبال دارد و سریعتر می توانند به برنامه ها و اهداف 

مدنظر در حوزه سامت دست یابند.
دکتر مرندی در پاس��خ به این س��ؤال که »اعضای 
شورای س��امت ش��هر تهران را چه کسانی تشکیل 
می دهن��د«، اظهار ک��رد: برخی از اعضا از ش��هرداری 
تهران هستند و برخی دیگر افراد دانشگاهی و معاونان 
بهداشتی دانشگاه های علوم  پزشکی تهران و نیز معاون 
س��امت وزیر بهداش��ت دکتر امامی رض��وی در این 
شورا فعالیت دارند. رئیس شورای سامت شهر تهران 
همچنین گفت: با توجه به مسئولیت بنده در فرهنگستان 
علوم  پزشکی و نیز در کمیسیون بهداشت مجلس، فکر 
می کنم این همکاری چند جانبه می شود که ان شاء اهلل 

برکات آن متوجه شهروندان تهرانی شود.
گزارش ش��هر حاکی است، شورای سامت شهر 
تهران مدتی اس��ت که کار خود را به طور جدی آغاز 
کرده و در اولین گام، ارتباط تنگاتنگی را میان وزارت 

بهداشت و شهرداری ایجاد کرده است. 

به گ��زارش فارس، رامین مهمان پرس��ت 
س��خنگوی وزارت خارج��ه کش��ورمان در 

خصوص 3 تبعه امریکایی 
بازداش��ت ش��ده در ایران، 
گفت: قرار اس��ت این سه 
نف��ر ب��ه زودی محاکم��ه 

شوند. 
س���خنگ��وی وزارت 
خارج��ه همچنی��ن گفت: 
اجاس س��ه جانبه وزرای 
خارجه ایران،  پاکس��تان و 
آینده  هفته  شنبه  افغانستان 
و  برگ��زار  اس��ام آباد  در 
در خصوص افغانس��تان و 

موضوع��ات دیگر و همچنی��ن تعیین تاریخ 
اجاس سران 3 کشور گفتگو خواهند کرد. 

س��ؤالی  ب��ه  پاس��خ  در  مهمان پرس��ت 

درخصوص مبادله اورانیوم مورد نیاز رآکتور 
تحقیقات��ی تهران گف��ت:  ما همچن��ان آماده 
غنی شده  اورانیوم  معاوضه 
3/5 درصد با اورانیوم غنی 
شده 19/75درصد هستیم. 
وی افزود: در صورتی 
که ط��رف مقاب��ل آمادگی 
خ��ود را برای این معاوضه 
به صورت مرحله ای اعام 
نشس��ت های  کن��د،  در 
این  درباره جزئیات  بعدی 
معاوض��ه از جمله محل و 
مذاکره  دیگ��ر  موضوعات 

خواهیم کرد. 
وی بار دیگر گفت:  اگر شرایط مورد نظر 
ما احراز شود ما آماده معاوضه اورانیوم مورد 

نیاز رآکتور تهران هستیم. 

امام جماعت مصری که به تازگی از فرانسه 
اخراج شد اتهامات وارده را علیه خود رد کرد.

به گزارش ش��بکه فرانس بیس��ت و چهار، 
علی الس��ودانی امام جماعت 36 س��اله منطقه 
ِس��ن َس��ن ُدنی حومه پاریس به اتهام تحریک 
روحیات ضد غربی و افراط گرایی از فرانسه به 

مصر باز گردانده شد.
وی در ضمن رد اتهامات مطرح شده اظهار 
داشت: ما هیچ گاه مخالف غرب نبوده ایم، من 
سالها در غرب بوده ام. در غرب ازدواج کرده ام 
و همس��رم اکنون در فرانس��ه اس��ت. مقامات 

فرانسوی پیش از این نیز چنین رفتاری با امامان 
جماعت داشته اند. رفتار آنها ناعادالنه است.

او گفت: بر اساس چه قانونی می توان زنی 
را از همس��رش جدا کرد؟ بر اساس چه قانونی 

می توان فردی را از آزادی بیان باز داشت؟
علی السودانی اظهار داشت مقامات فرانسوی 
وقت کافی در اختیار وکیلش قرار ندادند و منتظر 
جلسه دادگاه نماندند زیرا می ترسیدند دادگاه با 
اخراج وی از فرانسه مخالفت کند. امام جماعت 
مصری اظهار امیدواری کرد عدالت درباره وی 

اجرا شود. 

  رئیس جمه��ور س��وریه ب��ا بی��ان اینکه 
جمه��وری اس��امی ای��ران ت��وان و قدرت 
کش��ورهای منطقه اس��ت، همکاریهای ایران 
و س��وریه را در مدیریت مش��ترک تحوالت، 

سازنده و رو به جلو توصیف کرد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، منوچه��ر متک��ی 
وزی��ر امور خارج��ه کش��ورمان در دیدار با 
بشار اس��د رئیس جمهور سوریه در دمشق، با 
اباغ سامهای گرم دکتر محمود احمدی نژاد 
رئیس جمهور اس��امی ایران به بش��ار اسد و 
ضمن اش��اره به رفت و آم��د متقابل مقامات 
و رایزنیهای مس��تمر دو کشور در عرصه های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی، مسیر 
همکاری ها به وی��ژه در زمینه های اقتصادی، 
بازرگانی و فن آوری را مساعد توصیف کرد. 
وی همکاری های منطقه ای و چند جانبه 
را مکمل مناس��بات دو جانبه خواند و ایجاد 
تس��هیات کنسولی بین کشورها را در جهت 

تسهیل همکاریها، مثبت دانست. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان با اشاره به 
بحران های جاری در منطقه از جمله ش��رایط 
نگران کننده و چش��م اندازه تیره افغانس��تان، 
عراق، فلس��طین و یمن، این اوضاع را ناشی 
از حضور و دخالت نیروهای بیگانه و توطئه 
قدرته��ا ب��رای ایج��اد تفرق��ه و جدایی بین 

کشورهای منطقه دانست. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ناکام��ی و شکس��ت 
سیاس��ت های 8 س��اله امری��کا در منطقه که 
حاصل آن صرف��ًا افزایش ناامن��ی، بی ثباتی، 
افراط گرایی و تروریسم در منطقه بوده است، 
تصری��ح ک��رد: افراط گرایی م��رز جغرافیایی 
ندارد و تکرار این سیاستهای شکست خورده 
در هر نقطه دیگر هیچ دستاوردی به جز نتایج 

گفته شده نخواهد داشت. 
منوچه��ر متک��ی در تش��ریح تح��رکات 
جاری در مس��أله فلس��طین ضم��ن محکوم 
ک��ردن جنایات مس��تمر رژیم صهیونیس��تی 

ضد مردم مظلوم فلسطین و محاصره و فشار 
روز افزون بر س��اکنان بی دف��اع غزه، افزود: 
ح��ل عادالنه، ش��رافتمندانه و پایدار مس��أله 
فلس��طین در گرو استیفای کامل حقوق مردم 
فلسطین و آزادی کامل س��رزمینهای اشغالی 
اس��ت و لذا تجربه نشان داده هرگونه طرحی 
که فاقد مؤلفه های الزم برای این خواسته های 
مشروع باشد، شکس��ت و ناکامی سرنوشت 
مختوم آن است. وزیر امور خارجه کشورمان 
با اش��اره به توطئه ه��ا و طرح های بزرگی که 
علیه کش��ورهای منطقه ص��ورت می پذیرد، 
اش��تغاالت اینچنینی را به نفع امریکا و رژیم 

صهیونیستی دانست. 
بش��ار اس��د نیز در این دی��دار روابط دو 
کشور را برادرانه، نزدیک و دراز مدت خواند 
و خواس��تار اب��اغ درودهای گ��رم خود به 

رئیس جمهور اسامی ایران شد. 
وی با ابراز خش��نودی از س��فر منوچهر 
متک��ی به س��وریه و تقدی��ر از سیاس��تهای 
منطقه ای جمهوری اس��امی ای��ران تصریح 
ک��رد: چنانچه بتوانیم گامی در روابط عراق و 
س��وریه برداریم، گامی مثبت در جهت منافع 

دو کشور و منطقه خواهد بود. 
رئیس جمه��ور س��وریه ب��ا بی��ان اینکه 
جمه��وری اس��امی ای��ران ت��وان و قدرت 
کش��ورهای منطقه اس��ت، همکاریهای ایران 
و س��وریه را در مدیریت مش��ترک تحوالت، 

سازنده و رو به جلو توصیف کرد. 
رئیس جمهور س��وریه با اش��اره به توطئه  
قدرته��ای بیگانه برای تقوی��ت حضور خود 
در منطقه، بر ضرورت همکاری کش��ورهای 
منطق��ه در جهت ایجاد س��از و کارهای الزم 

برای مقابله با این توطئه ها تأکید کرد. 
بش��ار اسد با اش��اره به حوادث اخیر در 
عراق، ضم��ن محکوم کردن ای��ن اقدامات، 
ب��ر اراده س��وریه در رف��ع موانع در مس��یر 

همکاریهای دو طرف تأکید کرد. 

مهمان پرست:
 سه تبعه امریکایی به زودی محاکمه می شوند 

امام جماعت اخراج شده از فرانسه به شدت از 
مقامات فرانسوی انتقاد کرد

وزارت بهداش��ت دولت منتخب حماس 
در ن��وار غ��زه از ج��ان باختن ی��ک کودک 
بیم��ار فلس��طینی در پی تش��دید تحریمهای 
رژیم صهیونیس��تی ضد ن��وار غزه و ممانعت 
مقام��ات این رژی��م از اعزام ای��ن کودک به 

خارج از غزه برای مداوا خبر داد.
وزارت بهداشت حماس تأکید کرد میسره 
موسی سه ساله س��اکن شهر غزه که مبتا به 
بیماری قلبی بود، بر اثر تشدید بیماری و نیز 
مخالفت مقام��ات امنیتی تل آویو با انتقال او 
ب��ه خارج از نوار غزه و مداوا در خارج، جان 

باخت.
وزارت بهداش��ت حم��اس یادآور ش��د 
با جان باختن این کودک فلس��طینی، ش��مار 
قربانیان فلسطینی ناشی از تشدید تحریمهای 
رژیم صهیونیس��تی علیه س��اکنان نوار غزه به 

368 نفر رسیده است.
حم��اس هش��دار داد، در ص��ورت ادامه 
مخالفت رژیم صهیونیس��تی با ارس��ال انواع 
دارو و ل��وازم پزش��کی ب��ه نوار غ��زه و نیز 
ممانعت از انتقال بیماران فلس��طینی به خارج 

از ن��وار غ��زه، ش��مار قربانیان در ن��وار غزه 
افزایش خواهد یافت.

به گ��زارش خبرگزاری ش��ینهوا وزارت 
بهداشت دولت حماس تأکید کرد تحریمهای 
اسرائیل ضد س��اکنان بی دفاع نوار غزه ادامه 
دارد و ای��ن رژیم با بس��تن همه گذرگاههای 
مرزی با نوار غزه اجازه نمی دهد انواع کاالی 
مورد نیاز فلس��طینیها وارد ای��ن منطقه و نیز 
بیماران فلس��طینی برای مداوا به خارج اعزام 

شوند.
حماس در ادامه از همه وجدانهای بیدار 
در سراسر جهان خواست، از ساکنان نوار غزه 
و بیم��اران تحت محاصره این منطقه حمایت 
و اس��رائیل را به توق��ف اقدامات خصمانه و 
وحش��یانه ضد ی��ک و نیم میلیون ش��هروند 

ساکن غزه وادار کنند.
از زمانی که دولت حماس از ژوئن سال 
2007 کنت��رل نوار غزه را به دس��ت گرفت، 
اسرائیل نیز گذرگاههای مرزی با نوار غزه را 
بست و تحریمهای شدیدی ضد ساکنان این 

منطقه اعمال کرد. 

جان باختن کودک بیمار فلسطینی به علت 
تحریمهای اعمال شده از سوی صهیونیستها

در دیدار وزیر امورخارجه کشورمان؛
بشار اسد: ایران توان و قدرت کشورهای

با صحبت؛ قاچاق سیگار متوقف نمی شود منطقه است

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی: 

بررسی همزمان برنامه پنجم و بودجه مشکل است

مجلس با افزایش بهای گاز موافقت کرد

مدیرعامل ش��رکت دخانیات با تأکید بر اینکه 
سیاس��تگذاری نادرس��ت عاوه بر محدود کردن 
تولی��د، ب��ازار قاچاق را رونق داده اس��ت، افزود: 
با صحبت های قش��نگ و اظهارات بدون برنامه، 
مص��رف س��یگار و قاچاق ای��ن کاال کاهش نمی 

یابد.
 ب��ه گزارش واح��د مرکزی خب��ر، ابطحی با 
تأکید بر ضرورت کاهش مصرف داخلی سیگار و 
مبارزه با قاچاق گفت: با فعالیت ها و برنامه های 
شرکت دخانیات قاچاق سیگار در یک برنامه پنج 
س��اله از 45 درصد به کمت��ر از 10 درصد کاهش 
یافت اما اکنون قاچاق س��یگار به کش��ور افزایش 

یافته است.
مدیرعام��ل ش��رکت دخانیات با بی��ان اینکه 
روند افزایش یا کاهش مصرف س��یگار در کشور 
80 درصد س��یگارهای موج��ود از طریق قاچاق را ب��ازار قاچ��اق این کاال تعیی��ن می کند، افزود:

وارد می شود. وی با بیان اینکه شرکت دخانیات 
برای کاهش مصرف س��یگار از اردیبهشت امسال 
پاکت های س��یگار را با هولوگرام و درج عکس 
تبلیغات مضرات سیگار عرضه کرده است، افزود: 
با قاچاق سیگار در کشور برخورد نمی شود و از 
مناطق مرزی کشور س��یگار قاچاق به وفور وارد 

می شود.
وی تولید سیگار با طعم های نامرغوب را از 
اهداف این ش��رکت برای کاهش مصرف سیگار 
اعام کرد و گفت: اگر با ورود سیگارهای قاچاق 
در کش��ور مبارزه نش��ود، بازار کش��ور را اشباع 

می کند.
ابطحی در پاسخ به این سؤال که چرا شرکت 
تولید س��یگار بهمن به بخ��ش خصوصی واگذار 
شده است، گفت: شرکت دخانیات باید بر اساس 

تکالیف مصوب مجمع این شرکت عمل کند. 

نایب رئیس دوم مجلس شورای 
اسامی بررسی همزمان لوایح برنامه 
پنجم توسعه و بودجه سال آینده را 
در مجل��س امری مش��کل خواند و 
گفت: دراین باره باید تصمیم گیری 

شود.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
خب��ر، محمدرضا باهنر که ریاس��ت 
جلسه علنی روز س��ه شنبه مجلس 
را برعهده داش��ت، اف��زود: پس از 
تقدیم الیح��ه بودجه س��ال 89 در 
جلس��ه علن��ی آینده مجل��س، باید 
تصمیم گیری کنی��م که کدام الیحه 
را در اولویت بررس��ی ق��رار دهیم 
تا ب��ا آیین نامه داخل��ی مجلس هم 

مغایرتی نداشته باشد.
وی این موضوع را در پاس��خ به 
تذکر علی اکب��ر اولیاء نماینده مردم 

یزد که گفته بود چرا نس��خه ای از 
برنامه پنجم را در اختیار نمایندگان 

قرار نداده اید اعام کرد.
نگران  نماین��دگان  افزود:  باهنر 
این موضوع نباش��ند چرا که مسأله 
جدول زمانی رس��یدگی ب��ه قانون 
برنام��ه پنجم از زمان چاپ و توزیع 
آن آغاز می ش��ود بنابراین اینکه در 
قانون آمده است نمایندگان پنج روز 
فرص��ت دارند نظر خ��ود را درباره 
برنام��ه پنجم ارائه کنند منوط به این 
اس��ت که برنامه و پیوست های آن 

چاپ و توزیع شود.
نایب رئیس مجلس گفت: هیچ 
تغیی��ری در الیح��ه بودجه صورت 
نگرفت��ه اس��ت و اگ��ر دولت قصد 
اصاحیه داش��ته باشد باید براساس 
آیین نامه داخلی مجلس عمل شود.

نماین��دگان وزارت نف��ت را موظ��ف کردند 
از طری��ق ش��رکت های تابع��ه دولت��ی قیم��ت 
هر مترمکع��ب فروش گاز مصرف��ی را 20 ریال 
افزای��ش ده��د و درآم��د حاص��ل را عین��ًا برای 

گازرسانی به روستاهای کشور هزینه کند.
به گ��زارش واح��د مرکزی خبر، بر اس��اس 
اصاحی��ه  بند )7( قانون بودجه س��ال 1388 کل 
کش��ور در مجلس شورای اس��امی، مددجویان 
تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی و سازمان 
بهزیس��تی کش��ور برای یک بار از پرداخت حق 

انشعاب گاز، برق و آب معاف می شوند.
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران موظف 
اس��ت سهم ش��رکت ملی نفت ایران بابت ارزش 
نف��ت خام تولیدی را بر اس��اس گزارش عملکرد 
ماه قبل ک��ه وزارت نفت اعام می کند، در پایان 
ه��ر م��اه از مح��ل وج��وه حاصل از نف��ت خام 
صادراتی )حس��اب ذخیره ارزی( به صورت علی 
الحس��اب به حساب ش��رکت نفت ایران نزد آن 

بانک واریز کند.
نمایندگان خانه ملت همچنین تصویب کردند 
ک��ه دولت حداکثر ت��ا 35 هزار میلی��ارد ریال از 

اعتب��ارات تملک دارایی های مالی خود را کس��ر 
کند و 21 هزار میلیارد ریال به اعتبارات هزینه ای 

خود بیفزاید.
از باقیمانده این مبلغ که 14 هزار میلیارد ریال 
می شود دولت مجاز اس��ت 3 هزار میلیارد ریال 
برای بهسازی آسفالت و ایمنی راه های روستایی، 
هزار میلیارد ریال برای آب و فاضاب روستایی، 
هزار میلیارد ریال برای آب و فاضاب ش��هری، 
500 میلیارد ریال برای بافت های فرسوده، 1200 
میلی��ارد ریال ب��رای تکمیل بیمارس��تان های در 
دست اجرای وزارت مس��کن، 700 میلیارد ریال 
برای بهسازی و طرح هادی روستاها توسط بنیاد 
مس��کن، 600 میلیارد ریال برای عمران روستاها 
توس��ط دهیاری های سراسر کش��ور و در نهایت 
6000 میلی��ارد ریال به منظور هزینه برای س��ایر 
طرح ه��ای عمرانی ملی و اس��تانی ب��ه اعتبارات 

تملک دارایی سرمایه ای اضافه کند.
پ��س از تصویب مواد پیش��نهادی، نمایندگان 
خانه ملت سه ماده الحاقی هم درخصوص قانون 
بودجه س��ال 1388 تصویب کردند که بر اس��اس 
آنه��ا وزارت نیرو می توان��د 500 میلیارد ریال به 
عنوان اوراق مش��ارکت برای طرح غدیر با تعهد 

بازپرداخت دولت بفروشد.
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وزیر امور خارجه: 

نخبگان فضای جدید جهانی را بشناسند
وزی��ر امور خارجه ب��ا بیان اینکه 
دنیای جدیدی با مؤلفه های جدیدی 
در حال تولد اس��ت، گفت: ش��ناخت 
این فضای جهان��ی برای همه به ویژه 
نخبگان، محققان و دانشگاهیان کشور 

بسیار ضروری است.
به گ��زارش واحدمرک��زی خبر، 
منوچهر متکی در جمع دانش��گاهیان 
دانش��گاه ام��ام ص��ادق)ع( ب��ه بیان 
رویکردها و برنامه های دولت دهم در 
حوزه سیاست خارجی پرداخت و به 

سؤاالت آنان پاسخ داد.
وی با اش��اره به سالروز جنگ 22 
روزه غ��زه گفت: هنوز غزه زخم های 
سختی بر پیکر خود دارد که بخشی از 
آن از دشمن و برخی دیگر از غیردشمن 

ظاهری در منطقه است.
متک��ی اف��زود: غزه دومی��ن پرده 
جدی مقاوم��ت در مقابل تجاوز همه 
جانبه رژیم صهیونیستی و ثبت دومین 
شکس��ت بعد از جنگ 33 روزه لبنان 
است که هر دو ثابت کردند جنازه این 
رژیم و این مردار حتی با دم مسیحایی 
نیز قابل زنده ماندن نیست و مقاومت 
در هم��ه عرصه ه��ا ح��رف نهایی را 

می زند.
وی در بخش دیگری از سخنانش 
به ویژگی های جنبش دانشجویی در 
کشور از گذشته اش��اره کرد و گفت: 
نخستین ویژگی وجهه ضد استعماری، 
ضد اس��تکباری و ضد سلطه خارجی 

جنبش دانشجویی است.
متکی افزود: جنبش دانش��جویی 
مش��کل بس��یاری از حکومت ه��ای 
سرس��پرده و وابس��ته به قدرت های 

خارجی را همین وابس��تگی می داند 
و از پنجره این وابس��تگی اس��ت که 

مشکات به کشور سرازیر می شود.
وی گفت: هنر ام��ام)ره( این بود 
که این باتاق وابس��تگی کشور را که 
در زمان شاهنشاهی ایجاد شده بود به 

خوبی نشانه رفته بودند.
جنب��ش  دوم  ویژگ��ی  متک��ی 
دانشجویی را ضد دیکتاتوری بودن آن 
دانست و گفت: در حکومت هایی که 
وابسته هستند این وجهه نمود بیشتری 
دارد و در زمان انقاب نیز دانشجویان 
در آن ایام سخت تجلی مقابله با این دو 

مظهر مشکات ملت و کشور بودند.
وزی��ر ام��ور خارجه گف��ت: این 
راه  دو ش��اخص می توان��د چ��راغ 

حرکت های سالم دانشجویی باشد.
از  نح��وی  را  دیپلماس��ی  وی 
مناسبات و تعامل ها دانست که قواعد 
خاصی دارد و آنچه به این قواعد محتوا 

می دهد رویکرد دیپلماسی است.
متکی سفارتخانه ها و نمایندگی های 

خ��ارج از کش��ور را رص��د کنندگان 
تحوالت بین المللی دانس��ت و افزود: 
وقتی نماین��ده ما ب��ازی قدرت ها را 
می بیند که می گویند ما بر جهان مسلط 
هس��تیم و ایده جهانی سازی را مطرح 
می کنند و خ��ود را کدخ��دا و مدیر 
جهان می دانند اگر این فرد تغذیه نشده 
باشد ولو اینکه دلسوز باشد محیط را 
ب��ه گون��ه ای گ��زارش می کند که 
فرماندهان سیاس��ی خودی در کشور، 
خود را با این مس��أله تطبیق دهند و به 
این موضوع می رسد که قدرت منشاء 
حق اس��ت و کسانی که قدرت بیشتر 

دارند سهم بیشتری می برند.
وی افزود: در 30 س��ال گذش��ته 
وقت��ی ما مواضع خ��ود را در دنیا بیان 
می کردیم شعارهای ما را می پذیرفتند 
اما می گفتند نمی شود زیرا جهان در 
دس��ت جهانداران و کسانی است که 
تولید کننده قدرت هستند و حق را آنان 

تفسیر می کنند.
متک��ی گفت: ب��ا این ح��ال نگاه 

دیگری وجود دارد که از مکتب، اعتقاد 
و درون ما برمی خیزد و همه احساس 
می کنن��د که این مناس��بات ناعادالنه 
و ظالمانه اس��ت و همه به این ش��عار 
می رس��ند که حق باید منشاء قدرت 

باشد و نه قدرت منشاء حق.
وزیر امور خارجه گفت: امروزه در 
دنیا به این سمت می رویم که مناسبات 
جهانی را ظالمانه و ناعادالنه می دانند و 
شاهد تحوالتی در سال های اخیر در 

صحنه جهانی هستیم.
وی گف��ت: در گذش��ته وقت��ی 
مخاطب��ان قدرت ه��ا موضوع��ی را 
نمی پذیرفتند ارعاب و تطمیع همیشه 
کارگر بود اما در دهه اخیر این مناسبات 

تغییر کرده است.
متک��ی اف��زود: ام��روز 180 هزار 
نیرو به کش��ور کوچکی می آورند اما 
نمی توانند خواسته های خود را محقق 

کنند.
وی گفت: 8 سال پیش زمانی که 
بوش با هدف بازگشت امنیت، مقابله 
با مواد مخدر و مقابل��ه با افراط گری 
به افغانس��تان حمله ک��رد تولید مواد 
مخ��در 800 تن بود که هم اکنون به 9 
هزار تن رس��یده است و افراط گرایی 
بعد از 8 س��ال کل افغانستان و بخشی 
از پاکس��تان را نیز در برگرفته است و 
ه��م اکنون در پایتخت افغانس��تان نیز 

امنیت وجود ندارد.
وزی��ر امور خارجه ب��ا بیان اینکه 
ام��روز امریکا در افغانس��تان با کمبود 
ساح مواجه نیست، گفت: امریکا در 
افغانستان از نظر منطق و توجیه افکار 

عمومی کم آورده است.
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علم و صنعت

فناوری های سرگرم کننده سال 
جدید میالدی

کنترل فکر از طریق امواج ماکرو ویو

کارش��ناس قط��ب علم��ی فن��اوری نانو 
در محیط زیس��ت دانش��گاه صنعتی اصفهان 
از همکاری این دانش��گاه با ش��رکت صنایع 
هواپیماس��ازی ای��ران خب��ر داد و گفت: این 
پروژه ب��ه منظور کاربردی کردن پوشش��های 
نوی��ن بین فلزی نی��کل - آلومینیم )آلومیناید 

نیکل( نانو ساختار اجرایی شد.
سمیه ذنوبی در گفتگو با مهر، ایجاد مراکز 
خاص پژوهشی در زمینه نانو در دانشکده ها 
و مراکز تحقیقاتی دانشگاه و ایجاد هماهنگی 
میان آنها برای انجام تحقیقات گروهی در این 
حوزه را از چش��م اندازهای این قطب علمی 
نام ب��رد و اف��زود: عاوه بر ای��ن، این قطب 
در برنامه های خ��ود کاربردی کردن فناوری 
نان��و در جامع��ه و صنایع به م��وازات انجام 
پژوهش��های بنیادین و تروی��ج و آموزش در 

زمینه نانو را قرار داده است.
وی اظهار داش��ت: در این راستا اقدام به 

ایجاد زیرساختهای توسعه علمی نانو از جمله 
ایجاد و توس��عه زیرس��اختهای نرم افزاری و 
س��خت اف��زاری، ایجاد و رش��د مؤسس��ات 
پژوهشی اقتصادی فعال در این زمینه کردیم. 
ذنوب��ی ب��ه مطالعات وس��یع علمی گروه 
تحقیقاتی مواد نانو ساختار دانشکده مهندسی 
مواد دانش��گاه صنعت��ی اصفهان اش��اره کرد 
و ادام��ه داد: ش��اخص فعالیته��ای این گروه 
انج��ام طرحه��ای مطالعاتی با مؤسس��ات و 
صنای��ع اولویت دار کش��ور به وی��ژه صنایع 
خودروسازی، هوا فضا، نفت و صنایع دفاعی 

است.
کارش��ناس قط��ب علم��ی فن��اوری نانو 
دانشگاه صنعتی اصفهان تولید و مشخصه یابی 
نانوکامپوزیت های زمینه آلومینیوم را از دیگر 
دستاوردهای این قطب علمی نام برد و اضافه 
کرد: این پروژه با همکاری مؤسسه آموزشی و 

تحقیقاتی صنایع دفاعی اجرایی شد.

مدی��ر گروه پلیمرهای زیس��ت س��ازگار 
پژوهش��گاه شیمی و پتروشیمی ایران از ترمیم 
اس��تخوانی با داربس��تها خب��ر داد و گفت: با 
پلیمرهای زیس��ت س��ازگار و پوش��ش دهی 
س��طح آنها با نانو هیدروکسی آپاتاید اقدام به 
ترمیم ضایعات استخوانی کردیم که این پروژه 

در مرحله آزمایشگاهی است.
مژگان زندی در گفتگو با مهر به فعالیتهای 
بخش پلیمرهای زیس��ت سازگار اشاره کرد و 
افزود: این بخش در زمینه های مختلف چون 
علوم سلولی و مهندسی پلیمر مطالعات زیادی 

انجام داده است.
وی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران را 
پتانسیل قوی برای تهیه Scaffold )داربست( 
و تحقیقات بالینی و زیس��ت سازگار دانست 
و اظهار داش��ت: در این راس��تا در زمینه های 
اس��تخوان، غض��روف، رگه��ای مصنوعی و 
دریچه های قلبی پروژه های تحقیقاتی زیادی 

تعریف و اجرا شده است.
زن��دی از اجرای پروژه ترمیم اس��تخوان 
در این پژوهش��گاه خب��ر داد و اضافه کرد: به 
تازگ��ی در زمینه ترمیم اس��تخوانها مطالعات 
زیادی انجام ش��د که دس��تاوردهای زیادی به 
دس��ت آمد و با همکاری برخی از پزش��کان 
 Invivo متخصص در بیمارستانها تست های
)آزمایش��هایی روی موجودات زنده در محیط 
آزمایشگاهی( و cell culture )کشت سلول 

در محیط آزمایشگاه( در حال انجام است.
وی ب��ه جزئی��ات این پ��روژه اش��اره و 
خاطرنشان کرد: در این پروژه کاری که انجام 
ش��د تهیه یک Scaffold )داربست( مناسب 
برای بازس��ازی و ترمیم اس��تخوانهای آسیب 

دی��ده اس��ت. م��ا در ای��ن روش از ترکیبات 
ژالتینی سازگار با بدن و »هیدروکسی آپاتاید« 

استفاده کردیم.
مدی��ر گروه پلیمرهای زیس��ت س��ازگار 
پژوهش��گاه پلیم��ر »هیدروکس��ی آپاتاید« را 
ماده اصلی تش��کیل بافت اس��تخوانی در بدن 
دانست و ادامه داد: ما Scaffold های مناسب 
که محیط و زیر س��اختار مناس��ب برای رشد، 
تکث��ر و تمایز س��لولها اس��ت را تهیه کردیم 
و با پوش��ش دهی س��طح این داربست ها به 
وس��یله نانو هیدروکسی آپاتاید توانستیم رشد 
س��لولهای مزانش��یمی را روی این داربس��ت 

افرایش دهیم.
 invitroزندی با تأکید بر اینکه تست های
را انجام دادیم و تس��ت های invivo آن در 
حال انجام است یادآور شد: این پروژه افقهای 
روش��نی برای مهندس��ی بافت در آینده ایجاد 

می کند.

نوبی خبر داد:
تالش محققان کشور در کاربردی کردن 

پوششهای نوین در بخش هوافضا

ترمیم ضایعات استخوانی با داربست پلیمرهای 
زیست سازگار در کشور

 اشاره
بررسی کاربرد امواج ماکروویو در صنایع غذایی

و  مطال��ب  شماس��ت  روی  پی��ش  آنچ��ه   
پاراگرافهایی از کتاب کنترل فکر از راه دور اس��ت 
که توسط مؤلف و محقق ایرانی مهندس محمدرضا 
نظمی تهیه شده است و خواندن آن به اشخاصی که 
در فکر ارتقای دانش خود در این زمینه ها هس��تند 

توصیه می شود. 
به گ��زارش بورس نیوز، کنت��رل فکر واژه ای 
عمومی است برای تعریف تئوریهای بحث برانگیز 
مبن��ی بر امکان وجود عوامل ی��ا منابع خارجی که 
توسط آن می توان تفکر، رفتار، احساس و تصمیم 
گیری اش��خاص را به طور نس��بی و دلخواه کنترل 

کرد. 
از آزمایشهای امواج فرکانس اندک گزارشهای 
دقیق تری تهیه ش��ده اس��ت. از سال 1950 تا سال 
1970 هر دو کش��ور امریکا و ش��وروی س��ابق به 
وس��یله امواج فرکانس اندک به پژوهشهایی دست 
زدند تا بتوانند امواج مغزی ش��بیه س��ازی شده را 
به مغز برس��انند و به انس��ان احساسات و عواطف 
مختل��ف را القا کنند ک��ه البته در این کار موفق هم 

شدند. 
ت��اش نویس��نده در این کتاب اثب��ات وجود 
دس��تگاههای پیش��رفته که می توانند با مغز انسان 

ارتباط بر قرار کنند نیست. 
 چنی��ن دس��تگاههایی موجودن��د و آنهایی که 
در این امر کنجکاو هس��تند می توانند در اینترنت 
ن��ام مخترع و ش��ماره ثبت آنه��ا را در موتورهای 

جستجوگر گوگل، MSN و غیره پیدا کنند. 
کوشش اصلی در این کتاب شرح کار دستگاهها 
و کاربران و همچنین عوارض کارهای آنان اس��ت، 
تا بدین وسیله بتوان آنها را شناسایی و خنثی کرد. 
در ده��ه 50 در جن��گ کره و امری��کا، کره از 
دس��تگاه ماکرو ویو برای شستشوی مغزی اسیران 
امریکایی اس��تفاده کرد. این دستگاه در شوروی به 
نام لیدا برای آرامش بخش��یدن به بیماران اس��تفاده 
شد و سازمان سیا یکی از این دستگاهها را از طریق 

دولت کانادا خریداری کرد. 
در این کتاب س��عی شده این شعبده بازی قرن 
را که توس��ط دولتهای مختلف انجام می شود، در 
حد توان بازگو ش��ود و ب��ه افرادی که به تازگی به 
دام چنین گروههایی افتاده اند آموزش داده شود و 
پی��ش از آنکه کار از کار بگ��ذرد از دام آنها رهایی 
یابند یا به کس��انی که در دام آنها هستند، راههایی 
نش��ان داده ش��ود تا بتوانند به آرامشی که از دست 

داده اند بازگردند. 
 برخ��ی قربانی��ان این گروه را بیم��اران روانی 
می نامند و بی آنکه به افکار خود اجازه گس��ترش 
دهند، آنها را تخطئه کرده و از خود می رانند و این 
مسأله را در نظر نمی گیرند که ممکن است روزی 

نوبت خود و یا نزدیکان آنها باشد.
  آیا ما به ش��خصی که عده ای بیشرمانه او را در 
خی�اب�ان آم�اج م�ش��ت و لگ�د قرار داده اند، کمک 
نمی کنیم؟ آیا اجازه می دهیم که این گروه گستاختر 
ش��وند و به دیگران نیز حمله کنند؟ آی��ا این عده از 
بی توجه��ی و ترس دیگران نس��بت به خود س��وء 
استفاده نکرده و حمات خود را گسترش نمی دهند؟ 
آی��ا آنان با قدرتی که فقط ب��ه دلیل بی توجهی ما به 
دست می آورند به خود ما نیز حمله نخواهند کرد؟ 

در ابتدا نمی توان ش��خصی را که مورد حمله 
ماکروویو قرار گرفته است را از یک بیمار شیزوفرنی 
تش��خیص داد  ام��ا زمانی که رفت��ار متین، منطقی 
بودن، صحبت کردن و توانایی اس��تدالل افرادی را 
که تحت تشعشعات ماکروویو قرار گرفته اند را در 
نظر بگیریم، به روشنی خواهیم فهمید که آنها بیمار 
نیس��تند و تنها نقص آنها ندانستن فناوریهایی است 
که روی آنها تجربه می شود و آنها را از حال عادی 
خارج می سازد و اگر روی آنها آزمایشهایی انجام 

نگیرد به حال عادی خود باز می گردند. 
 پی��ش از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی، 
آزمایشهای فکری به دلیل فوق سری بودن آنها فقط 
در کش��ورهای پیش��رفته جهان و یا در کشورهایی 

که تحت س��لطه آنها بودند و ارتششان به صورت 
فیزیک�ی در آن کش��ورها مستق�ر ب�ود، هم�چ�ون 

کره جنوبی و غیره انجام می گرفت. 
اما اکنون آثار مخرب این آزمایش��ات همچون 
بیماریهای مختل��ف فیزیکی و روان��ی، معلولیتها، 
خودکشیها و دگردیسیهای نوزادان در جوامع دیگر 

نیز به روشنی مشاهده می شوند. 
امیدوارم کشور عزیز ما اولین کشوری باشد که 
قوانین جزائی را برای مجازات اینگونه آزمایشهای 
غیر انس��انی وضع کند. در ذیل مقاله ای در همین 

زمینه به چشم می خورد. 
در فصل نامه علمی– تخصصی عملیات روانی 
سال چهارم، شماره س��یزدهم، صفحه 95 در مقاله 
ابزارهای نوین در عملیات روانی و اطاعاتی آمده 
است: در بیست و پنجم سپتامبر سال 2000 میادی، 
کمیته امنیت روس��یه در دومای دولتی، اضافه شدن 
بندی به ماده ش��ش قانون فدرال پیرامون تجهیزات 
را مورد بررس��ی ق��رار داد، در قطعنام��ه ای که به 
این منظور تدوین ش��د آمده اس��ت: دستاوردهای 
دانش معاصر، ایجاد روش��های اندازه گیری شده و 
محرمانه، نف��وذ از راه دور روی روان و فیزولوژی 
شخص یا گروهی از مردم را امکان پذیر می سازد. 
کمیت��ه توصیه کرد که اضافه ک��ردن بند فوق مورد 
تأیید قرار گیرد. در بیس��ت و شش��م ژوئیه 2001 
میادی، بند مزبور به ماده شش قانون فدرال روسیه 
تحت عنوان س��احها مورد تأیید قرار گرفت، این 

بند می گوید: 
در داخل س��رزمین فدراسیون روسیه، انتشار و 
توزیع س��اح ها و س��ایر ابزاری که آثار عملیاتی 
آنها مستلزم استفاده از اشعه های الکترومغناطیسی، 
ن��وری، حرارتی، مادون صوت ی��ا ماورای صوتی 

است، ممنوع است.
 بدین وس��یله حکومت روسیه نخستین گام را 
برای انج��ام تعهد خود در مورد ممنوعیت فناوری 

کنترل اذهان برداشت. 

متن اولیه پیش��نهاد ش��ده مجل��س اروپا: یک 
کنوانس��یون بین المللی برای ممنوع س��اختن تمام 
تحقیقات و تولیداتی که در س��طح جهان در صدد 
استفاده از اعمال دانش شیمیایی، الکتریکی، نوسان 
صوتی یا سایر دستاوردهای فکری بشری برای تولید 
س��احهایی که دستکاری وکنترل انسانها را ممکن 
می س��ازد، ض��رورت دارد. این ش��امل ممنوعیت 
استقرار هرگونه س��امانه اعم از سامانه های واقعی 

فعلی و یا سامانه های بالقوه است. 
از مدارک مزبور نتیجه می ش��ود که روس��یه و 
اروپا سعی دارند که امنیت داخلی خود را به وسیله 
منع گسترش س��احهای ناکشنده و ساحهایی که 
کنترل انس��انها را ممکن می سازد، تثبیت کنند. در 
صورتی که اذهان عمومی مخصوصًا در جهان سوم 

هیچ اطاعی از وجود اینگونه ساحها ندارند. 
مطالب باال را از کتاب بسیار بیدار کننده کنترل 
فک��ر از راه دور انتش��ارات رخ مهت��اب خواندیم. 
راستی اگر چنین است چرا راههای عملی برای به 

دام انداختن متجاوزان فکری وجود ندارد. 
ما برای اینکه بتوانیم متجاوزان فکری را به مراجع 
قضای��ی تحویل داده و آنها را محاکمه کنیم ابتدا باید 
به وس��یله ابزارهای علمی این امواج را روی سرمان 
شناس��ایی کرده و س��پس اذیت و آزارها و همچنین 
ش��کنجه ها را ب��ه بازرس��انی که آنها نی��ز به چنین 
دستگاههایی مجهز باشند گزارش داده تا آنها به وسیله 
تکنیکهایی که دارند ابتدا گ��زارش را در محل تأیید 
کرده و سپس به وسیله ردیابی ماهواره ای مجرمان را 

به مراجع قضایی تحویل دهند. 
همانطور که نویسنده کتاب در متن کتاب گفته 
امیدوارم کش��ور عزیز ما اولین کش��وری باشد که 
قوانی��ن جزایی را برای پیگیری و مجازات اینگونه 
آزمایش��های غیر انس��انی وضع کند و در عمل نیز 
مجال چنین حرکتهایی را به مجرمان و تروریس��تها 

ندهد.  

مریم السادات میرزاعلی شیخ رضایی- استفاده 
از ح��رارت یکی از مهمترین روش��های متداول در 
فرآیند موادغذایی اس��ت. حرارت دهی در دماهای 
باال باعث از بین رفتن مواد مغذی می ش��ود از این 
جهت استفاده از ماکروویو به عنوان روش جدیدی 
در صنایع غذایی مطرح ش��ده اس��ت. در روشهای 
پخ��ت متداول، حرارت از منب��ع حرارتی خارجی 
به ماده غذایی اعمال می ش��ود. ول��ی در پخت با 
میکروویو حرارت داخل ماده غذایی تولید می شود. 
در بررسی عوامل سرطان زا در مواد غذایی مشاهده 
ش��د که میزان این عوامل در موادغذایی پخته شده 
با ماکروویو کمتر از روش های سنتی است. امواج 
ناب��ودی میکروارگانیس��م ها تأثیر  ماکرووی��و در 
تقویت کننده دارد وجود روش��های کش��نده دیگر 
برای نابودی ماکروارگانیس��مها در کنار ماکروویو 
الزم است. قرار گرفتن در معرض مقادیر خیلی زیاد 
تابش های ماکروویو می تواند سبب جذب مقادیر 
قابل ماحظه ای انرژی توسط بدن شود. این انرژی 
در بدن همانند غذا تبدیل به حرارت می ش��ود که 
از این خاصیت در درمان  بیماری های ماهیچه ای 
ناش��ی از ورزش استفاده می کنند. بافت های مغز، 
چش��م و اندام تناس��لی مردان ماکروویو را جذب 
می کنند و این ح��رارت اضافی را نمی توانند دفع 
کنند بنابراین باعث نابودی بافتها یا به وجود آمدن 

آب مروارید در چشم می شود. 
ح��رارت دهی با ام��واج ماکرووی��و محصول 
جانبی پیش��رفت رادار درجنگ جهانی دوم است. 
دکتراسپنسر به طور اتفاقی در مجاورت آنتن رادار 
سوزش��ی در پشت دستهایش احساس کرد و از آن 
ب��ه بعد دهه  60 و اوایل70 را روزهای ش��کوفایی 
مایکروویو صنعت��ی می دانند. از کاربردهای امواج 
ماکروویو می توان به پاستوریزاسیون، آنزیم زدایی 
محص��والت گ��ران قیمت، خش��ک ک��ردن نهایی 
ماکارون��ی، رفع انجماد ک��ردن از غذاهای منجمد 
و اهداف صنعتی، علمی، طبی و ارتباطات اش��اره 
کرد. امواج ماکروویو با طول موج هایی بین0/001 
 300000-300 ح��دود  فرکانس��ی  و  1مت��ر  ت��ا 
مگاهرتز بخش��ی ازطیف الکترو مغناطیس هستند 
ک��ه بین ام��واج دی الکتریک و م��ادون قرمز واقع 
ش��ده اند. اتحادیه  جهانی مخابرات )ITU( چند 
نوار فرکانس��ی را برای کاربردهای صنعتی، علمی 
و پزش��کی اعام کرده اس��ت که این نوارها از 13 
مگاهرتز ت��ا  22125 مگاهرتز تغییر می کنند. تمام 
اجاق ه��ای ماکرووی��و در 2450 مگاهرت��ز عمل 
می کنن��د. در روش ماکروویو حرارت داخل ماده 
غذایی تولید می ش��ود. دو مکانیس��م اصلی تولید 
گرما درماکروویو عبارتند از: پاریزاس��یون  یونی  

و چرخش دو قطبی.
چرخش دوقطبی

در فرکانس ه��ای ب��ه کار رفته جه��ت میدان 
مغناطیس��ی میلیون ها بار در ثانی��ه تغییر می کند. 
مولک��ول هایی که ماهیت قطب��ی دارند تحت تأثیر 
چنین نوس��انی ق��رار می گیرند و ب��رای هماهنگ 
ش��دن با این نوس��ان قطب ه��ای خ��ود را تغییر 
وضعیت می دهند. این وضعیت دائمی سبب ایجاد 
اصطکاک شده و در نتیجه حرارت تولید می شود.

پالریزاسیون یونی
م��واد یون��ی مانند نمک با تغیی��ر جهت میدان 
هرکدام به س��مت قطب مخال��ف حرکت می کنند 
در نتیج��ه بی��ن آنه��ا اصطکاک ایجاد می ش��ود و 
دمای محصول باال م��ی رود. در اثر نفوذ امواج به 
داخل ماده غذایی سطح و عمق آن به طور همزمان 
گرم می ش��ود. از نظر شکل بیش��ترین مقدار نفوذ 
امواج ماکروویو در مواد کروی و استوانه ای شکل 

است.

ــذا در اثر  ــرطان زا در غ ــی عوامل س بررس
قرارگیری در معرض امواج ماکروویو

فرآین���د پخ�ت ب��ه خصوص در دم��ای زیاد 
به عنوان فرآیندهایی که باعث س��رطان می شوند 
ش��ناخته ش��ده اند حال این نگرانی وج��ود دارد 
ک��ه فرآیند با ام��واج ماکروویو نیز ای��ن ویژگی را 
داشته باش��د. در سرطان زایی تش��کیل آمین های 
هیتروس��یلیک، هیدروکربن های پلی آروماتیک و 

نیتروزآمین ها معمول هستند.
آمین های حلقوی هتروسیلیک

گروه��ی ازترکیب��ات هس��تند که در گوش��ت 
پخته ش��ده با دمای باال مانند سرخ کردن با روغن 
غیرس��رخ کردنی ب��ه وجود می آیند. درگوش��ت 
کراتی��ن وکراتنین ب��ا آمینواس��یدها واکنش داده و 
آمین های هتروسیلیک ایجاد می شوند که به عنوان 
عامل س��رطان در موش، خرگوش، میمون، باکتری 
سالمونا شناخته شده اس��ت. در مطالعه ای که به 
منظور کاهش آمین های هتروسیلیک در گوشت از 
امواج ماکروویو به عنوان پیش فرآیند س��رخ کردن 
اس��تفاده شد مش��اهده ش��د کراتین به میزان5-10 
درص��د در1دقیق��ه،30-10 درص��د در 2دقیق��ه و 
آمین های هترس��یلیک تا 90 درصد در نتیجه پیش 

فرآیند با ماکروویو کاهش می یابند.
هیدروکربن های پلی آروماتیک

هیدروکربن های پلی آروماتیک طی سوختن ناقص 
ایجاد می شود. نتایج مطالعات نشان می دهد طی سرخ 
کردن با روغن های غیرسرخ کردنی و دوباره گرم کردن 
گوش��ت به روش های معمول س��طح باالیی از پلی 
هیدروکربن های آروماتیک تشکیل می شود در حالی 
که مقدار خیلی ناچیزی از آنها طی پختن با ماکروویو و 

دوباره گرم کردن تشکیل می شود.
نیتروزآمین ها

س��طح نیتروزآمین ه��ا در20 نمونه  بیکن پخته 
شده با ماکروویو و سرخ شده به روش معمول مورد 
آنالیز قرار گرفت. پختن با میکروویو به طور آماری 
س��طح پایینی از نیتروزآمی�ن ها را نش�ان داد ب�رای 
مثال N- نیتروز- پیرولیدین در تمام 20 نمونه سرخ 
ش��ده  با روغن غیرسرخ کردنی  و به روش معمول 
مشاهده شد، در حالی که فقط در 5 نمونه پخته شده 
در ماکروویو یافت ش��د. محقق��ان این کاهش را به 

دلیل کاهش زما ن و دمای پخت می دانند.
ــط امواج  ــم ها توس نابودی میکرو ارگانیس

ماکروویو
طی چهار دهه اخیر بحث های فراوانی درباره 
مرگبار بودن ماکروویو وجود داش��ته اس��ت. برای 

اولین بار فلمینگ سوسپانس��یونهایی از اشرشیاکلی 
را در مع��رض فرکانس ه��ای 350-11 مگاهرت��ز 
ماکرووی��و قرار داد. او مدعی ب��ود در همه موارد، 
امواج ب��دون افزایش دم�ا تأثی�ر کش��ن�ده ای ب�ر 
ریز زنده ها داشته اند به طوری که 20-15 درصد 
میکروارگانیسم ها نابود ش��دند او اثر غیر گرمایی 
ماکرووی��و را بیان کرد. در مورد اثرات غیرحرارتی 
نظریه تمایل میکروارگانیس��م ها به منظم شدن در 
میدان الکتریکی ذکر می شود. براون از فرکانس27 
مگاهرتز اس��تفاده کرد و حین پاستوریزاسیون شیر 
فقط شاهد اثرات گرمایی بود او کاهش زمان فرآیند 
در ماکروویو را مهمترین مس��أله نس��بت به روش 
معمول می دانس��ت. نیروپ در یک مطالعه 4 ساله 
و استفاده از فرکانس 20 مگاهرتز مدعی شد 99/5 
درصد از سلولهای باس��یلوس سوبتیلیس را بدون 
در نظرگرفتن دما از بین برده اس��ت. غیرفعال شدن 
میکرو ارگانیس��مهایی مانند باس��یلوس سرئوس، 
کامپیل��و باکتر ججون��ی، کلس��تریدیوم پرفرجنز، 
اشرش��یاکلی، انترو کوکوس، لیستریا مونوسیوژنز، 
استافیلو کوکوس اورئوس و سالمونا در فرکانس 

2450 مگاهرتز ثابت شده است.
ام��روزه خاصیت کش��ندگی ماکروویو به نفوذ 
ام��واج به داخل م��واد مرط��وب بیولوژیکی و باال 
رفتن دمای داخل و خارج محلول سلولی از طریق 
وجود یون ها و آب بیان شده است. مدارک دال بر 
اثبات نظریه مرگ ماکروارگانیسمها در اثر حرارت 
ماکروویو بر نظریه مرگ آنها در اثر امواج ماکروویو 
ترجیح دارد. ساختار سلول باکتری های اشرشیاکلی 
و باسیلوس س��وبتیلیس قبل از در معرض بودن و 
بعد از در مع��رض بودن با ام��واج 2450مگاهرتز 
ماکرووی��و ب��ا میکروس��کوپ الکترونی مش��اهده 
ش��د در مقایسه س��طح باکتری های اشرشیاکلی و 
باس��یلوس سوبتیلیس مش��اهده می شود که در اثر 
قرار گرفتن در معرض ماکروویو س��طح سلول زبر 
و خشن و متورم شده است البته الزم به ذکر است 

این تغییر عامل مرگ میکرو ارگانیسمها نیست.
اثر ماکروویو بر سالمت انسان

قرارگرفت��ن در معرض مقادیر زیاد تابش های 
ماکرووی��و می توان��د س��بب جذب مقادی��ر قابل 
ماحظه ای انرژی توس��ط بدن ش��ود ک��ه از این 
خاصیت در درمان بیماری های ماهیچه ای ناش��ی 
از ورزش استفاده می شود. این انرژی همانند غذا 
در بدن تبدیل به حرارت می شود حال بخش های 
حس��اس بدن مانند چش��م، اندام تناسلی مردان و 
مغ��ز نمی توانند انرژی اضافی تولید ش��ده را دفع 

کنن��د. البته الزم به ذکر اس��ت ظهور آثار صدمات 
حرارتی به چش��م و مغز نیازمند  قرار گرفتن طوالنی 
مدت در معرض تشعشع با دانسیته توان بسیار باالتر 
از آن مقداری است که در اطراف اجاق های ماکروویو 
قابل اندازه گیری است همچنین در افرادی که به طور 
مداوم و طوالنی در معرض طول موج های گوناگون 
ماکروویو ق��رار گرفته اند تغییرات عصبی و رفتاری، 
کاهش یادگیری و حافظه مش��اهده ش��ده است. در 
گذش��ته مشکاتی ناشی از تداخل امواج ماکروویو با 
س��یگنال ها ی حاصل از دستگاه تنظیم کننده ضربان 
قلب وجود داشت. مزاحمت منابع الکترونیکی دیگر 
می تواند سبب اثر س��وء بر عملکرد آنها و در نتیجه 
ارس��ال اطاعات غیر صحیح ب��ه ماهیچه های قلب 
ش��ود. پوش��ش های امواج الکترو مغناطیسی که در 
تنظیم کننده های جدید ضربان قلب قرار داده می شود 
موجب ایمنی بیشتر می شود الزم به ذکر است تداخل 
امواج در اجاق های ماکروویو که به درستی درز بندی 

و ساخته شده اند مشاهده نمی شود.
بسته بندی های مناسب برای ماکروویو

مواد بس��ته بندی در مقابل امواج ماکروویو به 
سه صورت عمل می کنند:

بسته بندی های عبور دهنده امواج ماکروویو
مت��داول تری��ن مواد بس��ته بن��دی مخصوص 
اجاق های ماکروویو عبارتن��د از: پل�ی پروپیل�ن، 
پلی استیرن، پلی اتیلن با دانسیته باال، پلی وینیل کلراید. 
مهمترین مسأله ای که در ارتباط با بسته بندی های 
پاستیکی وجود دارد مهاجرت مواد بسته بندی به 
داخل غذا بعد از اس��تفاده مجدد از ظروف اس��ت. 
ط�ی آزمایش���ی 5 نمون�ه پاس��تیک رایج شام�ل 
پلی پروپیلن سفید، پوشش بدون رنگ پلی استیرن، 
پلی پروپیلن زرد، پلی اس��تیرن س��فید انتخاب شد 
و از روغن زیتون تصفیه شده، اسیداستیک  3 درصد، 
اتانول 15 درصد به عن��وان محلول ه�ای غیر واقعی 
غذایی استفاده شد. بعد از بررسی مشخص می شود 
ک��ه در اثر دو بار در معرض قرار دادن بس��ته های 
پاس��تیکی مواد مختلفی با توجه به ترکیبات خود 
بس��ته بندی وارد م��اده غذایی می ش��ود بنابراین 
باید توجه ش��ود از این بس��ته ها فق��ط یک بار در 

اجاق های ماکروویو استفاده شود.
بسته بندی های گیرنده امواج ماکروویو

یک��ی از محدودیت های امواج ماکروویو، ناتوانی 
در قهوه ای کردن و برش��ته کردن فرآورده های غذایی 
است. برای رفع این مشکل استفاده از فیلم ها گسترش 
یافته است. کار اساسی این فیلم ها جذب و تبدیل جزء 
الکتریکی انرژی ماکروویو به انرژی تشعشعی و سپس 

انتقال آن به غذا است. 
بسته بندی های منعکس کننده امواج ماکروویو
فلزات منعکس کننده  امواج ماکروویو هس��تند 
و باعث ایجاد جرقه در اجاق ماکروویو و آس��یب 
به ماده غذایی و طوالنی ش��دن گرمایش می شوند 
بنابرای��ن اس��تفاده از ظروف فل��زی در اجاق های 
ماکروویو مناس��ب اس��ت. از فلزات در س��اخت 
محفظ��ه اجاق ماکروویو اس��تفاده می ش��ود چون 

امواج را بر روی موادغذایی متمرکز می کند.
نتیجه گیری

از مزایای کاربرد امواج ماکروویو می توان به امکان 
پخ��ت بدون افزودن آب، عدم انجام واکنش میارد که 
در پاستوریزاسیون شیر اهمیت دارد، حذف سوختگی 
سطحی به دلیل نفود سریع امواج به عمق ماده غذایی، 
صرف��ه جویی در فضا و انرژی اش��اره کرد. معایب آن 
عبارتند از محدودیت در مواد اولیه بس��ته بندی، کوتاه 
بودن عمر ژنراتور، حس��اس بودن چش��م ب��ه امواج 
ماکروویو و دناتوراس��یون حرارتی  پروتئین عدس��ی 
و ایج��اد آب مروارید در چش��م، عدم انجام بعضی از 

واکنش های مطلوب به علت سرعت  آن است. 

س��هم قابل توجهی از درآمد های فناوری از 
محصوالت سرگرمی و تفریحی مانند تلویزیون، 
بازی های ویدئویی و فیلم های علمی- تخیلی 
تأمین می شود. پیش بینی می شود بازار بازیهای 
ویدئویی در سال جدید میادی بسیار داغ باشد. 
در این نوشته به رویدادهای فناوری مرتبط با حوزه 

سرگرمی در سال 2010 می پردازیم.
تلویزیون همچنان رو به جلو

در سال جاری، شما دیگر نیازی به این ندارید 
که برای تماشای زنده مسابقات از تلویزیون به اتاق 
نشیمن بروید. حتی نیاز به تلویزیون هم ندارید. 
برای اولین بار، ایستگاه های پخش تلویزیونی در 
بعضی از ش��هرهای منتخب، بازی ه��ای زنده و 
مستقیم را نه تنها به تلویزیون ها بلکه به موبایل ها، 
نت بوک ها و دیگر ابزارهای همراه ارسال می کنند.

ت��ا پیش از ای��ن، تنها راه برای دسترس��ی به 
تلویزیون روی نمایش��گر موبای��ل این بود که با 
پرداخت پول، مشترک سرویسی شوید که ویدئوها 
را از طریق یک ش��بکه پهن باند بی سیم غیر قابل 
اطمینان نسل س��وم ارسال می کند، مشکل دیگر 
این س��رویس این بود که کانال های محلی را هم 

نمی توانست دریافت کند.
اما مرگ تلویزیون های آنالوگ در دنیای امروز، 
بخش��ی از طیف امواج رادیویی را آزاد کرد تا در 
اختیار شبکه های موبایل قرار گیرد، ایستگاه های 
پخش برای 30 ش��بکه تلویزیونی در 17 ش��هر 
بزرگ انگلس��تان، 150هزار دالر به ازای هر برج 
تقویت کننده امواج تلویزیونی پرداخت کردند تا 
فرستنده هایی روی آنها نصب کنند که برنامه های 
زن��ده را به طور رایگان ب��ه موبایل های مجهز به 

امکانات خاص مورد نیاز ارسال کنند.
برای این پخش کننده ها ارائه خدمات کمتر 
از ی��ک پنی ب��ه ازای هر دقیقه هزین��ه برمی دارد 
که در مقایس��ه با 4 دالر بر دقیق��ه که ارائه کننده 
س��رویس های موجود خدمات موبایل پرداخت 
می کنند، کاماً قابل توجه اس��ت. این س��رویس 
جدی��د که تلویزیون دیجیت��ال موبایل نام گرفته 
اس��ت، هر ابزار بی سیم مجهز به یک چیپ تونر 
را قادر می سازد سیگنال ها را مستقیماً از برج های 

فرستنده دریافت کنند.
امسال منتظر روانه شدن محصوالت مصرفی 
دارای قابلیت دریافت این سیگنال ها به بازار باشید. 
در ماه جاری، قفل های سخت افزاری یو اس بی که 
برای لپ تاپ شما مانند آنتن های تلویزیون عمل 

می کنند، به بازار داخلی امریکا عرضه خواهند شد. 
موبایل های دارای قابلیت دریافت امواج تلویزیون 
و همچنین قفل های س��خت افزاری قابل افزوده 
شدن به تلفن های موجود، در نیمه دوم این سال به 

بازار عرضه خواهند شد.
آیرن من 2

افتتاحیه 7 می )اردیبهش��ت 1389(: رابرت 
داون��ی جونیور، به نقش دوگانه خ��ود به عنوان 
تونی اس��تارک کارخانه دار و م��رد آهنی مبارز با 
جنای��ت کاران باز خواهد گش��ت. این ب��ار او بر 
دش��من روس خود غلبه خواهد ک�رد و ب�ا بی�وه 
س��ی�اه روبه رو خواهد ش��د، همچنین با دشمن 
صنعتی خود جاستین هامر. این مرد آهنی است، 
پس می دانید انتظار چه چیزی را باید داشته باشید، 

انفجارهای بزرگ و رخدادهای جالب و مهیج.
میراث ترون

افتتاحیه 17 دس��امبر )آذر 1389(: سام فلین 
درگی��ر یک جنگ برای مرگ و زندگی در دنیای 
س��ایبری برنامه ها و بازی ها خواهد شد که در آن 
پ��درش کوین )بازیگر اصلی ترون اول( به مدت 

25 سال گم شده است.
 این فیلم که دنباله فیلم سی جی آی کاسیک 
سال 1982 است، از همان تهیه کننده فیلم اصلی 
بهره می ب��رد. فقط باید صبر ک��رد و دید این بار 

سازندگان این فیلم چه چیزی در چنته دارند.
استارکرافت 2: بال های آزادی

این بازی در ماه ژوئن )خرداد( و در آس��تانه 
آغاز تعطیات تابستانی مدارس و دانشگاه ها عرضه 
 ،Blizzard خواهد شد. هفت سال طول کشید تا
دنباله بازی آناین استراتژیک استارکرافت خود را 
که 11 میلیون نس��خه از آن را به فروش رس��انده 
بود، تولید کند. استارکرافت 2 یک سیستم اتوماتیک 
برای تعیین هم بازی ارائه می کند که شما را در مقابل 

رقیبی با مهارت های همسان قرار می دهد.
 PS3 ،360برینک این بازی برای ایکس باکس 
و پی سی در بهار به بازار خواهد آمد. با استفاده از 
SMART )حرکت مایم در یک زمینه تصادفی( 
شهر در حال غرق شدن آرک را در یک بازی اول 

شخص نجات دهید.
دکم��ه SMART ش��خصیت بازی ش��ما 
را با کمترین مقدار فش��ردن دکمه ها به جایی که 
می خواهید به آنجا برود، هدایت می کند، در نتیجه 
دیگر مانند بازی های اول شخص قدیمی تر، روی 

یک میز یا پشت یک جعبه گیر نمی کنید.
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عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان:
رعایت فرهنگ شهروندی بسیاری از هزینه ها را کاهش خواهد داد

رئیس کانون بازنشستگان کشوری استان اصفهان:
بیمارستان ویژه بازنشستگان باید ایجاد شود 

اختالفات کارگری و کارفرمایی در
 چهارمحال و بختیاری 5 درصد کاهش یافت

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

اصفهانشهرکرد

اصفهان

اصفهان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:
کمک ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریالی خیرین به 

دانشگاه علوم پزشکی استان 

پروژه های تحقیقاتی آب و فاضالب روستایی 
چهارمحال و بختیاری کلید خورد

استاندار چهارمحال و بختیاری:
صنعت تنها عامل توسعه

 چهارمحال و بختیاری است 

پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  سرپرس��ت 
چهارمحال و بختیاری گفت: امس��ال خیرین 
سامت استان یک میلیارد و 960 میلیون ریال 
به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد کمک مالی 

کردند.
دکتر رضا ایمانی در گفتگو با ایسنا افزود: 
اردش��یر الیاس��ی بختیاری مبلغ ی��ک میلیارد 
ری��ال برای اح��داث مرکز بهداش��تی درمانی 
روس��تای دشتک از توابع شهرس��تان اردل و 
نیز مبل��غ 510 میلون ریال ب��رای خرید یک 

دس��تگاه آمب�والنس و خ�انم زهرا س���ورانی 
مب�لغ 450 میلی��ون ری�ال برای احداث مرکز 
بهداش��تی- درمانی روس��تایی یان چشمه از 

توابع شهرستان شهرکرد اهدا کردند.
وی ادام��ه داد: مرک��ز بهداش��تی درمانی 
دش��تک با زیربن��ای 780 مترمرب��ع در حال 
احداث اس��ت و تاکنون 80 درصد پیش��رفت 
فیزیکی داش��ته، این در حالی اس��ت که مرکز 
بهداش��تی- درمانی روس��تایی یان چشمه در 

مراحل اولیه احداث قرار دارد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت 
آب و فاضاب روس��تایی اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری از تصوی��ب پ��روژه تحقیقات��ی 
ارزیابی علل ایجاد کدورت آب چش��مه های 
دزداران و آبسرده در شهرستانهای کوهرنگ و 
اردل همچنین از ارائ��ه راهکارهای کاهش و 

کدورت زدایی آنها خبر داد.
آقای مهندس قاسمعلی خدابخشی گفت: 
با توجه به نقش مثبت و تأثیرگذار و بی بدیل 
تحقیق��ات و همچنی��ن وجود مش��کاتی در 
به��ره ب��رداری از چش��مه های مذک��ور در 
فصولی از س��ال ش��رکت آبفا طرح تحقیقاتی 
کدورت زدای�ی ای�ن چشمه ه�ا را ب�ه دفت�ر 
آموزش – تحقیق��ات و فناوری وزارت نیرو 

پیش��نهاد کرد که انجام این پروژه تحقیقاتی از 
محل یک درصد درآمد عملیاتی س��ال جاری 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

مورد موافقت قرار گرفت.
مهندس خدابخشی نقش تحقیقات را نقشی 
بنیادین و حیاتی در تبدیل سازمانها به سازمانهای 
یادگیرنده و پیشرو در تولید علم و استفاده بهینه 
از آن به منظور ارتقای ش��اخصهای کمی و کیفی 
دانس��ت و افزود: برآورد اعتبار ای��ن پروژه 270 

میلیون ریال است.
الزم به یادآوری اس��ت که چش��مه های 
دزداران و آبس��رده آب آش��امیدنی 35 روستا 
را ب��ا بی��ش از 19 ه��زار نف��ر جمعی��ت در 
شهرستانهای کوهرنگ و اردل تأمین می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این 
اس��تان برای رسیدن به توسعه پایدار راهی جز 

حرکت به سمت صنعتی شدن ندارد.
ب��ه گزارش ف��ارس رجبعل��ی صادقی در 
نشست ویژه با ش��هردار شهرکرد و جمعی از 
اعضای ش��ورای اس��امی این شهر تسریع در 
روند توس��عه این استان را منوط به حرکت به 
س��مت صنعتی شدن دانس��ت و اظهار داشت: 
شهرهای چهارمحال و بختیاری نیز در صورتی 
رنگ توس��عه را می بینند که پیش از آن استانی 

صنعتی داشته باشیم. 
وی اعتب��ارات عمرانی دولتی برای آبادانی 
و توسعه ش��هرها را ناکافی دانس��ت و افزود: 
تقویت درآمد و اقتصاد در استان موجب رشد 

و رونق سریع تر شهرها خواهد شد. 
صادقی شوراهای اس��امی را پل ارتباطی 
بین مردم و ش��هرداری ها اع��ام کرد و گفت: 
ش��وراها باید ظرفیت های مشارکت مردمی در 

توسعه شهرها را شناسایی کنند. 
وی اعتب��ار الزم برای توس��عه س��ریع تر 
چهارمحال و بختیاری را 10 هزار میلیارد ریال 
در س��ال عنوان کرد و گفت: توس��عه عمرانی 
شهرهای استان به ویژه شهرکرد در چهار سال 

گذشته بسیار چشمگیر بوده است. 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر 
ضرورت انجام ساخت و سازهای جدید شهری 
بر اساس قوانین مربوط به شهرسازی گفت: تغییر 
کاربری برخی زمین ها و ایجاد کمربند س��بز در 
ورودی شهرها می تواند در زیباسازی ورودی های 

مرکز استان تأثیرگذار باشد. 
وی پرداخت بدهی دس��تگاه های اجرایی 
استان به شهرداری ها به ویژه شهرداری شهرکرد 
را ضروری دانست و افزود: استانداری از تمام 
برنامه های ش��هرداری ش��هرکرد برای کاهش 
ترافیک، عقب نش��ینی در برخی معابر ش��هر، 
بازگش��ایی و تعری��ض بعض��ی از خیابان ها و 
افزایش پارکینگ در س��طح این شهر حمایت 
خواه��د ک��رد و معتقد اس��ت پرداخت بدهی 
دس��تگاه های اجرایی بس��یاری از مش��کات 
ش��هرداری ش��هرکرد و سایر ش��هرداری ها را 

برطرف خواهد کرد. 
اردش��یر نوریان شهردار ش��هرکرد نیز در 
ای��ن نشس��ت از تدوی��ن 12 محور اساس��ی 
برای مشخص ش��دن نقش و جایگاه شهرکرد 
در س��طح ملی خبر داد و افزود: در زمینه های 

بهبود وضعی��ت خیابان ها و کاهش ترافیک در 
بخش حمل و نقل شهری و همگانی نیز برنامه  

جامعی با 14 محور طراحی شده است. 
وی بودجه شهرداری شهرکرد در سال 88 
را 279 میلیارد و 500 میلیون ریال اعام کرد و 
گفت: متأسفانه این میزان اعتبارات جوابگوی 
حجم گس��ترده خدمات در نظر گرفته ش��ده 

نیست. 
نوری��ان ب��ه مح��ور مهم تری��ن وظای��ف 
ش��هرداری اش��اره کرد و افزود: با گستردگی 
وظایف، مطالبات و نوع ویژگی های شهرداری، 
جل��ب رضایتمن��دی عامه م��ردم اصلی ترین 

رسالت شهرداری است. 
وی همچنین به وضعی��ت ترافیک کنونی 
شهرکرد اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات 
سند چش��م انداز 20 س��اله و برنامه پنج ساله 
شهرداری شهرکرد، مسأله ترافیک و اصاحات 
مورد نیاز و تجویز سیاس��ت های الزم توس��ط 
متخ�ص�ص�ان ب�رجس��ت�ه کش����وری است 
و بر همین اس��اس تاکنون شهرداری شهرکرد 
اقدام به انتخاب 10 مش��اور کرده تا در نهایت 
برای مطالعه طرح ترافیک شهری یکی از آنان 
را انتخاب و خواس��ته های مورد نیاز و بومی را 

ارائه کند. 
نوریان از اصاح مهندس��ی میدان شهدای 
ش��هرکرد خب��ر داد و افزود: انعقاد ق��رارداد با 
شرکت مش��اور ترافیک برای ساماندهی وضع 
فعل��ی ترافیک ش��هرکرد و اصاح مهندس��ی 
برخی تقاطع های سطح شهر از دیگر برنامه های 

در دست اجرای شهردای است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: میزان اختاف��ات کارگری 
وکارفرمایی در 9 ماهه امسال در این استان حدود 

5 درصد کاهش یافته است.
پرویز سلطانی در گفتگو با زاینده رود افزود: 
در این مدت یک هزار و 106 ش��کایت کارگری 
به هیأتهای حل اختاف ارائه شده در حالی که در 
مدت مشابه سال قبل این میزان یک هزار و 156 

شکایت بود.
وی ع��دم پرداخت حق��وق و مزایا و عدم 
ارس��ال لیس��ت س��اعات کار را مهمترین عامل 
اختاف کارگ��ری و کارفرمایی در این اس��تان 
دانست و افزود: راه اندازی واحدهای مشاوره قبل 
از دعوا، ایجاد تش��کلهای کارگری و کارفرمایی 
و انجمن های صنف��ی در واحده��ای کاری از 

مهمترین عوامل کاه��ش اختافات کارگری در 
منطقه است.

وی گفت: در 9 ماهه اول امسال یک هزار و 
217 رأی در هیأت ه��ای حل اختاف کارگری 
صادر ش��ده اس��ت که این میزان نسبت به یک 
هزار و 351 رأی صادره در مدت مشابه سال قبل 

کاهش نشان می دهد.
وی گفت: شوراهای سازش با تکیه بر اصل 
سازش و اصاح ارتباط و اختاف، توانسته است 
گامهای مؤثری در کاهش اختافات کارگری و 

کارفرمایی بردارد.
سلطانی تصریح کرد: امسال در 204 شورای 
سازش استان به دو هزار و 953 اختاف کارگری 
و کارفرمای��ی مربوط به امس��ال و س��نوات قبل 

رسیدگی و سازش بین طرفین برقرار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان:

سرانه مصرف آب در 
استان اصفهان، نصف 
میزان سرانه کشور است 

محمدعلی طرفه در گفتگو با ایس��نا اظهار داشت: 
س��رانه مصرف آب در استان اصفهان یک هزار و 400 
متر مکعب به ازای هر فرد و در شبانه روز270 لیتر است 
که 30 درصد این میزان به علت فرسودگی شبکه های 

آب هدر می رود.
وی افزود: شهرس��تان های سمیرم با سه هزار متر 
مکع��ب و آران و بیدگل ب��ا 800 مترمکعب به ترتیب 
بیشترین و کمترین سرانه مصرفی آب در استان اصفهان 

را دارند.
وی س��هم بخش آب آش��امیدنی از منابع آبی این 
اس��تان را450 میلیون متر مکعب بیان کرد و گفت:  این 
میزان ت��ا پایان افق 1404 ب��ه 600 میلیون متر مکعب 

افزایش می یابد.
طرفه با اشاره به خشک شدن زاینده رود در مدت 
حدود هفت ماه )از زمستان سال گذشته تا مهر ماه سال 
جاری ( تصریح کرد: با به کارگیری علوم مهندسی 400 
ساله استان اصفهان از جمله طومار شیخ بهایی می توان 
بخش های  تأمین، توزیع و مصرف آب را مدیریت کرد 
تا در وضع بحرانی همچون خشکس��الی دچارمشکل 

نشد.

به مناسبت هفته هوای پاک؛
2 جایگاه CNG توسط 

شهرداری اصفهان 
راه اندازی می شود 

برنامه های ش��هرداری اصفهان در هفته هوای پاک 
با محوریت راه اندازی دو جایگاه CNG و معاینه فنی 

تاکسی های این شهر به صورت رایگان اعام شد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، رئیس س��تاد معاین��ه فنی 
خودروهای شهر اصفهان با تشریح برنامه های پیش بینی 
شده به مناسبت هفته هوای پاک امسال، اظهار داشت: در 
هفته هوای پاک تمام تاکسی های شهر اصفهان می توانند 
با داش��تن معرفی نامه از س��ازمان تاکسیرانی، به م�رکز 
معاینه فنی تاکسیرانی واقع در جاده دولت آباد مراجعه 

و از خدمات رایگان آن استفاده کنند.
جمشید جمشیدیان با اشاره به برنامه های شهرداری 
در هفته هوای پاک، روز 29 دی ماه جاری، بیان داشت: 
با همکاری ستاد مرکزی معاینه فنی، سازمان تاکسیرانی 
و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، در این هفته تمام 
تاکسی های شهر اصفهان می توانند با داشتن معرفی نامه 
از سازمان تاکسیرانی، به مرکز معاینه فنی مربوطه مراجعه 

و از خدمات رایگان آن استفاده کنند.
وی از راه اندازی دو جایگاه CNG جدید ردانی پور 
و رضوان واقع در بزرگ��راه ردانی پور و گردنه زینل از 
سوی شهرداری اصفهان در هفته هوای پاک خبر داد و 
ادام��ه داد: هزینه احداث و نصب تجهیزات هر جایگاه 
حدود 3 میلیارد تومان است، همچنین در حال حاضر 
شهرداری هشت ایستگاه گاز سوز فعال دارد که تا پایان 

سال این تعداد به 11 جایگاه خواهد رسید.
وی با بی��ان اینکه تاکنون ش��هرداری اصفهان 17 
قطعه زمین در اختیار ش��رکت گاز خودرو برای نصب 
تجهیزات جایگاه های CNG قرارداده اس��ت، تصریح 
کرد: هشت جایگاه جدید گاز سوز تا پایان خرداد سال 

آینده نیز به بهره برداری می رسد.
رئیس ستاد معاینه فنی خودروهای شهر اصفهان، 
ش��هرداری را در تأمین گاز خودروهای این کانش��هر 
تنها دانست و بیان داشت: الزم است متولیان امر بخش 
خصوصی را با تمهیدات مناسب و خاص در این زمینه 
فعال کنند تا با ایجاد انگیزه برای راه اندازی جایگاه های 

گازسوز تحولی در این مورد به وجود آید.

استاندار اصفهان:
 مدیریت جزیره ای باعث 

طوالنی شدن پروژه های 
شهری می شود

استاندار اصفهان گفت: نبود مدیرت واحد شهری 
و اعم��ال مدیری��ت جزیره ای باعث طوالنی ش��دن 

پروژه های شهری می شود.
به گزارش ایرنا، دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی هنگام 
بازدید از عملی��ات اجرایی طرح میدان عتیق اصفهان 
افزود: وحدت رویه بین س��ازمانها، نهادها، گروهها و 
بخش های فنی در س��رعت و اج��رای پروژه ها الزم 

است.
ش��هردار اصفهان نیز گفت: احی��ای میدان عتیق 
اصفهان تاکنون 33 درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته 

است.
سید مرتضی سقائیان نژاد وسعت این پروژه را 7/5 
هکتار اعام کرد و افزود: درفاز اول زیرگذرها، در فاز 
دوم اجرای میدان و فاز س��وم اجرای بیش از 20پروژه 

در اطراف میدان عتیق اجرا خواهد شد.
شهردار اصفهان اعتبار این پروژه را 4 هزار میلیارد 
ریال برآورد کرد وافزود: پیش از اجرای این پروژه بالغ 
بر100میلیارد ریال هزینه آزاد سازی پرداخت شد و طی 
80 روزگذشته بالغ بر 200 میلیارد ریال ب�رای آزاد سازی 

واحدهای تجاری محل اجرای طرح هزینه شد.
طرح میدان کهن  عتیق واقع در بافت کهن شهر 
اصفهان با هدف احیای بخش��ی از معماری از میان 
رفته این خطه تاریخی از س��وی شهرداری اصفهان 

در دست اجرا است.

اجرای محدودیتهای ترافیکی در هسته مرکزی 
اصفهان از اول سال آینده

یک�ی از اعض�ای ک�میس��ی�ون 
ف�رهن��گ�ی- اجت�م�اعی ش��ورای 
اسامی شهر اصفهان گفت: رعایت 
فرهنگ شهروندی عاوه بر جایگاه 
واالی دین��ی و اخاقی بس��یاری از 
هزینه ه��ای ش��هروندان را کاهش 

می دهد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان 
مهن��دس وحید فوالدگ��ر مجموعه 
گرایش ها  اطاع��ات،  و  دیدگاهها 
و رفتاره��ای ش��هروندان در محل 
س��کونت و اقام��ت را از تعاری��ف 
فرهنگ ش��هروندی عن��وان کرد و 
گفت: رعایت این فرهنگ، در واقع 
رعایت حق��وق دیگران ب��ه عنوان 
اص��ول اخاق��ی و از آموزه ه��ای 
دینی است و بسیاری از هزینه های 
زندگی مردم را هم کاهش می دهد. 
وی توجه به 2 مقوله زیر ساختها و 
فرهنگ سازی را در توسعه فرهنگ 
شهروندی بس��یار مهم ارزیابی کرد 

و گفت: ش��هرداری اصفه��ان اکثر 
پروژه ه��ای خود همچون توس��عه 
معاب��ر، خرید اتوبوس، و س��اخت 
فرهنگس��راها را در جهت تقویت و 
توسعه فرهنگ ش��هروندی به اجرا 

در آورده است.
عضو ش��ورای اس��امی ش��هر 
اصفه��ان عنایت به زیر س��اختهای 
فرهنگی را در این بخش یادآور شد 
و گفت: این ش��ورا توسعه فرهنگ 
ش��هروندی، ایجاد مراکز فرهنگی و 
حمایت جدی از فعالیتهای فرهنگی 
را ج��زء رویکرده��ای اصلی خود 
ق��رار داده اس��ت و در تخصی��ص 
بودج��ه 390 میلیارد تومانی س��ال 
ج��اری ش��هرداری اصفه��ان، مبلغ 
معادل 700 میلی��ون تومان به بحث 
آموزش توس��عه فرهنگ شهروندی 
اختص��اص یافت��ه که البت��ه باید در 
س��الهای آت��ی افزای��ش یاب��د. وی 
شهروندی  فرهنگ  کمیته  فعالیتهای 
در 2 بخ��ش آم��وزش نظ��ام مند و 

فراگیر را تش��ریح ک��رد و گفت: در 
این موضوع رده های س��نی به چند 
بخش تقسیم شده و در حوزه های 
ارتباطی مثل مسجد، مراکز خدماتی 
و اماک��ن عمومی و غیره برای انجام 
زمانبندی  فعالیتهای مختلف جدول 
به صورت ماهیانه تدوین شده است 
و موضوعاتی همچون فضای س��بز، 
الکترونیک،  محیط زیس��ت، ش��هر 
اص��اح الگوی مص��رف، تخلفات 
ش��هری، مفاهیم اخاقی و مباحث 
ترافیکی برای شهروندان برنامه های 
گوناگون��ی در حال اجرا اس��ت. به 
گفته مهن��دس فوالدگ��ر در بخش 
تبلیغ��ات مکتوب ع��اوه بر چاپ 
و توزیع بروش��ور و اج��رای دهها 
جشنواره و مسابقه، حدود 50 جلد 
کتاب با این موضوع در مرحله انتشار 
ق��رار دارد و در تولی��دات فرهنگی 
همچون تئات��ر، تیزرهای تلویزیونی 
و انیمیش��ن فعالیته��ای مطلوبی در 
حال انجام اس��ت که نی��از به تأمین 

اعتبارات الزم برای توسعه آن است. 
عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی 
شورای اسامی شهر اصفهان، اجرای 
پروژه های محله محور و مناس��ب 
ب��ا فعالیته��ا و مش��کات محله ها 
در فرهنگس��راهای محل��ی را مورد 
اش��اره قرار داد و گف��ت: ارتباط با 
ائمه جماعات و معلمان در مساجد 
و مدارس و تعامل با دس��تگاههای 
مختلف اجرای��ی و اداری همچون 
آم��وزش و پرورش، نیروی انتظامی 
و ارش��اد ج��زء ملزومات توس��عه 

فرهنگ شهروندی است.
وی در پایان خاطر نش��ان کرد: 
ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان 
ب��ا عنای��ت ب��ه محدودی��ت منابع 
دولتی جه��ت اج��رای برنامه های 
فرهنگی احس��اس مس��ئولیت کرده 
و فعالیت های فرهنگی گسترده ای 
انج��ام داده و در جه��ت هم افزایی 
امکانات با دیگر دستگاههای دولتی 

تاش می کند.

رئیس کمیس��یون حمل و نقل، 
محیط زیس��ت و فناوری اطاعات 
شورای اس��امی ش��هر اصفهان از 
اجرای طرح محدودیت تردد وسایط 
نقلیه موتوری در هسته مرکزی این 

شهر از ابتدای سال آینده خبر داد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
اصفهان،  اس��امی ش��هر  ش��ورای 
مهن��دس ابوالفض��ل قربان��ی لزوم 
کاه��ش ترافیک در هس��ته مرکزی 
شهر را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
جلوگیری از تردد خودروهای فاقد 
معاینه فنی، خودروهای تک سرنشین 
و زوج و ف��رد ک��ردن آنها از جمله 
محدودیتهای��ی اس��ت ک��ه در این 

منطقه به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی الزمه تحقق این امر را توسعه 
و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی 
ش��هر اصفهان بیان کرد و افزود: در 
صورت ایج��اد محدودیتهایی برای 
ت��ردد وس��ایل نقلی��ه ش��خصی در 
محدوده مرکزی شهر، باید امکانات 
الزم و کاف��ی در زمینه حمل و نقل 
عمومی برای شهروندان فراهم شود 
و هیچ مش��کلی ب��رای رفت و آمد 

آنان وجود نداشته باشد.
سخنگوی شورای اسامی شهر 
اصفهان آلودگی محیط زیست را از 
مهمترین و اصلی ترین دغدغه های 
مدیری��ت اس��تان و ش��هر اصفهان 
و  بحران��ی  را  آن  و  ک��رد  عن��وان 
غیرقابل تحمل و زنگ خطری برای 
مسئوالن دانس��ت و گفت: این مهم 
که منش��اء بروز بیماریه��ای متعدد 
و ناش��ناخته ای ش��ده در اولوی��ت 
برنامه های مس��ئوالن شهر و استان 
ق��رار گرفته اس��ت و بی توجهی به 
محیطی ش��هر  زیس��ت  آلودگیهای 
اصفهان، در آینده مسائل، مشکات 
و عواقب جب��ران ناپذیری به دنبال 

خواهد داشت.
وی از ت��ردد روزان��ه 500 ه��زار 
خودرو در سطح ش��هر اصفهان خبر 

داد و70 درصد آلودگی هوای این شهر 
را ناشی از تردد آنها بیان کرد و افزود: 
توجه جدی به معاینه فنی خودروه�ا 
می توان��د بخ��ش عم��ده ای از این 
آلودگی ها را کاهش دهد به طوری که 
باید برنامه ریزی شود تا در سال آینده 
هیچ خودرویی بدون برچسب معاینه 

فنی در شهر اصفهان تردد نکند.
مهن��دس قربانی با بی��ان اینکه 
کارخانه ها و مراکز صنعتی مس��تقر 
در محدوده ش��هر اصفهان نیز نقش 
بس��زایی در آلودگی ه��وا و محیط 
زیست دارند، موقعیت جغرافیایی و 
س��ک�ون ه�وای ای�ن شه�ر را ه�م 
بی تأثیر در وضع موجود ندانس��ت و 
گف�ت: کم�یس��ی�ون حم���ل و نقل، 
محیط زیس��ت و فناوری اطاعات 
ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان برای 
کاهش آالینده ها در نشست با مسئوالن 
ذیربط اقدام��ات و تصمیم گیریهایی 

داشته که در حال اجرا است.
وی ل��زوم تعام��ل، هم��کاری 
و  ذیرب��ط  مس��ئوالن  همراه��ی  و 
ش��هروندان اصفهانی ب��رای کاهش 
آلودگیهای زیس��ت محیطی را مورد 
تأکی��د ق��رار داد و اظهار داش��ت: 
شناس��ایی منابع آالین��ده و رفع آنها 
توسط بهداشت محیط، اطاع رسانی 
و فرهنگ س��ازی به عن��وان اصلی 
تری��ن موض��وع از س��وی معاونت 
فرهنگی اجتماعی شهرداری، تبدیل 

س��وخت نیروگاهها از م��ازوت به 
گاز، فع��ال کردن کارگ��روه محیط 
زیس��ت در اس��تانداری و اط��اع 
رس��انی از طریق تابلوهای سنجش 
میزان آلودگی و س���ایت اداره ک�ل 
حف��اظ�ت محیط زیس��ت استان از 
جمله اقدامات صورت گرفته است.
رئیس کمیس��یون حمل و نقل، 
محیط زیس��ت و فناوری اطاعات 
شورای اسامی شهر اصفهان توسعه 
فضاه��ای س��بز را یک��ی دیگ��ر از 
راهکارهای مهم کاهش آلودگی هوا 
بیان کرد و س��رانه فضای س��بز این 
شهر را در مقایسه با دیگر شهرهای 
کشور مطلوب دانس��ت و افزود: با 
توجه ب��ه بحرانی بودن آلودگی هوا 
و وج��ود مناب��ع متع��دد آالینده در 
شهر اصفهان، س��رانه 23 مترمربعی 
موج��ود برای ه��ر ش��هروند کافی 
نیس��ت و این س��رانه باید افزایش 
یابد. وی از افزایش سرانه فضای سبز 
ش��هر اصفهان از 23 مترمربع به 30 
مترمربع طی امس��ال و س��ال آینده 
خبر داد و گفت: شهرداری اصفهان 
موظف شده در س��ال جاری طرح 
700 هزار مترمربعی توس��عه فضای 
سبز را اجرا کند که بخش زیادی از 
آن انجام شده و مابقی تا پایان سال 

به اجرا درخواهد آمد. 
سخنگوی شورای اسامی شهر 
اصفهان یک��ی دیگر از منابع آالینده 

را خودروه��ای فرس��وده بیان و بر 
خروج آنها از ن��اوگان حمل و نقل 
ش��هری تأکید کرد و افزود: بخشی 
از اقدامات��ی که بای��د در خصوص 
آلودگ��ی ه��وا ص��ورت گی��رد در 
حوزه اختیارات این ش��ورا نبوده و 
ب��ه تصمیم گیری و سیاس��تگذاری 
مسئوالن کش��ور مربوط می شود و 
ک��ردن خودروهای  موضوع خارج 
فرس��وده از ن��اوگان حم��ل و نقل 
شهری از جمله این اقدامات است.

وی ب��ا انتق��اد از ع��دم اجرای 
مصوبات س��فر استانی هیأت دولت 
ب��ه اصفه��ان ب��رای خ��ارج کردن 
خودروهای فرسوده از ناوگان حمل 
و نقل این شهر اظهار امیدواری کرد: 
این مصوب��ات هرچه زودتر اجرایی 
و مشکات شهروندان اصفهانی در 

این زمینه رفع شود.
  رئیس کمیسیون حمل و نقل، 
محیط زیس��ت و فناوری اطاعات 
ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان 
اج���رای ط���رح ق�ط�ار ش��ه�ری 
و به��ره ب��رداری از آن را یک��ی از 
آرزوه��ای دیرین��ه مردم این ش��هر 
بیان کرد و از پایان عملیات اجرایی 
تونله��ا و ریل گذاریه��ا خبر داد و 
گف��ت: از این لحظه به بعد مس��ائل 
و امر مربوط به قطار شهری اصفهان 
از حوزه مسئولیت و وظایف شورای 

اسامی شهر خارج است.
مهندس قربان��ی مهمترین مانع 
راه ان��دازی ط��رح قط��ار ش��هری 
اصفه��ان را خرید واگن دانس��ت و 
افزود: در ح��ال حاضر اصلی ترین 
موضوع در ای��ن طرح خرید واگنها 
است به طوری که اگر امروز قرارداد 
خرید واگن منعقد ش��ود یک تا دو 
س��ال طول می کش��د تا این واگنها 

وارد اصفهان شوند.
وی اظهار امیدواری کرد تا پایان 
س��ال آینده مرحله اول این طرح به 

بهره برداری برسد.

رئیس کانون بازنشستگان کشوری 
اس��تان اصفهان گفت: بازنشس��تگان 
مش��کات درمانی و خدماتی زیادی 
دارند و ایجاد بیمارستانی برای آنان در 
مرکز استان تا حدی مشکات آنان را 

کاهش می دهد.
فضل اهلل مطیعی در گفتگو با فارس 
با اش��اره به اینکه کانون بازنشستگان 
کشوری متشکل از بازنشستگان تمام 
مؤسس��ات دولتی اس��ت، افزود: این 
کانون س��ابقه دیرینه بیش از 50 سال 
دارد و در س��ال 1336 ب��ه تصوی��ب 

رسیده است.
وی ب��ا بیان اینکه در زمان ابتدایی 
آغاز این فعالیت اعض��ای این کانون 
کمت��ر از یک هزار نف��ر بوده اند، اظهار 
داش��ت: در حال حاضر تعداد اعضای 
ای��ن کانون بالغ بر 25 ه��زار عضو از 
اصفهان و 20 شهرستان استان اصفهان 

است.
رئیس کانون بازنشستگان کشوری 
اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: هدف 
اصلی این کانون از آغاز تأسیس تاکنون 
طبق اساس��نامه ای ک��ه در اختیار دارد 
کمک رسانی و خدمت به بازنشستگانی 

ک��ه بیش از 30 س��ال به این کش��ور 
خدمت کرده اند، است.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه نی��از به 
خدمات بهداشتی و درمانی و استفاده 
ابتدای��ی  نیازه��ای  از  تعاونی ه��ا  از 
بازنشستگان است، گفت: در سال های 
اخیر طبق دستور وزارت کشور عاوه 
بر این کانون که ب��ه منزله کانون مادر 
در وزارتخانه است، کانون های صنفی 
خاصی از بازنشس��تگان مؤسس��ات 

مربوطه تشکیل شده است.
مطیعی با بیان اینکه در حال حاضر 
در این کانون انجمن ها و کاس هایی 
از قبیل کاس های آموزش��ی، هنری 
و ورزشی برگزار می ش��ود، ادامه داد: 
همچنین کان��ون تورهای س��یاحتی، 
زیارتی و گردشگری برای بازنشستگان 

عضو این کانون برگزار می شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه خارج 
کردن بازنشس��تگان از گوشه گیری و 
خانه نشینی از دیگر اهداف این کانون 
اس��ت، بیان داش��ت: باید از تجربیات 
بازنشس��تگان برای مش��اوره در امور 

مختلف استفاده کرد.
رئیس کانون بازنشستگان کشوری 

اس��تان اصفهان در مورد مشکاتی که 
گریبانگیر بازنشستگان است، تصریح 
کرد: آنچنان که باید حق آنها پرداخت 
نمی ش��ود و از نظر م��ادی در مضیقه 

هستند.
وی با اش��اره به اینکه با تصویب 
مجلس در س��ال 86 مقرر شد حقوق 
بازنشس��تگان با شاغان هم تراز شود، 
بیان داشت: اما هنوز این مهم اجرایی 
نشده و حقوق بازنشستگان قبل از سال 

1379 تأمین نشده است.
مطیعی با اشاره به اینکه دستگاه هایی 
که در ارتباط با اجرای این قوانین مورد 
تأیید دولت و تصویب مجلس هستند 
در اجرای این فرامین کوتاهی کرده اند، 
اظهار داشت: س��ازمان بازنشستگی و 
تأمین اجتماعی از جمله این سازمان ها 

هستند.
وی با بیان اینکه در سفرهای هیأت 
دولت به اصفهان وضعیت بازنشستگان 
مورد بررس��ی قرار گرفته است، بیان 
داشت: با توجه به قول های مساعدی 
که مسئوالن مربوطه داشتند تاکنون هیچ 

اقدامی صورت نگرفته است.
رئیس کانون بازنشستگان کشوری 

استان اصفهان ادامه داد: ایجاد یک مرکز 
درمانی و یا بیمارستانی برای رسیدگی 
به امور بازنشس��تگان از موارد بس��یار 
مهم و م��ورد نیاز برای این دس��ته از 
افراد است که مسئوالن قول هایی برای 

اجرای آن داده اند.
وی با اش��اره به اینک��ه اداره این 
کانون از طریق اخذ مبالغ حق عضویتی 
است که از افراد گرفته می شود، گفت: 
کانون بازنشستگی کشوری تنها حقوق 

افراد را پرداخت می کند.
مطیعی تصریح کرد: در استانداری 
جلساتی با عنوان ساماندهی به وضع 
بازنشس��تگان به ریاس��ت اس��تاندار 
اصفهان برگزار می شد و موارد و مسائل 
نیز برای کمک و رس��یدگی به شرایط 
بازنشس��تگان به تصویب رسید اما در 

مرحله عمل مورد اجرا قرار نگرفت.
وی اض�اف��ه ک���رد: س���ازم�ان 
بازنشس��تگی کش��وری نبای��د خود 
را س��ازمان جداگان��ه ای بداند و باید 
مسئولیت ها را به نهادها و دستگاه های 
مربوطه نیز ارج�اع داده و این ش��رایط 
خاف اصل تمرکززدایی دولت بوده و 

بیشتر تمرکزگ�رایی است.

تأکید رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان:
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افقی:
1 – س��ریالی به کارگردانی فریدون جیرانی و بازی 

دانیال حکیمی 
2 – مستقیم – چیره دست

3 – جهان��ی دیگ��ر – از جنگهای صدر اس��ام – 
شعبده باز

4 – نشستن هواپیما – غول و دیو – معکوس
5 – باالی زانوست – جالباسی – سرزمین عجائب 

–  ظاهر بنا
6 – ه��زار کیل��و – کمانگیر باس��تانی – عملی در 

کشاورزی – لقب مافیایی
7 – از القاب قادر متعال و بی همتا

8 – ورزش دسته جمعی – پسر بچه رشتی – خدای 
دروغین – فیلم رسول ماقلی پور

9 – اولین جنگ در دنیا را شروع کردند
10 – پهلوان – ماهی – از وسایل سوارکاری –

نوعی شیرینی 
11 – درخت مو – وسط – مجرد  - نیز 

12 – اهل اهر – شنونده – محصول قمصر کاشان 
13 – مرک��ز تبت – قصر حکومتی – مخترع نامی 

ترانزیستور
14 – فرمان تموچین – زخم و دمل کوچک 

15 – مخترع دینامیت و بانی جایزه نوبل. 
عمودی:

1 – رمان معروف آلبرکامو و فیلم روبرتو روسیلینی 
ایتالیایی 

2 – تیز – دیوان بین المللی 
3 – آسمان – خاستگاه اسام – بازیکن سابق هلند 

که چندی سرمربی بارسلونا بود
4 – پودر وطنی – از پیامبران الهی – طرف چپ

5 – واحد چینی – بلدرچین – س��احی ویرانگر 

– شیرعرب
6 – برهن��ه – جاودانه ترین فیلم تاریخ س��ینما با 
کارگردانی و بازی اورس��ن ولنر – مهریه حضرت 

فاطمه )س(
7 – درخت لرزان – جانوری که از بوی عسل فرار 

می کند – جد
8 – سحر – نیم تنه – سرخود – بازیکن آرژانتینی 

9 – برگ��ردان موجی – قبای وارونه نهاده ش��ده – 
شورآب چشم 

10 – دریا – رمان لئون تولستوی – ماده نیست 
11 – قطع فیلمبرداری – نوعی کشت – هراس – 

نیترات سدیم 
12 – س��الک – پرن��ده ای ش��کاری – اث��ری از 

حسینقلی مستعان 
13 – زگیل – الجورد – سر سلسله ایلخانیان مغول 

بود 
14 – ابدی و جاوید – خرمافروش 

15 – کاشف رادیو اکتیویته.
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شناسایی و دستگیری سارقان منزل

اعضای یک باند حرفه ای کیف قاپی دستگیر و 
85 فقره سرقت کشف شد

۱۰۰سال زندان؛ مجازات کالهبردار هرمی 

مأموران کانتری ها و پاس��گاه های س��طح 
ش��هرکرد، در پی وقوع چند فقره س��رقت منزل 
در سطح حوزه استحفاظی، موضوع شناسایی و 
دستگیری سارق یا سارقان را در دستور کار قرار 

دادند.
مأموران کانتری 13 شهرکرد حین گشت زنی 
محسوس و نامحسوس در سطح شهر به افرادی که 
در حال سرقت از یک باب منزل بودند برخرورد 
و در ی��ک اقدام ضربتی و تعقیب و گریز نهایتاً 3 
سارق را که با استفاده از یک دستگاه خودرو پیکان 
قصد متواری شدن داشتند را شناسایی و دستگیر 

کردند.
س��ارقان دس��تگیر ش��ده در اعتراف��ات و 

بازجویی ه��ای فنی به عمل آم��ده به چهار فقره 
س��رقت اقام و وس��ایل منزل، شامل دو دستگاه 
دوربین فیلمبرداری، دو دستگاه دوربین عکاسی، 
سه حلقه فیلم خانوادگی،20 میلیون و 300 هزار 
ریال وجه نقد، مقدار قابل توجهی طاجات، یک 
دستگاه گوش��ی تلفن همراه و یک عدد ساعت 

مچی زنانه اعتراف کردند.
با دعوت از مالباختگان و مواجهه حضوری با 
سارقان دستگیر شده، نسبت به شناسایی متهمان و 

اقام کشف شده توسط شاکیان اقدام شد.
گفتنی اس��ت پس از تشکیل پرونده متهمان 
جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی 

شدند.

در پی وقوع چندین فقره کیف قاپی در سطح 
استان چهارمحال و بختیاری و استان های همجوار 
تحقیقات ویژه ای از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی 
و مأموران شهرس��تان مرکز استان برای شناسایی 

عامل یا عامان این سرقت ها آغاز شد.
مأم��وران در تحقیقات خ��ود دریافتند این 
کیف قاپی ها توس��ط یک سارق س��ابقه دار و 

حرفه ای به نام »ف- س« صورت می گیرد.
با تاش مأموران ش��عبه اول اداره مبارزه با 
س��رقت پلیس آگاهی و مأم��وران کانتری 13 
شهرستان مرکز استان، مخفیگاه نامبرده شناسایی 

و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
نامبرده در بازجویی های انجام شده ضمن 
اعتراف به 85 فقره کیف قاپی در سطح استان و 
همچنین استان ها و شهرهای همجوار از جمله 
س��اری، کرمان، اراک، اصفه��ان، خمین، مرند، 
آذربایجان، فارس، بروجن، لنجان و فاورجان 
یک تن از همدس��تان خود که شوهرش به نام 

)ج-ت( بود را معرفی کرد.

در ادامه بازجویی ها مش��خص ش��د متهم 
از اوایل س��ال 81 تا اواخر س��ال 87 با همدستی 
ش��وهرش با حض��ور در اطراف بانکه��ا، داخل 
طافروشی ها و اتوبوس ها اقدام به کیف زنی و 

جیب بری از افراد مؤنث و مذکر می کرده اند.
ش��ایان ذکر اس��ت از متهمان مقادیر قابل 
توجهی وجه نقد و کیف زنانه کش��ف و ضبط 
شد و تا کنون تعدادی از مالباختگان این پرونده 

نیز مورد شناسایی قرار گرفتند.

یک امریکای��ی که به ش��یوه هرمی اقدام 
به کاهبرداری کرده بود به 100 س��ال زندان 

محکوم شد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس  ی��ک امریکای��ی 
کاهبردار که با تشکیل شرکتی هرمی بیش از 
یک میلی��ارد دالر از مردم اخاذی کرده بود به 

تحمل 100 سال حبس محکوم شد. 
این کاهبردار بر اثر فشار طلبکاران خود 
را به دادگاهی در ایالت فلوریدا معرفی کرد. 

وی در دادگاه ب��ا پذیرفت��ن تمام اتهامات 
خود، اعت��راف ک�رد که از س���ادگ�ی م�ردم 
س��وء استفاده کرده و با تشکیل شرکت هرمی 
و وعده س��ود زیاد به مردم آنها را اغفال کرده 

است. 
به گفته وکیل این کاهبردار، وی درصدد 
اس��ت مبالغی را که س��رمایه گذاران از دست 
داده اند، به آنان بازگرداند اما ارزش اموال این 

کاهبردار فقط 100 میلیون دالر است. 

اشتغال، رضایت یا عدم رضایت شغلی
سپیده نصر اصفهانی- بیشتر ما در طول عمر خود 
حداقل یک بار با پدیده انتخاب شغل مواجه می شویم. 
اینکه چه دیدی نسبت به انتخاب شغل مورد نظر خود 
داشته باشیم یا چگونه و با چه معیارهایی انتخاب کنیم، 
در چه ش��رایطی دست به این انتخاب مهم بزنیم و تا 
چه حد به پیامدهای این انتخاب توجه کنیم، بستگی 
به عوامل زیادی نظیر سطح سواد، موقعیت اجتماعی، 
انگیزه فرد و سایر موارد دارد که هر کدام از این عوامل 
در افراد مختلف به طور نسبی سطح متفاوتی دارد. شغل 
اهمی��ت و ضرورت ویژه ای در زندگی انس��ان دارد و 
در واقع یکی از تصمیم گیری های اساسی و سرنوشت 
 س��از برای وی است. در گذشته که تنوع مشاغل تا به 
حد امروزی نبوده اس��ت، اغلب انتخاب ش��غل برای 
فرزندان به صورت موروثی انجام می گرفته اس��ت. به 
عبارتی فرزندان همان شغل پدر را انتخاب کرده و آن 

را ادامه می دادند.
امروزه بنا به دالیل مختلفی کمتر از گذش��ته این 
اتفاق می افتد و اغلب جوانان در شرایطی قرار می گیرند 
که ناچار به انتخاب ش��غل هستند. البته این امر، خود 
ش��رایط شغلی و دلبخواهی بودن آن را نشان نمی دهد 
چرا که در موارد زیادی عواملی خاص، یک موقعیت 
ش��غلی را بر فرد تحمیل می  کند. با این حال پایه های 
انتخاب شغل و مراحل الزم برای رسیدن به شغل مورد 
نظر، اغلب در س��نین پائین تر گذاشته می شود. افراد با 
در نظر داشتن عوامل مؤثر در پایه  ریزی این مراحل و 
عوامل دیگر، مسیر شغلی خود را هدایت می کنند.  در 
این مبحث سعی ما بر این است که تصویر صحیحی 
از اش��تغال ارائه داده و موارد مؤثر در انتخاب شغل را 
بررسی کنیم، سپس به دالیل رضایت و نارضایتی افراد 
در این زمینه می پردازیم. در هر نوع بررس��ی، سؤالی 
که ابت�دا به ذه�ن متب�ادر م�ی ش��ود تع�ریف خ�ود 

»موضوع « است.
اشتغال و شغل یعنی چه؟ منظور از طرح عنوانی 
مانند وضعیت اشتغال چیست؟ دو نوع پاسخ برای این 

سؤال می توان یافت:
الف - اشتغال به معنای حضور در ساختار اجتماعی 

آن هم به دلیل بهره وری اقتصادی.
ب - اش��تغال به معنای دارا بودن س��هم تأثیر در 

تکامل جامعه.
1- با فرض پذیرش تعریف اول که تعریفی ساخته 
 Employment شده در سطح بین المللی و ترجمه
اس��ت و ام��روز نیز تقریب��اً کلیه مطالع��ات بر مبنای 
ای��ن تعریف انج��ام می گی��رد، این تعری��ف دارای 
محدودیت های بس��یاری است. اشتغال در این شکل 
به معنای دارا بودن پس��ت رس��می درون یک ساختار 
)اعم از دولتی یا خصوصی( است که شاخصه ای برای 
گردآوری آمار رسمی در کشور برای مقایسه در سطح 
جهانی است. این شاخصه تعیین کننده معیارهای دیگر 
مانند میزان س��واد، کارآیی و نهایتاً تشخص اجتماعی 
اس��ت. این نگرش ب��ه دلیل محدودیت، بس��یاری از 
مشاغل یا مشغولیت ها را که مستقیماً سود اقتصادی 

ندارد، حذف می کند.
2- با پذی��رش فرض دوم، یعنی مؤث��ر بودن در 
تکامل جامعه، نمونه هایی می توان یافت که به معنای 
اول و متداول ش��اغل نیس��تند ولی در تغییر وضعیت 
سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی جهان نقش مهم و 

اصولی داشته اند.
حضرت امام خمینی )ره( با این تعریف، در تمام 
زندگی خود ش��اغل بود، به معنای مشغول بودن به » 
نج��ات یک وهله از تاریخ بش��ر« و » ایجاد یک نقطه 
عط��ف در تکامل مدیریت عالم « ک��ه منتهی به یک 

انقاب عظیم جهانی شد.
عوامل مؤثر در انتخاب شغل

استعداد
استعداد، عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت 
افراد در مش��اغل و رشته های انتخابی شان است. بدون 
داش��تن استعداد الزم در یک زمینه یا پیشرفتی حاصل 
نخواهد ش��د یا روند آن بسیار کند خواهد بود. بر این 
اساس آگاهی از میزان و نوع استعداد افراد، کمک شایان 
توجهی به آنها خواهد کرد تا پیش بینی خوبی از آینده 

انتخاب خود داشته باشند.
امروزه برای این منظور آزمون های استعداد سنجی 
وجود دارد که می  توانند به فرد کمک کنند استعدادهای 
واقع��ی خود را شناس��ایی کنند. برخ��ی اوقات دیده 
می ش��ود که استعداد افراد و شناخت های آنها در مورد 
استعدادهای خود تحت تأثیر احساسات و عایق آنها 
ق��رار می گیرد. فرد که به زمینه موس��یقی عاقه مندی 
ش��دیدی دارد ممکن اس��ت این عاقه را به حساب 
اس��تعداد خود در زمینه موسیقی قلمداد کند. شناخت 

استعدادها از ملزومات اساسی انتخاب شغل است.
بررسی عالیق

عاقه و تمایل در بس��یاری از امور زندگی انسان 
سایه  گستر است. افراد دوست ندارند به کارها و اموری 
بپردازند که عاقه و گرایشی به آنها ندارند، چه در مورد 
کارهای روزمره و چه در مورد شغل و سایر فعالیت ها. 
در واقع عاقه و گرایش در انسان، فعال کننده سیستم 
انگیزش فرد به شمار می رود. انسان بدون عاقه به یک 
زمینه انگیزشی برای انجام فعالیت، موفقیتی در آن زمینه 
نخواهد داش��ت. ممکن است برخی افراد تصور کنند 
زمانی که شروع به فعالیت کردند کم کم احساس عاقه 
و تمای��ل نیز در آنها به وج��ود خواهد آمد اما در واقع 
چنین مساله ای ابداً قابل پیش بینی نیست. فقدان عاقه 
اولیه ممکن است افزایش نارضایتی از فعالیت مورد نظر 

و ناراحتی های جانبی آن را موجب شود.
فرصت های شغلی

در برخ��ی جوامع و ازجمل��ه در جامعه ما تمامی 
رشته های شغلی از فرصت های برابری برخوردار نیستند 
و در عین حال که به طور کلی فرصت شغلی برای کلیه 
مشاغل پایین است اما تفاوت هایی بین مشاغل مختلف 
از این لحاظ وجود دارد. آشنایی با فرصت های شغلی 
ش��غل انتخابی، عامل مهمی است که باید مد نظر قرار 
گیرد. کسی که در زمینه خاصی مهارت می بیند و پایه ها 
و مراحل رس��یدن به آن ش��غل را ط��رح  ریزی و طی 
می کند، باید مس��أله فرصت های شغلی را نیز در نظر 

بگیرید تا از اتاف وقت و نیروی خود جلوگیری کند.
عوامل اقتصادی

میزان بازده و کارآیی یک شغل حائز اهمیت فراوانی 
است و در واقع هدف عمده انتخاب شغل دستیابی به 
درآمد حاصل از آن اس��ت. باال ب��ردن بازده و کارآیی 
اقتصادی برخی مش��اغل، توجه افراد را به خود جلب 

می کند و موجب گرایش افراد به آن زمینه ها می شود.
جایگاه اجتماعی

تقریباً تمام افراد تمایل دارند شغلی داشته باشند که 
از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار باشند اما بنا به تأثیر 
عوامل متعدد دیگر ممکن است این تمایل به واقعیت 
نرس��د. گاهی افراد از اینکه در ش��غلی مشغول به کار 
شوند که از سطح اجتماعی آنان یا تحصیاتشان کمتر 

باشد احساس انزجار می کنند.
رضایت شغلی چیست و چگونه می توان به آن 

دست یافت؟
رضایت شغلی مسأله ای است که بسیاری از مردم 
با آن دس��ت به گریبانند؛ چه کسانی که در جستجوی 
کار هستند و می خواهند برای اولین مرتبه محیط کار 
را تجربه کنند و چه کس��انی که سالهاست  مشغول به 
کار بوده و از مش��کات آن رنج می برند. محیط  کار 
در واقع خانه دوم افراد اس��ت، گروه بسیاری از مردم  
ساعات زیادی از زندگی خود را در محیط کاری خود 
می گذرانند. بدیهی است که این محیط نیز باید برآورنده 
حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باش��د تا آنها 
بتوانند ضمن کس��ب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای 
خود بپردازند و صادقانه خدمات ش��غلی خود را ارائه 

دهند.
 رضایت شغلی به عوامل متعددی بستگی دارد و 
حت��ی  نبود یک عامل از مجموع این عوامل می تواند 

از ایج��اد رضایت در فرد بکاه��د و او را در  زمره افراد 
ناراضی از ش��غل خود ق��رار دهد. درآم��د حاصل از 
شغل، وجهه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی، نوع اعمال 
مدیریت در محیط کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد 
از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی 

در افراد است.
زمانی که صحبت از رضایت شغلی به میان می آید 
چنین به نظر می رسد که میزان درآمد حاصل از شغل 
بر میزان رضایت ش��غلی افراد تأثیر مستقیم دارد اما در 
واقع رض�ایت شغلی به ندرت با مسائل مالی ارتباط پیدا 
می کند، البته ناگفته نماند که میانگین باالی حق الزحمه، 
تحمل شرایط دشوار شغلی را اندکی آسان تر می کند. 
مسائل مهم تر دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند به 
عنوان مثال فرصت های موجود برای پیشرفت و بروز 
استعدادها در هر اداره و نهادی تأثیر بسزایی در رضایت 
ش��غلی کارکنان دارد. هنگامی که امکان پیشرفت و به 
رسمیت شناخته شدن وجود داشته باشد، مقدار معینی 

فشار کاری قابل تحمل است.
هم  س��ویی کارکنان با شیوه مدیریت و ارزشهای 
س��ازمان متبوع از دیگ��ر موضوعات مه��م در ایجاد 
رضایت شغلی است. ایجاد آرامش در محیط کار و در 
نظر گرفتن حقوق و مزایای مناسب همراه با پاداش های 
منصفانه، عاوه بر اینکه توانایی اداره کارکنان را برای 
مدیران افزایش می دهد به عنوان مشوق هایی نیز برای 

رسیدن به رضایت شغلی به شمار می روند.
دکتر سید محمد مقیمی در کتاب سازمان و مدیریت 

در تعریف رضایت شغلی می نویسد:
»رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات 
و نگرش های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. 
وقتی یک ش��خص می گوید دارای رضایت ش��غلی 
باالیی است، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را 
دوست دارد، احساس خوبی درباره کارش دارد و برای 
شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج تحقیقات نشان 
می دهد کارکنان با رضایت شغلی باالتر، از نظر فیزیک 

بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند.«

اهمیت رضایت شغلی
    - میزان رضایت ش��غل در وفاداری کارکنان به 
سازمان مؤثر است. یعنی افراد ناراضی بیشتر سازمان را 

ترک می کنند.
    - تحقیقات ثابت کرده است کارکنان رضایتمند، 

سامت بیشتر و عمر زیادتری دارند.
    - رضایت ش��غل عاوه بر افزایش تمایل افراد 
به شرکت فعال در سازمان، در زندگی خصوصی فرد 

هم مؤثر است.
    - بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان نوعی 

ارتباط وجود دارد.
    - رضایت از عملکرد، موجب رضایت شغلی 

می شود و نه برعکس.
    - بررس��ی ها نش��ان داده، رضایت شغلی، در 
جابه جایی و غیبت کارکنان تأثیر دارد. یعنی کارکنانی 
که رضایت ش��غلی شان باال است، نسبت به کارکنانی 
که رضایت کمتری دارند غیبت و جابه جایی شان هم 

پایین تر است.
    - افرادی که رضایت شغلی دارند، اغلب دوست 

دارند در محل کارشان حضور داشته باشند.
    ی��ک تحقی��ق در همین زمینه نش��ان می دهد 
کارکنانی که از حقوق و مزایای خود خوشحالند، کمتر 

مرتکب غیبت می شوند.
 پیامدهای رضایت شغلی

بررس��ی و مطالعه علل و عوامل مؤثر در رضایت 
شغلی نمایانگر این است که رضایت شغلی، به بارآوری 
بسیار منجر می ش��ود و کارمندان خش��نود، بازدهی 
بیش��تری دارند. بازده و عملکرد خوب یکی از عوامل 
مؤثر رضایت شغلی است زیرا بازده  باال به پاداش هایی 
مانند درآمد باال و ترفیع منجر شده و این عوامل به نوبه 

خود موجب رضایت شغلی می شود. همچنین اثرات 
غیرمستقیم رضایت ش��غلی کارکنان، موجب داشتن 
کارکنان خشنودتر، سالم تر، منظم تر با وظیفه و مشتاق 

یادگیری می شود.
    این عوامل می تواند سبب کم شدن هزینه های 
سازمان مانند بیمه بازنشستگی شده، مزایای سامت را 
در برداشته باشد. بدین ترتیب می توان گفت رضایت 
شغلی مفهومی چند بعدی اس��ت که با عوامل روانی، 
اجتماع��ی، اقتص��ادی ارتب��اط دارد. بنابراین ترکیب 
مجموعه ای از عوامل مختلف سبب می شود فرد شاغل 

در لحظه معینی از شغلش احساس رضایت کند.
    همچنین رضایت ش��غلی باعث می شود بهره 
وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان خود متعهد 
شود، سامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه 
فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های 
جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند. همچنین عدم 
رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود 

که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است.
نقش مدیریت در رضایت شغلی

مدیران در رضایت شغلی کارکنان و کارمندان خود 
نقش بس��زایی دارند و در واقع یکی از مهمترین ارکان 
هر محیط کاری به شمار می روند. در بخش خصوصی 
مدیران به علت باز بودن دستش��ان در تغییرات واحد 
خود، به مراتب س��هم بیش��تری در ایجاد رضایت در 
کارمندان و زیردستان خود دارند. پرداخت منصفانه و 
به موقع حقوق کارمندان، ایجاد امکان ارتقای ش��غلی 
و ایجاد فض��ای صمیمی در محیط کاری از مهمترین 

امکانات آنها است.
جنسیت و نقش آن در رضایت شغلی

متأس��فانه اکثریت زنان ش��اغل از وجود تبعیض 
جنسیتی در محیط کار خود گایه دارند. حقوق نابرابر با 
مردان و عدم ارتقای شغلی، مهمترین گایه این قشر از 
جامعه شاغل است. با وجود بسیاری از قوانین سازمان 
امور استخدامی کشور هنوز حتی در بسیاری از ادارات 
دولتی نیز شاهد کاهش دستمزد زنان در مقایسه با مردان 

هستیم. این امر در مراکز خصوصی شکل کامًا بارزی 
به خود می گیرد.

راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی
    یافته ه��ا و پژوهش ها نش��ان می دهد معیار 
ارزش ه��ا در جامعه تغییر کرده اس��ت. به این معنی 
علم و حرمت عالم از بی��ن رفته و معیارهای دیگری 
جایگزین ارزش های حرمت، منزلت و شخصیت شده 
که شایان توجه برای مسئوالن و دست اندرکاران است. 
زیرا بی توجهی به نیاز حرمت و احترام، ش��أن، قدر و 
منزلت افراد، منجر به احساساتی مانند حقارت، ضعف 
و درماندگی ش��ده که خود موجب دلسردی، یأس و 
ناامیدی خواهد شد. بازتاب عدم ارضای این نیاز منجر 
به تربیت نس��لی درمانده و ناامید خواهد بود. بنابراین 
لزوم توجه به ش��أن و مقام افراد شاغل ضرورت دارد 
و یکی از قدم های مؤثر در این راه گماش��تن مدیران 
شایس��ته، مس��ئول، متعهد و متخصص در رأس امور 
است. در این خصوص راهبردهای عملی در این باره 

می تواند اقدامات زیر باشد:
    الف( احترام و حرمت به افراد براساس لیاقت، 

شایستگی و کفایت آنان
    ب( ارضا و تمایل به موفقیت، کفایت و شایستگی 

افراد در محیط کار با تأمین استقال و آزادی آنان
    ج( تغییر در انتخاب و گزینش مدیران، انتخاب 
اف��راد الی��ق و بااس��تعداد و توانا در کار آموزش��ی و 

مدیریت
    د( احترام به همه افراد و ایجاد فرهنگ حرمت 

در کارکنان و مدیران )با آموزش(
    ه( بزرگداش��ت مقام ش��اغل و زحمات او در 

جامعه، نه در یک روز بلکه همه روزه و هر زمان
    و( ارزش گذاشتن به کفایت ها، آفرینندگی در 

محیط کار با حمایت های مادی و معنوی
   ز( احترام گذاش��تن واقعی به افراد شاغل، زیرا 
ارض��ای نیاز به حرم��ت و احترام یا ع��زت نفس به 
احساساتی مانند اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لیاقت، 
کفای��ت و مثمرثمر بودن در جامعه منتهی می ش��ود. 
بی اعتنایی به فرد ش��اغل و حرمت او )بس��ته به نوع 
فعالیت و جایگاه وی( موجب احساساتی مانند ضعف 
و درماندگی می شود که خود به وجود آورنده دلسردی 
و یأس خواهند شد یا رفتارهای غیر قابل جبرانی را به 

دنبال خواهد داشت.
نارضایتی از شغل

 چرا از ش��غل خود راضی نیستیم؟ هرکدام از ما 
مشاغل مختلفی را در محل های کار متفاوتی تجربه 
کرده ایم. هرچند در این مشاغل ماهیت کار، حقوق 
و دستمزد، رده سازمانی و حتی شرایط فیزیکی محل 
کار متفاوت بود اس��ت اما ما به هریک از این کارها 
درجه ای از رضایت ش��غلی را به طور کلی نس��بت 
می دهیم. چرا یک نفر از ش��غلی که قبًا داش��ته و 
دستمزدش خیلی کمتر از دستمزد فعلی وی بوده )با 
درنظ��ر گرفتن تورم( به نیکی ی��اد می کند و گاهی 
آرزوی بازگش��ت به آن موقعیت را دارد؟ چرا فردی 
حاضرمی شود از موقعیت شغلی خوب و دستمزد و 
امکانات رفاهی باال صرف نظر کند و شغلی با مزایای 

پایین تر را برگزیند؟
پاس��خ این س��ؤاالت در مفه��وم انگیزش نهفته 

است...
  انگیزش را به طور عام می توان: »اشتیاق برای 
تاش کردن به منظور رس��یدن ب��ه اهداف« تعریف 
کرد. فرآیند انگیزش با نیازی برآورده نش��ده شروع 
می شود که ایجاد تنش کرده و فرد را بر می انگیزاند 
تا به جس��تجوی اهداف برود.  اگ��ر این اهداف  به 
دس��ت آید، نیاز را ب��ر آورده کرده و تنش را کاهش 

می دهد.
در ادامه به بررس��ی اجمالی  یکی از نظریه های 
موجود در زمینه انگیزش می پردازیم. منشا بسیاری 

از این نظریه ها علوم روانشناسی است.
  نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

معروف تری��ن نظریه انگیزش، نظریه سلس��له 
مراتب نیازهای آبراهام مازلو اس��ت. او می گوید که 

در هر انسانی سلسله مراتبی از پنج نیاز وجود دارد:
  س��طح1- نیازهای فیزیولوژیکی: غذا، مسکن، 

ارضای جنسی و سایر احتیاجات جسمانی.
س��طح2- نیازهای ایمن��ی: امنیت و حفاظت در 

برابر صدمات فیزیکی وعاطفی.
سطح3- نیازهای اجتماعی: عاطفه، تعلق خاطر، 

پذیرش و دوستی.
سطح4- نیازهای ارزشی: عوامل ارزشی درونی 
مانند مناعت طبع، خود مختاری، پیشرفت و عوامل 

ارزشی بیرونی مانند مقام، شهرت و توجه.
سطح5- نیازهای خودشکوفایی: به فعلیت رساندن 
استعدادهای بالقوه خود، کسب رضایت خاطر، انگیزه 

دستیابی به خواسته ها بنابر شایستگی ولیاقت.
هنگامی که هر نیازی به طور اساس��ی برآورده 
می شود، نیاز بعدی نیاز عمده می شود )حرکت به 

سطوح باالتر(.
این نظریه می گوید با وجود اینکه هیچ نیازی 
به طور کامل برآورده نمی ش��ود ولی هر نیازی که 
به طور اساس��ی برآورده ش��د، دیگر انگیزه ایج�اد 
نمی کند. بر اساس این نظریه اگر بخواهیم به کسی 
انگیزه بدهیم الزم اس��ت بدانیم در کدام سطح قرار 
دارد و بکوشیم نیازهای او را در آن سطح یا سطوح 

باالتر برآورده کنیم.
نظری��ه مازلو به خاطر منطق درونی و آس��انی 
درک محبوبیت گس��ترده ای یاف��ت، هرچند خود 
مازلو و دیگران نتوانستند به این نظریه پایگاه تجربی 
بدهد و آن را اثبات کنند. به نظر می رسد مهمترین 
ویژگی مفید نظریه مازلو، دسته بندی نیازها است. 
انسانها در شرایط مختلف عکس العملهای متفاوتی 
در براب��ر ارض��ای نیازهای خود انج��ام می دهند 
لذا نمی توان سلس��له مراتب ف��وق را خیلی معتبر 
دانست. احتماالً شما هم افرادی می شناسید که در 
حداقل ارض�ای نیازه��ای فیزیولوژیکی، به دنب�ال 

ارض�ای نیازه�ای دیگر هستند.
ادامه دارد...
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رئیس س��ازمان روانشناس��ی و 
مش��اوره کش��ور گفت: خواب آرام 
و راحت از مهمترین ش��اخص های 
بهداش��ت روان��ی انس��ان اس��ت و 
چگونگ��ی  خواب ش��ب ب��ر نحوه 
فعالیت های روزانه اش اثر می گذارد.

گفتگ��و  در  اف��روز  غامعل��ی 
از  خ��واب  اف��زود:  ف��ارس،  ب��ا 
نعمت های ارزش��مند خداوند است 
و مطلوب تری��ن زمان خواب هنگام 
شب است. خواب راحت و آرام هم 
نیاز فطری انسان و هم باعث آرامش 

جسم، جان و روان آدمی است.
وی گف��ت: متأس��فانه ام��روزه 
درص��د قاب��ل توجهی از م��ردم به 
ویژه در س��نین جوانی و بزرگسالی 
با مشکات خواب و بدخوابی های 
ش��بانه مواج��ه هس��تند و چنی��ن 
مش��کاتی در کش��ورهای غرب��ی 

زیادتر است.
رئیس س��ازمان روانشناس��ی و 
مش��اوره کش��ور افزود: خواب آرام 
و راحت از مهمترین ش��اخص های 
بهداش��ت روانی انس��ان است. همه  
انس��ان ها می توانند، خ��واب آرام و 

راحت داشته باشند.
اف��روز اضافه کرد: اس��تفاده از 
داروه��ای مختل��ف و قرص ه��ای 
و  آور  خ��واب  اصط��اح  ب��ه 
آرام بخ��ش نمی تواند، ش��یوه  مؤثر 
درمان بدخوابی برای همیشه باشد. 
وابستگی به داروهای خواب آور و 
آرام بخ��ش در درازمدت می تواند، 
پیامدهای ناخوش��ایندی ب��ه همراه 
داشته باشد. مهم این است که انسان 
ب��دون اس��تفاده از داروی خاص��ی 

بتواند ش��ب ها خواب آرام و راحتی 
داشته باشد.

رئیس س��ازمان روانشناس��ی و 
مش��اوره کش��ور اف��زود: چگونگی  
خ��واب ش��ب انس��ان ب��ر نح��وه 
فعالیت های روزانه اش اثر می گذارد 
و همین ط��ور کیفیت خواب ش��بانه 
انس��ان ب��ر چگونگ��ی فعالیت های 

آن  روزم��ره  حرکت��ی  و  فک��ری 
تأثیرگزار است.

اف��روز گف��ت: توکل ب��ه خدا، 
مثبت اندیش��ی و امی��دوار بودن به 
آین��ده ای مطلوب، اعتم��اد به نفس 
و تأس��ف نخوردن برای از دس��ت 
رفته ه��ا و اندیش��یدن ب��ه وضعیت 
مطل��وب و تاش برای رس��یدن به 

مطلوب ه��ا و به��ا دادن به تاش و 
ن��ه به صرف نتیج��ه  کار، راز و رمز 
سعادتمندی، آرامش دل و بهره مندی 

از خواب راحت است.
وی اضاف��ه ک��رد: اف��راد برای 
داش��تن خواب راحت همیشه سعی 
کنند، زمانی به رختخواب بروند که 
احس��اس می کنند، کامًا خوابش��ان 
می آی��د و از زمان��ی که احس��اس 
کارهایی  می کنند خوابش��ان می آید 
 مث��ل جم��ع آوری و مرت��ب کردن 
کارهای امروز و فردا صبح، خاموش 
کردن چراغ های اضافی، بستن درها 
و مطالع��ه  چند صفح��ه از کتابی که 
دوست دارند، مسواک زدن و وضو 

گرفتن را انجام دهند. 
اف��روز گف��ت: بعض��ی  از افراد 
بعد از دراز کش��یدن در رختخواب 
یک تا 2 س��اعتی بی��دار می مانند و 
از این پهلو به آن پهلو می ش��وند تا 
خوابشان ببرد و این کار امر مطلوبی 
نیس��ت. بنابراین افراد باید زمانی به 
رختخواب بروند ک��ه بدانند بعد از 
چند دقیقه به خواب خواهند رفت.

رئیس س��ازمان روانشناس��ی و 
مش��اوره کش��ور اضافه کرد: قبل از 
خواب مایع��ات کافئین دار مصرف 
نش��ود و مص��رف نوش��یدنی هایی 
همچون قهوه، چای پررنگ و نوشابه 
می تواند، بدخوابی شبانه را به همراه 
داشته باش��د و برای پیش��گیری از 
آثار این مواد بهتر اس��ت، حداقل از 
3 س��اعت مانده به زم��ان خواب از 
مص��رف آنها خودداری ش��ود. دود 
سیگار نیز می تواند، بدخوابی شبانه 

را به همراه داشته باشد.

ی��ک متخصص ترمیم و زیبای��ی دندان گفت: 
امروزه تغییر ش��یوه  تغذیه ای از علت های افزایش 

فرسایش اسیدی دندان ها است.
مریم خروشی در گفتگو با فارس با بیان اینکه 
فرس��ایش اس��یدی دندان ها بر اث��ر تداخل عوامل 
شیمیایی، بیولوژیک و رفتاری ایجاد می شود، افزود: 
درجه اسیدی، محتوای معدنی نوشیدنی های اسیدی 
و محتویات اسیدی مواد غذایی نیز از دیگر عوامل 

زمینه ساز فرسایش اسیدی هستند.
وی ب��ا بی��ان اینکه عوام��ل بیولوژی��ک نظیر 
جری��ان بزاق و ق��درت خنثی کنندگی اس��ید آن، 
س��اختار دندان ها و موقعیت آنها در ارتباط با بافت 
نرم و زبان و پلیکل دندانی در فرس��ایش اس��یدی 
نقش دارند، تصری��ح کرد: پلیکل دندانی الیه ای از 
پروتئین های بزاقی اس��ت که روی سطح دندان را 
پوشانده و از تماس مستقیم بین اسید و سطح دندان 

جلوگیری می کند.
این متخصص ترمیم و زیبایی دندان در اصفهان 
با بیان اینکه نقش بزاق در کاهش فرسایش اسیدی 
بسیار چشمگیر اس��ت، بیان داشت: رقیق کردن و 
زدودن عوامل اسیدی از دهان و خنثی سازی اسیدها 
و تش��کیل پلیکل س��بب کاهش حل شدن مینای 

دندان می شود.
وی اضافه ک��رد: رادیوتراپی و مصرف برخی 
داروه��ا س��بب کاه��ش ب��زاق در دهان می ش��ود 

همچنین فاکتورهای رفتاری نظیر عادات تغذیه ای 
و نوش��یدنی، تمرین��ات بدن��ی ش��دید هم��راه با 
دهیدراسیون یا کم آب شدن بدن و کاهش جریان 
بزاق، مسواک زدن شدید با خمیردندان های ساینده، 
خوردن نوشیدنی های اس��یدی و غذاهای اسیدی، 
استفراغ مکرر و برگشت محتویات اسیدی معده به 
دهان و ش��یوه زندگی ناسالم نیز در کمک به ایجاد 

فرسایش اسیدی دندان ها مؤثر است.
خروشی در مورد نقش مسواک زدن شدید در 
فرسایش اسیدی اظهار داشت: با مسواک زدن شدید 
مینای دندان ضعیف شده و در نتیجه مینای ضعیف 
توس��ط اسید نس��بت به سایش ناش��ی از مسواک 

حساس تر است و سریع تر تخریب می شود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه امروزه ب��ه دلیل تغذیه 
نامناس��ب، افزای��ش مص��رف نوش��یدنی ها و آب 
میوه های اس��یدی و بیماری های معده  ای روده ای و 
افزایش مصرف داروهای مختلف فرسایش اسیدی 
افزای��ش یافته، ادامه داد: تش��خیص این عارضه با 
تظاهرات بالینی مشخص می شود، در واقع دندان ها 
توسط دندانپزشک خشک شده و با نور کافی مورد 
معاین��ه قرار می گی��رد، ظاهر صاف، ب��راق و عدم 
وجود ش��یارهای بسیار ریز روی سطح دندان ها که 
در حالت طبیعی وجود دارند که به آنها پری کایتما 
می گویند به تش��خیص ضایعات نخس��تین کمک 

فراوانی می کند.

این متخصص ترمیم و زیبایی دندان در اصفهان 
افزود: پیش��رفت بیش��تر ضایعه منجر به گرد شدن 
برآمدگی های موجود در س��طح جونده دندان ها و 
باالتر واقع شدن س��طح ترمیم های موجود نسبت 
به س��طوح دندانی مجاور آنها خواهد ش��د، شکل 
کلی سطح جونده ناپدید و صاف می شود همچنین 
ع��اج دندان پدیدار ش��ده و دندان ها دچار افزایش 

حساسیت می شوند.
وی ب��ا بیان اینک��ه راه های جلوگی��ری از این 
عارضه ب��ه غیر از تغییر در رژی��م غذایی، محدود 
ک��ردن مصرف نوش��ابه ها، غذاهای اس��یدی و نیز 
بررسی سیستم گوارش برای خودداری از برگشت 
اسید معده به ناحیه دهان و مصرف آدامس های فاقد 
قند اس��ت، تصریح کرد: این آدامس ها در افزایش 
جری��ان ب��زاق به ده��ان کمک می کن��د، همچنین 
مصرف موادی مانند شستش��و با سدیم بی کربنات 
که سبب خنثی سازی اسید می شود نیز سبب کاهش 

فرسایش اسیدی دندان ها خواهد شد.
خروش��ی خاطرنش��ان کرد: از راه ه��ای دیگر 
مبارزه با فرس��ایش اس��یدی می توان به استفاده از 
دها ن ش��ویه ها و خمیردندان های ح��اوی فلوراید 
اشاره کرد که مینای دندان را در مقابل اسید مقاوم تر 
می کند، همچنین اس��تفاده از خمیر دندا ن هایی که 
سایندگی کمتری دارند می توانند روند فرسایش و 

تخریب بافت های دندانی را کندتر کنند. 

مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران گفت: غذاهای فوری )فست فودها( مورد تأیید 
نسبی وزارت بهداشت هستند چرا که مصرف بیش از 

حد آنها سوء تغذیه را به دنبال دارد.
وحید صادقیان در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
فس��ت فودها عاوه بر اینکه کالری مورد نیاز بدن را 
تأمین نمی کنند موجب س��وء تغذیه نیز می ش��وند. 
متأس��فانه مصرف این مواد غذایی مانند سوسیس و 

کالباس بین مردم رو به افزایش است.
وی با اشاره به اینکه مصرف فست فودها سیری 
کاذب افراد را به دنبال دارد، تصریح کرد: مصرف این 
غذاها عاوه بر اینکه موجب چاقی می شود بسیاری 
از اختاالت گوارشی از جمله مشکاتی را برای کبد 
و سیس��تم گوارشی ایجاد می کند. به همین علت به 
مردم توصیه می کنیم حداالمکان از مصرف این غذاها 

خودداری کنند.

صادقی��ان گف��ت: ش��رایط نگه��داری و پخت 
فست فودها بس��یار مهم هستند. اینکه گفته می شود 
فس��ت فودها تا مدت زیادی گ��رم می مانند موجب 
آلودگی این غذاها می ش��ود و باید بافاصله پس از 

پخته شدن مصرف شود.
وی افزود: دانش��گاه ها و وزارت بهداش��ت پس 
از اعطای پروانه فعالیت ب��ه این مراکز نیز روی آنها 

نظارت می کند.

واکس��ن های دوران کودکی، ک��ودکان را از 
طی��ف وس��یعی از بیماری ه��ای ج��دی مصون 
می دارد، با این وجود ممکن اس��ت از مزایا و یا 

خطرات این واکسن ها متعجب شوید.
ب��ه گزارش ش��هر، یک عقیده غل��ط درباره 
واکس��ن های دوران کودکی این اس��ت که »این 
واکس��ن ها ض��روری نیس��تند«، که بای��د گفت: 
واکس��ن های دوران کودک��ی، ب��دن را از طیف 
وس��یعی از بیماری ه��ای جدی ی��ا بیماری های 
جنین��ی بالق��وه حفظ می کنن��د، مانن��د دیفتری، 
سرخجه، س��رخک، مننژیت، فلج اطفال، کزاز و 
س��یاه س��رفه. اگر این بیماری ها شایع نیستند، به 
این خاطر است که این واکسن ها به وظایف خود 
عمل می کنند. اگر نرخ ایمنی س��ازی پایین بیاید، 
بیماری های پیشگیری شده توسط واکسن ممکن 

است بار دیگر رواج پیدا کنند.
یا اینک��ه می گویند: »اثرات جانبی واکس��ن 

خطرآفرین اس��ت!« اما حقیقت آن اس��ت که هر 
واکس��نی می تواند اثرات جانبی داش��ته باش��د. 
معموالً ای��ن اثرات جانبی خفیف هس��تند؛ مثل 

ت��ب خفیف، قرم��زی و تورم 
و درد در محل تزریق. بعضی 
واکس��ن ها موجب سردرد  از 
موقتی، بی حالی، خس��تگی یا 

کاهش اشتها می شوند. 
ک��ودک  ی��ک  ن��درت  ب��ه 
یا  شدید  آلرژیک  واکنش های 
اثرات نورولوژیکی را از خود 

نشان می دهد مثل شوک.
اث��رات جانبی  این  گرچه 
نادر نگرانی محسوب می شوند 

اما واکسن ها بسیار ایمن تر از بیماری هایی هستند 
که از آنها پیشگیری می کنند.

البته واکس��ن ها ب��رای کودکانی ک��ه آلرژی 

شناخته شده نسبت به یک واکسن خاص دارند، 
تجویز نمی ش��ود. همین طور هم اگر کودک شما 
واکنش تهدیدکننده حیات به یک واکسن خاص 
نش��ان می دهد، دزهای اضافی 
از آن واکس��ن به کودک داده 

نمی شود.
برخی  اعتق��اد  همچنی��ن 
ب��ه اش��تباه ای��ن اس��ت ک��ه 
زود  خیل���ی  »واکس���ن ه��ا 
تزریق می ش��وند« اما به واقع 
واکس��ن های دوران کودک��ی 
بیماری ه��ای  از  بس��یاری  از 
جدی ی��ا بیماری ه��ای بالقوه 
می کنند.  جلوگی��ری  جنین��ی 
واکسیناس��یون زودهن��گام ک��ه گاهی درس��ت 
بافاصل��ه بع��د از تولد کودک تزریق می ش��ود، 
ضروری است، چون احتمال بیماری در کودکان 

با س��ن خیلی کم بیشتر اس��ت و پیچیدگی های 
بیش��تری دارد. اگر واکس��ن زدن را زمانی انجام 
دهید که کودک بزرگتر ش��ده اس��ت، زمان را از 

دست داده اید.
یک نظری��ه غلط دیگر درباره واکس��ن های 
دوران کودک��ی مبن��ی بر این اس��ت که »حذف 
واکسن های خاص مشکلی ایجاد نمی کند، زمانی 
که به ایمنی مطمئن هس��تیم«، بر این اساس باید 
گفت عمومًا حذف واکس��ن ایده خوبی نیست، 
چرا که موجب می ش��ود کودک ش��ما در مقابل 
بیماری های بالقوه جدی آس��یب پذیر باشد. این 
مس��أله را در نظر داشته باش��ید که در کودکانی 
که نمی توانند واکس��ن های خاص��ی را به دالیل 
پزش��کی دریافت کنن��د یا آنها که ب��ه بعضی از 
واکس��ن ها پاس��خ نمی دهند، تنها راه حفاظت از 
بیماری های پیش��گیری ش��ده با واکس��ن، ایمنی 

افراد در تماس با آن کودک است.

تغییر شیوه تغذیه  سبب افزایش فرسایش اسیدی دندان ها می شود 

مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران: 
غذاهای فوری مورد تأیید نسبی وزارت بهداشت هستند

5 باور غلط درباره واکسن های دوران کودکی

مبتالیان به ایدز هم در اولویت تزریق واکسن 
آنفلوآنزای   A قرار گرفتند 

استفاده از سیستم های تضمین کیفیت در حفظ 
بهداشت مواد غذایی، ضروری است

اظهار نگرانی مرندی از ورشکستگی 
بیمارستان های تأمین اجتماعی

رئیس مرکز روماتیسم ایران:
هر ایرانی مبتال به آرتروز ساالنه ۶۰۰ هزار تومان 

هزینه درمان می پردازد

مدیر برنامه آنفلوآنزای وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: براساس مصوبه 
اخیر کمیته کش��وری آنفلوانزا، بیماران مبتا به 
ایدز نیز به گروه ه��ای در معرض خطر که در 
اولویت تزریق واکس��ن آنفلوانزای A هستند، 

اضافه شدند.  
دکتر محمود س��روش در گفتگ��و با ایرنا 
افزود: کس��انی که با +HIV زندگی می کنند، 

در آینده و براس��اس برنامه 
ریزی ه��ای به عم��ل آمده 
ب��ه گروه ه��ای در معرض 
خط��ر و اولوی��ت دار برای 
واکسیناسیون یاد شده، قرار 
می گیرند ام��ا فعا مبتایان 
به بیماری ایدز در فهرس��ت 

تزریق قرار گرفته اند.
زم��ان  در  گف��ت:   وی 
بهداش��تی-  کارکنان  حاضر 
درمانی،  بیماران سرطانی که 
شیمی درمانی یا رادیو تراپی 

می کنند، جانبازان ش��یمیایی، بیم��اران کبدی 
شامل سیروز و پیوند کبد، هموگلوبینو پاتی ها 
از جمل��ه تاالس��می های م��اژور و همچنی��ن 

مبتایان به کم خونی داس��ی ش��کل، از جمله 
افراد در اولویت تزریق واکس��ن آنفلوانزای نوع 
A هستند که مبتایان به بیماری ایدز هم به آنها 

اضافه شدند.
دکتر سروش گفت : در زمان حاضر حدود 
370 هزار دوز واکسن آنفلوانزای نوع A که به 
تأیید آزمایشگاه غذا و داروی وزارت بهداشت 
رسیده در اختیار دانش��گاه های علوم پزشکی 
سراسر کش��ور، قرار گرفته 

است.
تزریق واکسن آنفلوانزای 
نوع A از روز شنبه درسراسر 
کش��ور آغاز ش��ده اس��ت. 
اظهارداشت:  پیشتر  سروش 
 بیماران در معرض خطر که 
در فهرست افراد در اولویت 
تزریق قرار دارند می توانند 
با در دس��ت داشتن نامه ای 
از س��وی پزش��ک مربوطه 
در خص��وص بیماری آنها و 
کسب رضایتنامه از والدین و یا سرپرست خود 
برای تزریق واکسن آنفلوانزای نوع A به مراکز 

بهداشتی و درمانی مربوطه مراجعه کنند.

مدیر نظارت بر مواد غذایی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ایران گفت: اس��تفاده از سیستم های 
تضمی��ن کیفیت و ممی��زی در مراحل مختلف 
تولید مواد غذایی در حفظ بهداشت و ایمنی آنها، 

مؤثر است.
دکت��ر وحید صادقی��ان در گفتگو ب��ا ایرنا 
اف��زود: اکنون، برای اینکه کیفیت محصوالت از 
نظر بهداشتی حفظ ش��ده و امنیت مواد غذایی 
مصرف کنندگان تأمین شود، باید در مراحل تولید 
با اقدامات پیشگیرانه از احتمال وجود آلودگی هایی 
ک��ه می تواند س��امت مصرف کنن��دگان را به 

مخاطره اندازد، جلوگیری شود.
صادقیان با بیان اینکه با توجه به گس��ترش 
زندگی صنعتی و شهرنش��ینی مصرف کنس��رو 

به ویژه کنسروهای گوشتی به شدت افزایش پیدا 
کرده اس��ت، گفت: شهروندان باید مراقب انواع 
آلودگی های بیولوژیکی، میکروبی و ش��یمیایی 

موجود در کنسروها، باشند.
تنه��ا راه ح��ل کاه��ش  ب��ه گفت��ه وی، 
میکروب های احتمالی جوشاندن 20 دقیقه ای 

هر نوع کنسرو است.
صادقی��ان اف��زود: ب��ا ارزیابی و شناس��ایی 
مخاطراتی ک��ه در مراحل مختلف اعم از کنترل 
مواد اولیه ورودی به کارخانجات و فرآیند تولید 
بسته بندی ممکن است به وجود بیاید، می توان 
با شناسایی نقاط بحرانی و اقدامات اصاحی در 
جهت مهار این نقاط و تأمین سامت محصول 

نهایی پیشگیری کرد.

عضو کمیسیون بهداشت 
و درم��ان مجلس ش��ورای 
اسامی گفت: عدم پرداخت 
بدهی ه��ای س��ازمان تأمین 
اجتماعی به مراکز درمانی و 
ورشکستگی این بیمارستان ها 
نمایندگان  نگران��ی  موجب 

مردم در مجلس شده است.
س��ید علیرض��ا مرندی 
در گفتگو با ف��ارس  افزود: 
اف��زون  روز  بدهی ه��ای 
س��ازمان تأمین اجتماعی به 

بیمارستان ها و عقب افتادن پرداختی ها به کارکنان 
باعث به وجود آمدن مشکات و نبود خدمات 

مناسب برای مردم شده است.
وی گفت: با توجه به شعار عدالت محوری 
دولت، باید س��عی شود سهم مشارکت مردم در 

تأمین سامت کاهش پیدا کند.

مرندی با اشاره به سابقه 
فعالیتش در وزارت بهداشت 
و درمان افزود: همیشه معتقد 
ب��وده ام که بح��ث خدمات 
درمان��ی و بیم��ه ای بای��د به 
وزارت بهداش��ت برگردد تا 
س��امت مردم یک متصدی 

واحد داشته باشد.
وی اظهار داشت: با توجه 
به قول  محصولی نس��بت به 
ایج��اد هماهنگ��ی الزم بین 
وزارت رف��اه و بهداش��ت و 
درم��ان، منتظر یک روند مناس��ب جهت بهبود 

خدمات رسانی هستیم.
عضو کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: جلسات خوبی بین وزارتخانه های رفاه و 
بهداشت برگزار شده است که امیدواریم بتوانند 

مشکات را برطرف کنند.

 رئی��س مرک��ز روماتیس��م ای��ران گفت: 
هر ایرانی مبتا به آرتروز به طور متوسط ساالنه 
600 ه��زار تومان هزینه درم��ان می پردازد که 
هزینه و بار اقتصادی این بیماری ساالنه بیش از 

5 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش فارس فرهاد 
غری��ب دوس��ت با اس��تناد 
ب��ه آم��ار مرک��ز تحقیقات 
روماتولوژی دانش��گاه علوم 
پزش��کی تهران افزود: 16/6 
درص��د ایرانیان ب��االی 15 
س��ال به انواع آرتروز شامل 
زانو، انگشتان، مفاصل لگن 

و گردن مبتا هستند. 
وی افزود: اگر جمعیت 
باالی 15 س��ال در کشور را 
ح��دود 56 میلی��ون نفر در 
نظر بگیری��م، حداقل حدود 
9 میلیون نفر از آرتروز رنج 

می برند. 
رئیس مرکز روماتیس��م 
ایران با اشاره به اینکه هزینه 
س��االنه آرتروز در امریکا به 
طور متوسط 4400 دالر )4 
میلی��ون و 400 هزار تومان( 
است، افزود: در سال 2009 
میلی��ارد دالر  ح��دود 185 

)185 ه��زار میلی��ارد توم��ان( در امریکا خرج 
بیماری آتروز شده است. 

وی ادام��ه داد: اگ��ر میزان هزین��ه  آرتروز 

در ای��ران حداقل20 درص��د مخارج در امریکا 
محاسبه ش��ود،  هر ایرانی مبتا به آرتروز برای 
درمان آرتروز به طور متوسط حدود 600 دالر 
)600 هزار تومان( هزینه می کند که این هزینه 
ش��امل حداقل 4 ویزیت در 
س��ال، مصرف متوسط دارو 
متوس��ط  به طور  )روزان��ه 
هزار توم��ان( و فیزیوتراپی 

می شود. 
تصریح  دوست  غریب 
ک��رد: رق��م ف��وق ب��دون 
از قبیل  محاسبه هزینه هایی 
اعم��ال جراح��ی، تعویض 
مفص��ل، تع��داد روزه��ای 
و  بیمارس��تان  در  بس��تری 
ط��ب  هزینه ه��ای  من��زل، 
مکمل )مانند طب سوزنی و 
ماساژ درمانی و...( در کشور 

محاسبه شده است. 
رئیس مرکز روماتیس��م 
ای��ران بر ض��رورت تدوین 
ط��رح و برنامه مل��ی برای 
کنت��رل بیم��اری آرتروز که 
شامل نحوه زندگی، تغذیه،  
ع��ادات نامناس��ب، ورزش 
آموزش ه��ای  و  همگان��ی 
عمومی اس��ت تأکی��د کرد 
و اظه��ار داش��ت: اقدام��ات ف��وق در کاهش 
هزینه ه��ای ناش��ی از آرتروز بس��یار اثربخش 

خواهد بود. 

نقطه
ارتباط مستقیم رفتار 

کودکان با میزان خواب 
ــدر- طبق مطالعات دانش��مندان،  مریم ذوالق
کودکانی که در طول شب از خواب کافی و خوب 

برخوردارند، کمتر دچار بیش فعالی می شوند. 
طبق این تحقیق، هرچند کودکانی که کمبود خواب 
دارند، ممکن اس��ت خس��تگی در ظاهرشان دیده 
نش��ود، اما تأثیر بدی در رفتاره��ای آنها به وجود 

می آورد.

تحقیقات محققان روی280 کودک که کمتر از 
هشت ساعت می خوابند نشان می دهد آنها عائم 

پیش فعالی و اختال کمبود تمرکز دارند.
کمب��ود خواب کافی به م��دت طوالنی یکی از 
مش��کات افراد بالغ در کشورهای غربی است که 
می تواند پیامدهای بدی در زندگی روزمره ش��ان 

ببار آورد.
عاوه بر بزرگس��االن، یک س��وم ک��ودکان در 

امریکا نیز خواب کافی ندارند.

وضعیت اقتصادی مردم 
در تهیه دارو بدون نسخه 

پزشک مؤثر است

ای��ران گف��ت:  داروس��ازان  انجم��ن  رئی��س 
داروخانه داران در مناطق��ی که وضعیت اقتصادی 
مردم مناس��ب نیست و یا فاقد دفترچه بیمه درمانی 
هستند نس��بت به عرضه دارو بدون نسخه پزشک 

اقدام می کنند.
دکتر رهبر مژده��ی آذر در خصوص اظهارات 
اخیر معاون س��ابق غذا و داروی وزارت بهداشت 
مبنی بر اینکه 20 درصد داروخانه ها بدون نس��خه 
پزش��ک دارو می دهند به مهر گفت: ممکن اس��ت 
این ادع��ا در مناطقی که وضعی��ت اقتصادی مردم 
مناس��ب نیس��ت و یا اینکه دفترچه بیم��ه درمانی 

نداشته باشند، درست باشد.
این اظهارات در حالی بیان می ش��ود که دکتر 
رسول دیناروند، رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران و معاون غذا و داروی دولت 
نهم پیش از این گفته است: 20 درصد داروخانه ها 

بدون نسخه پزشک اقدام به تحویل دارو می کنند.
مژدهی آذر افزود: البته بیمارانی هستند که برای 
مصرف دارو می توانند تا 72 س��اعت بدون نسخه 

پزشک داروی خود را از داروخانه ها تهیه کنند.
مس��کن هایی مانن��د اس��تامینوفن و داروهای 
غی��ر کورتونی مثل ایبوپروفن و س��رماخوردگی از 
مهمترین داروهای OTC )بدون نسخه( هستند که 

در داروخانه یا سوپرمارکتها توزیع می شود.
رئیس انجمن داروس��ازان ایران ب��ا عنوان این 
مطلب که نباید به مس��ائل نگاه یک بعدی داشت، 
اف��زود: از یک س��و تراکم بیم��ار در درمانگاههای 
دولتی باال اس��ت و از س��وی دیگر وضع اقتصادی 
مردم باعث می ش��ود نتوانند به مطبهای خصوصی 
بروند که همین مس��ائل باعث می شود برای تهیه 

دارو بدون نسخه پزشک اقدام کنند.

رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور: 

خواب آرام و راحت شاخص  مهم بهداشت روان 
انسان است

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
چهارشنبه 23 دی ماه 1388 / 27 محرم 1431                 ۶Wednesday 13 January 2010    سالمت



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
7             چهارشنبه 23 دی ماه 1388 / 27 محرم 1431 Wednesday 13 January 2010ورزشی

با داشتن بازیکن خارجی احتمال برد پتروشیمی بسیار زیاد است

زادمهر: 
کریمی از استیل آذین جدا نمی شود

مشکالت مالی به زودی حل می شود
اسدی: از تساوی برابر صبا راضی نیستم

آشتیانی: برای تغییر باید آسیب شناسی کنیم
مهلت دوهفته ای به کادرفنی و مرفاوی

 برای تغییر شرایط 

فوتبال

محم��د زادمهر در م��ورد احتمال جدایی علی 
کریمی از اس��تیل آذین گف��ت: او یکی از بهترین 
بازیکنان ایران و یک لیدر و کاپیتان واقعی است که 
هر تیمی آرزوی داشتن آن را دارد. بنابراین با جدایی 

کریمی مخالفت شد.
وی ادامه داد: با وجود پیشنهاد های خوب مالی 
که علی کریمی داش��ت اما ای��ن بازیکن به قرارداد 
حرفه ای که با باشگاه استیل آذین دارد پایبند خواهد 

بود و جدایی او منتفی است.
زادمه��ر در مورد اینکه چرا اس��تیل آذین زیاد 
مس��اوی می کند، گفت: در دیدار با راه آهن بسیار 
خوب کار کردیم. تاکنون 38 گل زده ایم که نشانگر 
بازی هجومی استیل آذین است با این حال بازیکنان 
باید تمرکز الزم را داش��ته باشند و تا دقیقه 90 این 

تمرکز را حفظ کنند.
وی عن��وان کرد: در دیدار با راه آهن روی یک 
ضربه کرنر در دقیقه 85 دروازه ما باز ش��د. مطمئنًا 
مربیان روی تمرکز بازیکنان کار خواهند کرد تا آنها 

با تمرکز بیشتری به میدان بیایند.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان از تساوی این تیم 
برابر صبای قم در هفته بیست و دوم لیگ برتر ابراز 

نارضایتی کرد.
احم��د اس��دی در گفتگو با ف��ارس در مورد 
تس��اوی ب��دون گل برابر صبای قم گف��ت: از این 
تساوی راضی نیستم. بازیکنان ما در نیمه اول بازی 
خوب��ی انجام دادند و اگر بازیکنان در نیمه دوم هم 
می توانستند همان گونه بازی کنند قطعاً می توانستیم 

صبا را شکست دهیم. 
مدیرعامل باشگاه مس در مورد درگیری لفظی 
بوناچی��چ با خبرنگاران در نشس��ت خبری گفت: 
برخی خبرنگاران شیطنت می کنند و باعث به وجود 

آمدن چنین شرایطی می شوند. 

اس��دی در مورد مشکات مالی باشگاه گفت: 
چند روز پیش برای حل این مشکل به تهران آمدم 
و با مدیران شرکت مس جلسه داشتم مشکل مالی 

باشگاه به زودی برطرف خواهد شد.

هیأت مدیره باشگاه استقال تهران موفقیت 
در دو مسابقه آینده تیم استقال را ماک ارزیابی 

و تصمیم درباره سرمربی این تیم قرار داد. 
به گزارش ایسنا، طبق روال گذشته در محل 
باش��گاه استقال جلسه هیأت مدیره این باشگاه 
با حضور واعظی آشتیانی، خسرو دانشجو، علی 
انصاری، محمد س��عید نفریه و امیدوار رضایی 
تش��کیل ش��د. در این جلس��ه مباحث��ی درباره 
عملکرد کادرفنی تیم استقال صورت گرفت که 
در نهایت بنابر تصمیم هیأت مدیره این باشگاه، 
نحوه عملکرد این تیم در دو مس��ابقه آینده تیم 
اس��تقال در ورزش��گاه آزادی به عنوان ماک 
ارزیابی و تصمیم درب��اره آینده کاری کادرفنی 

تیم استقال در فصل جاری خواهد بود. 
واعظی آش��تیانی پس از این جلسه در جمع 
خبرنگاران حاضر ش��د و به پرس��ش های آنها 

پاسخ داد. 
وی گف��ت: مرفاوی با من صحبت کرده بود 
و گفته بود از حمایت شما و هیأت مدیره تشکر 
می کنم و این آمادگی را دارم که تابع تصمیمات 
هیأت مدیره باشم. در صحبت های هیأت مدیره 
ب��ه ای��ن جمع بندی رس��یدیم که ب��ه مجموعه 
کادر فنی دو نفر دیگر اضافه ش��وند. محصص 
به عنوان مش��اور فنی و نامج��و مطلق به عنوان 
دستیار اول در کادر فنی حضور یافتند. همچنین 
هیأت مدیره ضم��ن احترام به مرفاوی دو بازی 
دیگ��ر به این مربی فرص��ت داد تا وی بتواند به 

کمک بازیکنان از این فرصت استفاده کند. 
آشتیانی درباره ش��عار هواداران استقال در 
بازی برابر سایپا تأکید کرد: این موضوع از پیش 
طراحی ش��ده بود، برای هر بیننده جای س��ؤال 
داش��ت که چگونه از دقیقه 2 ش��روع به اهانت 
کردند. بعد از گل حریف اهانت ها ادامه یافت و 
این موضوع هدایت شده بود. این موضوع را به 

مراجع ذیصاح انعکاس دادیم. 

مدیرعامل اس��تقال در پاسخ به این سؤال 
که چه کس��انی خط داده بودند خاطرنشان کرد: 
من نباید این موضوع را مشخص کنم، مراجعی 
هستند که دراین باره باید نظر بدهند. ما پازلی را 
تحویل دادیم که مشخص می شود ماجرا از کجا 

شروع شده و در کجا ختم شده است. 
آش��تیانی اظهار امی��دواری ک��رد: امیدوارم 
هواداران واقعی استقال روز جمعه به ورزشگاه 
آزادی بیایند و نش��ان دهند که تیمشان را تا چه 

اندازه دوست دارند. 
وی درباره حمایت از مرفاوی گفت: همواره 
اعتقادم بر این اس��ت که اگ��ر بخواهیم مربی را 
جابه ج��ا کنیم باید آسیب شناس��ی کنیم که چه 
مشکاتی وجود داشته است. پس از رفتن روته 
مولر، حض��ور محصص و نامجو مطلق نش��ان 
می دهد که ما در حال برطرف  کردن چالش هایی 
که پیش رو داریم هستیم. مرفاوی یا فرد دیگری 
تفاوت نمی کند. سال گذشته زمانی که من آمدم 
از 5 ب��ازی 4 امتیاز گرفتی��م و این حقم بود که 
س��رمربی را عوض کنم. پس از بازی برگش��ت 
با پرس��پولیس 11 امتیاز جلو بودیم ولی س��پس 
ن��ه تنها این 11 امتیاز را از دس��ت دادیم بلکه 3 
امتیاز هم عقب افتادیم و اگر برد ما و شکس��ت 

ذوب آهن در اهواز نبود قهرمان نمی شدیم. 

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/13

شماره:880968 ک 116
چون آقای س��ید حسن غفاریان حسینی فرزند سید حسین ش��کایتی علیه آقای دکتر مهدی فشارکی زاده 
مبنی بر قصور در امر پزشکی مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 880968 ک 116این دادگاه ثبت، وقت 
رس��یدگی برای روز 88/12/15 س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی 
طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و 

در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
14261/م الف

مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی اصفهان
  آگهی ابالغ

تاریخ:88/10/19
شماره: 632/88 ش ح/28
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خص��وص پرونده کاس��ه 632/88ش ح/28 خواهان مهدی تیموری دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه به 
طرفیت مهران س��لیمانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 88/11/25 ساعت 4 
عص��ر تعیین 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 شعبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران، 
مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.14511/م الف
مدیر دفتر 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ:88/10/16

شماره: 754/88 ش28
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 754/88 خواهان گلناز باقری دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال خودرو به
طرفیت 1- هوشنگ کرباسیون 2- علیرضا شیرخانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 88/12/9 س��اعت 4 عصر تعیین 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 واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
14466/م الف

مدیر دفتر 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/10/9
شماره: 880006
آگهی ابالغ رأی

حس��ب دادنامه ش��ماره 880997036740017 م��ورخ 86/9/10 آقای حمید نامداری گش��تیگانی فرزند 
اس��فندیار به جرم مش��ارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر به حبس ابد و پرداخت س��یصد و ش��صت 
میلیون ریال جریمه و تحمل 74 ضربه ش��اق محکوم ش��ده است. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس 

از اباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 14252/م الف
    مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده: 872/88 ح/ 10

وقت رسیدگی: 1389/2/5 ساعت 10 صبح
خواهان: سعید آجودانیان

خوانده: علی اصغر سعیدی

خواسته: مطالبه مبلغ 445/000/000 ریال
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 ارجاع گردیده و وقت 
رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار محلی آگهی میشود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.

14264/م الف
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده: 873/88ح /10

وقت رسیدگی: 1389/2/5 ساعت 10 صبح
خواهان: سعید آجودانیان

خوانده: رضا دهکار فرزند علی محمد
خواسته: مطالبه مبلغ 260/000/000 ریال

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.14262/م الف
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی مزایده

شعبه پنجم اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در خصوص پرونده اجرایی کاسه 699/87 ج/5 اجرایی له 
آقای مصطفی محمدی زهرانی فرزند عباس علیه آقای محمد رضا رحیمی فرزند احمد ساکن اصفهان خیابان شریف 
واقفی بعد از سه راه ملک- جنب مرغ فروشی کوچه شهید شایسته پاک 32 مبنی بر مطالبه مبلغ 32/735/146 ریال 
بابت اصل و خسارات نیز مبلغ یکصد هزار ریال بابت حق الدرج در روزنامه و نیز مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق 
االجرای دولتی در نظر دارد جلسه مزایده ای به منظور فروش 2/030 حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ پاک 
ثبتی شماره 14963 واقع در بخش اصفهان )سهم االرث احتمالی محکوم علیه( در روز یکشنبه مورخ 1388/11/11 
از ساعت 10 الی 11 صبح که کارشناس رسمی دادگستری در نظریه ای که مصون از هر گونه ایراد و اعتراض باقی 
مانده اعام نموده محل به آدرس اصفهان خیابان شریف واقفی کوچه میرلوح موسوی پاک 32 و به صورت یکباب 
منزل مسکونی به مساحت حدود 335 متر مربع با مشخصات دیوارهای آجری سقف تیر آهن و آجر کف موزاییک 
درب و پنجره های خارجی پروفیل دربهای داخلی چوبی نمای خارجی سنگ و امتیازات آب و برق و گاز می باشد. 
ملک مورد بازدید دارای یک جلد سند مالکیت به شماره دفتر )مالکیت( 3/008502 و شماره پاک 4963 و شماره 
8077 دفتر 64 صفحه 115 ملکی آقای احمد رحیمی دولت آبادی می باشد علیهذا با توجه به شرح فوق موقعیت 
و مساحت عرصه و نوع و قدمت ساختمان موجود در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در ارزیابی ارزش ششدانگ 
عرصه و اعیانی و امتیازات مربوط پاک موصوف کاً به مبلغ 1/200/000/000 ریال )معادل یکصد و بیست میلیون 
تومان( ارزیابی و اعام میگردد در نتیجه ارزش 2/030 حبه مشاع پاک فوق )سهم االرث احتمالی محکوم علیه( 
با توجه به اینکه محکوم علیه مدعی بوده مرحوم پدرش مالک پاک دارای یک همسر دائمی و 5 فرزند )سه پسر 
و دو دختر( می باشد به مبلغ 33/835/146 ریال ارزیابی میگردد و مطابق نامه شماره 18770/ش- 88/9/25 اداره 
ثبت شمال اصفهان ششدانگ مالکیت پاک ثبتی شماره 4963 باقیمانده واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به نام مرحوم 
احمد رحیمی دولت آبادی )مورث محکوم علیه( می باشد و در اجرای ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مأمور با 
مراجعه به محل اعام نموده محل در تصرف ورثه مرحوم احمد رحیمی می باشد در اتاق 034 اجرای احکام حقوقی 
دادگستری اصفهان واقع در طبقه همکف خیابان شهید نیکبخت برگزار نماید ضمناً متذکر میگردد طالبین خرید 
می توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده از محل مذکور واقع در آدرس اعام شده بازدید و کسانی می توانند در مزایده 
شرکت کنند که حداقل ده درصد )10% ( مبلغ موضوع فروش را نقداً به همراه داشته و برنده مزایده فردی است که 

باالترین قیمت از نظریه کارشناسی را پیشنهاد نماید.
14503/م الف

دادورز شعبه 5 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان

محمدرضا ساکت در میان برترین های همایش فرزندان آفتاب
مدیر عامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در میان  
نامزدهای برترین های اخاق در همایش سراسری 

فرزندان آفتاب قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری س��پاهان، س��ومین 
همایش فرزندان آفت��اب برای معرفی برترین های 
اخاق در ورزش کش��ور در س��ال 88  در س��الن 
همایش های صدا و س��یمای جمهوری اس��امی 
ایران ب��ا حضور مس��ئوالن کش��وری، لش��کری، 

هنرمندان و مسئوالن رسانه ها برگزار شد.
این مراسم در راستای تجلیل از 43 نامزد برتر 
اخ��اق در عرصه ورزش کش��ور و در 10 بخش 
ورزش��کار مرد، ورزش��کار زن، داوران برتر زن و 
مرد، مربیان مرد، مربیان زن، رؤس��ایی فدراسیونها، 
مدیران باش��گاهی، مدیران کل استانها، مدیر بانوان 

و ورزشکار جانباز و معلول برگزار شد.
در ابتدای این مراسم هادی ساعی دبیر همایش 
فرزندان آفتاب در خصوص برگزاری این همایش 
گفت: بسیار خوشحال و خرسندم که برای سومین بار 
برترین های اخاق کشور گرد هم آمده اند تا این 
مقوله مهم اخاق مداری بین ورزشکاران پررنگتر 
ش��ود. وی در ادام��ه اضافه کرد: ما این مراس��م را 
از 2 س��ال پیش طراحی و برگزار کردیم تا فضای 
معن��وی در این مقوله بیش��تر جل��وه کند و بحث 
اخاق در ورزش انگیزه ملی پوش��ان و ورزشکاران را 
در عرصه های بین المللی نس��بت به سالهای گذشته 

بیشتر کند.
در ادامه ای�ن نشس��ت امی���ر رض�ا خ�ادم رئیس 
هیأت مدیره مؤسسه نسل آفتاب در این باره گفت: طی 
2 س��ال اخیر طبق نظر سنجی که از اوایل مهرماه در 3 

مرحله انجام شد نفرات برتر اخاق در ورزش کشور را 
انتخاب و معرفی کردیم و انتخاب نفرات برتر اخاق در 

کشور بسیار مهم و به سختی صورت گرفت.
دکت��ر خ��ادم  اظهار داش��ت: البته ب��رای انتخاب 

برترین ها راهکارهای خوبی را به دست آوردیم تا در 
برنامه های آینده و سالهای آینده این مقوله را به خوبی 

به انجام برسانیم.
در این همایش محمدرضا ساکت مدیر عامل باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان، جعفر جعفری مدیر عامل باشگاه 
مقاومت سپاسی، علیرضا س��هرابیان از دانشگاه آزاد و 
کاظم یزدانی مدیر عامل باشگاه مقاومت به عنوان مدیران 

عامل نمونه اخاق در سال 88 معرفی شدند.
  در ای��ن مراس��م با برقراری تم��اس تلفنی با 
اس��توره فوتبال ایران یعنی ناصر حجازی که اکنون 
در بس��تر بیم��اری بس��ر می برد، مورد تش��ویش 

حاضران در جلسه قرار گرفت.
ناص��ر حجازی در ای��ن تم��اس تلفنی ضمن 
تش��کر از تش��ویق حضار گفت: تش��کر صمیمانه 
دارم از پیشکس��وتان ورزش کش��ور و من به دلیل 
ناتوانی جسمی نتوانستم در این مراسم حاضر شوم 
اما ب��ا تمام قوا و با چنگ و دن��دان با این بیماری 
مبارزه می کنم، دوس��ت داش��تم در کنار حضار و 
پیشکس��وتان ورزش کشور باشم که بیماری مجالم 
ن��داد و امی��دوارم روزی بتوانم دوب��اره در عرصه 

ورزش حاضر شوم.
 آتی��ا حج��ازی که به نیابت از پ��در بیمار در 
مراس��م حاض�ر ش��ده ب�ود ب�ا بغ�ض و چشم�ان 
اش��ک آلود روی سن رفت و با تش��ویق بی نظیر 

حضار در جلسه تندیس طایی را تحویل گرفت.

احمد احس��انی پس از ب��رد 6-3 مهرام قزوین 
گف��ت: تیم مهرام تیم ج��وان و با انگیزه ای بود که 
با در اختیار داش��تن بازیکنانی چ��ون نیما عالمیان 
نفر اول جوانان و شیش��ه گره��ا از نفرات برتر تیم 
ملی امید، موسوی و میر الماسی بازیکنان با تجربه 
اس��بق تیم ملی به مصاف ما آمده ب�ود. وی اف�زود: 
با وجود اینکه این تیم بازی قبلی اش را به دانشگاه 
آزاد واگذار کرده بود ولی شکس��ت آنها مقابل تیم 
مدعی دانش��گاه آزاد طی یک رقابت بسیار نزدیک 
ص��ورت گرفته ب��ود و دلیلی بر ضع��ف آنها نبود. 
وی در ادمه  ب��ا بیان این مطلب که واحد مالمیری 
با برد س��ه بازی انفرادی و یک بازی دوبل س��تاره  
دی��دار مقابل مهرام بود گف��ت: در مجموع این برد 
را پی��ش بینی می کردیم و به همین دلیل لزومی در 
اس��تفاده از بازیکن خارجیم��ان ندیدیم. وی بازی 
بعدی ذوب آهن در مقابل پتروش��یمی بندر امام را 
فوق العاده سخت توصیف کرد و افزود: آنها از یک 
بازیک��ن خارجی که بین 60 تا 70 رنکینگ جهانی 

و نفر نخس��ت نیجریه است استفاده می کنند و در 
بازی با ما قطعًا س��همیه دومین بازیکن خارجیشان 

را اس��تفاده می کنن��د و یک بازیک��ن دیگر هم به 
جمعشان اضافه خواهند کرد و سعی ما براین است 

ک��ه تا آن هنگام بتوانیم یک بازیکن خوب خارجی 
به جمع تیم اضافه کنیم زیرا اگر موفق به انجام این 
مهم شویم نس��بت بردمان 60 به 40 می شود. وی 
در ادام��ه گفت: البته عدم ج��ذب بازیکن خارجی 
دلیلی بر ضعفمان نیس��ت و م��ا همچنان برای برد 
به میدان می رویم ولی بدین لحاظ که تنیس روی میز 
یک بازی انفرادی اس��ت وج��ود یک بازیکن قوی 
می تواند تعیین کننده باش��د. سرمربی قهرمان جام 
حذفی کش��ور گفت: رقبای عمده ما از بهمن سال 
گذش��ته تیم هایش��ان را بس��تند و بازیکنان خوب 
داخل��ی و خارجی را با ص��رف هزینه های گزاف 
جذب کردند ولی ما هم کمی دیرتر تیم را تشکیل 
دادیم و انحال مقطعی هم داش��تیم که منجرش��د 
نتوانیم بازیکن خارج��ی مطلوبمان را جذب کنیم. 
وی در پایان تصریح کرد: تیم ذوب آهن تیم جوان، 
با انگیزه و با تکنیکی است و ما بدون شک حریف 
ساده ای برای هیچ یک از تیم های حاضر از جمله 

پتروشیمی نخواهیم بود.

ــهرکرد- نای��ب رئیس فدراس��یون  ش
سوارکاری گفت: امکان راه اندازی پانسیون 
نگهداری اسبهای خارجی و عربی در استان 

چهارمحال و بختیاری وجود دارد.    
به گزارش زاینده رود، سید زین الدین 
واردی در مجم��ع انتخابات هیأت رئیس��ه 
سوارکاری چهارمحال و بختیاری افزود: با 
جذب س��رمایه گذار، این استان می تواند 
محل نگهداری اس��بهای کشورهای عربی 

در سطح خاورمیانه باشد. 
وی گفت: آب و ه��وای معتدل و وجود 
پتانسیلهای اقلیمی و ارتفاع مناسب از سطح دریا 
بهترین شرایط برای ایجاد پانسیون نگهداری 

اسبهای کشورهای عربی است. 
وی گفت: در فصول گرم س��ال برخی 
از س��وارکاران کش��ورهای عربی اسبهای 
خود را به کش��ورهای اروپایی می برند که 
چهارمحال و بختیاری می تواند جایگزین 
کشورهای اروپایی برای نگهداری اسبهای 

کشورهای مختلف جهان شود. 
وی گف��ت: درآمد کش��ورهای جهان از 
سوارکاری و صنعت پرورش اسب باال است 
و در امریکا و اروپا صنعت پرورش اسب به 

عنوان پنجمین صنعت درآمدزا مطرح است. 
نای��ب رئیس فدراس��یون س��وارکاری 
گفت: در بررس��ی ها و ارزیابی ها، هیأت 
س��وارکاری چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه 
عنوان هیأت برتر در س��طح ایران از سوی 

فدراسیون انتخاب شده است. 
مدی��رکل تربی��ت بدن��ی چهارمحال و 
بختیاری نیزگفت: این استان باید قطب اول 

سوارکاری و پرورش اسب در ایران باشد. 
محس��ن حس��ین میرزایی یادآور شد: 
زندگی و بافت عشایری مردم این منطقه با 
اس��ب عجین شده و در حال حاضر هیأت 
س��وارکاری این اس��تان از هیأتهای نمونه 

درکشور است.

نایب رئیس فدراسیون سوارکاری: 
امکان تأسیس پانسیون اسبهای خارجی در 

چهارمحال و بختیاری وجود دارد
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 رش��ته جدید تحصیلی دوره ه��ای فراگیر 
دانش��گاه پیام نور مقطع کارشناس��ی سال 1389 

اعام شد. 
سازمان س��نجش آموزش کش��ور به اطاع 
داوطلبان متقاضی ثبت ن��ام در دوره های فراگیر 
دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی می رساند 
با توجه ب��ه تأیید دفتر گس��ترش وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوری، رش��ته تحصیلی هنرهای 

اس��امی- گرایش نگارگری در مرکز دانشگاهی 
تهران به رشته های تحصیلی آن مرکز اضافه شده 

است. 
داوطلبان متقاضی در صورت تمایل می توانند 

به انتخاب این رشته برای ثبت نام اقدام کنند. 
اطاعات کامل در این خصوص در س��ایت 
سازمان س��نجش www.sanjesh.org منتشر 

شده است. 

حوزه هن��ری کاش��ان با هم��کاری واحد 
تجسمی حوزه هنری اصفهان اقدام به برگزاری 
نمایشگاه خوشنویس��ی »شورشیدایی« در موزه 

هنرهای معاصر اصفهان می کند.
این نمایش��گاه ش��امل 44 اثر از سید سعید 
کاظمی اس��ت ک��ه از اواس��ط دی م��اه لغایت 
17 بهم��ن ماه در این موزه به نمایش گذاش��ته 

می شود.
گفتن��ی اس��ت، س��ید س��عید کاظم��ی از 
خوشنویس��ان فوق ممتاز انجمن خوشنویسان 
کاش��ان است که از سال 1369 کار خود را آغاز 
کرده و تاکنون نمایشگاههای انفرادی و گروهی 
زیادی را برپا کرده است. وی تا کنون بیش از 30 

هنرجو در دوره ممتاز تربیت کرده است.

دکتر حس��ینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
چند هفته پیش در نشست هم اندیشی هنرمندان 
موس��یقی اعام کرد: بودجه فرهنگی کشور سال 
آینده صددرصد افزایش می یابد. به گزارش جهان، 
حسینی درباره ارتقای اعتبار بخش فرهنگ و به ویژه 
بودجه موسیقی اظهار کرد: به دنبال افزایش بودجه 
بخش فرهنگ بوده و برنامه ریزی هایی نیز بدین 
منظور صورت گرفته است و براساس این برنامه ها 
و مذاکرات صورت گرفته با رئیس جمهوری قرار 

بر این ش��د بودجه فرهنگی کشور در سال آینده 
صددرصد افزایش یابد. بی تردید اگر با این اقدام 
گفتمان فرهنگی در کش��ور حاکم شود نتایج پر 
خیر و برکتی به همراه خواهد داشت. گفتنی است 
وزیر ارشاد طی ماههای گذشته اقدامات شایسته و 
بجایی نیز به منظور حفظ حقوق مادی و معنوی 
دست اندرکاران سینما از طریق  تعامل با وزیران 
بازرگانی، راه و تراب��ری و صنایع و معادن انجام 

داده اند. 

مدی��رکل دفت��ر هنرهای تجس��می وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی اعام کرد پس از برپایی 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نمایشگاه نقاشی 

قهوه خانه ای اسفندماه در موزه 
هنره��ای معاصر ته��ران برپا 

می شود.  
محمود شالویی در گفتگو 
با ایرنا گفت: این نمایش��گاه 
آخرین نمایش��گاه سال 1388 
در موزه هنرهای معاصر تهران 
خواهد ب��ود و در واقع پس از 
برپای��ی آن، هیچ دوس��االنه و 
نمایشگاهی )به جز نمایشگاه 

آثار گنجین��ه( در س��ال 1389 در موزه برپا نمی 
شود.

وی ادامه داد: در س��ال آین��ده موزه هنرهای 
معاصر تهران تنها اختصاص به نمایش آثار گنجینه 
این موزه خواهد داشت که طبق برنامه ریزی های 
انجام شده در دو نیمه سال، آثار ایرانی و خارجی 

گنجینه به نمایش عمومی درخواهد  آمد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: نمایش آثار نقاش��ی 
قهوه خانه ای از اواسط اسفند تا فروردین ماه سال 

آینده در موزه هنرهای معاصر تهران ادامه دارد. 
ش��الویی در مورد فعالیت ه��ای بین المللی 
دفت��ر هنرهای تجس��می وزارت ارش��اد گفت: 

در  دائم��ی  نگارخانه ه��ای  گش��ایش  ط��رح 
کش��ورهای مختلف در دس��تور کار اس��ت و به 
زودی نگارخانه هنر ایران در کشورهای فرانسه، 
امارات متحده عربی و مالزی 
راه ان��دازی می ش��ود که در 
این میان مقدم��ات راه اندازی 
نگارخانه در کش��ور فرانس��ه 
فراهم ش��ده است و به زودی 

این امر اتفاق می افتد.
مدی��رکل دفت��ر هنرهای 
تجسمی وزارت ارشاد همچنین 
از تداوم اعزام هنرمندان به ونیز 
خبر داد و یادآور شد که تاکنون 
50 نفر از هنرمندان برجسته کشورمان به ونیز اعزام 
شدند و روند اعزام هنرمندان به ونیز ادامه داد زیرا 
جمهوری اس��امی ایران محل نمایشگاهی را به 
مدت چهار سال در این ش��هر اجاره کرده است 
و ما دارای نگارخانه دائمی هستیم و تا پایان بیینال 
پنجاه و چه��ارم نیز این فضا در اختیار هنرمندان 
ایرانی خواهد بود. فوی در مورد اختصاص بودجه 
0/2 درصد س��ازمان ها و نهادهای مختلف برای 
خرید آثار هنری گفت: پیگیری های الزم ادارای 
برای این که امر در الیحه بودجه قرار گیرد، انجام 
و در این خصوص مکاتبات با معاونت امور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی انجام شده است. 

فیلم داستانی کوتاه »وضو« در صدا و سیمای 
مرکز چهارمحال و بختیاری تولید و آماده پخش 

شد.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری، این فیلم داستانی با موضوع 
معارف اسامی به تهیه کنندگ����ی علی شفیعی 

در20دقیقه تولید شده است.
این فیلم روایتگر داستان دو پسر دانش آموز 
است که تحت تأثیر آموزش های مدرسه تصمیم 
می گیرند بین دوس��تان و اطرافیان خود اقدام به 

ترویج امر به معروف و نهی از منکر کنند.
در ادام��ه داس��تان ای��ن دو نوجوان با فردی 
برخورد می کنند که اش��تباه وضو می گی�رد ام�ا 
پس از تحقیق و کنکاش در این خصوص متوجه 
می شوند که این فرد جانباز است و به دلیل مشکل 
جسمی اینگونه وضو می گیرد. داریوش نیکبخت 
به عن��وان نویسنده و کارگردان، محمد قل�ی پور: 
تصویربردار، حمی��د کاووسی: صدابردار،  رحیم 
دانش: تدوین از جمله عواملی هستند که در تهیه و 

ساخت این فیلم داستانی مشارکت داشته اند.

رئی��س ش��ورای ش��هر اصفهان 
فرهنگی  پایتخ��ت  گف��ت: عن��وان 
برای اصفه��ان قبل از اینکه از طرف 
هیأت دولت مطرح ش��ود، از سوی 
س��ازمان فرهنگ��ی اس��امی جهان 
اسام )آیسس��کو( اعام شد و این 
سند محکمی برای پایتختی فرهنگی 

اصفهان است.
عباس حاج رس��ولیها در گفتگو 
با فارس با بیان اینکه عنوان پایتخت 
فرهن��گ و تمدن ایران اس��امی به 
اصفهان جزء مصوبات هیأت دولت 
بوده، اظهار داش��ت: هیأت دولت در 
س��فر به اصفهان این عنوان را برای 

شهر اصفهان اعام کرده است.
وی در ارتباط ب��ا دلیل انتخاب 
اصفهان به عن��وان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسامی افزود: اصفهان 
پایتخ��ت فرهن��گ و تم��دن ایران 
اس��امی است و دو س��ال پیش نیز 
از سوی س��ازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی اسامی )آیسسکو( به عنوان 

پایتخت جهان اسام انتخاب شد.
رئی��س ش��ورای ش��هر اصفهان 
با اش��اره ب��ه اینکه عن��وان پایتخت 
فرهنگ��ی جهان اس��ام و همچنین 

پایتخ��ت فرهن��گ و تم��دن ایران 
اس��تعداد شهر اصفهان  اسامی ذاتاً 
اس��ت، تصریح کرد: اماکن تاریخی، 
فرهنگی و هنری بسیاری در اصفهان 
به چشم می خورد و این واضح است 

که از س��وی هیأت دولت به عنوان 
پایتخ��ت فرهنگ و تمدن نامگذاری 

شود و این انتخابی قانونی است.
وی با بی��ان اینکه ای��ن مصوبه 

هنوز به شورای شهر اباغ نشده است 
اما حتماً جزء مصوبات هیأت دولت 
اس��ت، اظهار داش��ت: ما به مصوبه 
هی��أت دول��ت اص��راری نداریم و 
اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسام 

بوده است و مصوبه سازمان فرهنگی 
اسامی جهان اسام )آیسسکو( نیز 

این مطلب را تأیید می کند.
حاج رسولیها ادامه داد: اصفهان 
فی نفسه ظرفیت این عنوان را دارد و 
مسئوالن شورای شهر شیراز در این 
مورد اشتباه می کنند، چرا که اصفهان 
از دیرب��از از اماکن تاریخی همچون 
می��دان عتیق، میدان ام��ام )ره( بهره 
ب��رده که در هیچ کج��ای دنیا یافت 
نمی ش��ود و در زمان صفویه بهترین 

پایتخت ایران بوده است.
رئی��س ش��ورای ش��هر اصفهان 
گفت: این عن��وان قب��ل از اینکه از 
ط��رف هیأت دولت اعام ش��ود، از 
س��وی آیسس��کو به عنوان پایتخت 
شناخته ش��ده بود و این یک سندی 
اس��ت که زی��ر نظر بهتری��ن مراجع 
کارشناس��ی )آیسس��کو( تأیید شده 
و اصفه��ان ب��رای این عنوان اس��ناد 
را  آن  نمی ت��وان  و  دارد  محکم��ی 

بر هم زد. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
استان از برگزاری مرحله سوم طرح 
از مدرس��ه تا مس��جد ویژه اعضای 
کانون های مس��اجد این استان )30 

دی( خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اسامی استان 
چهارمح��ال و بختی��اری، داریوش 
رضوانی گفت: ای��ن طرح با هدف 
آموزش نوجوانان عضو کانون های 
درخص��وص  اس��ت�ان  مس���اج�د 
فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و دینی 
به صورت گروهی و مسئولیت پذیری 

اجتماعی برگزار می شود.
وی افزود: این اردوی آموزشی 
کوهرن��گ  شهرس��تان  در  دی   30

برگزار خواهد ش��د و بال��غ بر 50 
نوجوان عضو کانون های مس��اجد 
که س��ال قبل در اردوی آموزش��ی 

اندیش��ه های آسمانی ستاد عالی در 
مشهد مقدس حضور داشته اند، در 

این اردو شرکت خواهند کرد.

 وی همچنی��ن از توزی��ع 300 
حلق��ه لوح فش��رده و نوار کاس��ت 
وی��ژه ایام اهلل دهه فج��ر با مضمون 
آهنگ ها و س��رودهای انقابی بین 
کانون های مس��اجد استان خبر داد 
و تصری��ح کرد: ای��ن آهنگ ها در 
ایام دهه فجر در زمان های مناسب 
از گلدس��ته های مس��اجد به گوش 

خواهد رسید.
خاطر نشان می شود: هم اکنون 
185 کان��ون فرهنگ��ی و هنری، 83 
کتابخان��ه عمومی و 33 کتابخانه باز 
در مس��اجد چهارمحال و بختیاری 
راه اندازی شده است که این تعداد 
تا پایان س��ال ب��ه 210 کانون و 63 

کتابخانه باز افزایش خواهد یافت.

توس��ط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
ب��ا همکاری انجمن ادبی آوای قل��م اداره فرهنگ و 
ارشاد اسامی شهرستان کیار اولین جشنواره شعر طنز 

استان برگزار می شود.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسامی استان چهارمحال و بختیاری، مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسامی استان  گفت: اولین جشنواره 
ش��عر طنز استان  با هدف کشف استعدادهای جوان 
و پوینده در طنزنویسی 12 اسفند در شهرستان کیار 

برگزار می شود.
 داریوش رضوانی افزود: ش��اعران می توانند در 
موضوعات مختلف همچون ازدواج جوانان، اشتغال، 

اعتیاد، استکبار ستیزی و... آثار خود را تا 12 بهمن ماه 
به دبیرخانه جشنواره واقع در شلمزار، خیابان آزادی، 
اداره فرهنگ و ارش��اد اسامی شهرستان کیار ارسال 
کنند.  وی تصریح کرد: هر شاعر می تواند حداکثر 3 
اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال کند و کلیه آثار باید 
تایپ شده و به همراه تصویر کارت ملی ارسال شود.

46 گروه نمایشی در اولین بازار 
تئات��ر ایران در بیس��ت و هش��تمین 
فجر  تئات��ر  بین الملل��ی  جش��نواره 

حضور خواهند داشت. 
به گ��زارش ف��ارس، گروه های 
»بازی« آتیا پس��یانی، »آلما« کتایون 
فی��ض مرن��دی، »ویرگ��ول« اروند 
دش��ت آرای، »صورتک« س��هراب 
سلیمی، »فروغ اردبیل« واحدی زاده، 
»دن کیش��وت« علی اصغر دش��تی، 
»کریزی بادی« یاسر خاسب، »تجربه 
تهران« مس��عود دلخ��واه و »تجربه 
ای��ران« کیوم��رث م��رادی از جمله 
حاضری��ن در اولین بازار تئاتر ایران 

هستند.
همچنی��ن »کولی« میاد اکبرنژاد 
»رویک و تجربه« حمیدرضا آذرنگ 
و نیم��ا دهقان، »اندیش��ه« حس��ین 
فرخ��ی، »آران« به��روز غریب پور، 
»یاس کبود« زه��را صبری، »درخت 

س��یب« خواه��ران میرزا حس��ینی، 
»س��ایه« رضا ح��داد، »مهر ش��یراز« 
امی��ر رضا کوهس��تانی، »باران« علی 
هاش��می، »قصه« ساناز بیان، »تجربه 
ن��و« اصغر خلیل��ی، »پاتی ها« هادی 

عام��ل، »بومرن��گ« مه��دی مهدی 
آبادی، »نقاب صحنه« بهنام زینعلی، 
»لیو« محمد عاقبتی و حسن معجونی، 
»معاصر« ن��ادر برهانی مرند، »آیین« 
ک��وروش زارع��ی و »ای��ده« احمد 

س��لیمانی گروه های دیگر حاضر در 
این بازار را تشکیل می دهند. 

س��یامک احصایی، رضا گوران، 
عاطف��ه تهرانی، مس��عود موس��وی، 
همایون غن��ی زاده، امی��د نیاز، پری 
صاب��ری و حمید پ��ورآذری نیز از 
جمله هنرمندان حاضر در اولین بازار 
تئاتر بیس��ت و هش��تمین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر هستند.
ب��ه گفته محمد اطبایی مس��ئول 
بخش بین الملل جش��نواره بیس��ت 
و هش��تم تئاتر فجر اگ��ر نام برخی 
گروه ها در فهرست شرکت کنندگان 
اولین بازار تئاتر ایران وجود ندارد به 
دلیل خواست گروه و درگیری گروه 

در پروژه های دیگر است.
بی��ش از 40 میهمان خارجی از 
جشنواره ها و مراکز فرهنگی مختلف 
در ب��ازار تئاتر ایران حضور خواهند 

داشت. 

در آستانه جشنواره فیلم فجر؛

آیین بزرگداشت با رعایت اصول حرفه ای معنا پیدا می کند

برگزاری طرح از مدرسه تا مسجد در چهارمحال و بختیاری

سردار شهید فریدون 
ابوالحسنی
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مسئولیت: فرمانده گردان توپخانه تیپ 

مستقل 44 قمر بنی هاشم )ع(
دل نوشته های شهید

باره��ا آرزو می کردم مثل دیگران پیاده 
خط شکن باش��م اما چون مسئول توپخانه 
بودم لذا باید وظایف خود را انجام می دادم. 
از آن ش��بها چه بگویم از آن شب عملیات 
بدر که قابل توصیف نیس��ت. ش��ب، شب 
ایثار و گذش��ت است ش��ب پیشی گرفتن 
بچه ها برای روی مین رفتن و جان باختن، 
دیگر کس��ی نمی دانست به چه صورت از 
این دنیا عروج می کند. آیا من واقعاً به مقام 
واالی ش��هادت نائل می ش��وم؟ آیا هدف 
م��ن از جبهه آمدن و جنگیدن برای رضای 
خدا بوده یا خدای ناکرده برای چشم و هم 
چشمی ها، برای خودنمایی ها؟ اینها کلماتی 
بود ک��ه در جلو چش��مانم رژه می رفتند. 
خدایا به این دلهای پاک و به این انسانهای 
وارسته قسمت می دهم هر چه که الیق من 

است نصیبم فرما...

رشته هنرهای اسالمی به پیام نور اضافه شد 

برگزاری نمایشگاه »شورشیدایی« به همت حوزه 
هنری کاشان

تالش برای افزایش صددرصدی بودجه فرهنگی 
کشور

شالویی: نمایشگاه نقاشی قهوه خانه ای در موزه 
هنرهای معاصر تهران برپا می شود 

فیلم داستانی »وضو« در شبکه جهانبین تولید شد

رئیس شورای شهر اصفهان:
مصوبه »آیسسکو« سند محکمی بر پایتختی فرهنگی اصفهان است 

اولین جشنواره شعر طنز استان چهارمحال و بختیاری  برگزار می شود

اعالم اسامی گروه های حاضر در اولین بازار تئاتر ایران 

منا
: ای

س 
عک
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)گستره فعالیت اصفهان، 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
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

کالم نور
امام حسین )ع(:

ــته باشید که احتیاج و مراجعه مردم به شما از نعمت های الهی است،  توجه داش
ــد وگرنه به نقمت و بال گرفتار خواهید  ــبت به نعمت ها روی بر نگردانی پس نس

شد.

روی خط فرهنگ

رسانه

قیمت طال )تومان(
27630هر گرم طالی 18 عیار
127320 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
286000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
275000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

9991001دالر امریکا
978983دالر کانادا

14451448یورو
16121620پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

17 °

10 °

-1 °

-6 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

روزی بود...

رادیویی خاطره برفی...عکس روز نمایش 
دشت«  میون  »مینایی 
با رویک��رد پرداختن 
ب��ه اهمیت پوش��ش 
اس��امی  در ش��بکه 
اس��تانی صدای مرکز 
چهارمحال و بختیاری 

تولید شد.
به گزارش روابط 

عمومی صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری 
در این نمایش رادیویی30 دقیقه ای که در طبقه 
»الف« تولید شده به موضوع حفظ حریم خانواده 
با رعایت جحاب اسامی، بازتاب آن و مقابله با 

حکم کشف حجاب 
رشادت  و  رضاخانی 
زن��ان و م��ردان ایل 
غیور بختی��اری برابر 
ای��ن حک��م پرداخته 

شده است.
بنی طالبی  فیروزه 
به عن��وان تهیه کننده، 
زه��را اس��م�اعیل�ی: 
کارگ��ردان، اعظ��م منصوریان: نویس��نده، رضا 
علیدادی: گوینده و مصطفی شفیعی: صدابردار 
تولید؛ از جمله عواملی هس��تند که در تهیه این 

نمایش رادیویی مشارکت داشته اند.

اهمیت جایگاه پوشش اسالمی در
 »مینایی میون دشت«
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