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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه

هفتم بهمن 1357
تحصن روحانیون مبارز در دانشگاه تهران، 

در اعتراض به بستن فرودگاه ها و راهپیمایی 
میلیونی مردم در تهران

بسیاری از اختیارات مدیریت عالی استان 
اصفهان به فرمانداران تفویض شد

استاندار اصفهان گفت: با هدف 
تس��ریع در روند کارها، بسیاری از 
فرمانداران  به  اس��تاندار  اختیارات 
تفویض ش��ده اس��ت. به گزارش 
ایرنا، دکتر »علیرضا ذاکر اصفهانی« 

در جلسه شورای اداری استان اصفهان افزود . . .
شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4

فرماندار شهرکرد:
طرحهای در دست اجرا در آینده سبب 

جهش اقتصادی شهرکرد می شود
م�رکز  ش��ه�رک�رد  ف�رم�اندار 
چه��ارمح��ال و بخت�ی�اری گفت: 
بهره ب��رداری از 375 طرح عمرانی، 
آموزشی، صنعتی، مسکن، کشاورزی 
و خدماتی در دس��ت اجرا س��بب 

حرکت شهرس��تان به سمت توسعه می شود، سید سعید زمانیان درگفتگو 
با زاینده رود افزود . . .

شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4

مدیر کل صدا و سیمای مرکز چهار محال و بختیاری
تولید 6300 دقیقه برنامه در 

صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری
همزمان با س��ی و یکمین سالگرد 
پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی 
س��ه هزار و 386 دقیقه برنامه در صدا 
و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری 
تهیه و پخش می ش��ود. ب��ه گزارش 
خبرنگار زاین��ده رود مدیرکل صدا و 
سیم�ای م�رکز چهارمحال و بختیاری 

در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران رسانه های استان گفت. . .
فرهنگ و هنر  / ادامه در  صفحه 8

آمادگی وزارت بهداشت 
برای مقابله با موج جدید 

A آنفلوانزای
وزی��ر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
گفت: این وزارتخانه آم��اده مقابله با موج جدید 
بیماری آنفلوانزای نوع A است. به گزارش واحد 
مرکزی خبر، مرضیه وحید دس��تجردی در حاشیه 
مراسم تقدیر از فعاالن پیشگیری از آنفلوانزای نوع 

A در جمع خبرنگاران گفت . . .

        سراسری / ادامه در  صفحه   

حرم امام خمینی)ره( 
توسط بسیجیان کاشان 

عطر افشانی می شود
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کاشان 
گف��ت: حرم مطهر امام خمین��ی)ره( همزمان با آغاز 
جشنهای سی و یکمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
و ورود ایشان به میهن، توسط بسیجیان این شهرستان 

غبارروبی و عطرافشانی می شود . . .

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

با همت سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری صورت گرفت
برگزاری نشست 

هماهنگی ساماندهی
 مشاغل میدان عتیق

نشست بررسی، همفکری و هماهنگی ساماندهی 
مش��اغل طرح احیای میدان عتیق به همت س��ازمان 
میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 

برگزار شد . . .

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

سردبیر کارگروه محیط زیست استان اصفهان گفت: این 
استان از نظر آلودگي زیس��ت محیطي، دومین استان آلوده 

کشور است.    
به گزارش ایرنا، س��ید مصطفي قادریان در نخس��تین 
نشس��ت کارگروه محیط زیس��ت شهرس��تان اردس��تان،
65 درصد ازآلودگي هواي این استان را ناشي از خودروها و 
بقیه را مربوط به صنایع و کاهش منابع آبي استان ذکر کرد. 
وي همچنی��ن با اش��اره به آغاز اج��راي طرح کاهش 
آلودگي هوا در این اس��تان، اظهار داش��ت: اصالح ناوگان 

عمومي تاکس��ي و اتوبوس، خروج خودروهاي فرس��وده 
از چرخ��ه خدمات حم��ل و نقل، معاینه فن��ي خودروها، 
اصالح خطوط حمل و نقل و توسعه کیفي صنایع از جمله 
اقدام ه��اي در حال اجرا براي کاه��ش آلودگي هواي این 

استان است. 
فرمان��دار اردس��تان نی��ز در ای��ن نشس��ت، دف��ن و 
جم��ع آوري نادرس��ت زبال��ه در روس��تاها و بهداش��تي 
نبودن سپتینگ کشتارگاه این شهرس��تان را از آالینده هاي 

محیط زیست منطقه ذکر کرد. 

محمدحسین قاسم زاده، حصار بندي حوضچه هاي 
طرح فاضالب و جلوگیري از ش��کار غیرمجاز پرندگان 
در این شهرستان را از جمله اقدامهاي مؤثر براي کاهش 

آلودگي دانست. 
وي، ک��وره ه��اي آجرپزي واقع در بخ��ش زواره از 
تواب��ع این شهرس��تان را نی��ز از معضالت آل��وده کننده 
هوا و محیط زیس��ت ای��ن منطقه ذکر کرد و خواس��تار 
جاب��ه جایي این کوره ها توس��ط ش��هرداري این منطقه

به جاي مناسب شد.

اصفهان دومين استان کشور از نظر 
آلودگي زيست محيطي است  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهارمحال و بختیاری به استناد بند 2 صورت جلسه مورخه 88/2/27 شورای سازمان، در نظر دارد 
نسبت به فروش 3 مجموعه، 10 پالکی از اراضی باغ شهر شیدا واقع در ضلع جنوبی سد زاینده رود و مشرف به سد و با چشم اندازی منحصر 

به فرد، با مشخصات و شرایط زیر نسبت به فروش و واگذاری آنها اقدام نماید.
شرایط مزایده:

1 – شرکت در مزایده: برای عموم آزاد است.
2- تاریخ شروع فروش اسناد: از روز شنبه مورخه 1388/11/10 می باشد.

3- تاریخ پایان فروش اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 1388/11/15 می باشد.
4- محل فروش اسناد: شهرکرد، دروازه سامان، مجتمع ادارات، دبیرخانه سازمان همیاری شهرداریهای استان 

5- بهای فروش اسناد: مبلغ 100/000 ریال بصورت رسید بانکی واریز به 237398013 بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی شهرکرد 
بنام سازمان همیاری شهرداریها.

6- میزان سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 300/000/000 ریال )سیصد میلیون ریال( 
7- مبلغ پایه هر متر مربع زمین: 500/000 ریال )پانصد هزار ریال(

8- هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
9- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخه 1388/11/18 می باشد.

محل ارائه پیشنهادها: آدرس دریافت اسناد مزایده
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10 صبح مورخه 1388/11/19 می باشد.

شهرداری زیباشهر به استناد مجوز شماره 3/604/ش مورخه 88/10/30 شورای اسالمی زیباشهر در نظر 
دارد نسبت به فروش تعدادی از پالکهای مسکونی خود در بهترین نقطه شهر و با شرایط ویژه به مناسبت 
دهه فجر با قیمت های کارشناسی به ازاء هر متر مربع 936/000 ریال الی 1/287/000 ریال بصورت نقد 
و اقساط )50 درصد نقداً و مابقی طی 6 قسط( اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و 
دریافت اسناد و بازدید از محل حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به شهرداری زیباشهر 

مراجعه نمایند.

ضمناً اولین برندگان در آگهی مناقصه از دریافت پروانه ساختمانی در حد دو طبقه بر روی پیلوت به صورت 
رایگان برخوردار می شوند.

آدرس: اصفهان، زیبا شهر، بلوار امام خمینی )ره(
www.zibashahr.ir           info@zibashahr.ir           0335-5543775-6 :تلفن و نمابر

موضوع: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد انجام عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد: 88/11/6
 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 88/11/17

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 88/11/18
دریافت اسناد: سایت اینترنتی 

WWW.abfa-esfahan.com
شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مزايده شماره 3/11-88

آگهی مزايده

سيدمنوچهر مرتضوی - مديرعامل سازمان همياری شهرداريهای استان چهارمحال و بختياری

فرهاد سليمی - شهردار زيباشهر

سازمان همیاری شهرداریهای 
استان چهارمحال و بختیاری

مناقصه شماره 88-4-237

تضمین)ریال(شرحشماره مناقصهردیف

52/315/000ترمیم نوارهای حفاری شده در منطقه دو شهر اصفهان188-4-237

رئیس مرکز آمار ایران:
احتمال تغییر مبنای خوشه بندی 
هدفمند کردن یارانه ها



سراسری

تجهیز مبادی خروجی ایران به دستگاه های مواد یاب

چه خبر از پایتختایران
یازرلو: 

جایگاه کنونی آموزش 
و پرورش شهر تهران 
زیبنده پایتخت نیست 

رئیس س��ازمان آموزش و پرورش شهر تهران 
اعالم کرد: جایگاه کنونی آموزش و پرورش ش��هر 

تهران زیبنده شهروندان تهرانی و پایتخت نیست. 

به گ��زارش ایرنا، زکریا یازرل��و در گردهمایی 
مسئوالن ارش��د آموزش و پرورش شهر تهران در 
مرکز همایش های صدا و سیما گفت: برای ارتقای 
این جایگاه، 17 بس��ته سیاس��تی متناسب با دیدگاه 
مق��ام معظم رهبری به تصویب رس��یده که مرحله 
آزمون و خطا را طی کرده است و به زودی اجرایی 

می شود.
ب��ه گفته وی، رقابت پذیری در س��طح منطقه، 
تأمین مطلق کیفیت در مدارس، ارتقای سامانه های 
اینترنتی، انطباق دقیق بخش��نامه ها ب��ا مقررات و 
قوانین از جمله اقداماتی اس��ت که باید در آموزش 

و پرورش شهر تهران مورد توجه قرار گیرد.
یازرلو با اشاره به تشکیل 60 کارگروه متشکل 
از کارشناس��ان مسئول و 120 نفر از اعضای هیأت 
علمی دانش��گاه های معتبر کش��ور گفت: هرگونه 
تصمی��م گی��ری در آم��وزش و پرورش از س��وی 
کارشناس��ان ای��ن کارگ��روه، اتخاذ و در ش��ورای 
معاونان بررس��ی و پس از تصوی��ب اجرا خواهد 

شد.
رئیس س��ازمان آموزش و پرورش شهر تهران 
اظهار داشت: باید سه بخش نیروی انسانی، فضا و 
زیرساخت های آموزش و پرورش در برنامه پنجم 

توسعه مورد توجه جدی قرار گیرد.
یازرلو اضافه کرد: در طول برنامه پنجم توسعه 
بای��د مس��ئوالن آم��وزش و پ��رورش، 20 درصد 

برنامه های اجرا شده خود را گزارش کنند.
وی از وزیر آموزش و پرورش خواست »قانون 
معطل مانده مدارس غیرانتفاعی و مش��ارکت های 
مردمی« را که شامل دو هزار و 200 نفر از مؤسسان 
مدارس غیر دولتی شهر تهران می شود، اجرا کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با 
اش��اره به اینکه 200 مدرسه شهر تهران »هوشمند« 
)مجهز به فناوری نوین( شده اند، اظهار امیدواری 

کرد که هوشمند سازی مدارس توسعه یابد.
وی اضافه کرد: در س��ال آینده، یک صد سالن 
ورزشی و یک هزار نمازخانه با مشارکت استانداری 

تهران در مدارس احداث خواهد شد. 

سخنگوی شهرداری تهران: 
تونل توحید باالخره هفته 

آینده افتتاح می شود
سخنگوی شهرداری تهران گفت: دوشنبه هفته 
آین��ده باالخره بهره ب��رداری از تون��ل توحید آغاز 

می شود.
محمد هادی ای��ازی در گفتگو با فارس افزود: 
عملیات عمرانی پروژه تونل توحید به اتمام رسیده 

است.

وی تأکی��د کرد: قطعًا هفت��ه آینده عبور از این 
تونل آغاز می شود.

س��خنگوی شهرداری تهران با اش��اره به اینکه 
س��اخت و نصب تجهیزات تونل به اتمام رس��یده 

است، افزود: این تونل کامالً  ایمن است.
وی ب��ا تأکید بر این موضوع ک��ه تونل توحید 
در برابر زلزله ایمن اس��ت، گفت: در صورت بروز 

زلزله تونل مکان امنی خواهد بود.
ایازی خاطرنش��ان کرد: تون��ل توحید از تمام 

سازه های تهران در برابر زلزله مستحکم تر است.

اف��رادی ک��ه کد رهگی��ری خود 
را گ��م کرده ان��د می توانند با ارس��ال 
پیامک حاوی ش��ماره ملی سرپرست 
خانوار به ش��ماره 300000 از خوشه 
خود مطلع شوند و چنانچه به خوشه 
دریافت��ی اعتراضی ندارند دیگر نیازی 
به کد رهگیری نیس��ت اما در صورت 
اعتراض به خوشه، باید تا اردیبهشت 
س��ال آینده صبر کنند و در آن زمان با 
مراجعه به پایگاه های آماری با دریافت 
کد رهگیری، مراحل اعتراض خود را 

پیگیری کنند.
به گزارش شهر، از زمان آغاز اعالم 
زمان بندی برای تعیین خوش��ه بندی 
خانوار ها و ثبت تأیید یا اعتراض نسبت 
به آن، برخی ش��هروندان با س��ؤاالتی 
روبه رو ش��ده اند، بناب��ر این گزارش 
عمده ترین س��ؤال مربوط به کس��انی 
می شود که دارای کد رهگیری نیستند و 
یا کد خود را گم کرده اند، این گزارش 
بس��یاری از س��ؤاالت اساس��ی مردم 
را پاس��خ می دهد. بنا ب��ر این گزارش 
امکان آگاهی مردم از خوش��ه خود از 
سه طریق مراجعه به وب سایت مرکز 
تلفن   ،)www.amar.org.ir(آم��ار

گویا و پیامک امکان پذیر است.
ــه وب گاه مرکز آمار  مراجعه ب

ایران
نتایج راستی آزمایی و طبقه بندی 
خانوار ه��ا در قالب س��ه خوش��ه در 
آمدی ب��رای اطالع عم��وم هموطنان 
ش��رکت کننده در مرحله اول اجرای 
طرح از طریق وب گاه س��ایت اطالع 
رس��انی مرکز آم��ار ایران ب��ه آدرس
www.amar.org.ir از ت���اری���خ 
88/11/3 قابل مشاهده است. براساس 
اطالعیه مرکز آمار، اطمینان از صحت 
اطالع��ات موجود در پایگاه اطالعاتی 
طرح، اهمیت ویژه ای دارد و سعی شده 
با اتخاذ تمهیداتی اصالح آن دس��ته از 
اطالعات خانوار که دارای خطا است 
امکان پذیر شود. مراجعه به سایت فوق 
براساس برنامه زمان بندی مشخص ذیل 
امکان پذیر است و از عموم هموطنان 
در خواست می شود در تاریخ مقرر و 
در حداقل زمان ممکن نسبت به تعیین 
وضعی��ت خانوار خود اق��دام کنند تا 
به دلیل حجم گسترده مراجعه به سامانه 
اطالع رسانی امکان مشاهده برای سایر 
خانوار ها در زمان مقرر نیز فراهم شود.

زمان مراجعه خانوار ها به سایت 
مرکز آمار ایران

خانوار 3 نفره ب��ه مدت 3 روز از 
88/11/6 ت��ا 88/11/8 می توانند اقدام 

کنند .

خانوار های 4 نفره نیز از 88/11/9 
تا 88/11/11 .

خانوار های 5 نفره و بیشتر88/11/12 
تا 88/11/14 .

بنا ب��ر این گ��زارش خانوارهایی 
که بر اس��اس زمان بن��دی فوق موفق 
به مراجعه نشده اند می توانند به مدت 
هشت روز از 88/11/15 تا 88/11/22 

دوباره اقدام کنند.
برای ورود به سامانه اطالع رسانی، 
ضروری اس��ت اطالعات در خواست 
ش��ده ش��امل کد رهگی��ری، کد ملی 
سرپرست خانوار، تعداد اعضای خانوار 
و عبارت حرفی � عددی به طور کامل 

وارد شود.
لزوم استفاده از شبکه اینترنت ملی

نکته مهم این اس��ت که دسترسی 
ب��ه وب گاه ویژه طرح هدفمند کردن 
یارانه ها)www.amar.org.ir(، فقط 
از طریق شبکه اینترانت ملی امکان پذیر 

است.
بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی 
که به طور مس��تقیم از ش��بکه جهانی 
اینترن��ت اس��تفاده می کنن��د )همانند 
اینترنت موج��ود در اکثر دس��تگاه ها 
و ادارات( و ی��ا در خ��ارج از کش��ور 
قصد دسترس��ی به وب گاه ویژه طرح 
هدفمن��د ک��ردن یارانه ه��ا را دارند، 
نمی توانند این سایت را مشاهده کنند و 
دسترسی به این سایت صرفاً از طریق 
شبکه اینترنت ملی امکان پذیر است. 
بنابراین عموم مردم باید برای دسترسی 
به س��ایت www.amar.org.ir، از 
طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات 

اینترنتی در داخل کشور اقدام کنند.
تماس با تلفن گویا

ع��الوه ب��ر وب گاه و خدم��ات 
پیام��ک، ام��کان اط��الع رس��انی از 

طریق تماس با تلفن گویا به ش��ماره
 8587-021 نی��ز ب��رای اس��تان های 
آذربایج��ان غربی،  کرمانش��اه،  کرمان، 
 سیس��تان و بلوچس��تان، کردس��تان، 
چهارمحال و بختیاری،  لرستان،  ایالم، 
 کهکیلوی��ه و بویر احم��د، هرمزگان، 
 اردبیل،  خراس��ان ش��مالی، خراس��ان 
جنوبی،  گلس��تان،  همدان و خوزستان 

فراهم شده است.
ــه  ب ــا  ــه خانواره ــالم خوش اع

متقاضیان از طریق پست
اع��الم خوش��ه خانواره��ا، قبول 
درخواست  اصالح اطالعات خانوارها، 
ثبت نام افراد جدی��د و درج تغییرات 
در خوش��ه در دفاتر پس��تی شهری و 
روستایی سراسر کشور انجام می گیرد. 
براس��اس قرارداد منعقده بین شرکت 
پست و مرکز آمار ایران و برای اجرای 
قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها، اعالم 
خوشه خانوارها از طریق پست صورت 
می گی��رد. در مرحله اول ای��ن قرارداد 
واحدهای پستی خوش��ه  خانوارها را 
به متقاضیان اعالم می کنند و در مرحله 
دوم درخواست های اصالح اطالعات 
خانواره��ا، ثبت نام افراد جدید و درج 
تغییرات در خوشه را از طریق فرم های 
الکترونیکی در دفاتر پستی که قابلیت 
اتصال به اینترنت دارند انجام می شود. 
تمام دفاتر پس��تی دولتی و روس��تایی 
)ICT( مش��مول انج��ام این خدمت 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که از اول 
بهمن ماه به مدت یک س��ال به اجرای 
قرارداد منعقده خواهند پرداخت. هزینه 
ارائه این س��رویس به ازای هر خانوار 
ش��هری مبلغ 5 هزار ریال تعیین شده 
که با احتس��اب 3 درص��د مالیات بر 
ارزش افزوده 5150 ریال خواهد شد و 
خانوارهای روستایی مبلغی را پرداخت 

نخواهند کرد.
نحوه  اعالم اعتراض یا تغییرات

خانوار هایی که به اطالعات ثبت 
شده در بانک اطالعات اقتصادی خانوار 
اعت��راض دارند و یا اطالعات اعضای 
آنها تغییر یافته است باید پس از ثبت 
اعتراض از طری��ق وب گاه مرکز آمار 
ایران در زمان بندی اعالم شده، مدارک 
و مس��تندات الزم را در اردیبهشت ماه 
1389 به پایگاه های آماری که از سوی 
مرک��ز آمار ایران معرفی خواهد ش��د، 

تحویل دهند.
افرادی که سال گذشته ثبت نام 

نکردند
ک��ه  از خانوار های��ی  آن دس��ته 
ب��ه دالیل مختل��ف نتوانس��ته اند فرم 
اطالعات اقتص��ادی خانوار را تکمیل 
کنند و افرادی که پس از اجرای طرح 
جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوار، 
تشکیل خانواده داده اند یا خانواده آنها 
دچار تغییراتی ش��ده اس��ت، باید در 
اردیبهش��ت س��ال آینده با مراجعه به 
پایگاه های منتخب مرکز آمار ایران فرم 
اطالعات اقتصادی خانوار را تکمیل یا 

اصالح کنند.
وضعیت رسیدگی به اعتراض ها

اف��رادی ک��ه به خوش��ه درآمدی 
خود معترض هس��تند )چه افرادی که 
از طریق سایت اینترنتی اعتراض خود 
را اع��الم کرده اند و چ��ه افرادی که به 
علت نداشتن کد رهگیری نتوانسته اند 
در سایت اینترنتی اعتراض خود را ثبت 
کنند( باید تا اردیبهشت سال آینده منتظر 
بمانند و آنگاه با مراجعه به پایگاه های 
آماری سراسر کش��ور ضمن دریافت 
کد رهگیری، مراح��ل اعتراض خود 
را پیگیری کنن��د. در ضمن این تأخیر 
در رس��یدگی به اعتراض ها موجب از 
دس��ت رفتن حقوق افراد نخواهد شد 
و هر زمان که اعتراض فردی نس��بت 
به خوش��ه درآمدی خ��ود مورد قبول 
مرکز آمار واقع شد، مابه التفاوت یارانه 
نقدی ماه های قبل به حساب وی واریز 

خواهد شد.
عدم نیاز به مراجعه خانواده های 

نظامی و انتظامی و نیروهای مسلح
خوش��ه بندی و پرداخ��ت نقدی 
یارانه های خانوارهای نیروهای مسلح از 
طریق ستاد کل نیروهای مسلح صورت 
خواهد گرفت و طرح فعلی شامل حال 
این خانوارها نیست. بنابراین از اقشار 
نظامی، انتظامی و نیروهای مسلح کشور 
درخواست می شود به سایت اینترنتی، 
پیامک یا شماره تماس های فوق الذکر 

مراجعه نکنند.

ب��ا  مب��ارزه  س��تاد  دبی��رکل 
م��واد مخ��در از کش��ف روزانه 3 
ت��ن تریاک در کش��ور خب��ر داد و 
گفت: قاچاق م��واد مخدر از طریق 
فرودگاه ها رایج ش��ده به طوری که 
کشفیات این مواد در فرودگاه های 
کش��ور 3 ت��ا 4 برابر افزای��ش یافته 
است. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
اس��ماعیل احمدی مقدم در مراسم 
تجلیل از دس��ت اندرکاران مبارزه با 
مواد مخدر افزود: بیش از 90 درصد 
مواد مخدر کشف شده از زائران در 
7 فرودگاه کش��ور بوده است و اگر 
به ترتیب اولوی��ت، این فرودگاهها 
را به فناوری های پیش��رفته کشف 
م��واد تجهی��ز کنی��م، می توانیم در 

مدت یک س��ال به توفیقات بهتری 
دس��ت یابیم. احمدی مقدم تصریح 
کرد: کشورمان به صورت عامدانه و 
همچنین به علت کوتاه بودن مس��یر 
ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به 
غرب در معرض خط��ر اعتیاد قرار 
دارد. وی گفت: وسعت ابتالی مواد 
مخدر انع��کاس موفقیت  هایمان را 
در امر مبارزه محدود کرده است اما 
اقداماتمان  المللی  بین  سازمان های 

را درک و تصدیق می کنند. 
احم��دی مق��دم افزود: امس��ال 
ب��ا وجود کاه��ش قیمت م��واد در 
افغانس��تان، قیمت م��واد مخدر در 
کشور افزایش یافته که نشان دهنده 
تأثی��ر اقدامات پیش��گیرانه اس��ت. 

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
تأکید بر ایستادگی ایران برای مبارزه 
با م��واد مخدر افزود: ف��رودگاه  ها، 
پایانه های زمین��ی و دریایی باید به 
دستگاه های الکترونیکی تجهیز شود 
و براساس توافق این ستاد با سازمان 
حج و زیارت، سالن های مخصوص 
زائ��ران در فرودگاهه��ا ب��ه فناوری 
الکترونیکی پیش��رفته تجهیز خواهد 
شد. احمدی مقدم گفت: امسال 10 
بادی اسکنر در فرودگاه  های کشور 
ایجاد و از سگ های موادیاب برای 
بازرس��ی محموله ها اس��تفاده شده 
اس��ت. وی مصوب��ه ش��ورای عالی 
حج و س��تاد مبارزه با م��واد مخدر 
را برای تش��دید برخورد با حامالن 

مواد مخدر پش��توانه قانونی اینگونه 
اقدامات دانست و از دستگاه قضایی 
خواست با استمرار همکاری هایش، 
قوانی��ن را به گونه ای تدوین کند تا 
از برداش��ت های مختلف جلوگیری 
ش��ود. احم��دی مق��دم همچنین از 
تجهی��ز 3 پایانه زمینی در مرز عراق 
به دستگاه های موادیاب خبر داد و 
گف��ت: پلیس مبارزه ب��ا مواد مخدر 
و گمرکات کش��ور نی��ز باید در این 
زمینه تقویت ش��وند. وی با اش��اره 
ب��ه روابط خوب ایران و عربس��تان 
در ح��وزه امنیت��ی و انتظامی افزود: 
مسئوالن عربس��تان سعودی همواره 
از اقدامات امنیتی، مرزبانی و مبارزه 

با مواد مخدر تجلیل می کنند. 

اندونزی قصد دارد مجسمه اوباما را در جاکارتا 
برچیند

مقامات اندونزی اعالم کردند در حال بررسی درخواستی به منظور پایین آوردن مجسمه برنزی 
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، یک ماه پس از رونمایی از آن در جاکارتا هستند. مجسمه »باری 
کوچ��ک«، لقب اوباما زمانی که وی در اواخر دهه 60 میالدی در پایتخت اندونزی زندگی می کرد، 
در پارک منتنگ واقع در مرکز جاکارتا نزدیک مدرسه ابتدایی سابق رئیس جمهور امریکا قرار گرفته 
است. منتقدان می گویند باید از این مکان به عنوان بنای یادبود یک اندونزیایی استفاده شود و 55 هزار 
نفر در شبکه اجتماعی فیس بوک خواستار برچیده شدن مجسمه اوباما شده اند. اوباما که در هاوایی به 
دنیا آمده است، از سال 1967 پس از ازدواج مادر بیوه خود با یک مرد اندونزیایی، چهار سال از دوران 
کودکی خود را در جاکارتا سپری کرد. این مجسمه برنزی که توسط هنرمندان اندونزی طراحی شده 
است، اوباما را به شکل یک پسر بچه به تصویر کشیده است. اعضای صفحه »مجسمه باراک اوباما را 
در پارک منتنگ پایین بیاورید« در پایگاه اینترنتی فیس بوک معتقد هستند رئیس جمهور امریکا هیچ 

کاری برای اندونزی انجام نداده است.
آنها می گویند برای حفظ شأن یک کشور مستقل، بنای یادبود اوباما در این پارک باید فوراً برچیده 
شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از جاکارتا، اوباما در ماه نوامبر اعالم کرد امسال به همراه همسر و 

دو دختر خود از اندونزی دیدار خواهد کرد.

داوطلبان سفر شبیه سازی به مریخ در مسکو 
انتخاب می شوند

داوطلبان چینی و اروپایی شرکت در برنامه شبیه سازی سفر به مریخ به منظور گذراندن آزمایشهای 
پزشکی هفته آینده به مسکو می روند. 

به نوشته روزنامه اینترنتی روسی اوترا، پاول مارگونف سخنگوی انستیتو مسائل پزشکی و بیولوژیکی 
آکادمی علوم روسیه اعالم کرد: اواخر ژانویه گروههایی از چین و اروپا  به این کشور سفر و به مدت یک 
هفته در آزمایشها شرکت می کنند و در نشست کمیسیون پزشکی یک چینی و دو اروپایی برای شرکت 

در سفر شبیه سازی شده به کره مریخ انتخاب می شوند. 
به گفته وی انتخاب شرکت کنندگان روسی پایان یافته و انتخاب هفت نفر نهایی شده و چند نفر 
دیگر هم مشغول گذراندن آزمایشهای پزشکی هستند که در نهایت سه تن از آنها برگزیده خواهند شد و 

برنامه شبیه سازی سفر به مریخ در ماه آوریل برگزار می شود. 
مارک بالکوفسکی معاون رئیس برنامه مارس - پانصد اعالم کرد: شش اروپایی از آژانس فضایی 
اروپا و س��ه نماینده مرکز آموزش فضانوردان چین به روس��یه س��فر می کنند و در میان آنها زن وجود 

ندارد. 
برنامه مارس- پانصد شامل سه مرحله است: سفر مجازی 240 شبانه روزی از زمین به مریخ، اقامت 
30 روزه در سطح مریخ و بازگشت 240 روزه. پیش از این آزمایش سفر 14 شبانه روزی به مریخ در 

روسیه انجام شده است.

نیروهای افغان برای تحویل گرفتن کنترل 
شهرهای افغانستان آماده می شوند

نیروهای نظامی افغانس��تان آماده می شوند تا به تدریج کنترل امنیت برخی مناطق این کشور را از 
نیروهای بین المللی تحویل بگیرند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی بر اساس برخی جزئیات 
درز یافته از پیش نویس یادداشت تفاهمی که قرار است در اجالس بین المللی لندن درباره افغانستان 
ارائه شود، نیروهای افغان نقش اصلی را در جنگ علیه طالبان از اوایل سال آینده بر عهده خواهند گرفت. 
بر این اساس، نیروهای ارتش ملی افغانستان باید در مدت کمتر از دو سال تقریباً دو برابر شود یعنی تا 
پاییز سال آینده از حدود یک صد هزار نیروی کنونی به یک صد و هفتاد و دو هزار نیرو برسد. البته این 
هدفی بلند پروازانه است و با وجود اینکه پس از افزایش حقوق سربازان ارتش افغانستان، شمار متقاضیان 
استخدام در ارتش بیشتر شده است، برآورد می شود سال گذشته یک چهارم از نیروها، ارتش را ترک 
کرده باش��ند. در طرح دیگری که قرار اس��ت جزئیات آن در اجالس لندن اعالم شود، با کمک جامعه 
بین المللی سازمانی در افغانستان تشکیل خواهد شد که وظیفه آن تماس با طالبان و دیگر گروههای 
افغان است که با دولت می جنگند تا به این ترتیب امکان بازگشت آنها به جامعه افغانستان و خلع سالح 
آنها فراهم شود. کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز قول خواهد داد تا مدیریتی رقابتی و شفاف را در 
بخشهای معدن و انرژی کشورش برقرار کند. منتقدان می گویند این دو بخش بیش از همه بخشها آلوده 
به فساد اداری و مالی است. کمیسیون مستقل انتخاباتی اعالم کرد که انتخابات مجلس افغانستان که قرار 
بود بیست و دوم ماه مه برگزار شود به علت نبود بودجه کافی چهار ماه به تأخیر خواهد افتاد. البته برخی 
از نمایندگان مجلس از این تصمیم استقبال کردند زیرا به این ترتیب فرصت کافی برای اصالح خود 
کمیسیون را خواهند داشت که به اعتقاد آنها اصاًل مستقل نیست. میرویس یاسینی معاون رئیس مجلس 
افغانستان گفت: مسأله نبود بودجه نیست بلکه مهمترین اشکال از دید افغانها نبود شفافیت در انتخابات 
است و نمایندگان دیگر نمی توانند تقلب و بی نظمی را در انتخابات آتی تحمل کنند. عالوه بر کمبود 
بودجه، مشکالت امنیتی از دیگر علل به تأخیر افتادن انتخابات خواهد بود زیرا درست در بیست و دوم 
مه که قرار بود انتخابات برگزار شود، شمار بیشتری نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان مستقر شده و 
حمالت گسترده تازه ای علیه طالبان به ویژه در استان هلمند صورت خواهند داد از این رو این تاریخ 
زمان مناسبی برای برگزاری انتخاباتی سراسری نخواهد بود به ویژه که این حمالت می تواند آزمایش 

مهمی برای استراتژی جدید دولت اوباما در افغانستان باشد. 

طرح تاکتیکی اوباما برای بازگشت 
محبوبیت از دست رفته

نشریه اکونومیست در تحلیل طرح جدید اوباما برای 
اخذ مالیات س��نگین از بانکداران وال استریت نوشت: 
اقدامات اخیر اوباما در مقابله با بانکداران وال اس��تریت 
بیش��تر دارای آثار روانی است و باراک اوباما قصد دارد 
ب��ا این اقدام��ات موجب افزایش محبوبیت از دس��ت 
رفته خود ش��ود. به گزارش فارس، نش��ریه تخصصی 
اکونومیست طی تحلیلی به بررسی شرایط سود و زیان 
بانکهای امریکایی پرداخت و نوش��ت، گزارش سود و 
زیان بانکهای بزرگ امریکایی طی سه ماه پایانی 2009 
به گونه ای اس��ت که نمی توان جمع بندی مش��خص 
و روش��نی نسبت به عملکرد سیستم بانکی این کشور 
داشت. این نشریه در ادامه افزود: سیتی گروپ و بانک 

امریکا طی س��ه ماه چهارم امس��ال با زیان و ضرر روبه رو شدند. مورگان استنلی با افزایش نسبی سود 
روبه رو شد و ولس فارگو و جی پی مورگان با سود سرشاری روبه رو شدند. گلد من ساش نیز قرار 
اس��ت اواخر این هفته گزارش س��ود و زیان خود را اعالم کند. به نظر می رسد با توجه به طرح جدید 
دولت اوباما برای محدود کردن بانکهای وال استریت و اعمال مالیاتهای جدید بر این بانکها باید طی 

ماههای آینده منتظر رویارویی بانکداران بزرگ امریکایی با کاخ سفید باشیم.
اکثر کارشناس��ان اقتصادی اقدامات اخیر اوباما در مقابله با بانکداران وال اس��تریت را بیشتر دارای 
آث��ار روان��ی می دانند و ب��ر این باورند که ب��اراک اوباما قص��د دارد با این اقدام��ات موجب افزایش 
محبوبیت از دست رفته خود شود. جیمی دایمون رئیس جی پی مورگان نسبت به وقوع موج دوم بحران 
مالی و اقتصادی در امریکا هشدار داده است. حتی اگر روند رشد و رونق اقتصادی امریکا ادامه یابد پیش 
بینی می شود زیان و ضرر بانکهای امریکایی از وام های بد برای مدت زمان دیگری ادامه خواهد یافت. 
دولت امریکا باید قوانین مربوط به اعطای تسهیالت بانکی به بخش رهن مسکن را به شدت محدود کند 
و بر این بخش نظارت بیشتری داشته باشد. اعطای تسهیالت ارزان قیمت و بی ضابطه موجب افزایش 
شدید قیمت مسکن در سال 2006 و ترکیدن حباب قیمتی در اواخر سال 2007 شد. وضعیت بانکهای 
سرمایه گذاری در امریکا نیز همچنان مبهم و تیره و تار است و برخی کارشناسان بانکی پیشنهاد ادغام 
بانکهای بزرگ سرمایه گذاری امریکا را مطرح می کنند. گرچه کاهش فعالیتهای سرمایه گذاری بانکهای 
بزرگ امریکا طی سه ماه چهارم 2009 فصلی و طبیعی بوده ولی به نظر می رسد این روند طی ماههای 
آینده نیز ادامه داشته باشد. میزان وام ها و اعتبارات مالی پرداخت شده به بخش تجاری و بازرگانی نیز با 

کاهش قابل توجهی روبه رو بوده است.
ضعی��ف بودن تقاضا و هزینه های مصرفی موجب ش��ده تقاضا ب��رای دریافت وام های مصرفی

 به شدت کاهش یابد. بانکداران وال استریت بر این باورند که اعمال مالیات جدید بر بانکهای بزرگ این 
کشور در شرایط کنونی موجب متوقف شدن رشد و رونق اقتصادی خواهد شد. 

وزیر کشور:
الیحه تشکیل استان البرز به دولت 

ارائه شد

A آمادگی وزارت بهداشت برای مقابله با موج جدید آنفلوانزای

جهان نما

وزی��ر کش��ور از ارائ��ه الیحه 
تشکیل استان البرز با مرکزیت شهر 
کرج خبر داد و گفت: این وزارتخانه 
پس از مطالعات جامع، این الیحه را 
به هیأت دولت ارائه کرد. به گزارش 
ایرنا، مصطفی محمد نجار با اعالم 
این خبر اظهار داشت: کالنشهر کرج 
با بیش از 1 میلیون جمعیت نیازهای 
متنوعی دارد که از همین رو، وزارت 

کشور الیحه استان البرز را آماده و به دولت ارائه کرد.
وی ابراز امیدواری کرد این الیحه به سرعت در هیأت دولت تصویب و به 

مجلس شورای اسالمی ارسال شود.
وزیر کشور، شهرستان های ساوجبالغ، نظرآباد و شهر کرج را از تقسیمات 
اصلی اس��تان البرز خواند و گفت: مرکز این استان نیز شهر کرج خواهد بود که 
با تأسیس استانداری، خدمات شایسته ای به ساکنان این استان ارائه خواهد شد. 
نجار افزود: باتوجه به پیگیری های مردم کرج و نمایندگان آنها در مجلس شورای 
اس��المی، پیش بینی می شود این الیحه در مجلس نیز بدون مشکالت خاصی، 

رأی آورد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این وزارتخانه 
آماده مقابله با موج جدید بیماری آنفلوانزای نوع A است. به گزارش 
واحد مرکزی خبر، مرضیه وحید دس��تجردی در حاش��یه مراسم 
تقدیر از فعاالن پیشگیری از آنفلوانزای نوع A در جمع خبرنگاران 

گفت: کارشناسان بهداشتی جهان 
پیش بینی کرده اند در اوایل بهار 
در فروردین و اردیبهش��ت سال 
آینده موج جدی��دی از آنفلوانزا 
در جهان شیوع یابد که امیدواریم 
به کش��ور ما وارد نش��ود اما در 
صورت ورود به کش��ور آمادگی 
کامل داریم. وی، تداوم اقدامات 
بهداش��تی و رعای��ت بهداش��ت 
ف��ردی م��ردم را عام��ل مؤثر در 
مهار آنفلوانزای نوع A دانست و 

افزود: هرچند در برخی از نقاط دنیا از جمله اروپای شرقی، شمال 
آفریقا و آسیای جنوب شرقی هنوز موارد زیادی از آنفلوانزا وجود 
دارد اما خوشبختانه اخیراً در کشورمان موارد جدیدی از مبتالیان 
گزارش نشده است. دکتر دستجردی با بیان اینکه 3 مرکز پژوهشی 
در کش��ور اقدامات مربوط به ساخت واکسن آنفلوانزای نوع A را 
آغاز کرده اند، گفت: دانش��گاه های علوم پزشکی، انستیتو پاستور 

و مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی از جمله مراکزی هستند که 
مشغول تحقیقات برای ساخت واکسن هستند.

وی افزود: وزارت بهداشت تالش می کند واکسن آنفلوانزا را 
از هر نوعی که باش��د در داخل کش��ور تولید کند و امیدواریم در 
آینده نزدیک ساخت نمونه اولیه 
واکس��ن به همت پژوهش��گران 

کشورمان به پایان برسد.
وزیر بهداش��ت خاطر نشان 
ک��رد: تحقیق��ات برای س��اخت 
واکس��ن آنفلوان��زا کاری پیچیده 
و دشوار اس��ت زیرا شکل های 
مختلف وی��روس آنفلوانزا را به 
راحت��ی نم��ی توان ب��ه یکدیگر 
تبدیل کرد از ای��ن رو نمی توان 
برای تولید نهایی واکسن آنفلوانزا 

زمان خاصی را مشخص کرد.
وی اف��زود: وزارت بهداش��ت هم اکنون واکسیناس��یون را با 
واکس��ن های خارجی خریداری ش��ده در مبتالیان و گروه های 
در مع��رض خطر و افرادی که بیماری ه��ای زمینه ای دارند آغاز 
کرده است که امیدواریم هر چه زودتر واکسن تولید داخل ساخته 

شود.

همه چیز درباره اطالعات اقتصادی خانوار

افرادی که کد رهگيری خود را گم کرده اند با پيام 
کوتاه از خوشه درآمدی خود مطلع شوند
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رئی��س مرک��ز آم��ار ایران ب��ه عنوان مس��ئول 
خوشه بندی و کس��ی که از نزدیک در جریان این 
امر مهم قرار گرفته از نحوه تقس��یم بندی خانوارها 
در خوش��ه های سه گانه، خوش��ه هایی که به آنها 
یاران��ه تعل��ق می گی��رد و احتم��ال تغیی��ر مبنای
خوش��ه بندی گفت. مش��خص ش��دن قرار گرفتن 
خانواره��ا در خوش��ه های مختل��ف باع��ث ایجاد 
بحث ه��ا و مس��ائل مختل��ف ش��د. ق��رار گرفتن 
خانواره��ای زیادی ب��ا درآمد و داراییه��ای کاماًل 
متفاوت در خوشه 3 برای مردم سؤال برانگیز بود. 
بعد از اعالم خوشه بندی و اینکه افراد خانوارها 
در چه خوشه ای قرار گرفتند ابهامات زیادی پیش 
ــیاری از مردم با درآمد و دارایی کاماًل  آمده. بس
متفاوت مشترکاً در خوشه 3 قرار گرفتند. کسانی 
ــه 200 تا 250 هزار تومان حقوق می گیرند و  ک
ــین و واحد مسکونی ندارد با کسی که 700  ماش
ــین و منزل  ــوق می گیرد و ماش ــزار تومان حق ه

شخصی دارد در یک خوشه هستند. چرا؟
اینطور نیس��ت. خانواده ای که دو نفر است با 
این مش��خصاتی که شما اشاره کردید )حقوق 250 
ه��زار تومان، ب��دون منزل مس��کونی و خودروی 
ش��خصی( حتمًا در خوش��ه 2 قرار می گیرد. حتمًا 
اشتباهی ش��ده باید مراجعه کنند تا رسیدگی کنیم. 
اما ممکن اس��ت ای��ن فرد داراییهایی داش��ته که یا 
اعالم نکرده یا هنوز در اسناد رسمی به نام او است. 

ولی در حال حاضر در تملک او نیست.
از این مصداقها زیاد است؟

30 درصد جامعه در خوش��ه 3 قرار گرفته اند. 
این 30 درصد ش��امل 5 میلیون خانوار می شود، 5 
میلیون خانوار هم شامل خوشه 2 شده اند، 6 میلیون 

800 هزار خانوار هم در خوش��ه یک قرار گرفته اند 
اما چون خوش��ه س��ومی ها زودتر ب��ه اینترنت و 
اس ام اس دسترس��ی پیدا کرده اند اعتراض می کنند، 

این هم حق آنها است.
تفاوت آدمهایی که در خوشه 3 قرار گرفته اند 

به لحاظ درآمد و دارایی خیلی زیاد است.
کس��انی که از یک مقطع ب��ه باال قرار می گیرند 
جزء خوش��ه 3 هستند، در خوشه یک و دو تفاوت 
خانوارها محدود است اما در خوشه 3 این تفاوت 

بسیار زیاد است. هر کسی از سقف خوشه 2 باالتر 
قرار گرفته جزء خوش��ه 3 است. به همین دلیل در 
خوش��ه 3 تفاوت ها زیاد اس��ت. کل کسانی که در 
خوش��ه 3 قرار گرفته اند 14 میلیون نفر هستند. 30 
میلیون نفر در خوشه یک و 17 میلیون و 400 هزار 

نفر هم در خوشه 2 قرار گرفته اند.
ــه ها  مالک و معیار قرار گرفتن در این خوش

چیست؟
ق��رار گرفتن اف��راد و خانوارها در خوش��ه ها 

براس��اس مدل خاصی تعیین ش��د که سالها است 
این مدل مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. اما در عین 
حال این مالک ها و مدل در کمیسیون طرح تحول 
اقتصادی مجدداً مطرح خواهد شد و تمام ابعاد آن 

مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.
امکان اینکه این مالک و معیار تقسیم بندی 
ــده در  ــف ش ــه های تعری ــا در خوش خانواره
ــد و افراد از  ــول تغییر کن ــرح تح ــیون ط کمیس
ــه دیگر منتقل شوند وجود  یک خوشه به خوش

دارد؟
ممکن اس��ت. ام��ا تاکنون براس��اس مدلی که 
مبن��ای آن طرح هزین��ه درآمد خانوار اس��ت این 
تقسیم بندی صورت گرفته. این طرح 40 سال است 
که برای طبقه بندی جامعه در کش��ور مورد استفاده 

قرار می گیرد.
ــانی که در این مدت )بعد از پر کردن  کس
فرم اطالعات اقتصادی خانوار( به تعداد خانواده 

آنها اضافه شده باید چکار کنند؟
آنها از اردیبهش��ت ماه ب��ا مراجعه به پایگاههای 
مرک��ز آمار می توانند اطالعات خود را اصالح کنند. 
این پایگاهها از تاریخ یادشده دائمی خواهد بود. این 

دائمی بودن نگرانی را از مردم برخواهد داشت.
آیا خوشه 3 هم یارانه می گیرد؟

بله. به همه یارانه تعلق می گیرد مگر آنکه خود 
از گرفتن یارانه منصرف شود و اعالم کند.

ــه بندی  ــتان هم در این خوش ــیمات اس تقس
تأثیر داشته؟

م��ا به تفکیک اطالعات همه اس��تانها و مناطق 
را داریم.

گفتگو از فارس

در ش��رایط تج��اری کنون��ی، بازاریابی امری 
ض��روری اس��ت. هرچن��د در صورت��ی  که روش 
مناس��بی برای بازاریاب��ی انتخاب نکنی��د به جای 
س��ودمند بودن، می توان��د زیانبار باش��د. با دوری 
کردن از این اش��تباهات رایج و معمول، از دام های 

بزرگ بازاریابی دوری کنید:
1- ن��ه هدفی، نه توقع و انتظاری؛ بس��یاری از 
ش��رکت ها در واقع نمی دانند ک��ه از بازاریابی چه 
می خواهند یا انتظارش��ان از تالش های شبانه روزی 
چیست. ابتدا اهداف تان را مشخص و تنظیم کنید. 
س��پس بپذیرید ک��ه بازاریابی یک مرحله اس��ت. 
در پای��ان، همواره از تناس��ب مراحل با اهداف تان 

اطمینان حاصل کنید.
2- نداشتن خرید؛ مجریان، مدیران و کارمندانی 
که بازاریابی را باور ندارند، به طور جدی می توانند 
زیان آور باشند و تمامی مراحل را تحت الشعاع قرار 
دهند. خرید را با روش��ن ک��ردن اهداف و مراحل 

عملیات بازاریابی تان به دست آورید.

3- ترس؛ ش��رکت ها در برخورد ب��ا بازاریابی 
بیش��تر دچار ترس��ی مبهم و نامحسوس می شوند. 
آنها نه از خود بازاریابی که از احتمال شکست شان 
در بازاریابی واهمه دارند. این ترس حتی می تواند 
آن��ان را از آغ��از و ادامه  کار ب��از دارد. هنگامی که 
عملیات بازاریابی تان را راه اندازی می کنید، از اینکه 
بارها و بارها زمین بخورید و موفق نش��وید، ترسی 

نداشته باشید.
4- بی توجهی به آموزش؛ اگر آموزش های الزم 
بازاریابی را در اختیار کارمندان تان قرار ندهید، آنها 
همچنان بدگمان خواهند بود و این مسأله می تواند 

به از بین رفتن کل مراحل بازاریابی منجر شود.
5- ه��در رفتن س��رمایه؛ اج��رای عملیات50 
دالری ک��ه از اج��زای خوب��ی برخوردار اس��ت، 
می تواند راه گشاتر از عملیات 50000 دالری باشد 
که به صورت ضعیفی طراحی ش��ده است. بسیاری 
از فنون بازاریابی » سنتی«، مانند تبلیغات، نمی توانند 
در برآورد و ارزیابی هزینه ها نتایج قابل قبولی ارائه 

دهند. حداقل دو بار در س��ال سرمایه بازاریابی تان 
را ارزیابی کنید.

6- ات��الف وق��ت؛ اگ��ر در رف��ت  و آم��د به 
گروه های شبکه ای هیچ گونه تجارت و داد و ستدی 
نمی بینید، وقت خود را با رفتن به آنها تلف نکنید. 
تمام زمان بازاریابی تان را صرف اثبات ارزشمندی 
آن کنید، در کنار گذاش��تن قسمت هایی که درست 

عمل نمی کند، تردیدی به خود راه ندهید.
7- نداش��تن ارتباط؛ اگ��ر درباره برگزاری یک 
س��مینار مهم به کارمندان تان اطالعات��ی نداده اید، 
آن را برگ��زار نکنید. در تمامی مس��ائل و جرئیات 

بازاریابی، سیاست آزادی بیان را به کار گیرید.
8- نداش��تن حس مسئولیت پذیری؛ این مسأله 
بدترین و بزرگ ترین اشتباهی است که یک شرکت 
می تواند مرتکب ش��ود. داشتن اهداف واقع بینانه و 
عملکرد س��ریع برای کس��انی که در کار بازاریابی 
هس��تند، ضروری اس��ت. در غیر این صورت شما 
ب��ه م��رگ »آری« گفته ای��د و هیچ  چی��ز را عملی 

نساخته اید.
 9- نپرداخت��ن پ��اداش؛ اگ��ر در شناس��ایی و 
ارج نهادن به مهارت ه��ا و تخصص های بازاریابی 
کارمندان تان س��هل انگاری کنی��د، محرک هایی که 
باید به کار گرفته ش��وند، دچار لغزش می شوند و 
نتیجه ای معکوس در پی خواهند داش��ت. راه های 
موفقیت در بازاریابی را که پایه هایی ثابت و استوار 

دارند، بشناسید.
10- نداش��تن دس��ت نوش��ته و بی توجهی به 
مکتوب کردن کاره��ا؛ گفته اند: »هنگامی که کاری 
نوش��ته ش��ود، انجام می پذیرد.« همیش��ه اهداف و 
طرح های تان را بنویس��ید و ای��ن احتمال را بدهید 
که هنگام نوشتن، دیدگاه و چشم انداز شما به طور 

قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
اینها اش��تباهات متداولی هس��تند که بس��یاری 
از کس��ب و کارها با آن مواجه می ش��وند. با پرهیز 
از تکرار اش��تباهات بازاریاب��ی رقبای خود، از آنان 

پیشی بگیرید. 

یک تحلیلگر اقتصادی گف��ت: با توجه به نرخ 
تورم 15 درص��دی در ایران افزای��ش 31 درصدی 
حجم بودج��ه 1389 بودجه ای انبس��اطی را پدید 

آورده است.
به گزارش فارس، روزنامه فایننش��ال تایمز طی 
گزارش��ی از الیحه بودجه سال 1389 ایران نوشت: 
رئیس جمهور ایران روز یک شنبه الیحه بودجه سال 

آینده را تقدیم پارلمان کرد.
براس��اس ای��ن گزارش انبس��اطی ب��ودن یکی 
از مش��خصه های این بودجه اس��ت ب��ه طوری که 
31 درصد نس��بت به بودجه س��ال ج��اری افزایش 

حجم دارد.
بودجه سال جاری به دلیل کاهش شدید قیمت 
نف��ت انقباضی و بر پایه نفت 40 دالری تهیه ش��ده 
بود اما ب��ا توجه به افزایش قیمت نفت رقمی باالتر 
برای قیمت نفت طی سال آینده پیش بینی می شود. 
در بودجه س��ال 1389 قیمت 60 دالری برای نفت 

پیش بینی شده است.
در حال��ی که برخی کارشناس��ان افزایش حجم 
بودجه سال آینده و انبساطی بودن آن را برای کمک 
به اقتصاد کش��ور و افزایش رشد اقتصادی ضروری 
می دانند برخی دیگر نس��بت به تبعات تورمی این 

بودجه ابراز نگرانی می کنند و نسبت به همراه شدن 
این عامل ب��ا آثار تورمی احتمالی ناش��ی از اجرای 

طرح هدفمند کردن یارانه ها هشدار می دهند.

براساس گزارش فایننش��ال تایمز حجم بودجه 
س��ال آینده ایران 368/4 میلیارد دالر در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت که بر پایه نفت 60 دالری تنظیم شده 

اس��ت. بودجه س��ال جاری ایران بر پایه نفت 37/5 
دالری و بودج��ه س��ال قبل از آن ب��ر پایه نفت 40 

دالری تنظیم شده بود.
یک تحلیلگر اقتص��ادی در این زمینه گفت: در 
ش��رایط عادی افزایش بودجه باید کمابیش به اندازه 
تورم باش��د که در ای��ران حدود 15 درصد اس��ت 
بنابرای��ن افزایش بودجه به میزان دو برابر نرخ تورم 

یک بودجه شدیداً انبساطی را پدید آورده است.
براساس این گزارش دولت ایران با هدف کمک 
به طرح های اقتصادی و تأمین س��رمایه پروژه های 
مورد نظر خود بودجه ای انبساطی را در نظر گرفته 
است. بس��یاری از کشورهای جهان به دلیل مواجهه 
با بحران اقتصادی طی دو س��ال گذش��ته میلیاردها 
دالر ب��ه اقتصادهای خود تزری��ق کرده اند. کل رقم 
تزریق ش��ده به اقتصاد جهان ب��رای مقابله با بحران 
اقتص��ادی جهان بیش از 5 هزار میلیارد دالر برآورد 

شده است.
بانک جهانی با پیش بینی رشدی نامطمئن برای 
اقتصاد جهان توصیه کرده است برنامه های حمایتی 
از اقتصاد همچنان در سال 2010 ادامه پیدا کند. این 
بانک رش��د اقتصادی ایران برای سال 2010 را 2/2 

درصد پیش بینی کرده است. 

مدیر عامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران اعالم کرد: بانک 
ملت در آستانه خصوصی سازی کامل در چارچوب سیاست های 

کلی اصل 44 قرار دارد.
 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر حس��ن قالیباف اصل گفت: بر 
اساس سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی، 80 درصد سهام 
بانک ملت به بخش غیر دولتی واگذار می شود که تاکنون 76 درصد 
سهام این بانک به بخش غیر دولتی واگذار شده است.وی افزود: از 
چند روز پیش رقابت برای خرید چهار درصد سهام بانک ملت به 
صورت بلوکی نیز آغاز شده و قیمت هر سهم از 1400 ریال به 1686 
ریال رسیده است و این رقابت همچنان ادامه دارد.مدیرعامل شرکت 
بورس و اوراق بهادار تهران با بیان اینکه با واگذاری چهار درصد سهام 
بانک ملت معادل 524 میلیون سهم میزان واگذاری سهام این بانک 
به 80 درصد می رس��د، گفت: امروز نیز رقابت چهار کارگزار برای 
خرید بلوکی سهام بانک ملت ادامه خواهد یافت.قالیباف تصریح کرد: 
معامله قطعی زمانی انجام می شود که رقابت برای خرید بلوکی سهام 
بانک ملت پایان یابد.سه�ام بانک ملت به عنوان نخستین بانک دولتی 

مشمول واگذاری بهمن سال گذشته در بورس ع�رضه شد.
براس��اس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، 20 درصد 
از سه�ام بانکه�ای مش���م�ول واگذاری می تواند در دست دولت 
باشد. براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بانکهای ملت،  
تجارت،  صادرات و پست بانک، مشمول خصوصی سازی هستند. 

احتمال تغيير مبنای خوشه بندی هدفمند کردن يارانه ها

10 اشتباه فاحش در بازاریابی

نفت 60 دالری برای کمک به اقتصاد ایران در بودجه 89 

بانک ملت در آستانه 
خصوصی سازی کامل

اشاره

شمال فرانس��ه از مهمترین مراکز صنعت 
خودروس��ازی آن به  ش��مار م��ی رود. حدود 
52 ه��زار نفر در بخش صنع��ت خودرو، در 
ش��مال فرانس��ه فعالیت می کنند. 23 هزار نفر 
در کارخانه های تولید موتور و گیربکس در 7 
منطقه اصلی فرانسه فعالیت می کنند و بیش از 
30 هزار نفر نیز در بخش های تولید تجهیزات 
ردی��ف II، I و III فعالی��ت می کنند. منطقه 
ش��مال فرانس��ه تقریبًا 10 درصد نیروی کار 
صنعت خودروس��ازی را در بر می گیرد. آمار 
نشان می دهد در سال 2003 کارخانه های این 
بخش 961 هزار یا 25/2 درصد از خودروهای 
فرانس��ه را تولید کرده اند. مزیت اصلی منطقه 
شمال فرانسه، دسترسی آسان به کارخانه های 
بزرگ تولید خودرو در اروپا بوده است. بازار 
جهانی به هم  پیوس��تن به صورت فزاینده ای 
موجب رقابت تنگاتنگ صنایع خودروسازی 

شده است.
منطقه ش��مال فرانس��ه برای کارخانه های 
خودروس��ازی به دلیل وجود راه های ارتباطی 
و وس��ایط نق�لی�ه نظی�ر کش��تی و راه آه��ن، 
در بردارنده فرصت های بسیار و فراوان است. 
هس��ته تصمیم گیری تولید خودروی اروپا در 
مراکزی نظیر پاریس، لندن، بروکس��ل، الهه، 
کل��ن و لوکزامبورگ متمرکز ش��ده اس��ت و 

مجموع��ه ای وس��یع از تولیدکنندگان خودرو 
را تش��کیل می دهد. این مجموعه دو سوم از 
تولیدکنندگان خ��ودروی اروپا را در برگرفته 
و با تولی��د بیش از 10 میلیون وس��یله نقلیه، 
80 درص��د از تولی��دات خ��ودروی اروپای 
غربی را برعهده دارد. در حال حاضر صنعت 
خودروس��ازی از فعالیت های کلیدی ش��مال 
فرانس��ه محس��وب می شود. فرانس��ه یکی از 
رهب��ران تولید خ��ودرو در اروپا اس��ت. این 
کش��ور همچنین بازار اصلی خودروسازی در 
منطقه اروپا را ش��کل می ده��د. کارخانه های 
تولید خودرو در فرانسه در سال 2003 میالدی 
حدود 3/6 میلیون خودرو تولید کرده اند. این 
مقدار 22 درصد از تولیدات اروپا محس��وب 
می ش��ود و فرانسه را به جایگاه چهارم از نظر 
جهانی در تولید خودرو پس از امریکا، ژاپن و 
آلمان قرار داده است. فرانسه با فروش حدود 
35 میلیون خودرو شامل کامیون و خودروهای 
صنعتی س��ومین بازار فروش خودروی اروپا 
را در اختی��ار دارد. بزرگتری��ن کارخانه تولید 
خودرو در شمال فرانس��ه با تولید 390 هزار 
خودرو مگان و س��نیک دارای 5 هزار و 800 
نفر نیروی کار اس��ت. پس از ای��ن کارخانه، 
گروه صنعتی رن��و، MCA با تولید کانگو و 
اکسپرس که در سال 2003، 224 هزار خودرو 
تولید کرد در رتبه دوم قرار دارد. در این منطقه 
همچنین کارخانه های تولید پژو و س��یتروئن، 
فی��ات وج��ود دارند که به ص��ورت جوینت 
ونچ��ر همکاری می کنند و ح��دود 170 هزار 
خودرو در سال 2003 میالدی تولید کرده اند. 
از کارخانه های تولی��د خودروی خارجی نیز 
ش��رکت تویوتای ژاپن با مدل یاریس و تولید 
185 ه��زار خ��ودرو در س��ال 2003 و 210 
ه��زار خودرو در س��ال 2004 میالدی در این 
منطقه قابل توجه هستند. تولید قطعات شمال 
فرانس��ه، بلژی��ک و کنت انگلس��تان با کمک 
یکدیگر منطقه ای اروپایی برای تولید قطعات 
و خدمات پشتیبانی خودروها تشکیل داده اند. 

در ح��ال حاضر بیش از 150 کارخانه تولیدی 
قطع��ات خ��ودرو و تجهیزات آن در ش��مال 
فرانس��ه وجود دارد. کارخانه های فرانس��وی 
و بین الملل��ی با ایده تأثیربخش��ی هزینه برای 
تولیدکنندگان خ��ودرو در این منطقه فعالیت 

می کنند.
منطقه ش��مال فرانس��ه با توج��ه به تنوع 
کارخانه ه��ای تولی��د خودرو قطعات بس��یار 
موفق اس��ت و هر روز با استفاده از تجربیات 
گذش��ته، گام های اساسی به س��وی آینده بر 

می دارد.
صنعت خودروسازی

 نیروهای ماهر شمال فرانسه با حدود 1/4 
میلیون فرصت شغلی چهارمین منطقه نیروی 
کار فرانس��ه است. بخش جدید از سال های دهه 
60 و از زمانی پدیدار شد که معادن زغال سنگ 
س��نتی، فوالد و تولید کش��تی ج��ای خود را 
به صنایع خودروس��ازی )40 هزار ش��غل( و 

فناوری پالستیک )18 هزار شغل( داد.
ارزش کاری رقابتی

ارزش کاری در منطقه شمال فرانسه به طور 
متوس��ط 5 درصد کمتر از س��طح ملی است. 
زمان��ی که ش��رکت مش��ارکتی پ��ژو اس ای 
و فی��ات، کارخان��ه جدی��دی در محل قبلی 
کرایس��لر در هوردیان ایج��اد کردند حدود 3 

هزار و 800 ش��غل، در فاصله سال های 1988 
ت��ا 1998 به وجود آمد. این ش��رکت حقوق 
کارگ��ران را حدود 7 درصد کمت��ر از منطقه 
پاریس پرداخت می کرد. کارگران کارخانه های 
فرانسه بسیار سودمند هستند. حقوق هماهنگ 
کارگری در فرانس��ه این کشور را در جایگاه 
بسیار مؤثری از نظر پرداخت دستمزد از دیگر 
مناطق اروپا قرار داده است. نکته جالب توجه 
در م��ورد نیروی کار فرانس��ه این اس��ت که 
صرف��ًا 2 تا 2/5 درصد از کارگران فرانس��وی 
س��االنه به دالیل مختل��ف غیبت می کنند و از 
ای��ن رق�م، 1 درصد به مرخصی اس��تعالجی 
اختص��اص دارد. همچنی��ن پایین تری��ن نرخ 
شرکت کارکنان در اتحادیه های صنفی، متعلق 
به فرانسه است. کمتر از 11 درصد نیروی کار 
فرانس��ه به اتحادیه های صنفی وابسته  هستند 
و این رقم در کش��ورهای صنعتی رقم پایینی 

محسوب می شود.
 از ای��ن رو فرانس��ه نس��بت ب��ه دیگ��ر 
کش��ورهای صنعتی کمتر ش��اهد اعتصاب و 

درگیری است.
 اقتصاد منطقه ای

منطقه شمال فرانس��ه، منطقه ای با اقتصاد 
پویا و متنوع اس��ت و توانس��ته با تلفیق سنت 
و توانایی یادگیری تجربیات گذشته، آینده ای 
موف��ق و ق��وی را در بازار جه��ان و اروپا به 

دست آورد.
و  توس��عه  جدی��د،  اقتص��اد  هم اکن��ون 
پیش��رفت، جایگزین تغییرات صنعتی گذشته 
شده است و دسترسی مستقیم و بی واسطه به 
منطقه غرب اروپا و ش��مال آن بازار خوبی را 

برای آن ایجاد کرده است.
 شمال فرانسه، مکانی مناسب و درجه یک 
برای سرمایه گذاری های خارجی است. منطقه 
ش��مال فرانسه با وجود نیروهای متخصص و 
تحصیل کرده به مکانی بسیار مناسب از لحاظ 
صنعتی به ویژه صنعت خودروس��ازی، تبدیل 

شده است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 30 درصد 
درآمد صادرات نفت به صندوق توس��عه ملی 
تعل��ق دارد و ق��رار اس��ت ب��رای حمایت از 
سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و توسعه 

بخش های زیربنایی اختصاص یابد.
 ب���ه گ�زارش واح���د م�رک�زی خ�ب��ر 
سید ش��مس الدین حس��ینی در حاشیه دیدار 
رئی��س مجلس آفریق��ای جنوب��ی در گفتگو 
ب��ا خبرنگاران گف��ت: صندوق توس��عه ملی 
ش��خصیت حقوقی است اما حس��اب ذخیره 
ارزی فقط یک حساب است که تحت مدیریت 

هیأت امنای بانک مرکزی اداره می شود.
وی اف��زود: براس��اس پیش بین��ی برنامه 
پنجم توس��عه حمایت از سرمایه گذاری های 
بخش غیردولتی و توسعه این بخش مهمترین 

اولویت این صندوق است.
حسینی درباره قانون هدفمندکردن یارانه ها 
گف��ت: این قان��ون برنامه میان مدت اس��ت و 
اصالحات قیمتی در این قانون براساس برنامه 
زمان بندی ش��ده در پنج سال اجرا می شود اما 
برنامه ابعاد گس��ترده ای دارد و نباید فکر کنیم 
که اجرای آن محدود به زمان است بلکه قانون 

اصالح ساختار اقتصاد ایران است.

وزیر اقتصاد درباره گزارش بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول از نرخ رشد اقتصادی 
کش��ورمان افزود: برآوردهای بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول از نرخ رشد اقتصادی 
کشورمان مثبت است و نشان می دهد تبعات 
و اثرات منفی بحران اقتصادی در ایران بسیار 

پایین است.
حس��ینی گف��ت: از آنج��ا ک��ه جمهوری 
اس��المی ایران روابط تجاری و اقتصادی خود 
را به ارتباط کش��ورهای بح��ران خیز محدود 
نکرده اس��ت این مسأله کش��ورمان را از آثار 

منفی بحران اقتصادی مصون نگه داشت.
وی افزود: هرکدام از کش��ورهای ایران و 
آفریقای جنوبی به تنهایی حدود 150 میلیارد 
دالر ب��ا جهان خارج مبادل��ه تجاری دارند که 

کافی نیست.
وزیر اقتصاد مبادالت کش��ورمان را بدون 
در نظ��ر گرفتن مب��ادالت نفتی در جهان 120 
میلی��ون دالر اع��الم کرد و گف��ت: این اعداد 
با ظرفیت های اقتصادی و صنعتی دوکش��ور 
تناسبی ندارد و قرار است دو کشور با تشکیل 
کمیسیون مشترک اقتصادی و سرمایه گذاری 

سطح مبادالت خود را افزایش دهند.

صنعت خودروی فرانسه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تجديد آگهی مناقصه )نوبت دوم(  

ــماره 1130/ ش مورخ  ــه ش ــتناد مصوب ــورزوق باس ــهرداری خ ش
ــورای اسالمی شهر در نظر دارد عملیات نازک کاری  88/1/29 ش
ــار 2/000/000/000 ریال از محل  ــهرداری با اعتب ــاختمان ش س

اعتبارات شهرداری را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

قیصری - شهردار خورزوق

متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 88/11/15 
جهت دریافت مدارک مناقصه به شهرداری خورزوق مراجعه نمایند. 

حمایت صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

توسعه سوئیچ مرکز 
شهید قندی کاشان

و  ارتباط��ی  تس��هیالت  ایج��اد  راس��تای  در 
پاس��خگویی به نیاز شهروندان، توس��عه سوئیچ و 
کافوی نوری با ظرفیت 7 هزار و 100 ش��ماره و با 
اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال در 
مرکز شهید قندی کاشان انجام شد. مهندس سلطانی 
مدی��ر نظ��ارت و آزمایش و تحویل سیس��تم های 
مخابرات��ی با بیان این مطلب گف��ت: با راه اندازی 
این س��وئیچ که ش��امل 3040 پورت مشترک تلفن 
عادی، 64 پورت مشترک تلفن همگانی، 56 پورت 
مشترک تلفن ISDN )سرویس های تقویت کننده 
ش��بکه دیجیتال( و 4064 پورت مشترک تلفن 5/2 
V اس��ت، واگذای تلفن در ای��ن مرکز همچنان به 
روز خواه��د بود. الزم به ذکر اس��ت این مرکز هم 
اکنون 37 هزار و 500 ظرفیت دارد که از این تعداد 
29 هزار و 500 ش��ماره مش��غول به کار هس��تند. 
شهرس��تان کاش��ان هم اکنون ب��ا 64 مرکز تلفن و 
سایت تلفن روس��تایی، 178 هزار تلفن منصوبه و 
137 هزار تلفن مش��غول به کار دارد. ضریب نفوذ 

تلفن ثابت شهرستان هم اکنون 43 درصد است. 

هوای
 چهارمحال و بختیاری
10 تا 15 درجه سردتر 

می شود

هواشناس��ی  کل  اداره  مس��ئول  کارش��ناس 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: با عب��ور یک توده 
بارش زا پیش بیینی می شود دمای هوای استان 10 
الی 15 درجه سانتیگراد در اواخر هفته کاهش یابد. 
مهران چراغ پور درگفتگو ب��ا زاینده رود افزود: با 
بررسی نقشه های پیش یابی، یک سامانه بارشی که 
از شرق دریای مدیترانه شکل گرفته است از اواخر 

روز یکشنبه هوای استان را تحت تأثیر قرار داد.
وی گفت: ب��ا پیش بینی انجام ش��ده، احتمال 
آبگرفتگی معابر در شهرس��تانهای جنوب شرقی و 
اختالل در محورهای ارتباطی برفگیر و سخت گذر 

استان دور از انتظار نیست.

اقدامات انجام شده در 
اداره مخابرات نجف آباد

مرکز اش��ن، ریموت مرکز دهق شد. همچنین 
مس��یر ارتباطی روس��تاهای خون��داب، علی آباد، 
خیرآباد و دماب بر روی مراکز دهق برگردان شد و 
با تجهیز این مراکز به سیستم NO.7 امکان نمایش 

شماره های بین شهری برای مشترکان فراهم شد.
همچنی��ن انجام عملیات توس��عه و برگردان و 
به روز رس��انی واگذاری تلفن در مرکز ویالشهر، 
نص��ب و راه ان��دازی سیس��تم DECT در مراکز 
مخابراتی امیرآباد، یزدانش��هر، ویالشهر و جوزدان 
و نصب س��ه دستگاه DLC در س��طح شهرستان
 نجف آباد و امیرآباد از دیگر اقدامات انجام ش��ده 

در اداره مخابرات شهرستان نجف آباد است.

راه اندازی یک سایت 
WLI-GSM در 
شهرستان برخوار

یک سایت WLI-GSM روستای شاپورآباد 
راه اندازی ش��د. با این اقدام امکان واگذاری تلفن 
ثابت به متقاضیان فراهم ش��د ضمن آنکه رومینگ 
تلفن همراه در این روستا فعال و مشکل آنتن دهی 

نیز برطرف شد.

افزایش لینک بین مراکز 
زیباشهر و شهید زینلی

8 لین��ک ارتباط��ی بین مرکز زیباش��هر و مرکز 
تلفن ش��هید زینلی مبارکه برقرار ش��د. با این اقدام 
ع��الوه بر افزایش رضایتمندی مش��ترکین تلفن در 
بخ��ش گرکن جنوبی امکان تغیی��ر وضعیت مراکز 
ش��هرک صنعتی و دهس��رخ به صورت ریموت و 
امکان برقراری سرویس نمایشگر بین شهری فراهم 

شده است.
اجرای طرح ریموت 

همچنی��ن با اجرای طرح ریم��وت مرکز تلفن 
ش��هرک صنعتی سه راهی مبارکه از مرکز زیباشهر، 
ام��کان مدیریت س��وئیچ ب��ه ص��ورت متمرکز و
به��ره من��دی مش��ترکین از س��رویس نمایش��گر 

بین شهری فراهم شد.

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری( اصفهان

کاشان

کاشان

اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: ب��ا 
ه��دف تس��ریع در رون��د کاره��ا، 
بس��یاری از اختیارات اس��تاندار به 
فرمانداران تفویض ش��ده اس��ت. به 
گ��زارش ایرنا، دکت��ر »علیرضا ذاکر 
اصفهانی« در جلس��ه شورای اداری 
اس��تان اصفهان افزود: این اختیارات 
در مواق��ع مقتض��ی و در چارچوب 
قانونی تعیین شده مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. وی با اش��اره به فرا 
رس��یدن دهه فجر گف��ت: مدیران و 
مسئولین دستگاه ها در دهه فجر به 
صورت ویژه با خانواده معظم شهدا 
و جانبازان حاضر در آسایش��گاه ها 
دی��دار می کنند. اس��تاندار اصفهان 
ضمن یادآوری فرازهایی از سخنان 
اخی��ر مقام معظم رهب��ری در جمع 
شوراهای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
کش��ور گف��ت: راهپیمای��ی های��ی 
همچون 22 بهمن با همه عظمتی که 
دارند امری متعارف قلمداد می شوند 
مردمی همچون  ولی حرکت ه��ای 

راهپیمای��ی نه��م دی ماه امس��ال یا 
صحنه ای که بیس��ت و سوم تیرماه 
س��ال 78 رخ داد از اتفاقات کم نظیر 
ب��ود. وی همچنین اقتدار و عملکرد 
مس��ئولین انتظامی امنیتی اس��تان را 
مثب��ت ارزیابی ک��رد و با اش��اره به 
استمرار هوشیاری آنان از تالش های 

صورت گرفته تقدیر کرد.
کرد:  اع��الم  اصفهان  اس��تاندار 

ب��ا همکاری اس��تانداری و اداره کل 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی امس��ال 
بخشی از جشنواره بین المللی فیلم 
فجر برای اولین بار در استان اصفهان 
برگزار خواهد شد که استقبال از این 
جشنواره سبب استمرار حضور آن در 
اصفهان طی سال های آتی می شود. 
وی گف��ت: از هم��ه دس��تگاهها و 
ارگان ه��ا می خواهیم تمام ظرفیت 

و ت��وان خوی��ش را ب��رای اجرای 
وظایف ح��وزه مس��ئولیت خود به 
کار برده چنانچه با محدودیتی روبه 
رو هستند، مراتب را به استانداری، 
وزارتخان��ه مربوط��ه و نماین��دگان 

مجلس اطالع دهند.
اصفهان خاطرنش��ان  اس��تاندار 
س��اخت: از حضور سرمایه گذاران 
در استان استقبال کرده و مانع سوق 
پی��دا کردن آنان به خارج از اس��تان 
خواهیم شد زیرا آنچه بیش از همه 
در س��فرهای شهرستانی خودنمایی 
می کرد مش��کل اش��تغال بود. وی 
در پای��ان با اش��اره به اب��الغ طرح 
هدفمند ک��ردن یارانه ها به مدیران 
گفت: مدیران بای��د ضمن پرهیز از 
صحبت ه��ای آکادمیک و پیچیده با 
استفاده از زبان عامیانه سطح اطالع 
مردم از دالی��ل و نتایج اجرای این 
ط��رح را ارتقا داده و بس��تر فکری 
جامع��ه را برای اج��رای آن فراهم 

سازند.

ف�رم�ان��دار ش��ه�رک�رد م�رکز 
گفت:  بخت�ی�اری  و  چه��ارمح��ال 
بهره ب��رداری از 375 طرح عمرانی، 
آموزشی، صنعتی، مسکن، کشاورزی 
و خدمات��ی در دس��ت اجرا س��بب 
حرکت شهرس��تان به سمت توسعه 
زمانی��ان  س��عید  س��ید  می ش��ود، 
درگفتگو ب��ا زاین��ده رود افزود: از 
مجم��وع 275میلیارد ریال اعتبارات 
امس��ال تاکنون بالغ بر 200 میلیارد 
ریال آن جذب و هزینه ش��ده است 
و برای به��ره برداری از این طرحها 
ب��ه 500 میلی��اد ریال اعتب��ار دیگر 
نیاز اس��ت. وی جذب 70درصدی 
اعتبارطرحه��ای عمرانی امس��ال را 
یک حرک��ت و گام ارزنده عمرانی 
دانست و افزود: این شهرستان به برکت 
انقالب اس��المی به عنوان یک الگوی 
خوب برای توسعه محسوب می شود.

وی احداث کارخانجات بزرگ 
صنعتی نظیر س��یمان، ط��رح ورق 

خودرو و صدها طرح کوچک زود بازده 
دیگر را زمینه ساز توسعه شهرستان 

دانس��ت و افزود: حدود 70 درصد 
اعتب��ارات زودب��ازده چهارمحال و 
بختی��اری در این شهرس��تان جذب 

شد.
وی به توجه دولت نهم به توسعه این 
شهرستان اشاره کرد و گفت: بهره برداری 
از طرحهای بیمارستان کاشانی، تونل 
رخ، چهارخط��ه ک��ردن ورودیه��ای 
شهرکرد از مسیر سامان - فرخشهر به 
گردنه رخ و باغ بهادران و صدها طرح 
عمرانی دیگر زمینه ساز توسعه بیش 

از پیش این شهرستان شده است.
وی به توسعه باغات منطقه اشاره 
کرد و افزود: در محدوده سامان سطح 
باغ��ات ب��ه 12 هزار هکتار رس��یده 
و طرحه��ای بزرگ دیگ��ری نیز در 
دس��ت احداث و بهره برداری است 
که این وضعیت نویدبخش توس��عه 

کشاورزی و اقتصادی منطقه است.

مدیری��ت  فراکس��یون  رئی��س 
ش��هری مجلس ش��ورای اس��المی 
برداش��ت  گف��ت: مش��کل مصوبه  
مس��تقیم از صندوق ذخی��ره ارزی 
برای مترو حل شدنی است و مدیران 

شهری در این زمینه نگران نباشند.
به گزارش فارس، محمد حسین 
مقیمی افزود: طرح برداشت مستقیم 
از صن��دوق ذخیره ارزی برای مترو 
در مجل��س با رأی قاطع به تصویب 

رس��ید که این اقدام گامی جدی در 
راستای توسعه قطار شهری و اتفاقی 

مهم در کشور است.
وی بیان داشت: با تصویب این 
طرح قرار شد یک  میلیارد دالر برای 
ش��هر تهران، 700میلیون دالر برای 
کالنشهرها و 300 میلیون دالر برای 
اجرایی کردن طرح های جامع حمل و نقل 

اختصاص یابد.
مدیری��ت  فراکس��یون  رئی��س 

شهری مجلس ش��ورای اسالمی به 
بازگش��ت الیحه اختصاص بودجه 
به مترو از ش��ورای نگهبان اش��اره 
کرد واظهار داش��ت: شورای نگهبان 
پس از مطالعه، این الیحه را مشمول 
ایراداتی دانست که ایرادات مذکور 
در کمیس��یون مربوطه بررس��ی شد 
و پس از تأیید مج��دد بار دیگر در 
صحن علنی مجلس مطرح می شود.

وی ادام��ه داد: راهکارهای��ی در 

مورد ای��رادات الیحه مذکور مد نظر 
داریم تا اشکال وارد شده را رفع کنیم 

و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
مدیری��ت  فراکس��یون  رئی��س 
ش��هری مجلس ش��ورای اس��المی 
خطاب ب��ه مدیران ش��هری گفت: 
نس��بت به تخصی��ص نهای��ی این 
بودجه امیدوار باش��ند و مجلس هم 
نهایت سعی خود را در این مورد به 

کار می گیرد.

مسئول ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
کاشان گفت: حرم مطهر امام خمینی)ره( همزمان با 
آغاز جشنهای سی و یکمین سال پیروزی انقالب 
اسالمی و ورود ایشان به میهن، توسط بسیجیان 
این شهرستان غبارروبی و عطرافشانی می شود. 
غالمرضا عبدالرحیمی در گفتگو با ایرنا، این اقدام 
را افتخاری برای بسیجیان کاشان دانست و افزود: 
امسال نیز همچون س��الهای گذشته غبارروبی و 
عطرافش��انی حرم امام توسط بسیجیان کاشان به 
نمایندگی از بسیجیان کشور با گالب ناب قمصر 
کاش��ان انجام می گیرد. وی خاطرنش��ان کرد: به 
این منظ��ور کاروان 150 نفره خواهران و برادران 
بسیجی به همراه جمعی از مسئوالن این شهرستان 
با سه دستگاه اتوبوس، یازدهم بهمن ماه عازم حرم 
مطهر بنیانگذار جمهوری اس��المی خواهند شد. 

وی همچنین برگزاری رژه موتوری از محل گلزار 
شهدا تا میدان امام کاشان و برگزاری نماز وحدت 
همزمان با س��الروز ورود امام به میهن در روز 12 
بهمن ماه را از دیگ�ر ب�رنام�ه های پیش بینی شده 
روز آغازی��ن دهه مبارک فجر در این شهرس��تان 

عنوان کرد. 

ش��هردار دهاقان گفت: پروژه پیاده رو سازی 
ای��ن شهرس��تان رو به پایان اس��ت. به گزارش 
فارس، شهاب ثابت راس��خ در بازدید از پروژه 
پیاده رو س��ازی در دهاقان اظهار داش��ت: یکی 
از مهم ترین مشکالت مطرح شده پیرامون زیبا 
س��ازی و استاندارد سازی معابر، پیاده رو سازی 
بوده اس��ت که هم اکنون پروژه آن در حال اجرا 
اس��ت. وی با اش��اره به حج��م عملیاتی پروژه 
پیاده رو س��ازی افزود: مرحله اولیه در عملیاتی 
ک��ردن این پروژه، قالب های پیاده روس��ازی دو 
طرف خیابان شهید موسوی از میدان دفاع مقدس 
تا سه راهی خیابان ش��ریعتی با سنگ کریستال 
طرح دار و تخریب موزائیک فرش های قدیمی 
و حم��ل آن و زیرس��ازی پیاده روها برای انجام 
سنگ فرش بود. شهردار دهاقان بیان داشت: در 
مرحله دوم پیاده رو سازی محوطه ضلع جنوبی 

شهرداری دهاقان با بتن درجا توسط واحد امانی 
به مس��احت 2 ه��زار و 500 متر مربع عملیاتی 
شد. ثابت راس��خ تصریح کرد: در مرحله سوم 
پیاده رو س��ازی خیابان ش��هید میرباقری فرد به 
مساحت یک هزار مترمربع و خیابان شهید علیان 
عطا آباد به مس��احت یک هزار و 200 مترمربع 
با همکاری همشهریان و یاری مردم انجام شد. 
وی ادام��ه داد: در مرحله آخر محوطه س��ازی و 
پیاده رو س��ازی و س��اماندهی پارک روبه روی 
فرمانداری به مساحت حدود 400 مترمربع انجام 
شد. شهردار دهاقان با اشاره به اینکه پیمانکاری 
این پروژه توسط شرکت اندیشه سبز صفاهان با 
کارفرمایی شهرداری دهاقان انجام گرفته است، 
اضاف��ه کرد: تاکنون 50 میلی��ون تومان از محل 
اعتب��ارات عمرانی ش��هرداری دهاقان در پروژه 

پیاده رو سازی هزینه شده است.

نمایندگان یک شرکت واگن سازی چینی از 
امکانات فنی و تجهیزات ایستگاهی قطار شهری 

اصفهان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اسالمی 
ش��هر اصفهان، 2 تن از مدیران فنی و مهندس��ی 
یک ش��رکت معتبر واگن س��ازی مترو از کشور 
چین، پس از بازدید از امکانات فنی و تجهیزات 
ایستگاهی قطار شهری اصفهان، پیرامون ساخت 
واگن های متروی این کالنشهر با مهندس عباس 

حاج رسولیها دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که مدیرعامل و معاونان سازمان 
قطار شهری اصفهان نیز حضور داشتند پیرامون 
نوع واگن، مراحل س��اخت و ظرفیت تولید این 

شرکت مذاکراتی صورت گرفت.
گفتنی است با اتمام عملیات احداث تونلها و 
ریل گذاری خط شمال - جنوب متروی اصفهان 
با انعقاد قرارداد ساخت واگنها و ورود آن به ناوگان 
حمل و نقل عمومی، بخش عمده ای از مشکالت 
ترافیکی و آلودگی هوای کالنش��هر اصفهان رفع 

خواهد شد.

اقام��ه  س��تاد  داوران  هی��أت 
نماز اس��تان، ب��ه اس��تناد اظهارنامه 
و مس��تندات ارس��الی و گزارشهای 
نظارتی،  س��ازمان بهزیس��تی استان 
اصفهان را به علت تالش در جهت 
اقامه نماز مطلوب و ترویج و توسعه 
فرهنگ نماز شایسته تقدیر دانسته و 
به همین منظور لوح سپاسی به مدیر 

کل سازمان بهزیستی اهدا کرد.

ه��زار ط��رح خودکفای��ی ویژه 
پوشش  زیر  خانواده های  ف�رزندان 
کمیت��ه ام���داد امام خمینی اس��تان 
اصفه��ان ده��ه مبارک فج��ر افتتاح 
می ش��ود. مدیرکل کمیته امداد این 
اس��تان گف��ت: در این ده���ه، 50 
واحد مس��کونی با بیش از 7 میلیارد 
و 500 میلی��ون ری��ال هزینه ب�رای 
م�ددج�وی��ان زی��ر پوش��ش و دو 
ساختمان اداری در منطقه یک و پنج 

شهر اصفهان افتتاح می شود.
محمدجواد صدق با بیان اینکه 
از 8 بهمن تا 17 اسفند، بن نقدی و 
غیرنقدی به ارزش120 میلیارد ریال 
به 300 هزار نفر پرداخت می ش��ود، 
اف��زود: از این تع��داد 194 هزار نفر 
زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی 
استان و بقیه گروههای آسیب پذیر 
جامعه هس��تند ک��ه در ای��ن مرکز 

پرونده دارند.

وی گف��ت: اه��دای 500 کمک 
هزین��ه جهیزی��ه ب��ه نوعروس��ان و 
خدمات رسانی به 500 کودک کمتر از 
6 سال دچار سوء تغذیه در مجموع 
با بیش از 600 میلی��ون ریال هزینه، 
برگزاری همایش ویژه دانش��جویان 
نخبه و اهدای هدی��ه به300 خانوار 
دارای بیمار صعب العالج از برنامه های 
کمیته امداد امام خمینی این استان در 

ایام دهه فجر است.

در دفتر مطالعات و آموزش نیروی انس��انی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه دوره آموزش 
آش��نایی با قوانین و مقررات حاکم بر اسناد مالی 
تعه��دآور ویژه کارکنان ح��وزه اداری و مالی به 

مدت 8 ساعت برگزار شد.
مس��عود گودرزی معاون دانشجویی واحد 
و مدیر این دوره گفت: امروزه اس��تفاده از اسناد 
مال��ی تعه��دآور از جمله برات، چک و س��فته، 
یک��ی از مهمترین ابزارهای نق��ل و انتقال وجه 
میان اقشار مختلف جامعه است که در این میان 
اعضای هیأت علمی و کارکنان دانش��گاه نیز از 
استفاده کنندگان آن هس��تند. لذا آشنایی نسبت 
ب��ه قوانین و مقررات حاکم ب��ر صدور آن امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر اس��ت و در این دوره 

از تدریس آقای مبشری وکیل پایه یک دادگستری 
بهره گرفته شد.

ایشان افزود: از شرکت کنندگان انتظار می رود 
پس از گذراندن این دوره: 1 – اسناد مالی تعهدآور 
را بشناسند 2 – کلیه اسناد مالی را تعریف و انواع 
آن را نام ببرند 3 – با چک، سفته و برات به عنوان 
برخی از اسناد مالی مهم که بیشتر مورد استفاده قرار 
می گیرند، آشنایی یابند 4 – با دوره های مختلف 
قانونگذاری در خصوص این اسناد مالی آشنا شوند 
5 – نحوه صحیح تنظیم چک، س��فته و برات را 
فراگیرن��د 6 – ان��واع ضمانت نامه ه��ای اجرای 
صدور چک بالمحل را بیاموزند 7 – انواع جرائم و 
راهکارهای عملی جلوگیری از استفاده نادرست از 

اسناد مالی تعهدآور را بدانند.

نشس��ت بررس��ی، همفک��ری و هماهنگی 
س��اماندهی مش��اغل طرح احیای میدان عتیق به 
همت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 

شهرداری اصفهان برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان، جلسه هماهنگی مشاغل 
پروژه فرهنگی - تاریخی طرح احیای میدان عتیق 
با هدف مشارکت و همفکری کلیه عوامل درگیر 
طرح توسط سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان و با حضور رئیس مجمع 
امور صنفی شهرستان اصفهان، رؤسای بیش از 14 
اتحادیه فعال در منطقه با همکاری معاونت های 
شهرس��ازی و معماری، حمل و نقل و ترافیک و 

معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان و دیگر 
س��ازمانهای مرتبط با موضوع ساماندهی مشاغل 

منطقه عتیق برگزار شد.
مدیرعامل س��ازمان میادین می��وه و تره بار 
شهرداری اصفهان اظهار امیدواری کرد: با همکاری 
ش��هرداری و اصناف طرح س��اماندهی مشاغل 
ش��هری در تمام ش��هر اصفهان اجرا می شود تا 
شاهد دستیابی به شهری برخوردار از محیط های 
کس��ب و کار مطلوب و بهره ور مشاغل شهری، 
با رعایت ش��اخص های توسعه پایدار و منطبق 
بر هویت اس��المی و ایرانی که همان چشم انداز 
سازمان است، باشیم.گفتنی است اصناف، خواستار 

تداوم این جلسات به صورت تخصصی شدند.

دهاقان

مبارکه

اصفهان

استاندار اصفهان:

بسياری از اختيارات مديريت عالی استان اصفهان 
به فرمانداران تفويض شد

حرم امام خمینی)ره( توسط بسیجیان 
کاشان عطر افشانی می شود

مذاکرات اولیه انعقاد قرارداد
 خرید واگن متروی اصفهان

کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر 
اسناد مالی تعهد آور در واحد مبارکه

با همت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری صورت گرفت ؛
برگزاری نشست هماهنگی ساماندهی

 مشاغل میدان عتیق

اصفهان

دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی که در نخس��تین سفر 
شهرس��تانی خود به شهرس��تان فریدونشهر سفر 
کرده بود با اشاره به اهمیت اجرای طرح نیمه تمام 
فاضالب این شهر، قول داد تا در مالقات آینده خود 
ب��ا وزیر نیرو، موضوع ردیف دار ش��دن فاضالب 

فریدونشهر را پیگیری کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز 
به مصوبه دومین سفر هیأت دولت به استان اصفهان 
مبنی بر ردیف دار ش��دن طرح فاضالب شهرهای 
حوض��ه آبریز زاینده رود گفت: ردیف دار ش��دن 
طرح فاضالب فریدونشهر، همواره به عنوان اولویت 
نخس��ت این شرکت مطرح بوده است و رایزنی با 

وزارت نیرو جهت تحقق این امر در س��ال جاری 
همچنان ادامه دارد.

عملیات اجرایی طرح فاضالب فریدونشهر از سال 
1384 آغاز شده و تاکنون با اختصاص بیش از 10 
میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر ریاست 
جمهوری و اعتبارات استانی نزدیک به 9 کیلومتر 
از خط اصلی انتقال فاضالب اجرا ش��ده و زمینی 
به وس��عت 19 هکتار جهت احداث تصفیه خانه 

فاضالب تملک شده است.
برای اجرای این طرح که تاکنون 12 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته بالغ بر 150 میلیارد ریال اعتبار مورد 
نیاز است. مهندس سید محمدرضا فخرایی در بخش 

دیگری از س��خنانش به وضعیت طرح آبرس��انی 
به ش��هرک صنعتی فریدونشهر اشاره کرد و افزود: 
عملیات اجرایی این طرح شامل احداث مخزن دو 
ه��زار مترمکعبی و اجرای 9 کیلومتر خط انتقال از 
مهرماه س��ال گذشته آغاز شده ولی به دلیل برخی 

اختالفات محلی، اجرای آن متوقف شده است.
مدیرعامل آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان ابراز 
امیدواری کرد با همراهی مردم و حمایت مسئوالن، 
به ویژه معاونت برنامه ریزی و راهبردی استانداری، 
هر چه زودتر عملیات اجرایی این طرح که عالوه بر 
شهرک صنعتی فریدونشهر، مشکل تأمین آب شهر 

برف انبار را نیز برطرف می کند، آغاز شود.

تأکید مشترک استاندار و مدیرعامل آب و فاضالب  
استان اصفهان بر ردیف دار شدن طرح فاضالب فریدونشهر

فریدونشهر

شهرکرد

شهرکرد

نجف آباد

برخوار

مبارکه

فرماندار شهرکرد:
طرحهای در دست اجرا در آینده سبب جهش اقتصادی شهرکرد می شود

پروژه پیاده رو سازی دهاقان رو به پایان است 

تقدیر وی ژه ستاد 
اقامه نماز از 

بهزیستی اصفهان

هزار طرح خودکفایی کمیته امداد آماده بهره برداری 
در استان اصفهان

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس :
مشکل برداشت مستقیم از صندوق ذخیره ارزی حل شدنی است 

اصفهان

اصفهاناصفهان

اصفهان
درخشش آب و فاضالب استان اصفهان در 
سومین همایش ملی صنعت آب و فاضالب 

تع��داد 15 مقاله ارس��الی از طرف آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان در سومین همایش 

ملی صنعت آب و فاضالب پذیرفته شد. 
در این همایش ملی که با رویکرد اصالح 
الگوی مصرف برگزار خواهد شد، 13 مقاله از 
طرف کارکنان و دو مقاله از طرف دانشجویان 
مورد حمایت ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به صورت س��خنرانی و پوس��تر ارائه 
خواهد شد که در مجموع نزدیک به 6 درصد 

کل مقاالت این همایش را شامل می شود.
از ط��رف دیگر 10 درصد از 60 مقاله ای 
که در این همایش به صورت س��خنرانی ارائه 
خواهد ش��د، مربوط به کارکنان شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان است.
اضافه می ش��ود کس��ب ای��ن موفقیت، 
نتیجه بسترس��ازی مناسب و حمایت شرکت 
از فعالیت ه��ای علم��ی_ تحقیقاتی در قالب

 آیین نامه های داخلی است.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
سه شنبه 6 بهمن ماه 1388 / 10 صفر 1431                 4Tuesday 26 January 2010    شهرستان ها
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افقی:
1 – گذران معیشت زندگی – اولین فضانورد جهان 

از شوروی سابق 
2 – مخترع زیردریایی در سال 1956 – چندین سال 

– مرغ خوشبختی 
3 – اسب سیاه و سفید – خوار و بار – نوعی زنگ 

قا لی 
4 – میوه – دشمنان – نوعی انگور بسیار شیرین 

5 – شهری در وسط – اعتبار فرنگی 
6 – استمالت – نخستین قوم ایرانی – انبار کشتی

7 – ش��بیه و نظیر – فیلم ایرج قادری – بخش��ی از 
کرمان

8 – زن س��ادات – راحت الحلقوم – لیک – نوعی 
ساعت

9 – س��نت های فولکلوریک هر شهر و هر قوم – 
زیانکار – طغیانگر و فیلم رابرت آلدریچ 

10 – شهر فستیوال فیلم در فرانسه – رهایی – نوعی 
ماه

11 – جای عکس – به هدر رفته
12 – ساو – آهو – درخت جدول 

13 – دندانپزشک – نوعی سال و نوعی تلسکوپ – 
ماهی بی قید و بند 

کت��اب  بی خانم��ان و آواره –  عقی��ده –   – 14
شاتوبریان 

15 – دو ماه در سال – اختراع توماس الوا ادیسون.
عمودی:

1 – شهر کرد نشین ایران – محروم – قلب ایتالیا
2 – عزیزتری��ن عزیز شماس��ت – تکی��ه دادن – 

سرشماری 
3 – برگردان موجی – نرمی کردن – فیلم آنتونی مان 

با بازی چارلتون هستون و استیفن بوید 
4 – هویدا – بستر 

5 – بعضی از نمکها دارند – دوس��تان – مش��هور 
خاص و عام 

6 – خالق کتابهای ارژنگ و شاپورگان که هرمز پسر 
ش��اهپور او را به دار آویخت – ضعف و سستی – 

نه من و نه تو
7 – می��وه قابل خ��وردن – لحظه به لحظ��ه – آوا

8 – کاری خداپس��ندانه و از سفارش��های موالیمان 
علی )ع( – شما و مخلص – عدد ماه – بانی تلگراف

9 – رمه – برانگیختن – امضای سریع 
10 – فریاد شکسته در گلو – در آجیل جویید – قلب 

مازندران 
11 – کاش��ف چهار ماه مش��تری – کتاب فدریکو 

گارسیالورکا – نام آذری
12 – زمانها – استانها

13 – لم و فن – خاکروبه – رودی در سردشت 
14 – طرف راس��ت – خون آلود – مخترع دوربین 

سه بعدی سینما
15 – نصف نامه – بازیکن تیم ملی فرانسه و مهاجم 

بارسلونا – چرم خام.
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اشاره
در ای��ن مقال��ه ضمن آش��نایی خوانن��دگان با 
مفه��وم خودکش��ی از طریق معرف��ی اصطالحات 
رایج خودکش��ی، به توضی��ح درباره افس��انه ها و 
واقعیت ه��ای مربوط به خودکش��ی می پردازد؛ چه 
بس��ا این تصورات نادرس��ت، اغلب مانع کمک به 

افراد در معرض خطر می شوند.
تعریف مفاهیم مربوط به خودکشی

ه��ر چن��د مطالعات خودکش��ی، معموالً س��ه 
پدیده ی مهم: افکار خودکش��ی، اقدام به خودکشی 
و خودکشی موفق را بررسی می کنند، نظر به اینکه 
در دهه گذش��ته تفکیک اصطالح��ات کاربردی و 
پژوهش��ی در خودکش��ی گرایی، منجر به سنجش 
دقیق ت��ر این حوزه در کار بالین��ی و افزایش توجه 
روزاف��زون ب��ه حیطه های دیگر خودکش��ی )مانند 
پیش��گیری و درمان( ش��ده اس��ت، در این بخش 
م��روری گذرا بر اصطالحات رایج خودکش��ی، بر 
اساس بازنگری متون علمی مربوط و به منظور فهم 

بیشتر »خودکشی گرایی« صورت می پذیرد:
1- اندیشه یا افکار خودکشی

این اصطالح، توصیف کننده  اش��خاصی است که 
به لحاظ فکری و به ش��کل نش��خوار ذهنی با مفاهیم 
خودکش��ی، مرگ و بی ارزش بودن زندگی درگیرند، 
هر چند هنوز اقدامی برای از میان بردن خود صورت 
نداده اند. ارزیابی افکار خودکشی گرایانه و رفتارهایی 
ک��ه ممک��ن اس��ت متعاق��ب آن ص��ورت پذیرد، 
حوزه ای اس��ت که برای تمام��ی درمانگران بالینی 
اهمی��ت حیاتی دارد و کوتاه��ی در پرداختن به آن 
با خطرات بس��یاری همراه گش��ته و عواقب وخیم 
و غم انگیزی را می تواند به دنبال داش��ته باش��د. به 
گفته  »ون هرینگن« )2001( گذر از فکر خودکشی 
به نقش��ه کش��یدن، در 32 درصد افراد دارای فکر 
خودکش��ی و گذر از نقشه کش��ی به اقدام، در 72 
درصد افراد دارای نقشه خودکشی صورت می گیرد، 
در نتیج��ه 24 درص��د افرادی که فکر خودکش��ی 
را گ��زارش می کنند، در نهایت به س��وی اقدام به 
خودکشی می روند. افکار خودکشی با واکنش های 
ناکارآم��د به اس��ترس، نظیر مصرف ال��کل و مواد 
مخدر، درگیری با والدی��ن، فرار از منزل و بدبینی 
به آین��ده، رابطه نزدیکی داش��ته و خود یک عامل 
خطر برای خودکش��ی موفق محس��وب می شوند. 
وجود افکار خودکش��ی محوری��ت انجام برخی از 
پژوهش ها بوده است. برای نمونه در مطالعه »فیلد 
دیگو« و »س��اندرز« )2001( میزان افکار خودکشی 
در جوانان با میانگین س��نی 17/2 سال، 18 درصد 

گزارش شد.
در یکی از بررس��ی های اخی���ر ای�رانی نیز ک�ه 
ب��ه منظ�ور بررس��ی فراوانی افکار خودکش���ی در 
دان��ش آموزان دبیرس��تانی شهرس��تان آبدانان ایالم 
انجام گرفت، مشخص شد 41 درصد دانش آموزان 
مدارس متوسطه این شهرستان دارای افکار خودکشی 
هس��تند. بنابراین افکار خودکشی ش��یوع باالیی در 
افراد می تواند داشته باشد و به طور کلی از مطالعات 
مختلف، چنین برآورد می شود که افکار خودکشی، 
حتی در جمعی��ت غیربالینی )جمعی��ت عادی( در 
حدود 40 تا بیش از 80 درصد افراد می تواند وجود 
داشته باش��د. همچنین افکار خودکش��ی در تمامی 
گروه های سنی دیده می ش��ود و باالترین میزان این 
افکار در اختالل افس��ردگی ش��دید است. به عالوه 
فکر خودکش��ی پدیده راکدی نیست و ممکن است 
با گذش��ت زمان کاهش یا افزایش یاب��د. به عالوه 
ویژگی های نوجوانانی که اقدام به خودکشی می کنند 
و آنهایی که خودکش��ی موفق دارند، مشابه است و 
حدود یک سوم کس��انی که از خودکشی می میرند، 

سابقه اقدام به خودکشی دارند.
2- ژست خودکشی

»کس��لر« )2006( ژس��ت خودکشی را اقدام به 
رفتارهای خود آسیب رس��ان تعریف کرده اس��ت 
ک��ه با هدف برق��راری ارتباط ب��ا دیگران صورت 
می گیرد. این ارتباط معیوب معموالً با هدف جلب 

توجه دیگران و دس��تیابی به اهداف خاصی بوده و 
قصد واقعی برای کشتن خود در آن وجود ندارد.

3- تهدید به خودکشی
تهدید به خودکشی، ش��امل نشانه های شفاهی 
یا رفتاری حاکی از آس��یب زدن به خود توسط فرد 
اس��ت. معموالً انگیزه و تش��خیص ش��دت تهدید 
خودکشی با اهمیت است و باید جدی گرفته شود. 
تهدید به خودکش��ی، ابزاری است که فرد آن را به 
کار می گی��رد تا ای��ن مطلب را به دیگ��ران ابراز و 
تفهیم کند که احتمال وقوع عمل خودکشی گرایانه 
یا س��ایر رفتارهای مرتبط با خودکشی برای وی در 
آینده  نزدیک وجود دارد. بسیاری از پژوهش ها دال 
بر آن است که عمل خودکشی نوعی کمک خواهی 
و بیانگر شرایط فردی یا اجتماعی فرد درگیر است 
که قادر به تحمل آن نبوده و یا در مقابل آن نسبت 
به دیگران آسیب پذیرتر است. تهدید به خودکشی 
می توان��د اهمیت��ی براب��ر با اق��دام به خودکش��ی 
داش��ته باشد. پژوهش ها نش��ان داده اند، 80 درصد 
اش��خاصی که اقدام به خودکشی می کنند به نحوی 
دیگران را از تصمیم خودآگاه می س��ازند. در واقع 
صحبت بیمار پیرامون خودکش��ی، می تواند نوعی 
درخواست کمک و آخرین نش��انه در پیشروی به 
س��وی خودکشی قلمداد شود، به طوری که از نظر 
»اشنایدمن«، از هر ده نفر اقدام کننده به خودکشی، 
8 نفر قبل از کش��تن خود، هشدار روشنی مبنی بر 

قصد خود ابراز می کنند.
4- اقدام به خودکشی

اقدام به خودکش��ی عملی عمدی محسوب و 
به منظور خاتمه بخش��یدن به زندگی خود تعریف 
می شود که منجر به مرگ نشده است. این اصطالح 
زمانی به کار برده می ش��ود که اقدام به خودکش��ی 
انجام می گیرد اما منجر به مرگ نمی شود و معموالً 
توصیف کننده  کس��انی اس��ت که در کش��تن خود 
مطمئن نبوده و نس��بت به آن تردید دارند. اقدام به 
خودکش��ی بیشتر به منظور رسیدن به هدفی خاص 
انجام می شود. بنابراین ممکن است این افراد زمینه 
را به گونه ای فراهم سازند که نجات یابند، هرچند 
در برخی موارد ممکن اس��ت فریاد رس��ی وجود 
نداش��ته باش��د. در همین زمینه »کس��لر« )2006( 
معتقد است، در ارزیابی رفتارهای خودکشی گرایانه 
تم�ایز میان اینکه در ارتک�اب به رفت�ار خطرن�اک 
و تهدید کننده، هدف فرد، مردن است یا نه، بسیار 
ضروری اس��ت. افرادی که واقعًا نیت مردن دارند، 
در اقدام��ات مرگ آورت��ری به »خ��ود جراحتی« 
درگیر می شوند و با احتمال بیشتری خواهند مرد، 
در حالی که اقدام کنندگان، احتمال بیش��تری دارد 
که از مرگ ناشی از آن رهایی یابند. هر چند تمایل 
واقعی فرد اقدام کننده به مرگ همیشه صفر نیست 
و ممکن اس��ت همواره سطوحی از آرزوی خاتمه 

دادن به زندگی اش را تجربه کند.
این واقعیت که افرادی که اقدام به خودکش��ی 
می کنند، بیشتر از شیوه های کم خطرتر برای آسیب 
به خود اس��تفاده می کنند، ش��واهدی است مبنی بر 
اینکه آنان واقعًا قصد کش��تن خ��ود را ندارند و یا 
اغلب مبت��ال به اختالالت روانی ب��وده و قضاوت 
و ش��ناخت آنها دچار مشکل شده است. این افراد 
عمدتًا در سنین نوجوانی و ابتدای جوانی هستند و 
انگیزه اصلی آنها تغییر در موقعیت اس��ت. با توجه 
به ای��ن امر و نیز اینکه در ح��دود نیمی از افرادی 
که دس��ت به خودکش��ی می زنند حداقل یک اقدام 
به خودکش��ی قبلی داشته اند، می توان چنین نتیجه 
گرفت که اقدام به خودکش��ی، مشکل جدی روانی 
و در عین حال مش��کلی اس��ت که تأثیرات عمیق 
اجتماعی و خانوادگی داشته و خطر خودکشی کامل 
)موفق( را باال می برد. برخی از پژوهش��گران اقدام 
به خودکش��ی را شامل هر نوع رفتار خود جراحتی 
یا غفل��ت از حفظ جان، صرف نظر از اینکه هدف 
شخص مرگ باشد یا نه، تعریف کرده اند، درحالی 
که برخی دیگر چارچوبی برای تمایز، میان داشتن 
یا نداش��تن قصد مردن و همچنین استفاده از ابزار 

مهل��ک در تفکی��ک م��رگ از خودکش��ی در نظر 
گرفته اند. همچنین تصمیم برای اقدام به خودکشی 
ممکن اس��ت تکانشی و بدون اندیشیدن قبلی بوده 

یا نتیجه نشخوار ذهنی طوالنی باشد.
5- خودکشی کامل

خودکش��ی کامل یا خودکش��ی موفق، به معنی 
عمل کش��تن خویش و پایان دادن موفق به زندگی 
است. خودکشی کامل در سنین زیر 12 سال بسیار 
ن�ادر اس���ت. کودک خ�ردس��ال از ط�رح  ری�زی 
واقع گرایانه خودکش��ی و انجام آن ناتوان اس��ت. 
به نظر می رس��د ناپختگی شناختی، نقش محافظتی 
در مقابل خودکشی کودکانی دارد که آرزوی مرگ 
می کنند. شواهد تحقیقی نشان می دهند بیش از 90 
درصد کسانی که ارتکاب به خودکشی موفقیت آمیز 
داش��ته اند، هنگام مرگ دارای یک اختالل روانی یا 
سوء مصرف مواد هستند. همچنین به نظر می رسد 
دسترسی به وس��ایل متفاوت خودکشی با توجه به 
میزان مهلک بودن آنها می تواند نقش تعیین کننده ای 

در خودکشی موفقیت آمیز داشته باشد.
سایرعوامل مرتبط با خودکشی موفق عبارتند از: 
تنها زندگی ک��ردن، مصرف داروهای روان گردان، 
دس��تگیری به خاطر سوء مصرف دارو و الکل. این 
یافته ها با عوامل خطر شناخته شده برای خودکشی 
نیز همس��و هس��تند )س��ازمان جهانی بهداش��ت، 
2000(. با این همه حتی در خودکش��ی های موفق 
ممکن است اقدام به اعمال خطرناک واقعًا به قصد 

مرگ نباشد.
6- میثاق خودکشی

میثاق خودکش��ی، به معنی عهد و پیمانی است 
ک��ه دو یا چند نفر با ه��م می بندند تا در یک زمان 
و در یک م��کان به زندگی خوی��ش خاتمه دهند. 
این نوع پیمان های خودکشی نادر هستند. اما گاهی 
به دلیل نزدیکی عاطفی افراد، عش��ق های افسانه ای 
)مانن��د وجود موان��ع و مخالفت در وصال دختر و 
پس��ر جوانی که به ش��دت دلباخته  یکدیگرند( یا 
مرام و مسلکی )خودکش��ی های آرمانی و عقیدتی 
که نمونه هایی از آن در آلمان، روس��یه و اسپانیا در 
گذشته دیده شده( و یا در نتیجه  عدم دست یابی به 
خواس��ته های خویش، همچنین هنگامی که حیثیت 
یا آبروی فرد در معرض خطر است دیده می شود.

7- خودکشی های تقلیدی
تمایل نوجوانان آشفته، به تقلید از خودکشی های 
مشهور »سندرم ورتر« نامیده شده است. این مفهوم 
از نام قهرمان داس��تان »رنج های ورت��ر جوان« اثر 
»گوته« گرفته ش��ده است که در آن قهرمان داستان 
خودکش��ی می کند. تقلید ممکن اس��ت نقش��ی در 
زمان اقدام به خودکش��ی در نوجوانان آس��یب پذیر 
داش��ته باشد اما به نظر نمی رس��د میزان خودکشی 
با مواجهه بیش��تر با اخبار خودکش��ی در رسانه ها 

افزایش یابد.
8- خودکشی گروهی

خودکشی گروهی ش��امل کشتن دسته جمعی 
خویش��تن اس��ت که اغلب در بره��ه ای از زمان و 
منطق��ه ای محدود انجام می ش��ود. هم��ان گونه که 
در تعریف پیمان خودکش��ی آم��د، گاهی دو نفر یا 
تعداد بیشتری، به دالیلی تصمیم می گیرند به شکل 
گروه��ی و همزمان به زندگی خ��ود خاتمه دهند. 
مثاًل بی��ش از 900 نفر از پیروان »آیین جیم جونز« 
در س��ال 1978 خودکش��ی دس��ته جمعی کردند. 
خودکشی های دسته جمعی و گروهی کمتر از یک 
درصد تمام خودکش��ی های گزارش شده را شامل 

می شوند.
افسانه ها و واقعیت ها درباره  خودکشی

نب��ود دانش کافی درباره  رفتارهای خودکش��ی 
گرایانه، بد فهمی های بسیاری را در مورد خودکشی 
ب��ه وجود آورده اس��ت. از آنجا ک��ه این تصورات 
نادرس��ت درباره  خودکش��ی، اغلب مانع کمک به 
افراد در معرض خطر می ش��ود، فهرستی از آنها در 

زیر ارائه شده است:
1- »اف��رادی که درب��اره  خودکش��ی صحبت 
می کنند، ب��ه آن اقدام نمی کنند«، در حالی که نتایج 
پژوهش ها حاکی از آن است که بیش از سه چهارم 
کس��انی که به زندگی خود پای��ان می دهند، قبل از 
ارت��کاب، در خص��وص برنامه یا نقش��ه  خود، چه 
ب��ه عنوان فری��اد کمک خواهی و چه با گوش��ه و 
کنایه صحبت کرده اند. به عنوان مثال، ممکن است 
هش��دار فرد در این زمینه ب��ا گفتن جمالتی مانند: 
جهان بدون او بهت��ر خواهد بود، یا زندگی ارزش 

زیستن ندارد، بروز داده شود.
2- »تنه��ا افراد ی��ک طبقه  خاص خودکش��ی 

می کنند«، واقعیت این اس��ت که افراد با هر پایگاه 
اقتص��ادی– اجتماعی در معرض خطر خودکش��ی 

قرار دارند.
3- »عضویت در گروه مذهبی خاصی، پیش بینی 
کننده برای ممانعت از اقدام به خودکش��ی است«، 
این تصور اش��تباه اس��ت. حتی ممنوعیت ش��دید 
کاتولیک ها برای خودکشی مانع از آن نمی شود که 
آنها کمتر اقدام به خودکشی کنند. گرچه افرادی که 
پایبندی به باورهای مذهبی خاصی ندارند، بیش��تر 

در معرض اقدام به خودکشی هستند.
4- »تم��ام اف��رادی که دس��ت به خودکش��ی 
می زنند الزامًا افس��رده هس��تند«، این باور به وسیله  
ش��واهد تجربی حمایت نشده است. بنابراین نباید 
فقدان عالئم افس��ردگی در ف��رد منجر به غفلت از 

خطر خودکشی در وی شود.
5- »علت اصلی اقدام به خودکشی روان پریشی 
است«، در حالی که مطالعات نشان داده اند بسیاری 
از افرادی که رفتار خودکشی گرایانه دارند، همچنان 

تماس خود با واقعیت را حفظ کرده اند.
6- »بهب��ودی حالت ه��ای خلق��ی، احتم��ال 
خودکشی را کاهش می دهد«، در حالی که احتمال 
خطر خودکش��ی در افراد بهبود یافته، به ویژه افراد 
افس��رده پس از بهبودی، نه تنه��ا کاهش نمی یابد، 
بلک��ه به دلی��ل افزایش انرژی، توانای��ی در اجرای 

نقشه های خودکشی نیز باال می رود.
7- »افراد خودکش��ی گ��را واقعًا خواهان مرگ 
هس��تند«، این مفهوم نیز اسطوره است. همان گونه 
که »اش��نایدمن« نیز بیان کرده است، اقدام کنندگان 
به خودکش��ی، درباره مرگ خود اغلب احس��اس 
دوگان��ه ای دارند. همچنین بس��یاری از افرادی که 
بحران خودکشی را پش��ت سر گذاشته اند از اینکه 

زنده مانده اند، خوشحال و سپاسگزارند.
8- »افکار خودکش��ی گرایان��ه فراوانی اندکی 
دارن��د«، مطالع��ات مختلف خط بط��الن بر چنین 
ادعای��ی کش��یده اس��ت. ای��ن مطالعات روش��ن 
کرده اند اندیش��ه های خودکشی گرایانه هم در میان 
جمعیت ه��ای بالینی و هم در می��ان جمعیت های 
غیربالین��ی، فراوانی قابل توجهی می توانند داش��ته 

باشند.
9- »پرس��ش از اف��راد درباره  افکار یا نقش��ه های 
خودکشی خطرناک بوده و باید از آن اجتناب کرد«، این 
عقیده نیز اشتباه است و در تمامی موارد افکار، طرح ها یا 
نقشه های خودکشی در افراد باید به شکل دقیق اما با در 

نظر داشتن فنون ارزیابی و مواجهه بررسی شود.
10- »ه�مه  اف�رادی که ب�ا وس��ایل س���اده و 
ک��م خطرتر اقدام به خودکش��ی می کنند در مورد 
کش��تن خود جدی نیس��تند«، در حال��ی که بعضی 
از افراد ممکن اس��ت درب��اره  آناتومی بدن و میزان 
مورد نیاز مصرف قرص، س��م و... اطالعات کافی 
نداش��ته باشند. بنابراین الزم است تمامی نشانگرها 

و نشانگان، جدی گرفته شوند.
11- »وق��وع خودکش��ی تنه��ا منحص��ر ب��ه 
جمعیت ه��ای بالینی ی��ا اف�راد دارای مش���کالت 

روان شناختی شدید است«، هرچند در اغلب موارد 
این وضعیت مصداق دارد، اما نس��بت قابل قبولی از 
افرادی که اقدام به خودکشی موفقیت آمیز داشته اند، 

از تشخیص روانپزشکی برخوردار نبوده اند.
12- »فرد خودکش��ی گرا برای همیشه مستعد 
خودکش��ی خواهد ب��ود«، واقعیت این اس��ت که 
گرای��ش فرد خودکش��ی گ��را به مرگ همیش��گی 
نیس��ت، بلکه در دوره  زمانی محدودی این تمایل 
ممکن اس��ت ادامه یابد. هر چند احتمال برگش��ت 
ای��ن افکار وجود دارد اما در هر صورت وقوع آنها 

دوره ای است.
13- »تهدی��د به خودکش��ی در جوانان جدی 
نیس��ت«، در حالی ک��ه خطر خودکش��ی در مورد 
جوان��ان نیز کام��اًل ج��دی و نیازمن��د مداخالت 
تخصصی اس��ت بنابراین هرگز نبای��د تصور کرد 
این تهدیدات، امری طبیعی برای گروه سنی خاص 

است و به آنها جامه  عمل پوشانده نمی شود.
14- »اش��خاصی که اقدام به خودکش��ی داشته 
و از آن جان س��الم به  در برده اند بس��یار خطرناک 
هس��تند«، هر چن��د اقدام گذش��ته به خودکش��ی 
بزرگتری��ن پیش بینی  کننده  اقدام های بعدی اس��ت 
و چنی��ن اف��رادی در مع��رض خطر بیش��تر برای 
خودکش��ی ق��رار دارند اما این مس��أله ب��ه معنای 

قطعیت خودکشی در آنها نیست.
15- »وقتی فردی تصمی��م جدی برای خاتمه 
بخش��یدن به زندگی اش بگی��رد، منصرف کردن او 
ناممکن اس��ت«، در حالی که شواهد نشان می دهد 
حمایت ه��ای مناس��ب، داروه��ا و روان درمانی ها، 
می توانن��د با کمک به خروج ف��رد از دوره  محدود 

این بحران، مؤثر باشند.
16- »در تمام��ی موارد، خودکش��ی به ش��کل 
تکانشی و ناگهانی رخ می دهد«، هر چند در برخی 
بیماری ه��ا مانند اختالل ش��خصیت م��رزی، این 
وضعیت به چشم می خورد، در بیشتر خودکشی ها، 
هش��دارهای قبلی و نقشه کشی برای از میان بردن 
خود وج��ود دارد و می توان خطر خودکش���ی را 

پیش بینی و از آن پیشگیری به عمل آورد.
17-»ف��ردی که اق��دام به خودکش��ی می کند، 
چنانچه با مداخله  ش��خصی دیگر روبه رو شود که 
قصد دارد وی را منصرف س��ازد، عصبانی شده و 
مقاوم��ت می کند«، واقعیت این اس��ت که اگر چه 
ممکن اس��ت افراد خودکش��ی گرا در مرحله اول 
از پذی��رش کمک امتناع ک��رده و در مقابل هر نوع 
مداخله ای از خود مقاومت نش��ان دهند، در نهایت 
اغل��ب آنها آمادگی خود را برای گرفتن کمک های 
حرفه ای یا غیرحرفه ای نش��ان داده و سرانجام نیز 
ممک��ن اس��ت قدردانی خود را از ای��ن حمایت ها 

ابراز کنند.
18- »خودکش��ی در خانواده ها به شکل ارثی روی 
می دهد«، این افسانه نیز حقیقت ندارد چرا که خودکشی 
الگوی��ی فردی اس��ت که می تواند چند وجهی باش��د 
)یعن��ی تحت تأثیر عوامل مختلف و ن��ه فقط ارث و 

خصوصیات خانوادگی رخ دهد(.
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 خودکشی
 )اصطالحات، افسانه ها و واقعيت ها(

مقام��ات دول��ت ژاپ��ن گفتن��د، زمی��ن لرزه 
پنج و نیم دهم ریش��تری دیروز که بخش جنوبی 
ژاپن را لرزاند هیچ گونه تلفات یا خس��اراتی در 
برنداش��ته و هش��داری برای وقوع سونامی نبوده 
اس��ت. براس��اس گزارش��ات، زمین لرزه دیروز 
ساعت 4:15 به وقت محلی )7:15 جی ام تی( در 

عمق 58 کیلومتری زیر سطح دریا در فاصله 104 
کیلومتری جنوب ش��رقی جزیره کیوشو در منطقه 

کاجوشیمای ژاپن به وقوع پیوسته است.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، در حدود 20 
درص��د از قوی ترین زمی��ن لرزه های جهان، در 

ژاپن به وقوع می پیوندد.

نف��وذ روز افزون مواد مخ��در و قرص های 
روان گردان به جامعه عربس��تان س��عودی نه تنها 
س��بب افزایش جرم و جنایت های فجیع در این 
کش��ور شده اس��ت بلکه نگرانی شدید مقام های 

عربستانی را به دنبال داشته است.
به نوش��ته روزنامه عرب نیوز چاپ عربستان 
سعودی؛ دکتر رجب بریزالی رئیس بخش مرکزی 
روانشناس��ی در طائف عربستان اعالم کرد: رخنه 
کردن مواد مخدر در جامعه این کش��ور و استفاده 
اف��راد از قرص های روان گردان س��بب افزایش 
خش��ونت های داخلی و جنایات کم س��ابقه در 
عربستان شده است. وی می گوید: در بیش از 70 
درصد از جنایاتی نظیر قتل و آزار جنس��ی که در 

جامعه عربستان شکل می گیرد و اخیراً در بخش 
مرکزی روانشناس��ی طائف نیز به ثبت می رس��د 
ب��ه دلیل اعتیاد به مواد مخدر اس��ت. دکتر رجب 
بریزالی با اب��راز نگرانی ش��دید از وضع موجود 
گفت اخیراً به موردی برخورد کرده است که پدر 
خان��واده در اثر اعتیاد به مواد مخدر و از دس��ت 
دادن ه��وش و حواس خود باره��ا و بارها دختر 
پنج س��اله اش را مورد اذیت و آزار قرار می داده 

است.
دکت��ر رج��ب بریزال��ی در نمون��ه دیگ��ری 
می گوید: یک دختر 18 س��اله که توسط مادرش 
به مواد مخدر معتاد ش��ده بود خودکشی می کند 

که خوشبختانه نجات می یابد.

س��خنگوی سازمان هواپیمایی کش��وری از انتقال 
جعبه سیاه هواپیمای توپولوف 154 به تهران خبر 
داد. رض��ا جعفرزاده در گفتگو ب��ا واحد مرکزی 
خب��ر گفت: کار بازخوانی جعبه س��یاه cvr )نوار 
مکالمات خلبان( و جعبه س��یاه fdr )پارامترهای 
موتور( به زودی آغاز می ش��ود. جعفرزاده افزود: 
نتیجه و علت نهایی س��انحه پس از بررس��ی همه 
عوامل و مؤلفه ها اطالع رسانی خواهد شد. پرواز 
شماره 6437 مسیر اصفهان - مشهد توپولف 154 

متعلق به ش��رکت هواپیمایی تابان با 156 مسافر، 
2 روز پیش هنگام فرود در فرودگاه مش��هد دچار 
سانحه شد اما تلفاتی نداشت. این هواپیما ساعت 
5:35 ف��رودگاه اصفهان را به مقصد مش��هد ترک 
می کند و پیش از رس��یدن به فرودگاه مشهد دید 
خلب��ان به علت ش��رایط هوای مش��هد به حداقل 
می رسد اما خلبان هواپیما به علت داشتن بیمار بد 
حال در هواپیما، فرود اضطراری اعالم می کند و پس 

از آن هواپیما هنگام فرود دچار سانحه می شود.

در پی س��انحه س��قوط هواپیم��ای بویینگ 737 
ای�رالین���ز در  اتیوپ��ی  ش���رکت ه�واپیم�ای��ی 
آب ه�ای لبن�ان، این ش��رکت فوراً ب�ازرس���انی 
را به منظور تش��خیص علت ای��ن حادثه به لبنان 

فرستاد.
ش��رکت هواپیمایی اتیوپی ایرالینز در بیانیه ای که 
در پایگاه اینترنتی این ش��رکت منتش��ر شد اعالم 
کرد: این ش��رکت با تأسف س��انحه غمبار پرواز
 ای تی- 409 را که دوشنبه کمی پس از برخاستن 
از ف��رودگاه بی��ن المللی بی��روت روی داد تأیید 
می کند، گروهی از بازرسان این شرکت در محل 

حاضر شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، شرکت هواپیمایی 
اتیوپی ایرالینز افزود: 90 نفر شامل 82 مسافر و 8 

خدمه پروازی در این هواپیما بودند.
ارتش لبنان، نیروی دریایی و نیروه�ای ص�لحب�ان 
س���ازمان مل�ل مس��تق�ر در لبن��ان در عملی�ات 
جس��تج�و برای یافت�ن اجس���اد س�رن�شینی�ان و 

الشه این هواپیما مشارکت دارند. 
در پی این س��انحه، س��عد حریری نخست وزیر 
لبنان، در این کشور یک روز عزای عمومی اعالم 

کرد.

انتقال جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده 
به تهران

اتیوپی برای تشخیص علت سقوط هواپیما، به 
لبنان بازرس فرستاد

زمین لرزه پنج و نیم ریشتری ژاپن تلفاتی
 در بر نداشته است 

شیوع مصرف مواد مخدر باعث افزایش جرم و 
جنایت در عربستان شده است

حوادث

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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رازهایی که خانمها هیچ گاه برای همسرانشان آشکار نمی کنند

ــری - جوانی ش��اید یکی از  ــارا جعف س
مهمترین و س��ازنده ترین دوره های زندگی 
عمر هر انس��انی باش��د، جوانی فرصتی است 
که انس��انها رشد کنند، س��ازندگی در عرصه 
فردی، خانوادگی و اجتماعی و می توان گفت 

سرمایه های هر جامعه هستند.
در کشور ما نیز سعی بر آن شده که برای 
دوران جوانی یک س��ری آموزه ه��ا و تعلیم 
و تربیته��ای خاص��ی در نظر گرفته ش��ود که 
جوانان بهتر بتوانند به ش��ناخت خود و محیط 
اطراف و مسائلی که در این دوره با آن مواجه 

می شوند بپردازند.
در گذش��ته های دور خانواده نقش خیلی 
مهمی را در تربی��ت جوانان ایفا می کرد ولی 
با گذش��ت زمان و با آغ��از دوره صنعتی نهاد 
خانواده نیز متحول ش��د و می توان گفت هم 
خان��واده و ه��م جامعه هر دو ب��ه یک میزان 
در رش��د و تربیت و س��ازندگی جوانان تأثیر 

داشتند.
البته باید گفت با پیشرفت دنیای امروز و 
وارد شدن در دنیای مجازی زندگی ها تحولی 
عظیمی داشتند و همچنین ایده و نگاه جوانان 
به زندگی و مسائل مختلف تغییر اساسی کرد 
به طوری که مشارکت عمومی جوانان در همه 
عرصه های زندگی و مسائل اجتماعی از قبیل 
سیاس��ت، فرهنگ، اجتم��اع و اقتصاد به طور 

عینی دیده می شود.
خان��واده نی��ز همچ��ون باق��ی نهادهای 
اجتماعی از پیچیدگی های خاصی برخوردار 
اس��ت و در عی��ن ح��ال تقریبًا هم��ه جوامع 
تحوالت و تغییراتی را در س��اخت بیرونی و 
درون��ی آن تجربه کرده اند. ولی این تغییرات 
گویا در خانواده امروز چندان خوشایند نبوده 
و از آن آرامش��ی که س��ابق در خانواده وجود 
داشته اس��ت خبری نیس��ت و این امر باعث 
ش��د پیچیدگی نهاد خانواده در جامعه حاضر 
بیشتر در روابط خانوادگی و چگونگی و شیوه 
س��ازگاری این نهاد با جامعه شود. همه ما از 
خانواده انتظ��ار داریم که خ��ود را یا جوانان 
خ��ود را ب��ا معی��ار آرمانهای جامع��ه حاضر 
تربیت کنند در صورتی که در این راس��تا تنها 
خانواده نیست که درگیر مسائل جوانان است 
بلکه به همان میزان هم اجتماع مسئول است. 
خانواده ب��ه عنوان نه��ادی اجتماعی در کلیه 
جوامع وجود دارد و گرچه سازمان و ساختار 
آن ممکن اس��ت در جوامع مختلف گوناگون 
باشد و تفاوت های زیادی داشته باشند باز هم 
اصول و اجزای تشکیل دهنده آن همگی یکی 
اس��ت و در عصر دگرگونی ه��ا و تحواللت 
مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی در جامعه، خانواده نیز دستخوش یک 
سری تغییرها می شود و بر اثر تغییر خانواده، 
جوانان نیز تغیی��ر می کنند که این روند ثابت 
نیست و در هر جامعه مطابق اصول آن جامعه 

رفتار می شود.
یک��ی از موضوعاتی که ای��ن روزها باید 
توجه داش��ت بحث روابط والدین با جوانان 
اس��ت. خان��واده ب��ه عن��وان یک نه��اد مهم 
اجتماعی، س��اختار و س��ازمانی دارد که باید 
آن را طب��ق اصول��ی که برای آن تعیین ش��ده 
اس��ت اجرا کرد و بای��د در نظر گرفت که هر 
خانواده ش��یوه خ��اص خود را ب��رای تربیت 
جوان��ان دارن��د. به تعبی��ر بعض��ی از جامعه 
شناس��ان نظارت ش��دید والدین ب��ر انتخاب 
دوست توس��ط فرزندان کاهش یافته و سایر 
مکانیزم ه��ای اجتماعی وارد عمل ش��ده اند 
که مهمترین آنها عبارت است از: اصل کنترل 
توس��ط محی��ط. هر چن��د کم��اکان می توان 
مالحظات س��نتی را در برخورد جنس��یتی با 

فرزندان کم و بیش مشاهده کرد اما این مسأله 
ب��ا ورود جوانان در عرصه جامعه، حضور در 
دانشگاه و محیط های اجتماعی و کاری کمتر 
شده است و خانواده عرصه را برای پیشرفت 

و حضور جوانان در جامعه باز گذاشته اند.
لنس��کی در کتاب »س��یر جوامع بشری« 
تغیی��رات در دنیای ام��روز را چنین توصیف 
می کند: »ش��گفت انگیزترین روی��داد دنیای 

امروز سرعت بی سابقه تغییرات است.
 هیچ گاه در زمان های گذش��ته ش��رایط 
زندگی گروههای وس��یعی از جوامع بش��ری 
با چنین س��رعتی دس��تخوش دگرگونی نبوده 
است. تمام جوامع بش��ری و تمام زمینه های 
تجربیات انس��انی ب��ا این تغییرات پرش��تاب 
درگیرن��د. باید گف��ت تح��والت و تغییرات 
تاریخی باعث شده است تغییرات اجتماعی و 
خانوادگی نیز صورت گیرد و این مسأله باعث 
می ش��ود که ش��کاف بین نس��ل ها و فاصله 
طبقات اجتماعی نیز صورت گیرد که س��بب 
می ش��ود وظیفه خانواده درخصوص رشد و 

تربیت جوانان بسیار پیچیده می شود.«
تبعیت دوره جوانی از عوامل اجتماعی و 
تبعات اجتماعی این دوره به نحوی از اهمیت 
و ارزش برخوردار است که فرانک و کورتوئل 
در تعریف جوانی چنین اظهار داشته اند: »جوانی 
برخالف نوجوانی یک مفهوم اجتماعی است 
که مبنای روان شناختی ندارد. جوانی دوره ای 
از شبه وابس��تگی تعریف شده است که افراد 
جوان قبل از اعطای وضعیت بزرگسالی از آن 
گذر می کنند. از لح��اظ تاریخی و اجتماعی 
متغیر اس��ت زیرا کس��ب وضعیت بزرگسال 
مس��تقل به هنجاره��ای اجتماعی و ش��رایط 
اقتصادی و خط مش��ی های اجتماعی بستگی 

دارد.«
در کش��ور ما نیز هم به جوانان و مس��ائل 
آن خیل��ی اهمی��ت داده می ش��ود، هم اینکه 
تحقیقات و مطالعاتی در این مورد انجام شده 
اس��ت و با اینکه مطالع��ات اجتماعی از نظر 
زمانی متأخر و از نظر گستردگی و تنوع نسبت 
به کش��ورهای اروپایی و آمریکایی محدود و 
معدود است ولی با این وجود مقایسه با دیگر 
موضوع��ات اجتماع��ی، فرهنگ��ی، مطالعات 

خانواده پر تعداد است.
در خاتم��ه می ت��وان گفت خان��واده به 
عن��وان ی��ک نهاد مهم، س��اختاری به ش��مار 
می آید که مؤلفه های مختلف و به هم مرتبط 
آن را ش��کل می دهد و همانطور که لنس��کی 
گفته است، ش��گفت انگیزترین رویداد دنیای 
امروز سرعت بی سابقه تغییرات است. روابط 
والدی��ن، رواب��ط فرزندان با والدی��ن، روابط 
اجتماعی فرزندان، دوران تجرد فرزندان همه 
اینها دستخوش تغییراتی ش��ده اند که وظیفه 
اصلی خانواده تطیبق دادن جوانان با ش��رایط 
روز اس��ت و به همین دلیل خانواده همچنان 
یکی از مؤثرترین عاملی اس��ت که ارزش ها، 
نگرش ها و رفتار فرزندان و جوانان را شکل 

می دهد.
خاطر نشان می سازیم تغییرات اجتماعی 
نی��ز ب��ر فراین��د گ��ذار از دوره نوجوانی به 
جوانی، تأثیر اصلی داش��ته اس��ت و الزامات 
ج��دی و روزافزون آموزش حرفه ای موجب 

طوالنی تر شدن دوره آموزش می شود.
در آخر می توان گفت خانواده و اجتماع 
در یک راستا قرار دارند و هرکدام در جایگاه 
خود نقش مهمی را در حضور جوانان در همه 
عرصه های مختلف ایف��ا می کنند و هرکدام 
از این نهادها وظیفه س��نگین و خطیری را بر 
عهده دارند ک��ه امیدواریم هرکدام در جایگاه 

خود بتواند بهترین باشند.

برخورداری از سالمت، حق همه انسان ها است 
به ویژه برای زنان که در تأمین بهداش��ت و سالمت 
جامعه نقش مؤثرتر و مهمت��ری از مردان عهده دار 
هس��تند، آمارها نش��ان می دهد 30 درصد از زنان 
بین 15 تا 49 ساله دچار کم خونی هستند یا کمبود 
ی��د در زنان ایرانی دو برابر مردان اس��ت. این نتایج 
گواه بر این اس��ت که تأمین سالمت زنان نسبت به 
مردان بسیار مشکل تر است، عواملی نظیر تبعیض، 
فرصتهای نابرابر اقتصادی، شغلی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی، عدم دسترسی به آموزش مناسب و کافی، 
به ویژه نداشتن سواد بهداشتی، مهمترین موانع تحقق 
س��المت زنان کشور را تش��کیل می دهند. با آنکه 
آمار، حاکی از طول عمر بیشتر زنان نسبت به مردان 
است ولی کیفیت زندگی آنان به گونه ای جدی و با 
مشکل همراه است که زنان به نسبت بیش از مردان 
دچار عوارض حاد، شرایط مزمن و معلولیت های 
طوالنی م��دت و کوتاه مدت می ش��وند، چنانچه 
این مش��کالت و مشکالتی اعم از سوء تغذیه، کار 
طاقت فرسا، زایمان های مکرر و دیگر مسائل فرهنگی 
و اجتماعی مؤثر بر سالمت آنها نادیده انگاشته شود، 
سالمت خانواده آنان در کنار سالمت خودشان آسیب 
خواهد دید لذا برنامه ریزی و انجام اقدامات عملی 
در جهت تأمین و ارتقای سالمت زنان با رویکردی 
جنسیتی و ایجاد فرصتهای برابر برای آنها، راهکار 
منطقی برای حل معضالت بهداشتی سالمتی زنان 
اس��ت.بخش زیادی از ای��ن اقدامات و برنامه ها به 
عهده وزارت بهداش��ت و درمان خواهد بود. دکتر 
منیره رنجبر نوازی، مش��اور وزیر بهداشت در امور 
زن��ان در این باره می گوی��د: با توجه به نقش مؤثر 
زنان در انجام مس��ئولیت تأمین بهداشت و سالمت 
خانواده و جامعه و با توجه به آمار 32 میلیونی یعنی 
نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند، )30 میلیون 
نوجوان و جوان زیر 20 سال در کشور داریم که نیمی 
از آنها را دخترها )مادران فردا( تش��کیل می دهند(، 
به همین منظور براساس سیاست های کلی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر بهبود 
سالمت زنان از نظر کاهش مرگ و میر مادران حین 
زایمان، پیشگیری از معلولیت ها و بیماری ها، ارتقای 
کیفی تغذیه، تنظیم خانواده، مراقبت اطفال، بهداشت 
محیط و... ش��اخصهای بهداش��تی بهبود داش��ته و 
در نتیجه موجب بهبود سالمت زنان شده است.شاید 
مهمترین عامل مرگ و میر زنان در سالهای گذشته، 
مرگ و میر مادران ناش��ی از بارداری بوده است که 
با رشد خدمات سالمت و افزایش آگاهی بهداشتی 
زن��ان از این مس��أله، امروزه ب��ه وضعیت مطلوبی 
رس��یده ایم.تأمین س��المت از س��وی زنان تنها در 
رعایت مسائل بهداشتی نیست، تفکرات و رفتارهای 
پیشگیرانه نیز بخشی از این مسأله به حساب می آید، 
مثالً کاهش میزان باروری عمومی از 3/8 در س��ال 
72 به 1/9 در س��ال 81 گواه بر این است که جامعه 
زنان ما نس��بت به مسائل کالن سالمت نیز مطلع و 
آگاه اس��ت، در سال 82 نیز در جهت سیاست های 
بهداشت جهانی، حدود 32 میلیون نفر در گروه سنی 
5 تا 25 سال به صورت سراسری با واکسن سرخجه 
و سرخک واکسینه شدند که درصد باالیی از آنان را 
جن��س زن دربرمی گرفت. اما وضعیت زنان چه به 
لحاظ جمعیت شناسی و چه از نظر مسائل بهداشتی 
ایجاب می کند که یک طرح جامع و ملی برای بهبود 
سالمت زنان تبیین شود و دکتر رنجبر ضمن تأکید 
ای��ن حرف می گوید: در همین زمینه بودجه برنامه 

30238 تحت عنوان توسعه مشارکت های فرهنگی- 
اجتماعی زنان، به میزان 0/25درصد از بودجه وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در سطح ستاد 
و دانش��گاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی سراسر کشور با در نظر گرفتن اولویت های 
کشوری سالمت زنان در محورهای بهداشت باروری، 
بهداش��ت روان، اص��الح فرهنگ تغذی��ه، تقویت 
سازمان های غیردولتی زنان مرتبط با سالمت زنان 
و مسائل فرهنگی مؤثر بر سالمت دانشجویان دختر 
هزینه شده اس��ت. وی افزود: از مهمترین اقدامات 
مرتبط با این برنامه، طرح بهبود وضعیت بهداشت 
روان زنان در 10 استان کشور، طرح کشوری اصالح 
فرهنگ تغذیه ای دختران جوان دبیرس��تان، اجرای 
طرح بررسی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و روانی 
دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 

کشور و مداخله برای بهبود آن است.
شایان توجه است، مسائل بهداشتی زنان امروز، 
آس��یبهای خود را در حوزه بهداش��ت روانی نشان 
می دهد و میزان باالی افس��ردگی و خودکش��ی در 
زنان، طالق، زنان خیابانی و مس��ائلی از این دست 

گواه بر این مدعا است.
دفتر س��المت روان وزارت بهداش��ت در امور 
زن��ان در این باره می گوید: از طرحهای در دس��ت 
اق��دام برای ارتقای س��المت روانی زنان، طرحهای 
مداخله ای آموزش مهارت های زندگی اس��ت که 
هدف آن، بررس��ی آموزش نحوه برق��راری ارتباط 
بی��ن افراد خانواده در افزایش کیفیت زندگی و تهیه 
مدل آموزشی متناسب با فرهنگ ایرانی است که این 
طرح در استان تهران با همکاری انستیتو تحقیقات 
روانپزشکی کشور انجام می گیرد. به همین منظور 
از طرح بررسی مشکالت روانی و آموزشی و طرح 
ارتقای سطح سالمت جوانان 18 تا 25 ساله از طریق 
ارزیابی رفتارهای پرخطر و انجام مداخله مناس��ب 
برای پیشگیری از آنها در استان سیستان و بلوچستان 

خبر داد که هم اکنون در حال اجرا است.
وجود فرهنگ غالب مردس��االری در جامعه و 
خانواده، حضور بیش��تر مردان در پستهای مدیریتی 
و تصمیم گیری و وجود اهرم اقتصادی در دس��ت 
آنان، متأسفانه برنامه ریزی برای مشارکت مردان در 
عرصه سالمت نسبتاً ضعیف بود لذا اثرات نامطلوبی 
که موجب محدودیت پیشرفت در عرصه سالمت 
ما شود، بیش��تر متوجه زنان خواهد بود. از آنجا که 
در فرآیند توسعه، نیروی انسانی از ارکان اصلی است 
و زنان به عنوان نیمی از جمعیت انسانی از جایگاه 

ویژه ای برخوردارند بنابراین عدالت اجتماعی ایجاب 
می کند هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشد و همه 
اقشار جامعه از نتایج توسعه، یکسان بهره مند شوند، 
در ای��ن میان، از یک ط��رف وضعیت زنان و مردان
 ب��ه صورت متع��ادل نبوده و همواره زن��ان از نظر 
تاریخ��ی یک قدم عقب ت��ر از مردان ب��وده اند، از 
سوی دیگر نیازهای زنان و مردان متفاوت است لذا 
ضرورت نگاه جنس��یتی در برنامه ریزی ها اول به 
دلیل همین عقب ماندگی تاریخی زنان از مردان، دوم 
تفاوت در نیازها و سوم به دلیل تفاوت بیولوژیکی 

زن و مرد است.
آنچه بدیهی به نظر می رس��د، این اس��ت که 
قوانین حمایتی که با توجه به ساختار جنسیتی زنان 
و فرهن��گ بومی بتواند از حق��وق زنان دفاع کند یا 
اصالً وجود ندارد یا پشتوانه و ضمانت اجرایی ندارد. 
عالوه بر برنامه گسترش ایمن سازی که در طرحهای 
حذف کزاز نوزادی، کنترل و حذف سرخک، سندرم 
مادرزادی، س��رخجه، فلج اطفال و... اجرا ش��د، در 
خص��وص مادرانی که در مرخصی زایمان و دوران 
ش��یردهی فرزندان خود به س��ر می برند، براساس 
اصالحات ماده 5 پس از مرخصی زایمان و شیردهی 
باید در کار قبلی خود مشغول شوند و نقل و انتقال 
آنها ممنوع است، مگر اینکه خودشان تمایل به تغییر 
ش��غل یا نقل و انتقال داشته باشند. در ضمن مادران 
شیرده مش��مول ماده 6 آیین نامه نیز می توانند طی 
س��اعات مقرر کار روزانه حداکثر از یک س��اعت 
مرخصی ساعتی استفاده کنند که برحسب نیاز کودک 
این مرخصی را در 3 نوبت می توانند استفاده کنند و 
مادرانی که فرزند دوقلو یا بیشتر دارند می توانند به 
میزان 2 ساعت مرخصی شیر در روز استفاده کنند. 
برخی محققان، تغذیه نادرست را اولین عامل مؤثر 
در بیماری های زنان می دانند . دکتر سید ضیا الدین 
حسینی مظهری، رئیس انستیتو تحقیقات و صنایع 
غذایی ایران می گوی��د: گرایش به غذاهای آماده و 
انتخاب جایگزین فرنگی برای غذاهای سنتی ایرانی 
از جمله عواملی هستند که سالمت جسمانی زنان را 
تهدید می کند. البته در کنار مسأله تغذیه باید تحرک 
و بهره وری کم از آفتاب را هم در نظر گرفت که به 
مشکالت زنان دامن می زند، فقر حرکتی در دختران 
به رشد آنان آسیب می رساند، طبق آمار اعالم شده، 
سرانه فضای ورزشی دختران در مدارس 17 سانتیمتر 
است در حالی که فضای استاندارد برای این کار، 250 

سانتیمتر است.
عجیب نیست اگر بدانید قابلیت جسمانی زنان 
18 تا 26 سال ایرانی مساوی با قابلیت جسمانی زنان 

50 ساله فرانسوی برآورد شده است.
دکتر پروانه عارفی، کارشناس امر تربیت بدنی 
می گوید: فقر حرکتی در زنان که بر اثر باال رفتن سن، 
چاقی، یائسگی و کم تحرکی ایجاد می شود، پوکی 
استخوان به بار می آورد. با توجه به بهبود شاخصهای 
ذکر شده که همگی در رابطه با ارتقای سطح سالمت 
زنان است و نیز برای قوانین حمایتی در خصوص 
سالمت زنان جامعه هنوز راه بسیار زیادی در پیش 
اس��ت تا به ایده آل های ش��اخصها دس��ت یابیم، 
برنامه ریزی در جهت ارتقای س��طح سالمت زنان 
جامع��ه از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت چرا که 
س��المت 75 درصد از جامعه، یعنی زنان و فرزندان 
به طور مستقیم و سالمت 25 درصد جامعه به طور 
غیر مس��تقیم )مردان( است لذا اگر سالمت، محور 

توسعه پایدار است، زن محور سالمت است. 

بیشتر مردها زنها را انسان هایی مرموز می دانند. 
البته خانم ها هم از این وضعیت خوشحال هستند 
و احساس رضایت می کنند! اما در ذهن بیشتر آنها 
این افکار غوطه ور است: »واقعاً چه اتفاقی می افتد 
اگ��ر همه واقعیت و رازهای زندگیم را به همس��رم 
بگویم؟«،  »آیا با بیان این واقعیتها او بیشتر می تواند 
مرا درک کند؟«  از همه مهمتر اینکه »ش��اید اگر او 
حقایق را بداند، کمتر مرا س��رزنش کند.« شاید اگر 
اجازه دهید همس��رتان حداقل به صورت مختصر 
به رازهای درونی ش��ما و علت مخفی کردن آن پی 
ببرد به نفع ش��ما خواهد بود و تا حدی زیاد از این 
استرس و نگرانی خالص می شوید )البته این به نفع 
مردها نیز است چرا که داشتن یک خانم خوشحال 
و خوشرو همیشه برای آنها خوشایند تر است.(در 
اینجا به 7 مورد از مخفی کاری های خانم ها از زبان 
خودشان اشاره می کنیم که بعضی از آنها شما آقایان را 
شوک زده می کند؟ برخی دیگر را نیز خود تا حدی 
به آن مضنون بودید ولی هیچ گاه جرأت پرس��یدن 
آن را نداشتید! البته دامنه وسعت این رازهای درونی 
بس��یار گسترده تر اس��ت ولی بهتر است حداقل از 

همین 7 مورد نیز مطلع باشید:
1- بیشتر وقتها اگر جنسی بخریم فرق نمی کند 
از لباس یا دارو و... و تخفیفی روی آن بگیریم مثاًل 
20 درص��د قیمت اصلی و بدون تخفیف آن جنس 
را به همسر یا دیگران می گوییم. این تنها یک دروغ 
مصلحتی است و دلیلی ندارد حقیقت را بگوییم، »در 
بعضی خریدهای غیرضروری )لوازم آرایش و..( یک 
مقدار پ��ول آن را از کارت اعتباری و بقیه را نقدی 
پرداخت می کنم، به این صورت اس��ت که شوهرم 
دقیقاً نمی داند چقدر هزینه کردم!« خانمی 32 ساله 
که از ترس برمالشدن مخفی کاری هایش خواست 
نامش فاش نش��ود! می گوید: البته م��ا قبول داریم 
رو راستی بهتر است و مخفی کردن عادت بدی است 
اما وقتی به دردسرهای بحث هایی که در اثر گفتن 
حقیقت داستان به همسرمان پیش می آید فکر کنید 

می بینید ما حق داریم!«
2- ما هم به اندازه شما از فکر تعهد به زندگی 
هراس��ان و عصبی می ش��ویم! درست است بیشتر 
دخت��ران با رویای ازدواج با یک ش��اهزاده جذاب، 
لباس عروس��ی مجلل و زیبا و روزهای خوش بعد 
آن، بزرگ می ش��وند اما خوب ما هم انسانیم مثل 
شما مردها، وقتی تمام این رویاها تبدیل به زندگی 
با یک نفر متفاوت از رویاهایمان می شود ترس تمام 

وجودمان را می گیرد، یکی از دوس��تان من، لیدا 34 
ساله می گوید: »فکر ازدواج همیشه مرا می ترساند! 
می دانم که حس زناشویی شیرین است ولی احساس 
تسلیم شدن و از دست دادن تمام استقالل شخصیم 
در زندگی من را فل��ج می کند«، ولی خب، جالب 
اینجا است که همین لیدا وقتی ازدواج کرد، خودش 
اظهار داش��ت: »حاال که ازدواج کردم، با وجود یک 
زندگی متعهد، می بینم چطور من و همس��رم  یک 
گروه دونفری ب��ا اهداف و افکار هماهنگ را دنبال 

می کنیم و می خواهیم همین طور نیز بمانیم«
3- ش��اید ظاهراً خود را مستقل و مدرن جلوه 
دهیم ولی حقیقت این اس��ت که ما همیشه به شما 
ب��ه عنوان »یک مرد« نیاز داری��م. در این قرن جدید 
دوس��ت داریم  پا به پای مردها پیش برویم اما شما 
مردها بدانید ما در هم��ه جا می خواهیم زیر بال و 
پر مرد خود باش��یم و از ما مراقبت کنید. این رفتار 
شما از نحوه گفتن یک جمله محبت آمیز تا تعمیر 
اتومبیل، حمل چمدان های سنگین در مسافرت ها، 
کش��تن حشرات موذی که همیشه ما زنها از کشتن 
آنها می ترسیم، همگی برای ما باعث غرور و افتخار 
است و با حضور شما مردها احساس امنیت بیشتری 

می کنیم!
پریا 29 ساله چنین می گوید: »این باعث افتخار 
و غرور من است وقتی دوستان و اطرافیانم از اینکه 
شوهرم در ماشین یا منزل را اول برای من باز می کند 
یا وقتی باردار هستم چطور با احساس از من مراقبت 

می کند، تعریف می کنند.« 
4- ما همیش��ه می ترسیم که مثل مادرانمان 

باشیم.
ما به مادرانمان عشق می ورزیم و آنها را تحسین 
می کنیم، همواره ب��ه آنها به دید عزیزترین موجود 
می نگریم اما هیچ وقت دوس��ت نداریم که از زبان 
شما مردها این را بشنویم که »عین مادرت هستی!« 
این جمله تمام وجود و احشاء ما زنان را می لرزاند، 
از آن به بعد فکر می کنیم که شما به خاطر اینکه مثل 
مادرانمان هستیم با ما ازدواج کردید و حتماً بعد از 
این هم انتظار دارید مثل او کامل و بی نقص باشیم، 
خیلی وحشتناک است و این را تبدیل به موجوداتی 

حساس و عصبی می کند.
5- حسادت شما را دوست داریم اما در حد کم. 
ما زن ها همیشه از اینکه حواستان به ما باشد لذت 
می بریم و فکر می کنیم برایتان مهم هستیم. اما لطفًا 
مثل انسان های عصر حجر با ما رفتار نکنید و فکر 

نکنید که ما را به بردگی خریدید. نیلوفر 22 س��اله 
می گوید: »من ش��خصاً از خود مطمئنم و می دانم 
نسبت به شوهرم متعهد و  وفادارم، فکر اینکه او حتی 
ذره ای تص��ور خیانت از طرف من را در ذهن خود 
داشته باشد دیوانه ام می کند« شما مردها همواره این 
ح��س را دارید چرا که به طور مثال وقتی ما همکار 
خوش تیپ خود را به شما معرفی می کنیم، با ابرو 
باال دادن و قیافه گرفتن ش��خصیت او را زیر سؤال 

می برید.
6-  درست است ما زنها بیش از حد با دوستانمان 
گ��رم می گیریم اما نه آنقدر که ش��ما از این قضیه 
می ترسید، بله ما از مادرشوهرمان شکایت می کنیم، 
ی��ا اینکه چقدر تفریحات مردانه ش��ما ما را عذاب 
می دهد و حتی بهتر اس��ت بدانید راجع به مسائل 
زناشویی نیز با دوس��تانمان تبادل نظر می کنیم! اما 
خیالتان راحت باشد در مورد چیزهایی که غرور شما 
را لطمه دار می کند چیزی نمی گوییم، مسلماً یک 
سری مسائل در زندگی خیلی با ارزش تر از آن است 
که دیگران را سهیم کنیم، یکی از دوستان من اینطور 
عنوان می کند: »مطمئناً درست نیست در مورد اینکه 
چه حرفهایی بین من و همسرم موقع خواستگاری 
رد و بدل شد، یا از احساسات عاطفی بین خودمان و 
فرزندانمان چیزی به دوستانمان بگوییم، این عواطف 

و زیبایی ها تنها متعلق به خود من است .«
7- بدانید ما زنان قدر تمام کارهای شما را در 
زن�دگ�ی می دانی�م ول�ی! حقیقت این اس��ت ک�ه 
نمی توانیم ببینیم دیگر کارها را نیز انجام نمی دهید! 
به طور مثال »شوهر من واقعاً در کارهای خانه به من 
کمک می کند، خیلی خوب فرشها را جارو می کند 
اما همیشه از اینکه فراموش می کند زیر کاناپه های 

روی فرشها را هم تمیز کند دیوانه می شوم«
 ایراد گرفتن و اعتراض استعدادی است درونی 
در ما زنان که می توانیم به آنچه می خواهیم برسیم. 
مرتباً به نحوه انجام  کار در خانه از طرف شما ایراد 
می گیریم که چرا این را اینجوری تمیز کردی و... 
شاید هم همین دلیل این است که مردهای ما خیلی 

دیگر تمایلی به کمک در کارهای خانه ندارند.
م��ی توانیم با هم یک معامله دو طرفه کنیم! 
اگر ش��ما مردها وقتی ظرفها را می شویید، میز 
بوف��ه را نیز تمی��ز کنید و آش��غالها را هم جمع 
کنید، آن وقت قول می دهیم هیچ وقت از ش��ما 
ای��راد نگیری��م و همواره از ش��ما تعریف کنیم، 

موافقید؟!!

زن محور سالمت خانواده و جامعه است گلخانه مننکته

آشپزخانه من

نام فارسی: )خون سیاوشان(
Dracaena Fragrans :نام علمی

Liliaceae :نام تیره
Dragon tree :نام انگلیسی

خصوصیات: همیشه سبز، ارتفاع بین 30 سانتیمتر تا 2 
متر و از سایر دراسناها مقاوم تر است. برگها بلند و باریک با 
رگه های قرمز رنگ و ساقه های بلند است. با قطع جوانه 

انتهایی جوانه های جانبی شروع به رشد می کند.
نور: محل پر نور اما غیر مستقیم.

دما: زمس��تان )حداقل 15 درجه( و در تابس��تان 
)حداکثر 24 درجه(

آبیاری: تابستان هفته ای 2 بار و در زمستان هفته ای 
1 بار. گیاه تحمل خشکی را ندارد بنابراین زهکش گلدان 

را همیشه بازدید کنید.
غبارپاشی: هفته ای 3-2 بار با آب ولرم

خاک: پیت با خاک لیمون و خاک دراسنا ترکیبی از 1 
قسمت خاک سبک لوسی و 1 قسمت کود دامی پوسیده.

کوددهی: هر 2 هفته 1 بار با کود محلول مخصوص 
گیاهان زینتی.

ازدیاد: از اواسط تا اواخر بهار یا اوایل پاییز گرفتن 
قلمه به طول 15-10 سانتیمتر، کاشت بذر در دمای 30 
درجه، خوابانیدن شاخه ها در بهار )در طول تابستان از 

تکثیر آن اجتناب کنید(
عوارض و درمان: انتهای س��اقه پوسیده در هوای 
سرد و خشک است. برگها پژمرده می شوند که در اثر 
کمبود نور است. تمام برگها می ریزند و رشد متوقف 

می شود که در اثر هوای سرد است.
برگهای جوان ریز بوده و رشد کندی دارند که در 
اثر تغذیه مصنوعی است. لکه سوخته در برگها در اثر 
تابش مستقیم آفتاب است. حاشیه برگهای زیرین زرد و 
نوک آنها قهوه ای می شود که در اثر هوای گرم و کمبود 
آب است. برگهای زیرین سبز بوده ولی می ریزند که در 
اثر تغییرات درجه حرارت اتاق اس��ت. ایجاد لکه های 
برگ از نش��انه های مسمومیت با فلوراید است که در 
اثر استفاده از کود سوپر فسفات، آب، پرلیت و بعضی 

پیت ها رخ می دهد.
نکته: گیاهی را انتخاب کنی��د که حداقل 3 ماه از 
آخرین تعویض آن گذش��ته و ریشه پر باشد. هر سال 
گلدان را تعویض کنید حتی می توانید خاک س��طحی 

را نیز عوض کنید.

میگو پلو از جمله پلوهای مخلوطی اس��ت که در 
شهرهای جنوبی کشور خودمان نیز طبخ می شود ولی 
در اینج��ا نحوه پخت آن متفاوت بوده و به س��بک و 
سیاق اسپانیایی اس��ت؛ البته با توجه به اینکه طبخ پلو 
در کشورهای دیگر چندان با ذائقه ما هماهنگی ندارد، 
با تغییر کوچکی در دس��تور پخت، آن را خوش��مزه تر 

کرده ایم.
مواد الزم برای 4 نفر:

 2 قاشق سوپ خوری روغن
 یک عدد پیاز )خرد شود(

 2 ساقه کرفس )خرد شود(
 2 حبه سیر )خرد شود(

 یک قاشق چای خوری فلفل قرمز
 2 عدد برگ بو

 یک قاشق چای خوری پودر ارگانو یا آویشن
 4 عدد گوجه فرنگی )ریز خرد شود(

 3 پیمانه آب مرغ
 یک قاشق سوپ خوری رب گوجه فرنگی

 یک و یک دوم پیمانه برنج
 225 گرم فیله ماهی سفید )به تکه های متوسط خرد شود(

 130 گرم میگوی ریز
 نمک و فلفل سیاه به میزان الزم

 4 عدد پیازچه و 4 عدد میگوی درشت برای تزئین
طرز تهیه:

1. تابه کوچکی آماده کرده و پس از ریختن روغن 
داخل آن و قراردادن روی شعله اجاق  گاز، پیاز و کرفس 
خردش��ده را در آن سرخ کنید. سپس مواد سرخ شده را 
به قابلمه متوسطی منتقل کرده و سیر، فلفل قرمز، برگ 
بو، پودر ارگانو، گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی و آب 
مرغ را به آن اضافه کنید. در ظرف را بگذارید و به مدت

 نیم ساعت آن را روی اجاق  گاز حرارت دهید.
2. پس از طی این مدت،  برنج را همراه نمک و فلفل 
سیاه در قابلمه ریخته و نیم ساعت دیگر حرارت دهید 

تا برنج نیم پز شود.
3. در ای��ن فاصله در تابه کوچک��ی، کمی روغن 

ریخته و فیله ماهی سفید را در آن تفت دهید.
4. میگوه��ا را نیز در قابلم��ه کوچکی حاوی آب 

بریزید و همراه کمی نمک بپزید.
5. تکه های ماهی را با میگوی پخته شده روی برنج 
ریخته و در قابلمه را بگذارید تا برنج کامالً پخته و آب 

اضافی آن نیز از بین رود.
نکته1: برای دم کش��یدن برنج قراردادن دم کنی را 

روی در قابلمه فراموش نکنید.
ــه2: باتوجه به اینکه برنج این غ��ذا در اصل  نکت
به حالت دان سرو می ش��ود، برای جلوگیری از به  هم  
چس��بیدن برنج، پیش از قرار دادن دم کنی، یک چهارم 

استکان آب سرد به آن اضافه کنید.

دراسنا

میگو  پلو اسپانیایی

جوانان، خانواده و اجتماع

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(
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محرومیت عمدی برای رسیدن به دربی!

تمرینات تیم فوتبال استیل آذین تعطیل شد 

دیدارهای پرسپولیس و استقالل جمعه برگزار 
می شود

ف
مکانساعتتاریخروزتیمتیمردی

سالن پیروزی88/11/616سه شنبهدوم گروه باول گروه الف1

سالن پیروزی88/11/617/30سه شنبهدوم گروه الفاول گروه ب2

سالن پیروزی88/11/619سه شنبهدوم گروه داول گروه ج3

سالن پیروزی88/11/620/30سه شنبهدوم گروه جاول گروه د4

سالن پیروزی88/11/716چهارشنبهبرنده ردیف 2برنده ردیف 51

سالن پیروزی88/11/717/30چهارشنبهبرنده ردیف 4برنده ردیف 63

سالن پیروزی88/11/719چهارشنبهبازنده ردیف 2بازنده ردیف 71

سالن پیروزی88/11/720/30چهارشنبهبازنده ردیف 4بازنده ردیف 83

سالن بهشتی88/11/89پنجشنبه بازنده ردیف 8بازنده ردیف 97

سالن بهشتی88/11/810/30پنجشنبه برنده ردیف 8برنده ردیف 107

سالن پیروزی88/11/816/30پنجشنبه بازنده ردیف 6بازنده ردیف 115
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شادی عجیب ون گال 
و روبن سوژه خنده 

مونیخی ها شد
سرمربی هلندی تیم فوتبال بایرن مونیخ به خاطر 
ش��ادی پس از گل س��وم تیمش مقاب��ل وردبرمن 
زمین خورد و مصدوم ش��د. به گزارش فارس، در 
جریان دومی��ن روز از هفته نوزدهم بوندس لیگا و 
 زمانی که دیدار وردربرمن و بایرن مونیخ با تساوی 
2 - 2 رو به پایان بود، آرین روبن،  بازیکن هلندی 
بای��رن  برای مونیخی ها گلزنی ک��رد. در این هنگام 
او ب��رای ابراز خوش��حالی به س��رعت به س��مت 
ون گال دوید که ناخواس��ته ب��ه مربی تیمش که از 
روی نیمکت به حالت نیم خیز ش��ده بود،  برخورد 
کرد. این امر س��بب زمین خوردن س��رمربی فصل 
جاری تیم پیروز شد. وقوع این اتفاق پایان ماجرای 
ش��ادی به خاطر گل زده نبود زیرا سرمربی بایرن و 
گلزن تیمش با حرکاتی عجیب با دست و پا ، برابر 
همدیگر خوش��حالی خود را بروز دادند. با گل این 
بازیکن بایرن 3 بر 2 برنده شد و فاتحانه ورزشگاه 
ورزاشتادیون را ترک کرد اما در رختکن، ماجرایی 
که برای سرمربی و بازیکن هلندی رخ داد، موضوع 
خنده و ش��وخی اعضای تیم شد. روبن در این باره 
گفت: زمانی که مربی می خواست از روی نیمکت 
برخیزد، همه چیز به ش��کل خنده داری پیش رفت، 
به طوری که به آهس��تگی روی زمی��ن لیز خورد. 
وقوع این مس��أله باعث ش��د بازیکنان با ما شوخی 
کنند که البته چیز بدی هم نبود  زیرا وقتی تلویزیون 
داخل رختکن آن صحنه را نشان داد، همه به خنده 
افتادند. زننده گل س��وم و پیروزی بخش این دیدار 
ادام��ه داد: ب��اور کنی��د نمی خواس��تم باعث زمین 
خوردن ون گال ش��وم. او خ��ودش هم متوجه این 
نکته ش��د. فقط می خواس��تم با رفتن به سمت او، 
بابت اعتمادش به من تش��کر کنم. ون گال نیز پس 
از این اتفاق عنوان کرد: می دانم روبن می خواس��ت 
از من تش��کر کند پس ناراحت نشدم. قباًل هم یک 
بار فرانک ریبری،  هافبک فرانسوی تیم همین مدل 
ش��ادی کرده بود. آن دفعه هم مثل این بار، یکی از 
انگش��ت هایم صدمه دید اما مهم این اس��ت که ما 
برنده بازی شدیم. این مربی که تابستان سال جاری 
هدای��ت این تیم آلمان��ی را پذیرفت، تصریح کرد: 
ب��ا انجام بازی خوب، صاحب موقعیت های زیادی 
مقابل وردربرمن ش��دیم. متأسف هستم که آن همه 
موقعیت  هدر رفت. ش��اید یکی از دالیلی که من و 
روبن پس از زدن گل او خیلی خوش��حال ش��دیم، 
همین مس��أله بود.  اغراق نیس��ت اگر بگویم مقابل 

وردربرمن باید 10 گل می زدیم.

کاظم��ی  حس��ین 
صادقی  امیرحس��ین  و 
2 بازیکن اس��تقالل از 
حض��ور در دی��دار تیم 
خ��ود مقابل ابومس��لم 
شدند.  محروم  مش��هد 
اس��تقالل بعد از دیدار 
مقابل ابومسلم به مصاف 
خواه��د  پرس��پولیس 

رفت و این 2 بازیکن با خیال آس��وده، می توانند 
آبی پوش��ان را در دربی همراهی کنند. این اتفاق 
در حالی افتاده اس��ت که عادل فردوسی پور پس 

آن  اینک��ه صادق��ی  از 
حرک��ت بچه گان��ه را 
روی مدافع استیل آذین 
انجام داد با کنایه گفت: 
»او خ��ودش را از روی 
عمد سه اخطاره کرد تا 
به دربی برسد«، همچنین 
فرهاد مجیدی و خسرو 
بازیکنان  دیگر  حیدری 
2 اخطاره استقالل هستند که در صورت دریافت 
اخطار در دیدار مقابل ابومس��لم دیدار دربی را از 

دست خواهند داد.

ف
نام تیم ردی

ساعت نتیجهنام تیم ب الف
داوران میزداورانرنگ لباسشروع

خانم روحانی، خانم ذوفن، خانم امیریخانم کیانی، خانم شیر علی زادهنارنجی – سفید248-20آذربایجان شرقیگیالن1

خانم وسیلی، خانم چنگانی، خانم ذوفنخانم نامجو، خانم محمدیقرمز – آبی329:30 -12لرستانکرمان2

خانم امیری، خانم روحانی، خانم قینانیخانم زارعی، خانم صفریسفید – نارنجی3211 -15کردستانمازندران3

خانم وسیلی، خانم محمدی، خانم قینانیخانم چنگالی، خانم صادقیآبی – سبز1112:30 -28کهکیلویه و بویراحمدخوزستان4

تم��رین��ات تی��م 
فوتبال اس��تیل آذین با 
تعطیل  کادرفن��ی  نظر 
ش��د. به گزارش ایرنا، 
تی��م فوتبال  کادر فنی 
اس��تیل آذین تمرینات 
یکش��نبه ای��ن تی��م را 
تعطیل و ب��ه بازیکنان 
تیم استراحت داد.  این 
تمرینات  جدی��د  دور 
این تیم صبح دوش��نبه 
در ورزشگاه کارگران از 

سر گرفته شد. این درحالی است که فریدون زندی و 

علی عشوری زاد به دلیل 
مصدومیت در تمرینات 
حض��ور نداش��ته و به 
اختصاصی  تمرین��ات 
خواهند پرداخت.  تیم 
آذین  اس��تیل  فوتب��ال 
ته��ران در چارچ��وب 
رقابت های لیگ برتر و 
از هفته بیست و پنجم 
این مسابقات پنجشنبه 
هفت��ه ج��اری ب��ا تیم 
مقاومت شهید سپاسی 

دیدار خواهند داشت.

مدیر روابط عمومی 
سازمان لیگ از برگزاری 
دیداره���ای دو تی���م 
اس��تقالل و پرسپولیس 
با حریفانش��ان در روز 
جمعه ای��ن هفته خبر 
داد. حج��ت  ا... بهمنی 
در گفتگ��و ب��ا فارس 
اظهار داش��ت: به دلیل 
رس��انه ها  برخی  اینکه 
بیس��ت و  برنامه هفته 
پنجم لیگ برت��ر را به 
اش��تباه درج کرده ان��د 
باید توضی��ح دهم این 
اعالم  طبق  مس��ابقات 

قبلی برگزار می شود و هیچ تغییری در برنامه انجام 
نشده است. وی ادامه داد: در هفته بیست و پنجم، 
7 دیدار روز پنجشنبه برگزار می شود و دیدارهای 

و  اس��تقالل  تی��م  دو 
پرس��پولی�س ب��راب��ر 
حریفانشان روز جمعه 
برگزار خواهد شد. این 
برنامه را به باشگاه ها نیز 
ارسال کرده ایم. مسابقه 
پرسپولیس برابر پیکان 
س��اعت  جمع��ه  روز 
13:45 در ق���زوی��ن 
و دی��دار اس��تقالل و 
ابومسلم در همین روز 
در   15:45 س��اعت  و 
تهران برگ��زار خواهد 
شد. پیش از این سایت 
فدراس��یون  رس��می 
فوتبال در برنامه ای ک��ه روی خروجی اش قرار 
داده ب��ود، اعالم کرده بود تمام 9 مس��ابقه هفته 

بیست و پنجم روز پنجشنبه برگزار می شود.

ف
نام تیم ردی

الف
نام تیم 

ساعت نتیجهب
شروع

داوران داوران
میز

ناظر 
مسابقات

آذربایجان همدان1
میرلوحی،3216-18)همدان( شرقی

قاسمی

مظهری، 
امکانیان، 
جان نثار

میرحسینی، 
روشنفکر

خراسان خوزستان2
توکلی،3417:30-38)خراسان(رضوی

مستأجران

کرباسچی، 
قالب تراش، 
کالهدوزان

حیات پور، 
سلیمانی

امکانیان،2619-39)اصفهان( اصفهانتهران3
مظهری

جان نثار، 
میرلوحی، 

قاسمی
کافی، نقشینه

قالب تراش،2920:30-42)لرستان( لرستانسمنان4
کیخسروی

توکلی، 
کرباسچی، 
کالهدوزان

آقاخانی، 
روشنفکر

فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران برنامه 
سومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی المپیاد 

ایرانیان )آقایان( را به شرح زیر اعالم کرد:
اصفهان – بهمن ماه 1388

روابط عمومی هیأت هندبال استان اصفهان 
گزارش مسابقات سومین دوره المپیاد ایرانیان 

آقایان در تاریخ 88/11/4 به سرپرستی اخوان را 
به این شرح اعالم کرد:

آگهی ابالغ 
تاریخ: 88/11/4

شماره: 1341/88ش33
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

در خصوص پرونده کالسه 1341/88ش33 خواهان غالم محمد کریمی با وکالت آقای البرز اسدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال ثمن معامله و مطلق خسارات دادرسی –  حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه 
بدواً صدور قرار تأمین خواسته وفق ماده 117 ق.آ.د.م به طرفیت اسماعیل حسنی فرزند ابراهیم تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 88/12/24 ساعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی، جنب بیمه ایران، مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
15360 / م الف

مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
شماره دادنامه: 88/10/10-793 کالسه پرونده: 610/88  

مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان: سهراب خدری غریبوند نشانی: اصفهان فرح آباد، نبش مادی، کوچه روح انگیز، پالک 27 

خوانده: 1- داریوش خسروی خواه نشانی: مجهول المکان
2- عبدالکریم عظیمی نشانی: مجهول المکان

خواس��ته: الزام خواندگان به تنظیم و انتقال س��ند رس��می یک دس��تگاه خودرو س��واری اپل به ش��ماره انتظامی
 492 ج 28 – تهران 11

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید: 

»رأی قاضی شورا« 
در خصوص دعوی آقای سهراب خدری غریبوند بطرفیت خواندگان 1- داریوش خسروی خواه 2- عبدالکریم 
عظیمی، به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری اپل آسترا به شماره 
انتظامی 492 ج 28 – تهران 11 مدل 1994، با عنایت به قولنامه های مورخ 86/3/2 و 1385/11/1 که بر ترتیب مؤید 
خرید و فروش خودرو مذکور بین خواهان و خوانده ردیف اول و همچنین بین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف 
دوم می باشد و همچنین جوابیه استعالم بعمل آمده از راهور اصفهان به شماره 1413/6/28492 مورخ 1388/9/17 
که مالکیت خودرو بنام خوانده دوم را تأیید کرده است و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه 
دادرسی حاضر نشده و ادعای خواهان را مورد انکار و تکذیب قرار نداده اند، شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص و به استناد مواد 10 و 220 قانون مدنی، حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو مذکور به نام خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خوانده 
ردیف اول به دلیل اینکه مالکیت خودرو مورد ادعا رسماً بنام وی نمی باشد قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض و تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی )حقوقی( اصفهان می باشد.
15343/ م الف

قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی مزایده 
تاریخ: 88/11/1

شماره: 941/87 ش ح 1
شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 941/87 له خانم فاطمه 
نکویی و علیه آقای مرتضی عسگری فرزند اصغر به آدرس: اصفهان، رهنان، خ شهیدان غربی، کوی سپاهان، روبروی 
امامزاده، پالک 8 بخواسته مبلغ 4/038/690 ریال بابت اصل خواسته و هزینه کارشناسی و نشر آگهی جلسه مزایده ای 
را به منظور فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس دادگستری به مبلغ 4/300/000 ریال برآورد گردید. این در تاریخ 
سه شنبه 88/11/27 در ساعت 10-9 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم 
کاشانی برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده با سپردن 10 درصد مبلغ کارشناسی به شماره 
حساب 90007 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش آن از اموال بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه شروع شده و اموال 
به افرادی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را بدهند. اموال به شرح ذیل می باشد: 1- یک دستگاه تلویزیون 
سامسونگ مدل TS.NO.C85038.21اینچ به قیمت 1/450/000 ریال 2- یک تخته فرش ماشینی ستاره طالیی 

ملت زمینه کرم، چرم دوزی دور با تراکم 1560 و 500 شانه مستعمل به قیمت 2/850/000 ریال.
15246/ م الف

شعبه اول اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
کالسه پرونده: 1078/88 شماره دادنامه: 88/10/30-1277
مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: مهرداد رضایی فرزند اصغر نش��انی: اصفهان خ وحید کوچه مسجد ائمه اطهار کوچه مظاهری بن بست 
صالحی پالک 41 

خوانده: بهزاد رهسپار یکتا فرزند یدا... نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره سفته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه 

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:

»رأی شورا« 
در خصوص دعوی مهرداد رضائی به طرفیت بهزاد رهسپار یکتا به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه مدرکیه 
با توجه به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 0470777 به مبلغ پنجاه میلیون ریال و 
اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه 
ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را 
ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آدم حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه 
قابل محاسبه در واحد اجرای احکام از تاریخ ارائه دادخواست در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم عمومی اصفهان می باشد. 15255/ م الف
شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
تاریخ: 1388/10/30

شماره: 4646/88 ح /10
آقای اصغر افش��اری دارای شناس��نامه شماره 1341 به شرح دادخواست به کالس��ه 4646/88 ح / 10 از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان نگهدار افشاری بشناسنامه 5 در تاریخ 
88/8/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار دختر و چهار 

پسر و یک همسر به نامهای ذیل:
1 – مینا افشاری ش ش 2726 )دختر متوفی(

2 – سهیال افشاری ش ش 187 )دختر متوفی(
3 – افسانه افشاری ش ش 533 )دختر متوفی(
4 – فرزانه افشاری ش ش 534 )دختر متوفی(

5 – علی افشاری ش ش 756 )پسرمتوفی(
6- محمد افشاری ش ش 799 )پسر متوفی(
7- اکبر افشاری ش ش 1342 )پسر متوفی(

8- اصغر افشاری ش ش 1341 )پسر متوفی(
9- کبرا قهردریا ش ش 9 )همسر متوفی( و الغیر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

15333/ م الف 
ملکیان - رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 1388/5/19

شماره: 245/87
به موجب رأی شماره 235 تاریخ 88/2/29 حوزه هفت شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه آقای قربانعلی بابائی به نشانی: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنج میلیون و نهصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له آقای ساسان معینی با وکالت زهره زراعتی نام پدر: عباسعلی شغل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان: خیابان 

کاوه جنب دبیرستان غیرانتفاعی سادات شرکت فراز بتون زنده رود.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف 
است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری 

محل تحویل خواهد شد. 15328/ م الف                                       
   شورای حل اختالف شماره 7 اصفهان

کمیته فنی مسابقات گزارش مسابقات سومین دوره المپیاد ایرانیان 
در رده بانوان در روز پنجم بهمن ماه 88 را به این شرح اعالم کرد:

کنفدراسيون فوتبال آسيا از باشگاه ذوب آهن تقدير کردفوتبال جهان

فردوسی پور با پیراهن قرمز در لیگ برتر
عادل فردوس��ی پ��ور رس��مًا، پیراه��ن قرمز 
می پوشد و در لیگ برتر به میدان می رود. مجری 
جنجال��ی و محب��وب برنامه نود ک��ه این روزها 
از س��وی طرفداران تبریزی متهم به پرسپولیسی 
بودن ش��ده است، رس��مًا قراردادی را با یکی از 
تیم ه��ای لیگ برتر فوتس��ال ته��ران امضا کرده 
است تا فوتس��ال را حرفه ای پشت سر بگذارد. 
با این قرارداد و بازی عادل در لیگ برتر فوتسال 
اس��تان تهران، او در 35 سالگی صاحب عکس با 
ش��ورت ورزشی می شود تا دیگر متهم نباشد که 
حت��ی به گربه هم لگد نزده اس��ت. اما تیم پاراگ 
ک��ه مالکیتش را یکی از دوس��تان دوران تحصیل 
فردوس��ی پور بر عه��ده دارد در فصل جاری در 
تمامی رده های س��نی فوتبال و فوتسال در طرح 
آسیاویژن شرکت کرده و آمده است تا حضوری 
پررنگ در فوتس��ال تهران داشته باشد و نام عادل 

فردوس��ی پور هم اینقدر بزرگ اس��ت که بتواند 
پ��اراگ را س��ر زبان ها بیندازد. فردوس��ی پور با 

دوستان سابقش به توافق رسیده تا برای دو فصل 
همراه این تیم در لیگ برتر فوتس��ال باش��گاه های 

تهران شرکت کند و جالب اینکه رنگ اول پیراهن 
این تیم قرمز اس��ت. مهمترین نکته ای که درباره 
تیم جدید فردوس��ی پور باید بدانید این است که 
تمام��ی بازیکن��ان این تی��م از فارغ التحصیالن یا 
دانشجویان فعلی دانشگاه صنعتی شریف هستند 
و او به دلیل رفاقتی که با کیوان پروین مدیرعامل 
این تیم دارد، به این باش��گاه پیوس��ته است و به 
همین دلیل قرارداد مالی طرفین س��فید امضا شده 
اس��ت. برای دیدن فردوس��ی پور و تیم جدید او 
باید ت��ا اواخر ماه جاری صبر کنید تا مس��ابقات 
آغاز ش��ود. عادل البته سابقه بازی در تیم فوتبال 
رس��انه ها را دارد. کاًل درباره فوتبالش می گویند 
خ��وب گل می زند. البته س��بک بازی اش خیلی 
شباهت به علی دایی دارد و همه توپ ها باید در 
زمین به او ختم ش��ود و گرنه ممکن است ستاره 

ناراحت شود.

به گزارش فارس آلکس سوس��ای 
دبیر کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال 
نامه ای رسمی، از مدیرعامل و مسئوالن 
باشگاه فرهنگی - ورزشی ذوب آهن 
اصفهان به دلیل آماده  س��ازی و تطبیق 
ورزش��گاه فوالدشهر و مجموعه های 
ذیربط باشگاه با موازین AFC تقدیر 
به عمل آورد. در این نامه، ورزش��گاه 
فوالدش��هر اصفه��ان ب��رای میزبانی 
رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا تأیید 
ش��ده است. از س��وی دیگر مسئوالن 
باشگاه ذوب آهن برای تکمیل هرچه 
بیشتر ورزش��گاه فوالدشهر اصفهان، 
با افتتاح 13 پ��روژه ویژه، قصد دارند 

امکانات س��خت افزاری و نرم افزاری 
این ورزش��گاه را فرات��ر از معیارها و 
استاندارس��ازی های AFC و پیش از 
آغاز مسابقات معتبر لیگ قهرمانان آسیا 
بهره ب��رداری کنند. در این بین در کنار 

لوکس  افزای��ش 
پروژکتوره��ای 
ای��ن ورزش��گاه، 
ی  یس ها و س��ر
ای��ن  بهداش��تی 
ورزشگاه از 29 به 
75 چشمه افزایش 

پی��دا می کند که رش��د 140 درصدی 
خواهند داش��ت. س��اخت و توسعه 

سکوهای جدید برای ورزشگاه، نصب 
صندلی ه��ای جدید برای ورزش��گاه 
و افزای��ش آنه��ا از 100 ع��دد به 10 
هزار عدد، تجهی��ز گیت های ورودی 
و گیش��ه های ف��روش بلی��ت جهت 
هرچ��ه  راحت��ی 
بیشتر تماشاگران، 
تکمی��ل و تجهیز 
اتاق های مدیاسنتر 
و  میکس��ون  و 
س��اخت  تکمیل 
گزارشگران  اتاق 
ص��دا و س��یما از جمله ای��ن موارد 
اس��ت. همچنین تکمیل سیستم های 

دوربین مدار بس��ته، بح��ث فناوری 
اطالعات ورزشگاه که شامل اینترنت 
مختل��ف  س��امانه های  پرس��رعت، 
کامپیوتری، اینترنت داخل ورزشگاه، 
راه ان��دازی وب س��ایت مخصوص 
لیگ قهرمانان آس��یا، ایجاد س��امانه 
بلوت��وث برای کلیپ ه��ای تبلیغاتی 
راه ان��دازی  آه��ن،  ذوب  باش��گاه 
سیستم پیامک، سیستم سامانه ارتباط 
هواداران با لیدرها برای س��اماندهی 
بیشتر تماشاگران و راه اندازی سیستم 
شمارش دقیق تعداد هواداران حاضر 
در ورزش��گاه بخش دیگری از این 

پروژه های عمرانی است. 

سرپرست کل مسابقات: خانم مرتضوی  سرپرست فنی مسابقات: خانم جوانبخت      نماینده فدراسیون: خانم گوران  
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پخش زنده برنامه های شبکه استانی صدا در  
وب سایت مرکز چهارمحال و بختیاری  

 معرفی آداب و رسوم چهارمحال و بختیاری 
در »گنجینه فرهنگ«  

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)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

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

10 °

4 °

-4 °

-4

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26680  هر گرم طالی 18 عیار
122950هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
283000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
265000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10201024دالر امریکا
970975دالر کانادا

14431448یورو
16301640پوند  انگلستان
264267ریال عربستان
34803520دینار کویت
276278درهم امارات

کالم نور
امام علی )ع(:

علم میراث گرانبهایی است و آداب لباس فاخر و زینتی و فکر آینه ای است صاف.

شهید مرتضی نوری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با درود و سالم بر امام زمان و نایب برحقش 
ام��ام خمینی کبیر انقالب اس��المی و با درود به 
روان شهدای اس��الم و بر خانواده آن عزیزان و 
سالم بیکران به مجروحین و معلولین و اسرا و با 
درود بر ش��ما عزیزان، وصیت نامه خود را که از 
اعماق جانم سر چشمه می گیرد و با خونم نوشته 
می ش��ود به همه مسلمانان جهان آغاز می کنم. 
پروردگارا تو را شکر که به من نا قابل این نعمت 
بزرگ عطا کردی که بتوانم گوش به فرمان امام 
عزیزم باشم زیرا که امام عزیزم حسین زمان است 
و فرمان او دستور قرآن و خداوند است. خداوندا 
تو را شکر که به من حقیر لیاقت دادی که در راه 
تو همچون قاسم بن حسن گام بردارم و مانند او 
اسالم و امامم را یاری کنم و با سالح آتشینم بر 
سر ابرمستکبران جهان بکوبم. ولی این را بدانید 
که من به خاطر اینکه به ن��دای هل من ناصر... 
حسین زمان پاس��خ داده باشم به جبهه ها روانه 
ش��دم زیرا گوشهایم شنوا و چشمهایم باز است 
و می بینم که اس��الم عزیز احتیاج به خون دارد. 
ابرخیانتکاران و ایادی داخلی و خارجی آنها هر 
روز اس��الم عزیز را مورد هجوم قرار می دهند. 
لذا من وظیفه شرعی خود دانسته که به جبهه ها 
بروم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون از 
اسالم عزیز دفاع کنم. سخنی با خانواده عزیزم به 
خصوص پدر و مادر عزیزم ش��ما در مرگ من 
ناراحت نباشید و افتخار کنید که چنین فرزندی 
را به اسالم عزیز هدیه کردید و ان شاء اهلل اجرتان 
را خداوند بدهد و در مرگ من ناراحت نباشید 
و به مردم روحیه بدهید زیرا من با چشم باز این 
راه را انتخاب کردم و سخنی با برادرانم، شما ای 
عزیزان در مرگم ناراحت نباشید و راهم را ادامه 
بدهید. ادامه راه من این اس��ت که فرزندان خود 
را خوب تربیت کنید و آنها را به احکام اس��الم 
وادارید و س��خنی ب��ا خواهرم، ت��و ای خواهر 
مهربان ای ادامه دهنده راه زینب ای که عزیزت 
را از دست دادی و باز هم آماده ای که اگر اسالم 
و قرآن احتیاج داشت فرزندانت را هم فدا کنی؛ 
خواهر عزیزم از تو می خواهم که فرزندانت را 
زین��ب وار تربیت کنی و در تربیت کردن آنها 
دلسرد نباشی زیرا کار برای خدا دلسردی ندارد 
و مواظب اعمالت باش که خدای نکرده کاری 

نکنی که اجر خود را از دس��ت بدهی 
که پیش خداون��د اجر بزرگی 
داری و کمتر از شهید نیستی و 
از همه شما می خواهم ضمن 
شرکت خود در نماز جمعه و 
دعاها بقیه مردم را هم تشویق 
کنید به کارهای خوب و نماز 
جمعه و مراسم شهدا و دعاها 

خصوصاً دعا برای امام زمان. 
والسالم

رود- ــده  زاین ــگار  خبرن ــهرکرد،  ش
جلس��ه همفکری برگزاری باش��کوه مراس��م 
سی و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

در مرکز چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گ��زارش خبرنگار زاین��ده رود در این 
نشس��ت معاون سیاس��ی- امنیتی اس��تاندار، 
فرمان��داران شهرس��تان های هفتگانه اس��تان، 
مدی��رکل، تع��دادی از معاونی��ن و مدی��ران 
صدا و س��یمای مرکز چهارمح��ال و بختیاری 
در خصوص همکاری برای اجرای برنامه های 

جدید و متناس��ب با ش��أن انقالب اس��المی، 
تهیه و پخش برنامه از دس��تاوردهای نظام در 
تمام شهرس��تان ها و اطالع رسانی و انعکاس 
طرح هایی که همزمان با دهه فجر امس��ال به 
به��ره برداری می رس��ند، بح��ث و تبادل نظر 
کردند. در این نشست مدیرکل صدا و سیمای 
مرک��ز چهارمحال و بختی��اری گفت: همزمان 
با دهه فجر امس��ال برنامه های جنگ انقالب 
در ش��هرها و روس��تاها، پخش برنامه یادها و 
خاطره ها و تهیه گ��زارش از یادگاران انقالب 
اس��المی، تولید و پخش 10 برنامه مس��تند و 
گزارش از روند شکل گیری انقالب اسالمی، 
پخش زیرنویس و تیزر در سیمای استان اجرا 

می شود.
عم��ران حی��دری ب��ا اش��اره ب��ه اجرای 

نمایش ه��ای رادیوی��ی و برنامه ه��ای فاخر 
کوتاه مدت با موضوع انقالب اسالمی، مسابقه 
وی��ژه تلفنی با موض��وع ارزش ها و خاطرات 
انق��الب، بازخوانی مس��تند تاری��خ انقالب و 
پوش��ش برنامه های روزانه ستاد دهه فجر در 
ص��دای مرکز چهارمحال و بختیاری افزود: در 
برنامه های معاون��ت اطالعات و اخبار هم به 
گزارش های خبری مستند و اجرای برنامه های 
گفتگو و تفس��یر خبر با رویکرد دستاوردهای 

انقالب اسالمی در استان پرداخته می شود.   

کاظمی، معاون سیاسی- امنیتی استاندار هم 
با اشاره به وظیفه حساس صدا و سیما در تولید 
و پخش برنامه های اجرایی دهه فجر بر لزوم 
همکاری فرمانداران شهرس��تان ها برای ارائه 
دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی با صدا و 

سیما تأکید کرد.
در ادامه فرمانداران شهرستان های هفتگانه 
اس��تان نیز نس��بت به تبیین فرمایش��ات مقام 
معظ��م رهبری، ب��ه تصویر کش��یدن خدمات 
و دس��تاوردهای جمهوری اس��المی، مقایسه 
امکان��ات مناطق مح��روم و روس��تاها قبل از 
انقالب با دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی 
در افزایش بصیرت عمومی نس��بت به انقالب 
و فراهم کردن زمینه حضور پرش��ور مردم در 

راهپیمایی 22 بهمن تأکید کردند.

شهرکرد، خبرنگار زاینده رود- 
برنامه های شبکه استانی صدای مرکز 
چهارمحال و بختیاری در وب س��ایت 
این مرکز به طور زنده پخش می شود. 
به گزارش خبرنگار زاینده رود، امکان 
اج��رای این طرح از دی ماه امس��ال به 
همت معاونت فنی و مدیریت اطالعات 
و برنامه ریزی صدا و سیمای مرکز استان 
روی وب س��ایت این مرکز به نشانی
ش��ده  فراه��م   )http//chb.irib.ir(

است.

عن��وان  فرهن��گ«  »گنجین��ه 
برنام��ه ای رادیوی��ی اس��ت که با 
رویک��رد معرف��ی آداب و رس��وم 
چهارمح��ال و بختی��اری از ش��بکه 
اس��تانی ص��دای مرکز این اس��تان 

پخش می شود.
به گزارش روابط عمومی صدا و 
سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری 
این برنامه هر هفت��ه روزهای زوج 
به م��دت 20 دقیقه در دو س��اختار 
ترکیبی ساده و ترکیب�ی نمایشی تهیه 

و پخش می ش��ود و به بیان آداب و 
رس�وم رایج اس��تان، معرفی اماکن، 
نماده��ای فرهن�گ��ی و تاریخ�ی و 

مشاغل بومی است�ان می پردازد. 
تهی��ه کنندگ��ی ای��ن برنامه را 

فیروزه بنی طالبی برعهده دارد.

برگزاری نشست همفکری اجرای برنامه های 
دهه فجر در مرکز چهارمحال و بختیاری ــهرکرد، خبرنگار زاینده رود- ش

همزم��ان ب��ا س��ی و یکمین س��الگرد 
پی��روزی ش��کوهمند انقالب اس��المی 
س��ه هزار و 386 دقیقه برنامه در صدا و 
سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری تهیه 

و پخش می شود.
به گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود 
مدی��رکل ص��دا و س��یم�ای م�رک��ز 
چهارمح��ال و بختی��اری در نشس��ت 
مطبوعاتی با خبرنگاران رسانه های استان 
گف��ت: در ده��ه فجر امس��ال در حوزه 
معاون��ت س��یما دو ه��زار و 550 دقیقه 
برنامه شامل ویژه برنامه های دستاوردهای 
انقالب اس��المی در اس��تان، روزش��مار 
انقالب، یادها و خاطره ها، س��رودهای 
انقالبی، فیلم های س��ینمایی، زیرنویس 
و پرداختن برنامه های روزانه با موضوع 

انقالب اسالمی پخش می شود.
برنامه ه��ای  حی��دری  عم��ران 
معاونت صدا را ش��امل ویژه برنامه های 
ش��کوه انقالب، انقالب و س��ازندگی، 
همیشه س��ربلند، نمایش های رادیویی، 
رهنمود و پخش برنامه ه��ای روزانه به 
ص��ورت موردی با موض��وع انقالب در 
س��ه هزار و 491 دقیق��ه برنامه رادیویی 

اعالم کرد.
وی اف��زود: معاون��ت اطالع��ات و 
اخبار مرکز هم در 345 دقیقه به پوشش 
و اطالع رس��انی برنامه ه��ای دهه فجر، 

اجرای گفتگ��وی خبری 900 با موضوع 
دستاوردهای انقالب اسالمی و گزارش 
مستند خبری انقالب به روایت اسناد در 

استان می پردازد.
وی گفت: صدا و سیمای مرکز استان 
در طول یک سال گذشته پیشرفت های 

چش��مگیری در زمینه تولیدات، حضور 
در ش��بکه های سراسری 
و کس��ب رتبه های برتر 
در جشنواره های کشوری 

داشته است.
حی��دری به کس��ب 
عناوین بهترین گزارشگر و 
بهترین نویسنده در پنجمین 
جشنواره رادیویی نهضت 

سوادآموزی کشور، افزایش 150 درصدی 
تولید انیمیشن، ساخت سه تله فیلم در ده 
ماهه امس��ال، ساخت چهار سریال برای 

ش��بکه های سراسری و افزایش ساخت 
فیلم های مستند، تولید 14 موسیقی باکالم 
و بدون کالم در این مرکز اشاره و تصریح 
کرد: حرکت به س��مت دیجیتالی شدن 
صدای مرک��ز، افزایش تولید برنامه های 
فاخر رادیویی و همکاری با رادیو جوان و 

شبکه های سراسری صدا، هر هفته پخش 
یک گ��زارش خب��ری ار 
بخش های اخبار سراسری، 
راه اندازی گفتگوی خبری 
900 و رضایتمندی مردم و 
مس��ئولین از این برنامه از 
جمله تالش هایی است که 
صدا و سیمای مرکز استان 
امسال برای جلب رضایت 
مخاطبان انجام داده و موفقیت هایی را در 

این زمینه کسب کرده است.
مدی��رکل ص��دا و س��یمای مرکز 

چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به 
راه اندازی سامانه آپ لینگ مرکز افزود: 
هم اکنون 85 درصد از جمعیت استان از 
برنامه های شبکه استانی بهره مند هستند.

حی��دری همچنین به تهیه نرم افزار 
بانک اطالعاتی کارشناسان استان و بانک 
اطالعاتی موضوعات در حوزه اطالعات 
و برنامه ریزی صدا و سیمای مرکز استان 

اشاره کرد.  
به گفته وی با توجه به حجم گسترده 
برنام��ه س��ازی در موضوعات مختلف 
در صدا و س��یما جدیدترین کتاب های 
موضوعی در کتابخانه این مرکز به عنوان 
یکی از غنی ترین کتابخانه های اس��تان 

وجود دارد.
وی س��اخت دو استودیوی جدید، 
امکان ارس��ال صدا و تصوی��ر از طریق 
فیبرن��وری و راه اندازی دفاتر خبری در 
شهرس��تان ها را از طرح های در دست 
اج��رای صدا و س��یمای مرکز اس��تان 

برشمرد.
در پای��ان ای��ن نشس��ت مدیرکل 
صدا و س��یمای مرکز اس��تان خواستار 
همکاری مردم و اصحاب رسانه ها برای 
جمع آوری تصاویر و عکس های مربوط 
به دف��اع مقدس و انقالب اس��المی در 
استان شد و گفت: صدا و سیما آمادگی 
خریداری اسناد موجود برای نگهداری در 

آرشیو این مرکز را دارد. 

ایمان زینعلی - در روز یکشنبه 4 بهمن ماه )برابر 
با روز اول برگزاری جشنواره( دو فیلم سینمایی »به 

رنگ ارغوان« س��اخته 
ابراهی��م حاتم��ی کیا 
و »تس��ویه حس��اب« 
ب��ه کارگردانی تهمینه 

میالنی اکران شد.
یک��ی از عوام��ل 
مش��ترک میان این دو 
فیلم که باعث شد توجه 
مخاطبان  از  بس��یاری 
حرفه ای و دیگر اهالی 
سینما را به خود جلب 
کنند، حواشی مربوط به 
رفع توقیف آنها بود که 
تا همین اواخر هم ادامه 

داشت. 
»به  سینمایی  فیلم 
رنگ ارغوان« داس��تان 
وزارت  مأم��ور  ی��ک 
اطالع��ات را روای��ت 
می کند که حین انجام 
مأموریت خود، شیفته 
س��وژه خود ش��ده و 
مأموریت��ش را با نگاه 
خاص خ��ودش دنبال 

می کند.
فیل��م  ای��ن  در 
نژاد، خزر  حمید فرخ 
معصوم��ی و کوروش 
تهامی ب��ه ایفای نقش 
ابراهی��م  پرداختن��د. 
درباره  کی��ا  حاتم��ی 
س��اخته خ��ود چنین 

می گوید:
»به رن��گ ارغوان 
است  آدمی  مکاش��فه 
که در جن��گ درونی 

خویش میان عقل و دل مانده است.« فیلم سینمایی 
»به رنگ ارغ��وان« در اولین اکران عمومی اش، نظر 
مثبت ع��ده ای از منتقدان س��ینما را به خود جلب 
کرد. حسن سلطان محمدی، عضو انجمن منتقدان 
و نویس��ندگان سینمای ایران در مورد فیلم »به رنگ 
ارغوان« می گوید: ب��رای دیدن به رنگ ارغوان پس 
از 5 س��ال توقیف، یک کنجکاوی وجود داشت که 
فیلم در مجموع انتظارات را برآورده کرد. حسن شیخ 
حائری یکی دیگر از منتقدان سینما نیز ایفای نقش 
حمید فرخ نژاد را در این فیلم ستایش کرد و گفت: 
از همین االن باید حمید فرخ نژاد را یکی از کاندیدای 

دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد دانست.
او در ادام��ه می گوید: کارگردانی فیلم »به رنگ 

ارغوان« کامالً تحسین برانگیز است. 

کوروش تهامی در حاشیه نمایش این فیلم ادعا 
کرد: این فیلم پخته ترین فیلم حاتمی کیا است و حتمًا 
سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم در جشنواره امسال 

را کسب می کند.
اما اینها درباره »به 
رن��گ ارغ��وان« تمام 

ماجرا نبود.
حاتمی کیا که گفته 
بود شهادت می دهم به 
عنوان پدر معنوی »به 
رنگ ارغ��وان« با میل 
و خواس��ت شخصی 
خودم فیلم را از شرکت 
فج��ر  جش��نواره  در 
محروم کنم، یکش��نبه 
در جلس��ه کنفران��س 
ش��رکت  مطبوعات��ی 
نکرد و باعث لغو این 

نشست شد.
»تس��ویه حساب« 
در سانس دوم و پس از 
فیلم »به رنگ ارغوان« 

به نمایش درآمد. 
در خالصه داستان 
حساب  تس��ویه  فیلم 
آمده: چهار زن بزهکار 
که تازه از زن��دان آزاد 
شناسایی  با  ش��ده اند 
و  ثروتمن��د  م��ردان 
متأهل از ایشان اخاذی 

می کنند.
ای��ن  بازیگ��ران 
فیلم عبارتند از: الدن 
مستوفی، مهناز افشار، 
الس��ا فی��رور آذری، 
اکبر عبدی و...تهمینه 
میالنی کارگردان این 
فیلم پس از نمایش آن، در یک نشست مطبوعاتی 
گفت: من در این فیلم به مس��أله بزهکاری زنان 
دلس��وزانه نگاه کردم. می خواستم با فیلم تسویه 
حس��اب جامعه را به سمت آدم های آسیب دیده 
برانگیزم. اما حس��ن معظمی س��خنگوی انجمن 
س��ینمای ایران برخالف عقیده میالنی می گوید: 
فیلم تس��ویه حس��اب ب��ه رغم هیاهوی بس��یار 
کارگردان، در ادامه آثار زنانه این فیلمساز ساخته 
ش��ده و همچنان بیانگر دیدگاه افراطی کارگردان 

نسبت به جامعه به تعبیر او »مردساالر« است. 
در پای��ان نشس��ت خبری ناصر چش��م آذر 
آهنگساز فیلم تسویه حساب و تهمینه میالنی به 
کیفیت پخش صدا در س��الن برج میالد اعتراض 

کردند.

بیست و هشت
)ویژه برگزاری بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر(

ف
نوع و شماره موضوع مناقصهردی

مناقصه
محل 
اجراء

محل تأمین مبلغ برآورد )ریال(
اعتبار

مبلغ سپرده مبنای برآورد
)ریال(

مدت اجراء
)روز(

نوع سپرده

احداث استخر 1
ذخیره آب زمستانه 

فریدونشهر
یک مرحله ای 

استانی4/325/153/404فریدونشهر88/51
رشتة آبیاری 

زهکشی فهرست 
بهای سال 88

19/500/000120*

کانال آبیاری عمومی 2
روستای سنگباران

یک مرحله ای 
استانی720/355/805فریدونشهر88/52

رشتة آبیاری 
زهکشی فهرست 

بهای سال 88
8/050/000120*

* ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک داراییهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213006( 
نزد بانک کشاورزی شعبه جهادکشاورزی بنام سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.

1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، دبیرخانة کمیسیون 
مناقصات، اتاق 219 یا اتاق 272

2 – مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 88/11/7
3 – مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 88/11/8 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 88/11/19 و زمان بازگشایی 

روز سه شنبه مورخ 88/11/20 ساعت 15 می باشد.
4 – محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.

5 – پیمانکاران واجد شرایط:
ــخاص حقوقی واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری که دارای  الف ( کلیه اش
حداقل پایه و رتبه مورد نیاز در رشته آب بوده و ظرفیت خالی برای ارجاع کار را داشته باشند، برای ردیف 1 و کلیه 

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مذکور برای ردیف2.
ب ( داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذکور.

ج ( در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز.
6 – دستگاه نظارت: مدیریت آب و خاک.

7 – هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

       آگهی مناقصة عمومی )نوبت دوم(

        دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

اداره امور پيمان ها و قراردادها 
تاریخ انتشار88/11/6 14121/ م الف        

توليد بيش از شش هزار و 300 دقيقه برنامه در صدا و سيمای 
مرکز چهارمحال و بختياری به مناسبت سی و يکمين سالگرد 

پيروزی انقالب اسالمی
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