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صد در صد طرح ه��ای اداره 
شهرستان  اس��امی  تبلیغات 
کاش��ان در قالب سفارش نامه 
طرح های فرهنگی و عمرانی 
جه��ت اختص��اص بودجه و 
اجرا به تصویب اس��تانداری 

اصفهان رسید. رئیس اداره تبلیغات اسامی شهرستان کاشان...
شهرستان/ صفحه4

کشف یک میدان جدید گازی 
در ایران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:
در سه سال گذشته، 16 ایستگاه سنجش 
آالیندگی در استان افتتاح شد

از سوي معاونت اجتماعي استانداري اصفهان:
طرح هاي فرهنگي تبليغات اسالمي 

کاشان تصویب شد

در چهار محال و بختیاري؛
پرداخت 170 ميليارد ریال 

غرامت به بيمه گزاران 
خسارت دیده

سازمان  کشاورزي  بیمه محصوالت  ستاد  مسئول 
از  بختیاري،  و  محال  چهار  کشاورزي  جهاد 
 پرداخت 170 میلیارد ریال غرامت به بیمه گزاران 
»عبدالرضا  داد.  استان خبر  این  در  دیده  خسارت 
اظهار  شهرکرد،  در  فارس  با  گفتگو  در  رحیمي« 
داشت: در سال زراعي 89-88 ، افزون بر 50 هزار 
نفر از بهره برداران کشاورزي، محصوالت خود را 
بیمه کردند و با توجه به بروز خسارت ناشي از 
که  مي شود  پیش بیني  بیمه،  پوشش  تحت  عوامل 
افزون بر 170 میلیارد ریال غرامت به بیمه گزاران 
خسارت دیده پرداخت شود. وي افزود: در حال 
حاضر با آغاز سال زراعي جدید و کشت و کار 
محصوالت زراعي پاییزه، عملیات بیمه محصوالت 
زراعي گندم آبي، گندم دیم، جو آبي و جو دیم در 
استان آغاز شده است. رحیمي خاطرنشان کرد: با 
توجه به خطرپذیري محصوالت کشاورزي و باال 
در  کشاورزان  زارعي،  فعالیت هاي  ریسك  بودن 
استان مي توانند به منظور بهره مندي از مزایاي بیمه 
کشاورزي با مراجعه به شعب بانك کشاورزي و 
شرکت هاي خدمات بیمه اي، نسبت به ثبت بیمه 
بیمه  ستاد  مسئول  کنند.  اقدام  خود  محصوالت 
کشاورزي  جهاد  سازمان  کشاورزي  محصوالت 
چهار محال و بختیاري تصریح کرد: در سال زراعي 
89-88 ، بیش از 42 هزار هكتار محصوالت زراعي 
تحت  باغي  اراضي  از  هكتار  و 500  هزار  و 14 
پوشش بیمه قرار گرفتند. وي با اشاره به شرایط 
بیمه گزار دامي اظهار داشت: در استان 12 هزار نفر 
نیز در زیر بخش دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل 
قرار  کشاورزي  محصوالت  بیمه  پوشش  تحت 
براي  مهلت  آخرین  کرد:  تأکید  رحیمي  گرفتند. 
بیمه پذیري محصوالت زراعي پاییزه، پایان آبان ماه 
است و این محصوالت در برابر عواملي نظیر سیل، 
تگرگ، سرما، طوفان، باران هاي سیل آسا، یخبندان، 

زلزله و خشكسالي تحت پوشش قرار مي گیرند. 

شهردار اصفهان گفت: اساس 
تم��ام حرکت ه��ا در مدیریت 
ش��هری بر اصل اعتمادسازی 
انجام می ش��ود و در دستیابی 
به این هدف مسیر زیادی باقی  
مانده است. به گزارش فارس، 

به نقل از روابط عمومی شهرداری اصفهان...
شهرستان/ صفحه4

مهندس »مرتضی طایی« معاون 
به���ره برداری شرکت ف��والد 
 11 رشد  از  اصفهان،  مبارکه 
در  تولید  درصدی   57 تا 
واحدهای مختلف فوالد مبارکه 
و  با تاش  و گفت:  داد  خبر 

همت تاشگران فوالد مبارکه، بیشتر واحدهای این شرکت نسبت... 
صفحه آخر/ صفحه8

شهردار اصفهان:
هنوز راه زیادي براي جلب اعتماد 

شهروندان اصفهاني باقي مانده است

طي شش ماهه اول سال 89 محقق شد:
رشد 11 تا 57 درصدي توليد 
در شرکت فوالد مبارکه اصفهان

فوالدگر:

 مرکزنشینی مسئوالن، سرعت تکمیل 
ورزشگاه نقش جهان را کند کرد
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 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 89/8/1
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه:  ساعت 8:30 صبح یكشنبه 89/8/2

www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد:  سایت اینترنتي 
 شماره تلفن: 0311-6680030

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

توسعه شبكه فاضالب 89-3-281
27/500/000545/068/550جاريمنطقه سه اصفهان

خط انتقال فاضالب 89-3-282
11/500/0001/627/257/632عمرانيفریدونشهر

مناقصه لوله گذاري فاضالب

آگهي مناقصهآگهي ابالغ
شماره 6386/ 89/ص مورخ 89/6/22  )نوبت سوم(

آگهي مناقصه دو مرحله اي
با  مناقصه عمومي  از طریق  را  پروژه هاي ذیل  نظر دارد  استان اصفهان در  شرکت آب وفاضالب 
بندي و واجد  پیمانكار داراي رتبه  به  برنامه ریزي  فهرست بهاي سال 1388 سازمان مدیریت و 

صالحیت واگذار نماید.

با سالم و احترام 
بدوي  توسط هیأت  اینكه  به  نظر  و آل محمد )ص(  بر محمد  و درود و صلوات  از حمد خدا  پس 
استان  درماني  بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  علوم  دانشگاه  کارمندان  اداري  تخلفات  به  رسیدگي 
اصفهان در خصوص فرد مشروحه ذیل که از کارمندان واحدهاي تابعه بعلت غیبت غیرموجه رأي 
قابل پژوهش صادر گردیده و به دلیل عدم مراجعه و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سكونت،  
ابالغ رأي مذکور به وي مقدور نمي باشد، لذا به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگي به تخلفات 
اداري و ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني، بدینوسیله به نامبرده ابالغ مي گردد چنانچه حداکثر 
ظرف مدت یكماه از تاریخ انتشار این آگهي نسبت به رأي صادره اعتراضي داشته باشد مي تواند 
نسبت به مفاد آن درخواست تجدیدنظر نماید و در غیر این صورت رأي مورد اشاره پس از مهلت 

مقرر قابل اجراء خواهد بود.
نام و نام خانوادگي: صدیقه کریمي وردنجاني

عنوان: بهیار 
نام پدر: یونس

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد اجراي پروژه هاي زیر را از طریق مناقصه واگذار 
نماید:

1- تهیه،  حمل و پخش MC و همچنین حمل و پخش و کوبیدن مقدار 25000 تن آسفالت 0-19 
در محدوده طرح مهر شهر جدید فوالدشهر.

2- خرید مقدار 25000 تن آسفالت 19-0 جهت انجام آسفالت در محدوده طرح مهر شهر جدید 
فوالدشهر.

لذا از کلیه شرکتهاي واجد شرایط دعوت مي شود جهت آگاهي از شرایط مناقصه و دریافت اسناد تا 
 WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM پایان وقت اداري مورخ 1389/8/22 به پایگاه اینترنتي
یا http://iets.mporg.ir  و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشاني، بلوار ولي عصر- 

میدان ولي عصر مراجعه نمایند.

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه خریدار: پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 89/8/1
 گشایش پاکات مناقصه: ساعت 8:30 صبح روز یكشنبه مورخ 89/8/2
 WWW.abfa-esfahan.com دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتي 

 تلفن تماس: 0311-6680030

مبلغ تضمین موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
محل اعتبار)ریال(

خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 189-3-283
550KVA82/000/000جاري

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد دو دستگاه دیزل ژنراتور KVA 550 موردنیاز 
خود را از محل اعتبارات جاري، به شرح جدول ذیل خریداري نماید:

مدیریت توسعه سازمان و منابع انساني
م الف/ 9615دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
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ایران

مرضیه محب رسول 
سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور 
کشورمان به لبنان، این روزها در محافل 
سیاسی جهان بس��یار بحث برانگیزشده 
اس��ت. وی که به دعوت میشل سلیمان 
)رئیس جمهور لبنان( به این کشور سفر 
می کن��د، قرار اس��ت در طی این دیدار 
ب��ه جنوب لبنان و منطقه های جنگ زده 
هم سری بزند و البته در مورد گسترش 
روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز با 

لبنان به مذاکره بپردازد. 
در ای��ن میان موضع گیری تند مقام های 
اس��رائیل و امریكا جالب توجه اس��ت. 
 آنه��ا ای��ن س��فر را تحری��ك آمی��ز و 
نگران کننده خواندند و البته به دنبال به 
جنجال کشاندن هس��تند. حمایت ایران 
از حزب ا... لبنان و گروه موس��وم به 8 
مارس بر کس��ی پوش��یده نیست، تأکید 
مقام ه��ای ایران��ی بر وح��دت و حفظ 
تمامیت ارضی لبنان به وس��یله استقال 
از نیروه��ای خارج��ی و مداخله کننده 
در مس��ائل لبن��ان و نیز موض��ع گیری 
کش��ورمان در تنش ه��ای می��ان لبنان و 
مذاکره های صلح  اس��رائیل، همچنی��ن 
اخیر این س��فر را به ی��ك تهدید برای 

اسرائیل بدل کرده است. 
این مسأله آنقدر برای اسرائیل آزاردهنده 
است که روزنامه اس��رائیلی »هاآرتص« 
پیشنهاد ربودن احمدی نژاد را در جریان 
 بازدی��د از جن��وب لبنان مط��رح کرده 

است.
 اسرائیل و امریكا که تاش دارند تا دور 
اخیر مذاکره های به اصطاح صلح را به 
نتیجه برس��انند؛ از هرگونه افش��اگری 
منطق��ه هراس��ان  در   و س��ر و ص��دا 

می شوند. 
تحرک ها و مناسبت های دیپلماتیك اخیر 
 ای��ران در منطق��ه و همچنین دیدارهای 
پ��ی در پی مقام های ایران با س��وریه و 
حزب ا... و نیز حمایت ایران از جنبش 
فت��ح در نوار غ��زه، به عن��وان یكی از 
کانون های اصل��ی بحران در منطقه های 
اش��غالی و نیز حمای��ت ایران از جنبش 
فت��ح و ن��وار غزه ب��ه عن��وان یكی از 
کانون های اصل��ی بحران در منطقه های 
اش��غالی و همچنین هراس اس��رائیل از 
حمایت نظامی و دفاعی ایران از حزب 
ا...، موجب ش��ده اس��ت تا سفر رئیس 
جمهور کش��ورمان به لبنان نه یك سفر 
دیپلماتی��ك بلكه به منزله تهدیدی برای 

مرزهای این رژیم باشد. 
اس��رائیل که بع��د از مذاکره های صلح 
حاضر به توقف ش��هرک س��ازی ها در 
فلس��طین نش��د، تاش می کند با وارد 
کردن بازیگ��ران جدید ب��ه این عرصه 
شرایط را به نفع خود تغییر دهد. در این 
میان اس��رائیل به وارد کردن س��وریه به 
این بازی امیدوار است. به گزارش یك 
سایت صهیونیستی، اسرائیل در طی یك 
نامه محرمانه به بش��ار اسد از واگذاری 
بلندی های جوالن به این کشور در ازای 
به رسمیت ش��ناختن مذاکره های صلح 
خب��ر داد. ای��ن نامه به وس��یله جورج 
میچل فرستاده ویژه اوباما در خاورمیانه 
در طی س��فر وی به اس��د تقدیم ش��د. 
امریكا به صراحت اعام کرده است که 
قص��د دارد تا پای دمش��ق و بیروت را 
به مذاکره های صلح ب��از کند. همراهی 
دمش��ق و بیروت با سیاست های امریكا 
در منطق��ه با توجه ب��ه نفوذ کارآمد این 

دو کشور در مس��ائل فلسطین می تواند 
راهگشای گره کور صلح در این منطقه 
باشد، از سوی دیگر صحنه سیاسی لبنان 
هم عرصه کش��مكش بر سر پذیرفتن یا 

رد راهكارهای صلح خاورمیانه است.
ای��ران ب��ه عن��وان یكی از کش��ورهای 
تأثیرگ��ذار در منطقه و نیز یك کش��ور 
قدرتمند در خاورمیان��ه در عرصه های 
سیاس��ی و دفاعی ب��ا موضع گیری های 
خ��ود اجازه نداده اس��ت تا ح��زب ا... 
از صحن��ه سیاس��ی لبنان حذف ش��ود. 
ایران هم��واره در لحظه های حس��اس 
و سرنوش��ت س��از در کنار حزب ا... و 

مبارزان لبنانی بوده است. 
س��فر احمدی ن��ژاد به لبن��ان در زمانی 
صورت می گیرد که جمهوری اس��امی 
ای��ران بع��د از ت��اش امری��كا ب��رای 
جلوگی��ری از تجهیز ارت��ش لبنان برای 
کمك ه��ای نظامی به این کش��ور اعام 
آمادگی ک��رده و همین امر حساس��یت 

امریكا و اسرائیل را برانگیخته است.
 اگ��ر چ����ه ای�����ران هیچ�����گاه در 
موض��ع گیری های خود پ��ا را از اصول 
دیپلماتی��ك فراتر نگذاش��ته اس��ت، اما 
شكل گیری یك هسته قدرت منطقه ای 
با حضور کشور های نوظهور و گاه طرد 
ش��ده از جانب غرب چون ایران، ترکیه 
و س��وریه و از طرف دیگر به حاش��یه 
رانده ش��دن کش��ورها و س��ازمان های 
عرب��ی تح��ت حمایت امری��كا در این 
منطقه موجب ش��ده تا هرگونه نزدیكی 
و اتحادی میان کش��ورهای فوق، منافع 
امریكا و متحدانش در منطقه را با خطر 

جدی مواجه کند. 
حقیقت آن اس��ت که سیاس��ت رسمی 
جمهوری اس��امی ایران در برابر لبنان 
همچن��ان مبتنی بر حمای��ت از وحدت 
ارضی و گروههای سیاس��ی و مردمی، 
حمای��ت از لبنان در براب��ر تهدیدهای 
رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت 
آن  عمران��ی  و  سیاس��ی  اش��كال   در 

است. 
این سیاست اصولی دش��منان مقاومت 
لبن��ان را به وحش��ت انداخته اس��ت و 
ب��ه همین دلیل تاش دارن��د تا با طرح 
مسائل حاشیه ای و بی ارتباط، نخستین 
س��فر احم��دی نژاد ب��ه این کش��ور را 
تحت تأثی��ر القائات خود ق��رار دهند. 
ب��ه ط��ور طبیعی این حق هر کش��وری 
اس��ت که بر طبق اصول و راهكارهای 
سیاس��ت خارجی خ��ود از منافعش در 
 س��طح بین الملل حمایت و پش��تیبانی 

نماید. 
ح��زب ا... و به طور کل��ی مقاومت در 
لبنان و فلس��طین بر طب��ق بیانات مقام 
معظم رهب��ری، ج��زو مهمترین اصول 
سیاست خارجی ایران است و در همین 
راس��تا س��فر احمدی نژاد به لبنان برای 
کشورمان یك سفر اس��تراتژیك است. 
س��فری در جهت حمای��ت از مقاومتی 

رهایی بخش.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان 
اصفه��ان گف��ت: ابت��دای س��ال 1386 
اس��تان اصفهان تنها دارای دو ایس��تگاه 
فعال س��نجش آالیندگی بود، اما اکنون 
 ش��مار ای��ن ایس��تگاه ها به 18 رس��یده 
 اس���ت. ب����ه گ�����زارش ایمن�����ا، 
حاش��یه  در  الهیجان زاده«  »احمدرض��ا 
افتتاح ایستگاه س��نجش آلودگی هوای 
شهرس��تان نجف آب��اد با اش��اره: افتتاح 
آالیندگی  ایستگاه س��نجش  هجدهمین 
استان در ش��هر نجف آباد، اظهار داشت: 
در حال حاضر 15 ایستگاه در شهرستان 
اصفهان، یك ایس��تگاه در کاشان و یك 
ایستگاه نیز در زرین ش��هر وجود دارد. 
وی اف��زود: در ط��رح جام��ع آلودگی 
ه��وا یكی از وظایفی ک��ه به عهده اداره 
محیط زیست قرار داده شده، راه اندازی 
و تقوی��ت ایس��تگاه های پایش آلودگی 

سنجش هوا است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان 
اصفه��ان تصریح کرد: ب��ه همین منظور 
عاوه بر کنترل آلودگی هوای کانشهر 
اصفهان ک��ه در اولوی��ت کاری ما قرار 
دارد، ش��هرهای پرجمعی��ت صنعتی را 
نی��ز در اولویت کاری خ��ود قرار دادیم 
و تاکنون ایس��تگاه هایی را در شهرهای 

زرین شهر و کاشان افتتاح کرده ایم. 
وی ایستگاه های س��نجش آلودگی هوا 
را مكم��ل اطاعاتی ب��رای اندازه گیری 
و کنت��رل آلودگی هوا دانس��ت و اظهار 
آلودگ��ی  س��نجش  ایس��تگاه  داش��ت: 
هوای زرین ش��هر، به دلی��ل مجاورت با 
ذوب آهن و قرار داش��تن این ش��هر در 
مسیر باد جنوب غرب اصفهان به شمال 
شرق، اطاعات خوبی از میزان آلودگی 
آن منطق��ه در اختیار این س��ازمان قرار 
می ده��د. الهیجان زاده افزود: ایس��تگاه 
آلودگ��ی ه��وای نجف آب��اد  س��نجش 
نرم افزاره��ا،  خری��د  ب��ا  مجم��وع  در 
س��اخت اتاقك ویژه و نص��ب تابلوی 
اطاع رسانی، حدود 200 میلیون تومان 
هزینه در بر داشت و هزینه  سرویس و 
تعمیر و نگهداری ماهیانه این ایس��تگاه 
بی��ن یك میلیون و 200 ه��زار تومان تا 
یك میلیون و 500 ه��زار تومان برآورد 

شده است. 

نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس 
ش��ورای اس��امی گفت: مرکزنشینی 
مسئوالن و مدیریت ضعیف ورزشگاه 
نقش جهان، تكمیل این ورزشگاه را به 
تعوی��ق انداخ��ت. حمیدرضا فوالدگر 
در گفتگ��و با مهر در اصفهان، پیرامون 
منتفی ش��دن تفویض اختی��ار تكمیل 
ورزشگاه نقش جهان به استان اصفهان 
اظهار داشت: این مس��أله به دلیل منع 
قانونی اتفاق نیفتاده و به نظر می رس��د 
که دلی��ل اصلی منتفی ش��دن تكمیل 
ورزش��گاه، مش��كل های اعتب��اری و 
بودجه بوده اس��ت. وی ب��ا بیان اینكه 
ورزش��گاه نقش جهان مشكل مدیریت 
دارد، تصریح کرد: بارها اعام کرده ایم 

ک��ه نقش جهان مش��كلی در زمینه ه��ای اجرایی 
ندارد و مشكل های اصلی این ورزشگاه، مسائل 
مالی اس��ت، زیرا اگر بودجه به ورزشگاه تزریق 
ش��ود می توانیم آن را هرچه س��ریعتر تكمیل و 
به بهره برداری برس��انیم. نماین��ده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اس��امی با انتقاد از مدیریت 
ضعی��ف ورزش��گاه در س��ال های گذش��ته بیان 
داش��ت: همه مسئوالن تكمیل ورزشگاه، از ستاد 
اجرایی گرفته تا کارفرما، پیمانكار و ناظر تكمیل 
نقش جهان در تهران مستقر است و این مسأله به 
روند تكمیل نقش جهان ضربه بسیاری وارد کرده 
اس��ت. وی افزود: تكمیل ورزشگاه نقش جهان، 
مسأله ای اس��ت که باید با دقت و سرعت بسیار 
بررسی شود و دور بودن کارفرما از محل پروژه، 
آسیب های بس��یاری به آن وارد می کند. فوالدگر 

در مورد عملكرد شرکت توسعه و تجهیز اماکن 
ورزشی کش��ور در این ورزشگاه، ادامه داد: اگر 
مس��ئوالن این ش��رکت می خواهند خود تكمیل 
نقش جهان را بر عهده گیرند، مس��ئوالن اس��تان 
و نمایندگان مجل��س باید نظارت ویژه ای بر آن 
داش��ته باش��ند تا تكمیل پروژه با مشكلی مواجه 

نشود.
ــه نقش جهان اختصاص  ــارد ریال ب 150 میلی

می یابد
وی ب��ا اش��اره ب��ه قول ه��ای رئی��س س��ازمان 
تربیت بدنی برای اختصاص بودجه به ورزشگاه 
نقش جهان گفت: رئیس سازمان تربیت بدنی قول 
داده که مبلغ 150 میلیارد ریال از محل اعتبارهای 
درون سازمان به این ورزشگاه اختصاص دهد و 
تكمیل آن را سرعت بخشد. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسامی در مورد بودجه 300 

میلیارد ریالی درخواست شده از سوی 
اس��تاندار اصفه��ان ب��رای تكمیل این 
پروژه، تصریح کرد: اس��تاندار اصفهان 
این نامه را ارس��ال ک��رده و نامه پس 
از دس��تور رئیس جمه��ور به معاونت 
برنامه ریزی ارس��ال ش��د، اما از سوی 
ای��ن معاون��ت هنوز اقدام��ی صورت 

نگرفته است.
قصور پیمانكار باید بررسی شود

وی با اش��اره به لزوم بررس��ی قصور 
احتمال��ی پیمان��كار ای��ن ورزش��گاه 
بیان داش��ت: اگر پیمانكار ورزش��گاه 
قص��وری در روند تكمیل آن داش��ته، 
باید بررسی شود و بر اساس آیین نامه 
معام��ات و ام��اک ب��ا آن برخورد 
ش��ود، اما معتقد نیس��تیم که این پیمانكار از نظر 
 فنی مشكل چندانی داش��ته باشد. فوالدگر ادامه 
داد: ای��ن پیمانكار تا زمانی ک��ه هزینه اقدام های 
خود را نگیرد، روند تكمیل ورزشگاه را پیگیری 
نمی کند و منتظر طلب خود می ماند، در حالی که 
پیمانكاران بومی اصفهان اینگونه عمل نمی کنند 
و کار را ب��دون دریافت س��ریع پ��ول و به دلیل 
حساس��یت آن به پیش می برند. وی خاطرنشان 
ک��رد: همچن��ان می گویم که تفوی��ض مدیریت 
تكمیل ورزش��گاه نقش جهان به استان اصفهان، 
موجب تسریع در تكمیل این ورزشگاه می شود. 
اما اگر مسئوالن ش��رکت توسعه و تجهیز اماکن 
ورزشی کش��ور خواستار تكمیل آن توسط خود 
هس��تند، باید هرچه س��ریع تر این کار را اجرایی 

کنند.

وزی��ر نفت از کش��ف یك میدان جدی��د گازی در 
کشور خبرداد و گفت: در 6 ماه گذشته میزان ذخایر 
گازی و نفتی کشور در معاونت برنامه ریزی وزارت 
نفت بازنگری شده که بر اساس این مطالعات، میزان 
ذخایر نفتی کشور به 150میلیارد و 310 میلیون بشكه 
رس��یده است. سید مسعود میرکاظمی در کنفرانسی 
خبری تصریح کرد: میدان جدید گازی سفید در 140 
کیلومتری شمال غرب بندر لنگه در استان هرمزگان 
کش��ف ش��ده اس��ت که میزان ذخایر در جای این 
 میدان 70 میلیارد متر مكعب گاز اس��ت. وزیر نفت
 اف��زود: بیش از 72 درصد از ذخایر این میدان گازی 
قابل اس��تحصال اس��ت. وی تصریح کرد: اکتشاف 
میدان ه��ای جدید ادامه دارد و به مرور اس��امی این 

میدان ها اعام می شود.
افزایش ذخایر نفت و گاز کشور

میرکاظمی با بیان اینكه بر اساس آخرین بازنگری های 
صورت گرفته در اکتش��اف های میدان های نفتی و 
گازی، حجم منابع نفتی ایران هم اکنون 150 میلیارد 
و 310 میلیون بش��كه است، تأکید کرد: تا پایان سال 
جاری به ط��ور حتم این میزان بازه��م افزایش پیدا 
خواهد کرد. وزیر نفت، حجم ذخایر گازی کشورمان 
 را نی��ز 33/1 هزار میلیارد متر مكع��ب اعام کرد و 
گفت: میزان ذخایر نفت و گاز کشور ماهانه از سوی 

کارگروه بررس��ی و اعام می شود. وی با بیان اینكه 
ای��ران با توجه به منابع نفت و گاز سرش��ار خود، به 
هیچوجه کشور فقیری به حس��اب نمی آید، اظهار 
داشت: برای تأمین مالی پروژه های صنعت نفت عاوه 
بر اختصاص منابع داخلی شرکت ملی نفت، مذاکره 
هایی را با بانك های داخلی در خصوص مشارکت در 
سرمایه گذاری و انتشار اوراق مشارکت آغاز کرده ایم. 
وزیر نفت با اشاره به اینكه اگر 10 درصد از تسهیات 
و منابع ارزی ریالی داخل کشور ساالنه به پروژه های 
صنعت نفت اختصاص یابد بسیاری از مشكل های 
مالی این صنعت حل خواهد ش��د، گفت: هم اکنون 
در برخی از میدان های نفتی در حال تولید تا سقف 
25 درصد از درآمد فروش نفت برای توس��عه سایر 
پروژه ها در نظر گرفته می شود. وی با تأکید بر اینكه 
هم اکنون بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی اروپایی 
و امریكایی برای همكاری با صنعت نفت اعام آمادگی 

کرده اند، یادآور شد: وزارت نفت به هیچوجه جذب 
منابع مالی خارجی را فراموش نخواهد کرد. میرکاظمی 
با بیان اینكه واگذاری مالكیت منابع نفت و گاز در ایران 
بر خاف قانون اساسی اس��ت، گفت: این در حای 
است که کشورهای همسایه برای توسعه میدان های 
مس��تقل و مشترک خود، مالكیت این میدان ها را به 
کشورهای غربی می سپارند. وزیر نفت، سال 1390 
را اولین س��ال شروع برنامه پنجم خواند و گفت: بر 
اس��اس برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه از 200 
میلیارد دالری که می بایست در برنامه پنجم توسعه 
صنعت نفت سرمایه گذاری شود تاکنون حدود 70 
میلیارد دالر تعیین تكلیف شده است. وی با بیان اینكه 
بخش��ی از درآمدهای مازاد صنعت نفت به پوشش 
ریسك سرمایه گذاری بخش خصوصی اختصاص 
داده می شود، تصریح کرد: تاکنون مذاکره های بسیار 
مثبتی با بانك های داخلی برای فاینانس و تأمین مالی 
پروژه های باالدس��تی و پایین دس��تی صنعت نفت 
صورت گرفته اس��ت. وزیر نفت همچنین از نهایی 
شدن مذاکره های تأمین مالی 40 درصد پروژه های 
پایین دستی در برنامه پنجم توسعه صنعت نفت خبر 
داد و گفت: تاش می کنیم تا پایان سال جاری تكلیف 
سرمایه گذاری های پیش بینی شده در برنامه پنجم را 

مشخص کنیم.

رئیس کمیس��یون ویژه اصل 44 قانون اساسی در 
مجلس شورای اسامی گفت:  رشد اقتصادی ما، در 

دو سال گذشته نزولی بوده و کاهش یافته است. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، فوالدگر در نشست 
هفتگی جامع��ه انجمن های اس��امی اصناف و 
بازار، درباره سیاس��ت های اصل 44 قانون اساسی 
گفت: براساس افق چش��م انداز 1404، قرار است 
م��ا به نق��ش اول منطقه در هم��ه زمینه ها تبدیل 
شویم. نماینده مردم اصفهان افزود: اکنون در بحث 
علمی حرکت ما خوب اس��ت و امیدواریم زودتر 
از مدت معین به این خواس��ته خود برسیم، اما در 

عرص��ه اقتصادی هنوز کار زیادی در پیش داریم و 
به دالیلی در این چند س��ال نرخ رشد اقتصادی ما 
کاهش یافته است. فوالدگر گفت: براساس آمارهای 
جهانی، رتبه س��رمایه گذاری داخلی و ایجاد زمینه 
فضای کس��ب و کار ایران، هم اکنون صد و سی و 
سوم اس��ت. اما در زمینه استعدادها و شاخص ها، 
 جایگاه شصتم را داریم که این به هیچوجه خوب

 نیست. 
وی افزود: با وجود تاش دولت و حمایت مجلس 
در بحث اقتصادی، هنوز راه زیادی برای رس��یدن 
به رتبه نخس��ت منطقه در پیش داریم. این نماینده 

مجلس گفت:  این در شرایطی است که کشورهای 
دیگر منتظر ما ننشسته اند تا مقام نخست را کسب 
کنیم حتی کشورهای عربی نیز در این زمینه رقبای ما 
هستند. وی افزود:  اکنون ترکیه بدون صادرات نفت 
130 تا 140 میلیارد دالر صادرات دارد که 70 درصد 
آن صنعتی و بقیه کش��اورزی و گردشگری بوده و 
این در حالی است که فعالیت های صنعتی خود را 
بعد از ما شروع کرده است. عضو کمیسیون صنایع 
مجلس گفت:  صادرات کشور ما 20 تا 25 میلیارد 
دالر است که 13میلیارد دالر آن به صادرات غیرنفتی 

و صنعتی اختصاص دارد.

سفر به لبنان، تنش یا حرکت به سوی وحدت

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد:
در سه سال گذشته، 16 ایستگاه سنجش 

آالیندگی در استان افتتاح شد

جهان نما نصف النهار

قطر: 
بهای کنونی نفت بر اقتصاد جهانی 

تأثیر منفی نخواهد گذاشت
وزی��ر نف��ت قط��ر اع��ام کرد 
ک��ه قیمت ه��ای کنون��ی نفت، 
ب��ر اقتص��اد جهانی تأثی��ر منفی 
نخواه��د گذاش��ت. عبدال��ه بن 
حم��د العطیه )وزی��ر نفت قطر( 
در حاشیه نشس��ت وزرای نفت 
فارس  خلیج  کش��ورهای حوزه 
تصریح کرد ک��ه قیمت هفتاد تا 
هش��تاد دالر در هر بش��كه نفت 

برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان مناس��ب اس��ت و اقتصاد جهان 
متأثر از بهای کنونی نفت نخواهد ش��د. به گزارش خبرگزاری نووس��تی 
از مس��كو،  محمد الهاملی وزیر نفت امارات متحده عربی نیز اعام کرد 
که بازار با مازاد عرضه نفت رو به رو است و هیچ نگرانی در خصوص 
افزایش قیمت های نفت به بیش از هشتاد دالر در هر بشكه وجود ندارد. 
نشست اوپك چهاردهم اکتبر )بیست و دوم مهر( با حضور دوازده کشور 

عضو این سازمان در وین اتریش برگزار خواهد شد. 

معامله های مس، حدود یک ونیم 
 میلیارد دالر برای چین سود 

به همراه داشت
س��ود معامله های مس چین به 
یك و نیم میلی��ارد دالر نزدیك 
شد. به نوش��ته روزنامه فاینشال 
تایم��ز، چین با به��ره گیری از 
راهب��رد بازرگانی ک��ه مبتنی بر 
پیش بینی های دقی��ق از رونق 
ب��ازار مس بود، به س��ود یك و 
نیم میلیارد دالری از معامله این 
فلز دست یافت. چین پیش بینی 
کرده بود ب��ا وجود بحران مالی فعلی در جهان، تحول هایی که در بازار 
فلزها وجود دارد به س��مت افزایش بهای مس س��وق می یابد. این سود 
واقعی به دنبال اقدام س��ال گذش��ته »دفتر منابع طبیع��ی دولتی چین« به 
جمع کردن مازاد مس از بازار به دس��ت آمد. این اقدام به علت س��قوط 
ش��دید قیمت مس ص��ورت گرفت. این اقدام موجب ش��د قیمت مس 
دوباره بهبود یابد، درخواس��ت های داخلی افزایش یافت و قیمت ها بار 

دیگر باال رفت.

 تأکید گیتس بر رویکرد بین المللی 
 برای حل اختالف های سرزمینــی

 در اقیانوس آرام
رابرت گیتس )وزیر دفاع امریكا( 
ب��ا وج��ود مخالفت ه��ای چین 
ب��ا هرگون��ه راهكار پیش��نهادی 
 واش��نگتن ب��رای ح��ل مس��ائل 
منطق��ه ای، همكاری بین المللی 
اختاف ه��ای  ح��ل  ب��رای  را 
آرام  اقیان��وس  در  س��رزمینی 
خواستار شد. گیتس در اظهاراتی 
که ش��اید خطاب ب��ه چین بیان 

ش��د، اع��ام کرد که ما به این نتیجه رس��یده ایم که فق��ط با تكیه کردن 
بر روابط دوجانبه این مس��ائل حل نمی ش��ود و ب��ه منظور رویارویی با 
بیش��تر چالش های امنیت��ی در منطقه، همه ما به نهاده��ای چندملیتی و 
س��ازوکارهای بین المللی نی��از داریم و بهترین راه حل مس��ائل کلیدی 
در آس��یا، از جمله اختاف های ارضی بر س��ر مالكیت جزایر؛ توسل به 
همكاری های قدرتمند چندجانبه اس��ت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
ادعاهای پكن مبنی بر مالكیت بر یك رش��ته جزایر غنی از منابع طبیعی 
در دریای چین جنوبی، موجب بروز اختاف هایی میان پكن و ویتنام و 

برخی اعضای اتحادیه جنوب شرقی آسیا )آ سه آن( شده است.

فوالدگر:

 مرکـزنشینـی مسئـوالن، سرعـت تکمـیل 
ورزشگاه نقش جهان را کند کرد

کشف یک میدان جدید گازی در ایران

فوالدگر: 
کاهش رشد اقتصادی در دو سال گذشته

معاون عمرانی شهرداری اصفهان:

برگزاری شانزدهمین نشست 
معاونان فنی و عمرانی کالنشهرها 

در اصفهان
ش��انزدهمین نشس��ت معاونان فنی و عمرانی کانش��هرها در روزهای 28 
و29 مهرماه س��ال جاری به میزبانی ش��هرداری اصفهان برگزار می شود. به 
گزارش ایمنا، معاون عمرانی ش��هرداری اصفهان با اعام این خبر افزود: در 
نشس��ت شانزدهمین معاونان فنی و عمرانی کانشهرها، چهار کارگروه در 
قالب معاونان، رسیدگی و پیمان، نظارت، اجرا و حفاری و طراحی تشكیل 
خواهد ش��د. دکتر علیرضا قاری قرآن با اشاره به موضوع هاي کارگروه ها 
اظهار داشت: نظام فنی و اجرایی مختص شهرداری ها، زمان بهینه، کیفیت 
مطل��وب، حداقل هزینه، مدیریت مالی و اجرایی پروژه ها با رویكرد طرح 
تحول اقتصادی، پروژه های عمرانی شاخص و نقش آنها در تحول و توسعه 
کانش��هرها، چارت و ساختار شهرداری ها، محله محوری و مستندسازی 
جلسه هاي معاونان عمرانی کانشهرها از ابتدا تاکنون از جمله موضوع هاي 
قابل بررس��ی در کارگروه معاونان خواهد بود. وی چگونگی تبیین جایگاه 
آیین نامه مالی و اس��ناد مناقصه در قراردادهای تنظیمی، بررسی مواد 4 و 5 
آیین نامه مالی شهرداری ها و بررسی بیمه تمام خطر پروژه ها و مسئولیت 
مدنی عوامل کارفرما را از موردهاي مطرح ش��ده در کارگروه رس��یدگی و 
پیم��ان عنوان و خاطرنش��ان کرد: چگونگي تحویل موقت و ش��روع دوره 
تضمین پروژه های شهرداری و چگونگی رسیدگی به موارد خاتمه و فسخ 
پیمان، از دیگر موارد مطروحه در این کارگروه می باشد. قاری قرآن تصریح 
کرد: اعام نتیجه هاي اس��تفاده از موارد افزودن��ی در بتن و تجربه هاي به 
 دست آمده در نگهداری و تعمیرات ابنیه سنگین از سوی شهرداری اصفهان، 
جمع آوری و دفع آب های س��طحی و روان س��ازی پیاده روها از موضوع 
هاي مهم کارگروه نظارت، اجرا و حفاری خواهد بود. وی با اشاره به بررسی 
موضوع لزوم اس��تفاده از مدیریت انرژی و بازیافت در جهت صرفه جویی 
اعام کرد:مستندس��ازی و چگونگي تعامل با شرکت های تأسیساتی برای 
طرح های عمرانی و حفاری ها در پروژه های ش��هری، از دیگر موردهایی 

است که در کارگروه نظارت، اجرا و حفاری بررسی می شود. 

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده مکرمه را به شما وخانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند 
متعال براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر و شکیبایي مسئلت مي نماییم.

مدیریت روزنامه زاینده رود

جناب آقاي مهندس حاج رسولیها
رئیس محترم شوراي اسالمي شهر اصفهان

 HSE سوم  رتبه  کسب  در  اصفهان  استان  گاز  شرکت  بزرگ  موفقیت 
گاز  شرکت  تالشگران  کلیه  و  مدیریت  به  را  استاني  گاز   شرکت هاي 

استان اصفهان تبریک مي گوییم.

مدیریت روزنامه زاینده رود
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آمار ایران نش��ان مي دهد ک��ه 11/9 درصد 
 از جمعی��ت فع��ال در س��ال 88 بی��كار 
بوده اند. نرخ بیكاری جوانان 15 تا 29 ساله 
نیز حاکی از آن اس��ت ک��ه 22/1 درصد از 
جمعیت فعال 15 تا 29 ساله بیكار هستند. 
البته بسیاری از کارشناسان آمار اعام شده 
در رابطه با بیكاری توسط مرکز آمار ایران را 
دقیق نمی دانند و معتقدند که آمار بیكاری در 
جامعه، بسیار بیشتر از آمار منتشر شده توسط 

مرکز آمار ایران است. 
عب��اس وطن پرور، نماینده اس��بق ایران در 
اج��اس جهانی کار معتقد اس��ت با یك 
حس��اب مقدماتی می توان نرخ بیكاری را 
در حال حاضر باالی 22 درصد دانس��ت. 
وطن پرور، ش��فاف نبودن ن��رخ بیكاری و 
تعداد واقعی بیكاران را در ش��اغل حساب 
کردن سربازان، زنان خانه دار و دانشجویان 
و همچنین افرادی ک��ه در هفته یك یا دو 

ساعت کار دارند، می داند. 
داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس در گفتگو با ایلنا می گوید: مشكل 
بیكاری، ازدواج ، مس��كن، اعتیاد و مسائل 
روح��ی و روان��ی خ��اص جوان��ان مانند 
افسردگی جزء مهم ترین مسائل و مشكل 
ح��وزه جوانان اس��ت که به این مس��ائل، 
مشكل هایي که در حوزه اوقات فراغت هم 
وجود دارد اضافه کنیم تا کلكسیون مشكل 

جوانان تكمیل شود. 
وي ادامه می دهد: در کشوری که این همه 
جمعیت جوان دارد باید توجه مسئوالن به 
س��مت تدوین برنامه های دقیق در حوزه 
جوانان سوق پیدا کند اما واقعیت این است 
که دولت و مجلس توجه الزم را به مسائل 
جوانان ندارند و بی برنامگی در حوزه جوانان 
بر بحران های موجود در حوزه جوانان افزوده 

و مشكل را دو چندان کرده است. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح 
می کند: وقت��ی ایران را با کش��ورهایی که 
امكاناتی هم سطح ما دارند مقایسه می کنیم، 
متوجه می شویم که این کشورها در حوزه 
مس��ائل جوانان موفق تر عمل کرده اند، ما 
چیزی از آن کشورها کم نداریم اما جوانان 
ایرانی با مشكل هاي زیادی درگیر هستند و 
متأسفانه از امكانات کشور برای حل مشكل 

آنها استفاده نمی شود. 
ــان را فراموش  ــس جوان ــت و مجل دول

کرده اند 
وي با بیان اینكه در ایران برنامه ریزی دقیقی 

در ح��وزه جوانان انجام نش��ده و جوانان 
فراموش شده اند، می گوید: در سفری که 
چندی پیش دولت به اس��تان ایام داشت، 
هنگامی که جوانان بحث بیكاری و مسائلی 
از ای��ن قبیل را با او در میان گذاش��تند، به 
جوانان گفته شد که ما کمك می کنیم بروید 
چند رأس دام بگیرید و مشكل اشتغال را به 

این شكل حل کنید. 
قنب��ری ادامه می دهد: وقتی با این ش��یوه 
س��اده انگارانه به مهم ترین مشكل جوانان 
یعنی اش��تغال نگاه ش��ود، معلوم است که 
مشكلی حل نمی شود، گویا اطاع ندارند که 
ظرفیتی برای دامداری در استان ایام وجود 
ندارد و مگر قرار است چند نفر از جوانان 
ایامی دامدار ش��وند و آیا با دو س��ه رأس 
دام که قرار اس��ت برای جوانان تهیه شود، 
مشكل هاي معیشتی آنها حل می شود؟ از 
طرف دیگ��ر آیا جوانی ک��ه تحصیل هاي 
دانشگاهی و تخصصی دارد، باید تخصصش 

را نادیده بگیرد و به پرورش دام بپردازد؟ 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح 
می کند: این مسائل نشان از یك نگاه سطحی 
و ساده انگارانه و از سر بی مسئولیتی به مسأله 

جوانان دارد. 
در ح��ال حاض��ر 2 س��ال از عمر مجلس 
هفتم می گذرد و در این مدت، مجلس کار 
مفیدی برای جوانان نكرده است، واقعیت 
این است که جوانان فراموش شده هستند 
و متأسفانه نه مجلس و نه دولت هیچ یك 
به فكر جوانان نیستند، در مجلس فراکسیونی 
تشكیل شده به نام فراکس��یون جوانان در 
حالی که این فراکسیون فقط از نام جوانان 
استفاده می کند بدون اینكه مسائل و مشكل 

جوان��ان را به ش��كل جدی م��ورد توجه 
قرارده��د. کمیس��یون های مجلس هم که 
گویا مسأله جوانان را مهم نمی دانند و به آن 

نمی پردازند. 
قنبری می گوید: از طرف دیگر دولت هم 
به مس��ائل جوانان ب��ی توجهی می کند، و 
سازمانی تحت عنوان سازمان ملی جوانان 
 تش��كیل داده که فقط ن��ام جوانان را یدک 
می کشد و بیشتر از این که به فكر جوانان 
باش��د دنبال یك س��ری تبلیغ��ات خاص 
به نفع دولت اس��ت، بنابرای��ن از دو حوزه 
تصمی��م گیری کش��ور یعن��ی مجلس و 
دولت تنها چیزی که نصیب جوان ها شده 
اس��ت، بی توجه��ی اس��ت و روز به روز 
 نگرانی ها در رابطه با مسائل جوانان بیشتر

 می شود. 
ــند، باال رفتن سن  مسئوالن نگران نباش

ازدواج و میزان طالق بحران نیست 
در حالی که مسئوالن از باال رفتن سن ازدواج 
 و افزای��ش طاق در جامعه اب��زار نگرانی 
می کنند و س��ازمان ملی جوانان و بسیاری 
از دستگاه های دیگر در این زمینه وارد عمل 
شده و تاش می کنند به هر شكل که شده، 
ای��ن معضل را حل کنن��د و حتی فرمانده 
نی��روی انتظامی نیز افزایش طاق و س��ن 
ازدواج را در همایش ملی امنیت و انضباط 
 اجتماعی از جمل��ه مباحث امنیتی جدید 
می داند که باید به دنبال حل اجتماعی آنها 
باشیم، جمعیت شناسان معتقدند، افزایش 
سن ازدواج و افزایش طاق در جامعه یك 

معضل اجتماعی نیست. 
ش��ها کاظمی پور، معاون پژوهشی مرکز 
مطالعه هاي جمعیتی آس��یا و اقیانوسیه در 

گفتگو با ایلنا می گوید: نرخ ازدواج نسبت 
به سال گذشته تغییر چندانی نكرده است و 
در رابطه با افزایش سن ازدواج هم نگرانی 

خاصی وجود ندارد. 
او عل��ت این تغییرها را تغییر در س��اختار 

جمعیتی ایران می داند. 
میانگین س��ن ازدواج دختران س��ه سال و 
میانگین سن ازدواج پسران یك سال افزایش 

یافته است 
وي ادام��ه می دهد: میانگین س��ن ازدواج 
پسران یك سال افزایش پیدا کرده و میانگین 
سن ازدواج دختران نیز در حدود سه سال 

زیاد شده است. 
او در رابطه با وضعیت طاق در کشور بیان 
کرد: نرخ طاق نیز نسبت به گذشته افزایش 

چشمگیری نداشته است. 
افزایش شهرنشینی و سواد باعث باال رفتن 

نرخ طالق و سن ازدواج شده است 
کاظمي پور خاطرنش��ان کرد: در س��ال 55 
هم، س��ن ازدواج در میان ش��هر نشینان و 
افراد باس��واد و تحصیل کرده مانند س��ن 
ازدواج کنونی بوده و طاق هم در بین این 
 گروه از جامعه بیشتر از روستانشینان اتفاق 

می افتاد. 
وي ادامه داد: شهر نشینی و افزایش سواد دو 
عامل اصلی در افزایش طاق هس��تند زیرا 
همیشه طاق ها در شهرها بیش از روستاها 
است و در افراد باسوادتر بیشتر از بی سوادها 
است، این پدیده ای است که در کشورهای 
توس��عه یافته هم هست و فقط مختص به 
ایران نیست، ولی مسأله اساسی که در رابطه 
با طاق در جامع��ه ما می تواند یك زنگ 
خطر باش��د این است که حدود 50 درصد 
از طاق هایی که در سال های اخیر در کشور 
اتفاق افتاده است، سنوات زناشویی آنها زیر 
4 س��ال اس��ت. یعنی هنوز به طور جدی 
 زندگی مشترک ش��روع نشده طاق اتفاق

 می افتد. 
 مس��ئوالن نگرانند باال رفتن س��ن ازدواج، 

بی بند و باری را در جامعه گسترش دهد 
وي در پایان اش��اره کرد: نگرانی مسئوالن 
دولت��ی از این اس��ت که با باال رفتن س��ن 
ازدواج بی بند و باری در جامعه افزایش پیدا 
کند، مسئوالن گمان می کنند که اگر جوانان 
در س��ن پایین ازدواج نكنند انحراف هاي 
اجتماعی در جامع��ه افزایش پیدا می کند، 
مسئوالن از دید آسیب شناسی ازدواج نگاه 

می کنند و نگران هستند. 

تنها نيم درصد جوانان دم بخت 
در سال 87 ازدواج کردند

 مرک��ز پژوهش های مجل��س در گزارش بررس��ی روند ر
شد موالید و طاق در ایران آورده است که نرخ رشد ازدواج 
در س��ال های 1370 تا س��ال 1388 با روند آرامی هر س��اله 
کاهش یافته به طوری که در س��ال 1387 تعداد ازدواج های 
ثبت شده کمتر از نیم درصد جوانان گروه سنی 20-29 سال 
 بوده که نسبت به تعداد جمعیت آماده ازدواج رقم قابل قبولی 

نیست . 
به گزارش ایلنا: در حالت کلی جمعیت و ش��اخص های آن 
از جمله مؤلفه های مهم در هر جامعه محس��وب می شوند 
که ع��اوه بر تأثیرگذاری بر روی ش��اخص های اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگی، در عین حال خود می توانند تابعی از 
 سیاس��تگذاری های اقتص��ادی و اجتماع��ی و به خصوص 
خط مش��ی های فرهنگی باشند. گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس حاکی اس��ت: در مورد موالید در س��ال های ابتدای 
انقاب اسامی ایران به دلیل اعمال سیاست های تشویقی، 
میزان رش��د س��الیانه جمعیت به 4/2 درصد رسید که این 
میزان رش��د، زنگ خطر را برای سیاستگذاران و برنامه ریزان 
به صدا درآورد. از نیمه دوم دهه 1360، دولت سیاست های 
کنترل موالید و تنظیم خانواده را در دستور کار خود قرار داد 
تا جایی که میزان رشد جمعیت به حدود 1/2 درصد کاهش 
یافت. در سال های اخیر شاهد رشد موالید در کشور هستیم و 
پیش بینی می شود در حوالی سال 1390 رشد سالیانه جمعیت 
به 1/4 درصد برسد. نتایج بررسی های جمعیت شناختی  بیانگر 
آن اس��ت که پس از سال 1390 به علت پایین آمدن نسبت 
جمعیت جوان، نرخ رشد سالیانه کمتر از 1/4 درصد شده و به 

حدود یك درصد خواهد رسید. 
کاهش آمار ازدواج در این سال ها نه تنها کانشهرها و شهرهای 

کوچك را در بر گرفته، بلكه به روستاها هم رسیده است. 
در مقاب��ل طاق روند صعودی به خود گرفته و نس��بت آن 
به ازدواج هر سال با رشد نگران کننده ای مواجه شده است. 
همچنین تحلیل های انجام شده نشان می دهد نسبت طاق به 
ازدواج از هر صد ازدواج 12/5 مورد در س��ال 1387 بوده که 
این رقم در سال 1388 به 14/13 مورد افزایش یافته است. از 
طرفی آمار طاق های توافقی نیز روند صعودی به خود گرفته 
است. بر اساس آمارهای رسمی، 82 درصد طاق های ثبت 
شده در کشور، در سال 1385 توافقی بوده است؛ این پدیده 
زنگ خطر و هش��داری برای جامعه و مسئوالن تصمیم گیر 
و تصمیم س��از اس��ت که اگر در این باره اقدام پیشگیرانه ای 
انجام نش��ود، ادامه این روند عاوه بر تهدید بنیان خانواده، 
تبعات منفی و آس��یب های جبران ناپذیری به دنبال دارد.  از 
طرف��ی به دلیل قرار گرفتن جامعه ای��ران در مرحله گذار از 
 س��نت به مدرنیته، ارزش ها، رسوم و الگوی ازدواج  فرهنگ 
ایرانی- اسامی در جامعه و خانواده ها کمرنگ شده و در حال 
تغییرند و در همین حال قبح طاق و تبعات منفی ناشی از آن 

نیز از بین رفته است. 

معاون ام��ور مجلس وزارت بهداش��ت 
گف��ت: چون اعتب��اري براي اس��تخدام 
پرس��تاران در بودجه امسال تأمین نشده 
اس��ت، اس��تخدام 23 هزار پرستاران نیز 
در سال جاري امكانپذیر نیست. رمضان 
محسن پور در گفتگو با فارس، افزود: با 
توجه به کمبود پرستار در مراکز بهداشتي 
و درماني و افزایش بیمارستان ها و مراکز 
درماني کش��ور ک��ه بس��یاري از آنها در 
سفرهاي استاني رئیس جمهوري تصویب 
شده اند، نیاز وزارت بهداشت به پرستار در 
این مراکز یك نیاز جدي است که تعداد 
این نیاز نیز بر اساس اصول حرفه اي اعام 

شده است. 
وي در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرسش که آیا با توجه به 
جمهوري  رئیس  دستور 
مبني بر استخدام 23 هزار 
پرستار این استخدام امسال 
انجام مي شود یا نه گفت: 
ما تاش مي کنیم مراحل 
قانوني ب��راي جذب این 

افراد طي شود. 
محس��ن پور در پاسخ به 
این پرس��ش ف��ارس که 

 مراحل قانوني چیست و آیا قانون ارتقاي 
به��ره وري کارکنان بالیني س��امت که 
مصوب مجلس اس��ت براي اس��تخدام 
پرس��تاران کفای��ت نمي کند گف��ت: ما 
استخدام را براي تولید خبر خبرگزاري ها 
اجرا نمي کنیم براي گره گش��ایي مسائل 
درماني مردم در بیمارستان ها اجرا مي کنیم 
و دنبال ساختن خبر نیستیم بلكه به دنبال 

اطاع رساني درست به مردم هستیم. 
معاون پارلماني وزارت بهداشت در پاسخ 
به این پرس��ش که آیا باالخره پرستاران 
امسال منتظر اجراي استخدام باشند یا نه 
گفت: پرس��تاران در هر صورت حقشان 
به آنها داده مي شود و ما بر اساس قانون، 
تسهیات و حقوق پرستاران را پرداخت 
مي کنیم. وي در پاس��خ به این مسأله که 
آیا منتفي ش��دن استخدام پرس��تاران در 
س��ال جاري صحت دارد یا نه گفت: من 
تأیید نمي کنم که اس��تخدام به هیچوجه 
انجام نمي ش��ود و منتفي ش��ده اس��ت، 
دس��تور رئیس جمهوري در روز پرستار 

براي استخدام پرستار سر جایش محفوظ 
است و هر وقت مسیر قانوني آن طي شد، 
اجرا مي شود. محسن پور در پاسخ به این 
پرس��ش که مسیر قانوني چیست، گفت: 
وزارت بهداشت قانون تصویب نمي کند 
و ما فقط مجري قانون هستیم. آن قانوني 
)قانون ارتقاي بهره وري خدمات کارکنان 
بالین��ي( هم که مجل��س تصویب کرده 
اعتبارش براي امسال دیده نشده است ما 
براي اجراي این قانون چون اعتبارش در 
بودجه سال 89 دیده نشده، مشكل داریم. 
وي افزود: اگر اعتبار استخدام پرستاران در 
بودجه سال 90 دیده شود سال آینده این 
استخدام اجرا مي شود و ما 
تاش مي کنیم این اعتبار 
در بودجه سال آینده دیده 
شود. معاون وزیر بهداشت 
در پاسخ به این پرسش که 
پس این خبر صحت دارد 
که اس��تخدام پرس��تاران 
امس��ال اجرا نمي ش��ود، 
گفت: بله با این تفاس��یر 
مي توان گفت اس��تخدام 
پرس��تاران حداقل امسال 

اجرا نمي شود. 
بر اساس قانون ارتقاي بهره وري کارکنان 
بالیني نظام س��امت قرار است، ساعت 
کاري پرس��تاران بین یك تا 8 ساعت در 
هفته کاهش یابد. 5 ساعت از این کاهش 
به سابقه خدمت مربوط است، 2 ساعت 
از آن ب��ه صعوبت و س��ختي کار ارتباط 
دارد و یك س��اعت دیگر نیز با توجه به 
نوبت کاري و شیفت در گردش پرستاران 
کاهش مي یابد. بر این اس��اس س��امت 
شغل پرستاري در تمام بخش هاي دولتي، 
غیر دولت��ي، نیروهاي مس��لح و بخش 
خصوصي جزء مش��اغل سخت و زیان 
آور شناخته مي شود و تمام کادر پرستاري 
از بهیار تا دکتراي پرستاري شاغل در این 
بخش ها اعم از زن و مرد از مزایاي قانون 
 مش��اغل س��خت و زیان آ ور برخوردار 

مي شوند. 
عاوه بر آن پرستاران شاغل در بخش هاي 
سخت و زیان آور مانند بخش سوختگي 
و رواني از یك ماه مرخصي بیشتر در سال 

برخوردار مي شوند. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 
تراژدي با نام »جوان«

در ديوان عالي كشور انجام شد
تأيید حكم اعدام متجاوز شیطان صفت

در تعزيرات حكومتي آذربايجان  شرقي رخ داد
 محكومیت قاچاقچي كاال و مواد غذايي 

به پرداخت جريمه 462 میلیوني

 سارق خودرو در تماس با مالباختگان 
تقاضاي پول مي كرد

رئیس انجمن روانپزشكان، همزمان با روز بهداشت روان

شیوع افسردگي در زنان به دلیل نابساماني هاي اجتماعي و قانوني
رئی��س انجمن روانپزش��كان ایران با اش��اره ب��ه وجود 
 بیم��اران مبتا به اختال ه��اي رواني خاموش در جامعه 
گفت: افس��ردگي، اضط��راب، وس��واس و اختال هاي 
 خواب ش��ایع ترین بیماري هاي رواني در کشور به شمار 

مي آیند.
 احمد جلیلي به مناس��بت روز جهاني بهداشت روان در 
گفتگو با ایلنا، افزود: مراجعه به روانپزشك هنوز در ایران با 
دشواري هایي روبه رو است اما همین مسأله در مقایسه با 
20 سال گذشته پیشرفت هایي را کسب کرده است چرا که 
مردم انواع بیماري هاي رواني را بیشتر شناخته اند و دیگر 

پرهیزي ندارند که بیماري آنها شناخته شود. 
همچنی��ن در حال حاضر بیم��اري رواني نقطه ضعف و 

برچسب اجتماعي تلقي نمي شود. 
وي با بیان اینكه در گذش��ته به اش��تباه مسائل رواني را با 
بیماري هاي روحي یكي دانس��ته و آن را به ماوراء الطبیعه 
مرتب��ط مي دانس��تند، ادام��ه داد: ح��دود س��ه ت��ا چهار 
درص��د بیماري هاي رواني جامعه مانند اس��كیزوفرني و 
سرخوشي هاي شدید در گذشته فقط شناخته شده بودند 
و افس��ردگي، اضطراب، وس��واس و اختال هاي خواب 
که هم اکنون آمار باالیي دارند که با عامت جسمي بروز 

مي  دهد ناشناخته مانده بودند. 
جلیلي گفت: البته امروزه نیز تا پزش��ك معالج و اطرافیان 
بیمار را راهنمایي نكنند و یا از طریق مش��كل تنفس��ي و 
یا س��ردرد بیماري رواني تش��خیص داده نش��ود بیمار از 
مشكل رواني خود بي اطاع مي ماند و درمان نیز سخت تر 

مي شود.

وضعیت بهداشت رواني در جامعه مطلوب نیست 
رئیس انجمن روانپزش��كان ایران تصریح کرد: مش��كل 
اساس��ي در تعریف روان اس��ت چرا که روان با فعالیت 
مغز در ارتباط بوده و با مقوله روح، جن زدگي و خرافه ها 

متفاوت است. 
وي وضعی��ت بهداش��ت روان��ي را در جامع��ه مطلوب 
ندانس��ت و گف��ت: این مس��أله با بهداش��ت عمومي و 
جسمي مرتبط است و زماني که بهداشت عمومي مطلوب 
 باش��د بهداش��ت رواني نیز در وضعی��ت خوبي خواهد
 ب��ود. جلیلي گفت: هنگامي که ب��ه طور مثال تصادف و 
تلفات جاده اي هر سال در جامعه ما به اندازه جمعیت یك 
شهر کوچك است، طبیعي بوده که از همین رقم بیماران 
رواني نیز بیش��تر شوند چرا که افراد، وابستگان و خانواده 
خود را از دست مي دهند، بنابراین وضعیت بهداشت رواني 

با مشكل اقتصادي و اجتماعي نیز ارتباط تنگاتنگ دارد و به 
ظاهر به چشم نمي آید.

اختالل هاي روانپزشكي همه سنین را درگیر مي کند 
رئیس انجمن روانپزشكان ایران در مورد بیشترین گروه سني 
درگیر با بیماري هاي رواني گفت: اختال هاي روانپزشكي همه 
سنین را درگیر مي کند به طور مثال افسردگي در جوانان به دلیل 
مشكل هاي محیطي شایع تر است و بیماري هاي بیولوژیكي 
 در افراد مسن و بیماري اسكیزوفرني در سنین نوجواني بسیار 

شایع است. 
ــي در ایران ــاي روان ــان به اختالل ه ــد ابتالي زن  درص

 2 برابر مردان است
وي ادامه داد: زنان بیش��تر از مردان در معرض بیماري هاي 
رواني و افس��ردگي قرار دارند ب��ه طوري که درصد ابتاي 
زنان به اختال هاي رواني در جامعه ما 2 برابر مردان است. 
دلیل آن مسائل بیولوژیكي و شرایط محیطي است. همچنین 
نابس��اماني هاي اجتماعي و قانوني نیز در این مس��أله مؤثر 

است.
ــوي داروخانه ها بدون  فروش داروهاي آرام بخش از س

تجویز پزشک 
وي مش��كل اصل��ي موج��ود را ارائه داروهاي مس��كن و 
آرام بخش از س��وي داروخانه ها بدون تجویز روانپزشكان 
عنوان کرد و گفت: داروخانه ها دارو را مي فروشند و کنترلي 
بر روي آن نمي ش��ود. متأسفانه مردم نیز خودسرانه طبیب 
خود شده اند و آرام بخش ها را مصرف مي کنند در حالي که 
 این داروها درمان موقت دارند و وابس��تگي و اعتیاد ایجاد 

مي کنند.

حكم اعدام جواني که نیمه  شب وارد خانه زن تنهایي شده و او را با تهدید مورد آزار 
و اذیت قرار داده بود، در دیوان عالي کشور، تأیید شد. به گزارش فارس، اواخر دي ماه 
سال گذشته، مرد جواني با حضور در دادسراي جنایي تهران،  مدعي شد که مردي شبانه و 
در غیاب او وارد خانه اش ش��ده و همس��رش را مورد آزار و اذیت قرار داده است. این مرد 
گفت: ش��ب حادثه با همسرم از میهماني برگش��ته بودیم که مادرم تماس گرفت و از من 
خواس��ت او را به بیمارستان برسانم. ساعت 4 صبح در بیمارستان بودم که همسرم با من 
تماس گرفت و با گریه گفت که مردي وارد خانه شده و او را با تهدید چاقو مورد آزار و 
اذیت قرار داده است. همسر این مرد در تشریح حادثه گفت: نیمه شب با صداي شكستن 
شیشه نورگیر حمام، از خواب پریدم و مردي را دیدم که با چاقو در آشپزخانه حضور دارد. 
او با تهدید به قتل به وسیله چاقوي بزرگ، به زور مرا مورد تعرض قرار داد. اما با ترفندي 
خاص شماره همراه او را گرفتم. با توجه به اظهارات زن جوان، به دستور پلیس، قراري بین 
زن جوان و مرد متجاوز گذاشته شد که در این قرار، مأموران پلیس موفق به دستگیري او 
شدند. مرد متجاوز به نام امید، در اولین جلسه بازجویي با بیان اینكه فرزند یك تاجر معروف 
ایراني در دوبي است، به ارتكاب این عمل زشت اعتراف کرد و مدعي شد که براي بي آبرو 
کردن پدرش دست به این اقدام زده است. تصمیم گرفتم براي بي آبرو کردن پدرم، دست 
به خاف بزنم. 10 ماه را در زندان به س��ر بردم و ش��ب حادثه در پشت بام منزل زن جوان 
بودم که متوجه خروج شوهرش از خانه شدم و ساعت 3 صبح تصمیم به این کار گرفتم. با 
اعتراف هاي متهم به اقدام خود، پرونده به شعبه 77 دادگاه کیفري استان تهران ارجاع شد که 
در تاریخ 2 اس��فند س��ال گذشته جلسه محاکمه به ریاست قاضي ساعي برگزار شد و در 

نهایت، بعد از مشورت قضات این شعبه، حكم قصاص اعدام متهم صادر شد. 

رانن��ده اي که در آذربایجان  ش��رقي 
اق��دام ب��ه قاچ��اق م��واد غذای��ي، 
بهداش��تي و اس��باب بازي خارجي کرده 
ب��ود، به پرداخ��ت بی��ش از 462 میلیون 

ریال جریمه نقدي محكوم شد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي 
س��ازمان تعزی��رات حكومت��ي کش��ور، 
مأموران نیروي انتظامي شهرس��تان جلفا 
در اس��تان آذربایجان شرقي، طي بازرسي 
از یك دس��تگاه خودرو مقادی��ر متنابهي 
کاالي خارجي ش��امل انواع موادغذایي، 
بهداشتي و اسباب بازي خارجي کشف و 
طي گزارشي به گمرک تبریز ارسال شد. 

با اعام ش��كایت گمرک در این رابطه پرونده اي تشكیل و پس از انجام تحقیق هاي 
مقدماتي و سیر مراحل قانوني جهت رسیدگي اعمال قانون به شعبه ویژه قاچاق کاال 

و ارز تعزیرات حكومتي شهرستان مرند ارجاع شد. 
براس��اس این گزارش، شعبه مذکور پس از بررس��ي محتویات پرونده، متخلفان را 
ع��اوه ب��ر ضبط کاال به پرداخت بی��ش از 462 میلیون ریال ج��زاي نقدي در حق 

صندوق دولت محكوم کرد. 

مرد جوان که خودروهاي گران قیمت را مي دزدید از مالباختگان در قبال بازگرداندن 
خودرو و مدارکش��ان تقاضاي پول مي کرد. به گزارش فارس، پرونده اي تحت عنوان 
س��رقت خودرو حس��ب دادخواهي پیرمردي 68 ساله از طریق کانتري 140 باغ فیض به 

دادسراي جنایي تهران و با دستور خاکي دادیار ارجاع شد. 
کارآگاهان مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پایگاه دوم در ابتدا مراتب سرقت خودرو سانتافه را 
در س��امانه ناجا ثبت کرده و در ادامه اقدام هایي را براي بررس��ي شرایط سرقت و اقدام هاي 
تخصصي پلیسي درباره کشف خودرو و شناسایي سارقان اجرا کردند. با توجه به این که 
مالباخته به طور معمول پیگیر روند رسیدگي به پرونده بود، حدود 2 هفته بعد از سرقت در 
یكي از مراجعاتش به این پایگاه به افسر پرونده گفت: روز قبل شخص ناشناسي طي تماس 
تلفني درخواست مبلغ 30 میلیون تومان وجه نقد در مقابل تحویل خودرو مسروقه از من 
کرد. با اظهارات مالباخته، کارآگاهان ضمن آموزش هاي پیرمرد و حضور در خیابان الهیه محل 
پرداخت وجه مورد تقاضاي س��ارق، این محل و محدوده اطراف آن را تحت مراقبت ویژه 
قرار دادند. پس از چندین ساعت مراقبت از این محل و بررسي دقیق محدوده هاي اطراف، 
کارآگاهان پلیس به رانندگان 2 دستگاه خودرو وانت پیكان و پراید سفید رنگ مظنون شدند،که 
موفق به دستگیری آنها نشدند. در ادامه و با توجه به تماس هاي بعدي سارقان، کارآگاهان که 
به طور کامل اوضاع را در کنترل داشتند، قبل از هرگونه اقدام درباره توقیف خودرو، راننده 
این خودرو ابتدا از محل متواري شد اما با تعقیب توسط خودرو پلیس، خودرو پراید مجبور 
به توقف شد. با دستگیري راننده پراید و بررسي مدارک هویتي این فرد، وي به نام مهدي 
32 ساله شناسایي شد و در بازرسي از داخل خودرو تعدادي کارت هاي معافیت نظام وظیفه 

عمومي متعلق به افراد غیر نیز کشف و ضبط شد.

معاون پارلماني وزارت بهداشت:
استخدام پرستاران امسال انجام نمي شود

داروخانه هاي سراس��ر کش��ور دیگر 
قادر به خرید دارو نیستند. 

رئی��س انجم��ن داروس��ازان ای��ران 
نس��بت به تأخیر بیمه ها در پرداخت 
داد  هش��دار  داروخانه ه��ا  بده��ي 
 و گف��ت: ای��ن مس��أله باعث ش��ده 
 هرج و مرج داروخانه هاي کش��ور را 

فراگیرد. 
رهب��ر مژده��ي آذر در گفتگو ب��ا ایلنا 
افزود: وضعیت بدي در جریان است، 
به نح��وي که داروخانه هاي سراس��ر 
کشور دیگر قادر به خرید دارو نیستند. 
وي ادامه داد: انجمن داروسازان ایران 
همچن��ان نامه نگاري هاي خ��ود را با 
وزارت رفاه ب��راي وصول این بدهي 
انجام مي دهد به طوري که استانداري 
تهران به طور دائم با انجمن در تماس 
اس��ت تا مش��كل به وج��ود آمده را 

برطرف کند. 
 رئی��س انجم��ن داروس��ازان ای��ران 
گف��ت: تهدی��د داروخانه ه��ا به قبول 
نك��ردن نس��خه بیم��اران و دریافت 
نق��دي از آنه��ا همچنان پابرجاس��ت 

و ای��ن درحال��ي بوده که ه��م اکنون 
با ش��رایط فعلي این اتف��اق در حال 
انج��ام اس��ت. مژده��ي آذر وضعیت 
داروخانه هاي تهران و شهرس��تان ها 
را در ارائه خدمات دارویي مناس��ب 
ندانس��ت و گفت: ای��ن داروخانه ها 
در ح��ال حاض��ر دارو را ب��ا وقفه به 
بیماران مي دهند، به ی��ك بیمار دارو 
م��ي دهند و ب��ه دیگ��ري نمي توانند 
بدهن��د و مجب��ور مي ش��وند موقت 
 از ش��رکت هاي داروی��ي خریداري 

کنند.

رئیس انجمن داروسازان ايران ابراز نگراني كرد: 
 هرج ومرج در داروخانه هاي کشور 

به دليل پرداخت نشدن بدهكاري بيمه ها 

جامعه

مدير آموزش مركز امور زنان خبر داد 
تدريس كتاب روانشناسي ازدواج 
و شكوه همسرداري در دانشگاه ها 

از ترم آينده

 اختصاص يارانه ويژه براي 
ترك اعتياد زنان باردار نيازمند

رئیس اداره پست كاشان:
صندوق هاي پستي شخصي 

هوشمند در كاشان راه اندازي شد 

وزير آموزش و پرورش:
230 مركز تربيت معلم در كشور 

»اضافي« است

همزمان با 25 مهرماه جاري؛
نمايشگاه عفاف و حجاب در 

كوهرنگ برگزار مي شود

زاينده رود 
مدیر آموزش مرکز امور زنان ریاست جمهوري با بیان 
اینكه کتاب روانشناس��ي ازدواج و شكوه همسرداري از ترم 
آینده در دانشگاه ها تدریس مي شود، گفت: این کتاب در قالب 

دو واحد درس تنظیم خانواده ارائه خواهد شد.

مدیرکل دفتر پیشگیري از اعتیاد سازمان بهزیستي با بیان 
سازمان  سوي  از  اعتیاد  یارانه  میزان  بیشترین  اینكه 
بهزیستي براي زنان معتاد است، گفت: هزینه هاي زنان باردار 
معتادي که توانایي مالي تأمین هزینه هاي ترک اعتیاد را ندارند 

توسط بهزیستي پرداخته مي شود.

سرویس  راه اندازي  از  کاشان  پست  اداره  رئیس 
صندوق هاي پستي شخصي هوشمند در این شهرستان 
به عنوان نخستین بار در سطح شهرستان هاي استان اصفهان 

خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: فقط 70 مرکز تربیت 
معلم از 300 مرکز تربیت  معلم در کشور فعالیت دارند 
و بر همین اساس باید اذعان داشت که 230 مرکز تربیت 

معلم در کشور اضافي است.

سرپرست فرمانداري کوهرنگ گفت: به مناسبت 
گرامیداشت دهه کرامت نمایشگاه عفاف و حجاب 
همزمان با 25 مهرماه جاري در این شهرستان برگزار مي شود.
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زاینده رود
نایب رئیس ش��ورای اسامی شهر اصفهان، عملیاتی 
کردن مشارکت همه جانبه مردم در جهت اداره شهر در برنامه 

5 ساله آینده شهرداری را ضروری بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسامی شهر اصفهان، »سید 
کریم داودی« در آغاز یكصد و شصت و نهمین جلسه علنی 
این ش��ورا عملكرد، فعالیت و کارنامه شورای اسامی شهر 
اصفهان در 11 س��ال گذشته را موفق و مثبت ارزیابی و آن 
را بخش��ی از مشارکت مردم در اداره شهر بیان کرد و گفت: 
تحلیل واقعی نسبت به این عملكرد و مقایسه با دیگر شهرهای 
دنیا برای تدوین قوی تر برنامه پنج ساله آینده شهرداری در 

جهت استفاده از مشارکت مردمی ضروری است.
وی پیروزی و شكل گیری انقاب اسامی ایران را نمونه بارز 
مشارکت مردمی دانست و افزود: حضرت امام خمینی)ره( 
خطوط اصلی انقاب را ترسیم کردند و مردم ایران به عنوان 

برنامه ریز و مجری، آن را به پیروزی رساندند.
نایب رئیس شورای اسامی شهر اصفهان به پتانسیل بالقوه و 
ظرفیت های موجود در این شهر اشاره کرد و گفت: وجود 
مرکزهای دانشگاهی و نیروهای متخصص، خاق و کارآمد 
در اصفهان، بس��تر استفاده از مشارکت مردمی در بهتر اداره 

کردن شهر را فراهم کرده است.
وی حرکت به س��مت مش��ارکت در اداره تمام بخش های 
ش��هری را مثبت ارزیابی کرد و ش��ورایاری ها را بخشی از 
مش��ارکت مردم در اداره شهرها دانست و افزود: استفاده از 
مشارکت مردم در حل مسائل شهری، نگاه آنان را نسبت به 

شورای اسامی شهر و شهرداری متفاوت خواهد کرد.
مهندس داودی لزوم برنامه ریزی و اجرای امور توسط مردم 
را مورد تأکید قرار داد و گفت: مشارکت مردم در بخش های 
سرمایه گذاری، اقتصادی، فرهنگی، شهرسازی و ساماندهی 
سیمای شهری، عمرانی، آموزش شهروندی، سامت شهری، 
ارتقاء کیفیت سامت جامعه، کاهش آسیب های اجتماعی، 
خدمات شهری و نظافت و پاکیزگی و فضای سبز می تواند 

در روند امور نقش اساسی ایفا کند.
وی آمادگی ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان برای تشكیل 
ش��ورایاری ها را اعام و پیش بینی قوی و عملیاتی بخش 
مشارکت مردمی در برنامه پنج ساله شهرداری را ضروری بیان 
کرد و گفت: با وجود مرکزها، شخصیت ها و صاحب نظران 
فرهنگی و متخصصان و معماران شهرسازی و ظرفیت ها و 
پتانسیل ها در شهر اصفهان، می توان بخش مشارکت های 
مردمی را فعال تر کرد و با برنامه ریزی صحیح، اصولی و به 
موقع با ارتقای راندمان کار در بخش های مختلف، تحولی 

شگرف در شهر اصفهان به وجود آورد.

از سوي معاونت اجتماعي استانداري اصفهان:روی میز

طرح هاي فرهنگي تبلیغات اسالمي کاشان تصويب شد

شهردار اصفهان:
هنوز راه زیادي براي جلب اعتماد شهروندان اصفهاني باقي مانده است

ص��د در ص��د طرح ه��ای اداره تبلیغات اس��امی 
س��فارش نامه  قال��ب  در  کاش��ان  شهرس��تان 
طرح ه��ای فرهنگی و عمرانی جه��ت اختصاص 
 بودج��ه و اجرا ب��ه تصویب اس��تانداری اصفهان 

رسید. 
 رئیس اداره تبلیغات اس��امی شهرس��تان کاش��ان 
اجتماع��ی  کارگ��روه  جلس��ه  حاش��یه   در 
 فرمان��داری وی��ژه کاش��ان ب��ا اع��ام ای��ن خبر، 
 افزود: اداره تبلیغات اس��امی شهرس��تان کاشان،
 14 ط��رح در قالب طرح ه��ای فرهنگی و 4 طرح 

اس��تانداری  ب��ه  قال��ب طرح ه��ای عمران��ی  در 
اصفه��ان ارائه کرد ک��ه کلیه طرح ه��ا به تصویب 
 مع���اون��ت اجتم��اع��ی اس��ت��انداری اصفهان 

رسید. 
عبدالصاحب  والمس��لمین س��ید  حجت االس��ام 
حسینی خاطرنشان کرد: کمك به احداث و تجهیز 
خانه های عالم و خانه های قرآن روستایی، احداث 
مجتمع فرهنگی و احداث 2 دبیرس��تان دخترانه و 
پسرانه صدرا، از طرح های تصویب شده در حوزه 

عمرانی است. 

عبدالصاح��ب  س��ید  والمس��لمین  جت االس��ام 
حس��ینی اف��زود: س��اماندهی جلس��ه های دینی و 
 قرآن��ی بانوان، بهداش��ت مس��اجد، اج��رای زنگ 
انتظار در مس��اجد، تجهی��ز کتابخانه ه��ای حوزه 
س��عی،   30 آی��ه   30 ط��رح  شبس��تان،  و  دی��ن 
ط��رح مش��اوره مذهبی ائم��ه جماعات مس��اجد 
وی��ژه بان��وان نی��ز از جمل��ه طرح ه��ای فرهنگی 
 اداره تبلیغ��ات اس��امی شهرس��تان کاش��ان بوده 

است. 
رئیس اداره تبلیغات اس��امی شهرس��تان کاش��ان 

در ادامه افزود: ترویج تفكر و آثار ش��هید مطهری 
 در می��ان بان��وان، تجهی��ز مدرس��ه ها ب��ه ش��بكه 
ک��ردن  قرآن��ی  ط��رح  تبی��ان،   اینتران��ت 
ائم��ه  آم��وزش  مذهب��ی،  هیأت ه��ای   فض��ای 
مس��اجد  از  حمای��ت  مس��اجد،   جماع��ات 
 مح��وری و کارگاه ه��ای آموزش��ی شبهه شناس��ی 
دیگ��ر طرح ه��ای  از  قرآن��ی  عل��وم  در ح��وزه 
تصوی��ب  ب��ه  ک��ه  ب��ود  اداره  ای��ن  فرهنگ��ی 
اصفه��ان   اس��تانداری   اجتماع��ی   معاون��ت 

رسید.

زاینده رود
ب��ا تكیه بر ت��وان و تجرب��ه و همت کارشناس��ان 
داخل��ی، دی��گ اتیلیزات��ور )تولی��د بخار( ش��ماره یك 
ذوب آه��ن، ب��ه عنوان پ��روژه ای عظیم و حس��اس در 
 بخش فوالدس��ازی این شرکت بازس��ازی و راه اندازی 

شد.
براتی )مدیرعامل ذوب آهن اصفهان( با اش��اره به تعمیر 
و راه ان��دازی دیگ مذکور و نقش این پروژه مهم گفت: 
همزمان با ایام دف��اع مقدس و جهت ادای دین به خون 
ش��هدای گرانقدر 8 س��ال رش��ادت، جوانمردی و ایثار 
رزمندگان اس��ام، ب��ا همت و توان کارشناس��ان داخلی 
و پ��س از 8 ماه تاش بی وقفه، دیگ اتیلیزاتور ش��ماره 

یك، به عنوان پروژه عظیم در قلب حس��اس ترین ناحیه 
بهره برداری )بخش فوالدسازی( ذوب آهن اصفهان راه 

اندازی شد.
براتی ه��دف از تعمیر و راه اندازی این پروژه را کاهش 
آالینده های زیست محیطی، بهینه سازی و صرفه جویی 
انرژی و تولید بخار پرفش��ار و کم فش��ار با تناژ متوسط 
150 تن بر س��اعت، افزایش تولید ش��رکت و س��رانجام 
خ��ود باوری در این طرح عظیم ذکر نمود و گفت: با راه 
اندازی پروژه مذکور در س��ال ج��اری ظرفیت تولید از 
2/2 میلیون تن به 2 میلیون و 600 هزار تن فوالد مذاب 

افزایش پیدا می کند.
وی اظه��ار امیدواری نم��ود: با توجه ب��ه ظرفیت های 
موجود شرکت، تولید محصول های نهایی به 2 میلیون و 

800 هزار تن افزایش خواهد یافت.
وی اف��زود: در ط��ی دو س��ال اخی��ر دو واح��د 2 و 3 
دیگ ه��ای اتیلیزاتور نصب و راه ان��دازی گردید و هم 
اکنون با توجه به اندوخته ها و تجربه های حاصله از دو 
واحد قبلی، دیگ شماره یك در مدت زمان 8 ماه نصب 

و راه اندازی گردید.
وی خاطرنشان کرد: دیگ اتیلیزاتور قدیمی با تناژ نزدیك 
به 1000 تن بخار با فرسودگی و توقف های زیاد مواجه 
بود به طوری که تعمیر و نگهداری آن مانعی بر س��ر راه 
تولید بهینه فوالد در ذوب آهن اصفهان محسوب می شد 
و برای رفع مشكل های حاصله این دیگ، در تاریخ 27 
بهمن ماه س��ال 1388 متوق��ف و همزمان با حفظ تولید 
و به��ره ب��رداری از واحدهای ش��ماره 2 و 3 دیگ های 

جدید مونتاژ راه ان��دازی گردید در حین عملیات فوق، 
بازس��ازی های زیادی که جزو ملزوم های بهینه سازی 
شرایط تولید ذوب آهن می باشد در کارگاه فوالدسازی 
انجام ش��د که از آن جمله می توان به تعویض مخروطی 
کنورت��ور به وزن 50 تن به دس��ت توانمند کارشناس��ان 
داخل��ی اش��اره نم��ود. براتی ی��ادآور ش��د: دیگ های 
اتیلیزات��ور از تجهیزهای جانب��ی کارگاه کنورتور بخش 
فوالدسازی می باشد که از 3 واحد تشكیل شده است و 
با راه اندازی دیگ ش��ماره یك، تولید بخش فوالدسازی 
به حد مورد نظر رس��یده و بار دیگر ذوب آهن اصفهان 
اعتای صنعتی خود و شعار »ما می توانیم« را در راستای 
 خودکفای��ی صنعت��ی، در مع��رض ظهور و ثب��وت قرار 

داد.

شهردار اصفهان گفت: اساس تمام حرکت ها در مدیریت 
شهری بر اصل اعتمادسازی انجام می شود و در دستیابی 

به این هدف مسیر زیادی باقی  مانده است. 
 ب��ه گ��زارش ف��ارس، ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی 
ش��هرداری اصفهان، »س��ید مرتض��ی س��قائیان نژاد« در 
حاش��یه تجلیل از کارمن��دان نمونه ش��هرداری اصفهان 
اظه��ار داش��ت: در ش��هرداری اصفهان اس��اس حرکت 
 ب��ر اص��ل اعتمادس��ازی اس��توار ب��وده ک��ه ب��ه یاری 
خداون��د و ب��ا روحیه ای اله��ی که بر دس��ت اندرکاران 
 حاکم ش��ده، اعتم��اد م��ردم حتی المقدور جلب ش��ده  

است. 
وی از رضایتمندی نسبی در بین طبقه های مختلف مردم 
از خدمات ش��هرداری و کوتاه ش��دن دیوار بی اعتمادی 

میان مدیران ش��هر و ش��هروندان 
خبر داد و افزود: اگر چه توانستیم 
زمین��ه  قبول��ی در  قاب��ل  نم��ره 
تكری��م ارباب رجوع به دس��ت 
آوریم، اما هن��وز باید راه زیادی 
در ای��ن خص��وص ب��ا توجه به 
 ش��أن مردم ای��ن کانش��هر طی  

کرد. 
وی ب��ر ل��زوم پیگی��ری رون��د 
اعتمادس��ازی بین ش��هروندان و 
ش��هرداری تأکی��د ک��رد و ادامه 
داد: اعتمادس��ازی بس��تر توسعه 
و پیش��رفت را ایجاد می کند و با 

وجود اعتماد متقابل بین مدیران و 
ش��هروندان، توسعه پایدار شهری 
تحق��ق می یابد. ش��هردار اصفهان 
ب��ا اش��اره ب��ه اینكه ش��هروندان 
از خادم��ان خ��ود در مجموع��ه 
مدیری��ت ش��هری در ح��د نمره 
قابل قبولی راضی هس��تند، اضافه 
ک��رد: امید اس��ت با ت��اش همه 
همكاران در شهرداری به این قله 
و ایده نزدیك شویم تا شهروندان 
ارزیابی درس��ت و دقیقی در این 

مورد داشته  باشند. 
مع��اون اداری و مالی ش��هرداری 

اصفهان نیز در این مراسم گفت: برنامه ارتقا و حفظ کرامت 
مردم در شهرداری اصفهان به عنوان یكی از مهم ترین و 
مؤثرترین برنامه های ای��ن ارگان از امروز می تواند نقطه 
عطفی در جهت تكریم ارباب رجوع باش��د تا در س��ال 
 آینده ش��اهد تحول های چش��مگیری در این خصوص 

باشیم. 
مرتضی حس��ام نژاد با تأکید بر اینك��ه برخورد مؤمنانه و 
کریمانه در ش��هرداری اصفهان باید تقویت شود، اظهار 
داش��ت: ش��هرداری اصفهان س��تاد تكریم ارباب رجوع 
را در هم��ه واحدها و س��ازمان های زی��ر مجموعه خود 
تشكیل داده و هدف آن توسعه برنامه های شهرداری در 
 جهت تس��هیل کار م��ردم و جلب اعتم��اد در این زمینه  

است.

شهرستان

نایب رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان 
خواستار شد

 مشارکت همه جانبه مردم 
در اجراي برنامه هاي مدیریت 

شهري 

اخبار شهرستانها

در بازار چهارمحال و بختیاري
 آغاز توزیع گوشت گرم با قيمت 8500 تومان 

گزارش اختصاصي از جشنواره 24 فیلم فجر همدان 
دنياي کودکان با بازیگران کودك 

در چهارمحال و بختیاري شناسایي شده است
 بیش از 170 روستا در معرض خطر 

رانش زمین

 با 8 میلیارد ریال اعتبار؛
 بهره برداري از پل زيرگذر 

شهروند نجف آباد 

در نیمه نخست سال 1389
خط كشي 1100 كیلومتر از راه هاي 

استان چهارمحال و بختیاري 

در مدرسه هاي شهرضا
برگزاری جشن میالد حضرت معصومه )س( 

و روز دختران 
مدیرکل دفتر بازسازي و حوادث غیرمترقبه استانداري چهارمحال و بختیاري، 
با اشاره به شناسایي 175 روستاي در معرض خطر رانش زمین در این استان 
گفت: از این تعداد، ساکنان 90 روستا در سال جاري جا به جا مي شوند. به 
گزارش موج، »ستار فرهادي« به جا به جایي 75 روستاي این استان در قالب 
44 ش��هرک حوادثي اش��اره و تأکید کرد: 15 روستاي اردل و شش روستاي 

شهرستان کیار در شهرک هزار واحدي اردل اسكان خواهند یافت. 
وي از برگزاري مانور امداد و نجات جاده اي، نجات از حریق، سیل و زلزله 
در شهرستان هاي چهارمحال و بختیاري، همزمان با هفته کاهش بایاي طبیعي 
خبرداد و افزود: مانور ویژه امداد و نجات از سوي بانوان براي نخستین بار در 

کشور در بوستان بانوان شهرکرد برگزار مي شود. 
فرهادي تصریح کرد: حدود پنج هزار میلیارد ریال اعتبار براي افزایش ایمني 
و کاهش بایاي طبیعي در استان طي برنامه پنجم توسعه نیاز است. مدیرکل 
دفتر بازس��ازي و حوادث غیرمترقبه استانداري، چهارمحال و بختیاري را به 
خاطر وضعیت توپوگرافي و کوهس��تاني بودن از اس��تان هاي رده نخست 
آسیب پذیر کشور در بحران هاي طبیعي دانست و گفت: سیل، خشكسالي، 
 زلزله، رانش زمین، سرما و یخبندان از مهمترین بحران هاي طبیعي این استان 

هستند.

معاون فنی و عمرانی ش��هرداری نجف آباد گفت: پل زیرگذر شهروند شهر 
نجف آب��اد، با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال به بهره برداری می رس��د. »بهزاد 
محمودی« در گفتگو با فارس در نجف آباد، اظهار داشت: با توجه به اینكه پارک 
کوهستانی نجف آباد در شمال شهر قرار گرفته است و مردم برای رفت و آمد به 
این پارک باید از کمربندی شمال شهر عبور می کردند، این مكان تبدیل به یك 

مكان حادثه خیز شده بود. 
وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع برای تسهیل رفت و آمد شهروندان 
و کاهش حوادث، ساخت پل زیرگذر پیشنهاد شد که احداث این پل زیرگذر 
با همكاری شهرداری و اداره کل راه و ترابری استان اصفهان در حال اجرا ست. 
معاون فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد با اشاره به اینكه ساخت پل زیرگذر 
ش��هروند از آبان  ماه س��ال گذشته آغاز شده اس��ت، بیان داشت: مدت زمان 
الزم برای ساخت این پروژه 10 ماه پیش بینی شده بود که تا پایان مهر ماه به 
بهره برداری می رسد. وی در خصوص علت تأخیر در ساخت این پروژه گفت: 
جا به  جایی تأسیسات از جمله لوله های گاز، آب و مخابرات و همچنین با توجه 
به اینكه طراحی این پروژه توسط شرکت مشاوره انجام گرفته است، پس از 
بررسی و اجرای طرح با مشكل دفع آب های سطحی مواجه شد که منجر به 

تخریب مقدار زیادی از عملیات انجام گرفته شد. 

زاینده رود
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال 
و بختیاری، مدیرکل راه و ترابری اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: 
در نیمه نخست سال 1389، 1100 کیلومتر از راه های استان خط کشی 
شد. »علی علیخانی« گفت: به منظور ایمنی تردد و حفظ جان مسافران، 
خط کشی راه های شریانی و غیر شریانی به طول 1100 کیلومتر در 6 

ماهه اول سال 1389 انجام شد. 
همچنین 2250 عدد عامت انتظامی، مس��یرنما، جهت نما، 330 تابلو 
اطاعاتی، 20 تابلو راهنمای مجتمع خدماتی رفاهی، آشكارسازی نقاط 
پرحادثه 8 نقطه، ایمن س��ازی، س��اماندهی مقاطع پرحادثه در راه های 
ش��ریانی استان 5 نقطه، نگهداری حریم راه و منظرآرایی 420 کیلومتر، 
برقراری سیس��تم روشنایی روس��تایی، نقاط پرحادثه و مه گیر 4 نقطه، 
نگه��داری روش��نایی راه و تونل 45/5 کیلومتر ب��ا اعتباری بالغ بر 10 
میلی��ارد ریال به انجام رس��ید. مدیرکل راه و ترابری از همه اس��تفاده 
کنندگان از راه، به ویژه در نقاط کوهس��تانی خواس��ت که با س��رعتی 
مطمئن در جاده ها حرکت نمایند تا سفری بی خطر و همراه با آرامش 

داشته باشند. 

زاینده رود
به مناس��بت میاد کریمه اهل بیت حضرت معصوم��ه )س( و روز 
دختران، برنامه های ش��اد و متنوعی در مدرس��ه های شهرستان شهرضا با 
حضور دکتر نواب )مدیر کل جمعیت هال احمر استان اصفهان(، معلمان و 
دانش آموزان دختر در محل مدرسه راهنمایی جدید االحداث حكیم فرزانه، 
راهنمایی حضرت معصومه، دبیرستان دخترانه طالقانی و تاالر فرهنگی فجر 
برگزار ش��د. به همین منظور همایش��ی با عنوان »ترنم حیات در سروش 
عفاف« با حضور 400 نفر از دانش آموزان، توسط کمیته امور بانوان آموزش 
و پرورش شهرس��تان شهرضا و با همكاری جمعیت هال احمر شهرضا 
در محل تاالر فرهنگی فجر این شهرس��تان برگ��زار گردید. این برنامه به 
عنوان اولین گام کمیته حجاب و عفاف در جامعه دانش آموزان دختر و در 
سالروز میاد حضرت معصومه )س(، با هدف تجلیل از نمونه های معنوی 
و علمی دانش آموزان به عنوان دختران آسمانی برگزار شد. در ابتدا و پس 
از تاوت آیات قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسامی، حسام دهقان 
)ریاست آموزش و پرورش شهرستان شهرضا( ضمن خیرمقدم به مدعوین 
 عنوان کرد: شما دختران همگی آسمانی هستید، اما باید سعی کنید آسمانی 

بمانید. 

شهرضاشهرکردنجف آبادشهرکرد

مجید تقیان
دلش��اد جهانبخش��ی، مدیر کل پش��تیبانی ام��ور دام اس��تان چهارمحال و 
بختیاری، ضمن اش��اره به این مطلب گفت: با نظر مجموعه اس��تانداری و 
س��ازمان بازرگانی استان، اداره کل پش��تیبانی امور دام استان با حمایت از 
بخ��ش خصوصی، با دعوت از نیرو های مذهب��ی که توان کمك به تنظیم 
بازار اس��تان را دارند، خوش��بختانه توانس��ته ایم با عقد قرارداد یك ساله 
نس��بت به تأمین گوشت گرم سالم و بهداشتی اس��تان تحت نظارت اداره 
کل دامپزش��كی با زیر قیمت 8500 تومان، خدمت مؤثری به مردم داش��ته 
باشیم و این طرح ادامه دارد و در مسیر توزیع گوشت گرم در بسته بندی 
س��الم و بهداشتی با تنوع وزنی، به س��ایر استان های همجوار اقدام مؤثری 

خواهد شد. 
ما معتقدیم اگر کار س��خت صادقانه و به دور از غش و در مس��یر خدمت 
متغیرها و موانع ها پیش برود، س��هل و آس��ان خواهد ش��د و ما رضایت 
مردم را در این مدت دیدیم و با عاقه بیش��تر ادامه خواهیم داد. شاید هم 
در این مس��یر قصوری داش��ته باشیم که با تذکر دوس��تان اصاح خواهیم 
ک��رد و در حال حاضر ش��بكه توزیع گوش��ت گ��رم ب��ا اتحادیه صنوف 
 اس��تان و تحت نظارت س��ازمان بازرگانی صورت گرفت��ه و ارائه خدمت 

کنند.
وی به وظیفه اداره پشتیبانی امور دام اشاره کرد و گفت: وظیفه ما کمك به 
تولید کنندگان و کمك به مصرف کنندگان در امر مواد پروتئینی می باش��د 
و در ش��ورای تنظیم بازار استان با دبیری س��ازمان بازرگانی استان نسبت 

به کنترل بازار در جهت حمایت مصرف کنندگان قدم مؤثر برداش��ته و از 
طرفی عرضه گوش��ت قرمز مراکز علمی و دانشگاهی و عرضه نهاده های 
کش��اورزی ذرت، س��ویا و کنجاله جو به تولید کنندگان و کشتار صنعتی 
دام های استان در جهت توزیع گوشت سالم به صنوف قصاب ارائه خدمت 

می باشد.
جهانبخش��ی افزود: میزان تولید گوشت قرمز در استان 35000 تن در سال 
که از میزان تولید پیش بینی جلوتر هس��تیم و بیش از یك میلیون و پانصد 
هزار راس دام س��بك و س��نگین در اس��تان وجود دارد و میزان استحصال 
گوش��ت قرمز بر اساس ظرفیت اسمی کشتارگاه جونقان 75 تن دام سبك 
و 1000 تن دام سنگین در ماه ظرفیت کشتار و استحصال گوشت قرمز در 
ماه وجود دارد که از این میزان ظرفیت متأسفانه استفاده نمی شود، مصرف 
س��االنه مردم استان ما 14000 تن م باش��د که مازاد تولید داریم که بایستی 
با راه اندازی بس��ته بندی صنعت گوشت سالم در کشتار گاه جونقان روند 
توزیع گوش��ت سالم تغییر کند و عاوه بر خدمات شایسته به مردم استان 
س��ایر اس��تان ها از این ظرفیت برخوردار گردند ک��ه در صورت همكاری 
دس��تگاه های ذیربط و اتحادیه دامداری اس��تان در فصول��ی که دام وارد 
اس��تان می شود با خرید دام و کشتار آن و در فصولی که استان دام خارج 
می ش��ود از سایر استانها با نظارت اداره کل دامپزشكی استان دام مورد نیاز 
خریداری و صنعت بس��ته بندی گوش��ت را رون��ق داد و عاوه بر رونق 
صنعت بس��ته بندی گوشت، زمینه مسائل جانبی، پودر خون، پودر گوشت 
 صنایع صابون سازی و س��ایر صنعت فرآورده ای دامی را تقویت و فراهم 

نماییم.

 حسین گیتي
نام جشنواره، کودک و نوجوان است. سینمای ویژه آنها، اما غیر از فیلم با کودک، 
مث��ل همه فیلم ها که کودکان در کنار بزرگتر در روایت فیلم هس��تند. اما دو 
شاخه اصلی این سینما، یكی سینمایی »برای« کودک و دیگری »درباره« کودک 
است. سینمای کشور بیشتر فیلم هایش »درباره« کودک و نوجوان است. بیشتر 
فیلم های این جشنواره هم »درباره«کودکان بود. اما درخشش این دوره بازی 
بازیگران کودک و نوجوان است. که به واقع آدم متحیر می شود وقتی بازیگران 
کودک و نوجوان این گونه در کالبد نقش فرو می روند. تصور من این است 
که بخش حساس و ویژه ای در سینمای کودک نمایان شده است و آن حضور 
بازیگران کودک و نوجوانی است که به درستی این سینما را اعتا بخشیده اند.

در الب��ی هتل باباطاهر همدان با تع��دادی از بازیگران در البی هتل به گفتگو 
پرداختم. خاصه اش این گونه است: پریا مرادیان در 12 فیلم بازی کرده است، 
به ویژه در فیلم »چهل سالگی« او در دوم راهنمایی درس می خواند. او دوباره 
برنده جایزه بازیگری شد. آرمیتا مرادی در 50 فیلم بازی کرد دو بار برنده شد 
و خودش فیلم »س��تاره من« را دوس��ت دارد و از کارگردانی پوران درخشنده 
خرسند است. ترگل طبیبی کاس سوم دبستان چند جایزه برده و آخرین کارش 
»مینی بوس« و سینمایش عروسكی است. ملیكا ناظری کاس سوم دبستان، 40 
فیلم بازی کرده و »بچه های ابری« را دوست دارد و سه بار جایزه برد. از ملیكا 
پرسیدم می خواهی بازیگر سینما شوی؟ گفت: دوست دارم در آینده دکتر مغز 
و اعصاب شوم. پریا مرادیان کاس پنجم دبستان بود و.... تعدادی دیگر. اما از 
نظر روانی باید نهادهای سینمایی کشور بكوشند حمایت از بازیگران کودک را 

نهادینه کنند. چون وقتی در کار هستند تشویق ها، دعوت ها و تقدیرها باعث 
می شود که این واقعه موجب شده تا تصور کنند که این موقعیت پیوسته تداوم 
دارد. باید آموخته شود این کودکان در رشته جسمی و عاطفی خود این پدیده 
را بشناس��ند. در بخش نكوداشت ها، مرتضی احمدی تجلیل شد که یكی از 

امتیازهای جشنواره بود.
در روز اول جشنواره نفرهای برتر بخش مسابقه فیلم نامه نویسی اعام شدند. 

این بخش با نام »نگاهی به آینده« برندگانش اعام شد.
دانسته ایم که پایه و احساس فیلم، فیلمنامه است و فیلمنامه کودک و نوجوان 

بس مهم و با فیلمنامه سینمای غیر کودک متفاوت است.
به میانه روزهای جشنواره که می رسیم، استقبال افزون شده است. نشریه های 
محلی همدان بخش��ی از صفحه های خود را به جشنواره تخصص داده اند. 
حتی نشریه »همدان پیام« روزانه ویژه نامه ای چاپ می کند. فیلم جشنواره در 
دو فرم سی و پنج و دیجیتال ارائه شده اند و به این علت از نظر مسابقه در 2 

دسته ارزیابی و داوری می شوند.
از برنامه های جنبی جشنواره، گردش در منطقه های زیبای همدان است و از 
این نظر به گنج نامه با محوطه سازی های زیبایش، تله کابین، غار شگفت انگیز 
علی صدر، تپه حیرت انگیز عباس آباد، سرامیك سازی شهر الله جین، آرامگاه 
با شكوه بوعلی سینا، عمارت قشنگ باباطاهر و دیدار هنرمندانی چون اردشیر 
صالح پور )دکتر تئاتر(، بهزار اویسی )بازیگر تئاتر( و موجی از کودکان بازیگر 
که به دنبال آینده بازیگری خود هستند. به سینماها می روم، در نشست های 
تخصصی شرکت می کنم و آرزو دارم سینمای کودک و نوجوان ما توسعه و 

اعتا یابد.

با تكیه بر تجربه و همت كارشناسان داخلي:
راه اندازي دیگ اتیلیزاتور شماره یک فوالدسازي ذوب آهن اصفهان

من
هر 

ش
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رئیس اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به ضرورت توسعه 
تجارت با همس��ایگان و ارائه گزارش س��فر به ترکیه و 

ارمنستان، از تدوین اس��تاندارد غذای حال در اجاس 
کامس��ك خبر داد. به گزارش ف��ارس، محمد نهاوندیان 
در یك نشس��ت خبری اظهار داش��ت: حرکت هایی که 
اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی در راس��تای ایجاد 
توازن در مناس��بت های تجاری و ارتباط با کش��ورهای 

همسایه دنبال می کند؛ بیش از پیش مورد توجه است. 
وی اف��زود: حج��م مبادله های تجاری کش��ور در طول 
سال های گذشته با وجود برخی از محدودیت ها به طور 
مرت��ب در حال افزای��ش بوده که نش��ان دهنده دینامیك 
اقتصاد ایران اس��ت. رئیس اتاق بازرگان��ی ایران گفت: 
نكته مهم در سیاست های تجاری توجه به توازن تجاری 
است و در همین مسیر باید از ظرفیت همسایگان در حد 
مطلوب استفاده کنیم. وی با بیان اینكه برخی از کشورها 
از فرص��ت تج��ارت با ایران بیش از س��ایران اس��تفاده 
کرده اند، اظهار داشت: مذاکره های اخیر مقام های سیاسی 

ایران و ترکیه عزم بر افزایش مبادله ها را مورد تأکید قرار 
داده است و قرار ش��ده تا از پتانسیل ترانزیت دو کشور 
بیش از پیش اس��تفاده شود. وی با اشاره به سفری که به 
ترکیه داشته اس��ت، گفت: در این سفر از بندر تراگوزان 
بازدی��د کردیم که همراه با حض��ور رئیس جمهور ترکیه 
بود. این بندر یك مزیت اقتصادی در ارزان  تمام ش��دن 
ترانزیت کاالها دارد. وی افزود: ایران آمادگی گس��ترش 
همكاری ه��ای بانك��ی، بیم��ه ای، حمل و نق��ل و ایجاد 
منطقه آزاد تجاری ب��ا ترکیه را دارد بنابراین باید طرفین 
گام های عملیاتی بردارند. وی با اش��اره به س��فر خود به 
ارمنس��تان گفت: ارمنس��تان آمادگی هم��كاری با بخش 
خصوصی ای��ران را دارد و توافق ه��ای خوبی در بخش 
حمل و نقل و بانك صورت گرفته و قرار ش��ده تا اتاق 
مش��ترک ایران و ارمنس��تان این توافق ها را پیگیری کند. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به اجاس کامسك 

اظهار داش��ت: در این اجاس به دنبال تاشی بودیم که 
بیش از 2 س��ال است توسط ایران و چند کشور اسامی 
دنبال می ش��ود که در نهایت به نتیجه رسید و استاندارد 
بین الملل��ی غذای حال به تصویب وزرای کش��ورهای 
کنفرانس اس��امی رس��ید. وی با بیان اینكه با استاندارد 
ح��ال دیگر هی��چ ابهامی در این زمین��ه وجود نخواهد 
داش��ت گفت: رعایت این استانداردها سهولت صادرات 
کاال بین کشورهای اس��امی را تا چند صد میلیارد دالر 
فراه��م می کند. نهاوندی��ان گفت: در تدوین اس��تاندارد 
حال ماحظه های فقهی صورت گرفته است و در واقع 
این اس��تاندارد یك مصداق برای نزدیكی مذاهب است. 
رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران گفت: همای��ش بین المللی 
توریسم درمانی تا 3 هفته دیگر در مشهد برگزار می شد و 
 اتاق بازرگانی ایران، میزبان نمایندگان کشورهای مختلف 

خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگاني ایران مطرح کرد:
اقتصاد ایران پویا است؛ تدوین استاندارد غذاي حالل

اقتصاد امروز

در اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد

برگزاری کارگاه به کارگیری تکنیک های هوش اجرايی 

کارگاه آموزشی به کارگیری تكنیك های هوش اجرایی با هدف افزایش 
میزان سود آوری در سازمان ها، در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

»جمش��ید تقسیمی« مدیر بخش آموزش اتاق بازرگانی اصفهان، در این 
همایش گفت: هوش محیطی یا انتزاعی یا عملیاتی همان میزان هوشی 
اس��ت که می تواند ماهیت فیزیكی پیدا کند و قابل اندازه گیری اس��ت 
که به عنوان ضریب هوش��ی از آن یاد می ش��ود. وی دومین بعد هوش 
را ه��وش عاطفی برش��مرد و گفت: هوش عاطفی نیازهای احساس��ی 
را هوش��مندانه طراح��ی و در اختی��ار بخش های فیزیك��ی قلب و مغز 
ق��رار می ده��د. وی تصریح کرد: ه��وش روانی یا ه��وش هیجانی نیز 
عملك��رد سیس��تمی را با دو هوش دیگر تطبی��ق می دهد و بعد چهارم 
هوش اجرایی اس��ت که تأثیر فزاینده ای در رهبری س��ازمان دارد. وی 
افزود: هوش اجرایی قادر است هم بخش های ضعیف درون سازمان و 
روش های توانمندس��ازی آن را شناسایی و هم بازخوردهای همزمان و 
پایانی را ارائ��ه نماید و روش های توفیق بر چالش های اجرایی و ارتقا 

بهره وری را به سازمان های یادگیرنده آموزش دهد. 
»محمد حس��ین یارمحمدیان« دانش��یار مرکز تحقیق مدیریت و اقتصاد 
س��امت دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان گفت: توانمندش��دن کلید 

موفقیت س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی ایران در هن��گام وقوع بحران ها 
اس��ت. وی افزود: سازمان های اقتصادی ایران برای توانمند شدن باید اقدام 
کنند در غیر این صورت با بروز هر نامایمتی از صحنه حذف می ش��وند. 
وی یكی از وظایف و رسالت مدیران در سازمان ها را تربیت نیروی انسانی 
و توانمندس��ازی آنان در قالب روش هایی علمی و تجربی دانست و گفت: 
تقویت مهارت های فردی و جمعی کارکنان، ایجاد اعتماد به نفس، افزایش 

انگی��زش و ایفای هر چه بهتر مس��ئولیت ها از جمله موضوع هایی اس��ت 
ک��ه باید در یك س��ازمان به آن پرداخته ش��ود. وی اف��زود: ایجاد بصیرت 
در نزد کارکنان یك س��ازمان، توجه عمیق به س��رمایه های فكری، فرهنگ 
س��ازی برای تعامل ها و روابط دوستانه، متناسب نمودن موقعیت و جایگاه 
س��ازمانی و ایجاد فضای رشد یادگیری، از جمله راهكارهای افزایش بهره 
وری س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی اس��ت. وی مدیریت موجود بنگاه ها 
و س��ازمان ها را تأثیر گرفته از مدیریت خانواده ها برش��مرد و گفت: فرایند 

توانمندسازی سازمان ها ابتدا باید از نهاد خانواده آغاز شود. 
وی توضیح داد: به دلیل کارکرد اقتدارگرایانه افراد در زندگی ش��خصی 
خود، این ویژگی در بخش مدیریت بر س��ازمان یا بنگاه اقتصادی تأثیر 
گذاش��ته اس��ت. وی تصمیم گیری فردی بدون هم اندیشی با کارکنان 
را از ویژگ��ی این گونه مدیریت ها خوان��د و گفت: برای ایجاد روحیه 
مشارکت جویی و همكاری و همدلی، ابتدا باید نهاد خانواده به صورت 
مش��ارکتی و گروهی مدیریت ش��ود تا تأثیر آن در س��ازمان ها مشاهده 

شود. 
وی نب��ود همدلی و فعالیت گروهی در ن��زد بنگاه های اقتصادی ایران 
را چالش اساس��ی در افزایش توانمندس��ازی آنان دانست و تأکید کرد: 
فرهنگ جامع��ه باید در بخش همكاری گروه��ی و فعالیت های تیمی 
تقویت و بنیان آن از دوران کودکی ایجاد ش��ود. وی توانمند سازی را 
در دو قالب س��اختاری و روانشناختی تقس��یم کرد و گفت: در بخش 
ساختاری ابتدا باید همكاری در قالب تیم و گروه را به پرسنل آموزش 
و مورد تمرین قرار داد. وی رقابت درون سازمانی را دیگر چالش پیش 
روی بنگاه های اقتصادی دانس��ت و گفت: به جای رقابت باید همدلی 

و همكاری تقویت شود. 
وی اضاف��ه ک��رد: تب��ادل اطاع��ات در قالب چش��م اندازهای س��ازمان، 
ایج��اد روحی��ه رش��د و تعال��ی در ن��زد کارکنان، تش��كیل تی��م کاری با 
ش��رح وظای��ف، ایج��اد س��اختار جدی��د و نهادین��ه ش��دن کارآفرینی و 
مش��ارکت جوی��ی و تش��كیل نظ��ام ارزش��یابی و کنت��رل درون و بیرون 
 س��ازمانی، بخش های��ی از م��دل روانش��ناختی توانمن��د س��ازی در ی��ك 

سازمان است. 

گزارش الجزیره از جنگ اقتصادی ایران و غرب
ایران با بازی بر روی طناب تحریم های 

اقتصادی آشنا است
ش��بكه خبری الجزیره در ادامه بررس��ی میزان تأثیرگ��ذاری تحریم ها بر ایران، 
ب��ه نقل از خبرن��گار خود در تهران تأکی��د کرد: ایران با ب��ازی بر روی طناب 

تحریم های اقتصادی آشنا است. 
به گزارش فارس، ش��بكه خبری الجزیره در ادامه بررس��ی می��زان تأثیرگذاری 
تحریم ه��ای غرب بر ایران، به میان بازاریان و مردم ایران رفت. مردم و بازاریان 
با اش��اره به بی تأثیر نبودن این تحریم ها چنانچه برخی مس��ئوالن ایرانی گفته اند 
از امكان تحمل و حتی شكس��تن این تحریم ها با تاش بیش��تر س��خن گفتند. 
بنابرای��ن گ��زارش، ابراهی��م عباس��ی از بازاریان س��كه و ارز معتقد اس��ت که 
بانك ه��ای خصوصی نقش مهم��ی در این زمینه دارن��د. در همین حال محمد 
زعیتر )کارشناس اقتصادی( گفت: ایران می تواند در بازگشایی ال سی و مسائل 

اعتباری، طرح های جایگزین را برنامه ریزی کند. 
وی اف��زود: البته من معتقدم که این تحریم ه��ا علیه ایران مدت کوتاهی خواهد 
بود و تأثیری در زیربناهای اقتصادی ایران چه از لحاظ کلی و چه از لحاظ پولی 
نخواه��د داش��ت و ایران خود را حتی برای تحریم های س��نگین تری )در زمینه 

بنزین( آماده کرده است. 
این کارش��ناس اقتصادی همچنین درباره تحریم های اتحادیه اروپا گفت: ایران 
50 درص��د از رابط��ه اقتصادی خ��ود را با اروپا تنظیم کرده و از ده س��ال پیش 
نیز این روابط را از غرب به ش��رق منتقل کرده اس��ت و عملیات تجاری ایران 
 به ش��كل آش��كاری در حال تمایل به س��مت شرق آس��یا، ژاپن و چین و حتی 

ترکیه است. 
وی در بخشی دیگری از این گفتگو، در جواب به سئوالی درباره امكان همراهی 
مجم��ع بانك های اس��امی با ایران گف��ت: با وجود فش��ارهای امریكا و اروپا، 
بی ش��ك این امكان وجود دارد. وی در عین حال اف��زود: ذخایر این مجمع در 
اروپ��ا و امریكا اس��ت اما ای��ن همراهی و کمك نمی توان��د در مقابل تحریم ها 

باشد.

قيمت جهانی نفت به باالی 83 دالر رسيد
در حالی که س��رمایه گذاران بی��ن المللی منتظر اقدام های بیش��تر فدرال رزرو 
امریكا برای حمایت از رشد و رونق اقتصادی این کشور هستند؛ قیمت جهانی 

نفت به باالی 83 دالر در هر بشكه رسید. 
به گزارش فارس به نقل از رویترز، قیمت هر بشكه نفت سبك امریكا در بازار 
نیویورک برای تحویل در ماه نوامبر با 66 سنت افزایش به بیش از 83/32 دالر 

رسید. 
قیم��ت نف��ت روز جمعه نی��ز با 99 س��نت افزایش ب��ه بی��ش از 82/66 دالر 
رس��یده بود. به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی، گزارش اخی��ر وزارت کار امریكا 
مبن��ی بر افزایش نرخ بیكاری طی ماه س��پتامبر، ف��درال رزرو را مجبور خواهد 
 ک��رد تا اقدام های بیش��تری را ب��رای حمایت از اقتصاد بحران زده این کش��ور

انجام دهد. 
بخش خصوصی امریكا طی ماه گذشته تنها 64 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد 
کرده است. نرخ بیكاری آمریكا طی ماه سپتامبر به بیش از 9/6 درصد رسیده و 

پیش بینی می شود تا پایان سال 2011 باالی 9 درصد باشد. 
برای کاهش نرخ بیكاری آمریكا نیاز به رشد اقتصادی باالی 3 درصد است. 

در بازار لندن نیز هر بش��كه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه نوامبر 
با 57 سنت افزایش به 84/60 دالر رسید.

ابالغ وقت دادرسی
210/ ت/ 4 کاس��ه پرونده: 880544 ح 12، وقت رس��یدگی: 89/9/1 س��اعت 11، 
خواه��ان: صندوق مهر الرضا اس��تان اصفهان با وکالت عل��ی یبلویی، خوانده: صدیقه 
نیك نفس، خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 12 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار محلي آگهی می 
شود. تا خوانده قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
م الف/4928                                  مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی اصفهان

احضار
6/141 چون آقاي حس��ن س��لیمي فرزند حس��ینعلي ش��كایتي علیه آقاي امیر مرادي 
مهی��اري فرزند علي مبني ب��ر ایراد جرح عمدي با چاقو و فحاش��ي مطرح نموده که 
پرون��ده آن ب��ه کاس��ه 890550 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 
دوشنبه 89/9/1 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان میباشد 
لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یك نوبت در یكي از روزنامه 
هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید 
جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ 

شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8055              عائي- مدیردفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
6/179 آقاي رضا ذوالفقاري فرزند محمد بنشاني اصفهان دادخواستي بخواسته طاق 
بطرفیت خانم فاطمه حس��ن پور فرزند فتاح تقدیم که به این ش��عبه ارجاع و بشماره 
بایگاني 89-871 ح/ 21 و شماره کاسه 8909980352100849 ح/ 21 ثبت گردیده 
و آدرس خوانده را مجهول المكان اعام نموده اس��ت براس��اس دادخواست خواهان 
و حس��ب دستور دادگاه و به  تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني یك نوبت در 
روزنامه کثیراالنتش��ار چاپ و منتش��ر مي گردد و از خوانده دعوت مي شود که براي 
روز 89/9/1 ساعت 10:30 صبح جهت رسیدگي در شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي 
اصفهان واقع در خیابان نیكبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت نسخه 
ثان��ي دادخواس��ت و ضمائم به دفت��ر دادگاه مراجعه نماید بدیهي اس��ت در صورت 
عدم حضور دادخواس��ت اباغ شده تلقي و دادگاه غیابًا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 8060           سلیماني- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

 6/335 چ��ون آق��اي احمد عباس��ي و غیره ش��كایتي علیه آقایان 1- حس��ین فاتحي
2- ال��ه قلي نجفي 3- عل��ي الیقي 4- ابوالفضل بي باک 5- جهانگی��ر خوباني 6- جواد 
آقابابایي 7- حسن نیكي 8- علي دستمال 9- یداله ارزنین فرزند قلي 10- مهرداد ارزنین 
مبني بر سرقتهاي متعدد مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 890672 ک 115 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 89/9/2 س��اعت 10 صبح تعیین ش��ده نظر به اینكه متهم 
مجهول المكان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یك نوبت در 
یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ 

شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8487                       مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ تعیین وقت افراز

6/375 نظر به اینكه س��ید محمدرضا جال زاده و معصومه مؤذني و گوهر تاج جال 
زاده و ش��وکت نجفي چیمه مالكین مش��اعي ششدانگ قطعه زمین بشماره پاک 434 
فرعي از ش��ماره 51- اصلي واقع در بخش 9 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز هر کدام با 
( دانگ مشاع پاک مرقوم، خواستار افراز سهم خود از سهام  3

4 مالكیت س��ه چهارم )
مش��اعي س��ایر مالكین گردیده ان��د و برابرحكایت پرونده ثبتي عبارتس��ت از عباس 
ش��هبازي و محمد طیب��ي رهني و تاج خان��م طیبي با مالكیتهاي ب��ه ترتیب یكدانگ 

( دانگ مش��اع از ششدانگ  2
3 1 1( دانگ و دو س��وم )

3 مش��اع و یك و یك س��وم )
و اع��ام نموده اند که آدرس مالكین را نداریم لذا با اس��تناد آئی��ن نامه قانون افراز و 
فروش اماک مش��اع مصوب آذرماه سال 1357، تاریخ 89/9/11 جهت عملیات افراز 
تعیین و برابر ماده 17 آیین نامه اجراي مفاد اس��ناد رس��مي الزم االجراء بدینوس��یله 
از کلی��ه اف��راد ف��وق الذکر دعوت م��ي گردد در موع��د مقرر در مح��ل وقوع ملك 
 حضور بهمرس��انند. بدیهي اس��ت عدم حض��ور مانع از رس��یدگي و اقدامات قانوني 

نخواهد بود.
م الف/ 437                               شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نطنز

 
حصر وراثت

6/414 آقاي س��هیل فروغي داراي شناس��نامه ش��ماره 16339 به شرح دادخواست به 
کاس��ه 3046/89 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان احمدرضا فروغي بشناسنامه 1954 در تاریخ 89/7/7 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و همس��ر و پدر و مادر. 1- س��هیل فروغي به ش ش 16339 فرزند متوفي. 2- سعید 
فروغ��ي به ش ش 9-119721-127 فرزند متوف��ي. 3- زهرا صانعیان به ش ش 28 
همسر متوفي. 4- فاطمه خانم کسائي به ش ش 10 مادر متوفي. 5- عباس فروغي به 
ش ش 75 پدر متوفي و الغیر. اینك با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یك نوبت ماهي یكمرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یك ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 9585                   رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
تحدید حدود اختصاصی  

6/415 چون تحدیدحدودشش��دانگ یك قطعه زمین مزروعي معروف به ملك وقفي 
پ��اک ش��ماره 3/549 واقع در موغان بخش یك ش��هرضا که طبق پرون��ده ثبتی بنام 
اداره اوق��اف و امور خیریه ش��هرضا به تصدي وقف در جریان ثبت اس��ت  به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینك بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 
قان��ون ثبت و برطبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود ملك مرقوم در روز 1389/8/23 
س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بكلیه 
مالكین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراض��ات مجاوری��ن و صاحبان ام��اک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تكلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یكم��اه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را ب��ه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را 
از مرج��ع ذیص��اح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نمای��د ضمنًا چنانچه روز تحدید 
 مواج��ه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید ح��دود در روز بعد از تعطیل انجام 

خواهد شد.
م الف/ 424                            میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و اماک شهرضا 

 
تحدید حدود اختصاصی  

6/416 چون تحدید حدود شش��دانگ یكدرب باغ مش��جر پاک ش��ماره 2/14 واقع 
در فضل آباد بخش یك ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام اداره اوقاف و امور خیریه 
ش��هرضا به تصدي وقف در جریان ثبت اس��ت  به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده اینك بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملك مرقوم در روز 1389/8/23 ساعت 8 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بكلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و س��اعت مقرر در مح��ل حضور یابند. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان 
ام��اک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تكلیف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را 
به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصاح قضایی اخذ و به این اداره 
ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید 

حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
م الف/ 423                             میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و اماک شهرضا

تحدید حدود اختصاصي
6/417 چون تحدید حدود شش��دانگ یكدرب باغ مش��جر پاک ش��ماره 2/13 واقع 
در فضل آباد بخش یك ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام اداره اوقاف و امور خیریه 
ش��هرضا به تصدي وقف در جریان ثبت اس��ت  به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده اینك بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملك مرقوم در روز 1389/8/23 ساعت 8 صبح در محل شروع 
و بعم��ل خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگهی بكلیه مالكی��ن و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
ام��اک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تكلیف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را 
به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصاح قضایی اخذ و به این اداره 
ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید 

حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
م الف/ 422                             میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و اماک شهرضا

 
فقدان سند مالكیت

6/419 ش��ماره: 9062 احم��د خدادادي زاده مهابادي به اس��تناد یك برگ استش��هاد 
محلي که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهي شده مدعي شده که سند مالكیت شش 
دانگ قطعه زمین پاک 138/2/395/63 واقع در مهابات دهس��تان گرمس��یر اردستان 
بخ��ش 17 ثب��ت اصفهان در صفح��ه 401 دفتر 264 اماک ذیل ثب��ت 19945 به نام 
احم��د خدادادي زاده مهابادي فرزند خداداد ثبت و ص��ادر گردیده و بر اثر جابجایي 
مفقود گردیده و چون درخواس��ت صدور س��ند مالكیت المثني نموده طبق ماده 120 
اصاحي آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود که هر کس مدعي انجام معامله 
نس��بت به ملك مزبور یا وجود س��ند مالكیت نزد خود مي باش��د از تاریخ انتشار این 
آگه��ي لغایت 10 روز به ای��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب��ًا با مدارک مثبت 
تس��لیم نماید در ص��ورت انقضاء مدت مذکور و عدم وص��ول واخواهي و یا وصول 
 واخواهي بدون ارائه س��ند مالكیت یا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام 

خواهد شد.
م الف/ 211                             فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

 
فقدان سند مالكیت

6/420 ش��ماره: 8918 طوبي جمشیدیها به استناد یك برگ استشهاد محلي که هویت 
و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي شده که سند مالكیت شش دانگ قطعه ملك 
پاک 75/1232 واقع در دهس��تان سفلي اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 
23 دفت��ر 6 ام��اک ذیل ثبت 867 به نام طوبي جمش��یدیها ثبت و صادر گردیده و بر 
اثر جابجایي مفقود گردیده و معامات متعددي انجام ش��ده چون درخواس��ت صدور 
س��ند مالكیت المثني نموده طبق ماده 120 اصاحي آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي 
مي ش��ود که هر کس مدعي انجام معامله نسبت به ملك مزبور یا وجود سند مالكیت 
نزد خود مي باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهي لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول واخواهي و یا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالكیت یا سند معامله در 

صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 210                             فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

 
فقدان سند مالكیت

 6/421 ش��ماره: 8932 رضا شفیعي به اس��تناد یك برگ استشهاد محلي که هویت و 
امضاء ش��هود رسمًا گواهي شده مدعي شده که سند مالكیت سه دانگ مشاع از شش 
دانگ قطعه ملك پاک 1/2203/1 واقع در اردستان یك اصلي دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان در صفحه 11 دفتر 56 اماک به نام رضا شفیعي ثبت و صادر گردیده 
و ب��ر اثر جابجایي مفقود گردیده و معامات متعددي انجام ش��ده چون درخواس��ت 
صدور سند مالكیت المثني نموده طبق ماده 120 اصاحي آئین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهي مي ش��ود که هر کس مدعي انجام معامله نس��بت به ملك مزبور یا وجود س��ند 
مالكی��ت نزد خود مي باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهي لغای��ت 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهي و یا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالكیت یا سند 

معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 212                             فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

 
تغییرات

6/422 شماره: 8392 آگهي تغییرات شرکت کشاورزي فجر اصفهان )سهامي خاص(
به ش��ماره ثبت 127 و شناسه ملي 10861853202. به استناد صورت جلسات مجمع 
عمومي عادي به طور ف��وق العاده مورخ 89/5/20 و هیأت مدیره مورخ 1389/5/20 
ش��رکت کش��اورزي فجر اصفهان )س��هامي خاص( تغییراتي بش��رح ذیل در شرکت 
فوق اتخاذ گردید: 1- آقایان محس��ن مرتهب بعنوان نماینده بنیاد مس��تضعفان انقاب 
اس��امي، آقاي محمد هادي صارمي بعنوان نماینده شرکت گسترش کشاورزي پیوند 
فردوس پارس و آقاي حس��ین نظیفي بعنوان نماینده ش��رکت مادر تخصصي مالي و 
سرمایه گذاري سینا در هیأت مدیره براي مدت 2 سال انتخاب شدند. 2- آقاي محمد 
هادي صارمي به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقاي محس��ن مرتهب به عنوان مدیرعامل 
و نائب رئیس هیئت مدیره و آقاي حس��ین نظیفي به عنوان مدیرتولید و عضو هیئت 

مدیره انتخاب شدند.
صاحبان امضاء:

3- کلی��ه اوراق و اس��ناد به��اءدار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چك، س��فته، بروات، 
قراردادها، عقود اسامي و به طور کلي هرگونه قراردادي که براي شرکت ایجاد تعهد 
م��ي نماید با امضاء مدیرعامل و یكي از اعضاي هیئ��ت مدیره و در غیاب مدیرعامل 
با امضاء رئیس هیئت مدیره و یكي از اعضاي هیئت مدیره و ممهور به مهر ش��رکت 
اعتبار دارد و کلیه مكاتبات عادي و اداري شرکت با امضاء  مدیرعامل و ممهور به مهر 
ش��رکت معتبر مي باشد. 4- اختیارات و وظایف مدیرعامل در چهارچوب و براساس 
مقررات قانون تجارت اساس��نامه ش��رکت و بخشنامه هاي رس��مي بنیاد مستضعفان 
انقاب اس��امي و شرکت گسترش کش��اورزي پیوند فردوس پارس بوده و براساس 
موارد فوق و مقررات جاري کشور مجموعه اختیارات و وظائف مدیرعامل در 17 بند 

و 3 صفحه به تصویب هیئت مدیره رسیده وجزء الینفك این صورتجلسه مي باشد.
م الف/ 213                             فدایي- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

 
تحدید حدود اختصاصي

6/425 ش��ماره: 8463 چون تحدید حدود ششدانگ یكدرب باغ معروف گنبد شماره 
پاک 200 فرعي از 74 اصلي واقع در ویشته جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز 
بن��ام آق��اي رضا حبیبي و غیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالك در 
آگهي قبلي بایس��تي تجدید گردد اینكه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و تقاضاي نامبرده، تحدید حدود پاک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/9/11 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالكین و مجاورین 
و صاحب��ان اماک اخطار مي گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهي در محل 
حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 460                               شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نطنز

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910463734100013 درخواس��ت:  ش��ماره   6/426
8909983734100141، ش��ماره بایگان��ي ش��عبه: 890224. خواهان فاطمه ش��باني 
فرزن��د رمضان دادخواس��تي به طرفیت خوانده حس��ین بكیان فرزن��د غام عباس به 
خواس��ته گواهي عدم امكان س��ازش تقدی��م دادگاه هاي عمومي شهرس��تان نطنز که 
جهت رس��یدگي به شعبه دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري شهرستان نطنز واقع در 
نطنز ارجاع و به کاس��ه پرون��ده 8909983734100141 ثبت گردیده نظر به صدور 
قرار ارجاع امر به داوري خوانده مي بایس��تي ظرف بیس��ت روز پس از اباغ یكي از 
اقرباي خود را که 1- بیش از 40 سال سن 2- داراي عیال و اوالد 3- آشنا به مسایل 
خانوادگي 4- معتقد و آش��نا به امورات مذهبي باش��د را به این شعبه معرفي نماید. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و انقاب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب 
یك نوبت در یكي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي 
و اط��اع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��اني کامل خود نس��خه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و داور خود را به این شعبه معرفي نماید.
م الف/ 461  کشمیري- متصدي امور دفتري شعبه دادگاه عمومي حقوقي دادگستري نطنز
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

پرش به: ناوبری، جستجو
طبقه بندی علمی
فرمانرو: گیاهان

)طبقه بندی نشده( تك لپه ای ها
راسته: راسته سوسن

خانواده:  سوسنیان
Fritillaria :سرده

F. imperialis :گونه
Fritillaria imperialisنام علمی

الله واژگون گیاهی اس��ت بومی منطقه گسترده ای 
کوهپایه ه��ای  و  ای��ران  ف��ات  آناتول��ی،   از 

هیمالیا. 
آن را گل اش��ك و اش��ك مری��م نی��ز نامیده ان��د 
گل ه��ا  ای��ن  بی��ن  در  ش��بنم  مق��داری  زی��را 
پایی��ن  ب��ه  گل  از  س��پس  و  می ش��ود   جم��ع 

می چكد. 
عمر این گیاه بسیار کوتاه است.

گل دهی آن از اوایل اردیبهش��ت آغاز می شود و در 
فصل بارش پایان می یابد.

 الل��ه واژگون از گیاهان علفی پیازدار و چندس��اله 
 اس��ت که تاکنون 15 گونه آن در ایران شناس��ایی 

شده است.
گون��ه زرد کمرن��گ متمایل به لیموی��ی این گل ها 
موس��وم به الله گرگان��ی بین 50 تا 80 س��انتیمتر 

ارتفاع دارد. 
 خ��واص داروی��ی ای��ن گی��اه در پی��از ای��ن گیاه 

است. 
پیاز این گیاه داروی مؤثری برای دردهای رماتیسمی 
 و درده��ای مفصل��ی و پاک کننده دس��تگاه کبدی 

است. 
البته این گیاه جزء داروهای س��می است و مصرف 

آن باید زیر نظر پزشك باشد. 
اثر ض��ددردی پی��از گیاه الل��ه واژگ��ون به علت 
آلكالوئیده��ای  ب��ه  موس��وم  م��وادی  وج��ود 
گی��اه  ای��ن  در  فرتیس��ین  و   ایمپریس��ین 

است. 
 تاکن��ون ش��صت گونه از این گیاه ش��ناخته ش��ده  

است. 
پی��از آن ب��ه صورت یك غ��ده متورم، گوش��تدار 
ب��وده و دارای مق��دار زی��ادی نشاس��ته و چندین 
عام��ل دارویی اس��ت و چون تازه باش��د س��می 
ب��وده و قاب��ل خ��وردن نیس��ت، ول��ی در چی��ن 
 س��میت آن را گرفته و در آش��پزی از آن اس��تفاده 

می کنند.

مواد الزم برای 4 نفر:
کلم سفید خالل خردشده: 250 گرم

پیاز خالل خردشده: یك عدد کوچك
فلفل دلمه ای سبز خردشده: یك عدد متوسط

فلفل دلمه ای قرمز خردشده: یك عدد متوسط
هویج رنده شده: یك عدد بزرگ

حبه انگور: 50 گرم
ماست کم چرب پاستوریزه: 6 قاشق غذاخوری
سس فرانسوی کم چرب: یك قاشق غذاخوری

روش تهیه:
و  هوی��ج  س��بز،  و  قرم��ز  فلف��ل  پی��از،  کل��م، 
 انگ��ور را ب��ا ه����م در ی����ك کاس���ه مخلوط 

کنید. 
فرانس�����وی  س���س  و  م��اس���ت  س���پس 
ه��م  و  ک�����رده  اض���اف��ه  س��بزی ها  ب���ا   را 

بزنید. 
پس از آن ساالد را در ظرف مخصوص سرو قرار داده 
 و روی آن مقداری جعفری خرد شده بپاشید و سرو 

کنید.
مواد الزم برای سس فرانسوی:

زیت��ون، روغ��ن  غذاخ����وری  قاش����ق   2 
 3 قاش��ق غذاخ��وری س��رکه، ی��ك دوم قاش��ق 
قاش��ق  دوم  ی��ك  خ��ردل،  پ��ودر  چای خ��وری 
نم��ك و  مق��دار الزم  ب��ه    چای خ��وری ش��كر، 

فلفل
ــس: تمام مواد را با ه��م به  خوبی  ــه س روش تهی
 مخل��وط کنی��د و س��پس م��ورد اس��تفاده ق��رار 

دهید.

الله واژگون

در خصوص عشق، ارتباط، ازدواج و چگونه عاشق 
ماندن، یك نكته اساس��ی وجود دارد و آن، این است 
که ارتباط عالی و بی  نقص تصادفی به دست نمی آید. 
در حقیق��ت این موضوع نه تنها در مورد ارتباط های 
ش��ما بلكه در مورد هر چیز دیگر در زندگی صحت 
دارد. هیچ چیز تصادفی اتفاق نمی افتد و هر رویدادی 
دلیلی دارد. به طور مثال زوج هایی را در نظر بگیرید 
که عاشق هم شده و عشقشان پایدار باقی مانده است. 
عاشق شدن و عاشق ماندن دو مقوله متفاوت است. 
عاشق شدن به مراتب آسان تر از عاشق ماندن است، 
ام��ا در خص��وص زوج  هایی که به ه��ر دو موضوع 
رسیده  اند و عاوه بر عاشق شدن، عشق شان پایدار 
باقی مانده، این س��ئوال مطرح است که آنها چه کرده 
 اند؟ آنها چگونه بر مشكل فائق آمده و امری را که به 
نظر می  رسد بیشتر زوج ها قادر به تحقق آن نیستند، 
انجام داده اند؟ واقعیت این است که آتش عشق میان 
همسران را همواره شعله  ور نگه داشته و ارتباط آنها 
را با هم همچنان مطلوب نگ��ه می دارد. در این میان 
س��ه راز وجود دارد که با به  کارگیری آنها می  توانید 
عشق خود را تا آخر عمر تضمین کنید: در هر ارتباطی، 
این کلمه ها هستند که می  توانند خاصیت شفابخشی یا 

خصلت ضربه  زنندگی داشته باشند.
استفاده از کلمه های جادویی

همس��رانی که همواره عاشق هم هستند، متفاوت از 
دیگر زوجینی که همواره در ارتباطاتشان مشكل دارند، 
با یكدیگر صحبت می کنند. نه تنها این زوجین به طور 
متفاوتی با هم صحبت می کنند، بلكه از کلمه های متمایزی 
نسبت به سایرین در حین صحبت استفاده می کنند. 
آنها از »کلمه های جادویی« استفاده می  کنند، به طوری 
 که به جای ایجاد دعوا بینشان، باعث عشق بیشتر در 
میان شان خواهد شد. آنها از کلماتی استفاده می  کنند 
که همسرش��ان را به جای کسل شدن، عاقه  مند به 
صحبت می کند. در هر ارتباطی، این کلمه ها هستند 
که می  توانند خاصیت شفابخش��ی یا خصلت ضربه  
زنندگی داش��ته باشند. واقعیت این است که کلمه ها 
می  توانند باعث عاش��ق ماندن زوجین یا از بین رفتن 
ارتباط آنها و حتی رسیدن به مرحله طاق و جدایی 
شود. کلمه ها معجزه می  کنند. اگر کلمه های نادرست را 
در جای ناصحیح استفاده کنید، ارتباط شما تبدیل به 
جهنم می  شود؛ اما استفاده از کلمه های صحیح در مكان 
مناسب می تواند معجزه کند. این کلمه های جادویی 
قلب شما و همسرتان را می  گشاید و عشق بیشتری 
خلق کرده و باعث عمق یافتن رابطه عاشقانه شما با 
همسرتان خواهد شد. کلمه هایی وجود دارند که شما 
می توانید بارها و بارها از آنها استفاده کنید تا ارتباطتان با 
همسرتان بهتر شود. برای مثال جمله زیر و چگونگی 

استفاده از آن می  تواند زندگی شما را دگرگون کند:
»ب��ه خاطر این ک��ه ارتباطمان ب��رای من خیلی مهم 

است«...

با گفتن این کلمه، همسرتان طالب خواهد بود تا بقیه 
جمله را بش��نود و بداند که اهمیت ارتباط شما با او 
موجب چه خواهد ش��د. این کلمه ها، اهمیت عشق 
ش��ما را به همسرتان مشخص می کند. پس از به کار 
بردن این عبارت شما می توانید درخواستی را مطرح 
کنید یا به نكته ای که از خود کشف کرده  اید، اشاره 
کنید. در همین جا مناسب است به نكته ای اشاره شود. 
خوب است بدانید دالیل زیادی وجود دارد که باعث 

ایجاد چالش میان افراد می  شوند عبارتند از:
 ترس

 باورها و شرایط اجتماعی که به درد ما نمی  خورند
 تمایل به این که همواره حق با ماست

 گوش نكردن به طرف مقابل
 فرار کردن

ترس، قاتل خاموش روابط عاشقانه شما با همسرتان 
اس��ت. اگر از بس��یاری از افراد بپرس��ید ک��ه آیا در 
ارتباطاتش��ان ترس وجود دارد به طور حتم پاس��خ 
منفی خواهند داد. اما اگر بیش��تر به ارتباط آنها توجه 
کنید خواهید دید که آنها احس��اس های واقعی خود 
را مخفی می کنند، چرا که از عكس العمل همسرشان 
نامطمئن هستند. این در واقع همان ترس است. شرایط 
اجتماعی و باورهای غلط ما هم در برخی موارد باعث 
مشكل ارتباطی و حتی اثرات جبران  ناپذیری می  شود. 
به طور مثال خانمی  را می  شناسم که تنها به خاطر این 
که به احساس های همسرش لطمه نزند با او ازدواج 
کرده است. این مسأله می تواند خطرناک باشد. او تنها 
به این دلیل که به احساس های همسرش صدمه وارد 
نكند به زندگی ناخوشایند خود ادامه می دهد، چرا که 
از کودکی به او این  طور آموزش داده شده است. یكی 
دیگر از دالیل رایج چالش ها در ارتباط های زناشویی، 
این اس��ت که افراد تصور می کنند حق با آنهاست. با 
این تفكر، در واقع دیوارهای محكمی  در اطراف خود 
می س��ازند که از ارتباط های سالم جلوگیری می کند. 
بهتر است هر گاه احساس کردید که حق با شماست 
به این سئوال فكر کنید: می  خواهید حق با شما باشد 
یا زندگی عاشقانه ای با همسرتان داشته باشید؟ چالش 
دیگر گوش نكردن به حرف طرف مقابل است. برخی 
هم گوش می دهند اما سعی نمی کنند تا حرف دیگری 
را بفهمند چون از نقطه نظر خود به گفته های طرف 
مقابل گوش می  دهند. حقیقت این است که اگر شما به 
حرف همسرتان به قصد فهم و درک آن توجه نكنید، 
بین تان فاصله می افتد. مورد آخر، نوع واکنشی است 
که شما در هنگام کشمكش با همسرتان نشان می  دهید. 
وقتی ناسازگاری باال می  گیرد بیشتر ما سعی می  کنیم 
هر کاری برای اجتناب از ادامه روند بحث و نزاع در 
پیش بگیریم. وقتی به جای ماندن و حل بحث، سعی 
می کنیم از موضوع فرار کنیم مش��كل عمده ای ایجاد 

می  شود.
با همسرتان در یک تیم بازی کنید

همسرانی که عاشق هم شده و عاشق هم باقی می  مانند، 
دیگر به رقابت با هم نمی  پردازند. اغلب زوج  ها درباره 
مس��ائل کوچك و بزرگ حتی به روش  های بچگانه 
با یكدیگر ب��ه رقابت برمی خیزند و وقتی متوجه در 
خطر قرار گرفتن ارتباط شان می  شوند که دیگر خیلی 
دیر شده است. اما چرا؟ دلیل این موضوع خیلی ساده 
است: هیچ جایی برای رقابت در ارتباط بین زوجین 
وجود ندارد. اگر شك دارید، امتحان کنید. بار دیگری 
که شما و همسرتان به روشی دوستانه با یكدیگر به 
رقابتی هرچند کوچك پرداختید، پس از پایان موضوع، 
این سئوال س��اده را از خود بپرسید: آیا من احساس 
نزدیكی و ارتباط بیشتر با همسرم می کنم یا احساس 
می کن��م از او فاصله گرفته و ارتباطم با او کم ش��ده 
است؟ به احتمال قوی اگر بین شما هر گونه رقابت 
و مسابقه ای وجود داشته باشد، ارتباط شما با یكدیگر 
کمتر خواهد ش��د و ناخودآگاه از همس��رتان فاصله 
خواهید گرفت. نكته کلیدی اینجاست:  برای عاشق 
ماندن همواره با همس��رتان در یك تیم بازی کنید نه 
در تیم های مقابل هم. با تحسین متقابل زن و شوهر از 
یكدیگر، ارتباط آنها باهم رنگ و بویی عاشقانه می  یابد 

و عشق آنها تعمیق می  شود.
همدیگر را تحسین کنید

همسرانی که عاشق هم باقی می  مانند همواره به خود و 
همسرشان یادآوری می  کنند که چه چیزهایی را درباره 
یكدیگر دوست داشته و ستایش می کنند. می  توانید هر 
از گاهی از همس��رتان سئوال کنید که »تو چه چیزی 
را در مورد من دوس��ت داری و تحس��ین می کنی؟« 
شاید بسیاری از مردم تصور کنند که برای زوج هایی 
که س��الیان س��ال با هم زندگ��ی کرده  اند صحبت 
درخصوص آنچه که درباره همسرشان دوست دارند، 

کاری احمقانه است.
اما مطمئن باش��ید که این روش جواب خود را پس 
داده اس��ت. می  توانید این روش را در ارتباط خود با 
همسرتان به کار ببندید و به تغییرهای شگرفی که در 
ارتباط تان رخ خواهد داد توجه کنید. خیلی راحت به 
همسرتان بگویید: چیزی که باعث می  شود من تو را 
تحس��ین کنم این است که... و ادامه جمله را با آنچه 
که در مورد او دوس��ت دارید کامل کنید. این جمله 
می  تواند در ارتباط های ش��ما معجزه کند. با تحسین 
متقابل زن و شوهر از یكدیگر، ارتباط آنها باهم رنگ 
و بویی عاشقانه می  یابد و عشق آنها تعمیق می  شود. 
البته تنها با تحسین یكدیگر نمی   توان تمام مشكل های 
موجود در ارتباط بین زن و شوهرها را حل کرد، بلكه 
می  توان گفت تجربه نش��ان داده وقتی شما مرتب به 
همسرتان می گویید که چقدر برای او احترام قائل بوده 

و او را دوست دارید، ارتباط تان بهتر خواهد شد.
حال با به  کارگیری این 3 راز ساده سعی کنید زندگی 
خود با همسرتان را به یك داستان عاشقانه و ماندگار 

بدل کنید. مطمئن باشید که موفق خواهید شد.

گلخند

پیشبند

گوش دادن به صدای بلند موسيقی، موجب کاهش شنوایی در نوجوانان می شود

جوان و خانواده

ساالد کولسال

محققان می گویند: گ��وش کردن به صدای بلند 
موس��یقی از طریق گوشی دس��تگاه های پخش 
دیجیتال��ی موس��یقی، موجب ش��ده از هر پنج 
نوج��وان آمریكایی یك نفر به کاهش ش��نوایی 
مبت��ا ش��ود. برخی از کارشناس��ان ب��ا توصیه 
ب��ه نوجوان��ان ب��رای کاهش صدای موس��یقی 
می گویند: صدای بلند موسیقی از طریق گوشی 
)هدفون های��ی که درون گوش ق��رار می گیرد( 
می تواند عامل این کاهش ش��نوایی باش��د. آنها 
هشدار می دهند که کاهش اندک شنوایی می تواند 
مشكل هاي زیادی را برای نوجوانان در مدرسه 
ایجاد کند و در س��ال های بعد استفاده از وسایل 
کمك شنوایی را برای آنها ضروری سازد. دکتر 
گری کورهان از بیمارس��تان بریگهام وابسته به 
دانش��گاه هاروارد و بیمارستان زنان در بوستون 
و مج��ری این تحقیق ها می گوی��د: امیدواری ما 
این اس��ت که بتوانیم افراد را به استفاده درست 
از این دستگاه ها ترغیب کنیم. محققان اطاعات 
مرب��وط به نوجوانان 12 تا 19 س��اله را در یك 
تحقیق سراسری سامت مورد بررسی قرار داده 
و کاهش ش��نوایی را در حدود سه هزار کودک 
طی س��ال های 1988 تا 1994 با کاهش شنوایی 
در هزار و 800 کودک طی س��ال های 2005 تا 
 2006 را مقایس��ه کردند. این بررس��ی ها نشان 

داد: ش��یوع کاه��ش ش��نوایی از 15 درص��د به 
19/5درصد افزایش یافته است. بیشتر این کاهش 
ش��نوایی ها »اندک« بوده و ناتوانی در ش��نوایی 
صداهای 16 تا 24 دسی بل و یا صداهایی مانند 
پچ پچ و یا خ��ش خش برگ ها بود. نوجوانانی 
که دچار کاهش شنوایی اندک هستند نمی توانند 

صدای چكیدن قطره های آب و یا »شب بخیر« 
آهس��ته مادر را در شب بش��نوند. بر این اساس 
ح��دود 5/6 میلیون نوجوان آمریكایی به کاهش 
ش��نوایی مبتا هس��تند. افرادی که دچار کاهش 
اندک ش��نوایی هستند تمام صداهای مصوت را 
به وضوح می ش��نوند، اما ممكن است برخی از 

صداه��ای صامت مانن��د »ت«، »ک« و »س« را 
نشنوند. در حالی که محققان فقط »ای پاد« و یا 
دیگر وسایل پخش موس��یقی را در این کاهش 
ش��نوایی مقصر نمی دانند، اما افزایش چشمگیر 
کاهش شنوایی فرکانس باال را شناسایی کرده اند 
که ب��ه گفته آنها می تواند به خاطر س��ر و صدا 
ایجاد ش��ده باش��د. ای��ن پژوهش��گران به یك 
مطالعه اس��ترالیایی در س��ال 2010 اشاره دارند 
که استفاده از وس��ایل پخش موسیقی شخصی 
را ب��ا افزایش 70 درصدی خط��ر بروز کاهش 
ش��نوایی در ک��ودکان مرتبط می کن��د. به گفته 
آنه��ا ق��رار گرفت��ن طوالنی م��دت در معرض 
س��ر و صدای بلند برای ش��نوایی مضر اس��ت. 
صدای بلند موس��یقی موضوع جدیدی نیست. 
هر نس��ل جدید فناوری جدیدی از هدفون های 
ده��ه 1960 گرفته تا واک من های س��ونی دهه 
1980 استفاده می کند. نوجوانان امروزه دو برابر 
طوالنی ت��ر از نس��ل های قبلی موس��یقی گوش 
می کنند. عمر باتری و میزان ضبط موس��یقی در 
فناوری های قدیمی ت��ر، کمتر بود. گوش کردن 
 دائمی به صدای موس��یقی با بلندی صدای 85 
دسی بل و یا بلندتر، می تواند به سلول های مویی 
 میكروس��كوپی در گوش داخلی آس��یب وارد 

کند.

متأسفانه برخی افراد، شیرخواران را فاقد درک و 
شعور درست می دانند و به همین دلیل از خریدن 
اس��باب بازی برای آنها پرهی��ز می کنند و تصور 
می کنن��د که ب��رای بچه تفاوت��ی نمی کند با یك 
اس��باب بازی سرگرم شود یا با وسایل پاستیكی 
آش��پزخانه! رایج ترین این اس��باب بازی ها که به 
طور معمول در سیس��مونی ن��وزادان هم وجود 
دارد؛ هم��ان توپ ها یا عروس��ك های موزیكالی 
هس��تند که باالی تخت کودک نصب می شوند و 
عاوه بر س��رگرم کردن او،  به تقویت شنوایی و 
بینایی اش هم کمك می کنند. بهترین رنگ وسایل 
بازی برای شیرخواران، رنگ های براق و درخشان 
و به اصطاح عام، فس��فری هستند که به خوبی 
حس بینایی کودک را تحریك می کنند. ش��اید بد 
نباش��د بدانید که وس��ایل مختلف بازی که شما 
در بازار می بینید،  همه با توجه به ش��رایط س��نی 
کودکان طراحی و تولید ش��ده اند بنابراین ش��ما 
می توانید بهترین لوازم بازی را برای شیرخوارتان 
از مغازه های سیسمونی فروش��ی خریداری کنید. 
بهتر اس��ت این گونه افراد بدانند که بچه هایی که 
از دوران نوزادی و ش��یرخوارگی با وسایل بازی 
مختلف س��رگرم  شده و حواس بینایی و شنوایی 
و سایر حواسش��ان با این لوازم تحریك می شود 
در آین��ده ک��ودکان موفق تری هس��تند و هوش 
بهت��ری هم در درک مس��ائل و درس های ش��ان 

 خواهند داش��ت. حتی ش��ما می توانید از س��ن
6 ماهگی به بعد، کتاب های مخصوص بچه های 
این س��ن را تهیه کنید و برایش��ان بخوانید یا از 
کتاب ها و اس��باب بازی های پاس��تیكی و براق 
مخصوص وان برای سرگرم کردن آنها در حمام 

استفاده کنید. 
ب��ا توضیح های��ی ک��ه داده ش��د، ش��اید برخی 
والدی��ن گم��ان کنند که خریدن و در دس��ترس 
ق��رار دادن لوازم ب��ازی برای شیرخواران ش��ان 
کافی اس��ت و آنها می توانند ش��یرخوار خود را 
س��اعت ها در تخت خوابش با اس��باب بازی ها و 
وس��ایل زیبا و رنگانگ رها کنند و خودش��ان به 
کارهای ش��ان برس��ند اما واقعی��ت، چیز دیگری 
اس��ت. اس��باب بازی های موج��ود در ب��ازار به 
هیچوج��ه نمی توانن��د جایگزین رابط��ه عاطفی 
والدین، به  ویژه مادر، با کودکان شوند. شما باید 
چند س��اعت از روزتان را به بازی با ش��یرخوار 
خ��ود اختصاص بدهید و هنگام ب��ازی او را در 
آغوش بگیرید. هرچه س��ن شیرخوار شما باالتر 
رفت و به یك س��الگی نزدیك تر شد، می توانید 
ن��وع بازی ت��ان را ب��ا او تغییر بدهی��د. به  عنوان 
نمون��ه ، دالی بازی، بهترین و س��رگرم کننده ترین 
 بازی برای ش��یرخواران محس��وب می ش��ود که 
پدر و مادر می توانند به  وس��یله آن با کودک شان 

ارتباط برقرار کنند.

اطرافیان و خود والدین باید در بلند کردن و در آغوش 
گرفتن نوزاد احتیاط بیش��تری کنند. یك متخصص 
اطفال گفت: در دوران شیرخوارگی به خصوص در 
نوزادان نارس با یك فشار ساده به پوست بدن نوزاد، 
عفونت های دست افراد وارد بدن طفل می شود از این 
 رو باید در قسمت سر بچه مالش شدید ایجاد نشود. 
ناصر کانتر در گفتگو با  فارس مراقبت از سر نوزادان 
را امری بسیار مهم تلقی کرد و اظهار داشت: اطرافیان 
و خود والدین باید در بلند کردن و در آغوش گرفتن 
نوزاد احتیاط بیشتری کنند. وی پوست را مهمترین 
دستگاه های ایمنی هر انسان دانست و افزود: نوزادان 
دارای پوست لطیف و حساسی هستند؛ پوست سر 
 نوزاد نیز نازک اس��ت و با یك فش��ار تحریك پذیر 
است. مادران هنگام شستن س��ر نوزاد دقت زیادی 
داش��ته باشند و به آرامی س��ر آنها را شامپو بزنند تا 
خطر عفونت کمتر شود. وی با بیان اینكه در سر دو 
منطقه ماج فوق قدامی و خلفی وجود دارد، افزود: 
این دو منطقه محل اتصال اس��تخوان های پیشانی و 
آهیانه دو طرف در قدام س��ر اس��ت؛ ماج خلفی از 
اتصال استخوان های آهیانه در پشت سر و استخوان 
پس سری تشكیل شده اس��ت؛ در این میان نقطه ای 

خالی باقیمانده که به هم نمی چسبد و پوستی نرم دارد 
که این محل برای این در نوزاد ایجاد شده تا فرصت 
رشد حجمی و فیزیكی مغز را در 2 سال اول زندگی 
برای طفل فراهم کند. این متخصص اطفال گفت: اگر 
ماج فوق قدامی و خلفی به هم می چسبیدند، به مغز 
اکسیژن نمی رسید و همین امر مانع از رشد دور سر 
می شد؛ در قسمت ماج خلفی چهار تا شش ماهگی 
و قدامی تا 18 ماه باز بوده و اندازه وس��یعی دارد که 
در 19 ماهگی بسته می شود. کانتر به قسمتی از سر 
ن��وزاد که حالت نرم و فرو رفتگی دارد، اش��اره کرد 
و ادامه داد: باید در دوران نوزادی به این قس��مت از 
سر نوزاد فشاری وارد نشود چرا که این محل با مغز 
س��ر و کار دارد؛ در صورتی که به این قسمت از سر 
ضربه و خراشی وارد شود عملكرد مغز دچار مشكل 
و موجب مننژیت در نوزاد می شود. وی اضافه کرد: 
در قس��مت نرم و فرورفتگی سر نوزاد، پوسته هایی 
وجود دارد که بس��یاری از مادران س��عی دارند این 
پوسته ها را از بین ببرند؛ این پوسته ها تا زمان سفت 
شدن جمجمه نوزاد باقی می ماند؛ مادران با استفاده از 
 لوسیون ها و روغن های بچه می توانند این قسمت را 

چرب کنند.

دالي بازي
بهترین بازي براي شيرخواران

 عفونت هاي دست افراد با یک فشار ساده 
وارد بدن نوزاد مي شود

 الهه رضائیان
آرین هنوز نمی تواند با مهارت از قاشق و چنگال 
استفاده کند. می گویند کودکان تا چهار سالگی به 
ط��ور معمول نمی توانند این کار را به خوبی انجام 
دهند، یعنی به همان اندازه ای که از قاشق و چنگال 
استفاده می کنند با دس��ت نیز غذا می خورند... اما 
این موضوع اهمیت ندارد. مهم این است که قواعد 
 مش��خص و معینی که در این م��ورد قرار داده ایم، 

رعایت شوند. 
آرین اجازه ندارد با دهان پر از س��ر س��فره یا میز 
غ��ذا بلند ش��ود. باید غذایش را تم��ام کند و بعد 
به س��راغ بازی برود. پزش��كان می گویند کودکان 
پس از پنج س��الگی باید آداب غ��ذا خوردن را به 
خوب��ی رعایت کنند. من از همین حاال آرین را به 
استفاده از کلمه هایی نظیر لطفاً یا متشكرم تشویق 
می کنم. با همس��رم س��ر میز غ��ذا روی این نكته 
تأکی��د می کنیم که کلمه های کلیدی را بیان کنیم و 
او غیر مس��تقیم از ما الگو ب��رداری می کند. گاهی 
 متوجه می شویم عین کلمه های ما را به کار می برد. 
»یه ذره آب بده و یا لطفا آب بده« بستگی دارد کدام 
را بیشتر بشنود و درست همان را به کار می گیرد. 
این موض��وع در نوع رفتارهای م��ا هم نمود پیدا 
می کند و خیل��ی مواظبیم مبادا هنگام غذا خوردن 
چیزی را پرت کنیم. اگر قاشق، ظرف سس و یا هر 
شی ء دیگری را به خاطر اینكه از هم فاصله دارید، 
پرت کنید، انتظار نداشته باشید کودک شما فردا این 
کار را نكند. اگر این کار را دیده باشد، او هم انجام 
می دهد. به ط��ور مثال چند روز پیش آرین ظرف 
سس قرمز را پرت کرد. گمان نكنیم که اگر همواره 
به او محبت کنیم تربیتی عالی را ش��كل می دهیم. 
بلك��ه تربی��ت بای��د در پیوس��تاری از قاطعیت و 
محبت باشد تا تأثیرگذاری بهتری داشته باشد. من 
و پ��درش با اینكه رفتارش را بس��یار بامزه دیدیم 
و خنده م��ان گرفته بود که ای��ن کار را از کجا یاد 
گرفته است، هیچ توجهی به موضوع نشان ندادیم. 

می دانس��تیم که خنده 
م��ا را نش��انه تأیید و 
مناس��ب ب��ودن رفتار 
خ��ود می داند و آن را 
تك��رار خواه��د کرد. 
چن��د دقیق��ه بعد من 
ظرف س��س قرمز را 
برداشتم و به همسرم 
دادم. او ه��م تش��كر 
ک��رد. ت��ا پای��ان غذا 
خوردن مدام این رفتار 
را تكرار کردیم و لطفًا 

و ممنونم به کار بردیم. در وعده شام دیروز به طور 
ش��گفت  انگیزی متوجه تغییر رفتار او شدم. وقتی 
لی��وان آب را از من گرفت، گف��ت: »ممنونم« من 
و پدرش هم برای او کف زدیم و هورا کش��یدیم 
و گفتی��م از این حرفش خیل��ی خوش مان آمد. تا 
حاال جر و بحث کردن و بدقلقی های او بر سر میز 
غذا را نیز با همین شیوه حل کرده ایم. روانشناسان 
می گویند با اینكه بچه ها هنوز مهارت های الزم غذا 
خوردن را بلد نیس��تند اما در هر س��نی که باشند 
باید برایشان روشن کنیم سر سفره باید چه رفتاری 
 داش��ته باش��ند. پرتاب کردن موادغذایی یا اش��یا، 
جر و بحث، صحبت کردن با دهان پر یا ترک میز غذا 
 و رفتارهایی از این قبیل در تمام سنین غیرقابل قبول و 

ممنوع است. 
ک��ودکان ما باید بدانند ک��ه در عین صمیمیت در 
خانواده قوانینی نیز حاکم اس��ت و زندگی بر پایه 
اصولی هماهنگ و ثابت طی می ش��ود برحسب 
سن کودک زیر پنج سال و درک او باید این مطلب 
را واضح تذکر داد. اگر او این کارهای ناشایس��ت 
خود را با ش��دت بیشتری انجام داد و بارها تكرار 
کرد روش بسیار خوبی که دکتر روان شناس بارها 
توصیه کرده  است راهگشا خواهد بود. من در مورد 
آرین نقش معجزه آسای آن را دیدم: »اگر یك دفعه 
دیگه این کارو بكنی، تنبیه می شی!« با همین شیوه 
توانس��تم او را مجبور کنم تا پایان غذا خوردن سر 
میز بماند. او اجازه ندارد وس��ط غذا برود و بیاید 
چون اگر این کار را تكرار کرد و اهمیتی به تذکرم 
نداد، تماشای برنامه کودک همان روز را از دست 
می دهد و این مسأله باعث می شود یادش بماند در 
به کار بردن این جمله، به طور کامل جدی هستم. 

کودک عزیز است و تربیتش عزیزتر. 
ب��ه صرف اینكه نی��از به محب��ت و لطافت رفتار 
دارد نبای��د از روش ه��ای مناس��ب ب��رای حذف 
 رفتارهای نامطلوب و گس��ترش رفتارهای مثبت 

دریغ نمود. 
باش��د  هر ج��ا الزم 
قاط��ع  رفت��اری 
تربیت  ب��ه  می تواند 
او کم��ك کن��د و در 
مواقعی که ضرورتش 
احس��اس ش��ود باید 
مورد محبت و توجه 
پدر و مادر قرار گیرد. 
گمان نكنی��م که اگر 
هم��واره به او محبت 
کنی��م تربیتی عالی را 

شكل می دهیم. 

عاشق شدن يا عاشق ماندن؟بدقلقی های سر ميز غذا 
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استانكوويچ:
کاکا باید به اینتر 
بياید

شوچنكو: 
مربي یا مدیر 
ورزشي مي شوم

قانوني، اما غیرمتعارف 
واسطه گري زالتان 
در فوتبال ایتاليا

هافب��ك تی��م فوتب��ال اینترمی��ان ایتالیا در راس��تای 
حمایت های یك هفته گذشته از انتقال بازیكن برزیلی 
به مئاتزا گف��ت: کاکا با توجه به بی مهری میان باید به اینتر 

بیاید. 
 دژان اس��تانكوویچ تصری��ح ک��رد: پس از آم��دن زالتان از 
رئال مادرید به میان و پش��ت پا زدن به تیم سابقش، دور از 
انتظار نیس��ت که کاکا نیز ب��ه راحتی میان را رها کرده و از 

رئال مادرید به اینترمیان بیاید. 
وی اف��زود: اگر ماجرای تعصب در میان بود کاکا از ابتدا هم 
نباید میان را ترک می کرد. پس اکنون بهانه ای برای انتخاب 
می��ان ندارد و اینتر تنها خانه ای اس��ت که او باید در کالچو 

انتخاب کند.
اس��تانكوویچ عنوان کرد: وقتی زالتان به میان رفت مطمئن 
ش��دم ک��ه فوتبال خیلی کثیف ش��ده و تعصب ب��ه یك تیم 
دیگر معن��ی ندارد. تنها وجود توتی در رم اس��ت که باعث 
 می ش��ود گاهی ب��ه زنده ب��ودن تعصب در فوتب��ال امیدوار

شوم.

مهاجم س��ابق تیم های چلسی انگلیس و آ. ث میان ایتالیا 
گفت: پس از بازنشستگی از فوتبال، مربی یا مدیر ورزشی 
می ش��وم. به نقل از روزنامه کافا چاپ کیف،  آندری ش��وچنكو 
یك روز پس از انتشار مصاحبه اش با یك نشریه هلندی، اظهار 
داشت: تصمیم گرفتم وقتی بازنشسته می شوم، همچنان در حیطه 
ورزش بمان��م. برای این منظور مربی یا مدیر ورزش��ی خواهم 
شد. وی افزود: فكر می کنم تجربه کافی برای فعالیت در عرصه 
مربیگ��ری ی��ا مدیریت را دارم. البته الزم اس��ت ک��ه دوره های 
آموزش��ی را پشت سر بگذارم تا به خوبی بتوانم در زمینه کاری 
جدید فعالیت کنم. این مهاجم 34 س��اله عنوان کرده که تا سال 
2012 ب��ه فعالی��ت کنون��ی ادامه خواه��د داد و بع��د اقدام به 
کناره گیری خواهد کرد. وی در این باره گفته بود: مس��ابقه های 
جام  ملت های 2012 که به میزبانی مش��ترک کشورم و لهستان 
برگزار می شود، آخرین دوره فعالیتم به عنوان بازیكن است. پس 
از آن کن��ار م��ی روم و کفش هایم را می آویزم. ب��ا توجه به این 
تصمیم، یك هدف دارم و آن این که به همراه تیم کشورم بتوانم 

در مسابقه های دو سال دیگر خوش بدرخشم.

و  نقل  دفتر  میان،  آ.ث  فوتبال  تیم  سوئدی  مهاجم   
انتقاالت بازیكن تأسیس کرد. 

 ،)The Local(به نقل از روزنامه سوئدی اما انگلیسی زبان لوکال
ابراهیموویچ مالك دو آکادمی بزرگ فوتبال در سطح  زالتان 
دفتری  به هزینه شخصی خود  استكهلم سوئد،  در  نوجوانان 
برای نقل و انتقاالت بازیكن فوتبال در شهر میان تأسیس کرده 
 که در آن 3 وکیل رسمی فیفا استخدام شده و مشغول فعالیت 

هستند. 
مسأله ای که واکنش روزنامه های سوئدی و به تبع آن ایتالیایی 
را در پی داشته، غیر متعارف بودن این حرکت است. در اصل 
چندان تعریف شده نیست که یك بازیكن در دوران بازیگری 
خود اقدام به داللی هر چند رسمی بازیكنان دیگر کند. از طرفی 
زالتان ابراهیموویچ با استفاده از نام و آوازه و البته نفوذ خود در 
فوتبال سوئد، همراهی فدراسیون فوتبال این کشور را نیز پشت 
سر خود داشته و بازیكنان نوجوان و جوان سوئدی را بدون هیچ 
هزینه ای به میان آورده و در ویترین شرکت تجاری خود برای 

فروش می گذارد.

خبرها

گفتگو تحلیل

مربی تیم منتخب ملی اسكیت هاکی بانوان گفت: اسكیت بازان ایران 
برای حضور در جام باشگاه های جهان در هنگ کنگ مشكلی از 
لحاظ آمادگی ندارند. فرزانه حق شناس در خصوص مسابقه های اسكیت 
هاکی باشگاه های جهان اظهار داشت: با توجه به اینكه تیم غزال ورامین 
قهرمان مسابقه های لیگ  برتر شده بود، باید این تیم به باشگاه های جهان 
در هنگ کنگ اعزام می شد، اما به دلیل اینكه فاقد اسپانسر بود، فدراسیون 
تصمیم گرفت، از میان بازیكنان منتخب باشگاه های لیگ  برتر، تیم منتخب 
ملی را به این رقابت ها اعزام کند. وی ادامه داد: فدراسیون به صورت 
جدی پیگیر حضور تیم منتخب ملی در مسابقه های جهانی است و هنوز 
حضور این تیم در این مسابقه ها قطعی نشده است. فدراسیون با حضور 
ایران موافقت کرده و فكر نمی کنم مشكلی از این بابت وجود داشته باشد. 
مربی تیم منتخب ملی اسكیت هاکی بانوان در خصوص رقبای خود در 
مسابقه های باشگاه های جهان عنوان کرد: این مسابقه ها به صورت آزاد 
برگزار می شود و باشگاه های قدرتمندی در آن شرکت می کنند، رقیبان 

اصلی ایران از استرالیا و امریكا هستند.

محمد صادق درودگر )سرپرست استیل آذین( درباه باخت سنگین 
این تیم مقابل سپاهان گفت: در نیمه نخست، بازی متعادلی از هر 
دو تیم شاهد بودیم حتی تك موقعیتی هم داشتیم اما در نیمه دوم روی 
دو اشتباه فردی دو گل دریافت کردیم و شیرازه تیم به کلی از هم پاشید 
اما باید بگویم که تیم ما مقابل سپاهان در غیاب هفت بازیكن به میدان 
رفت و بازیكنانی که در این دیدار بودند جسورانه بازی کردند و من از 
آن ها تشكر می کنم. وی ادامه داد: ایمان صادقی یكی از گلرهای تیم ما 
که به همراه تیم جوانان کشورمان در مسابقه های جام ملت های آسیا به 
میدان رفت، هنوز به جمع ما اضافه نشده است. ما از فدراسیون خواستیم 
که این بازیكن را به تیم ما برگرداند و حاضر شدیم بلیط برگشت آن را 
خودمان تهیه کنیم که متأسفانه فدراسیون هیچ همكاری و تعاملی در این 
زمینه با ما نداشت و اجازه نداد این بازیكن به ایران برگردد. وی در مورد 
اخراج تومباکوویچ، سرمربی این تیم اظهار داشت: من هیچ اطاعی ندارم 
که او اخراج شده یا نه و به هیأت مدیره مربوط است. وی در پایان تأکید 
کرد: در هفته های آینده با رفع مصدومیت بازیكنان استیل آذین، این تیم 

به جایگاه قبلی خود در جدول رده بندی خواهد رسید.

هفته دوم لیگ برتر بسكتبال بانوان با یك دیدار پیگیری شد که از 
گروه B، استقال مقابل گاز تهران قرار گرفت و با نتیجه 39 بر 84 
از این تیم شكست خورد. گاز تهران در بازی دیگر خود، پنج شنبه در 
شهر شیراز مقابل صدرا قرار می گیرد و استقال نیز به علت انصراف تیم 
نوروزیان تهران استراحت دارد. در ادامه این رقابت ها از همین گروه، 
شرکت پویا غرب کرمانشاه با صبامهر قزوین دیدار می کند و فوالد مبارکه 
سپاهان با مهرام تهران رو به  رو می شود. در گروه A، شهرداری گرگان 
مقابل شهرداری بندرعباس به میدان می رود. آرارات تهران میزبان این 
هفته با حجاب شیراز دیدار می کند و در آخرین بازی بختیار تهران مقابل 

نیكان ترابر تهران قرار می گیرد. 

حق شناس:
آماده حضور در جام باشگاه هاي 

جهان هستیم

درودگر:
استیل آذين 7 غايب داشت

سپاهان با مهرام در ايستگاه نخست

ارباب زاده: 
روزبهاني نمي تواند با باشگاه ديگري 

مذاكره كند
ما  با  روزبهانی  جابر  گفت:  ذوب آهن  بسكتبال  تیم  سرپرست 
کند.  مذاکره  دیگری  باشگاه  با  نمی تواند  و  دارد  قرارداد 
برای  روزبهانی  مندی  عاقه  به  واکنش  در  ارباب زاده  محمدعلی 
حضور در تیمی دیگر اظهار داشت: جابر با ما تا سال آینده قرارداد 
دارد و نمی تواند تیم را ترک کند. وی ادامه داد: اگر روزبهانی قصد 
او  با  قانون  طبق  باشد،  نداشته  را  ذوب آهن  تیم  با  همكاری  ادامه 

برخورد خواهیم کرد. 
باش��گاه ت��اش می کن��د بازیكن��ان خ��ود را حف��ظ کن��د، البت��ه با 
 اف��رادی ک��ه قص��د جدای��ی داش��ته باش��ند، مخالفت��ی نخواه��د 

کرد. 
سرپرس��ت تیم بس��كتبال ذوب آهن راجع به اینكه باش��گاه مبلغی را 
برای جدایی این بازیكن در نظر گرفته اس��ت؛ خاطرنشان کرد: بحث 
مبلغ نیس��ت، بلكه وقتی بازیكنی در تیم��ی می تواند از رده های پایه 
به بزرگس��االن برس��د و در زمان مصدومیت نیز پول خود را دریافت 
 کرده، حق باش��گاه اس��ت که برای جدایی وی طب��ق قانون برخورد 

کند. 
سرپرست تیم بسكتبال ذوب آهن در مورد مصدومیت روزبهانی عنوان 
کرد: تا حدودی مصدومیتش بهبود یافته و می تواند تمرین های خود 
را آغ��از کند. صد در صد می تواند در بازی های آس��یایی گوانجو تیم 
ملی را همراه��ی کند. به علت برگزاری بازی های آس��یایی گوانجو، 
مس��ابقه های لیگ بسكتبال ایران امسال در آذرماه برگزار خواهد شد. 
سرپرس��ت ذوب آهن در این  ب��اره به فارس گفت: ه��دف اصلی ما 
موفقیت تیم ملی اس��ت و در این راس��تا هر کمكی را انجام خواهیم 

داد. 

اصغر قلندري
آخرین خبر نا امی��د کننده در ارتباط با 
پروژه نقش جهان اصفهان این است که 
با انتقال اعتبار برای تكمیل پروژه نقش 
جهان از تهران به اصفهان موافقت نشده 

است.
براب��ر آخری��ن اطاعات واصل��ه، بار 
دیگر مردم ش��ریف اصفهان با بدقولی 
مقام های مس��ئول و متولی اول ورزش 
ای��ران، مواج��ه ش��ده اند و همچن��ان 
پ��روژه ورزش��گاه بزرگ  اعتباره��ای 
اصفهان ب��ه ویژه نقش جهان در اختیار 
ش��رکت توس��عه و تجهیز و نگهداری 
اماکن ورزش��ی س��ازمان تربیت بدنی 

کشور قرار گرفته است!
متأس��فانه یك بار دیگر می شنویم که 
تدابیر خردمندانه استاندار و خواسته های 
به حق مردم ورزش دوست اصفهان به 
خاطر بدقولی مسئوالن ورزشی کشور 
به وی��ژه معاون رئیس جمهور و رئیس 
س��ازمان تربیت بدنی، ن��اکام و نامراد 

می ماند!
در پایان مراسم تودیع غامرضا شیران و 
معارفه رشید خدابخش مدیران کل قبلی 
و فعلی تربیت بدنی استان در گفتگوی 
کوتاهی ک��ه در ارتباط با تكمیل پروژه 
نقش جهان با ذاکر اصفهانی، اس��تاندار 
اصفهان به عمل آمد اظهار داش��تند: در 
جلس��ه ای که با سعیدلو، معاون رئیس 
جمهور و رئیس س��ازمان تربیت بدنی 
در فوالدشهر داشتیم، ایشان قول مساعد 
دادند که اعتبارهای الزم برای ادامه کار 
عملیاتی پروژه نیمه تمام نقش جهان را 
از شرکت توسعه و تجهیز و نگهداری 
اماکن ورزشی سازمان مربوطه بگیرند و 
در اختیار استانداری اصفهان قرار دهند 
تا با کمك شهرداری و شورای اسامی 
شهر اصفهان، کار تكمیل و بهره برداری 
از اس��تادیوم نقش جهان در کوتاه ترین 
زمان ممكن اجرایی ش��ود. این سخنان 
استاندار اصفهان نور امیدی در دل های 
 مش��تاقان و عاق��ه مندان ب��ه ورزش 
به ویژه هواداران فوتبال منور س��اخت. 
اما درکمال تعجب و تأس��ف با وجود 
گذش��ت نزدی��ك ب��ه هف��ت م��اه از 
س��ال هم��ت مضاع��ف کار مضاعف، 
کوچكتری��ن اقدام��ی در ای��ن زمی��ن 
صورت نگرفته و اینك خبر می رس��د 
که وعده سعیدلو هم همانند وعده های 

دیگر رؤسای سازمان تربیت بدنی، پایه 
و اساس درستی نداشته است!

س��ئوالی که در چنین ش��رایطی مطرح 
اس��ت اینكه تا کی باید م��ردم ورزش 
دوس��ت اصفهان منتظر بمانند تا دستی 
از آستین همت بیرون بیاید و نسبت به 
تكمیل و راه ان��دازی این پروژه نفرین 
ش��ده، قدمی اساسی بردارد؟! به راستی 
مش��كل پروژه نیمه تم��ام نقش جهان 
کجاست؟ چرا حقایق به طور شفاف با 
مردم در میان گذاش��ته نمی شود؟ بهتر 
نیست واقعیت ها آشكار شود و بیش از 
این با احساس های مردم و ورزشكاران 

اصفهان بازی نش��ود؟ تا چه زمانی باید 
مس��ابقه های آسیایی و لیگ برتر 2 تیم 
صاحب نام و پر آوازه ذوب آهن و فوالد 
مبارکه س��پاهان در ورزشگاه فوالدشهر 
که حتی گنجایش 15 هزار نفر را نداشته 
و با ش��هر اصفهان بیش از 25 کیلومتر 
فاصل��ه دارد، برگ��زار ش��ود و ت��ا کی 
خیل عظیم هواداران و عاش��قان فوتبال 
به خصوص طرف��داران 2 تیم محبوب 
اصفهانی، از تماش��ای بازی ها محروم 
بماند و این امكان برایشان فراهم نباشد 
که مانند تماش��اگران تبریزی از نزدیك 
تیم مورد عاقه ش��ان را تشویق کنند؟! 

شایان ذکر اس��ت: خدابخش، مدیرکل 
تربیت بدنی استان در دیدار با خبرنگار 
زاین��ده رود در زمینه ادام��ه کار پروژه 
نقش جهان با اش��اره ب��ه اختاف های 
مالی شرکت توس��عه و تجهیز سازمان 
با ش��رکت کاش��الوت که پیمانكار این 
پروژه می باشد، اظهار داشت: اختاف 
فهرست بهای پوشش بتونی سكوها و 
سقف جایگاه تماشاگران و جایگاه ویژه 
و پوشش آهن داده ش��ده و بتون آرمه 
باع��ث این اختاف مال��ی و در نهایت 
رکود کار شده که به زودی این مشكل 
حل خواهد شد. اما برای ادامه عملیات 
س��اختمانی نیاز به 37 میلی��ارد تومان 
است که متأسفانه فقط 7 میلیارد از این 
مبلغ را در اختی��ار داریم. وی در پایان 
س��خنان خود، اشاره ای هم به پیشنهاد 
رئیس ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان 
داش��ت و اف��زود: اگر ش��هرداری و یا 
ش��ورای شهر متعهد شوند که با صرف 
ای��ن هزین��ه، کار تكمیل پ��روژه نقش 
جهان را بر عهده بگیرند تا در سال های 
آتی و در فرصت های مناس��ب نسبت 
به بازپرداخ��ت دیون اق��دام کنیم و یا 
اینكه از محل درآمدهای شهرداری این 
کار صورت بگی��رد؛ می توان زودتر به 
مقصد رسید و رضایت مردم عاقه مند 

به ورزش اصفهان را جلب کرد.
خدابخش علت عدم موافقت س��ازمان 
تربیت بدنی در جه��ت واگذاری ادامه 
کار و پرداخ��ت اعتبارهای الزم پروژه 
نقش جه��ان به اس��تانداری اصفهان را 
مش��كل تصویب نامه مجلس ش��ورای 
اسامی توصیف کرد و افزود: با توجه 
به اینك��ه پیش از ای��ن الیحه تقدیمی 
س��ازمان به مجلس و واگذاری ساخت 
و ساز ورزشگاه بزرگ اصفهان از طریق 
ش��رکت توس��عه و تجهیز و نگهداری 
اماکن ورزش��ی س��ازمان، به تصویب 
نمایندگان محترم رس��یده است؛ برای 
انتقال آن به استانداری اصفهان، احتیاج 
به مصوب��ه مجدد مجل��س و موافقت 
نمایندگان اس��ت که کاری مش��كل و 
در عین حال مح��ال و غیر قابل امكان 

می باشد.
وی در پای��ان این گفتگ��و کوتاه اضافه 
کرد: در حال حاضر پروژه های سالن 6 
هزار نفری و استخر سه گانه استاندارد 
بین المللی فعال ب��وده و پیمانكاران با 

جدیت به کار مشغول هستند.

هزار وعده خوبان یکي وفا نکند!

با  بازی  پیرامون  سپاهان  فوتبال  تیم  سرمربی 
استیل آذین گفت: مسابقه ای که 5 گل برای ما 
داشته، به طور مسلم بازی با کیفیتی است اما هنوز با 
آن سپاهان ایده آل من فاصله زیادی دارد. توقع ها از 
سپاهان زیاد شده و باید تاش خود را برای هماهنگی 

بیشتر انجام دهیم.
همه  اما  دادیم  انجام  تمرین  جلسه   30 افزود:  وی 
بازیكنان خود را در اختیار نداشتیم و به همین دلیل در 
مناطقی از زمین ناهماهنگی به چشم می خورد و خط 
دفاعی تیم را همراه خود نداشتیم. قلعه نوعی اظهار 
داشت: 3 بازی انجام دادیم و 7 امتیاز کسب کرده و 
گلی نیز دریافت نكردیم. در این مسابقه استیل آذین 
جلوی ما فوتبال بازی کرد و هر تیمی مقابل ما فوتبال 
بازی کند و رو به کارهای تدافعی نیاورد، سپاهان هم 
بازی زیبایی را به نمایش خواهد گذاشت. قلعه نوعی 
اضافه کرد: در طول تمرین ها نزدیك به هزار ضربه 
به سمت دروازه می زنیم به غیر از بازی نفت تهران، 
مهاجمان در دیدارهای قبلی فرصت های زیادی را از 

دست دادند که روی این موضوع تمرین کردیم.

ولیوند: 
بازی های خانگی را نبریم 

فاجعه است
زاينده رود

حمید ولیوند، سرپرست تیم فوتبال فوالد نطنز، 
اظهار  و  کرد  توصیف  منظم  را  تیم  این  تمرین های 
داشت: همه بازیكنان شاداب و سرحال به تمرین های 
اگر  امروز  و  می دهند  ادامه  فنی  کادر  نظر  زیر  خود 
مصاحبه  )این  ندهد  انصراف  اهواز  استقال  تیم 
دیروز تنظیم شده( با تمامی نفرات ساعت 14:30 در 

ورزشگاه صفائیه به دیدار این تیم خواهیم رفت. 
وی به بازی های این تیم در لیگ آزادگان اشاره کرد 
توانستیم  رشت  در  نخست  هفته  در  داد:  توضیح  و 
یك امتیاز حساس را از داماش گیان بگیریم و بازی 
سختی بود، اما در بازی دوم مقابل فجر سپاسی شیراز 
بازیكنان ما به تساوی رضایت دادند و اگر فوالد نطنز 
در بازی های خانگی امتیازی از دست بدهد، فاجعه 
است و در هفته پایانی کارمان برای صعود لیگ برتر 
با  ما  بازی  افزود:  پایان  در  ولیوند  می شود.  مشكل 
استقال اهواز از مرحله »یك سی و دوم« جام حذفی 
طور  به  اهوازی  تیم  این  مسئوالن  و  است  کشور 
شفاهی انصراف خود را اعام نموده اند. اما تا زمانی 
خود  اقدام های  ما  نشود  ارسال  ما  برای  نمابری  که 
انجام  مسابقه  این  برگزار شدن  بهتر  هر چه  برای  را 

می دهیم.

ورزش

امیر قلعه نوعي:
 این سپاهان

 سپاهان دلخواه من نبود

همه تیم ها براي سپاهان بازي كردند

استیل آذين در زاينده رود غرق شد
پژمان سلطاني

هفته دهم لیگ برتر فوتبال کش��ور ب��ا انجام 9 دیدار 
به پایان رس��ید. نفت آبادان 2 ب��ر صفر پاس همدان 
را شكس��ت داد، راه آهن با تك گل امین متوسل زاده 
از س��د فوالد خوزستان گذش��ت، تیم های صبای قم 
 و ش��اهین بوشهر به ترتیب مقابل اس��تقال تهران و 
ذوب آهن اصفهان به تس��اوی ی��ك بر یك رضایت 
دادند. مس کرمان با حس��اب 2 بر ی��ك بر میزبانش 
پیكان قزوین غلبه کرد. تراکتورسازی تبریز با شكست 

3 بر یك نفت تهران را بدرقه کرد. 
پرس��پولیس با حس��اب 2 بر 3 مغلوب مل��وان بندر 
انزلی ش��د، س��ایپای الب��رز با یك گل از ش��هرداری 
تبریز شكس��ت خورد و در ورزش��گاه فوالدشهر تیم 
 فوتبال سپاهان جش��نواره گل راه انداخت و با 5 گل 
اس��تیل آذین تهران را از پیش رو برداش��ت و تا رده 

چهارم جدول رده بندی صعود کرد. 
در روزی ک��ه امیر قلع��ه نوعی، ه��ادی عقیلی را به 
عل��ت مصدومی��ت در اختی��ار نداش��ت و از همان 
ابت��دا ابراهی��م ت��وره را روی نیمكت گذاش��ت؛ در 
 خ��ط حمله از زوج رض��ا عنایتی و ج��واد کاظمیان 
بهره برد و البته جواب هم داد، اما نه در نیمه نخست 
دیدار با ش��اگردان تومباکوویچ، در 45 دقیقه اول هر 
دو تی��م فوتبال زیبایی را به نمایش نگذاش��تند و تنها 
یكی دو فرصت گلزنی نصیب س��پاهان ش��د که این 
موقعیت ه��ا چندان ج��دی نبودند، ام��ا در نیمه دوم 
طوف��ان زرد ایران به وقوع پیوس��ت و قرمزپوش��ان 

تهران��ی ب��ه خصوص خ��ط دفاع��ی این تی��م فقط 
 نظ��اره گر بازی روان و منطقی ش��اگردان قلعه نوعی 

بودند.
س��پاهان در میان��ه میدان با حضور مح��رم نویدکیا و 
احم��د جمش��یدیان، نبض بازی را در دس��ت گرفت 
 و عم��ق دف��اع حری��ف جایی ک��ه کاظ��م برجلو و 
مه��دی محمدی بودن��د را هدف ق��رار داد و از این 
منطقه به اس��تیل آذین ضرب��ه زد و کمتر از جناحین 
روی دروازه حمید نش��اط جو توپ ارسال کرد و از 
5 گل��ی که به ثمر رس��ید هیچ گلی با ضربه س��ر به 
دس��ت نیام��د. باید این را اضافه کرد که هاش��م بیگ 
زاده و خسرو حیدری که در تیم ملی حضور داشتند، 
خسته به نظر می رس��یدند و امیر قلعه نوعی در نیمه 
 اول این را به خوبی فهمیده بود که حسن اشجاری و 
علی عشوری زاد به نحوی اجازه خودنمایی به بازیكنان 
گوش چپ و راس��ت س��پاهان را ندادند و به همین 
خاطر عمق دفاعی اس��تیل آذی��ن را محل خودنمایی 
بازیكنان خود دانس��ت و در کمتر از 40 دقیقه، 5 باز 
 دروازه حریف، توس��ط طایی پوشان س��پاهانی باز 

شد.
نویدکی��ا)49(،  مح��رم  را  تی��م  ای��ن   گل ه��ای 
رض��ا عنایت��ی)51(، ج��واد کاظمی��ان)65(، احم��د 
جمش��یدیان )75( و میلوراد یانوش)85( وارد دروازه 
اس��تیل آذین کردند ت��ا س��پاهان از رده هفتم به رده 
چهارم صعود کند. با ای��ن نتیجه ذوب آهن همچنان 
با 21 امتیاز در صدر جدول و تیم های پرس��پولیس و 

استقال تهران در رده های بعدی قرار دارند.

پژمان غفاري

خوش و بش عابدزاده و رحمتی 
 پیش از آغاز دیدار دو تیم فوتبال س��پاهان و استیل آذین، 
سید مهدی رحمتی دروازه بان ملی پوش سپاهان که در بازی 
با برزیل فوق العاده ظاهر شد، برای احترام به پیشكسوت، 
به سمت احمدرضا عابدزاده گلر سابق تیم ملی ایران رفت 
و با او احوالپرسی و خوش و بش کرد و برای بازی کردن 

از مربی گلرهای استیل آذین فرصت گرفت.
تقدير از بازيكنان و مربیان استیل آذين

رواب��ط عموم��ی باش��گاه ف��والد مبارکه س��پاهان از 
 بلندگوی ورزش��گاه فوالدش��هر به رضا ش��اهرودی، 
احمدرضا عابدزاده و افشین پیروانی )مربیان استیل آذین( 
و مهدی مهدوی کیا و علی کریمی )که این دو بازیكن به 
علت مصدومیت نتوانستند خود را در این دیدار همراهی 

کنند و از روی س��كوها نظاره گر درخش��ش بازیكنان 
سپاهان بودند( خوش آمد گفتند و از آنها قدردانی شد.

حضور مديرعامل جديد سپاهان
در جایگاه ویژه ورزش��گاه فوالدش��هر، محمد مسعود 
س��میعی نژاد، مدیرعامل جدی��د کارخانه فوالد مبارکه 
س��پاهان، از نزدیك بازی دو تیم سپاهان و استیل آذین 
را مشاهده کرد و به نوعی پا قدم او برای طایی پوشان 
اصفهان، خوش یمن بود و سپاهان با 5 گل استیل آذین 

را با شكست بدرقه کرد.
گل برای قلعه نوعی

س��یاوش اکبر پور، حسن اش��جاری، حسین کاظمی و 
حس��ین کعبی چهار بازیكن استیل آذینی بودند که قبل 
از آغاز بازی با دس��ته گل به سمت قلعه نوعی رفتند و 
برای حضور در زمین مسابقه از فوق تخصص لیگ برتر 

رخصت گرفتند.

حاشيه هاي ديدار سپاهان و استيل آذين

منا
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امام صادق)ع(:
هیچ مردی نیست كه تكبر 
بورزد يا خود را بزرگ 
بشمارد مگر به خاطر ذلتی كه 
در نفس خود می يابد

زاینده رود
فوالد  شرکت  بهره برداری  معاون  طایی«  »مرتضی  مهندس 
واحدهای  در  تولید  تا 57 درصدی  از رشد 11  اصفهان،  مبارکه 
مختلف فوالد مبارکه خبر داد و گفت: با تاش و همت تاشگران 
فوالد مبارکه، بیشتر واحدهای این شرکت نسبت به شش ماهه اول 

سال 88 از رشد چشمگیری برخوردار بوده اند.
وی در این رابطه گفت: ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته با تولید 
به  نسبت  درصد   38 میزان  به  گرم  تن کاف   863 و  هزار   335
مدت مشابه سال قبل تولید داشته است. ضمن اینكه این واحد در 
شش ماهه اول سال 88 ، میزان 243 هزار و 325 تن کاف گرم 

تولید نموده است.
ایشان افزود: ناحیه نوردگرم نیز با تولید 2 میلیون و 200 هزار و 
235 تن کاف گرم نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 14 
درصد رشد داشته است، به طوری که تولید این واحد در شش 
ماهه اول سال 88 به مقدار یك میلیون و 934 هزار و 715 تن 

بوده است.
مهندس طایی در ادامه افزود: واحد تاندم میل با تولید 592 هزار 
و 148 تن کاف سرد به میزان 12 درصد و واحد نورد دوقفسه ای 
نیز با تولید 79 هزار و 563 تن کاف سرد به میزان 57 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته اند.
ایشان خاطرنشان کرد: واحد تاندم میل طی شش ماهه اّول سال 
گذشته، به میزان 526 هزار و 928 تن و واحد نورد دوقفسه ای نیز 

به مقدار 50 هزار و 756 تن تولید داشته اند.
را  جاری  سال  اّول  ماهه  شش  طی  اندود  قلع  واحد  تولید  وی 

 

48 هزار و 433 تن ورق قلع اندود بیان کرد و افزود: این واحد به 
میزان 16 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید داشته، 
به طوری که تولید این واحد در شش ماهه اول سال 88 به میزان 

41 هزار و 654 تن بوده است.
با  گالوانیزه  ادامه گفت: خط  در  مبارکه  فوالد  بهره برداری  معاون 
تولید 103 هزار و 99 تن کاف گالوانیزه، به میزان 2 درصد و خط 
ورق رنگی نیز با تولید 48 هزار و 474 تن ورق رنگی به میزان 11 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته اند.
واحدهای  در   88 سال  اول  ماهه  شش  طی  تولید  میزان   ایشان 
فوق الذکر را به ترتیب به میزان 100 هزار و 625 تن ورق گالوانیزه 

و 43 هزار و 760 تن ورق رنگی بیان کرد.
مهندس طایی خاطرنشان کرد: طی شش ماهه اول سال جاری، 
تولید محصوالت ویژه به بیش از نیم میلیون تن رسیده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل از رشد باالیی برخوردار بوده است.
ایشان افزود: نواحی آهن سازی و ریخته گری مداوم نیز طی شش 
ماهه اول سال جاری، با توجه به اجرای طرح های توسعه و تعمیرهای 
سالیانه مطابق برنامه های پیش بینی شده تولید داشته اند که طی شش 

ماهه دوم سال جاری رشد قابل قبولی را نشان می دهند.
برای اولین بار در کشور انجام شد:

بومی سازی والوهای فشارقوی پوسته زدا در ناحیه فوالدسازی 
و نوردپیوسته

با تكیه بر توانمندی های داخلی کشور و اجرای سیاست های شرکت 
و  فوالدسازی  ناحیه  قطعه ها،  بومی سازی  بر  مبنی  مبارکه،  فوالد 
والوهای  ساخت  به  موفق  کشور  در  بار  اولین  برای  نوردپیوسته 
سه  از  بیش  امر  این  و  گردید   )HVNT( پوسته زدا  فشارقوی 
این  تهیه  زمان  در  ماهه   16 کاهشی  و  صرفه جویی  ریال  میلیارد 

قطعه را در پی داشت.
و  فوالدسازی  ناحیه  یدکی  قطعه های  )تكنسین  احمدی  محمد 
نورد پیوسته( با اعام این مطلب گفت: این والوها وظیفه کنترل 
و هدایت آب فشارقوی پمپ های پوسته زدا را جهت جداسازی 
هرگونه  و  دارد  عهده  به  تختال ها  روی  از  اکسیدی  پوسته های 
خللی در عملكرد این والوها، توقف خط تولید را به همراه خواهد 

داشت.
وی با اشاره به مشخصات فنی این والوها افزود: فشار کاری این والوها 270 
بار، دبی 41 مترمكعب بر ساعت و سرعت 4/2 متر بر ثانیه می باشد و همچنین 
و  seperator=x6 CRNI و NB 18-10s دارای متریال مخصوص
تلرانس های  MB 16-4 وPLUN GRE:X5 CRNICU بوده و 
بسیار دقیق با قابلیت دستی و اتوماتیك را شامل می شود و بدین 
سبب نیاز ناحیه به این والوها یكی از ضروری ترین مواردی بود که 

مدیریت نیز بر بومی سازی آن در داخل کشور تأکید می نمود.
احمدی تصریح کرد: در پی عدم امكان تأمین این والو از سوی 
از  خرید  امور  و  واحد  کارکنان  تاش  با  سازنده،  اصلی  شرکت 
در  و  آمد  عمل  به  دعوت  کشور  سطح  در  مختلفی  شرکت های 
این  از  پدیده صنعت، ساخت دو عدد  انتخاب شرکت  با  نهایت 
والوها با مشخصات فنی ارائه شده از سوی این شرکت امكان پذیر 

شد که مورد تأیید فنی فوالد مبارکه قرار گرفت.
اقدام های  پیوسته،  نورد  و  فوالدسازی  یدکی  قطعه های  تكنسین 
صورت گرفته در طول ساخت این قطعه را تهیه کتابچه فنی توسط 
و  سیل ها  معكوس  مهندسی   ،)REN( معكوس  مهندسی   واحد 
آب بندهای این والوها از سیستم اینچی به متریك نام برد و تأیید 
و  بازار  در  موجود  استانداردهای  به  آنها  استاندارد  تبدیل  کرد: 

تعهدهای سازنده در ارائه نقشه های ساخت و تأمین زیرمجموعه ها 
والوها  این  ساخت  پروسه  در  که  است  اقدام هایی  دیگر  از  نیز 

صورت گرفته است.
امام جمعه اصفهان:

اقتصادی  رکن  و  برکت  و  خیر  منشأ  مبارکه  فوالد  شرکت 
کشور 

حضرت آیت ا... طباطبایی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان 
در دیدار دکتر محمدمسعود سمیعی نژاد )مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان( با ایشان، فوالد مبارکه را رکن اقتصادی کشور بیان 
کرد و گفت: این شرکت یك کارخانه مادر و به واسطه اشتغال و 

وابستگی هزاران نفر به آن، منشأ خیر و برکت برای کشور است.
شهر  سربلندی  باعث  مبارکه  فوالد  شرکت  داشت:  اظهار  وی 
این  در  جدید  مدیرعامل  حضور  است  امید  و  می باشد  اصفهان 
شما  بر  آیتی  »اگر  می فرماید:  که  باشد  آیه ای  مصداق  شرکت، 
پس  نیاوریم«،  آن  از  بهتری  آیت  که  نیست  آن  بر  دلیل  آوردیم، 

حضور و مدیریت دکتر سمیعی نژاد ان شاءا... رشد هرچه بیشتر 
این شرکت را فراهم آورد.

حضرت آیت ا... طباطبایی، ضمن اشاره به فرمایش های حضرت 
امیرالمؤمنین علی )ع( که فرموده اند، کسی که مشورت کند در واقع 
علم دیگران را بر خود افزوده و از عالم ترین افراد است، تصریح 
بر خود  را  دیگران  دانش  که  است  آن  دانشمندترین کس،  نمود: 
اضافه کند و توصیه من به مدیرعامل جدید این است که با تدبیر، 
فكر و مشورت، کارها را به خصوص در زمینه پیشبرد هدف ها و 

فعالیت های شرکت فوالد مبارکه به انجام رساند.
انسانی،  نیروی  به  دادن  اهمیت  بر  تأکید  با  اصفهان  جمعه  امام 
 نقش مدیریت را دارای اهمیت خواند و خاط����رنشان کرد: اگر 
افراد  با  مشورت  انجام  و  تعقل  و  فكر  روی  از  گیری ها  تصمیم 

کارآزموده باشد، بسیار ارزشمندتر است.
گفتنی است: در جریان این دیدار دکتر سمیعی نژاد، رشد و پیشرفت 
فوالد مبارکه در سال های اخیر را مرهون رشد فكری و همكاری 
در چهار  را  برنامه های خود  و  دانست  این شرکت  اعضای  کلیه 
ارج  و  بومی سازی  توسعه،  طر ح های  انجام  تولید،  افزایش  زمینه 
نهادن به نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت عنوان نمود 
و اظهار امیدواری کرد که ان شاءا... بتوان در جهت شكوفایی هرچه 

بیشتر این شرکت، اقدام های الزم را به عمل آورد.
وی در ادامه افزود: با توجه به هدفمند نمودن یارانه ها و ارزش 
فكر  به  آینده  توسعه  طرح های  گسترش  در  باید  انرژی،  باالی 
تولید  در خط  جدید  منابع  از  استفاده  و  تولید  جدید  روش های 
باشیم تا در آینده بتوانیم جوابگوی نیاز صنایعی که به این شرکت 

وابستگی دارند باشیم.
رشد و توسعه بیشتر فوالد مبارکه با همت و تالش کارکنان 

میسر خواهد شد
دکتر محمد مسعود سمیعی نژاد )مدیرعامل فوالد مبارکه( در اولین 
حضور خود در جلسه کمیته راهبری پس از استماع گزارش های 
مختلف  ناحیه های  عملكرد  از  قدردانی  ضمن  ناحیه ها،  عملكرد 
ادامه  ان شاءا... در  اول سال جاری، گفت:  شرکت در شش ماهه 
کارکنان،  و  مدیریت  مجموعه  روزافزون  جدیت  و  همت  با  نیز 
تعالی سوق  و  به سوی رشد  بیشتری  با سرعت  را  مبارکه  فوالد 

خواهیم داد.

و  تولید  زیربنای  شرکت  این  که  آنجایی  از  افزود:  ادامه  در  وی 
توسعه صنعت فوالد کشور است، بنابراین فقط باید به فكر تولید و 
توسعه باشیم تا بتوانیم با اجرای صحیح دستورالعمل ها، هدف های 

ترسیم شده را محقق کنیم. 
ایشان در ادامه به نقش رعایت اصول و ارتقای ایمنی در نزد همه 
افراد سازمان اشاره کرد و گفت: همانگونه که پیش از این نیز گفته 
شد؛ ارزشمندترین سرمایه ما نیروی انسانی است که می بایست 
بحث های ایمنی جدی تر از گذشته سرلوحه امور کاری کارکنان 

شرکت قرار گیرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اینكه کارکنان در هر بخشی که 
مشغول فعالیتند باید به دور از حاشیه با تاش بیشتری امور محوله 
خود را انجام دهند؛ گفت: دست به دست هم بدهیم تا مشكل ها را 
مرتفع کرده و در راه تولید و افزایش ظرفیت شرکت به میزان 10 

میلیون تن، فوالد مبارکه را چابكتر نماییم.
تأکید بر خرید  تأمین قطعه های یدکی مورد نیاز خط های تولید 
فوالد مبارکه در مدت زمان کمتر و پیگیری بومی سازی هر یك از 
این تجهیزات در داخل شرکت، از دیگر موردهایی بود که دکتر 
سمیعی نژاد بر آنها تأکید نمود و در این رابطه افزود: الزم است 
بحث های تعمیرات حتی االمكان توسط شرکت فوالد مبارکه انجام 
و نهایی گردد تا از این طریق هم دانش فنی و هم صرفه جویی های 

اقتصادی به بار نشیند.
مبارکه  فوالد  در  خود  حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  وی 
این  در  تا  کردم  پیدا  را  فرصت  این  اینكه  از  کرد:  خاطرنشان 
مجموعه عظیم و راهبردی صنعت فوالد کشور، ارائه خدمت نمایم 
بسیار خوشحالم و خداوند متعال را شاکرم که می توانم در کنار 
چنین کارکنان تاشگری به تعالی و پویایی هرچه بیشتر صنعت 

فوالد کشور کمك کنم.
توسط یكی از کارکنان فوالد مبارکه:

دستگاه کنترل کننده تناسب شیب کاهنده سرعت، اختراع شد
واحد  در  که  مكانیك(  مهندسی  لیسانس  )فوق  یزدانیان  محمد 
شد  موفق  است،  کار  به  مشغول  مبارکه  فوالد  قفسه ای  دو  تاندم 
با همكاری یك تیم تحقیقاتی، دستگاه کنترل کننده تناسب شیب 
کاهنده سرعت )PIS( را اختراع نماید و با شماره 59074 در دفتر 

ثبت اختراعات به ثبت رساند.
وی درخصوص فرآیند کل این دستگاه و عملكرد آن گفت: این 
دستگاه متشكل از یك سیستم کاهنده سرعت بسته به شرایط، ترمز 
الكترومغناطیسی می باشد و متشكل از یك میكروکنترلر  یا کاچ 
این  عملكرد  است.   CNV سنسور  عدد  ده  تا  هشت  و   AVR
 Proportion با توجه به موقعیت دستگاه به گونه ای است که 
با  و  کمتر  زمان  مدت  در  می شود  باعث  نیرو  تمایل  جهت  و 
خود  نظر  مورد  موقعیت  و  هدف  به  کمتر  هزینه  و  نیرو   صرف 

برسد. ایشان با اشاره به برنامه این سیستم افزود: این سیستم کنترلی 
از سه قسمت تناسب )P(، تمایل )I( و کاهنده )S( تشكیل شده 
است که در هر قسمت با توجه به موقعیت مكانی جزء متحرک و 
شیب مقدار متوسط حرکت جزء متحرک دستگاه، از طریق کنترل 
سرعت، کنترل موقعیت انجام می شود و در پایان با تلفیق این سه 
سیستم )S,P,I( با یكدیگر، کنترل کننده PIS به دست می آید که 

باعث می شود در کمترین زمان به هدف خود برسیم.
انواع  روی  بر  دستگاه  این  نصب  امكان  ادامه  در  یزدانیان  محمد 
دستگاه های متحرک با سیستم رانش تفاضلی را یكی از قابلیت های 
این سیستم خواند و افزود: عاوه بر این می توان از این سیستم 
موتوردار  سیستم های  تمامی  برای  برنامه،  در  تغییرهایی  اندک  با 
تانك های  خورشیدی،  محرک  با  الكتریكی  خودروهای  همچون 
مختصات  جهت  چهار  در  تحریكی  قابلیت  با  پیشرفته  نظامی 
سطحی و انواع موبایل روبات ها با سیستم رانش تفاضلی استفاده 

کرد.

طي شش ماهه اول سال 89 محقق شد:

رشد 11 تا 57 درصدي تولید در شرکت فوالد مبارکه اصفهان


