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الریجانی با اشاره به مذاکره های آینده با 5+1: 
غرب با شلوغ کاری نمی تواند پای ایران را از 
مذاکره ها خارج کند 

ایجاد پل پیوند میان صنعت و دانشگاه
افتتاح دانشگاه علمي- کاربردي گروه 
صنعتي »انتخاب«
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مدیرکل تأمی��ن اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: 340 هزار نفر در این اس��تان زیرپوش��ش 
خدم��ات تأمی��ن اجتماعی ق��رار دارن��د.  کاظم 
 کاک��ی در گفتگو با ف��ارس در ش��هرکرد اظهار 
داش��ت: س��ازمان تأمین اجتماعی گسترده ترین 
نهاد در عرصه نظام  بیمه های اجتماعی محسوب 
می ش��ود. وی افزود: س��ازمان تأمین اجتماعی با 
اجرای تمهیدها و برنامه های نوین در حوزه های 
بیم��ه ای و درمان گام  های مؤثری را در راس��تای 
خدمت به آحاد جامعه به منظور عدالت گس��تری 
ایجاد کرده و با توان مضاعف در پرتو حمایت های 
دولت خدمتگزار، تالش همه جانبه ای در عرصه 
خدمات رس��انی برابر در حال انجام اس��ت. وی 
مجموع بیمه شدگان تأمین اجتماعی در این استان 
را بی��ش از 340 هزار نف��ر اعالم کرد و گفت: از 
ای��ن تعداد بیش از 109 ه��زار و 354 نفر تعداد 
بیمه ش��دگان اصلی استان را تشکیل می دهد، این 
در حالی ا ست که جمعیت بیمه شدگان تبعی به 
339 هزار و 752 نفر افزایش یافته اس��ت. کاکی 
تعداد مستمری بگیران س��ازمان تأمین اجتماعی 
ای��ن اس��تان را 12 هزار و 50 نف��ر اعالم کرد و 
گفت: برهمین اس��اس بی��ش از 30 میلیارد ریال 
مابه التف��اوت س��ال جاری مس��تمری بگیران این 
س��ازمان در مهرماه پرداخت شده است. مدیرکل 
تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اش��اره 
به مهم ترین تعهدها و حمایت های سازمان تأمین 
اجتماعی گفت: حمایت در برابر حوادث، پرداخت 
مستمری بازنشستگی، بازماندگان، از کارافتادگی، 
پرداخت مق��رری بیمه بیکاری، پرداخت غرامت 
دستمزد ایام بیماری، پرداخت هزینه وسایل کمک 
پزش��کی، حمایت در برابر بیماری ها و بارداری، 
غرامت دس��تمزد ایام بیماری، کمک هزینه کفن 
و دف��ن و ازدواج، غرام��ت قطعی و نقص عضو 
از مهم ترین تعهدها و حمایت های سازمان تأمین 

اجتماعی به شمار می رود.

فی��روز ریخته گران مدیرعامل 
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
ماه��ان میهمان وی��ژه روزنامه 
زاینده رود بود و به سئوال های 
ما در مورد این باش��گاه پاسخ 
داد: نظر شما در مورد نتیجه تیم 

فوتس��ال فوالد ماهان تا پایان نیم فصل چیست؟ماهان مدافع عنوان 
قهرمانی در لیگ...

ورزش/ صفحه 7

فیروز ریخته گران: سالن 8 هزار نفری احداث می کنیم 
میزبان جام باشگاه های جهان 

خواهیم شد

340 هزار نفر زيرپوشش 
خدمات تأمين اجتماعي 

چهارمحال و بختياري

در همایش نقش IT در مدیریت شهری اعالم شد:

تخصیص اعتبار جهت تحقق 
شهرداری الکترونیک

صفحه2

رئی��س آکادم��ی جراح���ان 
 اعصاب و اس��تخوان آمریکا 
 گف��ت: زکام ه��ای متعدد که 
بیشتر بر اثر آلودگی هوا اتفاق 
می افتد عامل مهم شیوع ابتال به 
ام اس در ایران است. پروفسور 

کاظم فتحی در گفتگو با فارس اظهار داشت: هنوز علت اصلی...
جامعه/ صفحه3

جمع��ه 5 آذرماه ب��ا حضور 
حاجیان )فرماندار شهرس��تان 
اصفهان(، هوش��نگ عشایری 
)مدیرکل راه و ترابری استان(، 
حسن کامران و کریم شهرزاد 
)نمایندگان مجلس ش��ورای 

اسالمی اصفهان( عملیات اجرایی احداث باند دوم مسیر...
سراسری/ صفحه2

رئیس آکادمي جراحان اعصاب و استخوان آمریكا:
زکام هاي متعدد عامل مهم شیوع ابتال 

به ام اس در ایران

تالش نمایندگان مجلس شورای اسالمی به ثمر نشست
آغاز ساخت پروژه »بزرگراه والیت«

مرمت  و  مخزن  الیروبی  ادامه  دارد  نظر  در  اصفهان  ای  منطقه  آب  شرکت 
بدنه سد )شیخ بهایی( قهرود کاشان را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و 
مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی 

که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.
مبلغ پایه: حدود 2/181/870/080 )دو میلیارد و صد و هشتاد و یک 
میلیون و هشتصد و هفتاد هزار و هشتاد ریال( بر اساس فهرست بهای 

پایه آبیاری و زهکشی سال 1388
حداقل رتبه پیمانکار: پایه 5 آب )اشخاص حقوقی( یا پایه 1 آب )اشخاص 

حقیقی(
سد   – روستای جوینان   – شهرستان کاشان   – اجراء: استان اصفهان  محل 

شیخ بهایی )قهرود(
مدت اجراء: 8 ماه

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت 
اعتبار پیشنهادها و مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد 

مناقصه مشخص می شود.
به مدت 5  آگهی حداکثر  این  نوبت دوم  انتشار  تاریخ  از  واجدین شرایط 
روز مهلت دارند نسبت به اعالم آمادگی کتبی و ارائه مدارک مثبته شرکت 
)گواهی نامه تشخیص صالحیت، آخرین آگهی تغییرات هیأت مدیره، آخرین 
از تعیین فهرست کوتاه مناقصه  نماید پس  آدرس و تلفن تماس( اقدام 

گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
 نشانی مناقصه گزار: اصفهان – پل خواجو – بلوار آیینه خانه – جنب هالل 

احمر – شرکت آب منطقه ای اصفهان – دفتر قراردادها 
 کدپستی 76473 – 81646 

 صندوق پستی: 391
WWWESRW.irسایت 

 تلفن تماس: 5 – 6615360 داخلی 122 فاکس: 6611073

آگهی مناقصه

شرکت آب منطقه ای اصفهان

سالگرد تولد روزنامه زاینده رود را صمیمانه 
به کارکنان محترم این روزنامه و به خصوص 

به مدیران آن تبریک عرض می نماییم.

فرا رسیدن دومین بهار فعالیت 
روزنامه زاینده رود را به مدیریت 

و اعضای محترم این روزنامه تبریک 
عرض می نماییم.

مدرس زاده
شهردار کاشان

روابط عمومي و امور بین الملل 
شهرداري کاشان

)نوبت اول(

م الف: 11764
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الدن سلطانی 
همایش نق��ش فن��اوری اطالعات در 
مدیریت ش��هری با حض��ور مدیرکل 
دفتر آمار و فناوری اطالعات س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری ها، اس��تاندار 
اصفهان، جمعی از ش��هرداران و دیگر 
مس��ئوالن در مجموعه فرهنگی رفاهی 

شهروند در اصفهان برگزار شد.
ش��اه حس��ینی )مدیرکل دفت��ر آمار و 
فناوری اطالعات سازمان شهرداری ها 
همای��ش  ای��ن  در  دهیاری ه��ا(   و 
گفت: اگر همه اس��تان ها مثل اصفهان 
ب��ه IT اهمیت بدهند، بخ��ش زیادی 
 از مشکل های ش��هری حل می شود. 

شاه حس��ینی درباره نقش IT در شهرداری ها در 
دولت نهم تصریح کرد: طی بررسی ها مشخص شد 
که از ابتدای دولت بحث IT در شهرداری ها عملیاتی 
نشده است، بنابراین لزوم تنظیم یک سند راهبردی و 
یک برنامه جامع برای ش��هرداری ها احساس و این 
سند تهیه ش��د که بر اساس آن چند سیستم جامع 
معین گشت که 80 درصد کار شهرداری ها شامل 
سیستم های شهرسازی و نوسازی و سیستم های 

مالی و اداری را انجام می دهند.
وی افزود: ش��رکت هایی که در این زمینه کار کرده 
بودند را به همراه پرس��نل IT شهرداری ها دعوت 
کردیم و به بررسی نرم افزار شهرداری ها پرداختیم و 
هم چنین مجوزی جهت فعالیت به شرکت ها داده 
شد که البته از این طریق میدان رقابت شرکت ها با 

کار در شهرداری ها باز شد. 
مدیر کل دفت��ر آمار و فناوری اطالعات س��ازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها، ضمن اشاره به اینکه 80 
درصد ش��هرداری هاي کشور برای برقراری شبکه 
LAN به طور مس��تقیم اعتبار دریاف��ت کرده اند 
تصریح کرد: به شهرداری ها 40 تا 50 درصد اعتبار 
جهت گسترش سیستم های شهرسازی و نوسازی 
اعطا شد که این رقم برای شهرداری های کوچک 
به 100 درصد هم رسید. از سویی برای سیستم های 
مالی و اداری نیز همین برنامه جهت تخصیص اعتبار 

اجرا شد.
شاه حسینی نبود نیروی متخصص جهت پشتیبانی 
این سیس��تم را از مشکل های سر راه شهرداری ها 
عنوان و خاطرنشان کرد: این امر سبب شده که هنوز 
نتوانیم این سیستم ها را در شهرداری ها به سرعت 

گسترش دهیم.
وی بحث راه اندازی سیستم ها به صورت وب را 

از مسائل مطرح در شهرداری دانست و گفت: این 
سیستم آماده شده و در اس��تان اصفهان راه اندازی 

می شود. 
در ادامه این همایش علیرضا ذاکر اصفهانی )استاندار 
اصفهان(  ضمن مهم تلقی خواندن بحث مدیریت 
 IT شهری و فناوری اطالعات در دنیا گفت: حوزه
و اطالعات به طور خاص در دو دهه اخیر از اعتنای 
ویژه ای برخوردار است. دولت نیز در پنج سال اخیر 
در این حوزه فعالیت هایی انجام داده که با استقبال 
خوب مردم هم رو به رو ش��ده است. در واقع این 
ش��یوه نهادینه شده و دولت های آینده هم ناگزیرند 
به این ش��یوه عمل کنند تا در جهت پاسخگویی به 
مطالبه های مردم، ارتباط های وس��یع خود را با بدنه 

اجتماعی گسترش دهند.
وی اف��زود: ص��رف نظر از مناظره های سیاس��ی و 
اختالف های ش��یوه مدیریتی که از طریق فناوری 
اطالعات صورت می گیرد در ایران و دنیا بس��یار 
 مؤثر بوده است. استاندار اصفهان در ادامه خاطرنشان 
کرد: امروز کسی نمی تواند از دنیای اطالعات پرهیز 
داشته باش��د و مدیریت شهری ش��رایط جدیدی 
می طلب��د ک��ه آن پرداختن به فن��اوری اطالعات 
اس��ت، به بیان دیگر پرداختن به اینکه چگونه باید 
ش��هرداری ها به طور خاص ب��ه مطالبه های مردم 
پاس��خ دهند هم چنین سر و سامان دادن به امور از 

موضوع های IT است.
علیرضا ذاکر اصفهانی به کارگیری تجارت بشری را 
در حوزه فناوری اطالعات الزم دانست و گفت: با 
توجه به تأکید مقام معظم رهبری در ارائه الگوهای 
پیش��رفته و پاسخ به این سئوال که چرا در برخی از 
منطقه ها توس��عه یافتگی را می بینیم و در جاهایی 
دیگر این مورد کم به چشم می خورد، IT می تواند 

به ما کمک کند. 

در ادام��ه صمص��ام ش��ریعت )معاون 
عمرانی اس��تانداری اصفهان( در مورد 
نقش IT در شهرداری ها گفت: تسهیل 
در ام��ور، تکریم ارباب رجوع و صرفه 
جویی در وقت و ان��رژی از مزایای به 
کارگیری فناوری اطالعات اس��ت. در 
واقع باید به گونه ای این علم گسترش 
یابد ک��ه آخرین وضعی��ت طرح های 
جامع و تفصیلی در سیستم باشد تا افراد 
در مورد ملک خود اطالعات به دست 
آورند ی��ا در خصوص صدور پروانه و 
درخواست اس��تعالم از طریق سیستم 
افزود:  کنند.صمصمام ش��ریعت  اقدام 
متأسفانه بیشتر شرکت هایی که وارد این 
جریان شدند به خاطر اینکه اطالعات آنها فقط در 
زمینه IT بود یا با مصوبه های ش��ورا آشنا نبودند، 
زمان زیادی صرف شد تا خواسته های شهرداری ها 
را درک کنن��د. البته تعداد زیادی در این زمینه وارد 

شدند و پیشرفت هم کردند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که قانون های شهرداری ها 
با یکدیگر متفاوت است، بنابراین نمي توان نسخه 
واح��دی برای آنها پیچید و باید متفاوت باش��د تا 

معضلی ایجاد نشود.
 IT صمصام شریعت با بیان اینکه 70درصد بحث
در شهرداری ها مس��ائل شهرسازی است تصریح 
کرد: اتوماس��یون اداری، مس��ائل خدمات شهری، 
ترافیکی و مسائل مالی و... هم به این حوزه مرتبط 
می شوند. وی گفت: جلوگیری از سلیقه ای عمل 
کردن از مزایای دیگر اس��تفاده از IT اس��ت، چرا 
که وقتی درخواس��ت ها از طریق سیس��تم مطرح 
شود اطالعات مورد نیاز وارد سیستم شده و دیگر 
حقی از کسی ضایع نمی شود.هم چنین سعید ذاکر 
اصفهانی )مدیرکل دفتر امور ش��هری و شوراهای 
استانداری اصفهان( در این همایش گفت: استفاده از 
ابزارهای فناوری اطالعات و مدیریت شهری و هم 
چنین استفاده از این فناوری در امور شهری در یک 
کالم شهرداری الکترونیک، از هدف های برگزاری 
همایش نقش فناوری اطالعات در مدیریت شهری 
است.در ادامه این همایش امیدی )رئیس دانشکده 
 برق و کامپیوتر دانش��گاه صنعتی اصفهان( تصریح 
کرد: افزایش دقت و س��رعت در سرویس دهی و 
امکان ش��فاف س��ازی از مزایای فناوری اطالعات 
است. هم چنین استفاده از فناوری اطالعات در ابعاد 
بی��ن الملل و بعد محلی و ملی از ابعاد به کارگیری 

این علم روز محسوب می شود.

مهدی رفائی
جمع��ه 5 آذرماه با حضور حاجی��ان )فرماندار 
شهرستان اصفهان(، هوشنگ عشایری )مدیرکل 
راه و ترابری اس��تان(، حس��ن کام��ران و کریم 
ش��هرزاد )نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
اصفه��ان( عملی��ات اجرایی اح��داث باند دوم 
مسیر نیک آباد – حسن آباد در جرقه علیا موسوم 
ب��ه بزرگراه »والیت« آغاز ش��د. ای��ن جاده که 
بخشی از بزرگراه ملی رامشه – ابرقو می باشد، 
از مهم تری��ن پروژه ه��ای راه و ترابری اصفهان 

است.
حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
ش��ورای اسالمی در این آیین از اجرای 5 حکم 
در برنامه 5 س��اله جاری در خصوص بس��یج 
و مصوبه های مجلس پیرامون تأمین معیش��ت 
ایثارگران، ایجاد بس��یج 30 میلیونی، تخصیص 
ی��ک درص��د اعتبارها به بس��یج و برنامه ریزی 
ب��رای اعطای جانبازی به مصدومان راهیان نور 
و معافیت از مالیات بس��یجیان خب��ر داد که با 
رایزنی با سردار نقدی )فرمانده بسیج( در آینده 
نزدیک اجرایی خواهد شد. وی از فعالیت های 
نمایندگان مجلس در حوزه راهس��ازی، تأمین 
اعتب��ار طرح هایی نظیر بزرگ��راه والیت و نیز 
پیش��گیری بودجه راه سازی و ترمیم راه استان 
و نیز پیگیری آس��فالت جاده های روس��تایی را 

نام ب��رد و افزود: پروژه نیک آباد – حس��ن آباد 
قس��متي از آزاد راه رامشه – ابرقو می باشد که 
بخشی از هزینه های آن به اداره صنایع و معادن 
واگذار ش��ده اس��ت چرا که در بخش هایی از 
مس��یر جاده معادن وجود دارد. هم چنین 900 
میلی��ون از هزین��ه س��اخت آن ب��ا پیگیری از 
 دولت و دس��تگاه های اجرایی اخذ خواهد شد. 
حسن کامران خاطرنشان کرد: با ساخت آزاد راه 
و اضافه شدن آن به مسیر، 300 کیلومتر از مسیر 
اصفهان – بندرعباس کاس��ته می شود و احیای 
جاده ابریش��م و راه های کویر را شاهد خواهیم 
بود. وی هم چنین از اختصاص 3 میلیارد تومان 
جهت آبرس��انی جرقوی��ه و بخش های اطراف 
و هم چنین اح��داث معدن نمک، جهت تولید 
نمک صادراتی و نیز پیگیری ایجاد پتروش��یمی 

در رامشه خبر داد.
هوش��نگ عش��ایری )مدی��رکل راه و تراب��ری 
اس��تان اصفه��ان( در مراس��م آغ��از عملیات 
 اجرای��ی بزرگ��راه والی��ت در حس��ن آب��اد 
گف��ت: بزرگراه رامش��ه به ابرق��و از مهم ترین 
پروژه های راه و ترابری کشور است که اصفهان 
را به اس��تان ی��زد متصل خواهد ک��رد و پروژه 
نیک آباد – حس��ن آباد از بخش ه��ای مهم این 
آزاد راه است و 800 میلیون تومان از اعتبارهای 
راه و تراب��ری اس��تان ب��ه آن اختص��اص یافته 

اس��ت و برای این پروژه نیم میلیون مترمکعب 
خاکبرداری و خاکری��زی و احداث حدود 80 
دس��تگاه پل و آبراه الزم است. وی پروژه های 
راه س��ازی اصفهان را در کشور زبانزد دانست و 
افزود: انجام این پروژه ها با هم دلی مس��ئوالن و 

نمایندگان مجلس امکان پذیر شده است. 
مظفر حاجیان )فرماندار شهرستان اصفهان( نیز 
در سخنانی در مدرسه فاطمیه حسن آباد اظهار 
داشت: از سال 84 با شروع به کار دولت نهم به 
عنوان دولتی والیتی و مکتبی، پروژه های عمرانی 
ش��تاب گرفته است و نزدیک به 3 هزار و 400 
پروژه در این سال ها در استان شکل گرفته است 
و در بخش راه و ترابری بیش از 200 کیلومتر از 
راه های استان دو بانده شده است. هم چنین 80 
درصد از راه های روستایی استان روکش سازی 
شده و بقیه نیز در تعهد اداره راه و ترابری قرار 

دارد که انجام خواهد شد.
تراب��ری و  راه  پ��روژه  ک��رد:  اضاف��ه   وی 
 نیک آباد – حس��ن آباد باعث آزادس��ازی مسیر 
دو بخش جرقویه می شود و در آینده نیز تداوم 
این راهسازی با پروژه امامزاده علی به جرقویه 
پیگیری می ش��ود و راهسازی بخش کوهپایه به 

جرقویه نیز کامل خواهد شد.
حاجیان هم چنین از حل ش��دن گازرس��انی به 

روستاهای جرقویه تا اوایل زمستان خبر داد.

سراسری
جهان نماایران نصف النهار

در صورت حمله تل آویو به لبنان و غزه؛
ترکیه، اسرائیل را به واکنش نظامی 

شدید تهدید کرد
نخس��ت وزیر ترکیه خطاب به سران رژیم صهیونیستی اعالم کرد که اگر 
بار دیگر به لبنان و غزه حمله کنند، ترکیه ممکن اس��ت پاس��خی نظامی 
ب��ه تل آویو بدهد که تاکنون مانند آن را ندیده باش��د. به گزارش فارس، 
»رجب طیب اردوغان« که به لبنان سفر کرده بود، در ادامه مواضع کشور 
خود در حمایت از مردم لبنان و فلسطین در مقابل تجاوزگری های رژیم 

صهیونیستی، تل آویو را به پاسخ نظامی شدید تهدید کرد. 
پایگاه خبری مصری الیوم الس��ابع نوشت: نخست وزیر ترکیه تأکید کرد 
که اگر اس��رائیل بار دیگر ش��هروندان لبنان یا مردم غزه را بمباران کند، 

کشورش ساکت نمی نشیند. 
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت هم این خبر را اعالم و به نقل 
از اردوغان تأکید کرد: اردوغان که در همایشی اقتصادی سخن می گفت 
خطاب به اس��رائیل اعالم کرد که شما لبنان را اشغال می کنید و به دنبال 
کودکان می گردید تا آنها را بکش��ید بعد از ما هم می خواهید که سکوت 
کنیم. یدیعوت به نقل از اردوغان افزود: ش��ما )س��ران اسرائیل( کودکان 
غزه را با بمب های ممنوعه می کش��ید و از ما می خواهید که دست روی 
دس��ت بگذاریم، ولی ما قبول نمی کنیم و پاسخ شما را با قدرتی خواهیم 

داد که پیش از این مشاهده نکرده باشید. 
نخس��ت وزیر ترکیه در ادامه سخنان ضد اس��رائیلی خود تأکید کرد که 
ترکیه هرگز نمی پذیرد که بار دیگر ش��اهد تکرار چنین صحنه هایی مانند 
کش��تار کودکان و بمباران مکان های پر از جمعیت غیرنظامی باشد. وی 
در ادامه انتقاد از سیاست های تحریک آمیز رژیم صهیونیستی به سران این 

رژیم هشدار داد که از اقدام های تحریک آمیز خود دست بردارند. 

روسیه نباید در دام ناتو 
گرفتار شود

»آلکسی پوشکوف« رئیس انس��تیتو مسائل بین المللی وابسته به آکادمی 
دیپلماتیک وزارت خارجه روس��یه با اشاره به اختالف هاي روسیه و ناتو 
اعالم کرد: عضویت روس��یه در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به 

زیان این کشور است و مسکو نباید در دام ناتو گرفتار شود.  
به گزارش ایرنا از مس��کو، پوش��کوف در مقاله ای در پای��گاه اینترنتی 
»کا.ام.رو« روس��یه خاطرنش��ان کرد: ناتو قصد دارد تا تحرکات و نقل و 
انتقال هاي ارتش روس��یه در داخل این کش��ور را تحت کنترل خود قرار 
دهد و مهم تر اینکه می خواهد در امر استقرار نیروهای روسیه در مرز با 

گرجستان نیز محدودیت ایجاد کند. 
روس��یه با سیاست گسترش ناتو به سوی شرق و نیز استقرار پایگاه های 
این س��ازمان در نزدیکی مرزهای خود به شدت مخالف است و این امر 
را تهدی��دی جدی برای امنیت خود می دان��د. وی افزود: ناتو هم چنان 
طرح عضویت گرجس��تان و اوکراین را در س��ر می پروراند و این امر با 
منافع میان مدت و درازمدت روس��یه هم س��و نیس��ت. کارشناس ارشد 
روس گفت: اگر روس��یه به عضویت ناتو در آید با برخی از اعضای آن 

به ویژه آمریکا در سطح یکسان قرار نخواهد گرفت. 
پوش��کوف در ادامه این مقاله هم چنین توقع ناتو از روسیه برای حمایت 
از مس��ائل منطقه ای به ویژه در ارتباط با افغانس��تان را نیز انتظار بیش از 
حد دانس��ت و افزود: ناتو در ازای این خواس��ته از روس��یه، وعده های 
توخالی می دهد. وی افزود: روس��یه با توجه به این مس��ائل، نباید عضو 
ناتو ش��ده و وارد بازی های این س��ازمان شود. کارشناس روس با اشاره 
به اینکه، س��ازمان ناتو در اجالس شورای روس��یه - ناتو در لیسبون، با 
اس��تقبال از »دمیتری مدودف« رئیس جمهوری روسیه، خواستار نزدیکی 
و همکاری با روس��یه شده اس��ت، افزود: اما روسیه باید مواظب باشد تا 
در دام ناتو نیفتد. این کارشناس روس اضافه کرد: برخی از کارشناسان و 
منابع خبری روس��یه در یک سال اخیر از امکان عضویت روسیه در ناتو 
در آینده خبر داده و آن را برای این کش��ور س��ودمند دانسته اند. رئیس 
انس��تیتو مسائل مهم بین المللی روسیه در مقاله خود نوشت: در دکترین 
جدید ناتو هیچ اش��اره ای به ابتکار رئیس جمهوری روس��یه برای عقد 
قرارداد جدید امنیتی قاره اروپا نشده و این نشانگر نادیده گرفتن موضع 

مسکو می باشد. 

برگزاری نشست 
»آینده خبرگزاری ها در عصر 

دیجیتال« در استانبول  
»آین��ده  نشس���ت 
در  خبرگزاری ه��ا 
در  دیجیتال«  عصر 
اج��الس  حاش��یه 
خبرگزاری  اتحادیه 
منطق����ه آس���یا- 
اقیانوس�������یه در 
اس��تانبول برگ��زار 
ش��د و به بررس��ی 
موضوع اثربخش��ی 
جدید  رس��انه های 
و  توییتر  همچ��ون 

فیس بوک پرداخت. به گزارش فارس، جلس��ه »آین��ده خبرگزاری ها در 
عصر دیجیتال« با حضور مس��ئول بخش رس��انه های نوین شبکه خبری 
الجزیره در حاش��یه اجالس اوآنا برگزار ش��د که به بررسی و اثربخشی 
رس��انه های جدید مانند توییتر، فیس بوک و یوتیوب پرداخت. خبرنگار 
الجزیره در این نشس��ت هم چنین به تجربه های این شبکه تلویزیونی در 
پوش��ش اخبار جنگ غزه اش��اره کرد و گفت: نسل جدید دیگر حوصله 
خوان��دن اخبار و گزارش ه��ای بیش از 500 کلم��ه را ندارند، به همین 
دلیل ما برای پوش��ش اخب��ار غزه تمرکز زیادی روی پوش��ش اخبار از 
طریق توییتر و فیس بوک داشتیم که با استقبال بسیاری نیز از جانب تمام 
مخاطبان رو به رو ش��د. ما از این طرح ب��ه عنوان جنگ دوم یاد می کنیم؛ 
جنگی که هم در حمایت از اسرائیل و هم در حمایت از غزه در اینترنت 
شکل گرفت. نشست اتحادیه خبرگزاری های آسیا - اقیانوسیه )اوآنا( در 
س��ال 2010 که ریاست آن در سال جاری میالدی بر عهده ترکیه است، 
با حضور نمایندگان 41 خبرگزاری از س��ی و س��ه کشور منطقه در شهر 
استانبول به میزبانی خبرگزاری آناتولی ترکیه آغاز به کار کرد. در نشست 
امس��ال چگونگی افزایش همکاری میان خبرگزاری های عضو اتحادیه و 
مبادل��ه اخبار و گزارش ها، مورد بحث و بررس��ی ق��رار  گرفت. در این 
نشس��ت هیأت چهار نفره اعزامی از خبرگزاری فارس به نشست 2010 

اتحادیه، با »احمد یوسف« دبیرکل اتحادیه دیدار و گفتگو کردند. 
در ای��ن دیدار دوجانبه، پیش��نهاد هی��أت اعزامی خبرگ��زاری فارس به 
اتحادیه مبنی بر افتتاح دفترهای نمایندگی خبرگزاری ها به طور متقابل و 
پیگیری فعالیت های اتحادیه از نزدیک، مورد اس��تقبال مسئوالن اتحادیه 

قرار گرفت. 

ایستگاه یارانه

در همایش نقش IT در مدیریت شهری اعالم شد:

تخصیص اعتبار جهت تحقق شهرداری الکترونیک 

س��خنگوی کارگروه طرح تحول 
اقتصادی دولت گفت: 50 درصد 
پ��ول دریافتی حاص��ل از اجرای 
طرح هدفمن��دی یارانه ها به خود 
مردم ب��از می گردد. ب��ه گزارش 
واحد مرک��زی خب��ر، فرزین در 
گردهمای��ی مدی��ران اس��تان یزد 
ک��ه به منظور آش��نایی بیش��تر با 
چگونگی اج��رای قانون هدفمند 
 ک��ردن یارانه ه��ا برگ��زار ش��د 
گفت: بر اساس قانون، 50 درصد 
پ��ول دریافتی حاص��ل از اجرای 
طرح هدفمندی به خود مردم باز 
می گردد. وی با بیان اینکه بخشی 
از پول دریافت��ی نیز برای اجرای 
طرح جامع نظام تأمین اجتماعی و 
پوشش بیمه افراد فاقد بیمه هزینه 
می ش��ود، ط��رح هدفمندس��ازی 
بزرگ تری��ن ط��رح  را  یارانه ه��ا 
 مردم���ی کش���ور برش����مرد و 

گفت: کنترل فقر، بهبود وضعیت 
درآمد خانوارهای طبقه ضعیف و 
متوس��ط و فقر زدایی و کمک به 
اقتصاد خانوارهای دهک های پایین 
مهم تری��ن هدف هایی  از  جامعه، 
 است که در اجرای این طرح دنبال 

می شود. 
اختصاص  از  هم چنی��ن  فرزی��ن 
30 درص��دی درآم��د حاصل از 
یارانه ها  قانون هدفمندی  اجرای 
تولی��د خب��ر داد و   ب��ه بخ��ش 
گفت: به همین منظور بس��ته های 
حمای��ت از تولی��د در بخش های 
صنعت و کشاورزی تهیه و تالش 
ش��ده اس��ت با حمایت از تولید 
کنندگان بخ��ش مهمی از افزایش 
قیم��ت ها در این بخش توس��ط 
حمایت های پیش بینی ش��ده در 
بس��ته های حمایتی جبران شود تا 
افزایش قیم��ت محصوالت تمام 

شده به مردم منتقل نشود. معاون 
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با 
اش��اره ب��ه اینکه هدفمندس��ازی 
موض��وع  مهم تری��ن  یارانه ه��ا 
تحول اقتصادی اس��ت گفت: در 
ح��ال حاض��ر س��االنه 100 هزار 
میلی��ارد تومان یارانه در کش��ور 
پرداخت می شود که بخشی از آن 
به صورت شفاف در قانون لحاظ 
می شود و برخی به صورت پنهان 
پرداخت می ش��ود ک��ه پرداخت 
یارانه حامل ه��ای انرژی از جمله 
آنهاست. س��خنگوی طرح تحول 
اکن��ون  اقتص��ادی گف��ت: ه��م 
کشورمان یک سوم یارانه پرداختی 
دنی��ا در انرژی های فس��یلی را به 
تنهای��ی پرداخت می کن��د و این 
موضوع مهمی است که در اجرای 
این ط��رح اصالح خواهد ش��د. 
وی اصالح قیمت ها را نخس��تین 

رکن قانون هدفمندسازی یارانه ها 
برشمرد و گفت: اصالح قیمت ها 
به دلی��ل یاران��ه پرداختی دولت 
اص��الح  از  ان��رژی  بخ��ش  در 
قیم��ت حامل ه��ای ان��رژی آغاز 
می شود، چرا که هم اکنون روزانه 
ح��دود یک و نیم میلیون بش��که 
نف��ت تولی��دی و س��االنه حدود 
160 میلی��ارد کیل��و وات انرژی 
میلی��ارد  تولی��دی و 570  ب��رق 
مترمکع��ب گاز طبیع��ی تولیدی 
 خود را مص��رف می کنیم که این 
نش��ان دهنده مصرف بی رویه و 
غیر هدفمند است که باید اصالح 
ش��ود. فرزین با اشاره به اینکه در 
قانون به اصالح عالئم غیر قیمتی 
در کن��ار قیمت ه��ا توجه ش��ده 
اس��ت گفت: در مجموعه اصالح 
پرداخت  روش  فق��ط  قیمت ه��ا 

یارانه عوض می شود.

بازگشت 50 درصد درآمد حاصله از اجرای طرح هدفمندی به مردم     

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در 
مذاکره های هسته ای چند روز آینده غرب 
باید بداند با شلوغ کاری نمی تواند کاری 
نماید تا پای ایران را از مذاکره ها خارج 
کن��د. به گزارش ایلنا، علی الریجانی در 
سفر یک روزه خود به ارومیه در جلسه 
شورای اداری استان آذربایجان غربی با 
بیان اینکه ایران در مذاکرهاي هسته ای  
 عق��ب نش��ینی نخواه��د ک��رد، اظهار 
داش��ت: با این وجود مقام ها باید بدانند 
هرچه وحدت بیشتری داشته باشند و از 
حاشیه های کشور بکاهند، بهتر می توان 
در این حوزه حضور پیدا کرد. وی تأکید 
کرد: همه باید برای دسترسی به وحدت 
به رهبر رجوع کنیم. در کش��وری که به 
رهبر بزرگ و ارجمند دسترسی داریم و 
ریاس��ت آن به دست مقام معظم رهبری 
اس��ت، نباید وقت کشور را صرف امور 

تفرقه برانگیزانه کرد. 
رئی��س ق��وه مقننه با اش��اره ب��ه فراز و 
 فروده��ای اقتص��ادی کش��ور تصری��ح 
کرد: سمت گیری ما در مسائل اقتصادی 
به س��مت عدالت محوری است، با این 
وجود از آنجا ک��ه برای عدالت تعریف 
مشخصی نکرده ایم هر دستگاه به سمتی 
رفته اند. الریجان��ی با تأکید بر اینکه به 
الگ��وی دقیقی از توس��عه اقتصادی نیاز 
داری��م گف��ت: در زمینه اقتص��ادی در 
مس��یرهای متفاوت حرکت کرده ایم و 
اث��ر آن را دیده ایم، با این وجود نیازمند 
تعریف دقیقی از الگوی توسعه اقتصادی 
هس��تیم. نماینده مردم ق��م در مجلس با 
اش��اره به بررس��ی برنامه پنجم در قوه 
مقننه گف��ت: ام��روز برنامه پنج س��اله 
توسعه را می نویس��یم و نیازمند الگوی 
توس��عه اقتصادی هستیم، با وجود اینکه 
مقام معظ��م رهبری به تدوی��ن الگوی 
توسعه اس��المی- ایرانی تأکید داشته اند 
تاکن��ون کاوش دقیق��ی در ای��ن زمینه 
صورت نگرفت��ه و چارچوب منظمی از 

این الگو تعریف نشده است.
 وی ادامه داد: اگر بخش اقتصادی را به 
دولت یا بخش خصوصی واگذار می کنیم، 
با هدف دستگیری از محرومان است، نه 
دور کردن م��ردم از اقتصاد. الریجانی با 
بی��ان اینکه در مس��ائل اقتصادی پس از 
انق��الب رویکردهای خوبی داش��ته ایم 
تصریح کرد: نمی گویم در همه زمینه ها 
خوب عمل کرده ای��م، به طور مثال در 
مسأله اش��تغال، تورم، توجه به روستاها 
و خودکف��ا کردن ش��هرهای کوچک در 
تولید کاالهای استراتژیک کشور، نیازمند 

برنامه ریزی مدون هستیم. 
الریجان��ی ب��ا بی��ان اینکه اگ��ر قدرت 
اقتصادی کش��ور در پناه تولید باشد در 
بلندم��دت به موفقیت دس��ت نخواهیم 
یاف��ت، تصریح کرد: کش��ورهای دیگر 
این مس��أله را تجرب��ه کرده اند و دیدیم 
اگر کش��ور تنه��ا به س��مت تولید پیش 
برود تنه��ا در کوتاه مدت ب��ه موفقیت 
دس��ت خواه��د یاف��ت، ام��ا در بلن��د 
 م��دت ای��ن روش نتیج��ه ای نخواهد

 داشت.  

اداری  ش��ورای  در  الریجان��ی  عل��ی 
ب��ه موفقیت ه��ای  آذربایج��ان  اس��تان 
فرهنگی کش��ور در طول 32 س��ال پس 
 از انق��الب اس��المی نیز اش��اره کرد و 
گفت: کش��ور از نظر دان��ش و فرهنگ، 
حرکت دانش محور خوبی داشته است. 
رئی��س مجل��س ادامه داد: نم��ی توانیم 
بگویی��م هم��ه حرکت ها درس��ت بوده 
اس��ت اما م��ا در مرزه��ای دانش موفق 
عم��ل کرده ای��م و ب��ه تکنولوژی ه��ای 
 مختلف��ی دس��ت یافت��ه ای��م؛ ان��رژی
هسته ای، موشک و تکنولوژی های دیگر 
داخل��ی از جمله موفقیت های داخلی ما 

در زمینه دانش است. 
وی دش��منان ایران را خطاب قرار داد و 
گفت: اگر به تولید موش��ک پرداخته ایم 
به دلیل رفتار تهدید آمیز ش��ما نسبت به 
ایران اس��ت و ما آمادگی خود را در این 
زمینه حفظ می کنیم. نماینده مردم قم در 
مجل��س با بیان اینکه باید از واقعه غدیر 
در زمینه فرهنگی و رفتار اجتماعی بهره 
گرفت گفت: اگر بخواهیم به ثمره غدیر 
دست یابیم، باید از سوء تعبیر در مسائل 
عقیدتی و اداره حکومت فاصله بگیریم 
و دریافت درستی از مسائل داشته باشیم 
که پیامبر بارها تأکید کرده اس��ت ترس 

من از سوء تعبیر مسائل است. 
الریجانی تأکید کرد: اگر ملتی می خواهد 
روی پ��ای خ��ود بایس��تد و داری مرام 
مس��لکی باشد کش��ور باید دارای منطق 
ایدئولوژی��ک مش��خصی باش��د. رئیس 
مجلس با بیان اینک��ه ما با پیروی از راه 
امام می توانیم کش��ور عزتمندی داش��ته 
باش��یم گف��ت: عل��ت اینکه دش��منان، 
روحانیون و بس��یج را مورد حمله قرار 
می دهند این اس��ت که آنان پیرو این راه 
هس��تند، باید از جوانان که استعدادهای 
درخشان کشور هستند استفاده کرد و به 
فرمایش های مقام معظم رهبری در این 

زمینه گوش داد. 
الریجان��ی اف��زود: اگ��ر می خواهیم در 
زمینه ه��ای فرهنگ��ی به توفیق دس��ت 
یابی��م بای��د مس��ائل دینی ب��ه صورت 
عمق��ی آم��وزش داده ش��ود و همه در 
 ای��ن زمینه احس��اس ض��رورت کنند، 
ه��م چنین علمای دینی باید به این نکته 
توجه داشته باشند. وی گفت: اگر بسیج 
موفق اس��ت به خاطر پیوند خوب آن با 
روحانیت و مسائل دینی است، اگر یک 
عنصر سیاسی موفق شود باید این طریق 

را دنبال کند. 
رئیس مجلس هم چنین به ظرفیت های 
فرهنگی اس��تان آذربایجان غربی اشاره 
کرد و گفت: از دیرباز اطالع داش��تم که 
این استان قابلیت خوبی در زمینه فرهنگی 
و هنری دارد و مسئوالن، مدیران اجرایی 
و نمایندگان اس��تان بای��د فضای بهتر و 
بیشتری برای رشد و بالندگی استان فراهم 
کنن��د. در پایان رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی با نمایندگان اس��تان و استاندار 
آذربایج��ان غربی نشس��تی را به منظور 
 بررس��ی مشکل های این اس��تان برگزار 

کردند.

الریجانی با اشاره به مذاکره های آینده با 5+1: 
غرب با شلوغ کاری نمی تواند پای ایران 

را از مذاکره ها خارج کند 

مع��اون امور عمرانی اس��تانداری تهران 
با اش��اره به این که در ص��ورت تدوام 
آلودگ��ی ه��وا برنامه ای ب��رای تعطیلی 
نداری��م گف��ت: در کارگ��روه کاه��ش 
آلودگی ه��وا تصمیم های جدیدی برای 
کاهش آلودگی هوای تهران در دس��ت 

اقدام است. 
محم��د رض��ا محم��ودی در گفتگوی 
اختصاصی با ایرن��ا گفت: برای خروج 
از وضعیت آلودگی ه��وای تهران یکی 
از راهکاره��ا تعطیل ک��ردن بود که این 
مهم به اقتصاد کشور ضربه زیادی وارد 
می کن��د و ب��ا این وجود ب��ه خاطر در 
خطر بودن سالمت مردم روز چهارشنبه 

تعطیل شد. 
ش��رایط  اگ��ر  داد:  ادام��ه  محم��ودی 
اضط��رار آلودگی ه��وای ته��ران ادامه 
داش��ته باش��د، تصمیم های��ی از جمله 
جلوگی��ری از ورود خودروهای دودزا 
 به ش��هر، محدودیت ورود خودروهای 
تک سرنشین به محدوده ترافیکی و توقیف 
 خودروهای فاقد معاینه فنی را خواهیم 
گرفت. معاون امور عمرانی اس��تانداری 
ته��ران گف��ت: ه��م چنی��ن پیش��نهاد 
جلوگی��ری از ورود موتورس��یکلت ها 
را  ترافیک��ی  ط��رح  مح��دوده  ب��ه 
داری��م ک��ه ب��ه موتورس��یکلت ها هم 
مخص��وص  کارت  خودروه��ا  مانن��د 
از ورود غیرض��روری  ت��ا  داده ش��ود 

 آن ه��ا ب��ه ای��ن مح��دوده جلوگیری 
شود. 

محم��ودی اظهار داش��ت: کارشناس��ان 
معتقدند ک��ه یک موتورس��یکلت برابر 
هش��ت موتور خ��ودرو پرای��د آلودگی 
ایجاد می کن��د. وی اف��زود: هم چنین 
توس��ط اداره کل محیط زیس��ت استان 
تهران، باید از ادامه فعالیت کارخانه های 
تولید کننده آالینده در تهران جلوگیری 
ش��ود و با ارائه تسهیالت، کارخانه ها را 
به س��مت استفاده از سیستم های مدرن 

هدایت کرد. 
مع��اون امور عمرانی اس��تانداری تهران 
گفت: قان��ون هدفمند ک��ردن یارانه ها 
از نظ��ر کمیت��ه کاهش آلودگ��ی هوای 
تهران یکی از اقدام های بس��یار اساسی 
 در کنت��رل آلودگ��ی در ش��هر ته��ران 

است. 
محمودی با بیان این مطلب که در حال 
حاض��ر بس��یاری از افراد ب��رای انجام 
کاره��ای غیر ضروری ب��ا خودروهای 
خود س��فر می کنند افزود: امیدواریم با 
اج��رای قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها 
م��ردم در جه��ت اس��تفاده درس��ت از 

خودروها گام بردارند. 
وی ادامه داد: اگر برای گرم نگه داشتن 
خانه ه��ا و اداره ه��ا از وس��ایل برق��ی 
استفاده ش��ود در کاهش آلودگی هوای 

تهران مؤثر خواهد بود.

معاون استاندار تهران: 
تصمیم های جدیدي براي کاهش 
آلودگي هوا در دست اقدام است

چه خبر از پایتخت

تالش نمایندگان مجلس شورای اسالمی به ثمر نشست
آغاز ساخت پروژه »بزرگراه واليت«
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پنجره

 زاینده رود 
گف��ت:  زاده  حس��ین  س��رهنگ 
باس��ابقه ترین  یک��ی از خش��ن ترین و 
س��ارقان احش��ام در آخری��ن س��رقت 
خود ک��ه 83 رأس گوس��فند به ارزش 
بی��ش از 35 میلیون تومان بود توس��ط 
 مأم��وران آگاهی شناس��ایی و دس��تگیر

 شدند. 
وی افزود: سردسته این باند فردی به نام 
زال خس��روی است که 50 سال دارد و 
25 سال از عمر خود را در زندان به سر 
برده اس��ت. وی در سال 84 به ضرب 3 

گلوله مأمورین طی یک عملیات انتظامی 
دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی اس��تان خاطرنشان 
کرد: این مجرم باس��ابقه که سرقت های 
احش��ام همراه خشونت را مرتکب شده 
پس از آزادی باندی از افراد سابقه دار که 
بین 3 تا 10 فقره س��ابقه کیفری داشتند 
را تشکیل داد. ستار- ح، هوشنگ- ف، 
حسینعلی- خ، بهروز- ح، حسنعلی- خ 
و غ��الم- الف اعضای این باند خش��ن 

بودند.
س��رهنگ حس��ین زاده ضمن اشاره به 

اینک��ه چوپان��ان ضعی��ف و زحمتکش 
عرص��ه تاخ��ت و ت��از این بزه��کاران 
حرفه ای بودند گفت: در دو هفته گذشته 
این سرقان با طراحی عملیاتی به سرقت 
احشام در روس��تای ونداده میمه دست 

زدند.
وی تصری��ح کرد: این س��ارقان بعد از 
ارتکاب ب��ه این جرم به س��مت غرب 
اس��تان در حال حرکت بودن��د اما کلیه 
عملی��ات مجرمانه آنها از دید چش��مان 
تیزبی��ن مأموران دور نمان��د و این باند 
طی یک عملی��ات غافلگیرانه در اتوبان 

شهید کاظمی دستگیر شدند.
رئی��س پلیس آگاهی اس��تان ضمن بیان 
اینک��ه این باند مخوف به س��رقت های 
متعدد در استان های اصفهان،  چهارمحال 
و بختی��اری،  قم و اس��تان مرکزی اقرار 
کردند افزود: یک دس��تگاه وانت تویوتا 
2006، 6 دستگاه تلفن همراه،  سالح های 
س��رد و طناب، چوب های دس��تی و دو 
دس��تگاه  کامیون��ت مخص��وص حمل 
احش��ام اقالم��ی بودن��د ک��ه در هنگام 
دستگیری این باند توسط پلیس آگاهی 

استان توقیف شد.

 زاینده رود 
س��ه مج��رم س��ابقه دار ک��ه در 
شهرس��تان های مبارک��ه، فالورج��ان و 
شهرضا و اصفهان به ش��یوه ای زیرکانه 
از بازنشس��تگان و افراد مس��ن سرقت 

می کردند دستگیر شدند.
رئی��س پلیس آگاه��ی اس��تان اصفهان 
ضم��ن بی��ان این مطل��ب گف��ت: این 
مجرمان با استفاده از اتومبیل های پراید 
و پ��ژو جلوی بانک ه��ا کمین می کردند 
و بازنشس��تگان و افراد مس��نی که برای 
دریافت حقوق بازنشس��تگی به بانک ها 
مراجعه می کردند را زیر نظر می گرفتند. 

سرهنگ حسین زاده افزود: هنگامی که 
افراد وجوه خ��ود را دریافت می کردند 
و از بانک خارج می ش��دند در فاصله 1 
تا 2 کیلومتری ای��ن مجرمان با ظاهری 
آراس��ته خ��ود را مأمور بان��ک معرفی 
می کردن��د و اذع��ان می داش��تند که در 
تحویل وجوه اش��تباهی صورت گرفته 
اس��ت و با سوءاستفاده از صداقت افراد 
پول را از آنها گرفته و به سرعت متواری 

می شدند.
وی خاطرنش��ان کرد: هنگام��ی که این 
مجرم��ان در شهرس��تان مبارک��ه قصد 
س��رقت داش��تند یک��ی از افراد مس��ن 

باه��وش با پلیس 110 تم��اس گرفته و 
با دادن مش��خصات خودرو مقدمه های 
تعقی��ب و گری��ز این مجرمان توس��ط 
پلی��س را فراهم نمود. که خوش��بختانه 
ای��ن مجرمان در فالورج��ان متوقف و 

دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان در 
ادامه همچنین به دس��تگیری یک سارق 
س��ابقه دار که از مغازه ها سرقت می کرد 

اشاره نمود. 
سرهنگ حس��ین زاده تصریح کرد: این 
فرد که 8 سال است به مواد مخدر معتاد 
اس��ت از مغازه هایی ک��ه از درب های 

شیشه س��کوریت اس��تفاده می کنند در 
ساعت های بین 13 تا 16 سرقت داشته 
اس��ت. وی افزود: ابراهیم- س 28 ساله 
که تعداد زیادی س��رقت انجام داده بود 
و مغازه های ش��رق اصفه��ان را مدنظر 
داش��ت حین ارتکاب جرم شناسایی و 

دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی استان به مغازه داران 
هش��دار داد که شیشه س��کوریت مانع 
جدی برای پیش��گیری از سرقت نیست 
و بازاریان در ساعت های خأل باید دقت 
بیش��تری در محافظ��ت از مغ��ازه خود 

داشته باشند. 

در قس��مت قب��ل ب��ر روی کار آمدن 
ناصرالدین ش��اه و امیرکبیر آورده شد، 
بحث در مورد امیرکبیر بدین جا رسید 
و در این قسمت )قسمت دوم( با شما 
هس��تیم. امیرکبیر هم چنین تالش کرد 
جلوی رش��وه خواری را بگی��رد و به 
درآمد کارکنان دولت سامان دهد. او که 
خزان��ه دولت را تهی از دارایی می دید 
راه را بر مس��تمری گزاف و بی حساب 
مالیان، شاهزادگان و چاپلوسان بست 
و اینگونه از مخارج دولت بسیار کاسته 
 شد. او هم چنین به مالیات و بازرگانی 
سر و س��امانی بخشید. وی صنعتگران 
را تش��ویق می ک��رد و گروهی را برای 
آموخت��ن صنعت روز جه��ان به اروپا 
فرس��تاد. ه��م چنین در راه پیش��رفت 
کشاورزی نیز کوش��ش بسیار کرد. او 
ب��ه آوردن آموزگار از خارج کش��ور، 
نش��ر روزنام��ه و ترجم��ه کتاب های 
بیگان��ه و بنیادگ��ذاری دارالفنون برای 
آموزش پزشکی، فن جنگ و زبان های 
خارجی دس��ت  زد، اگرچه گش��ایش 
دارالفنون اندکی پس از برکناری او در 
5 ربی��ع االول 1268 )قمری( روی  داد. 
امیرکبی��ر از نفوذ روس��یه و بریتانیا در 
ایران کاس��ت و برای نمونه در زمانی 
که اردوی ش��اهی از تبریز راهی تهران 
بود، کنس��ول بریتانیا پیشنهاد کرده  بود 
که پش��تیبانی از ج��ان ارمنی��ان را بر 
عهده گی��رد، ولی امیر نپذیرفته و گفته 
بود که پشتیبانی از ش��هروندان ایرانی 
وظیفه دولت ایران اس��ت. امیر کبیر به 
زیباس��ازی تهران و پیشرفت پایتخت 
نیز کوش��ید، در این راس��تا دس��ت به 
س��اخت ب��ازار امی��ر و کاروانس��رای 
امی��ر و تیمچه ای ن��و زد. هم چنین به 
پاکیزگی گرمابه ها رس��یدگی کرد و در 
اندیشه کش��اندن بخش��ی از آب رود 
کرج برای آش��امیدن م��ردم تهران بود 
که دوره زمامداریش به پایان رس��ید و 
این طرح و دیگر اندیش��ه هایش ناکام 
مان��د. اقدام های امیرکبیر که به س��ود 
ت��وده ایرانیان و به زیان ش��اهزادگان، 
دارای��ان، مالها و اش��راف بود خش��م 
این دسته ها را برانگیخت و چون امیر 
جلوی دست اندازی مهد علیا را نیز در 
کارهای کشور گرفته  بود اینان به گرد 

او جمع  ش��دند. مهد علیا می کوشید تا 
میرزا آقاخ��ان نوری را که در آن زمان 
وزیر لش��کر بود را جایگزین امیر کبیر 
نمای��د. پس ش��اه را تحریک کردند تا 
امیر را کنار بزند، اگرچه شاه جوان در 
آغ��از پایداری نم��ود. از 1267 قمری 
میان ش��اه و امیر کبیر ان��دک  اندک به 
هم می ریخت و ش��اه دچ��ار بدگمانی 
به صدراعظمش می ش��د. اختالف نظر 
میان ش��اه و امیر ب��اال می گرفت، برای 
نمونه یک بار ش��اه یکی از برادرانش 
را به فرمانروایی قم فرستاد ولی امیر او 
را بازگرداند و شاه که دلش از این کار 
امیرکبیر تیره ش��ده بود او را باز به قم 
فرستاد. این گونه بود که شاه، امیرکبیر 
را از ص��در اعظمی کنار گذارد و او را 
به فرمانروایی کاشان گمارد. ولی کمی 
پس از آن که س��فیر روس��یه دست به 
اقدام های��ی به ظاهر به س��ود امیرکبیر 
زد، ناصرالدین ش��اه که بیمناک ش��ده 
 بود، امیر را به باغ فین کاشان فرستاد و 
چندی پس از آن به فرمان ش��اه دالک 
حم��ام را ب��ه زدن رگ ه��ای امیرکبیر 
واداش��تند. این روی��داد در ربیع االول 

1268 قمری رخ داد.
 صدر اعظمی میرزا آقاخان نوری

در س��ال 1268 قمری، می��رزا آقاخان 
نوری که لقب اعتمادالدوله را داشت به 
صدارت رسید. او اصالح های امیرکبیر 
را باز ایستاند و کارگزاران او را برکنار 
و خویش��ان آشنایان خود را بر سر کار 
نهاد. همچنین مس��تمری کسانی که در 
زمان امیرکبیر از ایش��ان باز گرفته شده 
ب��ود باز ب��ه راه گش��ت. در این زمان 
میان عثمانی و بریتانیا با روسیه جنگ 
درگرفت��ه بود و هر س��ه این دولت ها 
می خواس��تند ای��ران را در کن��ار خود 
داشته باش��ند ولی دولت بی خبر ایران 
از اختالف میان این قدرت ها س��ودی 
نبرد. اعتمادالدوله در آغاز به همراهی 
و هواداری از بریتانیا شناخته شده بود 
ولی چون نامه تندی به سفیر این کشور 
نوش��ت در ربیع االول 1272 )قمری( 
س��فیر از او رنجیده و از تهران بیرون 
رفت و کوش��ش های سفیر فرانسه هم 

برای آشتی آنان به جایی نرسید. 
 ادامه دارد... تا برگی دیگر از تاریخ 

آسیب های اجتماعی و رشد آن ها از 
یک مدل خاص تبعیت نمی کند. یعنی 
نمی توان یک عامل را باعث به وجود 
آمدن یک آس��یب اجتماعی ش��مرد و 
ب��ه طور معمول چندی��ن عامل باعث 
بوجود آمدن چندین آسیب می شوند 
و از رابط��ه علت و معلول پیچیده ای 

تبعیت می کنند. 
ب��رای مث��ال بی��کاری، اعتی��اد و فقر 
می توانند از علل اصلی طالق باش��ند 
و خ��ود ط��الق از مهم ترین عوامل به 
وجود آورن��ده اعتیاد می باش��د و از 
طرف��ی باعث افزایش ک��ودک آزاری 
می ش��ود. در حالی که کودک آزاری 
رابطه مس��تقیم با فق��ر و بیکاری دارد 
و خ��ود منجر ب��ه ایج��اد پدیده های 
مختلف��ی مانند کودکان خیابانی، دختر 
فراری، بزهکاری و فحشا می شود. به 
هر تقدیر این مدل چند به چند تحلیل 
مس��ائل اجتماعی را بس��یار س��خت 

می کند. 
بنابراین عوامل زیر که به عنوان رش��د 
آسیب ها در س��ال های اخیر برشمرده 
ش��ده اند با توجه به دالیل مذکور فقط 
می توانند به عنوان الگو مورد استفاده 
قرار بگیرند و نیاز به بحث و بررس��ی 

بسیار بیشتری دارند. 
ــرم جمعیتی  ــریع در ه ــرات س تغیی
جامعه: به گونه ای که در حال حاضر 
ح��دود 15-10 میلی��ون نوج��وان و 
حدود 21 میلیون دانش آموز ( )حدود 
4 میلیون آن دبیرس��تانی می باشد ( را 
در کشور داریم. میزان جمعیت جوان 
کشور حدود 45 درصد می باشد )زیر 
20 سال  ( در مقایسه با 36 درصد در 

سایر کشورها. 
ــور : در حال  ــرم در کش وضعیت ج
حاض��ر در کش��ور قریب ب��ه 2000 
جرم تعریف ش��ده داریم در حالی که 
بسیاری از این مس��ائل در کشورهای 
دیگ��ر ج��رم محس��وب نمی ش��ود. 
مث��ل بی حجابی، روابط جنس��ی و... 
که این مس��أله باعث ش��ده است که 
 کش��ور ما کشوری آس��یب خیز تلقی 

شود. 
تغییر هنجارهای جامعه و تفاوت بین 
هنجارهای نسل های مختلف عده ای 
از صاحبنظران از این مس��أله به عنوان 
فاصله نس��لی نام می برند برای مثال 
برنام��ه ری��زان جامعه ما میانس��االن 
هس��تند در حالی که استفاده کنندگان 

از ای��ن برنامه ها جوانان هس��تند که 
در این برنامه ریزی نیز مش��ارکت داده 

نمی شوند. 
افزایش فاصله طبقاتی، سس��ت شدن 
عدالت اجتماعی ک��ه منجر به کاهش 
اعتماد در بین مردم و باالخص نس��ل 
جوان که به طور مس��تقیم به زیربنای 
اعتق��ای ایش��ان لطم��ه وارد کرده و 
 زمین��ه را برای رش��د آس��یب، فراهم 

می سازد. 
ــن  ــت در بی ــالل هوی ــكل اخت  مش
را  هوی��ت  اخت��الل  ای��ن  ــان:  جوان
می توان در زمینه ه��ای متعددی مثل 
اخت��الل هوی��ت فرهنگی ی��ا اخالل 
هویت اجتماعی دی��د که پرداختن به 
آن یکی از ضروریت های پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی است. 
ــای عملی به  ــردن الگوه ــه نك  ارائ
ــان: در حالی ک��ه در فرهنگ ما،  جوان
الگوهایی بس��یار متعال��ی وجود دارد 
متأس��فانه معرفی ای��ن الگوها در حد 
ش��عار باقی مان��ده اس��ت و جوانان 
ب��ه ناچار ب��ه س��مت الگوهایی روی 
می آورند که بس��یاری از آنها س��اخته 
و پرداخت��ه فرهن��گ غرب اس��ت و 
آس��یب های  ایجاد  ب��رای   زمین��ه ای 

اجتماعی. 
ــف بنیه علمی: در زمینه مس��ائل  ضع
اجتماع��ی  آس��یب های  ب��ا  مرب��وط 
ای��ن ضعف علم��ی به گونه ایس��ت 
که حت��ی ب��رای مس��ائل مقدماتی به 
اپیدمیولوژی  بررس��ی  مث��ال  عن��وان 
 آسیب های اجتماعی نیز دچار مشکل 

می شویم. 
ــائل متعدد دیگر مانند: فرهنگ  مس
اف��راط و تفری��ط در جامع��ه: ع��دم 
برنامه ریزی مناسب، وجود خالء های 
قانونی، آش��نایی بیشتر مردم با مسائل 
اجتماع��ی، ب��اال رفت��ن س��طح توقع 
روش��نفکران جامع��ه، تغیی��ر س��طح 
زندگ��ی در جهان و بالطب��ع تأثیر آن 
ب��ر روی کش��ورها، پنه��ان کاری در 
زمینه آسیب های اجتماعی و سیاسی 
کاری در ای��ن زمینه، م��وازی کاری، 
مش��کالت بودج��ه ای و ع��دم وجود 
فرهنگ پیش��گیری و حمایتی، وجود 
دیدگاه های سنتی در برخورد با مسائل 
مدرن جامعه و س��ایر مسائل که امید 
اس��ت با پرداختن به آنها بتوانیم گامی 
در جهت کاهش آسیب های اجتماعی 

برداریم. 

ميرزا تقی خان امير کبير

علل رشد آسيب ها در سال های اخير

جامعه

فریدونشهر نخستین شهر 
الکترونیکي کشور

دفن بهداشتي زباله ها با ایجاد 
ترانشه محقق مي شود

خسارت 60 میلیارد ریالي به 
زنبورداران اصفهان

با اجراي فاز دوم س��امانه کنترل هوشمند تأسیسات 
آبرس��اني، فریدونش��هر اصفه��ان نخس��تین ش��هر 
الکترونیکي کشور مي شود. به گزارش فارس، با اجراي فاز 
دوم س��امانه کنترل هوش��مند تاسیس��ات آبرس��اني شهر 
فریدونش��هر، آخری��ن حلق��ه از زنجیره عملیاتي ش��هر 
الکترونیک فریدونش��هر به این س��امانه پیوند و وارد فاز 

بهره برداري مي شود. 
در همین ارتباط معاون بهره برداري آبفاي استان اصفهان به 
همراه جمعي از مدیران و کارشناسان بهره برداري و مشاوران 
و مجریان طرح هاي تله مت��ري، GIS و 122 با حضور در 
شهرستان فریدونشهر، آخرین تصمیم ها و راهبردهاي الزم 
به منظور ایجاد ارتباط بین سیس��تمي و پش��تیباني سامانه 
 در قال��ب یک برنامه واحد را مورد بحث و بررس��ي قرار 

دادند.

مس��ئول مدیریت پس��ماند اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: متداول ترین روش دفع 
 زبال��ه، ایجاد ترانش��ه براي دفن بهداش��تي زباله ها س��ت. 
 هلنا کعبي درگفتگو با فارس با بیان اینکه زباله ها ترکیبي از 
 م��واد دور  ریختن��ي هس��تند، اظهار داش��ت: خ��واص و 
مس��ائل زباله ها بس��تگي به محل تولید زباله ها داشته و بر 
 اس��اس محل تولی��د مي توانن��د خطر آفرین و مش��کل زا 

باشند. 
وي با اشاره به خطرهاي دفن غیر بهداشتي زباله ها تصریح 
کرد: اگر ش��رایط دفن بهداش��تي در زمان انتقال زباله ها به 
محل دفن رعایت نشود مشکل هاي بیشتري براي جامعه و 

محیط زیست ایجاد مي کنند 

معاون بهبود تولیدات دامي سازمان جهاد کشاورزي 
اس��تان اصفهان گفت: در چند س��ال اخیر و به دلیل 
خشکس��الي، حدود 60 میلیارد ریال به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم به بخش زنبورداري اصفهان خسارت وارد شده 
است.امیرحسین افیوني در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه 
حرکت هاي خوبي در راس��تاي مصرف سرانه انجام شده 
اس��ت، اظهار داش��ت: بهبود تولیدات و روند مطلوبي در 
راس��تاي محدود کردن توسعه کمي و پرداختن به توسعه 

کیفي محصول ها از برنامه هاي پیش رو است.
وي با بیان اینکه در زمینه ایجاد زیرس��اخت ها و فضاهاي 
موجود به منظور دامپروري در استان فعالیت هاي تاثیرگذاري 
انجام شده است، ادامه داد: افزایش بهره وري در این صنعت 

نیز مورد توجه جدي قرار گرفته است. 

رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان:

خشن ترين باند سارقان احشام دستگير شدند

سارقان حقوق بازنشستگان دستگير شدند

رئیس آکادمی جراحان اعصاب و استخوان آمریکا گفت: 
زکام های متعدد که بیشتر بر اثر آلودگی هوا اتفاق می افتد 
عامل مهم شیوع ابتال به ام اس در ایران است. پروفسور کاظم 
فتحی در گفتگو با فارس اظهار داشت: هنوز علت اصلی 
بروز بیماری ام اس مشخص نیست اما برخی دانشمندان 
معتقدند که بر اثر یک سری ویروس های کم رشد که بیشتر 
آنها از خانواده ویروس های سرماخوردگی و زکام هستند 
ایجاد می ش��ود. وی افزود: باید مواظب باش��یم که مردم 
به ویژه جوانان در هوای آلوده نباش��ند تا دچار زکام های 
متعدد نشوند. متأسفانه این در حالی است که آلودگی هوا 
در کشورمان ایران زیاد است و این می تواند از علت های 

بزرگ ایجاد ام اس باشد. 
فتحی تصریح کرد: در آمریکا هرساله همه مردم باید یک 
بار واکس��ن آنفلوآنزا را برای جلوگیری از بیماری ام اس 
 بزنند که در اینجا این طور نیس��ت اما بیم��اری آنفلوآنزا 
ه��م یک نوع نیس��ت و ان��واع مختلف��ی از آن می تواند 
ام اس را ایج��اد کن��د. وی ادامه داد: ام اس در مغز و نخاع 
ضایعه های��ی را ایجاد می کند که اعص��اب و نورون های 
مغزی بر اساس آن ش��بیه پنبه می شود. لذا برخی ها فکر 
می کنند که علت ایجاد ام اس حساس��یت سیس��تم ایمنی 
بدن نس��بت به س��لول های مغزی و نخاعی است. رئیس 
آکادمی جراحان اعصاب و اس��تخوان آمریکا یادآور شد: 
متأسفانه ام اس سنین 20 تا 40 سالگی را به میزان زیادی 
درگیر می کند و بیشتر در منطقه های سردسیر شیوع دارد 
اما در ایران با اینکه گرمس��یر است مقدار زیادی مبتال به 
ام اس داریم. وی با بیان اینکه داروی معینی که 100درصد 
ام اس را معالجه کند در بازار موجود نیس��ت خاطرنشان 
کرد: آخرین دارویی ک��ه در بازار برای ام اس وجود دارد 
کپکس��ان اس��ت که کمک کمی می کن��د البته برخی هم 
عصاره هس��ته انگور را کمک کننده می دانند. این استاد و 
جراح برجس��ته ایرانی گفت: تمام بیماران مبتال به ام اس 
باید به طور مرتب فیزیوتراپی ش��وند چ��را که هرموقع 
حمالت ام اس آغاز می ش��ود یک سری عضالت فرد فلج 
می ش��ود و عضالت همسایه سالم آن نیز هستند که باید 

آنها را به کمک فیزیوتراپی شدید و شنا قوی کنیم.
وی اضاف��ه کرد: باید کمک کرد ک��ه این بیماران پس از 
حمله زمین گیر و فلج نشوند که این هم احتیاج به وسایل 
فیزیوتراپ��ی دارد که در ای��ران وجود دارد. اما نمی دانم تا 
چه اندازه ای هست بنابراین باید کمک کرد که این بیماران 
فعال ش��وند چرا که به محض اینکه حمله ام اس می آید 
عضالت سالم  مانده از این حمله به عضله درگیر همسایه 
تأس��ی می کنند و به همان حال می مانند. باید سعی کنیم 
این عضالتی که در حال فلج ش��دن هس��تند فلج نشوند 

و برگردند. 

رئیس آکادمي جراحان اعصاب و استخوان آمریكا:

زکام هاي متعدد عامل مهم 
شيوع ابتال به ام اس در ايران

استنشاق دود سيگار ساليانه 
جان 600 هزار غير سيگاري را مي گيرد

ايران در کاروان پيشرو تشخيص
بيماري هاي ژنتيك جهان قرار دارد 

تصویر عشق در قاب کودکی

سالیانه 600 هزار غیر سیگاری که یک 
سوم آنها را کودکان تشکیل می دهند بر 
اثر استنشاق دود سیگار جان خود را از 

دست می دهند. 
این تحقیقات نش��ان می دهد ش��مار 
تلفات ناش��ی از استنشاق دود سیگار 
در بین کش��ور های فقی��ر و ثروتمند 
جهان در حال افزایش است به طوری 
که از س��ال 2004 ت��ا کنون در حدود 
6 میلیون غیرسیگاری جان خود را از 

دست داده اند. 
دکتر »آن��ت پروس اوس��تون« عضو 
گ��روه تحقیق از س��ازمان بهداش��ت 
جهان��ی گف��ت: مصرف  دس��ت دوم 
سیگار ]استنشاق دود سیگار[ یکی از 
معمول ترین آالینده های محیط زیست 

در سراسر جهان است. 
وی اف��زود: 40 درصد ک��ودکان، 35 
درص��د زن��ان و 33 درص��د م��ردان 
دوم  دس��ت  مصرف کنن��دگان  را 
 س��یگار در سراس��ر جهان تش��کیل 

می دهد. 
پژوهش��گران اعالم کردند بیش��ترین 
گروه��ی ک��ه از دود س��یگار رن��ج 
می برند کودکان هس��تند ک��ه تاکنون 
165 هزار نفر از آنها بر اثر استنش��اق 
 دود س��یگار ج��ان خود را از دس��ت 

داده اند. 
این تحقیقات افزود: فقر یکی از عواملی 
اس��ت که اوض��اع را ب��رای کودکان 
 تح��ت تأثی��ر این موض��وع وخیم تر 

می کند. 

به گ��زارش ف��ارس، محمد حس��ن 
کریمی ن��ژاد اف��زود: در زمان حاضر 
مراکز ژنتیکی در کش��ور دایر ش��ده 
که می ت��وان به راحت��ی اختالل های 
ژنتیک��ی را تش��خیص داد. همچنین 
ایران می تواند به عنوان یکی از مراکز 
مه��م منطقه در خصوص تش��خیص 
بیماری های ژنتیکی از جمله تاالسمی 
باشد. رئیس انجمن نوروژنتیک ایران 
اضافه ک��رد: ایران پس از یک توقف 
طوالن��ی در عل��م ژنتیک و پیش��ینه 
تاریخی ک��ه دارد، امروز با ش��تاب، 
پیش م��ی رود. کش��ورمان در زمینه 
پیش��گیری و  بیماری ها،  تش��خیص 
درم��ان از 3 دهه قبل و تولید گیاهان 
و دام های، همس��ان س��ازی شده و 

کش��ت و تهیه س��لو ل های بنیادی و 
کاربرد آن، ساخت پوست مصنوعی، 
طرح ساخت کبد مصنوعی، مهندسی 
باف��ت به روش تک مرحله ای و تهیه 
پیشرفت های  داروهای ضد سرطان، 
کریمی نژاد  است.  داشته  چشمگیری 
اف��زود: هم�����کاری متخصص���ان 
نورول��وژی و ژنتیک در تش��خیص 
بیماری های ژنتیکی از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت و  حدود 80 درصد 
بیماری هایی که منشاء ژنتیکی دارند 
یا در ابتدا با تظاهرات عصبی و یا در 
نهایت با ضایعات مغ��زی بروز پیدا 
می کنن��د که در این ارتباط هماهنگی 
و همکاری متخصصان نورولوژی و 

ژنتیک ضروری است. 

پرورش احساس عشق و محبت در کودکان 
و هدایت آنها به سوی مبدل شدن به انسانی 
ک��ه نیازهای عاطفی خ��ود و دیگران را به 
درستی بشناس��د، جزو خطیرترین وظایف 
والدین اس��ت. در کانون خانواده است که 
یک ک��ودک می آم��وزد چگونه دوس��ت 
بدارد و اگر این آموزش به ش��کل صحیح 
صورت بگیرد، آم��ار مجرمانی که به علت 
برخوردار نش��دن از محبت در خردسالی، 
دچار اختالل های حاد روانی شده و دست 
به ج��رم و جنای��ت می زنن��د، در جوامع 
کاهش چش��مگیری پیدا می کند. بر همین 
اس��اس، گفتگویی با دکتر »هیو کاس��فیلد« 
ف��وق تخصص روانپزش��کی ک��ودک در 
استرالیا صورت گرفت تا بار دیگر اهمیت 
آموزش ابراز صحیح احساس ها به کودک، 

به خانواده ها یادآوری شود. 
ــق برای یک کودک به  از دید شما عش

چه معناست؟ 
در حقیق��ت معن��ا، ش��دت و درصد بلوغ 
عش��ق ارتباط مستقیم با سن فرد و جایگاه 
اجتماع��ی او دارد. برای ی��ک نوزاد و یک 
کودک خردس��ال، عش��ق به ش��کل لبخند 
والدین و ادای واکنش در برابر حرکت های 
و حمایت آنهاس��ت. یک کودک در سنین 
مدرسه، عش��ق را به صورت انتخاب یک 
فرد به عنوان دوس��ت صمیمی و ش��ریک 
ک��ردن او در عالیق خود نش��ان می دهد. 
در س��نین نوجوانی این احساس با انتخاب 
یک چهره معروف فرهنگی یا ورزش��ی به 
عنوان قهرمان و شبیه سازی حرکت های او 
بروز می یابد. یک جوان عشق را به صورت 
انتخ��اب فردی با ویژگی های خاص برای 
ازدواج و همراهی با وی به عنوان ش��ریک 
زندگی ابراز می کند و برای یک فرد متأهل 
که در میانس��الی به س��ر می برد، عشق به 
معنای تقسیم احساس ها، نه تنها با همسر، 
بلکه با فرزندان و حمایت از آنها و برآورده 
کردن نیازهای زندگی شان است. به همین 
خاطر همواره باید در تعریف عش��ق، سن 

فرد و نیازهای او را نیز در نظر گرفت. 
ــت داشته  ــت داشتن و دوس حس دوس
ــه کودکان  ــه از والدین ب ــدن، چگون ش

منتقل می شود؟ 
در جریان یک زندگی خانوادگی، به علت 
تماس دائم کودک با والدین، وی شروع به 
ش��بیه سازی رفتار آنها می کند. اگر وی در 
خانواده ای قرار داشته باشد که اعضای آن 
برای یکدیگر احترام قائلند و محبتش��ان به 
یکدیگر را به راحتی ابراز می کنند، کودک 
می آموزد ک��ه بدون ترس احس��اس های 
خود را به ش��کل مثبت ب��روز دهد و آنها 

را مخف��ی نکند. ام��ا خانواده های پرتنش 
که در آنها زوجین نس��بت ب��ه یکدیگر و 
احساساتش��ان بی تف��اوت و حت��ی گاهی 
خشن برخورد می کنند، کودک نمی تواند 
درک صحیحی از عشق داشته باشد. وی در 
چنین خانواده ای می آموزد تا احساس های 
خود را بیان نکند و در آینده زمانی که وارد 
اجتماع شد، به دنبال عشق می گردد تا نیاز 
به دوس��ت داشتن و دوست داشته شدن را 
در ای��ن خانواده بزرگتر تجربه کند. اما باید 
به یاد داش��ت چنین افرادی اغلب توانایی 
تشخیص عشق صحیح و سالم را نداشته و 

درگیر موقعیت های نادرست می شوند. 
چگونه می توان عشق را به شكل صحیح 

به کودک آموخت؟ 
به یقین می توانم بگویم اولین قدم آموزش 
عش��ق به کودک، آم��وزش اعتماد به نفس 
و احت��رام ب��ه خود اس��ت. اگ��ر کودک، 
خود را به ش��کل صحیح دوس��ت نداشته 
باشد و ش��خصیت وابس��ته ای نیز کسب 
کند، هرگز نمی تواند عش��ق را از س��وی 
دیگ��ران پذیرا باش��د و در مقاب��ل آن ابراز 
کن��د. والدین بای��د قادر باش��ند به کودک 
خ��ود بیاموزن��د که هر فرد ب��ه عنوان یک 
انسان ش��خصیت مس��تقل و ممتازی دارد 
و الیق دوس��ت داشتن اس��ت. دومین قدم 

 آش��نا کردن با حق��وق ف��ردی و نیازهای 
شخصی اش است. کودکی که درک درستی 
از نیازها و حقوق خود ندارد، قادر نیس��ت 
راه حلی برای برآورده کردن آنها بیابد. پس 
به اطرافیان وابس��ته می شود و در آینده نیز 
 نمی تواند بین عشق و وابستگی تفاوتی قائل 

شود. 
گام بع��دی در آموزش عش��ق ب��ه کودک 
س��یراب ک��ردن نیازهای عاطف��ی و توجه 
داش��تن به اوس��ت. این قدم اگر درس��ت 
برداشته شود فردی سالم، عاری از هر گونه 
کمبود عاطفی از خانه وارد جامعه می شود 

اما اگر این دوس��ت داش��تن و توجه، بیش 
از حد و به ش��کل نادرست ابراز شود، فرد 
مبدل به شخصیتی می شود که از همه انتظار 
توجه دایمی دارد و براس��اس آموخته های 
زمان کودک��ی، نیازی به ابراز احس��اس ها 
در خود نمی بین��د زیرا والدین این جریان 
احساسی را برای او روشن نکرده و جایگاه 
هر شخص در روابط متقابل را به او آموزش 

نداده اند. 
گام آخر در آموزش عشق به کودک، از 

نظر شما کدام است؟ 
ابراز احس��اس کودکان را جدی بگیرید. از 
محبت آنها قدردانی کنید و نشان دهید چقدر 
از این احساس وی خرسند هستید. کودکی 

که از سنین خردسالی شاهد بازخورد مثبت 
عاطفی از سوی اطرافیان خود است، چنین 
دیدی را نیز در زمان بزرگس��الی و بلوغ از 
یاد نمی برد و قادر خواهد بود تا در اطراف 
خود عشق سالم را از احساس های نادرست 
تشخیص دهد. مهم ترین اثر تربیت عاطفی 

کودکان همین است! 
ــوص تأثیر این نوع تربیت فرزند  درخص

در جامعه نیز توضیح دهید؟ 
زمانی که ش��خص در خانواده خود محبت 
ک��ردن را به عن��وان رکن اساس��ی رفتار با 
سایرین آموخت، در جامعه در هر موقعیتی 

که ق��رار بگیرد، رفتاری غی��ر از این نیز با 
اطرافی��ان خود نخواهد داش��ت. در نتیجه 
در محیطی که چنین فردی مشغول فعالیت 
باش��د، تنش، برخوردهای خشن و پایمال 
کردن حقوق ش��خصی افراد تا حد زیادی 
کاهش می یابد. حال تصور کنید 50 درصد 
افراد اجتماع چنین رویه ای در زندگی خود 
داش��ته باش��ند، آیا جرم و خالف در چنین 

اجتماعی می تواند دوام داشته باشد. 
پس به راحتی می توان نتیجه گرفت آموزش 
عش��ق به یک کودک خردس��ال، به مراتب 
تأثیری فراتر از محیط کوچک خانواده دارد. 
اگر به آینده اجتماع خود عالقه مند هستیم، 

در تربیت فرزندانمان اهمال نورزیم!
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محمد مس��عود مأمون پوش 
دامپزش��کی  اداره  رئی��س 
شهرس��تان نج��ف آب��اد در 
گفتگ��و ب��ا خبرن��گار م��ا 
اع��الم داش��ت: مرحله دوم 
دام ه��ای  واکسیناس��یون 
شهرستان همزمان با سراسر 
کشور آغاز گردید و 50072 
دام سبک و سنگین شهرستان 
علی��ه بیماری ت��ب برفکی 
واکسینه گردیدند. وی گفت: در راستای خدمات رسانی این شبکه به 
قش��ر دامدار و تولیدکنندگان زحمتکش در مرحله دوم واکسیناسیون 
سراس��ری تعداد 20675 رأس دام سنگین )گاو و گوساله( و 29397 
رأس دام س��بک )گوس��فند و بز( علیه بیماری تب برفکی واکس��ینه 

گردیده اند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: با انجام واکسیناسیون 
علیه بیماری تب برفکی این بیماری در سطح دامداری های شهرستان 

به طور چشمگیری کاهش می یابد.
وی اعالم داش��ت: به خاطر نظارت بهتر و باال بردن کیفیت تولیدات 
گوش��تی و لبنی در شش ماه اول س��ال جاری اقدام های خوبی انجام 
گرفته است از جمله مهم ترین آنها واکسیناسیون دام علیه بیماری تب 

برفکی بوده است.
دکتر محمد مس��عود مأمن پوش رئیس اداره دامپزش��کی نجف آباد 
مراقبت های ش��ش ماهه اول س��ال جاری را در دام های شهرس��تان 
جنون گاوی 1726 مورد، تب برفکی گاوی 1705 مورد، تب برفکی 
گوسفندی 1925 مورد و طاعون 20 مورد اعالم نمود و گفت: در این 
م��دت آمار خونگیری بیماری های ت��ب مالت و تب برفکی گاوی و 
گوسفندی 4130 مورد بوده است. وی آمار کشتار انجام شده در سه 
کشتارگاه طیور شهرستان را 3657371 )سه میلیون و ششصد و پنجاه 
و هفت هزار و س��یصد و هفتاد و یک قطعه( و کشتار دام شهرستان 

نجف آباد 69565 رأس اعالم نمود.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد آمار واکسیناسیون انجام 
گرفته توسط بخش دولتی و خصوصی را برعلیه بیماری های شاربن 
عالمتی 965، بروسلوز گاوی 1510، تب برفکی گاوی 25699، تب 
برفکی گوسفندی 39455، ش��اربن گاوی 7671، شاربن گوسفندی 
20154 و واکسن آنتروتوکسمی 11680 واکسن عمومی آبله 25537 

واکسن قانقاریا 3440 و هاری 38 اعالم نمود.
وی همچنی��ن تع��داد گواهی صادره حمل دام 654 م��ورد بازدید از 
مرغداری ه��ای و گاوداری ها 306 مورد خونگی��ری از طیور جهت 
آزمایش ها 228 مورد بازدید از مراکز بسته بندی سردخانه ها و عرضه 
تولیدات دامی و طیور 744 مورد اعالم نمود. وی میزان شیر تولیدی 
روزان��ه را 360 ت��ن اعالم کرد و گفت: در ای��ن مدت میزان 13314 
کیلوگرم فرآورده های خام نیز ضبط گردیده است و تعداد دام معدوم 

شده دارای بیماری سل و تب مالت 85 رأس بوده است. 

اولین جشنواره علمی ممتازان، 
مخترعان و محققان بسیجی استان 

چهارمحال و بختیاری 
هم زمان با دومین روز از هفته بس��یج با عنوان بسیج، خودباوری و 
جهاد علمی، دومین جش��نواره علمی ممتازان، مخترعان و محققان 

بسیج در سالن اجتماعات منابع طبیعی برگزار شد.
 به گزارش بسیج استان در این جشنواره علمی مشاور حقوقی استاندار 
چهارمحال و بختیاری با تبریک فرارسیدن عید غدیر و گرامیداشت 
هفته بس��یج به تش��ریح وظایف یک نخبه بس��یجی پرداخت. دکتر 
پورارش��د نیروهای نخبه بس��یج را خط مقدم نظام در تولید دانست 
و گفت: امروز دش��من با همه توان به مقابله سرد با نظام جمهوری 
اس��المی آمده اس��ت و به دنبال گرفت��ن فرهنگ دی��ن، انقالب و 
ریشه های ملت ایران است و بسیجیان باید مانند 8 سال دفاع مقدس 

به مقابله با این ترفند دشمن بروند. 
وی اف��زود: در ق��رن حاضر پیچیدگی پدیده ه��ا و فراوانی نیازهای 
علم��ی در همه عرصه ها و ابعاد زندگی بش��ر به وضوح خودنمایی 
می کند و پژوهش های علمی در رش��د، گس��ترش و توس��عه دانش 
بش��ری و تأمین نیازها و دس��تیابی به علوم و فنون و فناوری نقش 

بدیهی دارند. 
عضو هیات علمی دانش��گاه های اس��تان، بهره گی��ری از روش های 
نوی��ن و بدی��ع در امر پژوه��ش و تحقیق را عامل مهمی در رش��د 
و ش��کوفایی و تکامل علمی دانس��ت و افزود: بسیجی می تواند در 
این زمینه قدمی مؤثر برداش��ته و به کمک پژوهش گران، محققان و 
 مبتکران بس��یجی به دنبال خود کفایی کشور در زمینه های مختلف 

باشد. 

یادواره طالیه داران غدیر در کاشان 
در راستای تجلیل از شهیدان 8 سال دفاع مقدس و خانواده مکرم 
آنها اولین یادواره ش��هدای اطالعات و عملیات شهرستان های 
کاش��ان، آران و بیدگل با حضور معاونت اس��تاندار و فرماندار 
وی��ژه، امام جمع��ه آران و بیدگل، خانواده های معظم ش��هدا و 

بسیجیان در سالن شهدای بسیج این شهرستان برگزار گردید.
در این مراس��م س��ردار سرتیپ س��وداگر ریاس��ت پژوهشکده 
فرمانده��ی کل ق��وا و از فرماندهان هش��ت س��ال دفاع مقدس 
گف��ت: این یادواره ها ما را به یاد هش��ت س��ال دفاع مقدس و 
ایثارگری ها و گذشت ش��هدا می اندازد کسانی که خود را فدا 

کردند تا ما در آسایش باشیم.
وی گفت: س��خت ترین خط��وط جبهه و مش��کل ترین کارها 
در اختی��ار بچه ه��ای اصفهان بود که بحم��دا... خوب از عهده 
امتح��ان بیرون آمدن��د. اراده الهی بود ک��ه در رزمندگان ما این 
جرأت پیدا ش��د ت��ا در مقابل همه دش��منان بایس��تند و امروز 
 م��ا هر چ��ه داریم به برک��ت ای��ن خون های پ��اک و مقدس

است. 

در شهرستان برخوار
ارائه خدمات فروش و پس از فروش 

در دفترهای پیشخوان دولت
خدمات فروش و پس از فروش برق در 45 دفتر پیشخوان دولت در 

سطح استان ارائه می شود. 
در آبان ماه س��ال جاری شانزده دفتر پیشخوان دولت در شهرستان 
برخ��وار جهت ارائه خدمات فروش و پس از فروش آموزش های 
الزم را ف��را گرفتند. خدمات فروش و پس  از فروش از طریق این 
دفاتر در دو هفته آتی به مردم شهرس��تان برخوار ارائه خواهد شد. 
ب��ه این ترتیب با راه اندازی دفاتر مذکور تعداد دفاتری که خدمات 
فروش و پس از فروش را ارائه می کنند به 45 دفتر در سطح استان 

رسید.

افتتاح سومین حوزه مقاومت بسیج 
خواهران در کاشان

همزمان با هفته بسیج و با حضور فرماندهی سپاه کاشان جمعی 
از مس��ئوالن و خواهران بسیجی س��ومین حوزه مقاومت بسیج 
خواهران و ش��انزدهمین حوزه در س��طح ناحیه کاش��ان افتتاح 

گردید.
این حوزه که با نام حضرت زینب نامگذاری گردیده، 13 پایگاه 
بسیج را تحت پوشش خود دارد. فرماندهی سپاه کاشان سرهنگ 
نایینی ضمن تأکید اهمیت کادر بس��یج خواهران و جذب بیشتر 
خواهران در بس��یج گفت: بحمدا... خواهران ما نقش مهمی هم 
در جنگ و پش��تیبانی و هم امروز در بسیج دارند. وی در پایان 
 اش��اره کرد که بیش از نود هزار نفر در شهرستان کاشان بسیجی 

وجود دارد.

در شهرستان سمیرم
جشنواره پایان دوره کالس های 

کسب و کار »کارآفرینی«
جشن پایان دوره 400 نفر از فراگیران دوره آموزشی کسب و کار 
)کارآفرینی( شهرستان سمیرم با حضور مهندس قادریان مدیرکل 
کار و امور اجتماعی اس��تان، قائدیها فرماندار و دیگر مس��ئوالن 
رؤسای دستگاه های اجرایی شهرستان در آبان ماه سال جاری در 

شهرستان سمیرم برگزار شد.
ابتدا قائدیها فرماندار شهرس��تان س��میرم ضمن خوشامدگویی و 
تبری��ک اعیاد فرخنده قربان و غدی��ر، افزودند: کارآفرینی نیاز به 
س��لیقه،  تفکر، قدرت ریس��ک باال دارد و ما باید بستر مناسب را 
فراهم کنیم که یکی از بس��ترهای مناس��ب و مه��م در این زمینه 
آموزش می باش��د. وی با اش��اره به اقدام های انجام ش��ده جهت 
اشتغال زایی،  افزودند: از هش��تاد هزار تعهد اشتغال استان، 1505 

نفر سهم شهرستان است که 630 نفر محقق شده است.
در ادام��ه قادریان مدیرکل کار و امور اجتماعی اس��تان با تبریک 
عید س��عید قربان و تبریک عید سعید غدیر فرمود: در دولت نهم 
و دهم،  تالش های زیادی جهت اش��تغال زایی، ازدواج و مس��کن 
جوانان صورت گرفته است. در همین راستا اداره کل کار و امور 
اجتماعی استان اصفهان با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی 
جه��ت توانمن��د نمودن افراد جامع��ه برای ورود به ب��ازار کار و 
حمایت از تولید و اش��تغال از نیمه دوم سال 1385 آموزش های 
کس��ب و کار )کارآفرینی( را شروع نموده و تا امروز 15000 نفر 
دوره آموزشی فوق را با موفقیت سپری نموده اند. که 400 نفر از 

فراگیران در شهرستان سمیرم آموزش دیده اند. 

گشتی در اخبارروی میز

مهدی رفائی 

اولین نمایشگاه عرصه توانمندی های 
ف�����ن آوری IT و اطالع������ات 
ش��هرداری های اصفه��ان ب��ه همت 
دفترامور ش��هری و ش��هرداری های 
استانداری اصفهان، سازمان همیاری 
شهرداری های اس��تان در محل تاالر 
شهروند برگزار شد. در مراسم افتتاح 
این همایش و نمایش��گاه اس��تاندار 
اصفهان از کسب رتبه اول در بخش 
پیشخوان دولت الکترونیک خبر داد و 
فناوری اطالعات و مدیریت شهری 
را دو موضوع جوان و امروزی برای 
دنیا دانس��ت. وی با اش��اره به توجه 
ویژه دولت نهم و دهم به این حوزه ها 
 IT را باعث نهادینه ش��دن ارتباطات
میان مردم و حاکمیت ش��ده اس��ت 
گفت: شیوه مدیریتی برمبنای فناوری 

اطالعات در ایران و دنیا به خوبی پاسخ 
داده است و با توجه به اینکه مشکل های 
امروز بشر با گذشته متفاوت است باید 
دس��تگاه های دولت��ی روزان��ه متحول 
شوند و با ش��یوه ها و ابزارهای جدید 

پاسخگوی مشکالت جدید باشد.
استاندار افزود: نقش فناوری اطالعات 
بر کس��ی پوشیده نیس��ت و آن باید به 

طبیعت زندگی مردم وارد شود و مردم 
با آن احساس راحتی و همگونی کنند.

س��ید جمال الدین صمصام ش��ریعت 
مع��اون عمران اس��تانداری اصفهان نیز 
در ای��ن همای��ش و در مراس��م افتتاح 
نمایش��گاه نقش فن آوری اطالعات در 
مدیریت ش��هری اظهار داش��ت: تمام 
مراحل ص��دور پروانه ها، کاربری ملک 
و می��زان عقب نش��ینی ها بای��د در یک 

س��امانه طراحی و در اختیار مردم قرار 
گیرد. وی تصریح کرد: ضابطه مند کردن 
امور شهری و حاکمیت قانون همراه با 
جلوگیری از تبذیر و فس��اد و ممانعت 
از چانه زنی از مهم ترین دس��تاوردهای 
فن��اوری اطالعات در ح��وزه مدیریت 

شهری است. 
اصفهان  اس��تانداری  عم��ران  مع��اون 
 تس��هیل در امور تکریم ارباب رجوع و 

صرف��ه جویی در وق��ت و انرژی را 
از نکته های مثبت استفاده از فناوری  
اطالعات در مدیریت شهری دانست.
سعید ذاکر اصفهانی مدیرکل دفتر امور 
شهری، شوراها و شهرداری های استان 
اصفه��ان در افتتاحیه این نمایش��گاه 
عن��وان نم��ود: اس��تفاده از ابزارهای 
فناوری اطالعات در حوزه مدیریت 
ش��هری و ب��ه طور کلی رس��یدن به 
اهداف شهرداری الکترونیک و شهر 
الکترونیک از هدف های این همایش 

و نمایشگاه است. 
وی محورهای نقش س��ند راهبردی 
در توسعه IT، توسعه زیرساخت های 
ارتباطی،  توسعه منابع انسانی، توسعه 
 ،IT فرهنگ اجتماعی در به کارگیری
توس��عه پرتال و محتوی و توس��عه 
نق��ش مدیران در فن��اوری اطالعات 
را از برنامه ه��ای مهم این نمایش��گاه و 
همای��ش دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: 
 IT بی��ش از 70 درصد از کارشناس��ان
در ش��هرداری ها دیپلم��ه ب��وده و 20 
درصد از آنها در رش��ته های غیرمرتبط 
تحصیل کردن��د که در ای��ن امور باید 
در ش��هرداری ها تجدیدنظر شده و دید 
 علم��ی و تخصص��ی وارد ای��ن مقوله 

شد.

با همکاری کارشناسان فوالد مبارکه 
و ش��رکت طرف ق��رارداد داخلی، 
کش��ور ایران به دانش فنی س��اخت 
 100MVA ق��درت  ترانس ه��ای 
دس��ت یاف��ت و از ای��ن طری��ق به 
ازاء ه��ر تران��س 12 میلی��ارد ریال 
صرفه جوی��ی حاصل ش��د. علیرضا 
زمانی کارش��ناس خری��د از خارج 
ماش��ین آالت فوالد مبارکه با اعالم 
این خب��ر گفت: س��اخت این قبیل 
ترانس ه��ا تا پی��ش از کس��ب این 
موفقیت در فوالد مبارکه، در انحصار 
ش��رکت های وابسته به امریکا بود و 

از آنجای��ی ک��ه ناحیه فوالدس��ازی 
ف��والد مبارکه به ای��ن ترانس ها نیاز 
داش��ت و س��ازندگان خارجی هم 
ف��روش آن را م��ورد تحری��م قرار 
داده بودند، اراده بومی س��ازی آنها با 
اس��تفاده از توان کارشناسان داخلی 
در دستورکار قرار گرفت. وی افزود: 
برای کس��ب این موفقیت ارزشمند 
ابت��دا مطالعات و بررس��ی های الزم 
ب��ه منظ��ور منب��ع یاب��ی جایگزین 
آغ��از گردید که طی آن با س��ازنده 
طرف ایرانی مذاکره ش��د و پس از 
جلس��ه های متعدد فنی و بازرگانی 

ک��ه به عم��ل آمد مراح��ل مختلف 
بازدید ابعادی، تبادل اطالعات فنی، 
تنظیم ش��رایط عمومی و خصوصی 
قرارداد با تالش کارشناس��ان خرید 
تعمیرات  دفترفن��ی  آالت،  ماش��ین 
ناحیه انرژی و س��یاالت و دفترفنی 
تعمی��رگاه مرکزی صورت گرفت و 
در نهایت با س��ازنده ایرانی قرارداد 
منعقد شد. وی در ادامه تصریح کرد: 
از این پس با کسب این دانش فنی، 
کشور ایران در زمرة سازندگان این 
قبی��ل ترانس ها قرار گرفت و به ازاء 
ساخت هر ترانس برای فوالد مبارکه 

و ی��ا دیگر ش��رکت هایی که به این 
ترانس ها نیاز دارند از خروج مقادیر 
قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری 
ب��ه عمل خواهد آمد. علیرضا زمانی 
کس��ب ای��ن موفقیت ارزش��مند را 
ک��ه از توق��ف خط��وط تولی��د در 
فوالد مبارک��ه جلوگیری می کند، به 
مجموعه مدیریت و کارکنان شرکت 
تبریک گفت و از همکاری صادقانه 
و صمیمان��ه کلیه همکاران در ناحیه 
انرژی و سیاالت، دفتر فنی تعمیرات 
و همچنی��ن ش��رکت س��ازنده این 

ترانس ها تشکر و قدردانی کرد.

 زاینده رود 
رئی��س کمیته ام��داد شهرس��تان تیران و 
کرون گفت: در یک س��ال گذشته 900 میلیون 
ریال برای س��اخت مس��کن مددجویان کمیته 
امداد شهرس��تان تیران و کرون اختصاص یافته 
است. وی اعالم داش��ت: این اعتبارها به تعداد 
مح��دودی از مددجویان تحت پوش��ش کمیته 
امداد اختص��اص می یابد و مددجوی��ان دارای 
شرایط، عالوه بر این کمک هزینه باید با استفاده 
از تسهیالت بانکی مسکن مهر و آورده شخصی 
مسکن برای خود ایجاد نمایند. وی از اختصاص 
بیش از 160 مورد تس��هیالت بانکی و 70 مورد 
تسهیالت داخلی کمیته امداد شهرستان تیران و 
کرون جهت اش��تغال مددجویان در سال جاری 
خب��ر داد و گفت: مددجویان این تس��هیالت را 
در جهت ایجاد شغل در عرصه های کشاورزی، 
دام داری و کسب صرف می نمایند. عبدالرسول 
اس��حاقی )رئیس کمیته امداد شهرستان تیران و 
ک��رون( اعالم داش��ت: پرداخت هزینه تحصیل 
یک��ی دیگ��ر از اقدام ه��ای کمیته ام��داد برای 
مددجویان می باش��د که در این راس��تا حامیان 
ایتام با کمیته امداد هم��کاری می نمایند. وی از 

افزایش حامیان ایتام در س��ال ج��اری خبر داد 
و گف��ت: کمیته امداد شهرس��تان بیش از 1000 
حامی برای ایتام جذب نموده که در این راس��تا 
پرسنل و کارکنان شرکت هسا همکاری خوبی 
با کمیته داش��ته اند. وی گفت: 550 دانش آموز 
و 170 دانش��جو تحت پوشش کمیته امداد این 
شهرس��تان می باشند. اسحاقی گفت: اعطای وام 
کارگش��ایی از دیگر خدماتی اس��ت که کمیته 
امداد با همکاری بانک های عامل به مددجویان 
پرداخت می کند و س��قف این وام ها 400 هزار 
تومان اس��ت. وی اعط��ای وام های اش��تغال و 
وام های تبصره ای را نیز از دیگر تسهیالت بانکی 
مددجویان تحت پوشش اعالم کرد. رئیس کمیته 
امداد از اختصاص یک میلیارد ریال کمک هزینه 
جهیزیه به دختران مددجو تحت پوشش این نهاد 
در یکسال گذشته خبر داد و گفت: میزان کمک 
هزین��ه جهیزیه به هر نف��ر از دختران مددجوی 
تحت پوشش 500 هزار تومان می باشد. اسحاقی 
گفت: در کنار س��ایر نیازهای مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد؛ تحصیل، اشتغال و مسکن 
سه نیاز مددجویان کمیته امداد می باشد که در این 

جهت نیز تالش های خوبی انجام گرفته است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی اس��تان اظهار داش��ت: تشکالت 
کارگ��ری و کارفرمایی اصفهان ب��ا آموزش های گوناگون در 
اعتالی جامعه کار و تولید کوش��ش می کنن��د. قادریان اعالم 
ک��رد: ما به تش��کالت کارگ��ری و کارفرمای��ی آموزش های 

مستقیم و غیر مستقیم ارائه می کنیم. 
وی گفت: هدف از این آموزش ها آشنایی تشکالت کارگری 
و کارفرمای��ی با مباحث قانون کار، مقررات اساس��نامه، قانون 
تج��ارت، قانون مدنی و... می باش��د و این تش��کالت وظیفه 
دارن��د آموزش های فرا گرفت��ه را به اعض��ای زیر مجموعه 
خ��ود آموزش دهند و در صورت ل��زوم کانون های باالتر نیز 

آموزش های خود را خواهند داد.
وی تصریح کرد: کالس های حضوری که با اس��تادان مجرب 
در اداره کار برگزار می ش��ود و آموزش غیر مستقیم با انتشار 
جزوات و بروش��ورها در س��طح انجمن صنف��ی کارگری و 
کارفرمایی انجام می پذیرد. همچنین در نیمه اول س��ال جاری 
ب��رای 172 تش��کل کارفرمایی و کارگری ب��ا حدود 500 نفر 

شرکت کننده، 153 ساعت آموزش برگزار شد.
قادریان در پایان اظهار داش��ت: این آموزش ها باعث آشنایی 
هرچه بیش��تر کارگ��ران و کارفرمایان با مس��ائل جامعه تولید 
می ش��ود و در اعتالی فرهنگ کار و پیش��رفت اقتصاد بسیار 

مؤثر است.

شهرستان

رئیس اداره دامپزشكی شهرستان نجف آباد
انجام مرحله دوم واکسیناسیون علیه 

بیماری تب برفکی

همزمان با اولین نمایشگاه نقش فن آوری اطالعات در مدیریت شهری

اصفهان رتبه اول پیشخوان دولت الکترونیک

تشکیل قرارگاه عدالت 
در شهرستان نجف آباد

در شهرکرد
افتتاح مرکز مشاوره 

کانون کارآفرینی کوثر 

در شهرستان کاشان انجام گرفت:
گردهمایی ائمه جماعات و روحانیت

در لردگان
همایش تجلیل از دانش آموزان و 
فرهنگیان اردوهای طرح هجرت 3 

 زاینده رود 
فرماندار نجف آباد در جلس��ه ای که به مناس��بت هفته بسیج در محل 
ناحیه مقاومت س��پاه نجف آباد تش��کیل گردید، ضمن گرامیداش��ت آغاز 
هفته بس��یج و تبریک این هفته به بس��یجیان گفت: هدفمند کردن یارانه ها 
باید به صورت جام��ع مورد توجه قرار گیرد. علیرضا جوادی گفت: طرح 
قرارگاه عدالت به صورت ابتکاری در استان اصفهان راه اندازی شده است 
که دارای هفت کمیته می باش��د و این قرارگاه در نجف آباد تش��کیل و به 
طور رسمی آغاز به کار نموده و دارای چهارکمیته می باشد. فرماندار نجف 
آباد کمیته های چهارگانه قرارگاه عدالت شهرس��تان را 1- کمیته هماهنگی 
دس��تگاه های مجری که بسیار مهم است و مسئولیت آن با معاونت سیاسی 
امنیتی فرمانداری می باشد. 2- کمیته جمع آوری اخبار و اطالعات و اطالع 
رس��انی 3- کمیته انتظامی و پیگیری و مقابله 4- کمیته بازرسی و نظارت، 

اعالم نمود. 
وی گفت: دس��تگاه های عضو کمیته ها باید در ای��ن کمیته ها حضور فعال 
داش��ته باشند. فرماندار نجف آباد از مسئوالن ارگان ها و نهادها خواست تا 
در مصرف آب،  برق و گاز صرفه جویی نمایند. وی هم چنین بر تش��کیل 
شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در اداره ها و ارگان هایی که تشکیل 
نش��ده تأکید نمودند. جوادی خواستار این ش��د تا استفاده از ظرفیت های 
بسیج در دستور کار مسئوالن اداره ها و ارگان ها قرار گیرد و گفت: از بسیج 
سازندگی در کارهای عمرانی به خاطر پیشبرد سریع کارها و صرفه جویی 

در هزینه ها استفاده نمایید.

 زاینده رود 
هم زمان با  نخستین روز از هفته 
بسیج، مرکز مشاوره کانون کارآفرینی 

کوثر سپاه قمر بنی هاشم افتتاح شد.
اس��ت���ان  بس��یج  گ�����زارش   ب��ه 
مس��ئول  بختی��اری،  و  چهارمح��ال 
مرک��ز فرهنگ��ی خان��واده کارکنان و 
بازنشس��تگان س��پاه قمر بنی هاشم با 
اعالم این خبر گفت: این مرکز در طول هفته آماده خدمات مشاوره ای 
برای همس��ران، فرزندان پاس��دار در زمینه ه��ای مدیریتی، تحصیلی و 

ازدواج می باشد.
خاتون شریفی ادامه داد: در نظر است کالس های هنری شامل خیاطی، 
گلدوزی، س��رمه دوزی و س��ایر فعالیت های هنری، همچنین پرورش 
ق��ارچ خوراکی ویژه فرزندان کارکنان برگزار و توس��ط س��ازمان فنی 

حرفه ای پایان دوره آموزشی برای کارآموزان صادر شود.
وی اضاف��ه ک��رد که هم زم��ان با هفت��ه مبارک بس��یج و عید والیت، 
مس��ابقه غدی��ر ویژه همس��ران و فرزن��دان کارکنان در ح��وزه علمیه 
 خواه��ران ش��هرکرد برگ��زار و به 18 نف��ر از منتخب��ان جوایزی اهدا 

می گردد.

هم زمان با ش��روع هفته بسیج گردهمایی ائمه جماعات، استادان 
و روحانیت شهرس��تان کاش��ان با حضور حجت االسالم حسینی 
دیباج��ی نمایندگی ولی فقیه و س��رهنگ جواد نائین��ی فرمانده ناحیه 

بسیج در محل سپاه کاشان برگزار شد.
در این مراس��م ابتدا حجت االس��الم حس��ینی دیباج��ی ضمن تبریک 
ای��ن ایام به پیامده��ا و آثار جنگ نرم اش��اره و گفت: امروز دش��من 
در قال��ب ه��ر برنام��ه می خواه��د ج��وان ما را گم��راه کن��د و این 
 وظیفه ش��ما روحانیت مس��اجد اس��ت که نس��ل جوان امروز را آگاه 

سازید.
در ادام��ه س��رهنگ نائینی با توجه به نقش روحانی��ون از آغاز نهضت 
دوران دف��اع مق��دس و بعد از آن گفت بحم��دا... از اول راه با هدایت 
روحانی��ت این انقالب ش��کل گرفته و تا امروز آن نقش ادامه داش��ته 

است. 
فرمانده س��پاه گفت: ما از ش��ما می خواهیم که ب��ا حضور خودتان در 
پایگاه های بس��یج دلگرمی بیش��تری ب��ه آنها داده و بیش��تر آنان را با 
 مس��ائل دین و بصیرت دینی آش��نا س��ازید. خودتان را از بس��یج جدا 

نکنید.
 امروز دش��من از بس��یج و روحانیت در صحنه می ترس��د و تا شما و 
بس��یج و ام��ت حزب ا... در صحنه باش��د و هیچ حرکت��ی نمی توانند 
 بکنند. ش��ما کمک یار بسیجیان باش��ید و مردم را با مسائل روز توجیه 

نمایید. 

ه��م زمان ب��ا آغاز هفت��ه مبارک بس��یج و والدت امام ه��ادی )ع(   
همای��ش تجلیل از دانش آموزان و فرهنگیان اردوهای طرح هجرت 

3 در لردگان برگزار شد.
 ب��ه گزارش بس��یج اس��تان چهارمحال و بختی��اری، معاون اجرایی س��پاه 
قمر بنی هاش��م در این همایش ضمن تبریک هفته بسیج، این نهاد مقدس 
را برگرفته از فرهنگ امام حس��ین )ع( و از متن مردم دانس��ت و پایدارای 
آن را نیز در گرو هدایت مردم و عمل به دس��تورهای اسالم ناب محمدی 

)ص( بیان کرد.
س��رهنگ پاس��دار حمیدرضا اس��دی اردوه��ای طرح هج��رت را یکی 
از میدان ه��ای عم��ل مخلصان��ه بس��یجیان دانس��ت و افزود: هر س��اله 
مل��ت ایران ش��اهد اس��ت که جوان��ان غیور و بس��یجی این م��رز و بوم 
بدون هیچ چش��م داش��تی با ت��رک خانه و کاش��انه خود ب��ه منطقه های 
مح��روم جامع��ه رفت��ه و ب��ا اخ��الص و از روی صداقت به ه��م نوعان 
 خ��ود کم��ک و ب��ه س��ایر قش��رهای جامع��ه درس ایث��ار و ف��داکاری 

می آموزد.
وی برنامه های بس��یج س��ازندگی را استفاده مناس��ب و صحیح از اوقات 
فراغ��ت و همچنی��ن خدمت رس��انی به جامع��ه توصیف ک��رد و افزود: 
بس��یج س��ازندگی ضمن اینکه ش��رایط را برای خدمت صادقانه به جامعه 
 فراهم می کند؛ در راه س��ازندگی و آبادانی کش��ور نی��ز نقش مهمی را ایفا 

می نماید.

رئیس کمیته امداد شهرستان تیران و کرون اعالم کرد:
کميته امداد شهرستان تيران و کرون بيش از

 هزار حامی برای ايتام جذب کرده است

مدیر کل کار و امور اجتماعی:
آموزش تشکالت کارگری 

و کارفرمايی استان

با همكاری کارشناسان فوالد مبارکه محقق شد:
دست يابی به دانش فنی ساخت ترانس های قدرت 100MVA و صرفه جويی 12 ميليارد ريالی
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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
ثبت رکورد تولید روزانه 90 میلیون لیتر 

گازوئیل برای زمستان
مدیر عامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی برای 
ذخیره سازی و سوخت رسانی به نیروگاه ها در فصل زمستان نداریم و حتی تولید نفت گاز 
نیز به باالی 90 میلیون لیتر در روز رسیده است. فرید عامری در گفتگو با فارس با اشاره به 
نزدیک شدن فصل سرما و ذخیره سازی سوخت مایع گفت: وضعیت ذخیره سازی سوخت 
در بهترین شرایط خود به سر می برد و در مجموع در نیروگاه ها 300 میلیون لیتر بیشتر از نیاز 
آنها ذخیره داریم و در مخازن و انبار های شرکت ملی پخش نیز وضعیت در شرایط ایده آل به 
سر می برد. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: هیچ جای نگرانی 
برای سوخت زمستانی یعنی سوخت های حرارتی مانند نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز 
وجود ندارد و از طرفی تولید نیز در شرایط خوبی به سر می برد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
در تولید نفت گاز رکورد باالی 90 میلیون لیتر را در روز شکستیم که به عبارتی می توان گفت 
این رقم یک رقمی عالی است. وی گفت: ناوگان زمینی این شرکت که شامل 10 هزار و 500 
نفت کش است همگی آماده به کار هستند و با توجه به آغاز فصل سرما سوخت رسانی را آغاز 

کردند و به نوعی برنامه فصل سرما در سطح شرکت ملی پخش آغاز شده است.

سرپرست سازمان شیالت ایران:
توان تولید 900 هزار تن ماهی در قفس 

در کشور
سرپرس��ت سازمان شیالت ایران گفت: با ظرفیت ها و بستر های موجود در کشور می توان 
ساالنه 900 هزار تن ماهی در قفس تولید کرد. سید امین اله تقوی مطلق در گفتگو با ایرنا، 
گف��ت: هم اکنون از لحاظ امکانات مورد نیاز مانن��د تولید قفس، تولید بچه ماهی و تأمین 
نهاده ها در کشور به خودکفایی رسیده ایم که باید از این ظرفیت ها بیش از پیش بهره گیری 
شود. وی ادامه داد: ظرفیت مناسبی در زمینه پرورش ماهی در قفس و ماهیان خاویاری در 
سواحل ش��مالی و جنوبی کشور وجود دارد. سرپرست سازمان شیالت ایران همچنین از 
برگزاری نخستین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری خبر داد و گفت: این همایش 
با محوریت پرورش ماهی در قفس و پرورش ماهیان خاویاری هجدهم آذر ماه سال جاری 

در مرکز همایش های صدا و سیما در تهران برگزار خواهد  شد.

در پی بی اعتنائی به تحریم ها علیه ایران:
آمریکا یک بانک آلمانی را 

100میلیون دالر جریمه می کند
رئیس کامرز بانک آلمان اعالم کرد دستگاه قضایی آمریکا قصد دارد این بانک را به علت داشتن 
روابط بانکی و مالی با ایران با جریمه سنگین روبرو کند. به گزارش فارس، مارکوس بومر تصریح 
کرد میزان جریمه این بانک از س��وی دستگاه قضایی آمریکا بیش از 100 میلیون دالر خواهد 
بود. بومر افزود دولت آمریکا قصد دارد پس از بررسی روابط اقتصادی و بانکی کامرز بانک با 
ایران طی سال های 2002 تا 2007 جریمه قطعی این بانک را اعالم کند. کامرز بانک آلمان پس 
از فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا مجبور به متوقف کردن فعالیت ها و همکاری های خود 
با ایران شده است. دستگاه قضایی آمریکا دسامبر گذشته نیز مؤسسه مالی کردیت سوییس را به 

علت همکاری با ایران به پرداخت 500 میلیون دالر جریمه محکوم کرده بود.

قائ��م مقام وزی��ر بازرگانی گفت: در راس��تای 
حمایت از توس��عه صادرات غیر نفتی ، در برنامه 
پنجم توس��عه صادرات کاال ب��دون نیاز به اخذ 
مج��وز و پرداخت مالی��ات و عوارض صورت 

می گیرد. 
به گزارش ایرنا س��ید مس��عود موحدی افزود: 
در برنامه پنجم توس��عه اخذ مالیات و عوارض 
از کااله��ای صادراتی ممنوع ش��ده و به منظور 
صیان��ت از منابع کش��ور، ع��وارض ویژه برای 
ص��ادرات موارد خام یا ب��ا ارزش افزوده پایین 
 ب��ا تصوی��ب هیأت وزی��ران وض��ع و دریافت 

می شود. 
وی با اش��اره به ض��رورت حمایت از صادرات 
غیر نفت��ی و افزای��ش می��زان ص��ادرات کاال با 
ارزش اف��زوده باال، ادامه داد: تنظیم بازار داخلی 
مانعی ب��رای صدور ان��واع کاال در طول برنامه 
پنج��م نخواهد بود و ص��ادرات تمامی کاالها و 
خدمات، به جز اشیای عتیقه و میراث فرهنگی، 
اقالم خاص دامی،  نبات��ی و گونه هایی که جنبه 
حفظ ذخیره ژنتیکی یا حفاظت محیط زیس��ت 
را داش��ته باش��ند، ب��دون اخذ مج��وز صورت 

می گیرد. 
موح��دی ، مصوبه ه��ای برنامه پنج��م در بخش 
بازرگانی را بس��یار سازنده و مثبت ارزیابی کرد 
و گف��ت: حذف مالیات، عوارض و مجوز برای 
صادرات ، نش��ان دهنده توجه ویژه برنامه نویسان 

به توسعه صادرات غیر نفتی است. 
قائ��م مقام وزی��ر بازرگانی با بی��ان اینکه برنامه 
پنج��م توس��عه، دول��ت را مکل��ف ک��رده تا با 
اقدام ه��ای جبران��ی و حفاظت��ی از تولید داخل 
حمایت کن��د، افزود: دولت ب��ه منظور افزایش 
می��زان مش��ارکت بنگاه ه��ا و همچنی��ن س��هم 
تشکل ها، کنس�رسیوم ها، ش��رکت های مدیریت 
ب��زرگ صادرات��ی  ص��ادرات و ش��رکت های 
و دارای تن��وع محص��ول، در برنام��ه پنج��م، 
کمک ها، تس��هیالت، مش��وق ها و حمایت های 
مستقیم و غیرمس��تقیم خود در حوزه صادرات 
غیرنفت��ی را به این تش��کل های س��ازمان یافته ، 
اعط��ا  پاس��خگو  و  اجرای��ی  پتانس��یل   دارای 

می کند. 
ب��ه گفته موحدی، صادرات کاالها و خدمات از 
اخذ هرگونه مجوز به اس��تثنای اس��تانداردهای 

اجب��اری و گواهی ه��ای مرس��وم در تج��ارت 
بین الملل )مورد درخواس��ت خریداران( معاف 

خواهد بود. 
وی ب��ا بیان این مطلب که ن��گاه برنامه پنجم به 
واردات کاال نیز تغییر کرده، گفت: کاالهایی که 
فاقد استانداردهای تعریف شده ایران باشند، به 
هی��چ عنوان مجوز ورود و توزیع در کش��ور را 

پیدا نخواهند کرد.
موح��دی، در ارتباط با کااله��ای قاچاق ضبط 
ش��ده، بدون صاحب و توقیف شده در گمرک ، 
تصری��ح ک��رد: ای��ن ن��وع کااله��ا در صورت 
نداشتن اس��تاندارد قابل قبول باید به مبدا خود 
بازگش��ت داده ش��وند و تنها در ص��ورت دارا 
بودن شرایط اس��تفاده در مصارف ثانوی، اجازه 
 خرید و ف��روش برای مص��رف ثانویه خواهند 

داشت. 
وی رش��د پای��دار ص��ادرات کاال و خدم��ات، 
افزای��ش مش��ارکت در بازاره��ای خارج��ی و 
پیوستن به س��ازمان تجارت جهانی و مدیریت 
مؤثر واردات را از هدف های بازرگانی خارجی 

در برنامه پنجم برشمرد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: تعرفه بیمه های تکمیلی 
درمان بزودی آزادسازی می شود و در اختیار جامعه 
قرار می گیرد تا شرکت های بیمه بتوانند با نرخ های 
رقابتی این س��رویس را ارائه کنند. جواد فرشباف 
ماهریان در گفتگو با ایرنا، با بیان آنکه صنعت بیمه 
س��رویس های مناس��بی را برای بیمه تکمیلی ارائه 
می کند، افزود: برهمین اساس آیین نامه تسهیل گری 
این نوع از بیمه نیز در حال نهایی ش��دن است. به 
گفت��ه وی، در قالب این آیین نامه ش��رایط عمومی 
بیمه های تکمیلی و درمان در چهار جلسه شورای 
عالی بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. فرشباف 
ماهریان با بیان آنکه بیمه های تکمیلی طبق قوانین 
موجود و براس��اس قوانین بیمه مرکزی مش��مول 
بیمه های تجاری هس��تند، اظهار داشت: با توجه به 
اینکه بیمه های پایه نیز زیر پوشش بیمه های تأمین 
اجتماعی قرار دارد خدمات مازاد این نوع از بیمه ها 
نیز از طریق بیمه های تکمیلی ارائه می ش��ود. وی 
گفت: طبق قوانین کارکنان و یا گروهی که بیمه نامه 

را خریداری می کنند می توانند خدمات مورد نیاز را 
از بیمه های تجاری دریافت کنند و برهمین اساس 
در س��ال گذشته تفاهم هایی در خصوص بیمه های 
طالیی فرهنگیان صورت گرفته است. وی ادامه داد: 
به عنوان مثال سازمان بازنشستگی نیز که بیمه های 
تکمیلی را از ش��رکت آتیه سازان حافظ که فعالیت 
غیرقانونی داش��ت دریافت می کرد در سال جاری 
به ش��رکت بیمه دانا منتقل ش��ده است. وی افزود: 
ضریب خس��ارت بیمه های تکمیلی نسبت به سال 
قبل 27 درصد افزایش داشته و دلیل آن نیز این است 
که شرکت های بیمه  به علت افزایش رضایتمندی از 
خدمات باید خس��ارت بیش��تری را طبق تعهدات 
پرداخت کنند. رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد 
در حالی که نسبت رشد حق بیمه 14 درصد است، 
ضریب خسارت در این بخش 27 درصد بوده و به 
همین دلیل در عمل ضریب خسارت افزایش داشته 
که این جزو سیاس��ت های بیمه مرکزی است، زیرا 

باید حقوق بیمه گذار رعایت شود. 

مدیر عامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان از جذب 
س��رمایه 60 میلی��ارد تومان��ی کارخان��ه جدی��د 
آگلومراس��یون این ش��رکت خب��ر داد. به گزارش 
ایرنا صفر عل��ی براتی گفت: فعالیت اصلی بخش 
آگلومراس��یون، تولید کلوخه سنگ آهن با شرایط 
فنی مناسب برای مصرف در کوره بلند است. این 
بخش شامل انبار مواد خام، کارگاه بونکرهای مواد 
آماده و کارگاه پخت است. براتی با بیان اینکه بخش 

اعظم فعالیت ها در این طرح به پایان رسیده است، 
اظهار داش��ت: از نیمه ش��هریور ماه برنامه تس��ت 
)آزمایش( سرد و راه اندازی آزمایشی آگلوماشین 
جدید )ش��ماره چهار( آغاز شده و براساس برنامه 
این عملیات تا رسیدن به مرحله تست گرم و تولید 
محصول ادامه دارد. وی ظرفیت تولید س��االنه این 
طرح را 4/ 2 میلیون تن عنوان و تصریح کرد: سطح 
پخت کلوخه سنگ آهن در این کارخانه 240 متر 
مربع است و محصول تولیدی، درکوره بلند برای 
تولی��د چدن مذاب و در نهایت ف��والد خام مورد 
استفاده قرار می گیرد. وی گفت : از مزایای استفاده 
این ماده این اس��ت که مصرف آگلومره نسبت به 
مصرف مستقیم سنگ آهن به دلیل یکنواختی آنالیز 
شیمیایی و احیا پذیری بهتر، افزایش راندمان کوره 
بلن��د به می��زان 25 تا 30 درص��د را در پی دارد و 
 همچنین مصرف کک نیز تا میزان 20 درصد کاهش 

می یابد.

قائم مقام وزیر بازرگاني 

حذف مجوزصادرات در برنامه پنجم توسعه

به زودي انجام مي شود
آزاد سازي تعرفه بیمه هاي تکمیلي درمان

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان
آگلومراسیون جدید بیش از 60 میلیارد تومان 

سرمایه جذب کرد

  احضار
7/616 چون آقای احمد خسروی شکایتی علیه آقای سیدعباس حسینیان فرزند سید مهدی مبنی بر 
انتقال منافع مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890830 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز شنبه 89/10/18 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 10113                                          مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
8/227 چون آقاي جالل کمال فرزند کریم شکایتي علیه آقاي قهرمان هزاریان، مجهول المکان مبني 
بر کالهبرداري و فروش مال غیر نسبت به آهن آالت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 89062-

704/2 ک 111 این دادگاه ثبت،  وقت رسیدگي براي روز 1389/10/14 ساعت 12 تا 13 صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب 
یک نوبت در یکي 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 ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10784                                ادیبي- مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومي کیفري اصفهان

تأسیس
9/124 شماره: 3158/ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت آباد سازان یکتا سهامي خاص. شرکت فوق 
در تاریخ 1389/08/16 تحت شماره 42243 و شناسه ملي 10260600203 در این اداره به ثبت رسیده 
و در تاریخ 1389/08/16 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
ش��رکت: طراحي، مش��اوره، نظارت، خدمات مهندسي و اجراي کلیه فعالیت هاي پروژه هاي رشته 
ساختمان، آب، راه و ترابري و تأسیسات و تجهیزات )از جمله ابنیه فلزي و بتني، تولید بتن، سدسازي،  
سازه هاي هیدرولیکي، مخازن،  کانال ها، تصفیه خانه ، پل سازي،  تونل،  آزادراه و بزرگراه، راه هاي ریلي، 
 ایس��تگاه پمپاژ( و فعالیت هاي وابس��ته به آنها- صادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي- اخذ وام و تسهیالت از کلیه ارگان هاي دولتي و 
خصوصي و بستن قرارداد با آنها در راستاي اهداف شرکت- تأمین نیروي انساني موقت متخصص و 
غیرمتخصص- اخذ و اعطاء نمایندگي و مشارکت و سرمایه گذاري با کلیه اشخاص حقیقي یا حقوقي 
و کلیه اموري که به نحوي با موضوع شرکت در ارتباط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان حکیم نظامي- کوچه 
بیژن- پالک 24- طبقه 4. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 
ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي 
شماره 536550510 مورخ 1387/09/12 نزد بانک تجارت شعبه حکیم نظامي پرداخت گردیده است 
و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي علي شکور 
زیارتگاهي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم مهسا شکور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آقاي مهدي گرجي به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي علي شکور زیارتگاهي به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور 
شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري 
مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم محبوبه مدني به عنوان 

بازرس اصلي. 2-8- آقاي علي عبدالهي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 11460/7                        آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
9/126 ش��ماره: 3213/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت پایا نگین اسپادانا سهامي خاص. شرکت 
فوق در تاریخ 1389/08/22 تحت شماره 42293 و شناسه ملي 10260600729 در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 1389/08/22 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به 
ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- 
موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهاي بازرگاني از قبیل صادرات و واردات- خرید و فروش- تولید و 
تهیه و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهیالت از بانکهاي دولتي و خصوصي صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت- شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي- اخذ و اعطاي نمایندگي 
از شرکتهاي دولتي و خصوصي داخلي و خارجي- انجام خدمات مهندسي از قبیل طراحي- نظارت 
و اجرا در زمینه خرید تجهیزات و ماشین آالت- نصب و راه اندازي خطوط تولید محصوالت پلیمري 
و س��دهاي پالستیکي. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان چهارباغ باال- کوي عطاءالملک- کوچه درخشان- پالک 
23. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد 

سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 55/6550/631 
مورخ 1389/08/03 نزد بانک تجارت ش��عبه حکیم نظامي پرداخت گردیده اس��ت و الباقي سرمایه 
در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي عباسعلي اصالني به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم شهین اصالني به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم سمیه 
اصالني به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم سمیه اصالني به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي یک 
نفر از اعضاي هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري 
مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم س��رور فزوه به عنوان 

بازرس اصلي. 2-8- خانم نرگس خاتون کاویاني به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 11512/2                        آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ
9/129 در خصوص تجدیدنظرخواهي  آقاي علي محمد عباسیان به طرفیت علي کورکور و عباس 
پاینده نس��بت به دادنامه 89099703545008540-89/7/11 خواندگان در صورتي که پاسخي دارند 

ظرف ده روز به شعبه 119 جزایي مراجعه و نسخه تجدیدنظرخواهي را دریافت نمایند.
م الف/ 11649                              جزیني- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
9/145 در خصوص پرونده کالسه 89-1122/ 22 خواهان جواد الماسي دادخواستي مبني بر مطالبه به 
طرفیت منصور رئیسي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ 89/10/7 ساعت 
3/20 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه 
ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. 
م الف: 11749 شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
9/147 خانم فاطمه نوروزي شکایتي علیه آقاي خیرمحمد فیضي فرزند فیض محمد مبني بر ترک 
انف��اق مطرح نموده که به کالس��ه 1071/89 ک 107 این ش��عبه ثبت و به وقت روز ش��نبه مورخ 
89/10/25 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با التفات به مجهول المکان بودن نامبرده و به استناد 
ماده 115 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا 
نامبرده فوق در مهلت مقرر در این شعبه واقع در خیابان شهید نیکبخت اصفهان حضور به هم رساند. 

بدیهي است در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضي صادر خواهد نمود.
م الف: 11742                                          مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
9/148 شماره دادنامه: 8909970353401090، شماره پرونده: 8909980359400349، شماره بایگاني 
شعبه: 890623، شاکي: آقاي عبداله محسني پور به نشاني اصفهان میدان سهروردي ابتداي حبیب الهي 
ک جالالن بن اسفر جانیها پ 83، متهم: آقاي شاهپور احمدیان به نشاني مجهول المکان، اتهام: خیانت 

در امانت، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید. 
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهم بنام آقاي شاهپور احمدیان دائر بر خیانت در امانت نسبت به اتومبیل پیکان 
حسب شکایت آقاي عبداله محس��ني پور هونجاني که اعالم کرده است در تاریخ 88/12/23 آقاي 
شاهپور احمدیان یکدستگاه پیکان سواري به شماره پالک 137 ل 19/ ایران 13 به رسم امانت گرفته 
است و برنگردانده است و با عنایت به اظهارات مطلعین و عدم دفاع از سوي متهم بزه انتسابي محرز 
و مسلم میباشد و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسالمي متهم مذکور به تحمل شش ماه حبس 
محک��وم مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف م��دت ده روز پس از ابالغ واقعي قابل واخواهي در 

همین دادگاه مي باشد. 
م الف/ 11743                                    مرادي- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
9/149 شماره دادنامه: 8909970353401059، شماره پرونده: 8709980360001187، شماره بایگاني 
شعبه: 871156، شاکي: آقاي رضا علي خاني به نشاني شاهین شهر خ نظامي فرعي 5 شرقي پ 15، 
متهم: آقاي علیرضا مختاري به نش��اني راننده خودروي پرای��د، اتهام: ایراد صدمه بدني غیرعمدي، 

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح انشاء رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهم بنام آقاي علي مختاري دائر بر ایراد صدمه بدني غیرعمدي بر اثر بي احتیاطي 
در امر رانندگي با وصف فرار از صحنه تصادف حس��ب شکایت مصدوم و گواهي پزشکي قانوني 
و نظریه کارشناس عالي تصادفات که علت تامه تصادف بي احتیاطي از طرف راننده سواري پراید 

به ش��ماره انتظامي 816 س 65/ ایران 13 بلحاظ عبور از چراغ قرمز تش��خیص داده که این نظریه با 
جهات مسلم قضیه مباینتي نداشته و متواري بودن متهم بزه انتسابي محرز و مسلم به مواد 480، 484، 
717 قانون مجازات اسالمي متهم موصوف 1- بابت جراحت دامیه وسط پیشاني دو زخم و یک عدد 
حارصه سمت راست پیشاني و دامیه پلک فوقاني راست و دامیه روي سر در ناحیه گیجگاهي راست 
و دامیه وسط ابروها و حارصه روي نوک بیني و گونه راست در مجموع به سیزده درصد دیه کامل 
2- بابت کبودي اطراف چشم راست به سه هزارم دیه کامل در حق آقاي رضا علیخاني ظرف مدت 
دو سال از تاریخ وقوع تصادف مورخ 1387/3/22 و من باب جنبه عمومي بزه با رعایت بند یک از 
ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بعنوان جزاي نقدي 
در حق دولت محکوم مي گردد و نس��بت به اتهام دیگر متهم که فرار از صحنه تصادف باشد چون 
صدمات وارده جزء موارد مذکور در مادتین 715 و 716 قانون صدرالذکر نبوده لذا مقررات ماده 719 
قان��ون مذکور اعمال نمي گردد. رأي ص��ادره غیابي و ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ واقعي قابل 

واخواهي در همین دادگاه مي باشد. 
م الف/ 11744                                    مرادي- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
9/150 ش��ماره دادنامه: 8909970354201170، ش��ماره پرونده: 8909980354200013، ش��ماره 
بایگاني شعبه: 890425، خواهان: آقاي محمدحسین سهلک با وکالت خانم سمیه ثمین فر به نشاني 
اصفهان شیخ صدوق شمالي روبروي بانک ملت کوچه شهید فیاضي ساختمان وکیل پایه یک طبقه 
3، خوانده:  آقاي رامین قوامي به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه 

ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي محمدحسین سهلک فرزند ابوالفتح بطرفیت آقاي قوامي فرزند منوچهر 
با وکالت خانم سمیه ثمین فر مبني بر مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یکفقره چک به شماره 
32889504 مورخ 89/2/25 بانک صادرات شعبه خیابان سروش به انضمام مطلق خسارات وارده و 
هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل دادگاه با عنایت به محتویات پرونده فتوکپي مصدق چک و گواهي 
عدم پرداخت آن که حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان داشته و خوانده نیز در خصوص دعوي 
مطروحه دفاعي بعمل نیاورده لهذا دادگاه دعوي مزبور را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 
310-313 قانون تجارت و 198-515-519 قانون آیین دادرسي مدني حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسي و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک تا زمان وصول 
که اجراي احکام مکلف به محاسبه آن مي باشد صادر و اعالم مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 11745              وطن خواهان اصفهاني- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
9/151 شماره دادنامه: 8909970353701104، شماره پرونده: 8909980362000884، شماره بایگاني 
شعبه: 890689، شاکي: آقاي تومیک تیموریان به نشاني اصفهان- خ خاقاني کوي رشیدالدین پ 8، 
متهم: آقاي مسعود ضریعي، اتهام: ضرب و جرح عمدي، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده 

ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي مسعود ضریعي مبني بر ایراد ضرب و جرح عمدي با توجه به شکایت شاکي 
و گواهي پزشکي قانوني و اظهارات مطلعان و عدم حضور و دفاع متهم و سایر شواهد و قرائن بزه 
وي را ثابت تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسالمي و با رعایت بند دوم ماده 
3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور را به لحاظ بیم 
تجري وي به پرداخت سه میلیون ریال جریمه نقدي در حق صندوق دولت محکوم مي نماید و از 
جنبه خصوصي جرم مستنداً به مواد 302 و 304 و 367 و 481 و 484 قانون مجازات اسالمي از جهت 
4 عدد کبودي متهم مذکور را به پرداخت شش هزارم دیه کامل و از جهت خراشیدگي در حد حارصه 
سمت راست قفسه سینه به پرداخت نیم درصد دیه کامل در حق تومیک تیموریان ظرف مدت یکسال 
از وقوع جرم محکوم مي نماید و در خصوص جراحات حارصه نواحي ساعد چپ و ساعد راست 
و بازوي راست با توجه به اینکه دلیل کافي از طرف شاکي ارائه نشده است که در حالت منازعه بوده 
است مستنداً به اصل 37 قانون اساسي رأي بر برئت وي صادر و اعالم مي گردد. در قسمت برائت 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان و در 
قسمت محکومیت غیابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و ظرف بیست 

روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 11746                                 نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
9/154 شماره: 10970 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب اطاق و حصار متصل بهم شماره پالک 

320 فرعي از 128- اصلي واقع در هنجن جزء بخش 10 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام خانم مرضیه 
تقي زاده هنجني در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد 
اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 89/10/13 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه 
مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل 
حضور بهم رساند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/9/7

م الف/ 542                                                            شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصي
9/155 ش��ماره 10899 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 511 فرعي از 193 
اصلي واقع در طرقرود جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام محمد احمدي در جریان ثبت 
مي باشد و به علت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینکه به موجب دستور 
اخیر از ماده 15  قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
89/9/29 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و 
صاحبان امالک اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهم رساند. 
ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/9/7
م الف/ 541                                                          شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 
 

مخدوش بودن سند مالكیت
9/157 نظر به اینکه خانم شهال سهائي فرزند حسن با ارائه سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 12860 واقع در فضل آباد دو اصلي بخش یک ثبتي شهرضا مورد ثبت 23606 صفحه 406 دفتر 
193 ادعا نموده است که سند مالکیت مذکور بر اثر آب ریختگي مخدوش و قابل استفاده نمي باشد 
و درخواست سند المثني نموده است لذا دراجراي تبصره 5  ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به مخدوش بودن سند فوق الذکر و درخواست 
صدور سند المثني پالک فوق ازطرف شهال سهائي اعتراض دارد مي بایست ظرف مدت ده روز پس 
از انتش��ار آگهي اعتراض خود را به  ثبت محل ارائه نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د 
سند مالکیت طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. در صورت اعتراض صورت مجلس مبني بر 

اعتراض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي داده مي شود.
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

تأسیس 
9/160 شماره: 3255/ ث89/103 آگهي تأسیس مؤسسه جمعیت سالمت و روان چشم سوم امید. 
مؤسسه فوق در تاریخ 1389/08/24 تحت شماره 2819 و شناسه ملي 10260601067 در این اداره 
به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/08/24 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. موضوع مؤسسه: خدمات مشاوره و 
راهنمایي در زمینه روانشناسي و فعالیت در جهت ارتقاء سالمت روان.  مدت مؤسسه: از تاریخ ثبت 
به مدت سه سال.  مرکز اصلي مؤسسه: 1-3- استان اصفهان شهر اصفهان بهزیستي شهرستان شاهین 
شهر 4- سرمایه مؤسسه: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد.  اولین مدیران مؤسسه: 1-5- خانم سمانه 
میرزاآقاجاني به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم لیال شاه رجبیان به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره. 3-5- خانم زینب ش��اه رجبیان به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم محبوبه احمدپور 
ساماني به سمت عضو هیئت مدیره. 5-5- خانم محبوبه نظري جزي به سمت عضو هیئت مدیره. 
6-5- خانم الهه زرکي به سمت عضو هیئت مدیره. 7-5- خانم نرگس شاه رجبیان به سمت خزانه 
دار. 8-5- خانم زینب شاه رجبیان به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات مؤسسه با امضاي رئیس هیأت مدیره و با مهر مؤسسه 

معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
م الف: 11719/1                        آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
9/163 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 89-890 خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد 
دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفیت 1- سعید سعیدي 2- زهره شارقي تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگي براي روز یکشنبه مورخ 89/9/28 ساعت 16/15 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و 

تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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روزنامهاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،ورزشی

تا کنون از بازی های 
کامپیوتری خشن 
و اکشن انتقادات 
زیادی شده است، 

چرا که باعث از 
دست رفتن تمرکز 

حواس کودکان 
شده و آن ها 

را به رفتارهای 
خشونت آمیز تشویق 

می کند اما نتیجه 
تحقیقات چیز دیگری 

را نشان می دهد.

عضو مرک��ز ملی مطالعات اعتی��اد گفت: فرزندان 
خانواده های اس��تبدادی و خانواده هایی که دغدغه 
پیش��گیری از اعتیاد فرزندانش��ان را ندارند و برای 
این کار آموزش نمی بینند، بیش��تر در معرض خطر 

اعتیاد قرار دارند. 
هومن نارنجی ها در گفتگو با  فارس اظهار داشت: 
دانش عمومی خانواده ها در مورد پیشگیری بسیار 
ضعیف اس��ت و متأس��فانه در اولویت خانواده ها 
نیست. یعنی خانواده ها به همه چیز از جمله درس 
و ورزش فرزن��دان اهمیت می دهن��د اما از حوزه 
پیش��گیری از اعتی��اد مغفول می مانن��د. وی افزود: 
متأس��فانه به خاطر عدم آگاهی والدین از مس��ائل 
مربوط به پیش��گیری از اعتیاد ش��اهد ورود برخی 
جوانان به دام اعتیاد هستیم چرا که خانواده ها فکر 
می کنند مرگ برای همسایه است و فرزندشان هیچ 
گاه گرفت��ار این دام نمی ش��ود. نارنجی ها تصریح 

ک��رد: خانواده ای که فرزندش را واکس��ن فرهنگی 
نزده اس��ت چطور توقع دارد فرزن��دش در مقابل 

مسائل اعتیاد عملکرد صحیحی داشته باشد. 
بعضی خانواده ها فکر می کنند همین  که فرزندشان 
درس��خوان و ورزشکار اس��ت خود به خود علیه 

اعتیاد واکسینه می شود. گر چه این تفکر در مواردی 
ممکن اس��ت درست باش��د اما احتمال اعتیاد این 
فرزندان نیز هیچگاه صفر نمی شود و اینجاست که 
خانواده بای��د دغدغه خود را باال ببرند. وی اضافه 
کرد: واکس��ن این افراد ضعیف تر است و با اندک 
واکسن فرهنگی مصون می مانند اما اگر خانواده ها 
به موضوع پیش��گیری از اعتیاد به��ا ندهند کار به 
جایی می رس��د که فرزندش��ان در 45 سالگی خطا 
می کن��د یا در 50 س��الگی با این م��واد تماس پیدا 
کرده و گرفتار آن می ش��ود. این کارش��ناس اعتیاد 
خاطر نش��ان کرد: دقت به خانواده ها باید به سمتی 
برود ک��ه آگاهی بیش��تری از حوزه اعتیاد داش��ته 
باش��ند و باید به نوعی دغدغه خانواده ها ش��وند. 
البته خانواده هایی که در آنها تشنج، دعوا و استبداد 
وج��ود دارد و پدر و مادر صبح تا ش��ب س��رکار 

هستند فرزندانشان بیشتر در خطر اعتیاد هستند.

جوان و خانواده

بعضی مواقع کج خلقی ها و سرکشی های 
فرزندانی که خویش��تن دار نیستند، حتی 
صبورتری��ن والدی��ن را ه��م آزار داده و 
باعث می ش��ود که از کوره در بروند. چه 
برای خرید به یک فروش��گاه شلوغ رفته 
باش��ید، چه با خانواده به تعطیالت و چه 
در خانه باش��ید، این رفتارها می توانند به 
ش��دت شما را مغشوش و نا امید کنند. اما 
اگر به فرزندان، خویشتن داری را آموخته 
و به آنه��ا بیاموزید که بجای واکنش های 
ناگهانی و بدون فکر، رفتارهای خود را در 
موقعیت های مختلف کنت��رل کنند، اداره 
کردن ای��ن ناهنجاری ها کمی آس��ان تر 
خواهد ب��ود. با تمرین خویش��تن داری، 
فرزندان ت��ان ی��اد می گیرند ک��ه چطور 
تصمیم��ات مناس��بی اتخاذ ک��رده و در 
موقعیت های اس��ترس زا واکنش نش��ان 
دهن��د تا با نتیجه مثبتی در زندگی روبه رو 
گردند. برای مثال اگر به فرزند خود بگوئید 
که تا بعد از ش��ام از بستنی خبری نیست، 
ممکن اس��ت او با گری��ه، التماس و حتی 
جی��غ زدن بخواهد ش��ما را مجاب کند. 
اگر ح��س خویش��تن داری در فرزندتان 
وجود داشته باشد، خواهد سنجید که این 
رفتارهای ناهنجار شاید موجب شود حتی 
بعد از ش��ام هم به او بس��تنی ندهید؛ پس 
با صبر بیش��تری انتظار بستنی بعد از شام 
را می کش��د. چطور می توانی��د فرزندان 
خود را در یادگیری خویشتن داری یاری 
کنید؟ در اینجا با توجه به س��نین فرزندان 
توصیه هایی مطرح شده است که می تواند 

شما را در این امر کمک کند:
ت��ا 2 س��الگی: نوزادان و ک��ودکان نوپا 
مرتب نا امید می شوند، زیرا فاصله زیادی 
بین کارهایی ک��ه می خواهند انجام دهند 
و کارهای��ی که قادر به انجام آنها هس��تند 
 وجود دارد. آنها اغل��ب در واکنش به این 
نا امیدی ها رفتارهای ناهنجار و آزار دهنده 
از خود بروز می دهند. البته ش��اید بتوانید 
با س��ر گرم کردنشان با اس��باب بازی ها 
ی��ا کارهای دیگ��ر از گریه ه��ا و جیغ ها 
جلوگیری کنید. تا زمان��ی که فرزندتان 2 
ساله است، برای جلوگیری از کارهای آزار 
دهنده او شاید بهتر باشد از یک وقفه کوتاه 
استفاده کنید )این وقفه می تواند برای یک 
یا دو دقیقه روی صندلی آشپزخانه یا پایین 
پله ها باشد( تا به کودک خود نشان دهید 

این حرکت نتیجه رفتار اوست. درضمن، 
این وقفه ها به کودک شما می آموزد که در 
این مواقع بهتر است کمی تنها باشد تا اینکه 
گریه کردن و جیغ کشیدن را از سر بگیرد.

3 تا 5 س��الگی: در این سنین نیز شاید 
از وقفه های فوق استفاده شود، اما بهتر آن 
است که به محض اینکه بچه آرام گرفت 
ای��ن وقفه را تم��ام کنید. ای��ن کار روش 
مؤثری در تش��ویق فرزندتان به باال بردن 
خویشتن داری است. همچنین می توانید 
از فرزندان ت��ان به خاطر از دس��ت ندادن 
کنترل خویش در شرایط سخت و نا امید 
کننده تقدیر به عم��ل آورید. هنگامی که 
فرزندتان کنترل خود را از دست می دهد، 
به جای اینکه ش��ما هم کنت��رل خود را از 
دس��ت بدهید، ب��ا خوبی ب��ه او بفهمانید 
که فریاد کش��یدن، گری��ه و زاری کردن و 
کوباندن در، رفتارهایی غیر قابل قبول بوده 

و عواقبی برای او در پی خواهد داشت.
6 ت��ا 9 س��الگی: وقت��ی فرزندتان به 
مدرسه برود، دیگر می تواند پیامد اعمال، 
تنبیه و تشویق را تشخیص دهد و به همین 
ترتیب در رفتارهای ب��د و خوب قدرت 
انتخ��اب دارد. این مطل��ب را باید به آنها 
بیاموزید که گاه��ی اطاعت نمودن و فکر 
کردن درباره موقعیتی که در آن قرار دارند 
بهتر از واکنش نشان دادن سریع است. البته 
بد نیست که به فرزندتان سفارش کنید در 
مواقعی که ممکن اس��ت کنترل خود را از 
دست بدهد از مهلکه دور شود تا آرامش 

را دوباره به دست آورد.
10 تا 12 سالگی: بچه ها در این سنین 

بهتر احساس های خود را درک می کنند. به 
آنها بیاموزید درباره موقعیت هایی که ممکن 
است منجر به از دست دادن کنترل در آنها 
ش��ود فکر کرده و س��پس آنها را تحلیل 
کنند. برای آنها توضیح دهید موقعیتی که 
در ابتدا ممکن اس��ت عذاب آور باشد، تا 
پایان اینگونه باقی نمی ماند و شرایط بهتر 
خواهد شد. از فرزند خود بخواهید قبل از 
واکنش نشان دادن به یک موقعیت خاص 

تفکر کند.
13 ت��ا 17 س��الگی: بچه ه��ا در این 
مقطع س��نی قادر به کنت��رل تمامی اعمال 
خود هستند؛ اما باید به آنها یاد آوری کنید 
درباره عواقب طوالنی مدت کارهای خود 
اندیشه کنند. از نوجوان خود بخواهید که 
قبل از هر گونه واکنش��ی خوب فکر کند. 
همچنین وی را تشویق کنید تا در شرایط 
سخت با شما صحبت کند تا اینکه کنترلش 
را از دس��ت داده، در را محکم بکوبد و یا 
فریاد بزند. شاید بهتر باشد که در این سنین 
با محروم کردن او از برخی امتیازات، او را 
به حفظ کنترل تأدیب کنید. این مفهوم را به 
او القا کنید که خویشتن داری یک مهارت 

مهم است. 
وقتی ک��ه فرزندان کنترل خود را 
از دس��ت می دهند باید چه کرد؟ 
نش��ان دادن راه ه��ای مناس��ب در مقابل 
موقعیت های اس��ترس زا ب��ه فرزندان و 
آوردن مصداق های خوب��ی برای آنها، از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. با اینکه در 
برخی مواقع دشوار است، اما از داد کشیدن 
بر سر فرزندان خودداری کنید؛ در عوض 

در برخورد با آنها قاطع و صریح باشید.
راه های برقراری پیوندهای عاطفی 

بین کودک و والدین
هنگامی ک��ه فرزندتان کنترل خ��ود را از 
دس��ت می دهد، به جای اینکه ش��ما هم 
کنترل خود را از دست بدهید، با خوبی به 
او بفهمانید که فریاد کشیدن، گریه و زاری 
ک��ردن و کوباندن در، رفتارهایی غیر قابل 
قبول بوده و عواقبی برای او در پی خواهد 
داشت. به آرامی و متانت این عواقب )که 
ممکن اس��ت گرفتن امتیازی از وی باشد، 
به عنوان مثال از دست دادن کامپیوترش( 
را برای او شرح دهید. اگر فرزندتان برای 
به دس��ت آوردن چیزهایی که می خواهد 
گاهی اوقات از قه��ر کردن، گریه و فریاد 
اس��تفاده می کند، ب��ه او بیاموزید که این، 
راه مؤثری برای رسیدن به خواسته هایش 
نیس��ت. برای مثال اگ��ر فرزندتان در یک 
فروش��گاه برای خرید آب نبات شروع به 
گریه و زاری کرد، ش��ما ب��ا نخریدن آن، 
ع��الوه بر اینکه ب��رای او دلی��ل نخریدن 
را توضی��ح داده اید، به ظاهر به او نش��ان 
می دهید که رفتارش غیر قابل قبول بوده 
و تأثیری ن��دارد. اگر فرزندتان دائم کنترل 
خود را از دس��ت داده، رفتارهای مجادله 
آمیز، غیر اجتماعی ی��ا بدون فکر از خود 
بروز می دهد و کج خلقی اش بیش��تر از 
ده دقیقه به یک شکل طول می کشد، شاید 
بهتر باش��د موضوع را با یک روان شناس 
مطرح کنید. برای بچه هایی که در س��نین 
دبستان هس��تند، اگر این کج خلقی ها با 
یکی از رفتارهای زیر همراه بود، بهتر است 

با روان شناس مشورت کنید:
بی قراری،  عمل بدون تفکر )واکنش های 
آنی(، سرکش��ی، اختالل در تمرکز، عزت 

نفس پایین، کاهش عملکرد در مدرسه.
 ع��الوه ب��ر این ه��ا، صحبت ب��ا معلمان 
فرزندت��ان درباره وضعی��ت کالس ها و 
رفتاره��ای او در کالس می توان��د مفید 
باشد. ش��ما می بایست بر اعمال خود نیز 
نظارت ک��رده و ببینید که آیا در عمل هم 
می توانی��د در موقعیت های پر اضطراب 
خویش��تن دار باش��ید. اگر نمی توانید در 
ای��ن موقعیت ها خود را کنت��رل کنید، از 
مشاور خانوادگی خود سئوال کنید که آیا 
جلسه های مشاوره می تواند شما را در این 

زمینه کمک کند یا خیر.

بازی های کامپیوتری اکشن و استراتژیک 
می توان��د ب��ه انس��ان ها ب��رای انتخاب 
تصمیم درس��ت در مواقع بحرانی کمک 
کند. به گزارش س��المت نی��وز تا کنون 
از بازی های کامپیوتری خش��ن و اکشن 

ش��ده  زیادی  انتق��ادات 
باعث  ک��ه  چرا  اس��ت، 
از دس��ت رفت��ن تمرکز 
ش��ده  کودکان  ح��واس 
و آن ها را ب��ه رفتارهای 
تش��ویق  خش��ونت آمیز 

می کند.
اما نتیجه آخرین تحقیقات 
افرادی که  نشان می دهد 
جنگی  اکشن،  بازی های 
 و اس��تراتژی�ک مانن���د
call of duty را انتخاب 
دارای  می کنن��د  بازی  و 
قابلیت های��ی قوی ت��ری 
نسبت به دیگران هستند. 
این بازی ها به انس��ان ها 
کم��ک می کنن��د بتوانند 
روی اطالعات تصویری 
متمرکز ش��وند و از کنار 

اطالع��ات نامربوط و غی��ر مرتبط عبور 
کنند. به این ترتیب افرادی که این بازی ها 
را انج��ام می دهند می توانند از میان انبوه 
جمعیت چه��ره یکی از دوس��تان خود 
را شناس��ایی کنند و از می��ان خودروها 

در یک خیابان ش��لوغ به راحتی مس��یر 
 خود را پی��دا کرده و ب��ه راه خود ادامه 

دهند. 
دکتر دافن باولیر از دانش��گاه روچس��تر 
تحقیقات��ی انج��ام داد تا اث��ر بازی های 
در  را  کامپیوت��ری 
مغز  توانایی  افزای��ش 
اطالعات  پردازش  در 
تصویری بررسی کند. 
مطالعات  ای��ن  نتیجه 
نش��ان داد افرادی که 
بازی ه��ای کامپیوتری 
انج����ام م�ی دهن���د 
نس��بت ب��ه دیگ��ران 
بینایی  در تس��ت های 
و تحلی��ل اطالع��ات 
تصوی��ری ب��ه مراتب 
بهت��ر عم��ل می کنند. 
اما بررسی های بیش تر 
نش��ان می ده��د فقط 
س��رعت  با  بازی های 
ب��اال و اکش��ن باعث 
توانایی ها  این  تقویت 

در انسان می شود. 
ای��ن بازی ها باع��ث می ش��ود بازیکنان 
مجب��ور ش��وند ب��ه س��رعت اطالعات 
تصوی��ری را تجزی��ه و تحلی��ل کنند و 
پاسخ مناسب را بسته به موقعیت بدهند. 
بج��ورن هاب��رت واالندر در ای��ن باره 

گفت: همان طور که رانندگان باید توجه 
خود را به جاده، دیگر خودروها و موانع 
متمرکز کنند، در بازی های مدرن امروزی 
نیز بازیکنان باید همی��ن کارها را انجام 

دهن��د. در ای��ن بازی ها، 
بازیکن��ان در حال��ی که 
باید س��عی کنند خود را 
از آس��یب دش��من ها در 
ام��ان ن��گاه دارن��د و با 
س��رعت از کنار اش��یا و 
هدف  بگذرن��د،  موان��ع 
گیری  کنند و دش��منان را 
مختلف  موقعیت های  در 
این  به  شناسایی می کنند. 
ترتی��ب می ت��وان از این 
بازی ها در آموزش نظامی 
و حت��ی درم��ان برخ��ی 
تنبلی  مانن��د  بیماری ه��ا 
چشم استفاده کرد. شاون 
گری��ن در این باره گفت: 
افرادی  ترتی��ب  ای��ن  به 
توانایی ه��ای  نی��از  ک��ه 
فوق الع��اده دارن��د، مانند 
می توانند  جنگی  خلبانان 
با استفاده از این بازی ها، 

مهارت های خود را به طرز فوق العاده ای 
تقویت کنن��د. این توانایی ها به انس��ان 
کم��ک می کنند در مواق��ع بحرانی برای 
مثال در پشت فرمان با یک عکس العمل 

رانندگ��ی  تص��ادف  ی��ک  از  مناس��ب 
اجتن��اب کنن��د. چندی پی��ش محققان 
دانش��گاه روچس��تر با انج��ام مطالعاتی 
متوج��ه ش��دند کودکانی ک��ه بازی های 
کامپیوت��ری انج��ام می ده��د 
قدرت تفک��ر و تصمیم گیری 
هماهنگی  و  دارند  سریع تری 
بیش ت��ری بی��ن دس��ت ها و 
وج��ود  آن ه��ا   چش��م های 

دارد. 
دکت��ر ماتی��و دای در این باره 
گفت: ب��ا وج��ود بحث های 
زی��ادی ک��ه در م��ورد ضرر 
کامپیوتری وجود  بازی ه��ای 
دارد و بس��یاری اعتقاد دارند 
کاهش  باع��ث  بازی ها  ای��ن 
میزان فعالی��ت بدنی کودکان 
در خارج از خانه و ش��رکت 
جمع����ی  فعالیت ه��ای  در 
می شود، اما آخرین تحقیقات 
ما نش��ان می دهد کودکانی که 
می کنند  کامپیوتری  بازی های 
نس��بت ب��ه دیگ��ر ک��ودکان 
واکن��ش س��ریع تری دارند و 
آن ها  تصمیم گی��ری  ق��درت 
بیش تر اس��ت. هم چنین این کودکان در 
امتحاناتی که نیاز به تجزیه و تحلیل سه 
بع��دی دارد نیز نتیجه بهتری نس��بت به 

دیگران دریافت می کنند.

عزیزم اگر صبر کنی...

خویشتن داری را به فرزندان خود آموزش دهیم

و  رفت��اری  عل��وم  متخص��ص  ی��ک 
آسیب ش��ناس اجتماع��ی با بی��ان اینکه 
در  م��رد  از  زن  ب��ودن  کوچک ت��ر 
ازدواج ی��ک باور س��نتی اس��ت گفت: 
در  پس��ر  از  دخت��ر  ب��ودن  بزرگ ت��ر 
 ازدواج ت��ا 4 س��ال نیز مش��کلی ایجاد 

نمی کند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس مجید ابه��ری در 
خص��وص وضعی��ت ازدواج جوانان و 
مش��کالت آنان اظهار داش��ت: در نیمه 
اول س��ال جاری 6 درص��د کاهش آمار 
ازدواج و 4 درص��د افزایش آمار طالق 

داشته ایم. 
همس��ن گزینی  خص�����وص  در  وی 
در ازدواج اف��زود: ب��ا افزای��ش س��طح 
تحصی��الت دخت��ران، کاهش اش��تغال 
پس��ران، تورم اقتص��ادی و ب��اال رفتن 
توقع��ات م��ادی، کاهش آم��ار ازدواج 
 ب��ه عن��وان ی��ک حقیق��ت خودنمایی 

می کند. 
اما این حقیقت ک��ه دختران در ازدواج 
باید کوچک تر از پسران باشند می تواند 
 یک��ی از دالی��ل کاه��ش آم��ار ازدواج 

باشد. 
مش��اور کمیس��یون اجتماع��ی مجلس 
ب��ا بیان اینک��ه بزرگ تر ب��ودن دختر از 
پس��ر در ازدواج تا 4 س��ال نیز مشکلی 
ایج��اد نمی کند، گف��ت: در صورتی که 
س��ایر توافق ها و تفاهم ه��ای فرهنگی، 
اخالق��ی، تحصیل��ی و فیزیک��ی وجود 
داشته باش��د هم س��ن بودن ی��ا بزرگ تر 
ب��ودن دختر از پس��ر مانعی ن��دارد اما 
اختالف بیش از 4 سال ممکن است در 

 زندگی آینده زوجین تأثیر منفی داش��ته 
باشد. 

وی با اشاره به اینکه کوچک تر بودن زن 
از مرد در ازدواج یک باور س��نتی است 
و ریش��ه علمی و عقلی ندارد، ادامه داد: 
جوانان باید در صورت تحقق ش��رایط 
 دیگ��ر، از این نکت��ه به س��ادگی عبور 

کنند.
ابهری در ادامه تصریح کرد: مخالفت های 
غی��ر منطقی والدین نی��ز از علل کاهش 

ازدواج هاست.
 گاه��ی اوقات در برخ��ی از خانواده ها 
ش��اهد هس��تیم که عدم ازدواج خواهر 
و برادر بزرگ تر مان��ع ازدواج فرزندان 
بعدی می ش��ود؛ این مس��أله یک سنت 
غلط است که باید تغییر کند و خانواده ها 
در صورت تمایل جوانش��ان به ازدواج 
 نبای��د به این بهانه مان��ع از ازدواج آنان 

شوند. 
ب��ه  اجتماع��ی  آسیب ش��ناس  ای��ن 
پیونده��ای غلط خون ب��س در برخی از 
شهرس��تان ها اش��اره کرد و بیان داشت: 
اختالف ه��ای فامیلی، قهر و دش��منی ها 
نبای��د مانع خوش��بختی جوانان ش��ود؛ 
دادن  پای��ان  ب��رای  ازدواج های��ی ک��ه 
ب��ه دش��منی و خونریزی ه��ای فامیلی 
صورت می گیرد ب��ه طور معمول بدون 
هی��چ عالقه و تفاهم��ی اتفاق می افتد و 
 یک سنت اش��تباه است که باید منسوخ 

شود. 
وی ادامه داد: این مسأله که دختری باید 
بنشیند تا به خواس��تگاری اش بیایند نیز 
یک باور غلط س��نتی است اگر دختری 
خود را شایسته همسری یک پسر ببیند 
چه اشکال دارد که به او پیشنهاد ازدواج 
دهد؛ ام��ا در حال حاض��ر اگر دختری 
چنین پیشنهادی دهد با نگاهی عجیب، 
او را سبکس��ر قلمداد می کنند در حالی 
که برخی از دختران نه اهل مهمانی  و نه 
حضور در معابر هس��تند و اگر بخواهند 
به انتظار بنش��ینند شاید عمرشان کفاف 
این انتظار را ندهد بنابراین رسانه ها، به 
خصوص صدا و سیما و خانواده ها باید 
در جه��ت تغییر این ط��رز فکر حرکت 

کنند.

مدیر گروه زنان و زایمان دانش��گاه علوم 
پزش��کی تهران گفت: سرطان کولون پس 
از سرطان سینه شایع ترین سرطان در میان 
زنان است و پس از آن سرطان های سیستم 
ژنیتال شیوع زیادی دارند. وی در خصوص 
ضرورت تحت پوشش قرار گرفتن درمان 
نازای��ی تأکید ک��رد: نازایی ی��ک بیماری 
محسوب می شود و باید با آن به شیوه های 
خاص خود برخورد شود. البته تالش هایی 
ب��رای تحت بیمه قرار گرفتن نازایی انجام 
ش��ده اس��ت و امیدواریم الپاراسکوپی و 
داروه��ای مورد اس��تفاده ب��رای تحریک 
تخم گذاری تحت پوشش بیمه قرار گیرد 
چرا که این داروها هزینه های زیادی را برای 
بیماران در پی دارد و برخی از خانواده ها به 
علت نداش��تن بودج��ه الزم، نابارور باقی 
می مانن��د و زندگی آنها ب��ه جدایی ختم 
می شود. بنابراین اگر طرفدار نظام سالمت 
هس��تیم باید در زمینه تحت پوشش قرار 
گرفتن درمان نازای��ی تالش کنیم چرا که 
سالمت خانواده سالمت اجتماع را در پی 
دارد. وی درباره تفاوت هزینه س��زارین و 
زایمان طبیعی گفت: در حال حاضر تعرفه 
س��زارین و زایمان طبیعی فاصله زیادی با 
یکدیگر ندارن��د. بنابراین نمی توان انگیزه 
مالی پزش��کان را علت افزایش س��زارین 
دانس��ت. مدرس گیالنی اضافه کرد: بیمار 
سزارین شده س��ریع تر یک نوزاد سالم را 
تحوی��ل می گیرد عالوه بر آن در این عمل 
فراز و نشیب های زایمان طبیعی و استرس 
پزشک حذف می شود بنابراین این عمل 

افزایش پیدا کرده است. وی با اظهار تأسف 
از برخورد بیماران با پزشکان زنان و زایمان 
اظهار کرد: متأس��فانه با ایجاد کوچکترین 
مش��کل در زایمان بیماران سریع گله مند 
می ش��وند و ب��ه مراجع قضایی ش��کایت 
می کنند. مراجع قضایی نیز از پزشک درباره 
علت انجام ندادن زودتر س��زارین پرسش 
می کنند در نتیجه به تدریج پزشکان نیز به 
انجام عمل س��زارین رغبت بیشتری نشان 
می دهند. البته بیش��تر از پزش��کان بیماران 
خواهان انجام این عمل هستند. وی افزود: 
ترس از درد زایمان بیش��ترین دلیل تمایل 
زنان باردار به انجام عمل سزارین است در 
این شرایط تنها راه افزایش زایمان طبیعی 
رواج زایمان های بی درد است که این کار 
ب��ا روش های مختلف مانند بی حس��ی و 
تزریق دارو انجام می شود. در ایران حدود 
4-5 مرکز درمانی با این روش، سزارین را 
انجام می دهند البته در روش زایمان بی درد 
حضور متخصص بیهوش��ی الزامی است. 
مدرس گیالنی با اش��اره به گ��روه زنان و 
زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار 
کرد: این دانشگاه تنها دانشگاهی است که 
س��ه رشته فلوش��یپی آنکولوژی، نازایی و 
پریناتولوژی را راه اندازی کرده است البته 
در کشورهای دیگر فلوشیپ الپاراسکوپی 
و اورولوژی زنان وجود دارد و ما با تالش 
فراوان رشته اورولوژی زنان را در وزارت 
بهداش��ت به تصویب نهایی رسانده ایم و 
امتحان فلوشیپی آن از سال جاری برگزار 

می شود.

نوزادان مادرانی که در دوره بارداری سیگار 
می کشیده اند بیش از دیگران در خطر ابتال 
به سندروم مرگ ناگهانی نوزاد قرار دارند.
به گزارش س��المت نیوز س��ندروم مرگ 
ناگهانی نوزادان مهم ترین عامل مرگ و میر 
در اولین س��ال زندگی نوزادان است و در 
حال حاضر محقق��ان با انجام مطالعه های 
گس��ترده رابطه بین این بیماری و سیگار 
کشیدن مادران در دوران بارداری را کشف 
کردند.مطالع��ات نش��ان می دهد س��یگار 
کش��یدن مادران در حین بارداری، احتمال 
ابتال به بیماری  س��ندروم م��رگ زودرس 
را بی��ن 2 تا 5 برابر افزای��ش می دهد و از 
مهم ترین عوامل تولد نوزادان نارس است. 
تولد پیش از موعد کودکان نیز یکی دیگر 
از عوامل مرگ و میر آن ها در روزهای اولیه 

پس از تولد است. قرار گرفتن در معرض 
دود سیگار و مواد شیمیایی موجود در آن 
در رحم مادر خطر زیادی برای س��المت 
جنی��ن در حال رش��د دارد. محققان مرکز 
پزشکی بیمارستان کودکان سینسیناتی در 
اوهایو به ش��واهد مهمی در مورد اثر دود 
سیگار روی نوزادان دست پیدا کردند. آن ها 
متوجه ش��دند دود سیگار در رحم الگوی 
نفس کش��یدن را تغییر می ده��د. نوزادانی 
ک��ه مادر آن ه��ا در حین بارداری س��یگار 
می کش��د دچار وقفه های تنفسی می شوند 
که از آن با عنوان آپنه نوزادان یاد می شود. 
نرس��یدن اکسیژن کافی به مغز کودکان هم  
چنین ممکن اس��ت روی قسمت هایی از 
مغز ن��وزادان اثر بگذارد که در نتیجه آن ها 

سخت تر از خواب بیدار می شوند. 

هزینه های سنگین درمان ناباروری 
به جدایی برخی زوجین می انجامد

مادران سیگاری 
منتظر مرگ ناگهانی نوزادان خود باشند

هم سن یا بزرگ تر بودن دختر از پسر 
نام فارسی: دراسنا )خون سیاوشان(مانعی در ازدواج ایجاد نمی کند

Dracaena Fragrans :نام علمی
Liliaceae :نام تیره

Dragon tree :نام انگلیسی
 خصوصیت ه��ا: همیش��ه س��بز، ارتف��اع بی��ن

30 سانتیمتر تا 2 متر و از سایر دراسناها مقاوم تر 
است. برگ هایش بلند و باریک با رگه های قرمز 
رنگ و س��اقه هایی بلند و پیچیده می باش��د. با 
قطع جوانه انتهایی جوانه های جانبی ش��روع به 

رشد می کند.
نور: محل پر نور اما غیر مستقیم

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

آبیاری: تابس��تان هفته ای 2 بار و در زمس��تان 
هفته ای یک بار

گیاه تحمل خش��کی را ن��دارد، بنابراین زهکش 
گلدان را همیشه بازدید کنید.

غبارپاشی: هفته ای 3-2 بار با آب ولرم
خاک: پیت با خاک لیمون و خاک دراسنا ترکیبی 
از یک قس��مت خاک سبک لوسی و یک قسمت 

کود دامی پوسیده
ک��ود دهی: هر 2 هفته یک ب��ار با کود محلول 

مخصوص گیاهان زینتی
ازدیاد: از اواس��ط تا اواخر به��ار یا اوایل پاییز 
گرفتن قلمه به طول 15-10 س��انتیمتر، کاش��ت 
بذر در دمای 30 درجه، خوابانیدن ش��اخه ها در 
بهار )در طول تابستان از تکثیر خودداری کنید.(

عوارض و درمان: انتهای س��اقه پوس��یده در 
هوای س��رد و خش��ک اس��ت. برگ ه��ا پژمرده 
می ش��وند ک��ه در اث��ر کمبود برگ ه��ای جوان 
ریز بوده و رش��د کندی دارند ک��ه در اثر تغذیه 
مصنوعی اس��ت. لکه س��وخته در برگ ها در اثر 

تابش مستقیم آفتاب است. 
حاش��یه برگ ه��ای زیری��ن زرد و ن��وک آنه��ا 
قهوه ای می ش��ود که در اثر هوای گرم و کمبود 
آب اس��ت. برگ ه��ای زیرین س��بز ب��وده ولی 
 می ریزند ک��ه در اثر تغییر درج��ه حرارت اتاق 

است. 
ایجاد لکه های برگ از نش��انه های مس��مومیت با 
فلوراید اس��ت که در اثر اس��تفاده از کود س��وپر 
فس��فات، آب، پرلی��ت و بعض��ی پیت ه��ا رخ 

می دهد.
نکت��ه: گیاه��ی را انتخ��اب نمایید ک��ه حداقل 
3 م��اه از آخرین تعویض آن گذش��ته و ریش��ه 
پ��ر باش��د. هر س��ال گل��دان را تعوی��ض کنید 
 حت��ی می توانی��د خ��اک س��طحی را نیز عوض 

کنید.

مواد الزم برای 4 تا 6 نفر:
عدس: 200 گرم

بلغور گندم: 200 گرم
پیاز داغ: 2 قاشق غذاخوری

سیب  زمینی: یک عدد
نمک، فلفل، زردچوبه: به میزان الزم
نعنا داغ برای تزیین: به میزان الزم

طرز تهیه: عدس و بلغور را با 2 لیتر آب روی 
حرارت قرار دهید تا پخته شود. سپس زردچوبه 
را با مقداری روغ��ن روی حرارت قرار دهید و 
فلفل و پیاز داغ را به آن اضافه  کرده، به صورت 
داغ در آش در ح��ال جوش بریزید. بعد از چند 
جوش مقداری نمک اضافه کنید. س��پس س��یب 
 زمینی را به ص��ورت نگینی خرد کنید و در آش 
بریزید تا پخته ش��ود. بع��د از آن که آش پخته و 
لعاب دار ش��د، آن را در ظرف کش��یده روی آن 

نعنا داغ بریزید و با لیموترش تازه سرو کنید.
انرژی کل: 1700 کیلوکالری

دراسنا )خون سیاوشان(

آش عدس بلغور )سنندج(

گلخندنقطه

پیشبند
فرزندان خانواده های مستبد بيشتر در معرض اعتياد هستند

بازی های کامپيوتری به تصميم گيری درست کمك می کنند

شبکه های ماهواره ای 
قبح طالق را از بین برده اند

سید جواد زمانی س��خنگوی کمیسیون اجتماعی 
معتقد اس��ت که قبح طالق از بین رفته اس��ت و 
با لهجه ش��یرینی اش می گوید: االن تا میگی ته 
خیار تلخ اس��ت خانم یا آق��ا می گوید من رفتم 
خونه پ��درم. به گزارش س��المت نیوز او معتقد 
اس��ت که یک��ی از دالی��ل مهم  ب��اال رفتن آمار 
ط��الق در جامعه باال رفتن قبح طالق اس��ت که 
در کن��ار تأثیرهای ش��بکه های ماهواره ای به اوج 
خود رسیده اس��ت. او ماهواره را بیشتر به روی  
انتخاب های نادرست جوانان تأثیرگذار می داند 
ک��ه منجر به طالق می ش��ود و مش��کل بزرگ و 
اساس��ی بعدی بیکاری اس��ت. او می گوید: هر 
کجای آسیب های اجتماعی را رصد می کنی به 
بیکاری می رس��یم و معتقد است با رفع مشکل 
اقتصادی بس��یاری از آس��یب های اجتماعی هم 

کاهش پیدا می کند
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حمیدرضا یوسفی: 
خوشحالم که 
گلزنی کردم

محمدطاهری:
بچه ها سنگ تمام 
گذاشتند

زاینده رود
س��رمربی تیم فوتس��ال فیروز صفه پ��س از برد 4 بر 3 
مقاب��ل ماهان گف��ت: بازی جذاب و خوبی ب��ود، هر دو تیم 
جوانمردانه و به دور از حاش��یه مسابقه دادند که ما در نهایت 

پیروز این میدان شدیم.
علیرضا افضل ادامه داد: در تیم فیروز صفه، حس��ین عظیمی 
)گل��ر تیم( یک��ی از بهتری��ن بازی های خ��ود را به نمایش 
گذاشت و در تیم حریف نیز حسین طیبی در جمع ماهانی ها 

شاخص میدان بود.
وی افزود: با این برد ثابت کردیم که فوتس��ال اصفهان هنوز 
زنده است و مسئوالن باید فکری برای این رشته ورزشی در 

سطح استان کنند.
افضل تصریح کرد: هفته آینده در ش��هر اهواز باید به مصاف 
ملی حف��اری برویم که بازیکنان این تیم ج��وان، با انگیزه و 
تکنیکی هس��تند و م��ن برای اینکه به ق��ول خودم عمل کنم 
)کس��ب یکی از سکوهای اول تا سوم جدول رده بندی( باید 

این تیم را نیز از پیش رو برداریم.

زاینده رود
در دی��دار دو تیم فوتس��ال فی��روز صفه و ف��والد ماهان 
 ک��ه با حس��اب 4 ب��ر 3 به س��ود فیروز صف��ه پای��ان یافت؛ 
حمیدرضا یوسفی یکی از گل های فیروز صفه را به ثمر رساند. 
یوسفی در این باره گفت: خوشحالم که مثل بازی قبلی توانستم 
گل بزنم و ش��ادی را برای هواداران تیم خود به ارمغان بیاورم. 
وی ادامه داد: دیدار با ماهان بازی به نسبت خوبی بود. نیمه اول  
دو گل به ثمر رساندیم اما در نیمه دوم به خاطر اشتباه های فردی 
3 گل دریافت کردیم ولی در ادامه با صحبت هایی که علیرضا 
افضل انجام داد توانس��تیم برنده این دیدار حساس باشیم. وی 
ادامه داد: قبل از این دیدار برخی ها تصور می کردند که نتیجه 
این بازی به سود ماهان خواهد بود که با این بازی بچه های ما، 
به تمامی این ش��ایعات پاسخ داده شد. تیم فیروز صفه از هفته 
پانزدهم به مصاف حفاری اهواز خواهد رفت. یوس��فی در این 
ب��اره تصریح کرد: این بازی به جهت برگ��زاری در اهواز برای 
تیم ما حس��ایت و سنگینی خاصی دارد که امیدورایم سه امتیاز 

ارزشمند این دیدار به حساب ما ریخته شود.

 محدطاهری که به تازگی عنوان بهترین بازیکن فوتسال 
س��ال آس��یا را هم ب��ه خود اختص��اص داده اس��ت، در 
خصوص کس��ب این موفقیت بزرگ گفت: خوش��حالم که به 
عن��وان نماین��ده ایران به این افتخار دس��ت پیدا ک��ردم و این 
موفقیت را مدیون تالش ها و زحمات بچه ها در درون زمین، 
مسئوالن باشگاه و خانواده ام هستم و امیدوارم توانسته باشم با 
این افتخار کمی از زحمت هایش��ان را جبران کنم. بازیکن تیم 
فوالد ماه��ان در خصوص دیدار تیم��ش برابر فیروز صفه نیز 
گفت: این بازی را هم همچون دیدارهای اول فصل، بد شروع 
کردیم که دلیل آن هم به عدم آمدگی بچه ها برای این بازی بر 
می گشت. همیشه بازی های اول و دوم خیلی مشکل است. به 
هر حال تیم ها در نیم فصل به برنامه های بدنس��ازی مشغول 
بودن��د، تیم ما نیز به همین منوال کار ک��رد. در دوبی اردو برپا 
کرد و امی��دوارم که در هفته های آین��ده نتیجه های بهتری را 
کس��ب کنم. وی تصریح کرد: در این دی��دار هر چقدر تیم ما 
بدشانس بود تیم حریف از موقعیت هایش بهتر استفاده کرد و 

نتیجه را به سود خودش پایان داد.

گزارش

ورزش

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور 
پرسپولیسی ها به هم 

رسیدند
زاینده رود

هفته ش��انزدهم لیگ برتر فوتبال کش��ور امروز با 
چه��ار دیدار طبق برنامه از س��اعت 15 در ش��هرهای 

مختلف پیگیری می شود.
دو تیم ش��هرداری تبریز و اس��تیل آذین در ورزش��گاه 
ی��ادگار امام تبریز به مصاف ه��م می روند. این دو تیم 
از فانوس به دس��تان لیگ برتر محسوب می شوند. تیم 
تهرانی در هفته پانزده��م، اولین حضور علی پروین را 
تجربه کرد و در مقابل ملوان بندر انزلی تن به تس��اوی 

بدون گل داد. 
ش��هرداری نیز با تس��اوی برابر پاس هم��دان متوقف 
ش��د. هر دو تی��م برای اینک��ه خ��ود را از قعر جدول 
 ج��دا کنند نی��از مبرم��ی به پی��روزی در این مس��ابقه

دارند. 
مربیان دو تیم، پرس��پولیس های قدیمی هستند که این 
دیدار را جذاب می کند. شاگردان حمید درخشان با 13 
امتی��از در رده هفدهم و تیم اس��تیل آذی��ن با مربیگری 
افشین پیروانی با یک امتیاز بیشتر در رتبه شانزدهم قرار 
دارند. ناگفته نماند که درخش��ان پنج هفته ای اس��ت به 
 جای اکبر میثاقیان هدایت تیم تبریزی را بر عهده گرفته 

است.
رایانه جاللی در هگمتانه 

در ورزش��گاه قدس همدان، تیم پاس از فوالد پذیرایی 
می کند که این تیم در ورزش��گاه تختی اهواز ذوب آهن 

را با تساوی 2 بر 2 متوقف کرد. 
از آن س��و شاگردان مدیر روس��تا 6 هفته طعم پیروزی 
را نچش��یده اند و تنه��ا 2 امتی��از کس��ب کرده اند و اگر 
تی��م پ��اس نتوان��د ف��والد خوزس��تان را از پی��ش رو 
بردارد ش��اید مدی��ر روس��تا از این تیم اخراج ش��ود. 
مجید جاللی مربی باهوش��ی اس��ت که بح��ران را در 
پاس حس کرده و مایل نیس��ت که ب��ا خود امتیازی به 
اه��واز نبرد، ام��ا بازیکنان تیم همدان��ی مربی با اخالق 
 خود را دوس��ت دارن��د و با جان و دل ب��رای او بازی 

می کنند. 
از بازیکن��ان تأثیرگ��ذار دو تی��م می ت��وان ب��ه رض��ا 
ن��وروزی، س��یامک س��رلک و بختی��ار رحمان��ی از 
ف��والد و امی��ر محب��ی و علی آب��ادی از پ��اس اش��اره 
 کرد ک��ه بازیکن��ان خطرناکی برای رقیبان به حس��اب 

می آیند.
عبداله ویسی به دیار جنوب رسید

ورزش��گاه تختی آبادان شاهد دیدار دو تیم نفت آبادان 
و صب��ای قم خواهد بود. هر دو تیم نس��بت به تیم های 
دیگر لی��گ برتری یک ب��ازی عقب افتاده با س��پاهان 
)مداف��ع عنوان قهرمان��ی( دارن��د و آبادانی ها در هفت 
چهارده��م میهمان خود، تیم اس��تقالل ته��ران را با 2 
گل از پیش رو برداش��تند و نزدیک 24 روز اس��ت که 
در هیچ مس��ابقه  ای به میدان نرفتند و ش��اید دور بودن 
از ش��رایط مس��ابقه، روی روند بازی این تیم تأثیرگذار 
باش��د شاگردان کاس��میرو در جدول رده بندی جایگاه 
خوب��ی را به خود اختص��اص داده اند و ب��ا یک بازی 
 کمتر 22 امتیازی هس��تند و در رتبه شش��م جدول قرار 

گرفته اند. 
تیم صبای قم که در هفته قبلی بازی ها عبداله ویسی را 
برای اولین بار روی نیمکت خود مش��اهده کرد، مقابل 
تراکتورسازی به تس��اوی بدون گل رضایت و 2 امتیاز 
حس��اس را از دس��ت داد و هم اکن��ون در رده یازدهم 

جدول رده بندی قرار دارد.
پرواز استقالل با قوهای انزلی به صدر جدول 
در حس��اس تری��ن بازی ام��روز، قوهای س��پید انزلی 
از آب��ی پوش��ان پایتخ��ت پذیرای��ی می کنن��د. ملوان 
 ک��ه در ب��ازی قبلی خ��ود در ته��ران تیم بح��ران زده
استیل آذین را بدون گل متوقف کرد، در صدد است که 
 در مصاف با شاگردان مظلومی حداقل امتیاز را به دست 

آورد. 
بازیکن��ان اس��تقالل که در هفته پانزده��م در یک بازی 
جنجالی 2 بر یک از س��د ش��اهین بوش��هر گذشتند از 
سوی مدیرعامل باشگاه نفری یک میلیون تومان پاداش 
دریافت کردند، در ضمن اس��تقالل در رقابت های جام 
حذفی نیز ش��اهین بوشهر را با شکس��ت بدرقه کرد و 
از س��وی دیگر با شکس��ت ذوب آهن مقابل شهرداری 
یاس��وج، راه همواری ب��رای بازیکنان اس��تقالل برای 
رس��یدن به مرحله نیمه نهایی مس��ابقه های جام حذفی 
کشور ایجاد و این چند عامل باعث شده که با روحیه ای 

مضاعف به دیار مرحوم سیروس قایقران بروند. 
ملوانی ها با داش��تن بازیکنانی چون محس��ن مسلمان، 
خ��ود  کاپیت��ان  و  اوالدی  مه��رداد  نزهت��ی،   محم��د 
پژم��ان نوری، س��د محکمی مقابل ش��اگردان مظلومی 
خواهند بود و هواداران بی ش��مار اس��تقالل نیز در این 
دیدار چش��م به گلزنی فرهاد مجی��دی، میالد میداودی 
ی��ا آرش برهانی دوخته اند و اگر ش��اگردان پورغالمی 
را شکس��ت دهند برای 24 ساعت می توانند صدرنشین 

لیگ برتر کشور باشند.

فیروز ریخته گران: سالن 8 هزار نفری احداث می کنیم 

میزبان جام باشگاه های جهان خواهیم شد

فیروز ریخت��ه گران مدیرعامل باش��گاه 
فرهنگی ورزشی فوالد ماهان میهمان 
وی��ژه روزنامه زاین��ده رود بود و 
به س��ئوال های ما در م��ورد این 

باشگاه پاسخ داد:
نظر ش��ما در م��ورد نتیجه 
تیم فوتس��ال فوالد ماهان 
تا پایان نیم فصل چیست؟
ماه��ان مداف��ع عن��وان قهرمانی 
در لی��گ برت��ر کش��ور و ج��ام 
و  آسی��اس��ت  باش��گاه ه���ای 
 خوش��بخت��انه از زم���ان��ی ک��ه 
حسین افضلی سرمربی تیم ماهان شده 
از 7 مسابقه خود 5 برد، یک تساوی  و 
یک شکست در کارنامه دارد و هم اکنون 
در مکان س��وم جدول قرار دارد و این 
تیم با داشتن بازیکنان برتر آسیا، 
امسال نیز مدعی نخست 

قهرمانی است.
هدف باش��گاه از 
پیش��نهاد  قبول 
ی  ر ا گ�����ز ب��ر
ی  ره�����ا دی�دا
ت��ی  ک��ا ر ا ت����د
یا  ای��ران و  تیم 
حمایت از اردوی 
بولینگ  ملی  تیم 

چیست؟
سیاس��ت  اولی��ن 
ماه��ان  باش��گاه 
حمای��ت از بیش��تر 
تیم های ملی ایران 
عوامل  تحت  که 
محرومی��ت 

ورزش  مث��ل  ب��وده،  گرفته ان��د  ق��رار 
مف��رح بولین��گ که اگر ما از این رش��ته 
حمای��ت کنیم یک نوجوان 16 س��اله تا 
س��ن 40 س��الگی می تواند برای کشور 
افتخارآفرین��ی کند. در م��ورد دو بازی 
دوس��تانه فوتس��ال ایران با روسیه بنده 
برای آبروی کش��ورم به عب��اس ترابیان 
پیش��نهاد دادم و همه هزینه ه��ا را قبول 
ک��ردم )چ��ون در رقابت ج��ام جهانی 
کوچک برزیل، حق ای��ران قهرمانی بود 
اما ب��ه دالیلی به این مهم نرس��یدیم( تا 
همه بدانند فوالد ماهان حرف نخس��ت 
را در فوتسال آسیا می زند خدا را شکر 
با بردی که تیم ملی کس��ب کرد روحیه 
بازیکن��ان ماهان باال رفت، به دلیل اینکه 
ماهانی ها آبروی تیم ملی ایران را مقابل 

روسیه حفظ کردند.
ماجرای س��ید مهدی ابطحی به کجا 

رسید؟
ابطحی مرد بزرگی اس��ت ام��ا او خیلی 
دروغ می گوی��د، هی��چ تعامل��ی بین او 
و بازیکن��ان تیم وجود نداش��ت و مدام 
بی مورد از وحید شمس��ایی شاکی بود 
ش��ما می دانید که شمسایی یک اسطوره 
برای فوتس��ال کش��ور اس��ت و اگر در 
جام جهان��ی کوچک همراه تیم ملی بود 
مطمئن باش��ید ک��ه تیم ما بهت��ر از اینها 
نتیجه می گرفت، چون بازیکنان حریف 
از شمسایی می ترسند اما متأسفانه او را 
نبردند و نتوانس��تیم نتیجه مطلوبی را در 
این تورنمنت کس��ب کنیم. س��ید مهدی 
ابطحی می توانس��ت در تیم های پایه به 
باش��گاه کمک کند ام��ا او رفت و حتی 
خانه اش را هنوز تحویل نداده و در هیچ 

ز جلس��ه ای  کمیت��ه ا

انضب�اطی نی��ز شرکت نکرده است.
عل��ت اس��تعفای س��عید بخش چه 

بود؟
نتیجه ه��ای ضعیف��ی ک��ه تیم فوتس��ال 
ف��والد ماه��ان در زم��ان وی به دس��ت 
آورد باعث شد دوباره مدیرعامل ماهان 

ش��وم و با اضافه ش��دن 
س��ید امید خات��ون آبادی 
خیال��م از روابط عمومی 
راحت ش��ده و می توانیم 
برنامه های خود را دنبال 
و به هدف هایمان برسیم 
و زمانی ک��ه فوالد ماهان 
مس��ابقه های  اسپانس��ر 
جهان  باش��گاه های  جام 
ش��د آن وق��ت می گویم 
چ��ه  اصفه��ان  ح��ق   در 

کردیم. 
رشید خدابخش )مدیرکل 
اس��تان  بدن��ی  تربی��ت 
اصفه��ان( ق��ول داده که 
نف��ری  ه��زار   6 س��الن 
ورزش��گاه نقش جهان را 
اختیار  در  اردیبهش��ت  تا 
ما بگذارد. از آن سو قصد 
داریم یک س��الن 8 هزار 
نفری در شهرک کشوری 
نی��ز دنبال  بس��ازیم. م��ا 
احداث کمپ فوالد ماهان 
باالتر از شهرک بهارستان 
مس��ائل  برخی  که  بودیم 
مانع از احداث این کمپ 
ش��د ب��از ه��م می گویم 
زمان��ی که اسپانس��ر جام 

باش��گاه های جه��ان ش��دیم آن وق��ت 
می توانیم بگوییم که باش��گاه ماهان یک 

باشگاه جهانی است.
ب��ا وج��ود خریده��ای میلیونی که 
باش��گاه در زمینه جذب ستارگان 

فوتس��ال انج��ام داده اس��ت، آیا 
در زمین��ه اس��تعدادیابی و توجه 
ب��ه رش��ته های پایه ه��م اقدامی 

صورت گرفته است؟
در بحث اس��تعدادیابی فوتس��ال، قاسم 
جاللی را قرار داده ایم که همه تیم های 
پایه زی��ر نظر س��رمربی تیم 
افضلی(  فوالد ماهان )حسین 
خواهد بود. برای رش��ته های 
کم��ان،  و  تی��ر  و  واترپل��و 
کار را ص��ورت داده ای��م و 
اس��تعدادیابی را از نوجوانان 
شروع کرده و آینده خوبی را 

در این زمینه تصور می کنم.
ب��ا وج��ود ای��ن که ش��ما 
مالک باشگاه فیروز صفه 
هس��تید چ��را ای��ن قدر 
بازت��اب فعالیت های این 
باش��گاه ک��م رن��گ بوده 
و ب��ه نوعی غری��ب واقع 

شده است؟
فی��روز صف��ه تیم��ی اس��ت 
ک��ه 90 درص��د بازیکن��ان آن 
 را بازیکن��ان بوم��ی تش��کیل 
داده اند، جوانانی 18 و 19 ساله 
 که با انگیزه باالیی در زمین حاضر 
می شوند. این جوانان جویای 
ن��ام را علیرض��ا افضل کنترل 
ک��رده و بزنم ب��ه تخته، فراتر 
از ماهان بازی می کنند و این 
تیم بدون حاش��یه اس��ت. آن 
قدر که فیروز صفه ماهانی ها 
را اذیت می کن��د هیچ تیمی 
اینگون��ه جل��وی ماهان بازی 
نمی کند. حاش��یه هایی که به تیم ماهان 
تزریق ش��د به دلیل تس��اوی مقابل این 
تیم در هفته نخس��ت بود و این تیم یکی 
 از تیم ه��ای قدرتمند لیگ برتر کش��ور 

است.

پژمان سلطانی 

فعالیت باش��گاه فرهنگی، ورزشی 
فوالد ماهان س��پاهان از فروردین 
1386 ب��ا موافق��ت به��روز ریخته 
گران مالک و مدیرعامل کارخانه های 
فوالد ماهان سپاهان در رشته های 
فوتسال، بدمینتون، سپک تاکرا و 
قایقرانی بانوان ش��روع شد که در 
این س��ال عنوان س��ومی قایقرانی 
بان��وان و عنوان پنجم لیگ س��پک 

تکرا و اسکیت را کسب نمود.
در س��ال 1387 دامن��ه فعالی��ت 
باش��گاه به 15 رش��ته ورزشی که 
عبارتن��د از: فوتس��ال، بدمینتون، 
باس��تانی، بوک��س، شمش��یربازی، 
س��پک تک��را، واترپلو، س��ه گانه، 
کاراته، والیبال نشس��ته جانبازان 
و معلوالن، تنیس، کش��تی، تنیس 
معل��والن،  و  جانب��ازان  می��ز  روی 
اس��کیت و والیبال بانوان در قالب 
22 تیم گس��ترش یافت که حاصل 
زحمت های خانواده فوالد ماهان در 
سال 87 کس��ب 7 عنوان قهرمانی 
در رش��ته های فوتس��ال، والیبال 
بان��وان، س��پک تاک��را، بدمینتون، 
شمش��یربازی، باس��تانی و کشتی و 
کس��ب 6 عنوان نایب قهرمانی در 
رشته های بوکس، والیبال نشسته 
بانوان، س��ه گانه، کش��تی فرنگی، 
کش��تی آزاد، بدمینتون و کسب 3 
عنوان س��ومی در رش��ته های سه 
گان��ه، تنیس روی می��ز جانبازان و 

کشتی فرنگی بوده است.
ف��والد  باش��گاه   1388 س��ال  در 
ماه��ان عنوان ه��ای زیر را کس��ب 

نموده است:
قهرمانی تیم فوتسال در اولین  1

دوره مسابقه های جام باشگاه های 
آسیا 2010

قهرمانی بیس��ت و یکمین دوره  2
مس��ابقه های بین المللی تکواندو 

جام فجر
3 عن��وان قهرمان��ی لی��گ برت��ر 

فوتسال 
4 عن��وان قهرمان��ی لی��گ برت��ر 

تکواندو )پومسه بانوان(
5 عن��وان قهرمان��ی لی��گ برت��ر 

تکواندو )پومسه آقایان(
6 عنوان قهرمان��ی لیگ برتر تیر 

و کمان 
7 عن��وان قهرمان��ی لی��گ برت��ر 

تکواندو آقایان )کیوروگی(
برت��ر  لی��گ  س��ومی  عن��وان   8

تکواندو بانوان )کیوروگی(
9 عن��وان نای��ب قهرمان��ی لی��گ 

دسته دوم فوتسال بانوان 
عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر  10

واترپلو و کسب سهمیه آسیایی
11 عن��وان قهرمان��ی لی��گ برت��ر 

بدمینتون
تیم فوتسال فوالد ماهان سپاهان 
اصفهان در نخس��تین س��ال حضور 
خ��ود در باالترین س��طح فوتس��ال 
در   86-87 فص��ل  در  ای��ران 
اولین تجربه حض��ور خود، با انجام 
بازی ه��ای خ��وب موفق به کس��ب 
عنوان س��ومی لیگ برتر فوتس��ال 

ایران شد. 
ای��ن تیم از همان روزهای آغازین، 
اعالم موجودیت خود را در فوتسال 
باشگاهی ایران به رخ کشیده بود 
و نشان داد که تنها جهت حضور پا 
به عرصه رقابت ننهاده است بلکه 

ب��ا در اختیار گرفت��ن جمعی از ملی 
پوش��ان فوتس��ال ای��ران از جمله 
وحید شمسایی اس��طوره فوتسال 
آس��یا، اس��ب خود را برای کس��ب 
اولین قهرمان��ی ایران زین کرده و 
س��رانجام در دومین تجربه حضور 
اولی��ن   87-88 فص��ل  در  خ��ود 
قهرمانی خود را جش��ن گرفت. اما 
این آغ��از راه برای فوالد ماهان به 
نظر می رس��د چرا که آنها باید خود 
را برای شرکت در تورنمنت حساس 
و پ��ر از هیاهوی جام باش��گاه های 
آس��یا آماده کنند. اولین دوره این 
ج��ام معتبر با نظ��ر AFC از تیرماه 
س��ال 89 ب��ه اس��فندماه موک��ول 
گردی��د تا ف��والد ماهان س��پاهان 
مقتدران��ه بر بام فوتس��ال آس��یا 
تکیه زند و در دیدار پایانی در یک 

بازی س��خت و نفس گیر با نتیجه 5 
بر 2 تیم الس��د )که البته این تیم 
قط��ری ه��م در بازی فینال نش��ان 
داد به شایس��تگی نی��م نگاهی به 
جام قهرمانی دارد( را با هنرنمایی 
بازیکنانی چون شمسایی، طاهری و 
اصغری مقدم شکست دهد و جام 
قهرمانی را باالی س��ر برده و به آن 
بوس��ه زند. این در حالی است که 
فوالد ماهان سپاهان قبل از آن که 
غرورآفرینی خود را در آسیا فریاد 
زن��د با اقت��دار، ظراف��ت و زیبایی 
ه��ر چ��ه تمامتر ب��رای دومی��ن بار 
متوال��ی باالتر از حریف سرس��ختی 
چون منص��وری قرچ��ک در جایگاه 
نخست فوتسال ایران قرار گرفت 
تا اینگونه به عنوان پر افتخارترین 
تیم فوتس��ال ایران و آسیا خود را 
برای کسب سومین قهرمانی متوالی 
لیگ ایران و قهرمانی مجدد آسیا و 

جهان آماده نماید.
اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم 
فوتس��ال فوالد ماهان سپاهان 

در فصل 89-90
حس��ین افضلی)س��رمربی(، برونو 
ب��ان(،  دروازه  زوچینالی)مرب��ی 
احمدرض���ا ش��مس )سرپرس��ت(، 
امی��ر شمس��ایی )مش��اور فن��ی(، 
جاس��م سفیدپور)پزشک(، مسعود 
زارعین، حمید مشیری)تدارکات(، 
رضا ناصری)دروازه بان(، حس��ین 
حس��ینی)دروازه ب��ان(، حمیدرضا 
و  ب��ان(  نی��ا)دروازه  اب��راری 
 بازیکن��ان ای��ن تی��م عبارتن��د از: 
وحی��د شمس��ایی، مجید رئیس��ی، 
محمد هاش��م زاده، محمد طاهری، 
باغبانباش��ی،  فرهاد فخی��م، احمد 
محس��ن زارعی، حس��ین س��لطانی، 
مصطفی طیبی، حسین طیبی، اصغر 

حسن زاده، جواد اصغری مقدم.

تاریخچه باشگاه و افتخارها

علیرضا افضل:
 نشان دادیم که 
فوتسال اصفهان 
زنده است

اولین دوره 
این جام معتبر 
با نظر AFC از 
تیرماه سال 89 
به اسفندماه 
موکول گردید 
تا فوالد ماهان 
سپاهان 
مقتدرانه بر بام 
فوتسال آسیا 
تکیه زند و در 
دیدار پایانی 
در یک بازی 
سخت و 
نفس گیر با 
نتیجه 5 بر 2 
تیم السد را 
با هنرنمایی 
بازیکنانی چون 
شمسایی، 
طاهری و 
اصغری مقدم 
شکست دهد.

قصد داریم یک 
سالن 8 هزار نفری 
در شهرک کشوری 

بسازیم. ما نیز 
دنبال احداث کمپ 
فوالد ماهان باالتر 

از شهرک بهارستان 
بودیم که برخی 
مسائل مانع از 

احداث این کمپ 
شد باز هم می گویم 
زمانی که اسپانسر 
جام باشگاه های 
جهان شدیم آن 
وقت می توانیم 

بگوییم که باشگاه 
ماهان یک باشگاه 

جهانی است.
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جهاد خدمت رساني در سازمان فرهنگي تفریحي

ایجاد پل پیوند میان صنعت و دانشگاه

افتتاح دانشگاه علمي- کاربردي گروه صنعتي »انتخاب«

 زاینده رود 
بدون شک بزرگ ترین سازمان فرهنگي 
تفریحي  فرهنگي  سازمان  اصفهان،   شهر 
و  خدمات  با  سازمان  این  است.  شهرداري 
مراکز و  فراگیر و داشتن  متنوع و  برنامه هاي 
فرهنگي،  پتانسیل  بزرگ ترین  وسیع  امکانات 
که  مي باشد  اصفهان  ورزشي  و  تفریحي 
و طرح هاي  برنامه ها  مکان ها،  از  مجموعه اي 
وسیع شادي و نشاط را با برنامه هاي فرهنگي 
هدف ها  است.  آورده  گرد  شهروندان  براي 
عبارتند  سازمان  این  اصلي  راهبردهاي  و 
افزایش  و  شهروندان  فرهنگ  ارتقاي  از: 
و  انضباط  و  شهروندي  مهارت  و  دانش 
تقویت  جهت  بسترسازي  اجتماعي،   اخالق 
شهروندان،   انقالبي  و  ملي  دیني،    هویت 
فرهنگ سازي جهت بهبود سالمت فردي و 
و  تفریح  فرهنگ  ارتقاي  و  بهبود  اجتماعي، 
فراغت و ارائه الگوي سالم، افزایش میزان و 
کیفیت مطالعه شهروندان، ترویج روحیه علمي 
در  مشارکت شهروندان  افزایش  پژوهشي،  و 
احیاي  اجرا،  تصمیم گیري،  سرمایه گذاري و 
هویت محلي، افزایش توانمندي هاي سازمان، 
بسترسازي  و  مجازي  فضاهاي  توسعه 
شهروندان  در  متعهد  هنر  تولید   جهت 

اصفهان.
سازمان  ورزشي  برنامه هاي  گزارش 

فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان
 ارائه طرح علمي سند راهبردي ورزشي و 
برگزاري جلسه هاي منظم کارگروه باشگاه هاي 
و  آموزش  و  بدني  تربیت  دانشگاه ها،  معتبر، 

پرورش
و  قهرماني  ورزش  اطالعات  بانک  تهیه   

اطالعات باشگاه هاي شهرداري
ورزش  راهبردي  سند  مقاله هاي  چاپ   
مسئوالن  با  فني  کمیته  جلسه هاي  تشکیل  و 

انجمن هاي ورزشي کارکنان شهرداري
مختلف  تیم هاي  جهت  ریزي  برنامه   
ورزشي و برگزاري جشنواره ورزشي تفریحي 

کارکنان
کالنشهرها  ورزشي  مسابقه هاي  برگزاري   
پوشش  تحت  ورزشي  اماکن  بر  نظارت  و 

شهرداري
 تالش در جهت اح��داث ورزشگاه ه��اي 

روباز و توسعه ورزش محله محور
ورزش  و  شادمانه  ایستگاه هاي  ایجاد   
صبحگاهي و فعال کردن بخش خصوصي در 

سرمایه گذاري ورزشي 
گردشگري  افزارهاي  نرم  ساخت  و  تهیه   
و  ورزش  براي  وسیع  مطالعه هاي  و  مجازي 

تفریح شهروندان
شهر  سالمت  فعالیت  کارگروه  تشکیل   

اصفهان
اصفهان  ورزش  راهبردي  سند  تصویب   
تورهاي  و  گردشگري  سرفصل هاي  تهیه  و 

گردشگري اصفهان
ورزشي  مسابقه هاي  دوره   18 برگزاري   
به  تیم   14 اعزام  و  شهرداري  کارکنان 

مسابقه هاي کالنشهرها در سال 89
براي فعال نمودن پروژه هاي  برنامه ریزي   

تفریحي )شهربازي ها و مکان هاي تفریحي(
با  همگاني  ورزش  توسعه  طرح  پیگیري   

110 ایستگاه ورزش همگاني

و  جانبازان  ورزشي  مسابقه هاي  برگزاري   
و  اصفهان  شهر  خواهرخوانده هاي  معلوالن 

تشکیل فدراسیون ورزشي خواهرخوانده ها
ایجاد مجموعه هاي فرهنگي- تفریحي

باغ  نوش،  باغ  تفریحي  فرهنگي  مجموعه 
صفه،   تفریحي  مجموعه  فدک،  باغ  جوان، 
با  بازي  جزیره  و  نور  باغ  بانوان  باغ هاي 
سالن  سواري،  دوچرخه  تفریحي،  امکانات 
زمین هاي  بازي،  اسباب  سایت  بدنسازي،  
برگزاري  نمایشگاه،  مختلف،  ورزشي 
بولینگ،  سالن  کودکان،   بازي هاي  جشن ها، 
و  کتابخانه  اسکیت،  زمین  آبنما،  رستوران 
سالن مطالعه، دریاچه، تله کابین، فضاي سبز 
همه  استفاده  براي  متنوع  مجموعه هاي  در 

گروه هاي سني.
ایجــاد مرکزهاي تخصصــي  کـودکــان 

و نوجوانان
مرکز  دو  با  کودک  تخصصي  کتابخانه   
امکانات  با  جلدي  هزار   2 و  جلدي  هزار   5
دوره هاي خالق  و  مسابقه ها  و  مطالعه  سالن 
کتابخواني،  مسابقه  کارگاه ها،  اجراي  ادبي، 

برنامه هاي تفریحي، کالژ و روزنامه دیواري
جلد  هزار   7 حدود  با  نوجوان  کتابخانه   
و  بازي  اتاق  و  علوم  اتاق  به  مجهز  و  کتاب 

سالن مطالعه و اجتماعات
 جزیره بازي کودکان با بازي هاي متنوع و 
 محی��طي فرح بخ��ش و ش���اد در حاش��یه 

زاینده رود
 خانه کودک اصفهان با کتابخانه تخصصي 
مادر و کودک، کارگاه ها و بازي هاي مختلف 

و خالق
ایجاد موزه هاي مختلف

خانه  در  ملت«  یک  »طلوع  دائمي  نمایشگاه 
معاصر  هنرهاي  بهشتي،  موزه  دکتر   شهید 
و  هنر  تخصصي  کتابخانه  و  گالري   6  با 
موزه  مرکزهاي  از  آقا  قلي  علي  حمام   موزه 
در  که  است  اصفهان  شهرداري  یادمان   و 
ن��اژوان  در  پروان���ه ها  موزه  باغ  کن���ار 
دولت،  دروازه  در  جهان  نصف  نمایشگاه   و 
 مجموع��ه بازدی��دي ب��ي نظیري را ارائ����ه 

مي کند.
مرکزهاي تخصصـــي فرهنگـــي سازمان 

فرهنگي- تفریحي شهرداري اصفهان
مرکز  شامل  ادبیات  تخصصي  مرکزهاي   
هنرسراي  قلمستان،  ادبي  آفرینش هاي 
خورشید، ت��االر هن����ر و مرک��ز مطالعات 

تصویري
 مرکز اصفهان شناسي و خانه ملل

 فرهنگسراهاي خانواده و پرسش و چندین 
فرهنگسرا در محله هاي اصفهان

 مرکز بازآفریني معارف دیني شهر آفتاب
 مرکز آموزش نجوم ادیب

پایداري  فرهنگسراي  رسانه،   فرهنگسراي   
و خانه جوان

 کانون هاي شهر و شهروند، کانون مادران، 
کانون  پژوهشي،  دین  کانون  جوانان،  کانون 

سالمندان و کانون مطالعه و پژوهش
 فرهنگسراهاي محلي باران، عالمه دهخدا، 
دستگرد،  شهداي  همایي،  استاد  مهر،  همت، 

امام خمیني، اسوه و اهتمام
آباد،  عاشق  آسمان،  فرهنگ،  خانه هاي   
و  قائمیه  غدیر،  باغ  اندیشه،  قدس،  طوس،  

دشتستان

ایجاد سالن هاي اجتماعات
نفر   380 با  هنر  تاالر  اجتماعات  سالن   

ظرفیت اصلي و 120 نفر جنبي
با  پرسش  فرهنگسراي  اجتماعات  سالن   

170 نفر ظرفیت
با  خانواده  فرهنگسراي  اجتماعات  سالن   

250 نفر ظرفیت
نفر   2100 با  نور  باغ  اجتماعات  سالن   

ظرفیت روباز
کتابخانه مرکزي اصفهان  اجتماعات   سالن 

)شهرداري( با 320 نفر ظرفیت
 سالن اجتماعات هنرسراي خورشید با 350 

نفر ظرفیت
 سالن اجتماعات باغ غدیر با 100 الي 130 

نفر ظرفیت
 حوض خانه باغ غدیر با 170 نفر ظرفیت

ایجاد کتابخانه ها و سالن هاي مطالعه
 ایجاد 56 کتابخانه و سالن مطالعه در سطح 

شهر اصفهان
 کتابخانه مرکزي با 12 هزار متر زیربنا و در 
با یکصد هزار جلد کتاب و 8 هزار  5 طبقه 

کتاب مرجع و 7 هزار کتاب خطي
 کتابخانه ابوالفرج اصفهاني با ده هزار جلد 

کتاب
جلد  هزار   11 با  اعظم  مسجد  کتابخانه   

کتاب
 کتابخانه فاطمه الزهرا با 6 هزار جلد کتاب

 کتابخانه میرداماد با 42 هزار جلد کتاب
 کتابخانه عرفان با 5 هزار جلد کتاب

 کتابخانه المهدي با 10 هزار جلد کتاب
 کتابخانه طغرایي با 13 هزار جلد کتاب

جلد  هزار   9 با  منتظري  شهید  کتابخانه   
کتاب

 کتابخانه رودکي با 5 هزار جلد کتاب
 کتابخانه قدس با 15 هزار جلد کتاب

با 16 هزار جلد  کتابخانه راغب اصفهاني   
کتاب

 کتابخانه یادگار امام با 957 جلد کتاب
 کتابخانه استاد همایي با 8 هزار جلد کتاب

جلد  هزار   23 با  امیني  عالمه  کتابخانه   
کتاب

 زاینده رود
صنعت،  و  دانشگاه  پیوند  راستای  در 
مرکز علمی- کاربردی گروه صنعتی انتخاب،  
تحت نظارت دانشگاه جامع علمی- کاربردی 

کشور افتتاح گردید.
محم�درضا دی��انی مدی��ر عام����ل گروه 
دانشگاه  افتتاح  آیین  در  انتخاب   صنعتی 
از  یکی  گفت:  مرکز  این  کاربردی  علمی- 
کافی  تجربه  ما،  اقتصاد  امروز  ضعف های 
که  است، چرا  التحصیل  فارغ  افراد  نداشتن 
این افراد فکر می کنند با داشتن یک مدرک 
و بدون تجربه و کارآیی می توانند مسئولیت 
از  مدرک  آنکه  حال  باشند  داشته  اجرایی 
موردهای اولیه است و نیاز به کسب تجربه 
و کارآیی الزم دارد و اینجاست که ضرورت 
ایجاد پل پیوند میان دانشگاه و صنعت و علم 

با کار روشن می شود.
اقتصاد کشور  وی در خصوص مشکل های 
عامل  دو  داشت:  اظهار  اجرایی  عرصه  در 
دولتی بودن اقتصاد و وجود اقتصادهای خرد 
و کوچک، از مشکل های اصلی اقتصاد کشور 
است که مانع رقابت سالم در عرصه اقتصاد 
کارخانه های  و  کارگاه ها  وجود  و  می شود 
اقتصادی  همبستگی  نیز  کوچک  و  خرد 
که  می کند  رو  به  رو  با مشکل  را  توسعه  و 
راهکار عبور از این بحران اهمیت بخشی به 
سرمایه گذاری خصوصی، خصوصی سازی 
کوچک  صنایع  اتحاد  سمت  به  رویکرد  و 
بزرگ  صنایع  و  کارخانه ها  به  رسیدن  برای 

و کالن است. 
با بیان این  مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب 
مطلب که مشکل های مالی و دستیابی به منابع، 
بزرگ ترین  است؛  صنایع  کوچک  چالش 
مشکل های فعلی صنایع کش���ور را کمبود 
نیروی انسانی و منابع کاری متخصص ماهر 
و با تجربه توصیف کرد، وی افزود: وجود 
نیروی کارآمد و باسواد که علم و تجربه و 

نیازهای  از  باشد  داشته  جا  یک  را  کارآیی 
مراجعان  آمار  و  است  کشور  صنایع  بیشتر 
یافته  افزایش  کارخانه ها  به  باسواد  و  بیکار 
و  عملی  کارآیی  آنها  که  حالی  است،در 
نیز  استان  صنایع  مدیران  و  ندارند  اجرایی 
به ناچار به فکر شکار مغزها و کشف منابع 
انسانی باتجربه، باسواد و کارآزموده از گوشه 

و کنار کشور افتاده اند. 
محمد رضا دیانی تصریح کرد: جهش علمی 
باید کانالیزه شود و نهضت علمی و  کشور 
صنعتی کشور به تولید ثروت منجر گردد و 
الگویی به جامعه ارائه شود که دیوان ساالری 
برای  الگوسازی  با هدف  و  کند  مغلوب  را 
جوانان و کاربردی شدن علم در مسیر تولید 
انجام  کار  این  اگر  که  کند  حرکت  ثروت 
»جهاد«  یک  ارزش  به  را  آن  می توان  شود 

قدر نهاد.
تأسیس  افق  با  مدار  والیت  دانشگاهی 

چند دانشگاه داخلی و خارجی
مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب با تأکید بر 
بسترسازی و الگوسازی عنوان نمود: افق دید 
و نگاه ما به تأسیس مرکز علمی- کاربردی 
در گروه صنعتی انتخاب محدود نیست و ما 
به بستری برای الگوسازی و گسترش شعب 
خارج  و  داخل  در  تخصصی  دانشگاه  این 
در  مرکز  این  افتتاح  با  و  می اندیشیم  کشور 
 عیدهای غدیر و قربان و هفته والیت، با مدد 
والیت  دانشگاهی  )ع(  علی  موال 
خواهیم  گسترش  به  رو  و  پویا   مدار، 

داشت. 
و  وسیع  ابعاد  به  اشاره  با  دیانی  محمدرضا 
امیرالمؤمنین  زندگی  و  شخصیت  مختلف 
ایام،  این  برکت  مدد  به  داشت:  اظهار 
دانشجویان این مرکز مجموعه ای والیتی و 
پیرو علی )ع( و ائمه اطهار را شکل خواهند 
و  کار  علم،  در  حضرت  آن  زندگی  و  داد 
جهاد را سرلوحه زندگی خود قرار خواهند 

داد.
نماد  خود  اطهار  ائمه  کرد:  تصریح  وی 
خود  بازوی  و  زور  با  و  بوده اند  کارآفرینی 
در  را  اسیر  ده ها  و  کرده  اطعام  را  نفر   ده ها 
برای  خداوند  و  می کردند  آزاد  خدا  راه 
را  کامل  الگوهای  اینگونه  خود   بندگان 
)ع(  علی  امام  آنها  و گل سرسبد  داده  قرار 
سعادت  برای  الزم  الگوهای  همه  که   است 
در  که  داراست  کامل  طور  به  را   بشریت 
 ایام غدی���ر بای��د از رفت���ار آن حض�رت 
باید  می آید  که  غدیر  هر  و  کرد  الگوسازی 
شویم  نزدیک تر  امام  آن  به  قدم  دو  یکی 
رشد  سرعت  به  ما  شغل  و  کار  و  علم   تا 

کند.
در  ساخ��ت:  خاطرنشان  دیانی  محمدرضا 
الگوسازی  بر  مبنا  انتخاب  صنعتی  گروه 
با  نیز  ایجاد مرکز علمی- کاربردی   است و 
علم،  تولید  پی  در  و  دقیق  ریزی  برنامه 
کاهش  مسیر  در  همواره  و  بوده  کاربردی 
خواهد  حرکت  صنعت  و  دانشگاه  فاصله 
کرد تا در آینده شاهد باشیم که هم استادان 
دانشگاهی و هم فارغ التحصیالن ما توانایی 
اجرایی در صنایع دارند و هم مدیران صنایع 
راه  صنعت  به  که  باشند  علمی  استادان  ما 

یافته اند.
با  »انتخاب«  کاربردی  علمی-  دانشگاه 
محوریت تربیت نیروی علمی برای صنایع 

لوازم خانگی
مرتضی حاجیان رئیس مرکز علمی- کاربردی 
این  افتتاح  آیین  در  انتخاب  صنعتی  گروه 
دانشجو  نام  ثبت  اولویت  گفت:  مرکز 
صنایع  در  شاغل  کارکنان  با  مرکز  این  در 
ایجاد  با  دانشگاه  این  و  لوازم خانگی است 
صنایع  این  برای  مرتبط  و  الزم  رشته های 
نیاز  مورد  علمی  نیروی  نزدیک  آینده  در 
 برای صنایع لوازم خانگی را تربیت خواهد 

کرد. 

نخست  ترم  در  نفر   324 تعداد  افزود:  وی 
این مرکز پذیرفته شده اند که 62 نفر ایشان 
زن و 262 نفر مرد هستند، هم چنین چارت 
سازمانی و علمی آن به صورت دو نفر استاد 
دکترا،  26 نفر استاد کارشناس ارشد، 3 نفر 
کارشناس و 3 نفر نیز دانشجوی کارشناسی 
برای چارت  نفر   36 در مجموع  که  هستند 
سازمانی و مدیریتی و علمی این مرکز پیش 

بینی شده است.
حاجیان در خصوص رشته های این دانشگاه 
مدیریت  بازاریابی،  رشته های  داشت:  اظهار 
کسب و کار، حسابداری صنعتی، تکنولوژی 
جوشکاری  و  صنعتی  کشی  نقشه  کنترل، 
مجموع  از  و  می شود  ارائه  مرکز  این  در 
پذیرفته شدگان امسال، 301 نفر نیروی بومی 
تعداد  این  از  نفر غیربومی هستند که  و 23 
166 نفر دارای مشاغل آزاد و 168 نفر شاغل 

در بخش صنعت می باشند. 
اداری  فرهنگی،  آموزش،  مدیریت های  وی 
را  آموزشی  گروه های  و  حراست  مالی،  
دانشگاه  این  ارکان  از  مدیریت،  کنار   در 

دانست. 
انتخاب،  کارب��ردی  علم��ی-  مرکز  رئیس 
مهارت  دارای  و  متخصص  نیروی  تربیت 
استراتژیک  و  کالن  هدف  را  صنعت  برای 
همچون  مزایایی  و  کرد  توصیف  مرکز  این 
وجود رشته های پرطرفدار، اولویت دادن به 
برنامه ریزی کالس ها  لوازم خانگی،  صنایع 
افراد و وام تحصیلی را از  متناسب با شغل 

برتری های این مرک��ز دانس��ت. 
از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  حاجی���ان 
استادان مجرب و کارآزموده در کنار وجود 
صنایع  تخصصی  و  علمی  کارگاه های 
استاندارد،  درسی  خانگی، کالس های  لوازم 
اینترنت و رایانه و شبکه پیشرفته و  برگزاری 
کالس های فوق برنامه از قابلیت های علمی 

این دانشگاه است.


