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قدردانی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان از فرماندهی نیروی 

انتظامی شهرستان لنجان

تشریح تجارب موفق شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان

نکوداشت استاد حسن قوامی 
زاده باغبادرانی و تجلیل از 
خبرنگاران پیشکسوت لنجان

رشد ۲۶ درصدی تحویل 
محصوالت فوالد مباركه

 در بازار داخل

بهره برداری ازبخش مراقبت های ویژه کودکان)nicu( بیمارستان شهدای لنجان 
ادامه در صفحه 8



 با متد دكتر محسن سلیمیان ) استاد نمونه دانشگاه (
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خبر 
كوتاه

ســام بــر همگــی . در ادامــه مطالــب هفتــه 
گذشــته ،  امــروز می خواهــم در رابطه بــا روش 
هــای موثــر بــر تقویــت مهارت هــای مکالمــه 

زبان انگلیســی و شــنیداری صحبــت کنم.
روش Transcribe : یکــی از ایــن 
ــن  ــاده کــردن مت ــا، گــوش دادن و پی روش ه
فایــل صوتــی هســت کــه در انگلیســی بــه آن 
ــن روش  ــود. ای ــی ش ــه م transcribe گفت
زمان نســبتا زیادی نیــاز دارد و ممکن اســت در 

ابتــدا ســخت به نظر بیاید امــا اگر از تاثیرات شــگفت انگیز و مثبت ایــن روش 
مطلــع باشــید، هــر چــه زودتــر ایــن کار را شــروع مــی کنید.

     برای اســتفاده از این روش باید از ابتدا فایل را  پخش )play (کنید و چند 
ثانیــه یکبــار فایــل را متوقــف کرده و جمله یا بخش شــنیده شــده را بنویســید، 
نگــران کلماتــی کــه متوجه نشــده اید نباشــید، بــدون برگشــت به عقــب این 
کار را ادامــه دهیــد تــا بــه پایــان فایــل برســید. مــی توانیــد یــک  دور دیگر فایل 
را گــوش دهیــد، ایــن بــار بــا هــدف پــر کــردن جاهــای خالــی کــه در دور اول 
متوجــه نشــدید.   بعــد از پایــان دور ســوم متــن پیــاده شــده ی خــود را بــا   متــن 
اصلی یا script  مقایســه کنید و حال کلماتی یا بخش هایی را که از دســت 
داده ایــد را نوشــته و البتــه ســعی در یادگیــری عمیق کلمات و عبــارات جدید 
کنیــد. آن هــا را یادداشــت کــرده و ســعی کنید نه تنها معنای کلمه یــا عبارت 
بلکــه نحــوه اســتفاده از آن هــا در جملــه، متــرادف ها و متضــاد آن هــا را نیز یاد 
بگیریــد و به این صورت یادگیری نســبتا عمیقــی از کلمات و عبــارت جدید 
داشــته باشــید . توجــه داشــته باشــید کــه یادگیری مجــزای لغــات و بــه عبارت 
دیگر داشــتن و دانســتن لیســت بلنــدی از لغات بــه همراه معنــی آن ها به معنی 
یاد گرفتن و دانســتن نحوه اســتفاده از آن ها نیســت و خیلی زود به فراموشــی 

ســپرده می شــوند.
روش Shadowing :    روش موثــر دیگــری کــه قصــد معرفی آن 
را دارم روش shadowing یــا ســایه هســت. در ایــن روش شــما بایــد بعــد از 
گوینــده با اســتفاده از تلفظ و لحن دقیق گوینــده، جمات را تکرار کنیــد. در 
صورتــی کــه ایــن کار را بــا فایــل هایی انجام دهیــد کــه در مرحله قبلی کامل 
گــوش داده و متــن را پیــاده ســازی کرده اید حتی می توانید ایــن کار را همزمان 
انجــام دهیــد و البتــه برای همراهی با گوینده از متن نوشــته شــده خود اســتفاده 
کنیــد. ایــن تکنیــک در نهادینــه کــردن تلفظ ها، آشــنایی بــا لحن در شــرایط 
مختلف، آشــنایی بــا اســترس )stress( کلمــات و به طور کلی بــرای مهارت 

اسپیکینگ نیز بسیار راهگشــا است.
ــی  ــا بازنویس ــن روش paraphrase ی روش  paraphrase:  ای
ــوان  ــزی در موفقیــت در آزمــون آیلتــس دارد. نمــی ت ــر شــگفت انگی تأثی
اهمیــت مهــارت در انجــام paraphrase را در موفق عمل کــردن در آزمون 
آیلتــس نادیــده گرفــت چــرا که ســواالت بخش لیســنینگ و ریدینگ همه 
بــه نوعــی پارافریــز آنچــه کــه شــنیده ایــد یــا خوانــده اید هســت و هیــچ وقت 
در ســواالت و یــا گزینه هــای یــک ســوال از عیــن کلمــات و عبــارات و حتی 
ســاختارهای اســتفاده شــده در متــن یــا recording اســتفاده نمی کنند بلکه 
از معــادل هــای آن هــا و چیدمــان متفــاوت کلمــات در کنــار هــم اســتفاده می 
کننــد. بــه همین دلیل اســت که شــما بایــد توانایی تشــخیص عبــارات معادل 
و حتی توانایی بازنویســی جمات در انگلیسی را داشته باشــید و راه آن تمرین 
اســت.         توصیــه مــی کنــم همان متون پیاده شــده در مراحل قبــل را در مقابل 
خــود داشــته باشــید و شــروع کنیــد از جملــه اول و ســعی کنید تا همــان معنا و 
محتــوا را بــا اســتفاده از کلمات معــادل دیگر و نحــوه متفاوت چینش کلمات 
و در مواردی با اســتفاده از ســاختارهای متفاوت بازنویســی کنید. البته برای این 
کار شــما باید گنجینه لغات بســیار خوبی و تســلط خوبی روی گرامر داشــته 

باشــید تا بتوانید به درســتی جمــات را بازنویســی کنید.
ــتن  ــا last but not least روش نوش روش Summarizing :  و ام
خاصــه یــا summary هســت. همــان طــور کــه از عنــوان آن بــر مــی آیــد 
بــرای ایــن کار شــما بــه یــک پادکســت یــا فایــل صوتــی در زمینــه عمومــی 
گــوش داده و بعــد از گــوش دادن بایــد خاصــه ای از محتوای انتقال داده شــده 
را بــا اســتفاده از  your own language بنویســید. در صورتــی کــه مهارت 
بازنویســی را قبا تمرین کرده باشــید ، نوشــتن خاصه با توجه به توانایی شما 
در نوشــتن خیلی ســخت نخواهد بود.          گوش دادن فعال و هدفمند باعث 
افزایــش دامنــه لغــات ، کــه بــرای درک مطالــب بســیار حیاتی اســت، تقویت 
گرامــر، یــاد گرفتــن امای درســت کلمــات و تقویت مهارت بازنویســی می 
شــود کــه همــه بــرای موفقیــت در آزمون آیلتــس به ویژه لیســنینگ کلیدی 

است.
 بــرای کســب اطاعات بیشــتر و دریافت مشــاوره از طریق دایرکــت زیر در 

dr.mohsen_salimian@ .ارتباط باشید
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حضور هیات پارلمانی ایرانی در یکصد و چهل و پنجمین نشست مجمع اتحادیه بین المجالس جهانی

ــریح  ــن تش ــان ضم ــی اصفه ــی تحقیقات ــهرک علم ــس ش رئی
تجــارب موفــق شــهرک، اعــام کــرد: در یــک نــگاه اعــداد و ارقام 
ــردش  ــان گ ــارد توم ــزار میلی ــاالی ۱۳ ه ــال ۱۴۰۰ ب ــه س ــوط ب مرب
مالــی بــوده اســت فــروش بــاالی ۵ هــزار میلیــارد تومــان قراردادهای 
پژوهشــی بــاالی دوهــزار میلیاردتومــان، محصوالت تجاری ســازی 
دوهــزار میلیاردتومــان همچنیــن نیــروی انســانی شــاغل در شــهرک 

بــاالی ۸ هــزار نفــر اســت.
 قاســم مصلحــی در تــور ملــی فنــاوری کــه بــا حضــور رؤســای 
پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور در شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار داشــت: در یــک نــگاه اعــداد و ارقــام 
ــردش  ــان گ ــارد توم ــزار میلی ــاالی ۱۳ ه ــال ۱۴۰۰ ب ــه س ــوط ب مرب
مالــی بــوده اســت فــروش بــاالی ۵ هــزار میلیــارد تومــان قراردادهای 
پژوهشــی بــاالی دوهــزار میلیاردتومــان، محصوالت تجاری ســازی 
دوهــزار میلیاردتومــان همچنین نیروی انســانی شــاغل بــاالی ۸ هزار 

ــت. نفر اس
مصلحــی اظهــار داشــت: رهبــر معظــم انقــاب از دیربــاز تاکیــد 
ویــژه بــر دانــش و فنــاوری داشــتند کــه از دانــش، قــدرت و ثــروت 
ــان و  ــد، دانش بنی ــه تولی حاصــل می شــود و نام گــذاری امســال را ب

اشــتغال آفرینی مزیــن کردنــد.
ــگاه  ــاوری و جای ــم و فن ــای عل ــان پارک ه ــا بنی ــه ب وی در رابط
آنهــا، دو توســعه را مقایســه کــرد و گفــت: یــک توســعه دهــه پنجاه 
تــا هشــتاد و یــک بعــد از دهــه نــود بــوده اســت کــه توســعه مبتنــی 
ــر تولیــد برپایــه ســرمایه، نیــروی کار ماهــر، واحدهــای تولیــدی  ب
صنعتــی بــوده امــا توســعه مبتنــی بــر دانایــی در ســال های اخیــر بــر 
اســاس نــوآوری، نیــروی انســانی کارآفریــن و واحدهــای تحقیــق و  

توســعه اســت.
مصلحــی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه در دنیــا هــم همینطــور بــوده 
اســت بــه ســاختارها دانشــگاه های کــه قبــا از جنبــه مهندســی بــوده 
االن دانشــگاه های کارآفریــن اســت، اشــاره کــرد و افــزود: االن اگــر 
در دانشــگاه کار آفرین مشــکل داشــته باشیم رشــدمان دچار مشکل 
می شــود یــا در توســعه مبتنــی بــر تولیــد شــهرک های صنعتــی بوده 
ــا  ــت ی ــاوری اس ــم و فن ــای عل ــه پارک ه ــژه ب ــه وی ــه االن توج ک
مناطــق ویــژه علــم و فنــاوری در مقابل مناطــق ویژه اقتصادی اســت.
ــج  ــه اهــداف پن ــان ب ــی اصفه ــم و تحقیقات ــس شــهرک عل رئی
ســاله شــهرک اشــاره و بــا بیــان ایــن کــه یــک هــدف اصلــی ایجــاد 
ــرای  ــاز ب شــرایط الزم و تامیــن خدمــات و  حمایت هــای مــورد نی
کســب و کار دانش بنیــان اســت، تاکیــد کــرد: فضای کســب و کار 
فقــط دســت خــود شــهرک یــا یــک پــارک نیســت یعنــی ممکــن 
ــا همــه آن  ــوآوری باشــد ام ــک المــان مهــم در فضــای ن اســت ی
نیســت و بــا همــکاری دســتگاه ها و ذینفعــان دیگــر  می شــود ایــن 

ــود آورد.  را بوج
وی بــا بیــان ایــن کــه یکی دیگــر از اهــداف شــهرک بحت تولید 
ثــروت و تجاری ســازی اســت، افــزود: همچنین تجاری ســازی فقط 
کار پــارک نیســت یعنــی صندوق هــای مختلــف مثــل صندوق های 
پژوهــش و فنــاوری و بخــش خصوصــی کــه ســرمایه گذاری کننــد 

ــش دارد. هم نق
 مصلحــی ادامــه داد: یکــی از  رمــوز موفقیــت ایــن اســت کــه هر 
پــارک فقــط بــه خــودش توجــه نداشــته باشــد نقــش مهمــی را در 

اســتان خــود داشــته باشــد و همــه را همــراه کنــد.
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــا بیــان ایــن کــه 
اشــتغال فــارغ التحصیــان دانشــگاهی هــدف دیگــر اســت، گفــت: 
چهارمیــن هــدف اشــتغال در نظــر گرفتــه شــده چــون هــدف اصلی 
ــم اشــتغال  ــا اگــر کارهــای دیگــر را انجــام دهی اشــتغال نیســت م

ــود. ــاد می ش ــود ایج خودبخ
وی ســپس بــه نمــای شــهرک هــم اشــاره کــرد و گفــت: 

پیشــنهاد شــهرک ســال72 بیــان شــده منتهــا نــه بــه ایــن شــکل بــا 
یــک ایده هایــی خــام امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه از همــان اول 
ســازمان های بــزرگ ذوب آهــن، فــوالد مبارکــه و خود اســتانداری 

ــده. ــن ای ــه ای ــد در ارائ ــریک بوده ان ش
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان اظهــار کــرد: در 
ــی انقــاب فرهنگــی  ســال 7۵ اساســنامه شــهرک در شــورای عال
تصویــب شــده کــه تنهــا دو جــا داریــم کــه اساســنامه در شــورای 
ــت  ــب شــده یکــی دانشــگاه تربی ــی انقــاب فرهنگــی تصوی عال
مــدرس و یکــی شــهرک اســت کــه ســال 77 هــم بــه وزارت علــوم 
مــی رود و از ایــن جــا هســت کــه شــکل و اهــداف و مســیر امــروزی 

را از زمانــی کــه بــه وزارت عتــف پیوســت شــکل گرفــت.
ــال  ــد در س ــز رش ــن مرک ــدازی اولی ــه داد: راه ان ــی ادام  مصلح
79 بــود و راه انــدازی پــارک در ســال ۸2  و همینطــور اولیــن 
ــم. ــف را داری ــه شــده در ســال های مختل ــی کــه گرفت موافقت های

وی تصریــح کــرد: قبــا بــرای گرفتــن یــک موافقــت نامــه بــرای 
مرکــز رشــد جــزو آمــال و آرزوهــا بود چــون در همــان موقع خیلی 
بیــرون مجموعــه شــناختی با ایــن موضوعــات وجود نداشــت تعامل 
ــد االن معاونــت  ــود چــون آشــنا نبودن ــه کار ســختی ب ــا وزارتخان ب
فنــاوری بصــورت ویــژه داریــم خــود وزیــر علوم توجــه ویــژه دارند 

کــه همــه اینهــا بــا گذشــت زمــان بــه دســت آمد.
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان ســپس بــه اخــذ 
مجــوز بــرای پارک هــای مختلــف شــیخ بهایــی و ابوریحــان 
اشــاره کــرد و افــزود: در ســال ۸9 مرکــز توســعه منطقــه ای یونســکو 
ــن  ــد همچنی ــه ش ــاوری اضاف ــم و فن ــای عل ــوع پارک ه در موض
رویدادهــای مختلفــی کــه اتفــاق افتــاده از جملــه ایــن کــه حضــور 
خــود دبیــر کل یونســکو در شــهرک داشــتیم یــا در مجموعه هــای 
خــاق اولیــن مرکــز رشــد هنــر در اینجــا راه انــدازی شــد و به همین 

صــورت موضوعــات مختلــف بــوده اســت.
مصلحــی تصریــح کــرد: ســال ۸۰ مقــام معظــم رهبــری در 
اصفهــان در ایــن شــهرک حضــور یافتند، توضیحاتــی که داده شــد 
ایشــان فرمودنــد ایــن چیــزی اســت کــه دنبــال بــودم و توجــه ویــژه 
انجــام گرفــت.وی بــه فضــای فیزیکــی شــهرک هــم اشــاره کــرد و 
گفــت: در بحــث فضــای فیزیکــی نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اگــر 
ــوده  ــک ب ــدام ی ــر ک ــت ه ــهرک و دول ــرمایه گذاری ش ــهم س س
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بیســت برابــر و خیلی باالتــر بوده 

و مرتــب هــم در حــال افزایــش اســت.
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــس ش رئی
شــرکت های خدماتــی و کارگاه هایــی هــم داریــم کــه در خدمــت 
ــی  ــرکت ها فضای ــای ش ــی از نیازه ــون یک ــتند چ ــرکت ها هس ش

ــر. ــر از دفات ــد غی اســت کــه کار خــود را انجــام دهن
وی افــزود: مرکــز علمــی تفریحــی کــودکان و نوجوانــان داریــم 
بعنــوان مجموعــه ای کــه بچه هــای مدرســه بــا تهیــه بلیــت بازدیــد 
داشــته باشــند در ایــام کرونــا تعطیل شــد حتمــا دوبار فعــال می کنیم 
ــه شــهرک اســت چــون خیلــی  تــاش مــا رفــت و آمــد عمــوم ب
کارگشــاه اســت توصیــه هــم می کنیــم کــه فضــای بســته و محــدود 

ــته باشیم.   نداش
مصلحــی در بخــش دیگــر بــه مراحــل مختلــف بــرای ورود بــه 
شــهرک اشــاره کــرد و گفت: مراحل شــامل رشــد مقدماتی، رشــد 
و پــارک کــه در مرحلــه رشــد مقدماتــی حــدود شــش مــاه ایده هــا 
شــکل می گیــرد بعــد وارد مرحلــه رشــد می شــوند کــه شــرکت ها 
ــوند در  ــارک می ش ــد وارد پ ــتند و بع ــی هس ــا حقوق ــتند حتم هس
ــا  ــاده ی ــاختمان های آم ــتند در س ــهرک هس ــتاجر ش ــارک مس پ
خودشــان تامیــن فضــا می کننــد کــه االن حــدود بــاالی 6۰۰ تــا در 

مراحــل مختلــف داریــم کــه ۱۱9 تــا در یکــی از اراضــی اســت.
ــود  ــط خ ــات توس ــی اصطاح ــه خیل ــن ک ــه ای ــپس ب وی س
شــهرک شــکل گرفتــه، گفــت: فنــاوری صنعت ســاز، فــن آفرینی، 
مجــوز فنــاوری بنــا بــر ضــرورت و زمــان در شــهرک شــکل گرفته.
رئیــس شــهرک علمــی تحقیقاتی اصفهــان در خصــوص صدور 
ــن شــهرک، اظهــار کــرد: پاســداری از  ــاوری توســط ای مجــوز فن
حمایت هــای قانونــی بســیار اهمیــت دارد تــا اعتبــار برنــد شــهرک 
شــهرک،  در  شــرکت ها  از حضــور  هــدف  و  شــود  حفــظ 

ــت. ــاوری اس ــوآوری و فن ــفر ن ــن در اتمس قرارگرفت
مصلحــی اظهــار کــرد: فنــاوری صنعت ســاز یعنــی ایــن که خیلی 
تکنولوژی هــا اینجــا شــکل می گیــرد کــه چــون تولیــد انبــوه شــد 
تولیــد پــاک نباشــد کار تولیــد بیــرون شــهرک که ممکن اســت در 
شــهرک های صنعتــی انجــام شــود ولــی پایــه و اســاس اینجاســت، 
بخــش تحقیــق و توســعه هــم اینجــا می مانــد کــه در ایــن  مــورد هم 

تعــداد زیــادی فنــاوری صنعــت ســاز داریم که شــکل گرفته اســت.
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان اظهــار کــرد: در 
یــک نــگاه اعــداد و ارقــام مربــوط بــه ســال ۱۴۰۰ بــاالی ۱۳ هــزار 
میلیــارد تومــان گــردش مالــی بــوده اســت فــروش بــاالی ۵ هــزار 
میلیــارد تومــا،ن قراردادهای پژوهشــی بــاالی دوهــزار میلیاردتومان، 
محصــوالت تجاری ســازی دوهــزار میلیاردتومــان همچنیــن نیروی 
ــا  ــر از آن ه ــه ۵۵۰ نف ــت ک ــر اس ــزار نف ــاالی ۸ ه ــاغل ب ــانی ش انس
مــدرک دکتــرا دارنــد و  نکتــه قابــل توجــه دیگــر، تعــداد بانــوان در 
ایــن مرکــز اســت کــه ۳۰ درصــد از شــاغان را تشــکیل داده اســت.

مصلحــی بــا بیــان ایــن کــه تعامــل باعــث خیــر و برکــت اســت 
و اگــر بتوانیــم تقویــت کنیــم باعــث تقویــت شــهرک اســت، بــه 
ایــن کــه مراکــز رشــد ict ، مراکــز رشــد هنــر، کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی، فــوالد همچنیــن در نجــف آبــاد مراکز رشــد داریــم، افزود: 
پار ک هــای علــم و فنــاوری شــیخ بهایــی و ابوریحــان داریــم کــه 
ــا و  ــه تخصص ه ــتند و مجموع ــان هس ــل دپارتم ــا مث ــا دقیق این ه
توانمندی هایــی کــه در شــهرک وجــود دارد مثــا در حــوزه نفــت، 
گاز، پتروشــیمی و انــرژی تحــت عنــوان پارک تخصصــی از آن یاد 

می شــود.
وی اعــام کــرد: در حــوزه نفــت، گاز، پتروشــیمی و انــرژی ۸2 
شــرکت داریــم کــه می تواننــد در ایــن زمینــه خدمــات و ســرویس 

بدهنــد و کارهــای بــزرگ و کوچــک انجــام دهنــد.
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــس ش رئی
همچنیــن مراکــز نــوآوری در  آران و بیــدگل، زریــن شــهر، 
گلپایــگان و میمــه راه انــدای شــده و چنــد جــا در حال ایجاد هســتیم 
مثــل دهاقــان کــه هــر کــدام نســخه جــدا دارد و ایــن نیســت که همه 
مثــل هــم باشــد مثــا در بحــث دهاقــان کــه مرکــز گلخانــه ای ایران 
اســت و شــرکت های توانمنــد و قــدر هســتند و بــه حمایــت مالی ما 
نیــازی ندارنــد تعامــل بــا آنهــا ارزش افــزوده غیــر از حمایــت مالــی 

بایــد داشــته باشــیم کــه کارهــای نوآورانــه اســت.
ــا بیــان ایــن کــه بــرای شــهرک خدمــات و ســرویس های  وی ب
ــکونی در  ــای مس ــی واحده ــده حت ــه ش ــر گرفت ــف در نظ مختل
شــهرک پیش بینــی شــده کــه طبقــه خــاق و نــوآور اینجــا ســاکن 
ــم بســازیم  شــوند، گفــت: برنامــه داریــم ورزشــگاه را شــروع کنی
ــتیم  ــر هس ــل پیگی ــاخت هت ــرمایه گذار در س ــرای س ــن ب همچنی
ــت  ــرج اس ــن ب ــه بزرگتری ــم ک ــاوری داری ــرج فن ــه ب ــور ک همانط

ــم. ــا حمایــت کردی خودمــان نســاختیم ام
ــان داشــت: همیشــه یکــی از ویژگی هــا شــهرک تعامــل  وی بی
ــوده االن  ــوده در هــر دوره هــم ایــن تعامــل ب ــا مدیریــت اســتان ب ب
هــم تعامــل بســیار خوبــی اســت بــا اســتانداری و  اســتانداری خیلــی 

ــد.   ــه شــهرک واگــذار می کن ــی کــه دارد ب کارهای
مصلحــی بــه تشــریح ســاختمان های داخــل شــهرک پرداخــت و 
بــا تاکیــد برایــن کــه دســتگاه عریــض و طویــل داریم برای ســاخت 
ــن  ــزود: چندی ــد، اف ــر باش ــورد نظ ــی م ــق طراح ــه طب ــازها ک و س
ســاختمان هــم در نقــاط مختلــف شــهر اصفهــان داریــم، کــه اگــر 
می خواهیــم نــوآوری شــکل بگیــرد بایــد مــردم بــا شــهرک آشــنا 
شــوند. یــک کارخانــه قدیمــی در حــال بازســازی بــرای کارخانــه 
نــوآوری داریــم بــا یک تعامــل چهارجانبــه بیــن اســتانداری وزارت 

ICT و شــهرک و اســتانداری اســت.  
رئیــس شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان در خصــوص 
ــر  ــس 2۰۰6 دکت ــت: در کنفران ــهرک گف ــی ش ــگاه بین الملل جای
ماهاتیــر محمــد از طریــق شــهرک بــرای اولیــن بــار دعــوت شــد و 
در کنفرانــس 2۰۱۱ دکتــر لیدیــا بریتــو از یونســکو بــه اصفهان ســفر 
ــد  ــی مانن ــای بین الملل ــات تفاهم نامه ه ــن اقدام ــار ای ــرد، در کن ک
آیریــس و  اخــذ جایــزه ۱۰۰ هــزار دالری بانــک توســعه اســامی 
در حــوزه علــم و فنــاوری و ســایر جوایــز گوناگــون را در کارنامــه 
خــود دارد. مصلحــی بــا تاکیــد برایــن که مهم تریــن ســرمایه، نیروی 
انســانی اســت کــه بایــد توانمنــد باشــد و نــگاه کارمنــدی نداشــته 

باشــد، افــزود: انتخــاب مدیــران هــم همیــن نــگاه اهمیــت دارد.  
بــه گــزارش خبرگــزاری علــم و فنــاوری از اصفهــان، »تــور ملــی 
فنــاوری ویــژه روســای پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور« از صبح 
امــروز، شــنبه ۱6 مهرمــاه، بــه میزبانــی شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 

اصفهــان برگزار شــد.
در ادامــه ایــن رویــداد ملــی، مســئوالن ارشــد پارک هــای علــم 
ــی و  ــهرک علم ــتقر در ش ــرکت های مس ــور از ش ــاوری کش و فن
تحقیقاتــی اصفهــان بازدیــد و در جلســه ای به منظور هم اندیشــی در 
راســتای تحقــق شــعار »تولیــد، دانش بنیــان، اشــتغال آفرین شــرکت 

کردنــد.

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در صــدر هیــات پارلمانی 
ــی  ــا همراه ــواه و ب ــی رضاخ ــای مجتب ــاب آق ــت جن ــه ریاس ب
آقایــان احمــد نــادری، عبــاس گلــرو، غامرضــا نــوری قزلجــه و 
ســرکار خانــم الهــام آزاد بــا هــدف شــرکت در یکصــدو چهــل 
و پنجمیــن مجمــع اتحادیــه بیــن المجــااس جهانی)IPU(کــه در 
شــهر کیگالــی کشــور روآنــدا در حال برگــزاری اســت، حضور 

یافتند.
ــان  ــع زن ــه مجم ــات رییس ــو هی ــام آزاد عض ــم اله ــرکار خان س
ipu دربــاره ایــن نشســت بیــن المللــی گفــت: بــه همــراه دیگــر 
نماینــدگان جمهــوری اســامی ایــران، در 145 امیــن اتحادیه بین 

المجالــس درجمهــوری روانــدا حضــور پیــدا کردیــم. 
بــا توجــه بــه تمرکز این اجاســیه بــر موضــوع زنــان و مهاجرت، 

تــاش مــا دراینگونــه ســمینارهای بیــن المللــی بطــور کلــی در 
راســتای دو هــدف عمــده اســت: معرفــی بانــوان ایرانی بــه عنوان 
زنانــی توانمنــد بــا اســتعدادهای بســیار در زمینــه هــای مختلف و 
بــا آمادگــی فعالیــت هرچه بیشــتر در ســطوح ملی و بیــن المللی؛ 
و همچنیــن آگاهــی دادن دربــاره عوامــل بین المللــی محدودیت 
ــان ایرانــی و مطالبــه  ــرای زن ــواع تحریــم هــا، ب ســاز از جملــه ان

جــدی بــرای رفــع ایــن موانــع بــرای شــکوفایی ایــن اســتعدادها.
ــز  ــی نی ــزود: راهکارهای ــن عضــو  شــورای مرکــزی IPU  اف ای
بــرای حمایــت از زنــان مهاجــر و پناهجــو و خانــواده هایشــان و 
رفــع موانــع شــرکت فعالتــر ایشــان درعرصــه هــای مختلــف در 
ــا آرزوی موفقیــت روز  ــه و بررســی خواهــد شــد. ب جامعــه ارائ

افــزون بــرای همــه بانــوان ایرانــی.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان:
تشریح تجارب موفق شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان/باالی ۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی در سال ۱۴۰۰

یوســف رضایــی، معــاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی اســتان تهــران: بابــت نگهــداری هــر ســالمند معمولــی در مراکــز نگهــداری بهزیســتی بــه طــور متوســط ماهانــه 2 میلیون 
تومــان و بــرای ســالمندان مجهــول الهویــه و بــی سرپرســت 2 میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان یارانــه پرداخــت می شــود.

در حــال حاضــر ۱۸۰۰ ســالمند مجهــول الهویــه در مراکــز شــبانه روزی تهــران نگهــداری می شــوند. هــم اکنــون ۱2۰ هــزار نفــر از ســالمندان کشــور تحــت پوشــش ســازمان 
بهزیســتی هســتند و ۴ هــزار و ۸۸۰ ســالمند در ۱2۰ مرکــز نگهــداری ســالمندان بهزیســتی نگهــداری می شــوند.

پرداختیارانه2میلیونو۸۰۰هزارتومانیبراینگهداریازسالمندانبیسرپرست
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خبر 
كوتاه

قدردانی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان لنجان
مهنــدس ایــرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهــن 
اصفهــان و جمعــی از دیگــر مســئولین ایــن شــرکت 
ســه شــنبه ۱9 مهرمــاه بــه مناســبت هفتــه نیــروی 
انتظامــی ضمــن حضــور در مرکــز فرماندهــی نیــروی 
ــه  ــا اهــداء شــاخه گل ب انتظامــی شهرســتان لنجــان ب
ــز  ــن مرک ــده ای ــم زاد فرمان ــادق کاظ ــرهنگ ص س
ــرای  ــا ب ــردان آن، از ایثارگــری آن ه و دیگــر غیورم
حفــظ امنیــت کشــور قدردانــی کردنــد . مدیرعامــل 
ــام  ــات مق ــه بیان ــا اشــاره ب ــدار، ب ــن دی شــرکت در ای
معظــم رهبــری مبنــی بــر اینکه بــدون امنیت پیشــرفت 
ــت:  ــت، گف ــر نیس ــکان پذی ــه ای ام ــچ عرص در هی
ــا ســختی هــا  فعالیــت در عرصــه تولیــد و صنعــت، ب
و مشــکاتی همــراه اســت کــه بــا تــاش مــی تــوان 

ایــن مشــکات را حــل کــرد امــا بــدون امنیــت کــه 
توســط نیــروی انتظامــی تامیــن مــی شــود هیــچ گونــه 
فعالیتــی در ایــن عرصــه امــکان پذیر نیســت . مهندس 
ــه  رخصتــی از تمامــی غیورمــردان نیــروی انتظامــی ب
ویــژه حافظــان امنیــت در شهرســتان لنجــان قدردانــی 
نمــود و ایثارگــری آنهــا را موجــب نــا امیدی دشــمنان 
ــن ســرزمین و خنثــی شــدن توطئــه هــای آنهــا  ای
دانســت کــه در روزهــای اخیــر شــاهد بخشــی از آن 
هســتیم . فرمانــده نیــروی انتظامی شهرســتان لنجان نیز 
ــا حفــظ  ــراز امیــدواری نمــود کــه ب در ایــن دیــدار اب
امنیــت همچنــان صنایع کشــور بــه فعالیت و پیشــرفت 
خــود ادامــه دهنــد و موجبــات ســربلندی بیشــتر نظــام 

ــد . ــم آورن ــوری اســامی را فراه ــدس جمه مق

بومی سازی ساخت دوراسیون درب باز کن و ماشین تخلیه باتری شماره سه 
مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی

ســاخت دوراســیون درب بــاز کــن و ماشــین تخلیه باتری شــماره 
ســه مدیریــت تولیــدات کک و مــواد شــیمیایی با موفقیــت انجام 

و بومــی ســازی شــد .
ــال  ــک کک و زغ ــد مکانی ــدس ارش ــدی مهن ــواد نورمحم ج
ــازی  ــه کک س ــماره س ــری ش ــه بات ــال ۱۳9۱ ک ــت: در س گف
ــه آن  ــدازی شــد،تعداد 2۳ ردیــف قطعــه خــاص مربــوط ب راه ان
شناســایی گردیــد کــه نیاز بود هــر یــک از قطعات،یــک رزرو در 

محــل کارخانــه داشــته باشــند تــا خــط تولیــد متوقــف نشــود.
وی افــزود : طــی مکاتباتــی کــه بــا ســازندگان دو کشــور چیــن 
و اکرایــن انجــام شــد آنهــا تامیــن ایــن قطعــات را پذیرفتنــد امــا 
متاســفانه ایــن پــروژه را صرفــاً بــا ارائــه دو قطعــه از 2۳ قطعــه اولیــه 

و بــدون ارائــه هیــچ نقشــه ای تحویــل دادنــد.
مهنــدس ارشــد مکانیــک کک و زغــال تصریــح کــرد : مکانیزم 
دربازکن،وظیفــه بازکــردن درب ســمت کک و تخلیــه را جهت 
ــه طــور متوســط  ــر عهــده دارد و ب ــه کک داخــل واگــن ب تخلی
روزانــه حــدود ۸۵ مرتبه باز و بســته می شــود و بنابراین اســتهاک 
ــن رو تعویــض آن در  ــی را متحمــل مــی شــود،از ای بســیار باالی
دســتور کار قــرار گرفــت و تجربــه بســیار خوبــی از محــل ایــن 

بومــی ســازی بــا حداقــل هزینــه بــه ثبــت رســید.
 ایــن تاشــگر ذوب آهنــی ادامــه داد : مکانیــزم هــای درب بازکن 
ماشــین تخلیــه و دربازکن از قطعات اســکلت فلــزی، هیدرولیک 
و مکانیک تشــکیل شــده و تهیه نقشــه،طراحی،مونتاژ و بازرســی 
آن نیــز توســط همــکاران دفتــر فنــی بــا مســاعدت ســایر بخــش 

هــای کارخانه انجام گرفته اســت. بــرای دمونتاژ و انجــام کروکی 
بــرداری تجهیــزات بــا همکاری مدیریــت راه و ســاختمان فضایی 
مناســب بدیــن منظور ســاخته شــد و کروکــی برداری،همزمــان با 

انجــام تعمیــرات بــر روی تجهیــزات به انجام رســید.
ــز در  ــر فنــی کک ســازی نی *  مهــدی ظرافتــی سرپرســت دفت
ادامــه گفــت : اولیــن گام ایــن بــود کــه تجهیــزات دمونتــاژ شــوند 
تــا همــکاران دفتــر فنــی مدیریــت کک ســازی بتواننــد کروکــی 
بــرداری الزم را انجــام داده و در ادامــه نقشــه هــای ســاخت را تهیــه 
کننــد و تجهیــز پس از انجــام تعمیرات الزم و آماده ســازی نقشــه 
هــا کــه بــه صــورت شــبانه روزی انجــام گرفــت، مجــدداً نصــب 

گردید.
ــازی  ــین س ــرکت ماش ــال 99 ش ــاً اســفندماه س ــزود : نهایت وی اف
ــزم را  ــن دو مکانی ــاخت ای ــور در مناقصه،س ــی حض اصفهان،ط
ــم ســال،اوایل  ــس از گذشــت یــک و نی ــت و پ ــر عهــده گرف ب
شــهریورماه ســال جــاری آنهــا را تحویــل داد و در حــال حاضــر 
ــان  ــرای نصــب روی ماشــین در بازکــن در جری ــزی ب ــه ری برنام
اســت.کار ســاخت قطعــه بــه دلیــل پیچیدگی هــا، تنــوع قطعات، 
ابعــاد بــزرگ و وزن زیــاد،کار مشــکلی بــود که شــرکت ســازنده 
بــا توجــه بــه قابلیــت هــا و توانایــی های فنــی موجــود از عهــده آن 
بــه خوبــی برآمــده اســت.کنترل حیــن ســاخت نیز توســط کنترل 
کیفــی مهندســی نــت بــا کمــک کارشناســان بخــش بــه انجــام 
رســید کــه آن هــم بــا توجــه بــه ویژگــی هــای قطعــه،کار دارای 

اهمیــت و قابــل ماحظــه ای بــود.    

»آگهیفراخوان«
شرکتسهامیذوبآهناصفهان

ــن  ــگران ذوب آه ــرای تاش ــزی و اج ــه ری ــا برنام ب
اصفهــان، فــاز اول پــروژه تعویــض بالــک هــای کارگاه 
ــه  ــرکت ب ــازی ش ــش فوالدس ــداوم بخ ــری م ــه گ ریخت

ــان رســید. پای
ســیاوش خواجــوی مدیــر بخــش فوالدســــازی ذوب 
ــا اعــام ایــن خبــر، گفــت: در حــدود  آهــن اصفهــان ب
ســی ســال پیــش بــا تغییــر در ظرفیــت کنورتورهــا 
و احــداث ایســــتگاه هــای جدیــد ریختــه گــری در 
ــه افزایــش  ــد کارخان بخــش فوالدســازی، ظرفیــت تولی
ــی را ب ر  ــتگی های ــوع شکس ــن موض ــرد و ای ــدا ک پی
ــدود  ــزود: از ح ــود.  وی اف ــاد نم ــا ایج ــک ه روی بال
ــک  ــر  روی بال ــی ب ــج تعمیرات ــه تدری ــش ب ــال پی 2۵س
ــون   ــد و تاکن ــروع ش ــزی کارگاه ش ــا و اســکلت فل ه
همــواره یــک گــروه اجرایــــی از کارگاه ۵۱ بــه همــراه 
ــازی در  ــش فوالدســ ــای بخ ــک باالبره ــرات مکانی نف

ــتند. ــا هس ــک ه ــن بال ــر ای ــد و تعمی ــال بازدی ح
اصفهــان  آهــن  ذوب  فوالدســازی  بخــش  مدیــر 
تصریــح کــرد: بــه دلیــل حجــم ایــرادات مشــاهده 
شــده و تعمیــرات زیــاد بالــک هــا شــرکت مــت پــروم 
ــل  ــی تحوی ــدارک فن ــه نقشــه و م روســیه، ســه مجموع
کارخانــه نمــود. دســته اول نقشــه هــای مربــوط بــه 
تقویــت اســکلت فلــزی کارگاه ریختــه گــری بــود کــه 
از ســال  9۰ تــا 92 بــه طــور کامــا جــرا گردیــد. دســته 
دوم نقشــه هــای تقویــت ســر ســتون هــای کارگاه بــود 
کــه ســال هــای 9۴ و 9۳ اجــرا گردیــد و دســته ســــوم 
مربــوط بــه تعویــض کلیــه بالــک هــــای کارگاه ریختــه 
گــری بــود. پــس از ســــاخت بالــک هــا توســط معاونت 
توســعه بــه دلیــل   تداخــل عملیــات تعویــض بالــک هــا 
بــا رونــد تولیــد، اجــرای ایــن پــروژه بــر عهــده معاونــت 

بهــره بــرداری گذاشــته شــد. خواجــوی اظهــار داشــــت: 
ــت  ــکاری مدیری ــا هم ــم ب ــن تصمی ــاذ ای ــان اتخــ از زم
مطالعــات  نــت،  مهندســــی  و  فوالدســــازی  هــای 
ــض   ــات تعوی ــام عملی ــت انج ــای الزم جه ــی ه وبررس
ــروژه در  ــی پ ــات اجرای ــد و عملی ــاز شــ ــا آغ ــک ه بال

ــد. ــزی ش ــه ری ــه برنام 9 مرحل
اصفهــان  آهــن  ذوب  فوالدســازی  بخــش  مدیــر 
عملیــات  مــاه،  شــهریور  پنجــم  از  کــرد:  تصریــح 
تعویــض بالــک هــا براســاس  برنامــه زمانبنــدی 26روزه 
و دســتورالعمل اجرایــی  مصــوب آغــاز و پــس از اتمــام 
ــاژ  ــات تعویــض بالــک هــا قطعــات کمکــی دمونت عملی
و شــرایط کاری ایــن ناحیــه از کارگاه بــه حالــت ا ولیــه 

ــد.   ــده ش بازگردان
بــزاز معــاون تجهیــزات مکانیــک بخــش  *علــی 
فوالدســــازی شــرکت نیــز گفــت: در ســال 79 بــه 
علــت شکســتگی یکــی از  بالــک هــا، تیمــی از شــرکت 
گیپرومــز فراخــوان شــد و براســاس بازدیــد و طــرح 
ــه  ــک ب ــدد بال ــه ع ــت س ــر و تقوی ــازی، تعمی آن بازس
صــورت اضطــراری انجــام شــد. وی افــزود: طــی یــک 
قــرارداد بازرســی و کنتــرل تمامــی بالــک هــا توســــط 
کارشناســان ســازه شــــرکت گیپرومــز انجــام و گــزارش 
تفصیلــی عیــوب و راهکارهــای تعمیــر و تقویــت آن 
ــی  ــه شــد و ضمــن آن ضــرورت تعویــض تمام ــا ارائ ه
ــاژ  ــش تن ــکات وا فزای ــدد مش ــل تع ــه دلی ــا ب ــک ه بال
ــا توســط آن شــرکت اعــام شــد. ــل ه و تعــداد جرثقی

معــاون تجهیــزات مکانیــک فوالدســازی شــرکت 
ــازه  ــاح ســ ــرارداد اص ــال ۱۳9۰ ق ــه داد: در ســ ادام
بالــک هــای کارگاه ریختــه گــری شــــامل  فلــزی 
طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی بالــک بــه 

صــورت EPC توســط کنسرســیوم شــرکت مــت پــروم 
ــد و  ــد ش ــوالد منعق ــه ف ــوالد و آزمون ــرات پ ــیه، م روس
ــروم  ــت پ ــرکت م ــط ش ــی توســ ــام طراح ــس از انج پ
ســاخت بالــک هــا در شــرکت مــرات آغــاز شــد. ایــن 
تاشــــگر ذوب آهنــی از تعویــض بالــــک هــای ناحیــه 
یــک ســمت شــــمال کارگاه ریختــه گــری توســط 
مدیریــت مهندســی نــت و شــرکت توســعه لنجــان خبــر 
داد و گفــت: بــا تعویــض بالــک هــا، کاهــش توقفــات، 
حــذف تعمیــرات بالــک هــا ، ا مــکان مونتــاژ جرثقیــل 
2۰۰تنــی جدیــد وا جــرای پــروژه هــای  توســعه وا 

ــود. ــی ش ــم م ــد فراه ــش تولی فزای
و  ســــاخت  ارشــــد  مهنــدس  رهنمــــا  *هومــن 
تعمیــرات مکانیــک نیــز گفــت: پاتیــل هــای فــوالد کــه 
قبــا توســــط جرثقیــل هــا منتقــل مــی شــــدند  ۱2۵ تــن 

وزن داشــتند کــه همزمــان بــا افزایــــش تولیــد وزن آنهــا 
بــــه ۱۸۰تــن ارتقــاء یافــت. وی افــزود: ایــن بارگــذاری 
هــا، آســــیب هــای متعــددی را بــه بالــک هــا وارد 
ســاخت و از ســوی دیگــر یــک جرثقیــل 2۰۰تنــی نیــز 
ــی همخــوان  ــای  فعل ــک ه ــا بال ــداری شــد ،کــه ب خری

ــود. نب
مهنــدس ارشــد ســاخت و تعمیــرات مکانیــک خاطــر 
بالــک تعویــــض  نشــان  کــــرد: در کل تعــداد 9۴ 
و بخــش دوم ایــن پــروژه نیــز بــه فاصلــه دو مــاه از 

ــود. ــی ش ــاز م ــمت اول، آغ ــض قس تعوی
*رضــا پریشــانی مهنــدس ارشــد مکانیــک تعمیــرات 
باالبرهــا  نیــز گفــت : در بخــش اول تعــداد یــک بالــک 
2۴ متــری و شــش  بالــک ۱2 متــری بــا تنــاژ کلــی 

ــض شــدند. ــن تعوی حــدود 9۰ت
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 نوبت ...

غامحســین حســینی نیــا معــاون وزیــر کار و رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای: بــر اســاس تفاهم نامــه اجرایــی بــا وزارت علــوم در راســتای 
تحقــق طــرح نخلســتان، فارغ التحصیــان دانشــجویی در مرکــز تربیــت مربــی و پژوهش هــای فنــی و حرفــه ای، در حــوزه مشــاغل و کســب و کارهــای 

ــد. ــن آمــوزش می بینن نوی
بــا اجــرای ایــن طــرح، فارغ التحصیــان بــه مــدت ۳ تــا 6 مــاه مهارت هــای الزم در حــوزه فنــاوری اطاعــات را ســپری می کننــد و  بــا کســب تجربــه 

و مهــارت می تواننــد در بــازار کار مشــغول شــوند.  در طــرح نخلســتان ایجــاد ۵۰۰ هــزار فرصــت شــغلی بــرای فارغ التحصیــان پیش بینــی شــده اســت.

ایجادشغلبرایفارغالتحصیالنباطرحنخلستان



خبر 4
كوتاه

پنج شنبه ۲1 مهر ماه 1401 | شماره  ۲83
بررســی نــرخ بیــکاری در ۳۱ اســتان نشــان می دهــد کــه در تابســتان امســال نســبت بــه تابســتان ســال گذشــته در 2۱ اســتان نــرخ بیــکاری رونــد کاهشــی داشــت بــه طــوری 

کــه نــرخ بیــکاری در 7 اســتان کــه در تابســتان ســال گذشــته دو رقمــی بــود، در تابســتان امســال تــک رقمــی شــد.
ــکار  ــن قشــر بی ــی، نشــان می دهــد ۱۳.2 در صــد از جمعیــت ای ــل آمــوزش عال ــکاری جمعیــت ۱۵ ســاله و بیشــتر فارغ التحصی ــرخ بی ــار ن ــر اســاس گــزارش مرکــز آم ب

ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رونــد کاهشــی ۱.2 درصــدی را ثبــت کــرده اســت. ــد کــه ایــن آمــار نســبت ب بوده ان
نــرخ بیــکاری در اســتان های آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، اصفهــان، البــرز، ایــام، بوشــهر، تهــران، چهارمحــال و بختیــاری، خراســان رضــوی، خراســان شــمالی، 

زنجــان، ســمنان، قــم، کرمــان، کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمــد، گلســتان، گیــان، لرســتان، مرکــزی و یــزد رونــد کاهشــی داشــت.

نرخبیکاریدرکداماستانهاکاهشیشد؟

 بــه همــت شــهرداری و شــورای اســامی شــهر باغبــادران یــاد 
و خاطــره مرحــوم اســتاد حســن قوامــی زاده باغبادرانی از اســاتید 
ــی اصفهــان  ــاغ طوب ــگاری اصفهــان در ب ــه ن پیشکســوت روزنام

گرامــی داشــته شــد.  

شــهردار باغبــادران در ایــن آییــن گفــت: در طــول نســل 
ــه خــود دیــده  ــراد برجســته ای را ب ــادران اف هــای متمــادی، باغب
ــت فرهنگی،تاریخــی و اجتماعــی در  اســت کــه بخشــی از هوی
منطقــه هســتند کــه شــناخت هویــت فرهنگــی و اجتماعــی منطقــه 
ــت.  ــراد اس ــن اف ــک ای ــک ت ــناخت ت ــه ش ــته ب ــادران وابس باغب
ــای  ــوزه ه ــهر در ح ــن ش ــاهیر ای ــزود: مش ــی اف ــت اهلل امین حج
مختلــف  فرهنگی،شــعر ، جهــاد ، ایثار،شــهادت، علــم ودانــش 

ــد. ــزد بودن ــهره و زبان ــه ش ــب همیش و مذه
وی خاطرنشــان کــرد: در جنــگ تحمیلــی اولیــن شــهید دفــاع 

مقــدس شهرســتان لنجــان از شــهرباغبادران اســت،
ــی،  ــهید فرهنگ ــن ش ــامی اولی ــاب اس ــروزی انق در دوره پی
اولیــن شــهیدخلبان ،اولیــن شــهید مدافــع حرم،اولیــن شــهید 
ــر کــدام  ــوده کــه ه ــادران ب ــت اجتماعــی اهــل باغب ــع امنی مداف
از ایــن شــهدا بــه تنهایــی ظرفیــت هــای فرهنگــی ، اجتماعــی و 

ــتند،  ــادران هس ــردم باغب ــی م سیاس
وی بــا اشــاره بــه علمــای باغبادرانــی مدفــون در تخــت 
فــوالد افــزود: مرحــوم مــا عبدالجــواد باغبادرانــی یکــی از 
ــده  ــگاه آرمی ــن آرام ــه در همی ــت ک ــار اس ــد قاج ــای عه علم
ــه رشــته  ــی ب ــه زبانهــای فارســی و عرب ــادی ب اســت،کتابهای زی
ــتان  ــم و آس ــای ق ــه ه ــه در کتابخان ــت ک ــر در آورده اس تحری
ــت. در  ــده اس ــادگار مان ــه ی ــهد ازوی ب ــوی در مش ــدس رض ق
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــا رامق ــن کتابه ــی ازای ــالهای اخیریک س
کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی اهــدا نمودنــد، همچنیــن بیــش 

ــت. ــده اس ــادگار مان ــه ی ــی از وی ب ــر خط از۱2 اث
العلمــای  امیــن  امینــی ادامــه داد: زمانــی درعهــد قاجــار 
ــپرده  ــاک س ــه خ ــار ب ــن دی ــود ودر همی ــی ب ــان باغبادران اصفه
شــده همچنیــن مرحــوم مــا دوســت محمدباغبادرانــی منجــم از 
ــوالد  ــت ف ــت ودرتخ ــادران برخاس ــه از باغب ــوده ک ــاهیری ب مش
بــه خــاک ســپرده شــد کــه ایــن شــخصیتها بیانگــر هویــت 

اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی باغبــادران بودنــد.
شــهردار باغبــادران در خصــوص فعالیــت هــای مرحــوم قوامی 
ــه  ــده ب ــادران دی زاده گفــت: وی در ســال ۱29۰شمســی در باغب
جهــان گشــود ودر سال۱۳۴۳شمســی دیــده از جهــان فــرو بســت 
ودر تخــت فــوالد بــه خــاک ســپرده شــد ولــی در همیــن مــدت 
نــه چنــدان طوالنــی آثــار بســیاری از ایــن مرحــوم بــه جــا مانــده 

اســت. 
ــه  ــازمان برنام ــودرا درس ــدا کار خ ــی زاده در ابت ــتاد قوام اس
ــی رفــت  ــه بانــک مل و بودجــه خوزســتان شــروع کــرد وبعــد ب
ــه گــردن  ــی ب ــود تشــخیص دادکــه دین ــم ب ــی چــون اهــل قل ول
اوســت. او نویســنده وســریع اللهجــه بود،دوســتان وهمکارانــش 
ــف  ــی بســیار ظری ــود ول ــد شــاعر نب در توصیــف وی مــی گوین
ــد کار  ــه بع ــت ک ــی داش ــاده وروان ــم س ــت وقل ــی گف ــخن م س
ــود کــه  ــه معلمــی روی آورد ودر ایــن زمــان ب اداری را رهــا وب
ــن  ــد ودر ای ــا زهرش ــریه پ ــاز نش ــب امتی ــئول وصاح ــر مس مدی

ــزد. ــم می نشــریه قل

اوصــاف زیــادی را بــرای وی برمــی شــمارند اوروزنامــه 
نــگاری فاضــل ،عالــم ،خــوش قلــم، خــوش بیــان وشــجاع بــود.
ــس داشــتند تاســالهای  ــان تدری ــف اصفه در دبیرســتانهای مختل
پیــش  هــم درشــهرباغبهادران یــک مدرســه در مقطــع راهنمایــی 
بــه اســم ایشــان بودکــه بــه علــت تغییــر مــکان نــام ایــن مدرســه 

تغییــر کــرد.
مرحــوم عبدالمجیــد اوحــدی یکتــا منظومــه ای در رثــای 

مرحــوم قوامــی زاده ســروده اســت:
ــی زاده  ــش راگرام ــام دان ــود/ م ــی زاده ب ــم اوقوام ــاش گوی ف
ــه ســر شــوری نداشــت عمرخــود را  ــود/ آن کــه جــز دانــش ب ب
ــح/  ــارش ملی ــیرین و گفت ــش ش ــت/ صحبت ــش گذاش ــر دان برس
ــه هایــش هــم فصیــح و هــم بلیــغ/ ســالها خدمتگرفرهنــگ  گفت
بــود/ بــا جماعــت ظاهــرا همرنــگ بــود/ لیــک هرگــز رنــگ و 

ــون خــود هــم ســنگی نداشــت. نیرنگــی نداشــت/ در فن
امینــی تاکیــد کــرد: بخشــی از وظیفــه مــا درمدیریــت شــهری 
وشــهرداری در کنــار عمــران ، توســعه  وآبادانــی،  معرفــی 
ــای  ــه کاره ــرادی ک ــت. اف ــه اس ــگان منطق ــزرگان و فرهیخت ب
بــزرگ انجــام داده انــد میــراث معنــوی مــا هســتند و ایــن 
وادادگــی فرهنگــی  وهویتــی در عرصــه اجتماعــی و بــه ویــژه در 
نســل جدیــد در اثــر غفلــت امثــال ماســت کــه مشــاهیر فرهنگــی 

ــم. ــرده ای ــی نک ــتی معرف ــه درس ــود را ب ــه خ منطق

 فرمانــدار لنجــان نیــز در ایــن آییــن گفــت: توجــه بــه مفاخــر 
بزرگــوار وبزرگداشــت یــاد ونــام آنهــا یکــی از کارهــای بســیار 
ــت.  ــن دیاراس ــدان ای ــرای فرزن ــی ب ــه الگوی ــت ک ــمند اس ارزش
حمیدرضــا محمــدی فشــارکی افــزود: خدمــات برجســته قوامــی 
زاده در کســوت معلمــی برهمــگان عیــان اســت. او معلمــی بــود 
کــه بهتریــن شــیوه تدریــس را داشــت و از نظر اخاقی،آموزشــی  
ــن  ــوده اســت. دربی ــه وی وارد نب ــه اشــکالی ب ــی هیــچ گون ودین
دانــش آمــوزان و مخاطبینــش حــس اعتمــادی وجــود داشــته کــه 
ایــن معلــم را برجســته مــی کــرد توجــه بــه مفاخــر و برجســتگان 
رابطــه مســتقیمی بــا هویــت وخودبــاوری و هویــت فرهنگــی مــا 
ــه مفاخریــک ضــرورت اســت  ــد کــرد: توجــه ب دارد. وی تاکی
ــان  ــت خودم ــا وهوی ــه ه ــه ریش ــه ب ــا توج ــه آنه ــه ب ــون توج چ
متعهــدان  بــه عنــوان  مــا  از مهمتریــن وظایــف  اســت.یکی 
فرهنگــی و اجتماعــی ایــن اســت کــه بــه برجســتگان خــود توجــه 

کــرده و آنهــا را بــه جامعــه بشناســانیم. 

معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 

اســامی اســتان اصفهــان نیــز در ایــن آییــن گفــت: بعــد از 
قبرســتان وادی الســام در نجــف اشــرف ،یکــی از شــریف تریــن 
مکانهــا قبرســتان تخــت فــوالد اصفهــان اســت چــرا کــه در ایــن 
ــاعران،  ــا، ش ــان ، حکم ــا، ادیب ــمندان ،علم ــریف  دانش ــکان ش م

ــه خــاک ســپرده شــدند.  ــن ب نویســندگان و مجتهدی
ــمندان  ــا و داش ــه علم ــاره ب ــا اش ــی ب ــام یعقوب ــت االس حج
خطــه لنجــان گفــت: یکــی از علمــای شهرســتان لنجــان آیــت اهلل 
مدیســه ای هســتند کــه بعــد ازفــوت آیــت الــه نائینــی بــه مــدت 
ده ســال در نجــف اشــرف مجتهــد مطلــق بودنــد همچنیــن آیــت 
ــد  ــزود: بای ــد. وی اف ــراز اول بودن ــای ط ــاب اســت ازعلم اهلل ارب
ایــن مفاخــر بــرای نســل آینــده شناســایی شــود تــا نســل جدیــد 

اینهــا را بهتربشناســند. 

ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــی ریی ــب الله ــد حبی ــی محم عل
اســامی شهرســتان لنجــان نیــز درایــن آییــن بــا اشــاره بــه برنامــه 
ایــن اداره در معرفــی مفاخــر شهرســتان و برگــزاری  هــای 
رویدادهــای فرهنگــی گفــت: تــاش داریــم بــا همــکاری ادارات 
و ارگان هــای شهرســتان و بــر اســاس تقویــم فرهنگــی شهرســتان 
ــه  ــری منطق ــی هن ــای فرهنگ ــره ه ــت چه ــه گرامیداش ــبت ب نس
اقــدام کنیــم. وی افــزود: تجلیــل از خبرنــگاران پیشکســوت 
شهرســتان نیــز همزمــان بــا گرامیداشــت اســتاد قوامــی صــورت 
مــی گیــرد. در ایــن آییــن از خبرنــگاران پیشکســوت شهرســتان 
مهدیــان،  محمــد  شــریفی،  مرتضــی  و  محمدرضــا  آقایــان 
ــی اســت  ــی شــد. گفتن محمدکاظــم و محســن ســلیمیان قدردان
ــر ســر مــزار مرحــوم قوامــی زاده  حاضــران در انتهــای مراســم ب
ــام  ــاد و ن ــت فاتحــه ی ــا قرائ ــوالد حاضــر شــدند و ب در تخــت ف

ــتند. ــی داش او را گرام
زندگــی نامــه اســتاد حســن قوامــی زاده بــه 
ــتان  ــگاران اس ــه ن ــنامه روزنام ــاب  دانش ــت کت روای

ــان اصفه
ــادران  ــاغ به ــی در ب ــی لنجان ــاغ بهادران ــی زاده ب ــن قوام حس

ــان گشــود.  ــه جه ــده ب لنجــان دی
آنجــا  ومقیــم  آمــده  اصفهــان  بــه  چنــدی  از  پــس 
شــد.تحصیات خــود را دراصفهــان شــروع کــرد وپــس از آن 
ــان  ــرب اصفه ــران مج ــد واز دبی ــگ گردی ــت فرهن وارد خدم

ــد. ش
را  ))دســتوراالماء((  کتــاب  کــه  بــود  ســمت  درهمیــن 
تحریــر درآورد. وی  رشــته  بــه  نــگارش صحیــح  بــاب  در 
بعــد از انتشاروســپس خاموشــی روزنامــه پازهــر، بــه شــغل 
ــر  ــا ایــن کــه در2۵صفــر ۱۵/۱۳۸۴ تی دبیــری خــود ادامــه داد ت
ــان،  ــوالد اصفه ــت ف ــت ودر تخ ــزدی رف ــت ای ــه رحم ۱۳۴۳ ب
رفــت  خــاک  بــه  خواجویــی  لطیــف  محمــد  ســید  تکیــه 

)اخضــری،۱۳۸6،ص۳27(
ــان ۱۳۳۰  ــه تاریــخ 2۴آب ــه ب ــن روزنام ــر/ ای ــه پازه روزنام

ــه انتشــار کــرد. درهشــت صفحــه دراصفهــان شــروع ب
ــی آن را آورده  ــت معن ــب لغ ــر از کت ــود مدی ــه خ ــان ک چن
ــی  ــر(( معن ــده زه ــن برن ــوینده واز بی ــر)) ش ــارت پازه ــت عب اس
مــی دهد.)پازهــر،ش ۱۳ ،26بهمــن۱۳۳۰( صاحــب امتیــاز ومدیر 
ــی ،  ــز ))پاســاژ کازرون ــود ومحــل اداره نی ــی زاده ب حســن قوام
ــن  ــت. درهمی ــده اس ــام ش ــی(( اع ــر خلیل ــی دکت ــب فوقان مط

ــه  ــی ب ــا (( در مطلب ــلک م ــدف ومس ــر)) ه ــر تیت ــماره درزی ش
ــت  ــه تح ــن روزنام ــم )) ای ــی زاده میخوانی ــن قوام ــای حس امض
نظــر هیــات تحریریــه ای اداره مــی شــود کــه جوانــان نخبــه ایــن 
ــدازه ای اســت کــه  ــه ان ــی آنهــا ب ــه علمــی وادب شهرســتانند. مای
اغلــب نشــریه هــای اصفهــان قبــل از هرچیــز بــه ســراغ آنهــا مــی 
رفتنــد، جوانــان محرومــی هســتند کــه شــاید از حداقــل زندگــی 
ــته  ــون نگذاش ــن حــال تاکن ــی درعی ــم برخــوردار نباشــند، ول ه

ــوده شــود. ــد وجــدان تابناکشــان ذره ای آل ان
از فحــش وناســزاگویی پرهیــز مــی کننــد امــا درانتقــاد ، 
ــد  ــار دارن ــتناکی دراختی ــه وحش ــم ناپذیرند.حرب ــنگدل وترح س
ــق  ــه منط ــن حرب ــرد، ای ــد ک ــتعمال خواهن ــا آن را اس ــه ج وهم
ــی  ــوه ونیروی ــچ ق ــم کــه هی ــا ایمــان داری واســتدالل اســت ... م
کــه  ومقدســی  وظیفــه خطیــر  از  مــارا  کــه  نــدارد  وجــود 
ــاز دارد. فقــط یــک نگرانــی مختصــر  اکنــون در پیــش داریــم ب
ــور  ــف ام ــد وآن ضع ــی کن ــد م ــا را تهدی ــی م ــی جزی ودلواپس
ــان ۱۳۳۰ ( در ســر  ــر ،ش۱ ،2۴آب ــه اســت (()پازه ــی روزنام مال
ــا  ــه نشــده اســت ام ــه موضــع سیاســی روزنام ــه اشــاره ای ب مقال
دراولیــن شــماره روزنامــه ))اعامیــه حــزب ایــران(( درج شــده 
ــت  ــورد حمای ــدای م ــه ازکاندی ــز روزنام ــد از آن نی ــت. بع اس

ــرد. ــی ک ــت م ــان حمای ــران دراصفه ــزب ای ح
وی در معرفــی روزنامــه خــود در شــماره ۴ روزنامــه دریــک 
مناظــره قلمــی بــا روزنامــه رهبــر کارگــران اعــام کــرد )) 
ــش وشــخصیت  ــم ودان ــام عل ــه پازهــررا کســانی کــه مق روزنام
ــه  ــت ، ب ــه نیس ــرف مقایس ــچ ط ــی هی ــا جنابعال ــان ب اجتماعیش
ــورد  ــا م ــادات آن کام ــب وانتق ــد. ومطال ــندیده ان ــی پس خوب

ــت .  ــق آنهاس ــد وتصدی تایی
روزنامــه پازهــر برخــاف آنچــه شــما نوشــته ایــد ارگان 
رســمی وغیــر رســمی ایــران نیســت. روزنامــه ای اســت کــه در 
مشــی سیاســی واجتماعــی خــود آزادی عمــل دارد وکــم کــم 
ــر،  ــود.(( )پازه ــی ش ــی م ــخاص بخصوص ــم اش ــار چش دارد خ
ــات  ــا اینکــه درگیرمســائل انتخاب ش۴، ۱6 آذر۱۳۳۰( روزنامــه ب
جنجالــی مجلــس هفدهــم بــود واز کاندیــدای جبهــه ملــی بــه نام 
دکتــر ابراهیــم نعمــت اللهــی پشــتیبانی مــی کــرد،از قســمت های 

ادبــی نیــز غافــل نبــود. 
از همــان ابتــدا قطعــات ادبــی تحــت عنــوان )) نامــه هــای یــک 
پــدر بــه فرزنــد خویــش(( چــاپ کــرد ودر هــر شــماره نیــز یــک 
))داســتان هفتــه(( را مــی آورد کــه از نویســندگان خارجــی بــود. 
بــا ایــن حــال حــزب ایــران شــعبه اصفهــان آگهــی هــای خــود 
ــر،ش۴، ۱6آذر  ــارمی داد.)پازه ــرای انتش ــه ب ــن روزنام ــه ای را ب
۱۳۳۰ ( روزنامــه پازهــر درادامــه انتشــار خــود بــا مشــکات 
ــه  ــه چاپخان ــه طــوری کــه گاهــی مطالــب ب مالــی مواجــه شــد ب
مــی رســید امــا بــه دلیــل بدهــی بــه چاپخانــه آن شــماره روزنامــه 
منتشــر نمــی شــد. خــود روزنامــه معتقــد بــود ))حقیقــت اینکــه 
ــد راه  ــی دارن ــدم برم ــران ق ــه دیگ ــی ک ــر درراه ــه پازه روزنام

ــی رود.  نم
مبــارزه ســر ســختانه ای کــه بــا ایــادی فســاد در پیــش گرفتــه 
ایــم، مــا رااز داشــتن حتــی چنــد ســطر آگهــی اداری،کــه حــق 
ــد مشــروع  ــد. درآم ــه اســت ، محــروم کــرده ان مشــروع روزنام
ــدان  ــزه خــواران خــوان ثروتمن دیگــری هــم ازآن قبیــل کــه ری
بهمــن ۱۳۳۰( روزنامــه  نداریم.(()پازهــر، ش۱۳، 26  دارنــد، 
ســتونی طنــز داشــت بــه قلــم ))ولنــگار(( کــه مطالــب روز را را 

ــا زبــان طنــز عنــوان مــی نمــود.  ب
دکتــر ابوتــراب نفیســی نیــز ســتونی تحــت عنــوان ))پزشــک 
خانــواده (( در روزنامــه پازهــر گشــوده بود.آخریــن شــماره ایــن 
ــر ۱۳۳۱  ــخ ۱2 مه ــه تاری ــده شــماره ۳۴ ب ــزد نگارن ــه درن روزنام
مــی باشــد.می تــوان تصــور کــرد بــا وقــوع کودتــای 2۸ مــرداد 

ایــن روزنامــه نیــز تعطیــل شــده باشــد.
مطبوعاتــی  مشــاهیر   )۱۳۸6( علــی   ، اخضــری   / منابــع 
اصفهــان ،مدفــون درتخــت فوالد،اصفهان:کانــون پژوهــش. 
ــام  ــن ) ۱۳۸7(:اع ــح الدی ــید مصل ــر/ مهدوی،س ــه پازه روزنام
اصفهــان:   ، نصراللهــی  غامرضــا  2،تصحیــح  اصفهــان،ج 
انتشــارات ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان.

نکوداشت استاد حسن قوامی زاده باغبادرانی روزنامه نگار دهه ۴۰ و تجلیل از خبرنگاران پیشکسوت لنجان

ــای فاضــل  ــد ســال ۱29۰ شمســی، از ادب متول
و روزنامــه نــگاران اصفهــان کــه بــه خدمــت 
وزارت فرهنــگ درآمــده، از آثــارش کتــاب 
»دســتوراالما« و نشــر هفتــه نامــه »پازهــر« اســت. 
آنچــه از قوامــی زاده باغبادرانــی برجــای مانــده، 

ــت. ــه اوس ــات صادقان ــی و خدم ــک نام نی
او در زمانــی کــه در  بــه صفــات  آشــنایان 
ــی  ــس م ــان« تدری ــاهدخت اصفه ــتان »ش دبیرس
 « انــد:  کــرده  توصیــف  چنیــن  را  وی  کــرد، 
ــه در  ــت ک ــری اس ــا دبی ــی زاده تنه ــای قوام آق
تمــام دبیرســتان، همــه او را دوســت دارنــد و 
هیــچ شــاگردی نیســت کــه نســبت بــه طــرز 
آمیــز  ظرافــت  رویــه  و  اخــاق  و  تدریــس 
از  خــارج  در  چــه  و  کاس  در  چــه  ایشــان، 
ــه  ــت ک ــی اس ــا کس ــرد و تنه ــراد بگی کاس، ای
شــاگردان  اطمینــان  و  اعتمــاد  توانســته حــس 
را از حیــث نســبت بــه خــود جلــب نمــوده و 
ــان دانــش آمــوزان  ــری در می ــی نظی محبوبیــت ب

آورد. بدســت  زودرنــج  و  ایرادگیــر 
ــت.  ــی اس ــا ذوق ــندة ب ــه و نویس ــرد مطالع او م
همــه شــاگردان معتقــد بودنــد کــه در فــن خــود 

اســتاد مــی باشــد.
مطالــب و افــکار خــود را صریــح و ســاده 
ــتدالل  ــوب اس ــدری خ ــه ق ــد و ب ــی کن ــان م بی
مــی کنــد کــه اگــر شــما مخالــف عقیــده او هــم 
ــد. ــی کنی ــق م ــرف او را تصدی ــید در دل ح باش
ــدش  ــدان بلن ــه چن ــی عمــر ن وی ســالهای پایان
ــه ســر بــرد، تــا اینکــه ســرانجام  را در گمنامــی ب
در 2۵ صفــر۱۳۸۴ق /۱۴تیــر ۱۳۴۳شمســی در 
شــهر باغبــادران در اثــر ســکته قلبــی بــه رحمــت 
ســید  تکیــة  در  را  پیکــرش  پیوســت.  ایــزدی 
فــوالد  تخــت  در  خواجویــی  لطیــف  محمــد 

ــپردند. ــاک س ــه خ ــان ب اصفه
 مشروح زندگی نامه 

ــگاران اصفهــان  ــه ن ــای فاضــل و روزنام از ادب
اســت. در بــاب زندگانــی و شــخصیت او اطــاع 

چندانــی در دســت نیســت. وی حــدود ســال 
ــا آمــد و پــس از  ــه دنی ــادران  ب ۱29۰ش در باغب
ــم آنجــا شــد.  ــده و مقی ــان آم ــه اصفه ــدی  ب چن
ــرد  ــروع ک ــان ش ــود را در اصفه ــات خ تحصی
و بــا گذرانــدن مــدارج علمــی وارد خدمــت 
وزارت فرهنــگ گردیــد و از دبیــران مجــرب 
ــد. در  ــی ش ــوب م ــان محس ــتانهای اصفه دبیرس
همیــن ســمت بــود کــه کتــاب »دســتور االمــاء« 
ــر  ــتة تحری ــه رش ــح ب ــگارش صحی ــاب ن را در ب

درآورد.
قوامــی  فرهنگــی  مهــم  اقدامــات  دیگــر  از 
ایــن  اســت.  پازهــر«   « روزنامــة  انتشــار  زاده، 
زاده  قوامــی  حســن  مدیریــت  بــه  روزنامــه 
بــه صــورت  و  اصفهــان  در  ســال۱۳۳۰ش  در 
ــات  ــب و مندرج ــد. مطال ــی ش ــر م ــی منتش هفتگ
آن در قالــب سیاســی و اجتماعــی درج شــده 
ــز  ــا طن اســت کــه بعــد از ســرمقاله، کــه بیشــتر ب
ــوان  ــت عن ــمتی تح ــود و در قس ــوأم ب ــی ت سیاس

زندگی نامه مرحوم حسن قوامی زاده باغبادرانی به نقل از سایت تخت فوالد
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امضایقراردادفروشوتحویل2هزارو5۰۰دستگاهتاکسیسورنمیانشرکتایرانخودروواتحادیهشرکتهایتعاونیسواریکرایهبینشهری
مهــدی مســکنی، معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی: امیــدوارم بــا تاش شــرکت ایران خــودرو تمامی ایــن تعداد خــودرو جدید حداکثر تا دهه فجر امســال بــه ناوگان بین 

شــهری کشــور در قالب اتحادیه شــرکت های تعاونی ســواری کرایه بین شــهری کشــور اضافه شــود.
بیش از 2۰۰ تعاونی حمل و نقل مسافر بین شهری در کشور فعال است و سهم بخش تعاون از حمل و نقل مسافر بین شهری کشور حدود 2۱ درصد است.

ــن  ــرد. در ای ــی ک ــه م ــابی« ارای ــرف حس ــه ح ــد کلم » چن
قســمت مطالبــی کامــًا انتقــادی در موضوعــات سیاســی 
بیــان شــده اســت. غیــر از آن، مختصــری نیــز از موضوعــات 
ــت.  ــده اس ــز آم ــکی نی ــای پزش ــه اندرزه ــون از جمل گوناگ
اخبــار داخلــی شــهر و اوضــاع اصفهــان، عمــده تریــن 
ــمتی  ــا قس ــود و تنه ــی ش ــامل م ــه را ش ــن روزنام ــش ای بخ
کمــی در صفحــة آخــر، تحــت عنــوان »بــرگ هفتــه در 
ایــران« مطالبــی راجــع بــه ایــران آمــده اســت. روزنامــه 
پازهــر، دوام چندانــی نداشــت و پــس از انتشــار چندیــن 

شــماره، تعطیــل شــد.
بــه  اش  روزنامــه  تعطیلــی  از  بعــد  زاده  قوامــی  حســن 
پیشــة دبیــری خــود در دبیرســتان هــای اصفهــان ادامــه داد و 

ــت. ــور نیاف ــی حض ــای سیاس ــه ه ــدان در صحن چن
وی درایــن دوره مقاالتــی را بــه نــگارش درمــی آورد کــه 
ــالنامه  ــه در س ــت ک ــج «اس ــتین رن ــه »نخس ــه مقال از آن جمل

فرهنــگ لنجــان چــاپ شــده اســت.
و  نامــی  نیــک  مانــده،  برجــای  زاده  قوامــی  از  آنچــه 
در  او  صفــات  بــه  آشــنایان  اوســت.  صادقانــه  خدمــات 
زمانــی کــه در دبیرســتان» شــاهدخت اصفهــان« تدریــس 
مــی کــرد، وی را چنیــن توصیــف کــرده انــد: » آقــا قوامــی 
ــه او  ــتان، هم ــام دبیرس ــه در تم ــت ک ــری اس ــا دبی زاده تنه
را دوســت دارنــد و هیــچ شــاگردی نیســت کــه نســبت 
ــز ایشــان،  ــت آمی ــة ظراف ــس و اخــاق و روی ــه طــرز تدری ب

چــه در کاس و چــه در خــارج از کاس، ایــراد بگیــرد 
ــان  ــاد و اطمین ــس اعتم ــته ح ــه توانس ــت ک ــی اس ــا کس و تنه
شــاگردان را از حیــث نســبت بــه خــود جلــب نمــوده و 
ــر  ــوزان ایرادگی ــش آم ــان دان ــری در می ــی نظی ــت ب محبوبی

و زودرنــج بدســت آورد .
او مــرد مطالعــه و نویســندة بــا ذوقــی اســت. همــة شــاگردان 

معتقــد بودنــد کــه در فــن خــود اســتاد مــی باشــد.
مطالــب و افــکار خــود را صریــح و ســاده بیــان مــی کنــد و 
بــه قــدری خــوب اســتدالل مــی کنــد کــه اگــر شــما مخالــف 
عقیــدة او هــم باشــید در دل حــرف او را تصدیــق مــی کنیــد.

ــه  ــی ب ــد: » وی مدت ــی نویس ــا م ــدی یکت ــد اوح عبدالمجی
ــة فرهنــگ منصــوب شــد. وی شــاعر نبــود؛  ریاســت کتابخان
ــت و در  ــل داش ــلطی کام ــق تس ــه و نط ــراد خطاب ــا در ای ام
ــود را در  ــدرت خ ــد، ق ــی آم ــش م ــه پی ــی ک ــر موضوع ه
نطــق نشــان مــی داد و بــا بیانــی فصیــح و نمکیــن شــنوندگان 
ــت  ــدی نظام ــاخت. وی چن ــی س ــود م ــخنان خ ــیفتة س را ش

ــود«. ــده دار ب ــال را عه ــن کم انجم
در  را  بلنــدش  چنــدان  نــه  عمــر  پایانــی  ســالهای  وی 
گمنامــی بــه ســر بــرد، تــا اینکــه ســرانجام در 2۵ صفــر 
ایــزدی  رحمــت  بــه  ۱۳۴۳شمســی  تیــر  ۱۳۸۴قمــری/۱۴ 

پیوســت. 
ــه  ــی ب ــف خواجوی ــد لطی ــید محم ــة س ــرش را در تکی پیک

ــپردند. ــاک س خ

اتحادیــه فنــاوری ارتباطــات و فرهنگــی و هنــری بــا حــدود 1٠٠٠ 
واحــد صنفی شــامل ۶٧ رســته تشــکیل گردیده اســت در ابتــدای کار 
اولیــن موضوعــی کــه اهمیــت فــراوان داشــت ایجــاد کمســیون هــای 
قــوی از بیــن ایــن رســته هــا بــود کــه بتــوان اتحادیــه را بــه صــورت 

موفــق مدیریــت کــرد 
در ابتــدای کار بــا ســر کشــی بــه فروشــگاه هــا و صحبــت بــا افــراد 
زیــر مجموعــه در رســته هــای مختلــف مشــکات و مطالبات کســبه 
مــورد بررســی قــرار گرفــت یکــی از مشــکات مربــوط بــه رقابــت 
ــودن  ــن کســبه اســت کــه بیشــترین علــت آن نب ــح بی هــای ناصحی
ســقف صنفــی میباشــد کــه تعــداد فروشــگاه هــای موجــود بیــش از 
ظرفیــت بــازار میباشــد کــه این مســئله خــود باعــث کمبود مشــتری و 
رقابــت نــا صحیــح بین کســبه می شــود مشــکل بعــدی کســب و کار 
بصــورت ســنتی میباشــد مغــازه دار هــا بــا علــم روز بــه پیش نرفتــه اند 
بلکــه بصــورت شــاگرد و اســتادی و حتی بعضا بدتــر  بدون ســابقه در 
بــازار و بــدون آگاهــی از روش برخــورد بــا مشــتری و بــدون آشــنایی 
ــود  ــب خ ــل کس ــایی مح ــه بازگش ــدام ب ــا اق ــه ه ــد و هزین ــا درآم ب
می نماینــد کــه ایــن مســئله باعــث عــدم موفقیــت در زمینــه کســب و 
کار و نارضایتــی مشــتری می گــردد در صورتــی کــه اگــر اصنــاف بــا 
آمــورش هایــی کــه از طــرف اتحادیــه هــا در زمینــه آســیب شناســی 

هــای اجتماعــی بــرای آنهــا ایجــاد مــی گــردد  بــا قوانیــن نظــام صنفی 
آشــنا شــوند همینطــور با آمــوزش هــای تخصصــی در امــور برخورد 
بــا مشــتری و جذب مشــتری آشــنا شــوند می تواننــد در کســب و کار 
خــود موفق شوند.هرســاله با کمک گرفتن از کمســیون فنــی اتحادیه 
و تشــکیل کارگــروه از افــراد باتجربه و ســابقه دار در هر رســته اقدام به 
تهیــه نرخنامــه برای رســته هــای مختلف نمــوده ایــم که ایــن نرخنامه 
ها متناســب با شــرایط اقتصــادی و تورم همچنین هماهنــگ با اتحادیه 
هــای همگــن کشــوری میباشــد تعییــن نرخنامــه باعــث می گــردد در 
شــعل هــای مختلف هماهنگی بیــن بازاریــان ایجاد گــردد و همچنین 

باعــث جلوگیــری از هــرج و مــرج و گران فروشــی می گــردد.
بــا ایجــاد کمســیون شــکایات از افــراد معتمــد و صاحــب نظــر در 
هــر رســته جلســات شــکایت بصــورت هفتگــی تشــکیل می گــردد 
و هــدف اصلــی کمســیون شــکایات حــل اختــاف بیــن شــاکی و 

ــاکی میباشد . متش
متاســفانه در یکــی دوســال اخیــر بــه علــت وجــود بیمــاری کرونا و 
ممنوعیت ایجاد جلســات  کمســیون های آموزش اتحادیه نتوانســت 
اهــداف برنامــه هــای آموزشــی خــود را بصــورت کامــل پیــاده کنــد.  
قوانیــن مالیاتــی کشــور بــرای اصنــاف مشــکات زیــر بنایی بســیاری 
دارد از جملــه ایــن مشــکات ضرایبــی اســت کــه از قبل نوشــته شــده 
ــه خاطــر اینکــه حسابرســی هــا بصــورت خــود اظهــاری  اســت و ب
بــوده و مبنــای محاســباتی دقیقــی در دســت اداره امــور مالیاتــی وجود 
نداشــت بصــورت ســنتی و بــر آوردی مالیــات ها محاســبه می گردید 
و کســی پیگیــر این مشــکل نبــود ولــی اکنون کــه محاســبات مالیاتی 
ــر اســاس تراکنــش هــای بانکــی صــورت پذیرفــت مشــکل ایــن  ب
ــح بدهــم کــه  ــد بصــورت روشــن توضی ضرایــب مشــخص گردی
ضرایبــی کــه در ســازمان امــور مالیاتــی بــرای اصنــاف در نظــز گرفتــه 
شــده باالتــر از ضرایبــی اســت که کمســیون عالی نظــارت برای ســود 
فروشــنده در نظــر گرفتــه اســت به همین دلیل اکثریت کســبه نســبت 
بــه مالیــات بــر در آمــد خــود معتــرض شــدند کــه ایــن مســئله نیــاز به 

بازنگــری هرچــه ســریعتر از طریــق اتــاق اصنــاف تهــران و اداره امــور 
مالیاتــی دارد کــه در ســال های آینــده اینگونــه تناقضــات از بیــن بــرود 
یکــی دیگر از مشــکات عــدم اطــاع اصناف از چگونگی محاســبه 
مالیــات بــر درآمــد خــود و عــدم اطــاع از قوانیــن مالیاتــی می باشــند 
کــه خــود باعــث آســیب رســیدن بــه اصنــاف و بعضــا متضــرر شــدن 
ــی ســال جــاری در  ــع مشــکات مالیات ــرای رف آنهــا می شــود.البته ب
شهرســتان جلســات متعــدد بــا ریاســت اداره امــور مالیاتی زرین شــهر 
همچنین جلســاتی بــا حضــور فرمانــدار محتــرم ریاســت اداره صمت 
اتــاق اصنــاف و ریاســت اداره امــور مالیاتــی برگــزار گردیــد که نتایج 

رضایــت بخشــی حاصــل نگردید.
ــه مشــکات ذکــر شــده از طرفــی و از طــرف دیگــر  ــا توجــه ب ب
رگــود و افزایــش قیمــت کاالها  تاثیر مســتقیم بــر قدرت خریــد مردم 
داشــته اســت کــه باعــث شــده بســیاری از اصنــاف مجبــور بــه جمــع 

آوری محــل کســب خــود و ابطــال پروانــه کســب خــود شــده انــد.
در ادامــه بپردازیــم بــه مشــکالتی كه علــت اصلی آن 

نبــودن زیرســاخت هــای الزم و عــدم آموزش میباشــد
اگرچــه کســب و کارهای اینترنتــی در کشــور روز بــه روز در حال 
گســترش اســت امــا بخــش زیــادی از اصنــاف کــه ســال هــا بــه شــیوه 
ســنتی امــرار معــاش کــرده انــد، هنــوز نتوانســته انــد خــود را بــه شــیوه 
هــای نویــن تطبیــق دهنــد و از عوامــل ایــن عــدم تطبیــق فراهــم نبودن 

زیرســاخت هــای الزم مــی باشــد .
بــرای ورود بــه فضــای كســب و كار مجــازی نیازمنــد 

همــکاری اتــاق اصناف هســتیم
ایــن در حالــی اســت کــه عــده ای بــا بهــره گیــری از نظــام کســب 
و کار هــای نویــن و ایجــاد ســایت هایــی در فضــای مجــازی بــدون 
ــد و متاســفانه  ــن کســب و کار شــده ان ــه آموزشــی وارد ای هیچگون
تخلفــات بســیار زیــادی نیــز از آنهــا در حــوزه کســب و کار مجــازی 
ســر مــی زنــد. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجه داشــت کــه عــدم وجود 
قانونــی جامــع در ارتبــاط بــا فعالیــت در فضــای مجــازی، باعــث بروز 

ــت  ــه فعالی ــا هــر گون ــن الزم اســت ت ــادی شــده بنابرای تخلفــات زی
اقتصــادی درفضــای مجــازی  قانونمنــد و ضابطــه  منــد شــود. 

 نظــارت بــر فعالیــت كســب و كارهــای اینترنتــی بــه  
اتحادیــه هــا واگــذار شــود

تخلفات بســیار زیــادی در حوزه کســب و کارهــای اینترنتی وجود 
دارد بنابرایــن خــوب اســت کــه متولیــان امــر بــه اتحادیــه هــا اجــازه 

دهنــد کــه قــدرت اجرایــی خــود را بــاال ببرنــد. 
کنتــرل ســایت هــا بــه دلیــل گســتردگی تنهــا توســط یک نهــاد یا 
ارگان امــکان پذیــر نیســت و لــذا اگــر به اتحادیــه ها اجــازه داده شــود 
تــا کســب و کارهــای اینترنتی را تحــت پوشــش خــود در آورند، می 
تــوان از تخلفات بســیار زیادی جلوگیــری کرد.  فعاالن کســب و کار 
در فضــای مجــازی بــدون پرداخت عــوارض، مالیــات و اجاره بها تنها 
بــا یــک تلفــن و ســایت به ســودهای کانی دســت مــی یابند، ایــن در 
حالــی اســت کــه صنــوف مختلــف بــا پرداخــت اجــاره بهــا و مالیات 

های ســنگین شــرایط ســختی را ســپری می کنند. 
ســاختار و مجوزهــای قانونــی بــرای راه انــدازی کســب و کارهــای 
اینترنتــی و نویــن در کشــور در حــال حاضــر کامــا ابتدایــی اســت در 
حالــی کــه اگــر قــرار بــر ایــن اســت کــه در ایــن حــوزه هــا فعالیــت 
ــازیم،  ــم س ــی را فراه ــای خوب ــاخت ه ــد زیرس ــیم بای ــته باش داش
ــرای  ــی ب ــای قانون ــا مجوزه ــه ه ــه اتحادی ــه ب ــی ک ــاختی های زیرس
فعالیــت در ایــن عرصــه بدهــد. روزانــه ســایت هــای مختلفــی  ایجــاد 
مــی شــود و هیــچ گونــه نظارتــی بــر آنهــا نیســت. در چنیــن شــرایطی 
اینکــه فــرد متضــرر بــه کجــا بایــد مراجعــه کنــد و چگونــه مــی تواند 
حــق از دســت رفتــه اش را بگیــرد معلــوم نیســت.  روزانه شــاهدیم که 
بســیاری از خریــداران ایــن ســایت هــا زیــان مــی بیننــد و نمــی داننــد 
بــه کجــا شــکایت کننــد و در برخــی از مــوارد هــم بــه اتحادیــه هــا 
مراجعــه مــی کننــد، امــا اتحادیــه نمــی توانــد به آنهــا رســیدگی کند، 
در حالیکــه اگــر نظــارت کافــی و متولی متعهدی وجود داشــته باشــد 

ایــن اتفاقــات بســیار .

معرفی اتحادیه فناوری ارتباطات و فرهنگی و هنری شهرستان لنجان

گفتگوباحسناکلیلی)آقایگرفتار(بازیگرتئاتروسینما
   حســین بخشــی/ حســن اکلیلــی بــا ســریال آقــای گرفتــار معــروف شــد. حســن 
اکلیلــی در فیلــم هــای شــما فرشــته ای - ســام ســر زمیــن مــن - جنگجــوی پیــروز - 
دوچرخــه بــاز -  فیلــم هــوای تــازی کــه حســن اکلیلــی بازیگــر وتهیــه کننــده بــود  و  
ــت  ــار ۱- 2- هشــت بهشــت -  غفل ــی - ســریال گرفت ــی کــه حســن اکلیل ســریال های
- آفــای دخالتــی - پشــت کــوه هــای بلنــد - رســم دیگــه - آتــش دل - تفنــگ ســر 
ــه ذکــر  ــن الزم ب ــرو . همچنی ــه ب ــروزی  و حــدود ۸ نمایــش روی صحن ــر - شــب فی پ

اســت بــزودی ســریال گرفتــار ۳ جلــوی دوربیــن مــی رود.
س-  لطفا خودتان را معرفی کنید ؟ 

ج: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم  حســن اکلیلــی هســتم متولــد  ۱۳۳2 در محلــه چهاربــاغ 
چهــارراه تختــی اصفهــان بــه دنیــا امــدم.  در ۵ ســالگی بــه تهــران رفتــم  و تحصیــات 
خــود را ) ابتدایــی و متوســطه( در تهــران تــا مقطــع متوســطه )دیپلــم( ادامــه دادم  و بعــد 
بــرای خدمــت وظیفــه بــه اصفهــان آمــدم ودر اصفهــان ازدواج کــرد و داری دو فرزنــد 

پســر و دو دختــر هســتم کــه احســان اکلیلــی فرزنــد اولــم کارگــردان اســت .
س :  آقای اکلیلی چگونه به روی صحنه تئاتر رفتی ؟ 

ج- مــن هفــت یــا هشــت ســالگی در دوران مدرســه بــا بچــه هــای محــل بلیــت هــای 
یــک ریالــی مــی فروختیــم و نمایــش بــرای بچــه هــای محــل اجــرا مــی کردیــم و ســال 

۱۳۴۵در کانــون هــای محلــی شــروع بــه فعالیــت بازیگــر ی کــردم.
س: چــه شــد کــه کار هــای شــما از شــبکه سراســری تلویزیــون هــم 

پخــش شــد؟ 
ج: مســئول صــدا و ســیمای مرکــز اصفهــان آن زمــان کــه برنامــه هــای مــا را دیــده 

بــود بــه مســئولین شــبکه سراســری پیشــنهاد کــرد .
س: اســتاد اکلیلــی شــما ســریال هــای زیــاد بــازی کردیــد  از ســریال 

غفلــت بــرای خواننــدگان بفرمایید ؟ 
ــن  ــه غفلــت ســریالی بودکــه از شــبکه اصفهــان هــم پخــش شــد. داســتان ای ج : بل

ســریال بــه تضــاد نســل هــا مــی پــرداز د . در ایــن مجموعــه ســیزده قســمتی مــن نقــش 
پیرمــردی 6۵ ســاله را بــازی کــردم . پیرمــردی هســتم کــه ســنی از اوگذشــته اســت.  او 
دو پســر دارد کــه تــا حــدودی نــا خلــف هســتند وتصمیــم مــی گیرنــد او را بهآیشــگاه 
ســالمندان بفرســتند . امــا پیرمــرد کــه آدم عاقلــی اســت درآسایشــگاه مســائلی بــه وجــود 

مــی آورد 
ــی  ــت م ــان فعالی ــه در اصفه ــر ک ــش دیگ ــای نمای ــروه ه س: از گ

ــد؟  ــد بگویی کنن
ج : در اصفهــان گروههــای زیــاد هســتند کــه نمایــش کار مــی کننــد . گــروه آقــای 
ایــزدی) آقــا رشــید(  گــروه آقــای محمــد علــی میانــدار - گــروه منصــور مقــاره عابــد 
_ وگــروه ملکشــاه ابدالــی. ایشــان نمایــش بختیــاری در اصفهــان اجــرا مــی کــرد و مــن 

آرزو دارم تمــام هنرمنــدان ایــران بخصــوص هنرمنــدان تئاتــر اصفهــان را حمایــت کننــد 
و بــه آنهــا بهــا بدهنــد .

ــدر  ــام ص ــوم ارح ــتاد مرح ــا  اس ــما ب ــی ش ــن اکلیل ــای حس س : آق
ــد ؟  ــبتی داری ــان نس ــینما اصفه ــر و س ــم تئات ــر قدی بازیگ

ج : خیــر ایشــان  ســمت اســتادی مــن را داشــت و بلکــه همــه مــا از شــاگردان ایشــان 
بودیــم، هســتیم  و خواهیــم بــود و مــن هیــچ نســبتی نــدارم اســتاد رضــا ارحــام صــدر 

فقــط ســمت اســتادی مــرا دارنــد.
س : رابطه شما با سینما چطور است ؟ 

ج : مــن جــذب ســینما شــدم ولــی آنــرا خیلــی بــی و فــا و کــم مهــر دیــدم چــون در 
ســالهای اول انقــاب بــه شهرســتانها تــو جهــی نمــی شــد. در پخــش تهیــه و بازیگــری 
فیلمــی بــه نــام ) هــوای تــازه(  بــه کارگردانــی تــورج منصــوری را داشــتم کــه بــه علــت 
ــا اســتقبال مواجــه نشــد.  ظرافــت ولطافتــش و یــا شــاید بــه دلیــل شهرســتانی بودنــش ب
در یکــی  دو فیلــم دیگــر هــم نقشــهایی گرفتــم تــا اینکــه مجموعــه هــای مــن از شــبکه 

پخــش شــد و مــردم از مــا اســتقبال کردنــد .
س : اســتاد اکلیلــی بــا خبــر شــدیم  ســریال گرفتــار 3 در حــال پیــش 

ــت؟ تولید اس
ج : ایــن ســریال آغــاز شــده  و در حــال انتخــاب بازیگــران هســتیم کــه بــزودی جلــو 

دوربیــن مــی رود  و فکــر مــی کنــم ایــن ســریال بــا اســتقبال روبرمــی شــود .
ــد  ــری داری ــرف دیگ ــر ح ــد، اگ ــف کنی ــی لط ــتاد اکلیل س : اس

بفرمائیــد ؟ 
ج: از شــما حســین بخشــی خبرنــگار هفتــه نامــه زریــن مهــر  و خواننــدگان خــوب 
تشــکر مــی کنــم و خوشــحالم از ایــن کــه فرصــت بــه مــن دادیــد تــا بــا مــردم خوبمــان 
صحبــت کنــم .اصفهــان هنرمنــدان زیــادی در بخــش هــای مختلــف دارد وخــوب اســت 

کــه دوســتان مطبوعاتــی بــه دســته هنرمنــدان هــم  بپردازنــد.
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رشد ۲۶ درصدی تحویل محصوالت فوالد مبارکه در بازار داخل

افزایش ۲۰ برابری حجم طرح های توسعه فوالد مبارکه

خبر 
کوتاه

آمارهــای ثبت شــده در فــوالد مبارکــه از ابتــدای ســال 
جــاری تــا پایــان شــهریورماه ســال ۱۴۰۱ نشــان می دهــد 
ــده بهــره وری  ــد و رشــد فزاین رکوردشــکنی ها، افزایــش تولی
ــه ثمــر رســیده اســت؛ چراکــه  ــزات ب ــروی انســانی و تجهی نی
ــل،  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــی نس ــازه زمان ــن ب در همی
میــزان تحویــل انــواع محصــوالت ایــن شــرکت در بــازار 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــز 26 درص ــل نی داخ
 معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه بــا بیــان مطلــب 
ابتدایــی ســال  ایــن شــرکت در شــش ماهه  فــوق گفــت: 
ــواع محصــوالت  ــن ان ــون و 7۵۰ هــزار ت ۱۴۰۱ حــدود ۳ میلی
ــن در  ــل داده و ای ــل تحوی ــازار داخ ــه ب ــت را ب ــوالدی تخ ف
ــدار 2  ــته مق ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه در م ــت ک ــی اس حال
ــه  ــرکت ب ــدی ش ــوالت تولی ــن محص ــزار ت ــون و 97۸ ه میلی

ــود. ــده ب ــل ش ــل تحوی ــازار داخ ب
رشــد 20 درصدی ارزش، با عرضه محصوالت 

نهایی و با ارزش افزوده باالتر
طهمــورث جوانبخــت بــا اشــاره بــه اهمیــت ارزش تحویــل 
ایــن میــزان محصــول اظهــار کــرد: افزایــش عرضــه محصــول 
ــوالد مبارکــه  ــم ف ــی بیشــتر می شــود کــه مشــاهده می کنی وقت
ــا  ــه ب ــاری در مقایس ــال ج ــاه اول س ــی 6 م ــت ط ــته اس توانس
مــدت مشــابه ســال قبــل درمجمــوع رشــد 2۰ درصــدی را در 
ارزش محصــوالت تحویلــی رقــم بزنــد کــه ایــن مهــم ناشــی 

از عرضــه بیشــتر محصــوالت نهایــی و بــا ارزش افــزوده باالتــر 
بــه بــازار بــوده اســت.وی در ادامــه از حمایــت شــرکت 
فــوالد مبارکــه از صنایــع پایین دســتی و تأمیــن حداکثــری 
ــر در  ــل مؤث ــن عوام ــوان یکــی از مهم تری ــاز مشــتریان به عن نی
کاهــش واردات محصــوالت فــوالدی تخــت و جلوگیــری از 

خــروج ارز از کشــور یادکــرد.
ــورس  ــرکت در ب ــوالت ش ــی محص ــه تمام عرض

ــا ــه و تقاض ــفاف عرض ــم ش ــا مکانیس کاال ب
معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه خاطرنشــان 
کــرد: ایــن دســتاورد همچنیــن بــا عرضــه تمامــی محصــوالت 
شــرکت در بــورس کاال بــا مکانیســم شــفاف عرضــه و تقاضــا 
عرضه هــای  آن  به مــوازات  کــه  اســت  گردیــده  محقــق 
خودروســازی  اســتراتژیک  گــروه  دو  بــرای  اختصاصــی 
آن هــا  نیــاز  حداکثــری  تأمیــن  باهــدف  لوازم خانگــی  و 

اســت. انجام شــده 
ــوالت  ــواع محص ــن ان ــون ت ــل 108 میلی تحوی

ــازار ــه ب ــه ب ــوالد مبارک ف
جوانبخــت در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از تحویــل 
ــازار  ــه ب ۱۰۸ میلیــون تــن انــواع محصــوالت فــوالد مبارکــه ب
ــت:  ــر داد و گف ــون خب ــرکت تاکن ــرداری ش ــدای بهره ب از ابت
زیربنایــی  صنعــت  در  محصــول  میــزان  ایــن  تحویــل  بــا 
فــوالد کشــور بــه نقــش مهــم و بی بدیــل فــوالد مبارکــه 

می بریــم.  پــی  بیش ازپیــش 
عرضه هــای مکفی محصوالت و جلوگیری از 

بازار التهاب 
وی در خاتمــه ســخنان خــود تصریــح کــرد: عملکــرد 
ــه  ــی ک ــای مکف ــا عرضه ه ــه ب ــوالد مبارک ــروه ف ــش ماهه گ ش

نتیجــه آن تعــادل نســبی بــازار بــوده در جلوگیــری از التهــاب 
ضمــن  اســت.  داشــته  قابل ماحظــه ای  نقــش  نیــز  بــازار 
ــن  ــد شــرکت را جهــت تأمی ــن دســتاوردها می توان این کــه ای
ارز موردنیــاز و تحقــق اهــداف صادراتــی خــود در نیمــه دوم 

ــاری رســاند. ســال ی

ــن  ــت ای ــه مدیری ــه کمیت ــه در جلس ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
شــرکت کــه روز شــنبه 9 مهرمــاه در ســالن مرکــز تحقیقــات ایــن 
ــری حجــم طرح هــای  شــرکت برگــزار شــد، از افزایــش 2۰ براب
توســعه ایــن شــرکت در ســال ۱۴۰۱ نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته خبــر داد و گفــت: ایــن طرح هــا کــه هریــک به تنهایــی 
نقــش ارزنــده ای در توســعه صنعــت فــوالد کشــور ایفــا خواهنــد 

کــرد، بــا قــوت در حــال پیگیــری و اجــرا هســتند.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، محمدیاســر طیب نیــا خاطرنشــان 
بــا  ایــن طرح هــا  اجــرای  در جریــان  اســت  ممکــن  کــرد: 
ــته  ــر داش ــه خاط ــد ب ــا بای ــویم، ام ــه ش ــادی مواج ــکات زی مش
ــا توجــه بــه اینکــه دشــمنان هرگــز نخواســته اند کشــور  باشــیم، ب
مــا بــه لحــاظ صنعتــی رشــد کنــد، ایــن چالش هــا و محدودیت هــا 
همیشــه وجــود داشــته و بــرای برون رفــت از ایــن وضعیــت بایــد 
ــیم؛  ــته باش ــی داش ــش آمادگ ــش از پی ــزی الزم، بی ــا برنامه ری ب

ــت. ــن چالش هاس ــردن ای ــی ک ــت، خنث ــر مدیری ــه هن چراک
وی بــا بیــان اینکــه »اقتصــاد« مســئله روز کشــور اســت، اظهــار 
ــروزی  ــه از پی ــش از ۴ ده ــت بی ــس از گذش ــمنان پ ــرد: دش ک
ــه زدن  ــدد ضرب ــف درص ــای مختل ــه بهانه ه ــامی، ب ــاب اس انق
ــائل  ــمنی ها مس ــن دش ــی ای ــه تمام ــتند و ریش ــورمان هس ــه کش ب

ــت. ــادی اس اقتص
وی بــا بیــان اینکــه امــروز »صنعــت«، خــط مقــدم جبهــه 
ــر دشــمن اســت، افــزود: دشــمن یــک  اقتصــادی کشــور در براب
روز بــه حملــه ســایبری و روز دیگــر بــه حملــه رســانه ای متوســل 
ــه مقاصــد و  ــال رســیدن ب ــه دنب می شــود و از راه هــای مختلــف ب
اهــداف شــوم خــود اســت؛ بنابرایــن مــا در جبهــه صنعــت کشــور 
بایــد همــواره هوشــیار باشــیم؛ چراکــه هجمــه دشــمنان هیــچ گاه 

کــم نخواهــد شــد.
ایستادگی با تمام توان در برابر دشمنان

ــروز  ــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: ام مدیرعامــل شــرکت ف
پرچــم پیشــروی و اقتــدار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
ــن  ــه همی ــت و ب ــور اس ــت کش ــوزه صنع ــاالن ح ــت فع در دس
ــت؛  ــه اس ــرار گرفت ــمن ق ــدف دش ــورد ه ــش م ــن بخ ــل ای دلی
ــد در  ــور، بای ــاد کش ــروی اقتص ــم دار پیش ــوان پرچ ــن به عن بنابرای
بحران هــای مختلــف بــا تمــام تــوان در برابــر دشــمنان ایســتادگی 

ــم. کنی
ــاد«  ــتغال« و »اقتص ــد«، »اش ــه »تولی ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام

کلیدواژه هــای اصلــی رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــرای 
نام گــذاری ســال های مختلــف در دهــه اخیــر بــوده اســت، 
اقتصــادی  تحریم هــای  ســال ها  ایــن  طــی  داشــت:  اذعــان 
ســنگینی بــر صنعــت کشــور اعمــال شــد و خوشــبختانه از تمامــی 
آن هــا به خوبــی عبــور کردیــم. فقــدان تکنولــوژی ســاخت مــواد، 
ــی را ایجــاد  ــای گذشــته معضات ــزات در دهه ه ــات و تجهی قطع
ــد می شــد،  ــه توقــف خطــوط تولی می کــرد کــه گاهــی منجــر ب
ــا تکیه بــر روحیــه خودبــاوری،  امــا اکنــون متخصصــان داخلــی ب
کشــورمان را از واردات ایــن مــواد، قطعــات و تجهیــزات بی نیــاز 

کرده انــد.
ــد شــش ماهه نخســت امســال نســبت  افزایــش تولی

بــه ســال گذشــته
ــایبری  ــات س ــا و حم ــه تحریم ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب طیب نی
و رســانه ای دشــمنان را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــته ایم، 
ــا  ــوت م ــه ق ــه نقط ــا ب ــن بحران ه ــک از ای ــرد: هری ــح ک تصری
بــدل شــد و مصــداق بــارز ایــن امــر در فــوالد مبارکــه بــا کســب 
دســتاوردهای کمــی و کیفــی، تنــوع محصــوالت و بومی ســازی 

اســت.
ــال  ــت س ــش ماهه نخس ــد ش ــش تولی ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
۱۴۰۱ نســبت بــه برنامــه و مــدت مشــابه ســال گذشــته ابــراز 
داشــت: خوشــبختانه دســتاوردهای زیــادی طــی شــش ماهه 
ــه  ــده ک ــل ش ــر حاص ــال اخی ــک س ــاری و ی ــال ج ــی س ابتدای

اســت. قابل تقدیــر 
تولید محصوالت جدید در فوالد مبارکه نشان دهنده 

خودباوری است
ــوالد  ــد در ف ــد محصــوالت جدی ــان اینکــه تولی ــا بی ــا ب طیب نی
ــری  ــس و خطرپذی ــاوری، اعتمادبه نف ــان دهنده خودب ــه نش مبارک
اســت، اظهــار داشــت: به مــوازات توجــه بــه کمیــت تولیــد، 
ــان در صــدر اولویت هــای شــرکت  ــز همچن موضــوع کیفیــت نی

ــرار دارد. ق
 وی گفــت: طــی بازدیدهــای صورت گرفتــه از خطــوط تولیــد 
ــا  ــه آن ه ــه ازجمل ــم ک ــی بودی ــات خوب ــاهد اتفاق ــرکت، ش ش
ــردن  ــی ک ــروژه هیدرولیک ــز پ ــرای موفقیت آمی ــه اج ــوان ب می ت
ســایدگاید )VSB( ناحیــه نــورد گــرم اشــاره کــرد، موفقیتــی کــه 

ــت. ــور اس ــت کش ــاوری در  صنع ــت خودب ــان دهنده تثبی نش
ــطح  ــه در س ــوالد مبارک ــد ف ــار و برن ــای اعتب ــا ارتق ــه م وظیف

جامعــه اســت مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا بیــان اینکــه بــا تــاش 
ــا  ــرد ب ــواره در نب ــد هم ــاری خداون ــه ی ــف، ب ــتکار مضاع و پش
مشــکات موفــق خواهیــم شــد، ابــراز امیــدواری کــرد: در پایــان 
ــه اهدافمــان، یــک  ــه کلی ســال جــاری در صــورت دســت یابی ب

ــم. ــا می کنی ــروزی برپ ــزرگ پی ــن ب جش
وی ادامــه داد: نــام تجــاری )برنــد ســازمانی( یکــی از مهم تریــن 
ــی پیشــرو و الگــو  ــوان صنعت ــوالد مبارکــه، به عن ــرای ف مســائل ب
بــرای دیگــر صنایــع و بنگاه هــای اقتصــادی کشــور اســت. وظیفــه 
مــا حفــظ و ارتقــای جایــگاه نــام تجــاری و افزایــش اعتبــار فــوالد 
مبارکــه در ســطح جامعــه اســت. طیب نیــا بــا تأکیــد بــر ضــرورت 
بیش ازپیــش تثبیــت نــام تجــاری فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: 
ــد،  ــه تولی ــه در عرص ــوالد مبارک ــگاه ف ــه جای ــت ک ــکی نیس ش
ــن  ــاره ای ــردم درب ــت م ــا ذهنی ــت؛ ام ــده ای اس ــگاه تثبیت ش جای
نشــان تجــاری هــم بــرای مــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
ــوالد  ــازمانی ف ــای س ــه ارزش ه ــد ب ــا بای ــت: م ــار داش وی اظه
ــا  ــن ارزش ه ــه ای ــیم؛ چراک ــته باش ــتری داش ــه بیش ــه توج مبارک
امــروز در حفــظ جایــگاه نــام تجــاری، تکمیل کننــده نقــش 
تولیــدی ایــن شــرکت در کشــور اســت؛ بــر همیــن اســاس بایــد 
ــن  ــر ای ــم ب ــی حاک ــی و مدیریت ــای اخاق ــوص ارزش ه درخص

مجموعــه اقدامــات جدی تــری صــورت گیــرد.

هرجا به توان داخلی اعتماد کردیم، موفق شدیم
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بیــان اینکــه ســبک های 
محقــق  ســازمانی  فرهنــگ  بســتر  در  مدیریتــی  اســتاندارد 
می شــوند، ابــراز کــرد: ســبک مدیریتــی در هــر ســازمان زمانــی 
ــد؛  ــب باش ــازمان متناس ــان س ــگ هم ــا فرهن ــه ب ــت ک ــق اس موف
بنابرایــن نمی تــوان بــرای همــه ســازمان ها نســخه مدیریــت 
واحــدی تعریــف کــرد. وی در ادامــه یــادآور شــد: تجربــه ثابــت 
کــرده هرجــا کــه بــا خودبــاوری بــه تــوان داخلــی اعتمــاد کردیم، 
موفــق شــدیم؛ نمونــه بــارز آن الگــوی مدیریــت جنــگ در دوران 
دفــاع مقــدس اســت، تجربــه ای کــه همــه مــا موفقیت هــای آن را 

ــم. ــه مشــاهده کردی ــار آن را بعین لمــس و آث
باید از مدل مدیریت دفاع مقدس الگوبرداری کنیم

ــاع  ــرداری از مــدل مدیریــت دف ــان اینکــه الگوب ــا بی ــا ب طیب نی
مقــدس، مکمــل نــام تجــاری فــوالد مبارکــه اســت، متذکــر شــد: 
ســبک مدیریتــی دفــاع مقــدس در بحــران جنــگ پدیــدار شــد و 
ــد  ــن بای ــار ماســت؛ بنابرای ــق در اختی ــوان یــک الگــوی موف به عن
بــه بهتریــن شــکل ممکــن از آن اســتفاده کنیــم؛ چراکــه بــه دالیل 
ــی و  ــات و ادوات جنگ ــودن امکان ــوازن ب ــه نامت ــیاری ازجمل بس
نابرابــری پشــتیبانی ها میــان ایــران و عــراق، نوآوری هــای زیــادی 

ــود دارد. در آن وج

..............................................................................
تعویضآرمیچر62تنیموتوررافینگنوردگرمفوالدمبارکه

..............................................................................
آرمیچــر 62 تنــی موتــور رافینــگ نــورد گــرم فــوالد 
از ظرفیت هــای  اســتفاده  بــا  بــار  نخســتین  بــرای  مبارکــه 

ــرات  ــرای انجــام تعمی ــوب ب ــض و آرمیچــر معی ــی تعوی داخل
ــت. ــال یاف ــرق انتق ــه کارگاه ب ــرکت ب ــل ش ــی در داخ اساس

مجتبــی رمضانــی فورمــن تعمیــرات نواحــی فــوالد مبارکــه 
ــه  ــانی ناحی ــرو اطاع رس ــت: پی ــر گف ــن خب ــام ای ــن اع ضم
در  آرک  ایجــاد  و  جرقه زنــی  خصــوص  در  گــرم  نــورد 
از  پــس  و  رافینــگ  واحــد   )4410KW(R1B-DC موتــور 
حضــور چندبــاره متخصصــان کارگاه بــرق و پیمانــکاران 
تعمیــرگاه مرکــزی در محــل و انجــام بررســی های کارشناســی 
ــط  ــرات مرتب ــا نف ــدد ب ــی متع ــات هماهنگ ــزاری جلس و برگ
واحــد رافینــگ، مشــکل ناشــی از ناهمــواری ســطح کلکتــور 

ــد. ــخیص داده ش ــور تش ــر موت آرمیچ
ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــدی ب ــات بع ــریح اقدام وی در تش
ــرم  ــورد گ ــه ن ــاالنه ناحی ــات دان س ــد در ش ــرر ش ــت: مق گف
آرمیچــر مذکــور بــا یــدک موجــود تعویــض و آرمیچــر 
شــهریورماه  ابتــدای  در  بنابرایــن  شــود.  تعمیــر  معیــوب 
عملیــات تعویــض آرمیچــر ۴۴۱۰ کیلوواتــی رافینــگ بــا 
برداشــتن نیمــه اســتاتور بــاال، خــارج کــردن آرمیچــر معیــوب، 
مونتــاژ آرمیچــر جدیــد و نیمــه اســتاتور باالیــی، تســت و 
راه انــدازی اولیــه و در نهایــت بســتن متعلقــات و کاور رویــی 

موتــور توســط نفــرات شــرکت پیمانــکار بــا همــکاری نفــرات 
ــگ  ــد رافین ــرات واح ــزی و نف ــرگاه مرک ــرق تعمی کارگاه ب
ــوالد  ــار در ف ــتین ب ــرای نخس ــان ۳ روز و ب ــا در مدت زم تنه
مبارکــه انجــام شــد و ایــن موتــور بــه ناحیــه نــورد گــرم 

ــد. ــل گردی تحوی
ــز  ــوب نی ــر معی ــی آرمیچ ــی رمضان ــارات مجتب ــر اظه بناب
جهــت انجــام تعمیــرات اساســی شــامل مراحــل ســنگ زنی و 

ــد. ــال داده ش ــرق انتق ــه کارگاه ب ــور ب ــی کلکت شیارتراش
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ب ــوالد مبارک ــی ف ــرات نواح ــن تعمی فورم
 DC ــور ــن موت ــگ بزرگ تری ــد رافین ــور R1 واح ــه موت اینک
فــوالد مبارکــه اســت و آماده بــه کاری آن در ناحیــه نــورد 
گــرم و همچنیــن فــوالد مبارکــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار 
حمایت هــا  از  خــود  ســخنان  پایانــی  بخــش  در  اســت، 
رئیــس  مرکــزی،  تعمیــرگاه  مدیریــت  همکاری هــای  و 
ــرق،  ــکاران کارگاه ب ــبانه روزی هم ــاش ش ــرق و ت کارگاه ب
قســمت رافینــگ نــورد گــرم و همــکاران شــاغل در شــرکت 

ــرد. ــکر ک ــر و تش ــط تقدی ــکاری ذی رب پیمان

جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
رئیــس امــور جبــران خدمــات ســازمان اداری و اســتخدامی: بــرای نخســتین بــار در نظــام اداری بــرای افزایــش حقــوق و در راســتای کاهــش فاصلــه طبقاتــی بین درآمــد کارکنان 
دولــت از روش پلکانــی و ضریــب بــر اســاس امتیــاز هــر فــرد اســتفاده می کنیــم.  بــر اســاس جــزء یــک الیحــه، افزایــش حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان افــرادی کــه پنــج میلیــون 
و 6۰۰ هــزار تومــان حقــوق دریافــت می کننــد، ۱۸ درصــد و افــراد بــا حقــوق ۳۰ میلیــون تومــان تنهــا ســه درصــد افزایــش خواهــد یافــت. حــق عائله منــدی و حــق اوالد نیــز تکلیف 
قانونــی بــوده و در قانــون جوانــی جمعیــت مطــرح شــده اســت و رقــم آن بــه ترتیــب برابــر ۵۰ درصــد و ۱۰۰ درصــد بــرای کلیه مشــموالن مــاده 29 قانون برنامه ششــم توســعه اضافه 
شــد. میــزان افزایــش فوق العــاده ویــژه  بــرای کارکنــان مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــور بــه طــور میانگیــن 2۱ درصــد بــوده و بــر اســاس پیشــنهاد ارایــه شــده تــا ســقف 
۳۵ درصــد پــس از تاییــد شــورای حقــوق و دســتمزد و بــر اســاس اعتبــارات اباغــی کــه بــا تاییــد ســازمان برنامــه بودجــه انجــام می شــود، افزایــش می یابــد.  در بنــد دیگــر الیحــه 

متناســب ســازی حقــوق، افزایــش مســتمری مددجویــان ۱۰ درصــد اســت و بــرای دهک هــای درآمــدی یــک، دو و ســه ایــن میــزان بــه ۱۵ درصــد می رســد.
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خبر 
کوتاه

نیروي انتظامي بازوي پرتوان دستگاه قضایي
 در امر اجراي عدالت است

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری کل اســتان: در 
ایــن نشســت کــه بــا حضــور دادســتان عمومــي و انقــاب 
مرکــز اســتان، تعــدادي از افســران یــگان حفاظــت دادگســتري و 
حضــور بــر خــط روســاي دادگســتري ها و دادســتان هاي حــوزه 
ــلمین  ــد حجت االسام و المس ــزار ش ــتان برگ ــي اس ــاي قضای ه
جعفــري رییــس کل دادگســتري اســتان اصفهــان ضمــن 
گرامیداشــت هفتــه نیــروي انتظامــي، یکــي از مهم تریــن دالیــل 
کینه توزي هــاي دشــمنان علیــه ملــت ایــران را اقتــدار و پیشــرفت 
ــدار و  ــت: اقت ــار داش ــت و اظه ــامي دانس ــوري اس ــام جمه نظ
پیشــرفت همه جانبــه نظــام مقــدس جمهــوري اســامي بــا وجــود 
همــه تحریم هــا، تهدید هــا و فشــارهاي جهانــي، دشــمنان و 
بدخواهــان ملــت شــریف ایــران را روز بــه روز کینه توز تــر و 
عصباني تــر مي کنــد و بــا تحلیل هــا و پیش بیني هــاي غلــط 
ــردم  ــار از م ــا هرب ــتند ام ــام هس ــدازي نظ ــر بر ان ــواره در فک هم
ایــران، ســیلي محکم تــري خورده انــد. وي افــزود: اراده خداونــد 
متعــال بــر  ایــن بــوده که ایــن انقــاب با رهبــري امــام راحــل )ره( 
بــه ثمــر بنشــیند و در ادامــه بــا رهبــري مدبرانه مقام معظــم رهبري 

ــد. ــور نمای ــه ســامت عب ــه( از گردنه هــاي ســخت ب )مدظل

پرسش و پاسخ های كاری 
)قسمت   44(

مهدی امینی كارشناس حوادث شغلی وقانون كار
اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
مهمــی  بخــش  کارگــران 
مــی  تشــکیل  را  جامعــه  از 
ــن و  ــا  قوانی ــد، آشــنایی ب دهن
ــط  ــه رواب ــوط ب ــررات مرب مق
کار مــی توانــد تــا حــد زیادی 
از بــروز مشــکات ایــن قشــر 
ــرای  ــه را ب ــری و زمین جلوگی

تســهیل کســب و کار فراهــم نمایــد.
ســوال : اهمیــت و جایــگاه وجــود قــرارداد کار 

در بررســی حــوادث ناشــی از کار چیســت؟
ــرارداد و مشــخص  ــا اهمیــت انعقــاد ق ــاط ب پاســخ : در ارتب
بــودن روابــط کاری در کارگاه هــا و نقــش آن در بررســی 
حــوادث ناشــی از کار بایــد بیــان داشــت، از آنجائیکــه تکالیــف 
ــر  تعریــف شــده در مقــررات مربوطــه در راســتای اتخــاذ تدابی
ایمنــی از ســوی کارفرمــا یــا صاحــب کار و پیمانــکاران اصلــی 
ــی  ــاوت م ــری از بروزحــوادث متف و فرعــی در جهــت جلوگی
باشــد بنابرایــن در فرآینــد بررســی حــوادث ،  مشــخص شــدن 
اینکــه چــه شــخصی کارفرمــا و یــا صاحــب کار و چــه شــخصی  
ــی باشــد  ــی م ــکار اصل ــکار فرعــی و چــه شــخصی پیمان پیمان
اهمیــت بســزایی داشــته و تأثیــرات زیادی در انتســاب مســئولیت 
ــه  ــه ارای ــت ک ــذا اینجاس ــخاص دارد، ل ــه اش ــوادث ب ــروز ح ب
ــا  ــرای احــراز اینکــه هــر شــخص مرتبــط ب مــدارک مربوطــه ب
حادثــه بــه لحــاظ حقوقــی در چــه جایگاهــی قــرار دارد اهمیــت 
ــه ای  ــر  در مرحل ــارت ســاده ت ــه عب خــود را نشــان مــی دهــد ب
کــه بایــد دانســته شــود کــه آیــا فــرد مصــدوم، کارگــر بــوده و یا 
کارفرمــا و یــا پیمانکارفرعــی و یــا پیمانکار اصلــی و… ونیز اگر 
کارگــر بــوده کارگــر چــه شــخصی بــوده اســت ارایــه مــدارک 
از ســوی اشــخاص از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار خواهــد شــد 
و چــه بســا کارفرمــا شــاخته شــدن یــک شــخص  موجبــات درد 
ســرهای زیــادی را بــرای وی فراهــم آورد، لــذا ایــن امــر موجــب 
ــودن خــود را  مــی گــردد کــه کارفرمــای کارگــر  ، کارفرمــا ب
تکذیــب و اظهــار دارد کــه نــه تنها کارفرما نیســت بلکــه کارگر 
روز مــزد بــوده و بــرای صاحــب کار، کار مــی کــرده اســت  و یــا 
ممکــن اســت کارگــر حادثــه دیــده خــود ندانــد کــه کارگر چه 
کســی بــوده و اعــام دارد کــه مــن بــرای صاحــب کار ، کار مــی 
کــرده ام و ایــن آقــا مثــا ً پیمانــکار فقــط مــرا از ســر میــدان برای 

کار بــرای ایــن آقــا آورده اســت.
ــی  ــد بررس ــردد، در فراین ــی گ ــه م ــه ماحظ ــه ک ــذا همانگون ل
حادثــه مســایل گوناگونــی مطــرح شــده و اشــخاص در شــرایط 
گوناگــون ممکــن اســت مطالــب متناقضــی را بیــان دارنــد کــه 
موجبــات گرفتــاری هــای فراوانــی را بــرای اشــخاص گوناگــون 

ــار آورد. ــه ب ب
اینجاســت کــه اهمیــت انعقــاد قراردادهــا طبــق مقــررات مربوطه 
مشــخص مــی شــود، البتــه اســتنباط ایــن اســت کــه بایــد عــاوه 
بــر توجــه به اســناد و مــدارک ارایه شــده از ســوی اشــخاص ، در 
فراینــد بررســی حادثــه ِصرفــا ً بــه مــدارک ارایــه شــده و یــا عدم 
ارایــه مــدارک بســنده ننمــوده بلکــه بــا بررســی هایــی جامعــی 
کــه بــه عمــل مــی آورنــد و نیــز بــا کنجکاویهــا و کنــکاش های 
ــه  ــز ب ــته و نی ــات برداش ــیاری از ابهام ــرده از بس ــی   پ کارشناس
واقعیــت هــای کتمــان شــده رســیده تــا نتیجــه گیــری هــای الزم  
بــرای اتخــاذ یــک نظریه کارشناســی مســتدل ، منجــز ، صریح و 
موجــه بــه دســت آورده شــود، بــا ایــن توضیــح که بعضــا ً ممکن 
اســت در فراینــد بررســی حــوادث بــا ابهاماتــی مواجــه گردیــم 
ــاع  ــت ارج ــی جه ــع قضای ــت از مراج ــر از درخواس ــه ناگزی ک
پرونــده بــه مراجــع ذیصــاح جهــت رفــع ابهاماتــی باشــیم کــه 
رفــع آنهــا و یــا احــراز آنچکــه حقیقــت بــوده در صاحیــت و 

تخصــص مراجــع ذیصــاح مــی باشــد.

پایان نامه و صف سه میلیون نفری خرید خودرو!

 هفته ملی »سالمت بانوان ایران«
مناســبت هفتــه ملــی »ســامت بانــوان ایــران« 
ــزار  ــاه برگ ــر م ــی مه ــه پایان ــاله در هفت ــه س هم
مــی شــود بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع جوانــی 
جمعیــت در کشــور و اولویــت اجــرای وظایــف 
محولــه در قانــون »حمایــت از خانــواده و جوانــی 
جمعیــت« در ســال جــاری رویکــرد اصلــی 
ــران  ــوان ای ــامت بان ــی س ــه مل ــزاری هفت برگ
)ســبا( مباحــث مرتبــط بــا جوانــی جمعیــت مــی 
ــور  ــه مذک ــعار هفت ــور ش ــن منظ ــه همی ــد. ب باش
ــواده ســالم و جامعــه  ــان، بنیــان خان »ســامت زن

جــوان« انتخــاب شــده اســت. 
فرزنــدآوری و جوانــی جمعیــت، 

ــت  ــور اس ــرورت کش ــن ض مهمتری
ــا آن  ــط ب ــث مرتب ــت و مباح ــی جمعی جوان
ــن مســائل کشــور اســت  ــون از مهمتری هــم اکن
ــود  ــه نش ــه آن پرداخت ــون ب ــم اکن ــر ه ــه اگ ک
خســارت هــای جبــران ناپذیــری بــه آینــده 
ــور  ــون کش ــم اکن ــد کرده ــور وارد خواه کش
نیــاز مبــرم بــه عــزم همگانــی بــرای فرزنــد آوری 
و جوانــی جمعیــت کشــور دارد و هــر ایرانــی که 

بــه کشــور خــود عاقــه منــد اســت بایــد تــاش 
خــود را بــرای حفــظ آینــده کشــور خود بــه کار 
ــد  ــاد نیازمن ــی آب ــرد چــرا کــه ســاخت ایران بگی
نســل جــوان بــرای آینــده اســت همــه مشــکات 
کشــور از جملــه مشــکات اقتصــادی در آینــده 
حــل شــدنی اســت امــا اگــر بــه مســئله جمعیــت 
ــرای  ــر توجــه نشــود راهــی ب ــد ســال اخی در چن

ــم داشــت ــران آن نخواهی جب
فرزندآوری 

ــادر  ــدر و م ــد آوری و پ ــد فرزن ــدون تردی ب
شــدن یکــی از پــر احســاس ترین تجربیــات هــر 
انســانی اســت. ایــن تمایــل فطــری اســت و بــرای 
تــداوم نســل و بقــاء انســان ها ضــروری می باشــد.
الزم اســت بدانیــد در ســنین باالتــر نیــز احتمــال 
ــای  ــا مراقبت ه ــالم ب ــدآوری س ــارداری و فرزن ب
ــوزاد، نشــانه دیگــری  ــد ن الزم میســر اســت. تول
از معجــزه عشــق و زندگــی میــان زوجینــی 
ــد.  اســت کــه پیوندشــان را مســتحکم تر کرده ان
زبــان  بــه  نخســتین کلمــه ای کــه کــودک 
مــی آورد، اولیــن قدمــی کــه برمی دارد، نخســتین 

دندانــی کــه در مــی آورد، اولیــن جشــن تولــدی 
کــه برایــش گرفتــه می شــود و ... از نقــاط عطــف 
زندگــی زناشــویی بــه شــمار می آینــد. یکــی از 
ــه  ــد ب ــن می توانن ــه زوجی ــی ک ــن هدایای بهتری
یکدیگــر بدهند و پیوندشــان را مســتحکم کنند، 
تولــد فرزنــد اســت؛ بنابرایــن بایــد بــرای تغییرات 
اجتناب ناپذیــری کــه تولــد فرزنــد در روش 
زندگــی شــما ایجــاد خواهــد کــرد آماده شــوید. 
ــالم، ورزش و  ــی س ــم غذای ــروی از رژی ــا پی - ب
اجتنــاب از عوامــل مضر پیــش از آغاز بــارداری، 
فرصــت بــاروری و بــه دنیــا آوردن فرزنــد ســالم 
را بــه دســت آوریــد. - دربــاره انتظــارات و 
ــرتان  ــا همس ــدن ب ــه دار ش ــرای بچ ــان ب ایده هایت
گفتگــو و بــرای آن برنامه ریــزی کنیــد.  - اگــر 
ــه  ــاردار نشــدید، ب پــس از یــک ســال تــاش، ب
ــد  ــاروری می توان ــد.  - ناب پزشــک مراجعــه کنی
ــته  ــه داش ــل زنان ــم دالی ــه و ه ــل مردان ــم دالی ه
ــد  ــاروری بای ــان ناب ــرای درم ــن ب ــد؛ بنابرای باش
زن و شــوهر، هــر دو بررســی شــوند. - انتخــاب 
روش درمــان نابــاروری بــه نــوع مشــکل زوجیــن 

ــس  ــد پ ــا می توانن بســتگی دارد و بیشــتر زوج ه
از درمــان صاحــب فرزنــد شــوند. - اگــر اضافــه  
ــش وزن  ــردن و کاه ــا ورزش ک ــد، ب وزن داری
ــد.  ــش دهی ــاروری را افزای ــال ب ــد احتم می توانی
- ورزش پیــش از بــارداری ســبب حفــظ و 
بهبــود تندرســتی مــادر می شــود تــا بتوانــد 
نــوزاد خــود را ســالم بــه دنیــا آورد.  - ورزش در 
حیــن بــارداری، می توانــد ســبب نیرومنــد شــدن 
عضاتــی شــود کــه از مفاصــل و ســتون فقــرات 
ــیدن،  ــیگار کش ــد.  - س ــت می کنن ــادر حفاظ م
یکــی از عوامــل اصلــی نابــاروری مــردان اســت.  
- الــکل می توانــد در مــردان، ســبب کاهــش 
توانایــی تولیــد اســپرم شــود. - ســیگار کشــیدن 
زوجیــن، احتمــال ســقط  جنیــن را افزایــش 
ــید  ــرف اس ــان مص ــت زن ــر اس ــد. - بهت می ده
ــه  ــا س ــروع و ت ــارداری ش ــل از ب ــک را قب فولی
ماهــه نخســت بــارداری ادامــه دهنــد تــا بــارداری 

ــه کننــد.  ســالم تــری را تجرب
تهیه کننده :سمیرا فتاحیان- کارشناس  
سالمت میانساالن شبکه بهداشت و درمان 

وحیــد حــاج  ســعیدی / اســتفاده از 
تحقیقــات دانشــگاهی در حــل معضــات و 
ــی  ــر طبیع ــک ام ــروزی ی ــع ام ــکات جوام مش
ــتری و  ــزارین و بس ــه س ــازی ب ــچ نی ــت و هی اس
ریــکاوری نــدارد! یعنــی مشــکات از ســوی 
مقامــات مطرح مــی شــود و دانشــجویان با کمک 
ــوند و  ــی ش ــز م ــائل متمرک ــاتید روی آن مس اس
چــاره ای علمــی بــرای رفــع آن پیــدا مــی کنند که 
مبتنــی بر مبانی علمی و تحقیقاتــی و ... اســت و در 

قالــب پایــان نامــه منتشــر مــی شــوند.
در کشــور مــا هــم یکــی از مباحــث شــیرین و 
پــر طرفــدار در دوره تحصیــات تکمیلــی، همیــن 
مبحــث تحقیقــات و پایــان نامــه و مقــاالت علمــی 
ISI و ســایر مخلفــات ایــن حــوزه اســت. بــه ویــژه 
نــزد دوســتان تایپیســت و صاحبــان کافی نــت و ...
ــان  ــا نش ــی م ــه میدان ــی و چال ــات میدان تحقیق
مــی دهــد ایــن رویکــرد منجــر به اشــتغال مســتقیم 
و غیــر مســتقیم بــرای عــدة زیــادی شــده اســت و 
هنــوز هــم جــا بــرای ریــگاژ و مانــور دارد و مــی 
تــوان بــا آن آمارهــای ایجاد اشــتغال را قلقلــک داد 

و باالتــر هــم بــرد. بــه عنــوان مثــال بــا قــرار گرفتــن 
طــرح رتبــه بنــدی فرهنگیــان در فــاز اجــرا، بــدون 
شــک ، شــاهد رشــد چشــمگیر آمار های اشــتغال 
ــوی  ــد محت ــود و تولی ــم ب ــوزه خواهی ــن ح در ای
علمی در کشــور رشــد فزاینــده ای خواهد داشــت 
چــرا کــه انتشــار مقــاالت در نشــریات دارای امتیاز 

اســت!
نــا گفتــه نمانــد ایــن عاقــه مــا ایرانــی ها بــه علم 
تنها مختص دوران دانشــجویی نیســت و پس از آن 
هــم در رده های مختلف شــغلی و مســئولیتی دیده 
مــی شــود تــا جایــی کــه دکتــر ســید حســن قاضی 
زاده وزیــر اســبق بهداشــت کشــور از ســال 2۰۱۳ تا  
2۰۱۸ در طی ۵ ســال  267 مقاله ISI   منتشــر نموده 
و جالــب اینکــه در همیــن مــدت جیمــز پی الیســن 
برنــده جایــزه نوبــل پزشــکی بــه ضــرب و زور تنها  

7۱ مقالــه ISI  منتشــر کرده اســت!
ــر  ــز باق ــت نی ــر بهداش ــان وزی ــطح معاون در س
الریجانــی معــاون آموزشــی وزیــر کــه او نیــز باید 
ــود کــه  از پرمشــغله ترین مدیــران عالــی دولــت ب
ــر  ــی در مقاله نویســی گــوی ســبقت را از وزی حت

ربــوده بودنــد. الریجانــی در ســال 2۰۱۵ نزدیــک 
ــه(  ــک مقال ــر دو روز ی ــاً ه ــه )تقریب ــه ۱۱۵ مقال ب
علمــی ثبــت کــرده اســت کــه نشــان از اســتفاده 
ــی در  ــوای علم ــد محت ــرای تولی ــان ب ــه از زم بهین

ســطوح مختلــف اســت!
یعنــی بــرای عــده ای از مســئوالن تولید محتوی 
ــان شــب هــم واجــب تــر اســت و مســئولیت  از ن
مانعــی بــرای رســاندن کشــور بــه قلل رفیــع علمی 

. نیست
امــا از آنجایــی کــه ســطح علمــی این پایــان نامه 
هــا فراتــر از دیپلم اســت و موضوعات آنها بــه درد 
مــا عــوام النــاس نمــی خــورد، پیشــنهاد مــی شــود 
دوســتان البــای نشــانه رفتــن مســائل عمیق علمی 
برخــی مطالــب پیــش پــا افتــاده و کاربــردی را هم 
در پایــان نامــه هــا و مقاالتشــان آچار کشــی کنند.
فــی المثــل راجع بــه ایــن موضوع تحقیــق کنند 
ــران  ــازی ای ــودرو س ــرکت خ ــور دو ش ــه چط ک
ــان  ــا توم ــارد ه خــودرو و ســایپا کــه ســاالنه میلی
ضــرر مــی دهنــد، مســئوالن بــه آنهــا فحــش هــای 
تریبونــی ) ارابــه مــرگ، تابــوت نعــش کــش( می 

دهنــد، محصوالتشــان در ســال چنــد هــزار کشــته 
دســت مــردم باقــی مــی گذارنــد و در تصادفــات 
بــه چنــد تکــه نامســاوی تقســیم مــی شــوند، هنوز  
روی بــورس هســتند و نــه تنهــا بــا آنهــا برخــورد 
ــد کــه  نمــی شــود بلکــه طــوری عمــل مــی کنن
ــزار  ــد ۱۰ ه ــرای خری ــر ب ــون نف ــه میلی ــراً س اخی

خــودرو صــف کشــیده انــد؟!
یــا چطــور امــکان دارد بــا بیماری کــه خونریزی 
ــی دارد و در حــال مــردن اســت، همــکاری  داخل
مــی شــود و او را بــا آمبوالنــس خصوصــی و 
تحمیــل هزینــه ۸۰۰ هــزار تومانی به مرکــز درمانی 

مجهــز تــر اعــزام مــی کننــد؟!
یــا چطــور یــک نفــر کــه در پرونــده ویلموتس 
از مقصــران اصلــی اســت و در قــوه قضائیــه پرونده 
ــد؛  ــود بمان ــی ش ــه نم ــازات ک ــوح دارد، مج مفت
بــرای کاندیداتــوری انتخابات ریاســت فدراســیون 
فوتبــال تائیــد هــم مــی شــود و قدرتــی خــدا رای 
هــم مــی آورد! ســایر مــواردی را کــه بــرای شــما 
عجیــب اســت خودتــان طــرح کنیــد . بیــل کــه بــه 

کمرتــان نخــورده اســت؟! 

دادگاه كیفــری دو بــا حضــور رئیس یــا دادرس 
علی البــدل. کــه در حــوزه ی قضایــی هــر شهرســتان 

تشــکیل می شــود.)م 2۹5 آ.د.ک(
دادگاه كیفــری یــک دارای رئیــس و دو 
ــمیّت  ــز رس ــو نی ــور دو عض ــا حض ــه ب ــار ک مستش
می یابــد. در صــورت عــدم حضــور رییس، ریاســت 
ــه  ــت ک ــاری اس ــو مستش ــده ی عض ــه عه دادگاه ب
ــری دارد. )م 2۹۶ آ.د.ک( ــی بیش ت ــابقه ی قضای س

دادگاه انقــالب بــرای رســیدگی بــه جرایــم 
موجــب مجــازات مندرج در بندهــای )الــف(، )ب(، 
)پ(، و )ت( مــادّه ی )۳٠2( ایــن قانــون، دارای رییس 
و دو مستشــار. کــه بــا دو عضــو نیــز رســمیّت دارد ، 
بــرای رســیدگی بــه ســایر موضوعــات، بــا حضــور 
ــا یــک مستشــار. )م  ــا دادرس علی  البــدل ی رییــس ی

آ.د.ک(  2۹٧
دادگاه اطفــال و نوجوانــان بــا حضــور یــک 
قاضــی و یــک مشــاور. کــه نظــر مشــاور، مشــورتی 

ــت. )م 2۹8 آ.د.ک( اس

ــا دادرس  ــس ی ــور ریی ــا حض ــش ب دادگاه بخ
آ.د.ک(  ۳۳۶ )م  علی البــدل. 

دادگاه تجدیدنظــر اســتان دارای رییــس و دو 
مستشــار. که با دو عضو نیــز رســمیّت دارد. )م 42۶ آ.د.ک(

دیــوان عالــی كشــور متشــّکل از رییــس و دو 
ــه  ــا دو عضــو نیــز رســمیّت دارد. و ب مستشــار کــه ب
تعــداد الزم، عضــو معــاون، کــه می تواننــد وظایــف 
مستشــار یــا رییــس را بــر عهــده گیرنــد. )مــوادّ 4۶2 
و 4۶۳ و نیــز مــادّه ی 42۶ قانــون آ.د.ک 1۳۹2، 

ــورّخ 1۳۹4( ــی م اصاح
دادگاه نظامــی دو بــا حضــور رییــس یــا دادرس 
علی البــدل. )مــادّه ی 58۳ قانــون آییــن دادرســی 
ــی  ــی الکترونیک ــلّح و دادرس ــای مس ــم نیروه جرای

1۳۹۳ و نیــز مــادّه ی 2۹5 قانــون آ.د.ک 1۳۹2(
دو  و  رییــس  دارای  یــک  نظامــی  دادگاه 
ــمیّت  ــز رس ــو نی ــور دو عض ــا حض ــه ب ــار. ک مستش
می یابــد. در صــورت عــدم حضــور رییس، ریاســت 
ــه  ــت ک ــاری اس ــو مستش ــده ی عض ــه عه دادگاه ب

ســابقه ی قضایــی بیش تــری دارد. )مــادّه ی 58۳ 
ــلّح و  ــای مس ــم نیروه ــی جرای ــن دادرس ــون آیی قان
دادرســی الکترونیکــی 1۳۹۳ و نیــز مــادّه ی 2۹۶ 

آ.د.ک 1۳۹2( قانــون 
دادگاه تجدیدنظــر نظامی دارای رییــس و دو 
مستشــار که بــا دو عضو نیــز رســمیّت دارد. )مــادّه ی 
58۳ قانــون آییــن دادرســی جرایم نیروهای مســلّح و 
دادرســی الکترونیکــی 1۳۹۳ و نیز مــادّه ی 42۶ قانون 

آ.د.ک 1۳۹2(
دادگاه ویــژه ی روحانیــت بــا حضــور حاکــم 
ــه ی  ــوادّ 1٠ و 42 و 48 آیین نام شــرع )مســتنبط از م
دادســراها و دادگاه هــای ویــژه ی روحانیـّـت، مصّوب 

مــرداد 1۳۶۹ بــا اصاحــات 1۳84(
ــّکل از  ــت متش ــر روحانی دادگاه تجدیدنظ
ــا اکثریّــت آراء،  یــک رئیــس و دو مستشــار. کــه ب
ــه ی  ــادّه ی 5٠ آیین نام ــود. )م ــم می ش ــاذ تصمی اتّخ
ــژه ی روحانیّــت 1۳84( ــای وی دادســراها و دادگاه ه

ــت متشــّکل از  ــوان عدال ــدوی دی ــعبه  ب ش

یــک رییــس یــا دادرس  علی البــدل. )مــادّه ی ۳ 
قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت 

اداری، مصــّوب 1۳۹٠ مجلــس و 1۳۹2 مجمــع(
شــعبه  تجدیدنظردیــوان عدالــت  متشــّکل 
ــور دو  ــا حض ــه ب ــار. ک ــس و دو مستش ــک ریی از ی
ــدور رأی،  ــاک ص ــد. و م ــمیّت می یاب ــو رس عض
نظــر اکثریـّـت اســت. )مــادّه ی ۳ قانــون تشــکیات 
ــّوب  ــت اداری، مص ــوان عدال ــی دی ــن دادرس و آیی

ــع( ــس و 1۳۹2 مجم 1۳۹٠ مجل
ــس  ــور ریی ــی حض ــی حقوق دادگاه عموم
دادگاه و یــا دادرس علی البــدل. )بنــد »الــف« مــادّه ی 
14 قانــون تشــکیل دادگاه هــای عمومــی و انقــاب(

ــا حضــور رییــس یــا دادرس  ــواده ب دادگاه خان
علی البــدل و قاضــی مشــاور زن. کــه اظهارنظــر 
قاضــی مشــاور زن، مشــورتی اســت. و قاضــی 
انشــاء کننده ی رأی می توانــد بــا نظــر وی مخالفــت 
کــرده و بــا ذکــر دلیــل نظریّــه  وی را ردّ کنــد. 

)مــادّه ی 2 قانــون حمایــت خانــواده،1۳۹1(

تعداد قضات در انواع دادگاه

درخاطراتنیلآرمسترانگنوشتهبود:منآدماحساسینیستم
وقتــی خانــه ی والدینــم را تــرک کــردم گریــه نکــردم، وقتــی گربــه ام مــرد گریــه نکــردم، وقتــی در ناســا کار پیــدا کــردم گریــه نکــردم، و حتــی وقتــی روی مــاه پــا گذاشــتم 
گریــه نکــردم، امــا وقتــی از روی مــاه بــه زمیــن نــگاه کــردم، بغضــم گرفــت. بــا تردیــد بــا پرچمــی کــه بنــا بــود روی مــاه نصــب کنــم بــازی می کــردم. از ان فاصلــه رنــگ و نــژاد 

و ملیتــی نبــود. مــا بودیــم و یــک خانــه  ی گــرد آبــی. بــا خــود گفتــم انســانها بــرای چــه میجنگنــد...
شصت دستم را به سمت زمین گرفتم و تمام دارایی ام و کره زمین با آن عظمت پشت شصتم پنهان شد و من اشک ریختم...

شعارروزجهانیسالمندانسال14۰1:تابآوریومشارکتزنانسالمند
تــاب آوری چیســت؟/ تــاب آوری نتیجــه ســازگاری موفــق بــا 
دشواری هاســت. تــاب آوری فــرد بــا توانایــی اش بــرای ســازگاری، 
بهبــود از بحــران، پایــداری در ســرزندگی و حــس هدفمنــدی 

ــود. ــن می ش تعیی
تفکــر تــاب آوری بــه ســالمندان اجــازه می دهــد تــا فــراز و 
ــا مشــکات و  ــن حــال ب ــد و در عی فرودهــای ســالمندی را بپذیرن
بحــران هایــی مثــل از دســت دادن عزیــزان و مراقبــت از همســر یــا 
معلولیــت کنــار بیاینــد. بــه نحــوی کــه احســاس کننــد در مقایســه با 
زمــان پیــش از بحــران قوی تــر شــده اند. بــر ایــن اســاس در تفکــر 

ــد. ــد می انجام ــه رش ــت ب ــاب آوری شکس ت
شاخصه های مهم تاب آوری سالمندان

- توانایــی کنتــرل اســترس و بازگشــت بــه رضایــت درونــی: تقریبــا 
همــه می داننــد کــه فــرد پــس از گــذر از بحــران قــدرت بیشــتری 
ــده  ــا موقعیت هــای منفــی در آین ــد ب ــر می توان ــد و بهت ــدا می کن پی
ــت:  ــود ظرفی ــد. - بهب ــری کن ــش گی ــا پی ــا از آن ه ــد ی ــه کن مقابل
بــرای پیشــروی و حفــظ عاقــه و اســتمرار در انجــام فعالیت هایــی 
ــر  ــدار: قوی ت ــدی پای ــوند.- هدفمن ــی ش ــالت م ــع از کس ــه مان ک

ــت ها  ــرا شکس ــترس، زی ــارب پراس ــا تج ــه ب ــدن در مقابل ــر ش ظاه
ــای  ــت ه ــازه از ظرفی ــوی ت ــی الگ ــی، نوع ــای زندگ در دوران ه

ــد. ــق می کن ــالمندان خل ــرای س ــاب آوری را ب ت
چطور می توانیم تاب آوری را در سالمندان بهبود 

دهیم؟
- تحقیقــات نشــان داده ســالمندانی که عمــری طوالنــی دارند؛ تاب 
آورترنــد. بیشــتر ســالمندان بــه زندگــی طوالنــی و شــاد بــاور دارنــد 
لذاافــراد متخصــص و درمانگــر می تواننــد فراینــد تــاب آوری را بــه 
ــت  ــالمندان می بایس ــتا س ــن راس ــد. در ای ــوزش دهن ــالمندان آم س
تشــویق شــوند تــا بــه فعالیت هــای تــازه روی آورده و دوســتی های 
ــه  ــتن ب ــل پیوس ــی مث ــتا کارهای ــن راس ــد، در ای ــرار کنن ــازه برق ت
گروه هــای اجتماعــی؛ گردهمایی هــای خانوادگــی؛ بازی هــا و 

ــه بســیار مؤثــر اســت. ســرگرمی های تــازه؛ کارهــای داوطلبان
شاخص ها و رفتارهایی كه به تاب آوری می انجامند؟

نگــرش مثبــت و ســبک های ســازگاری مثبــت، پرداختــن بــه 
ــه و شــغلی،  ــل، انجــام کارهــای داوطلبان ــواده، دوســتان و فامی خان
ارتباطــات فــردی، پرداختــن بــه فعالیتــی معنــا دار، همــه ایــن عامــل 

روی خــوش بینــی و نگــرش مثبــت فــرد اثــر مــی گــذارد. در ایــن 
راســتا هرچــه ســالمندان فعالتر و ســالمتر باشــند، عوامل تــاب آوری 
آن هــا بیشــتر می شــود و بــر عکــس ایــن نیــز ممکــن اس زیــرا رابطه 
ــن   ــویه دارد. همچنی ــکلی دوس ــی ش ــبک زندگ ــاب آوری و س ت
خودشــکوفایی، توانایــی بــرای مدیریــت مســائل فــردی؛ انعطــاف 
پذیــری ســبک زندگــی فعــال از جملــه شــاخص های تــاب آوری 
فــرد هســتند. در خاتمــه بایــد گفــت فراینــد تــاب آوری نقــاط قوت 
و توانمندی هــای فــردی ســالمندان را آشــکار می ســازد. ســالمندان 
ــق ارتباطــات فــردی در مــورد موهبت هــا و توانمندی هــای  از طری
ــا را  ــتکار آن ه ــکوفایی و پش ــر خودش ــن ام ــد. ای ــود می آموزن خ
ــا ســختی ها افزایــش می دهــد. روابــط معنــا داری کــه  در مواجــه ب
آن هــا بــا دوســتان و خانــواده خــود دارنــد؛ بــه آنهــا منابعــی بــرای 
پشــتکار و پیشــروی در زندگــی می دهــد. در نتیجــه ســالمندان 
ــد. نگاهــی کــه  ــده دارن ــه آین ــی بیشــتری ب ــاب آور نگــرش مثبت ت
می بایســت در همــه اقشــار و گــروه هــای ســنی جامعــه تعمیــم داد. 
راحلــه ســلیمانی/ كارشــناس ســالمت ســالمندان مركز 

ــت شهرستان بهداش
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بهره برداری ازبخش مراقبت های ویژه کودکان)nicu( بیمارستان شهدای لنجان  

بــا حضــور معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اصفهــان و 
مســوولین شهرســتان لنجــان، بهــره بــرداری ازبخــش مراقبــت هــای 
ویــژه کــودکان)nicu( بیمارســتان شــهدای لنجان  آغاز شــد. بخش 
مراقبت هــاي ویــژه نــوزادان یــا ان.آي.ســي.یو قســمتي از بیمارســتان 
اســت کــه بــراي ارایه خدمــات درمانــي و مراقبتي بــه نــوزادان »بیمار« 

ــه مي شــود. ــارس« در نظــر گرفت ــا »ن ی
ــي  ــن بخــش، اقدامــات طبــي و مداخــات پزشــکي گوناگون در ای
بــراي نــوزادان انجــام مي شــود. »ان.آي.ســي.یو«هاي اولیــه در فاصلــه 
ســال هاي 1۹5٠ تــا 1۹۶٠ میــادي توســط متخصصــان کــودکان و با 
هــدف درمــان نــوزدان بدحــال به وجــود آمدنــد. تامین گرمــاي الزم 
بــراي نــوزاد، جداســازي او از محیــط آلــوده خــارج از رحــم مــادر،  
پیشــگیري از انتقــال عفونــت، تغذیه مخصوص و دسترســي آســان و 
ســریع بــه ابــزار و تجهیزات پزشــکي تخصصي و پزشــکان و پرســنل 
متخصــص از مهم تریــن عواملــي بودنــد کــه فضــا را بــراي بســتري 

نــوزادان و درمــان آنهــا در ایــن بخــش آمــاده کردنــد.
 نماینــده مــردم لنجــان در مجلــس شــورای اســامی در ایــن آییــن بــا 
اشــاره بــه راه انــدازی بخــش Nicu بــرای اولیــن بــار در شهرســتان 
لنجــان گفت: خوشــبختانه بســیاری از تجهیزات بیمارســتان شــهدای 
لنجــان و بخــش Nicu توســط هیــات امنا تامین شــده اســت. حســین 
ــال،  ــوژی دیجیت ــد رادیول ــی همانن ــون تجهیزات ــزود: تاکن ــی اف رجای
ســونوگرافی، ونتیاتــور، مانیتــور، پمــپ ســرنگ، انواع دســتگاه های 
انــواع  بــه همــراه  اتوآناالیــزرو  نــوزاد،  انکوباتــور  اســکوپی و 
دســتگاه های تنفســی بــرای شهرســتان لنجان ارســال شــده اســت.وی 
افــزود: بهداشــت و درمــان در نظــام جمهــوری اســامی ایــران مقولــه 
اولویــت دار و اساســی اســت چنانچــه که اگــراز نظر نیروی انســانی و 
نجهیــزات و پشــنیبانی هــا تامین نشــود آســیب هــای جدی بــه جامعه 

وارد مــی کنــد .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دوران بیمــاری منحــوس کرونــا زحمــات 

کادر درمــان بیشــتر دیــده شــد و مــردم متوجــه ایــن مهــم شــدند کــه 
ــدر  اگــر در حــوزه ســامت و بهداشــت دچــار آســیب شــوند چق
ســامت جامعــه بــه خطرمــی افتــد  و بهبــود ایــن آســیبها غیــر قابــل 
جبــران اســت. رجایــی خاطرنشــان کــرد: افتتــاح بیمارســتان شــهدای 
لنجــان در ۳5ســال پیــش یــک اتفــاق بســیار خــوب و میمــون بــرای 
منطقــه مــا بــود امــا در دوســال اخیــر بــه کمــک خیریــن بهداشــت 
وســامت لنجــان کارهــای بســیار خوبــی انجــام شــده کــه در 
مقایســه بــا ایــن ۳5 ســال گذشــته بســیار حائــز اهمیــت اســت . وی 
افــزود: کمــک خیریــن ســامت لنجانــی و دیــدن ارقــام ایــن کمک 
رســانی هــا جــدای از بودجــه اســتانی و ملــی را بایــد درطــی۳5 ســال 
گذشــته مقایســه کــرد تــا متوجــه ایــن نکتــه شــد کــه خیریــن عزیزما 
چقــدر توانســته انــد در پیشــبرد اهــداف ســامت یاریگر باشــند واین 
خیریــن در طــی ایــن دوســال تعامل بســیار عمیقــی با حوزه بهداشــت 

وســامت داشــته انــد.
ــوزادان  ــش NICU ن ــود بخ ــر نب ــاالنه بخاط ــرد: س ــد ک وی تاکی
ــه بیمارســتانهای  ــه خاطــر نارســاییها و بیماریهــای قلبــی ب بســیاری ب
ــواده  ــه جامعــه و خان ــه ب اصفهــان منتقــل مــی شــدند وچقــدر هزین
ــد  ــی آم ــش م ــوزاد  مشــکاتی پی ــرای ن ــی شــد و ب ــل م ــا تحمی ه
کــه تبعــات بســیاری بــرای خانــواده هــا و جامعــه داشــت امــا در طــی 
ایــن یــک ســال اخیرتعداد1۶٠تا1٧٠نــوزاد درایــن بخــش بیمارســتان 
ــت  ــک وهم ــه کم ــن کار ب ــه ای ــده ک ــه ش ــان پذیرفت ــهدای لنح ش
خیریــن ســامت لنجــان بــوده اســت و حتــی نــوزا دان شهرســتانهای 
اطــراف اگــر دچارمشــکاتی بودنــد  در بیمارســتان شــهدای لنجــان 
پذیرفتــه شــدند.  وی در خصوص تاخیــر در ورود دســتگاه MRI نیز 
گفــت: بــه خاطــر مشــکات نقــل و انتقــال ارزی هنــوز به بیمارســتان 
تحویــل نشــده ولــی بــا پیگیــری هــای مکــرر ســعی خواهیــم کــرد تا 

آخرامســال ایــن دســتگاه را بــه بیمارســتان تحویــل شــود.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی دیگــراز برنامــه هایــی کــه بــرای بهداشــت 
وســامت مــردم لنجــان در نظــر گرفته شــده اســت ســاخت مجموعه 
بیمارســتان جایگزیــن اســت کــه کارهــای اجرایــی آن انجــام شــده 
ــادر  ــرکتهای م ــط ش ــتانها توس ــن بیمارس ــاخت ای ــون س ــی چ ول
ــر اســت در حــال پیگیــری  ــد انجــام شــود و  زمــان ب تخصصــی بای
ــط  ــتان توس ــن بیمارس ــن،  ای ــکل زمی ــل مش ــس از ح ــا پ ــتیم ت هس
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا بودجــه ملــی و کمــک خیریــن 
ســامت شهرســتان لنجــان در طــی ســه الــی چهارســال ســاخته شــود 
کــه منتظــر اجــازه هیــات دولــت هســتیم. وی یکــی از پیگیــری هــای 
حوزه ســامت شهرســتان را ســاخت مجموعه کامل درمانی توســط 

ســازمان تامیــن اجتماعــی در فــوالد شــهربا توجــه بــه بازدیــد رییــس 
ســازمان از شهرســتان و قــول مســاعد او اعــام کــرد و افــزود: مرکــز 
ــل  ــان ســال کام ــا پای ــز ت ــادران نی ــع بهداشــت وســامت باغبه جام
خواهدشــد. وی تاکیــد کــرد: اگرطرحهــای ســامت وبهداشــت در 
لنجــان اتفــاق بیفتــد ایــن شهرســتان در حوزه بهداشــت وســامت5٠ 
بــه انــدازه 5٠ ســال جلــو خواهــد رفــت و اگــر ایــن طرحهــا عملــی 
شــود گام بعــدی درایــن بخــش بعــد از پشــتیبانی نیــروی انســانی و 

لجســتیکی، ســاخت دانشــگاه علــوم پزشــکی لنجــان اســت.
ــن  ــت تامی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــده مجل نماین
تجهیــزات در حــوزه درمــان و در جهــت حمایــت از بیمــاران گفــت: 
ــم  ــا خواهی ــات امن ــا قطعــا در بودجــه 14٠2 حمایــت کامــل از هی م
داشــت تا هیچگونه مشــکلی در تامین تجهیزات پزشــکی در کشــور 

بــه وجــود نیایــد.
رجایــی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم هیــات امنــای صرفــه جویــی ارزی 
در معالجــه بیمــاران در تامیــن تجهیــزات بیمارســتان دولتــی شــهدای 
ــاز  ــورد نی ــه 14٠1 ارز م ــبختانه در بودج ــرد: خوش ــار ک ــان اظه لنج
بــرای تامیــن تجهیــزات پزشــکی نــه تنها حــذف نشــد بلکه بنابــر نیاز 
کشــور در نظــر گرفتــه شــد و در ســال 14٠2 نیــز در ایــن راســتا بــه 
عنــوان نماینــده مــردم از ایــن نهــاد حمایت کامــل خواهیم کــرد. وی 
افــزود: در طــی مدتــی کــه بنــده بــه عنــوان نماینــده در خدمــت مردم 
بــوده ام ماقــات هایــی بــا مســئولین هیــات امنــای صرفه جویــی ارزی 
جهــت تامیــن تجهیــزات پزشــکی و بیمارســتانی داشــته ام و ایــن نهاد 

بــه حــق همــکاری بســیاری خوبــی بــا مــا داشــته  اســت.
نماینــده مردم شهرســتان لنجــان در مجلس شــورای اســامی تصریح 
ــکی  ــزات پزش ــن تجهی ــوزه تامی ــئول در ح ــتگاه های مس ــرد: دس ک
ــه هیــات امنــا داشــته باشــند چــرا کــه برخــی  بایــد نــگاه ویــژه ای ب

از مجوزهــا بــر عهــده وزارت صمــت اســت لــذا اختیــار تعییــن نــوع 
تجهیــزات و اینکــه آیــا تولیــد داخــل دارد یــا خیــر بــه نظــر بنــده باید 
برعهــده وزارت بهداشــت گذاشــته شــود تا پارادوکســی یــا اختاف 
نگاهــی کــه بیــن وزارت بهداشــت و وزارت صمــت در تامیــن برخی 
تجهیــزات وجــود دارد رفــع شــود. فرمانــدار شهرســتان لنجــان نیــز 
در ایــن آییــن بــا اشــاره بــه موقعیــت خــاص شهرســتان و پذیرایــی از 
بیمــاران ســایر شهرســتان هــا و اســتان همجوار گفــت: باید نــگاه ویژه 
بــه حــوزه ســامت شهرســتان شــود و بــا توجــه بــه آســیب هایــی که 
دوران کرونــا وجــود داشــت رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 

مصوبــات شهرســتان را بــه طــور ویــژه پیگیــری مــی کنــد.
حمیدرضــا محمــدی فشــارکی بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای خوبی که 
درحــوزه بهداشــت و درمــان پــس از انقــاب صــورت گرفتــه اســت 
خاطرنشــان کــرد بــرون داد انقــاب در حــوزه ســامت 25 ســال را 
بــه میانگیــن  عمــر مــردم اضافــه کــرد کــه نکتــه مهمــی اســت.وی بــا 
قدردانــی از نقــش خیرین ســامت در شهرســتان گفــت: اگر خیرین 
نبودنــد در دوران کرونــا شــرایط بــدی را تجربــه مــی کردیم.دکتــر 
محمــد ســوداوی رییــس بیمارســتان شــهدای لنجان نیــز در ایــن ایین 
گفــت: در آغــاز کارم درشــهریور ۹۹ نــوزادان ســه قلــوی یــک مــادر 
از شهرســتان لنجــان را بــه دلیــل نبــود ایــن بخــش بــه ســه بیمارســتان 
اســتان اعــزام کردیــم امــا بــا پیگیــری های صــورت گرفتــه این بخش 
آغــاز شــد و بــا کمــک خیریــن گمنــام بــه بهــره بــرداری رســید. وی 
افــزود: ایــن بخــش دارای 12 تخــت بــا تجهیــزات اســتاندارد اســت 
کــه قابلیــت افزایــش تــا 2٠ تخــت را داراســت. وی افــزود: این بخش 
دارای ۳٠٠ مترمربــع زیربنــا اســت کــه بــا هزینــه 1٧٠ میلیــارد ریــال به 
بهــره بــرداری رســید کــه از ایــن میــان 15٠ میلیــارد توســط دولــت و 

2٠ میلیــارد ریــال نیــز توســط خیریــن شهرســتان تامین شــد. 


