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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه صفـحه

وزیر امور خارجه
تأکید ایران بر حل معضالت با ظرفیت های 
منطقه 

شهردار اصفهان در دیدار با کارشناس ارشد بخش 
علوم یونسکو اعالم کرد:

شهرداری از جشنواره بین المللی 
شیخ بهایی حمایت می کند

شهرداری اصفهان از جشنواره 
بین المللی ش��یخ بهای��ی و ایجاد 
مرکز منطقه ای توسعه مراکز رشد  
پارک های علم و فناوری در این 

کالنشهر حمایت می کند.
سید مرتضی س��قاییان نژاد ش��هردار اصفهان در دیدار با کارشناس 
ارشد بخش علوم یونسکو و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با 

تأکید بر این مطلب گفت . . .
شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4

80 برنامه فرهنگی - هنری در دهه 
فجر در چهارمحال و بختیاری اجرا 

می شود
مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد 
اس��المی چهارمحال و بختیاری از 
اجرای 80 برنامه فرهنگی هنری در 

دهه فجر امسال خبر داد.
به گزارش زاینده رود، »داریوش 

رضوانی« در نشست با خبرنگاران افزود . . . 
فرهنگ و هنر  / ادامه در  صفحه 8

مس در کوره سرد ذوب آهن
هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ 
برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، 
با برگزاری 3 دیدار روز شنبه به پایان 
رسید. در این رقابتها شاهین بوشهر با 
نتیجه پرگل 4 بر یک تیم مدعی علی 

دایی را زمینگیر کرد.
راه آهن ش��هر ری  یک بر صفر از س��د ابومسلم مشهد گذشت و تیم 
ذوب آهن اصفهان مانند دیگر همشهری خود در مقابل حریف،  با نتیجه بدون 
گل متوقف شد . . .                                    ورزشی  / ادامه در  صفحه 7

کنترل بازار مسکن در 
کالنشهر ها

تأمین مسکن مناس��ب برای شهروندان، کنترل 
بازار مسکن و نظارت بر قیمت ها از وظایف اصلی 
دولت ها اس��ت. مطاب��ق اص��ول 2، 31 و 43 قانون 
اساس��ی، تأمین مسکن متناسب با نیاز شهروندان از 
وظایف اصلی دولت شمرده شده است به گونه ای که 
تأمین مسکن مناسب در اصل 43 یکی از مؤلفه های 

اصلی استقالل اقتصادی شمرده شده است . . .

   اقتصاد امروز / ادامه در  صفحه   

حفظ منابع طبیعی باید 
اولویت اول برنامه 

توسعه باشد
نماین��ده ولی فقیه در جهاد کش��اورزی و منابع 
طبیعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش حیاتی 
و ارزش��مند منابع طبیعی گفت: حفظ منابع طبیعی 
ش��امل محیط زیست، جنگلها و مراتع باید از سوی 
دولت و مس��ئوالن اجرایی استانی به عنوان اولویت 

یک برنامه توسعه مورد توجه قرار گیرد . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

2 هزار و 400 دانش آموز 
معتاد در کشور وجود 

دارد 
به گفته رئیس کمیس��یون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی، برای اینکه وضعیت اعتیاد 
در مدارس به یک معضل تبدیل نشود دولت باید در 
الیحه بودجه سال 89 اعتبار خوبی برای این بخش در 
نظر بگیرد تا بتوان نیروی مورد نیاز برای ارائه آموزش  
و آگاه�ی های پیش��گیران�ه از اعتی�اد را به استخ�دام 

آموزش و پرورش درآورد . . .

            جامعه / ادامه در  صفحه   

افزايش رقابت در صادرات با كاهش قيمت 
كاالها ميسر مي شود

رئیس سازمان امور اقتصادي و دارایي استان اصفهان گفت: 
بای��د قیمت  کاالهاي تولید داخل کاهش یابد تا امکان رقابت و 
ص��ادرات محصوالت داخلي با محصوالت کش��ورهاي دیگر 

فراهم شود.
سید علي حجازي در گفتگو با فارس با اشاره به مشکالت 
زیرس��اختي در زمینه اقتصاد و س��رمایه گذاري کشور و استان 
اصفهان افزود: نخستین مسأله زیرساخت های شهرک هاي صنعتي 
است که قیمت هاي زمین در آنها باال بوده و براي سرمایه گذاران 
ایجاد مشکل کرده است. وي با بیان اینکه براي رساندن امکاناتي 
همچون آب، برق و گاز به شهرک هاي صنعتي سرمایه گذارن با 
هزینه هاي زیادي روبه رو مي ش��وند، اظهار داشت: این موارد و 

مشکالت باید براي حمایت از سرمایه گذار و تشویق آن براي 
تولید داخلي رفع ش��ود. رئیس سازمان امور اقتصادي و دارایي 
استان اصفهان تصریح کرد: نداشتن جاده، امکانات حفاظتي و 
امنیتي در شهرک هاي صنعتي براي توسعه اقتصادي و افزایش 

جذب سرمایه گذاري نیز باید تسهیل شود.
وي به دیگر مشکالت سرمایه گذاري در کشور اشاره کرد 
و گفت: بازاریابي نامناسب و قیمت تمام شده کاالهاي تولیدي 
از دیگر مش��کالت موجود اس��ت که وزارت بازرگاني باید از 
قیمت ها حمایت کند تا تولیدکنندگان بتوانند تولیدات مازاد بر 

نیاز بازار داخلي را صادر کنند.
وي با بیان اینکه با اجراي سیاست هاي کلی اصل 44 دولت 

بای��د دخالت خود را در اقتصاد بخش خصوصي کاهش دهد، 
بیان داشت: دولت، مجلس و همه نهادهاي عمومي باید این امر 

را رعایت کرده تا دست سرمایه گذاران باز شود. 
وي ادامه داد: باید درصدد انجام اقداماتي باش��یم که قیمت  
کاالهاي تولیدي داخل کاهش یابد و کیفیت محصوالت باال رفته 
تا امکان رقابت محصوالت داخلي با کشورهاي دیگر ایجاد شده 
و مشکالت فروش و صادرات کاالهاي ایراني در داخل و خارج 
از کش��ور رفع شود. حجازي به کاالهاي کشورهاي دیگر که با 
قیمت هاي پایین تر و با کیفیت بهتر عرضه مي شود، اشاره کرد و 
افزود: این مشکل بزرگ تولید در داخل کشور است که مسئوالن 

باید این مشکل قیمت تمام شده را رفع کنند.

رئیس جمهور  اسالمی ایران:
حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، 
شعارهای انحرافی غربی ها  است



سراسری
چه خبر از پایتختایران

تاکید ایران بر حل معضالت با ظرفیت های منطقه 

تشکیل ستاد دائمی اجرای الیحه هدفمندکردن یارانه ها

حقوق بشر و مبارزه با تروريسم، شعارهای انحرافی 
غربی ها  است

10 کشته در حمالت موشکی امریکا به پاکستان 

افزایش خودکشی نظامیان امریکایی  

جنایتکاران جنگی اسرائیل باید محاکمه شوند 

معضل بیکاری سیاه های امریکا بیش از سفیدها  

رئیس جمهور سوریه:
 حمایت از مقاومت اصل ثابت در روابط سوریه 

و لبنان است  

آخرین خبرها از زلزله زدگان هائیتی  

حل مشکل بافت های 
فرسوده، نیازمند رویکرد 

سیستمی  
 شهردار تهران گفت: حل مشکل بافت فرسوده، 
نیازمن��د نگاه سیس��تمی و مدیریت قوی و ماندگار 

است که با منطق درست تصمیم گیری کند.
 ب��ه گزارش واح��د مرکزی خب��ر، محمد باقر 
قالیباف در حاشیه نخستین همایش ساالنه نوسازی 
بافت های فرسوده ش��هری در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه اقدامات الزم درباره بافت های فرسوده، 
مقطعی نیس��ت، افزود: از اقدامات انجام ش��ده در 
خص��وص بافت های فرس��وده راضی نیس��تم اما 
در عین حال کارهای خوبی انجام ش��ده اس��ت و 

اقدامات بهتری در آینده نزدیک انجام می شود.
وی گف��ت: در اقدامات مرب��وط به بافت های 
فرس��وده، س��رمایه گذاران و مردم محروم منطقه، 
انب��وه س��ازان، اعتبارآورن��دگان، بانکه��ا، دولت، 
ش��هرداری، ش��رایط اقتصادی و فرهنگی حاکم بر 
شهر و کش��ور طرف های کار هستند و همگی در 
نوس��ازی بافت های فرسوده مؤثر هستند که اگر با 
هم هماهنگ نش��وند، هم افزای��ی الزم را برای کار 

ندارند.
ش��هردار تهران با اشاره به اینکه این هماهنگی 
وجود ندارد و در مواقعی که وجود دارد نیز بس��یار 
کند اس��ت، خاطرنش��ان کرد: سیس��تمهای موجود 
بوروکراسی نیز در حدی است که افراد انگیزه خود 

را از دست می دهند.
قالیب��اف درباره اقدام عاجل ش��هرداری درباره 
بافت های فرسوده گفت: هیچ اقدام عاجلی به درد 
حل مش��کل بافت فرسوده نمی خورد و شهرداری 

نیز هیچ اقدام عاجلی انجام نخواهد داد.

ش��هردار ته��ران اف��زود: هر اقدامی ک��ه انجام 
می دهیم باید ماندگار، با فکر، کارشناسی و مصمم 

باشد. 
وی گفت: علت اینکه بافت فرسوده در کشور 
و در ش��هرهای بزرگ به دغدغ��ه ای جدی تبدیل 
شده این اس��ت که تصور می کردیم با نسخه های 
کوتاه مدت و تصمیمات عجوالنه می توانیم آن را 

حل و فصل کنیم.
ش��هردار تهران درباره اقدامات شهرداری برای 
حل مش��کل بافت های فرس��وده ب��ه تخصیص و 
معافیت ع��وارض پروانه نوس��ازی اش��اره کرد و 
گفت: با این اقدام به جای اینکه ساکنان بافت های 
فرسوده، پولش��ان را برای دریافت پروانه نوسازی 
به ش��هرداری دهند، صرف ساخت و ساز خواهند 

کرد.
وی اف��زود: س��اکنان مناط��ق هفت ت��ا 21 از 
پرداخت هزینه پروانه س��اخت به طور کامل معاف 

هستند.
قالیب��اف تولید ثروت در جنوب ش��هر را یکی 
دیگ��ر از مهمترین اقدامات ش��هرداری برای رونق 
بخش��یدن به ای��ن محدوده خوان��د و تصریح کرد: 
ب��ا تملک انبار نفت، پ��ادگان جی و قلعه مرغی که 
کلنگ آنها در دهه فجر به زمین زده می شود، قرار 
اس��ت این مکان ها به بزرگ ترین مراکز توسعه در 

جنوب شهر تبدیل شود.
شهردار تهران احداث اتوبان، فعالیتهای عمرانی 
مانند پل جوادیه، اتوبان ش��هید کاظمی و غیره را از 
دیگر اقدامات شهرداری برای توسعه مناطق محروم 
جنوب��ی خواند و اف��زود: این اقدامات به توس��عه 
جنوب ش��هر و جهت گیری بافت های فرس��وده 

کمک می کند.
وی در نظ��ر گرفتن 50 درص��د تخفیف برای 
نوسازی مجتمع های تجاری و اداری در بافت های 
فرسوده مناطق 22 گانه را از دیگر اقدامات شهرداری 
در خصوص بافت های فرس��وده بیان کرد و گفت: 
این اقدامات حضور سرمایه گذاران را در محدوده 

بافت فرسوده به سرعت رونق خواهد بخشید.
وی در پاس��خ به این سؤال که آیا فروش متری 
مس��کن تاکنون موفقیت آمیز بوده است که مرحله 
س��وم آن نی��ز در مرحله آغاز اس��ت، گف��ت: اگر 
مراحل پیش نتیجه نمی داد، مسلمًا این اقدام انجام 

نمی شد.
ش��هردار تهران وج��ود مس��ائل اداری بیش از 
اندازه را نامناس��ب دانس��ت و افزود: برای دریافت 
مج��وز عرضه اوراق مش��ارکت، 18 ماه کار اداری 

انجام شده است. 
قالیباف در پاس��خ به س��ؤالی در م��ورد اعالم 
رس��می بانک شدن مؤسس��ه مالی و اعتباری شهر 
گفت: در فرصت مناسبی بانک شدن این مؤسسه را 

اعالم خواهیم کرد. 

شمار کشته های حمالت جمعه شب امریکا 
به مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی پاکستان به 

10 نفر افزایش یافت.   
به گزارش واحد مرکزی خبر در نخس��تین 
حمله به یک منزل مس��کونی در 30 کیلومتری 
»منطقه میرعلی« در وزیرستان شمالی پاکستان، 
هواپیماهای بدون سرنشین امریکا دو موشک به 

سوی این منزل مسکونی شلیک کردند. 
در دومین حمله نیز دو فروند جنگنده های 
بدون سرنش��ین امریکا بار دیگر 2 موشک را به 
س��وی همین منطقه شلیک کردند که در این دو 

حمله 6 تن کشته شدند.
در سومین حمله هواپیماهای بدون سرنشین 
امریکا ب��ه منطقه »لدها« در وزیرس��تان جنوبی 

پاکستان نیز4 تن کشته شدند.
ای���ن دهمی���ن حم�ل��ه هواپیم��اه���ای 
بدون سرنش��ین امریکا در ماه ج��اری میالدی 

است. 
مقامات امریکایی می گویند طالبان و اعضای 
القاعده را هدف ق��رار می دهند اما در حمالت 
هواپیماه��ای امریکایی در س��ال 2009 بیش از 

700 تن از شهروندان پاکستانی کشته شدند.

   وزی��ر ام��ور خارجه با تأکید بر 
راهبرد منطقه ای حل مسأله افغانستان 
گف��ت: در هش��ت س��ال گذش��ته، 
موضع اصولی ما تأکید بر اس��تفاده از 
ظرفیت های منطقه برای حل معضالت 
منطقه ب��وده اس��ت تا بر اس��اس آن 

راه حل های منطقه ای یافت شود.
 ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر، 
منوچهر متکی در اجالس همکاری های 
س��ه جانبه وزیران امور خارجه ایران، 
افغانس��تان و پاکستان در اسالم آباد، با 
رد رویکرده��ای فرامنطق��ه ای افزود: 
تحوالت اخیر در منطقه توجه جهانیان 
را ب��ه این منطقه جلب کرده اس��ت و 
همه ناظران دریافته اند روش هایی که 
تاکنون به کار گرفته شده عماًل توفیقی 
در حل مش��کالت و مس��ائل موجود 
نداشته بلکه به ایجاد مشکالت جدید 
یا افزایش و ریشه دار شدن مسائل قبلی 

منجر شده است.
متکی اظه��ار داش��ت: در نتیجه 
برخ��ی سیاس��ت های نادرس��ت و 
سقیم دولت های بزرگ فرامنطقه ای 
و لشکرکش��ی نظامی به منطقه بدون 
توجه ب��ه واقعیت های ای��ن منطقه، 
متأسفانه شاهد هستیم افراط گرایی و 
تشکیل گروه های افراط گرانه نه تنها 
در افغانس��تان بلکه در پاکستان رشد 
صعودی چش��مگیری داش��ته است. 
بارها تأکید ک��رده ایم که افراط گرایی 

پدیده ای نیست که مرز بشناسد.

وی اف��زود: امیدواریم دولت های 
خارج از منطقه نیز از گذشته و اقدامات 
اش��تباه خ��ود در ای��ن منطق��ه درس 
بگیرند و حتی در نشست های بزرگ 
فرامنطقه ای نیز نقش کشورهای منطقه 
و ظرفیت های آنها را برای حل مسائل 

منطقه در معادالت لحاظ کنند.
متکی گفت: جمهوری اس��المی 
ایران هم��واره از ناامنی و بی ثباتی در 
کشورهای همسایه به ویژه افغانستان 
رنج برده اس��ت بنابرای��ن از هرگونه 

اقدامی در جهت مقابله با این ناامنی ها 
استقبال کرده و می کند.

وی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
به طور خاص در خالل سه دهه اخیر 
به لحاظ آموزه های دینی و انس��انی با 
پذیرش بیش از سه میلیون آواره افغان 
و حمایت معنوی از گروه های افغان 
ب��رای تش��کیل دولتی فراگی��ر در آن 
کش��ور، صرفاً با تکیه بر منابع داخلی 
خود به ایفای نقش پرداخته و در همه 
تحوالت، بازیگری بوده که ایفای نقش 

مثبت آن مورد اذعان همگان است.
وزی��ر خارج��ه تصری��ح ک��رد: 
جمهوری اس��المی ایران، صلح، ثبات 
و امنیت در افغانس��تان و پاکس��تان را 
مترادف با صلح و امنیت خود می داند 
و قوی��اً بر این باور اس��ت که صلح و 
ثبات کشورهای منطقه به یکدیگر گره 

خورده است.
وی اف��زود: موضوعاتی همچون 
اشتراکات عمیق تاریخی و مذهبی، سه 
کشور ایران، افغانستان و پاکستان را به 

هم پیوند داده است.
متک��ی تصریح ک��رد: جمهوری 
اس��المی ایران با اتخاذ سیاست های 
اصولی در کمک به تثبیت صلح، ثبات 
و امنیت و توسعه پایدار در افغانستان، 
نقش فعالی در تحوالت این کشور از 

جمله در امر بازسازی ایفا کرده است.
وزی��ر خارجه گف��ت: جمهوری 
ای��ران در کنفرانس ه��ا و  اس��المی 
نشس��ت های بین الملل��ی مربوط به 
افغانستان مش��ارکت فعال داشته و از 
هی��چ کمکی به تثبیت صلح و ثبات و 
توسعه پایدار در این کشور دریغ نکرده 

است.
متکی اظهار داش��ت: به اعتقاد ما، 
راهبرد منطق��ه ای کلی��د اصلی حل 
مشکالت افغانستان است و کشورهای 
دیگر بهتر اس��ت در کن��ار این روند 
و فرایند قرار گیرن��د و از آن حمایت 

کنند. 

س��خنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد: پس از 
تأیید نهایی الیحه هدفمند کردن یارانه ها از جانب 
شورای نگهبان، در جلسه کارگروه تحول اقتصادی 
تصمیم گرفته ش��د س��تادی دائم��ی و تمام وقت 
برای آماده کردن ش��رایط برای اجرای این الیحه، 
با مس��ئولیت آقای رئیس جمهور تش��کیل ش��ود. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، شمس الدین حسینی 
در نخس��تین مصاحبه بعد از پذیرش س��خنگویی 
دولت اظهارداش��ت:  در کارگروه تحول اقتصادی 
مقرر ش��د همه دستگاهها سیاست ها و بسته هایی 
را که تهیه ک��رده اند، مطابق تغییراتی که در الیحه 
اتف��اق افتاده نهایی کنند و ب��ه کارگروه ارائه دهند 
تا دول��ت با تمام قوا برای اج��رای این کار بزرگ 
آماده ش��ود. حس��ینی با اع��الم اینکه قرار اس��ت 
کارگروه اطالع رس��انی طرح تح��ول اقتصادی و 
هدفمند ک��ردن یارانه ها در باالترین س��طح وارد 
عمل ش��ود، گفت: در این راس��تا بن��ده به عنوان 
سخنگوی اقتصادی دولت با مسئوالن رسانه ها از 
جمله رئیس رسانه ملی جلسات مستمری خواهم 
داش��ت تا پس از ابالغ قانون هدفمند کردن یارانه 
ه��ا، اطالع رس��انی دقی��ق و مناس��بی در این باره 
صورت گیرد. وی خاطرنش��ان کرد: اطالع رسانی 
هدفمن��د کردن یاران��ه ها، ابع��اد مختلفی خواهد 
داشت، اول اینکه باید بیش از گذشته آحاد جامعه 
نسبت به ضرورت و مزایای این طرح آشنا شوند، 
دوم اینکه فضایی فراهم شود تا مردم، تشکل ها و 
واحد های مختلف از جمله اصناف و اتحادیه ها، 
در این طرح بزرگ ملی مشارکت کنند. سخنگوی 
اقتص��ادی دولت، با تأکید ب��ر اینکه دولت تصمیم 
دارد در مراحل مختلف اجرای هدفمندی یارانه ها 

اطالع رس��انی دقیق داشته باشد، افزود: این اطالع 
رسانی باید دو طرفه باشد، یعنی قبل از آغاز اجرای 
طرح و هنگام اجرا، باید اطالعات دقیق، س��ریع و 
ش��فاف به مردم برس��د و بازخورد اجرای مراحل 
قبلی قانون نیز به ستاد برسد تا ستاد هدفمند کردن 
یارانه ها نی��ز بتواند به خوبی آن را تدبیر کند. وی 
با اش��اره به روند تدوین و تصویب الیحه هدفمند 
کردن یاران��ه ها، تصریح کرد: اکنون دولت با تمام 
دقت و قوت، ب��رای انجام این کار بزرگ، آمادگی 
کام��ل اجرای این قانون را به نحو احس��ن دارد و 
عزم جدی دولت آن است که با اجرای این قانون، 
بس��یاری از ناکارآم��دی ها، ضعف ها و اس��تفاده 
بی روی��ه از منابع و ظرفیت های کش��ور برطرف 
ش��ود. وزی��ر اقتصاد در پاس��خ به س��ؤالی درباره 
اج��رای س��ایر محورهای طرح تح��ول اقتصادی، 
گف��ت: همه این محورها با جدیت در دولت دنبال 
می ش��ود، به طور مثال در ح��وزه گمرک، الیحه 
اصالح امور گمرک��ی در 162 ماده تقدیم مجلس 
شده است. به گفته حسینی، در حوزه امور مالیاتی 
نی��ز کارها در حال انجام اس��ت و به زودی الیحه 
اصالح امور مالیاتی کشور تقدیم مجلس می شود. 
در بخش ه��ای توزیع و س��ایر محورها نیز کارها 
با دق��ت و س��رعت در حال پیگیری اس��ت و به 
طور مش��خص، همکاران ما در وزارت بازرگانی، 
زمینه ه��ای الزم ب��رای آرامش و کنت��رل بازار را 
تدبیر کرده اند و با اصن��اف هم توافقاتی صورت 
گرفته ت��ا این طرح بزرگ ملی ب��ه خوبی اجرایی 
ش��ود. وزیر اقتصاد با اظهار تأسف از نحوه اطالع 
رسانی برخی رسانه ها و سایت های خبری درباره 
خصوصی سازی، رس��انه ها را به رعایت انصاف 

و اخالق حرفه ای دعوت کرد. به گفته حس��ینی، 
اینکه رس��انه ای بدون امانتداری خبری منتشر کند 
یا یک نامه داخلی و پیشنهاد کارشناسی وزارتخانه 
را تبدیل به خبر کند، از نظر حرفه ای کار درس��تی 
نیس��ت. وزیر اقتصاد با اش��اره به اخب��اری که در 
م��ورد نارضایتی این وزارتخانه از نحوه خصوصی 
سازی منتش��ر ش��ده، افزود: نامه یک معاون وزیر 
در وزارت اقتصاد نکاتی داش��ت برای تس��ریع در 
خصوصی س��ازی ولی آن را بدون رعایت امانت 
ب��ا تیتری انتقادی منتش��ر کردند تا ب��ه عنوان یک 
مشکل، بزرگ نمایی شود. حسینی با تأکید بر اینکه 
خصوصی سازی اکنون با دقت و سرعت در حال 
انجام است، گفت: خصوصی سازی با جدیت ادامه 
می یابد و سازمان خصوصی سازی نیز نظارت الزم 
را ب��ر آن انجام می دهد. به گ��زارش پایگاه اطالع 
رس��انی دولت، هفته گذش��ته، یک سایت خبری 
مطلبی را با تیتر انحرافی » گزارش مهم و اعتراض 
آمیز وزارت اقتصاد به س��ازمان خصوصی سازی« 
منتشر کرد در حالی که اساساً وزارت اقتصاد هیچ 
گزارش اعتراض آمیزی به سازمان خصوصی سازی 
نداده بود و آنچه به عن��وان گزارش اعتراض آمیز 
منتشر شد، گزارش داخلی وزارت اقتصاد و حاوی 
پیش��نهاداتی برای تسریع در خصوصی سازی بود. 
شمس الدین حسینی در خصوص روند برگزاری 
نشست های خبری سخنگوی اقتصادی دولت نیز 
اعالم کرد: در فرصت مناسب با رسانه ها و جراید 

اقتصادی نشست خبری برگزار خواهم کرد. 
وی از رسانه ها خواست، سخنگوی اقتصادی 
دولت را در اطالع رسانی از فضای اقتصادی کشور 

یاری دهند.

رئی��س جمه��ور، حقوق بش��ر، 
دموکراسی و مبارزه با ترور را دروغی 
آش��کار خواند و گف��ت: غربی ها در 
ده ها سال گذشته شجاعت بیان اهداف 
اصلی خود را نداش��ته و اهدافشان را 
تحت پوش��ش این مفاهی��م انحرافی 

دنبال کرده اند.
به گ��زارش ش��بکه خب��ر، آقای 
احمدی نژاد، در س��یزدهمین یادواره 
ش��هدای هویزه »نکوداش��ت ش��هید 
عل��م اله��دی و جمع��ی از ش��هدای 
دانشجوی پیرو خط امام« در خوزستان 
افزود: این س��ؤال باید پاسخ داده شود 
که چرا ناتو و دنیای غرب، به حضور 
فعال در منطق��ه خاورمیانه عالقه مند 

هستند.
رئیس دول��ت دهم اضاف��ه کرد: 
اش��غال عراق و افغانستان، دخالت در 
پاکس��تان و تالش غرب برای بر هم 
زدن امنیت پاکستان و همچنین ایجاد 
آش��وب در یمن، برای آن اس��ت که 

دشمنان به اهداف پلید خود برسند.
رئیس جمهور گفت: ممکن است 
برخی سیاس��تمداران غربی بگویند به 
دنبال دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه 
با تروریس��م در خاورمیانه هستند، که 

این دروغی بزرگ است.
احمدی نژاد با اش��اره به اینکه در 
خاورمیانه، کش��ورهایی هستند که در 
آنه��ا، حتی یک انتخاب��ات نیز برگزار 
نمی ش��ود، اف��زود: دول��ت امریکا و 
اروپایی ها، با این دس��ته از کش��ورها 
روابط حس��نه ای دارند و از حکومت 
غیر دموکراتیک آنها حمایت می کنند، 

حال آنکه همواره از بحث دموکراسی 
و حقوق بشر دفاع می کنند.

رئیس جمهور، همچنین حضور 
غربی ه��ا در منطق��ه خاورمیانه را به 
بهان��ه جنگ ب��ا تروریس��م، دروغی 
ب��زرگ برش��مرد و گف��ت: امریکا و 

برخی کش��ورهای غربی بعد از واقعه 
11 س��پتامبر، بزرگ ترین لشکرکشی 
را به بهانه مبارزه با تروریسم به منطقه 
خاورمیانه انجام دادند، حال آنکه پایگاه 
اصلی القاعده، در یکی از کش��ورهای 
منطقه است که درآمد سرشار نفتی دارد 

و با امریکایی ها و برخی کش��ورهای 
غربی هم روابط خوبی دارند.

احمدی نژاد با بیان اینکه واقعه 11 
سپتامبر، چیزی شبیه هولوکاست بوده 
است، افزود: غربی ها به بهانه این دو 
موضوع، همواره به کشتار متوسل شده 
و برای نفوذ در مناطق مورد نظر، خون 
انسان های بی گناه را بر زمین ریخته 

اند. 
رئیس جمهور گفت: حقیقت این 
است که غربی ها بعد از استکبار کهنه، 
و ورود نهضت های آزادی بخش در 
بین ملت ها برای س��لطه بر دیگران، 
به س��لطه جدید در خاورمیانه نیازمند 

هستند. 
رئیس دول��ت دهم، با اش��اره به 
ویژگی ه��ای برجس��ته خاورمیان��ه 
از جمل��ه انرژی، اف��زود: ام��روز در 
سیاس��ت خارجی و اقتصادی امریکا، 
انرژی ارزان خاورمیانه، حکم س��تون 
فقرات امریکا را دارد و اگر این انرژی 
از اقتصاد غرب قطع شود، این اقتصاد 

یک ماه هم دوام نمی آورد. 
رئیس جمهور، با اش��اره به سهم 
قابل توجه انرژی خاورمیانه در اقتصاد 
امریکا و دولت های اروپا گفت: موتور 
نظامی غرب، با نفت ارزان خاورمیانه 

زنده است. 
رئیس دولت دهم افزود: خاورمیانه 
ب��ه لحاظ فرهنگی، تاریخی و تمدنی، 
آثار زیادی بر رفتار ملل داش��ته است 
و غربی ها هم اکنون برای ادامه سلطه 
خود بر جهان، به حضور در این منطقه 

نیازمند هستند. 

  ارت��ش امریکا اعالم کرد: 
آمار خودکشی در میان نظامیان 
امریکایی در سال 2009 به حد 
بی سابقه ای رسید به طوری که 
160 سرباز امریکایی خودکشی 

کرده اند.
به گزارش واحد مرکزی خبر ارتش امریکا با 

اعالم این آمار، سال 2009 را سالی 
دردناک برای این کشور توصیف 
کرد. به گفته افس��ران امریکایی، 
اعزام مکرر به افغانس��تان و عراق 
و استرس ناشی از درگیری ها در 
این کش��ورها موجب مشکالت 

روحی و روانی برای آنها شده است.

رئیس هیأت پارلمانی اتحادیه اروپا در غزه 
و نماینده مجلس عوام انگلیس، بر لزوم محاکمه 
جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی تأکید کرد. 
 به گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر، جرالد 
کافمن که ریاس��ت هیأت 60 نف��ره نمایندگان 
کش��ورهای اروپایی را برعهده دارد، گفت: ما با 
ملت فلسطین که در غزه در محاصره قرار دارند، 

ابراز همبستگی می کنیم. 
کافمن در نشس��ت خبری مشترک با احمد 
بحر، قائم مقام رئیس ش��ورای قان��ون گذاری 

فلس��طین در غزه افزود: هر کس��ی که از فسفر 
سفید استفاده می کند، باید محاکمه شود و باید 

به اتهام ارتکاب جنایت جنگی بازداشت شود. 
وی ابراز امیدواری کرد در سفر آینده به غزه، 

غزه آزاد باشد. 
رئیس هیأت پارلمانی اتحادیه اروپا که خود 
یهودی است، گفت: پیام ما این است که غزه باید 

آزاد باشد و بازسازی شود. 
وی گفت: کودکان غزه باید بتوانند به آینده 

امیدوار باشند. 

نرخ بیکاری س��یاه پوس��تان امریکا در سال 
2010 به باالترین سطح خود در 25 سال گذشته 

خواهد رسید.
به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر نتایج یک 
تحقیق اقتصادی در امریکا نشان می دهد، در سال 
جدید میالدی 17/2 درصد سیاه پوستان امریکا با 

بیکاری دست به گریبان خواهند شد. 
این میزان در میان سفیدپوستان 9 درصد اعالم 

شده است.
کی فیلیون، رئیس گروهی که برای مؤسسه 
سیاس��ت اقتصادی تحقیق کرده است نیز گفت: 

از آغ��از بحران مال��ی در امریکا فاصله میان نرخ 
بیکاری در سیاه پوستان و سفیدپوستان به گونه ای 
چش��مگیر زیاد ش��د و این فاصله باز هم بیشتر 

می شود.
براساس نتایج این پژوهش، در سه ماهه سوم 
2010، نرخ بیکاری در سفید پوستان امریکا 0/9 
درصد نسبت به سال 2009 افزایش خواهد یافت 
تا به رقم 9 درصد برس��د. این در حالی است که 
این نرخ در جامعه سیاه پوستان این کشور به 17 
درصد و در جامعه مهاج��ران امریکای التین به 

13/9 درصد خواهد رسید.

بش��ار اس��د رئیس جمهور س��وریه گفت: 
مقاومت و حمای��ت از آن و همچنین ضرورت 
راهب��ردی بودن روابط بین س��وریه و لبنان، دو 
اصل ثابت و تغییر ناپذیر در شیوه تعامل دمشق 

با دولت لبنان خواهد بود.    
روزنامه لبنانی االخب��ار با اعالم این مطلب 
افزود: اس��د در دیدار اخیر با سعدالدین حریری 
نخس��ت وزیر لبنان در دمش��ق تأکید کرده که 
خواست سوریه آن است که هیچ خطری از لبنان 
امنیت و ثبات سوریه را تهدید نکند و سیاست 

خارجی لبنان در تفاهم با سوریه باشد. 
به نوشته این روزنامه، اسد به حریری اعالم 
کرد که به جز این دو اصل ثابت یعنی ضرورت 

حمای��ت از مقاومت و راهبردی بودن روابط دو 
کشور مشکالت حاشیه ای میان دو طرف قابل 
حل اس��ت و در این چارچوب اختالف با ولید 
جنبالط رئیس حزب سوسیالیس��ت ترقی خواه 
لبنان نیز با سفر جنبالط به سوریه حل می شود. 
االخبار همچنین نوش��ت: سیدحس��ن نصراهلل 
دبیرکل حزب اهلل، نقش محوری در فراهم کردن 
زمینه سفر جنبالط به س��وریه و دیدار آشتی او 
با بش��ار اس��د ایفا می کند و این دیدار در آینده 

نزدیک صورت خواهد گرفت. 
سعدالدین حریری در 28 آذر ماه سال جاری 
در س��فری 2 روزه به دمشق با بشار اسد رئیس 

جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

دبیرکل س��ازمان ملل متحد گفت: گزارش 
هایی ک��ه هنوز از ویرانی های زمین لرزه هائیتی 

می رسد یکی وخیم تر از دیگری است.
 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، بان کی مون 
در نشستی خبری با تشریح عملیات امداد و نجات 
در هائیتی افزود: تخمین اولیه گروه های اورژانس 
سازمان ملل متحد نشان می دهد خسارت ها به 
زیرساختهای هائیتی در پرتوپرنس پایتخت این 
کش��ور و دیگر مناطق هائیتی بسیار وسیع است 
و بخش زیادی از جمعیت س��ه میلیون نفری که 
در پایتخت و مناطق اطراف آن تحت تأثیر زلزله 
قرار گرفتند به آب، غذا، پناهگاه و برق دسترسی 

ندارند. 
وی ضمن اینکه از س��فر خود به این کشور 
در آین��ده ای نزدیک خبر م��ی داد، تصریح کرد: 

عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.
دبیرکل س��ازمان ملل ادام��ه داد، تجهیزات 
سنگین به ش��دت مورد نیاز است، توزیع غذا و 
دارو در پرتوپرنس شروع شده است، فرودگاه باز 
است اما ظرفیت خدمات دهی آن محدود است 
به طوری که فقدان حمل و نقل و سوخت نیز به 

مانعی برای امدادرسانی 
تبدیل شده است.

دبیرکل س��ازمان 
ملل متحد درباره آمار 
کشته های زمین لرزه 
فعاًل  گف��ت:  هائیتی 
فقط می ت��وان درباره 
کش��ته ها ح��دس و 

گمان زد.
در این حال وزیر کش��ور هائیتی با تش��بیه 
اوضاع هائیتی به کش��وری جنگ زده که 15 روز 
پی در پی بمباران شده باشد، پیش بینی کرد بین 

100 تا 200 هزار نفر کشته شده باشند.
نخست وزیر هائیتی نیز از جمع آوری بیش از 
15 هزار جسد از خیابان های پایتخت این کشور 
خبر داد و افزود: هنوز هزاران جسد دیگر زیر آوار 

هستند و ما نتوانسته ایم آنها را خارج کنیم.
وی ادام��ه داد، تع��داد زی��ادی نیز همچنان 
زنده زیر آوار گرفتار هس��تند و به علت کم بودن 
تجهی��زات، نیروهای امدادی نم��ی توانند آنها را 

نجات دهند. 
هم اکنون کمک هایی از برخی از کش��ورها 
وارد پرتوپرن��س پایتخ��ت هائیتی می ش��ود اما 
امدادگران هش��دار می دهند ای��ن کمکها کافی 
نیست و مصدومان در خطر مرگ قرار گرفته اند. 
نهادها و س��ازمان های بهداش��تی فعال در 
هائیتی هم هش��دار دادند به علت اینکه اجس��اد 
ناشی از زمین لرزه مهیب در این کشور هنوز دفن 
نشده و در خیابان ها هستند احتمال شیوع انواع 

بیماری های واگیردار وجود دارد. 
وزیر بهداشت هائیتی گفت: تاکنون بیش از 
50 ه��زار نفر در این زمین ل��رزه جان خود را از 
دست داده و 250 هزار نفر نیز زخمی شده اند که 
حال بس��یاری از آنان 

وخیم است. 
تاکنون  همچنین 
37 نفر از کارکنان این 
سازمان در هائیتی جان 
خود را بر اثر زلزله از 
دست داده اند و حدود 
330 نفر نیز همچنان 

ناپدید هستند.
براساس این گزارش، پس لرزه های ناشی از 
زمین لرزه 7/3 ریشتری در هائیتی همچنان ادامه 

دارد. 

جهان نما
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علم و صنعت
اشاره

از سوی احمدی نژاد ابالغ شد: 
موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری 

کشورهای عضو اکو 

مدیرعامل شرکت بورس خبر داد: 
پوشش EPS چهل تومانی شرکت تا پایان سال 

شبه دولتی ها بخش خصوصی را بی انگیزه 
کرده اند

كنترل بازار مسکن در كالنشهر ها

یادداشت

قان��ون موافقتنام��ه تش��ویق و حمای��ت از 
س��رمایه گذاری بین کش��ورهای عض��و اکو و 

پروتکل اصالحی آن پس 
از تأیید مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام از س��وی 
رئیس جمهور جهت اجرا 
ب��ه وزارت اقتص��اد ابالغ 

شد. 
ایلن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
براس��اس م��اده )2( ای��ن 
 16 در  ک��ه  موافقتنام��ه 
بهمن ماه س��ال گذشته از 

سوی مجلس شورای اسالمی تصویب و مطابق 
اصل 112 قانون اساس��ی به مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام ارسال شده بود، طرف های متعهد 
)کشورهای عضو اکو( سرمایه گذاران خود را به 

سرمایه گذاری در قلمرو طرف های متعهد دیگر 
تشویق و شرایط مناسب را برای این کار فراهم 

خواهند کرد. 
براین اساس، هیچ یک 
از طرف ه��ای متعهد نباید 
ب��ه هیچ وجه ب��ا اقدامات 
غیرموجه یا تبعیض آمیز به 
مدیریت، نگهداری، استفاده، 
بهره مندی، توسعه یا فروش 
سایر  س��رمایه گذاری های 
کش��ورهای متعه��د لطمه 

وارد کنند. 
این موافقتنامه مش��تمل بر یک مقدمه و 17 
م��اده و پروتکل اصالحی جه��ت اجرا، ابالغ و 
اجازه مبادله اسناد آن به وزارت اقتصاد داده شده 

است. 

برنامه بعدی ش��رکت ب��ورس، واگذاری 
پاالیش��گاه تبریز، تهران، بندرعب��اس، الوان، 

آب��ادان و  اراک،  ش��ازند 
ش��یراز اس��ت که از این 
تعداد پاالیش��گاه تبریز و 
بندرعباس برای واگذاری 

آماده تر هستند. 
حس��ن قالیباف  اصل 
مدیرعامل شرکت بورس 

و اوراق بهادار در گفتگو با ایسنا برنامه  بعدی 
شرکت بورس را واگذاری پاالیشگاه ها دانست 
و از آماده بودن پاالیش��گاه تبریز و بندرعباس 

برای واگذاری خبرداد. 
وی اف��زود: برنامه بعدی ش��رکت بورس 
عمدتًا عرضه س��هام پاالیشگاه است و در این 
راستا واگذاری پاالیشگاه الوان، شیراز، تبریز، 
ته��ران، بندرعباس، ش��ازند اراک و آبادان در 

دست بررسی است. 
وی یادآور ش��د: ش��رکت بورس واگذار 
9 ش��رکت را در برنامه  س��ال 88 خود مدنظر 
داشت که تاکنون هفت ش��رکت را واگذاری 
ک��رده و دو ش��رکت دیگ��ر را نی��ز در مدت 

باقیمانده واگذار می کند. 

س��خنگوی ش��رکت بورس با بیان اینکه 
پاالیش��گاه تبریز و بندرعباس نسبت به سایر 
ش��رکت ها آماده تر است، 
ش��رکت  پذی��رش  از 
مهندس��ی آب و خاک در 
آینده نزدی��ک خبر داد و 
گف��ت: در ح��ال حاضر 
امید نامه شرکت مهندسی 
آب و خاک تکمیل ش��د 
و طی چن��د روز آینده هی��أت پذیرش برای 

بررسی پذیرش این شرکت برگزار می شود. 
مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس در ادامه از 
پوش��ش EPS ش��رکت خبر داد و افزود: در 
ح��ال حاضر ش��رکت بورس مطاب��ق بودجه 
پیش رفته و تا پایان س��ال EPS چهل تومانی 

خود را پوشش می دهد. 
وی در ادامه به وضعیت مثبت بازار اشاره 
و عن��وان کرد: کل حج��م معامالت تاکنون از 
ابتدای س��ال تاکنون 16 ه��زار و 500 میلیارد 
تومان بوده است در حالی که حجم معامالت 
کل سال گذشته 13 هزار و 700 میلیارد تومان 
بوده است لذا امسال از نظر حجم معامالت از 

کل سال گذشته جلوتر هستیم. 

یک کارشناس اقتصادی گفت: شبه دولتیها 
بخش خصوص��ی را برای حضور پر رنگ در 

عرصه های مولد بی انگیزه کرده اند.
فره��اد خرمی در گفتگو ب��ا فارس درباره 
اظه��ار داش��ت: ش��رکت های  ش��به دولتی ها 
ش��به دولتی در اقتصاد ایران به این معنی است 
ک��ه مالکیت آن ی��ا 51 درصد آن در دس��ت 
دولت باش��د و بتواند مدی��ر عامل و اعضای 

هیأت مدیره آن را انتخاب کنند. 
وی اف��زود: ش��رکت هایی مث��ل تأمی��ن 
اجتماعی وجوهی که از بیمه گذاران می گیرد، 
مق��داری را هزین��ه جاری و مق��داری هزینه 
بازنشستگی می ش��ود که باید بخشی که راکد 
اس��ت را س��رمایه گذاری کند. بر این اس��اس 
شرکت های شبه دولتی که نمی توانند در سهام 
شرکت های دولتی سرمایه گذاری کنند بنابراین 
مجبور هس��تند سهام شرکت های واگذار شده 

را خریداری کنند. 
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی درباره این 
مس��أله که آیا ورود ش��به دولتی ها ب��ه اقتصاد 
درس��ت است بیان کرد:  اس��م این مسأله وارد 
ش��دن نیست، س��رمایه گذاری است و مجبور 
اس��ت س��هام بخرد بنابراین ش��رکت هایی که 

سهام دارند شرکت های خصوصی هستند. 
خرم��ی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��ؤال ک��ه 
ش��رکت های خصوص��ی توانای��ی رقاب��ت با 
بخش شبه دولتی را ندارند، گفت: شرکت های 
ش��به دولتی که می خواهد سهمی را خریداری 
کند باید از نظر قوانین و مقررات رانت خواری 
نکند و مانند شرکت های خصوصی عمل کرده 
و امتیاز خاصی را از سوی دولت نداشته باشند 

تا بتوانند با هم رقابت کنند. 
وی ادامه داد: اصل موضوع این اس��ت که 
آیا توجیهی برای وجود داشتن این شرکت های 
وجود دارد؟ اشکالی که وجود دارد این است 
که برای حل این مشکل که شبه دولتی ها بیشتر 
شرکت  های واگذار شده را خریداری کرده اند 

باید این شرکت ها را از بین برد. 
این کارشناس اقتصادی گفت: شبه دولتی ها 
باید از طریق خصوصی ش��دن از بین برود. به 
این معنی که آن بخش��ی از این ش��رکت ها که 
هنوز دولتی باقی مانده اس��ت باید خصوصی 
شود ولی وقتی این ش��رکت ها هنوز حضور 
دارند چاره ای جز سرمایه گذاری ندارند زیرا 
سرمایه گذاری تنها از طریق سهام شرکت های 

خصوصی انجام می شود. 
خرمی در مورد تبعات ورود شبه دولتی ها 
در حوزه اقتصاد کش��ور اظهار داش��ت: اولین 
تأثیری ک��ه در اقتصاد خواهد داش��ت تمرکز 
ث��روت و درآمد اس��ت. یک��ی از اهدافی که 
در اقتصاد کش��ور دیده ش��ده توزی��ع درآمد 

است نه تجمع آن. 
این کارش��ناس اقتصادی افزود: در س��ایر 
کشورها زمانی که یک شرکت قصد دارد سهم 
ش��رکت دیگر را خریداری کند باید مجوزی 
از س��وی دادگس��تری دریافت کند تا رقابت 
کم و تجمع ثروت ایجاد نش��ود. ولی در ایران 
این مس��ائل نیست و تنها یک ش��ورا به اسم 
رقابت تأسیس ش��د ه است که هنوز شروع به 

کار نکرده است. 
وی در پاس��خ به این سؤال که با توجه به 
بی انگیزه شدن بخش خصوصی برای ورود به 
اقتصاد و عدم حمای��ت از آنها، چه راهکاری 
برای جبران این مس��ائل وجود دارد، تصریح 
ک��رد: همه این مس��ائل دلی��ل رانت خواری و 
امتیازات خاصی که از سوی دولت به آنها داده 
می شود است بنابراین باید از طریق خصوصی 

شدن شبه دولتی آنها را از بین ببریم. 
خرم��ی درباره این مس��أله ک��ه آیا دولت 
اجازه خصوصی شدن شرکت های شبه دولتی 
را می دهد بیان کرد: دولت با اجازه خصوصی 
ش��دن ش��رکت های دولتی از جمله بانک ها و 
بیمه ها و س��ایر شرکت ها یک قدم در این راه 
برداش��ته بنابراین می تواند اج��ازه این کار را 

بدهد. 
به گفته وی لزومی برای وجود شرکت های 
شبه دولتی وجود ندارد و دولت باید این اجازه 
را بده��د ولی یک��ی از راهکاره��ای بهبود و 
ایجاد انگی��زه در بخش خصوصی، خصوصی 

شدن این شرکت ها است. 
ــردن یارانه ها در  ــر مثبت هدفمند ک اث

بورس 
عض��و هیأت علمی دانش��کده اکو درباره 
اث��ر هدفمن��د ک��ردن یارانه ها ب��ر روی بازار 
س��رمایه بیان ک��رد: به دلی��ل اینک��ه در کنار 
همه این مس��ائل اص��ل 44 در ب��ازار وجود 
دارد و هدف آن خصوصی س��ازی است، اگر 
هدفمند کردن یارانه ها به درستی اجرا شود اثر 

مثبتی در بورس خواهد گذاشت. 
وی اف��زود: اگ��ر بنگاه ه��ای اقتص��ادی 
خصوصی  ش��ود به س��هام عام تبدیل ش��ود 
بورس بزرگتر و حجم معامالت را نیز افزایش 

می دهد. 
خرمی در م��ورد اینکه ع��ده ای معتقدند 
ای��ن الیحه روی برخی صنایع انرژی اثر منفی 
می گ��ذارد، گفت: ش��رکت ها با اج��رای این 
الیحه مجبور می شوند تکنولوژی تولید خود 
را تغیی��ر می دهد تا عوامل تولی��د را ارزان تر 

استفاده کنند. 
ب��ه گفته وی در این ش��رایط ش��رکت ها 
در بلندم��دت با اجرای این الیح��ه اثر مثبتی 

خواهند پذیرفت. 

ــد از طریق بازتولید زمین در   دولت می توان
ــرل بازار  ــهرها به کنت ــهرهای بزرگ و کالنش ش

مسکن و زمین بپردازد.
بیماری هلندی در بازار مسکن

تامین مس��کن مناسب برای ش��هروندان، کنترل 
بازار مس��کن و نظارت بر قیمت ها از وظایف اصلی 
دولت ها اس��ت. مطاب��ق اص��ول 2، 31 و 43 قانون 
اساسی، تأمین مسکن متناس��ب با نیاز شهروندان از 
وظایف اصلی دولت شمرده شده است به گونه ای که 
تأمین مسکن مناسب در اصل 43 یکی از مؤلفه های 

اصلی استقالل اقتصادی و... شمرده شده است.
برای تحقق این اهداف، دولت ها سیاس��ت هایی 
را جهت س��اماندهی بازار مذکور اتخاذ می کند. طی 
دهه ه��ای اخیر با افزایش جمعیت و رش��د صنعتی 
کش��ور، مهاجرت به سوی شهرها، افزایش جمعیت 
شهری و کاهش بعد خانوار و تأمین مسکن مناسب 
برای خانوارها با مش��کالت عدیده ای مواجه ش��ده 
اس��ت. دوره ه��ای رک��ود و رونق ت��ورم  و افزایش 
بی رویه قیمت مسکن و زمین و متعاقب آن اجاره بها 
و تبدی��ل تقاضای مؤثر به تقاض��ای غیر مؤثر، گواه 
مطلب فوق اس��ت. گزارش مذکور  درصدد اس��ت 
ب��ا بررس��ی مجموعه عوامل��ی که بر بازار مس��کن 
تأثیر گذار است به بررسی اهمیت و میزان تأثیرگذاری 
هر یک از عوامل بپردازد. در همین حال طی ماه های 
گذشته شاهد افزایش ناگهانی و شدید قیمت مسکن 
و اجاره به��ا بوده ایم. تحلیل صحیح��ی از وضعیت 
بازار و ش��ناخت درست از عوامل تأثیر گذار و میزان 
تأثیر گذاری هر یک در بازار مذکور، می تواند ما را در 
تحلیل آین��ده بازار و پیش بینی وضعیت آینده کمک 

کند. 
بررسی علل گرانی مسکن و به تبع آن اجاره بها 
از دو منظر قابل بررس��ی اس��ت، از یک سو می توان 
عوامل تأثیر گذار خ��ارج از بازار ) عوامل برون زا( بر 
بازار مسکن را بررسی کرده و از سوی دیگر عوامل 
داخلی ) عوامل درون زا( مؤثر بر بازار مذکور را مورد 

تحلیل قرار داد.
1- عوامل تأثیر گذار »برون زا«

بررس��ی عوام��ل بیرون��ی تأثیر گ��ذار بر بخش 
مس��کن از این جهت حائز اهمیت است که می توان 
با ش��ناخت صحیحی از این عوام��ل، میزان و نحوه 
تأثیرپذیری بازار مسکن را سنجیده و متناسب با آن 

راه حل های مناسب را ارائه داد.
ــی موجود به  ــص بهینه منابع مال عدم تخصی

تولید مسکن در کشور
به خوبی نمایان است که منابع مالی موجود- اعم 
از دولتی و غیر دولتی- جهت فعال سازی و توسعه 
تمام��ی  بخش های اقتصادی کش��ور به رغم افزایش 
در آمده��ای نفتی، ناکافی و محدود اس��ت. بنابراین 
لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی بخش های اقتصادی 
کش��ور نزد برنامه ریزان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت تا با تخصیص بهینه منابع مالی موجود، بتوان 
اولویت های اقتصادی کشور را رفع کرد. در این میان 
به دلیل عدم وجود چنین دیدگاهی نزد برنامه ریزان 
اقتصادی کشور، منابع به تمامی  بخش های اقتصادی 
اختصاص می یابد که بازدهی الزم را نداشته و منجر 
به اتالف آنها می شود. در صورت تحقق فرض فوق 
منابع محدود با اولویت بخش مسکن منجر به تولید 
و افزایش عرضه و کاهش قیمت آن در بازار خواهد 
ش��د که در این صورت »سهم هزینه مسکن در سبد 
هزین��ه خانوار« که بیش از 30 درصد از آن را به خود 
اختصاص داده اس��ت، کاهش پیدا خواهد کرد. البته 
قابل اش��اره اس��ت که افزایش منابع بخش مس��کن 
ب��ه تنهایی به معنای افزایش تولید مس��کن به همان 
نس��بت نخواهد بود، علت این امر به ش��رایط فعلی 
بازار مس��کن برمی گردد که در ادامه خواهد آمد. در 
کشور های تک محصولی همچون ایران که متکی بر 
در آمدهای نفتی هستند، در صورت اتخاذ تصمیمات 
نادرس��ت، افزایش نامناس��ب نقدینگی که به سبب 
افزای��ش در آمدهای نفتی صورت می پذیرد منجر به 
تورم ش��دید در قیمت اکثر کاالها می شود. این تورم 
ممکن است در اقالم تجاری، مصرفی و... به وسیله 
اهرم های مختلف همچون واردات کنترل شود اما در 
کاال های غیرمنقول همچون زمین، ساختمان و برخی 
خدمات به دلیل خصوصیات ذاتی آنها ) محدودیت 
در غیرمنقول بودن، غیرتج��اری بودن، عدم قابلیت 
واردات و...( تورم نه تنها بر طرف نش��ده بلکه ادامه 
نیز خواهد یافت، از طرفی عوامل تولید نیز به سمت 
ای��ن کاالها جهت دهی ش��ده و ورود س��رمایه های 
غیرحرفه ای و سرگردان، سبب سوداگری و واسطه 
گری در آنها می ش��ود و اینگونه کاالها به ویژه زمین 
و مس��کن را از ی��ک کاالی مصرفی ب��ه یک کاالی 
س��رمایه ای پربازده تبدیل خواهد ک��رد و در نهایت 
س��بب تخصیص غیربهینه عوامل تولید و بروز عدم 

تعادل در تعامالت اقتصادی خواهد شد.
البت��ه قابل ذکر اس��ت که نش��انه هایی از تحقق 
»بیماری هلندی« در بخش مسکن نمایان شده است، 
بدی��ن معنا که کاالی مصرفی مس��کن به یک کاالی 
سودآور و س��رمایه ای تبدیل شده است. همان طور 
که ذکر شد، خانه و مسکن یک کاالی مصرفی بادوام 
است و باید براساس تولید و عرضه متناسب با تقاضا 
به تعادل قیمت برسد اما به دلیل تبدیل شدن به یک 
کاالی س��رمایه ای، ب��ه راحتی توس��ط عرضه کننده 
قیم��ت آن افزای��ش می یابد و متقاض��ی نیز به دلیل 
نیاز به آن، در هر صورت تن به قیمت عرضه ش��ده 
خواهد داد و چون این تقاضا به دلیل تصور متقاضی 
از افزایش حتمی  و چند باره قیمت در آینده »فوری« 
است، با وجود شکل گیری بازار، بیماری هلندی در 
آن اتفاق می افتد که نوعی »شکس��ت بازار« است. با 
این توضیحات، بخش غیردولتی توانایی الزم را برای 
ایجاد تعادل در بخش مس��کن نداش��ته و ساز و کار 
بدون ضابطه بازار نمی تواند بدون حضور و نظارت 
دولت، فاصله عمیق ایجاد ش��ده بین عرضه و نیاز را 
کم کند. از این رو حضور دولت در بخش مس��کن 
و در عرص��ه حاکمیت و مالکیت ض��روری بوده و 
باید در مهار بحران ایجاد ش��ده ناش��ی از »شکست 
بازار«، ب��ا اهرم های خود وارد عمل ش��ود. در عین 

ح��ال، بازارهای اصلی اقتصاد کش��ور را می توان به 
»زمین و مس��کن«، »کاالهای بادوام«، »طال و سکه«، 
»ارز« و »بازارهای س��رمایه ) بورس(« تقس��یم کرد. 
از می��ان بازارهای مذکور، دولت ب��ه دلیل دارا بودن 
منابع متنابهی از ارز و پش��توانه باالی طال، توان مهار 
و کنترل دو بازار اصلی »ارز« و »طال و سکه« را دارد. 
از سوی دیگر سیاست دولت مبنی بر کاهش قیمت و 
افزایش تولید کاالهای بادوام مانند خودرو و... است، 
بنابراین جذابیت های این بازار طی س��ال های اخیر 

به ط��ور قابل مالحظه ای کاهش پیدا کرده و خواهد 
کرد. در این صورت دو بازار »س��رمایه ) بورس(« و 
»زمین و مسکن« اس��ت که می تواند هدف های آتی 
جریان نقدینگی باشد. در شرایط کنونی به دلیل سابقه 
نامطمئن بازار س��رمایه، این بازار از جذابیت کمتری 
برخ��وردار اس��ت بنابراین تنها بازاری که با س��ابقه 
اطمینان آور، می تواند جریان نقدینگی سرگردان در 
جامع��ه را به خود جذب کند بازار زمین و مس��کن 
اس��ت که متأسفانه این بازار به دلیل عدم وجود ساز 
و کار مناسب، مس��تعد سوداگری و داللی است. در 
شرایط کنونی اگر دولت اقدام به اتخاذ سیاست های 
اصولی در بخش زمین و مسکن کند همچون اتخاذ 
سیاست طرف عرضه به جای تحریک بازار از ناحیه 
تقاضا و حذف مالکیت واس��ط زمی��ن ) یکی بودن 
س��ازنده و مالک( در پروژه های ساخت انبوه مسکن 
و... تهدید ورود س��رمایه ها ب��ه این بخش به راحتی 
تبدی��ل به فرصت و منجر به افزایش تولید مس��کن 
می شود. این در حالی است که در شرایط کنونی که 
نمونه آنها در دهه های قبلی تجربه ش��ده است ورود 
نقدینگی به ای��ن بازار نه تنها منجر به افزایش تولید 
به نس��بت مذکور نخواهد شد بلکه منجر به افزایش 

شدید قیمت زمین و مسکن می شود.
2- عوامل تأثیر گذار »درون زا«

ع��الوه بر عوامل بیرونی، بازار مس��کن متأثر از 
عوامل گوناگون درونی است. شرح مهم ترین عوامل 
تأثیر گذار بر این بخش در ادامه گزارش آمده است و 
به نحوه و میزان تأثیر پذیری آنها اشاره شده است. به 
گفته کارشناسان در کشور حدود 1/6 میلیون خانوار 
فاقد مسکن مستقل و 1/5 میلیون خانوار فاقد مسکن 
مناس��ب با حداقل امکانات هس��تند. ای��ن در حالی 
اس��ت که با توجه به هرم س��نی جمعیت کش��ور و 
رس��یدن پیک جمعیت جوان کش��ور به سن اشتغال 
و ازدواج و به تبع آن نیاز به مس��کن، ساالنه ساخت 
700  هزار واحد مسکونی که براساس پیش بینی ها تا 
س��ال 1390 به مرز 930  هزار نفر نیز خواهد رس��ید 
در کش��ور ضروری اس��ت. این بدین معنا است که 
برای اصالح وضع موجود باید تا 10 س��ال آینده با 
احتساب نرخ استهالک 30 درصد، ساالنه 1/4 میلیون 
واحد مسکونی س��اخته شود تا به موجودی مسکن 
کشور، س��االنه یک میلیون واحد اضافه شود. با این 
وجود براس��اس آمار وزارت مسکن باالترین میزان 
عرضه مس��کن مرب��وط ب��ه س��ال 1382 و حدود 
700 هزار واحد مس��کونی بدون احتساب واحدهای 
تخریب ش��ده بوده است که با توجه به رکود حاکم 
ب��ر این صنعت در صورت عدم تغییر نگرش و ادامه 
روند موجود در ساخت مسکن، بحران مسکن را در 
آینده ش��اهد خواهیم بود. در واقع آمار و ارقام فوق 
نشان از کاهش بعد خانوار طی سالیان آتی دارد و این 
در حالی اس��ت که پدیده مهاجرت، عاملی مضاعف 
بر افزایش تقاضا در این بخش ش��ده اس��ت. در این 
میان »مس��کن« در نهایت یک کاالی مصرفی است. 
بدی��ن معنی که در تولید کاالی مذکور، زنجیره ای از 
نهاده های واس��طه ای در ی��ک چرخه اقتصادی فعال 
بوده ان��د اما خود مس��کن ماحصل چرخ��ه مذکور 
اس��ت و به عنوان نهاده واسطه ای برای تولید کاالی 
دیگری مورد استفاده واقع نخواهد شد. بنابراین اگر 
در ش��رایطی از اقتصاد، مس��کن از کاالی مصرف به 
کاالی س��رمایه ای و س��وداگرانه تبدیل ش��ود بدین 
معن��ی خواهد بود که برای خری��د کاالیی که تولید 
ش��ده، نقدینگی بیشتری را باید پرداخت و یک کاال 
با چند بار  دس��ت به دست ش��دن به افزایش قیمت 
قابل مالحظه ای دس��ت پی��دا خواهد کرد که در این 
شرایط س��وداگری و داللی بر بازار فوق حاکم شده 
و س��رمایه هایی که به هدف افزایش سود وارد بازار 
می ش��وند به مانند عوامل تعیین کننده اصلی بازار به 
ایفای نقش می پردازند. از عوارض س��رمایه ای شدن 
مس��کن، وجود پدیده خانه های خالی اس��ت. بدین 
معن��ی که مال��کان به امید افزایش قیمت مس��کن و 
به تبع آن افزایش نرخ بازگش��ت سرمایه، خانه های 

خود را به رغم وجود نیاز در بازار نمی فروشند. برای 
مقابل��ه با چنین رفتاری باید با اس��تفاده از ابزارهای 
سیاس��تی و بدون مداخله مس��تقیم، هزینه نگهداری 
خانه های خالی برای مالکان را به گونه ای افزایش داد 
که خانه های موجود وارد بازار مس��کن شوند. یکی 
از مؤثرترین روشها اخذ مالیات سنگین بر خانه های 
خالی است. با استفاده از این روش، مالکان خانه های 
خ��ود را به بازار عرضه ک��رده که در نهایت منجر به 
افزایش عرضه مس��کن و کاه��ش قیمت آن خواهد 

ش��د. با نگاهی به وضعیت مسکن در 40 سال اخیر، 
به خوبی نمایان اس��ت که بخش ساختمان و مسکن 
کشور همواره شاهد دوره های رکود و رونق تورمی  
بوده است. واکاوی عوامل تأثیر گذار نمایان می سازد 
که به دلیل مس��تعد بودن بازار مذکور و عدم وجود 
مکانیزم ه��ای مناس��ب جهت کنترل ب��ازار، با ورود 
تقاضاهای سرمایه ای و ایجاد انتظارات غیرعقالیی 
در بازار، دوره رونق تورمی  شروع و با افزایش شدید 
آن دوره رکود و خروج س��رمایه های س��رمایه ای را 
به دنب��ال خواهد داش��ت. ادامه فرآین��د مذکور در 
دوره ه��ای رکود و رونق نش��ان می دهد که نس��بت 
حضور تقاضای سرمایه ای و سوداگرانه در این بازار 
افزایش قابل مالحظه ای پیدا کرده است. سهم تقاضای 
س��رمایه ای در این بخش در س��ال 1376 حدود 38  
درصد بوده که در س��ال 1381 به 58  درصد افزایش 
یافت��ه و در مقابل س��هم تقاض��ای مصرفی تقاضای 
واقعی مؤثر در سال 1376، از 62  درصد به 42  درصد 
کاهش و در نتیجه تقاضای غیر مؤثر به صورت چشم 
گیری افزایش یافته است. عامل اصلی ایجاد و تشدید 
حلقه رکود و رونق، مجموعه سیاست های حاکم در 
این بازار یعنی اتکا صرف به ساز و کار بازار و عدم 
حضور دولت در بخش عرضه مسکن، تحریک بازار 
از ناحیه تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام های 
خرید مس��کن و فروش زمین ه��ای دولتی و کاهش 
مداخله مستقیم دولت در بازار زمین و آزادسازی بازار 
آن اس��ت. عملکرد این تحریک به گونه ای است که 
بازار را با فشار تورمی  از رکورد خارج می کند زیرا با 
تخصیص و افزایش سقف تسهیالت بانکی، تقاضای 
خرید مسکن افزایش می یابد و با رونق نسبی حاصل 
از ای��ن افزای��ش تقاضا، تقاضای س��رمایه ای به این 
بخش وارد ش��ده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی 
تشکیل دهنده قیمت مسکن است، این پدیده افزایش 
تقاضا ب��رای زمین را به دنب��ال دارد. افزایش تقاضا 
در ب��ازار زمین باعث باال رفتن قیمت زمین ش��ده و 
از آنجا که زمین جزء جدایی ناپذیر مس��کن اس��ت، 
قیمت مسکن نیز افزایش می یابد بنابراین عامل اصلی 
تورمی  ب��ودن این بخش در زم��ان رونق را می توان 

افزایش قیمت زمین در این دوران دانست.
در ادامه به دلیل افزایش ش��دید قیمت مس��کن 
و کاه��ش قدرت خری��د، تقاضای مس��کن کاهش 
می یابد. با کاهش تقاضای مسکن و به تبع آن خارج 
ش��دن س��رمایه های س��رگردان از این بخش، رکود 
ب��ر این بخش حاکم ش��ده و به دلیل ارتباط وس��یع 
پسین و پیشین مسکن با سایر بخش های اقتصادی، 
ای��ن رکود به اقتصاد ملی نیز س��رایت می کند. نکته 
قابل توجه اینکه با تکرار هر دور از این حلقه بسته، 
به دلیل افزایش شدیدتر قیمت زمین و مسکن، رکود 
به وجود آمده طوالنی تر و ش��دیدتر خواهد بود که 
رکود طوالنی فعلی ش��اهد این مدعا اس��ت و برای 
ایجاد رونق از طری��ق تحریک بازار از ناحیه تقاضا، 
نی��از به تخصی��ص و افزایش وام بانک��ی به مراتب 
بیش��تر از گذشته خواهد بود که به دلیل عدم توانایی 
و کمبود منابع مالی عماًل غیر ممکن است. طی دهه 
اخیر به رغم افزایش متناوب وام خرید مسکن، سهم 
این وام از قیمت نهایی مس��کن کاهش یافته اس��ت 
که این نکته مؤید ناکار آمدی سیاس��ت افزایش وام 
و ایج��اد رونق در بخش مس��کن از طریق تحریک 
تقاضا اس��ت. در عین حال، زمین به عنوان مهمترین 
دارای��ی حقیقی، دارای بازاری اس��ت ک��ه با تعامل 
خریداران و فروش��ندگان در آن، قیمت آن مشخص 
می ش��ود و براس��اس این قیمت، تخصیص زمین به 
کاربرده��ای مختلف ص��ورت می پذی��رد. این بازار 
دارای ویژگی هایی اس��ت ک��ه آن را از دیگر بازارها 
متمایز می س��ازد. از جمله این ویژگی ها این اس��ت 
ک��ه در بازار زمین، اعمال حقوق مالکیت به صورت 
مطلق هم مخرب و هم امکان ناپذیر است و شفافیت 
در تعری��ف این حقوق موجب کاه��ش هزینه های 
اجرایی و کارآمدتر ش��دن بازار می شود. همچنین با 
دوام بودن زمین موجب می ش��ود که در گذر زمان، 

اعمال حق مالکیت، هزینه چندانی برای مالک نداشته 
باشد. از سوی دیگر وجود خاصیت ساختاری رانت 
در بازار زمین موجب می شود قیمت زمین به وسیله 
قدرت انحصاری مالکان تعیین شود. به نظر می رسد 
براساس ویژگی های ذاتی بازار زمین که به بعضی از 
آنها اش��اره شد و دالیل دیگری که برخی از آنها باال 
بودن هزینه کس��ب اطالعات در بازار زمین، وجود 
اثرات مثبت و منفی برونی آن، تقسیم نابرابر قدرت 
بازار زمین در میان کارگ��زاران اقتصادی، خاصه در 
مورد عرضه انحصاری آن، باال بودن هزینه های خرید 
زمی��ن، خارج از ظرفیت پس انداز ش��خصی  درصد 
زیادی از مردم به سبب کمیابی و قیمت باالی زمین 
اس��ت، بازار زمی��ن بدون دخالت دول��ت ناکار آمد 
اس��ت. به این ترتیب ضروری به نظر می رسد که با 
توجه به »شکست بازار« در بازار زمین، دولت در این 
بازار مداخله کند و با اعمال سیاستی مناسب، نواقص 

مربوط به این بازار را مرتفع سازد.
بخش زمین از ابتدا از مهمترین عوامل تورم شدید 
و بحران های پیش روی بخش مسکن بوده است. قبل 
از دهه 50 با توجه به خصوصی بودن مالکیت زمین، 
سعی دولت در مهار افزایش قیمت زمین، جلوگیری 
از احتکار و واس��طه گری با شکس��ت روبه رو شد و 
قیم��ت زمی��ن از دهه 50 به بعد ب��ه صورت پلکانی 
ب��اال رف��ت، بعد از آن نیز تا چند س��ال بازار زمین با 
رک��ود مواجه ش��د و بع��د از آن نیز تا س��ال 1364، 
دولت سهم اصلی را در عرضه زمین بر عهده گرفت 
) واگذارهای گس��ترده اوایل دهه 60(. از سال 1366 
به بعد نیز پیوسته شاخص بهای زمین رشد شدیدی 
داش��ته که علت غالب آن بورس بازی و واسطه گری 
در بخش زمین و مسکن بوده است. طی سالهای 68 
تا 80 نرخ رش��د قیمت زمین تقریباً 2 برابر نرخ رشد 
بهای آپارتمان در شهر تهران بوده به نحوی که قیمت 
زمین طی این دوره 22/5 برابر و قیمت آپارتمان 11/5 
برابر ش��ده است. امروزه متوسط سهم زمین در ایران 
در قیمت نهایی مس��کن 40 تا 50  درصد اس��ت که 
حکای��ت از عدم برنامه ریزی اصول��ی و بی ثباتی در 
بازار زمین و کنترل آن دارد. بر همین اس��اس، پس از 
ملی ش��دن اراضی کشور، مدیریت زمین های شهری 
در اختیار س��ازمان ملی زمین و مسکن قرار داده شد. 
قریب به سه دهه از فعالیت این سازمان با دو رویکرد 
در واگذاری زمین های دولتی گذشته است؛ واگذاری 
زمین »ارزان قیمت« ) براساس این رویکرد در ابتدای 
انقالب زمین ها به اش��خاص و طی دهه گذش��ته به 
انبوه س��ازان به نرخ نازلی واگذار می شد( و واگذاری 
زمین به »قیمت بازار« ) مکانیزم تعیین قیمت براساس 
بازار تعیین می شود(. بررسی عملکرد ناشی از اجرای 
دو سیاس��ت فوق نش��ان می دهد که سیاست فروش 
زمین های دولتی به هر دو صورت مذکور، سیاس��تی 
شکس��ت خورده و ناکارآمد اس��ت و منجر به عدم 
تخصیص بهینه زمین های ش��هری دولتی شده است. 
معیار »س��هم هزینه زمین از قیمت نهایی مسکن« که 
به عنوان  شاخصی  جهت سنجش سیاست های فوق 
اس��ت، به خوبی گواه مطلب اس��ت. ط��ی دهه های 
اجرای سیاس��ت فوق، نه تنها ش��اخص فوق کاهش 
نداشته بلکه با افزایش نیز مواجه بوده است. متوسط 
این ش��اخص در ایران 40 تا 50  درصد است که این 
سهم در کشورهای موفق در بخش مسکن 20  درصد 
است. باال بودن سهم مذکور و عدم وجود مکانیزم های 
الزم جهت کنترل بازار مذکور، منجر به رش��د سریع 
ب��ورس بازی و داللی در دوره های رونق می ش��ود و 
خود به عامل اصلی ضدتولید مسکن تبدیل می شود. 
این امر بدین معنی اس��ت که از توان سرمایه گذاری 
تولید مسکن در طول دوره رونق کاسته شده و بر توان 
دالالن زمین افزوده می ش��ود. بنابراین به نظر می رسد 
دولت  باید از سیاس��ت فروش زمین های خود چه به 
صورت ارزان و چه به قیمت ب��ازار خودداری کرده 
و همانند بس��یاری از کشورهای موفق در این بخش، 
سیاست خرید و ذخیره سازی زمین های غیردولتی را 
در دستور کار خود قرار دهد و با در اختیار قرار دادن 
عرصه زمین های خود برای س��اخت مس��کن از هم 
بستگی شدید بین زمین و مسکن در اثر فشار تقاضا 
بر مسکن بکاهد و از انتقال نقدینگی بخش مذکور در 
دوران رونق به بازار زمین جلوگیری کرده که منجر به 
افزایش تولید مسکن و افزایش عرضه متناسب با نیاز 
به بازار می ش��ود. تحقق فرض مذکور منجر به ایجاد 
بازاری پایدار با رونقی مس��تمر در بخش س��اختمان 
می ش��ود. در ای��ن میان، هم��واره دول��ت در بازاری 
می تواند مداخله مؤثری داش��ته باش��د که اهرم های 
اس��تراتژیک مؤثر در بازار مذکور را داشته باشد. اکثر 
زمین های ش��هری به خصوص در داخل ش��هرهای 
بزرگ متعلق به بخش های غیر دولتی است. بنابراین 
دولت منابع قابل قبول زمین در شهرها جهت کنترل 
بازار مذکور را در اختیار ندارد. تاکنون برنامه ریزان این 
بخش نتوانسته اند مدل های جامع و مناسبی در جهت 

کنترل بازار زمین شهری ارائه دهند.
عم��وم مداخله دول��ت بنابر ضرورت پیش��برد 
پروژه ه��ای عمرانی، تملک اجباری اراضی ش��هری 
اس��ت. روش مذکور که روش��ی س��نتی در توسعه 
شهری و نوس��ازی بافت های فرسوده شهری است 
منج��ر به افزایش قیم��ت در مناطق اط��راف منطقه 
پروژه می ش��ود. خریداری زمین توسط دولت منجر 
به افزایش نقدینگی ساکنان منطقه شده که عموماً این 
هزینه ها در بخش مسکن وارد شده و افزایش تقاضا 
را در پی خواهد داش��ت که این افزایش تقاضا البته 
منجر به افزایش قیمت مسکن می شود. مدل مفهومی  
مناس��بی که می توان از آن در ش��رایط کنونی اقتصاد 
کش��ور به خوبی بهره برد، اس��تفاده از مدل مفهومی  
»دوباره تنظیم زمین« است. قریب به 100 سال است 
که کش��ورهای مختلفی در جه��ان از این ایده برای 
نوس��ازی و تأمین زمین مورد نیاز زیرس��اخت های 
ش��هری خود اس��تفاده می کنند. آلمان، ک��ره، ژاپن، 
استرالیا و ترکیه از پیشگامان استفاده از این روش در 
جهان بوده اند. براساس روش فوق دولت می تواند به 
باز تولید زمین مورد نیاز خود در ش��هرهای بزرگ و 
کالنش��هرها دست یابد و از طریق آن به کنترل بازار 

زمین و مسکن بپردازد.

ــه متکی بر در آمدهای نفتی  ــور های تک محصولی همچون ایران ک در کش
هستند، در صورت اتخاذ تصمیمات نادرست، افزایش نامناسب نقدینگی که 
به سبب افزایش در آمدهای نفتی صورت می پذیرد منجر به تورم شدید در 
ــود. این تورم ممکن است در اقالم تجاری، مصرفی  قیمت اکثر کاالها می ش
ــیله اهرم های مختلف همچون واردات کنترل شود اما در کاال های  و... به وس
غیرمنقول همچون زمین، ساختمان و برخی خدمات به دلیل خصوصیات ذاتی 
ــا ) محدودیت در غیرمنقول بودن، غیرتجاری بودن، عدم قابلیت واردات  آنه

و...( تورم نه تنها بر طرف نشده بلکه ادامه نیز خواهد یافت
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گردهمایی دبیران جشنواره 
جوان خوارزمی ادارات 

آموزش و پرورش استان 
اصفهان برگزار شد

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی س��ازمان آموزش 
و پ��رورش اس��تان اصفه��ان گردهمای��ی دبی��ران 
جش��نواره جوان خوارزمی نواحی و مناطق استان 
و آموزشکده های فنی و حرفه ای و مراکز تربیت 
معل��م در محل مرک��ز تربیت معلم ش��هید رجایی 
برگزار ش��د. در این همایش س��عید زائری معاون 
آموزش و نوآوری س��ازمان در خصوص اهداف و 
فعالیتهای مربوط به دوازدهمین جش��ن�واره ج�وان 
خ�وارزم�ی س��خن�انی ایراد و به سؤاالت شرکت 

کنندگان پاسخ داد.
در این جلسه همچنین هماهنگی های الزم در 
ارتباط با تیم ه��ای هفت گانه رباتیک خوارزمی و 
موضوعات آموزش و پرورش به عمل آمد. شایان 
ذکر است در یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی از 
بین 61 طرح ارسالی به دبیرخانه جشنواره وزارت 
آموزش و پرورش 6 طرح از اس��تان اصفهان حائز 
رتبه های برتر کشوری ش��د. همچنین برای اولین 
بار استان اصفهان به همراه استان تهران رتبه اول را 

در جشنواره خوارزمی کسب کرد.
قابل ذکر است از 93 تیم رباتیک منتخب استان 
اصفه��ان که به مرحله کش��وری راه یافته بودند دو 
تی��م رتبه های برتر دومین مس��ابقات ملی رباتیک 

خوارزمی کشوری را به دست آوردند.

12 هزار و 500 کنتور 
مشترکین شرکت توزیع 

نیروی برق استان 
چهارمحال و بختیاری تست 

و بازرسی شد
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق استان چهارمحال و بختیاری معاونت بهره برداری 
این ش��رکت گفت:10 هزار مورد کنتور مش��ترکین 
عادی و نزدیک به 2 هزار و 500 مشترک مصارف 

سنگین تست و بازرسی شد.
مهن��دس میرزایی��ان همچنی��ن از نصب کنتور 
دیجیتال��یACE6000  برای تمام��ی فیدرهای20 
کیلوول��ت خبر داد و گف��ت: به منظور رفع عیب و 
نواقص کنتورها 362 کنتور برق آنالوگ با دیجیتال 

تعویض شد.
وی تعداد مش��ترکین برق را بیش از 236 هزار 
عنوان ک��رد و افزود: میزان مصرف برق در 8 ماهه 
نخست امس��ال به 905 میلیون و 323 هزار کیلو وات 

ساعت رسیده است.

با همت سازمان پارکها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان انجام شد: 

ساماندهی 25 کیلومتر از 
انهار و مادی های سطح 
منطقه 9 شهر اصفهان 

25 کیلومتر از انهار و مادی های سطح منطقه 9 
شهر اصفهان با همت این منطقه و سازمان پارک ها 

و فضای سبز شهرداری اصفهان ساماندهی شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
ش��هرداری، ش��هرداری منطقه 9 ب��ا هماهنگی این 
س��ازمان 25 کیلومت��ر از انه��ار کارالدان، قمیش و 
س��هم را در راستای توسعه فضای س��بز با تملک 
و آزادس��ازی س��اماندهی کرد تا عالوه بر کمک به 
توس��عه فضای س��بز، این نهر تاریخ��ی را حفظ و 

حراست کند.
بنا بر این گزارش، منطقه 9 شهر اصفهان دارای 
بی��ش از 52 کیلومتر مادی یعنی معادل 1/5 درصد 
انهار ش��هر اصفهان را ش��امل می شود که با توجه 
به قرار گرفتن درختان کهنس��ال در حاش��یه انهار 
نقش قابل توجهی در برط��رف کردن آلودگی هوا 
دارد و همچنی��ن نقش مادی ها در هدایت و جمع 
آوری  آبه�ای سطح�ی ناشی از بارندگی و استفاده 
از مادی هایی که عقب نش��ینی امالک حاش��یه آن 
ص��ورت گرفته تا دسترس��ی های محلی عالوه بر 
ایج��اد زیبایی خاص فراهم ش��ود. ای��ن در حالی 
است که شهرداری سعی در نگهداری و ساماندهی 

و حفظ و حراست دارد. 

ش��هرداری اصفهان از جشنواره 
بی��ن المللی ش��یخ بهای��ی و ایجاد 
مرکز منطقه ای توس��عه مراکز رشد  
پارک ه��ای علم و فن��اوری در این 

کالنشهر حمایت می کند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، سید 
مرتضی سقاییان نژاد شهردار اصفهان 
در دیدار با کارش��ناس ارشد بخش 
علوم یونس��کو و دبیرکل کمیسیون 
ملی یونس��کو در ایران ب��ا تأکید بر 
ای��ن مطل��ب گف��ت: اح��داث این 
مرکز عالوه بر جذب س��رمایه های 
فکری از لحاظ اقتصادی برای شهر 
توریس��تی اصفهان مثمر ثمر خواهد 
بود لذا ش��هرداری آمادگی دارد در 
ای��ن خصوص حمایت ه��ای الزم 
را در چارچوب تعیین ش��ده انجام 

دهد.
وی با بیان اینکه آثار شیخ بهایی 
در ج��ای ج��ای این کالنش��هر بر 
همگان آش��کار است، اظهار داشت: 
ش��مار قابل توجهی از آثار تاریخی 
این ش��هر عمدتًا نام ش��یخ بهایی یا 
نشان علم او را بر خود دارند. از آثار 
به جا مان��ده از دوران وی در زمینه 
مدیریت آب انهاری اس��ت که آب 
زاینده رود را در س��طح شهر توزیع 
می کند. نخس��تین طرح انتقال آب 
کوهرنگ به دش��ت مرکزی ایران از 
طریق زاین��ده رود نیز از طرح های 
مهندس��ی او اس��ت که فاز سوم آن 

همچنان در حال اجرا است.
با اعالم حمایت های الزم  وی 

از سوی ش��هرداری برای برگزاری 
جش��نواره ش��یخ بهایی و همچنین 
تأسیس مرکز منطقه ای مراکز رشد 
و پارک ه��ای عل��م و فن��اوری در 
اصفهان، این ش��هر را در تمام ابعاد 
مذهب��ی، فرهنگی، تاریخی و علمی 
غنی دانست و اظهار داشت: انتخاب 
اصفهان ب��ه عنوان پایتخت فرهنگی 
جهان اس��الم بعد از مک��ه، به دلیل 
وجود 12 دانش��گاه مه��م دولتی و 
غی��ر دولتی، اس��تقرار صنایع بزرگ 
و میزبانی کنفرانس های بین المللی 
در این ش��هر گواه س��ابقه ارزشمند 

فرهنگی و علمی است.
ش��هردار اصفهان با اش���اره به 
با 15  خواه��ر خواندگی اصفه��ان 
ش��هر دنیا از جمل��ه ک�واالالمپ�ور، 
س��ن پترزبورگ، کویت و فلورانس 
ق��رارداد  عق��د  ک��رد:  تصری��ح 
ب��ا  ش��هر  ای��ن  خواهرخواندگ��ی 
شهرهای جهان نشانگر ظرفیت های 

تاریخی و فرهنگی آن است.
وی زندگی مسالمت آمیز ادیان 

مختلف در اصفهان را زبانزد خاص و 
عام عنوان و تأکید کرد: از قرن های 
گذش��ته تاکنون مس��لمانان در کنار 
مس��یحیان، کلیمیان و زرتشتیان در 
اصفه��ان زندگی مس��المت آمیزی 
ب��ا یکدیگ��ر داش��ته اند و تفاهم و 
اش��تراکات فرهنگ��ی و اجتماع��ی 
بس��یار زیادی ب��ا یکدیگ��ر برقرار 
کرده اند که این موضوع زبانزد همه 

و قابل تحسین است.
شایان ذکر است: مرکز منطقه ای 
توس��عه مراکز رش��د و پارک های 
علم و فن��اوری خدمات خود را به 
کش��ورهای عضو اکو ارائه خواهد 
کرد و مرک��زی برای همکاری های 
ب��ه رهب��ری متخصصان  منطقه ای 
ایران��ی در این زمین��ه خواهد بود. 
در خصوص انتخاب ش��هر اصفهان 
از س��وی یونسکو برای تأسیس این 
مرکز باید به معیارهایی نظیر زیبایی 
شهر اصفهان، س��ابقه دیرینه شهر در 
زمینه علم و فن��اوری، مرکزیت های 
فرهنگی آن، داش��تن دانشگ�اه ه�ای 

مت�ع���دد، وج���ود قدیم��ی ترین و 
پیش��رفته ترین پارک علم و فناوری 
)شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان(، 
ارتباطات گسترده بین المللی شهرک 
علمی و تحقیقاتی و دانش��گاه های 
شهر اصفهان، حمایت کامل مقامات 
محلی اعم از اس��تاندار و ش��هردار 
اصفه��ان اش��اره کرد. تأس��یس این 
مرک��ز در اصفه��ان در اجالس آتی 
مجمع عمومی یونس��کو در پاریس 
ب��ه تصوی��ب نهایی خواهد رس��ید 
بهایی  ش��یخ  همچنی��ن جش��نواره 
نیز ک��ه به طور دوس��االنه توس��ط 
ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
و حمای��ت مقامات اس��تان برگزار 
می شده است، در اردیبهشت آینده 
و با حمایت پررنگ تر ش��هرداری 
اصفه��ان و به صورت بی��ن المللی 
برگزار خواهد ش��د. در این زمینه نیز 
جایزه این جشنواره به جایزه بین المللی 
شیخ بهایی یونس��کو تغییر نام یافته 
اس��ت و اهدای این جایزه از سوی 
یونسکو در مجمع عمومی یونسکو 
به تصویب رس��یده و قراداد آن بین 
وزیر عل��وم، تحقیق��ات و فناوری 
جمهوری اس��المی ایران و دبیرکل 
یونسکو در پاریس به امضاء رسیده 
اس��ت. عالوه بر حمایته��ای مالی، 
ش��هرداری اصفهان با به��ره گیری 
از تج��ارب خ��ود برگ��زاری هفته 
اصفهان و بزرگداش��ت شیخ بهایی 
که س��ال آینده نیز انجام خواهد شد 
حمایت ه��ای معنوی خ��ود به این 

جشنواره را ادامه خواهد داد.

شهردار اصفهان گفت: مدیریت 
شهری س��عی دارد محرومیت را از 
س��طح کالنش��هر اصفهان بزداید و 
در ای��ن زمینه اقدام��ات عمرانی و 

خدماتی متعددی انجام شده است.
ارتباط��ات  اداره  گ��زارش  ب��ه 
شهرداری  عمومی  روابط  رسانه ای 
اصفهان، س��ید مرتضی سقاییان نژاد 
در دی��دار ب��ا اهالی حص��ه که در 
مس��جدالقدس ای��ن محل��ه برگزار 
ش��د، افزود: از برکات شورای دوم 
و سوم توس��عه طرح های عمرانی، 
افزای��ش خیابان ها، ایجاد بوس��تان، 

محل��ی  پارک ه��ای 
ش��هرداری  ایجاد  و 
و  است  الکترونیکی 
ده ها طرح ش��اخص 
دیگ��ر نیز از س��وی 
مدیریت ش��هری در 

حال اجرا است.
وی م��ح��دوده 
حص��ه را در مناطق 
ش��هرداری 10 و 14 
دانس��ت و تصری��ح 
ک��رد: ش���ه�رداری 

س��عی دارد با برنامه ریزی عالوه بر 

سام�ان�ده�ی خیابان 
ع�اشق اص�فه�ان�ی، 
پ��ارک، کتابخان��ه و 
س��الن مطالعه حصه 
کار  دس��تور  در  را 
خ��ود ق��رار داده و 
امید اس��ت در آینده 
نزدی��ک آنه��ا را در 
این  اهال��ی  اختی��ار 

منطقه بگذارد.
شهردار اصفهان، 
مناط��ق  ش��هرداران 
10 و 14 را مل��زم ب��ه اختص��اص 

ی��ک میلیارد ریال برای آس��فالت و 
زیرسازی معابر کرد و اظهار داشت: 
الزم اس��ت زمین ه��ای رو باز برای 
ورزش چند منظوره جوانان در این 

مناطق در نظر گرفته شود.
وی گفت: طی نشستی با اداره کل 
اوقاف مقرر شده تکلیف اراضی اوقافی 
برای صدور پروانه تعیین و مشکالت 

شهروندان در این زمینه برطرف شود.
گفتنی است در این دیدار شهرداران 
مناط��ق 10 و 14، مدی��ر بازرس��ی و 
پاسخگویی به شکایات و رئیس اداره 

حراست حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:
ورود 300 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان 

اتوبوسرانی
مدیرعام��ل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی 
دس��تگاه   300 ورود  از  حوم��ه  و  اصفه��ان 
اتوبوس مدرن به ناوگان اتوبوس��رانی شهر تا 

پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان عباس روح�انی 
اف�زود: به دنب�ال طرح توس��ع�ه حمل و نقل 
عموم��ی، کاه��ش ت�رافی���ک و حف�اظت از 
محیط زیست، 300 دستگاه اتوبوس مدرن به 
ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی شهر اصفهان 

افزوده خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینک��ه تاکنون200 دس��تگاه 
اتوب��وس ب��ه ن��اوگان حمل و نق��ل عمومی 
اصفهان وارد ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: تا 
پایان سال جاری 100 دستگاه اتوبوس جدید 

به این ناوگان وارد خواهد شد.
وی اضافه کرد: تم��ام این اتوبوس ها از 
نوع اس��کانی�ا هس��تن�د و دارای است�ان�دارد 
یورو س��ه، تمام تجهی��زات داخل��ی از قبیل 
مانیت��ور راننده، کول��ر، بخ��اری، آرگونومی 
مناسب برای مس��افران و ظاهر بسیار ظریف 

و زیبا را در خود جای داده اند.
مدی��ر عامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی 
اصفهان و حوم��ه تصریح کرد: از نکات قابل 
توجه این اتوبوس های جدید سیستم تنظیم کننده 
ارتفاع اتوبوس از س��طح زمی��ن جهت افراد 

سالخورده است.
وی هزینه خری��داری هر اتوبوس جدید 

را 140 میلی��ون توم��ان عنوان ک��رد و گفت: 
ح��دود 17/5 درصد از این مبلغ را ش��رکت 
اتوبوس��رانی و مابقی را ش��هرداری و وزارت 

کشور پرداخت می کند.
روحانی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و 
تکلیف دولت در خصوص واگذاری اتوبوسها 
به بخش خصوصی اظهار کرد: تا پایان س��ال 
جاری 30 درصد خطوط اتوبوسرانی یعنی در 
اولین مرحله اجرای این طرح خط بهارستان و 
دولت آباد و در مراحل بعدی خط خوراسگان 

به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی تأکید کرد: این شرکت عالوه بر نظارت 
عالیه برای ارائه خدمات بهتر سطح کیفی و کمی 

خدمات رسانی را به شهروندان ارتقا می دهد.
از  تع��داد 60 دس��تگاه  نمان��د:  ناگفت��ه 
اتوبوس ه��ای جدی��د جه��ت نمای��ش ب��ه 

شهروندان در سطح شهر تردد کردند.

 کسب رتبه نخست کشوری کاهش تصادفات و 
تلفات رانندگی در 8 ماهه سال 1388 

استان چهار محال و بختیاری
 اس��تان چهارمح��ال و بختیاری با کاهش 
29/6 درصدی تلفات رانندگی در 8 ماهه سال 
1388 نس��بت به س��ال 1387 رتبه نخست را 

کسب کرد.
علی علیخانی مع��اون راه��داری اداره کل 
راه و تراب��ری اس��تان چهارمح��ال و بختیاری با 
بیان این مطل��ب افزود: همدلی و همکاری تمام 
دس��تگاههای ذیربط در امور ایمنی حمل و نقل 
اس��تان، تقوی��ت بدنه کارش��ناس اداره ایمنی 
اداره کل راه و تراب��ری اس��تان، هم��کاری و 
ت��الش مس��تمر پ�ل�ی��س راه – اورژان�س – 
هالل احمر و تجهیز این دستگاهها به وسایل 
و تجهیزات امدادرس��انی، شناسایی و اصالح 
نقاط پرحادثه در محورهای مواصالتی استان، 

بازرسی و ایمنی مستمر جاده ها و فرهنگ سازی 
را از فعالیته��ای تأثیرگ��ذار ای��ن اداره کل در 
کاهش تلف��ات رانندگی در اس��تان ذکر کرد. 
وی همچنی��ن ایجاد روش��نایی، احداث دور 
برگردانها، ساماندهی تابلوهای اطالع رسانی، 
نص��ب گاردری��ل، نصب چش��م گربه ای و 
مسیرنمای خط کشی، بهسازی و اصالح نقاط 
هندس��ی، س��اماندهی س��ه راهی ها، احداث 
میادین، رفع نقاط پرحادثه در راههای استان، 
اح��داث باند س��بقت در گردنه ه��ا، تعمیر و 
نگهداری روشنایی تونل ها و اجرای روکش 
آس��فالت گرم راهها از دیگ��ر اقدامات انجام 
شده توس��ط اداره کل در کاهش تصادفات و 
تلفات رانندگی را در راه های استان دانست.

با حضور سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی
تجلیل از مسئوالن روابط عمومی 

جهادکشاورزی استان اصفهان 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان 
جهادکش��اورزی استان اصفهان آیین تجلیل از 
مسئوالن روابط عمومی های بخش کشاورزی 
اس��تان اصفهان با حضور س��خنگو و مدیرکل 
روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، رئیس 
س��ازمان و مس��ئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 
و مس��ئوالن رواب��ط عموم��ی س��ازمان جهاد 
کشاورزی و ادارات و ش��رکت های تابعه در 

محل سالن اجتماعات برگزار شد.
در این آیین روابط عمومی جهاد کشاورزی، 
شهرستان های نطنز و نجف آباد رتبه های اول، 
دوم و شهرستان دهاقان و نائین به طور مشترک 
رتبه سوم در رشته اطالع رسانی خبری در بخش 
ارتباط با رس��انه ها را کسب کردند و همچنین 
در برنامه های مناس��بی در اجرای برنامه های 
هفته جهادکش��اورزی شهرس��تانهای کاشان و 
نطنز رتبه ه��ای اول و دوم در هفته دولت نیز 
شهرستانهای خوانسار، فریدن و تیران و کرون 
رتبه های اول، دوم و سوم را کسب کرده که با 
اهدای لوح تقدیر از سوی مسئوالن حاضر در 

جلسه مورد تشویق قرار گرفتند.
در این مراس��م آقای دکت��ر انصاری فرد 
تأکید بر اهمیت فعالیت هنر هشتم که تأثیری 
ب��ر افکار عمومی دارد، اف��زود: افکار عمومی 
س��رگردان تح��ت تأثیر فضای مج��ازی قرار  
خواهن��د گرف��ت و این فضای مج��ازی باید 
توس��ط روابط عمومی ها همراه با اطالعات 

دقیق در اختیار کاربران ایرانی قرار گیرد. 
ایش��ان در بخ��ش دیگ��ری از صحبتهای 
خود با اش��اره به تعداد کاربران اینترنتی ایران 
گفت: بر اساس آمار در ایران 32 میلیون کاربر 
اینترنتی وجود دارد که بیشترین آمار در منطقه 
را ش��امل می شود و برای تبیین فضای کاری 
بخش کش��اورزی باید پیام های کشاورزی را 
ب��ه روش های مجازی انتق��ال دهیم و دنیای 
امروز دنیای بلوتوث و الکترونیک اس��ت که 

اطالعات خیلی سریع منتشر می شود.
دکتر محمدحس��ین انصاری فرد در ادامه 
بر اس��اس فرمایش امام علی )ع( خرد جمعی 
را یک الزام دانس��ت و گفت: در دنیای امروز 
کس��انی موفق هستند که اطالعات خود را در 
یک مثلث آگاهی اعتماد و مشارکت قرار دهند، 
بر همین اساس کسب اعتماد بسیار زمان بر و 
به س��ختی انجام می شود ولی ریختن اعتماد 

بسیار سریع و آسان شکل می گیرد.

همچنی��ن س��خنگو و مدی��رکل رواب��ط 
عموم��ی وزارت جه��اد کش��اورزی طی یک 
مصاحب��ه مطبوعات��ی و رادی��و تلویزیونی با 
رسانه های گروهی گزارش کاملی از وضعیت 
بخش کش��اورزی و حفاظ��ت از منابع اصلی 
کش��اورزی که آب و خاک جزء اصلی ترین 

آنها است را در جمع خبرنگاران تبیین کرد.
وی در ادام��ه و در پاس��خ خبرن��گاران 
در خص��وص ورود محصوالت کش��اورزی 
س��ایر کش��ورها به ایران گفت: ب��رای مقابله 
ب��ا این موض��وع طرح جام��ع تعرفه ها پیش 
بینی ش��ده که مش��خص می کند هر دوره که 
محصول کش��اورزی داخلی داریم و در ورود 
محصوالت بر اس��اس مقررات خاص سخت 
بگیریم و بتوانیم ش��رایطی را فراهم کنیم  که 

نیاز به واردات را کم کنیم.
در ادام��ه در خصوص برخ��ورد وزارت 
جهادکش��اورزی با اخت��الف قیمت محصول 
کشاورزی در محل تولید و بازار گفت: مشکل 
اصلی کش��اورزان نداش��تن پول مورد نیاز در 
زمان تولید است که مجبور می شود محصول 
خ��ود را به صورت ارزان به داللها بفروش��د، 
حضور کش��اورزی در بورس بسیار ضروری 
اس��ت و در ب��ورس قیمت ه��ا ب��ه صورت 
واقعی اس��ت و درحال حاضر حجم کمی از 
محصوالت کش��اورزی در بررسی کشاورزی 
مورد معامله قرار می گیرند که باعث توسعه و 

رونق داللها در بخش کشاورزی می شوند.
در ادام��ه ایش��ان اف��زود: اولی��ن اق��دام 
حمایت بانک های دولتی است که تا به حال 
توانس��ته اند در ای��ن راه در حد ت��وان خود 
راهگشا باش��ند ولی با محددیت هایی مواجه 
هس��تند. دومین اقدام ما توس��عه صنعت بیمه 
محصوالت کش��اورزی و سومین و مهمترین 
برنامه ای که داریم تأمین تس��هیالت بانکی و 
نقدینگی در بخش کش��اورزی از س��ه طریق 
بان��ک ها، صندوق س��رمایه گذاری توس��عه 
کش��اورزی که با سرمایه گذاری 51 درصدی 
از سوی دولت و 49 درصد بخش خصوصی 
بود که پیش بینی س��رمایه گ��ذاری بالغ بر 1 
هزار میلیارد تومان را بر اساس کار کارشناسی 
داریم و سومین برنامه وزارت جهادکشاورزی؛ 
ایجاد بانک خصوصی کشاورزی برنامه ریزی 
شده که با عنوان مؤسسه مالی- اعتباری ویژه 

کشاورزان در بخش فعال شوند.

رود-  ــده  زاین ــهرکرد،خبرنگار  ش
نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی و 
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به نقش حیاتی و ارزشمند منابع 
طبیعی گفت: حفظ منابع طبیعی شامل 
محیط زیست، جنگلها و مراتع باید از 
سوی دولت و مسئوالن اجرایی استانی 
به عنوان اولویت یک برنامه توس��عه 

مورد توجه قرار گیرد.
حجت االسالم حس��ین نمازی 
در گفتگو با زاین���ده رود با انتق�اد 
از ک��م توجه��ی به ای��ن بخش در 
اف�زود:  ت�وس��عه  ب�رن�ام�ه ه���ای 
در س��ه دهه گذش��ته براساس آمار 
کارشناس��ان ح��دود پنج ت��ا هفت 
میلی��ون هکتار از جنگلهای کش��ور 
تخری��ب ش��ده در حال��ی که حفظ 
جنگله��ا از دیدگاه ق��رآن، به عنوان 
ی��ک وظیف��ه حکومت ی��ک مقوله 

بسیار مهم محسوب می شود.
وی با اش��اره به اهمیت جنگلها 
و مراتع و لزوم اجرایی کردن تأکید 
مقام معظ��م رهب��ری در خصوص 
اینک��ه »فرهنگ حفاظ��ت از منابع 
طبیع��ی باید ب��ه فرهن��گ عمومی 
تبدی��ل ش��ود«، گفت: تحق��ق این 
ش��عار نیازمند همکاری و مشارکت 

همگانی است.
وی ب��ا بی��ان اینکه ه��م اینک 
دول��ت و مجلس س��رگرم تصویب 
الیحه بودج��ه 89 هس��تند، افزود: 
بهتری��ن فرصت ب��رای این نکته که 
مس��ئوالن و برنامه ریزان چه میزان 
به اهمی��ت بخش حیاتی منابع ملی، 
ض��رورت حف��ظ محیط زیس��ت، 
جنگلها و مراتع و آبخیزداری توجه 
کرده اند، بررس��ی بودجه پیشنهادی 

این بخش است.
وی از مسئوالن دولت و نمایندگان 
مجل��س خواس��ت بی��ش از پیش به 
بودجه بخش مناب��ع طبیعی به عنوان 
بستر توسعه پایدار و امانت نسل آینده 

توجه کنند.
ن�م�ای�ن���ده ول���ی ف�ق�ی�ه در 
جه��اد کش��اورزی و من�اب��ع طبیعی 
چهارمحال و بختیاری گفت: مسأله آب 
یک��ی از چالش های آینده دولت ها و 
ملت ها است و باید برای حفظ منابع 
آب و پیش��گیری از ایجاد این مشکل 
در آین��ده روی ای��ن بخش هزینه و 
س��رمایه گذاری کرد که در این راستا 
توجه به مقوله »آبخی��زداری« بهترین 

راهکار و فرصت محسوب می شود.
وی اظه��ار داش��ت: در برخی 
نقاط کش��ور برای ش��یرین س��ازی 
آب هزینه ه��ای هنگفت��ی ص��رف 
می ش��ود در حال��ی که بای��د این 
بودجه ه��ا ص��رف مه��ار آبه��ا و 
طرحهای آبخیزداری شود تا ضمن 
حف��ظ و ذخیره مناب��ع آب و خاک 
و جلوگیری از خس��ارات هنگفت 
سیل، آب آشامیدنی دیگر مناطق را 

از این طریق تأمین کرد.
وی گفت: تخری��ب منابع ملی 
در حالی اس��ت که در قرآن به لزوم 
حفظ ای��ن منابع تأکید ش��ده و در 
150 آیه با اش��اره به جنت و بهشت 
به اهمیت درخت��کاری، حفظ منابع 

آب و خاک تأکید شده است.
وی با اش��اره به اهمیت س��وره 
انف��ال و وظیف��ه حکوم��ت ب��رای 
نگه��داری از مناب��ع مل��ی از جمله 
جنگله��ا گف��ت: باید حف��ظ منابع 
ملی مص��در همه امور ق��رار گیرد، 
ب��ه گونه ای ک��ه فرایند توس��عه به 
تخری��ب طبیعت و محیط زیس��ت 

منجر نشود.
وی ب��ه تخریب مناب��ع ملی در 
فرایند توسعه اشاره کرد و افزود: در 
فرایند توس��عه همه بخشها از جمله 
صنعت، شهرس��ازی، راهس��ازی و 
دیگ��ر بخش��ها همواره بخش��ی از 
طبیعت تخریب ش��ده در حالی که 
ب��رای توس��عه فضای س��بز همپای 

تخری��ب اق��دام چندان��ی صورت 
نگرفته است.

وی با اشاره به تأکید ائمه اطهار 
در حف��ظ منابع ملی گفت: در قرآن 
به صراحت تصریح شده که »انسان 
را خلق نکرده ای��م جز اینکه زمین 
را آب��اد کند« در حال��ی که این مهم 
م��ورد توجه ق��رار نگرفته اس��ت. 
بلکه با تخریب های گس��ترده مورد 

بی مهری واقع شده است.
نماین��ده ول��ی فقی��ه در منابع 
طبیع��ی چهارمح��ال و بختیاری نیز 
گف��ت: حف��ظ منابع طبیع��ی از هر 
دس��تاورد ب��زرگ صنعت��ی دیگری 
حتی هس��ته ای برای کشور مهمتر 
است زیرا اگر با تخریب طبیعت از 
بین برود، ادامه حیات اجتماعی نیز 

از دست خواهد رفت.
وی ب��ا بیان اینکه در وضع برخی 
قوانین به حال منابع ملی فکری نشده 
گفت: مجلس واردات گوشت قرمز را 
ممنوع کرده در حالی که این امر باعث 
وارد آمدن فش��ار مضاعف به مراتع و 
تخری��ب بیش از پیش این بخش مهم 

زیرساختی توسعه پایدار خواهد شد.
وی گفت: نقش مراتع تنها تولید 
علوفه نیس��ت بلکه پایداری خاک، 
نفوذ آب در زمین، کاهش خسارات 
ناش��ی از بارش نزوالت آسمانی و 
سیالب و در نهایت حفظ منابع آب 
و خاک اهمیت��ی حیاتی تر از تولید 
علوفه دارد. اما این مهم مورد توجه 

قرار نگرفته است.
وی عدم تعادل دام در مراتع را 
ی��ک عام�ل دیگ��ر تخریب طبیعت 
دان�س��ت و اف�زود: در کش��ورهای 
خ�ارج���ی نظی���ر ب�رزی�ل قیمت 
هر کیلوگرم گوش��ت قرمز پنج دالر 
است. اما در کشور ما 12 دالر است 
که ای��ن امر بیانگر باالب��ودن هزینه 
نگه��داری دام و گران��ی علوفه در 

کشور است.

وی گف��ت: ب��رای کم��ک ب��ه 
دامپروری و تأمین بخشی از علوفه 
دام��داران و نی��ز جل��ب رضای��ت 
عام��ه مردم از قیمت گوش��ت قرمز 
می توان با پرداخت یارانه خسارات 
این بخش را جبران کرد اما تخریب 
طبیعت را با هیچ هزینه ای نمی توان 

جبران کرد.
وی گف��ت: پرورش صنعتی دام 
به ویژه دام سبک چندان مورد توجه 
قرار نگرفته و این در حالی است که 
دام سبک بیشترین ضربه را به مراتع 

وارد می کند.
حج��ت االس��الم نم��ازی عدم 
رعای��ت تقوی��م ک��وچ را از دیگر 
عوام��ل تخری��ب مرات��ع دانس��ت 
و اف��زود: به ط��ور دقی��ق در زمان 
بذردهی گیاهان طبیعت، دام عشایر 
وارد مراتع می ش��ود و ای��ن اقدام 
زودهنگام به ایجاد خسارات جبران 

ناپذیری منجر می شود.
وی گف��ت: عالوه بر مس��ئوالن 
ذیربط بخش منابع طبیعی، رسانه ها، 
آم��وزش و پرورش، دانش��گاهها و 
حوزه ه��ای علمی��ه نیز بای��د برای 
این رسالت خطیر و ترویج فرهنگ 
حفظ و صیانت از جنگلها، منابع ملی و 
توسعه درختکاری بیش از پیش تالش 

کنند.
وی گفت: در چهارمحال و بختیاری 
ب��رای حفظ منابع ملی و آبخیزداری 
کارهای خوبی انجام گرفته اما برای 
انجام امور اساس��ی در این بخش به 
حمایت بودج��ه ای و برنامه ریزی 

بیشتری نیاز است.
وی گفت: چهارمحال و بختیاری 
ب�ا داش��ت�ن 10 درص���د منابع آبی 
کش�ور س���رمایه گذاری روی مهار 
آبه�ا و آبخی�زداری در آن ن�ه تنه�ا 
ب�رای توس��عه این استان بلکه برای 
استانهای همجوار نیز یک ضرورت 

انکارناپذیر است.

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری( شهردار اصفهان در دیدار با کارشناس ارشد بخش علوم یونسکو اعالم کرد:

شهرداری از جشنواره بين المللی شيخ بهايی 
حمايت می كند

شهردار اصفهان در دیدار با اهالی حصه اعالم کرد:
عزم جدی شهرداری برای رفع محرومیت اصفهان

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری: 
حفظ منابع طبیعی باید اولویت اول برنامه توسعه باشد

اصفهان

شهرکرد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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افقی:
1 – بلدرچین یا وش��م – خان��ه دوم کارمند – 

شکارگاه
2 – کاشف تئوری اتم – درس موضوعی – دهان

3 – کافی – اهل اراک – اگرچه
4 – اس��یدی در ب��دن مورچ��ه – میوه هندی – 

نوعی حلوا
5 – مشهور شدن – نشان دادن 

6 – رود روس��ی – انکارکنن��ده – جبران کردن 
بدی یا خوبی 

7 – ظلم و ستم بیش از اندازه – بانی هنر هفتم 
– باران اندک

8 – ارب��اب س��ابق ده – عالمت��ی در ریاضی – 
کوهساز ضرب المثلی 

9 – عشیره – مدارک – تتمه
10 – نوعی ساعت – واروی وارون – اشاره

 11- نویسنده کتابهای خسیس و ریاکار – روبه رو
12 – بازیک��ن برزیلی رئال مادرید – س��رزمین 

– کندک
13 – کاسه چوبی – مرکز فیلیپین – صریح 

14 – متاع سالوسانه – بت مجنون – از گلهای زیبا
15 – دیو و غول – خفاش – سگ آبی.

عمودی:
1 – زن خان��ه دار و قناعت گر – خس – کتاب 

یوجین اونیل
2 – موش خرما – آکنده و پر – ورزش زمستانی 

3 – دشمن شانه – الوان – ملح – چهره
4 – شهر خراسانی – ثروت و دارایی

5 – کت��اب ادگار آل��ن پ��ور – روان��ه کردن و 
فرستادن – مگر و به جز

6 – کوه وطنی – شهر بوعلی سینا – زاپاس 

7 – بازیگر فیلم مرد س��وم ساخته کارول رید – 
قضاوت کردن – تنبل و بیکاره 

8 – رود مق��دس آلمان��ی – رم��ان ده جل��دی 
محمود دولت آبادی – جانور تک سلولی 

9 – نفس خس��ته – سبک میکل آنژا نیگونه بود 
– درختی سایه گستر

10 – همسر زن – در کارش معذور است – خوب
11 – نی بلند و باریک – س��ردار خونخوار قوم 

هون – مأمور تقسیم کردن آب
12 – کارگردان فیلم های شبی در رم و بن هور 

– سالم نیست
13 – اهرم – آزاد و کتاب ش��عر فریدون توللی 

– کدخدای ده – به نفع او
14 – واحد مسافت – آماده و مهیا کردن – شهر 

مارکوپولو
15 – قلب ایتالیا – مدام و ابدالدهر – علم صرفه 

جویی.

حل جدول شماره 189
123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

امنیسهتخورفارب
لووناوراکیرما
لاراموولوداد
دازاایراراکدب
سنونجمهودناا
یکدناامیاانان

سرهاشناکابیب
هموهایرسمهرم
نویلهسکیاماش
ندارلامادورما

نراکناشاهراط
هروناراهکوسمه

اینسروبنادلگ
دیهاناراهباسن
نسکیناتبویتکا

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: 
دستگاه های مسئول برای قانونمند کردن سایت های 

همسریابی اقدام کنند

کشف 432 تن انواع مواد مخدر 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کش��ور 
از کش��ف 432 تن انواع مواد مخدر از ابتدای 

سال تاکنون خبر داد.
ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر، س��ردار 
س��رتیپ حمیدرضا حس��ین آبادی در حاشیه 
همایش سراس��ری رؤس��ای پلی��س مبارزه با 
مواد مخدر نیروی انتظامی افزود: از این میزان 
15 تن هروئین و 10 تن مورفین کش��ف شده 

است.
وی کشفیات مواد مخدر صنعتی شیشه را 
در این مدت 700 کیلوگرم بیان کرد و گفت: 
ای��ن میزان در تمام مب��ادی ورودی، راه آهن، 
فرودگاه ها و مرزهای ش��هرها کش��ف شده 

است.
رئی��س پلیس مبارزه با م��واد مخدر افزود: 
کشفیات مواد مخدر شیشه امسال در مقایسه با 

سال گذشته، افزایش چهار برابری داشته است.
سردار حس��ین آبادی گفت:400 کیلوگرم 
از مواد مخدر شیش��ه در مب��ادی فرودگاهها 

کشف شده است.
وی با بیان اینکه امس��ال سه و نیم میلیون 
قرص روانگردان کشف شد، افزود: این میزان 
در مقایس��ه با سال گذشته 43 درصد افزایش 

داشته است. 

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: 
دس��تگاه های مسئول در اقدامی پیشگیرانه برای 
شناسایی و قانونمند کردن سایت های همسریابی 

تالش کنند. 
مجید نصیرپور سردهانی در گفتگو با فارس 
اف��زود: در هر مقوله اجتماع��ی که قانون در آن 
وج��ود دارد، بالطبع به هر می��زان فعالیت های 
اجتماعی و تشکل های اجتماعی قانونمند شوند 
به نفع جامعه اس��ت. خصوصاً در جامعه ما که 
فرهنگ و رس��وم خاصی وج��ود دارد و هنوز 
موضوع عبور از سنت ها به طور کامل تحقق پیدا 

نکرده است. 
وی گفت: اگر فعالیت این سایت ها خارج 
از چارچوب ه��ا و قوانین باش��د بای��د عبور از 
سنت ها س��رعت بگیرد، چون متناسب با ذائقه 
جامعه نیست و می تواند چالش های جدیدی را 
ایجاد کند به ویژه دختر و پسرهای جوانی که با 
حجم زیادی از اطالعات و ارتباط�ات اینت�رنت�ی 

توسعه یافته مواجه هستند. 
این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی تأکید 
کرد: اگر این فعالیت های سایت های همسریابی 
قانونمند نشوند، هر کس سلیقه خودش را اعمال 
خواهد کرد و در این اعمال سلیقه ضابطه خاصی 

حاکم نخواهد بود. 

ای��ن نماین��ده مجلس ش��ورای اس��المی 
تصریح ک��رد: همه افرادی ک��ه تصور می کنند 
فعالیت هایش��ان در جهت رفع نیازهای جامعه 
است، البته به جز افرادی که به قصد فریبکاری 
وارد عمل می ش��وند، باید قانونمند شدن نحوه 

فعالیت در این زمینه را بپذیرند. 
نصیرپور تصریح کرد: اگر در موردی اتفاقی 
رخ بدهد و در مس��یر معرفی اف��راد انحرافات 
اخالقی و آس��یب های اجتماعی ایجاد ش��ود، 
طبیعتاً دامن افرادی که در این سایت ها فعالیت 
می کنند همچنین مجموعه اقتصادیش��ان را نیز 

خواهد گرفت. 
وی با اش��اره به اینکه سازمان ملی جوانان 
آمادگی پیدا کرده و فعالیت هایی در این راس��تا 
صورت داده است ، گفت: سایت های همسریابی 
باید تالش کنند با قانونمداری از بروز تخلفات 

جلوگیری کنند. 
عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای 
اس��المی با اشاره به فعالیت سایت های اینترنتی 
همسریابی که بدون مجوز فعالیت می کنند، تأکید 
کرد: این دس��ته افراد باید بدانند که درآمدهای 
ناشی از اینگونه فعالیت ها به هیچ وجه قابل اعتنا 
و اعتماد نیس��ت و نباید آینده فرزندانمان را با 

اینگونه فعالیت ها دستخوش ناهنجاری کنیم. 

فاطمه ناظم زاده- تس��لیم ش��دن فرهنگ در برابر 
تکنولوژی مسأله ای است که در روزگار کنونی ذهن هر 
انسان دوستدار فرهنگ و ارزش های اصیل را به خود 
جلب کرده است.غوغای یورش اطالعات و شبیخون 
چنگیزیان عصر م��درن بر فرهنگ کهن و ارزش های 
واالی مذهبی موجب شده است آنان که دغدغه فرهنگ 
و فرهنگ سازی دارند بر این اندیشه باشند تا چگونه در 
برابر این هجمه عظیم ایستادگی کنند تا الاقل مانع از این 
شوند که هر آنچه در دست دارند توسط این سیل عظیم 

از دست نرود.
در این میان »نیل پستمن« نویسنده معروف امریکایی 
از زمره کارشناس��انی است که خطر کاربرد تکنولوژی 
بدون اخالق را فراوان گوش��زد کرده اس��ت. آثار او از 
ش��هرت و اعتبار خاصی برخوردار اس��ت و در عصر 
مدرن امروز، وی را کارشناسی صاحبنظر و دارای بیانی 
دقیق و صریح می شناس��ند. تصویری که او از جامعه 
امریکایی نش��ان می دهد بسیار تکان دهنده و در عین 
حال هشدار دهنده است. خصوصاً برای مردمانی که به 
امریکا به عنوان مظهری از بهشت برین نگاه می کنند و 
کش��ورهای جهان سومی که در برابر این هجمه عظیم 
و جذاب، تاب مقاومت نمی آورند و تس��لیم شبیخون 
فرهنگی آن می ش��وند. در مقاله اخیر به بررسی کتاب 
تکنوپولی )تسلیم فرهنگ به تکنولوژی( که از جمله آثار 
برجسته این مؤلف است می پردازیم تا با تشریح برخی 
از قسمت های آن، نگرش عمیق تر و دقیق تری را برای 
مخاطبان ایجاد کنیم.اگر بخواهیم جنبه های مختلف این 
کتاب را بررسی کنیم در وهل�ه اول ب�ا مسأل�ه مهم�ی 
روبه رو هس��تی�م و آن اینک���ه جلوه ه�ای ج�الب و 
ش�گفت ان�گی�زی از نت�ای�ج اجتن�اب ن�اپذی�ر نظ�ام 
دین س��تیز تکنوپولی ترسیم می شود. هرچند از زمان 
طرح موضوع شبیخون فرهنگی چند سالی می گذرد 
ام��ا ب��رای درک ابزارها و میدان ه��ای آن، هنوز اذهان 
عمومی و سردمداران امر فرهنگ و فرهنگ سازی  به 
طور کامل و جدی توجه خود را بدان  معطوف نداشته 
اند. حال آنکه فرهنگ مهاجم با هوشیاری و دقت بسیار 
دلهای پرشور نسل جوان را نشانه گرفت�ه و ب�ا س�رعت�ی 

وصف ناپذیر در این راستا حرکت می کند.
اما آنچه مهم است طرح و شناخت دقیق این نظام 
در هم پیچیده و خطرناک اس��ت که موجب می شود 
حداقل شناخت و نگرشی برای مخاطبان این سیل عظیم 
ایجاد شود تا با اندکی تأمل به آن بنگرند تا شاید بی وقفه 
تسلیم این سالح قدرتمند نشوند.آنچه امروز بر جهان 
می گذرد نش��ان از آن دارد که کلیت فرهنگ بشری با 
خطر زوال مواجه است و این خطر برای جامعه ما بسیار 
مهم است چرا که پیشینه ملی و مذهبی ما به گونه ای 
است که سنخیتی با این فرهنگ ندارد لذا خطر انحطاط 

یکباره آن بیشتر و اساسی تر است.
بدیهی است در چنین میدان عظیمی آنچه ضروری 

به نظر می رسد این است که باید جبهه ای تدارک دیده 
ش��ود تا در برابر این 
نبرد ایس��تادگی کند. 
چنانچه ب��ه فرهنگ 
و  بخ��ش  رهای��ی 
اعتقاداتی س��ازگار با 
فطرت ایمان داش��ته 
باشیم، باید به مدرسه 
و  س��ازی  فرهن��گ 
تقوی��ت و بازتولی��د 
فرهنگیمان،  مقوالت 

بپردازیم.
تهاجم فرهنگی

نظامی که کلیت فرهنگ بشری را هدف قرار داده 
نیل پس��تمن »تکنوپولی« نامیده است. البته تکنولوژی 
ب��دون اخالق هم احتماالً هم ردیف ب��ا این واژه قرار 
می گیرد. پستمن با توجه به مطالعات عمیق و طوالنی 
خود، جامعه امریکایی را اولین جامعه ای می داند که به 
نظام تکنوپولی تبدیل شده است و احتماالً در ادامه قصد 
داشته به عنوان یک مرکز و محور، سایر اقوام و مردمان را 
به سمت این فرهنگ بکشاند و برای این منظور اقدامات 
بسیاری را انجام داده است. پستمن تحولی که در فرهنگ 
و باورهای انسانها می گذرد را در هر یک از ادوار زمانی، 
پی��ش روی مخاطب قرار می دهد  و ش��رایط و علل 
هرکدام را با ظرافت خاصی تحلیل کرده و اینطور بیان 
می کند: »در امریکای قرن نوزدهم، هنوز هم انسانهای 
مذهبی و پایبند به مبانی عقیدتی وجود داشتند، گناه هنوز 
جایگاهی را در ذهن و اندیش��ه و جان انسانها دارا بود، 
اتکا به ریش��ه ها و آداب خانوادگی، احترام به سنت و 
آیین گذشتگان و حتی اعتقاد به اسطوره ها و قصص و 

سیره پیشینیان به عنوان نقطه اتکا تلقی می شد.«
پستمن در فصول مختلف این کتاب فرایند اسارت و 
زوال فرهنگ را در چنگال تکنولوژی بررسی و شناسایی 
می کند. او جامعه امریکا را اولین جامعه ای می داند که 
قربانی تکنولوژی فوق مدرن و بدون اخالق شده اس�ت. 
در ای�ن ن�ظ�ام انس��ان و اجتم�اع حکم�رانی نمی کند 
بلکه ماش��ین و کامپیوتر است که حکومت می کند و 
جامعه را اسیر توقعات و خواسته های خود می کند تا 
به این ترتیب جامعه افس��ار فرهنگ و اخالق و حتی 
معنویات خود را از دست می دهد. تکنوپولی آنطور که 
پستمن توصیف کرده نظامی است که در آن تکنولوژی 
و سرنوشت جامعه انس��انی را در دست گرفته و افراد 
را وادار ب��ه رضایت در برابر خویش می کند.در ابتدای 
کتاب نویس��نده س��خن خود را با اشاره به یک افسانه 
تاریخی آغاز می کند که مضمون کلی آن اشاره به این 
دارد که اگر اختراعی جدید وارد جامعه ای می شود تا 
به افراد ارائه شود، باید در کنار عرضه این محصول تازه 
کسانی باش��ند که مزایا و معایب آن را به افراد گوشزد 

کنند چرا که در غیر اینصورت افراد تنها با پدیده تازه ای 
می ش��وند  مواجه 
ک��ه عمیق��اً آن را 
نیاموخته ان��د ولی 
که  می کنند  خیال 
جزء دانایان نسبت 
به موضوع هستند، 
چنین  آنک��ه  حال 
به عقیده  نیس��ت. 
پستمن این نگرش 
خردمندانه  بس��یار 
است و در نگرشی 
چند جانبه به جامعه تکنیکی بس��یار مفید است. او از 
افرادی سخن می گوید که با یک چشم به توانایی های 
صنعت نگاه می کنند، حال آنکه واقعیت این است که 
تکنولوژی هم نعمت اس��ت و هم نکب��ت. او در ادامه 
اینطور نتیجه می گیرد که تکنولوژی های جدید اصاًل 
ساختار عالیق و اندیش��ه های ما را تغییر داده است و 
این مسأله ای بسیار مهم است. وی در ادامه به بررسی 
پیش��ینه ظهور تکنولوژی می پردازد. در حوالی س��ال 
1850کارخانه ها و ماش��ین آالت صنعتی به راه افتادند 
و س��پس در قرن 19 تب اخت��راع بین توده های مردم 
فراگیر شد و به این ترتیب به آرامی ابزار قدیمی جای 
خود را به ابزار آالت مدرن سپرد و سپس انقالب ابزار 
و وس��ایل ارتباط جمعی رخ داد. در ادامه نگرش تولید  
تقویت شد مبنی بر اینکه برای تضمین رشد و تکامل 
بهتر است انس��انها را نه به عنوان مخلوقات خدا بلکه 
به مثابه اجزای��ی از بازار و نوعی مصرف کننده بدانیم. 
به ای��ن ترتیب کاروان ش��تاب زده تکنوپولی به قطعه 
قطعه کردن نظام فکری سنتی پرداخت و به این ترتیب 
افزایش رفاه مادی، قدرت جبران خس��ارت های وارده 
به فرهنگ و جامعه ای که به دس��ت خود ارزش های 
خود را خدش��ه دار س��اخته، نخواهد داشت لذا از این 
زمان به بعد تکنولوژی و س��نت و فرهنگ در برابر هم 
قرار گرفتند. امپراطور بزرگ تکنوپولی این توانایی را دارد 
که به شکلی نامرئی و غیرمستقیم، سنت را بی اثر کند. 
به این ترتیب تأثیرات تکنولوژی حتی ساختار روانی و 
اجتماع��ی جامعه را هم دچار تحول می کند. نمادها و 
ارزش های یک جامعه مبتنی بر فرهنگ ابزار هم از نفوذ 
تکنول��وژی مصون نمی ماند. به این ترتیب تکنیک در 
جامعه هضم نمی شود بلکه به آن هجوم می برد تا خود 
به فرهنگی تبدیل شود. فرهنگ دستورالعمل های خود 
را از تکنولوژی می گیرد. نوعی پندار به وجود می آید 
مبنی بر اینکه تکنولوژی یکس��ره در خدمت تعالی و 
پیشرفت بشریت است. بنابراین به تدریج سیستم دفاعی 
و ایمنی مقابله با اطالعات از هم فرو می پاشد. باید یک 
نهاد اجتماعی وجود داشته باشد تا اطالعات را مهار و 
به نوعی غربال کند. اما این مسأله به طور کامل محقق 

نمی شود و یک سیستم ایمنی فرهنگ در برابر هجوم 
اطالعات تشکیل نمی شود و قویترین نهادهای کنترل 
در جامعه که مذهب و حکومت هستند، در این زمینه 
توانایی چندانی از خود نشان نمی دهند. بنابراین اکنون 
تکنولوژی ما را به جایی رسانده که معیاری نداریم تا به 
کم��ک آن بگوییم چه چیز ارزش پذیرفتن را دارد و یا 
فاقد ارزش است. با اوج گیری این سیستم اطالعات به 
مشکالت عظیمی تبدیل شده اند. اطالعات بدون داشتن 
قالب مشخص  و ارزش محتوایی خاص، دارای قابلیت 
عرضه شدند. قلمرو حاکمیت تکنوپولی سرزمینی است 
که در آن انسجام و ارتباط بین اطالعات  و جهتگیریها 
از بین رفته. جهان نامحتملی در پیش رو داریم که شبیه 
به دنیای بازیها اس��ت. هدف غایی این دنیا این اس��ت 
که خود را با تمایالت تکنولوژی هماهنگ کنیم. رشد 
جمعیت در این سیاره خاکی و مشکالت زندگی مادی 
و اجتماعی از سویی ضرورت به کارگیری تکنولوژی را 
واجب و اجتناب ناپذیر ساخته است اما اینکه ضرورت 
این استفاده چه تاوانی را به دنبال دارد، جای تأمل بسیار 
اس��ت. از خصوصیات نظام تکنوپولی این است که به 
هر نوع تکنولوژی اختیارات کافی داده و میدان فعالیت 
می دهد. لذا کلکس��یونی از ابزار مدرن و فوق مدرن با 
ش��تاب وارد جامعه می شوند و بدون هیچ گونه حد و 
مرزی به انتشار فرهنگی خاص می پردازند. تکنوپولی 
آنطور که پستمن وصف می کند نظامی است که در آن 
تکنولوژی و کامپیوتر خود را پروردگاران جامعه مدرن 
معرفی کرده اند و سرنوشت بشریت را بر دستان خود 
گرفته و به دنبال خود می کشانند. تکنولوژی و ماشین 
که قرار بود در خدمت انسان و برای سامان بخشیدن 
و تضمین زندگی بهتر و حل مش��کالت معیشتی و 
اجتماعی و بهزیس��تی جامعه قرار گیرد، اینک تبدیل 
به دیوی مخوف و بالیی مهلک ش��ده اس��ت که کل 
بشریت و فرهنگ و تمدن انسانی را تهدید می کند. 
رشد جمعیت در این سیاره خاکی و مشکالت زندگی 
مادی و اجتماعی از س��ویی ض��رورت به کارگیری 
تکنولوژی را واجب و اجتناب ناپذیر س��اخته است 
اما اینکه ضرورت این اس��تفاده چه تاوانی را به دنبال 
دارد، جای تأمل بسیار است. پستمن برخالف نقادان 
و تحلیل گرانی که خود را تنها موظف به بیان عیوب 
و کاستیها می دانند، بر آن شده تا راههایی برای نجات 
جوامع مبتال به اسارت تکنولوژی و نیز پیشنهادهایی 
برای کشورهایی که هنوز در این دام گرفتار نیامده اند، 
ارائه دهد یا چنانچه در این دام گرفتار ش��ده اند بهتر 
بدانند و بیشتر بشناسند. درک مسأله تهاجم فرهنگی 
غ��رب، بدون توجه و عنایت به این س��ازو کار نظام 
تکنوپول��ی امریکای��ی و تبع��ات آن، درکی ناقص و 
موضوع��ی مبهم می نماید. از این رو کتاب پس��تمن 
می تواند درخور توجه در روشن کردن ابعاد متفاوت 

این جبهه و این نبرد فرهنگی به شمار آید. 

به گفته رئیس کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات 
مجلس شورای اس��المی، برای اینکه وضعیت اعتیاد 
در مدارس به یک معضل تبدیل نشود دولت باید در 
الیحه بودجه سال 89 اعتبار خوبی برای این بخش در 
نظر بگیرد تا بتوان نیروی مورد نیاز برای ارائه آموزش  
و آگاه�ی های پیش��گیران�ه از اعتی�اد را به استخ�دام 

آموزش و پرورش درآورد. 
عباسپور خاطرنشان کرد: س��ونامی مواد در ایران 
زمینه را برای اعتیاد نوجوانان و جوانان فراهم می کند، 
براساس آمار ارائه شده حدود یک میلیون و 200 هزار 
نفر معتاد در کشور وجود دارد و حدود 800 هزار نفر 
ه��م به صورت تفننی مواد مخدر مصرف می کنند که 
ح��دود 2 ه��زار و 400 نفر از این جمعیت، جمعیت 

دانش آموزی است. 
وی با تأکید بر اینکه مدارس ما در معرض خطر 
ش��دید هس��تند، تصریح کرد: بدون شک بهترین راه 
برای مقابله و جلوگیری از اعتیاد در مدارس، آموزش 
دانش آموزان و خانوادها است تا از خطرات اعتیاد آگاه 

شوند. 
به گفته رئیس کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات 
مجلس، اعتباری که از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر 
به این کار اختصاص یافته برای کل آموزش و پرورش 
حدود سه میلیارد تومان است که بسیار کم است. با این 
اعتبار تنها می توان 10 درصد خانواده ها را تحت پوشش 
قرار داد لذا انجمن اولیا و مربیان با توجه به نقش مهمی 
ک��ه در این خصوص دارد، می تواند خانواده ها را آگاه 

کند تا آنها بر فرزندان  خود نظارت داشته باشند. 
به گفته عباسپور، ستاد مبارزه با مواد مخدر مهمترین 
عامل پیش��گیری از اعتیاد دانش آم��وزان در مدارس 
را آگاهی معلمان، مس��ئوالن مدارس و اولیا از طریق 
انجمن اولیا و مربی��ان و آموزش مهارت های زندگی 
به دانش آموزان عنوان می کند. بودجه س��تاد مبارزه با 
مواد مخدر محدود اس��ت، اگر چه عنوان می ش��د در 
کش��ورهای دنیا به ازای هر دانش آموز حدود 20 دالر 
در سال برای پیشگیری از اعتیاد هزینه می شود اما این 
مقدار برای دانش آموزان کشور کمتر از نیم دالر است. 
عباسپور با تأکید بر اینکه تقریباً بیش از سه سال 
است که قانون مراقبین بهداشت و انتقال آنها از وزارت 
بهداش��ت به مدارس را تصوی��ب کرده ایم، گفت: اما 
تاکنون اقدامی برای بهبود ش��اخص های بهداشتی و 
افزایش مش��اوران در مدارس صورت نگرفته و عماًل 
قانون احیای معاونت پرورشی به اجرا در نیامده است 
که این امر زمینه ساز در معرض قرار دادن نوجوانان و 
جوانان کشور در ارتباط با شیادان و سوداگران مرگ و 

فروشندگان مواد مخدر می شود. 
عباسپور گفت: بنابراین هم اکنون که هنوز الیحه 
بودجه 89 به مجلس ارائه نشده از دولت درخواست 
می کنیم که بودجه خاصی برای وضعیت س��المت و 
پیشگیری از اعتیاد در مدارس و آموزش دانش آموزان، 
معلمان و اولیا به طور خاص که حدوداً بین 40 تا 50 
میلیارد تومان هزینه الزم دارد، برای تزریق به این بخش 

در نظر بگیرد. 

فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس باید بداند 
چه رفتاری شایس��ته و در خور ش��أن مردم است 
و ش��هروندان نیز باید نحوه برخ��ورد با پلیس را 
بشناس��ند و این وظیفه س��نگینی اس��ت که برای 

رسیدن به آن باید گام های بلندی برداریم. 
به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم در 
حاشیه دوره استانداردسازی اصالح رفتار کارکنان 
در مشهد گفت: برای رسیدن به این هدف متعالی 
در دو س��ال اخیر دوره های استاندارد سازی رفتار 
کارکنان را در سرلوحه برنامه های کاری خود قرار 
داده ای��م ت��ا جایی که امروز پلی��س از نظر اعتماد 
عمومی و رضایت مندی شهروندان تا حد مطلوبی 

پیش رفته است. 
وی خاط��ر نش��ان کرد: رفت��ار قاطعانه پلیس 
تنها باید رفتار قانون شکنان و متجاوزان به حقوق 
اجتماعی را هدف قرار دهد و در این عرصه حتی 
خود افراد نیز هدف نیس��تند بلکه باید رفتارهای 

آنها باید اصالح شود. 
احم��دی مقدم با اش��اره به ح��وادث اخیر و 
حض��ور قاطعانه پلی��س در دف��اع از ارزش ها و 
تحکیم و توس��عه نظ��م و امنیت عموم��ی افزود: 
پلیس از برخورد جدی و قاطعانه با قانون شکنان 
چشم پوشی نخواهد کرد و از قدرت و توان خود 

بهره خواهد برد. 

احمدی مق��دم در ادامه از اس��تاندارد س��ازی 
بازداش��تگاه های کش��ور از ابتدای سال آینده خبر 
داد و گفت: در بخ��ش تخصیص اعتبار و بودجه 
الزم برای بازداش��تگاه ها شاهد تحوالتی خواهیم 
بود و تمام بازداش��تگاه ها به سیس��تم مونیتورینگ 
مجهز می ش��ود تا کنترل سیستماتیک و اصولی بر 

رفتار کارکنان پلیس اعمال شود. 

رئیس مرکز تحقیقات بیوش��یمی و بیوفیزیک 
دانش��گاه تهران، سهم تولید جهانی علم جمهوری 
اس��المی ایران در س��ال 2009 را ب��ه میزان یک 

درصد اعالم کرد.
 به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، دکتر 
عل��ی اکبر صب��وری که در برنام��ه گفتگوی ویژه 
خبری شبکه دوم سیما و به مناسبت شهادت استاد 
علی محمدی شرکت کرده بود، گفت: میزان تولید 
علم ایران از س��ال 1993 با 0/015 درصد، به یک 
درصد در س��ال 2009 با بی��ش از 17 هزار مقال�ه 

آی اس آی رسیده است.
وی اف��زود: این عدد نش��ان دهنده رس��یدن 
دانش��گاه ها و دوره های تحصی��الت تکمیلی ما 
به اس��تانداردهای الزم است و امروز ما می توانیم 
مدعی باش��یم که متخصصان ما هم استانداردهای 

جهانی دارند.
صب��وری تصریح کرد:  وقت��ی موتور پژوهش 
کش��ور روشن شد و با ش��تاب به جلو رفت، این 
ام��ر می تواند همه نیازهای کش��ور را تأمین کند 

و ما می توانی��م روی پای خود بایس��تیم، ثروت 
هم از علم تولید می ش��ود، این در حالی است که 
بودج��ه وزارت علوم در این س��ال 2 میلیارد دالر 
در مقایس��ه با بودجه 7/5 میلیاردی دانش��گاه فهد 
عربس��تان و 32 میلیارد دالری هارواد بوده است 
و ای��ن جز ایثار و تالش افتخار آمیز دانش��مندان 

ایرانی چیزی نیست. 

وزیر آم��وزش و پرورش از ابالغ بخش��نامه 
جدی��د ح��ق التدریس معلمان خب��ر داد و افزود: 
براس��اس این بخش��نامه نخس��تین بار فرهنگیان 
بازنشسته می توانند هفته ای 8 ساعت حق التدریس 

در مدارس داشته باشند. 
به گزارش ایس��نا،  حمیدرض��ا حاجی بابایی 
گفت: براس��اس این بخش��نامه ک��ه مطابق قانون 
مدیریت خدمات کشوری است مبلغ حق التدریس 
این معلمان معادل معلمان رس��می شاغل ساعتی 

40 هزار ریال خواهد بود. 
وی یادآور شد: با اجرای این بخشنامه معلمان 
بازنشسته با 32 س��اعت تدریس در ماه 128هزار 
تومان عالوه بر حقوق بازنشس��تگی خود دریافت 

خواهند کرد. 
حاجی بابایی یادآور ش��د: همچنین براساس 
این بخشنامه و پس از ابالغ آن به استان ها حقوق 

معلمان حق التدریس نیز افزایش می یابد. 
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد : براساس 
مصوبه مجلس 60 هزار نفر از معلمان حق التدریس 
در مدت پنج سال به استخدام آموزش و پرورش 

درمی آیند و ما این مصوبه را از سال آینده اجرایی 
خواهیم کرد. 
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شبيخون چنگيزيان عصر مدرن

با تأکید بر تخصیص اعتبار مناسب در بودجه 89 برای مبازره با اعتیاد در مدارس؛ 
عباسپور: 2 هزار و 400 دانش آموز معتاد در کشور 

وجود دارد 

فرمانده ناجا خبر داد: 
استاندارد سازی بازداشتگاه های کشور از ابتدای 

سال آینده 

افزایش سهم ایران در تولید جهانی علم  

وزیر آموزش  و پرورش: 
فراهم شدن امکان تدریس فرهنگیان بازنشسته در 

مدارس، هفته ای 8 ساعت 
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زنان سرپرست خانوار در اولویت تسهیالت مهررضا

بلوغ زودرس، دختران را پرخاشگر می کند

رئیس مرکز امور زنان و خانواده:
کارآفرینان، زنان سرپرست و بدسرپرست توانمند را 

وارد مراکز اشتغال کنند

گلخانه مننکته

آشپزخانه من

مراد از »زنان تحصیل کرده« بانوان آموزش دیده 
در مراکز آموزش��ی جدید و یا سنتی است. در این 
نوشتار، تمرکز عمده بر نقش زنان تحصیل کرده برای 
خودشان است و سپس نتیجه بحث به نقش آنان برای 
دیگران تعمیم داده می شود.نقش زنان تحصیل کرده 
در رابطه با تأس��یس و تحکیم خانواده، در فضاهای 
متف��اوت، آثار گوناگونی را به دنب��ال دارد. در اینجا 
نقش زنان تحصیل کرده در چهار مرحله ذیل مورد 
بررس��ی قرار گرفته است: 1- آغاز آشنایی 2- ابراز 
عش��ق 3- خواستگاری 4- گذار از خواستگاری تا 
ازدواج. سپس نقش زنان تحصیل کرده برای دیگران 
در حیطه های پژوهشی، آموزشی، مدیریتی مورد تأمل 
قرار گرفته است. در ادامه نقش ایشان پس از تأسیس 
خانواده بررسی شده است. در این زمینه، ابتدا نقش 
فردی آنها در تدوین برنامه خانواده، ش��یوه مواجهه 
با مسائل جدید و س��پس نقش آن ها برای دیگران 
مورد بحث واقع شده است.در نهایت با جمع بندی از 
مباحث سابق، نظام خانواده و نقش زنان تحصیل کرده 
در قالب »تئوری سیس��تمی« ترسیم و معرفی شده 
اس��ت. الزمه تحصیالت، نوعی ممارست ذهنی در 
فعالیت های فکری و بسط اطالعات و پویایی اندیشه 
است و معموالً قوایی همچون تعمیم ذهنی و استنباط 
و تحلیل و ترکیب و تفکر منطقی در اثر تحصیالت، 
بالنده و بارور می شوند. فایده دیگر تحصیالت این 
است که در س��احت ش��ناخت، راه روشنی فراراه 
اندیشه قرار می دهد و بر باورهای غلط، خط بطالن 
کش��یده، باورهای صحیح را مصفات��ر و فزاینده تر 
می کند و اعتق��ادات افراطی و تفریط��ی را تعدیل 
می کن��د. در هر حال، تحصیالت مثبت، صرف نظر 
از اینکه نوع معلومات چیس��ت و یا مربوط به چه 
رسته ای است، به ذهن و فعالیت های ذهنی و حتی 
شخصیت، بسط و توسعه می بخشد. ولی با وجود 
این رشد همه جانبه شخصیت و تعالی مثبت ادراک و 
انصاف نه تنها منوط به احراز تحصیالت عالی نیست 
بلکه تحصیالت عالی نیز همیشه و همه جا تنها عامل 
رش��د شخصیت و حقیقت و فضیلت نیست بلکه 
عامل تهذیب و تزکیه همیشه باید به عامل تعلیم و 
آموزش منضم شود تا نتیجه های مثبتی به بار آیند. 
آنچه از مفاهیم دینی استنباط می شود این است که 
تحصیالت عالی بدون عامل تقوا و وجدان اخالقی، 
حتی می تواند مخرب و ویرانگر نیز باشد. در آموزه ها 
و هنجارهای ارزشی دینی، علم بدون عمل و تعلیم 
بدون تزکیه مطرود است و از نظر نصوص قرآنی و 
روای��ی امکان وجود علمی که نه از راه تحصیالت، 
بلکه از راه تقوا و عمل حاصل می شود از مسلمات 
است. ولی در هر حال، تحصیل و تأثیرات مثبت آن 
در زمینه های گوناگون شخصیتی و رفتاری قابل انکار 
نیست.این مقاله با استدالل های منطقی و عقلی سعی 
کرده است تا پیش انگاره نقش مثبت تحصیالت در 
امر تشکیل و تحکیم خانواده را به اثبات برساند و این 
مطلب را در قالب پیش طرحی برای طرح های میدانی 

و نظری بعدی به جامعه اسالمی ارائه دهد.
اهمیت آگاهی

حسن مطلع نوشتار کالمی است از امام صادق 
علیه السالم که می فرماید: عمل کننده بدون بینش و 
بصیرت همچون رونده ای است که راه را نمی شناسد؛ 
هر چه سرعتش بیشتر باشد، از مقصد دورتر می شود.
اگر تأس��یس و تحکیم خانواده را یک کنش و فعل 
تعبیر کنیم، پیماینده این راه باید بینش و دانش الزم 
برای طی طریق داشته باشد وگرنه این کنش نه تنها 
به انجام نمی رسد بلکه از مقصود و غایت تأسیس 
خان��واده دور می افت��د. در نظام خان��واده، نقش زن 
کلیدی است و دست کم یکی از ارکان دوگانه تأسیس 
این نظام است. تحصیالت زنان در مدیریت خانواده، 
دست رس��ی به دانش الزم برای زندگی درس��ت را 

تسهیل می کند.
مراد از »زنان تحصیل کرده«

مراد از »تحصی��الت« برای زنان، اوالً داش��تن 
آگاهی و داده های جدید و عصری است.

ثانیاً با توجه به آنکه آگاهی و دانش نسبی است 
و مراتبی دارد، اطالق »تحصیل کرده« اعم از این است 
که زنان دارای مدرک دیپلم باشند و یا دارای مدرک 
در هر یک از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

دکترا.
ثالث��اً اگر جوهره تحصی��الت را دریافت علم 
و آگاه��ی در حیطه های گوناگون بدانی��م، در این 
صورت، محدوده زن��ان تحصیل کرده از حوزه های 
رس��می آموزش و پرورش و دانشگاهی فراتر رفته 
و خواهران مشغول تحصیل و تحقیق در حوزه های 

علمیه نیز ذیل پژوهش حاضر قرار می گیرند.
رابعاً مفروض این نوش��تار آن است که هر چه 
سطح تحصیلی افراد و در اینجا زنان باالتر می رود به 
خاطر انس با محیط علمی و پژوهشی، روحیه علمی 
و فرهنگ علمی در آن ها تقویت می شود و از این رو 
این گفتمان علمی در تصمیمات فرد و از جمله در 

تشکیل خانواده مؤثر می افتد.

حیطه های تحقیق
درباره نقش و مسئولیت زنان تحصیل کرده 

دس��ت کم با دو مبنا می توان ب��ه حیطه ها و حدود 
متفاوتی رسید:

1-  براساس اینکه این نقش صبغه فردی داشته 
باشد و تنها برای یک زن تحصیل کرده مورد لحاظ 
قرار گیرد و یا اینکه صبغه جمعی داشته باشد � یعنی 
اینکه زن تحصیل کرده برای خانواده های دیگر چه 
می تواند بکند � به دو حیطه می رس��یم: نقش زنان 

تحصیل کرده برای خود و یا برای دیگران.
2-  اگر مبنای زمانی نیز جدی گرفته شود، نقش 
زنان تحصیل کرده در دو مقطع کلی قابل بررس��ی 
اس��ت: اول نقش زنان تحصیل ک��رده در خانواده تا 
هن��گام ازدواج؛ دوم نقش آنها در خان��واده پس از 
تأس��یس خانواده. در این نوشتار، مبنای دوم )مبنای 
زمانی( مورد توجه اساسی قرار گرفته و عالوه بر این، 
تمرکز عمده نیز بر نقش زنان تحصیل کرده برای خود 
است و آن گاه نتیجه بحث به نقش آنان برای دیگران 

نیز تعمیم داده می شود.
نقش زنان تحصیل کرده در خانواده تا هنگام 

ازدواج
اول، برای خود

پرسش اساس��ی این قسمت از بحث آن است 
که زنان تحصیل کرده در تأسیس و تحکیم خانواده 
خود چه نقشی می توانند داشته باشند؟در یک پاسخ 
می ت��وان گفت: نقش زنان تحصیل ک��رده می تواند 
منفی یا مثبت ارزیابی ش��ود )و این نکته در س��ایر 
قس��مت های پژوهش نیز صادق اس��ت( اگر نقش 
زنان تحصیل ک��رده در جوامعی با بافت های قومی، 
قبیلگی، مردساالر محض و ضد زن مدنظر باشد که 
هیچ نقش و مسئولیتی برای جنس زنان نمی شناسند، 
زن��ان تحصیل کرده می توانن��د در آنجا نقش منفی 
داشته باشند؛ بدین معنا که به چالش با نظام موجود 
و فرهنگ حاکم بر آن خانواده ه��ا بپردازند. در این 
ص��ورت، نخبگان و حاکمان آن فرهنگ نیز با آن ها 
به چالش درمی آیند یا فرایند تأسیس خانواده دچار 
تأخیر می ش��ود و یا با فرض تأس��یس هم به خاطر 
زیربار نرفتن این زنان و معارضه مداوم، دوام خانواده 
دچار اشکال ش��ده، تحکیم آن زیر سؤال می رود و 
احتمال شکس��ت اینگونه خانواده ها بس��یار است، 
گرچه این زنان حتی در چنین جوامعی نیز می توانند 
تأثیرات تدریجی و جزئی در جهت اصالح فرهنگ 

حاکم داشته باشند.
اما نقش زنان تحصیل کرده در تأسیس خانواده در 
صورتی می تواند مثبت باشد که جامعه مورد بحث 
فرهنگ نقد و انتقاد و توس��عه و پیشرفت را آرمان 
خود قرار دهد و از هر دیدگاه سازنده، بدیع و خالقی 
استقبال کند. در چنین جوامعی، زنان تحصیل کرده در 
مقایسه با زنان غیر تحصیل کرده حرف بیشتری برای 
طرح دارند و نقش آنها هم مثبت ارزیابی می شود.در 
این نوشتار، بر نقش سازنده و مثبت زنان تحصیل کرده 
در تشکیل و تحکیم خانواده تأکید می شود. نقش زنان 
تحصیل کرده قبل از ازدواج تا زمان تأسیس خانواده 

در مراحل ذیل قابل بررسی است:
الف- آغاز آشنایی:

آشنایی به بهانه زندگی مش��ترک، از دو طریق 
ممکن است:

اول مس��تقیم: در این ش��یوه، دو فرد برحسب 
تصادف، تجربه مش��ترک کاری، س��ابقه تحصیلی 
مشترک و مانند آن با هم آشنا شده، در مسیر ازدواج 

قرار می گیرند.
دوم غیرمستقیم: در این شیوه، دیگران که از دختر 
و یا پس��ر اطالعاتی دارند، واسطه شده، دو جوان را 
به قصد زندگی مشترک با هم آشنا می کنند.در هر دو 
شیوه، تحصیالت این امکان را به زنان می دهد که در 
ظواهر مخاطب متوقف نش��ده و به الفاظ و کلمات 
مطرح شده بسنده نکنند و هر چه سطح تحصیالت 
باالتر رود، یک دختر بیشتر این قابلیت را پیدا می کند 
ک��ه از ظواهر عبور کرده، چهره واقعی تر مخاطبش 
را بشناس��د و از روی گفته ه��ای او به ناگفته هایش 
پی ببرد.دختر تحصیل ک��رده چون برای علم ارزش 
قائل اس��ت و نیز تأثیرات تالش س��نجیده و متکی 
ب��ه اطالعات و داده را نس��بت به اقدامات جاهالنه 
می داند، از منابع پژوهش��ی که در روابط اجتماعی 
به او توانایی ه��ای الزم را می دهد، بهره می برد و به 

خصوص از دانش روانشناسی و علوم مربوط به آن 
)روانشناسی اجتماعی، روانشناسی ارتباطات و... ( 
حداکثر بهره را می برد. اینجاست که تحصیالت نقش 
سازنده ای در معارفه و درک قرابت ها و تمایزات دارد 
و ممکن است دختر در همان آشنایی اولیه، بالفاصله 
به نکاتی از مخاطب برس��د که او را برای تأسیس و 
تشکیل خانواده مناسب تشخیص ندهد. حال آنکه زن 

غیرتحصیل کرده چنین توانایی ها و امکاناتی ندارد.
ب ابراز عشق :

معموالً گفته می ش��ود که »عش��ق« ب��ا »علم« 
نمی سازد. عاش��ق چشمانش درس��ت نمی بیند و 
آگاهی های عاشقانه چندان قابل اعتماد نیستند. در این 
صورت، تحصیل کرده بودن یا نبودن قبل از تأسیس 
زندگی، چندان نقش مثبتی نخواهد داش��ت.اما اگر 
مسیر تأسیس خانواده از عشق بگذرد )که مطلوب نیز 
همین است( می توان نقش تحصیل و دانش را در قبل 
از تأسیس خانواده توجیه کرد؛ با این مبنا که جایگاه 
علم و دانش نسبت به عشق، در دو مقام قابل فرض 

است: اول علم قبل از آن، دوم علم بعد از آن.
در عل��م قبل از عش��ق، چون دل آزاد اس��ت 
و احساس��ات غیرفع��ال و عقل فرص��ت تجزیه و 
تحلیل دارد، نظریه ها و داده های علمی در شناخت 
مخاطب مفید می افتند و این نکته که عاشق درست 
نمی بیند، مطلب حقی اس��ت ولی مربوط به علم و 
شناخت پس از عشق است که چون دل اسیر است 
و بر ابعاد وجودی ف��رد حکومت می کند، فرصت 
شناسایی، بازشناس��ی و تجزیه و تحلیل درست را 
نمی دهد و اینجاس��ت که نه تنها علم قابل اعتمادی 
حاصل نمی شود بلکه به خاطر محبت مفرط، حتی 
ممکن اس��ت نواقص مخاطب را که برای زندگی 
برگزیده اس��ت نبیند بلکه آن ضعف ها را نیز قوت 
بپندارد.حاصل آنکه تحصیالت زنان پیش از عشق، 
چراغی اس��ت که در گزینش فرد و دیدن ویژگی ها 
و خصوصیات و ادراک درس��ت تر او نسبت به فرد 

غیرتحصیل کرده، نقش جدی و سازنده ای دارد.
ج- خواستگاری:

در فرهنگ ایرانی، تعامل رسمی تر دو فرد برای 
ازدواج، با مراس��م خواستگاری و پاسخ مثبت به آن 
آغاز می شود. اما فقدان علم و تحصیل برای دختر، 

ممکن است مستلزم پیامدهای ذیل باشد:
اول آنکه به خاطر جه��ل و فقر داده ها، اعتماد 
به نفس الزم برای اظهار نظر، بررس��ی و تحقیق و 
تصمیم گیری نهایی نداش��ته باشد و این نقش را به 
دیگران و از جمله اعضای خانواده واگذارد چنان که 
در بس��یاری از خانواده های سنتی، این تمایل وجود 
دارد که س��هم جدی و مرکزی برای درخواست و 

انتخاب دختران قائل نباشند.
دوم آنکه فقدان تحصیالت، روحیه علم گرایی و 
تخصص محوری را نفی می کند و از این رو یک دختر 
درک درستی از مشاوره و کارشناسی ندارد و تصمیم 
او کورکورانه و یا با داده هایی اندک و احیاناً مخدوش 
اس��ت و گاهی این پیامدها موجبات آس��یب ها و 

آفت هایی برای بنیان ازدواج می شوند.
سوم آنکه بی سوادی قدرت استنباط و تجزیه و 
تحلی��ل داده ها را نیز از فرد می گیرد و حال آنکه زن 
تحصیل کرده، هم از اعمال نظر بی جای دیگران در 
سرنوشتش جلوگیری می کند و هم این عالقه را دارد 
که داده های الزم را از مراجع معتبر بگیرد و هم آنها 
را در آموزش و پژوهش، تمرین و استنباط و تجزیه 
و تحلیل اعمال کند و از ای��ن رو می تواند داده های 
دیگران را جمع بندی کرده و به تأسیسی مناسب اقدام 
کند.دختر تحصیل کرده تا آنجا اطالعات دارد که یک 
پاس��خ مثبت او افق و آینده او را رقم می زند و باید 
عمری پای ی��ک اظهارنظر و یک انتخاب بماند. از 
این رو دقت الزم را در این گزینش به خرج می دهد 
و حتی ممکن اس��ت به خواستگاران جدی اش هم 

»نه« بگوید.
د- گذار از خواستگاری تا ازدواج:

در سنت متداول، دختران پس از مراسم خواستگاری، 
آنان  از  برخی  که  دارند  فرصت  ازدواج  زمان  تا 
این ایام را بدون عقد و برخی که متشرعند با عقد 
سپری می کنند. اینکه از این فرصت به دست آمده 
چه بهره ای می توان برد و چه توشه هایی می توان 
ذخیره کرد، پرسشی است که علی القاعده هر کس 
نور علمی بیشتر و تحصیالت عالی تری داشته باشد، 
برگیرد.  آن  از  مناسب تری  دستاوردهای  می تواند 
داده های به دست آمده نیز برای زندگی بسیار مغتنم 
هستند زیرا دو فردی که از دو خانواده و دو محیط 
فرهنگی و اجتماعی، قرار است به یک نهاد مشترک 
به نام »خانواده« تبدیل شوند، به خاطر وجود »تفاوت 
فردی« و اختالفات جسمی، عقلی و قلبی در این 
مظان قرار دارند که همدیگر را درک نکنند و با در 
کنار هم قرار گرفتن رسمی، تفاوت ها به تعارض ها 
تبدیل شوند و این نهاد مقدس را به جای محیط 
آرامش و محبت، به محیط پریشانی و دشمنی تبدیل 
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مش��اور وزیر کشور با اش��اره به نرخ 16 
درصدی اش��تغال زنان در کشور گفت: دولت 
و کمیسیون اجتماعی مجلس با هدف استفاده 
صحیح از اوقات فراغت و بروز استعدادهای 
زن��ان طرح توس��عه مش��اغل خانگ��ی را در 
دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. به گزارش 
خبرگ��زاری زنان ای��ران، معصومه صادقی در 
حاش��یه بازدید یکی از مرکزه��ای کارآفرینی 
نمونه زنان در اس��تان اه��واز عنوان کرد: زنان 
می توانند در کنار وظیفه همس��ر و مادر بودن 
در اوق��ات فراغت خود یک فعالیت اقتصادی 
برای کمک به بهبود وضعیت خانواده داش��ته 
باش��ند. وی اف��زود: بر اس��اس بررس��ی های 
صورت گرفته نظر مس��اعد و مثبتی در زمینه 
توسعه اشتغال خانگی در کشور وجود دارد به 
طوری که این موضوع در سال گذشته مطرح 
ش��د و به دلیل محدود بودن ظرفیت اش��تغال  
موجود برای زنان در بیرون از خانه و نداشتن 
امکانات و تسهیالت مناسب از اهمیت باالیی 

برخوردار بوده است.
صادقی تصریح ک��رد: وزارت کار و امور 
اجتماع��ی، مجلس و هی��أت دولت در جهت 
ایج��اد زمینه و تأمین تس��هیالت ب��رای افراد 
متقاضی مش��اغل خانگی در تالش هستند که 
امیدواریم از س��ال آینده شاهد اجرایی شدن 

این موضوع باشیم.
وی با بیان اینکه فراهم کردن تس��هیالت 
برای مش��اغل خانگی در دس��تور کار دولت 
قرار گرفته اس��ت، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
ب��ا فراهم ش��دن این تس��هیالت و زمینه های 
اش��تغال خانگ��ی ب��رای زنان ش��اهد حضور 
فعال آنها باشیم. به گزارش ایونا مشاور وزیر 

کشور بیان کرد: باید به جای نرخ بیکاری نرخ 
مشارکت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان 
م��ورد توجه قرار گیرد، زیرا بس��یاری از زنان 
در بعضی از مش��اغل تمایل به حضور ندارند 
یا امکان حضور آنها به هیچ وجه وجود ندارد. 
وی ادام��ه داد: بنابراین الزم اس��ت در زمینه 
تعیین شاخص بیکاری زنان، تعداد زنان فعال 
و شاغل در خانه  را مجزا کرد. زنان شاغل در 
خانه به ازای هر فعالیت خود، به میزان باالیی 
در نرخ تولید ناخالص ملی کش��ور تأثیرگذار 

هستند و سهم بسزایی ایفا می کنند.
صادق��ی ی��ادآور ش��د: موض��وع ایجاد 
بازارچه های خود اشتغال در جریان سفرهای 
اس��تانی و با هم��کاری دس��تگاه های مرتبط 
همچون سازمان میراث فرهنگی و وزارت کار 
و امور اجتماعی و تعاون در دس��تور کار قرار 
دارد البته در این طرح زنان سرپرست خانوار 
یا خانواده های زن سرپرست در اولویت قرار 

خواهند داشت.
وی افزود: زنانی که توانایی اشتغال دارند 
می توانند در طرح بازارچه های خود اش��تغالی 
شرکت داشته باشند و زنانی که توانمند نبوده 
نی��ز می توانند از طریق دس��تگاه های حمایتی 
همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی مورد 

حمایت قرار گیرند.
صادقی خاطرنش��ان کرد: توسعه نشاط و 
ش��ادابی زنان، تحکیم بنی��ان خانواده، تقویت 
و تعمی��ق باوره��ای دینی و توانمندس��ازی 
زنان چهار محوری هس��تند ک��ه در کارگروه 
تخصص��ی بانوان و خان��واده اس��تان مطرح 
خواهند شد، امیدواریم اعتبارات خوبی برای 

این چهار محور جذب شود. 

به گزارش خبرگزاری زنان ایران، محققان 
می گویند؛ دخترانی که زودتر بالغ می شوند به 
می��زان قابل توجهی پرخاش��گرتر از دخترانی 

هستند که دیرتر به سن بلوغ می رسند.
ب��ه گفت��ه محقق��ان دانش��گاه کویینزلند 
در اس��ترالیا که این تحقی��ق را انجام داده اند، 
دختران��ی که پیش از س��ن 12 س��الگی بالغ 
می ش��وند بیش��تر اقدام به دزدی، درگیری و 

حتی مصرف مواد مخدر می کنند.
ای��ن پژوه��ش همچنین نش��ان داد هیچ 
تفاوت فاحش��ی بی��ن پرخاش��گری دختران 
و پس��ران در زمانی که در س��ن بلوغ یکسان 

باشند، وجود ندارد.

ای��ن یافته حاصل یک تحقیق گس��ترده و 
بزرگ است که طی آن بیش از 8 هزار مادر و 
فرزندان آنها طی دوره 21 ساله مورد بررسی و 
مطالعه قرار گرفتند. البته محققان تأکید کردند: 
دالیلی که زمینه س��از این گرایش��ات هستند، 
فراگی��ر نیس��ت و همچنین هنوز مش��خص 
نیست آیا این ویژگی های شخصیتی می توانند 

باعث بلوغ زودرس شوند؟
محققان می گویند: این یافته ها ممکن است 
توجی��ه کند که چرا دختران ب��ه طور فزاینده 
در رفتاره��ای ض��د اجتماع��ی مانند مصرف 
الکل، س��یگار، مواد مخ��در و حتی رفتارهای 

زورگویانه و قلدری کردن حضور دارند. 

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا با اشاره 
به اینک��ه پرداخت وام اش��تغال این صندوق 
با س��رعت بیش��تری ادامه می یاب��د گفت: با 
حمایت وی��ژه، زنان سرپرس��ت خانوار و یا 
بدسرپرس��ت در اولویت دریافت تس��هیالت 

این صندوق هستند.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، سید محمد 
کریمی افزود: از ابتدای امس��ال تاکنون، چهار 
ه��زار و 800 میلیارد ریال وام برای ایجاد 70 
هزار شغل پرداخت شده که 510 میلیارد ریال 

آن برای زنان سرپرست خانوار بوده است.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه از آغ��از به کار 
صن��دوق مه��ر امام رض��ا تاکن��ون، 10 هزار 
میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال خرد پرداخت 
ش��ده اس��ت، گفت: 1500 میلی��ارد ریال این 
مبلغ به زنان سرپرست خانوار برای ایجاد 33 
هزار شغل پرداخت شد. کریمی افزود: تاکنون 
صندوق مهر رضا در مجموع 170 هزار شغل 
خرد ایجاد کرده که 100 هزار شغل آن شهری 

و 70 هزار شغل آن روستایی است.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا تسهیالت 
ای��ن صندوق را صددرصد قرض الحس��نه با 
کارم��زد چه��ار درصد دانس��ت و گفت: هم 
اکنون تس��هیالت در س��ه بخش تا 50 میلیون 

ریال برای مشاغل خانگی،100 تا 150 میلیون 
ریال برای خوداشتغالی و تا 300 میلیون ریال 

برای اشتغال کارفرمایی پرداخت می شود.
وی اف��زود: ب��رای مش��اغل خانگی فقط 
یک کارمند رس��می ی��ا دو کارمند قراردادی، 
خود اشتغالی دو کارمند رسمی یا یک کارمند 
رس��می و یک کاس��ب به عنوان ضامن کافی 
است و برای مشاغل کارفرمایی سند ملک به 
عنوان وثیقه دریافت می ش��ود. کریمی گفت: 
در مشاغل روستاییان ضامن با معرفی شورای 
اسالمی روستا نیز قابل قبول است. وی افزود: 
شرایط عمومی دریافت تسهیالت اشتغال برای 
متقاضیان، فاقد کس��ب و کار بودن، داشتن دو 
سال س��ابقه کار در یک حرفه، داشتن مدرک 
تحصیل��ی مرتبط یا مدرک فنی حرفه ای و یا 
کار و دانش، ارائه طرح متناس��ب با کس��ب و 
کار و مشخص بودن وضع نظام وظیفه است.

مدیرعامل صندوق مه��ر امام رضا گفت: 
زن��ان ش��وهر از دس��ت داده و ی��ا زنانی که 
شوهرانش��ان از کارافت��اده هس��تند و زن��ان 
خ��ود سرپرس��ت که پ��در آن��ان از کارافتاده 
و یا پدرش��ان ف��وت کرده اس��ت، می توانند 
از تس��هیالت اش��تغال صندوق مهر امام رضا 

استفاده کنند.

مش��اور رئیس جمه��وری و رئیس مرکز 
ام��ور زنان و خانواده گف��ت: مرکز امور زنان 
ریاس��ت جمه��وری در جهت ت��الش برای 
محرومیت زدایی زنان کارآفرین و فراهم کردن 
امکانات اش��تغال برای زنان بدسرپرست و با 

سرپرست خانوار فعالیت می کند.
به گ��زارش خبرگزاری زنان ای��ران، مریم 
مجتهد زاده در حاش��یه بازدید یکی از مرکزهای 
کارآفرینی نمونه زنان اس��تان خوزستان عنوان 
ک��رد: از ای��ن کارآفرین��ان انتظار داری��م زنان 
سرپرست خانوار و بدسرپرست توانمند را وارد 

مراکز اشتغال کرده و جذب بازار کار کنند.
وی تصریح کرد: فراهم کردن زمینه اشتغال 
برای زنان مح��روم جامعه یکی از اهداف کالن 
مرک��ز امور زن��ان و خانواده اس��ت. امیدواریم 
این زنان با یافتن راهکارهای مناس��ب بتوانند با 
شیوه های راحت و آسانی مشغول به کار شوند.

مجتهدزاده بیان کرد: در جریان س��فرهای 
رئیس جمهوری و هیأت دولت به استان هایی 
همچون ش��یراز و خوزس��تان متوجه ش��دیم 
بس��یاری از زنان ش��اغل در زمین��ه دریافت 
تسهیالت، نوع اشتغال و ضمانت وام های خود 
با مشکل رو به رو هس��تند. مرکز امور بانوان 
موظف اس��ت برای حل موانع قانونی اشتغال 
اق��دام کند تا هم��ه زنان توانمند سرپرس��ت 
خانوار و بدسرپرست وارد حوزه های اشتغال 

شوند.
مش��اور رئیس جمه��وری و رئیس مرکز 
امور زنان ریاس��ت جمهوری خاطرنشان کرد: 
برنامه های حمایتی این مرکز بیشتر در راستای 
شناسایی آسیب ها و مشکالت سد راه اشتغال 
زنان اس��ت. همچنین در تالش هس��تیم برای 
محرومیت زدایی زن��ان برنامه ریزی مدونی را 

انجام دهیم. 

  مشاور وزیر کشور خبرداد:
طرح توسعه مشاغل خانگی در دستور کار مجلس و 

دولت قرار دارد

زنان، بیشترین تماس گیرندگان سامانه مشاوره اعتیاد هستند

براس��اس آم��ار س��امانه خط ملی 
مشاروه اعتیاد، در آذر ماه امسال 34 هزار 
و 549 نفر با این س��امانه تماس گرفتند 
ک��ه زنان با 70 درصد بیش��ترین تماس 

گیرندگان بودند.
به گزارش خبرگ��زاری زنان ایران، 
براس��اس این آم��ار، 30 درصد تماس 
گیرندگان را مردان تش��کیل داده اند در 
حال��ی که میزان تماس زنان نس��بت به 
آب��ان ماه امس��ال 14/99 درصد افزایش 
یافته اس��ت. براس��اس این گزارش، در 
آذر ماه امسال، صدا و سیما )56 درصد(، 
دوستان)13/9 درصد(، پلیس110 )3/13 
درصد(، خ��ط 118 )7 درصد(، صدای 

مشاور خط 148)5/7 درصد(، اینترنت 
)1 درص��د( و روزنامه )دو دهم درصد( 
به ترتیب از عوامل مؤثر در آشنایی مردم 
نسبت این س��امانه بوده اند. این گزارش 
حاکی اس��ت، درخواست معرفی مراکز 
درمانی، تمایل به کسب آگاهی در مورد 
شیوه کمک به فرد معتاد از طرف والدین، 
همسر و سایر وابستگان و تمایل اطرافیان 
به ترک فرد معتاد، مش��اوره برای نحوه 
درمان، درخواس��ت راهنمایی در مورد 
نش��انه ها و عوارض م��واد مصرفی به 
خصوص مواد مصرفی جدید، مشاوره 
برای پیش��گیری و تقاض��ای کمک در 
خصوص مس��ائلی همچون دستگیری 

ف��رد معت��اد در خانواده و درخواس��ت 
درمان وی، به ترتیب از جمله سؤاالت 

شایع تماس گیرندگان بود. این گزارش 
حاکی است، بیشترین تماس ها در روز به 
ترتیب در ساعات 8 تا 10، 10 تا 12 و14 
تا 16 بوده و حدود 5/7 تکراری و جهت 
دریافت اطالعات بیشتر و روند مشاوره 
بوده است، همچنین میانگین زمان انتظار 
جهت پاس��خگویی، کمتر از 12 ثانیه و 
میانگین زمان مشاوره با توجه به موارد 
ارجاع بین 2 تا 5 دقیقه بود. براساس این 
گزارش، بیشترین تماس ها به ترتیب از 
استان های کرمان، فارس، یزد، اصفهان و 
مرکزی و کمترین تماس ها از استان های 
گلس��تان، ایالم، آذربایجان، کردستان و 

کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

ای��ن گزارش می افزاید: بیش��ترین 
تماس ه��ا در این ماه با توجه به س��طح 
جمعیت، مربوط به اس��تان تهران است 
که 73/3 درصد مجموع تماس ها را در 
بر گرفته و بیش��ترین تماس ها از تهران 
مربوط به شرق تهران، کرج و اسالم شهر 
و کمترین تماس ها از این استان مربوط 
به شهرستان های ساوجبالغ و فیروزکوه 

بوده است.
این گزارش حاکی است، بیشترین 
مواد مصرفی براس��اس فرم های تکمیل 
شده و اعالم تماس گیرندگان به ترتیب 
شیشه )33 درصد(، تریاک )29 درصد( 

و کراک )23 درصد( بوده است.

بگونیا ببری

نام فارسی: بگونیا ببری
Begoniaceae Figer :نام علمی

Begoniaceae :نام تیره
Tiger begonia :نام انگلیسی

خصوصیات: همیشه سبز، برگها قهوه ای با لکه های 
سبز شبیه پوست ببر و رگبرگهای مشخص با دمبرگهای 
طویل، برگهای حاشیه دار با کرکهای بسیار ظریف است 
و گیاه مناسب کاشت گروهی و سبدهای آویزان است. 
زیبایی این گیاه به خاطر برگهای زیبایش است بنابراین 
گلهای زرد و ریز بگونیا را که جنبه تزئینی ندارد حذف 

کرده تا تمام انرژی گیاه متوجه تولید برگها شود.
نور: نور طبیعی کنار پنجره و از تابش مستقیم آفتاب 

دور نگهدارید.
ــا: زمس��تان)حداقل 13 درجه( و در تابس��تان  دم

)حداکثر 20 درجه(
آبیاری: تابس��تان هفته ای 2 بار و در زمستان هر 

10 روز 1 بار
نباید آب روی برگها بریزد.

غبارپاشی: تابس��ان هر 4 روز 1 بار و از 10 درجه 
پایین تر غبار پاشی نکنید. به خاطر قارچ بوتری تیس 

رطوبت پسند است.
خاک: ترکیبی از شن دانه ریز و کمپوست و خاک 
برگ و یا ترکیبی از تورب خاک برگ نرم و ماس��ه به 

نسبت مساوی و دوستدار خاک قلیایی است.
کوددهی: 1 گرم در لیتر هر 2 هفته 1 بار با کودهای 

جامد محلول در آب از فروردین تا آبان ماه
ازدیاد: در بهار از تقس��یم بوته و ریش��ه دار کردن 

قلمه
دو روز اول آبیاری نکنید تا ریش��ه ها قوی شود. 
کاش��ت بذر در اوایل بهار در دمای 16 درجه در خاک 
باغچه و خاک برگ پوسیده و ماسه به نسبت یک سوم 
و بعد از ریختن بذرها روی آنها مواد آلی مانند خاکبرگ 

یا تورب می ریزیم.
ــان: برگه��ا ریز و رن��گ پریده،  ــوارض و درم ع
ساقه ها دراز و ضعیف که در اثر ناکافی بودن نور است. 
برگها در زمس��تان می ریزد که در اثر سردی هوا است. 
برگهای جدید ریز هستند که در اثر کمبود تغذیه است. 
برگها لوله ای و چین خورده اند که در اثر گرمای زیاد 
هواست. لکه قهوه ای در برگها در اثر مواد براق کننده 

است. افتادگی برگها در اثر گاز آشپزخانه است.
نکته: گلدان کوچک را بر بزرگ ترجیح می دهد 
و در صورت متراکم ش��دن ریشه ها گلدان را تعویض 
کنید و مراقب برگهای ظریف گیاه باشید. هنگام تمیز 
کردن برگها چون برگها به مالش حساس هستند، با برس 
مخصوص و نرم آنها را تمیز کنید و از مواد براق کننده 
و مالش با پارچه بپرهیزید. گیاه را در معرض هوای سرد 

و خشک قرار ندهید. 

این غذای ایتالیایی بسیار خوشمره را در منزل تهیه 
کنید و از آن لذت ببرید!

1 - یک عدد پیاز خرد شده
2 - قارچ خرد شده به میزان دلخواه

3 - کدوی خرد شده به میزان دلخواه
4 - دانه ذرت به میزان دلخواه

5 - خرده نان
6 – پنج عدد تخم مرغ زده شده

7 - پنیر پیتزا
8 - نمک و فلفل

طرز تهیه:
1 - پیاز، کدو و قارچ را با هم کمی در  روغن  تفت 

 دهید و ذرت به آن اضافه کنید.
2 - مواد تفت داده ش��ده را به تخم مرغ های زده 
 شده، پنیر، فلفل، نمک و خرده نان  اضافه کنید.  مایه  به 

دست آماده باید غلیظ باشد.
3 - م��واد را در ماهیتابه حاوی ک��ره بریزید و دو 

طرف را مانند کوکو تفت دهید.

وقتی خانم خونه تحصيالت عاليه دارند )قسمت اول( 

املت ایتالیایی
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پیروزی در چنگال شاهین
مس در کوره سرد ذوب آهن

 تايتانيک ما آبی است

فرهنگیان ورزشکار برتر ناحیه دو شهرکرد 
معرفی شدند

مایلی کهن:  
سپاهان قهرمان لیگ برتر می شود

درگیری هواداران استقالل و تراکتورسازی مقابل 
پایانه غرب تهران

علوی جایزه بهترین تکواندوکار هلند را گرفت

تداوم درخشش تکواندوکاران فوالد ماهان سپاهان
زاویه

ورزش استان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/10/22

شماره: 642/88 ش39
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

در خصوص پرونده کالسه 642/88 خواهان حسین آرین دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به احداث دیوار تخریب 
شده و جمع آوری آسفالت ریخته شده در عرصه منزل خواهان به طرفیت علی اصغر شفیعی کمال آبادی تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 88/12/19 ساعت 4 بعداز ظهر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران، مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را خذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

14747/م الف
شورای حل اختالف شماره 39 اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 464/88  

شماره دادنامه: 88/9/30-594
مرجع رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: فرامرز محمدرضائی آدرس: اصفهان – بلوار کش�اورز – س�ه راه سیمی�ن – بن بست ونه�ری – انته�ای 
بن بست منزل محمدرضائی 

خوانده: فرحناز امینی آدرس: مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک به شماره 254462 مورخ 88/5/21 

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رأی می نماید: 

»رأی قاضی شورا«
دعوی: فرامرز محمدرضائی

به طرفیت: فرحناز امینی
به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک شماره 254462-88/5/20 عهده بانک کشاورزی شعبه بوستان 
سعدی به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر 
شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. 14670/ م الف
شورای حل اختالف  شماره 17 اصفهان

آگهی احضار 
تاریخ: 88/10/16
شماره: 881014

چون آقای محمدحسین ضیائی و غیره شکایتی علیه آقای غالمرضا تیموری و غیره مبنی بر سرقت مطرح نموده که 
پرونده آن به کالسه 881014 ک 109 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 88/11/27 ساعت 10/5 صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 14710/ م الف 
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار 
تاریخ: 88/10/15
شماره: 870667

چون آقای عباس جاللی ریگی با وکالت سیامک بهزاد شکایتی علیه آقایان 1- حمیدرضا داوودی مبارکه و 2- پیام 
جهانبخش مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 870667 ک 109 این دادگاه ثبت، وقت 

رسیدگی برای روز 88/11/27 ساعت 8/5 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.14708/ م الف 
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

آگهی احضار 
تاریخ: 88/10/16 
شماره: 880851 

چون آقای مهرداد پرورش شکایتی علیه آقای رسول صانعی فرزند غالمرضا مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که 
پرونده آن به کالسه 880851 ک 109 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 88/11/27 ساعت 9/5 صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.14709/ م الف 
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/10/23
شماره: 88/ 382-35 ح ش 

در خصوص پرونده کالسه 382/88 خواهان محمدرضا اشراقی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک  به طرفیت 
غالمرضا سعیدیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/1/25 ساعت 3/30 بعدازظهر 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در  خوراسگان – انتهای خیابان مسجد علی روبروی مرکز پیام نور خوراسگان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.14804/ م الف 
مدیر دفتر شعبه 35 شورای حل اختالف 

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/10/24
شماره: 190102/83 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای حسین شاهرضایی فرزند احمد کالسه پرونده : 190102/83 ک 27 شاکی خانم 
نجمه انصاری طادی فرزند صفرعلی شکایتی مبنی بر ترک انفاق تسلیم شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان نموده که بنا به اظهارات شاکی مشتکی عنه مجهول الم�ک�ان م�ی باشد. فل�ذا به موجب ماده 115 آ. د.ک 
وقت رسیدگی مورخ 88/12/4 ساعت 10 صبح تعیین تا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار چاپ و 
منتشر و به نامبرده فوق بدینوسیله ابالغ می گردد جهت رسیدگی در موعد مقرر به مجتمع شماره 3 دادسرای عمومی 

و انقالب واقع در خیابان جابر انصاری مراجعه نماید. 14816/ م الف
دفتر دادیاری شعبه 39 دادسرای عمومی و انقالب  اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/10/22
شماره: 88/ 440 ش/ 8

در خصوص پرونده کالسه 440/88 ش/ 8 خواهان آقای صدراله فرجی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 299337 عهده بانک صادرات به طرفیت فرشاد روحانی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای مورخ 88/12/23 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
14625/ م الف

دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 8 اصفهان

کاوه کاویانپ��ور- مرفاوی همچنان روی نوار 
ناکام��ی گام بر م��ی دارد و هفته ب��ه هفته امتیاز 
از دس��ت می دهد، صمد مرف��اوی در فصلی که 
اس��تقالل در ش��کل مدیریت و کادر بازیکنانش 
یکی از ب��ا ثبات ترین فصل ها را تجربه می کرد 
و مجموع��ه عواملی ک��ه می تواند هر مربی را به 
موفقیت برس��اند را با هم داش��ت، ناخدایی دریا 
گم کرده اس��ت که کش��تی بزرگ  استقالل را با 
خ��ود غرق می کند. تایتانیک  با ش��کوه  آبی در 
ابت��دای فصل ضمن حفظ بازیکنان با ارزش��ش، 
س��تاره هایی خرید که پشتوانه ای برای نیمکتش 
باشند، آقای گل  سابق به تیم بازگشت و رحمتی، 
محم��دی، س��ید صالحی و عم��ران زاده هر یک 
بازیکنانی تأثیرگذار در باش��گاه قبلی شان بودند. 
روته مولر به همراه یک بدنس��از آلمانی، اردوی 
پیش فصل ترکیه... اس��تقالل برای قهرمانی آماده 
بود...اما ن��ه ! تایتانیک  آبی راهش را در نیمه راه 

گم کرد...
 اس��تقالل مرفاوی تا به این هفت��ه از 69 امتیاز 
ممکن، 35 امتیاز را دور انداخته و این یعنی نیم  بیشتر 
از امتیازه��ا، صمد مرفاوی هر هفت��ه وعده پیروزی 

می دهد و تیمش هر هفته امتیاز دور می ریزد.
 او تازگی ها در پی ش��ایعه استعفایش گفته: 
می مانم و اس��تقالل را می سازم ! و انگار یادش 
رفته او مدتها اس��ت برای ساختن استقالل زمان 
هدر داده، مرفاوی هرگز نتوانست پس از شکست  
خانگی برابر اس��تقالل اهواز اعتماد به نفس را به 
تیمش بازگردان��د و رفته رفته خود نیز در کالف 
سردرگمی که با بحران  شکست در تیمش تنیدن 

گرفت گم ش��د و راهی برای بازگش��ت به مسیر 
درست را با فرافکنی هایش تاخت زد.

 فصل��ی ک��ه می توانس��ت رویایی باش��د با 
تصمیم��ات و تمرین��ات و لجاج��ت های��ش به 
ی��ک فصل  تراژی��ک برای هواداران بدل گش��ته 
و او هن��وز در اس��تقالل به آزم��ون و خطا کردن 
می پردازد. باید پذیرفت که استقالل با عبدالصمد 
مرفاوی به بن بس��ت خورده. پروژه ساختن یک 
مرب��ی جوان و قابل اتکا و البته س��الم به خودی 
خود یک ایده صحیح از س��وی مدیریت بود اما 
انتخاب اشتباه و یک سرمایه گذاری نامناسب، به 
از دس��ت رفتن یک فصل که می توانست خوب 

باشد انجامید.
 مرفاوی باید به این س��ؤال پاسخ دهد که تا 
به ک��ی می توان عدم نتیجه گی��ری را به داوری 
و اش��تباهات فردی و دس��ت های پشت پرده و 

هواداران و... مربوط س��اخت ؟ اس��تقالل اعتماد 
به نفس��ش را گم کرده و این را می توان از بازی  
تک ت��ک بازیکنان��ش دریافت، طال��ب لو دیگر 
آن دروازه بان مطمئن نیس��ت و خ��ط دفاعی به 
آس��انی آب  خ��وردن از هم می پاش��د، کاظمی 
دیگر هم��ان بهترین هافبک دفاعی لیگ نیس��ت 
و س��یاوش با همه جنگندگ��ی اش در بازی برابر 
تراکتور همچنان در آتش می س��وزد و آرشی که 
می توانس��ت و می تواند آقای گلی اش را تکرار 
کند نیز روحیه اش را دست داده و مرفاوی هرگز 
نتوانست روحیه از دست رفته تیمش را احیا کند، 
اتفاقی که شاید باید پیشتر می افتاد در راه است، 
ش��اید اصطالح »شوک دادن« دیگر برای قهرمانی 
دیر باشد، اما یادمان نرود استقالل عازم آسیا است 
و به روحی تازه و ایده هایی تازه نیاز دارد، برای 
عب��ور از این بحران ادام��ه دار عدم نتیجه گیری، 
بازک��ردن پنجره ها و هوای تازه ش��اید تایتانیک  

استقالل را به ساحلی امن برساند.
آنچه پیدا اس��ت بن بس��ت و پایان کار صمد 
مرفاوی در اس��تقالل را نش��انمان می دهد طعنه 
آمیز اس��ت که رجوع به خاطرات نه چندان دور 
مصاحبه ه��ای نیش دار آق��ای مرفاوی را یادآور 
می کن��د، آن هنگام که توس��ط ناص��ر حجازی 
س��رمربی وقت استقالل برکنار شده بود. مرفاوی 
گفته بود: س��ر مربی بودن به عین��ک آفتابی زدن 
و بارانی شیک پوشیدن نیس��ت! و بازی روزگار 
گوین��ده این جمالت را در جایی نش��انده که از 
س��رمربیگری نه نتیجه ای برای دف��اع دارد و نه 

دست  کم ظاهر جذابی! 

هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال 
ایران، جام خلیج فارس، با برگزاری 3 دیدار روز 

شنبه به پایان رسید.
در این رقابتها شاهین بوشهر با نتیجه پرگل 4 

بر یک تیم مدعی علی دایی را زمینگیر کرد.
راه آه��ن ش��هر ری  ی��ک بر صفر از س��د 
ابومسلم مشهد گذشت و تیم ذوب آهن اصفهان 
مانند دیگر همش��هری خود در مقابل حریف، با 

نتیجه بدون گل متوقف شد.
اما باید دید علی دایی این مرد پرآوازه فوتبال 
ایران با این شکس��ت سنگین چه برنامه ای برای 
آین��ده تیم پیروزی دارد! نکت��ه قابل تأمل در این 
زمینه جو حاکم بر فوتبال این روزهای کشورمان 
اس��ت که البته س��ابقه ای به قدمت خود فوتبال 

ای��ران دارد. آیا هواداران پی��روزی به علی دایی 
همیشه مدعی فرصت جبران خواهند داد؟

جعفرپور:
 80 درصد قهرمان می شویم

بازیکن تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان گفت: 
در حال حاضر 80 درصد شانس قهرمانی داریم.

مه��دی جعفرپور در م��ورد آخرین وضعیتش 
در آس��تانه دیدار با پاس همدان اظهار داش��ت: با 
تمریناتی که هفته گذش��ته پشت س��ر گذاشتیم، از 
آمادگی بس��یار باالیی برخوردار هستم و برای این 

دیدار لحظه شماری می کنم.
وی با اش��اره به اینکه در ب��ازی مقابل فوالد با 
بدشانسی از رس��یدن به 3 امتیاز محروم شدیم، در 
مورد کار با امیر قلعه نویی در س��پاهان گفت: کار با 
این مربی بس��یار خوب اس��ت. او از جمله مربیانی 
اس��ت که از تجارب باالیی در فوتب��ال برخوردار 
است و چند قهرمانی را با استقالل نیز تجربه کرده 
اس��ت. امس��ال هم تمرینات خوبی را زیر نظر وی 
انجام داده ایم و بازی های خوبی نیز مقابل حریفان 
به نمایش گذاشته که بیشتر آنها با پیروزی سپاهان 
همراه بوده اس��ت. امس��ال فقط ب��ه قهرمانی فکر 

می کنیم و 80 درصد شانس قهرمانی داریم.
جعفرپ��ور در مورد دیدار بع��دی فوالد مبارکه  
س��پاهان مقابل تیم سابقش پاس همدان، افزود: هر 
بازی ب��رای ما حکم فین��ال را دارد و فقط برای 3 
امتیاز آن ب��ه میدان می رویم. امی��دوارم با پیروزی 
در این دیدار اختالفمان را در صدر جدول بیش��تر 
کنیم. از پاس ش��ناخت خوب��ی دارم و در صورت 
بازی کردن س��عی  می کنم بازی درخشانی از خود 
به نمایش بگذارم.هافبک 25 ساله سپاهان در مورد 
تجربه بازی در لیگ قهرمانان آس��یا گفت: من سال 
گذش��ته نیز در لیگ قهرمانان آس��ی�ا ب�ازی ک�ردم 
و 4 گل به ثم�ر رس���ان�دم. امی�دوارم امس�ال هم 
بتوانم به موفقیت س��پاهان در این مسابقات کمک 

کنم.
دی���دار تیم ه�ای پاس هم�دان و س��پ�اهان از 
هفته بیس��ت و س��وم لیگ برتر فوتبال باشگاه های 
ای��ران س��اعت 14:45 جمع��ه در هم��دان برگزار 

می شود.

عن��وان بهترین تکواندوکار هلند در س��ال 
گذش��ته میالدی را یک ایرانی به دس��ت آورد. 
به گ��زارش فارس، عط��ا عل��وی تکواندوکار 
ایرانی ب��ه عنوان برترین تکوان��دوکار هلند در 
س��ال 2009 انتخ��اب ش��د. ای��ن تکواندوکار 
شاگرد جعفر زارعی، رئیس کمیته فنی اتحادیه 
تکواندو اروپا اس��ت که توانست جایزه و نشان 

فنی ترین تکواندوکار سال هلند را طی مراسمی 
از رئیس فدراسیون هلند دریافت کند. زارعی در 
هلند باش��گاه خصوصی دارد که علوی یکی از 
شاگردان او است. هلند اگرچه در سطح جهانی 
ح��رف چندانی ب��رای گفتن ندارد اما هرس��اله 
مسابقات معتبر آزاد جهانی را برگزار و معموالً 

ایران نیز در آن شرکت می کند.

هواداران دو تیم استقالل و تراکتورسازی 
پس از پایان مسابقه خارج از ورزشگاه آزادی 

با یکدیگر درگیر شدند.
به گزارش فارس، پس از تس��اوی تیم های 
استقالل تهران و تراکتورسازی تبریز تماشاگران 
حاضر در ورزش��گاه در حالی که قصد داش��تند 
به خانه ه��ای خود بازگردند درگیری کوچکی با 
هم پیدا کردند. این درگیری به خیابان های تهران 

نیز رس��ید و مقابل پایانه غرب تهران و در اتوبان 
تهران - کرج دو اتوبوس هوادار دو تیم با یکدیگر 
درگیری فیزیکی پیدا کردند که این مسأله باعث 
ایجاد ترافیک در اتوبان تهران - کرج شد که البته 
نیروی انتظامی مستقر در اطراف پایانه غرب تهران 

وارد درگیری شده و تماشاگران را پراکنده کرد.
تیم فوتبال اس��تقالل مقابل تراکتورسازی 

تبریز به تساوی 2 - 2 دست یافت.

س��رمربی تی��م فوتبال س��ایپا گف��ت: با 
وجود حضور 20 س��اله در پرس��پولیس،  یک 
پرسپولیسی نیس��تم و نظری درباره مربیگری 

دایی در این تیم ندارم.
محمد مایلی کهن پس از تساوی بدون گل 
تیمش مقابل مقاومت سپاس��ی اظهار داشت: 
کیفی��ت زمین بازی، تأثیر زیادی بر عملکرد 2 
تیم داش��ت به خصوص بر سایپا اما مقاومت 
با این ش��رایط آشنا بود و می توانست به بازی 
مس��تقیم رو بیاورد و ما نی��ز ترفند حریف را 
ش��ناختیم و روی آن کار کردی��م. وی ادام��ه 
داد: در ای��ن دیدار ب��ه دنبال وقت تلف کردن 
نبودی��م و اگر توپی را هم ب��ه بیرون زدیم به 
دلیل مصدوم ش��دن بازیکن��ان حریف بود. به 
دنبال بهانه نیس��تم اما از نظر فنی بازی در این 

زمین ها کیفیت الزم را ندارد. مایلی کهن خاطر 
نشان کرد: به نظر من در این فصل تیم سپاهان 
قهرمان خواهد ش��د، چون تیم خوبی است و 
در بازی های خود نتایج قابل توجهی به دست 

آورده و شانس زیادی برای قهرمانی دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا بعضی 
مواقع به جای مسائل فنی در مورد افراد دیگر 
حرف  می زند گفت: هیچ وقت حرفی را نزدم 
و اگر هم فردی از من س��ؤال کرده پاس��خش 
را داده ام و بعضی وقت ها نیز خویش��تن داری 
ه��م ک��رده ام. مایلی کهن نظر خ��ود را درباره 
س��رمربیگری علی دایی در پرسپولیس گفت: 
من پرسپولیسی نیستم و فقط 20 سال در این 
تیم بازی ک��رده ام و نظری درب��اره مربیگری 

دایی در پرسپولیس ندارم. 

سومین روز جش��نواره ورزشی فرهنگیان 
آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان شهرکرد 
در رش��ته فوتسال برگزار شد. علی اسماعیلی 
کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش این 
ناحیه با اعالم این خبر نتایج سومین روز این 

مسابقات را به این شرح برشمرد: 

سینا 4 تیزهوشان 2  
بهشتی 8 قلم چی 2  
فرهنگ 1 تربیت بدنی 7 

الزم به ذکر اس��ت مس��ابقات انفرادی از 
اوای��ل بهمن ماه در رش��ته های پینگ پنگ و 

شطرنج ادامه خواهد داشت.

تکواندوکاران فوالد ماهان سپاهان بعد از 
موفقیت در لیگ برتر)بخ��ش کیوروگی(، در 
لیگ پومس��ه نی��ز بهترین عناوی��ن را به خود 
اختصاص دادند. به گزارش فارس، هفته پنجم 
و ششم لیگ پومسه در خانه تکواندو پیگیری 

شد و در جریان آن نتایج زیر به دست آمد:
در رده س��نی زیر 14 س��ال: محمد جواد 
خیری از فوالد ماهان سپاهان اول شد، فرشاد 
قیصری از فوالد ماهان س��پاهان در مکان دوم 
قرار گرفت و کوش��ا بهاری و پیام فروزنده از 
پوش��ینه بافت ایران به طور مشترک در جای 
س��وم ایستادند. در رده س��نی 14 تا 18 سال: 
مهدی جمالی فش��ی از باشگاه سایپا در مکان 
نخست ایستاد، هوتن زارعیان از پوشینه بافت 
ایران دوم شد، اسماعیل عرب از فوالد ماهان 
س��پاهان و حبی��ب رضوانی از ف��والد ماهان 
سپاهان مشترکًا در جای سوم قرار گرفتند. در 
رده سنی 19 تا 30 سال: علی نادعلی از فوالد 
ماهان سپاهان اول شد، علی سلمانی از فوالد 

ماهان سپاهان در جای دوم قرار گرفت، حمید 
نظری از پوش��ینه بافت ایران و حسین بهشتی 
از فوالد ماهان س��پاهان مشترکًا در مکان سوم 
قرار گرفتند. در رده سنی 31 تا 40 سال: محمد 
تقی حاتمی از فوالد ماهان س��پاهان اول شد، 
احمد اخالقی از پوش��ینه بافت ایران در مکان 
دوم قرار گرفت، ش��هرام اله��ه آبادی از فوالد 
ماهان سپاهان و سید حسین موسی نیا از سایپا 
س��وم مشترک ش��دند. در رده سنی 41 تا 50 
سال: حس��ینعلی نظری از پوشینه بافت ایران 
در مکان نخست ایستاد، سید حسن زاهدی از 
س��ایپا دوم شد، علی برزگری از پوشینه بافت 
ایران و مرتضی استکی از فوالد ماهان سپاهان 
مش��ترکًا در جای س��وم قرار گرفتند. در رده 
سنی 51 سال به باال: هادی ترکاشوند از فوالد 
ماهان سپاهان اول شد، قربان دلشاد از پوشینه 
بافت ایران در ج��ای دوم قرار گرفت، عباس 
رضایی از سایپا و محمد علی بابائی از هیأت 

تکواندو گیالن مشترکًا سوم شدند. 

جدول لیگ برتر فوتبال ایران 88-89 هفته بیست و سوم
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2445 18 42 3 6 13 22 سپاهان 1 

1342 22 35 3 9 11 23 ذوب آهن اصفهان 2 

536 34 39 5 9 9 23 استیل آذین 3 

734 26 33 5 10 8 23 استقالل تهران 4 

434 29 33 5 10 8 23 پرسپولیس 5 

333 28 31 6 9 8 23 تراکتورسازي 6 

333 22 25 6 9 8 23 پیکان 7 

33-5 26 21 6 9 8 23 ملوان 8 

531 21 26 5 10 7 22 مقاومت شیراز 9 

231 32 34 10 4 9 23 صبای قم 10 

29-6 34 28 8 8 7 23 سایپا 11 

27-11 38 27 10 6 7 23 استقالل اهواز 12 

126 29 30 7 11 5 23 شاهین 13 

25-6 30 24 10 7 6 23 پاس همدان 14 

24-10 39 31 11 6 6 23 مس کرمان 15 

23-9 34 25 10 8 5 23 راه آهن 16 

21-4 21 17 8 12 3 23 فوالد خوزستان 17 

15-19 36 18 12 9 2 23 ابومسلم 18 
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختی��اری از اجرای 80 
برنام��ه فرهنگی هن��ری در دهه فجر 

امسال خبر داد.
به گزارش زاین��ده رود، »داریوش 
رضوانی« در نشست با خبرنگاران افزود: 
این برنامه ها به صورت شهرستانی و 
استانی در نقاط مختلف چهارمحال و 

بختیاری برگزار می شود.
به گفته وی، برگزاری س��وگواره 
خون خورش��ید به مناس��بت اربعین 
حس��ینی، جش��نواره عکس انقالب 
ب��ه ص��ورت حرف��ه ای و آمات��ور، 
نشس��ت های تخصصی ب��ا موضوع 
انق��الب و فرهنگ و هن��ر، برگزاری 
جش��نواره هنرهای تجسمی، افتتاحیه 
جشنواره شعر سپیده، شبهای خاطره، 
همایش جوانان و بصی��رت انقالبی، 
نقاشی خیابانی، اجرای تئاتر خیابانی، 
جشنواره نمایش های کوتاه، جشنواره 
نمایش های رادیویی و برپایی نمایشگاه 
س��یر انقالب و ورود تاریخی امام به 
میهن در مطبوعات از برنامه های مهم 

فرهنگی - هنری در دهه فجر است.
وی ی��ادآور ش��د: همزمان با دهه 
فجر در 180 کانون فرهنگی - هنری 
مس��اجد چهارمحال و بختی��اری نیز 
برنامه های متن��وع فرهنگی و هنری 

برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری با بیان جایگاه 
تبیین فلس��فه قیام عاشورای حسینی 
و انقالب اس��المی ای��ران تأکید کرد: 
برنامه های فرهنگی دهه فجر اس��تان 

متناسب با اربعین سید و ساالر شهیدان 
و ماه صفر برگزار می شود.

رضوانی افزود: دهه فجر امس��ال 
متقارن با ماه صفر و اربعین حس��ینی 
است و با اشاره به سفارش مقام معظم 
رهبری به دس��تگاهها و مس��ئوالن در 
رابط��ه با برنامه ه��ای فاخر فرهنگی، 
امس��ال برنامه های فرهنگی دهه فجر 
باید بسیار باکیفیت تر و مطلوب تر از 

سالهای گذشته برگزار شود.
وی گفت: برای آش��نایی اقش��ار 

مختلف مردم با حقیقت انقالب و ابعاد 
وجودی انقالب اسالمی، کیفی نگری 
و مستند س��ازی برنامه ها، فضاسازی 
و تبلیغات محیطی برای اجرای هرچه 
باشکوه تر شدن برنامه های دهه فجر 

هنرمندانه انجام می شود.
رضوانی تصریح کرد: برنامه های 
کمیته فرهنگ��ی و هنری س��تاد دهه 
فجر چهارمحال و بختیاری تدوین و 
تبیین ش��ده و رویکرد این برنامه های 
فرهنگی تبیین جایگاه انقالب اسالمی 

بین جوانان است.
به گفت��ه وی، کلی��ه برنامه های 
امس��ال ب��ر چه��ار مح��ور اساس��ی 
مس��ئولیت پذیری دستگاه ها، بررسی 
محاس��ن و معایب برنامه ها، والیت 
م��داری و یادآوری جایگاه ش��هدای 
انقالب و دفاع مقدس اس��توار شده و 

ارزیابی و بررسی خواهد شد.
به گ��زارش زاین��ده رود، در این 
نشس��ت خبری نیز گ��زارش از روند 
انتخابات خانه مطبوعات چهارمحال و 

بختیاری ارائه شد.

در سه ماه سوم سال، 451 هزار 
و 544 نفر به کتابخانه های اصفهان 
مراجعه کردن��د و 433 هزار و 328 

نسخه کتاب امانت گرفتند. 
همچنین در ای��ن فاصله زمانی 
43 ه��زار و 181 نس��خه کت��اب از 
سوی نهاد کتابخانه ها و 10 هزار و 
207 نسخه نیز از سوی مؤسسه های 
دیگر به کتابخانه های اصفهان اهدا 
ش��د. در همی��ن دوره زمان��ی نی��ز 
ش��هرداری های اس��تان اصفهان در 
مجم��وع 655 میلی��ون و 962 هزار 
و 844 ری��ال بابت بدهی نیم درصد 
درآمد به حساب انجمن کتابخانه ها 
واریز کردند. از مبلغ گفته شده 136 
میلی��ون و 900 ه��زار ریال توس��ط 
اصفهان  شهرس��تان  شهرداری های 
واریز ش��د ک��ه این رق��م مربوط به 

بخش های شهرس��تان اصفهان بوده 
و ش��هرداری ش��هر اصفه��ان هنوز 
هیچ نیم درصدی به حساب انجمن 
اصفهان  کتابخانه های عمومی شهر 

واریز نکرده اس��ت. در عین حال در 
سه ماه سوم س��ال جاری شهرداران 
شهرس��تان های اردس��تان، تیران و 
کرون، خوانس��ار، چادگان، سمیرم، 

دهاقان، فالورجان، نائین، نجف آباد 
و نطنز نیز مبلغی به حس��اب انجمن 

کتابخانه ها واریز نکردند. 
در طول این دوره نیز برنامه های 
ف��رهنگ�ی از س����وی اداره ک��ل 
کتابخانه های اصفهان اجرا شد که از 
جمله آنها می توان به کارگاه تجربی 
خدمات فنی کتابداری، مبانی اخالق 
مهارت ه��ای  و  کتاب��داری  اداری، 

ارتباط مکتوب اشاره کرد.
از  دوره  دو  راس��تا  ای��ن  در 
آزمون های مجدد پودمانی، آموزش 
و رفع اش��کال نرم اف��زار کتابداری 
نمایه در شهرستان های فالورجان و 
خمینی شهر برپا شد و نیز برگزاری 
مسابقه های »پنج دلیل برای خواندن 
کتاب«، »عی��د غدیرخم« و »اصالح 

الگوی مصرف« قابل ذکر است.
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80 برنامه فرهنگی - هنری در دهه فجر در 
چهارمحال و بختياری اجرا می شود

در سه ماه سوم سال جاری
بیش از 450 هزار نفر به کتابخانه های عمومی استان اصفهان مراجعه کردند

خدمات الکترونیک نیاز اصلی کشور
روز چهارش��نبه همایش بی��ش از 500 نفر از 
کارگزاران دفاتر ICT روستایی اصفهان در سینما 

فلسطین برگزار شد.
صباغی مدیر شعب پست بانک استان اصفهان 
اهداف برپایی این همایش را درک حضور جمعی 
خانواده ICT ، قدردانی از این کارگزاران و شنیدن 
مس��ائل و مش��کالت موجود در این بخش عنوان 
کرد. وی با اشاره به اینکه چشم انداز این دفاتر ارائه 
همه نوع خدمات دولت در آینده است این دفاتر را 
پیشخوان دولت دانست. در ادامه نیز آقای وارسته 
مدیرکل دفاتر خدمات بانکی پست بانک ایران از 
تجهیز حدود 10 هزار روس��تا با بهترین امکانات 

موجود و صدور کارت خانواده برای کش��اورزان 
خب��ر داد و افزود: وظیفه اصلی م��ا ارائه خدمات 
بانکی و پس��تی در محل های م��ورد نیاز مردم به 
ویژه روستاها است که از این طریق در هزینه های 
مصرفی روس��تاییان و همچنین در ترافیک و امور 
حمل و نقل ش��هری نقش��ی مهم ایفا می کنیم به 
همین دلیل آقای انصاری مدیرکل امور روس��تایی 
استانداری خواستار ایجاد بسترها و امکانات الزم 

شد تا این تالشها با شکست مواجه نشود.
وی در پایان با اشاره به نیاز دولت به خدمات 
الکترونیک زمینه را برای همکاری و استفاده تمام 

ادارات از این امکانات مهیا دانست.

س��پس آقای باقری معاونت پس��تی ش��رکت 
پس��ت استان اصفهان نیز تس��هیل در دسترسی به 
انواع خدمات بانکی در روستاها، اشتغالزایی، تأمین 
رفاه و کاهش هزینه ها در این مناطق را از اهداف 
اصلی ایجاد دفات��ر ICT عنوان کرد و تحقق این 
اه��داف و ارائه خدمات مطلوب ب��ه مردم را قابل 

اجرا دانست.
وی در پایان با اش��اره به جا به جایی 73 هزار 
مرسوله در روستاها از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 
از کارگ��زاران این دفاتر نیز قدردانی کرد و س��عی 
مجموعه و هیأت مدیره را در رفع مش��کالت این 

دسته از خدمتگزاران مردم عنوان کرد.

ازشما می خواهم که رزمندگان اسالم را 
دع��ا کنید، امیدتان به خدا باش��د و فقط برای 
رضای خدا کار کنید تا بتوانیم دشمنان اسالم را 
به زانو درآوریم. پدرجان نمی خواهد ناراحت 
من باشی فقط به خدا فکر کن و ما را تشویق 
کن که بتوانیم تمام دشمنان اسالم را نابود کنیم. 
مادرج��ان از تو می خواهم ک��ه ناراحت من 
نباشی که به جبهه می روم من در برابر کسانی 
که شهید می ش��وند هیچ هستم و فقط از تو 
می خواهم که تمام رزمندگان اس��الم را دعا 
کنی��د و از تو برادر عزیزم می خواهم که یک 
حزب الهی باش��ی و برای خدا و قرآن بیشتر 
کارکنی. از سه خواهر عزیزم می خواهم که فکر 
مسلمین جهان باشید و بچه های خود را مکتبی 
و مؤمن و پیرو خط امام بار آورید و رزمندگان 
اس��الم را دعا کنید. من می روم به جبهه و تا 
پیروزی نهایی بر نخواهم گشت تا به دشمن 
ثابت کنم که یک وجب از خاک برابر است با 
جانم. از تمام شما می خواهم این رهبر بزرگ و 
مرد تاریخ صدر اسالم، این بزرگ مرد، این علی 
زمان، این مرد قرآن، این رهبر مسلمین و دنیا 
را دعا کنید. ان شاء اهلل دعاهای شما مستجاب 
می شود. جبهه شور و حال دیگری دارد. نمی 

دانید که چقدر آنجا خوب است و خدا و امام 
زم��ان وجود دارند و یاور رزمندگان هس��تند 
و من یک بنده ش��رمنده خدا هستم و از شما 
می خواهم که جز پیروزی اسالم نخواهید و با 
امید به خدا و فقط پیروزی اسالم را بخواهید نه 
مرا که جز یک بنده گنهکار خدا چیزی دیگری 
نیس��تم و فقط فکرتان به خدا باشد و اگر من 
لیاقت ش��هادت را پیدا کردم ب��رای من گریه 
نکنید. برای امام حسین )ع( و72 تن از یارانش 
گریه کنید که چطور جلوی کفار ایس��تادگی 

کردند و به ش��هادت رس��یدند. از زهره ام 
خوب مواظبت کنید که یادگار من باشد. 
یک روز بعد از عید که می خواس��ت به 

جبهه برود پدر و مادرش ناراحت بودند 
و او دستهایش را رو به خدا کرد 

و به گریه افت��اد و گفت: ای 
خ��دا می خواه��م راه تو را 
بگیریم اما نمی دانم با این پدر 
و مادر پیر چکار کنم. مادر دید 
که فرزندش ناراحت است و 
عاشق خدا و امام  زمان است 
گفت: پسرم برو به امید خدا.                                                                                                                                             

 احمد نوری

فیلمساز و هنرمند اصفهانی با کارگردانی پنج 
فیلم در جشنواره اروند حضور می یابد.

به گزارش فارس، با فراخوان نهمین جشنواره 
منطقه ای سینمای جوان حسن علیرضایی فیلمساز 
و هنرمند اصفهانی با تهیه، نویسندگی و کارگردانی 
پنج فیلم داس��تانی و انیمیش��ن در این جشنواره 
حضور می یابد. جشنواره اروند به منطقه سه کشور 
اختصاص یافته که ابتدای اس��فند ماه سال جاری 
در ش��هر آبادان برگزار می ش��ود و فیلمسازانی از 
اس��تان های اصفهان، ته��ران، ق��م، چهارمحال و 
بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، لرستان، 
همدان، ایالم و خوزستان در این جشنواره به رقابت 

می پردازند.
فیلم داستانی »تا آخرین نفس« و انیمیشن های 
»س��نگ و نیرنگ«، »تردید«، »نیاز« و »نسل آفتاب« 
فیلم های ارسالی علیرضایی به این جشنواره است.

همچنین فیلم انیمیش��ن »ماه��ی کاغذی« به 
کارگردان��ی این هنرمند با انجام اصالحات نهایی 
وارد مرحله رندر ش��ده است که س��ال آینده در 
جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان شهر 

همدان حضور می یابد.
در این انیمیش��ن اعظم لطفی، مجید صابری، 
امیرحسین رمضانی، علیرضا مرادی و کاوه کریمیان 
به عنوان مدیر تولید، انیماتور و تدوینگر، نویسنده 
و دستیار کارگردان، دستیار تهیه، موسیقی و دوبله با 

علیرضایی همکاری کرده اند.
ای��ن هنرمن��د اصفهانی امس��ال ب��ا حضور 
در جش��نواره های بین الملل��ی س��رزمین زیتون، 
امام رضا)ع( و کودک و نوجوان تنها نماینده اصفهان 
در بخش مسابقه بود و در آذر ماه سال جاری نیز 
در دومین همایش جهادگران علم و فناوری مورد 

تقدیر قرار گرفت.

شهید احمد نوری

هنرمند اصفهانی با 5 فیلم به اروند می رود
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