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سیزدهم بهمن 1357
شور و نشاط در ایران با حضور 

حضرت امام خمینی

با واردات میوه از 15 بهمن؛
قیمت میوه شب عید اصفهان سیر 

نزولي خواهد داشت
عمده فروش��ان  اتحاديه  رئيس 
ميادين ميوه و تره بار استان اصفهان 
گفت: ب��ا واردات ميوه از 15 بهمن   
قيمت ميوه در بازار ش��ب عيد سير 

نزولي خواهد داشت ...
شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
 پرداخت یارانه ها محدود به 

خوشه بندیها نیست  
وزي��ر امور اقتصادی و دارايی و 
س��خنگوی اقتصادی دولت گفت: 
طبق قانون بنای ما بر اين اس��ت به 
همه افراد متناسب با درآمدشان يارانه 
پرداخت کنيم و پرداخت يارانه ها 
بندی های ب��ه خوش��ه  مح��دود 

 اعالم شده نيست ... 
سراسری / ادامه در  صفحه 2

اصفهان آماده میزبانی جام 
بین المللی تختی

هيأت کشتی استان اصفهان در 
آمادگی کامل جهت ميزبانی مسابقات 
کش��تی ج��ام بي��ن الملل��ی تختی 
به س��ر می برد. به گ��زارش روابط 
عمومی هيأت کشتی استان اصفهان، 
با تشکيل س��تاد ويژه برگزاری اين 

رقابتها در هيأت کشتی استان اصفهان، کميته های مختلف فعاليت خود را 
آغاز کرده و در راستای ميزبانی شايسته اين رقابتها گام برمی دارند....

ورزشی / ادامه در  صفحه 7

طال و مس؛ یک اتفاق خوب 
در سینمای ایران

»ط��ال و مس« فيلمی س��اده، صميم��ی و بدون 
ادعا اس��ت که می تواند يکی از اتفاقات ويژه و يکی 
از استثناهای جشنواره امس��ال باشد. زمانی که سال 
گذش��ته فيلم »ده رقمی« را دي��دم و با کمال تعجب 
مشاهده کردم که نام »همايون اسعديان« پای فيلم به 
عنوان کارگردان نقش بسته، حسرت زيادی خوردم. 

حسرت اينکه ...
فرهنگ و هنر/ ادامه در  صفحه

اصفهان » رتبه استان سبز 
در گازرساني« را کسب کرد

مدير عامل شرکت گاز استان اصفهان از کسب 
»رتبه س��بز« گازرسانی توسط اين استان در کشور 

خبرداد. 
مرتض��ی طغيانی در گفتگ��و با ايرن��ا افزود: 
اس��تان هايی که پوش��ش گازرس��انی بيش از 90 
درصد داشته باش��ند، استان سبز قلمداد می شوند 

که اصفهان امسال به اين رتبه نائل شد ...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه

20 طرح دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد در دهه فجر راه اندازی 

می شود  
س�رپرس��ت دان�ش���گ�اه عل�وم پ�زش���کی
 چهارمح��ال و بختي��اری گفت: همزم��ان با دهه 
فج��ر 20 طرح بهداش��تی و درمانی اين دانش��گاه 
راه ان��دازی می ش��ود. رضا ايمان��ی در گفتگو با 
زاينده رود افزود: اين پروژه ها شامل احداث مراکز 
بهداشتی- درمانی، خانه های بهداشت و پايگاههای 
اورژانس است. وی افزود: برای احداث اين طرحها 
بي��ش از هفت ميليارد و 885 ميليون ريال از محل 

اعتبارات استانی هزينه شده است ...

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت 
با آرمانهای بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی 
تجدید میثاق کردند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل که از محل اعتبارات 
اس��تانی و تخریب بازسازی سال 1388 و س��ایر طرحها پیش بینی اعتبار شده را از طریق مناقصه به 

پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت 3 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به این اداره کل 
واقع در بلوار هشت بهشت، مقابل بازار هنر مراجعه نمایند و جهت تکمیل و تحویل پیشنهادها تا پایان 
وقت اداری تاریخ 88/12/1 اقدام نمایند. ضمناً شرکت هایی می توانند در این مناقصه شرکت نمایند 

که قبالً توسط این اداره کل مورد ارزیابی قرار گرفته باشند.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

آگهی مناقصه )نوبت دوم( 

مدت عنوان پروژهردیف
قرارداد

رتبه و رشته 
موردنیاز

برآورد اولیه 
نوبت مناقصهبه ریال

نوبت اول3/588/276/435حداقل رتبه 5 ابنيه6 ماهتکميل مدرسه حدادزاده ناحيه 15

نوبت اول2/854/929/651حداقل رتبه 5 ابنيه6 ماهتکميل مدرسه حاجيه خانم کلينی ناحيه 25

تکميل دبستان خوروش 6 3
نوبت اول2/600/788/264حداقل رتبه 5 ابنيه6 ماهحضرت معصومه)س( ناحيه يک

تکميل مدرسه شماره 3 مجمع خيرين 4
حداقل پايه يک اشخاص 6 ماهناحيه يک

نوبت اول1/071/841/745حقيقی

نوبت اول3/843/953/175حداقل رتبه 5 ابنيه6 ماه تکميل سالن ورزشی بادرود5

نوبت دوم1/716/160/569حداقل رتبه 5 ابنيه 4 ماهتکميل مدرسه سجاد ورنامخواست زرين شهر6

بهسازی لرزه ای )مقاوم سازی مدرسه های 7
حداقل پايه 3 اشخاص 3 ماهشهيد آيت اهلل دستغيب و اخوان يوسفی بن رود( 

نوبت دوم401/722/887حقيقی

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

ضمنًا متن این منـاقصـه در پایگـاه اینترنتـی:
 iets.mporg.ir www.nosazimadaresisf.ir و  www. nosazimadares.ir و   

قابل رویت می باشد.

تاریخ انتشارآگهی : 1388/11/12

تجـدیـد ميثـاق اعضـای 
هيـأت دولـت بـا آرمـانهـای 

حضـرت امـام خمينـی )ره (



سراسری

بهبهانی: 

افتتاح 2359 طرح در دهه فجر 

کردزنگنه:

 وصولي سازمان خصوصي سازي به 2900 ميليارد تومان رسيد  

رونمایی از 4 ماهواره ایرانی 

معاون رئیس جمهور: 

قانون مدیریت خدمات کشوري در خصوص تعيين مستمري 
بازنشستگي اصالح مي شود

وزیر اقتصاد:

 پرداخت یارانه ها محدود به خوشه بندیها نيست  

چه خبر از پایتختایران
تونل توحید افتتاح شد 

تون��ل توحيد تهران به عنوان طوالني ترين تونل 
ش��هري کشور دوازدهم بهمن ماه همزمان با سالگرد 
ورود تاريخ��ي حضرت امام خمين��ي )ره( به ميهن 

اسالمي به روي شهروندان تهراني گشوده شد.    
به گ��زارش ايرنا، اين تونل که کلنگ احداث آن 
حدود 32 ماه قبل به زمين زده ش��د، در س��ه شيفت 
کاري با س��ه هزار و 400 کارگر احداث شده و يکي 
از سريعترين تونل هاي احداث شده در دنيا به شمار 

مي رود. 
س��الها بود شهروندان تهراني چراغ قرمز طوالني 
مي��دان توحيد و ترافي��ک ناش��ي از آن را به عنوان 
کابوس��ي در ترددهاي شهري مي دانستند که حال با 
اح��داث و افتتاح تونل توحيد، تردد روان پيش روي 

شهروندان تهراني قرار گرفته است. 
بزرگ ترين تونل ش��هري ايران در ش��رايطي به 
روي شهروندان تهراني گشايش مي يابد که با توجه به 
ترافيک سنگين و نياز شديد بخشي از شهر به اتصال 
دو بزرگ��راه چمران و نواب صف��وي، اين پروژه دو 
رشته تونل مجاور هم ) دو قلو ( و هر رشته سه باند 

رفت و برگشت به طول 2136 متر دارد. 
در اح��داث و تجهيزات مورد اس��تفاده در تونل 
توحيد از فناوري و دانش فني و مهندس��ي روز بهره 
گرفته شده که شامل 70 عدد جت فن، 11 اگزوز فن 
براي تهويه وخروج ه��واي آلوده و ورود هواي تازه 
ب��ه تونل، ژنراتورهاي اختصاص��ي و اضطراري برق 
که درصورت قطع برق تهران و ش��بکه سراسري به  
صورت خودکار برق تونل را همواره روشن نگه دارد 
و تأمين روش��نايي اس��تاندارد و پيش بيني تنظيم نور 
طبيعي بيرون و نور مصنوعي داخل تونل )عدم خيرگي 
(، تعبيه شبکه هاي فاضالب و همچنين نصب بيش از 
3 هزار ش��مع و بيش از 25هزار قطعه بتني و نصب 
سيستم هوشمند و محاسبه دقيق و مقاوم سازي  تونل 
در مواجه��ه ب��ا زلزله و تکان هاي تخريبي ناش��ي از 

گسل ها است. 
تونل توحيد نخس��تين بزرگراه شمال به جنوب 
تهران اس��ت که دو بزرگراه ش��هيد چمران و شهيد 

نواب صفوي را به يکديگر متصل خواهد کرد. 
ب��ا بهره برداري از تونل توحيد، مش��کل ترافيک 
در حدفاصل تقاطع خيابان باقرخان و بزرگراه شهيد 
چم��ران و خيابان آذربايجان و بزرگراه ش��هيد نواب 
صفوي رفع مي شود که صرفه جويي در مصرف بنزين 
و کاه��ش آلودگي  هاي هوا، صوتي و بصري را نيز به 

دنبال خواهد داشت. 

رئیس اداره ساماندهي منطقه 20:
شهرداري ها موظف به 

برخورد قانوني با واحدهاي 
آالینده هستند

گف��ت:  منطق��ه 20  اداره س��اماندهي  رئي��س 
ش��هرداري ها موظف به برخورد قانوني با واحدهاي 

آالينده و مزاحم هستند.
ب��ه گ��زارش، مجيد محم��ودي اظهار داش��ت: 
مي خواهيم با آن دس��ته از مش��اغلي که داخل شهر 
هس��تند و با مسائل زيس��ت محيطي قابليت انطباق 
دارند با صدور آرا، تمهيدات الزم نس��بت به کاهش 
مزاحمت ها و آلودگي هاي ناشي از روند فعاليت آنان 

انديشيده شود. 
رئيس اداره ساماندهي منطقه20 ادامه داد: مشاغلي 
نيز که شرايط کارگاهي مناسبي ندارند و در طرح انتقال 
به شهرك ها و مجتمع هاي صنعتي قرار گرفته اند، در 
اي��ن ارتباط با صدور رأي تعطي��ل و هدايت آنها به 
سوي شهرك ها معضل آنها از سطح محدوده زندگي 

حذف مي شود. 
وي با بيان اينکه تاکنون در راس��تاي بهسازي و 
س��اماندهي مش��اغل موجود در محدوده منطقه 20، 
حدود 2 هزار و 885 پرونده تش��کيل ش��ده که يک 
هزار و 736 مورد آن داراي رأي تعطيل هستند، اذعان 
داشت: حدود يک هزار و 122 مورد نيز داراري رأي 
تمهيدات هس��تند که اين تعداد با اجراي اقدام هايي 
براي کاهش مزاحمت ها ب��ه روند فعاليت هاي خود 

ادامه مي دهند. 

الیحه ایجاد استان البرز با 
مرکزیت کرج تصویب شد

ب��ه گزارش ايرنا، مع��اون اول رئيس جمهور در 
مصاحبه مطبوعاتی خود از تصويب اليحه ايجاد استان 
جديد البرز، با مرکزيت شهر کرج در دولت خبر داد و 
افزود: با توجه به تصويب اين اليحه بالفاصله آن را 

تقديم مجلس خواهيم کرد.

وزي��ر امور اقتص��ادی و دارايی و 
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: طبق 
قانون بنای ما بر اين است به همه افراد 
متناسب با درآمدش��ان يارانه پرداخت 
کنيم و پرداخ��ت يارانه ها محدود به 
خوشه بندی های اعالم شده نيست.    

به گزارش ايرنا، سيد شمس الدين 
حس��ينی در حاش��يه مراس��م تجديد 
ميثاق اعضای هيأت دولت با بنيانگذار 
جمهوری اس��المی درب��اره تغيير در 
خوش��ه بندی پرداخت يارانه نقدی به 
خانوارها، اظهار داش��ت: طبيعی است 
اين اختيار در دس��ت مردم اس��ت تا 
اطالعات خ��ود را تصحيح و تکميل 

کنند. 
وی در پاسخ به س��ؤالی پيرامون 
زمان تشکيل س��ازمان هدفمندکردن 
يارانه ها زير نظر وزارت رفاه، تصريح 
کرد: براس��اس مصوبه هيأت وزيران، 
وزي��ر رفاه عضو مجمع اين س��ازمان 
است و اعضای اصلی هيأت مديره آن 

را تعيين می کند. 
حسينی خاطرنش��ان کرد: وزارت 
رف��اه و تأمي��ن اجتماع��ی يک��ی از 
نقش های اساس��ی را در تشکيل اين 

سازمان برعهده دارد. 

وزي��ر اقتص��اد درب��اره تأخير در 
تشکيل سازمان هدفمند کردن يارانه ها 
بيان داشت: تأخيری صورت نگرفته و 
براس��اس قانون، يک ماه برای تشکيل 

اين سازمان به دولت فرصت داده شده 
است. 

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: 
اساس��نامه س��ازمان هدفمن��د کردن 

يارانه ها تهيه ش��ده و در دولت هم به 
تصويب رسيده است. 

حس��ينی درباره اظه��ارات برخی 
نمايندگان مجلس مبنی بر اينکه درآمد 
40 هزار ميليارد تومان��ی دولت برای 
آزاد س��ازی قيمته��ا باعث ت��ورم دو 
برابری می شود، بيان داشت: هنگامی 
که اليحه تصويب ش��د بنا بر اين بود 
که اين قانون درسال 88 اجرا شود البته 

تالش می کنيم اين اتفاق بيفتد. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: حتی 
اگر بحث قبلی هم دنبال می ش��د اين 
درآم��د در س��ال 88، 20 هزار ميليارد 
تومان و درسال 89 هم 20 هزار ميليارد 
توم��ان بود که مجموع آنه��ا 40 هزار 

ميليارد تومان می شود. 
وزير امور اقتصاد ودارايی تصريح 
کرد: البته دولت اين اليحه را تنظيم و 
تقديم مجلس کرده اس��ت. اليحه هم 

پيشنهاد و نظر دولت است. 
وی در پاس��خ به اينکه پيش بينی 
می شود آزاد سازی قيمتها 40 درصد 
خواهد بود، اظهارداشت: اين رقم برای 
حامل ه��ای مختلف متفاوت اس��ت 
زمانی که قانون آن تصويب شود در اين 
خصوص اطالع رسانی خواهيم کرد. 

وزير راه و ترابری گفت: همزمان 
ب��ا دهه فجر 2359 ط��رح عمرانی در 
بخش های ج��اده ای، ريلی، دريايی، 
هوايی و هواشناس��ی به بهره برداری 
می رس��د که در مقايس��ه با پارسال 4 

درصد رشد دارد.
    ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، 
حميد بهبهانی با بيان اينکه 2162 طرح 
در بخش جاده ای ب��ا اعتباری معادل 
21750 ميليارد ريال از محل اعتبارات 
ملی و اس��تانی اجرا شده است گفت: 
اين طرح ها ش��امل احداث راه اصلی 
و فرع��ی، آزاد راه و راه روس��تايی و 

بهسازی و آسفالت جاده ها است.
بهبهان��ی با اش��اره به گش��ايش 
70 ط��رح ايج��اد روش��نايی و نصب 
عالئ��م و خط کش��ی 491 ط��رح به 
طول 205 کيلومت��ر گفت: در اين ايام 
129 طرح ش��امل احداث پل، تونل و 
تقاطع همسطح و 146 طرح در زمينه

 ايمن سازی و رفع نقاط حادثه خيز به 
بهره برداری می رسد .

وزير راه و ترابری گفت: در بخش 
ريلی ني��ز 121 طرح با اعتباری بيش از 
1251 ميليارد ريال و128 ميليون و 500 

هزار ي��ورو در دهه فجر به بهره برداری 
می رس��د .وی افزود: طرح های ريلی 
شامل يک طرح احداث خطوط ريلی، 
ش��ش طرح زيرس��ازی، روس��ازی و 
بازس��ازی خطوط، هفت طرح تأمين، 

تجهيز و بازسازی واگن های مسافری، 
23 پروژه عمليات احداث، بهسازی و 
تجهيز ايس��تگاه ها، يک پروژه نصب 
عالئ��م در خطوط، 12 پ��روژه خط و 
سازه های فنی و 71 طرح ديگر است.

بهبهانی با اشاره به بهره برداری از 
32 طرح بخ��ش هوايی با اعتبار بيش 
از 323 ميلي��ارد و 400 ميلي��ون ريال 
در دهه فجر گف��ت: 15 طرح افزايش 
ضريب ايمنی فرودگاه و پروازها، سه 
ف��رودگاه ها،  استانداردس��ازی  طرح 
چهار طرح ارتقای سيس��تم های پيام 
رس��انی هوانوردی و پوشش راديويی 
بخشی از اين طرح ها است. وی بهره 
برداری از 8 ايستگاه هواشناسی، ايجاد 
يک مرکز تحقيقات هواشناسی و يک 
طرح تجهيز ايستگاه های هواشناسی را 
از ديگر طرح های وزارت راه و ترابری 
قابل بهره برداری در دهه فجر انقالب 

اسالمی اعالم کرد. 

رئيس سازمان خصوصی سازی 
گفت: تحقق وصولی بودجه پيش بينی 
ش��ده از محل درآمدهای ناش��ی از 
خصوصی س��ازی در سال جاری به 

2900 ميليارد تومان رسيد.    
کردزنگنه  حي��دری  غالمرض��ا 
در گفتگو با ايرن��ا  افزود: اين ميزان 
نس��بت به س��ال گذش��ته رشد دو 

برابری داشته است. 
وی اظهار داش��ت: از اين ميزان 
تاکنون هزار ميليارد تومان به سازمان 
تأمين اجتماعی،  250 ميليارد تومان به 
مابقی  مادرتخصصی و  شرکت های 

به حساب خزانه واريز شده است. 
کردزنگنه در خصوص رقمی که 

بايد در بودجه امسال محقق می شد، 
گفت: به اين رقم نمی رسيم و آمار 
کس��ری بودجه را پس از س��ال 88 
اعالم می کنيم. اين در حالی اس��ت 
که در بودجه س��ال ج��اری 5 هزار 
ميليارد تومان درآمد از محل فروش 
سهام شرکت های دولتی پيش بينی 

شده است. 
وی،  پيش��نهاد اين سازمان برای 
بودجه سال آينده را سه هزار ميليارد 
توم��ان ذکر ک��رد و گفت: ب��ا اين 
وجود تصميم گيرنده اصلی معاونت 
برنامه ري��زی و نظ��ارت راهبردی

رئيس جمهور است. 
گفتن��ی اس��ت،  در حال��ی ک��ه 

درآم��د  ب��رای  پيش��نهادی  رق��م 
از  س��ازی  خصوص��ی  س��ازمان 
مح��ل واگ�ذاری ها در س��ال آينده 
تنها س��ه ه��زار ميليارد ري��ال بوده 
اي��ن رق��م در بودج��ه امس��ال ب��ه 
7500 ميليارد توم��ان افزايش يافته 

است. 
بودج��ه  اليح��ه  در  دول��ت 
پيش��نهادی خود به مجلس شورای 
اس��المی ب��رای س��ال 89 مع��ادل 
7500 ميليارد تومان درآمد از محل 
واگذاری سهام ش��رکتهای دولتی و 
در راس��تای اجرای م��اده 29 قانون 

اصل 44 در نظر گرفته است. 
از درآمد 7500 تومانی پيش بينی 

شده از محل فروش سهام شرکتهای 
دولت��ی برای س��ال آين��ده، 2 هزار 
و 835 ميلي��ارد توم��ان ب��ه منظور 
کشور  تعاون  بخش  توانمندس��ازی 
اختصاص خواه��د يافت، همچنين 
سهم س��ازمانهای توسعه ای از اين 
درآم��د 315 ميلي��ارد تومان خواهد 

بود. 
در اليح��ه بودج��ه س��ال آينده 
مناب��ع حاص��ل از واگذاری س��هام 
ش��رکتهای دولت��ی باب��ت رد ديون 
سازمان حمايتی و نهادهای عمومی 
غي��ر دولتی )جمع��ی - خرجی( 3 
هزار ميليارد تومان پيش بينی ش��ده 

است.

وزير دفاع و پش��تيبانی نيروهای 
مس��لح از بهره برداری دهها طرح در 
حوزه فناوری های »هوا فضا« در روز 

14 بهمن خبر داد.
 به گزارش واح��د مرکزی خبر، 
سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدی 
در مراس��م رونماي��ی از 36 ط��رح 
الکترونيکی، مخابراتی و اپتيکی صنايع 
مخابراتی اي��ران در جمع خبرنگاران 

افزود: مهمترين اين طرح ها رونمايی 
از ماهواره های طلوع، مصباح 2، نويد 
عل��م و صنعت و موت��ور ماهواره بر 
سيمرغ است که همراه با دهها دستاورد 
ديگر با حض��ور رئي��س جمهور به 

بهره برداری می رسد. 
وزير دفاع در خصوص رونمايی 
الکترونيک��ی  از 36 ط��رح صناي��ع 
ايران هم گف��ت: اين طرح ها مربوط 

ب��ه ش��بکه های ارتباط��ی در مناطق 
عملياتی، شبکه های ارتباطی دوربرد 
و ش��بکه های ارتباط��ی پرنده های 

هوايی، دريايی و زمينی است. 
وی افزود: اين ش��بکه ها در مقابل 
دش��من مقاوم و از پايداری الزم برای 
عمل در شرايط مختلف بهره مند است. 
سردار وحيدی در پاسخ به سؤالی 
درب��اره برخ��ی تهديدات دش��منان 

انقالب اسالمی گفت: پيام ايران قباًل 
اعالم شده است. 

وزي��ر دفاع افزود: آنچ��ه امروز در 
رسانه های آنها اعالم می شود عمليات 
روانی برای پوشاندن ضعف آنها در برابر 

جمهوری اسالمی ايران است. 
سردار وحيدی تصريح کرد: پيام 
ما به هر تهديدی بس��يار ش��کننده و 

توفانی خواهد بود.

معاون توسعه مديريت و سرمايه 
انس��اني رئيس جمهور گفت: دولت 
س��ال آين��ده اصالحي��ه اي را تقديم 
مجل��س خواهد کرد تا براس��اس آن 
قانون مديريت خدمات کش��وري در 
خصوص تعيين مستمري بازنشستگان 
دولتي که تحت پوشش صندوق تأمين 

اجتماعي هستند، اصالح شود.    
لط��ف اهلل فروزن��ده در گفتگو با 
خبرن��گار ايرنا افزود: براس��اس مواد 
116، 122 و 107 قان��ون مديري��ت 
خدمات کش��وري که دي ماه س��ال 

جاري ط��ي بخش��نامه اي ب��ه تمام 
دس��تگاه هاي اجراي��ي مش��مول اين 
قانون ابالغ ش��د، مبناي تعيين حقوق 
بازنشس��تگي و پاداش پايان خدمت 
اين دس��تگاه ها بر پايه حقوق ثابت و 
فوق العاده هاي شغل ايثارگري، سختي 
کار و کار در محيط  هاي غير متفاوت 

و ويژه قرار گرفت. 
گفتني اس��ت، در اي��ن صورت 
اضافه کار و س��اير مزاي��ا مانند کارانه 
در تعيين حقوق بازنشستگي کارکنان 
دولت نقشي نخواهد داشت، بنابراين 

حقوق بازنشس��تگي کارمندان دولت 
و پاداش پايان خدمت آنها به ش��دت 

کاهش خواهد يافت. 
نمي گذاریم حقوق بازنشستگان 

تأمین اجتماعي ضایع شود 
معاون رئيس جمه��ور گفت: از 
آنجا ک��ه تعدادي زي��ادي از کارکنان 
دولت، سالهاي متمادي حق بيمه بابت 
اضاف��ه کار به صندوق بازنشس��تگي 
تأمي��ن اجتماعي پرداخ��ت کرده اند، 
بنابراين اجراي مواد يادشده مديريت 
خدم��ات کش��وري موج��ب تضييع 

حقوق آنها مي شود ولي نمي گذاريم 
حقوق بازنشس��تگان ضايع ش��ود و 
دول��ت در اولي��ن فرصت، اق��دام به 
تقدي��م اصالحيه به مجلس ش��وراي 

اسالمي خواهد کرد. 
فروزنده در مورد بازنشستگان سال 
جاري گفت: آن دسته از کارکنان دولت 
که طي تمام سالهاي خدمت خود بابت 
اضافه کار دريافتي حق بيمه به صندوق 
بازنشستگي پرداخت کرده اند، بديهي 
است که از مزاياي آن در تعيين مستمری 

بازنشتگی نيز برخوردار شود.

جهان نما

دانيل روبين کارشناس ارشد هسته ای فرانسه 
گفت: بر اساس کنوانسيون وين، آژانس بين المللی 
انرژی اتمی داشتن فعاليت هسته ای و غنی سازی 
اورانيوم را حق همه کشورها دانسته و اکنون نيز بر 
اين اس��اس هيچ کشور غربی نمی تواند اين حق 

ايران را ناديده بگيرد.    
روبين که برای شرکت در کنفرانس بين المللی 
انرژی هسته ای آسيا در سال 2010 ميالدی به مالزی 
سفر کرده بود، در گفتگو با ايرنا افزود: تالش های 
امريکا برای بازداشتن ايران از غنی سازی اورانيوم 
برای مصارف صلح آميز موضوعی کامالً سياسی 
است و در برنامه غنی سازی اين کشور هيچ شبهه 

و انگيزه نظامی وجود ندارد. 
اين کارشناس فرانسوی در پاسخ به سئوالی در 
مورد داليل تالش غربی ها برای بازداشتن تهران از 
ادامه فعاليت های هسته ای، اظهار داشت: مشکل 
اصلی ايران در اين زمينه فضای سياس��ی است که 
امريکا و اس��رائيل آن را ايج��اد کرده اند و بر اين 
اساس ايران بهتر اس��ت به اطالع رسانی خود در 
خصوص صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای 
ادامه ده��د و غربی ها نيز اگر ب��رای ادعای خود 

سندی دارند بايد ارائه کنند. 
اين کارشناس هسته ای فرانسوی با اشاره به 

اينکه نفس وجود سالح هسته ای در دست رژيم 
صهيونيستی تهديد آميز است و جهان بايد به اين 
رژيم برای نابودی سالح های هسته ای خود فشار 
آورد، گفت: خطر اصلی از ناحيه اسرائيل و برخی از 
غربی ها است که سالح هسته ای در اختيار دارند. 
دانيل روبين در پاسخ به اين سؤال که چرا غرب 
در مورد فعاليت های هسته ای رژيم صهيونيستی 
س��کوت کرده اند و اينکه اين رژيم بيش از 200 
کالهک هس��ته ای دارد آيا تهدي��دی برای صلح 
جهانی محس��وب نمی شود، گفت: فعاليت های 
هسته ای اسرائيل غير قانونی اس��ت اما به داليل 
سياسی غربی ها در قبال آن سکوت کرده و نگرانی 
ندارند. وی در عين حال خاطرنشان کرد که نفس 
وجود سالح هسته ای در دست رژيم صهيونيستی 
آن هم در منطقه بحرانی خاورميانه خطرناك بوده 
و بايد به اين رژيم برای نابودی اينگونه سالح ها 
فش��ار آورد. روبين با انتقاد از اعمال سياست های 
دوگانه در جهان در خصوص بهره مندی کشورها 
از حق هسته ای گفت: تالش و مقاومت ايران در 
برابر زياده خواهی غرب اقدامی قانونی و در راستای 
استيفای حق ملت اين کشور برابر معاهدات بين 
المللی و چارچوب مش��خص آژانس بين المللی 

انرژی اتمی است. 

برنار کوشنر، وزير امور 
می گويد:  فرانس��ه  خارجه 
تنش ميان واشنگتن و پکن 
که به دليل فروش اسلحه از 
سوی امريکا به تايوان بروز 
پيوس��تن  برای  تالش  کرد، 
تحريم های  اعمال  به  چين 
بي��ن المللی عليه ايران را به 
خاطر فعاليت هسته ای اين 
کشور، پيچيده تر می کند.    
فرانس��ه  خبرگ��زاری 
ب��ا  کوش��نر  داد،  گ��زارش 
اع��الم اي��ن مطل��ب گفت: 

تنش��ی پيش آم��ده که امي��دوارم ادام��ه پيدا 
نکند چون می تواند تالش ش��ورای امنيت را 
برای دس��تيابی به تفاه��م در خصوص اعمال 

تحريم ها عليه ايران پيچيده تر کند. 
کان��ال  ب��ا  مش��ترك  گفتگ��وی  در  وی 
تلويزيون��ی »ت��ی وی 5«، راديو بي��ن المللی 
فرانس��ه و ني��ز روزنامه لوموند اف��زود: برای 
دس��تيابی به قطعنامه جديد شورای امنيت که 

فرانس��ه رياست دوره ای آن 
را برعه��ده دارد »چين��ی ها« 

بايد ما را همراهی کنند. 
کوش��نر در پاسخ به اين 
پرس��ش که آيا چنين اتفاقی 
خواهد افتاد، گفت: اميدوارم، 
اما مطمئن نيس��تم. وی تنش 
موجود ميان واشنگتن و پکن 
را يک��ی از عوامل ترديد در 
اين خصوص ي��اد کرد ولی 
در عي��ن ح��ال گف��ت: نمی 
توان��م در خصوص مخالفت 
ب��ا هرگون��ه تصميم  پک��ن 

جديد عليه ايران پيش داوری کنم. 
چي��ن که تايوان را بخش��ی از خاك خود 
می داند، هش��دار داده بود که فروش اس��لحه 
به اين منطقه بی شک بر روابط چين و امريکا 

تأثيری منفی خواهد گذاشت. 
چين با تعليق روابط نظامی خود با امريکا 
تحري��م هايی عليه ش��رکت های اين کش��ور 

اعمال کرد. 

س��ازمان ديده بان حقوق بشر، اوضاع حقوق 
زن��ان، کارگ��ران خارجي و دو ميليون ش��يعه در 
عربستان سعودي را نگران کننده و بحراني توصيف 
کرد و خواستار تضمين حقوق مساوي براي همه 

شهروندان اين کشور و آزادي زندانيان شد.
به گزارش ايرنا، شبکه خبري راصد عربستان 
نوشت: اين سازمان در گزارش جهاني سال 2010 
خود در مورد عربستان اعالم کرد وضعيت حقوق 
بشر در اين کشور همچنان وخيم است. بر اساس 
اين گزارش، مقامات عربس��تان سعودي همچنان 
به س��رکوب وحش��يانه و عدم حمايت از حقوق 
14 ميليون زن و دختر اين کشور، 8 ميليون کارگر 

خارجي و دو ميليون ش��يعه ادامه م��ي دهند. در 
گزارش س��ازمان ديده بان حقوق بشر آمده است: 
مقامات سعودي از به کارگيري شيعيان در مناصب 
حکومتي و ادارات خودداري مي کنند. اين سازمان 
به بازداشت شيعيان در شهر الخبر پس از اقامه نماز 
جماعت در منازل به دنبال تعطيلي مساجدشان و 

بازداشتهاي طايفه اي در منطقه احساء اشاره کرد.
بر اس��اس اين گزارش، همچنين 2هزار متهم 
به اعمال تروريس��تي و يا به دليل داشتن تفکرات 
سياس��ي خاص بدون محاکمه سالها است که در 
زندانهاي عربستان به سر مي برند و مورد شکنجه و 

سوء رفتار قرار دارند.

دانشجويان 20 کشور جهان که در دانشگاه های 
مال��زی مش��غول به تحصي��ل هس��تند، در يک 
نظرسنجی صورت گرفته از سوی دفتر منطقه ای 
ايرنا در کواالالمپور، بر صلح آميز بودن فعاليت های 
هسته ای ايران تأکيد کردند. در اين نظرسنجی که 
در بين دانشجويان دانشگاه های مالزی انجام شد، 
اکثريت قريب به اتفاق آنان، فعاليت های هسته ای 
ايران را صلح آميز دانسته و نسبت به سالح های 
هسته ای امريکا و رژيم صهيونيستی ابراز نگرانی 
کردند.دانشجويانی از بيش از 20 کشور جهان از 
جمله مالزی، اندونزی، هند، هنگ کنگ، امريکا، 
انگليس، عراق، اردن، نيجريه، پاکستان، سنگاپور، 
سومالی، گامبيا، تونس، غنا، امارات متحده عربی، 
فيليپين، سوريه، برونئی و ايران در اين نظرسنجی 

شرکت کردند.
اين نظر سنجی به صورت آنالين و از طريق 
اينترنت در ماه جاری ميالدی انجام ش��د و در آن 

246 نفر از دانش��جويان بين المللی دانشگاه های 
مختلف مالزی مشارکت کردند. در اين نظرسنجی 
74 درصد پاسخگويان برنامه های هسته ای ايران 
را قانونی و صل�ح آمي�ز و بر اس��اس معاه�دات 
بين المللی دانستند.77 درصد از شرکت کنندگان 
نيز فشارهای کش��ورهای غربی به ويژه امريکا را 
بر ايران برای توقف غنی سازی اورانيوم بر خالف 
قوانين و معاهدات بين المللی عنوان و اين فشارها 
را ناشی از اعمال استانداردهای دوگانه و رفتارهای 
تبعيض آميز در مقابل پيش��رفت ساير ملل اعالم 

کرده اند.
بر اساس نتايج حاصل از اين نظرسنجی، 81 
درصد شرکت کنندگان، تسليحات هسته ای امريکا 
و رژيم اش��غالگر قدس و 13 درصد آنان س��اير 
قدرت های هسته ای را نقض کننده صلح و امنيت 
جهانی دانسته و تنها 6 درصد برنامه هسته ای ايران 

را نگران کننده تشخيص دادند. 

هائيتی اعالم کرد، والدين بيشتر کودکانی 
که امريکايی ها قص��د خارج کردن آنان را از 

اين کشور داشتند زنده هستند.
 ش��بکه تلويزيونی تله س��ور خبر داد، 33 
کودک��ی را ک��ه 10 تبعه امريکا قصد داش��تند 
به ط��ور غيرقانون��ی از هائيتی خ��ارج کنند، 
سرپرس��ت دارند.وزير ارتباطات هائيتی ادامه 
داد: اين 10 تبعه امريکا که از اعضای سازمان 
امريکاي��ی به نام »پناهی ب��رای زندگی جديد 

برای کودکان« هستند، دستگير شدند.

کوشنر:
 تنش امریکا و چین بر سر تایوان، موضوع 

ایران را یچیده تر مي کند 

هائیتی:
 دستگیری امریکایی های کودک ربا  

دیده بان حقوق بشر: 
وضعیت حقوق بشر در عربستان وخیم است

در پاسخ به یک نظرسنجي 20 کشور در مالزي 
برنامه هسته اي ایران را صلح آمیز دانستند
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کارشناس هسته اي فرانسه: 
غرب نمي تواند حق ایران براي غني سازي 

اورانیوم را نادیده بگیرد



اشاره
رابطه بین تورم و حجم پول در ایران

نقدینگی؛ کم یا زیاد؟!

به جرأت می توان گفت پول بزرگترين دغدغه 
فکری انس��ان عصر حاض��ر اس��ت! اينکه چطور 
می شود ثروتمند ش��د، از چه راهی می توان سود 
بيش��تری به دس��ت آورد، با پول به دست آمده چه 
س��رمايه گذاريهايی می توان کرد و... از مس��ائلی 
اس��ت که روزمره فک��ر اکثريت اف��راد را به خود 
جل��ب کرده و آنها را با مش��کل مواجه می کند اما 
همه ما کمتر به اصل و هويت پولی که به نظر عده 
کثيری حالل مشکالت است، توجه کرده ايم. پول 
چيس��ت؟ از چه زمانی مورد استفاده قرار گرفته و 
در طی زمان چه تغييراتی را از سر گذرانده است؟ 
سؤاالتی است که دانستن جواب آنها برای بسياری 

از ما اهميت دارد.
واقعیت پول چیست؟ 

هر چيزی که به مثابه واس��طه مبادله از س��وی 
همگان پذيرفته شده و به مثابه واحد ارزش، بيان کننده 
قيمت ديگر اش��يا باشد را پول می نامند. پول، يک 
مقوله اقتصادی تاريخی است و از گذشته های بسيار 
دور تاکنون، در جوامع مختلف، اش��يای متفاوتی از 
قبيل ماهی خشک شده، صدف، سنگ های قيمتی، 
پوس��ت حيوانات و س��رانجام صرفًا طال و نقره به 
دليل ارزش ذاتی و نيز دوام و س��هولت جابه جايی 

شان، نقش پول را يافته اند.
تعریف پول

پول همان وس��يله مبادله قانونی در هر کش��ور 
خاص اس��ت. به عبارت ديگر وسيله مبادله رايج و 

قانونی و در گردش هر کشور را پول می گويند؛ که 
می تواند پول نقد، ان��واع چک  و حواله های بانکی 

را نيز شامل شود.
پول الکترونیکی چیست؟

آنچه اکنون در م��ورد پول انتظار می رود رواج 
پول الکترونيکی اس��ت. امروزه کارت های اعتباری 
در بس��ياری از کشورهای جهان مورد استفاده افراد 
حقيقی و حقوقی ق��رار گرفته و انتظار می رود اين 

روند در همه کش��ورهای توس��عه يافته و در حال 
توسعه ادامه پيدا کند. کارت های اعتباری به عنوان 
راهی مطمئن ب��رای حمل پول های کالن، با امنيت 
فراوان و بدون واهمه از س��رقت در حال تسلط بر 

بازارهای جهانی است.
پشتوانه پول  

همچنان که گفته ش��د در قديم پش��توانه پول 
طال و نقره بود اما در زمان فعلی هيچ گونه پشتوانه  

طال و نقره ای برای اس��کناس وجود ندارد. امروزه 
پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت توليد ناخالص ملی 

کشورها است.
عرضه پول به چه معناست؟ 

ب��ه مقدار پول موج��ود در اقتصاد هر کش��ور 
عرضه پ��ول اطالق می ش��ود. در حقيقت تعريف 
دقيق��ی برای عرض��ه پول وجود ن��دارد. خصيصه 
اصلی پول آن است که عمومًا به عنوان يک وسيله 
پرداخت پذيرفته ش��ده باش��د، ليکن اين ويژگ�ی 
نمی توان��د تعريف جامعی از عرض��ه واقعی پول 

به دست دهد. 
از آنجا که اسکناس و سکه وسايل پذيرفته شده 
پرداخت محسوب می ش��وند لذا بی شک بخشی 
از عرضه پول را تش��کيل می دهند. افزون بر اين، 
س��پرده ديداری نزد بانک ها هم ک��ه با چک قابل 
برداشت هستند و در تسويه بدهی به کار می آيند، 
خود بخش��ی از عرضه پول به شمار می روند. اين 
دو ج��زء روی هم رفته تعريف محدودی از عرضه 

پول به دست می دهند.
 هرگاه حس��اب س��پرده را نيز به اين مجموعه 
بيفزاييم، آنگاه معنای گس��ترده تری به عرضه پول 
داده می ش��ود. کنت��رل عرض��ه پول ک��ه به طرق 
مختلف صورت می گيرد مهمترين رکن سياس��ت 
پولی دولت ها به شمار می رود و اهميت بسياری 
در ايج��اد و تداوم رونق ه��ا و رکودهای اقتصادی 

دارد. 

بش��ر در ش��يوه ابتدايی زندگی خود، که غالبًا 
قبيل��ه ای زندگی می ک��رد، خودکفا ب��ود به همين 
جه��ت نيازی به مبادل��ه و پول نب��ود. البته قبايلی 
وج��ود داش��تند که ب��ا م��ازاد نياز مواجه ش��ده و 
تصمي��م به مبادل��ه مازاد کاالهای خ��ود با اجناس 
ديگ��ر می گرفتند، اين نوع مبادله عمومًا به صورت 
پاياپای صورت می گرفت که اصطالحًا به آن مبادله 
)Barter( يا تهاتری گفته می شود. با گذشت زمان، 
به علت پاره ای مشکالت، پيشينيان بر آن شدند که 
وضعيت نظام مبادالتی را مناسب تر کنند. آنها ابتدا 
کااليی را به عنوان واسطه در مبادله تعريف کردند 
که ارزش خاص خود را حفظ  کند )نمک، صدف، 
ماهی خشک ش��ده و...(. اين کاالها به عنوان پول 
استفاده می شدند. بعدها فلزات جايگاه واسطه ميان 
دو کاال را ب��ر عهده گرفتند. به مرور، طال و نقره به 
علت فاسد نش��دن در طول زمان و قابليت تقسيم، 
به عنوان برترين پول فلزی در جهان حکمفرما شد. 
طال و نقره دارای امتيازات بس��يار زيادی بودند که 
باعث مقبوليت جهانی آنها ش��د. اغلب اقتصاددانان 
تاريخچه پيدايش پول مس��کوك را به سده هشتم 
قبل از ميالد نس��بت می دهند اما بن��ا به روايتی که 
در کتاب عيون اخبارالرضا از اميرالمؤمنين )ع( نقل 
ش��ده، نمرود بن کنعان بن نوح اولين کسی بود که 
ط��ال و نقره را به عنوان پ��ول رواج داد. طی زمان، 
تجار به دليل عدم امنيت در س��فر و تنوع آلياژهای 
اس��تفاده ش��ده در سکه ها - که تش��خيص آنها در 
حيط��ه کاری صرافان بود - ب��ه جای انتقال طال و 
نق��ره از محلی به محل ديگر، آنها را نزد ش��خصی 
ب��ه نام صراف ب��ه امانت می گذاش��تند و از او يک 
رس��يد مبنی ب��ر امانت حجم طال و نق��ره دريافت 
کرده و در ش��هر ديگر از صرافی ک��ه قابل اعتماد 
ص��راف اول بود طال و نقره را دريافت می کرد. در 
اين صورت ديگر الزم نبود مسکوکات طال و نقره 
را ب��ا خود حمل کرده و از ش��هری به ش��هر ديگر 
بب��رد و نيز از دس��تبرد راهزن ها در ام��ان می ماند. 
با اعتمادی که به اين رس��يدها پيدا ش��ده بود آنها 
دس��ت به دس��ت می چرخيدند و پول فلزی دست 
نخورده در صن��دوق صراف باقی می ماند. همزمان 
ب��ا مقبوليت و به کارگيری اين رس��يدها، با ابتکار 

يک بانکدار سوئيس��ی به نام پالمس��تروح در سال 
1656، رسيدهای استاندارد و با مبلغ مشخص و از 
قبل آماده شده ارائه شد که از سوی صادر کنندگان 
تعهد می ش��د، در قبال اين رسيد، طال و نقره اعطا 
کنند. اين روند، آغاز ايجاد اسکناس قابل تبديل به 
ط��ال و نقره را رقم زد. بعده��ا تجار برای برطرف 
کردن مش��کالت خود از چک ها استفاده  کردند که 
به آن پ��ول تحريری گفته می ش��ود. پول تحريری 

يعنی پولی که با امضای فرد اعتبار می گيرد.
تاریخچه پول در ایران

واحد پول ايران بر مبنای »دينار« بنا شده. دينار، 
واحد قديمی پول روم و بعد امپراتوری روم شرقی 
بود و »ديناريوس« خوانده می شد. يک ديناريوس 
روم شرقی برابر با يک سکه نقره بود که وزنش در 
مواقع مختلف فرق می کرد. اين واحد پول بعد از 
فتح اراضی روم شرقی به دست مسلمانان، از طرف 
آنه��ا به عنوان نام واحد پول انتخاب ش��د و تبديل 
ش��د به ديناری که امروزه در کشورهای عربی هم 
از آن استفاده می شود. به همين ترتيب، سلطنتها و 
حکومتهای ايرانی هم از دينار اس��تفاده می کردند 
ام��ا به تدري��ج، در نتيجه تورم و بی ارزش ش��دن 

پول، احتياج ب��ه واحدهای پولی بزرگتر پيش آمد. 
اي��ن واحدها هم��ه بر مبنای دينار بنا ش��ده بودند. 
اولين واحد پولی، س��که صد دينار )صنار( بود که 
توسط سلطان محمود غزنوی ضرب شد و به اسم 
خودش، »محمودی« ناميده می شد. در همان زمان، 
شاهان س��امانی ماوراء النهر، سکه های نقره پنجاه 
ديناری ضرب کردند که »ش��اهی« ناميده می ش��د. 
در حقيقت، يک ش��اهی، نصف ي��ک محمودی يا 
به عبارت ديگر، يک محمودی، دو شاهی بود. بعد 
از آن، ت��ا زمانهای طوالنی، س��که های نقره مورد 
استفاده، همين شاهی و محمودی بودند. واحدهای 
ديگری مثل »قران« )هزار دينار( و تومان )10000( 
دين��ار، فق��ط واحد محاس��به بودن��د و عماًل هيچ 
سکه ای به نام قران يا تومان ضرب نمی شد )کلمه 
تومان از لفظ مغولی تومان به معنی ده هزار می آيد(. 
در دوره صفوی، ش��اه عباس شروع به ضرب يک 
سکه کرد به ارزش 200 دينار يا دو محمودی. اين 
سکه به »عباسی« معروف شد و بسيار مورد استفاده 
ق��رار می گرفت. در همين زمان، با باز ش��دن پای 
پرتغالی ها در ايران، س��که های پرتغالی در ايران 
رايج شد. اين سکه ها »رئال« نام داشتند )که هنوز 

هم واحد پول بعضی از مس��تعمرات سابق پرتغال، 
مثل برزيل است(. اين واحد پول، بر مبنای وزنش، 
مطاب��ق 1175 دينار گرفته ش��د و در ايران به اين 
اندازه خريده می شد. سکه رئال پرتغال در ايران به 
عنوان ريال رواج پي��دا کرد و کم کم دولت ايران، 
خود دس��ت به ضرب سکه های ريال زد که برای 
مبالغ باال ب��ه کار می رفت. در اواخر قرن هجدهم 
ميالدی، نادرشاه افشار هم يک نوع سکه به ارزش 
500 دينار ضرب کرد که به اس��م خودش »نادری« 
خوان��ده می ش��د، اما خيل��ی زود م��ردم به جای 
نادری، ش��روع کردند به استفاده از لفظ »ده شاهی« 
)شاهی: پنجاه دينار، 500 دينار: ده شاهی(. در طول 
سلطنت قاجار، س��که های مورد استفاده در ايران، 
ش��اهی، صنار، عباسی و ده شاهی بوده و در اواخر 
دوره قاجار، س��که های هزار دين��اری و دو هزار 
ديناری هم ضرب شدند )يک قرانی و »دوزاری«(. 
اما در ابتدای سلطنت پهلوی که قرار شد واحد پول 
ايران يکدست شود، سکه های ريال به جای 1175 
دينار به مبلغ 1000 دينار )مطابق قران( کاهش داده 
شدند و واحد پول ش��د »ريال«. همين ريال )يا به 
لفظ مردم، »قران«( اس��ت که امروزه هم واحد پول 

رسمی ايران به شمار می رود.
 در هم��ان دوران پهل��وی بع��د از تورمه��ای 
اقتصادی مختلف و رواج پول کاغذی، اسکناسهای 
پن��ج ريالی و ده ريالی )يک تومانی( چاپ ش��دند 
ک��ه هنوز هم در دس��ت مردم برای کلکس��يونهای 
مختلف پول هس��ت. تومان به عن��وان واژه ای که 
امروز کاربردی بيش��تر از ريال، واحد پول رس��می 
دارد، از واژه ترک��ی به معنای ده ه��زار، وارد زبان 
فارس��ی شده اس��ت. تومان تا پيش از 1310 واحد 
پولی مع��ادل با 10000 دينار بوده اس��ت. پيش از 
آن، حدفاص��ل س��ال های 1798 ت��ا 1825 ميالدی 
توم��ان واحدی مع��ادل 8 ريال بوده  اس��ت که هر 
ري��ال خود معادل 1250 دينار بوده اس��ت. در اين 
دوران يک قران واح��دی برابر 1000 دينار يا يک 
ده��م تومان بود اما پس از س��ال  1932 ميالدی و 
1310 هجری شمس��ی هر تومان با 10 ريال معادل 
شد و از آن پس تومان، عماًل واحد پول غير رسمی 

در زندگی روزمره ايرانيان شد. 

پول دارای وظايف سه گانه زير است:
1.  نقش مبادله ای

2.  معيار سنجش ارزش
 3.  داشتن قابليت حفظ ارزش.

انواع پول 
پول در حالت کلی انواع زير را در بر می گيرد:
پ��ول اعتباری: پول رايجی ک��ه صرفًا به اعتبار 
س��ازمان انتش��ار دهنده و پذيرش گس��ترده مردم 
ارزش يافت��ه باش��د را پ��ول اعتب��اری می نامند. 
اس��کناس يا همان پول کاغذی متداول ترين شکل 

پول اعتباری محسوب می شود. 
بر خالف پول تمام عيار )سکه های طال و نقره (، پول 
اعتباری به آسانی و به مقدار و مبلغ زياد قابل چاپ 
و حمل آن نيز آس��ان اس��ت. عالوه بر اين، مقدار 
انتش��ار اين نوع پول به ميزان فلزات قيمتی کشور 
نيز بستگی ندارد. بديهی است انتشار بی رويه پول 
اعتباری می تواند موجب س��لب اعتماد مردم شود 
و ارزش آن رو به کاهش گذارد. بايد توجه داشت 
پول اعتباری که اساسًا به اتکای تأييد قانونی انتشار 
می يابد با پول فلزی و کاغذی که دارای پش��توانه 

باشند، تفاوت دارد.
پول بی پشتوانه:پول بی پشتوانه به پول کاغذی 
يا اسکناس��ی گفته می شود که پشتوانه طال يا نقره 
نداش��ته باش��د. اين اصطالح از قانون بانکی سال 
1844 ميالدی انگلس��تان نش��أت گرفت که ميزان 
نشر اس��کناس بی پش��توانه را به 14 ميليون پوند 
محدود کرده بود. طبق قانون مزبور، نشر اسکناس 
بيش��تر از اين مقدار بايد حتمًا دارای پشتوانه کامل 

طال باشد.
 ميزان نشر اسکناس بی پشتوانه هر زمان افزايش 
بيش��تر يافت، به طوری که در حال حاضر مقامات 
پولی محدوديتی در نش��ر اين نوع اسکناس ندارند 
و در حقيقت نش��ر اسکناس اکنون ديگر کاًل بدون 

پشتوانه است. در ايران اسکناس نخستين بار توسط 
بانک شاهنشاهی ايران انتشار يافت. اين بانک مجاز 
بود تا 800 هزار ليره استرلينگ )معادل 2/8 ميليون 
تومان به نرخ آن زمان( بر اس��اس پش��توانه طال و 
نقره اسکناس منتش��ر کند، ليکن بانک پذيرفته بود 
در دو س��ال اول اقاًل نصف قيمت اس��کناس های 
منتش��ره خود را و پس از انقضای اين دو سال، اقاًل 
يک س��وم قيمت آنها را نقداً موجود داش��ته باشد. 
وثيقه اسکناس های منتشره بيش از موجودی فلزی 
را اموال غير منق��ول بانک در ايران و نيز وام های 

بانک از دولت ايران تشکيل می دادند.
پول پر قدرت: در نظريه س��نتی ضريب تکاثر 
اعتبار، آن دارايی های ذخيره را که پايه نظام بانکی 
برای خلق س��پرده بانکی باشند يا توسط آنها بتوان 
فعاليت های وام ده��ی بانک ها )که منجر به خلق 
س��پرده می ش��ود( را محدود کرد پ��ول پرقدرت 

می نامند. 
دلي��ل اين خصلت آن اس��ت که بن��ا بر نظريه 
مزبور هر تغيير در ميزان اين نوع دارايی ها موجب 
تغيير بيش��تری در س��پرده بانکی، به عنوان يکی از 

اعضای متشکله حجم پول می شود.
اي��ن اصط��الح همچنين گويای آن اس��ت که 
مش��خص ترين اجزای متش��کله پول پ��ر قدرت 
هم��ان بدهی های پولی بخش دولتی اس��ت، يعنی 
پول در گردش و مانده بانک ها نزد بانک مرکزی. 
دارايی های کوتاه م��دت مانند برخی اوراق بهادار 
که به آسانی قابل تبديل به بدهی پولی بخش دولتی 
باشند نيز می توانند از اين نوع پول به حساب آيند 

به شرط آنکه:
  1- از س��وی بانک ه��ای تج��اری ب��ه مثابه 

دارايی های ذخيره ای تلقی شوند
   2- نگه��داری آنها از س��وی بانک ها بر وام 

دهی آنها تأثير گذارد

   3- عرضه آنه��ا از ابزار کنترل بانک مرکزی 
باشد. 

پول رایج: اس��کناس ها و سکه های »جاری« 
مبادله در يک کشور را پول در گردش يا پول رايج 

می نامند.
 به مفهوم گس��ترده ت��ر، ارزهای خارجی مانند 
موج��ودی دالر، يورو، پوند و غيره را نيز می توان 

در کل حجم پول رايج منظور داشت.
 ط��ال و تا حد کمتری پول ديگر کش��ورها که 
مانند دالر به مثابه ذخاير ارزی عمل می کنند، پول 
راي��ج بين المللی خوانده می ش��وند زيرا به عنوان 
عامل تس��ويه حس��اب های بين الملل�ی پذيرفت�ه 

شده اند. 
پول ضعیف: پولی که ن��رخ برابری آن به دليل 
کسری مستمر تراز پرداخت ها يا عرضه سفته بازانه 
آن برای تحصيل س��ود، رو به کاهش نهاده باشد را 

پول ضعيف می نامند. 
دولت ه��ا در نگهداری چني��ن پولی به عنوان 
ذخاي��ر ارزی خود بی ميلی نش��ان می دهند. مثاًل 
تضعيف ليره استرلينگ در سال 1976ميالدی و در 
پی آن، بی ميلی ديگر دولت ها برای نگهداری اين 
پول موجب پيدايش بحران اس��ترلينگ ش��د و لذا 
دولت انگلستان با وام گيری از صندوق بين المللی 

پول به حمايت از آن برخاست.
پول ف��ّرار: پول ف��ّرار اصطالحی اس��ت برای 
بيان حرکات و گريز س��فته بازانه سرمايه که عمومًا 
از پي��ش بينی تغييرات نرخ ارز، دوری جس��تن از 
زيان های جنگ، ماليات های س��نگين، مشکالت 
اقتصاد داخلی، تورم و تغييرات نرخ بهره سرچشمه 
می گي��رد. اين فعاليت ها باعث تش��ديد بی ثباتی 
می ش��وند زي��را به ج��ای تعديل مش��کالت تراز 

پرداخت ها موجب تشديد آنها می شوند. 
دليل اين امر آن اس��ت که معموالً پول فّرار از 

کش��وری که با مشکالت تراز پرداخت ها روبه رو 
است به کشور برخوردار از مازاد تراز پرداخت ها 

انتقال می يابد.
پ��ول فعال: برخ��ی از الگوه��ای نظريه پولی، 
عرضه پول را متشکل از دو بخش فرض می کنند: 
نخس��ت پول فعال، ش��امل آن ذخاي��ر پولی که به 
طور سريع در فواصل ميان پرداخت ها در گردش 
هس��تند، و دوم پول راکد يعنی آن ذخاير پولی که 
در جري��ان پرداخت های معمول به کار نمی آيند. 
طبق نظريه مقداری پول، تغييرات س��رعت گردش 
پول تحت ش��رايطی غير از تورم س��رکش، به طور 
عمده از انتقاالت ميان پول های فعال و راکد ريشه 
می گيرن��د و تغيي��رات نرخ نق��ل و انتقاالت پول، 
در جري��ان پرداخت ها به مي��زان کمتری بر آن اثر 

می گذارند. 
در عم��ل، تمايز ميان پول ه��ای فعال و راکد 
روش��ن نيس��ت، چون »فعال بودن« پول مسأله ای 

نسبی است.
 ليکن ب��رای مقاصد عملی، پ��ول فعال اغلب 
به عنوان پول رايج به عالوه س��پرده های حس��اب 

جاری در بانک تعريف می شود.
پول قوی: پولی که آزادانه قابل تبديل به طال يا 
پول ديگر کشورها بوده و تقاضا برای آن در سطح 
بين المللی پيوسته بيش از عرضه باشد را پول قوی 
می نامند. چني��ن وضعيتی زمانی روی می دهد که 
تقاضای جهانی برای کاالهای صادراتی يک کشور 

وسيعًا رو به ازدياد گذارند.
 ب��ه عبارتی ديگر هنگامی که برخی کش��ورها 
در برابر يک کش��ور دچار کسری تراز پرداخت ها 
شوند پول کشور مزبور به يک پول قوی و کمياب 
تبديل می ش��ود. دالر امريکا پس از جنگ جهانی 

دوم به عنوان يک پول قوی مطرح بوده است. 
تنظیم برای زاینده رود : سپیده نصر اصفهانی

پول

تاریخچه پول در دنيا

وظایف پول

در ارتباط ب��ا رابطه ميان دو متغير کليدی 
اقتص��اد کالن يعنی حجم پ��ول )نقدينگی( و 
ت��ورم، بحثه��ای فراوانی در مت��ون اقتصادی 
مش��اهده می شود که حول محور تأثير يا عدم 
تأثير نقدينگی بر سطح قيمتها و رابطه معکوس 
يعنی تأثير تورم بر نقدينگی می چرخد. منشاء 
چني��ن بحثهاي��ی را ش��ايد بت��وان در نظريه 
»مق��داری پول« دانس��ت که رابط��ه ای را بين 
دو متغي��ر مذکور برقرار می س��ازد و خود به 
عنوان پايه ای برای اظهار نظرهای مختلف و 
جبه��ه بن��دی اقتصاددانان در قال��ب مکاتب 
مختل��ف اقتص��اد کالن ق��رار گرفته اس��ت. 
براس��اس نظريه مقداری پول، افزايش حجم 
نقدينگی می تواند بر سطح توليد ملی يا قيمتها 
و يا ه��ردوی آنها تأثير مس��تقيم بگذارد و به 
عبارت ديگر تورم زا باشد. در اين ارتباط دو 
موضع گيری متفاوت که منشاء بسياری از تصميم 

گيريهای سياستی بوده اند قابل ذکر است:
1( گ�روه���ی از ص�اح��ب ن�ظ���ران و
 سياس��تگذاران اقتصادی کمب��ود نقدينگی را 
يکی از عوامل بازدارنده رشد توليد می پندارند 
و معتقدند دولت برای همراهی توليدگنندگان 
بايد اعتبارات بيش��تری را در اختيار آنها قرار 
دهد. اين عده، چنين اس��تدالل می کنند که در 
اين صورت، رش��د نقدينگی منجر به افزايش 
س��طح قيمته��ا نخواهد ش��د )و ي��ا اينکه اثر 
تورم زايی آن ناچيز خواهد بود( زيرا افزايش 
تولي��د، جوابگوی افزايش تقاضا اس��ت. اين 
باور در قالبهای نظری، ب��ه ديدگاه طرفداران 
نظري��ه براتهای واقعی نزديک اس��ت. در اين 
ديدگاه، فرايند رشد حجم پول درون زا است 
و نقش مهمی  برای سياس��تگذار پولی متصور 

نيست.
2( از س��وی ديگر، عده ای معتقدند رشد 
نقدينگی، خصوصًا اگر نمايانگر سياس��تهای 
غي��ر منضبط مال��ی دولت باش��د، اثر چندانی 
ب��ر توليد ندارد و تنها موجب افزايش س��طح 

عمومی قيمتها می شود.
دو دي��دگاه مذک��ور در مجم��وع به مؤثر 
ب��ودن ي��ا نب��ودن نقدينگ��ی بر تورم اش��اره 
دارند و باعث انجام مطالعات تجربی بس��يار 
زي��ادی در ط��ول زم��ان و در کش��ورهای 

مختلف ش��ده اند که طيف وسيعی از نتايج را 
حاص��ل کرده اند اما روی ديگر س��که جهت 
رابطه از طرف نوس��انات قيمته��ا بر تغييرات 
حجم پ��ول و نقدينگی بوده ک��ه اين ديدگاه 
منتس��ب به رويکرد کينزی اس��ت. آن چه در 
بح��ث در مورد مؤثر ب��ودن نقدينگی بر تورم 
تعيين کننده و حائز اهميت است، مسأله برون 
زا يا درون زا بودن پول اس��ت. اينکه در يک 
اقتص��اد، حجم پول برون زا باش��د يا خير در 
اتخاذ سياستهای پولی با اهداف مختلف بسيار 
مهم و تعيين کننده خواهد بود. مباحث نظری، 
بي��ان گر اين مطلب هس��تند که وقتی پول در 
اقتصاد برون زا نباشد، نمی تواند ابزار مناسبی 
ب��رای کنترل ت��ورم باش��د و از کارايی آن در 
اين امر کاس��ته می ش��ود. نتيجه چنين چيزی 
تفسير نظريه مقداری پول در جهت معکوس 
اس��ت. با بررس��ی ادبيات مربوط به تورم زا 
بودن رشد نقدينگی، در می يابيم تورم حاصل 
از افزايش حج��م پول در جامعه از نوع تورم 
فراکش تقاضا )Demand Pull( است. اين 
نوع تورم در اقتصادهای توس��عه نيافته شيوع 
بيشتری دارد چرا که يکی از ويژگيهای عمده 
اين اقتصادها، انعطاف ناپذيری سمت عرضه 
به دليل ظرفيت محدود توليد )بالفعل(، ناچيز 
ب��ودن رقابت، اس��تفاده از پول ب��رای تأمين 
سياستهای معطوف به رشد و توسعه اقتصادی 
و نيز برای تأمين کس��ری بودجه دولتها است. 
بر اين مبنا، افزايش نقدينگی )به هر دليلی که 
باشد( سمت تقاضای اقتصاد را تحريک کرده 
و با عدم همراهی سمت عرضه، تورم پديدار 
می ش��ود. مطالعات و پژوهشهای زيادی در 
رابطه با تورم زا بودن رشد نقدينگی در ايران، 
توس��ط محققان انجام گرفته اس��ت. آنچه در 
اين مطالعات برجس��ته و چش��مگير اس��ت، 
تورم زا بودن رش��د نقدينگی در اقتصاد ايران 
اس��ت به گونه ای که اکثري��ت نتايج حاصله، 
حکاي��ت از اين دارن��د که رش��د نقدينگی، 
عامل مس��لط در ظاهر شدن تورم های باال در 
کش��ورمان بوده است. البته اين نتيجه لزومًا به 
معنای پولی بودن تورم در ايران نيست. نظريه 
پول��ی تورم داللت بر اي��ن دارد که تنها عامل 

ايجاد تورم، رشد حجم پول است.

دکتر محمدرضا شجاع الدینی- در حالی که 
فعاليت ه��ای اقتصادی که آن را با توليد ناخالص 
داخلی اندازه گيری می کنند، در چهار سال گذشته 
تنها 5 الی7 درصد در س��ال رش��د داشته است. 
چرا با وجود رش��د باالی 30 درصدی نقدينگی 
طی اين سال ها اغلب دست اندرکاران اقتصادی و 
متوليان امور اقتصادی کشور از بی پولی و کمبود 
نقدينگ��ی ش��کايت دارند؟ چرا وض��ع بانک ها 
به  گونه ای شده است که نمی توانند بدون اعتبارات 
بانک مرکزی نياز اعتباری و تسهيالتی مشتريان 
را برآورده کنند؟ بی ترديد پاس��خ را بايد در نرخ 
س��ود بانکی جست! س��ود بانکی که از يک سو 
برای جذب س��پرده گذاران پرداخت می شود و از 
سوی ديگر به  عنوان هزينه از گيرندگان تسهيالت 
دريافت می ش��ود، همان نقش را در بازار پول ايفا 
می کند که قيمت در بازار کاال. اگرچه طی سه دهه 
پس از انقالب تجربه های مفيدی از عملکرد بازار 
کاالهای متعدد کسب کرده و درس های خوبی از 
آنها آموخته ايم ولی برای توضيح نقش قيمت در 
توليد و مصرف، مثال بازار شير می تواند مفيد باشد. 
در  حال  حاضر ساالنه حدود هشت ميليون  و 300 
هزار تن شير در کشور توليد می شود و نظام توزيع 
نسبتاً مناسبی نيز وجود دارد که شير تازه را به موقع 
به دس��ت  مصرف کنندگان می رس��اند. برخالف 
سال هايی که برای خريد يکی دو شيشه شير بايد 
از صبح علی الطلوع در صف توزيع می ايستاديم، 
حاال می توانيم شير مورد نياز را هر وقت از روز به 
قيمت اعالم شده خريداری کنيم. فکر می کنيد اگر 
دولت از سر دلسوزی و برای بهبود تغذيه کودکان 
و نوجوانان و سالمندان بخواهد با قيمت گذاری 
شير در حد مثالً نصف قيمت جاری، اين گروه از 
جمعيت از تمامی طبقات درآمدی را قادر سازد که 
شير بيشتری مصرف کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
قاعدتاً برای پاسخ به اين سؤال بايد از تحليل عرضه 
و تقاضا کمک گرفت. کاهش قيمت از يک س��و 
مقدار عرضه را کم می کند و از سوی ديگر مقدار 
تقاضا را افزايش می دهد لذا ميان مقدار شير عرضه 
شده در قيمت جديد با مقدار تقاضا شکاف پديدار 
می شود. در چنين شرايطی طبعاً توزيع کاال ساز و 
کار ديگری را طلب خواهد کرد. در قيمت جديد 
و پايين شير، خيلی ها انگيزه پيدا می کنند که چند 
ليوانی از آب خوردنی معدنی را با شير جايگزين 
کرده يا ش��ير را جايگزين ساير مواد غذايی کنند. 
مضافاً اينکه مردم تمايل به نگهداری مقدار بيشتری 
ش��ير نيز خواهند داشت و لذا تقاضای موجودی 
ذخيره ني��ز افزايش خواهد ياف��ت. نکته جالب 
توجه اينکه با اعمال اين سياست با وجود افزايش 
تقاض��ا، به علت کاهش توليد، ش��ير کمتری در 
کشور مصرف خواهد شد و اگر سازوکار خاصی 
وجود نداشته باشد، حتی نمی توان اطمينان داشت 
که ش��ير به ميزان مورد نظر به دست گروه مورد 
هدف برسد. حتی با فرض آنکه عرضه شير مثاًل 
با توس��ل به فشار و تهديد توليدکنندگان )يا آب 
در داخل شير کردن!( کاهش نيابد، همه آنهايی که 
متقاضی خريد هستند، شير پيدا نخواهند کرد و با 
ايجاد بازار سياه به  زودی شير کمياب خواهد شد 
بدون آنکه تضمينی برای دستيابی دولت به هدفش 
وجود داشته باشد. عدم درك و تحليل صحيح اين 
وضعيت ممکن است به متهم کردن عوامل توزيع، 
به اخالل در توزيع و تخريب نظام توزيع نيز منجر 

ش��ود. به  رغم تجربه ای که در س��ال های پس از 
انقالب در اين خصوص داشته ايم، دولت نهم در 
اوايل کارش اقدام به تثبيت قيمت مواد لبنی کرد 
ولی خوشبختانه با ديدن عکس العمل بازار سريعًا 
دريافت که نبايد اينگونه در ساز و کار بازار مداخله 
کرد بنابراين پيرو روی آوردن توليدکنندگان به توليد 
مواد لبنی پرچرب که به نوعی دور زدن سياست 
دولت بود، قضيه را دنبال نکرد و موضوع با حداقل 
هزينه ختم به خير ش��د. آنچه در بازار  پول اتفاق 
افتاده است، مش��ابه مثال مداخله ما در بازار شير 
اس��ت، يعنی با وجود حتی رشد حجم نقدينگی 
به ميزانی بسيار بيش از رشد فعاليت های اقتصادی 
طی اين سال ها، به علت پايين بودن نرخ سود و باال 
بودن تقاضای بی  پاسخ، مردم احساس بی  پولی در 
بازار می کنند. البته بازار  پول با بازار ساير کاالها يک 
فرق اساسی دارد و آن اين است که امکانات دولت 
در عرضه پول تقريباً نامحدود است و اين هميشه 
برای دولت ها وسوسه انگيز بوده است. ولی اين 
به معنی آن نيس��ت که عرضه پول بيش��تر بدون 
هزينه است. اگر دولت بخواهد اين عطش کاذب 
تقاضا برای منابع بانکی در نرخ های دس��توری و 
پايين را از طريق عرضه پول بيشتر بخواباند، تنها 
قيمت ها را متورم خواهد کرد. چون پول فی نفسه 
نيازی را از انس��ان برآورده نمی کند بلکه ابزاری 
است برای تأمين مايحتاج. طبعاً وقتی مقدار پول 
يا نقدينگی بيشتری به دنبال خريد کاال با عرضه 
محدود در اقتصاد باشد، قيمت ها افزايش می يابند. 
افزايش قيمت در واقع مکانيزمی است که عرضه 
و تقاضای واقعی برای پول را به تعادل می رساند. 
نکت��ه مهمی که دس��ت اندرکاران سياس��ت های 
اقتصادی الزم است خيلی خوب درك کنند، اين 
است که در توسل بی رويه به اعتبارات بانکی برای 
افزايش سرمايه گذاری و توليد، قبل از آنکه توليد 
افزايش پيدا کند، تورم حادث می ش��ود که عامل 

بسيار مخربی برای سرمايه گذاری است. 
آنچه ادبيات اقتصادی برای پايداری رش��د و 
سرمايه گذاری در اقتصاد مبتنی بر بازار، مانند آنچه 
در ايران داريم، توصيه می کند، ثبات قيمت ها است 
که ضمناً به عنوان يکی از شاخصه های مهم ثبات 
اقتصادی تلقی می ش��ود. به طوری که اشاره شد، 
الزمه ثبات قيمت ها کنترل رشد نقدينگی است. از 
عوامل عمده در رشد نقدينگی در سال های اخير 
تس��هيالت اعطايی بانک ها بوده است که تقاضا 

برای آن در نرخ های پايين سود پايانی ندارد. 
برای دستيابی به هدف رشد نقدينگی محدود، 
يا بايد قيمت را که همان نرخ س��ود بانکی است 
اص��الح کرد يا س��ازوکاری برای س��هميه بندی 
اعتبارات برقرار ک��رد. آنچه مطلوب اقتصاددانان 
اس��ت، اصالح نرخ است، به طوری که نرخ سود 
واقعی يعنی نرخ سود منهای نرخ تورم انتظاری، 
حداقل مثبت باشد زيرا اين سياست مانند قيچی 
با دو تيغ می برد، يعنی هم رشد اعتبارات را کنترل 
می کند و هم موجب تش��ويق پس اندازها شده و 
ما را بهتر به نتيجه می رس��اند. ولی اگر دولت يا 
بانک مرکزی به هر دليلی نخواهد يا نتواند نرخ را 
افزايش دهد، بايد سقف اعتبارات اعطايی بانک ها 
را محدود کرده و مانند گذش��ته به سهميه بندی 
اعتباری روی بياورد. به  رغم شکست اين تجربه 
در گذشته، اعمال مجدد آن بهتر از سياست جاری 

سيراب کردن عطش کاذب برای نقدينگی است. 
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رئي��س اتحادي��ه عمده فروش��ان 
ميادي��ن ميوه و تره بار اس��تان اصفهان 
گفت: ب��ا واردات مي��وه از 15 بهمن  
ماه، قيمت ميوه در بازار شب عيد سير 
نزولي خواهد داش��ت. ناصر اطرج در 
گفتگو با فارس با بيان اينکه با همفکري 
مسئوالن استان اصفهان تنظيم بازار ميوه 
شب عيد با هدف تعديل قيمت ميوه 
و به ويژه مرکبات در اس��تان صورت 
مي گيرد، افزود: امسال با هدف حمايت 
از باغداران داخل��ي واردات مرکبات 
به کش��ور قطع مي شود و محصوالت 
باغ��داران داخل��ي در ب��ازار عرض��ه 

مي شود. 
وي ب��ا بي��ان اينکه اي��ن طرح از 
حدود 15 بهمن ماه در بازارهاي ميوه 
و تره بار کل کشور اجرا مي شود، افزود: 
با اجراي اين طرح در تمام ميادين ميوه 

و تره بار کش��ور ميوه ب��ا قيمت ارزان 
به دست مصرف کننده خواهد رسيد. 
اط��رج اظهار داش��ت: در حال حاضر 
قيمت مرکبات در بازارهاي اس��تان با 
افزايش 20 درصدي نسبت به گذشته 

روبه رو بوده که اين افزايش قيمت در 
نتيجه تصميم اخير وزارت بازرگاني به 
منظور تأمين ميوه ش��ب عيد از طريق 
خريد مرکبات از باغداران داخلي بوده 

است. 

رئي��س اتحادي��ه عمده فروش��ان 
ميادي��ن ميوه و تره بار اس��تان اصفهان 
افزود: با اجراي طرح واردات ميوه در 
ش��ب عيد از سوي دولت و در نتيجه 
متعادل سازي قيمت ها نقش دالل ها از 
ب��ازار ميوه و تره بار کم مي ش��ود. وي 
اضافه کرد: با تعيين نرخ ميوه در ميادين 
ميوه و تره بار اصفهان و نظارت سازمان 
بازرگاني و مجمع صنفي بر قيمت ها 
در اين بازار از افزايش نقش واسطه ها 
از بازار ميوه اين شهر جلوگيري شده 
است. اطرج با بيان اينکه در حال حاضر 
قيمت ها در بازار تابع عرضه و تقاضا 
است، بيان داشت: با فعاليت حدود 10 
بازار روز در سطح شهر اصفهان براي 
عرضه ميوه و تره بار قيمت ها نسبت به 
بازار هاي معمولي مي��وه در اين بازاها 

کاهش يافته است. 

مع��اون برنام��ه ريزی اس��تاندار 
گف��ت:  بختي��اری  و  چهارمح��ال 
ران��ت خواری و قاچ��اق از مهمترين 
مش��کالت اقتصادی هدفمند نکردن 
يارانه ها و مصمم ش��دن دولت برای 

اجرای اين طرح است.
به گزارش زاينده رود  دکتر شهرام 
محمدی در ش��ورای اداری شهرستان 
ش��هرکرد افزود: اصالح امور اقتصادی 
کشور يکی از شعارهای محوری دولت 
در س��ال 84 بوده که بنابر ضرورت آن 
در 7 مح��ور، با توج��ه به طرح تحول 
اقتصادی آماده اجرا ش��ده اس��ت. وی 
تصري��ح کرد: اص��الح بانک، گمرك، 
بيم��ه، نظام به��ره وری، توزي��ع کاال،
و  مل��ی  پ��ول  گ��ذاری  ارزش 
هدفمن��د ک��ردن ان��رژی و کاالهای 
اساسی 7 محور طرح تحول اقتصادی 
اس��ت. محمدی ادام��ه داد: مهمترين 
هدف از اج��رای طرح هدفمند کردن 

ياران��ه ها، کمک اقتصادی ب��ه افراد و 
بخش های اقتصادی است که قدرت 
رقابت با س��ايرين را ندارند. وی ادامه 
داد: نسبت يارانه حامل های انرژی به 
توليد ناخالص داخلی در سال 80، 7/6 
بوده که اين رقم در س��ال 85 به 25/9 
رسيده، سهم کل يارانه ها در سال 80، 
9/2 بوده که در پايان س��ال85 به 28/9 
رسيده و در صورت ادامه اين روند، کل 
توليد ناخالص داخلی بايد صرف يارانه 
شده و هيچ ثروتی برای ديگر فعاليت ها 
نخواه��د مان��د. محمدی با اش��اره به 
ناعادالنه بودن توزيع يارانه ها در گذشته 
تصريح کرد: براساس بررسی های انجام 
شده دهک اول جامعه تنها 1/5 درصد 
يارانه بنزي��ن، 4/1 درصد يارانه برق و 
8/4 ياران��ه نفت را درياف��ت کرده در 
صورتی ک��ه دريافت دهک دهم 33/9 
درصد يارانه بنزين، 19/3 درصد يارانه 
برق و 8/5 درص��د يارانه نفت بوده و 

دريافت يارانه کل عامل های انرژی در 
ده��ک اول 4 درصد و دهک دهم 22 
درصد بوده که توزيع بسيار ناعادالنه ای 
است. وی تخصيص يارانه به مصرف را 
يکی از مشکالت اساسی کشور دانست 
و افزود: براين اس��اس يارانه بيشتر به 
مصرف تعلق می گرفت در حالی که 
بايد يارانه به س��مت توليد سوق داده 
ش��ود نه مصرف. محم��دی ادامه داد : 
ازيارانه ای که از آزادس��ازی قيمت ها 
به دس��ت خواهد آمد 50 درصد برای 
توزيع بين م��ردم، 30 درصد کمک به 
توليد و 20 درصد ديگر برای تأمين و 

افزايش زيرساختها هزينه خواهد شد.
معاون برنامه ريزی استاندار با بيان 
اينکه هر 3 خوشه به ميزان متفاوت يارانه 
دريافت خواهند کرد، خاطرنشان کرد: 
تعداد خانوار، شاغل بودن ديگر اعضای 
خانواده و تشکيل خانوارهای جديد از 

عوامل تأثيرگذار بر ميزان يارانه است.

محم��دی به خوش��ه بن��دی 90 
درص��د جمعيت کش��ور و 92 درصد 
جمعيت استان اش��اره و تصريح کرد: 
خوش��ه بندی انجام شده نهايی نيست 
و کس��انی که اعتراض دارن��د با ارائه 
مس��تندات می توانند م��ورد خود را 
رسيدگی کنند اگرچه تا زمانی که همه 
افراد خوشه بندی نشوند يارانه به کسی 
پرداخت نخواهد ش��د. ب��ه گفته وی، 
ممکن است کس��انی با استفاده از اين 
فرصت در جامع��ه التهاب ايجاد کنند 
بنابراين با اطالع رسانی همه جانبه به 
مردم و شفاف س��ازی بايد از اين کار 
جلوگيری کرد ت��ا اين جراحی بزرگ 
اجرا ش��ود. محمدی با اشاره به متغير 
بودن قيمت پرداختی سال به سال گفت: 
اين قيمت بس��تگی به بودجه ساالنه و 
بر مبنای عامل های قيمت انرژی تعيين 
خواهد ش��د و ارقامی ک��ه اکنون داده 

می شود صحت ندارند.

مديرعامل برق منطقه اي اصفهان 
گفت: اصفهان کمترين ميزان تلفات 
برق را در کش��ور دارد به نحوي که 
تلفات ب��رق در اصفهان در مجموع 
حدود 10 درصد و در س��طح کشور 
بيش از 15 درصد اس��ت. به گزارش 
فارس، هوش��نگ فالحتي��ان افزود: 
در راس��تاي تحق��ق اه��داف برنامه 
توس��عه کش��ور در افق 1404، پنج 
نيروگاه جديد ب��ا ظرفيت 2 هزار و 
500 مگاوات در حال احداث است 
ک��ه به تدريج تا س��ال 93 وارد مدار 

مي شود.
وي اظهار داشت: برق منطقه اي 
اصفهان ب��ا توجه به افق پنج س��اله 
برنامه توسعه کش��ور، تا سال 1390 
دو ني��روگاه با ظرفيت 820 مگاوات 
و با سرمايه گذاري بخش خصوصي 
وارد م��دار خواهد ک��رد. مديرعامل 
برق منطقه اي اصفهان در زمينه ميزان 
س��رمايه گذاري بخ��ش خصوص��ي 
در اح��داث نيروگاه ه��اي در ح��ال 
س��اخت اس��تان اصفهان خاطرنشان 
کرد: مجموع س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي اف��زون بر 2 ميليارد يورو 
اس��ت ک��ه دس��ت ک��م 25 درصد 
س��رمايه گذاري مورد ني��از نقدي و 
مابقي از طري��ق فاينانس خارجي يا 

وام ارزي تأمين مي شود.
وي با تاکيد بر لزوم س��اماندهي 

ب��ازده ني��روگاه  همزمان ب��ا اجراي 
اف��زود:  يارانه ه��ا  هدفمندس��ازي 
در زم��ان حاض��ر مي��زان بازده��ي 
نيروگاه هاي اصفهان 36 درصد است 
که با اح��داث نيروگاه هاي جديد به 
صورت سيکل ترکيبي انتظار مي رود 
طي پنج س��ال آينده، بازده نيروگاه ها 
به نحو چشمگيري افزايش يابد. وي 
اظهار داش��ت: ت��وان توليدي روزانه 
نيروگاه هاي اصفهان در زمان حاضر 
حدود 3 هزار و 500 مگاوات است. 
مديرعامل ب��رق منطقه اي اصفهان با 
اشاره به پروژه هاي آماده بهره برداري 
اين ش��رکت در ايام دهه فجر گفت: 
مهمترين پروژه ملي آماده بهره برداري، 
خط 400 کيلوول��ت مهاري نيروگاه 
جنوب اصفهان به س��ورمق است که 
در نوع خ��ود، نخس��تين خط 400 

کيلوولت مهاري کش��ور محس��وب 
مي ش��ود. وي هدف از احداث خط 
مذکور را برقراري رينگ شبکه 400 
کيلوولت ش��مال به جنوب کش��ور، 
افزايش ولتاژ منطقه سورمق در استان 
فارس، تغذيه پس��ت 400 کيلوولت 
س��ورمق، کاهش بار خط��وط انتقال 
اس��تان اصفهان و انتقال بار توليدي 
ني��روگاه گازي جن��وب اصفهان به 
اس��تان هاي جنوبي کشور برشمرد و 
افزود: با بهره ب��رداري از اين پروژه، 
اف��زون ب��ر انتقال ان��رژي به جنوب 
کشور پايداري شبکه سراسري برق 

کشور نيز افزايش خواهد يافت.
وي خ��ط 400 کيلوولت مهاري 
نيروگاه جنوب اصفهان به س��ورمق 
را نخس��تين خ��ط 400 کيلوولت به 
ص��ورت دکل هاي مهاري دانس��ت 

که با بهره ب��رداري از اين پروژه، بار 
شبکه 230 کيلوولت استان کاهش و 
پايداري شبکه سراسري برق کشور 
افزايش خواهد يافت. مديرعامل برق 
منطقه اي اصفهان طول خط مذکور را 
208 کيلومتر و تعداد کل برج هاي آن 
را 515 دس��تگاه عنوان کرد و افزود: 
397 دس��تگاه از اي��ن برج ها از نوع 
مهاري اس��ت که با توج��ه به اينکه 
خط مذک��ور براي نخس��تين بار در 
کشور اجرا مي ش��ود، در ابتداي کار 
با مش��کالت عديده اي همراه بود که 
به دس��ت تواناي کارشناسان داخلي 
با هزين��ه اي افزون ب��ر 241 ميليارد 
ري��ال و در مدت س��ه س��ال آماده 
بهره برداري ش��د. وي از پست هاي 
63/20 کيلوولت کنجدجان واقع در 
منطقه گلپايگان، ملک ش��هر و شهيد 
فهميده در منطقه ش��مال اصفهان و 
سجزي در منطقه ش��رق اصفهان به 
عنوان بخشي ديگر از پروژه هاي آماده 
بهره برداري ش��رکت برق منطقه اي 
اصفهان در ايام ده��ه فجر نام برد و 
گفت: اين پروژه ه��ا افزون بر تأمين 
برق مش��ترکان جديد، سبب تقويت 
سامانه برق رساني و افزايش پايداري 
ش��بکه برق اين مناطق مي شود. وي 
افزود: با احداث اين ايستگاه ها، افت 
ولت��اژ ب��رق مصرفي مش��ترکان اين 

مناطق برطرف مي شود.

مدي��رکل امور تولي��دی معاونت 
اقتص��ادی وزارت ام��ور اقتص��ادی و 
دارايی، شناسايی و کدبندی طبقات و 
افراد مشمول يارانه را يکی از مشکالت 
طرح هدفمند ک��ردن يارانه ها نام برد 
و گفت: با ايج��اد بانک اطالعاتی اين 
اش��کاالت به م��رور در آينده برطرف 

خواهد شد.    
محمد رحيم احمدوند، در جلسه ای 
ک��ه به منظ��ور نح��وه اج��رای قانون 
هدفمند ک��ردن يارانه ها در فرمانداری 
کاشان تشکيل ش��د، افزود: پيش بينی 
امکان اعت��راض به فرم های اطالعات 
خان��وار يک��ی از ش��يوه های اصالح 
اش��کاالت آن اس��ت. وی با اشاره به 
تأکيد رئيس جمهور تصريح کرد: تدابير 
الزم پيش بينی ش��ده تا در اجرای اين 
طرح حقی از کسی ضايع نشود و يارانه 
واقعی به افراد تعلق گيرد. احمدوند با 
اشاره به سه قسمت مشمول اين طرح 

يعن��ی 50 درصد خان��وار، 30 درصد 
بخش توليدی )صنعت و کشاورزی( 
و 20 درصد بخش دولتی، گفت: آيين 
نامه نح��وه توزيع ياران��ه برای بخش 
توليدی نيز در دس��ت تهيه است. وی 
همچنين از تدوين اساس��نامه سازمان 
هدفمن��د س��ازی يارانه ه��ا زير نظر 
وزارت رف��اه و امور اجتماعی خبر داد 
و گفت: با فعال ش��دن اين سازمان کار 
پرداخت يارانه ها آغاز می شود. وی در 
ادامه در پاسخ به پرسش های شرکت 
کنندگان در مورد نحوه پرداخت يارانه 
به خوشه های مختلف به ويژه خوشه 
س��ه، گفت: تا زمانی که اش��کال های 
فرم ه��ا و رس��يدگی ب��ه اعتراض ها 
برطرف نشود، يارانه پرداخت نخواهد 
شد و ميزان آن نيز متناسب با درآمدها 
و ساير فاکتورهای تأثيرگذار خواهد بود. 
احمدوند احتمال افزايش تورم با اجرای 
طرح هدفمند کردن يارانه ها را رد کرد 

و گفت: به دلي��ل اينکه منابع يارانه ها 
از اقتصاد داخل دريافت می شود و به 
آن برمی گردد، اثرات تورمی اين طرح 
اثرات ناچيز اس��ت. مدرس دانشگاه و 
دبير کارگروه هدفمند کردن يارانه ها، 
درباره اينکه يارانه چه کاالهايی در سال 
آينده حذف می شود، پاسخ داد: قيمت 
حامل های انرژی ش��امل برق، بنزين، 
نفت، گاز، گاز مايع و سی.ان.جی تغيير 
می کند که اثرات آنها روی قيمت ساير 
کاالها در پرداخت يارانه به خانوارها و 
بخش های توليدی در اين طرح ديده 
شده است. وی همچنين از پيش بينی 
تدابير الزم ب��رای پرداخت يارانه ها از 
طريق ش��عب بانکها خبر داد و گفت: 
بعد از مشخص شدن وضعيت نهايی
خوشه ها، از طريق بس��ته نرم افزاری 
که توس��ط بانک ملی اجرا شده، افراد 
مش��مول يارانه می توانن��د با کد ملی 
و ساير مش��خصات خود وارد سايت 

مربوط ش��ده و بانک مورد درخواست 
خود را انتخاب کنند. 

وی اف��زود: آن بان��ک نيز موظف 
شده نس��بت به گشايش حساب برای 
فرد متقاضی اقدام و کارت يارانه صادر 
و در اختي��ار او قرار ده��د. وی اظهار 
داشت: برای افرادی که به هر دليلی در 
س��ری قبل موفق به پرکردن فرم های 
مش��خصات اقتصادی خانوار نشدند، 
زمان ديگری اعالم خواهد شد. مديرکل 
دفتر تحقيقات و سياستهای بخش های 
توليدی معاونت امور اقتصادی وزارت 
امور اقتص��ادی و داراي��ی در پايان به 
تشکيل کارگروهی به رياست استاندار 
در هر اس��تان با عضويت دستگاههای 
اجرايی برای نظ��ارت و کنترل هرچه 
مطلوبتر روند اجرای اين طرح خبر داد. 
اين نشست در س��الن اجتماعات 
فرمانداری ويژه کاش��ان از سوی کانون 
نخبگان جوان اين شهرستان تشکيل شد. 

م�ع��اون حف�اظ��ت و ام���ور اراض���ي 
آبخي��زداري  و  طبيع��ي  مناب��ع  کل  اداره 
چهارمحال و بختياري از پس گرفتن253 هکتار 
از اراضي منابع ملي در شهرستان اردل از افراد 

حقيقي خبر داد.    
امامقلي ربيع��ي در گفتگو ب��ا زاينده رود 
اظهار داش��ت: اراضي فوق براس��اس مقررات 
م��اده 56 قانون حفاظ��ت و بهره ب��رداري از 
جنگله��ا و مراتع به عنوان اراض��ي منابع ملي 

تشخيص داده شده بود. 
وي گفت: در سال 1372 با اعترض 2 تن 
از اش��خاص حقيقي به رأي صادره از س��وي 
کميس��يون ماده واحده تعيي��ن تکليف اراضي 
اختالفي موضوع ماده 56 به شماره 489 مورخ 
72/9/8،   اف��راد ياد ش��ده موفق ش��ده بودند 
اسناد 253 هکتار از اراضي منابع ملي را به نام 

خودشان تحت پالك 20 فرعي از 157 اصلي 
ثبت کنند. 

وي افزود: به دنبال اعتراض اداره کل منابع 
طبيع��ي و آبخي��زداري و پيگيري کارشناس��ان 
حقوقي و مس��ئوالن ذيربط و صدور احکام از 
س��وي محاک��م قضايي و هم��کاري اداره ثبت 
اس��ناد و امالك استان و شهرستان مربوطه سند 
فوق باطل ش��د. وي يادآورشد: در طول برنامه 
چه��ارم توس��عه اقتص��ادي و اجتماعي ضمن 
حفظ و حراس��ت از عرصه ه��اي منابع طبيعي
 چهارمحال و بختياري، بيش از 10/000 هکتار از 
اراضي منابع ملي که قباًل به تملک يا تصرف افراد 

در آمده بود به بيت المال برگشت داده شد. 
چهارمحال و بختي��اري داراي حدود يک 
ميلي��ون و400 ه��زار هکتار منابع ملي ش��امل 

جنگلها ومراتع است. 

با واردات میوه از 15 بهمن؛

قيمت ميوه شب عيد اصفهان سير نزولي خواهد داشت

مبارزه با رانت خواری و قاچاق مهمترین هدف دولت
 برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است

مدیرکل امور تولیدي معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد: 
اشکال شناسایي و کد بندي دهکهاي مشمول یارانه برطرف مي شود  

 253 هکتار از  اراضي منابع ملي چهارمحال و بختیاری 
از متصرفان پس گرفته شد  

همزمان با دهه مبارک فجر؛
در استان اصفهان 54 پروژه راه و ترابری به 

بهره برداری می رسد

مسئول بخش اشتغال سازمان بهزیستي استان:
60 درصد از کل معلوالن اصفهان بیکار هستند

  اصفهان » رتبه استان سبز در گازرساني« را 
کسب کرد

20 طرح دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 در دهه فجر راه اندازی می شود  

پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  سرپرس��ت 
چهارمح��ال و بختي��اری گف��ت: همزم��ان با
 دهه فج��ر 20 طرح بهداش��تی و درمانی اين 

دانشگاه راه اندازی می شود.    
رضا ايمانی در گفتگو با زاينده رود افزود: 
اين پروژه ها ش��امل احداث مراکز بهداش��تی، 
درمان��ی، خانه ه��ای بهداش��ت و پايگاههای 

اورژانس است. 
وی اف��زود: برای احداث اين طرحها بيش 
از هف��ت ميلي��ارد و 885 ميليون ريال از محل 

اعتبارات استانی هزينه شده است. 
وی گفت: ب��ا راه اندازی اين پروژه ها 38 
هزار نفر از مردم استان از خدمات بهداشتی و 

درمانی مناسب بهره مند می شوند. 
وی برگزاری جشنواره فرهنگی- ورزشی 
ميثاق با واليت جهت دانش��جويان و کارکنان، 
مس��ابقات مختلف فرهنگی و ورزشی، اعزام 
اکيپ های بهداش��تی درمانی به مناطق محروم 
اس��تان، انجام ويزيت رايگان بيماران در مراکز 
منتخب اس��تان و برگزاری مراسم بزرگداشت 
پيروزی انقالب اس��المی را از جمله مهمترين 
برنامه های دهه فجر در دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد عنوان کرد. 
ايمانی گف��ت: بخش بهداش��ت و درمان 
استان چهارمحال و بختياری به برکت انقالب 

اسالمی جهش مطلوبی به خود گرفته است. 

پي��روزی  يکمي��ن س��الگرد  در س��ی و 
شکوهمند انقالب اسالمی 54 پروژه راهسازی، 
راهداری و ايمن سازی راهها توسط اداره کل 
راه و ترابری اس��تان اصفه��ان افتتاح و به بهره 

برداری می رسد.
اين پروژه ها شامل پروژه احداث، بهسازی 
و روک��ش آس��فالت راههای اصل��ی، فرعی و 
روستايی به طول 366 کيلومتر است. همچنين 
در راستای ايمن سازی راههای استان اصفهان، 
احداث و س��اماندهی 7 دس��تگاه پل و تقاطع، 
6000 کيلومت��ر خط کش��ی ترافيک��ی راهها، 

اجرای ش��يارهای هش��داردهنده به طول 602 
کيلومتر، نصب و اج��رای 43500 عدد عالئم 
ايمنی راهه��ا، نصب 6 عدد تابل��و پيام متغير، 
اجرای بي��ش از 1200 کيلومت��ر روکش های 
حفاظتی راههای آس��فالته، بخشنده کردن 331 
کيلومت��ر راه، تعميرات اساس��ی 15 دس��تگاه 
پل های ب��زرگ، درزگيری 4 ميليون متر طول 
راههای آس��فالته با قير پليم��ری و اجرای 66 
کيلومتر حفاظ ايمنی در دس��ت اقدام اس��ت. 
مجموع اعتبارات هزينه شده برای اجرای اين 

پروژه ها 298 ميليارد ريال است.

مسئول بخش اشتغال س��ازمان بهزيستي 
اس��تان اصفه��ان گفت: اساس��ي ترين راهکار 
براي برون رفت از مش��کالت، اشتغال است. 
علي اصغر شاه زيدي در گفتگو با ايسنا، اظهار 
داشت: رفع مشکل معلوالن نياز به عزم جدي 
مس��ئوالن دارد. وي اف��زود: در ح��ال حاضر 
60 درصد از کل معلوالن اس��تان اصفهان که 
تواناي��ي کار دارن��د بيکار هس��تند و اين در 
حالي اس��ت که از تس��هيالت سازمان توسط 
خود معلوالن اس��تقبال مي ش��ود، اما امکانات 
ما در اين زمينه بس��يار محدود است. مسئول 
بخش اشتغال سازمان بهزيستي استان اصفهان 

تصريح کرد: تعريف ما از اشتغال يک اشتغال 
پايدار اس��ت که داراي حقوق، درآمد مستمر 
و خدم��ات بيمه اي باش��د. وي بيان داش��ت: 
تس��هيالت بانکي قرض الحس��نه به معلوالن 
از وجوه اداره ش��ده سازمان، تسهيالت بانکي 
از محل صندوق مهر امام رضا )ع(، س��رمايه 
کار بالعوض، پرداخت حق بيمه خويش فرما 
به معلوالن��ي که خود اش��تغالي دارند و... از 
جمله امکاناتي اس��ت ک��ه در اختيار معلوالن 
قرار داده ايم اما با وجود استقبال معلوالن اين 
امکان��ات ب��راي کمک به اش��تغال آنها اندك 

است.

مدير عامل ش��رکت گاز استان اصفهان از 
کسب »رتبه سبز« گازرسانی توسط اين استان 

در کشور خبرداد. 
مرتضی طغيان��ی در گفتگو با ايرنا افزود: 
اس��تان هايی که پوش��ش گازرس��انی بيش از 
90 درصد داش��ته باشند، اس��تان سبز قلمداد 
می ش��وند که اصفهان امسال به اين رتبه نائل 
شد. وی گاز رسانی به کليه مناطق استان را از 
اولويت های شرکت گاز استان اصفهان عنوان 
کرد و افزود: ش��رکت گاز اس��تان اصفهان با 
اين هدف گذاری تا قب��ل از دولت نهم 143 
کيلومتر خط انتقال داش��ت ک��ه هم اکنون به 
632 کيلومتر خط انتقال افزايش يافته اس��ت. 
طغيانی گسترش شبکه گذاری در سطح استان 
را از ديگ��ر اولويت های اين ش��رکت عنوان 
و تصريح کرد: درصدد گاز رس��انی از پشت 
کوههای دهاقان، خوانسار و گلپايگان به شهر 
مش��کات در نزديکی کاشان هس��تيم. وی از 
ايج��اد 5 هزار و 800 کيلومتر ش��بکه گذاری 
در اس��تان اصفهان خبر داد و گفت: تا قبل از 
دولت نهم به 79 ش��هر و 157 روستای استان 
اصفهان گازرس��انی ش��ده و از دولت نهم تا 
کنون 532 روستا و 8 شهر از گاز برخوردار و 

حدود 230 روستا نيز در دست اجرا است که 
تا پايان س��ال آينده 90 درصد کل روستاهای 

استان گازرسانی می شوند.
طغيان��ی همچنين اظهار داش��ت: قبل از 
دولت نه��م يک ه��زار و 20 مرکز صنعتی و 
تجارتی اس��تان از گازطبيعی برخوردار بودند 
ولی اکن��ون به دو ه��زار و320 مرکز صنعتی 
تجاری گازرسانی شده است. وی از اقدامات 
ديگر اين ش��رکت را گازرسانی به 84 جايگاه
CNG  بيان ک��رد و گفت: از اين تعداد بيش 
از 76مرکز CNG به بهره برداری رس��يده و 

بقيه مراکز در دست اجرا ست.

پوشش 100 درصدي 
جمعیت روستایي 

چهارمحال و بختیاري از 
بیمه درماني

پوشش بيمه خدمات درماني جمعيت روستايي 
چهارمحال و بختياري به 100 درصد رسيد. 

به گزارش م��وج، مديرکل بيمه خدمات درماني 
چهارمحال و بختياري گفت: امس��ال ب��ا آغاز طرح 
يکپارچ��ه بيمه خدمات روس��تاييان و عش��اير، تمام 
جمعيت روس��تايي اس��تان از خدمات بيمه درماني 
بهره مند ش��دند. داوودپور اف��زود: 473 هزار نفر از 
بيمه خدمات روستايي بهره مند شده اند که اين تعداد، 
همه جمعيت روستايي استان را تشکيل مي دهد. وي 
با اش��اره به حضور پزشکان خانواده در تکميل طرح 
بيمه خدمات روس��تاييان و عش��اير گفت: هم اکنون 
115پزشک خانواده، 120 ماما و 78 پزشک متخصص 
و فوق تخصص به روستاييان و عشاير در طرح بيمه 

خدمات روستايي خدمات رساني مي کنند. 
وی گف��ت: به ازاي هر 2500 نفر، يک پزش��ک 
خانواده پيش بيني شده است. مديرکل بيمه خدمات 
درماني استان با اشاره به اينکه کليه خدمات سرپايي، 
تخصصي و بستري به روستاييان داراي دفترچه بيمه 
روس��تايي و عش��ايري ارائه مي ش��ود، اظهار داشت:
ه��م اکنون 552 مرکز بهداش��تي، درمان��ي، دولتي و 
خصوصي در استان موظف به پذيريش دارندگان بيمه 

خدمات روستايي و عشايري هستند. 

رئیس اداره مخابرات اردستان خبر داد: 
آغاز عملیات اجراي

 فیبر نوري در روستاي 
اونج اردستان 

رئيس اداره مخابرات اردس��تان گفت: عمليات 
اجراي فيبر نوري در روس��تاي اونج اردستان آغاز 

شده است.
نورعلي ميرزايي در گفتگو با فارس با اشاره با 
اينک��ه اين طرح به ط��ول 9 کيلومتر از محور جاده 
اصلي اصفهان به اردس��تان تا روستاي اونج است، 
اظهار داش��ت: اي��ن طرح با اعتب��اري بالغ بر 370 

ميليون ريال آغاز شده است. 
وي ه��دف از اج��راي اين ط��رح را برقراري 
ارتباط روستاي اونج با مرکز شهر ذکر کرد و افزود: 
با اجراي اين طرح بيش از 50 خانوار اين روس��تا 
مي توانند با تمام شبکه هاي مخابراتي سراسر کشور 

ارتباط داشته باشند. 
رئيس اداره مخابرات اردس��تان به بهره برداري 
از دو ط��رح مخابرات��ي در روس��تاهاي اردس��تان 
 wll � wgsm اش��اره کرد و بيان داش��ت: مرک��ز
روس��تاي نيس��يان � کهنگ با 250 شماره نصب و 
مورد بهره ب��رداري قرار گرفت که ب��ا بهره برداري 
از اين مرکز روس��تاهاي کهنگ، نيس��يان، قهساره، 
س��ليمان آباد، علي آب��اد، مار و مبارک��ه عالوه بر 
برخ��ورداري از تلفن ثاب��ت خانگي از تلفن همراه 
روستايي نيز بهره مند ش��دند. وي هدف از اجراي 
اين طرح را توس��عه و پوشش خطوط تلفن منازل 
روس��تاهاي مذکور اعالم و تصريح کرد: با اجراي 
اين طرح تمام تلفن هاي ش��هري روستا توسعه و با 
تمام مراکز مخابرات و شهرهاي کشور ارتباط آنان 
برقرار و افزايش بيش از 500 شماره را در بر داشته 
اس��ت. ميرزايي افزود: براي اجرا و بهره برداري از 
اين طرح ها بيش از 2 ميليارد ريال از محل اعتبارات 

شرکت مخابرات هزينه شده است. 

18هزار مترمربع فرش 
دستباف امسال در کاشان 

تولید شد  
مديرعام��ل ش��رکت تعاون��ي فرش دس��تباف 
روس��تايي شهرستان کاش��ان گفت: حدود 18هزار 
مترمربع فرش دس��تباف شامل دو هزار و600 تخته 
فرش امس��ال توس��ط بافن��دگان زير پوش��ش اين 

تعاوني بافته شد.    
حس��ين عابدي در گفتگو با ايرن��ا افزود: اين 
تعداد تخته فرش، توسط سه هزار و 500 بافنده در 

حدود سه هزار کارگاه خصوصي توليد شد. 
وي با اشاره به اينکه 60 درصد از اين بافندگان 
زن و بقي��ه مرد هس��تند، گف��ت: 75 درصد از اين 
بافندگان در روس��تاها و بقيه در س��طح ش��هرهاي 

کاشان ساکن هستند. 
عابدي ارزش ريالي فرش��هاي توليد ش��ده را 

حدود 28 ميليارد ريال ذکر کرد. 
مديرعام��ل ش��رکت تعاون��ي فرش دس��تباف 
روستايي شهرستان کاشان گفت: طرح لچک ترنج، 
افش��ان و گل فرنگ از معروفترين طرحهايي است 
که امس��ال توس��ط بافندگان عض��و تعاوني فرش 

دستباف اين شهرستان بافته شد. 
وي مهمتري��ن مش��کل بافن��دگان ف��رش اين 
شهرس��تان را مس��أله بيمه آنها اعالم و اضافه کرد: 
با توجه به اينکه بافندگان اين شهرستان همه باالي 
50 س��ال سن دارند و توان پرداخت حق بيمه خود 
به مدت 10س��ال را ندارند، تنه��ا 15درصد از اين 

بافندگان، بيمه هستند. 
اکنون حدود 12هزار بافنده فرش دس��تباف به 
صورت تعاوني و آزاد در شهرستان کاشان فعاليت 

مي کنند. 
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سر خط

فرار از خانه بدترين تصميمی است که هر 
کس��ی می تواند در زندگی بگيرد. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��انی پليس، نتايج يک تحقيق 
که در دانشگاه شهيد بهشتی انجام شده است 
نش��ان می دهد 18 درص��د از دختران فراری 
در هم��ان روز اول و 60 در صد در هفته اول 
مورد سوء اس��تفاده جنس��ی قرار می گيرند. 
نوش��ين نوجوان 16 س��اله ای اس��ت که در 
زمره همان 18 درصدی ها جای می گيرد. او 
زمانی دختری س��ربراه و س��اده بود اما مرگ 
پدر سرنوشتش را دس��تخوش تحول کرد. او 
می گويد 3 سال قبل پدرم فوت شد، در يک 
تصادف، ماش��ين به او زد و قب��ل از اينکه به 
بيمارستان برس��د تمام کرد. بعد از آن بود که 
زندگی مادرم دگرگون شد. مادرم از اين اتفاق 
به شدت ناراحت و غمگين شده بود، من هم 
همين وضع را داش��تم. مرگ پ��در غمی بود 
که نوش��ين و مادرش هرگز نتوانس��تند آن را 
فراموش کنند. مادر دخترك به افسردگی مبتال 
شد و نوش��ين هم آرامش کودکانه خود را از 
دست داد، درد از دست دادن پدر يک طرف و 
مشکل مالی از طرف ديگر کمر ما را شکست. 
من تا قبل از آن دانش آموز پر تالشی بودم اما 
افسردگی مادرم باعث شد ديگر نتوانم درس 
بخوانم و ترك تحصي��ل کردم. در اين گير و 
دار ما برای تأمين مخارجمان به شدت مشکل 
داشتيم منبع درآمدی در کار نبود و به سختی 
و با کمک اين و آن زندگی مان گذش��ت. غم 
نان در حالی بر زندگی اين مادر و دختر سايه 
انداخته که پدر نوشين نيز همزمان به چند نفر 
بدهکار بود و طلبکاران ديگر نمی توانستند بيشتر 
منتظ��ر بمانند. دختر نوجوان می گويد: در بن 
بس��ت گير افتاده بوديم. نه راه پس داشتيم، نه 
راه پيش. بالخره مادرم تصميم گرفت دوباره 
ازدواج کند. من با اين کار مخالف بودم اما او 
می گفت: بايد يک حامی داشته باشيم وگرنه 
ديگر نمی توانس��تيم زندگی کنيم. 3 س��ال از 
مرگ پدر خانواده گذشته بود که مادر نوشين 
به خواس��تگارش ج��واب مثب��ت داد. اتفاقی 
که ب��رای دخترك چندان خوش��ايند نبود. او 
می گويد: خواس��تگار م��ادرم خودش 2 بچه 
داش��ت، يک دختر و يک پسر که البته از من 
کوچک تر بودند، زن او به خاطر بيماری فوت 
شده بود و می گفت: اگر با مادرم ازدواج کند 
بدهی های پدرم را می پردازد. بالخره ازدواج 
انجام ش��د اما نوشين نتوانس��ت آن مرد را به 
عن��وان پدر و فرزندان وی را به عنوان خواهر 
و ب��رادر بپذيرد. او می گوي��د: بعد از ازدواج 

وض��ع روحی و روانی مادرم کمی بهتر ش��د 
اما من ب��ا برادر و خواهر ناتنی ام به ش��دت 
اختالف داشتم و مرتب با هم دعوا می کرديم. 
شوهر مادرم مرتب مرا کتک می زد. اين رفتار 
ناپدری نوش��ين را چنان منقلب کرد که ديگر 
نتوانست زندگی در آن خانه را تحمل کند. از 
مادرم خواس��تم از آن مرد طالق بگيرد اما او 
به حرفم گوش نکرد و می گفت: اگر اين کار 
را بکنم انگشت نما می شويم و همه برايمان 
حرف در می آورند. او مالحظات خودش را 
داش��ت اما من ديگر نمی توانستم در آن خانه 
بمان��م. برای همين تصمي��م گرفتم فرار کنم. 
اين تصميم دختر کم س��ن و س��ال به خاطر 
اش��تباه های بزرگتر ه��ای او ب��ود. اگر مادر 
می توانس��ت مش��کل را در خانه حل کند يا 
از يک مش��اور کمک بگيرد ش��ايد هرگز کار 
به اينجا کش��يده نمی شد اما به هر حال آنچه 
نبايد، اتفاق افتاد و نوش��ين از خانه گريخت. 
چند س��اعت در خيابان ها پرسه زدم تا اينکه 
هوا تاريک ش��د. مانده بودم بايد چکار کنم و 
کجا بروم. يک دفعه موتورس��واری سر راهم 
س��بز ش��د و با کمی س��ماجت مرا به حرف 
کش��يد. او وقتی فهميد فراری هس��تم، گفت: 
بيا به خانه عمه ام برويم و آنجا پنهان ش��و تا 
مادرت قدر تو را بيشتر بداند. من که به خاطر 
غرورم نمی خواس��تم به خانه برگردم همراه 
آن پسر جوان رفتم. نوش��ين نمی دانست در 
چه مس��ير شومی گام گذاش��ته و چه عاقبت 
ش��ومی در انتظارش است. او ماجرا را اينطور 
تعري��ف می کند: عمه آن پس��ر به من گفت: 
تا هر وقت دلم بخواه��د می توانم ميهمانش 
باش��م. با ش��نيدن اين حرف کمی آرام گرفتم 
اما چند س��اعت بعد فهمي��دم در چه جهنمی 
گرفتار ش��ده ام. چند زن و م��رد ديگر هم به 
آنجا آمدند و فهميدم وارد خانه فساد شده ام. 
نوش��ين 2 هفته در آن خانه اسير بود تا اينکه 
مأموران نيروی انتظامی آنجا را کشف و همه 

را دستگير کردند. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت:

در خصوص پارکينگ های انباشته از موتورسيکلت، وزارت صنایع پاسخگو باشد

ترس از ازدواج، مسأله این است!

مشکلی نيست، وقتی ازدواج کردیم خودم او را تغيير می دهم

 

معصومه شهباز - اين روزها موتورسيکلت برای 
فرار از ترافيک سنگين خيابان ها در کالنشهرهايی 
مثل اصفهان به بهترين گزينه تبديل ش��ده اس��ت. 
وسيله نقليه ای که با صنعت مونتاژ و کمترين هزينه 
در اختي��ار مردم قرار می گي��رد. از طرف ديگر به 
دليل ضعف در فرهنگ استفاده از اين وسيله روزانه 
ش��اهد جرائم، تصادفات و همچنين انتقال چندين 
دستگاه موتورس��يکلت، در اثر اعمال قانون پليس 
راهنمايی و رانندگی به پارکينگ های انباشته شده 
از انواع و اقسام موتورسيکلت ها هستيم. متخلفان 
بايد برای ترخيص وس��يله نقلي��ه خود، در مرحله 
اول اق��دام به دريافت برگه خالف��ی کنند اگر بيمه 
نداش��ته باش��ند با پرداخت جريمه، موتورسيکلت 
مربوط��ه را بيمه کنند، اگر هم گواهی نامه نداش��ته 
باشند جريمه پرداخت کنند و با مراجعه به شورای 
حل اختالف و گذراندن مراحل قضايی منتظر رأی 
نهايی برای آزادسازی موتورسيکلت باشند. گذشته 
از صرف زم��ان برای پرداختن به اي��ن امور، همه 
اينه��ا هزينه ای نزديک به 200 ه��زار تومان برای 
موتورس��يکلت س��وار را در پی خواهد داش��ت و 
اين در حالی اس��ت که تنه��ا با پرداخت 200 هزار 
تومان به عنوان پيش قسط و ماهانه 70 هزار تومان 
می توان برای خري��د موتورس��يکلتی ديگر اقدام 
ک��رد. ميرحاج فروش��نده موتورس��يکلت در فلکه 
احمدآب��اد اصفهان 15 درصد از مش��تريان خود را 
اف��رادی می داند که در پی توقيف موتورس��يکلت 
خود اقدام به خريد مجدد به جای گذراندن مراحل 
ترخي��ص و پرداخت جريمه کرده اند. گذش��ته از 
همه اينها، در حال حاضر چند صد موتورس��يکلت 
در 15 پارکينگ، اداره بخش خصوصی در س��طح 
ش��هر اصفهان خاك و آفتاب می خورند. مسئوالن 
راهنماي��ی و رانندگی اصفه��ان قريب به اتفاق اين 

پارکينگ ها را دارای سايه بان می دانند اما سعيد و 
امير دو نفر از کسانی هستند که موتورسيکلت هايشان 
در اي��ن پارکينگ ها توقيف مان��ده و رغبتی برای 
پرداخ��ت جريمه جه��ت پس گرفت��ن موتورهای 
زنگ زده و اسقاط شده ندارند. سعيد که با توقيف 
موتورسيکلتش در چند سال گذشته تاکنون اقدام به 
خريد 2 موتورسيکلت ديگر کرده است می گويد: 
وضعي��ت س��ايه بان ها در پارکينگ ه��ای در نظر 
گرفته ش��ده برای موتورسيکلت های توقيف شده 
رو به راه نيس��ت و موتورها در اين مکان ها باد و 

باران و آفتاب می خورند.
ب��ا ي��ک نگاه کل��ی به اي��ن پروس��ه می توان 
تحمي��ل عرض ب��ر دوش دولت و اقتصاد کش��ور 
را از نگه��داری موتورس��يکلت ها در پارکينگ ها 
با همه س��ردرگمی ها و بالتکليفی های ناش��ی از 

آن برای مس��ئوالن پليس راهنماي��ی و رانندگی تا 
تهيه مجدد اين وس��يله نقليه از طرف خاطيانی که 
اقدام به آزادسازی موتورس��يکلت خود نکرده اند 
و قطع��ًا اين ني��از آنها بايد از ط��رف دولت تأمين 
شود مشاهده می شود. مس��ئوالن پليس راهنمايی 
و رانندگی اجرای طرح توقيف موتورس��يکلت ها 
را فعاًل تنه��ا راه قانونی برای جلوگيری و برخورد 
ب��ا موتورس��يکلت س��واران متخل��ف می دانند و 
معتقد هس��تند اگر ب��ا خاطيان برخ��ورد اينچنينی 
ص��ورت نگيرد، جامعه با بی نظمی ش��اهد جرائم، 
تصادف��ات و عواقب تأس��ف برانگي��ز آن خواهد 
ب��ود. اما به نظر می رس��د نبود قواني��ن و مقررات 
کارآم��د در اين خصوص از جمل��ه داليل افزايش 
تخلفات موتورس��يکلت س��واران اس��ت و مضافًا 
ارزان بودن و تس��هيالت خريد اين وسيله نقليه بر 

بی تفاوتی اس��تفاده کنندگان آن افزوده و در نتيجه 
هر روز و ماه و س��ال با ي��ک چرخه فلج همراه با 
تحميل و اتالف عرض و اش��غال پتانسيل مديريت 
در اي��ن حوزه روبه رو هس��تيم. اما گاهی هم برای 
برون رفت از اين س��ردرگمی ها، تصميماتی چون 
ترخيص موتورس��يکلت های توقيفی با تخفيفات 
وي��ژه از س��وی مس��ئوالن راهنماي��ی و رانندگی 
گرفته می ش��ود که قطعًا اين راهکارهای موضعی 
و مقطعی نمی تواند راه حل مناس��بی برای خروج 
از بالتکليفی های ايجاد ش��ده هم برای مردم و هم 
برای متوليان امر باش��د. در ح��ال حاضر مطابق با 
روال قانونی موجود در کشور موتورسيکلت هايی 
که صاحبان آنها به مدت يک س��ال برای ترخيص 
وس��يله نقلي��ه مربوطه مراجع��ه نکرده باش��ند به 
عن��وان اموال مجهول المالک با دس��تور قضايی به 
نفع بيت المال ضبط ش��ده و به صورت الش��ه ای 
فروخت��ه و از چرخش مجدد آن به چرخه ترافيک 
جلوگيری می ش��ود. سردار س��رهنگ محمدرضا 
صف��وی رئيس پليس راهنمايی و رانندگی اس��تان 
اصفه��ان در حالی که توقيف موتورس��يکلت ها و 
انتق��ال آنها ب��ه پارکينگ ها را پي��ش بينی قانون و 
تنه��ا راه برخورد فعلی با متخلفان می داند از لزوم 
جوابگويی وزارت صناي��ع به عنوان يکی از ارکان 
دولت و سياستگذار در خدمت رسانی در اين راستا 
می گويد و می افزايد: شايد به اندازه کارخانه های 
توليد مواد پروتئينی، کارخانه توليد موتورس��يکلت 
با صنعت مونتاژ در  کشور داريم، موتورسيکلت هايی 
که از لحاظ آاليندگی غيراس��تاندارد هس��تند و در 
عين حال وارد بازار می ش��وند. چ��ه لزومی دارد 
موتورس��يکلت با قدرت موتور باالی cc 700 در 
کشور توليد شود در حالی که موتورسيکلت ها در 

کشور با قدرت موتور cc 250 پالك می شوند. 

ازدواج اتح��اد ي��ک جفت جدا از هم اس��ت. 
ازدواج درك يگانگ��ی روح اس��ت و ب��ا ماجرای 
عاش��قانه تفاوت دارد. بهتر است بگوييم ازدواج با 
رابطه عاش��قانه هيچ ارتباطی ندارد. ازدواج، سطح 
اسطوره ش��ناختی ديگری از تجربه است. هنگامی 
ک��ه افراد ب��ا اين ني��ت ازدواج می کنن��د که يک 
ماجرای عاش��قانه بلند مدت را آغ��از کنند، خيلی 
زود از يکديگر جدا می شوند زيرا همه ماجراهای 
عاش��قانه به ناکام��ی منتهی می ش��وند )هرچند به 
معن��ای صحي��ح کلمه، در عصر از همگس��يختگی 
پست مدرن، از عشق دم زدن کمی رويايی است(. 
اما ازدواج درك نوعی يگانگی روحی است. چنانچه 
زندگی مناس��بی داشته باشيم و ذهنمان در رابطه با 
ش��خصی از جنس مخالف معطوف به کيفيت های 
مناس��ب باشد، همسر خود را پيدا خواهيم کرد. اما 
چنانچه با عاليق خاصی اقدام کنيم، ازدواج مناسبی 

نخواهيم داشت. 
بدين معنی که برای يک ازدواج درست، موفق 
و پايدار، باي��د همه جوانب را در نظر گرفت. بايد 

از هرنظ��ر آماده بود و موقعيت را س��نجيد، در غير 
اين صورت با مش��کل مواجه می شويم. در اصل، 
ازدواج يا پيوند زناش��ويی پيوندی آيينی  اس��ت که 
ط��ی احکام يا رس��ومی خاص بي��ن زن و مرد در 
مذاه��ب و کش��ورهای مختلف برقرار می ش��ود تا 
به تش��کيل خانواده منجر شود و می تواند منجر به 

زايش فرزند شود.
تعریف ازدواج از دیدگاه اسالم 

ازدواج مرحله مهمی از تش��کيل خانواده است 
که بيش از همه مراسم و رويدادهای زندگی انسان 
در جنبه های متعدد فردی و زيس��تی و اجتماعی، 
امری جهانی و از نظر هدف، ثابت و پايدار اس��ت. 
اين فرآيند عبارت است از کنش متقابل مرد و زنی 

که برخی شرايط قانونی را تحقق بخشيده اند.
 ازدواج، بين فرهن��گ و طبيعت تعادل برقرار 
می کن��د و از نوعی تقدس برخوردار اس��ت و در 
مقايسه با س��اير روابط انس��انی، تماميتی بی نظير 
دارد، بدين معنا که ابعاد زيستی، اقتصادی، عاطفی، 

روانی و اجتماعی زندگی را پوشش می دهد. 

ش��خصيت و فرهنگ ش��امل عقاي��د و باورها و 
اعم��ال و رفتار و گفتار هر فرد اس��ت که از کودکی و 
در محيط خانواده ش��روع به ش��کل گيری می کند و 
همچون ريشه های يک درخت کم کم در وجود انسان 
با رش��د و نمو او ريش��ه می دواند و بعد از يک دوره 
از گذر عمر، می توان گفت شخصيت و فرهنگ يک 
فرد ش��کل گرفته است که در چنين مقطعی هر کسی 
ش��خصيت منحصر به فرد خ��ودش را دارد که بعد از 
ريشه دواندن باورها و ديدگاه ها، تغيير منش فرد تقريبًا 
غير ممکن و يا بسيار دشوار خواهد بود. بعد از عبور از 
يک مقطع سنی خاص، تغييرات شخصيتی و رفتاری، 
فقط مس��تلزم اين اس��ت که خود فرد بر اين باور قرار 
گيرد که نکته ای منفی در وجودش هس��ت و تصميم 
بگي��رد آن را تغيير دهد. تأکي��د می کنم خود فرد بايد 
بر اين باور يقين داش��ته باش��د و بعد با اراده و تالش 
بخواهد  خود را در جهت مثبت تغيير دهد و نکته مهم 

اينکه در چنين شرايطی زمان بسيار حائز اهميت است 
زيرا يک ش��به نمی توان تغييرات اساسی را به وجود 
آورد لذا بايد سعی و تالش فرد در راستای مثبت شدن 
با گذر زمان آميخته شود. اين مقدمه خطاب به کسانی 
بود که هنگام انتخاب همسر وقتی با خصوصيات منفی 
فرد روبه رو می ش��وند خود را فري��ب داده و با خود 
می انديشند که مشکلی نيست وقتی ازدواج کرديم من 
او را تغيير می دهم و يا تربيتش می کنم و يا درستش 
می کنم يا  می گويند يک جوری با هم کنار می آييم!! 
و در اص��ل در تص��ورات خود اين امي��د را دارند  که 
می توانند همس��ر آين��ده خود را تغيي��ر دهند. خيلی 
قاطعانه بايد گفت: فردی که به س��ن ازدواج رسيده و 
بلوغ فکری و عقلی پيدا کرده، شخصيت و فرهنگش 
شکل گرفته و در وجودش ريشه دوانده، تغيير چنين 
فردی غير ممکن و يا بسيار بسيار دشوار خواهد بود. 
لذا هنگام انتخاب، افراد را همانطور که هستند،  ببينيد 

و گزينش و انتخاب کنيد. فکر تغيير را از سرتان بيرون 
کنيد. زيرا تغيير اگر هم ممکن باشد نيازمند زمان است 
و همين گذر عمر گاهی از صبر و حوصله افراد بيرون 
است، عمر با ارزش را نبايد صرف اميدها و تالش هايی 
کرد که ممکن است با تشنج و درگيری همراه باشند، 
چون بسياری از افراد صبور نيستند و می خواهند يک 
شبه به اهداف خودشان برسند و حوصله مدارا کردن 
با زمان مناسب برای هر امری را ندارند و همين عجله 
و شتاب گاهی منجر به نااميدی و يا احساس شکست 
خواهد شد. متأسفانه بسياری از زوج ها با خيال ايجاد 
تغيي��ر و تحول در يکديگر اقدام به ازدواج می کنند و 
بعد از فروکش شدن احساساتشان و مواجهه با حقايق 
واقعی زندگی، وقتی سعی در تغيير همسر خود دارند، 
يا صبور نيستند و يک شبه توقع دارند همه چيز را رو 
به راه کنند که محال اس��ت و يا متوجه می ش��وند که 
تغيير در همسرش��ان غير ممکن است که در هر حال 

با نااميدی و احساس شکست مواجه می شوند. در هر 
صورت، در اين راس��تا و ت��الش برای تغيير و تربيت 
ديگری، با مش��کالت و اختالف��ات و درگيری هايی
 روبه رو می شوند که نتيجه ای جز تلخ شدن زندگی 
نخواهد داشت. پس توصيه می شود در انتخاب خود 
دقت کنيد، هر کس��ی را همان طور که هست بپذيريد 
و عمر با ارزش خود را صرف تربيت يا تغيير ديگران 
نکنيد زيرا به دردس��رش نمی ارزد.  اگر همسرتان را 
همان طور که هس��ت بپذيريد و دوست داشته باشيد، 
می تواني��د با خاطری آس��وده از زندگ��ی خود لذت 
ببريد. اگر مايليد کسی را تربيت کنيد آن شخص بايد 
فرزند شما باشد نه همسرتان!! پس اگر دوست داريد 
نقش مادر يا پدر را داش��ته باش��يد بايد اين رل را در 
مورد فرزندتان بازی کنيد نه همس��رتان!! شما در کنار 
همس��رتان بايد نقش يک دوست و همراه و همدل را 

بازی کنيد تا بتوانيد از زندگی لذت ببريد. 

ت��رس از ازدواج از مس��ائل عم��ده  و پيچيده ای 
است که ذهن اغلب، جوان ها را به خود مشغول کرده 
است. تا جايی که اين مسأله در بسياری از موارد باعث 
سخت گيری های زيادی در زمينه ازدواج شده و منجر 
به بروز مش��کالتی از جمله باال رفتن سن ازدواج شده 
اس��ت. اما آيا اين ترس هميش��ه مشکل ساز است؟ تا 
چه حد الزم و ضروری است؟ چگونه می توان بر اين 
ترس غلبه کرد؟ چگونه بايد از اين احساس در جهت 
مثبت بهره برد؟ برای پاسخگويی به اين سؤاالت ابتدا 
بايد داليل ترس از ازدواج را بررسی کنيم. شايد در ابتدا 
اين موضوع مطرح شود که به راستی چرا ترس؟ مگر نه 
اينکه ازدواج سنت پيامبر اکرم )ص( است؟ مگر نه اينکه 
اين امر از فرائض دينی و يکی از پسنديده ترين و مؤکد 
ترين اعمال نزد خداوند است؟ مگر ازدواج کامل کننده 
دين نيست؟ پس چرا از ازدواج می ترسيم؟! عواملی که 
منجر به ترس از اين امر مقدس می شوند را می توان به 

دو گروه اصلی تقسيم کرد:
1- مشکالت و موانعی که بر سر راه ازدواج قرار دارند.

2- ترس از سرنوشت سازترين تصميم زندگی.
عم��ده ترين دليل برای ت��رس از ازدواج، ترس از 
تصميم گيری و انتخاب شريک زندگی است. انتخاب 
کس��ی که تا آخر عمر با ما اس��ت و می خواهيم بقيه 
زندگی خود را با وی تقس��يم کنيم. خواس��تگاه مورد 
اول بيش از هر چيز رس��م و رس��ومات دست و پاگير 

و بدعت هايی است که بر سر راه جوان ها قرار گرفته 
است. ترس از برآورده کردن توقعات خانوده و اطرافيان، 
تأمين مبالغ هنگفت برای جشن عروسی، تهيه مسکن، 
فراهم کردن جهيزيه های آنچنانی و... از جمله مواردی 
اس��ت که قدم ها را در راه ازدواج سست می کند. البته 
نگرانی برای اين موارد تا حدی منطقی اس��ت چرا که 
نمی توان لزوم تأمين احتياجات و ملزومات يک زندگی 
معمولی را انکار کرد اما تا جايی اين ترس را منطقی و 
معقول می دانيم که توقعات نيز معقول باشند. راه حل 
اين مشکل خود بحثی جداگانه می طلبد، اينکه چگونه 
اي��ن بدعت ها را از ميان برداريم ت��ا راه ازدواج اندکی 

هموارتر شود؟ 
در واقع ازدواج تصميمی اس��ت ب��رای باقيمانده 
عمرم��ان. پس بديهی اس��ت که ب��رای چنين انتخابی 
سرنوشت ساز، ترس و اضطراب به ما روی می آورد. 
اغل��ب جوان ها به اين می انديش��ند که اگ��ر ازدواج 
کنند ممکن است پشيمان ش��وند، می ترسند از اينکه 
شايد درباره طرف مقابل قضاوت اشتباه کرده باشند و 
تصميمی بگيرند که آينده شان را تباه کند، اينکه ممکن 
اس��ت انتخابشان احساسی باشد و با گذر زمان متوجه 
اشتباهش��ان شوند و اينکه شايد عدم تفاهم و اختالف 
س��ليقه برايشان مشکل ساز شود. اکثراً از اين مسأله در 
هراس هستند که شايد طرف مقابل آن کسی نباشد که 
می خواهند و يا می ترسند خودشان نتوانند به خوبی 

از پس وظايف همسرداری برآيند. حتی بعضی، اندکی 
گام را فراتر نهاده و به بررسی تمام مسائل زندگی آينده 
می پردازند، از جمله تربيت صحيح فرزندان، تأمين آينده 
آنها و... و گاه افراط در اين مورد باعث می ش��ود برای 
قدم گذاشتن در اين راه دچار ترديد شوند. در بسياری 
موارد ترس از ازدواج تنها به انتخاب صحيح ِ يک فرد 
محدود نمی ش��ود، گاه افراد از اين مس��أله در هراس 
هستند که ممکن است نتوانند رابطه مناسبی با خانوده 
همسر خود برقرار کنند. چرا که ازدواج تنها پيوند دو نفر 
نيست، بلکه دو خانواده را به هم نسبت می دهد. از ديگر 
داليل اضطراب برای تصميم گيری، ترس از عدم تحقق 
وعده های طرف مقابل است، يعنی قول و قرارهايی که 
ممکن اس��ت پس از ازدواج به آنها عمل نشود زيرا در 
خيلی از موارد، دختر و پسر به ظاهر بر سر موضوعی 
به تفاهم می رسند اما وارد زندگی که می شوند قضيه 
صورت ديگری پيدا می کن��د و باعث ايجاد اختالف 
می شود. دليل اين عدم تفاهم هم يا به اين خاطر است 
که گاه دختر و پسر خيلی سطحی به يک موضوع فکر 
می کنن��د ولی در زندگی حقيقی به مش��کالتی برمی 
خورند که پيش بينی نکرده بودند و يا به اين دليل است 
که در برخوردهای اول اغلب سعی دارند خود را فردی 
شايسته و مطلوب نشان دهند و بدين منظور گاه وعده 
هايی به طرف مقاب��ل می دهند که خالف تفکرات و 
اميال و اعتقاداتشان است. در واقع ترس از عدم شناخت 

کامل طرف مقابل احساسی است که به سراغ اغلب افراد 
می آيد و باعث می شود در تصميم گيری دچار ترديد 
شده و در يک جمله »از ازدواج بترسند«.اما تا چه حد بايد 
به اين ترس بها داد؟ بديهی اس��ت که افراط در بها دادن 
به چنين ترسی می تواند مشکل ساز باشد. به خصوص 
با باال رفتن سن و دور شدن از هيجانات نوجوانی، فرد 
بيش از پيش به زندگی و حقايق آن فکر می کند و اگر 
در اين زمينه دچار افراط ش��ود، همين تفکر زياد باعث 
می ش��ود آن شخص دچار وس��واس در انتخاب شود. 
اما اگر اين ترس کنترل ش��ود، می تواند مفيد هم باشد. 
زيرا اين احس��اس باعث می ش��ود در شناخت طرف 
مقابل بيشتر دقت کرده و تصميمی سطحی و غيرمنطقی 
نگيريم. برای غلبه بر اين احساس، بايد در درجه اول به 
خدا توکل کرد و از او کمک خواس��ت و در کنار آن با 
فکر و صحبت و تحقيق درخصوص طرف مقابل سعی 
در گرفتن تصميمی منطقی کرد. در هر صورت انتخاب 
سخت، تصميم گيری برای ادامه زندگی دلهره آور و غلبه 
بر ترديدها بسيار مشکل است. ليکن تفکر و تحقيق و 
صحبت کردن و به بحث گذاش��تن عادات و اخالق و 
ساليق و اعتقادات طرفين و در کنار آن شناخت متقابل 
خانواده ها، باعث می ش��ود تا ح��د زيادی بتوانيم اين 
ترديدها را در خود از بين برده و به شناختی کامل تر نائل 

آييم تا در نهايت به تصميمی درست تر نزديک شويم.
تنظیم برای زاینده رود : سپیده نصر اصفهانی

ازدواج چيست؟ 
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افقی:
 1 – تخماق – فرکانس

2 – اجنبی و کتاب آلبرکامو – الماس
3 – ش��ما و من – فيلم مهرجويی – ستون دين 

– نصف ماکت
4 – درد و رنج – ش��ايعه  - س��لطان – راحت 

الحلقوم
5 – ب��ر خالف نب��ودن – اتاق ضبط و پخش – 

عقيده شخصی
6 – ش��اخه های جوان درخ��ت – نکوهش – 

مهتابی
7 – پول چينی – پرآب ترين رود جهان

8 – ع��دد نفس ک��ش – تابلوی مرحوم اس��تاد 
کمال الملک – فرمانده بدن

9 – تيره – پر گفتن – حلزون
10 – فيلم فخيم زاده با بازی مهدی هاش��می و 

فاطمه معتمدآريا – قالب – وظيفه چشم
11 – درنگ – مدفن موالنا – صورتگر

12 – ناب��ود – نش��ر دهن��ده – دندان فاس��د – 
ماه شب چهارده

13 – بازيگر فيلم خش��م اژدها – رود ايرانی – 
يکصدم متر – اولين عدد

14 – موساکوتقی – اهمال
15 – دستگاه و بنگاه – اثر معروف توماس مان. 

عمودی: 
1 – خزنده بالدار – مرکز گرجستان 

2 – اسب سفيد – نوعی انگور خوشمزه 
3 – نوعی کاغذ – زمانی نامعلوم – اس��تدعا – 

پرنده شهر دکتر حميدی شيرازی 
4 – آبديده – تير مژگان – عدد ماه – بی سواد

5 – مطل��ع و ب��ا خب��ر – غ��الم ام��ام حس��ن 
عسگری)ع( – بی باك و دلير

6 – درخت چتری – کار ناش��ر – تالوت کننده 
قرآن کريم 

7 – کوه وطنی – سرخود – سراپرده 
8 – فرياد شکسته در گلو – کاشف آبله که خود 

در اثر مرض آبله مرد – ويتامين جدول 
9 – سخن چين – چه وقت؟ - شنيدن

10 – دعای شب جمعه – بدل نيست – نابودی 
و فنا

11 – برادر رش��تی – جنگ مصلحتی – شيرينی 
فروش

12 – رنگ چمن – سلمانی مردانه – نوعی مزه 
13 – اش��اره ب��ه دور – احتياج – حبيب خدا – 

شمای خارجی 
14 – فيل��م کارول ريد با بازی اورس��ن ولنر و 

جوزف کاتن – راهنما
15 – پي��رزن حيله گ��ر – درخت خرما – جيوه 

و سيماب.
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عزت نفس اندك، حالت خود 
تقويت��ی دارد، يعنی اگ��ر کودکی 
دچار اين مشکل اس��ت، خود نيز 
آن را شدت می بخش��د. مثاًل اگر 
او فکر می کن��د در درس رياضی 
ضعيف اس��ت بدون ش��ک هنگام 
روبه رو شدن با يک مسأله رياضی 
بس��يار نگ��ران می ش��ود و اي��ن 
احس��اس ضعف ب��ه ناتوانی او در 
حل رياضی بيش��تر کمک می کند 
در نتيجه مجدداً احساس شکست 
ک��رده و اين باور که در فهم درس 
رياضی ناتوان اس��ت در او تقويت 
می ش��ود. والدين بايد ب��ا از بين 
بردن ترديد در وجود فرزندشان او 
را از عزت نفس اندك برهانند و به 
کودك خود مهارت هايی بياموزند 
که نوع رفتار، روش و نگرش خود 

را اصالح کند.
 زمان��ی ک��ه قص��د داري��م به 
کودکم��ان بياموزي��م چ��ه اهدافی 
را در زندگی داش��ته باشد و برای 
رس��يدن به آنها چگونه تالش کند، 
بايد احساساتی را که باعث تقويت 
تفک��رات منفی در آنها می ش��ود 
کاهش دهي��م. بدين منظ��ور بايد 
باوره��ا و توقعات س��ختی که از 
خ��ود دارد و باعث ضعيف ش��دن 
ع��زت نف��س می ش��ود و ب��ه آن 
شدت می بخش��د را تغيير دهيم و 
از احساسات خود و ديگران با وی 
صحبت کنيم. او را مطمئن س��ازيم 

که احساسش را درك می کنيم.
ابراز  بياموزي��م ب��رای  او  ب��ه 
احساس��اتش روش منطقی به کار 

ببرد. 
کودکی که ع��زت نفس اندك 
دارد دائ��م نگران اس��ت، زيرا فکر 
می کن��د اگ��ر در کاری شکس��ت 
بخورد بدون شک تنبيه و يا تحقير 

به  عالق��ه ای  بنابراين  می ش��ود، 
آزمودن موضوعات جديد ندارد و 
فقط در موقعيت های امتحان شده 
و آش��نا احساس آس��ودگی خيال 
می کند. برای اينکه بتواند احساس 
ع��دم اعتماد به نفس را در خود از 
بين ببرد، پيرو برنامه ای خشک و 

ناپذير  انعطاف 
تش��ريفاتی  و 
ت��ا  می ش��ود 
قيافه  خ��ود  به 
نظم  و  کنت��رل 
بدهد  داش��تن 
زيرا نس��بت به 
هايش  توانايی 
اعتمادی ندارد.

 هرگاه مرتکب 
اش��تباهی شود 
را  خ��ودش 
مرتب سرزنش 
در  می کن��د 
نتيج��ه بيش��تر 
س  ح���س��ا ا

بی لياقت��ی ک��رده و ديگ��ر لزومی 

نمی بيند ت��الش کند و انگيزه اش 
را هم از دس��ت می دهد و پس از 
زمانی که انگيزه در او از بين رفت 
چي��زی وجود نخواهد داش��ت که 
او را خشنود س��ازد. بيشتر اوقات 
تکاليف مدرس��ه، ک��ودك را دچار 
تش��ويش می کند و اي��ن نگرانی 
ب��ه  اعتم��اد 
نف��س او را از 
می برد.  بي��ن 
اينک��ه  ب��رای 
ن  نم��ا کا د کو
انجام  هن��گام 
تکاليف مدرسه 
دچ��ار  ش��ان 
و  اضط��راب 
نگرانی نشوند، 

بايد:
تکاليف   -
در  را  خ��ود 
و  آرام  اتاق��ی 
بی سر و صدا 
که ح�واسشان 
پرت نش��ود انجام دهن��د چرا که 

آش��فتگی ذهنی باعث تش��ويش و 
اضطراب ش��ده و ترسی غالب بر 
آنها مس��تولی می ش��ود که تمرکز 

حواس را از آنها می گيرد.
- وقتی والدين قصد دارند در 
يادگي��ری دروس به کودکان کمک 
کنند بايد کنارشان آرام بنشينند و با 
صدای مالي��م صحبت کنند؛ بدين 
ترتيب آنها مجبور نمی شوند تا بر 
ترس ديگری ک��ه همان عصبانيت 
والدين هنگام اش��تباه کردن است 

غلبه کنند.
- راه ديگر آموزش به کودکان 
مضطرب اين است که به آنها کمک 
کنيم تا ترسهای فلج کننده شان که 
معموالً از خطاهای هنگام يادگيری 
ناش��ی می ش��ود را فراموش کنند. 
اين خطاها مثاًل در زمان انجام دادن 
تکاليف مدرسه و يا در بازی های 
گروهی ممکن است به وجود آيند 
و بايد از آنها برای آموزش کودك 

بهره جست. 
وقتی ک��ودك مرتکب خطايی 
می ش��ود به جای س��رزنش کردن 
آن خطاه��ا  از  کني��د  س��عی  وی 
واکنش مثبتی به وجود آوريد. مثاًل 
به او بگوييد:» بهتر است اين مسأله 
را بررس��ی کنيم و وقتی فهميديم 
می توانيم حلش  مشکل چيس��ت 

کنيم.«
به ک��ودك خ��ود بياموزيم که 
کف نفس داش��ته باشد. کف نفس 
يعنی اينکه بتوانيم خونسرد بنشينيم 
و فک��ر کني��م، تصمي��م بگيريم و 
عواق��ب رفتارمان را تجس��م کنيم. 
کودك مضطرب نم��ی تواند روی 
تصميم ه��ای آن��ی خ��ود کنترلی 
داش��ته باش��د بنابراين نم��ی تواند 
ع��زت نف��س اندک��ش را اصالح

 کند. 

»آش��غاال رو بردی بيرون؟ کی 
صندلی رو اينجا گذاشته؟ ب�ه چی 
داری فکر می کنی؟ گوشت با منه؟« 
همه ما با اي�ن سوهان روح آشنايی 
داريم. بعد از يک روز خسته کنن�ده 
ب��ه خانه برمی گرديد و هنوز زمين 
نشسته ش��روع می ش��ود. هميشه 
ن�ب���وده. درس���ت�ه؟  اينج���وری 
داشت  ع�ادت  ش���م�ا  ه�م�س��ر 
وقتی ساندويج از دستتان می افتاد 
بخ�ندد و زمين را تميز کند و فکر 
می کرد وقتی با کفش��های خود در 
ات��اق راه می روي���د چقدر جالب 
است. خب البته که اين ط�ور ب�ود، 
حداقل همسرتان می خواست شما 
آنگون��ه برداش��ت کنيد ام��ا همان 
ط�ور که همه م��ا می دانيم، جنس 
مؤنث اگر ناب�غه نباش��د، زيرك و 
باهوش اس��ت و همسرشما از اين 
موضوع آگ�اه�ی داش���ته که برای 
ب��ه دام انداخت��ن و پايبن��د کردن 
ش��ما مجب�ور اس�ت ام�ي�ال خ�ود 
را س��رکوب کرده و از ابراز عقيده 
در مورد ناپختگی ها و خطاهايتان 
صرف��ه ن�ظ�ر کن�د. اکنون که دم به 
تل��ه داده ايد، ممکن اس��ت دچار 
دردس��ر ش��ويد. بگذاريد موضوع 
را بش��کافيم؛ اغلب زنها هميش��ه 
در حال ن��ق زدن و اغل��ب مردها 
هميشه در حال فريب دادن هستند. 
خي�ل��ی راح���ت ب�گوي�ي�م، اي�ن 
طب�ي�عت ب�ش��ر اس��ت. همچنين 
می تواني��د خاطر جمع باش��يد که 
آنچه همس��ر ش��ما در موردش به 
ن���ق زدن می پ��ردازد خطای خود 
او است. بس��يار خب، بسيار خب، 
فقط در 99 درصد از موارد تقصير 
او اس��ت. احتماالً وی تصور کرده 
دارای م�ق��داری اضافه وزن ش��ده 
و برای کاهش وزن ب��ه دليلی نياز 
دارد اما م�طمئ�ن باش���يد که شما 
آن نفری نيستيد که بايد قربانی خبر 
»چاق شدن« او ش��ويد. بنابراين از 
آنجا که م��ا می دانيم زن ها ب�دون 
هي�چ دل�يل مش��خصی ش��روع به 
ن��ق زدن می کنند، م�مکن اس��ت 
بخ�واهيم علت واق�عی اين ع��مل 
آنها و چگونگی برخ��ورد با آن را 

بياموزيم.
چرا او نق می زند

ب���ه همي��ن زودی احس��اس 
گن��اه نکنيد چ���ون احت�مال اينکه 
ن��ق زدنهای او ارتباط بس��يار کمی 
با ش��ما داش��ته باش��د زياد است. 
ام��ا انصافاً، اگ�ر او 10 بار از ش��ما 
»خواهش« کرد که سطل آشغال را 
بيرون بگذاريد و سپس »گ�فت« که 
آن کار را انج��ام دهيد پيش از اين 
ک��ه خودش آن را خال��ی کند ولی 
شما اهميت نداديد، آنگاه در ايجاد 

مشکل مقصر خواهيد بود.

طبیعت زنانه
اغ���ب زن���ان ن��ق می زنن��د 
چون اي��ن عمل جزء طبيعت�ش��ان 
است. آنه�ا در م�ح�ي�ط�ی رش��د 
يافته ان��د ک��ه در اط��راف خ��ود 
بس��ياری از زن�ان را در ح�ال ن�ق 
زدن ديده ان��د و ب��ه آنه��ا آموخته 
شده اس��ت که بهترين راه رفتار با 
مردها همين اس��ت. اي��ن موضوع 
در مورد زن�ان�ی ک��ه در حال بالغ 
شدن هس��تند بيشتر صدق می کند 
چراک��ه اکثر آنها بر اثر شستش��وی 
ت�وس��ط عوامل��ی همانند  مغ�زی 
برنامه ه��ای تلويزيون��ی که اغلب 
کوتاهی ها و کاس��تيهای م�ردان را 
متذکر می شوند، مس��تعد نق زدن 

می شوند.
بزرگنمایی مسائل

گاهی اوق��ات زنها ب��ه خاطر 
بی اهمي�ت  ظ�اه��راً  موضوع  يک 
نق می زنن��د فقط به دليل اينکه آن 
را بزرگ ک��رده و پر اهميت جلوه 
دهند. همسرتان می دان�د که اي�ن 
ن�ق زدن�ها باعث آزرده خاطر شدن 
شما می ش��ود و از اين عصبانيت 
برای فرونش��اندن آن چيزی که در 
اصل باعث آزردگيش ش��ده است، 

استفاده می کند.
غیر منطقی بودن

پذي��رش آن اندک��ی م�ش��کل 
اس���ت ول�ی ب�ايد قب��ول کنيد که 
اکث��ر زنها کمی در اف��کار و اعمال 
خود غير منطقی هستند. ب�ن�ابراي�ن 
ب�ه ي��اد داش��ته باشيد که وقتی نق 
زدن شروع می ش�ود م�م�کن است 
بر اساس تف�کرات و ب�رداش�ت�های 
غي���ر منطق��ی ب��وده باش��د. زياد 

موضوع را جدی نگيريد.
انواع اشخاص نق زن

بی گناه: چنين شخصی منظور 
واقعيش نق زدن نيست. همسرتان 
می خواهد برای آگاه کردن ش��ما از 
برخی از مسائل آنها را به گ�ونه ای 
م�ط�رح کن�د که ع�ص�بانی نشويد 
و مجادله ای صورت نگيرد. احتماالً 
نيت و قصدش خير اس��ت و ف�قط 
کمی برای رسيدن به اين هدف بايد 

تالش کند.
ح��راف: چنين ف��ردی به نظر 
می رس��د هيچ گاه توقف نکند. اما 
نق زدنهای او به ندرت تبديل ب��ه 
مجادله و نزاع می شود چرا که شما 
احتماالً ياد گرفته ايد که چگونه با 

او کنار بياييد.
معم��ا گ��و: وای، ن��ق زنی که 
بدون ن��ق زدن ن��ق می زند )اي�ن 
ج�م�له را 5 بار س��ريع و پش��ت 
س��ر هم تکرار کنيد(. او چيزهايی 
ش��بيه به اين می گ�ويد: »دوس�ت 
داری س��عی کن��ی و ح�دس بزنی 
چرا بش��قابهای س��بز توی کابينت 

نيس��تند؟« ش��ما نمی داني��د او در 
م�ورد چ���ی صحبت می کند و او 

می داند.
س��ه پيچ: اگر در حالی که جيغ 
می زند مغزت��ان را منفجر نکند، با 
خ��وش اقبالی روبه رو ش��ده ايد. 
هنگامی که نق زدن شروع می شود، 
گ�ويی کنار گوش ش���ما ش���يپور 
ن��واخته شده، اتاق تاريک تر شده 
و ش��ما می دانيد که چ��ه ات�فاقی 
قرار است بيفتند در حالی که جايی 
برای فرار و گريختن پيدا نمی کنيد. 
تحقيق��ات عملی صورت گرفته در 
ي���ک  مردم��ان  آزمايش��گاه های 
م�درك ق�ط�عی را م�شخص کرد 
که چنين افرادی همدس��تان واقعی 

و وفادار شيطان هستند!!!
چگونه می توانید مش��کل را 

حل کنید؟
اگر تصميم گذران ادامه زندگی 
با همسر خود را داريد، بايد بدانيد 
که چگونه نق زدن ها را پيش بينی، 
حل و پيشگيری کنيد. در اين بخش 

با اين مسائل آشنا خواهيد شد:
آن را پیش بینی کنید

1- اگ��ر ب�دون اينک��ه تماس 
بگيري��د داريد دير ب��ه خانه برمی 
گردي��د، خود را آماده نق ش��نيدن 
کنيد. براي��ش گل آورده و بگوييد 
که برای پيدا ک��ردن يک مغازه باز 
ج�ه��ت خري�دن گ���ل م�ج�ب�ور 

شديد کلی رانندگی کنيد.
2- اغلب زنها هنگام عصبانيت 
از خ��ود عالئمی س��اطع می کنند. 
اگر او به طور غير معمول س��اکت 
است، شما را تحويل نمی گ�يرد و 
يا کاًل مت�فاوت از روزه��ای ديگر 
به نظر می رسد، وقت آن است که 

به سراغ باد بزن برويد.
3- ب��ه او گ��وش دهي��د. چه 
بخواهيد باور کنيد چ��ه نخواهيد، 
اغل��ب زنه��ا آنچ��ه ب��ه خاطرش 
دچ��ار آزرده خاطری ش��ده اند را 
معموالً يک ي��ا دو بار به ما گوش 
زد می کنن��د؛ ما ح��رف آن��ها را 
نمی ش��نويم فقط به دليل آنکه آنها 
ب��ه صورت رمز گون��ه بخصوصی 
صحب��ت می کن�ند ک��ه فقط برای 
زن های دي�گر ق�اب�ل ف�هم است. 
اما اگ���ر واق�ع��اً درس��ت گوش 
دهيد، ممکن است به اندازه ای که 
بتوانيد خود را از دست نق زدنهای 
ج��ان کاه نج��ات دهي��د، متوج��ه 

حرفهاي��ش بشويد.
مشکل را حل کنید

1- روش خ���ارج از محدوده. 
ه��مگ��ی م��ا اين مت��د را به طور 
ناخود آگاه انج��ام می دهيم، فقط 
بايد تا آنجايی مهارت کس��ب کنيد 
و به اندازه ای اس��تعداد داش���ت�ه 
ب�اش�يد که هنگام اجرا ه�مسرتان 

متوجه نشود که داريد از اين روش 
اس��تفاده می کنيد. روش کار اي�ن 
اس���ت که س��ر خود را به عالمت 
موافقت تکان دهي��د، در حالی که 
حت��ی متوجه يک کلمه از حرفهای 
او نمی ش��ويد، لبخن��د زده و با او 
موافق��ت کني��د. از ي��ک گ���وش 
ب�ش���نويد و از گ���وش دي�گ��ر 
ب�ي��رون دهيد. فقط آم��اده جواب 
دادن به س��ؤال »گوش��ت با منه؟« 
باش��يد اما اگ��ر پرس��يد »بگو چی 

گفتم؟«، خدا به شما رحم کند.
2- روش »ح��ق با تو اس��ت«. 
اي���ن مت��د ت�أثير ش��گفت آوری 
دارد. وقتی ش��روع کرد، س���ري�عا 
قضيه را فيصله می دهيد. »ميدونم 
عزيزم بايد هفته پ�يش چمن اضافه 
باغچ��ه رو م��ی زدم، بعضی وقتها 
حتی نم��ی دونم چرا يادم ميره اين 
کار س��اده رو ه��م انج����ام بدم.« 
احتماالً او از ش��نيدن اين جمالت 
متحير شده و ش��ما جان سالم بدر 

خواهيد برد.
از آن پیشگیری کنید

1- عمل��ی غير منتظ��ره انجام 
داده و هرگون��ه عام���ل ب�الق��وه 
نق زا را خنثی کنيد، خود را به انواع 
و اقس��ام سالح های ضد نق مجهز 

کنيد.
2- قبل از اينکه نق زدن شروع 
ش��ود س��عی کنيد بفهميد او از چه 
چي��زی عصبانی اس��ت و مش��کل 
را ح��ل کنيد. اگر پيش��گيری کنيد 
همسر ش��ما بهانه ای برای نق زدن 
پيدا ن�ک��رده و می توانيد وقتتان را 

برای مسائل مهمتری صرف کنيد!
3- به رابط��ه خود پايان دهيد. 
اگ��ر نق زدنها به مرحله ای رس��يد 
ک��ه ديگر تحمل آن را نداش��تيد و 
با وجود تالش��های بسيار، تغييری 
حاصل ن�شد، م��مکن است زمان 
آن رسيده باش��د که به رابطه خود 
پاي��ان دهيد. البته اي��ن آخرين راه 

حل است.
جمع بندی کلی

همانگونه که قباًل اش��اره شد، 
همسر ش��ما بی دليل شروع به نق 
زدن می کند؛ اين يکی از مس�ائلی 
اس��ت که در رواب�ط طوالنی مدت 
بايد بهاي��ش را پرداخت کنيد. پس 
اين کاماًل به ش��ما بستگی دارد که 
تا چه اندازه بتوانيد مش��کل را حل 

کنيد.
به ياد داش��ته باش��يد اگر واقعًا 
می خواهيد همسرتان را برای خ�ود 
نگهداريد، بايد او را ب�ه همراه همه 
عيوب و کاستی هايش بپذيريد، اما 
اگر نق زدن ها و مشاجرات کام�اًل 
ج�ای اوق�ات خ�وش را گ���رفته 
و ديگ�ر از دس��ت ش��ما ک�اری بر 
نمی آمد، بايد فکری اساسی کني�د.

يک روانپزشک با اشاره به پدپده کودکان 
کار در جامعه گفت: »اگر کودکان کار خيابانی 
ب��ه همين منوال به حال خود رها ش��وند، در 
آينده، خانواده هايی تش��کيل می دهند که ثمره 

آن نيز چنين فرزندانی خواهد بود.«
فربد فدايی، روانپزشک و دانشيار دانشگاه 
علوم بهزيس��تی و توانبخشی در گفتگو با شهر 
با اشاره به نقش خانواده در نابسامانی کودکان 
کار گفت: اين کودکان برای همانندس��ازی از 
وجود نمونه مناس��ب پدر يا ش��وهر، مادر يا 
همس��ر بی بهره هس��تند و اين در حالی است 
که به خاطر پرخاش��گری های پ��در و مادر و 
آزارهای جسمی و روانی که از سوی خانواده 
تجرب��ه کرده اند، ديد مثبتی نس��بت به خود و 

جامعه ندارند.
وی اف��زود: در چني��ن خانواده هايی، پدر 
در صحنه زندگی حض��ور ندارد و يا به دليل 
قانون ش��کنی، مدتی را در زن��دان می گذراند. 
مادر ني��ز دختر جوانی بوده که به هوای گريز 
از محيط نامناسب خانه پدری، با اولين مردی 
که سر راهش قرار گرفته، ازدواج کرده است.

اين روانپزش��ک ب��ا تأکيد بر مش��کالت 
والدي��ن اين کودکان اظهار ک��رد: اين والدين 
اغلب دچار مش��کالتی از جمل��ه فقر، اعتياد، 
بی سوادی و نداشتن حمايت کنندگان اجتماعی 
و... هس��تند، در نتيجه فرزند بزرگتر خانواده 
مجبور می شود به مشاغل کاذب روی آورد و 

به اين ترتيب از تحصيل باز می ماند.
بر اين اس��اس دکتر فداي��ی تصريح کرد: 
ميزان افس��ردگی، فکر و اقدام به خودکش��ی 
و تن دادن به سوءاس��تفاده های جنسی در اين 
قبيل کودکان بسيار مش��اهده می شود چرا که 
به س��بب توهين ها و تهديدهايی که از سوی 
خانواده و جامعه به آنها اعمال ش��ده، خود را 

بی ارزش و حقير می پندارند.
وی، حمايت ه��ای اجتماع��ی را در حل 
اين معضل مهم دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: 
حمايت های اجتماعی از جمله رفع مشکالت 
روان��ی و ش��خصيتی والدي��ن، فراه��م آمدن 
مسکن مناس��ب، امکان ادامه تحصيل و تداوم 
مراقبت ه��ای مدد کارانه ضروری اس��ت تا در 

آينده بتوانيم نسلی شايسته پرورش دهيم.

پژوهش��گران امريکايی دريافتند حتی رويا 
ديدن نيز آموخته می شود به طوری که کودکان 
از سن 5 سالگی خواب ديدن را ياد می گيرند. 
محققان دانش��گاه ويکونس��ين در مديسون در 
تحقيقاتی ک��ه درباره ماهيت روياها انجام دادند 
کش��ف کردند که قبل از پ��ردازش صحنه های 
غنی از حرکات، رنگها، تعامالت و احساس��ات 
در خ��واب، يک کودك بايد توانايی ش��ناختی 
و تص��ورات خود را توس��عه ده��د. اين پديده 
در حدود 7 س��الگی به تکامل می رس��د. يک 
روانشناس امريکايی در دهه های 80 و 90 برای 
درك پديده خواب ديدن، کودکان را تمام شب 
در البراتوار خود بيدار کرده و حرکات چش��م 
آنها را کنترل می کرد. نتايج بررسيهای وی نشان 
 REM داد در حالی که بزرگساالن اگر در مدت
)حرکات س��ريع چش��م( از خواب بيدار شوند 
می توانن��د صحنه های عجيبی را که در خواب 
ديده اند به ياد آورند. تنها 20 درصد از کودکان 

می توانند خواب خود را تعريف کنند.
اکنون محققان امريکايی در تحقيقات جديد 
خود نشان دادند کودکان تا قبل از سن مدرسه به 
سختی می توانند حرکت و يا چرخش اجسامی 

را که در خواب ديده اند به ياد آورند و با توسعه 
ناقص تصورات به خصوص تصورات ديداری 

و فضايی مواجهند.
براس��اس گزارش الرپوبلي��کا، به گفته اين 
دانشمندان روياها همراه با کودکان رشد می کنند. 
تا 5 سالگی صحنه ها و شخصيتها بی حرکت و 
ثابت هس��تند. در رويا يک حي��وان و يا آرزوی 

خوردن يک غذا ديده می شود.
 احساسات خاموشند و تعامالت ميان افراد 
وجود ندارد. خاط��رات روزانه در طول خواب 
تکرار نمی ش��وند و کودکان هرگز صحنه های 
خش��ن، موقعيتهای ناخوش��ايند، ترس و ديگر 
احساس��ات را در روياهای خ��ود نمی بينند. از 
سن 5 سالگی به بعد، روياها شروع به بافته شدن 
می کنند اما هنوز بسيار خام هستند. شخصيتها 
حرکت ک��رده و چند کلمه نيز ميان خود مبادله 
می کنند اما بس��امد وق��وع صحنه های خواب 
بس��يار پايين اس��ت. ولی از 7 س��الگی به بعد 
کودکان نيز همانند بزرگس��االن در خواب خود 
قادر به درك احساس��ات، ت��رس، لذت بردن و 
حرکت کردن شده و صحنه های خوابهای آنها 

رنگی می شود.

دانش��مندان معتقدند تماس با سرب خطر 
ب��روز »اختالل بي��ش فعالي نق��ص توجه« يا 

ADHD را در کودکان افزايش مي دهد.
اي��ن محققان مي گويند ه��ر چند در بروز 
اين اختالل، 70 درص��د عوامل و فاکتورهاي 
ژنتيک��ي دخي��ل هس��تند ام��ا در 30 درصد 
باقيمان��ده قرار گرفتن در معرض آلودگي هاي 
س��ربي مي تواند خطر ابتال ب��ه اين اختالل را 
افزاي��ش دهد. در دو پژوهش��ي که به تازگي 
در اي��ن زمينه صورت گرفته م��دارك علمي 
قوي ای به دس��ت آمده که اين يافته را تأييد 
مي کنند. در نخس��تين پژوه��ش، متخصصان 
گروه��ي از کودکان مبتال ب��ه ADHD را با 
گروهي کودك س��الم مقايسه کرده و دريافتند 

که در خون کودکان بيمار مقادير نسبتًا زيادي 
س��رب وجود دارد. اين پژوهش فقط ارتباط 
بين س��رب خون و بروز بيش فعالي را نشان 
داد. ام��ا در تحقي��ق دوم تأييد ش��د تماس با 
سرب هم در بروز بيش فعالي و هم در کاهش 
توج��ه و تمرک��ز تاثيرگ��ذار اس��ت. محققان 
دانش��گاه علم و س��المت اورگون دراين باره 
خاطرنشان کردند: سرب به نواحي ای از مغز 
مي چس��بد که برخي از ژنها را در اين مناطق 
فعال و برخي را غيرفعال مي کند. فعاليت ژني 
در واقع رش��د و عملکرد اين مناطق از مغز را 
شکل مي دهد که با اختالل در اين عملکرد در 
اثر وجود سرب، فرايندهاي روانشناسانه دچار 

تغيير مي شوند.

يک فوق تخص��ص نازايی با بي��ان اينکه 
اختالل در ب��ارداری يکی از عوارضی اس��ت 
که مبتاليان به س��ندرم تخمدان پلی کيس��تيک 
در دراز مدت به آن دچار می ش��وند، نس��بت 
ب��ه افزايش اي��ن بيماری در بين زنان هش��دار 
داد. دکتر س��اغر صالح پور عضو هيأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در گفتگو 
با ايس��نا، با بيان اينکه ش��يوع اي��ن بيماری در 
ش��رايط عادی بايد در جامع��ه در حدود 3 تا 
4 درصد باش��د، گفت: براساس مطالعه ای که 
در 1200 دان��ش آموز دختر دبيرس��تانی تهران 
انج��ام داده اي��م اين ميزان به ح��دود 12 تا 15 
درصد رس��يده است. عضو انجمن های ايرانی 
و اروپاي��ی متخصصان ناباروری اف��زود: اين 
ميزان در جامعه ناب��ارور حتی به حدود 30 تا 
40 درصد ديده می شود. دکتر صالح پور دليل 
اين افزايش را تغيير س��بک زندگی در جامعه 
عن��وان کرد و گفت: ش��يوه درس��ت غذايی و 
ورزش��ی موجب می ش��ود حتی اف��رادی که 
زمينه ارثی اين بيماری را دارا هستند، ديرتر در 
شکل ضعيف تر و با عوارض کمتر به آن دچار 
شوند. اين دانشيار دانشگاه علوم پزشکی شهيد 
بهش��تی در خصوص تغييرات شيوه زندگی به 
کاهش حرک��ت، ورزش و مص��رف فيبرهای 
غذايی و نيز افزايش استفاده از اتومبيل، مصرف 
غذاهای آماده و قند و شکالت، شکر و چيپس 
و پفک اش��اره و ب��ه خانواده ه��ا توصيه کرد 
مواظب اضافه وزن و اس��تفاده زياد از غذاهای 
چرب و ش��يرين و مصرف زي��اد فيبر غذايی 
در ک��ودکان دختر باش��ند. دکت��ر صالح پور با 
اين توصيه به خانواده ها که مواظب باش��ند تا 

کودك و نوجوان دختر آنها حتماً ورزش کنند، 
گفت: ورزش لزوماً نياز به مراجعه به باش��گاه 
ورزش��ی ندارد بلکه می تواند به صورت پياده 

رفتن مسير خانه تا مدرسه باشد.
اين متخصص زنان با بيان اينکه مش��خص 
شده آغاز ابتال به سندرم تخمدان پلی کيستيک 
از دوران کودکی و نوجوانی است که البته بايد 
زمينه ارثی خانوادگی آن وجود داش��ته باش��د، 
گفت: معلوم شده است که تغييرات مذکور در 
س��بک زندگی با کمک ب��ه زمينه ارثی موجب 
افزايش بس��يار زياد اين بيم��اری در جامعه ما 
ش��ده اس��ت. رئيس واحد لقاح آزمايشگاهی 
مرکز تحقيقات بهداشت باروری و ناباروری در 
ادامه با بيان اينکه سندرم تخمدان پلی کيستيک 
بيماری ای اس��ت با نمايش های متفاوتی اعم 
از اختالل قاعدگی، رش��د موهای زايد، چاقی 
و متعاقب آن اخت��الل باروری اضافه کرد: اين 
بيماران در طوالنی مدت دچار عوارض بسياری 
می ش��وند که اختالل در حامله شدن يکی از 
آنها است. اين دانشيار دانشگاه در ادامه افزايش 
چربی ها، قند و فش��ار خون و قرار گرفتن در 
مع��رض بيماری های قلبی عروق��ی را برخی 
ديگ��ر از عوارض طوالنی م��دت اين بيماری 
عنوان کرد. گفتنی اس��ت: مطالعه مذکور روی 
ي��ک هزار و 200 نفر از دان��ش آموزان دوم و 
سوم دبيرستان از مدارس نواحی مختلف تهران 
انجام ش��ده اس��ت که 400 نفر از اين دختران 
دارای عالئم بالينی بيم��اری بوده اند و حدود 
10 درص��د آنها عالوه بر عالئ��م بالينی دارای 
عالئ��م آزمايش��گاهی و س��ونوگرافی بيماری 

سندرم تخمدان پلی کيستيک نيز بوده اند.

نقطه

گلخانه من

نام فارسی : مرواريدی
Sonerila margaritaceae :نام علمی

Melastomaceae :نام تيره
Pearl Plant :نام انگليسی

خصوصیات: گياه علفی پاکوتاه، برگها زيبا و بيضی 
ش��کل به رنگ سبز مس��ی که روی شاخه های قرمز 
رنگ بر زيبايی آن افزوده می شود. سطح زيرين برگ 
ارغوانی رنگ با لکه های نقره ای و گلها صورتی که در 
پاييز در انتهای شاخه ها ظاهر می شود. حذف جوانه 
انتهايی برای بيدار کردن جوانه های جانبی و پر پشتی 
گياه الزامی اس��ت. اين عمل را هنگامی انجام دهيد که 

شاخه ها دراز و فاصله بين دو برگ زياد شده باشد.
نور: نيم س��ايه بهترين نور است و از نور مستقيم 

بيزار است.
دما: زمس��تان »حداقل 16 درجه« و در تابس��تان 

»حداکثر 24 درجه« در دمای کم برگها می ريزد.
آبیاری: تابس��تان هفته ای 3-2 بار و در زمستان 

هفته ای 1 بار خاك بايد مرطوب باشد.
غبارپاشی: هفته ای 2 بار الزم است و می توانيد از 

رطوبت دائمی استفاده کنيد.
خ��اک: ليمونی و يا ترکيبی از خاك برگ و کمی 

ماسه و دوستدار خاك قليايی است.
کوددهی: 2 گرم در ليتر هر 2 هفته 1 بار از کودهای 
مخصوص گياهان زينتی از فروردين ماه تا شهريور ماه.

ازدیاد: ريشه دار کردن قلمه و کاشت بذر در بهار 
با حرارت 24-21 درجه و قلمه از شاخه های پايينی به 
طول 8-5 سانتيمتر در بهار با حرارت 18-16 درجه و 

تقسيم بوته در اواخر بهار .
عوارض و درمان: لوله ای شدن برگها در اثر نور 
مستقيم آفتاب است. خم شدن برگها به سمت پايين در 
اثر کم آبی گياه است. پيچيدگی و کمرنگ شدن برگها 
در اثر گرمی هوا است. گياه استواری خود را از دست 

داده که در اثر ناکافی بودن تغذيه مصنوعی است.
نکت��ه: در صورت نياز گل��دان را تعويض کنيد. 
گياهانی که در حال اس��تراحت زمس��تان اندام هوايی 
خود را از دست داده اند تغذيه مصنوعی نکنيد. به علت 
نياز شديد اين گياه به رطوبت آن را به صورت گلدان 

جداگانه در کاشت گروهی استفاده می کنند.

مواد الزم: 
ران گوسفندی : 1 عدد  

روغن مايع:  ذرت 1/4 پيمانه 
نمک و فلفل به ميزان الزم 

خردل : 1 قاشق سوپخوری 
سس سويا:  نصف پيمانه 

زعفران پودر شده 1 قاشق چای خوری 
هويج،کرفس : از هرکدام 1 عدد 

ط��رز تهی��ه: ران گوس��فندی متوس��ط را برش 
می دهيم، استخوان آن را بيرون می آوريم، يادتان باشد 
استخوان قسمت ماهيچه را خارج نمی کنيم. روغن مايع، 
خردل، نمک، فلفل، سس سويا و زغفران حل شده را 
با هم مخلوط کرده و گوشت را با آن مزه دار می کنيم. 
برگ بوی هويج و کرفس را خرد کرده و روی گوشت 
ران گوسفندی قرار می دهيم. دو طرف ران را روی هم 
وصل کرده با نخ ابريش��می می دوزيم سپس در سينی 
ف��ر قرار داده، روی آن را با يک ورقه فويل آلومينيومی 
پوش��انده و به مدت يک س��اعت و 20 دقيقه در طبقه 
وس��ط فر قرار می دهيم تا بريان و پخته ش��ود. زمانی 
که گوشت پخته شد، با سبزيجات و گوجه فرنگی به 

دلخواه تزئين می کنيم.

آشپزخانه من

سونریال

خوراک ژیگو

فرهنگسرای خانواده وابسته به سازمان فرهنگی تفريحی 
شهرداری اصفهان هر هفته پنجشنبه ها اقدام به برگزاری 
همايش های روانشناختی و تربيتی می کند. در راستای 
اي��ن همايش ها اين هفت��ه پنجش��نبه 88/11/15 نيز 
همايشی با عنوان »بينش امام حسين)ع( درباره زندگی« 
با حضور حجت االسالم داوود نژاد در ساعت 15:30 
الی 17 برگزار می ش��ود. اين همايش ها برای عموم 

رايگان و آزاد است. 

نکته
بینش امام حسین)ع(

 درباره زندگی
هشدار یک روانپزشک:

کودکان کار فردا، ثمره کودکان کار امروز 
هستند

خوابها از 7 سالگی رنگی می شوند !

تماس با سرب خطر بروز 
»بیش فعالي نقص توجه« را در کودکان تشدید مي کند

مواظب اضافه وزن کودکان دختر باشید 

روش برخورد با نق زدن

چگونه در کودکان اعتماد به نفس ایجاد کنیم

سرزنش نکنيد
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هيأت کش��تی اس��تان اصفهان 
در آمادگ��ی کامل جه��ت ميزبانی 
مس��ابقات کش��تی جام بين المللی 
تختی به س��ر می ب��رد. به گزارش 
روابط عمومی هيأت کش��تی استان 
اصفه��ان، با تش��کيل س��تاد ويژه 
برگ��زاری اي��ن رقابته��ا در هيأت 
کشتی اس��تان اصفهان، کميته های 
مختل��ف فعاليت خود را آغاز کرده 
و در راس��تای ميزبانی شايسته اين 

رقابتها گام برمی دارند.
اي��ن رقابته��ا قرار اس��ت طی 
روزهای 28 تا 30 بهمن ماه س��ال 
جاری در س��الن پي��روزی اصفهان 

برگزار می شود.
تاکن��ون حض��ور تي��م ه��ای 
جمه�وری  ت�رکي��ه،  آذرب�اي�جان، 

داغس��تان و قرقيزستان، ارمنستان و 
تيم ملی ايران در اين رقابتها قطعی 
شده است و حضور تيم های کشتی 
امريکا و روسيه در هاله ای از ابهام 

قرار دارد.
همچنين تيم ملی ارمنس��تان که 
يکی از تيم های ش��رکت کننده در 
اي��ن رقابتها اس��ت اردوی آمادگی 

خ��ود را از تاري��خ 14 بهمن ماه در 
اصفهان آغاز خواهد کرد و طی دو 
هفته اردوی مش��ترك خود را با تيم 

منتخب اصفهان برگزار می کند.
اين گزارش حاکی است بنابر اعالم 
فدراسيون کش��تی، مجمع عمومی 
ساالنه اين فدراسيون روز 28 بهمن 
ماه با حضور اعضای هيأت رئيس��ه 
اين فدراس��يون و رؤس��ای هيأت 
های کشتی سراسر کشور به ميزبانی 
هيأت کشتی استان اصفهان برگزار 

خواهد شد.
شايان ذکر است به دليل ميزبانی 
شايس��ته اصفهان در چن��د ميزبانی 
مس��ابقات مختل��ف، ميزبانی جام 
معتبر بين المللی جهان پهلوان تختی 

در اين شهر برگزار خواهد شد.

سرپرس��ت تيم هندبال باشگاه 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان 
با بيان اين نکته که باش��گاه ذوب آهن 
قطب هندبال کشور است، خاطرنشان 
کرد: استان اصفهان و عمدتاً باشگاه 
ذوب آهن طی س��الهای اخير قطب 
هندب��ال کش��ور وکان��ون پرورش 
قهرمان��ان مل��ی در دو رده بانوان و 
آقايان بوده است. وی افزود: قهرمانی  
مقتدرانه ذوب آهن در فصل گذشته 

در هر دوره آقايان و بانوان و حضور 
پر قدرتش��ان در ليگ فعلی  تأييدی 
بر اين مدعا است. اصغر فروتن در 
ادامه گفت: باشگاه فرهنگی ورزشی  
ذوب آهن نقش بی بديلی در ورزش 
کشور داش��ته و خواهد داشت. وی 
گفت: همانگونه که پايتخت فوتبال 
کش��ور مدتها اس��ت که از تهران به 
اصفه��ان منتق��ل ش��ده و تيم های 
ديگر اين باشگاه همچون بسکتبال 

و واليب��ال بانوان و واليبال نشس��ته
ذوب آه��ن از مدعي��ان قهرمان��ی 
ليگ های برتر باش��گاههای کشور 
هس��تند. تيم هندبال آقاي��ان نيز در 
حال حاضر قدرت بالمناضع کشور 
و همچون ساير تيم های ذوب آهن 
پشتوانه ای غنی برای تيم های ملی 
اس��ت. وی تصريح ک��رد: حضور 
درخش��ان ذوب آهن درمس��ابقات  
اردن دليل محک��م ديگری بر ميزان 

توانايی و لياقت هندباليستهای باشگاه 
ذوب آهن اس��ت. فروت��ن در پايان 
ضمن اظهار امي��دواری بر قهرمانی 
مجدد تي��م هندب��ال ذوب آهن در 
رقابته��ای لي��گ برتر باش��گاههای 
کشور گفت: در حال حاضر اصفهان 
پايتخت  هندبال کشور نيز هست و 
قهرمانی و نايب قهرمانی  اين رشته 
نيز در ش��هرآورد اصفهان مشخص 

می شود.

مسئول س��بک های آزاد کاراته 
گفت: علت اينک��ه نامی از من در 
مي��ان اعض��ای ش��ورای راهبردی 
فدراس��يون نيس��ت را نمی دان��م. 
احمد ش��قاقی در گفتگو با فارس 
اظهار داش��ت: نام من ابتدا در ميان 
اسامی کارگروه ساماندهی سبک ها 
نيز نب��ود، از آنجا ک��ه باغدارنيا را 
به عن��وان مس��ئول کميت��ه مربيان 
س��بک های آزاد معرفی کرده بودم 
س��عيدی از او به عنوان نماينده من 

در اين قسمت دعوت کرد.

وی ادام��ه داد: وقت��ی با او در 
اين زمينه صحبت کردم، خواس��ت 
من ني��ز در اين کارگ��روه حضور 
داشته باش��م. قرار است اين بخش 
فقط آيين نامه ساماندهی سبک ها 
را تنظي��م کند و هنگام اجرا، خودم 
مس��ئول آن برای س��بک های آزاد 
ساخت:  خاطرنشان  شقاقی  هستم. 
هفته گذشته قبل از تشکيل شورای 
راهبردی در نشس��تی، پناهی اعالم 
کرد ک��ه تصميم دارد ش��ورايی به 
معن��ای واقعی تش��کيل ده��د ام�ا 

نمی دانم چرا نامی از من به عنوان 
مسئول سبک های آزاد وجود ندارد. 
وی تأکيد کرد: 40 سبک آزاد داريم 
و هر فردی که هدايت فدراسيون را 
برعهده می گيرد، خيلی تأکيد دارد 
که به اين بخش بايد توجه ويژه ای 
شود  اما در عمل چيزی نمی بينيم. 
اگ��ر س��بک های آزاد ب��ه جايگاه 
واقعی خود نرسند در حقشان ظلم 
شده است. مسئول سبک های آزاد 
گف��ت: ممکن اس��ت اي��ن بخش، 
سازمان يا فدراس��يون جهانی مثل 

قس��مت کنترلی نداش��ته باشد اما 
در زم��ان جنگ خيل��ی از اعضای 
آن ب��ه دفاع از کش��ور پرداختند و 
هرگاه الزم بوده، حضوری بس��يار 
پررنگ داشته اند. وی افزود: شايد 
اين سياس��ت فدراسيون يا تصميم 
مشاوران رئيس است که من حضور 
نداشته باش��م. با جديت پيگير اين 
مسأله هس��تم و از حق سبک های 
آزاد دفاع می کنم. باغدارنيا دبير من 
در سبک های آزاد است که در اين 

شورا حضور دارد.

فوتبال

عضو هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال گفت: اعتقاد 
دارم فوتبال ايران داوران شايسته ای دارد که می توانند 
شهرآورد تهران را قضاوت کنند. هادی آيت اللهی در 
گفتگو با مه��ر ضمن بيان اين مطلب افزود: قضاوت 
شهرآورد ش��رايط متفاوتی دارد و بايد مسئوليت اين 
مسابقه حساس را به داوری در حد اين مسابقه سپرد. 
وی ضمن تمجيد از شجاعت کميته داوران در استفاده 
از داور ايرانی برای شهرآورد تصريح کرد: تمام داوران 
بين المللی فوتبال کشورمان شايستگی و توان قضاوت 
ش��هرآورد را دارند ولی اعتقاد دارم مسعود مرادی از 
ه��ر نظر شايس��ته اين مس��ابقه بزرگ اس��ت و بايد 
کميته داوران به نفر اول داوران بين المللی کشورمان 
برای قضاوت ش��هرآورد اعتماد کند. مسعود مرادی، 
محس��ن ترکی، خداداد افش��اريان، يداهلل جهانبازی، 
هدايت ممبينی، عليرضا فغانی، س��عيد مظفری زاده 
و محس��ن قهرمانی داوران مورد تأييد و وثوق کميته 
داوران هس��تند که تجربه و شرايط الزم برای سوت 
زدن در ديدار تيم های استقالل و پرسپوليس را دارند. 
ديدار برگشت تيم های فوتبال استقالل و پرسپوليس 
ساعت 14:30 روز چهارشنبه 14 بهمن ماه جاری در 

ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

همه داوران بین المللی 
ایران شایستگی قضاوت 
شهرآورد تهران را دارند

هوار محمد: 
جشن پیروزي را در آزادي برگزار مي کنیم

پیروزي منچستریونایتد در خانه آرسنال

استقبال از دربي با دوئل مایلي کهن و قلعه نویي
هفته بيس��ت و شش��م ليگ برت��ر فوتبال 
امروز با رويارويي مايلي کهن و قلعه نويي آغاز 

خواهد شد.
به گ��زارش فارس، اگرچ��ه همه چيز در 
اين هفته تحت تأثير دربي س��نتي پرسپوليس 
و استقالل است اما در روز اول هفته بيست و 
ششم مسابقات حساسي برگزار مي شود که از 
جمله مهم ترين آنها مي توان به ديدار س��پاهان 

و سايپا اشاره کرد.

تيم فوتبال منچستريونايتد در زمين آرسنال 
به برتری 3 بر يک رس��يد. به گ��زارش فارس، 
از هفت��ه بيس��ت  و چهارم دو ديدار انجام ش��د 
که در نخس��تين جدال در ورزش��گاه االمارات، 
منچس��تريونايتد برابر آرس��نال به پيروزی 3 بر 
يک رس��يد. در اين ديدار که هر دو تيم صاحب 
موقعيت های متعدد گلزنی شده و بازی کاماًل رو 
به جلو را به معرض نمايش گذاشتند، شاگردان 
سرآلکس فرگوسن از آرسن  ونگر، موفق تر عمل 
کردن��د. آنان با اس��تفاده از تاکتيک ضدحمالت 
سريع و گرفتن تمرکز از آرسنال، در دقايق 33، 
37 و 52 ب��ه ترتيب توس��ط آلمونيا، وين رونی 
و پارك  جی  س��ونگ گلزنی کردند، درحالی که 
تنها يکبار دروازه خود را به روی ضربه توماس 

ورمالن در دقيقه 80 باز ش��ده ديدند.در ديداری 
ديگر منچسترسيتی با 2 گل بر پورتسموث غلبه 
کرد. امانوئل آده بايور40 و ونسان کمپانی 45 برای 

منچستر سيتی در اين ديدار گلزنی کردند.

ه��وار مال محمد  درب��اره دربي 68 اظهار 
داش��ت: در حال حاضر در شرايط خوبي قرار 
داريم. البته اس��تقالل هم ش��رايط خوبي دارد. 
جناح راست استقالل نقطه قوت اين تيم است 
اما ما تمام تالش خود را براي از کار انداختن 
اين نقطه قوت انجام مي دهيم. منتظر نفوذهاي 
جناح راست استقالل هستيم تا از اين فرصت 

استفاده کنيم.
وي افزود: خوش��حالم دوب��اره به ترکيب 
اصلي پرس��پوليس بازگش��تم. اين بازي براي 
من حس��اس است و دوست دارم 3 امتياز اين 
ديدار را کس��ب کنيم. در آس��يا هم اين دربي 
را مي بينند، حتي خارج از آس��يا هم عده اي به 
دنبال نتيجه اين بازي هستند. مي خواهيم جشن 
پيروزي را با حضور هواداران س��رخپوش در 

آزادي برگ��زار کني��م. ه��وار محم��د درباره 
جريمه اش توس��ط باش��گاه پرسپوليس گفت: 
ديگر نمي خواهم درباره جريمه صورت گرفته 
توسط باش��گاه حرفي بزنم و اعتراضي ندارم. 
تم��ام تمرکز خ��ودم را براي خدم��ت به تيم 
پرسپوليس معطوف کرده ام و تنها مي خواهم با 

آرامش به کارم در پرسپوليس ادامه دهم.

آگهی مزایده
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص کالسه 253/88 ج /1 
اين اجرا دعوی خواهان آقای محمد شيريان حسين آبادی فرزند علی عليه زهرا گندمی فرزند رمضان مبنی بر دستور 
فروش که جلس��ه مزايده در روز چهارش��نبه مورخ 88/12/12 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل اين اجرا )اتاق 332 
طبقه سوم دادگستری خيابان شهيد نيکبخت( جهت فروش شش دانگ پالك ثبتی 1672 واقع در بخش 5 اصفهان به 
نشانی اصفهان خيابان حسين آباد روبروی قنادی تابان منزل قديمی ساز پالکهای 587- 585- 583- 581 که اکنون 
در تصرف خواهان و خالی از سکنه می باشد با وصف کارشناس ذيل الذکر که مصون از تعرض طرفين واقع گرديده 
برگزار نمايد. طالبين خريد 5 روز قبل ازجلسه مزايده به نشانی ملک قادر به بازديد از آن خواهند بود تا با توديع نقدی 
10 قيمت پايه در جلسه مزايده شرکت نمايند پيشنهاد باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود و هزينه های اجرايی 

برعهده محکوم عليه می باشد.
اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس

محل مذکور بصورت يکباب خانه با ساختمان قديمی با پوشش شيروانی و بصورت کلنگی و در سمت جنوب دارای 
ساختمان با سقف آهن و پوشش شيروانی به صورت سه باب مغازه جمعاً به مساحت 36 متر مربع است و دارای 
زيرزمين در زير مغازه ميانی است و دارای انشعاب آب بوده و فعالً بدون برق است و برابر فتوکپی دو جلد سند مالکيت 
به شماره های چاپی 761406 و 455825 مربوط به پالك ثبتی 1672 بخش 5 اصفهان به ميزان 24 حبه و 12 حبه 
)جمعاً 36 حبه( که ذيل شماره های 11990 در صفحه 175 دفتر 643 و 4647 در صفحه 17 دفتر 40 امالك بخش 5 
اصفهان به نام آقای محمد شيريان حسين آبادی به ثبت رسيده و در صفحه سوم مساحت آن به ميزان 239/40 مترمربع 
اعالم گرديده است و با توجه به موارد فوق و عرصه و اعيان موقعيت محل و نوع بنا و جوانب امر و کليه عوامل مؤثر در 
قضيه جمعاً به مبلغ 6/000/000/000 ريال )شش ميليارد ريال( و در نتيجه ارزش سه دانگ آن سهم خواهان و يا خوانده 

به مبلغ 3/000/000/000 ريال )سه ميليارد ريال( برآورد و بعنوان پايه مزايده اعالم می گردد.15706/ م الف
مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/10/28

شماره: 881087 ک 116
چون آقای رجبعلی نظری فرزند براتعلی شکايتی عليه آقای خلف مولوی فرزند نگهدار مبنی بر کالهبرداری )فروش 
مال غير( مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881087 ك 116 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 88/12/26 
ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری 
مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آيد 
جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.15576/ م الف
مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/1

شماره: 881015 ک 106
چون خانم ش��هناز غالمی فش��ارکی فرزند شعبان ش��کايتی عليه آقای محمدتقی شهرياری نيسيانی فرزند 
محمدعل��ی مبنی بر ايراد صدمه بدنی غيرعمدی ناش��ی از بی احتياطی در ام��ر رانندگی مطرح نموده که 
پرون��ده آن ب��ه کالس��ه 881015 ك 106 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 88/12/18 س��اعت 
11:30صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.15521/ م الف
ولی اله ممبینی - مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 1388/10/26

شماره: 88-235 ح/ 1
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به خوانده:

کالسه پرونده: 88-235 ح / 1
وقت رسیدگی: 88/12/17 ساعت 8:30 صبح 

خواهان : ابوذر مظفری
خوانده: حسین شوشتری زاده

خواسته: ابطال قرارداد

خواهان دادخواس��تی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��يدگی به شعبه اول ارجاع گرديده و 
وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار محلی آگهی 
می ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور 

بهمرساند.15506/ م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/4

شماره: 881086 ک 106
چون آقای جعفر آقاش��ريعتی فرزند حسين شکايتی عليه آقای محمدعلی احمدی فرزند سيف اله مبنی بر جعل، 
کالهبرداری، فروش مال غير مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881086 ك 106 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز 88/12/22 ساعت 11:30 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده 

تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.15523/ م الف
ولی اله ممبینی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/6

شماره: 850024 ک 109
چون حس��ب گزارش مأمورين انتظامی ش��کايتی عليه آقای داوود مرادی فرزند محمد علی مبنی بر حمل 
مشروبات الکلی مطرح گرديده که پرونده آن به کالسه 850024 ك 109 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز 88/12/19 س��اعت 8/5 صبح تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباش��د لذا حسب 
ماده 115 قانون آئين دادرس��ی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتش��ار طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.15530/ م الف
مدیر دفتر شعبه  109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/29
شماره: 881073

چون آقايان: بهرام کاظمی- نوراله وحيد بهارانچی- اصغری نصری- احمدرضا منصوری- مهدی کاظمی- 
مهرداد حبيبی- اصغر مکتوبيان- ملوك طهمورث- حس��ن مکتوبيان- ش��کايتی عليه آقای حميد تاجمير 
فرزند خليل مبنی بر اخالل در نظم عمومی و تخريب مطرح نموده اند که پرونده آن به کالسه 881073ك 
/ 106 در اين دادگاه ثبت و وقت رس��يدگی برای آن روز 88/12/15 س��اعت 9/30 صبح تعيين شده است 
نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک 
نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و 

دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 15518/ م الف
ولی اهلل ممبینی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی )جزایی( اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/27
شماره: 881051

چون خانم س��لطان ديده روش��ن فرزند بهادر ش��کايتی عليه مالک خودرو پرايد به ش��ماره 186 م 89 – ايران 
13 مش��خصات مالک خ��ودرو خانم هاجر نس��اجی محمدآبادی فرزند محمدحس��ين مبنی ب��ر بی احتياطی 
در ام��ر رانندگ��ی منجر به ايراد صدمه مطرح نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 881051 ك 109 اين دادگاه ثبت، 
وقت رس��يدگی برای روز 88/12/25 س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباش��د 
لذا حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرس��ی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتش��ار طبع 
و نش��ر می ش��ود و از مته��م مذکور دعوت بعم��ل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نم��ود.15527/ م الف
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/10/30

شماره: 880643
چون خانم شهناز مکاری دليگانی فرزند رضا شکايتی عليه آقای محمدامين امينی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880643 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 88/12/22 ساعت 8/5 صبح تعيين 
شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از 
روزنامه های کثيراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر 

شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.15528/ م الف
مدیر دفتر شعبه 109دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/4
شماره: 880837

چون آقای مجتبی ابراهيمی فرزند قدير شکايتی عليه آقايان 1- سيدعباس جزايری 2- نعيم مالدار 3- مسلم چراغی 
4- خدامراد ساکيان 5- خانم مرضيه بهشتی نژاد و غيره مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به و اعسار از پرداخت هزينه 
دادرسی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880837 ك 109 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 88/12/22 
ساعت 9/5 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی کيفری 
مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آيد جهت 
رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.15529/ م الف
مدیر دفتر شعبه  109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/29

شماره: 881051 ک 106
چون آقای مهرداد حکائيان فرزند حسين شکايتی عليه آقای عباس کريم زاده فرزند هيبت اله مبنی بر ايراد ضرب و 
جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 881051 ك 106 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای 
روز 88/12/16 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی 

و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.15519/ م الف
ممبینی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/29

شماره: 880835 ک 106
چون آقای عليرضا گلشيرازی فرزند اصغر شکايتی عليه آقای 1- رضا صانعی 2- رسول صانعی فرزند رضا مبنی بر 
خيانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 880835 ك 106 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 
88/12/17 س��اعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی 

و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.15520/ م الف 
ولی اله ممبینی - مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/11/3

شماره: 881049 ک 106
چون آقای عزت امين الرعايا فرزند نصراله شکايتی عليه آقای احمد کشاورز فرزند محمدعلی مبنی بر سرقت مقرون 
به آزار مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881049 ك 106 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 88/12/19 
ساعت 11:30 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری 
مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آيد 
جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.15522/ م الف
ولی اله ممبینی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان

فروتن: 
باشگاه ذوب آهن قطب هندبال کشور است    

نمي دانم چرا به عنوان مسئول سبك هاي آزاد کاراته در شوراي راهبردي 
حضور ندارم

اصفهان آماده ميزبانی جام بين المللی تختی

استان فارس عنوان نخست مسابقات وزنه برداري 
المپياد ورزشي ايرانيان را به خود اختصاص داد.

به گ��زارش توانا، رقابت ه��اي وزنه برداري المپياد 
ورزش��ي ايرانيان )جام زنده ياد رمضانعلي تيموري( از 
9 بهمن ماه با حضور 163 ورزشکار از 27 استان ايران 
در ساري آغاز شد و پس از برگزاري آخرين ديدار در 

دسته  105+ به کار خود پايان داد.
در اين پيکارها استان فارس با 3 طال و 3 نقره اول 
ش��د و خوزس��تان با يک طال، يک نقره و يک برنز به 
مقام دوم رسيد و مازندران با يک طال، يک نقره و يک 
برنز مقام سومي مس��ابقات را به دست آورد. تيم هاي 
اردبيل، کرمانش��اه، هرمزگان، اصفه��ان، گيالن، ايالم، 
چهارمح��ال و بختي��اري، ته��ران، بوش��هر، مرکزي، 
کردس��تان، آذربايجان ش��رقي، لرس��تان، گلستان، قم، 
کهکيلويه و بويراحمد، همدان، آذربايجان غربي، کرج و 
خراسان رضوي به ترتيب در رده هاي بعدي مسابقات 

وزنه برداري المپياد ورزشي ايرانيان جاي گرفتند.
خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و قزوين بدون 

کسب امتياز و زنجان نيز غايب اين مسابقات بودند.

فارس مقام قهرماني 
مسابقات وزنه برداری را 

کسب کرد
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روی خط فرهنگ

روزن�امه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگ�ی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

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

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

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

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

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

16 °

11 °

0 °

-2 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26530  هر گرم طالی 18 عیار
12224 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
262000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10071010دالر امریکا
952960دالر کانادا

13941399یورو
16152543پوند  انگلستان
264267ریال عربستان
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نهایت کمال ، فهم در دین و صبر بر مصیبت ، و اندازه گیری در خرج زندگانی است .

طال و مس؛ یك اتفاق خوب در سينمای ایران

مدي��ر کل س��ازمان تأمي��ن اجتماعی در 
گ��زارش عملک��رد اي��ن س��ازمان در جم��ع 
خبرن��گاران از افتتاح ش��عبه ب��ادرود با اعتبار 
500 ميليون تومان و ش��عبه اقماری ش��هرك 
صنعتی رازی در شهرس��تان ش��هرضا خبر داد 
و افزود: در س��طح استان 39 شعبه ثابت و 17 
شعبه اقماری در حال س��رويس دهی هستند 
که هجدهمين ش��عبه اقماری هم در دهه فجر 
افتتاح خواهد شد. در 6 ماهه اول سال 1388 
حدود 102 هزار ارباب رجوع به اين ش��عب 
اقم��اری جهت تأمين نيازه��ای خود مراجعه 
داش��ته اند. همچنين در راس��تای رضايتمندی 
صنعتگران در مناطق صنعتی، بانک های ملی، 
تج��ارت و مل��ت را در کنار بان��ک رفاه قرار

 داده ايم.
علی عس��گر دادخواه در راستای اصل 44 
قانون اساسی و همچنين تکريم ارباب رجوع 
و رضايتمندی آنان، 13 کارگزينی را فعال و از 
رشد 7/5درصدی بيمه شدگان سازمان تأمين 
اجتماعی اس��تان خبر داد. وی بيان کرد: تعداد 
بيمه ش��دگان سازمان تأمين اجتماعی استان تا 
پايان س��ال 87، 735 هزار نفر بوده که تا پايان 
9 ماهه اول س��ال 88 به 790 هزار نفر رسيده 

است.
مدير کل س��ازمان تأمين اجتماعی اس��تان 
اصفهان از بيمه شدگان ساختمانی و 17 هزار 
نفر از قاليبافان در سال آينده خبر داد و گفت: 
بيمه کش��اورزان برای اولين بار برای بيش از 
5000 نفر امس��ال محقق ش��ده که اگر تعداد 
آنها به حد کافی برس��د، يک شعبه مخصوص 
کشاورزان در مناطق کشاورزی برای دريافت 

خدمات تأمين اجتماعی تأسيس خواهد شد.
وی اعطای خدمات درمانی را به قاليبافان، 
از تاري��خ 89/1/1 اع��الم کرد و با اش��اره به 
رش��د 6 درصدی مس��تمری بگيران س��ازمان 
تأمين اجتماعی خاطرنش��ان س��اخت: در طی 
9 ماهه اول س��ال جاری، تعداد 131 هزار نفر 
مس��تمری بگي��ر س��ازمان تأمي��ن اجتماعی 
اس��تان، به 138 هزار نفر مس��تمری بگير اعم 
از بازنشس��تگان، بازماندگان و از کار افتادگان 

افزايش يافت.
وی همچنين با اشاره به 405 ميليارد تومان 
پرداختی های سازمان تأمين اجتماعی در سال 
87 از رش��د 30 درصدی در 9 ماهه اول سال 
جاری خبر داد و گفت: پرداختی های سازمان 
تأمي��ن اجتماعی به مس��تمری بگيران به 541 

ميليارد تومان افزايش يافته و اين س��ازمان به 
تمامی تعهدات خود عمل کرده است. دادخواه 
ميانگين پرداختی به مس��تمری بگيران سازمان 
تأمي��ن اجتماع��ی در س��ال 88 را 602 هزار 
تومان خواند و افزود: سازمان تأمين اجتماعی 
استان در راستای اعطای يارانه های دولت به 
مس��تمری بگيران، پيرو مص��وب بودجه 88، 
ماهانه 4/5 ميليون تومان پرداختی داش��ته که 
در 9 ماهه اول س��ال حدود 40 ميليارد تومان 
پرداخت ش��ده و تا پايان س��ال به 54 ميليارد 

تومان خواهد رسيد.
وی سقف اين يارانه ها را برای مستمری بگيران 
که حقوق حداقل را دريافت می کنند 82 هزار 
تومان و برای مس��تمری بگيران با حقوق باال، 
14600 توم��ان خوان��د و تحقق اين امر را در 
راستای شعار عدالت محوری دولت دانست. 
دادخواه در ادامه بيان داش��ت: در س��ال 86 و 
87، مستمری بگيران بيمه بيکاری 13600 نفر 
بوده که تا پايان آذرماه س��ال جاری با رش��د 
21 درص��دی به 17000 نفر افزايش پيدا کرده 
است. ميانگين پرداختی سازمان به مستمری بگيران 
بيمه بيکاری س��يصد هزارتومان است. وی در 
راس��تای کاه��ش هدفهای بلند م��دت ارباب 
رجوعان س��ازمان تأمي��ن اجتماعی از کاهش 
8000 دفترچه تعويضی خبر داد و با بيان اين 
مطالب تش��ريح کرد: در سال 86 يک ميليون 
و شش��صد ه��زار دفترچه درمانی در اس��تان 
اصفهان داش��تيم که اين رقم در سال 87 به دو 
ميليون و چهارصد هزار  دفترچه رس��يده و با 
تمهيداتی که انديش��ه شده  سعی بر اين است 
به س��مت تأمي��ن اعتبار دفترچه ه��ای تأمين 

اجتماعی حرکت کنيم.
مدير کل س��ازمان تأمين اجتماعی اس��تان 
اصفهان تصريح کرد: رتبه ارزش��يابی اس��تانی 
س��ازمان تأمين اجتماعی در سال 86، 21 بوده 
که در س��ال 87 به رتبه دوم اس��تانی رس��يده 
است. دادخواه همچنين در راستای تأمين نياز 
مشاوره جامعه هدف سازمان تأمين اجتماعی 
به 13 مرکز مشاوره رايگان و تلفن گويای 142 
اشاره کرد. وی وضعيت بدهی های معوقه در 
سازمان تأمين اجتماعی استان اصفهان را يک 
رقم نجومی خواند و گفت: سازمان در 9 ماهه 
اول سال 88، 235 ميليون تومان از کارفرمايان 
و مش��تريان خود طلبکار است که 20 درصد 
آن مرب��وط به بخش دولت��ی و 8 درصد آن به 
بخش خصوصی تعل��ق دارد. دادخواه در اين 

راس��تا گفت: رقم بدهی ش��رکت اتوبوسرانی 
ش��هر اصفهان، 25 ميليارد تومان است که در 
حال حاضر تنها حق بيمه رانندگان به سازمان 
تأمين اجتماعی پرداخت ش��ده است و بدهی 
شرکت اتوبوسرانی به سازمان تأمين اجتماعی 

روز به روز بيشتر می شود.
وی بيان داشت: سازمان تأمين اجتماعی در 
اس��تان اصفهان 13 هزار نفر بازنشسته مشاغل 
س��خت و زيان آور داشته است که شهر کاشان 
ب��ا تع��داد 4000 نفر، يک س��وم از اين رقم را 
به خود اختصاص داده است. دادخواه در ادامه 
افزود: س��ازمان در سفر اول رياست جمهوری 
بي��ش از صد ه��زار نامه مردم و در س��فر دوم 
54 ه��زار نامه را پاس��خگو بوده اس��ت و در 
سفر س��وم حدود 3000 نامه تحويل اداره کل 
س��ازمان تأمين اجتماعی اس��تان شده که تا 15 
اسفند کليه مکاتبات پاسخ داده می شود. دکتر 
سيد محسن موسوی مدير درمان سازمان تأمين 
اجتماعی اس��تان اصفهان با اش��اره به تشکيل 
20 ه��زار پرون��ده الکترونيک  س��المت برای 
بيماران ديابتی خاطرنش��ان ک��رد: اين پروژه به 
مدت 3 سال است که در حوزه مديريت درمان 
س��ازمان تأمين اجتماعی استان، دانشگاه علوم 
پزش��کی و 13 نهاد همراهی کننده شروع و به 
اينجا رس��يده اس��ت. وی از راه اندازی MRI در 
بيمارستان شريعتی در دو ماه آينده خبر داد و افزود: 
سی تی اسکن بيمارس��تان غرضی ويژه بيماران 
س��رطانی و ش��يمی درمان��ی به عن��وان دومين 
س��ی تی اسکن پيشرفته استان راه اندازی شده و 
در حال حاضر فعال اس��ت. مدير درمان سازمان 
تأمين اجتماعی با اشاره به خريداری و نصب 500 
تخت با قابليت الکترونيکی به ارزش 10 ميليون 
تومان در بيمارس��تان های تأمين اجتماعی در دو 
ماه گذشته گفت: در سال اصالح الگوی مصرف، 
راه اندازی سيستم نوبت دهی تلفنی را در راستای 

صرفه جويی در وقت مردم برنامه ريزی کرديم.
وی در ادامه افزود: اس��تان اصفهان به عنوان 
دومين استان کش��ور دارای بيمه شدگان تأمين 
اجتماعی، از نظر اعمال جراحی بزرگ از تهران 
باالتر است. همچنين موسوی وضعيت  ويزيت دهی 
بيمارستان های سازمان تأمين اجتماعی استان را 
اينچنين تشريح کرد: بيمارستان شريعتی دارای 
رتبه 2، بيمارس��تان غرضی رتبه 5 و بيمارستان 
ش��هيد ملکوتی دارای رتبه 12 اس��ت. وی در 
راس��تای اجرای مصوبات س��فر اول رياس��ت 
جمهوری به دستور عاليترين مقام اجرائی کشور 

برای احداث بيمارس��تان 160 تخته خوابه برای 
جراحی قلب باز اش��اره و از فراهم نشدن زمين 
50 هکتاری از راه آهن توسط وزارت راه در اين 

خصوص گله مند شد.
پرويز علي��زاده پهلوان رئي��س اداره امور 
شعب بانک رفاه استان اصفهان در اين نشست 
خب��ری حضور يافت و فعاليتهای اين بانک را 
در دو بخش خاص و عام خالصه کرد و گفت: 
فعاليته��ای خاص بانک رفاه  ش��امل خدماتی 
اس��ت که به طور ويژه به برخی از س��ازمانها 
ارائه می ش��ود و در اين راس��تا به 110 هزار 
نفر مس��تمری بگير س��ازمان تأمين اجتماعی 
خدمات ارائه می دهد. وی بيان داشت: در ماه 
بهمن حقوق دو ماه آخر سال مستمری بگيران 
با همکاری س��ازمان تأمين اجتماعی بر اساس 
حروف الفبا ش��روع شده که تا 25 بهمن ادامه 
خواه��د داش��ت. عليزاده پهلوان در راس��تای 
خدمات بانک��داری الکتروني��ک و به منظور 
دسترس��ی آسان مس��تمری بگيران به خدمات 
بان��ک رفاه و س��هولت در درياف��ت  حقوق 
ب��ه صدور رفاه کارت برای مس��تمری بگيران 
دارای قابليت اس��تفاده از کارت بانک اش��اره 
کرد و بيان داشت: در دو واحد خدمات ويژه 
که به ص��ورت انحصاری در اس��تان اصفهان 
داير ش��ده، حضور پزش��ک با معاينه رايگان، 
نص��ب LCD، دس��تگاههای DVD، پخش 
برنامه های تلويزيونی، نصب پيش��خوان های 
رو در رو و نصب سيس��تم نوب��ت دهی را با 
هزينه ه��ای بان��ک در راس��تای رضايتمندی 
مس��تمری بگيران س��ازمان تأمي��ن اجتماعی 
داش��ته ايم. وی افزود: در ده ماه س��ال جاری 
بانک رفاه حدود دو ميليارد و 150 هزار ريال 
تسهيالت در بخشهای مختلف اقتصادی داشته 
که نسبت به ابتدای سال رشد 20 درصدی را 
نش��ان می دهد. نماينده بانک رفاه در نشست 
خب��ری س��ازمان تأمين اجتماعی، تس��هيالت 
قرض الحس��نه بانک رفاه در ده ماه گذشته را 
326 ميليارد ريال اع��الم کرد و گفت: از اين 
مبلغ 155 ميليارد ريال قرض الحس��نه ازدواج 
بوده که به 7715 نفر اختصاص يافته اس��ت. 
وی همچني��ن افزود: از اين رق��م 88 ميليارد 
ري��ال به مس��تمری بگي��ران س��ازمان تأمين 
اجتماع��ی اختصاص يافته که با مصوبه هيأت 
مديره بانک رفاه همه ساله به تعداد بيشتری از 
مس��تمری بگيران  تسهيالت قرض الحسنه از 

محل منابع بانک پرداخت خواهد شد.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان:
سازمان به تمام تعهدات خود عمل کرده است

تول��د:  مح��ل  تول��د: 1342،  تاري��خ 
اش��کفتک، تاريخ ش��هادت: 1364/11/23، 
محل شهادت: اروندرود، مسئوليت: فرمانده 
گروهان از گردان امام سجاد)ع( تيپ مستقل 

44 قمر بنی هاشم)ع(
دل نوشته های شهید

... خدايا امروز که به من اين توفيق را داده 

ای تا بتوانم در مورد گذشته ام 
فکری بکنم و از گذشته خو 
از تو طلب آمرزش کنم پس 
هدايتم کن تا بتوانم آنچه را 
مورد رضای تو است بنويسم 
و از آن چ��ه رضايت تو در 

آن نيست چشم بپوشم ...

نمايش��گاه  قص��ری-  حام��د 
نقش خانه ح��وزه هنری ب��ا 15 اثر 
به ش��يوه کوالژ، ب��ا ترکيب موادی 
چون؛ پالس��تيک، گونی، گچ،کاغذ، 
اکريلي��ک، ب��ا آث��اری متف��اوت از 

دوستاران هنر پذيرايی می کند.
اين آثار از خانه های روس��تايی، 
طبيعت و ش��اهنامه شکل گرفته که 
می توان تنها ضعف اين نمايشگاه را 
همين مجموعه نبودن آن قلمدادکرد. 

از نق��اط مثب��ت آث��ار ارائه ش��ده، 
ترکي��ب بندی خوبی اس��ت که در 
ابعاد مختلف )100×100، 120×80 
س��انتيمتر( اس��ت، دو اث��ری که از 
شاهنامه نمايش داده شده، آثار قابل 
تامل تری نسبت به آثار ديگر است، 
فضاهايی مبهم و تو در تو، کش��ش 

مخاطب را دو چندان می کند.
تا دير نش��ده از اين نمايش��گاه 

ديدن کنيد.

در س��کوت زمس��تان /نگاه سرخ آسمان 
می گريست

و آن��گاه که هر دانه برف/بوس��ه می زد بر 
بام زمين

گام های تو را ديدم/که از شکوفه بهار خبر 
می داد.

خان��م مري��م مطه��ری، هنرمن��د جوان، 
آموزگار آموزش و پرورش، ش��اعر، نويسنده، 
نقاش و فارغ التحصيل رشته مرمت،10 تا 15 
بهمن ماه،20 اثر نقاش��ی به همراه ش��عرهايی، 
س��روده خويش را به مخاطب��ان خاص خود 
ارائه می دهد. اين دومين نمايشگاه اين هنرمند 
بعد از نمايشگاه  فرشچيان است. به گفته خود 
ايشان، از کودکی شعر می سروده اند و در ادامه 
و ب��ا عالقه و پش��تکار هن��ری خويش بر هر 

شعری، نقشی از رنگ را نشانه رفته اند.
اينجا همه چيز آنگونه که بايد هست؟!

هم ريشه، هم پری، برای پرواز
مانده ام مبهوت...!

چرا هنوز درمانده ام
و دگر هيچ و هيچ...!

و نم��ی توانم از اين ش��عر ايش��ان نيز به 
راحتی درگذرم

آفتابگردان بی تاب
حيران خورشيد بود

اما در تمنا

باز رو در روی خورشيد بود
شايد که از ياد برده بود

که خود گل آفتابگردان بود
اين نمايشگاه را فراموش نکنيد.

سردار شهید یداهلل تاجی

شعر نقاشی های خانم مطهری بر دیوار گالری 
شماره یک کتابخانه مرکزی

نوگرایی در آثار نقاشی رسول عابدی

»طال و مس« فيلمی ساده، صميمی 
و بدون ادعا اس��ت ک��ه می تواند يکی 
از اتفاقات ويژه و يکی از اس��تثناهای 
جشنواره امس��ال باشد. زمانی که سال 
گذش��ته فيلم »ده رقم��ی« را ديدم و با 
کمال تعجب مش��اهده ک��ردم که نام 
»همايون اسعديان« پای فيلم به عنوان 
کارگردان نقش بسته، حسرت زيادی 
خوردم. حسرت اينکه مناسبات امروزه 
سينمای ايران به قدری دچار انحطاط و 
ابتذال شده که کارگردان فهيمی همچون 
»همايون اسعديان« را نيز وا می دارد که 
برای ادامه مسير حرفه ای خود و شايد 
هم کس��ب رزق و روزی در اين وادی 
گام نهد و افتضاحی به نام »ده رقمی« را 

روانه اکران کند.
امس��ال نيز ب��ا ش��ک و ترديد به 
تماشای »طال و مس« نشستم و هر چه 
که فيلم به جلو رفت، بيشتر باور کردم 
که ساخت فيلمی مانند »ده رقمی« ديگر 
در کارنامه س��ينمايی اس��عديان تکرار 
نخواهد ش��د. »طال و مس« شايد يکی 
از استثناهای جشنواره بی رونق امسال 
باشد. جشنواره ای که به ضرب و زور 
فيلم ه��ای توقيف��ی و برخی فيلم های 
حاشيه ساز و حاش��يه دار ديگر تالش 
دارد تا ثابت کند ک��ه از رونق خاصی 
برخوردار است و البته صف بلندباالی 
فيلم های بی کيفيتی که نه به لحاظ محتوا 
و ن��ه از دريچه س��اختار حرفی برای 
گفتن ندارند، خالف اين تالش را ثابت 
می کند. اما در اي��ن ميان »طال و مس« 
می تواند يکی از اتفاقات ويژه جشنواره 
امسال باشد. فيلمی ساده و صميمی و 
بدون ادعا که البته مطمئن هس��تم در 
اکران عمومی، نمی تواند گيشه خوبی 

داشته باشد چرا که با معيارهای فعلی که 
برای گيشه تعريف کرده اند، همخوانی 
ندارد. داستان و ساختار فيلم در برخی 
لحظ��ات بينن��ده را به ي��اد فيلم های 
ارزشمندی چون: »زير نور ماه«، »فرش 
باد« و حتی »مارمولک« می اندازد و اين 
يادآوری زمانی پررنگ تر می شود که به 
خاطر می آوريم تهيه کننده »زير نورماه« 
و »مارمولک« هم منوچهر محمدی بوده 
است و البته اين بار فرزند خود را نيز به 
عنوان يکی از فيلمنامه نويسان در کنار 

کار به همراه دارد.
فيلمنامه »طال و مس« در ساختار 
دراماتيک خود تالش کرده تا تعادل را 
رعايت کند. يعنی به ميزان الزم، لحظات 
طنز، به مي��زان الزم لحظات ملودرام و 
به مي��زان الزم نيز واقعيت های زندگی 
روزمره اجتماعی در آن جاری اس��ت 
و از اي��ن منظر، فيلمی متعادل اس��ت 
ک��ه ضرباهنگ خوب��ی دارد و ضمن 
اينک��ه مخاط��ب را خس��ته نمی کند، 
ت��الش دارد ت��ا ب��ه ورطه افت��ادن در 
دام کليش��ه های رايج چنين فيلم هايی 
گرفتار نش��ود و خوش��بختانه از اين 
گذر پرخطر، به سالمت عبور کرده و 
البته با توجه به تجربه تهيه کننده فيلم 
در توليد فيلم هايی با رويکرد توجه و 
کالبدش��کافی اجتماعی قشر روحانی، 
می ش��د حدس زد که »طال و مس« از 
زبانی پخته برخوردار باشد که در عين 
رساندن پيام خود، به گونه ای عمل کند 
که برخورنده نيز نباش��د. از ديگر سو، 
داستان تالش دارد خط بطالنی بکشد 
بر برخی باورهای نادرست جامعه در 
خصوص روحانيت )صحنه هايی مانند 
تأکيد پرستار بيمارستان به سيدرضا که با 

لباس روحانيت، می توانی خيلی کارها را 
انجام دهی و يا احتراز فرزند سيدرضا از 
همراهی پدرش تا مدرسه در روزهايی 
که وی ملبس به لباس روحانيت است 
و اصرار به همراهی اش در روزهايی که 
لباس شخصی پوش��يده و نظاير آن...( 
و تأکي��د بر اين نکته ک��ه اين گروه از 
جامعه نيز مانند سايرين دچار مشکالت 
روزم��ره در زندگی ش��خصی، کاری، 
اجتماعی، تأمين معاش و غيره هستند و 

به نوعی تافته جدا بافته نيستند.
مشکالت سيدرضا پس از بيماری 
همسرش و تالش او برای تنظيم برنامه 
زندگی اش در شرايط حادی که برايش 
رخ داده در ساختار فيلمنامه به گونه ای 
ق��وام يافته که مخاطب را وا می دارد تا 
لحظه به لحظه اين کاراکتر را همراهی 
کند تا انتهای داستان. اگرچه خوشبختانه 
شاهد پايان کليش��ه ای همچون وقوع 
معجزه و نظاير آن در فيلم نيس��تيم و 
تماش��اگر به يقين و با تلخی مطمئن 
می ش��ود ک��ه زهره س��ادات همس��ر 
س��يدرضا در نهايت، به دليل گسترش 
بيماری ام.اس فلج می ش��ود اما اينکه 
س��يدرضا معنای ت��ازه ای از زندگی را 
درك می کن��د و به تعريف جديدی از 
عشق می رسد، از نکات ارزشمند فيلم 
اس��ت ک��ه اوج آن را در صحنه پايانی 
شاهد هستيم. جايی که سيدرضا با پند 
گرفتن از نصيحت پرستار بيمارستان بر 
غرور کاذب و شايد تعصبات خشک 
و س��نتی خود فائق می آي��د و جمله 
دوس��تت دارم را روبه روی همسرش 
و در مقابل چشمانش خطاب به او بر 
زبان م��ی آورد و البته چنين تحولی را 
پيش��تر در صحنه قبل در زمان حضور 

سيدرضا در کالس درس استاد شاهد 
بوديم که باز هم بيرون در نشسته است 
و در اواسط درس برمی خيزد و پس از 
جفت کردن کفش شاگردان و دستمال 
کش��يدن بر خاك نعلين اس��تاد، محل 
درس را ت��رك می کند.بازی ها در »طال 
و مس« خوب و يکنواخت هس��تند و 
اگرچه اسعديان از وجود سوپراستارها 
بهره نبرده )همان کاری که در فيلم زير 
ن��ور ماه، رضا ميرکريمی انجام داد( اما 
نتيج��ه کار باورپذيرت��ر و لذت بخش 
اس��ت ضمن اينکه طراحی صحنه نيز 
بس��يار در جهت همراهی با فيلم بوده 
و فضاه��ا را باورپذيرت��ر و نزديک به 
زندگی روزمره ساخته است. شخصيت 
رئيس حوزه اما به نظر می رسد کارکرد 
آنچنانی ندارد و وجود »مهران رجبی« 
نيز نتوانسته به برجس��ته ساختن اين 
نقش کمک کند و جالب اينکه در نقطه 
مقابل، حضور نابازيگرانی را داريم که 
به نقش پيرزن صاحب خانه سيدرضا و 
آيدا خواهرزاده صاحب خانه که ناتوانی 
جس��می و ذهن��ی دارد، ايف��ای نقش 
کرده اند و الحق بسيار درخشان در مقابل 
دوربين ظاهر شده اند.نکته آخر اينکه در 
برخی بخش ها، فيلم و داستان به سمت 
ش��عارزدگی حرکت می کن��د که البته 
خوشبختانه کارگردان بالفاصله از ادامه 
آن خودداری می کند اما به نظر می رسد 
در تدوين مجدد و زمان اکران عمومی، 
اسعديان  بايد به اين بخش ها نيز توجه 
کند تا فيلمی شسته و رفته را روانه پرده 
کند. فيلمی که احتمال شکست آن در 
گيشه زياد است اما حداقل کارکردش 
اين است که خاطره بد فيلم »ده رقمی« 
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