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طول عمر مفید ساختمان 
در ایران به 100 سال 

افزایش می یابد
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها 
و تأسیس��ات دولتی وزارت مسکن و شهرسازی، از 
طرح استانداردس��ازی مصالح ساختمانی خبر داد و 
گفت: طول عمر مفید ساختمان در ایران به 100 سال 
خواهد رسید. محمدجعفر علیزاده افزود: هم اکنون با 
افزایش توان مهندسی ساختمان سازی در ایران طول 

عمر مفید ساختمان در حال افزایش است و ...

   زاینده رود
در مصاحبه پایان س��ال شورای ش��هر اصفهان که در 
دبیرخانه این شورا برگزار شد، مهندس حاج رسولیها، این 
ش��ورا را یک نهاد کاماًل مس��تقل خواند و گفت: شوراها 
ای��ن ویژگی را دارند که حتی الیح��ه و طرح های برنامه 

ریزی ش��ده را برای تصویب به مجلس ش��ورای اسالمی 
ارسال کنند. 

وی س��رانه ه��ر ش��هروند اصفهان��ی را 230 ه��زار 
توم��ان اعالم و به اختصار به بودجه های مصوب ش��ده 
بخش های مختلف ش��هر در س��ال آینده اشاره کرد که 

از جمل��ه آنه��ا 410 میلیارد تومان بودجه ش��هرداری ها،
400 میلیارد توم��ان ارگانها و نهادها، 200 میلیارد تومان 
اوراق مش��ارکت و 500 میلی��ارد توم��ان پروژه ه��ای 

مشارکتی هستند. حاج رسولیها اضافه کرد ...
                                         ادامه در صفحه 4

ساالنه 100 میلیون مترمکعب 
آب شرب در اصفهان به هدر می رود
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دکتر سقائیان نژاد:
بانک شهر از جنس مردم است 

ش��هردار اصفهان گفت: بانک شهر 
از آن م��ردم اس��ت و بودج��ه ای که 
از پ��ول م��ردم اس��ت در آن مدیریت 
می ش��ود و ای��ن بودج��ه ه��م برای 
اعتالی ش��هر و م��ردم ب��ه کار گرفته 

می ش��ود ک��ه هم��ه م��وارد س��نخیت نزدیک ای��ن بان��ک با م��ردم را 
نش��ان می دهد. وی ادامه داد: درآمدهای شهرداری صرفاً از محل عوارض 
دریافتی است که به صورت قطره چکانی و نیازمند سیستمی برای مدیریت 
این بودجه است تا بتوان با در نظر گرفتن شرایط حاکم در هر زمان پیش بینی 

الزم برای اعتالی شهر و پیشبرد پروژه های شهری را انجام داد ...

رئیس ستاد مدیریت و
 حمل و نقل سوخت کشور: 
سهمیه بنزین عید نوروز؛ 80 لیتر

رئیس جمهور اسالمی ایران: 
صیانت از منابع طبیعی وظیفه دینی و 
اخالقی است

هفته بیست و هشتم لیگ برتر
تساوی سپاهان پیشتاز، در تبریز

دی��دار تیم های س��پاهان اصفهان و 
تراکتورس��ازی تبریز در چار چوب 
هفته بیس��ت و هش��تم رقابت های 
لیگ برتر فوتبال باش��گاه های ایران 
در ورزش��گاه ی��ادگار ام��ام تبری��ز 

برگزار ش��د. در این دیدار ابتدا تیم میزبان با انجام یک بازی تهاجمی 
و حمایت هواداران خود موفق ش��د در دقیقه 5 توسط فرهاد خیرخواه 
از حریف خود پیش بیفتد، اما در ادامه سپاهانی ها در دقیقه 10 توسط 
ابراهیم توره موفق ش��دند گل خورده را جبران و بازی را به تس��اوی 

بکشانند ...

زاینده رود در بهار 
جاری می ماند

به��ار در حالی فرا می رس��د ک��ه »آب زاینده 
رود بس��ته نمی شود«، »امکانات گردشگری استان 
پاس��خگوی نیاز مسافران خواهد بود« و »کارگران 
اصفهانی شب عید، بدون حقوق و کار نمی مانند«.
در پاس��خ به نگرانی مردم از مشکالت آخر سال، 
رئی��س ش��ورای اطالع رس��انی اس��تان اصفهان 
اطمینان داد آب زاینده رود در حال حاضر بس��ته 

نشده است ...

شهرستانها

شهرستانها

جامعه

استاندار اصفهان:
کارگروه های استان عملیاتی عمل می کنند

س��ید علیرض��ا ذاک��ر اصفهانی 
استاندار اصفهان، در همایش ترسیم 
فض��ای اقتصاد کالن کش��ور گفت: 
جلس��ات و کارگروههای استانداری 
اصفهان با رویکرد علمی و تحقیقاتی 

مشکالت و معضالت را به صورت عملیاتی حل خواهند کرد ...

چین یا امریکا؛ 
کدامیک تعیین کننده 

هستند؟
شاید زمانی که ریچارد نیکسون رئیس جمهور 
وقت دولت ایاالت متحده در سال 1972 میالدی به 
همراه هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی امریکا برای 
انجام مذاکره با مائو، رهبر کمونیست خلق چین، به 
این کشور سفر کردند کمتر کسی تصور می کرد این 
برنامه، سیاستی دنباله دار و هدفمند است که برای 
نس��لهای بعدی کاخ سفید هم مانند یک استراتژی 

دوره ای قابل تکرار و اجرا می باشد ...    

سراسری

شهرستانها

ورزش

اکرام محمدی، انقالب اسالمی، انفاق، 
همبستگی اجتماعی و جشن نیکوکاری

پایگاههای ثابت و سیار کمیته امداد امام خمینی در سراسر استان آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم 

خیر و نوعدوست استان میباشد.                                                              
اداره روابط عمومی و تبلیغات کمیته امداد امام خمینی استان چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی شهرداری اصفهان

زمان پنجشنبه: مورخ 88/12/20

ــهرداری اصفهان به منظور رفاه  ــازمان بازیافت ش س
ــهروندان گرامی اقدام  ــانی بیشتر به ش و خدمات رس
ــتعمل خانگی مانند  ــه جمع آوری اقالم حجیم و مس ب
ــان و همچنین جمع آوری  ــک، کمد، مبلم لحاف، تش
ــی از تعمیرات  ــاختمانی کم حجم ناش نخاله های س
ــهریان عزیز در خصوص حمل  منازل نموده که همش
ــماره تلفن 2659993 و  اقالم حجیم می توانند با ش
جهت درخواست جمع آوری نخاله های ساختمانی با 

شماره تلفن 9516100 تماس حاصل نمایند.

اطالعیـه



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

رئیس س��تاد مدیریت و حمل و نقل 
سوخت کش��ور گفت: سهمیه بنزین عید 
ن��وروز 89 برای هر خ��ودرو 80 لیتر در 
نظرگرفته شده اس��ت. به گزارش واحد 
مرک��زی خبر، س��ردار محم��د رویانیان 
درجمع خبرنگاران با بیان اینکه س��همیه 
س��ه ماه نخست س��ال89 براساس قانون 
مجلس ش��ورای اس��المی کاه��ش یافته 
اس��ت، افزود: ب��ه منظور پیش��گیری از 
نگرانی مردم و س��وء استفاده کنندگان از 
قیمت ها به ویژه در عید نوروز، س��همیه 
بنزین ب��ه گونه ای اعالم ش��د که تغییر 
خاصی نداش��ته باشد. وی با رد این خبر 
که س��همیه بنزین نوروز 20 لیتر اس��ت، 
افزود: س��همیه علی الحس��اب بنزین سه 
ماه نخست سال آینده 180 لیتر به عالوه 
80 لیتر س��همیه عید در نظر گرفته شده 
اس��ت. رویانیان خاطرنش��ان کرد: امکان 
افزایش س��همیه بنزین س��ه ماه نخست 
س��ال89 وج��ود دارد ام��ا کمت��ر از آن 
نخواهد شد. وی افزود: برخی رسانه ها 
به اش��تباه اعالم کرده بودند که س��همیه 
س��ه ماه نخست س��ال آینده، سه سهمیه 
80 لیت��ری مانند امس��ال و20 لیتر اضافه 
برای عید نوروز اس��ت. رویانیان گفت: 
س��همیه بندی و ن��رخ بنزین در صورت 

یارانه ها  اجرای ط��رح هدفمند ک��ردن 
تغیی��ر می کند اما به گون��ه ای که برای 
مردم مشکل ساز نشود. وی افزود: برای 
حفظ مناف��ع ش��هروندان،  جلوگیری از 
افزایش قیمت ها و ارائه بنزین جبرانی به 
ناوگان حمل و نقل عمومی )بار و مسافر( 
در زم��ان اج��رای ط��رح هدفمند کردن 
یارانه ه��ا تمهیداتی در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل 
سوخت کش��ور گفت: دولت خدمتگزار 
مردم است و تصمیمی در جهت خالف 
منافع مردم نخواهد گرفت و برای کاهش 

فشار به مردم، برنامه ریزی می شود. وی 
افزود: مطمئنًا دولت مش��کالت مردم را 
در نظ��ر می گی��رد و تصمیمی منطقی و 

قابل توجیه خواهد گرفت. 
رویانی��ان با بیان اینک��ه هنوز اجرای 
طرح هدفمند کردن یارانه ها آغاز نشده 
اس��ت، افزود: در همه زمینه ها به مردم 
اطالع رس��انی خواهد شد. وی همچنین 
عنوان کرد: خودروه��ای امداد و نجات 
تاکنون س��همیه ای دریاف��ت نکرده اند 
اما س��عی می ش��ود برای اج��رای طرح 

نوروزی سهمیه دریافت کنند.

رئیس جمهوری حفظ، احیا و توس��عه 
درخت��کاری و صیان��ت از مناب��ع طبیعی 
را ی��ک وظیفه دینی و اخالقی دانس��ت و 
ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک هدف 
کاشت س��االنه حداقل 500 میلیون اصله 
نهال برآورده شود. به گزارش ایرنا، محمود 
احمدی نژاد در نخستین روز از هفته منابع 
طبیعی پس از غرس یک اصله نهال، درباره 
اهمیت توجه به منابع طبیعی اظهار داشت: 
صیانت از طبیعت، توس��عه فضای سبز و 
حفظ درخت و گیاه در ذات فرهنگ ملت 
ایران نهفته و در فرهنگ اس��المی اهمیت 
توجه به منابع طبیعی مورد تأکید مضاعف 
قرار گرفته است. رئیس جمهور با بیان اینکه 
بعد از انقالب اسالمی طرح های خوبی در 
زمینه صیانت از منابع طبیعی و جنگلداری 
به اجرا درآمده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
در س��ال های اخیر نیز این توجه ش��تاب 
مضاعفی پیدا کرده و متنوع ش��ده است و 
در زمینه فرهنگ س��ازی توسعه جنگلها، 
درختکاری و گرایش کاشت درخت های 

با ثمر افزایش پیدا کرده است. 
احمدی ن��ژاد افزود: امروز س��ازمان 
جنگله��ا و منابع طبیعی با ن��گاه عالمانه، 
صیانت از مناب��ع طبیعی را دنبال می کند. 
رئیس جمهور از وزارت جهاد کشاورزی 

خواس��ت با برنامه ریزی از توان و امکان 
اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان 
و دان��ش آم��وزان در عرص��ه درختکاری 
استفاده کند و این کار ارزشمند در جامعه 

نهادینه شود.

عبدالرض��ا رحمان��ی فضل��ی گفت: 
سیاس��ت ما این اس��ت که کمک و یاور 
دس��تگاه های اجرایی کش��ور باشیم و به 
نحوی عمل کنیم که اهداف قانونی محقق 
شود تا این دولت در شأن امام زمان )عج( 
و نماینده برحق ایش��ان و شأن و منزلت 

ملت  شهید داده و متدین ما عمل کند. 
وی اف��زود: ما نظ��ارت را فقط برای 
نظ��ارت نمی خواهیم و از این منظر برای 
آن اصالت قائل نیستیم. ما نظارت را برای 
تحقق اهداف قانون��ی و رضایت رهبری 
معظم می خواهی��م. وی تأکید کرد: همه 
تالش ما این است که به دستگاه ها کمک 
کنیم. رئیس دیوان محاس��بات، پیشگیری 
را ه��دف اصلی دیوان محاس��بات عنوان 
و خاطرنشان ساخت: با روش پیشگیری 
قب��ل از انجام کار، حین کار و بعد از کار، 
به کمک دس��تگاه ها ب��ه نتایج مطلوب به 
نف��ع بیت الم��ال و به��ره وری مطل��وب 
خواهیم رس��ید. رحمان��ی فضلی گفت: 
در ای��ن خص��وص »کمیته ه��ای فن��ی و 
حقوقی« و ش��ورای حقوق��ی در خدمت 
مدیران دس��تگاهها هستند و به آنها کمک 
می کنن��د. وی در ادامه با بیان اینکه برای 
بهترشدن روش پیش��گیری، دستگاه ها را 
ب��ه دیوان دع��وت می کنیم، یادآور ش��د: 
تاکنون س��ه چهارم وزرا به دیوان دعوت 

شده اند و با آنها جلسه گذاشته ایم تا تفریغ 
سه دوازدهم و ش��ش دوازدهم را بررسی 
کنی��م. رحمان��ی فضلی اف��زود: برای هر 
وزارتخانه کارگروهی  تش��کیل داده ایم و 
همه موضوع ها در داخل این کارگروه ها 

وضع و رسیدگی می شود.
رئیس کل دیوان محاس��بات با اعالم 
اینکه کمیته هایی تخصصی با مس��ئولیت 
رئیس کل دیوان محاس��بات تشکیل شده 
اس��ت، گفت: در این کمیته ه��ا از صفر 
تا ص��د گردش مالی دس��تگاه ها را رصد 
می کنیم و همکاران خود را در گلوگاه ها 
قرار داده ایم تا موارد را شناسایی و آنگاه 

برای دس��تگاه ها شفاف س��ازی می کنیم. 
وی متذکر شد: گام اصلی پیشگیری اینجا 
اس��ت که خود مقامات دس��تگاه ها وارد 
عمل می ش��وند. االن نفت در این بخش 

پیشرفت چمشگیری داشته است. 
رحمانی فضلی در ادامه به سیاس��ت 
»نظارت آنالین )برخط(« دیوان محاسبات 
اش��اره کرد و اظهار داشت: در این رابطه 
کار خوبی انجام گرفته و هدف این است 
که ما یک ارتباط لحظه ای با 4 هزار نقطه 
کشور داش��ته باشیم و تمام عملیات مالی 
به طور واضح بین دیوان و دس��تگاه های 

اجرایی اتفاق بیفتد. 

کارگروه مسکن با افزایش سقف جوایز 
قرض الحس��نه واحد مس��کونی در بانک 
مس��کن تا یک میلیارد ریال موافقت کرد. 
نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه 
مس��کن تصمیمات جدیدی برای تسریع 
در ساخت واحدهای مسکونی مسکن مهر 
اتخاذ کردند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، بر اس��اس مصوبه کارگروه مسکن 
که با هدف تس��ریع در ساخت واحدهای 
مس��کونی مهر و رفع مش��کالت و موانع 
طرح مس��کن مهر اتخاذ شده است، بانک 
مسکن می تواند نسبت به اخذ ضمانت نامه 
بانکی برای پرداخت قس��ط اول تسهیالت 
مس��کن مهر قبل از اجرای پی، اقدام کند. 
همچنی��ن تصمیم نام��ه پیش��ین کارگروه 
مس��کن درباره منظور ک��ردن مابه التفاوت 

بهای منطقه ای و بهای کارشناس��ی اراضی 
واگذاری به عنوان افزایش س��رمایه دولت 
و مص��رف آن در م��وارد تعیین ش��ده در 
راس��تای برنامه مسکن مهر، تا پایان برنامه 
پنجم توسعه تمدید شد. بر اساس تصمیم 
دیگر کارگروه مس��کن، مابه التفاوت بهای 
تم��ام ش��ده و به��ای کارشناس��ی اراضی 
و ام��الک و مس��تحدثات ش��رکت م��ادر 
تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و 
شرکت عمران شهرهای جدید که حسب 
مورد واگذار ش��ده یا می ش��ود، در اجرای 
بند 7 ماده 2 قانون س��اماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن به عنوان افزایش 
سرمایه دولت در شرکت های یادشده منظور 
می ش��ود تا برای تولید و عرضه مسکن به 
کار گرفته شود. بر اساس تصمیم کارگروه 

مسکن، ثبت نام و پاالیش متقاضیان مسکن 
مهر در قالب گروهی در ش��هرهای باالی 
25 هزار نفر توسط س��ازمان ملی زمین و 
مس��کن و در ش��هرهای کمتر از 25 هزار 
نفر توس��ط بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 
انجام می ش��ود. کارگروه مسکن همچنین 
در تصمیم دیگری به منظور افزایش جذب 
سپرده ها در بانک مسکن و هزینه آن برای 
تولید مس��کن در کش��ور، بانک مسکن را 
مج��از کرد تا هرس��ال 2 بار قرعه کش��ی 
حس��اب های قرض الحس��نه را برگزار و 
در هر بار تا سقف2 درصد مانده سپرده ها 
به دارندگان حس��اب های قرض الحسنه 
جایزه بده��د. این بانک همچنین می تواند 
سقف جوایز هر واحد مسکونی را تا یک 

میلیارد ریال افزایش دهد.

رویانیان: 
سهمیه بنزین عید نوروز؛ 80 لیتر

جهان نما

 برای نخستین بار انجام شد؛
برگزاری جلسه آموزشی کاربرد اینترنت در 

بازرگانی خارجی در پرند

کاشت 5 هزار اصله نهال در نخستین روز
از هفته منابع طبیعی

ب��رای نخس��تین ب��ار در شهرس��تان 
رباط کریم جلس��ه آموزشی نحوه استفاده 
و کاربرد اینترنت در بازرگانی خارجی در 
ش��هر صنعتی پرند برگزار شد. به گزارش 
فارس در این جلسه نحوه استفاده اینترنت 
در بازرگانی و همچنی��ن مفاهیم پایه ای و 
کارب��ردی روش های پرداخ��ت بازرگانی 
بین الملل��ی ب��رای حاض��ران در این دوره 
تش��ریح ش��د. در حاش��یه برگ��زاری این 
دوره از آموزش های اینترنتی، رئیس اداره 
بازرگانی شهرس��تان رب��اط کریم هدف از 
برگزاری چنی��ن دوره ای را برای صاحبان 

صنای��ع و صادرکنن��دگان مفی��د ارزیابی 
ک��رد و گفت: ب��ا توجه به پیش��رفت علم 
تکنولوژی در جه��ان امروزی می طلبد که 
صاحبان صنایع ما ب��ه ویژه صادرکنندگان 
در این شهرس��تان با آخرین پیشرفت های 
تکنولوژی اینترنتی آش��نا ش��وند. عزیزاهلل 
افضلی اظهار داشت: دوره های آموزشی به 
مدت س��ه روز به صورت رایگان برگزار 
می ش��ود که در پایان این دوره از آموزش 
کارب��ردی اینترنت ب��رای دانش آموختگان 
گواهینام��ه ای از مرک��ز آم��وزش وزارت 

بازرگانی صادر می شود.

در نخس��تین روز از هفته منابع طبیعی، 
پنج هزار اصله نهال در ارتفاعات س��وهانک 
در شمال شرق تهران کاشته شد. به گزارش 
واحد مرکزی خبر، در این برنامه که با حضور 
قشرهای مختلف مردم تهران از جمله اعضای 
بسیج دانش آموزی و بسیج سازندگی برگزار 

شد، ش��رکت کنندگان نهال های سازگار با 
شرایط منطقه از جمله سرو نقره ای، ارغوان 
و داغداغان را با حضور کارشناسان اداره کل 
منابع طبیعی استان تهران غرس کردند. شعار 
امسال هفته منابع طبیعی »حفاظت طبیعت، 

پیروی شریعت« اعالم شده است.

رؤس��ای جمه��ور ای��ران و ترکیه در 
گفتگویی تلفنی استمرار رایزنی ها درباره 
مهمترین مس��ائل منطق��ه ای و بین المللی 
و تحکی��م هر چه بیش��تر روابط دو جانبه 
را به نف��ع دو ملت و امنیت و ثبات منطقه 
دانس��تند. به گزارش واح��د مرکزی خبر، 
آقای احم��دی نژاد در این گفتگوی تلفنی 
رواب��ط دو کش��ور را مس��تحکم و رو به 
گسترش دانس��ت و تصریح کرد: همواره 
رایزنی ه��ای ته��ران - آنکارا در مس��ائل 
مختلف، نتایج مفید و س��ازنده ای داش��ته 
است. رئیس جمهوری اسالمی ایران ادامه 
داد: ای��ران در هم��ه مجام��ع منطقه ای و 
بین المللی از حقوق برادران خود در ترکیه 
دفاع می کند. آقای احمدی نژاد با اش��اره 
به تحوالت مهم منطقه ای و جهانی گفت: 
روند این تحوالت به نفع ترکیه و ایران در 
حال تغییر است و ش��رایط به وجود آمده 

فرصت مناس��بی خواهد بود که باید از آن 
در جه��ت برپایی عدالت و صلح در جهان 
استفاده کرد. رئیس جمهوری اسالمی ایران 
در ادامه با ابراز خرسندی از پیشرفت ترکیه 
و موفقیت ه��ای دولت این کش��ور گفت: 
امروز دولت و ملت ترکیه در مسیر پیشرفتی 
حرکت می کنند که هی��چ چیز نمی تواند 
مانع آن ش��ود. عب��داهلل گل رئیس جمهور 
ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی تأکید کرد: 
ترکیه به داش��تن روابط قوی و مستحکم با 
جمهوری اس��المی ای��ران اهمیت خاصی 
قائل اس��ت و عالقه مند اس��ت همیشه با 
ای��ران در موضوعات مختل��ف منطقه ای 
و بین المللی رایزنی داش��ته باشد. عبداهلل 
گل با اش��اره به جایگاه تأثیرگذار ایران در 
مناسبات منطقه ای خواستار تعمیق هرچه 
بیش��تر روابط برادرانه و همکاری های دو 

کشور در زمینه های مختلف شد.

س��فیر ایتالیا در تهران ب��ه وزارت امور 
خارج��ه جمهوری اس��المی ای��ران احضار 
شد.به گزارش واحد مرکزی خبر، سخنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه جمهوری اس��المی 
ایران درخصوص دس��تگیری معصومی نژاد 
خبرنگار صدا و س��یما و ی��ک ایرانی دیگر 
در ایتالیا گفت: اخبار منتشر شده درباره این 
دس��تگیری نش��انگر بازی جدیدی است که 
این بازی با هدف حاش��یه پردازیهای خاص 
و اغ��راض مبهم انجام گرفته اس��ت. رامین 
مهمانپرست افزود: ما برای توضیح خواستن 
و آگاه��ی یافتن از ابعاد این موضوع س��فیر 
ایتالی��ا در ته��ران را فراخوانده ایم و به طور 

جدی این موضوع را در دستور کار داریم.

ش��اید زمانی ک��ه ریچارد نیکس��ون 
رئیس جمهور وقت دولت ایاالت متحده 
در س��ال 1972 میالدی ب��ه همراه هنری 
کیسینجر مشاور امنیت ملی امریکا برای 
انج��ام مذاکره با مائو، رهبر کمونیس��ت 
خل��ق چین، به این کش��ور س��فر کردند 
کمتر کس��ی تصور می کرد ای��ن برنامه، 
سیاس��تی دنباله دار و هدفمند اس��ت که 
برای نسلهای بعدی کاخ سفید هم مانند 
یک اس��تراتژی دوره ای قاب��ل تکرار و 
اجرا می باشد. مذاکرات مائو با نیکسون 
در زم��ان جن��گ س��رد و در واق��ع در 
دوران قدرت حزب کمونیست در آسیا، 
اروپای شرقی و امریکای التین با انگیزه 
یارگیری دولت امری��کا در مقابل رقیب 
اصل��ی اش یعن��ی ش��وروی و همچنین 
تس��ریع در برقراری روابط بین ش��رق و 
غ��رب در نهایت منجر ب��ه امضای یک 
معاهده صلح ش��فاهی و نانوش��ته ش��د. 
در حقیق��ت امری��کا ب��ا آن مذاک��ره از 
ی��ک طرف احتم��ال ورود به یک جنگ 
ناخواس��ته با چی��ن را کاه��ش داد و از 
طرف دیگر با اس��تفاده از نفوذ و قدرت 
چین در آس��یا کنترل منطقه هندوچین و 
کشورهایی مثل ویتنام را در دست گرفت. 
اگر چه شکست نظامی امریکا در ویتنام، 
معادالت حزب جمهوری خواه را بر هم 
زد اما سایه این مذاکره و نتایج آن هرگز 
از سر سیاست های حاکم بر روابط شرق 

و غرب برچیده نشد.
***

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
امری��کا در س��ال 2008 می��الدی، مجله 
از  تصوی��ری  اکونومیس��ت،  انگلیس��ی 
مائ��و ب��ر روی جلد خ��ود منتش��ر کرد. 
مجله اکونومیس��ت در ای��ن تصویر، کاله 
قرمز رنگ بابانوئل را بر سر مائو گذاشته! 
و آن را احتم��االً به عن��وان الگوی نجات 
اقتص��اد رو به س��قوط غرب، ب��ه دنیای 
سرمایه داری هدیه داده است. واضح است 
که راهبردهای کمونیستی چین هرگز نسخه 
شفابخش��ی برای اقتصاد سرمایه ساالر و 
رو به اضمح��الل غرب نب��وده و بحران 
اقتصادی، سرانجام دامن اروپا و امریکا را 
گرفت. اما آنچه بیش از همه در این میان 
رخ نمایی می کند سیاست های دوگانه و 
رفتارهای متناقضی اس��ت که سردمداران 
غ��رب و علی الخص��وص امریکا در قبال 
ش��رق در پیش می گیرند. از این رو است 
که مائو که زمانی برای استقالل کشورش 

از سیطره غرب، انقالب عظیم کمونیستی 
را س��امان می ده��د و آن را ب��ه به��ای 
قتل عام و قربانی ش��دن میلیونها انس��ان 
بی گناه به نتیجه می رس��اند در برهه ای 
ب��ه مدل نق��ش آفرین اکونومیس��ت این 

انجیل دنیای تجارت تبدیل می شود!!!
اتخ��اذ چنی��ن راهبرده��ای متناقض 
و پ��ر از ابهام��ی، حتی ب��ا تغییر ظاهری 
سیاس��ت های امری��کا و روی کار آمدن 
اوبام��ا نیز تغییر نک��رد. همانگونه که در 
دوران جنگ س��رد، نیکس��ون از چین به 
عنوان برگ برن��ده خود برای جلوگیری 
از وق��وع یک جن��گ احتمالی اس��تفاده 
ک��رد، اوبام��ا نیز دیدار ب��ا داالیی الما را 
به عنوان یک حربه سیاسی در دستور کار 
خود قرار داد. طبیعی اس��ت که اوبامای 
دموکرات پوس��ته ظاهری سیاس��تهایش 
را قدرت��ی روت��وش ش��ده و متفاوت با 
جمه��وری خواهان عرض��ه دارد، اما در 
هر حال، هدف پیروی از یک سیاس��ت 
است: گسترش رابطه با شرق و در دست 
گرفت��ن نبض این رابطه. از س��وی دیگر 
در حالی که پکن، ای��ن رهبر بودائیان را 
ب��ه عنوان ی��ک جدایی طل��ب خطرناک 
می داند، طی 18 س��ال گذشته، هر ساله 
داالیی الما با رؤس��ای جمهوری امریکا 
اع��م از جمه��وری خ��واه و دموکرات، 
دیدار و همفکری داش��ته اس��ت! آنچه در 
زیرالیه های روابط این دو کشور مشاهده 
می شود این اس��ت که با رکود اقتصادی 
ک��ه امریکا در آن دس��ت و پ��ا می زند و 
همچنین قدرت اقتصادی که چین در دنیا 
کسب کرده اس��ت، امریکا مجدداً خود را 
در جنگ سرد در مقابل نظام کمونیستی و 
این بار در جبهه اقتصادی احساس می کند. 
از همین رو است که دیدار با داالیی الما و 
اعطای »مدال دموکراسی« به او که اتفاقاً تز 
»بازنشسته شدن حزب کمونیست« را دارد، 
اگر چه مورد اعتراض ش��دید دولت چین 
واقع شده اما از سویی دیگر این ابهام را به 
همراه دارد که س��رانجام امریکا بین چین 
قدرتمند و یک رهبر معنوی در تبعید، کدام 
را ب��ه بازی گرفته و کدام را برمی گزیند؟! 
از سوی دیگر این پرسش مطرح می شود 
که اساس��اً کدام طرف بای��د طرف دیگر 
را برگزیند؟ آیا تمایل همیش��گی رهبران 
امریکا در اس��تفاده اب��زاری از داالیی الما، 
نشانه آن نیس��ت که گزینشگر این رابطه، 

در واقع چین است نه امریکا؟!
                 بهمن زین الدین

چین یا امریکا؛ 
کدامیک تعیین کننده هستند؟

تأکید احمدی نژاد و عبداهلل گل 
بر گسترش روابط ایران - ترکیه

احضار سفیر ایتالیا در تهران

احمدی نژاد: 

صیانت از منابع طبیعی وظیفه دینی و اخالقی است

هدف اصلی دیوان محاسبات، پیشگیری است

افزایش سقف جوایز قرعه کشی بانک مسکن به یک میلیارد ریال

40 هزار کارمند 
جدید در آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش از استخدام 
40 ه��زار کارمن��د جدی��د در آموزش و 
پرورش خبر داد. حمیدرضا حاجی بابایی 
در حاش��یه گردهمای��ی س��رگروه های 
مدی��ران مدارس گف��ت: از ای��ن تعداد 
20 هزار معلم ورزش، 10 هزار مش��اور 
تحصیلی و 10 ه��زار نیروی متخصص 
فنی، علوم پایه و ابتدایی خواهند بود که 
از مهر س��ال آین��ده فعالیت خود را آغاز 
خواهند کرد. وی افزود: با س��اماندهی و 
تجهیز مدارس در س��ال تحصیلی آینده، 
مدارس به 5 درجه تقس��یم خواهد شد و 
نوع فعالیت خود را بر اساس درجه بندی 
جدید ادامه خواهند داد. وی گفت: پیش 
از این مدارس به 9 درجه یا رتبه تقسیم 
ش��ده بود که به 5 درج��ه کاهش یافت.
وی به اداره مدارس روس��تایی در کشور 
اش��اره کرد و گفت: بر اساس این درجه 
بن��دی، مدارس روس��تایی ب��ه صورت 
مجتمع آموزشی با مدیریت واحد اداره و 
مش��کل کمبود امکانات و نیروی انسانی 
این م��دارس نیز برطرف خواهد ش��د. 
حاج��ی بابایی تأکید ک��رد: 2 تا 3 هزار 
مجتمع آموزش��ی در مناط��ق دورافتاده 
کش��ور با مدیریت های قوی و مجهز به 
امکانات آموزش��ی شکل خواهد گرفت 

و هر مجتمع آموزش��ی روستاهای چند 
مدرسه را تحت پوشش قرار خواهد داد. 
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 
فعالیت مجتمع های آموزش��ی به معنای 
حذف مدارس روس��تایی نیست، گفت: 
بر اس��اس این درجه بن��دی، مدارس ما 
حت��ی در دورترین نقاط کش��ور، به روز 
و ب��ه آزمایش��گاه و کارگاه های دروس 
عملی تجهیز خواهد ش��د. حاجی بابایی 
س��ال 89 را س��ال تجهیز مدارس اعالم 
و اضافه ک��رد: درجه بندی مدارس را از 
فروردین سال آینده به صورت آزمایشی 
آغاز می کنیم تا بتوانیم نتیجه کار را برای 

مهر سال آینده بهتر داشته باشیم. 

طب��ق مصوب��ه مجم��ع تش��خیص 
مصلحت نظام درخصوص مورد اختالفی 
میان مجلس ش��ورای اسالمی و شورای 
نگهبان، ش��هرداری های سراس��ر کشور 
دو میلی��ارد دالر برای اح��داث و تجهیز 
قطار ش��هری و گس��ترش حم��ل و نقل
 درون ش��هری از حس��اب ذخیره ارزی 
برداش��ت می کنن��د. به گ��زارش واحد 
مرک��زی خبر، محس��ن رضای��ی پس از 
جلسه مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
گفت: در این جلسه مورد اختالفی میان 
مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 
درباره برداشت ش��هرداری ها از حساب 
ذخیره ارزی بررس��ی ش��د. وی افزود: 
مجمع تش��خیص مصلحت نظر مجلس 
را در اینب��اره تأیید ک��رد و بدین ترتیب 
مقرر ش��د یک میلیارد دالر از حس��اب 

ذخیره ارزی به ش��هرداری تهران و یک 
میلی��ارد دالر دیگ��ر به ش��هرداری های 
کالنشهرها و سایر شهرداری های کشور 
اختصاص یاب��د. از این دو میلیارد دالر، 
یک میلی��ارد دالر برای توس��عه متروی 
ته��ران، 700 میلیون دالر برای توس��عه 
مت��روی کالنش��هرها و 300 میلیون دالر 
برای توس��عه ط��رح جامع حم��ل و نقل
 ترافی��ک در س��ایر ش��هرهای کش��ور 
اختص��اص خواهد یاف��ت. دبیر مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام گفت: مصوبه 
دیگر بررس��ی یک مورد اختالفی دیگر 
میان مجلس و ش��ورای نگهب��ان درباره 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی در مناطق آزاد 
و معاه��ده ای بین ای��ران و هند بود که 
نظر ش��ورای نگهبان به تصویب اعضای 

مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. 

برداشت 2 میلیارد دالر
 از صندوق ذخیره ارزی برای شهرداریها
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سراسری



اشاره

الگوی مصرف مفهوم ترکیبی از کمیت 
ها، کیفیت ها، اقدامات و گرایش هایی است 
که نشانگر اس��تفاده یک فرد و یا جامعه از 
منابع و امکانات است و متغیرهای اقتصادی 
نق��ش تعیین کنن��ده ای در اصالح الگوی 
رفت��اری در این بخش دارند. کارشناس��ان 
اقتصادی عقیده دارند که عوامل متعددی در 
شکل گیری الگوی مصرف دخیل هستند 
که از آن جمله می توان به عوامل فرهنگی 
و اجتماع��ی اش��اره کرد. زیرا آن دس��ته از 
عوامل که شامل آداب و سنن، ارزش های 
اجتماعی، آموزه های دینی، سالیق، سطح 
س��واد، تبلیغات و... است، می توانند تأثیر 
قابل توجهی در شکل گیری الگوی مصرف 
در جامعه داشته باشند. عوامل اقتصادی نیز 
دومین دس��ته از عوامل مؤثر در این بخش 
هستند. متغیرهای اقتصادی در زمینه شکل 
گیری الگ��وی مصرف مناب��ع و امکانات 
قابل اهمیت هس��تند و از آن جمله می توان 
به یارانه ها، مالیات ها، نرخ ارز، سطح درآمد 
س��رانه، چگونگی توزیع درآمد بین اقشار 
مختلف جامعه و... اشاره کرد. در همین حال 
قوانین و مقررات، محدودیت ها، ش��رایط 
و برخ��ورداری از منابع طبیعی، وس��عت 
جغرافیایی کشور و... بر الگوی مصرف در 
کش��ور تأثیرگذار هستند. بنابراین می توان 
گف��ت که الگوی مص��رف برآیند و نتیجه 
مجموعه ای از عوامل مختلف اس��ت که 
متناسب با میزان و شدت تأثیر هر یک از آنها 
می تواند متفاوت باشد. اما نقش متغیرهای 
اقتصادی در این میان بی بدیل است. آنچه 
مسلم است عدم اس��تفاده مناسب و بهینه 
از مناب��ع در بخش های مختلف و رعایت 
نکردن ضرورت ها، اصالح الگوی مصرف 
را در کشورها از جمله ایران اجتناب ناپذیر 
می سازد. کارشناس��ان برخی از الزام ها و 
راهکارهای اصالح الگوی مصرف را شامل 
هدفمند ک��ردن یارانه ها،  توس��عه فناوری 

رقابتی، ارتقای بهره وری، واقعی کردن قیمت 
ها،  اعمال اس��تانداردها و محدودیت های 
قانونی، توجه ج��دی به موضوع بازیافت، 
بهبود توزیع درآمد، اطالع رسانی، آموزش 
و فرهنگ س��ازی و... می دانند و ضروری 
اس��ت که نقش هریک از آنها مورد بررسی 
ق��رار گی��رد. در ارتباط ب��ا هدفمند کردن 
یارانه ها باید گفت که نخستین الزام در این 
بخش، اجرای مطلوب طرح تحول اقتصادی 
و به خصوص هدفمند کردن یارانه ها است 
زیرا به شیوه ای که اکنون یارانه ها بین اقشار 
مختلف جامعه توزیع می شود، این امر دشوار 
اس��ت و نمی توان انتظار داشت که الگوی 
مصرف اصالح شود. با نگاهی هرچند گذرا 
در بسیاری از بخش ها شاهد از دست رفتن 
منابع و امکانات بدون بهره وری هستیم. برای 
نمونه می توان به منابع آب مصرفی، انرژی، 
محصوالت کشاورزی و... اشاره کرد که این 
امر کامالً ملموس اس��ت. عامل دیگری که 
در زمینه اصالح الگوی مصرف باید مورد 
توجه قرار گیرد، توس��عه فن��اوری رقابتی 
است زیرا در فضای انحصاری غیر رقابتی 
منابع به صورت نامناسب و غیربهینه استفاده 

می ش��ود. از این رو فضای رقابتی زمینه و 
بستر الزم را برای اصالح الگوی مصرف در 
کشور به وجود می آورد. ارتقای بهره وری 
نیز از موضوع های کلیدی در مصرف بهینه 
منابع کشور اس��ت. موضوعی که به دلیل 
ساختارهای غلط، ناکارآمد و... هنوز جایگاه 
واقعی خود را در جامعه پیدا نکرده اس��ت 
از ای��ن رو ارتقای بهره وری باید در تمامی 
بخش ها به خصوص در بهره گیری از منابع 
و امکانات خدادادی در کشور، نهادینه شود 
و این امر مستلزم عزم ملی است. کارشناسان 
اقتصادی عقیده دارند واقعی شدن قیمت ها 
نیز موضوعی مهم در اصالح الگوی مصرف 
در کش��ور اس��ت زیرا غیر واقع��ی بودن 
قیمت ها و غیررقابتی بودن بهای کاالها و 
خدمات در کشور یکی از عوامل مهم اتالف 
منابع اس��ت و تا زمانی که این امر اصالح 
نشود، مصرف کنندگان به اصالح رفتار در 

این بخش توجه نخواهند کرد. 
نگاهی به وضعیت کنونی حامل های 
انرژی، محصوالت کشاورزی، مالیات و... 
نیز مؤید همین امر است. اعمال استانداردها 
و قوانی��ن و مقررات نی��ز در زمینه اصالح 

الگوی مصرف امری بسیار ضروری است. 
ب��رای مثال با توجه به هزین��ه باالی تولید 
برق و اعطای یارانه از س��وی دولت در این 
بخش، برای جلوگیری از مصرف بی بهره 
انرژی الکتریکی در کش��ور  رعایت برخی 
اس��تانداردها از سوی تولیدکنندگان الزامی 
اس��ت. با الزام در رعایت اس��تانداردها در 
ساخت دستگاه های برقی مانند یخچال ها 
و فریزره��ا و... ک��ه باید دارای برچس��ب 
میزان مصرف انرژی باشند، نه تنها می توان 
تولیدکنندگان را موظف کرد که تجهیزات 
استاندارد تولید کنند  بلکه مصرف کنندگان 
نیز با توجه به هزینه ب��االی برق مصرفی، 
ترجیح می دهند که از دستگاه های استاندارد 
استفاده کنند تا هزینه کمتری متحمل شوند. 
از موضوع های قابل توجه در بخش اصالح 
الگوی مصرف می توان به بحث بازیافت 
اشاره کرد. اکنون در بسیاری از کشورها این 
امر عملی ش��ده است. برای مثال آب های 
مصرفی از طریق سیستم بازیافت به چرخه 
مصرف باز می گردد و این موضوعی است 
که اکن��ون ایران از طریق اجرای طرح های 
فاضالب و تصفیه مجدد پس��اب ها دنبال 

می کن��د زی��را ای��ران به لح��اظ موقعیت 
جغرافیایی ب��ا محدودیت منابع آبی مواجه 
است و اجرای این طرح ها نه تنها از آلودگی 
منابع آبی موجود کشور جلوگیری می کنند 
بلکه دفع بهداشتی فاضالب ها و بازیافت آنها 
سبب خواهد شد که از پساب های تصفیه 
ش��ده در بخش آبیاری مزارع کشاورزی و 
درختکاری ها اس��تفاده شود و آب تصفیه 
شده فقط برای مصارف شرب اختصاص 
یابد. در همین راستا دستگاه های ذیربط از 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون این 
راهکار مهم را به عنوان یک اصل در مبارزه 
ب��ا کم آبی دنبال کرده ان��د و تاکنون نیز در 
بسیاری از شهرهای کشور طرح های جمع 
آوری بهداشتی فاضالب اجرا شده و یا در 
دست اجرا است. توزیع مناسب درآمد در 
جامعه نیز از نکات اساسی در اصالح الگوی 
مصرف است و با اجرای دقیق و منطقی طرح 
هدفمندکردن کردن یارانه ها و اعطای آن به 
اقش��ار واجد شرایط، این امر میسر خواهد 
بود.آنچه مسلم است در کنار تمامی مسائل 
و راهکارهای مطرح شده باید به این نکته 
نیز اشاره کرد که تاکنون در برخی بخش ها 
الگوهای مناسبی برای استفاده بهینه از منابع 
و امکانات در کشور وجود نداشته است و 
این مهم مستلزم طراحی الگوهای مناسب، 
اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی 
اس��ت و کار در ای��ن عرصه نیازمند برنامه 
ریزی میان مدت و بلندمدت است تا نتیجه 
مطلوب حاصل ش��ود، بدیهی است که با 
استفاده مناسب و بهینه از منابع و امکانات 
داخلی نه تنها می توان از واردات بی رویه 
بسیاری از کاالها در کشور جلوگیری کرد 
بلکه می توان این منابع را برای نسل های 
آتی حفظ کرد و در صورت عدم نگرانی در 
این زمینه، مازاد مصرف داخلی را به صادرات 
اختصاص داد و درآمد ارزی مناسبی کسب و 

به آبادانی و توسعه کشور کمک کرد.

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی وضعیت مالیات ها در سال 1389 
را ب��ا توجه به الیحه بودج��ه ارزیابی کرد. 
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران دفتر 
مطالع��ات اقتص��ادی این مرکز در پاس��خ 
به درخواست کمیس��یون برنامه و بودجه 
و محاس��بات مجل��س تصریح ک��رد: کل 
درآمده��ای مالیاتی در س��ال 1388، 4/25 
درصد رش��د کرده و با اینک��ه برای 1389 
پیش بینی شده که رشد درآمدهای مالیاتی 
6/29 درصد باشد، اما تراز عملیاتی دولت 
همچنان منفی است و دلیل این امر باالبودن 
نرخ رشد اعتبارات هزینه ای دولت نسبت 
به درآمدهای مالیاتی اس��ت. بر این اساس 
پیشنهاد می شود اتکا به درآمدهای مالیاتی 
ب��ه خص��وص درآمدهای مالیات��ی بدون 
مالیات عملکرد نفت در تأمین هزینه های 
جاری افزای��ش یابد. این ام��ر می تواند از 
طریق تعدیل هزینه های جاری تحقق یابد. 

همچنین با توجه به عملک��رد 9 ماهه اول 
سال در بخش مالیات اشخاص حقوقی و 
رشد واقعی 7/71 درصدی رقم پیشنهادی 
الیحه بودجه س��ال 1389 برای این نوع از 
مالیات نسبت به عملکرد سال جاری آن و 
همچنین با توجه به روند قابل پیش بینی در 
ساختار مالی و شرایط اقتصادی شرکت  های 
دولتی در س��ال آت��ی و تعیین تکلیف آنها 
درخص��وص واگذاری های موضوع قانون 
سیاست  های کلی اصل چهل و چهارم قانون 
اساسی پیش��نهاد می شود مالیات این گروه 
مورد بازنگری و تعدی��ل قرار گیرد. مرکز 
پژوهشها در ادامه با اشاره به ارقام پیشنهادی 
مناس��ب در نظر گرفته ش��ده برای مالیات 
اشخاص حقوقی غیردولتی در الیحه بودجه 
سال 1388، پیشنهاد  کرد که دولت با اجرای 
سریع طرح تحول اقتصادی در حوزه نظام 
مالیاتی و ایجاد بانک اطالعاتی جامع مالیاتی 
در کشور زمینه  شناس��ایی مودیان مالیاتی 

بیش��تری را در این جزء از مالیات ها فراهم 
ک��رده و درصد تحقق این نوع از مالیات ها 
را پی��ش از پیش افزایش ده��د. این مرکز 
اضافه کرد: در الیحه بودجه پیش بینی شده 
است مالیات بر عملکرد نفت 3/160 درصد 
نسبت به عملکرد سال قبل رشد  داشته است. 
این رشد با این فرض به دست آمده است 
ک��ه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام 
در س��ال 1389، 3/72 درصد رشد یابد. اما 
نکته اساسی این است که تکیه بر درآمدهای 
نامطمئنی چون مالیات بر عملکرد نفت که 
ماهیتاً تحقق آن وابستگی باالیی به قیمت 
نفت خام دارد که متأثر از بازارهای خارجی 
است، می تواند نااطمینانی در برنامه ریزی های 
دولت را افزایش دهد. بر این اساس پیشنهاد 
اینگونه از درآمدها دقت و ظرافت بیشتری 
را می طلبد و در غیر این صورت سهم باالیی 
از درآمدهای مالیاتی با عدم تحقق روبه رو 
خواهد شد. در ادامه این اظهارنظر با توجه 

به بررسی صورت گرفته درخصوص نحوه 
عملک��رد مالیات بر درآم��د و اجزای آن و 
همچنین با توجه به ارقام پیش��نهادی برای 
این جزء از مالیات ها درالیحه بودجه سال 
1389، پیشنهاد شده است برای جلوگیری 
از بی��ش برآوردهای احتمال��ی در این نوع 
از مالیات  ها ارقام پیش��نهادی ای��ن نوع از 
مالیات ه��ا و اجزای آن م��ورد تعدیل قرار 
گیرد. در همین حال پیشنهاد شده است که 
ارقام مرب��وط به اجزای مالیات بر ثروت با 
توجه به واقعیت های عملکردی سال جاری 
و سال های قبل و همچنین شرایط اقتصادی 
بخش های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد. 
درخصوص مالیات بخش کاالها و خدمات 
نیز پیشنهاد شده است تمام ارقام منظور شده 
بر اساس ش��رایط اقتصادی کشور در سال 
1389 مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به 
بروز بحران مالی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور و 
کاهش ارزش دالری واردات در سال جاری 

و احتمال ادامه این روند در سال آتی، بهتر 
است اجزای این نوع از مالیات  و رشدهای 
پیش بینی  ش��ده برای آن تعدیل شوند. در 
مورد مالیات ب��ر فروش فرآورده های نفتی 
مرکز پژوهشها خاطرنش��ان ساخته است 
که تحقق درآمد مذکور به سیاست قیمتی 
دولت در قبال حامل های انرژی در س��ال 
1389 بستگی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود 
در بخش مالیات بر کاالها و خدمات، مالیات 
پیشنهادی بر شماره گذاری خودرو، مالیات 
بر نقل و انتقاالت اتومبیل، عوارض خروج 
از کشور، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات دو 
درصد سایر کاالها با واقعیت های عملکردی 
سال جاری و سال های قبل مورد بازنگری و 

تعدیل قرار گیرند. 
انتظار می رود در سال 1389 و حتی با 
اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
تحقق این سطح از درآمدهای پیشنهادی در 

الیحه میسر نشود. 

بازار خودرو تحت تأثیر شوک 
کاهش تعرفه واردات

چرا تولید غذای بیشتر کافی نیست فراهم  شدن مقدمات پذیرش 
یک رژیم ارزي واحد در 

پیمان هاي منطقه اي

بررسی وضعیت مالیات ها در سال آینده

بازار خودرو کش��ور در حالی هفته جاری را 
پشت سر گذاش��ت که بدون شک مهمترین خبر 
سال مربوط به صنعت خودروسازی کشور در این 
هفته اعالم ش��د. این خبر کاه��ش تعرفه واردات 

خودرو به کشور از 90 درصد به 70 درصد بود.
به گزارش ایس��نا، در حالی ک��ه بازار خودرو 
کش��ور ماه ها است در شرایط رکود به سر می برد 
اما در هفته ای که گذش��ت شوک دیگری به بدنه 
صنعت خودروس��ازی کش��ور وارد ش��د. شوکی 
که البته پیش��تر نیز بس��یاری از کارشناس��ان آن را 
پیش بینی کرده بودن��د. در این هفته باالخره پس 
از مدت ها پیش��نهاد تغییر تعرف��ه واردات خودرو 

مطرح شد. 
البته این بار برخالف گذش��ته تغییر به سمت 
پایی��ن رخ داد و ب��ا ای��ن اتفاق فع��االن صنعت 
خودروسازی کش��ور نیز بهت زده شدند. تصمیم 
دولت برای کاهش تعرف��ه واردات خودرو از 90 
درص��د به 70 درصد در کمیس��یون تلفیق مجلس 
ش��ورای اس��المی مورد تأیی��د ق��رار گرفت. در 
تصمیمی دیگر نیز ممنوعیت واردات خودروهای 
دیزلی حذف شد. البته باید در نظر داشت کاهش 
تعرفه واردات خودرو به صورت میانگین اس��ت؛ 
به طوری که تعرفه واردات س��ال آینده برای انواع 
خودروها متفاوت خواهد بود و این تعرفه طوری 
تعیین می ش��ود که میانگین آنها حدود 70 درصد 

باشد. 
از سوی دیگر به نظر می رسد برای خودروهای 
پرمصرف تعرفه  بیشتر و برای کم مصرف ها تعرفه 
کمتر تعیین ش��ود. اما در هفته ای که گذشت، پژو 
405 دوگانه س��وز 14  میلی��ون و 600 هزار تومان 
خرید و فروش شده، در حالی که مدل بنزین سوز 
این خودرو با قیمتی معادل 13 میلیون و 200 هزار 
تومان معامله ش��د. همچنین پارس دوگانه سوز با 
قیم��ت 18  میلی��ون و 100 هزار توم��ان خرید و 
فروش ش��د، در حالی که مدل بنزین س��وز آن 17  
میلی��ون و 100 هزار تومان ب��ه فروش رفت. روآ 
نی��ز با قیمت حدود هش��ت میلی��ون و 500 هزار 
تومان خرید و فروش ش��د. در خانواده سمند نیز 
هیچ تغییر قیمت خاصی رخ نداد. س��مند معمولی 
بنزین سوز با قیمت 13  میلیون و 500 هزار تومان به 
فروش رسید. همچنین سمند ال. ایکس بنزین سوز 

15  میلیون تومان خرید و فروش شد. 
س��ورن نیز 16  میلی��ون و 700  ه��زار تومان 

به فروش رس��ید. قیمت پ��ژو 206 تیپ2 نیز در 
هفته ای که گذشت، حدود 13 میلیون و 500 هزار 
تومان خرید و فروش ش��د. این در حالی است که 
مدل  پژو 206 صندوق دار V9 با قیمت 19 میلیون 
و 500  هزار تومان به فروش رس��ید. مدل V8 نیز 
با قیمتی مع��ادل 16 میلیون و 400 هزار تومان به 
فروش رف��ت. مدل V20 هم ح��دود 14میلیون 
توم��ان خرید و فروش ش��د. همچنی��ن پراید در 
هفته ای که گذشت نوسان قیمتی فاحشی را تجربه 
نکرد؛ به طوری که مدل دوگانه س��وز این خودرو 
8 میلیون و 700 هزار تومان قیمت داش��ت و مدل 
بنزین س��وز آن نی��ز 7  میلی��ون و 700 هزار تومان 
خرید و فروش شد. همچنین سایپا 141 با قیمتی 
معادل 7 میلیون و 900 هزار تومان و س��ایپا 132 

نیز با همین قیمت خرید و فروش شد. 
قیم��ت ریو نی��ز روی 13  میلیون و 600 هزار 
توم��ان ثابت ماند. زانتیا نیز طی هفته گذش��ته 27 
میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش شد که 
نوسان خاصی را نشان نمی دهد. اما در هفته ای که 
گذشت، قیمت مدل های سه گانه تندر90 تغییری 
نکرد E2 حدود 15 میلیون تومان خرید و فروش 
 E8 شد، این در حالی اس��ت که قیمت مدل های
و E1 روی 11 میلی��ون و 400 ه��زار تومان و 12 

میلیون و 300 هزار تومان باقی ماند.
گشتی در بازار وارداتی ها

ام��ا در ش��رایطی که به نظر می رس��د تصمیم 
دول��ت و مجلس درب��اره کاهش تعرف��ه واردات 
خودرو به کش��ور در س��ال آینده تا حدود زیادی 
جدی باشد، بد نیست در این شرایط سری هم به 
بازار خودروه��ای وارداتی بزنیم. با کاهش تعرفه 
واردات خ��ودرو قطعاً قیمت خودروهای وارداتی 
به کش��ور در سال آینده با کاهشی نسبتاً محسوس 
مواجه خواهد شد. هم اکنون هیوندای آزرا قیمتی 
مع��ادل 51 میلیون و 500 هزار تومان داش��ته، در 
حالی که آوانته )اتوماتیک( 28 میلیون تومان خرید 

و فروش می شود. 
همچنین سوناتا 41 میلیون و 500 هزار تومان 
معامله می ش��ود و در همین ح��ال تویوتا کمری 
جی.ال.ایکس نیز قیمت��ی معادل 48 میلیون تومان 
دارد. تویوت��ا یاریس هاچ بک نیز ب��ا قیمتی حدود 
26 میلیون تومان خرید و فروش می شود؛ ضمن 
اینکه قیمت هیون��دای ورنا )اتوماتیک( نیز به 21 

میلیون و 200 هزار تومان می رسد.

ویندوز 7 از نظر سرعت فروش رکورد استثنایی را در جهان به 
ثبت رس��اند. به گزارش ایرنا از زم��ان عرضه ویندوز 7 در بازار در 
اکتبر س��ال گذش��ته تاکنون بیش از 90 میلیون نس��خه از آن به طور 
قانونی به فروش رفته و بنابراین این سیس��تم عامل از نظر س��رعت 
فروش به رکوردی بی نظیر در میان دیگر سیس��تم عامل ها دس��ت 

یافته است. 
با توجه به اس��تقبال کاربران عادی و شرکت های بزرگ تجاری 
از این ویندوز بازاری پررونق برای ویندوز 7 ش��کل گرفته و پیش بینی 
می ش��ود با استقبال تدریجی ش��رکت های کوچک تجاری از این 
نس��خه از وین��دوز میزان فروش ویندوز 7 باز ه��م افزایش یابد. از 
س��وی دیگر باید توجه داشت بس��یاری از شرکت های عرضه کننده 
رایان��ه و ن��وت ب��وک به طور پیش ف��روش وین��دوز 7 را بر روی 
تولیداتشان نصب می کنند و همین مسأله نیز بر استقبال از ویندوز 7 

تأثیر بسیار مثبتی گذاشته است. 
از جمله این شرکت ها می توان به دل، اچ پی، ایسر، سونی و... 
اشاره کرد. در حال حاضر ویندوز XP کماکان پرطرفدارترین نسخه 
ویندوز 7 است و بسیاری از کاربران و شرکت های تجاری کماکان 
از این نس��خه اس��تفاده می کنند اما پیش بینی می ش��ود با افزایش 
مهاج��رت ب��ه ویندوز 7 در آین��ده ای نه چن��دان دور این ویندوز، 

ویندوز XP را پشت سر بگذارد.

سید مهدی عقدایی - معاون سازمان خصوصی سازی - در گفتگو 
با ایس��نا از تسویه بدهی معوق شرکت س��رمایه گذاری مهر اقتصاد 
ایرانیان خبر داد و در خصوص وضعیت س��ایر ش��رکت های دارای 
بدهی معوق گفت: طبق مصوبه ش��ورای عالی بورس ش��رکت هایی 
که به دلیل خرید س��هم دارای بدهی معوق هستند تا پرداخت کامل 
بده��ی س��هم جدیدی به آنها تعل��ق نمی گیرد. وی اف��زود: از میان 
چهار ش��رکت شستا، س��رمایه گذاری مهر اقتصاد، صندوق کارکنان 
فوالد و توس��عه مع��ادن و فلزات که دارای بده��ی معوق بوده و تا 
زمان تس��ویه کامل مجاز به خرید س��هم جدید نیستند، تنها شرکت 
مهر اقتصاد ایرانیان در حال تس��ویه بدهی اس��ت و بخشی از بدهی 
خود را پرداخت کرده اس��ت. به گفته عقدایی در صورتی این چهار 
شرکت می توانند به خرید سهم جدید اقدام کنند که بدهی سررسید 
ش��ده و استمهال بدهی نداشته باشند. وی در مورد آخرین وضعیت 
پرونده فوالد خوزستان گفت: این پرونده همچنان در اختیار دستگاه 
قضایی است و تا حکم نهایی صادر نشود اقدامی برای سهام شرکت 
فوالد خوزستان صورت نمی گیرد. وی در ادامه به برنامه سال آینده 
س��ازمان خصوصی سازی اش��اره و اظهار کرد: این برنامه در دست 
بررس��ی اس��ت و تا 10 روز آینده نهایی می ش��ود. به گزارش ایسنا 
ش��ورای عالی بورس در 29 دی ماه مصوب کرد اش��خاصی که در 
واگذاری های سهام شرکت های دولتی برنده شده و نسبت به خرید 
سهام عمده ش��رکت های دولتی اقدام کرده اند، باید کلیه بدهی های 
خود را بابت اقساط سررسید شده و معوق پرداخت کنند و سازمان 
خصوصی س��ازی اجازه دارد وصول مطالبات قبلی خود را به  عنوان 
ش��رط قطعیت معامالت سهامی قرار دهد که از این به  بعد از طریق 

بورس واگذار خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی خواستار پذیرش یک رژیم ارزی واحد 
در منطقه و پیمان های منطقه ای شد. 

محم��ود بهمن��ی در گفتگو با ایس��نا اظهار ک��رد: پذیرش یک 
رژی��م ارزی واحد، نرخ های بهره مش��خص و هماهنگ و اس��تفاده 
از ابزارهای مش��ترک در سیاس��ت پولی اس��ت. وی گفت: البته در 
حال حاضر هم مقدمات پذیرش این رژیم فراهم ش��ده و به زودی 

اجرایی می شود. 
او ادام��ه داد: ای��ن کار باعث حذف هزینه ه��ای تبادل ارزی و 
هزینه های اضافی ناش��ی از ریسک حرکات ناگهانی قیمت های ارز 

شده که یک عامل منفی در سرمایه گذاری محسوب می شود. 
رئی��س کل بانک مرک��زی تأکید کرد: پذیرش ی��ک رژیم ارزی 
واحد س��طح اختالف در قیمت های منطقه را کاهش می دهد که این 
امر به دلیل حذف فعالیت های س��فته بازی روی پول های کشورهای 

منطقه خواهد بود. 
بهمنی س��طح پایین تورم که زیربنای اصلی ثبات و مدرن سازی 
اقتصاد است را از عوامل موفقیت اجرای پول واحد دانست و افزود: 
ت��ورم ب��اال در واقع یک مالیات اضافی اس��ت ک��ه می تواند در امر 

سرمایه گذاری عامل منفی محسوب شود.

با افزایش ثروت جهانی و رش��د تقاضای مصرف 
انواع مواد غذایی، سوخت زیستی و گوشت، اقتصاددانان 
مکتب سرمایه  ساالری، از افزایش عرضه به عنوان راهکار 
مقابله با چنین مشکلی یاد می کنند. اما چنین رویکردی 
که با توسعه روش های کشاورزی صنعتی همراه است، به 
دلیل آثار فاجعه  آمیز زیست  محیطی، فقدان نظام تجارت 
منصفانه، وابستگی به سوخت های کمیاب و گران  قیمت 
فسیلی، از بین بردن تنوع زیستی و کیفیت مواد غذایی، 
بروز قحطی و گرس��نگی در کشورهای فقیر و نابودی 
خاک و جنگل های استوایی، با انتقادات زیادی رو به  رو 
است. روند کنونی رشد جمعیت دنیا به این معنا است 
که هر ساله هفتاد میلیون انسان دیگر به غذا نیاز دارند و 
افزایش ثروت جهانی، تعداد مشتریان گوشت را افزایش 

داده است. 
تولید گوشت به غالت نیاز دارد چرا که در ازای هر 
هفت واحد غله، تنها یک واحد گوشت به دست می آید. 
س��وخت های زیس��تی هم به یکی دیگر از بخش های 
س��یری  ناپذیر تقاضا برای غالت تبدیل ش��ده است و 
بس��یاری از افراد نیز ممکن است این نکته را ندانند که 
غله مورد نیاز برای پر کردن یک خودروی اس��پرت با 
اتانول، می تواند غذای یک انسان را برای یک سال تأمین 
کند. هم اینک غذای مورد نیاز برای سیر کردن همه مردم 
دنیا وجود دارد، اما انسان های فقیر نمی توانند با خریداران 
ثروتمند گوشت و س��وخت های زیستی رقابت کنند. 
بازارهای جهانی چندان تمایلی به سیر کردن گرسنه ها 

ندارند و تنها به کسب پول بیشتر می اندیشند. 
از دیدگاهی سرمایه  ساالرانه، تنها راه حل، افزایش 
عرض��ه در جهت کاهش قیمت اس��ت. به هر ترتیب، 
در بخش عرضه، عوامل محدود کننده جدی ای وجود 
دارد: کمبود آب و افزایش خشکسالی ها به دلیل تغییر 
اقلیم، نابودی خاک و زمین، افزایش هزینه انرژی برای 
فعالیت های��ی نظی��ر پمپاژ آب تا حم��ل و نقل و تهیه 
کودهای شیمیایی و سموم و سایر نهادهای مرتبط. جهان 
امروز خواهان غذای بیشتری است، غذای بسیار بسیار 
بیشتر. اما کره خاکی ما قادر به تهیه آن نیست و به همین 
دلیل، غذای بیش��تر نمی تواند به حل مشکالت کنونی 
بینجامد. لستر براون، مدیر انستیتوی سیاست های زمین و 

نویسنده کتاب »برنامه سه؛ حرکت به سوی حفظ تمدن« 
معتقد اس��ت که با رشد کنونی قیمت ها، شرایط دنیای 
ما دیگر هیچ تشابهی با گذشته خود نخواهد داشت. او 
معتقد است که ما در حال حاضر در قله حجم تولید مواد 
غذایی قرار داریم و برای حفظ این رقم و جلوگیری از 
کاهش آن، نیازمند تالش زیادی هستیم. یکی از دالیل 
اصلی این است که ما با وابسته کردن کشاورزی صنعتی 
به سوخت های فسیلی، نه تنها در بخش مکانیزاسیون که 
در حوزه های استخراج آب و کودهای شیمیایی و سموم 
مختلف، به شدت به نفت و گاز طبیعی وابسته ایم. تولید 
این دو ماده هیدروکربنی، در حداکثر ظرفیت خود قرار 
دارد. بدون نفت می ت��وان رانندگی نکرد اما امکان غذا 

نخوردن وجود نخواهد داشت. 
این همان نکته مهم اس��ت که آلن پیفیفر در کتاب 
خود با عنوان »خوردن سوخت های فسیلی« به تشریح 
همه ابعاد آن پرداخته اس��ت. غذا و سوخت به شدت 
به هم وابس��ته اند و س��وخت ها نه تنها برای تولید غذا 
ضروری هس��تند بلکه به دلیل امکان جایگزینی غذا به 
جای سوخت، قیمت مواد غذایی به شدت از قیمت های 

صعودی نفت تأثیر می پذیرد.

نقش متغیرهاي اقتصادي در اصالح الگوي مصرف

ویندوز 7 رکورد 
سرعت فروش را شکست

3 شرکت از خریداران 
سهام شرکت هاي دولت 

همچنان بدهي معوق دارند
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دکتر سقائیان نژاد:
بانک شهر از جنس مردم است 

ش��هردار اصفه��ان گفت: بانک ش��هر 
از آن مردم اس��ت و بودج��ه ای که از پول 
م��ردم اس��ت در آن مدیریت می ش��ود و 
این بودجه هم برای اعتالی ش��هر و مردم 
ب��ه کار گرفت��ه می ش��ود که هم��ه موارد 
س��نخیت نزدی��ک ای��ن بانک با م��ردم را 

نشان می دهد.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
رواب��ط عموم��ی ش��هرداری اصفهان، وی 
ادام��ه داد: درآمدهای ش��هرداری صرفًا از 
محل عوارض دریافتی است که به صورت 
قط��ره چکان��ی و نیازمند سیس��تمی برای 
مدیریت این بودجه اس��ت ت��ا بتوان با در 
نظر گرفتن شرایط حاکم در هر زمان پیش 
بین��ی الزم برای اعتالی ش��هر و پیش��برد 
پروژه ه��ای ش��هری را انج��ام داد که این 
مقصود توس��ط بانک شهر محقق می شود 
همچنین پیوند بخش خصوصی و عمومی 
)ش��هرداری( ه��م از طری��ق همی��ن بانک 
امکانپذیر می شود که مطلب خیری است.
وی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی مبن��ی ب��ر 
اینکه آیا به واس��طه راه ان��دازی این بانک 

حس��اب های ش��هرداری در بقیه بانک ها 
بس��ته می ش��ود، گفت: ما با همه بانک ها 
در تعامل خواهیم بود و این بانک به عنوان 
نماینده ش��هرداری محسوب می شود و با 
روال پیش��رفتی که دارد امیدواریم در آینده 
نزدیک به قطب مدیریت بانکی تبدیل شود.
ش��هردار اصفه��ان در ادام��ه اف��زود: 
بانک ش��هر مرب��وط به اصفهان نیس��ت و 
در همه کالنش��هرها وج��ود دارد که بانک 
ش��هر تهران ب��ه طور ویژه مس��ائل مربوط 
ب��ه ای��ن بانک ه��ا را پیگی��ری می کن��د.
دکتر س��قائیان نژاد گفت: بیش از 70 درصد 
م��ردم شهرنش��ین هس��تند و روز ب��ه روز 
به ای��ن تع��داد اف��زوده می ش��ود و حق 
م��ردم شهرنش��ین بود ک��ه چنی��ن بانکی 
ب��ه نمایندگ��ی از آنه��ا تأس��یس ش��ود.
وی در انته��ا اف��زود: م��ا س��ه ش��عبه 
بانک ش��هر در اصفهان داری��م و به دنبال 
تأس��یس 14 ش��عبه در مناط��ق 14 گان��ه 
ش��هری هس��تیم و محق��ق ش��دن هم��ه 
اه��داف ش��هرداری در قال��ب ای��ن بانک 
نیازمند توجه مردم و همکاری آنها اس��ت.   

قائم مقام حوزه نهاد نمایندگی ولی فقیه 
در س��ازمان جنگلها، مرات��ع و آبخیزداری 
گف��ت: ل��زوم توجه به فرهنگ س��ازی در 
صیانت و حراست از منابع طبیعی بسیاری 
ج��دی اس��ت. مصطفی ن��وری همزمان با 
هفت��ه منابع طبیع��ی و روز درختکاری در 
سفر به ش��هرکرد طی گفتگو با خبرگزاری 
جمهوری اس��المی تأکید ک��رد: باید به امر 
فرهنگ س��ازی در حفاظت از منابع طبیعی 
در بین اقش��ار مختلف و آحاد افراد جامعه 
توجه شود. وی گفت: هنوز برخی از اقشار 
مختلف جامعه نس��بت به جایگاه واقعی و 
ارزش منابع طبیعی در حیات بشری آگاهی 
الزم را ندارن��د ل��ذا در این زمین��ه باید با 
فرهنگ س��ازی، آگاهی و شناخت الزم را 
به مردم داد. وی افزود: فرس��ایش خاک در 
ایران چهار برابر س��ایر کشورهای آسیاسی 
است. فرسایش خاک در کشورهای اروپایی 
کمتر از یک تن در هکتار در سال است اما 
در ایران حداقل بیش از 10 برابر کشورهای 
اروپایی فرس��ایش خاک صورت می گیرد.
وی گفت: متوسط فرس��ایش خاک در هر 
هکت��ار در ای��ران 15 تن در س��ال برآورد 
می ش��ود و در چهار محال و بختیاری نیز 
ساالنه 20 تن خاک در هر هکتار فرسایش 
می ش��ود. نوری اف��زود: این رق��م باالی 
فرس��ایش خاک در ای��ران، توجه به حفظ 
مناب��ع طبیع��ی را تقویت می کن��د زیرا در 
کش��ورهای جهان که حتی فرسایش خاک 
کمت��ر از یک ت��ن در هر هکتار اس��ت نیز 
به اهمیت حف��ظ و صیانت از منابع طبیعی 
اهمیت ویژه ای می دهند. قائم مقام حوزه 
دفت��ر نهاد نمایندگی ولی فقیه در س��ازمان 
جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: س��رانه 
جنگل��ی در ایران کمت��ر از نصف میانگین 

جهانی یعنی 0/2 هکتار اس��ت در حالی که 
این س��رانه در میانگی��ن جهانی 0/8 هکتار 

است.
وی ادام��ه داد: امید اس��ت ب��ا اهتمام 
عمومی، بس��یج همگانی، فرهنگ س��ازی، 
بهره گیری از ظرفیت رسانه ها و مؤلفه های 
مختلف »حفظ منابع طبیعی« به عنوان یک 
معرف��ت عمومی در جامعه نهادینه ش��ود.
وی گفت: در دانشگاههای کشور برخی از 
رشته های مرتبط با منابع طبیعی دایر شده 
اما فرآیند آموزش و فرهنگ س��ازی برای 
نس��لهای مختلف، یک دوره زمانی طوالنی 
دارد. او اف��زود: مخاطب��ان اصل��ی مناب��ع 
طبیعی عالوه بر نس��لهای مختلف جامعه، 
روستائیانی هستند که در روستاهای حاشیه 
جنگلها و مراتع و در کنار حوزه های آبخیز 
سکونت دارند که باید نسبت به حفظ منابع 
طبیعی بیش از گذشته اهتمام داشته باشند.
وی گفت: برای توسعه صنعت، فضای سبز 
و توس��عه پایدار باید به حفاظت و صیانت 
از منابع طبیعی توجه داش��ت تا این نعمت 
الهی برای نسلهای آینده نیز باقی بماند زیرا 
بقای حیات انسانها در منابع طبیعی است.او 
از اج��رای »طرح همیاران طبیعت« در زمینه 
حف��ظ مناب��ع طبیعی در کش��ور خبر داد و 
گفت: این طرح هنوز به صورت گس��ترده 
اجرایی نش��ده و امید اس��ت در بین اقشار 
مختلف مردم نهادینه ش��ود. وی گفت: در 
آموزه های دینی اس��الم بر حفظ و صیانت 
از مناب��ع طبیع��ی تأکید و حت��ی در برخی 
موارد قطع درخت برابر با »قتل نفس« تلقی 
ش��ده لذا حت��ی در جنگهای صدر اس��الم 
پیامبر مکرم اس��الم بر حفظ جان کودکان، 
پیران و زن��ان و عدم قط��ع درختان تأکید 

داشتند.

    علی وشمه
همزمان با ای��ام فرخنده می��الد پیامبر 
بزرگ اس��الم و حضرت امام جعفر صادق 
)ع( مراس��م اهدای جوایز دومین جشنواره 
مشترکین خوش حساب همراه اول اصفهان 

برگزار شد.
مهن��دس زمان��ی مدیرعامل ش��رکت 
مخاب��رات اس��تان اصفهان در این مراس��م 
اع��الم کرد: »در اصفهان حدود 2/5 میلیون 
خط ثابت وج��ود دارد که 2 میلیون از این 

تعداد مشغول هستند.« 
وی رتبه ش��رکت مخابرات اصفهان در 
میان سایر استانهای کشور را دوم و ضریب 
نفوذ تلفن ثابت به ازای هر صد نفر را اول 

ارزیابی کرد.
مهندس زمانی با اشاره به جشن ارتباط دار 
ش��دن تمام روس��تاهای اس��تان در ابتدای 
س��ال 88 و پوش��ش 75 درصدی جمعیت 

روس��تایی اس��تان توس��ط سیس��تم همراه 
اول گفت: حدود 500 روس��تای اس��تان از 
خدم��ات ITC برخوردار هس��تند که این 
دفترهای خدماتی تنها در سال 87 موفق به 
کاهش حدود یک میلیون و 300 هزار سفر 

روستایی و مشکالت ناشی از آن شدند.
زمانی با معرفی طرحهای 30 سیب سبز 
و ثامن در سالهای 87 و 88، اجرای آنها را 
از نتایج فرمایش��های مقام معظم رهبری در 
مورد اصالح الگوی مصرف و صرفه جویی 

برشمرد.
مدیرعام��ل ش��رکت مخابرات اس��تان 
اصفهان اجرای طرح قرعه کش��ی فجر در 
آین��ده را نیز یکی از طرحه��ای موفق این 

شرکت عنوان کرد.
مش��ترکین  جوای��ز  مراس��م  ای��ن  در 
خوش حساب همراه اول استان اصفهان به 

آنان اهدا شد.

س��ید علیرضا ذاکر اصفهانی اس��تاندار 
اصفهان در همایش ترس��یم فضای اقتصاد 
کالن کشور گفت: جلسات و کارگروههای 
اس��تانداری اصفه��ان با رویک��رد علمی و 
تحقیقاتی مشکالت و معضالت را به صورت 

عملیاتی حل خواهند کرد. 
 وی تصری��ح ک��رد: کارگروهها تنها به 
مباحث نظری بسنده نکنند و در پایان جلسه 
باید نتایج به صورت یک مصوبه عملیاتی و 

اجرایی تصویب شود. 
وی اف��زود: عم��ده نتای��ج جلس��ات 
کارگروه های مختلف در استانداری تنها بر 
روی کاغذ ثبت می شود و اقدام عملی برای 
رفع مشکالت کمتر صورت می گیرد و باید 
این وضعیت تغییر کند تا مش��کالت جامعه 

حل شود. 
ذاکر اصفهانی بررسی عوامل آالیندگی 
رودخان��ه زاین��ده رود را یک��ی از تغیی��ر 

فعالیت های کارگروه محیط زیس��ت استان 
برش��مرد و گفت: در نخس��تین اق��دام این 
کارگروه از ورود فاضالب چادگان با ایجاد 
تصفیه خانه و تغییر مس��یر لوله ها از سوی 

مسئوالن مربوطه صورت می گیرد. 
 وی سیستم بوروکراسی استان را نیازمند 
تحول و تغیی��ر از رویکرد تئوری به عملی 
دانست و گفت: اس��تانداری اصفهان دست 
خود را به س��وی صاحبان فکر و اندیش��ه 
جهت مشارکت در همه بخشها دراز می کند 
و مش��ارکت عمومی فقط مشارکت سیاسی 
در دوران انتخاب نیست بلکه باید در عرصه 

اقتصاد مشارکت ها را فعال تر ساخت. 
در پایان این همایش مدیریت ش��رکت 
نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان از سوی 
اتاق بازرگانی به خاطر فعالیت های ارزشمند 
این شرکت در توس��عه اقتصاد استان مورد 

تقدیر قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومی ش��هرداری 
شهرکرد،ش��هردار ش��هرکرد از آغاز طرح 
پاکس��ازی معابر س��طح ش��هر ب��ه منظور 
اس��تقبال از بهار و میهمانان نوروزی خبر 

داد.
نوریان در جلسه ستاد ویژه تسهیالت 
ن��وروزی ش��هرداری ش��هرکرد ب��ا فعال 
ش��دن اکیپ های نواحی و س��ازمان های 
و  زیبای��ی  نظاف��ت،  ب��ر  ش��هرداری 
آماده سازی شهری آبرومند جهت میزبانی 
از گردشگران و مس��افران در آستانه سال 

نو تأکید کرد.
وی با اش��اره به محورهای اصلی کار 
این س��تاد گفت: طرح اس��تقبال از بهار از 
سوی شهرداری ش��هرکرد در 14 موضوع 
و در قال��ب حوزه های خدمات ش��هری، 
حم��ل و نقل و ترافی��ک، پارکها و فضای 
سبز، روابط عمومی و تبلیغات در شهرکرد 

اجرا می شود.
به گفته شهردار ش��هرکرد، ساماندهی 
نخاله ه��ای  دستفروش��ان، جم��ع آوری 
ساختمانی، شستشو و رنگ آمیزی جداول، 
پاکس��ازی زباله ه��ا و آراس��تگی معاب��ر 
عمومی س��طح ش��هر، حذف پوسترهای 

زائد تبلیغاتی، لکه گیری، آس��فالت معابر، 
ه��رس درختان و تزئین فضاهای س��بز از 

برنامه های این ستاد است.
اردش��یر نوریان افزود: توزیع نقش��ه 
راهنما، اق��الم تبلیغاتی، آذین بندی معابر، 
اصالح و نص��ب تابلوهای جه��ت نما و 
چراغهای روشنایی، تدابیر ترافیکی، معاینه 
فنی خودروه��ا و ارائه خدمات اینترنتی و 
استقرار گردشگران در محل های مشخص 
ش��ده از دیگر موضوع ه��ای کاری طرح 
اس��تقبال از بهار در آستانه فرارسیدن سال 

نو خواهد بود.
ش��هردار ش��هرکرد همچنین با اشاره 
به آیین چهارش��نبه س��وری س��ال جاری 
و  اکیپ ه��ا  کلی��ه  ک��رد:  خاطرنش��ان 
خودروهای آتش نشانی و خدمات شهری 
در 8 نقطه از ش��هر به منظور رفع حوادث 

پیش بینی نشده مستقر خواهند شد.
نوری��ان از ش��هروندان و همه ارگانها 
نیز خواس��تار تعامل و همکاری بیش��تر با 
ش��هرداری ش��هرکرد جهت جم��ع آوری 
نخاله های ساختمانی، بهداشت و نظافت 
س��طح ش��هر و آمادگی ب��رای پذیرایی از 

میهمانان نوروزی شد.

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود 

رئیس ایمنی، بهداش��ت و آتش نشانی 
نفت��ی  فرآورده ه��ای  پخ��ش  ش��رکت 
چهارمح��ال و بختیاری، از آغاز نخس��تین 
کارگاه آموزش��ی ایمن��ی و آتش نش��انی 
ش��رکت پخش فرآورده های نفتی سراسر 

کشور در شهرکرد خبر داد.
مهرداد قلی پور ش��هرکی در گفتگو با 
زاین��ده رود گفت: این کارگاه با ش��رکت 
مسئوالن ایمنی و آتش نشانی شرکت های 
پخ��ش فرآورده های نفتی 30 اس��تان به 
م��دت پنج روز ب��ا هدف بررس��ی نحوه 
 CNG نگه��داری و ایمن��ی جایگاه های

برگزار می شود.

وی آشنایی مسئوالن ایمنی و آتش نشانی 
ش��رکت های پخش فرآورده ه��ای نفتی 
کش��ور با نحوه اطفای حری��ق و باالبردن 
ضری��ب ایمن��ی ماده های س��وختی را از 
دیگر اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی 

عنوان کرد. 
وی، مربی��ان این کارگاه آموزش��ی را 
 CNG مربیان خارجی س��ازنده تجهیزات

ذکر کرد.
قلی پور گفت: با برگزاری این کالس، 
مسئوالن ایمنی و آتش نشانی شرکت های 
پخش فرآورده های نفتی سراس��ر کش��ور 
درون  آموزش��ی  دوره ه��ای  می توانن��د 
استانی برای متولیان جایگاه های سوخت 

استان ها برگزار کنند.

ساالنه 100 میلیون مترمکعب آب شرب 
در اصفهان به هدر می رود

    امیدرضا نساج پور
در مصاحبه پایان س��ال ش��ورای ش��هر 
اصفهان ک��ه در دبیرخانه این ش��ورا برگزار 
شد، مهندس حاج رسولیها، این شورا را یک 
نهاد کامالً مستقل خواند و گفت: شوراها این 
ویژگی را دارند که حتی الیحه و طرح های 
برنامه ریزی شده را برای تصویب به مجلس 

شورای اسالمی ارسال کنند.
وی س��رانه هر شهروند اصفهانی را 230 
هزار تومان اعالم و به اختصار به بودجه های 
مصوب شده بخش های مختلف شهر در سال 
آینده اشاره کرد که از جمله آنها 410 میلیارد 
تومان بودجه شهرداری ها، 400 میلیارد تومان 
ارگانه��ا و نهادها، 200 میلی��ارد تومان اوراق 
مش��ارکت و 500 میلیارد تومان پروژه های 

مشارکتی هستند.
حاج رسولیها اضافه کرد: در این بودجه ها 
188 پروژه محله مح��وری، 8 میلیارد تومان 
جهت خرید اتوبوس، 5 میلیارد برای ساخت 
شهربازی بزرگ اس��تان با مشارکت چین و 
18/5 میلی��ارد تومان برای پروژه میدان عتیق 
و 30 میلیارد تومان برای احداث فضای سبز 
ش��رق استان و ناژوان و... در نظر گرفته شده 
است. حاج رسولیها با اشاره به محاسن بسیار 
مدیریت شهری توسط شهرداری ها آمادگی 
این نهاد و شهرداری اس��تان را در این زمینه 
اعالم کرد و افزود: متأسفانه هنوز به دلیل عدم 
اعتماد وزرا به ش��وراها این امر محقق نشده 

است.
رئیس ش��ورای شهر با اشاره به اینکه 12 
عضو شورا، تعدیل جهان نما را تصویب کرده اند، 
مش��کالت به وجود آم��ده را ناهماهنگی و 
عدم تعامل مناسب مسئوالن مربوطه دانست 
و گفت: مشکالت جهان نما کامالً حل شده 
ولی متأسفانه مسائلی پیش آمده که در روند آن 

تأثیر گذاشته است. وی این مسأله را حل شده 
عنوان کرد و افزود: در تالش��یم طرح میدان 
عتیق را با تمام کارشناس��ی های الزم انجام 
دهی��م که در آینده به مش��کالت این چنینی 

برخورد نکنیم.
حاج رسولیها همچنین با اشاره به وضعیت 
نامناسب اقتصادی استان اظهار امیدواری کرد 
با وج��ود ظرفیت ه��ای موجود در اس��تان 
این مش��کل نیز رفع ش��ود و روند درآمدی 

شهروندان رو به بهبود برود.
حاج رس��ولیها با اش��اره به اتفاق میدان 
انقالب و ریزش قسمتی از خیابان، علت آن  
را فرس��وده بودن لوله ه��ای آب و فاضالب 
اس��تان دانست و گفت: ظرفیت مصرفی آب 
اس��تان 400 میلیون مترمکعب در سال است 
که 100 میلیون مترمکعب آن به دلیل فرسوده 
بودن لوله ه��ای مناطقی از اس��تان، به هدر 
می رود که متأس��فانه بودجه مورد نیاز برای 
تعویض لوله کشی های این مناطق در دست 
نیست و برای حل این مشکل می توان از هر 

انشعاب مبلغی گرفته شود تا به مرور بودجه 
مورد نیاز تأمین شود.

رئیس ش��ورای ش��هر در م��ورد مترو و 
مشکالت خرید واگن های این قطار شهری 
گفت: در حال رایزنی با کارخانه های چینی 
هستیم که از استانداردهای خوب و همسان 
با اس��تانداردهای اروپا برخوردار هستند. وی 
همچنی��ن از تهیه یک مناقصه ب��رای خرید 

واگن ها خبر داد.
به گفته حاج رسولیها ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان با بودج��ه 10 میلیاردی تخصیصی 
دولت در سال آینده تا 2 سال آینده نیز تکمیل 

نخواهد شد. 
وی از دولت خواست به استان اصفهان 
نگاه ویژه ای داشته باشد و خدمات بیشتری 
به این اس��تان ارائه ده��د. وی در پایان تعداد 
جلسات شورا در سال 88 را 56 جلسه عنوان 
کرد و افزود: در هر جلس��ه حدوداً 5 مصوبه 
به تصویب رس��یده که این نمایانگر پویایی 

مسئوالن شهر است.

استاندار اصفهان:
کارگروه های استان عملیاتی عمل می کنند

شهرکرد به استقبال نوروز می رود
تأکید یک مسئول بر فرهنگ سازي 

براي حراست از منابع طبیعي 

توسط گروه اعضای یونسکو صورت می گیرد؛
بررسی بناهای تاریخی و اصلی به منظور حفظ هویت فرهنگی اصفهان

معاون وزیر مسکن و شهرسازي:
طول عمر مفید ساختمان در ایران به 100 سال افزایش مي یابد
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نخستین کارگاه آموزش ایمني و آتش نشاني 
نفت در شهرکرد آغاز شد

     معصومه شهباز
جونکو تانیگوچی مسئول امور فرهنگی 
دفت��ر یونس��کو در ای��ران مأموری��ت گروه 
اعزامی یونسکو به اصفهان را پاسخگویی به 
پرس��ش های مطرح ش��ده در راستای عبور 
مت��رو و تأثیر آن بر می��راث اصفهان و ارتفاع 
برج جهان نما خوان��د و گفت: بازدید گروه 
اعزامی یونسکو از اصفهان به دعوت از دولت 
جمهوری اس��المی ایران و پیرو درخواست 
کمیته میراث فرهنگی در سال 2009 صورت 

گرفته است.
وی ارزیاب��ی وضعیت حفاظ��ت از آثار 
موجود در اصفهان و بررس��ی ارزش جهانی 
آنها، همچنین بررسی موضوع مترو و اثرات آن 
بر میراث فرهنگی اصفهان را از مأموریت های 
اصل��ی گ��روه اعزامی یونس��کو در اصفهان 
دانس��ت و اف��زود: برگزاری نشس��ت ها و 
جلسات با استانداری، فرمانداری، شهرداری، 
س��ازمان قطار شهری و متخصصان و فعاالن 

این حوزه از برنامه های گروه است.
نماین��ده یونس��کو بررس��ی و ارزیابی 
محدوده ه��ای تاریخ��ی اصفه��ان از جمله 
مسجد جامع، بازارها، پل های تاریخی، زاینده 
رود و قس��مت جنوبی چهارباغ برای افزوده 
شدن به لیست میراث جهانی را یکی دیگر از 
مأموریت های گروه اعزامی یونسکو در بازدید 
از اصفهان اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه 
در روزهای میانی مأموریت خود هستیم برای 
اعالم نتیجه قطعی بس��یار زودهنگام است و 
هنوز در حال ارزیابی اطالعات و دستیابی به 
حقایق هستیم. اضافه می شود این مرحله تا 6 

مارس، شنبه ادامه داشت.
از آن زم��ان گ��روه به تهران بازگش��ت 
تا جلس��ات رایزنی 7 مارس برای بررس��ی 
اطالعات جمع آوری ش��ده تش��کیل شود. 
البته قرار است اطالعات تکمیلی بعد از پایان 
مأموریت آنها در اصفهان در چند روز آینده در 

اختیار گروه قرار گیرد.

نماینده یونس��کو مدت زمان الزم برای 
ارائه گزارش گروه اعزامی یونس��کو را یک 
ماه اعالم ک��رد و در ادامه گفت: این گزارش 
برای کمیته میراث جهانی فرستاده خواهد شد 
تا در جلسه ای که 23 جوالی تا 3 اوت 2010 
میالدی در برزیل برگزار می ش��ود بررسی و 

درباره آن تصمیم گیری شود.
تانیگوچی تصریح ک��رد: کمیته میراث 
جهانی به س��ؤاالتی که قبالً مطرح شده بود 
و اینکه چه جوابهایی به آنها داده ش��ده است 

توجه می کند.
وی با اش��اره به ارائه گزارشهای مفصل 
در خصوص مترو از سوی مسئوالن این پروژه 
و همچنین انحراف مترو و عبور آن از قسمت 
جنوبی سی و سه پل، اضافه کرد: این مسئوالن 
اعالم کرده اند تاکنون به پایه و اساس این پل 
آسیبی وارد نشده و تونل مترو سی و سه پل را 
تحت تأثیر قرار نداده است. همچنین مسئول 
امور فرهنگی یونس��کو در ایران بیان داشت: 
نتیجه نهایی گروه در این خصوص بر اساس 
بررس��ی اطالعات داده شده از سوی مقامات 
مترو به دکتر ایواساکی متخصص بین المللی 
ایکوموس و همچنین مشاهدات و تشخیص 

وی خواهد بود.
وی گفت: به نظر می رسد نگرانی های 

ایجاد ش��ده بیشتر به دلیل اطالعات اشتباهی 
اس��ت که ارائه ش��ده و با توجه به اطالعات 
دریافتی ما در چند روز گذشته به نظر می رسد 

این موضوع به خوبی مدیریت خواهد شد.
تانیگوچی مش��کل اصلی عبور مترو از 
مح��ور چهارباغ را متوجه مدرس��ه چهارباغ 
دانس��ت و افزود: ای��ن موضوع نتیجه نهایی 
نیست و نتیجه نهایی یک ماه دیگر از طریق 

متخصصان ایکوموس ارائه خواهد شد.
وی با اش��اره به مشاهدات گروه اعزامی 
یونسکو در چند روز گذشته از روند تخریب 
برج جه��ان نما بی��ان داش��ت: در میدان 
نقش جهان کاهش ارتفاع از لحاظ بصری از 
طریق متخصصین گروه مشاهده شده و من 
مطمئن هستم این مشاهدات در گزارشی که 
قرار اس��ت به کمیته میراث جهانی ارائه شود 
منعکس می شود. نماینده یونسکو در پاسخ به 
زاینده رود در خصوص تناسب مترو در عبور 
از بافت تاریخی اصفهان گفت: س��عی گروه 
اعزامی از سوی یونسکو بر آن بوده تا جایی 
که ممکن است تمام بناهای اصلی و تاریخی 
اصفهان را به منظور حفظ هویت فرهنگی شهر 
تاریخی اصفهان و همچنین پتانسیل قرار گیری 
این آثار در مح��ور تاریخی و میراث جهانی 

بررسی کند.   

اصفهان

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

معاون وزیر و مدیرعامل س��ازمان مجری 
ساختمانها و تأسیسات دولتی وزارت مسکن 
و شهرسازی، از طرح استانداردسازی مصالح 
س��اختمانی خبر داد و گفت: طول عمر مفید 
س��اختمان در ایران به 100 سال خواهد رسید. 
محمدجعفر علیزاده در گفتگو ب��ا زاینده رود 
اف��زود: هم اکنون با افزایش توان مهندس��ی 
س��اختمان س��ازی در ایران طول عمر مفید 
ساختمان در حال افزایش است و این مدت مفید 
عمر ساختمان به سطح استانداردهای بین المللی 
می رسد. وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه 
ساخت و سازها تخصصی رونق خواهد گرفت 
و تالش این اس��ت که استانداردسازی در امر 
ساخت و ساز به صورت جدی پیگیری شود. 
علیزاده گفت: بهینه سازی، مقاوم سازی، مناسب 
سازی و استانداردس��ازی مصالح ساختمانی 
از برنامه ه��ای راهب��ردی وزارت مس��کن و 

شهرسازی در برنامه پنجم توسعه کشور است. 
مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات 
دولتی وزارت مس��کن و شهرس��ازی افزود: 
مس��کن مهر در برنامه پنجم و دولت دهم به 
صورت جدی به عنوان یکی از استراتژی های 
مهم دولت برای خانه دار شدن مردم است تا با 
حذف قیمت زمین و پرداخت تسهیالت بانکی 
بدون س��رمایه گذاری، روند ساخت و ساز و 
خانه دار شدن اقشار مردم تسریع شود که این 
یک امر بی س��ابقه در جمهوری اسالمی ایران 
است. مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و 
تأسیسات دولتی وزارت مسکن و شهرسازی، 
از بهره برداری از 40 بیمارس��تان در سال آینده 
نیز در سطح کشور خبر داد و گفت: برای بهره 
برداری از بیمارس��تانهایی که از سوی وزارت 
مسکن و شهرس��ازی احداث می ش��وند، از 
بهترین و بیشترین توان مهندسی ساختمان ایران 
بهره گرفته شده است. وی بیان کرد: اکنون 127 
بیمارستان در سطح استانها در دست ساخت 

است که با احداث آنها 13 هزار و 500 تخت به 
تخت بیمارستانی کشور اضافه می شود و برای 
ساخت این تعداد بیمارستان هزار و 950 میلیارد 
ریال اعتبار اختصاص یافته و مجلس شورای 
اسالمی نیز با اختصاص هزار و 200 میلیارد ریال 
اعتبار دیگر نیز موافقت کرده است. معاون وزیر 
مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری 
طرح ساختمانها و تأسیسات دولتی افزود: اکنون 
شش طرح عمومی و دولتی نظیر بیمارستان و 
درمانگاه از سوی سازمان مسکن و شهرسازی 
در چهارمحال و بختیاری در دست اجرا است. 
وی گفت: برای اجرای طرحهای عمرانی نظیر 
طرحهای بیمارستانی در دست ساخت سازمان 
مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 38 
میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که سال آینده 
این میزان اعتبار به 85 میلیارد ریال خواهد رسید. 
همچنین معاون وزیر مسکن و شهرسازی از 
پروژه های در دست ساخت سازمان مسکن و 

شهرسازی چهارمحال و بختیاری بازدید کرد.

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان
اهدای جوایز دومین جشنواره 

مشترکین خوش حساب همراه اول
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شهرستانها



دور نهای��ی بازدیده��ای نظارتی از تأسیس��ات 
گردشگری کشور از 25 اسفند آغاز و تا 13 فروردین ادامه 
خواهد داش��ت. به گ��زارش ف��ارس، محمدابراهیم 
الریجانی، قائم مقام ستاد دائمی تسهیالت سفرهای 
کش��ور در رابطه با انجام بازدیده��ای نظارتی طرح 
نوروزی 89 گفت: تدارک و اجرای 4 دوره نظارتی بر 
تأسیسات و مؤسسات گردشگری استان ها از مهمترین 
برنامه ه��ای طرح نوروزی س��تاد دائمی تس��هیالت 

سفرهای کشور است. 
وی ادامه داد: مرحله نخس��ت ای��ن بازدیدها از 
تاری��خ یک آذرماه ت��ا 15 دی ماه به م��دت 45 روز 
توسط 126 ناظر استانی با محوریت نظارت بر مراکز 
پذیرایی بین راهی آغاز شد که صدور اخطار و تذکر 

به واحدهای خاطی از نتایج آن بود. الریجانی افزود: 
دور دوم بازدیدها نیز از 15 دی تا پایان بهمن توسط 
30 ناظر از ستاد مرکزی با محوریت بررسی عملکرد 
و فعالیت های معاونت گردشگری استان ها در موضوع 
نوروز 89 انجام شد. به گفته این مقام مسئول، از تاریخ 
یک تا 25 اس��فند نیز نظارت مجدد از سوی ناظران 
استانی با هدف رس��یدگی به مهلت ها و اخطارهای 
صادره در جریان بازدیدهای پیش��ین از سوی ناظران 
اس��تانی انجام خواهد شد. الریجانی با اشاره به آغاز 
دور نهایی بازدیدهای نظارتی از تاریخ 25 اس��فندماه 
خاطر نشان کرد: این بازدیدها تا تاریخ 13 فروردین  از 
تمامی تأسیسات و مؤسسات گردشگری استان ها به ویژه 

واحدهای پذیرایی بین راهی انجام می شود.

    زاینده رود
مع��اون برنام��ه ریزی راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای کش��ور گفت: استان چهارمحال و بختیاری 
با کاهش 29 درصدی آمار تصادفات جاده ای منجر 
به فوت رتبه اول کشور را کسب کرده است.کامران رحیم 
اف« در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گفت: 
این اس��تان در زمینه حمل و نقل از دیدگاه ایمنی 
در 10 ماهه اول س��ال 88 نس��بت به 10 ماهه سال 
گذشته در آمار فوتی 29 درصد کاهش داشته است. 
وی این امر را ناشی از مدیریت صحیح اداره کل حمل 
و نق��ل و پایانه ها، پلیس راه و اداره کل راه و ترابری 
چهارمحال و بختیاری عنوان کرد. رحیم اف تصریح 
کرد: این اس��تان با جابه جایی دو میلیون تن کاال و 8 
میلیون مسافر سهم نیم درصدی کشور را در اختیار 

دارد. وی افزود: 
چهارمحال و بختیاری با پتانس��یل موجود درسال 
آینده باید با جابه جایی 10 میلیون تن کاال در جهت 

شکوفایی اقتصاد خود گام بردارد. 
وی بیان داشت: چهارمحال و بختیاری با وجود 
پنج هزار و 800 وسیله نقلیه سنگین دو درصد سهم 
کشور و در زمینه حمل و نقل مسافر سه درصد سهم 
کشور را دارد. وی خاطرنشان کرد: تاکنون521 دستگاه 
ناوگان این استان با اعتبار 17/5 میلیارد ریال نوسازی 
شده است و567 دستگاه نیز از محل تسهیالت لیزینگ 
نوس��ازی می شود. رحیم اف با اشاره به کاهش سن 

ناوگان از 17/85 به 17 س��ال گفت: تا پایان سال 90 
س��ن ناوگان کشور باید به 15 سال برسد که این کار 
با اعتبار10 هزار میلیارد تومان در سال آینده اجرا و با 
نوسازی ناوگان 230 میلیارد تومان درزمینه سوخت 

صرفه جویی می شود. 
وی با اشاره به دو هزار و300 نقطه حادثه خیز در 
کشور، سهم راه در بروز حوادث جاده ای را کمتر از 
30 درصد و مابقی را ناشی از عوامل انسانی دانست. 
معاون برنامه ریزی راهداری و حمل و نقل جاده ای 
افزود: س��ازمان راهداری معتقد است با رویکرد 
نرم افزاری، آموزش و اطالع رسانی می توان بدون 
هزینه و کار س��خت افزاری نقاط حادثه خیز سراسر 
کش��ور را مرتفع کرد. رحیم اف بیان داشت: در حال 
حاض��ر 200 دوربین ثابت در ش��بکه های ارتباطی 
کشور نصب اس��ت و در سال آینده یکهزار دوربین 
دیگر با مصوبه دول��ت و با اولویت آزادراه ها نصب 
می شود. وی تصریح کرد: یکصد دوربین نظارتی- 
تصویری که تصاویر را به مراکز کنترل استانها و ستاد 
کشوری می فرستد در سال جاری نصب می شود و 
در سال آینده نیز 300 دوربین دیگر از این نوع نصب 
خواهد ش��د. وی اظهار داشت: دوربینهای نظارتی- 
تصوی��ری در اداره کل راه و تراب��ری، حمل و نقل و 
پایانه ها و پلیس راه هر اس��تان نصب می شود تا در 
موقع ضرورت با برخورد قاطع با جرایم و تخلفات، از 

میزان آنها کاسته شود.

رئیس شورای اطالع رسانی استان اصفهان:

زاینده رود در بهار جاری می ماند
    ناهید شفیعی

بهار در حالی فرا می رس��د ک��ه »آب زاینده رود 
بس��ته نمی ش��ود«، »امکانات گردش��گری اس��تان 
پاسخگوی نیاز مس��افران خواهد بود« و »کارگران 
اصفهانی شب عید بدون حقوق و کار نمی مانند«.

در پاس��خ ب��ه نگرانی مردم از مش��کالت آخر 
س��ال رئیس شورای اطالع رس��انی استان اصفهان 
اطمین��ان داد آب زاینده رود در حال حاضر بس��ته 

نشده است. 
محمد مهدی اس��ماعیلی با اش��اره به تعریفی 
ک��ه از چگونگ��ی توزی��ع ذخایر س��د زاینده رود 
وج��ود دارد، گفت: نخس��تین اولوی��ت تأمین آب 
از این منبع، ش��رب مردم است، سپس آبرسانی به 
حوزه های صنعت و کشاورزی که صنعت مزیت مهم 
استان به شمار می آید و ادامه زندگی اهالی شرق به 

حوزه دیگر یعنی کشاورزی وابسته است. 
مع��اون سیاس��ی- امنیتی اس��تانداری اصفهان 
بخش عمده ای از سرنوشت زاینده رود را وابسته 
به بارش رحمت الهی دانست و گفت: موضوع این 
اس��ت که باید مطالبات مردم مش��خص باشد یعنی 
ابتدا آب شرب تأمین شود سپس برای صنایع زیاد 
و مادری که در اس��تان فعالیت می کنند و در کنار 
تأمین اشتغال آب و انرژی زیادی مصرف می کنند، 

برنامه ریزی کنیم.
او با تأیید اهمی��ت جاری بودن رودخانه برای 
ش��هروندان اصفهانی گفت: به عنوان یک شهروند 
معمولی خود ما هم وقتی از کنار رودخانه خش��ک 
رد می ش��ویم دچار ناراحتی می ش��ویم. به همین 
دلیل بود که در دور س��وم س��فر چند کار اساس��ی 
برای ادامه حیات زاینده رود انجام شد که از جمله 
تونل س��وم کوهرن��گ و مباحث دیگر ک��ه دنبال 

اجرایی شدن آنها هستیم.
تأکید استاندار تأمین آب کشاورزان است

معاون سیاسی- امنیتی استاندار اظهار امیدواری 
کرد: در حوزه تولید آب اصفهان به شرایطی برسد 
که زاینده رود در تمامی فصول سال، جاری بماند. 
وی گفت: در حوزه کشاورزی استاندار تأکید دارد 

باید آب کشت بهاره تأمین شود. 
اس��ماعیلی با اش��اره به رهاسازی آب با حجم 

باالیی از س��د زاینده رود برای تأمین آب کش��ت 
پاییزه گفت: در فصل بهار هم همین اتفاق می افتد 
ولی برای اینکه بگویم آب همیشه جاری می ماند 
همه چیز بس��تگی به دعای مردم و میزان بارش ها 

دارد.
امسال میزبان گردشگران زیادی خواهیم بود

رئیس شورای اطالع رسانی استان همچنین از 
تشکیل ستاد استانی تس��هیالت سفرهای نوروزی 
در اصفه��ان خب��ر داد و گف��ت: فعالیت های این 
ستاد از پارسال در حوزه معاونت عمرانی استاندار 
انجام می ش��ود اما همه دستگاههای اصفهان شامل 
ش��هرداری، میراث فرهنگی و نهادهای خدماتی در 
ستاد عضو هستند، جلسات مرتب تشکیل می شود 
و بودجه مس��تقل به این موض��وع اختصاص داده 

شده است.
وی پیش بینی کرد امس��ال از سالهایی خواهد 
بود که میزبان هموطنان زیادی از سراس��ر کش��ور 
خواهیم بود که در تعطیالت نوروز به اصفهان سفر 
می کنند. اس��ماعیلی گفت: امکانات گردش��گری 

استان پاسخگوی نیاز مسافران خواهد بود. 
در حوزه فرهنگی نیز فعالیت های زیادی شده 
که از بستر گردشگری اصفهان برای رونق فرهنگی 

استان استفاده شود.
ــادابی و نشاط در  ــتقبال از بهار با ایجاد ش اس

جامعه
از س��وی دیگ��ر دکت��ر اس��ماعیلی می گوید: 
سیاس��تی که دولت به صورت جدی دنبال می کند 
ایجاد فضای شادابی و نشاط اجتماعی است به همین 
دلیل از یکی دو ماه قبل استاندار اصفهان نیز تأکید 
کرد: اس��تقبال خوبی از بهار و تحول طبیعت داشته 

باشیم. 
وی از پیش بینی برنامه های فرهنگی خوب و 
پرنشاط برای اس��تقبال از بهار در استان خبر داد و 
گفت: تفاهمنامه های اجرای این برنامه ها نیز آماده 
هستند و ایجاد کاروان های شادی و نمایشگاه های 

فرهنگی به صورت جدی در دستور کار است.
مشکل کتاب دوستان حل شد

همچنین رئیس ش��ورای اطالع رس��انی استان 
با اش��اره به تالش اس��تانداری برای حل مش��کل 

برگزاری نمایش��گاه س��االنه کتاب گفت: اداره کل 
ارشاد استان بودجه برگزاری نمایشگاه را نمی توانست 
تقبل کند، از طرفی هزینه نمایش��گاههای دو س��ه 
س��ال قبل را بدهکار بود به همین دلیل ما وارد کار 

شده و موضوع را حل کردیم. 
وی که معتقد اس��ت عالوه بر نمایشگاه کتاب 
فضاهای مفرح دیگری در اصفهان پیش بینی شده، 
گفت: برای ادامه تجربه پرنشاط و فرهنگی جشنواره 
فیلم فجر، اس��تانداری هزینه ه��ای برگزاری آن را 
تقبل کرد، به این ترتیب انتظار داریم شهروندان از 
فضای کافی برای تفریحات س��الم و شادی آفرین 

برخوردار شوند. 
ــرای  ب ــتری  بیش ــای  مکان ه ــهرداری  ش

چهارشنبه سوری آماده کند
دکتر اسماعیلی مراسم چهارشنبه سوری را نیز 
موجب فراهم ش��دن فضایی با نشاط برای جوانان 
خوان��د و گفت: ش��هرداری مکلف ش��ده امس��ال 
مکان های بیشتری برای اجرای این مناسبت آماده 

کند و در اختیار حوزه امنیتی قرار دهد.
به گفته او پیش بینی مس��ئوالن این اس��ت که 
کس��انی که می خواهند در فضایی پرنشاط و سالم 
باشند و مراسم معمول چهارشنبه آخر سال را انجام 

دهند از ایمنی و امنیت برخوردار باشند.
کمک به کارخانه های بحران زده

معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس شورای 
اطالع رس��انی اس��تان اصفهان درباره دغدغه های 
کارگ��ران از بی��کاری یا ضایع ش��دن حقوق آخر 
سالش��ان نیز گفت: کمیسیون کارگری استان مرتب 
تشکیل جلس��ه می دهد. عالوه بر این نهاد، هیأت 
منتخ��ب دولت نیز اختیاراتی به اصفهان داده که به 
مش��کالت کارخانه های بح��ران زده و باالی 50 

کارگر رسیدگی کند.
وی ب��ا اش��اره به م��رور تم��ام کارخانجات و 
واحدهای تولیدی بحران زده در استانداری گفت: 
برای این واحدها تس��هیالت خوبی قائل شدیم تا 
در مرحل��ه اول مش��کالت کارگ��ری از قبیل عدم 

پرداخت حقوق و عیدی آخر سال حل شود.
اسماعیلی افزود: در این حوزه مشکالتی وجود 
دارد که مربوط به مس��ائل جهانی و رکود اقتصادی 
می ش��ود، دس��ته ای از بحران ها ه��م مربوط به 

صنایع خاصی مانند نساجی ها است. 
ب��ا این هم��ه می ت��وان اعالم کرد ش��ب عید 
کارگ��ران دچ��ار بی��کاری و ضایع ش��دن حقوق 

نخواهند شد.

ب��ه کارگی��ری ش��یوه های جدی��د بازاریابی و 
تبلیغ��ات، ش��یوه هایی را ک��ه زمان��ی کارآمدترین 

روش ها به نظر می آمدند، منسوخ کرده اند. 
در ای��ن میان، آنچه بیش از همه موجب نگرانی 
اس��ت، به کارگیری این شیوه ها در تهیه آگهی های 
تجاری برای کودکان اس��ت که از توانایی شناختی 
الزم ب��رای فه��م ماهیت ای��ن آگهی ه��ا برخوردار 
نیس��تند و الجرم بیش��ترین میزان تأثیرپذیری را از 

آنها خواهند داشت. 
پرسش این است که آیا به راستی، به کارگیری 
هر روش��ی برای کسب سود بیش��تر مجاز است یا 
باید مقرراتی س��خت گیرانه در زمینه تهیه آگهی ها، 
ب��ه خصوص در محی��ط مجازی که هی��چ کنترلی 
ب��ر آنها وجود ن��دارد، اعمال ک��رد؟ نزدیک به 40 
س��ال از زمان��ی ک��ه آزمایش معروف »پپس��ی« در 
برابر »کوکاکوال« نتایج��ی عجیب را به دنبال آورد، 
می گذرد. در آزمایش��ی با چشم های بسته، نیمی از 
آزمایش شدگان، پپسی را بر کوکاکوال ترجیح دادند. 
اما وقت��ی فهمیدند چه چیزی را می خوردند، س��ه 

چهارم آنها کوکاکوال را بیشتر پسندیدند. 
ای��ن آزمایش، دیگر در تاری��خ بازاریابی جایی 
ندارد؛ اکنون بسیاری از مارک های قدرتمند جهانی 
می توانن��د منطق انتخاب های م��ا را نادیده بگیرند. 
ای��ن آزمای��ش برخ��وردار از فناوری پایی��ن، این 
تفکر مت��داول را تأیید کرد که ش��عارهای تبلیغاتی 
هوش��مندانه و ادعاهای مطالبه گر محصوالت، ما را 
تحریک می کنند که باور کنیم، فالن مارک از بهمان 
مارک بهتر اس��ت و آن را پروسه ای آگاهانه بدانیم. 
ولی ه��م اکن��ون در مکان هایی نظیر »آزمایش��گاه 
تصویرسازی عصبی انسانی« در هیوستون، ابزارهای 
جدید و پیچیده ای برای نش��ان دادن چیزی به کلی 
متفاوت، مورد اس��تفاده قرار می گیرد. یک اس��کنر 
 )MRI( تصویرساز واکنش��ی مغناطیسی کارکردی
را ببینید، وس��یله ای بسیار بزرگ به ارزش میلیون ها 
پوند که تغییرات رخ داده در جریان خون و س��طح 
اکس��یژن آن را اندازه گیری می کند. این دستگاه به 
م��ا امکان می دهد تا ببینیم چه مناطقی از مغز در هر 
زم��ان خاص، فعالیت می کنند. اگر این دس��تگاه را 
به کس��ی متصل کنید که در حال تماشای تلویزیون 
اس��ت، می توانی��د تش��خیص دهی��د ک��ه چگونه 
تحری��کات بازاریابی بر عواط��ف آگاه و نیمه آگاه 
و امی��ال و تداعی ه��ای ذهنی او تأثی��ر می گذارند. 
ــوش آمدید!  ــی عصبی خ ــای بازاریاب ــه دنی ب
ب��ا روی آوردن صنع��ت بازاریاب��ی ب��ه چنین 
فناوری ه��ای نوینی، باید این س��ؤال را مطرح کنیم 
که قواعد این بازی مخصوصاً در مورد کودکانمان، 
چه باید باش��د. ام��روزه، مق��ررات مبتنی بر چیزی 
هستند که کارشناسان آن را مدل تحریک بازاریابی 
می نامن��د. در چنی��ن چارچوبی، اس��تفاده از جمله 
»آدام��س میوه ای ی��ادت نره مامان!« ممنوع اس��ت 
چ��را که این جمله تالش دارد، بچه های کوچک تر 
را تحری��ک کند تا موی دماغ والدینش��ان ش��وند. 
ول��ی این مدل در حال تغییر ش��کل اس��ت. ما 
اکنون می دانیم که آگهی هایی که هیچ پیام روش��نی 
ندارن��د، بیش��ترین تأثیر را بر ک��ودکان می گذارند. 
»کادبری« ادعا می کند این ش��رکت ب��رای کودکان 
تبلیغات نمی کند، چون به پیام هایی که مخاطب آن 

مستقیماً کودکان باشد، نمی پردازد. 
با این حال، در آگهی جشن گرفتن گوریل طبل زن، 
رنگ های مخصوص این ش��رکت ظاهر می شوند و 
مردی که در پوشش یک گوریل فرو رفته، به شدت 

نزد کودکان محبوب شده است. 
ای��ن ک��ودکان را به یک اس��کنر MRI متصل 
کنی��د تا دقیق��اً ببینید که چگونه تمای��الت آنها، از 

راه هایی کاماًل خارج از کنترل شناختی آنها تحریک 
می شود. برخی از فعاالن این حوزه، پیشتر خواستار 
ممنوعیت بازاریابی عصبی ش��ده اند، ب��ا این ادعا 

که این روش می تواند بر ذهن اس��تیال یابد و از آن 
برای اهداف تجاری بهره برداری کند. این فراخوان، 
بازتاب هراس هایی است که از تبلیغات پنهان وجود 
دارد و منجر به این شد که این روش در سال 1958 
در ایاالت متحده و بعدها در س��ایر کش��ورها نظیر 

انگلیس ممنوع اعالم شود. 
این اصطالح )بازاریابی عصبی( از نظر لغوی به 
معنای زیر آس��تانه آگاهی است و این عدم توانایی 

کنت��رل آگاهی ب��ود که این عم��ل را غیرقابل قبول 
می س��اخت. اما هر روز این موضوع بیش��تر روشن 
می شود که بسیاری از تکنیک های بازاریابی امروزی، 

با اس��تفاده از تحریکاتی که می توان دید، ش��نید یا 
بویید، می توانند بر مغز کودکان تأثیر بگذارند. 

تحریکاتی که ورای کنت��رل آگاهی قرار دارند. 
ش��امپویی را که در کودک��ی اس��تفاده می کردید، 

در نظر بگیرید. 

مق��دار کمی از بوی آن می تواند ش��ما را س��ال ها 
به عقب، ب��ه دوران کودکی تان ی��ا دوران کودکی 
فرزندت��ان بازگردان��د. ب��وی این محص��ول، آن را 
به حافظه ش��ما پیوند می ده��د و این تداعی باعث 
می شود که ش��ما لبخندی بر لب بیاورید. در برخی 
موارد، این تداعی ها به س��ادگی با دیدن یا ش��نیدن 
نام یک مارک جرقه می زند. فقط زمانی که آزمایش 
ش��وندگان می دانس��تند در حال خوردن کوکاکوال 
هستند، عواطف نشان می دادند و مناطق تحت تأثیر 
مغز )هیپوکامپوس و کورتکس غشای پیش قدامی( 

آنها تحریک می شد. 
این سرنخ هایی که انسان را به آن مارک می رسانند 
عمل تحریک را انجام می دهند، نه اطالعات علمی 
مرب��وط ب��ه یک محص��ول. اما چرا ای��ن مقوله در 
ارتباط با ک��ودکان اهمیت پی��دا می کند؟ مطالعات 
نش��ان می دهند که کودکان در سنین پیش دبستانی، 
شروع به تش��خیص فرمت های تبلیغاتی تلویزیونی 
می کنن��د؛ در س��نین دبس��تان، آنها نی��ت تحریکی 
آگهی ه��ا را درک می کنن��د و در دوران راهنمایی، 
به س��طحی از ش��ک و ناب��اوری دس��ت می یابند. 
احتم��االً ب��ه همی��ن دلیل اس��ت ک��ه »انجمن 
کودکان« در فوریه س��ال 2009 خواستار ممنوعیت 
کلیه آگهی های تجاری برای کودکان زیر 12 س��ال 
ش��د. اما بازاریابی عصبی نش��ان می دهد که آگاهی 
از نی��ت تحریک��ی، انس��ان را در براب��ر آگهی ه��ا 

نفوذ ناپذیر نمی کند. 
در واقع، پژوهش های اخیر حاکی از آن هستند 
که کودکان بزرگتر )با قابلیت های ش��ناختی تکامل 
یافته تر و در واقع، تجربه مصرف بیش��تر( درست 
به همان اندازه محتمل است تحت تأثیر آگهی های 
تجاری قرار بگیرند که کودکان کوچکتر؛ اگر نگوییم 

که در مورد نوجوانان نیز همین طور است. 
اهمیت وضع اصول عصبی ش��ناختی بازاریابی 
برای کودکان، به خصوص زمانی بیشتر می شود که 
ما جهان بازاریابی دیجیتال را مد نظر قرار دهیم. در 
این حوزه، کودکان در معرض پخش آگهی های 30 
ثانیه ای که قوانینی کاماًل روشن دارند، قرار نمی گیرند، 
بلکه با فضایی جذاب و تعاملی درگیر می شوند که 
در آن، در معرض تبلیغات قرار گرفتن، هم نامحدود 
اس��ت و هم معم��والً از محتوا قابل تمیز نیس��ت. 
تحقیق��ات م��ا نش��ان می ده��د ک��ه ح��دود 
س��ه چه��ارم آگهی ه��ای اینترنتی در س��ایت های 
کودکان، با سرگرمی و بازی عجین شده اند؛ به جای 
اینکه در قس��مت جداگانه ای از صفحه قرار گرفته 

باشد و عنوانی مجزا داشته باشد. 
ای��ن »آگه��ی بازی« ها و تکنیک های��ی مثل جایابی 
ب��ازی ک��ردن  بازاریاب��ی مج��ازی و   محص��ول، 
اسپانسری، همگی به روشنی روی عواطف کودکان 
تأثیر می گذارند. مش��خصه قدرت تمیز ما به عنوان 

انسان، به معنای خودآگاه بودن ماست. 
اما علم عصب شناس��ی شروع به توضیح و تضعیف 
این مش��خصه کرده و به ما این بینش را بخش��یده 
اس��ت که ما چگونه و چرا به روشی خاص تعامل 

می کنیم. 
درست است که این دانش جدید باید در اختیار 
ش��رکت هایی قرار گیرد که می خواهند با ابتکارات 
خ��ود، بهتر به ما خدمت کنند اما این نکته نیز دیگر 
کم اهمیت نیس��ت - به ویژه زمانی که پای کودکان 
به میان می آید - که ما باید راه های س��وء استفاده از 
این ابزار قدرتمند را شناسایی و از به کار بستن آنها 

جلوگیری کنیم.

سر خط
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افقی:
1- حمایت و پش��تیبانی کردن- برادری و 

    برابری
2- س��رخود- تابلوی بازدارن��ده- ناس- 

پرگفتن
3- شادمانی- مانند- باالی زانو

4- ش��ریک- حاض��ر و مهی��ا- نفی��س و 
    فانتزی

5- سرود- استان- مرکز گیالن
6- خاطر- مهریه حضرت زهرا)س(- مادر 

    عرب- صف و رده- چای خارجی
7- خوردنی محنت زا- اخوی- جارچی

8- ع��دد منف��ی- صبحانه نخ��ورده- ماده 
    نیست

9- تیم فوتبال فرانس��ه- همبازی لورل در 
    سینما- شهر رازی

10- همس��ر زن- نفس خسته- خط کش 
      خارج��ی- کش��نده بی ص��دا- برهنه 

      و لخت
11- پ��وچ و صفر- روس��تا- چهار دندان 

      نیش شما
12- برنج فروش- مالیات- فرمان مغولی

13- شیرینی س��وغات کرمانشاه- این نه- 
      آسان تهرانی ها

14- نیمه اتمی- زردک- پوشینه- آش
15- پاس��پورت و ویزا- س��ریالی با بازی 
      پرویز فالحی پور، ش��اهرخ استخری، 

      سحر قریشی و فریبا کوثری.
عمودی:

1- خارپشت- رئیس بلدیه
2- عشیره- مسلک- کشمش پیر- درون

3- پادگان و ساخلو- رمق- رخنه

4- آب آسمانی- سود- پارسا و عابد
5- هی��وال و غول- س��گ مری��ض- گیاه 

    طبی- یار دائمی برزن
6- نام دیگر سوره بنی اسرائیل- مؤسس- 

    کافی- دست عرب
7- ع��ود- باعث زیبایی رو- بله چخوف- 

    یغما و چپاول
8- لقب حضرت امام حسین)ع(

9- همیشه- خم- پول ژاپن- فرمان
10- تلخ- حرف بی��داری- ماه خارجی- 

      کوبنده مطبخ
11- تن ش��وی گیاهی- قط��ار و فیلم امیر 

      قویدل- گرما- محل پرتاب موشک
12- آرزوها- آدمکش و قاتل- شنونده

13- ظلم��ت ش��کن- گوه��ر- هوی��دا و 
      آشکار

14- ن��ه من نه ت��و- ورزش جهان پهلوان 
      تختی- کله پز- حرف همراهی

15- ش��عبده بازی- نوعی اعدام و تابلوی 
      فرانسیس گویا.
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  از 25 اسفند انجام مي شود
آغاز دور نهایي بازدیدهاي نظارتي ستاد 

تسهیالت سفر از تأسیسات گردشگري

چهارمحال و بختیاري رتبه اول کشور را 
در کاهش تصادفات منجر به فوت دارد
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جامعه



جاده خاکی

  سپیده نصر اصفهانی
همه بهم می گفتن کار درستی نیست، 
بیش��تر فکر کن. می گفتن توی این دوره 
زمونه آدم نباید به دو تا چشماش��م اعتماد 
کن��ه ولی من ک��ه صفای رفاق��ت جلوی 
چش��مام رو گرفته بود به حرف هیچ کس 
توجه نک��ردم و بهش اعتماد ک��ردم... اینا 
حرفای مسعود 35 س��اله اس که در ادامه 
صحبتهاش بزرگترین اش��تباه زندگیش رو 
اینطور به تصویر می کش��ه: اون موقع ها 
خیلی جوون بودم و خ��ب طبیعتًا جاهل! 
داش��تم زندگیمو می ک��ردم. کارم به موقع 
بود و حقوقم هم سروقت. نمی دونم چی 
شد که به حرف دوستم گوش کردم و تمام 
پ��س اندازم رو که یه مقدار خیلی ناچیزی 
هم می ش��د از بان��ک درآوردم و دادم به 
دوس��تم تا باه��اش کار کن��ه و حالل وار 
سودش رو بین هر دومون تقسیم کنه. تازه 
ازدواج ک��رده بودم و ی��ه بچه کوچک هم 
داش��تم. واسه همین خیلی به اون پول نیاز 
داش��تم، اما دوراندیشی خانوم باعث شده 
بود که تمام درآمدم رو طی یکی دو س��ال 
بع��د از ازدواج پس انداز کن��م تا باالخره 
بتونیم واس��ه خودمون خون��ه بخریم. اما 
دریغ... وقتی دوس��تم بهم پیشنهاد کار داد 

با وجود مخالفت های فوق العاده خانومم، 
قبول کردم و جالبتر اینکه در قبال پولی که 
دادم هیچ مدرک و سندی نگرفتم که ثابت 
کنه من یه مبلغی پول پیش دوس��تم دارم. 
از موقع��ی که اون مبلغ رو بهش دادم فقط 
چهار ماه گذشته بود که طبق روال گذشته 
رفتم تا س��ود پولم رو بگیرم که گفت این 
ماه کارمون س��ودی نداشته. قبول کردم و 
رفت تا ماه بعد که دوباره همین جواب رو 
شنیدم و ماه سوم بود که گفت: اصاًل سود 
کدوم پول رو تو از من می خوای؟ تعجب 
ک��ردم و فکر کردم داره ش��وخی می کنه. 
ولی اون جدی می گفت و جدیت حرفش 
هم اونقدر بود که من شکایت کردم و کار 
به دادگاه کشید و دوستم توی دادگاه قسم 
خورد ک��ه هیچ پولی از م��ن نگرفته و از 
ادعایی که می کنم خبر نداره... من موندم 
و زن و بچه کوچیکم بدون هیچ پس انداز 
و پشتوانه، ولی خدا کمک کرد و خواست 
پیش��رفت کنم تا به اینجا رس��یدم. اما این 
ماج��را برام یه درس بزرگ داش��ت که در 
سراسر زندگی از یادم نمی ره، اونم اینکه: 
هیچوقت به کس��ی بیش از اندازه اطمینان 
نکنم، حتی دوس��تی که سر یه سفره با هم 

نون و نمک خوردیم.

شهرنش��ینی آنق��در به م��ا نقش های 
متعدد داده اس��ت که گاه��ی در آنها گم 
می ش��ویم بدون آنکه بفهمیم تا چه اندازه 
سردرگم مانده ایم. کافی است همین حاال 
نقش های خودمان را م��رور کنیم! با یک 
حس��اب سرانگش��تی می توان تم��ام این 
نقش ه��ا را در خود دید؛ »دختر پدر مادر 
هستیم، همس��ریم، مادر این بچه، خواهر 
آن یکی و دس��ت آخر کارمند، منشی و... 
هم هستیم.« لباس هرکدام از این نقش ها 
را که بپوش��یم یک آدم خاص می ش��ویم 
ب��ا یک نقاب تازه، آن وق��ت از واژه های 
گفت��اری گرفته تا تن صدا و تیپ رفتاری 
ما متفاوت می شود. اما این تغییر و تحول 
آنقدر با سرعت و ناخودآگاه اتفاق می افتد 
که کمتر متوجه فش��ار روانی ناشی از این 
سازگاری با موقعیت تازه می شویم اما این 
تع��دد نقش ها و به دنب��ال آن تعارض را 
در میان جامعه روستایی یا جامعه شهری 
که هنوز مدرن نشده، کمتر می بینیم. حاال 
آنقدر به این تع��ارض نقش ها در جامعه 
صنعت��ی خو کرده ای��م که کمت��ر متوجه 
فریاد های م��ان می��ان برق��راری تعادل در 
نقش ها می ش��ویم. ب��ه خانه می رس��یم، 
می خواهی��م نقش م��ادری بگیریم. هنوز 
س��ردرگم هس��تیم که س��ر بچه ها هوار 
می کش��یم تا آرام تر بازی کنند. حتماً شما 
هم مادربزرگی دارید که بیش��تر از ش��ما 
حوصله قص��ه گفتن برای بچه ها را دارد، 
وقتی ش��ما داد می زنی��د و صدایتان توی 
چهار کنج خان��ه می پیچد، اخم می کند و 
می گوید: »اعصاب نداری ها مادر جان!« 
دکت��ر  مقدم تعارض در نقش های یک زن 
روس��تایی را کمتر از همنوع ش��هری  او 
می داند، زن کش��اورز روس��تایی از همان 
بچگ��ی تکلیف خ��ودش را ب��ا نقش ها 
مشخص کرده است، دختربچه روستایی 
قد می کش��د و نگاهش گ��ره می خورد به 
چله قالی، می داند وقتی بزرگ ش��د و به 
قد مادر رسید او هم می آید، می نشیند پای 
همین دار و یک روز زمزمه می کند: »یک 
گره آبی، سه گره سفید، یک گره آبی،...« 
اما زن شهرنشین تعارض های بیشتری در 
3 نقش زنانه خود می یابد. خیلی وقت ها، 
زن شهرنشین شغل و حرفه ای را انتخاب 
می کن��د که ب��ا میل و عالقه اش س��ازگار 
نیس��ت. همین حاال چن��د نفر از ما همان 
جایی ایس��تاده ایم که دلم��ان می خواهد 
باش��یم؟ هزینه هنگفت زندگی شهری و 
رقابت باال برای در اختیار گرفتن ش��غل 
ای��ن فرصت را از ما زن های شهرنش��ین 
می گیرد که سر صبر برویم، برای خودمان 
یک شغل، مناسب با عالقه و توان انتخاب 
کنیم، هر ش��غلی ک��ه حق��وق و مزایای 
بیشتری داشته باش��د، به محل زندگی ما 
نزدیک تر باش��د و خیل��ی از فاکتورهای 
دیگر را داش��ته باش��د م��ا را جذب خود 

می کند، ی��ا بگذارید صادقانه تر بگویم هر جا 
ک��ه به م��ا کار بدهن��د ج��ذب همان جا 
می شویم، یا در هر رش��ته دانشگاهی که 
قب��ول ش��ویم هم��ان را می خوانیم! حاال 
اینک��ه این کار تازه ما و رش��ته تحصیلی 
می تواند ما را س��ر ش��وق آورد یا نه؟ آیا 
می توانیم در بعضی موارد شغل مردانه مان 
را ب��ا ظرافت های زنانه س��ازگار کنیم یا 
ن��ه، بمان��د! همه این پرس��ش ها و خیلی 
س��ؤال های دیگر جامعه شناسان را مجبور 
کرده تا بگویند: »زنان شهرنشین بیشتر از 
مردان و حتی زنان روستایی دچار تعارض 
و تداخ��ل در نق��ش می ش��وند.« هر چند
ک��ه زن روس��تایی ه��م دچار تع��دد در 
نقش اس��ت، با این تفاوت که او می داند 
وقتی بزرگ ش��د قرار اس��ت مثل مادر و 
مادربزرگش یک کش��اورز شود یا اینکه 
بنش��یند پای دار قالی، آن وقت دست کم 
او در ای��ن تعارض نقش دچ��ار تداخل 
نقش ها نمی شود. اما زندگی مدرن شهری 
وقتی زن ها را دچ��ار تعارض می کند آن 
وقت آنها خس��ته و کالف��ه از روزمرگی 
می ش��وند، بچه ها سرشان می رود تو الک 
خودش��ان و روابط خانوادگی موزاییکی 
می ش��ود، بعد هر کس خودش را با یک 
ش��بکه تلویزیون��ی، روزنامه یا آش��پزی 
س��رگرم می کند، آن وق��ت یک عدد 12 
تا 14 میلیون را نش��ان م��ا می دهند و ما 
نگران می شویم که نکند روزی ما هم بین 
این جمعیت��ی که بیماری روانی دارند راه 
پیدا کنیم. نگرانی ما بیش��تر می شود وقتی 
بدانی��م درصد قابل توجه��ی از این افراد 
زن ها هس��تند، اما ما زن ها بیشتر از آنکه 
نگران افتادن خودم��ان بین این جمعیت 
میلیونی باشیم دلواپس بچه هایی می شویم 
که ح��دود 57 درصد از م��ادران آنها در 
س��ال 2000 شاغل بوده اند و خطر افتادن 
آنها میان این جمعیت میلیونی بیش��تر از 
زنان خانه دار و روس��تایی است. اما شما 
همسران و آقایان رئیس بهتر است چندان 
نگ��ران این تض��اد در نقش های مختلف 
خانم ها نباش��ید، قبل از اینکه بخواهید با 
این دستاویز مسئولیت های اجتماعی آنها 
را کمرنگ کنید، این جماعت زنانه خودش 
فکری به ح��ال این تعارض ه��ا می کند! 
هر چند ک��ه به اعتقاد دکت��ر  مقدم ظاهر 
شدن نقش های سه گانه )همسری، مادری 
و شغلی( و برقراری تعادل میان تعارض 
در نقش های مختلف می تواند فش��ارهای 
روحی و روانی بس��یاری بر زنان تحمیل 
کند. ام��ا یکی از عمیق تری��ن پدیده های 
اجتماعی لیبرالیسم بعد از دهه60 تغییر در 
نقش زنان بوده است. هر چند ترکش این 
مدرنیته و پدیده  اجتماعی لیبرالیسم، مردان 
را هم از این تغییرات در امان نگذاش��ته، 
ام��ا مطالعات چالش های عمیق تری را در 
نقش های همسری و ترتیبات تقسیم کار 

در منزل و... در زنان نش��ان داده اس��ت. 
جامع��ه صنعتی زن ه��ا را می برد و از آنها 
دبیر، کارمند یا کارگر کارخانه می س��ازد. 
حتی گاهی آنقدر آنها را جس��ور می کند 
که می ش��وند راننده اتوبوس و مس��افران 
مس��یر تهران مش��هد را جابه جا می کنند. 
همه این س��وغات های زندگی مدرن در 
زن ها نقش های متفاوتی مانند مادر کارگر، 
مادر مج��ری، یا ابر مادر ایج��اد می کند.
در حالی که جامعه صنعتی تغییرات بسیار 
کمتری در نقش های پدرها ایجاد می کند. 
وقتی جامعه صنعت��ی، مرد ها را به درآمد 
همسران وابسته می کند و نیازهای خانواده 
را تا آنجا گس��ترش می دهد که دیگر تنها 
مرد خانه نمی تواند نان آور باشد، آن وقت 
زن های شاغل مجبور می شوند حدود 82 
ساعت در هفته کار کنند در حالی که اگر 
قرار باش��د تنها زن خانه باشند، حتی اگر 
تمام صبح تا ش��ب با یک تکه دس��تمال 
افتاده باش��ند به جان در و دیوار خانه آن 
وقت تنها حدود 60 س��اعت در هفته کار 
کرده اند که البته باز هم در مقایسه با آقایان 
حدود 20 ساعت بیش��تر کار کرده اند، ما 
قول داده ایم نگاهمان فمینیس��تی نباش��د 
که البته نیس��ت، اما مجبوریم این آمار را 
بدهیم که شما آقایان تنها حدود 40 تا 50 
س��اعت در هفته کار می کنید. اما زن های 
جامعه ش��هری برای آنک��ه بتوانند با این 
تعارض ه��ا کن��ار بیایند، برای خودش��ان 
راهکارهای��ی خلق کرده ان��د، آنها به این 
نتیجه رس��یده اند که می ش��ود نقش های 
م��ادری و خانه داری را ب��ه صورت تمام 
وق��ت انجام نداد، کمی صبور باش��ید! ما 
اصاًل نمی خواهیم بگوییم مشکلی نیست. 
بگذاری��د روی اس��باب خانه یک وجب 
غبار بنش��یند، حاال که شهر نشین شده اید 
و ادع��ای مدرن ب��ودن می کنید، بی خیال 
قورمه س��بزی و کوفت��ه تبری��زی ش��وید 
و پاتوق تان بش��ود مغازه فس��ت فود سر 
خیابان. نگران نباش��ید! زنانگی زن ها سر 
جایش است! اما حاال به تجربه آموخته اند 
که می توان وظایف و مسئولیت های خود 
را به نگاه س��نتی ندید، می شود بعضی از 
مسئولیت های خانه را به عهده همسران یا 
فرزندان انداخت. می توان مادر کاملی بود 
ام��ا تمام امور منزل را یک تنه انجام نداد. 
هر چن��د دکتر مقدم خ��ودش هیچ وقت 
دست به سیاه و سفید خانه نزده، اما معتقد 
است در شهر های بزرگ صنعتی ایران این 
تغیی��ر نگرش و همراه��ی مردها با زن ها 
موجب شده است بخش قابل توجهی از 
فشار روانی که بر دوش زنان است کاهش 
پیدا کند و آ نها بتوانند تعادل بیش��تری در 
می��ان نقش های متضاد خ��ود ایجاد کنند، 
کمتر کالفه شوند و فشار روحی و روانی 
ناشی از این تعارض نقش های سه گانه را

کنترل کنند. 

   مرضیه سبزعلیان 
قبل  می ش��ود،  صب��ح 
از هم��ه بی��دار می ش��وی، 
چشم هایت هنوز پف دارد، 
خمیازه می کش��ی، تا توی 
آش��پزخانه گیج می خوری، 
شیر آب را باز می کنی توی 
کتری، ظ��رف ناهار مرد را 
پر از پلوی دیشب می کنی، 
عطر چای تازه دم توی خانه 
می توانی  ح��اال  می پیچید، 
بروی بچه ها و بابای شان را 
بیدار کنی! س��اعت از 6 که 
بگذرد آنها بیدار می شوند، 
یکی یکی می آیند، می نشینند 
سر سفره صبحانه، لیوان ها 
را پر از چای می کنی، چند 

لقمه کوچک هم می گی��ری و می گذاری 
دم دس��ت دختربچه 5 س��اله ای که مدام 
نق می زند و بین گریه خمیازه می کش��د.
الزم نیس��ت تا لقمه آخر کن��ار دختربچه 
و باق��ی اعضای خان��واده بمانی، مدت ها 
اس��ت که دیگر کس��ی بهانه بودنت را تا 
وقت جمع شدن بساط صبحانه نمی گیرد. 
یک لقمه بزرگ ن��ان و پنیر بر می داری و 
می روی، باید پیراه��ن بابای بچه ها را اتو 
کنی، دیکته پسر بزرگترت را هم تصحیح 
نکرده ای، حاال بعد از تمام این سال ها آنها 
فهمیده ان��د که تو باید ب��ه باقی کارهایت 
هم برس��ی. ناهار پسرت را آماده می کنی، 
حتی کاس��ه کوچکی را ماست می کنی و 
می گذاری توی یخچال، بعد از آشپزخانه 
می دوی ت��وی اتاق، به 4 کنج خانه س��ر 
می زنی، یا همان طور که س��رت توی کمد 
لباس ها اس��ت، کلی جمل��ه تکراری مثل 
هر روز هوار می کنی روی س��ر بچه ها یا 
بابای آنها؛ »پس��رم ظهر که از راه رسیدی 
دس��ت هایت را بش��ور، با احتیاط غذا را 
داغ کن، مش��ق هایت را هم بنویس تا من 
برگردم« ام��ا دخترت هم می داند که نباید 
چیزی از دس��ت بچه ها توی مهد بگیرد، 
هم��ه ناهارش را هم باید ت��ا ته بخورد تا 
زودتر بزرگ ش��ود، حاال پس��رک و بقیه 

می دانن��د تا قب��ل از عصر ک��ه برگردی، 
تم��ام این حرف ها را دس��ت ک��م 32 بار 
دیگر پش��ت تلفن تکرار می کنی. دختر 5 
ساله ات را خودت می بری مهد و عصرها 
ب��ا خودت برمی گردان��ی. بعد از همه این 
کارها می روی س��مت مح��ل کارت، البته 
نمی دان��م چه کاره ای، می توانی پرس��تار، 
معلم، خبرنگار، آرایشگر و... باشی یا حتی 
اگر دلت خواست می توانی بروی و راننده 
تاکسی ش��وی! مهم نیس��ت چه کاره ای! 
مسأله مهم اینجا است که وقتی می رسی به 
محل کار باید بش��وی یک آدم دیگر که تا 
همین چند دقیقه قبل نبوده  ای، دیگر مثل 
یک مادر مهربان نیستی، اما حواست مدام 
پی بچه ها اس��ت. وقتی رسیده ای سر کار 
باید رل تمام عیار یک آدم وظیفه شناس را 
بازی کنی، نمی توانی فرصت ها را از دست 
بدهی، فکر کنی به اینکه زنگ تفریح نکند 
پس��رت آنقدر تند بدود که بخورد زمین، 
تکلیف خودت را با وظایف همسری هم 
نمی دان��ی، وقتی مقابل رئیس ایس��تاده ای 
و از ب��د روزگار باب��ای بچه ه��ا مرتب به 
گوش��ی موبایلت زنگ می زند. خب فکر 
کنم روایت ماجرا تا همین جا کافی است. 
حاال آنقدر آش��فته و مضطرب شده ای و 
بین نقش های سه گانه )همسری، مادری و 
شغلی( سردرگم مانده ای که بشود دورتر 

ایستاد و گفت: »حواست هست 
که دچار تعارض در نقش هایت 
شده ای؟ کمی مواظب باش، این 
تع��ارض می تواند ت��و را دچار 
بیماری های روحی و روانی کند!« 
البته جای نگرانی نیست، می شود 
ب��ا آن کنار آم��د، دکت��ر امان اهلل 
قرایی مقدم )جامعه شناس و استاد 
دانش��گاه( تعارض در نقش ها را 
جزء میراثی می داند که از زندگی 
م��درن صنعتی گرفته ای��م و این 
تعارض در جامعه روس��تایی یا 
همین جامعه س��اده شهرنش��ین 
چند ده��ه پیش دیده نمی ش��د.
البت��ه تعارض نقش ها یک پدیده 
اجتناب پذیر زندگی صنعتی مدرن 
است که خب چیز ترسناکی هم 
نیست، اصاًل هم شبیه بیماری های جدیدی 
که دامن بش��ر را گرفته نمی ش��ود هرچند 
که زن و مرد س��رش نمی ش��ود. تعارض 
نقش ها با مدرنیت��ه می آید و دامنگیر همه 
می ش��ود، البته ترکش آن به زن ها بیشتر از 
مردها می گی��رد، برای آنکه تکلیف مردها 
با خودشان و شرح وظایف شان روشن تر 
اس��ت. همه م��ا مردهای��ی را دیده ایم که 
روبه روی تلویزیون یک استکان چای داغ 
نوش��یده اند، حتی توی ذهن ش��ان تصویر 
پ��دران خود را دیده اند ک��ه دم غروب از 
مزرعه برگشته اند بعد مادرها یک لگن آب 
نیم��ه گرم آورده اند و آنها را پاش��ویه هم 
کرده ان��د تا گرد کار را از تنش��ان بزدایند. 
البته بعی��د می دانیم مردهایی که روبه روی 
تلویزیون نشس��ته اند آه حس��رت بکشند. 
آنه��ا حاال بهتر از هرکس دیگری می دانند 
که همسرش��ان بیشتر از آنکه بشود تصور 
کرد دچار تن��ش و تعارض در نقش هایی 
هس��تند که جامعه صنعتی م��درن به آنها 
تحمی��ل کرده اس��ت. البته ای��ن تعارض 
چندان ترسناک نیست، تنها کمی زن ها را 
سردرگم می کند، وقتی قرار باشد یک دنیا 
نغمه مختلف و گاهی متضاد داشته باشند 
و بخواهند همه آن را روی صحنه زندگی 

بخوانند و بروند. 

بیماری سرخجه 

یک سر و چند سودانارفیق 
ش��ما هم فکر می کنید چه اصراری 
اس��ت که زن ها بروند سر کار وقتی این 

همه دچار مشکل می شوند؟
شما آزاد هستید، می توانید بروید در 
جرگه مخالفان اشتغال زنان بایستید، فکر 
کنید که ایفای چن��د نقش عمده آن هم 
به صورت همزمان موجب زایل ش��دن 
ان��رژی زنان می ش��ود و توانایی آنها را 
برای پاسخگویی به نیاز های فردی خود 
و دیگر اعضای خانواده کاهش می دهد. 
می توانی��د اینط��ور فکر کنید، به ش��رط 
آنکه به درآمد زن ها وابس��ته نباش��ید و 
آمارهای حوزه سالمت را نادیده بگیرید 
که می گوید: »مش��ارکت در فعالیت های 
ارزش��مند اجتماع��ی، موج��ب ارتقای 

وضع سالمت زنان می شود.«
باید واقعیت اش��تغال زنان را با تمام 
زوایای تاریک و روشن ماجرا پذیرفت، 
بخشی از این اشتغال در خدمت توسعه 
کشور و بخشی دیگر در خدمت رشد و 

تعالی فردی و جمعی آنها است.

ب��اور کنید ب��ه نف��ع ش��ما مردها، 
خانواده و جامعه خواهد بود که پا روی 
دم ش��غل زن ها نگذاری��د و به بهانه این 
همه تعارض در نقش آنها را خانه نشین 
نکنید! دلواپس��ی شما تا همین جا کافی 
اس��ت، همین قدر که بتوانید بخش��ی از 
وظایف زنان را در خانه به عهده بگیرید 
به آنها فرصتی داده اید تا س��ر و سامانی 
ب��ه نقش های متضاد خ��ود بدهند و اگر 
ش��رایط اشتغال بس��امان شود، آن وقت 
آنها می توانند شغلی را انتخاب کنند که 
با ویژگی های روحی و توان بدنی ش��ان 
س��ازگارتر باش��د و به دنب��ال آن اثرات 
ناش��ی از تعارض در نقش های سه گانه 

آنها کمرنگ تر هم می شود.
اگر درخص��وص اش��تغال زن ها و 
همراه��ی آنها در فض��ای خانه به توافق 
برس��یم، آن وقت امتیازهایی که زنان از 
شغل خود برداش��ت می کنند، از حوزه 
فردی خارج می شود و می تواند خانواده 

و در نهایت جامعه را دربر گیرد.

صحنه پیوسته به جاست، هر کسی 
نغمه خود خواند و از صحنه رود.

همه ما بازیگران قدری هستیم، آنقدر 
که می توان تعداد جمعیت 70 میلیونی را 
ضرب در دست کم 4 تا 5 نقش هرکدام 
از ما کرد و به رق��م میلیاردی بازیگر ها 
رسید. کسی را نمی توان در دنیا پیدا کرد 
که هیچ نقشی نداشته باشد، حتی همان 
کودک خردسالی که فکر می کنیم چقدر 
الکی خوش است، می تواند یک روسری 
بیندازد س��رش و فکر کند ش��کل چادر 
مادر ش��ده است یا آن پسرکی که با یک 
تفنگ آبپاش می تواند ساعت ها سرگرم 
شود. آنها از همین حاال در حال تمرین 
نقش مادر و یک س��رباز جسور هستند. 
جورج هربرت مید جامعه شناس، اولین 
کس��ی بود که تئوری نق��ش را تعریف 
کرد، همه ما بر اس��اس نقش هایی که از 
همان روزهای کودکی آموزش دیده ایم 
نقش های دوره بزرگس��الی را گرفته ایم. 
اگر نقش ه��ا را پدر و م��ادر و خانواده 
به م��ا بدهند، آن وقت ای��ن نقش ها را 
ب��ه اصطالح جامعه شناس��ی از اطرافیان 
)دیگران( گرفته ایم و اگر جامعه نقش��ی 
را ب��ه م��ا مح��ول کن��د، آن را از گروه 
)دگر ع��ام( گرفته ایم. ما نقش هایمان را 
از اطرافی��ان و جامعه می گیریم و ایفای 

نقش های ما یادآور همان ش��عر معروف 
می ش��ود که »دس��تم بگرف��ت و پا به پا 
ب��رد« البت��ه کمی هم جب��ر و اختیار در 
گرفتن این رل ها تأثیرگذار بوده اس��ت، 
اصاًل همان روز ک��ه یکی آمد و گفت: 
»چشمتان روش��ن، دختر است، شیرینی 
ما هم یادتان نرود« از همان لحظه اولین 
نقش را بازی کردیم و شدیم دختر بابا! 
در جامعه شناس��ی نقش ه��ا به 2 دس��ته 
مح��ول و محقق تقس��یم می ش��وند، ما 
خیلی از نقش ها را با خود از همان عالم 
باال می آوریم. وقتی شدیم دختر بابا، بعد 
باید نقش خواهری و نقش همس��ری را 
هم بپذیریم و 2 روز دیگر از عهده نقش 
مادری خوب برآییم. همه اینها نقش های

غیراکتسابی است که به ما محول شده اند 
بدون آنکه کس��ی نظر ما را بخواهد. اما 
در نقش ه��ای دیگ��ر زندگی دس��ت ما 
به ق��در کافی باز اس��ت. م��ا می توانیم 
شغل، طبقه اقتصادی و جایگاه اجتماعی 
خ��ود را انتخاب کنیم، متناس��ب با آنها 
نقش های تازه بگیریم البته به شرط آنکه 
ش��رایط اقتصادی و اجتماعی مناس��بی 
داشته باشیم و از سر ناچاری شغلمان را 
انتخاب نکرده باش��یم یا اینکه وضعیت 
اقتصادی کش��ور ما را برخالف میلمان 

پرت نکرده باشد، زیر خط فقر.

بی سر و سامانی نقش ها

نقش ها را از کجا آورده ایم؟

نقش های زندگی شهری 

   مرضیه محب رسول
در عرصه ه��ای  ام��روز  دنی��ای  در 
گوناگ��ون قدرت اجتماعی و سیاس��ی و 
اقتصادی ش��اهد حضور زنان در پستهای 
مه��م هس��تیم. از روزگاری که زنان برای 
داش��تن حق رأی در کشورهایشان مبارزه 
می کردن��د بیش از یک ق��رن می گذرد. 
زنان در ق��رن نوزدهم نس��بت به قوانین 
کشورهایش��ان واکنش گس��ترده نش��ان 
دادند قوانینی که برای آنها حق هیچ گونه 
مشارکت سیاس��ی و اجتماعی و نیز حق 
رأی قائل نبود، آنان فعاالنه در جنبش های 
کارگ��ری اروپا و تبعیض ن��ژادی امریکا 
ش��رکت کردند و خواهان تغییر قوانین و 
حق رأی برای زنان ش��دند. ورود زنان به 
اجتماعی  گوناگون خصوصاً  عرصه های 
راه جدیدی را برای حضور پررنگ تر آنها 
در عرصه های سیاسی فراهم کرد. امروزه 
در سراسر جهان و اکثریت کشورها شاهد 
حضور زنان در باالترین پستهای سیاسی 
هس��تیم. در بین 192 کشور عضو سازمان 
مل��ل رهب��ری 19 دولت با زنان اس��ت. 
همچنین کشورهای پادش��اهی دانمارک، 
هلند و انگلیس دارای ملکه هس��تند و در 
8 کش��ور ریاست جمهوری با زنان است. 
در کنار این در کشورهایی مانند عربستان 
تاکن��ون هیچ زنی مقام سیاس��ی و دولتی 
نداشته است. در دنیای کنونی زنان نه تنها 
در عرصه های سیاسی که در پستهای مهم 
اقتصادی فعالی��ت می کنند. حضور زنان 
در رده های باالی مدیریتی ش��رکت های 
کوکاک��وال و زیراکس و دیگر ش��رکتهای 
ب��زرگ اقتص��ادی نمونه ای از آن اس��ت. 
هیچ پس��ت و مقامی در عرصه سیاسی و 
اقتصادی نیست که برای زنان دست نیافتنی 
باش��د. در صحنه سیاست، زنان قدرتمند 
توانس��ته اند در مبارزه ب��ا مردان و رقیبان 
خ��ود در عرصه های گوناگ��ون با ایجاد 
راهکاره��ای جدید به جذب ه��واداران 
بپردازن��د. زنان موفق در این زمینه افرادی 
زیرک، باهوش و سیاسی هستند که اغلب 
از جاذبه های ظاهری خود برای رس��یدن 

به مقاصد سیاسی استفاده می کنند.
مشارکت سیاس��ی زنان در کشورهای 
اروپایی و امریکایی به صورت گسترده تری 
دنبال می شود که بسیاری این امر را نتیجه 
رفع موانع حقوقی و نوسازی اجتماعی در 
این کش��ورها و درک مش��ارکت زنان در 
نظام سیاسی می دانند البته در کشورهای 
آس��یایی نیز در برخی از کشورها زنان در 
رأس حکوم��ت قرار گرفته اند. نخس��ت 
وزی��ر س��ابق بریتانیا م��ارگارت تاچر از 
پیشگامان حضور زنان در حکومت است. 
او که پس از جنگ جهانی دوم و باز شدن 
فضای سیاس��ی اروپا به این مقام دس��ت 
یافت توانس��ت به خوب��ی در این عرصه 

فعالیت کند. 
یولیاتیموش��نکو  آنگالمرکل)آلمان(، 
اوکرای��ن(،  س��ابق  وزی��ر  )نخس��ت 
هی��الری کلینتون )امری��کا(، گلوریا آریو 
)رئیس جمه��ور فیلیپی��ن( و... همچنین 
صدها نماینده و وزیر زن در سراسر جهان 
از زنان برتر کشورهای خود هستند. اغلب 
زنانی که موفق به رسیدن به پستهای مهم 
سیاسی می ش��وند افرادی تحصیل کرده 
در بهترین دانش��گاههای امریکا و اروپا با 
مدرک دکترا هستند. آنها از ثروت هنگفتی 
برخوردارن��د که یا حاصل ی��ک خانواده 
ثروتمند اس��ت و یا نتیج��ه زد و بندها و 
بده بس��تانهای سیاسی پشت پرده. در این 
میان آنگالمرکل، یولیا تیموشنکو و گلوریا 
آریو جزء ثروتمندترین این افراد هستند. 
ش��اخصه های ظاه��ری و پیرامونی این 
اف��راد و نیز قدرت و تس��لطی که آنها بر 
مش��کالت دارند اغلب باعث می شود تا 

در رده و ح��زب خود ب��اال بیایند. امروز 
حتی در جوامع کمتر توس��عه یافته مانند 
شیلی و آرژانتین شاهد قدرت گیری زنان 
در باالتری��ن عرصه های سیاس��ی یعنی 
ریاست جمهوری هستیم. از عوامل دیگر 
موفقی��ت زنان تبعیض و نابرابری اس��ت 
ک��ه در جوام��ع میان زن و م��رد در طول 
س��الها اعمال ش��ده اس��ت، این عامل در 
گرایش زنان و اقش��ار آسیب پذیر نسبت 
به این کاندیداها بی تأثیر نیس��ت، نمونه 
آن را می ت��وان در انتخابات اخیر امریکا 
یافت؛ هیالری کلینتون اگر به عنوان یک 
کاندی��دای زن رقیبی چون باراک اوباما با 
آن جذابیتهای فردی و اجتماعی چشمگیر 
نداشت می توانست رأی اکثریت زنان و 

سیاهپوستان امریکا را داشته باشد.
برخی زن��ان قدرتمند تالش می کنند 
تا در اعمال سیاس��تها بیش��تر روش��های 
مردانه داش��ته باشند مانند آنگال مرکل. او 
نمون��ه یک زن سیاس��تمدار، با رفتارهای 
کام��اًل مردانه اس��ت. او هیچ تالش��ی در 
زیبا جلوه دادن خود و پوش��یدن لباسهای 
چش��مگیر نمی کند. مرکل به دلیل اینکه 
ب��ه خاطر زن بودن خود محکوم به اعمال 
سیاستهای سازش کارانه و احتیاط گرایانه 
نشود در سیاستهای خود، گاهی تندروتر 
از حزب دموکرات مسیحی عمل می کند. 
در بین این افراد هستند زنانی که متهم به 
مدگرایی و به نمایش گذاشتن جذابیتهای 
خود هس��تند. از جمله این افراد می توان 
به یولیا تیموشنکو اشاره کرد. شایع است 
که او برحس��ب نوع مالقاتها و افرادی که 
با آنها دیدار می کن��د رنگ و مدل لباس 
خ��ود را انتخاب می کند. ب��ه نظر برخی 
از منتق��دان داخلی اوکرای��ن مردم تنها به 
جذابیتهای رفتاری و ظاهری تیموش��نکو 
رأی داده ان��د. ام��ا در آس��یا به خصوص 
هند و پاکس��تان زنان در همه صحنه های 
سیاسی حضوری تأثیرگذار دارند. بی نظیر 
بوتو در عرصه سیاس��ی پاکستان یک نام 
ماندگار اس��ت. زنی که با همه توان برای 
آرمانهایش مبارزه کرد و به خاطر اهدافش 
جان باخت. نام پاکستان با نام بوتو عجین 
شده اس��ت. اکثر زنان موفق در مبارزات 
انتخابات��ی خ��ود بر جنس��یت و حفظ و 
گس��ترش حق��وق زن��ان در جوامع خود 
تأکید دارند اما در عمل همچنان تبعیضات 
و فشارها بر قشر زن در این جوامع اعمال 
می شود. مدتها اس��ت تجربه ثابت کرده 
حضور زن در سیاس��ت لزوم��اً تأثیری بر 
سرنوشت سایر زنان ندارد. تغییر موقعیت 
زنان منوط به این اس��ت که اثر و حضور 
آنان وضعیت دشوار و شرایط تبعیض آمیز 
موجود را دس��تخوش تغییر کند، نه اینکه 
جا پای افراد قبل��ی بگذارند، بدون اینکه 
تغییری در قالب و ماهیت آن پدید آید در 
واقع آنها زنانی هستند که با خوی و منش 
و اهداف مردانه به قدرت رسیده اند و در 
نتیجه تفاوت آشکاری در زمان زمامداری 
آنها قابل مش��اهده نیست. در کشورهایی 
چون آلمان و امریکا زنان اگر چه مساوی 
مردان کار می کنند اما حقوق آنها کمتر از 
مردان اس��ت، آنها همواره مورد تبعیضات 
جنسی و روحی از طرف کارفرمایان خود 
و نیز همسرانشان قرار دارند. در کشورهایی 
چون شیلی 63 درصد و هند 41 درصد از 
زنان بر اثر آزار جس��می همس��ران خود 
دس��ت به خودکشی می زنند. به هر حال 
با گذشت زمان و ظهور زنان قدرتمندتر و 
تواناتر در عرصه های سیاسی و اجتماعی 
آنها می توانند یک هویت مس��تقل کسب 
کرده و وضعیت اجتماعی زنان و جایگاه 
آنها را بهبود و ارتقا دهند. امید است طبع 
لطیف و زنانه سیاستمداران زن دنیا، جهان 

را به سوی صلح و آرامش پیش ببرد.

»به مناسبت 8 مارس«
عرصه های سیاسی و زنان سیاستمدار

آشپزخانه من

نام فارسی: برگ گورخر
Zebrina pendula :نام علمی

Commelinaceae :نام تیره
Wandering sailer :نام انگلیسی

ــات: گی��اه علف��ی خزنده با  خصوصی
برگهای بیضی شکل و نوک تیز با لکه های 
بنفش و نقره ای در متن س��بز، در صورت 
ناکاف��ی بودن نور کاماًل به رنگ س��بز در 
می آیند و حذف جوان��ه انتهایی باعث پر 
پشتی و توپی ش��دن گیاه می شود و گیاه 
مناسبی برای پوش��ش گلدانهای بزرگ و 

سبد آویزان است.
ــور: به نور قوی و کاف��ی اما به طور  ن

غیر مستقیم نیاز دارد.
دما: زمستان )حداقل 13 درجه( و در 
تابستان بهترین درجه حرارت اتاق است.

آبیاری: تابس��تان هفته ای 2 بار و در 
زمس��تان هفته ای 1 ب��ار و در تمام طول 

سال خاک را مرطوب نگه دارید.
غبارپاشی: هفته ای 1 بار نیاز است.

ــاک: خ��اک لیمون��ی و ی��ا خاک  خ
حاصلخی��ز باغچ��ه، ماس��ه و ت��ورب و 

دوستدار خاک قلیایی.
ــی: 3 گرم در لیت��ر هر 2 هفته  کودده
1 ب��ار با کودهای ش��یمیایی مایع یا جامد 

محلول در آب از فروردین تا مهر ماه.
ازدیاد: کاش��ت مس��تقیم قلمه با طول 
7-5 س��انتیمتر با 2 جف��ت برگ و جوانه 
انتهایی از انتهای س��اقه و کاش��ت آن در 

کمپوست در دمای 18-16 درجه.

ــان: برگها رنگ بنفش  ــوارض و درم ع
خود را از دست داده اند و ضخیم شده اند 
که در اثر تغذیه بیش از حد اس��ت. برگها 
به طرف داخل لوله و خشک می شوند که 
در اثر هوای گرم و خش��ک است. ساقه ها 
از قاعده می پوسند که در اثر باتالقی شدن 
خاک اس��ت. لکه های س��وخته در برگها 
در اثر مواد براق کننده اس��ت. دراز ش��دن 
ساقه ها در اثر ناکافی بودن نور است. نوک 
برگها قهوه ای شده و زخم هایی روی آنها 
دیده می شود که در اثر تشنگی گیاه است. 
برگها رنگ پریده و نرم و آبکی می ش��وند 
که در اثر سردی هوا است. گیاه بد شکل و 
س��اقه ها در قاعده فاقد برگ هستند که در 

اثر تعویض نکردن به موقع گیاه است.
نکته: به جای تعویض گلدان هر 2 یا 
3 سال از ساقه انتهایی قلمه گیری کنید و 

گلدان جدید تولید کنید. 

مواد الزم: 
گوشت فیله گوساله 4 برش نازک 

آرد مقداری 
آرد سوخاری مقداری 

کره30 گرم 
روغن60 میلی لیتر 

سس گوجه فرنگی100 گرم 
پنیر پارمیزان50 گرم 
پنیر موتزارال 75 گرم 

تخم مرغ زده شده 1عدد
 نمک و فلفل به میزان دلخواه 

طرز تهیه: 
آرد، تخم مرغ و آرد سوخاری را هرکدام 
در ظرف های جداگانه می ریزیم. گوشت ها 
را ابتدا در آرد سفید، بعد در تخم مرغ و سپس 
در آرد سوخاری غلتانده و به مدت یک ساعت 
در ظرفی داخل یخچال قرار می دهیم. فر را 
با حرارت 180 درجه سانتیگراد گرم می کنیم. 

مخل��وط کره و روغن را با ه��م در تابه گرم 
کرده و گوش��ت ها را نمک و فلفل زده و در 
آن سرخ می کنیم )باید هر دو سمت گوشت 
کاماًل سرخ شود(. بعد گوشت ها را در ظرف 
فر قرار داده و یک قاشق سس گوجه فرنگی 
روی آن می ریزیم. س��پس از مخلوط هر دو 
پنیر روی آن ریخته و به مدت 20 تا 25 دقیقه 
در فر قرار می دهیم تا کاماًل طالیی شود. بعد 

در ظرف مورد نظر آن را سرو می کنیم. 

زبرینا، گورفیل

پارمیجانا استیک 

گلخانه من

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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جوان و خانواده



آگهی ابالغ
کالسه پرونده اجرائی: 1309/86 ح/ 14

ب��ه موجب دادنامه حضوری / غیابی ش��ماره 3224 م��ورخ 86/12/12 دادگاه 
حقوق��ی اصفهان ش��عبه چهاردهم که طی دادنامه ش��ماره – مورخه – ش��عبه 
- دادگاه تجدید نظر اس��تان قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم 1 – ش��رکت 
فکر بدیع صنعت نش��انی محل اقامت: مجهول المکان 2 – رقیه خلیلی نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم هس��تند متضامن��ًا به پرداخت مبلغ هفت 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ یکصد و ش��صت هزار 
ری��ال بابت خس��ارت دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه بر اس��اس 
ش��اخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ س��ر رسید چک شماره 
404773 مورخ 84/4/9 تا زمان وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
دویس��ت و هش��تاد هزار ریال در حق محکوم له مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد 
با وکالت احمدرضا الوان س��از نشانی: خیابان نیکبخت، بن بست کیهان، پالک 
137، طبقه همکف و مبلغ س��یصد و هفتاد و پنج هزار ریال نیم عش��ر دولتی 

در حق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید:
1 - ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.

2 - یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3 - یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و 
در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجراء تس��لیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم علیه قادر به اجرای حک��م و پرداخت محکوم به بوده لیکن 
برای ف��رار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی 
خود داده به نحوی که تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به 

حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم 

به، مالی معرفی کند.
عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر 

برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.  16712 / م الف
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به محمد فخاری

کالسه پرونده: 88/ 800 ح/ 10
وقت رسیدگی: 1389/1/22

خواهان: علی امینی به وکالت سید علی حسینی
خوانده: محمد فخاری

خواسته: الزام به انجام تعهد
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 10 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی 
آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
17367/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده اجرایی: 130/88 ح/10

بموج��ب دادنامه غیابی ش��ماره 749 م��ورخ 88/8/3 دادگاه حقوقی اصفهان 
ش��عبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است محکوم علیه آقای داود 
احمدی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ 73/500/000 ریال 
اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم ش��اخص بانک مرک��زی از تاریخ 87/12/9 تا 
وص��ول محکوم به در حق محکوم له آقای هادی مجیری با وکالت محمدرضا 
عالی نش��انی محل اقامت: ش��یخ صدوق ش��مالی، نبش چه��ار راه نیکبخت، 

ساختمان وکاًل دادمهر و پرداخت نیم عشر دولتی.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید:
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد.

2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3- یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجراء تس��لیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم علیه قادر به اجرای حک��م و پرداخت محکوم به بوده لیکن 
برای ف��رار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی 
خود داده به نحوی که تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به 

حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم 

به، مالی معرفی کند.
عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی 
مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 

که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
17368/ م الف

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/28
شماره: 88-954 ش ح 25

در خص��وص پرونده کالس��ه 954/88 خواهان رجبعلی امی��دی فرزند مصطفی 
دادخواستی مبنی بر انتقال سند یک دستگاه خودرو شورلت به طرفیت کرم حیدری 
و مسیح خزلی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 89/2/19 
س��اعت 17:30 تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.17042/ م الف
مدیر دفتر 25 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی احضار 
تاریخ: 88/12/4
شماره: 880781

چون خان��م مرضیه محمدی فرزند ماندنی ش��کایتی علیه آقای پویا ش��یرانی 
فرزن��د علی مبنی بر س��رقت از داخل خودرو مطرح نموده ک��ه پرونده آن به 
کالس��ه 880781 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/2/6 ساعت 8 
صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذک��ور دعوت به عمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
 17386 / م الف

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار 
تاریخ: 88/12/2
شماره: 881118

چون آقای مجید ذوفانی فرزند عزیزاهلل ش��کایتی علیه خانم فرانک ش��کرچی 
مبنی بر تخریب و س��رقت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 881118 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/1/24 س��اعت 11 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 

و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
 17387 / م الف

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار 
تاریخ: 88/12/29
شماره: 880959

چون گزارش مأمورین انتظامی ش��کایتی علیه آقای رضا ش��اه مرادی مبنی بر 
ورود اقام��ت غیرمج��از مطرح نموده ک��ه پرونده آن به کالس��ه 880959 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/1/28 س��اعت 8 صبح تعیین ش��ده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 
 17388 / م الف

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار 
تاریخ: 88/11/27

شماره: 881272 ک 103
چون آقای فرشاد مفیدپور فرزند احمد دادخواستی علیه آقایان 1- حمید صیام 

2- مجید صیام 3- اسماعیل کبیری 4- امیر کبیری مبنی بر اعسار از محکوم به 
مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 881272 ک 103 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز 89/2/5 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه خواندگان 
مجهول المکان می باشند لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و 
از خواندگان مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی و دریافت نسخه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم در وقت مق��رر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
حضور اخطاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  

17389 / م الف
مدیر دفتر شعبه 103 جزایی دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده اجرائی: 335/86 ح/ 14

ب��ه موج��ب دادنامه حضوری / غیابی ش��ماره 2181 م��ورخ 86/8/14 دادگاه 
حقوقی اصفهان ش��عبه چهاردهم که طی دادنامه ش��ماره – مورخه – شعبه - 
دادگاه تجدید نظر اس��تان قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم 1 – علی هادیان 
نش��انی محل اقامت: مجهول المکان 2 – حس��ین فدوی حسینی نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان 3- حسن منصوری نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم هستند متضامنًا به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ س��یصد و سه هزار و ششصد ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خس��ارت تأخیر تأدیه بر اساس ش��اخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
از تاریخ س��ر رس��ید 85/4/17 تا زم��ان وصول و حق الوکال��ه وکیل به میزان 
دویس��ت و چهل هزار ریال در حق محکوم له مؤسس��ه مالی و اعتباری بنیاد 
با وکالت علیرضا شیش��ه گر نشانی: خیابان شیخ صدوق جنوبی، طبقه فوقانی 
هواپیمایی ش��فق، دفتر وکالت محمدرضا ش��اعری – خیابان س��ه راه سیمین، 
جنب مس��جداالنبیاء کوچه اله وردیخ��ان، دفتر وکالت هادی و مبلغ هفتصد و 

پنجاه هزار ریال نیم عشر دولتی در حق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید:
1 - ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.

2 - یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3 - یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و 
در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجراء تس��لیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم علیه قادر به اجرای حک��م و پرداخت محکوم به بوده لیکن 
برای ف��رار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی 
خود داده به نحوی که تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به 

حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم 

به، مالی معرفی کند.
ع��الوه بر موارد باال ب��ه موادی از قانون اج��رای احکام مدن��ی و قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و قانون نحوه اج��رای محکومیتهای مالی 
مص��وب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده و به 

آن عمل نماید.
16714 / م الف

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

     پژمان غفاری
در ششمین دیدار مس��ابقات فوتسال 
جام باشگاههای آسیا تیم فوالد ماهان ایران 
با حساب 8 بر 1 بیشکک قرقیزستان را در 
 A ه��م کوبید و برای دیگر تیم ها در گروه
خط و نشان کش��ید. ماهان در این دیدار با 
ترکی��ب مصطفی نظری، محمد کش��اورز، 
اصغر حس��ن زاده، مجید رئیس��ی و وحید 
شمس��ایی وارد میدان شد و تیم قرقیزی از 
نیکوالی، آبک، آزام��ات، مارس و گرالدو 
در شروع بازی استفاده کرد. با آغاز بازی با 
تشویق بیش از 3 هزار نفر تماشاگر اصفهانی 
ش��اگردان افضلی ب��ازی را هجومی آغاز 
کردند و حتی می توانستند در همان دقایق 
اولیه بازی به گل برسند اما فرصت های آنها 
تبدیل به گل نشد و در دقیقه 4 بازی در یک 
ضد حمله ایتیلن دروازه میزبان مسابقات را 
گشود. پس از گل تیم بیشکک به حمالت 
تیم ماهان افزوده شد. در دقیقه 10 یک کرنر 
نصیب فوالد ماهان شد و محمد هاشم زاده 
او را به صورت پاس به جواد اصغری مقدم 
سپرد و او تک ضرب توپ را به تور دروازه 
قرقیزی ه��ا دوخت و بازی را به تس��اوی 
کشاند و س��الن پیروزی یکپارچه غرق در 
شادی شد. بعد از تساوی، بازی همچنان در 
اختیار ماهانی ها بود و فرصتهای فراوانی را 
به دس��ت آوردند که با درخشش نیکوالی 
گلر تیم بیش��کک رو به رو شد و توپ ها 
تبدیل به گل نش��د ام��ا در 2 دقیقه پایانی 
ماش��ین گلزن��ی ماهانی ها توس��ط وحید 
شمسایی اس��تارت خورد و تیم بیشکک با 
حساب 2 بر 1 از حریفش عقب افتاد. تابلو 
15 ثانیه آخر بازی را نشان می داد که دوباره 

وحید شمسایی پاس جواد اصغری مقدم را 
تبدیل به گل سوم ایرانی ها کرد و این پایان 
کار در نیمه نخست نبود و 10 ثانیه پس از 
گل شمسایی، مندی یائف به اشتباه دروازده 
تیم خود را باز کرد و فوالد ماهان با حساب 
4 بر 1 ب��ه رختکن رفت. در 10 دقیقه اول 

نیمه دوم بازی متعادل از س��وی هر دو تیم 
دنبال می ش��د و حتی قرمزپوشان قرقیزی 
فرصت هایی برای گلزنی نیز داش��تند، در 
10 دقیق��ه پایانی دیدار، توف��ان ماهانی ها 
آغاز شد و آنها چهار گل دیگر توسط مجید 
رئیس��ی )دقیقه 30(، ج��واد اصغری مقدم 
)31( و وحید شمس��ایی )2 گل در دقایق 
34 و 40( به ثمر رس��اندند تا لرزه بر اندام 
حریفان نمایان شود و شمسایی با چهارگلی 
که به ثمر رس��اند، عزم خود را برای آقای 

گلی آسیا جزم کرد.
حواشی دیدار دو تیم فوالد ماهان و 

بیشکک قرقیزستان
1- س��الن پیروزی ممل��و از جمعیت 
بود و همه یکصدا فوالد ماهان را تش��ویق 

می کردند.
2- قبل از دیدار سپاهان و تراکتورسازی 
ه��واداران اصفهانی علیه تراکتورس��ازی و 

پیروزی شعار می دادند.
3- محمد طاهری و محمد هاشم زاده 
برای این مسابقات شماره پیراهنهای خود را 

با هم عوض کردند.
4- حضور برخی از مس��ئولین استان 

اصفهان در سالن.
5- در دقایقی از بازی هواداران اصفهانی 

فریاد می زدند خلیج فارس ایران.
6- علی طاهری مدیرعامل فوالد ماهان 
و علی علیزاده مس��ئول روابط عمومی این 
باشگاه از ساعتهای اولیه صبح با همکارانشان 
در سالن پیروزی برای برگزاری هر چه بهتر 

این مسابقات تالش فراوانی انجام دادند.
ــی  ــکک تیم ــی: بیش ــین افضل حس

حرفه ای است
س��رمربی فوالد ماهان پس از پیروزی 
ارزشمند مقابل نماینده قرقیزستان در جمع 
خبرنگاران گفت: تیم بیش��کک حرفه ای 
بازی کرد و فوتس��ال را بلد بود از این تیم 
شناخت آنچنانی نداشتم دقایق اولیه آنها را 
مح��ک زدیم و به مرور زم��ان پی به نقاط 
ضعف آنها بردیم. وی ادامه داد: وقتی ما در 
نیمه اول 4 بر یک به رختکن رفتیم بچه ها 
تیم حریف را در نیمه دوم دست کم گرفتند 
اما با صحبتهایی که حی��ن بازی با بچه ها 
انجام دادم با گلهای ف��راوان زمین را ترک 
کردیم. افضلی از لح��اظ بدنی تیم خود را 
قدرتمند دانس��ت و اظهار داشت: اردویی 
ی��ک هفته ای در دبی برپ��ا کردیم که آنجا 
بیشتر بدنسازی انجام دادیم، 2 هفته مانده به 
پایان لیگ برتر فوتسال، قهرمان شدیم و از 
نظر روحی و بدنی روی بچه ها کار کردیم. 
وی در پاسخ به اینکه آیا اگر شمسایی نباشد 
روی ب��ازی ش��ما تأثیر می گ��ذارد، اذعان 
داشت: وحید بازیکن بزرگی است اما باید 
بگویم گل اول و دو گل دیگر را که در نیمه 
دوم وارد دروازده حریف کردیم شمسایی 

روی نیمکت نشسته بود.

توفان ماهان لرزه بر اندام حریفان انداخت
   پژمان سلطانی

از هفت��ه بیس��ت و هش��تم رقابتهای 
فوتبال لیگ برتر تی��م ذوب آهن اصفهان 
توانس��ت با حس��اب یک بر صفر شاهین 
بوش��هر را مغلوب کند. تک گل این بازی 
را سید محمد حسینی در دقیقه 95 به ثمر 
رساند. هر دو تیم در این دیدار موقعیتهای 
فراوانی داشتند. شاهین 5 موقعیت داشت 
که نتوانس��ت از فرصت ها استفاده کند و 
بازیکنان ذوب آهن ه��م از 5 موقعیت به 
دس��ت آمده یکی از آنه��ا را تبدیل به گل 
کردن��د تا همچنان در ک��ورس قهرمانی با 

دیگر تیم اصفهانی سپاهان باقی بمانند.
منصور ابراهیم زاده سرمربی ذوب آهن 
با ابراز خوش��حالی از کس��ب پیروزی در 
دقایق پایانی ب��ه خبرنگاران گفت: از قبل 
می دانس��تم برابر تیم ه��ای قعر جدولی 
بازی مش��کلی خواهد بود ب��ه دلیل اینکه 
هدف نخس��ت آنها گل نخوردن اس��ت و 
چش��م به ضد حمالت دارن��د. وی ادامه 
داد: س��عی کردیم از ضربات ایس��تگاهی 
اس��تفاده کنیم. در اوایل دیدار خوب بازی 
نکردیم اما با گذش��ت زمان بهتر ش��دیم. 
ابراهیم زاده افزود: با این پیروزی و کسب 
3 امتیاز حس��اس با روحی��ه ای مضاعف 
راهی عربس��تان می شویم. چند بازی تیم 
االتحاد را آنالیز کردیم و شناخت خوبی از 
این تیم داریم. با اینکه در تیم آنها بازیکن 
اروپایی و برزیلی دیده نمی ش��ود اما این 
تیم قدرتمند اس��ت و از اتفاق تیم ما برابر 
تیم های قدرتمند خوب نتیجه می گیرند 

و امیدوارم این بار نیز موفق عمل کنیم.
محم��ود ی��اوری مرب��ی اصفهانی تیم 
ش��اهین بوش��هر پیرامون دی��دار با ذوب 
آه��ن اظه��ار داش��ت: در زمین مس��ابقه 
بای��د با پی��روزی ای��ن دیدار را ب��ه پایان 

می رس��اندیم و بدون ش��ک ما شایس��ته 
کسب هر 3 امتیاز این بازی بودیم، بچه ها 
موقعیته��ای فراوانی برای گلزنی داش��تند 
که ب��ه راحتی آنه��ا را از دس��ت دادند و 
این امر باعث ش��د در ثانیه پایانی دروازه 
خود را باز ش��ده ببینیم و دس��ت خالی از 
اصفهان برگردیم. یاوری زمین مس��ابقه را 
به میدان جنگ تش��بیه ک��رد و گفت: اگر 
دش��من را نکشی توسط آن کشته خواهی 
ش��د. تیم حریف این دی��دار را با تکیه بر 
تجرب��ه باالی بازیکنانش به س��ود خود به 
پایان رساند. به بازیکنانم تأکید کرده بودم 
برای موفقی��ت باید همچون ذوب آهن از 
روی تاکتیک ضد حمله به گل برسیم. در 
نیمه دوم تا ح��دودی این تفکر ما جواب 
داد ولی در کل باید گفت: شایس��ته حداقل 
یک امتیاز بودیم. وی پیرامون قضاوت سعید 
مظفری زاده در این دیدار توضیح داد: پس 
از درب��ی پایتخ��ت به مظف��ری زاده گفتم 
نحوه قضاوتش، فرق ک��رده در این بازی 
اشتباه تأثیرگذاری نداشت اما برخوردهای 
ای��ن بازی جزئی از فوتبال بود. به نظر من 
6 دقیقه وقت اضاف��ه برای این بازی زیاد 
ب��ود. وی در پایان تأکید کرد: س��پاهان و 
ذوب آهن س��مبل فوتبال ایران هس��تند و 
باید مس��ئولین از آنها حمایت همه جانبه 

داشته باشند.
از حاش��یه های این دی��دار می توان 
به زمان برگزاری مس��ابقه اش��اره کرد که 
قرار بود س��اعت 15:30 ش��روع شود که 
30 دقیق��ه زودتر آغاز ش��د ک��ه موجب 
س��ردرگمی خبرنگاران و تماشاگران شد. 
منصور ابراهیم زاده، محمدرضا خلعتبری 
را ب��ه علت بازی در تی��م ملی در ترکیب 
ثاب��ت قرار ن��داد و در نیم��ه دوم او را به 

بازی گرفت.

هفته نهم مس��ابقات تنی��س روی میز 
لیگ برتر باش��گاه های کش��ور با انجام دو 
مسابقه حساس و سرنوشت ساز در تهران 
و اصفهان برگزار شد و ذوب آهن اصفهان 
با پیروزی 6 – 4 مقابل پتروشیمی بندرامام 
عنوان قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور 
را به خود اختصاص داد. به گزارش ایسنا،  
در این مسابقه که 5 ساعت به طول انجامید 
اصفهانی ه��ا موفق ش��دند کاپ قهرمانی 
هجدهمین لیگ ای��ران را از آن خود کنند. 
واحد مالمی��ری ملی پ��وش ذوب آهن با 
پیروزی در دو بازی انفرادی و دو مس��ابقه 

دونفره برترین بازیکن میدان بود و بیشترین 
س��هم را در پیروزی ذوب آهن داش��ت. از 
نکات قابل توجه این مس��ابقه می توان به 
اولی��ن و آخرین باخت »چ��ن آن« بازیکن 
چی��ن تایپ��ه ای ذوب آهن برابر افش��ین 
نوروزی از پتروشیمی بندرامام و همچنین 
پی��روزی چ��ن آن مقاب��ل س��گون توریال 
ورزشکار نیجریه ای پتروشیمی اشاره کرد. 
با این پیروزی ذوب آهن اصفهان به فاصله 
یک هفته مانده به پایان مس��ابقات با کسب 
24 امتیاز مقام قهرمانی لیگ برتر باشگاههای 

کشور را به خود اختصاص دهد.

دی��دار تیم ه��ای س��پاهان اصفه��ان و 
تراکتورس��ازی تبریز در چ��ار چوب هفته 
بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
باش��گاه های ایران در ورزش��گاه یادگار امام 
تبری��ز برگزار ش��د. در این دی��دار ابتدا تیم 
میزبان با انجام یک بازی تهاجمی و حمایت 
هواداران خود موفق ش��د در دقیقه 5 توسط 
فره��اد خیرخواه از حریف خود پیش بیفتد، 
اما در ادامه س��پاهانی ها در دقیقه 10 توسط 
ابراهیم توره موفق شدند گل خورده را جبران 
و بازی را به تس��اوی بکشانند. در ادامه، دو 
تیم موقعیت های مناسبی برای گلزنی به وجود 
آوردند که مهاجمان با بی دقتی نتوانستند برای 
تی��م خود گلزنی کنند و نیم��ه اول با نتیجه 
تساوی به پایان رس��ید. در نیمه دوم دو تیم  
بازی خوبی به نمایش گذاش��تند، اما موفق 
نش��دند دروازه حریف خود را بازی کنند و 
بازی با نتیجه تس��اوی ی��ک بر یک به اتمام 
رسید. سپاهان با این تساوی 56 امتیازی شد 
و همچن��ان در صدر قرار گرفت اما س��ایر 
مدعیان را امیدوار کرد. در همین چارچوب، 
دیدار تیم های استیل آذین و سایپا با نتیجه 4 

بر 3 به سود استیل آذین به پایان رسید.مسعود 
مرادی، داور این دیدار، در دقیقه 3+45 مجید 
ایوبی بازیکن س��ایپا و علی کریمی بازیکن 
اس��تیل آذین را ب��ا کارت قرمز مس��تقیم از 
زمین مس��ابقه اخراج کرد. وی همچنین به 
رضا محمودی از س��ایپا و حمید ش��رفی از 
اس��تیل آذین کارت زرد نش��ان داد. مرادی، 
محمد مایلی کهن س��رمربی سایپا را نیز در 
نیمه اول اخراج کرد. دیدار راه آهن شهرری 
و صبای قم نیز از هفته بیست و هشتم لیگ 
برتر فوتبال برگزار ش��د که در پایان راه آهن 
با یک گل، حریف خود را شکست داد. تک 
گل راه آهن از روی نقطه پنالتی در دقیقه 58 
توسط میالد زنیدپور به ثمر رسید. قضاوت 
این دیدار بر عهده علیرضا فغانی بود. وی به 
علیرضا نور محمدی، ابراهیم کریمی و حامد 
نورمحم��دی از راه آهن و محمد همرنگ و 
محم��د نوری از صبا کارت زرد نش��ان داد. 
همچنی��ن فغانی در دقیق��ه 56 بازی، مهدی 
واعظی دروازه بان صبا را به دلیل انجام خطا 
با کارت قرمز مستقیم جریمه کرد و برای تیم 

راه آهن پنالتی گرفت.

سرمربی ذوب آهن: 
بازی با تیمهای قعر جدولی مشکل است

ذوب آهن اصفهان 
قهرمان لیگ برتر پینگ پنگ شد

رنا
: ای

 ها
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 جدول ليگ برتر فوتبال ايران 88-89 هفته بيست و هشتم
امتيازخورده زده باخت مساوي برد بازي تيم ها رديف 

2456 56 4 8 16 28 سپاهان 1 

ذوب آهن 2 
2552 40 4 10 14 28 اصفهان 

3249 42 5 10 13 28 پرسپوليس 3 

2946 43 6 10 12 28 استقالل تهران 4 

4445 50 7 9 12 28 استيل آذين 5 

3239 35 7 12 9 28 تراکتورسازي 6 

3338 35 8 11 9 28 پيکان 7 

3836 39 12 6 10 28 صبای قم 8 

3436 25 10 9 9 28 ملوان 9 

3333 29 9 12 7 28 مقاومت شيراز 10 

3433 29 11 9 8 28 پاس همدان 11 

3833 32 11 9 8 28 راه آهن 12 

4632 33 12 8 8 28 سايپا 13 

2531 24 9 13 6 28 فوالد خوزستان 14 

3230 31 10 12 6 28 شاهين 15 

4729 37 13 8 7 28 مس کرمان 16 

4828 30 14 7 7 28 استقالل اهواز 17 

4224 26 14 9 5 28 ابومسلم 18 

هفته بیست و هشتم لیگ برتر
تساوی سپاهان پیشتاز، در تبریز
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قمر بنی هاشم)ع(.

دل نوشته های شهید
... خداوندا تو شاهد هستی که فقط برای 
پایداری دینت پا به میدان نبرد می گذارم 
و فق��ط ب��ه خاطر رضای تو و عش��ق تو 
می باشد. چرا که دین و قرآن توست که 
سعادت و خوش��بختی را برای مسلمانان 
ب��ه ارمغان می آورد و دین توس��ت که 

خواهان نابودی س��تمگران است 
و حامی مظلومان.

خداون��دا در آخرین لحظه ای 
ک��ه گلول��ه دش��من قلب��م را 
ش��کافت، ذکر و یادت را از ما 
دور نگردان، چون با یاد تو درد 
را فراموش ک��رده و با آرامش 
خاطر، جان ناقابلم را تس��لیم 

ملکوت اعلی خواهم کرد... 

   حامد قصری
این برای نخستین  بار بود که به همت مدیریت 
کتابخانه های اس��تان )آق��ای ی��اوری( و در روز 
پربرکت تولد پیامب��ر)ص( و امام صادق)ع(،کلیه 
کتابداران اس��تان و مسئولین کتابخانه ها به همراه 
خانواده هایش��ان در سالن سینما سپاهان گردهم 
آمدند. در روز اخالق و مهرورزی؛جشن با تالوتی 
چند از آیات قرآن مجید آغاز ش��د، سپس گروه 
تواشیح مس��تان به اجرای برنامه پرداختند، استاد 
آقاجانی، طنزپرداز خوب کشور حضار جلسه را 
برای دقایقی به استقبال خنده و شادی برد. سپس 
یاوری مدیریت اداره کتابخانه های عمومی استان 
از رشد خوب و آماری کتابخانه ها در سطح استان 
س��خن گفتند. این مدیر ج��وان و موفق، اعضای 
کتابخانه را در س��ال 87 حدود 65 هزار نفر اعالم 
داشت که رشد چشم گیری نسبت به سال گذشته 
بوده است، امسال نسخ کتاب به 1461649 عنوان 
رسیده، رشد عضو فعال کتابخانه ها در دی ماه 102 
هزار نفر و رشد میزان امانت در بهمن ماه نزدیک 

به 200000 نفر رسیده است.همچنین رشد تعداد 
مراجعی��ن در بهمن ماه به بی��ش از 200000 نفر 
گزارش شده است. تعداد کتابخانه های مشارکتی 
به 30 کتابخانه رس��یده است و همچنین زیربنای 
کتابخانه های ما به 900000 متر افزایش پیدا کرده 
که از این نظر در کل کشور در رده اول هستیم. در 
بین این همایش در این روز خجسته بین مدعوین 
مس��ابقه هایی برگزار ش��د که به اف��راد برگزیده، 
کتاب های نفیس و همچنین مبالغ نقدی اعطا شد.  

به مناسبت میالد حضرت محمد)ص( و امام صادق)ع(؛
برای اولین بار،جشن بزرگ اداره کل کتابخانه های 

استان اصفهان

کالم نور
امام علی )ع(:

به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هر چند فرمانروا باشی.

حبیب اهلل کاسه ساز کارگردان فیلم »کارناوال مرگ« 
با بیان اینکه این فیلم تلنگری به پلیس می زند، گفت: 
»کارناوال مرگ« را با »به رنگ ارغوان« مقایس��ه نکنید. 
نشست نقد و بررسی فیلم »کارناوال مرگ« با حضور 
رضا درستکار )مجری و منتقد( و حبیب اهلل کاسه ساز 
)کارگردان( در فرهنگسرای انقالب تهران برگزار شد. 
حبیب اهلل کاسه س��از راجع به این فیلم، اظهار داشت: 
»کارناوال مرگ« با مشکالت خاص و حادی برخورد 
کرد که نزدیک سه سال به طول انجامید. وی در ادامه 
افزود: در ابتدا تهیه کننده کار من بودم و شخصی به نام 
رضا اعظمیان مسئول کارگردانی این کار بود که حدود 
30 درصد کار را فیلمبرداری کرد اما در ادامه ما با هم 
به توافق نرسیدیم و دعوایی بین ما شکل گرفت و این 

موجب شد تا این فیلم حدود دو سال متوقف شود، در 
این میان وزارت ارش��اد و خانه سینما دوست داشتند 
این کار به پایان برس��د و من که تهی��ه کننده این کار 
بودم، مجبور ش��دم شخصاً کارگردانی کار را بر عهده 
بگیرم تا این پروژه جمع ش��ود. درستکار از کاسه ساز 
در مورد چگونگی شکل گیری این فیلمنامه که بحث 
عشق و نفرت را در قالب ملودرامی به تصویر می کشد 
که دور از انتظار است، پرسید که وی در پاسخ، گفت: 
اولین باری که نویس��نده این کار ب��ه دفتر من آمد، ما 
بحث تحقیق و پژوهش را داش��تیم تا به کمک سینما 
برخی معضالت اجتماع��ی را مطرح کنیم. تهیه کننده 
»اخراجی های 1 و 2« در ادامه افزود: من خیلی اعتقاد به 
کشت و کشتار نداشتم و دوست داشتم کمی دلرحمی 
وجود داشته باشد اما وقتی پلیس وارد ماجرا می شود، 
با کم��ک وزارت اطالعات قصه را جمع می کند. وی 

در ادام��ه اف��زود: قصه اولیه دو ورژن داش��ت که یک 
بازنویس��ی نهایی شکل گرفت و برخی پالن هایی که 
قباًل گرفته ش��ده بود را باز گرفتیم تا زیاد قصه آشفته 
نش��ود. در ادامه درس��تکار از کاسه ساز در مورد تشابه 
»کارناوال مرگ« و »به رنگ ارغوان« پرسید که وی در 
پاسخ، گفت: به هیچ وجه »کارناوال مرگ« را با »به رنگ 
ارغوان« مقایسه نکنید چرا که آن فیلم نگاه انسانی دارد. 
این تهیه کننده سینما در ادامه افزود: اولین بار شش سال 
پیش ابراهیم حاتمی کیا برای س��اخت آن فیلم به دفتر 
من آمد و من بعد از خواندن قصه، به او پیش��نهاد دادم 
این فیلم را بین المللی کند و در کش��ور دیگری بسازد 
چرا که بحث عش��ق و روابط انسانی در میان است اما 
ایشان طرح من را نپذیرفتند. در ادامه یکی از حضار از 
کاسه س��از در مورد موضوع و پیام این فیلم سؤال کرد 
که وی در پاس��خ، اظهار داشت: تقریباً همه دوستانی 
که در این سالن حضور دارند، پشت کارناوال عروسی 
مانده اند. این یک معضل و ناهنجاری است که در این 
فیلم نشان داده شده و اگر این فیلم درست اکران شود، 
بازتاب اجتماعی آن طوری خواهد بود که خود عروس 
و داماد رعایت این قضیه را بکنند. در ضمن ما در فیلم 
»کارناوال مرگ«، تلنگری هم به پلیس زدیم تا بیش��تر 
مواظب این جوانان باشند و همچنین مراقب زن و بچه 
خود هم باشند. در ادامه یکی از تماشاگران از کاسه ساز 
در مورد حذف کاراکتر »ناهید« )الناز شاکردوست( سؤال 
کرد که وی در پاسخ، گفت: شخصیت الناز شاکردوست 
در اص��ل برای پرداختن به فرامرز قریبیان اس��ت. این 
کاراکتر نخ اول داستان است که شاید او قاتل باشد و در 
فیلم های پلیسی بحث انحراف کمی الزم است. در ادامه 

درستکار در پاسخ به همین سؤال، گفت: در فیلم های 
»هیچکاک« شخصیتی به نام »مگافین« وجود داشت تا 
ذهن تماش��اگر را به عنصری فرعی جلب کند و الناز 
شاکردوست خلق شده است تا اخالق مداری فرامرز 
قریبیان شکل بگیرد تا کمی ذهن تماشاگر را به فرعیات 
ببرد و در پایان گره گش��ایی رخ دهد. در ادامه یکی از 
حضار از کاسه ساز در مورد تاریخ اکران این فیلم سؤال 
کرد که وی در پاسخ، گفت: تالش می کنیم این فیلم را 
برای اکران دوم س��ال بعد یعنی خرداد ماه اکران کنیم. 
وی ادامه داد: این فیلم به دلیل خشونت زیاد، متناسب 
با ایام عید نیس��ت، چون فضای شادی ندارد و همین 
نسخه هم پروانه نمایش گرفته است اما من بخشی از 
کار مثل سکانس روزنامه را که خیلی تصنعی است، از 
فیلم درمی آورم. در ادامه کاسه ساز، در پاسخ به پرسش 
درس��تکار درب��اره تجربیات خود در ش��ورای صنفی 
نمایش در سال های گذشته، گفت: هنرمندان می توانند 
تأثیر جهانی داشته باشند. هنرمند باید رها شود تا بتواند 
حرف دل خود را بزند که بر دل بنشیند اما وقتی بعضی 
هنرمندان رها می شوند، شک می کنم بتوانند حرف دل 
خود را بزنند. او در ادامه افزود: شورای نظارت در تمام 
دنیا وجود دارد. در هالیوود ساختمانی است که نزدیک 
به 18 نفر صهیونیس��ت شورای نمایش آن را تشکیل 
می دهن��د اما آنها با ما فرق دارند و س��ینماگران ما هم 
این را پذیرفته اند که فیلمشان باید دیده شود و روی آن 
اعمال نظر شود. کاسه ساز در پایان، گفت: این اولین کار 
من در کارگردانی بود و خیلی حرفه ای نیستم اما در کار 
تهیه کنندگی حرف برای گفتن دارم و از ایده های شما 

در کارهای بعدی استفاده خواهم کرد.

   زاینده رود
به همت  مدیریت اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان حجت االسالم 
والمسلمین حسین بهشتی نژاد و کلیه پرسنل این نهاد ارزشی، مراسم جشنی  
در شب میالد پیامبر اعظم اسالم و رهبر فقه جعفری حضرت امام صادق)ع( 
در ساختمان قائمیه واقع در خیابان مسجد سید برگزار شد. در این شب به 
یادماندنی، ابتدا زیارت حضرت رسول)ص( از مفاتیح الجناح توسط آقای 
رضایی قرائت شد که فضای مراسم را بیش از پیش نورانی کرد. سپس آقای 
مس��ماریان از قاریان خوب اس��تان با قرائت کالم دلنشین وحی، مجلس را 
عطر افشانی نمودند. حاج  آقا بابایی از اعضای سازمان، وظیفه اداره جلسه 
را بر عهده داشتند و از مداح پیشکسوت و خادم الحسین آقای جامی دعوت 

کردند که در این ش��ب بزرگ مولودی خوانی کنند. در پی آن حاج آقا بابایی 
بین جوانان حاضر در مراسم سؤاالتی را مطرح کردند که اکثر عالقه مندان به 
ائمه اطهار در پاس��خگویی سؤاالت احادیث سربلند بیرون آمدند و جوایزی 
نیز به آنها اهدا شد. ضمن اینکه سؤاالت کتبی با عنوان: مسابقه طلوع رسالت 
و فقاهت و همچنین مسابقه طلوع خاتمیت بین مردم پخش گردید که قرار 
بر این شد، پاسخ سؤاالت تا  15 فروردین 89 به نشانی دفتر سازمان تبلیغات 
اسالمی ارسال شود. فضا با حضور 400 مداح که اکثراً از دانش پژوهان  مرکز 
آموزش مداحی اس��تان زیر نظر س��ازمان تبلیغات اسالمی بودند به صورت 

همخوانی به اوج خود رسید.
در ادامه اس��تاد محترم حوزه و دانشگاه دکتر مهندسی، سخنرانی خود را 
که در ادامه می آید با این جمالت  آغاز نمود: ش��بی کاماًل ویژه و اس��تثنایی، 
ش��ب میالد پیامبراعظم، حقیقت بی نظیر، انس��ان کام��ل، اکمل مکمل خاتم 
االانبیاء و المرسلین، آیت کبری الهی و اسم اعظم حق، صاحب مقام، واسطه 
کب��ری، فیض الهی، صاحب مق��ام و همچنین جلوه ت��ام، امام بحق ناطق، 
جعفر بن المحمد صادق، در حقیقت طلوع یک خورشید از دو پنجره، پنجره  
محمدی)ص( و پنجره جعفری بر تمام مسلمانان مبارک باد. انسان کامل یک 
حقیقت بیش نیست اما این حقیقت از پنجره های متعدد و از نمادهای متعدد 

ظهور  و بروز می کند، تام ترین 
و باالترین مظهرخل��ق که برتر 
از او مخلوقی نیس��ت، تا جایی 
که در معراج رس��ول اکرم)ص( 
ع��روج می کند، جبرئی��ل او را 
همراه��ی می کن��د ت��ا عوالم، 
آس��مان ها را پشت سر گذاشت 
تا رس��ید به موطن و جایگاهی 
ک��ه جبرئیل حقیق��ت امر عالم 
هس��تی در آنجا متوقف ش��د و 
خطاب به حضرت رسول)ص(: 
ش��ما بروید که من دیگر چنین 
ظرفیت و استعدادی برای ادامه 
ندارم. پیامبر آم��د و آمد، آنقدر 
به جایگاه  و مرتبه ای رسید که 
جبرئیل خطاب کرد که قدم در 
جایی می گذاری که ملک تاکنون 
قدم نگذاشته است. فراتر از هر 
مقامی، عالی ترین درجه امکانی 
که یک مخلوق می تواند داشته 

باش��د که در حقیقت رسول اکرم)ص( می تواند جلوه کند، همه موجودات 
آیات حق اند، نش��انه های خداوند اما در بین همه این آیات یک جلوه تام 
و حقیق��ت که آن جل��وه از همه برتر، آن تجلی از هم��ه ادهم و آن یکی 
بی��ش نیس��ت و آن جلوه در نمود ظاهر می ش��ود، انس��ان کامل در جلوه 
رس��ول اکرم)ص( خودش را نشان می دهد. حقیقت انسان کامل و ختمی 
مرتبت در حوزه کالم می شود قرآن که کامل ترین کلمات وحی الهی است 

و وجود ختمی مرتبت برای ما قرآن می آورد.
این همه مراسم در میالد پیامبر 

و امام صادق)ع( به مناسبت های 
مختلف در ش��رع مقدس ما به 
عنوان تعظیم شعائر دین است. 
اظهار ارادت به ساحت مقدس 
پیامبر، امام صادق، قرآن، اسالم 
همه به ج��ای خودش محفوظ 

ک��ه به مناس��بت های مختل��ف این نام ها انتش��ار پیدا کند، ام��ا همه اینها 
برای چیس��ت؟ ای��ن همه اظهار محبت ها برای چیس��ت؟ اگر مجالس ما 
هدفمند برگزار نش��ود، این حرکت عظیم در مقام ارزیابی در دامنه تعظیم 
ش��عائر قرار می گیرد )ی��ک ثواب اندک(. دقت کنیم اگ��ر ائمه)ع( اصرار 
بر اینگونه مجالس دارند، امام باقر می فرمایند: »بعد از ش��هادتم 10 س��ال 

در منا مراس��م بگذارید.« ایشان 
می خواهند پیوند مکتب را با 
دین مستحکم کند، پیوند امت 
را با امامت محکم کند، حتی 
آنها که شیعه نیستند بگویند، 
جعفر بن  محمد چه کسانی را 
اخالقی!  کرده. عجب  تربیت 
اس��المی!  کس��ب  آداب  چه 
می خواهند پیون��د بدهند ما 

را با فقه، با اخالق، با اندیش��ه، 
با فک��ر متعالی، این مراس��م و 
کالس ه��ا را برگزار کنید. تمام 
محاف��ل دین��ی در واقع کالس 
اس��ت برای رشد جامعه و ائمه 
با این مراس��م ها دانش��گاه های 
عموم��ی برگ��زار ک��رده اند. با 
آموزش��ی  مجتمع های  وج��ود 
چون: تکایا، مساجد، حسینیه ها 
که در واقع همه اینها مجتمع های 
آموزشی مسلمین هستند، اگر ما 
ب��ه دنبال زندگی هس��تیم، باید 
زندگی پیامبر پسند و امام صادق 
پسند داشته باشیم، تا مادامی که 
پیامب��ر و امام شناس��ی نکنیم، 
نمی توانیم پشت سرشان باشیم. 
دست آورد پیامبر ما وحی است. 
چقدر وح��ی و چقدر پیامبر و 
چقدر قرآن را می شناس��یم؟ در 
زمان های گذشته عالم دینی ما 
در بازار درس اخالق تجارت، حالل و حرام می داد. کاس��ب و مردم باید 
بعد از آموزش، بعد از ش��ناخت فقه، باید پیامبر و امام صادقش را بشناسد 
و بعد در مغازه اش را باز کند و به کارهای روزمره اش بپردازد. جوانی که 
می خواهد ازدواج کند می رود تربیت جعفری می آموزد. برادران و خواهران 
یک مق��دار قبول کنیم، فضای اجتماعی، اداری  و خانوادگی ما آنگونه که 
شایسته اسالمی باشد، نیست. اگر پیامبری با آن فضائل و آن اخالق داریم، 
پیامبر مبعوث ش��د که اخالق را در جامعه پیاده کند. در س��ال گذشته آمار 
طالق حدود بیست هزار مورد بود 
یعنی در هر روز س��یصد و دو 
طالق در روز داشتیم، یعنی هر 
ساعت سیزده خانواده در کشور 
متالش��ی ش��ده اند. ت��ازه اینها 
طالق فیزیکی است، اما طالق 
فرهنگی تا چقدر؟ بیگانگی دلی 
زن و مرد، گالیه های پدر و مادر از فرزندان، گالیه های فرزندان از پدران 
و مادران، این همه ناهنجاری در یک جامعه اخالقی و جعفری قابل قبول 
نیس��ت. ما در دنی��ا داریم اعالم می کنیم، اداره مدیریت ها و سیس��تم های 
اداری ش��ما در خانواده گرفته تا اداره کش��ورهایتان روبه فروپاشی است. 
سیاس��ت جهانی روبه نابودی است، اینگونه مدیریتی که دنیا امروز معرفی 
کرده محکوم به فناس��ت. حکومت 
ب��ا بی اعتق��ادی ممک��ن اس��ت 
ماندگار باش��د اما با ستم هرگز، 
به سرنیزه می ش��ود تکیه کرد اما 
روی س��رنیزه نمی توان نشست، 
امروز دنیا روی س��رنیزه نشسته 
اس��ت و تداوم ن��دارد. تحصیل 
کرده ه��ای دنیا دارن��د رو به دین 
را  بشر  پیش��رفت های  می آورند. 

وس��یله نابودی بشر قرار داده اند. دانش��مندان تهدید کرده اند که اگر تولید 
آنها باعث نابودی بش��ر شود، ما دست برمی داریم، علم پیشرفت می کند و 
در سایه همین علم غیر توحیدی، ایدز را پرورش می دهند و مردم را بیمار 
می کنند، آنفلوانزای خوکی محصول کار بشر است، دست ساز آمریکاست 
ک��ه ابت��دا در مکزیک پخش نمودن��د و بعد از آن در سراس��ر دنیا. امروز 
مدیریت دنیا دارد تجربه  بدی را به بشریت نشان می دهد و این تجربه تلخ 
دوام نخواهد داشت. ما داریم بیان می داریم عالی ترین مدیریت را در سایه 
حکومت اسالمی داریم. اگر امروز امنیت داریم در سایه امام صادق و پیامبر 

اس��ت. حال چرا این همه بداخالقی و رفتارهای ناشایس��ت، چرا در بازار 
غل و غش، گران فروش��ی، دروغ و کاله برداری اس��ت؟ اینها بازار دینی 
ماست؟! چرا بازاری با 10 میلیون سود در هنگام نماز نباید برود جماعت، 
مگر رزق دس��ت خدا نیست؟ ما نماز را با هیچ معامله ای عوض نمی کنیم. 
معلم تو ای بشر، رب اکرم است. یعنی باید کرامت بخوانی، در یک کالم، 
کریم ش��وی و این مطالب توسط فرش��تگان کریم و برترین رسول وحی 
جبرئیل و کامل ترین کتاب قرآن، آن قلبی که دریافت می کند، قلب رسول 
اکرم)ص( است که ایشان نیز کریم هستند. پس ای مسلمان در هر جایگاه 
و مقامی هس��تی، من از تو یک چیز می خواهم، پیامبر اکرم)ص( استاد این 
دانش��گاه است و ما ش��اگردان او، او از همه ما می خواهد، در این مدرسه 
کرامت داش��ته باش��یم. و حال مالک کریم چیس��ت؟ در سوره »حجرات« 
می فرمایند، مالک آن »تقوی« است و هر چه تقوی تو بیشتر باشد، کرامت 
تو بیش��تر، یعنی من می خواهم، تو خودت را نگه داری، تقوی یعنی خود 
نگه داش��تن، هر جا که پیامبر حضور دارن��د. تو دانش آموز ثروت، تو عبد 
ابتذال نیس��تی، تو بنده شیطان نیس��تی، ای زن حجاب تو کرامت توست، 
ارزش تو به طال و آرایش نیست. عزیزان در این شب ها از فرصت استفاده 
کنیم و به دنبال اخالق جعفری و اخالق قرآنی و اخالق پیامبری باشیم و به 
بهترین شکل با مکتب مان پیوند اخالقی برقرار نماییم. در پایان این جشن 

بزرگ مداحان دوباره به مولودی خوانی گروهی پرداختند.

کاسه ساز: 

»کارناوال مرگ« را نباید با »به رنگ ارغوان« 
مقایسه کرد
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مژده ای عالمیان شاه اومده * مژده مژده به جهان ماه اومده * آیه 
نصر من اهلل اومده *این گلی بود و سحرگاه اومده)یا حبیبی یا محمد(...

میالد دو نور اس��ت، دل غرق سرور است، عالم شده گلشن *تابیده دو 
خورشید، از مشرق توحید، دلها شده روشن...

به مناسبت والدت حضرت نبی اکرم )ص( و امام صادق)ع(
جشن بزرگ اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان با حضور چهارصد مداح 

با و جود مجتمع های آموزشی چون: تکایا، مساجد، حسینیه ها که در واقع 
همه اینها مجتمع های آموزشی مسلمین هستند، اگر ما به دنبال زندگی 

هستیم، باید زندگی پیامبر پسند و امام صادق پسند داشته باشیم

حکومت با بی اعتقادی ممکن اس��ت ماندگار باش��د اما با ستم هرگز، به 
سرنیزه می شود تکیه کرد اما روی سرنیزه نمی توان نشست، امروز دنیا 
روی سرنیزه نشسته است و تداوم ندارد. تحصیل کرده های دنیا دارند 
رو به دین می آورند. پیش��رفت های بشر را وس��یله نابودی بشر قرار 
داده اند. دانشمندان تهدید کرده اند که اگر تولید آنها باعث نابودی بشر 

شود، ما دست برمی داریم
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