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مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفه��ان با بیان 
اینک��ه کارت هوش��مند مل��ی ح��اوی اطالعات 
الکترونیکی اف��راد دارنده آن اس��ت،گفت: افراد 
غیر مج��از به هیچ عنوان نمی توانند به اطالعات 
ذخیره ش��ده در این کارت دسترس��ی پیدا کنند. 
قدرت مقدم افزود: اندازه کارت هوشمند ملی جدید 
54 در 85/5 میکرون و ضخامت 800 میکرون است 

که کمی کوچکتر از کارت ملی فعلی است ...

   زاینده رود
حل مش��کالت اقتص��اد ای��ران راهی ج��ز اصالحات 
ساختاری ندارد. این تولد تازه با اصالح قیمتهای نسبی دولتی 
آغاز می شود و با واگذاری آنچه دولت در 90 سال گذشته از 

بخش خصوصی گرفته ادامه می یابد.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت و مشاور رئیس جمهور 
در هدفمند کردن یارانه ها که برای توضیح ابعاد طرح تحول 
و پاسخگویی به سؤاالت مدیران استان به اصفهان آمده بود 

با بیان این مطلب گفت: این سیاس��ت ها برای اقتصاد ایران 
الزامی است نه انتخابی و گزینشی.جمشید پژویان، اقتصاددان 
برجس��ته کشور، هشدار داد اگر ساختار اقتصاد ایران هر چه 
زودتر تغییر نکند 10 یا 20 سال دیگر و نسل های بعدی ما 
باید دنبال یک کیس��ه آرد بدوند در حالی که با وضع رقابتی 
می توانیم جایگاهی در اقتصاد دنیا داش��ته باش��یم. او برای 
آغاز این مسیر داشتن یک طرح مناسب اجرایی را مهمترین 
اولویت دانس��ت و گفت: مجلس باید به جای تمرکز روی 

محل نگهداری یارانه نقدی، از دولت مجموعه و بسته اجرایی 
بخواهد. مش��اور رئیس جمه��ور در هدفمندکردن یارانه ها 
بخشی از سیاس��ت های تحول اقتصادی را پویا و برخی را 
بسته ای خواند و گفت: برای جایگزینی ماشین آالت فرسوده 
صنعت باید بودجه کافی داشته باشیم بنابراین آنچه در اختیار 
دولت قرار می گیرد باید براساس نیاز اقتصادی اش باشد تا 
طرح به فواید پیش بینی شده برسد زیرا تا وقتی فایده ایجاد 

نشده فقط باید هزینه کنیم ...                             

مشاور رئیس جمهور در اصفهان: 

بدون هدفمندکردن یارانه ها 
بخش خصوصی نابود می شود

رئیس جمهور
 فردا  به استان اصفهان 
سفر مي کند  

ادامه بررسی الیحه بودجه سال آینده
 در بهارستان

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: 
افزایش دما در طول سالهای گذشته در استان تغییر 
الگوی بارش را به دنبال داشت.  شاهرخ پارسا در کارگاه 
آموزشی اثرات گرد و غبار بر منابع طبیعی افزود ...

شهرستانها

ترافیک اصفهان قابل تحمل نیست. بر 
این اساس فرمانده انتظامی استان از شهروندان 
و مسافران خواس��ت در تعطیالت نوروز با 
خودروی شخصی به مرکز شهر سفر نکنند. 

هفته های پایانی سال با افزایش سفرهای 
درون شهری، هیجانات چهارشنبه آخر سال، در پیش بودن تعطیالت سال نو 
و هجوم انبوه مسافران به شهر تاریخی و گردشگری اصفهان، فرمانده انتظامی 

استان را بر آن داشت که ...

در 3 دقیق��ه پایان��ی تی��م فوتس��ال 
فوالد ماهان اصفهان قهرمان اولین دوره جام 
باشگاههای آسیا ش��د. این مسابقات از 13 
اس��فندماه به مدت 9 روز در سالن پیروزی 
اصفهان برگزار شد و ماهان با شکست 5 بر 2 

تیم السد قطر به مقام قهرمانی رسید. در اولین بازی، ماهانی ها در دقیقه چهارم 
از حریف خود بیشکک قرقیزستان در یک ضدحمله عقب افتادند اما در ادامه 

موتور گلزنی شاگردان افضلی استارت خورد و ...

معاون برنامه ریزی است�اندار چهارمحال و بختیاری 
در آخرین شورای برنامه ریزی سال 88 این استان 
افزود: این بودجه با رعایت عدالت بین 31 دستگاه 
اجرایی اس��تان توزیع می شود. ش��هرام محمدی  
اظهار داش��ت: حق��وق و مزایای مس��تمر، تعداد 
کارکنان رسمی و پیمانی دستگاهها، هزینه های آب، 
برق، گاز و تلفن، حقوق بازنشستگان پیش از موعد و 

به موعد از پارامترهای توزیع این بودجه است ...    
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فرمانده انتظامی استان اصفهان:
با خودروهای شخصی 

به مرکز اصفهان سفر نکنید

وعده شمس محقق شد؛
جام در اصفهان ماند

افزايش دما در
 چهارمحال و بختیاري 

تغییر الگوي بارش را به 
دنبال داشت

امکان دسترسي افراد 
غیرمجاز به اطالعات کارت 
هوشمند ملي وجود ندارد  

تأمین140 میلیارد ريال 
از کسري بودجه استان 
احداث سدها در شهرستان سمیرم با چهارمحال و بختیاري 

جدیت و س��رعت بیشتر دنبال می شود.  
ذاک��ر اصفهانی، اس��تاندار اصفه��ان در 
چهارمین س��فر استانی خود  در نشست 
شورای اداری استان در فرمانداری سمیرم 

افزود: عملیات احداث سد گردنه خاکی و مطالعه مرحله دوم سد تنگ آب از 
سال 89 در این شهرستان آغاز می شود. وی با اشاره به اهمیت آب و مهار آبهای 
سطحی این منطقه تصریح کرد: باید با برنامه ریزی اصولی و سرعت بیشتر 
از ه��در رف��ت آب و خ��روج آب از ح��وزه اس��تان اصفهان ب��ه کارون و 

خلیج فارس جلوگیری کنیم ...

جامعه

استاندار اصفهان: 
احداث سدها در سمیرم سرعت مي گیرد  
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سراسری
ایران

معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی 
اعالم کرد: 50 هزار تن س��یب و 70 هزار 
تن پرتق��ال تولید داخل ب��ا کیفیت عالی 
در 1200 غرفه در سراس��ر کشور توزیع 
می ش��ود. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
محمدصادق مفتح گفت: پرتقال تامسون 
ممتاز به قیمت 750 تومان و س��یب 800 
توم��ان در میادین می��وه و تره بار فروخته 
می ش��ود. مفت��ح قیمت م��وز وارداتی را 
ه��م حداکث��ر 1100 توم��ان در س��طح 
خرده فروش��ی اعالم ک��رد و گفت: طرح 
توزیع تعادلی میوه حداقل تا 20 فروردین 
ادام��ه خواهد یافت. وی افزود: س��یب و 
پرتق��ال تولید داخل که از ش��هریورماه با 
مدیری��ت و نظ��ارت وزارت بازرگانی و 
با هم��کاری تش��کل های تولیدی بخش 
خصوصی، با قیمتی منصفانه از کشاورزان 
خریداری و ذخیره ش��ده اس��ت و از 22 
اس��فند با قیمت تعادلی در س��طح کشور 
توزیع  ش��د. مفتح اضافه کرد: همه سیب 
و پرتقالی که امس��ال برای عرضه در ایام 
پایانی س��ال ذخیره ش��ده، در جعبه های 
سبک پالستیکی که وزنی استاندارد دارد، 
چیده و بس��ته بندی شده است و محاسبه 
وزن آنها همراه می��وه داخل آن اجحافی 

در ح��ق مصرف کنن��ده ایج��اد نمی کند. 
معاون وزیر بازرگانی با اش��اره به امضای 
تفاهمنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان ب��ا اتحادیه وارد کنندگان 
می��وه در  م��ورد واردات و قیمت فروش 
م��وز در ایام پایانی س��ال اظهار داش��ت: 
م��وز واردات��ی حداکثر ب��ه قیمت 1100 
تومان در س��طح خرده فروشی ها به دست 
مصرف کننده می رس��د. مفتح با تأکید بر 
اینکه عرضه کنندگان میوه ذخیره شده در 
سطح میادین میوه و تربار، نمایشگاه های 
به��اره و واحدهای صنف��ی منتخب حق 

ندارند س��یب و پرتقال را یک ریال باالتر 
از 800 و 750 توم��ان عرضه کنند، گفت: 
با فعالیت نمایشگاه های بهاره و آغاز طرح 
تشدید نظارت نوروزی، قیمت انواع کاال و 
اقالم پرمصرف مردم از جمله میوه در سطح 
شهرهای مختلف کشور تعدیل شده است 
و بازار در ش��رایط متعالی به س��ر می برد. 
مفت��ح تصریح کرد: گروه های بازرس��ی 
فعال در س��طح بازار، در صورت مشاهده 
تخلف و همچنی��ن دریافت گزارش های 
مردم��ی از طریق تلف��ن 124، با متخلفان 

شدیداً برخورد می کنند.

نصف النهار

جهان نما

آی��ا دولتها می توانند برای حل و فصل 
کلیه درگیریهایی که ممکن اس��ت بین آنها 
بروز کند، مرجعی تش��کیل دهند که اختیار 
قانونگذاری و حق داوری داش��ته باش��د و 
تعهد کنند از قوانین آن دستگاه پیروی نمایند، 
جمل��ه اختالفهای خود را ب��ه آنجا رجوع 
کنن��د، رأی آن را بی ک��م و کاس��ت گردن 
نهن��د و هر اقدامی را ک��ه آن دادگاه الزم به 
ش��مارد اجرا کنند؟ نخستین مشکل همین 
جا بروز می کند: هر دادگاه نهادی انس��انی 
اس��ت و چنانچه قدرت الزم را برای عملی 
س��اختن رأی خود نداشته باشد، کما بیش
 در اتخ��اذ رأی تس��لیم فش��ارهای خارج 
می شود. نکته ای هس��ت که نباید نادیده 
گرفت و آن اینکه حق و زور همیشه با هم 
پیوندی ناگسس��تنی داشته اند. احکام یک 
دستگاه قضایی که به نام و در جهت منافع 
جامعه باش��د، تنها زمانی به آرمان عدالت 
خواه��ی آن جمع نزدی��ک خواهد بود که 
اجتماع هم بتواند نیروی الزم را برای حفظ 
احترام عدالت مورد نظر خود فراهم سازد. 
پس اکنون از تش��کیل بنیادین فرا کشوری 
از آنگونه که بتواند دادگاهش را از اقتداری 
خدشه ناپذیر برخوردار کند و اجرای کامل 
آرایش را تضمین کند، بسیار فاصله داریم. 
تصور می کنم اصل نخستین همین باشد که 
برای رسیدن به امنیت بین المللی الزم است 
دولتها بدون هیچ شرط و قید از بخشی از 
آزادی عمل خود دست بردارند. به بیان دیگر 
قسمتی از حاکمیت خود را وابگذارند. برای 
رسیدن به چنان امنیتی بی تردید راه دیگری 
به نظر نمی رسد. با نگاهی سطحی به ناکامی 
تالشهای صادقانه 10 س��اله اخیر پوشیده 
نمی ماند که فش��ارهای روحی س��نگینی
به کار رفته تا این تالشها فلج شوند. برخی 
از این فشارها را به آسانی می توان تمیز داد. 
عطش قدرت در طبقه حاکم هر کشور مانع 
از آن می شود که آن طبقه به محدود شدن 
اقتدار خود در کشورش تن در دهد. »عطش 
قدرت سیاسی« غالباًً از دعاوی گروه دیگر 
اجتماع سیراب می شود. گروهی که تالش 
اقتصادیشان به شکل کاماًلً مادی تجلی پیدا 
می کند. نظر من به خصوص به آن دسته ای 
اس��ت ک��ه در هر جامعه پیدا می ش��ود و 
به رغم عده کمش��ان بس��یار قاطعانه عمل 
می کنند، به تجربیات و عوامل اجتماعی کار 
چندان اعتنایی ندارند. این دسته از افرادی 
تشکیل می شود که برای آنها جنگ تولید 
و تجارت جنگ اف��زار هیچ معنایی ندارد 
جز غنیمت ش��مردن فرصت برای کسب 
سود شخصی و گسترش دادن دامنه قدرت 
فردی. با این همه این توجه نمی تواند جز 
گام اول شناخت جریانات باشد. بی درنگ 
این مس��أله مطرح می شود، چگونه است 
که این اقلی��ت ناچیز می تواند توده عظیم 

خلق را که از جنگ جز رنج و تهیدس��تی 
به��ره ای نمی برد به خدمت جاه طلبیهای 
خ��ود در آورد؟ )وقتی م��ن از توده خلق 
حرف می زنم، قصدم آن نیست کسانی که 
جنگ را شغل و پیش��ه خود قرار داده اند، 
کنار بگذارم. منظورم سربازانی است که از 
هر دس��ته و رده، با ایمان به اینکه شغلشان 
دف��اع از گرانبهاتری��ن ثروتهای ملت خود 
است، جنگ را پیشه خود ساخته اند و گاه 
بر آنند که حمله و تجاوز بهترین شکل دفاع 
است.( از این رو اولین پاسخی که به عقیده 
من مطرح می ش��ود ای��ن خواهد بود: این 
اقلیت رهبران پیش از هر چیز مدرس��ه ها، 
مطبوعات و عموماً سازمانهای دینی را در 
دست دارد و به یاری اینگونه امکانات است 
که بر احساسات توده عظیم غلبه می کند 
و آن را جه��ت می ده��د و از مردم ابزاری 
کور می سازد. منتها ای�ن جواب هنوز نمی 
تواند تسلسل عوامل موجود را توضیح دهد 
چرا که پرس��ش دیگری پیش می آید! چه 
رازی اس��ت که از طریق وس��ایلی که ذکر 
کردیم، توده خلق اجازه می دهد تا مرحله 
جنون و قربانی شدن شعله ورش سازند؟ 
جز این پاس��خ چیزی به نظرم نمی رسد: 
انس��ان در ذات خود ب��ه ویرانگری و کینه 
توزی نیاز دارد. این خصلت که در حالت 
عادی نهفته است، در حالت غیر عادی بروز 
می کند ولی بیدار کردن این خصلت بسیار 
س��هل است و به س��رعت به یک بیماری 
ذهنی همگانی می انجامد. ظاه��راًََ از میان 
کلیه عوامل اصلی ترین و مرموزترین همین 
است. این نکته ای است که فقط یک خبره 
بزرگ غریزه های انسانی می تواند روشنش 
کند. و به این ترتیب می رس��یم به آخرین 
پرس��ش: آیا امکان آن هست که پیشرفت 
روان آدمی به سویی رهبری شود که برای 
مقابله با بیماری ویرانگ��ری و کینه توزی 
بهتر مجهز شود؟ منظورم هرگز تنها کسانی 
نیس��تند که از تعلیم و تربیت بی بهره و به 
اصطالح عامی هستند. من خود دریافته ام 
که هم��ان ب��ه اصطالح خواص هس��تند 
که بیشتر شکار آس��ان شومترین تلقیهای 
همگانی می شوند چرا که آنها عادت ندارند 
که در سرچشمه های تجربه زنده کند و کاو 
کنند، و بر عکس اجازه می دهند به سهولت 
تمام دستاویز و بازیچه کلمه و کاغذ چاپی 
قرار گیرند. و برای پایان سخن، باز هم یک 
نکت��ه: تا اینجا تنها از جنگ میان دولتها، به 
دیگ��ر عبارت، جداله��ای به اصطالح بین 
ملتها حرف زده ام. از آن غافل نیس��تم که 
پرخاشگری آدمیزاد می تواند شکلهای دیگر 
هم پیدا کند )از جمله جنگهای داخلی که 
در گذشته بر اثر تحریکهای مذهبی و امروز 
بر اثر انگیزه های اجتماعی روی می دهد، و 

شکنجه و آزار اقلیتهای ملی(. 

یک منبع مس��ئول عربستانی س��خنان »رابرت گیتس«، وزیر دفاع امریکا مبنی بر اعالم 
آمادگی عربس��تان س��عودی برای استفاده از نفوذش به منظور اعمال فشار بر چین با هدف 
حمای��ت پکن از تحمیل تحریم های جدید علیه تهران به خاطر برنامه هس��ته ای ایران را 
تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی)واس( گزارش داد، این 
اظهارات گیتس که خبرگزاری های جهان مخابره کرده اند، اصاًل صحت ندارد و این مسائل 
در جریان دیدار اخیر گیتس از عربستان مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت. گیتس چهارشنبه 
گذش��ته به عربستان سعودی سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ها، گیتس که از ریاض وارد 
ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ش��ده بود، گفت: به نظر می رسد عربستان و امارات 

برای قانع کردن چین به منظور حمایت از تحریم های جدید ضد ایران آماده هستند.

دس��تگاه قضایی برزیل ش��رکت هواپیمایی ایرفرانس را به پرداخت جریمه سنگین به 
خان��واده یکی از قربانیان س��انحه هوایی ریو- پاریس در ماه ژوئن گذش��ته محکوم کرد. 
ب��ه گزارش ش��بکه تلویزیونی فرانس24، دس��تگاه قضایی برزیل ش��رکت ایرفرانس را به 
پرداخت بیش از یک میلیون دالر غرامت به اعضای خانواده یک دادس��تان برزیلی محکوم 
کرده است که هنگام سقوط در این هواپیما حضور داشته است. مارسل والپاسوس فونسکا 
دادستان س��ابق ایالت ریودوژانیرو بود. این درحالی است که شرکت بیمه ایرفرانس اعالم 
ک��رد این درخواس��ت را نمی پذیرد و از دادگاه تقاضای واخواه��ی می کند. 9 ماه پس از 
این حادثه تصمیم دس��تگاه قضایی برزیل به نوعی به برخی دیگر از خانواده های قربانیان 
اطمینان خاطر می دهد. گروهی از امریکایی ها علیه ایرفرانس ش��کایت کرده اند. نزدیکان 
یکی از میهمانداران فرانس��وی نیز از دس��تگاه قضایی کشور خود خواسته اند مطابق حکم 
دستگاه برزیل رفتار کند. ایرفرانس در پایگاه اینترنتی خود یادآوری کرده است حدود هفده 

هزار یورو به خانواده های هر یک از قربانیان به عنوان ضرر و زیان پرداخت کرده است.

نظرسنجی ها در فرانسه از مشارکت حداقلی احتمالی در دور اول انتخابات منطقه ای 
این کش��ور حکایت دارند. به نوش��ته روزنامه لوفیگارو در اینترنت، انتخابات منطقه ای 
فرانس��ه در حالی برگزار می ش��ود که همه مطالعات س��نجش افکار عمومی از پیروزی 
فهرس��ت چپ ها و نیز مشارکت ضعیف در انتخابات خبر می دهند. پیش بینی می شود 
مشارکت اندک در انتخابات به عنوان یک رکورد منفی در انتخابات فرانسه به ثبت برسد. 
در س��ال 1998، پایین ترین میزان مشارکت برای این نوع انتخابات به 58 درصد رسیده 
بود. ش��ش س��ال پیش،  60 درصد رأی دهندگان در انتخابات ش��رکت کردند. اما امسال 
نظرسنجی ها نش��ان می دهند میزان مشارکت در انتخابات به کمتر از 50 درصد خواهد 

رسید. در این انتخابات، 44 میلیون فرانسوی واجد شرایط رأی هستند.

نمایندگان و دیپلمات ه��ای هندی در 
افغانس��تان با تهدیدهای جدی آدم ربایی و 
حمالت تروریس��تی گروه های تروریست 
طرفدار پاکستان مواجه هستند. پایگاه اینترنتی 
نش��ریه تایمز آو ایندیا چاپ هند نوش��ت، 
در حال��ی که ش��مار پرس��نل دیپلماتیک و 
کارمندان در سفارتخانه هند در کابل، به عالوه 
کنس��ولگری های این کش��ور در شهرهای 
جالل آباد، قندهار، هرات، و مزارش��ریف به 
یکصد و شصت و سه نفر می رسد، مقامات 
هن��دی اعالم کردن��د، اطالعات س��ری در 
رابطه با احتمال شدید حمالت تروریستی و
 آدم ربایی توس��ط گروه های تروریستی از 
قبیل شبکه حقانی و گروه لشکر طیبه که از
دست نشاندگان پاکستان در افغانستان محسوب 
می ش��وند، به دست آمده است. البته تاکنون 
حمالتی به اتباع هندی بی دفاع در پاکستان 

صورت گرفته اس��ت اما اکنون خبرهایی از 
تهدیدهای مش��خص علی��ه دیپلمات ها و 
کارمندان سفارتخانه و کنسولگری های این 
کشور در افغانستان، به خصوص در شهرهای 

جالل آباد و قندهار به دست آمده است. 
به نظر می آید وضع امنیتی و حفاظتی سفارتخاته 
هند در کابل، بهتر از سایر اماکن دیپلماتیک و 
کنسولگری های هند در افغانستان باشد. این 
روزنامه افزود، گروه های تروریستی طرفدار 
پاکستان که تالش دارند کشور افغانستان را 
تحت نفوذ اختصاصی پاکستان نگه دارند، قباًل 
نیز جنایاتی در این کش��ور مرتکب شده اند. 
مثالً چند سال قبل، این گروه های تروریستی، 
اعض��ای دیپلماتیک نمایندگی ای��ران را در 
افغانس��تان قتل عام کردند. یکی از مقامات 
ارشد هندی گفت: یک تیم امنیتی- اطالعاتی 
هندی به زودی به افغانستان اعزام می شود تا 

وضع امنیتی را برای هندی ها و دیپلمات های 
این کش��ور در افغانستان مورد بررسی دقیق 
قرار دهد. وی افزود: در صورت نیاز، نیروهای 
بیش��تری برای محافظت از افراد یادشده به 
افغانستان اعزام خواهند شد. به نظر می رسد، 
عل��ت اصلی تش��دید تهدیده��ا و احتمال 
آدم ربایی علیه دیپلمات های هندی، از جانب 
گروه های تروریستی طرفدار پاکستان باشد 
که هند هم اکنون برنامه هایی را برای بازسازی 
زیرساخت های افغانستان آغاز کرده که باعث 
محبوبیت این کشور در میان شهروندان افغان 
شده اس��ت. این در حالی است که پاکستان، 
کشور افغانستان را به مثابه حیاط خلوت خود 
می داند و تمایل ندارد کشور هند، که رقیب 
دیرینه پاکستان محسوب می شود، یا دیگر 
کشورهای همسایه افغانس��تان، در آن جای 

پایی برای خود بازکنند. 

مدیر اداره محیط زیست کرج گفت: رودخانه کرج به دلیل ارتباط با چشمه سارهای 
مختلف و خاصیت سنگالخی دچار خود آالیندگی است. 

به گزارش ایس��نا، حسن پس��ندیده در جمع خبرنگاران، رودخانه کرج را یکی از پنج 
رودخانه حفاظتی کشور دانست و اظهار داشت: سازمان محیط زیست کرج موظف است 
هم از بعد کیفی آب و هم از جهت حفظ گونه های زیس��تی این منطقه را مورد حفاظت 

قرار دهد. 
وی افزود: منابع مختلفی وجود دارد که باعث آلودگی آب رودخانه می شوند از جمله 
می توان واحد رس��توران ها، خانه ها و باغ های حاشیه رودخانه  و روستاهای حوالی را نام 

برد که سهم بسزایی در آلودگی آب این رودخانه دارند. 
وی خاطرنش��ان کرد: وظیفه محیط زیس��ت کنترل و نظارت بر منابع آالینده اس��ت 
و بای��د بع��د از شناس��ایی منابع آالینده بر ای��ن منابع نظارت داش��ته و از عاملین این امر 
جلوگیری به عمل آید. پس��ندیده بحث فاضالب روس��تایی را مربوط به س��ازمان آب و 
فاضالب دانس��ت و گفت: در محور جاده چالوس 57 روستا وجود دارد که از این تعداد 
فقط دو روس��تای آهار و بوس��ر دارای تصفیه خانه هستند که این نیازمند توجهی جدی و

همه جانبه است. 
وی رودخان��ه ک��رج را از جمله رودخانه های خود آالینده دانس��ت و ابراز داش��ت: 
به دلیل جاری بودن و وجود سرچش��مه ها و س��اختار س��نگالخی رودخانه این رودخانه 
خاصیت خ��ود آالیندگی دارد. وی تصریح کرد: منطقه حفاظت��ی البرز با 91 هزار هکتار 
یکی از زیباترین و منحصر به فرد ترین جاذبه های حفاظتی کش��ور اس��ت و هم از لحاظ 

گونه های جانوری و هم تنوع زیستی منحصر به فرد است.
 وی در پایان گفت: این منطقه 850 گونه گیاهی، 38 گونه پستاندار و 155 گونه پرنده 
را دارا اس��ت و باید سازمان محیط زیس��ت با حفظ این منابع زیستی بتواند به درستی از 

منطقه بهره برداری و حفاظت کند.

توزیع تعادلی میوه تا 20 فروردین

والیتی: 
آلمانی ها با آزادی سرکرده پژاک آبروی خود را بردند

عربستان سخنان وزير دفاع امريکا 
درباره ايران را تکذيب کرد

دادگاهی در برزيل
 ايرفرانس را به پرداخت جريمه سنگین محکوم کرد

مشارکت در انتخابات منطقه ای فرانسه 
ضعیف خواهد بود

رودخانه کرج دچار خود آاليندگی است آيا راهی وجود دارد تا بتوان 
نوع بشر را از تهديد جنگ نجات بخشید؟

تایمز آو ایندیا: 
دیپلمات های هندی در افغانستان با تهدید آدم ربایی مواجه هستند

چه خبر از پایتخت

با تصویب نمایندگان مجلس 250 میلیارد 
تومان ب��ه عنوان کم��ک در اختیار صندوق 
رفاه دانش��جویان قرار می گیرد تا به صورت 
وام قرض الحس��نه با حداق��ل کارمزد بابت 
پرداخت ش��هریه در اختیار دانشجویان قرار 
گیرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، در جلسه 
علن��ی مجلس، نمایندگان در ادامه بررس��ی 
بخش ه��ای هزینه ای الیحه بودجه س��ال 
1389 کل کش��ور مصوب کردند تسهیالت 
یادشده در اختیار دانشجویان وزارتخانه های 
علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و دانش��گاه آزاد اسالمی 
قرار گیرد و آنه��ا پس از فراغت از تحصیل 
ب��ه تدریج وام هایش��ان را بازپرداخت کنند. 
نمایندگان همچنی��ن برای کمک به زندانیان 
نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و س��ایر 
محکومیت های مالی غیرکالهب��رداری در 
زن��دان به س��ر می برند 20 میلی��ارد و 500 
میلیون تومان به عنوان کمک در اختیار ستاد 
دیه قرار دادند. با تصویب نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی 1100 میلیون دالر )2 درصد( 
از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز 
طبیعی به استان های نفت خیز و گازخیز و 
شهرس��تان ها و بخش های محروم کشور 
اختصاص یافت. به گ��زارش واحد مرکزی 
خبر، در ادامه جلسه علنی مجلس نمایندگان 
مق��رر کردند 385 میلیون دالر از محل مانده 
موج��ودی حس��اب ذخی��ره ارزی در پایان 

سال 1388 بابت بازپرداخت تعهدات ارزی 
اختصاص یابد. بر اساس مصوبه نمایندگان 
همچنین ش��بکه بانکی کش��ور موظف شد 
150 میلیارد تومان با معرفی کمیته امداد امام 
خمینی و س��ازمان بهزیستی به مددجویان و 
محروم��ان پرداخت کند. مصوبه دیگر اینکه 
دولت مکلف شد بدهی خود را با بانک هایی 
که حداقل 50 درصد از سهامشان را به اشکال 
گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار کرده اند 
حداکثر تا پایان ش��هریور 1389 تسویه کند. 
با تصویب نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی، هیأت وزیران سقف افزایش حقوق 
و مزایا و س��ایر پرداختی های شرکت های 
دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک ها 
و بیمه ها را تعیین می کند. در ادامه جلس��ه 
علن��ی مجل��س و در بررس��ی بخش های 

هزین��ه ای الیح��ه بودجه س��ال 1389 کل 
کشور، نمایندگان هرگونه افزایش حقوق و 
مزایا را در قال��ب اصالحیه بودجه  ممنوع 
کردند. نماین��دگان همچنین اجازه افزایش 
اعتبارات هزینه ای وزارتخانه ها و مؤسسات 
دولتی را حداکثر تا سقف 20 درصد بیشتر 
از اعتب��ارات مصوب تعیین و بیش��تر از آن 
را ممنوع کردند. نمایندگان مجلس همچنین 
ب��ا حذف یک بن��د از الیحه ک��ه مصوب 
کمیس��یون تلفی��ق و دولت ب��ود، موافقت 
کردند. کمیس��یون تلفیق و دولت خواسته 
بودند قانون بازنشس��تگی پیش از موعد از 
ابتدای سال 89 لغو شود. نمایندگان با این 
اس��تدالل که امکان استخدام برای جوانان 
افزای��ش یابد ب��ا این خواس��ته دولت و 

کمیسیون تلفیق مخالفت کردند.

مش��اور بین الملل رهبر معظم انقالب، 
گفت: اقدام دولت آلمان در آزاد کردن رئیس 
گ��روه پژاک موجب از دس��ت رفتن آبروی 
سیاس��تگذاران آلمان در عرصه جهانی شده 
اس��ت. علی اکبر والیت��ی در گفتگو با ایرنا، 
اق��دام آلمانی ها در آزادی رئیس گروه پژاک 
را خالف موازین بین المللی دانست و اظهار 
داش��ت: رئیس گروه پ��ژاک و افراد دیگری 
که در آلمان هس��تند به کارهای تروریستی 
اقرار کردند و کتم��ان نمی کنند که در ایران 
عده ای از هموطنان بی گناه ما را ترور کرده 
ان��د. والیتی با بیان اینکه اق��دام دولت آلمان 
علیه منافع ایران است درباره علت اقدام این 
دولت در آزاد کردن سرکرده گروهک پژاک، 
خاطرنش��ان کرد: این اقدام نشان دهنده این 
است که دولت آلمان سیاست مستقلی را در 
صحنه بین المللی پیگیری نمی کند و هرآنچه 
که مورد رضایت امریکایی ها باش��د انجام 
می دهد. مشاور بین الملل رهبر معظم انقالب 
با تأکید بر اینکه آزادی سرکرده گروهک پژاک 

حکایت از افول سیاست خارجی آلمان دارد، 
تصریح کرد: این اقدام نش��ان می دهد رفتار 
دولت کنونی آلمان نسبت به دولت های قبلی 
تنها تبعیت از سیاست های ترسیم شده امریکا 
است. والیتی در ادامه بیان داشت: بدون تردید 
این مواضع در حمایت از تروریس��ت های 
ش��ناخته ش��ده بین المللی به ض��رر منافع 
سیاسی ملت آلمان اس��ت. اگر این اقدامات 

ادامه یابد در آینده سیاست آلمان هیچ وزنی 
در صحنه بین المللی نخواهد داشت که البته 
این موضوع به نفع ایران است. وی همچنین 
اظهار داش��ت: دس��تگیری تروریست های 
منطقه بلوچستان نش��ان می دهد که ایران با 
قدرت از امنیت ملی خود حراست می کند 
و با عزم و اقتدار در مواجهه با تروریست ها 
امنیت کامل را در کش��ور برق��رار می کند.

ادامه بررسی الیحه بودجه سال آینده در بهارستان

رئی��س مرک��ز مدیری��ت راه ه��ای کش��ور گف��ت: ترافی��ک مس��یرهای ارتباط��ی 
ب��ه ص��ورت برخ��ط )آنالی��ن( کنت��رل می ش��ود.  ن��وروز  ای��ام  پرت��ردد کش��ور در 
به گزارش واحد مرکزی خبر، مس��عود طبیبی افزود: این اقدام نخستین بار در جاده های 
کشور اجرا می شود و هدف از آن نیز کنترل لحظه به لحظه ترافیک در این مسیرها،  مدیریت 

ترافیک و ارتباط بیشتر واحدهای ستادی و استانی است. 
وی گفت: این طرح نوروز 89 در مسیرهای ارتباطی تهران، قزوین، گیالن، مازندران، گلستان،  
اصفهان،  شیراز، سمنان و خراسان رضوی اجرا می شود. طبیبی افزود: تالش داریم این طرح 
از سال آینده در همه مسیرهای ارتباطی کشور اجرا شود. رئیس مرکز مدیریت راه های کشور 
گفت: همچنین با اقدامات انجام ش��ده اطالعات دس��تگاه های ترافیک شمار نصب شده در 

جاده ها نیز به صورت آنالین در اختیار این مرکز قرار می گیرد. 
طبیبی افزود: پیش از این، اطالعات یادشده با دو ماه تاخیر در اختیار مرکز قرار می گرفت و 

برای مدیریت ترافیک استفاده نمی شد.
 وی گف��ت: از دیگر اقدامات این مرکز اجرای طرح راهیار اس��ت ک��ه در آن برای آگاهی از 
مسائل و مشکالت جاده ای از 300 راننده اتوبوس و مینی بوس در کشور استفاده می شود. 
رئیس مرکز مدیریت راه های کشور افزود: رانندگان در این طرح مسائل و مشکالت موجود 

در جاده های کشور را به این مرکز گزارش می کنند.

مدیرعامل شرکت تراکتورس��ازی ایران گفت: حدود 300 هزار دستگاه تراکتور فرسوده 
موجود درکش��ور نیازمند جایگزینی است. به گزارش ایرنا، ابوالفتح ابراهیمی با اشاره به این 
که اغلب این تراکتورها وارداتی و از نوع رومانیایی اس��ت، افزود: عمر متوس��ط تراکتورهای 
مزبور بیش از 13 سال بوده و استفاده از آن با در نظر گرفتن بحث الگوی مصرف و کارآیی، 

صرف��ه اقتصادی ندارد. وی با اش��اره به 
اجرای ط��رح جایگزین��ی تراکتورهای 
فرسوده گفت: با عملیاتی شدن این طرح 
به رغم اینکه کنترل س��وخت با توجه به 
مصرف ب��االی این نوع تراکتورها ممکن 
می ش��ود، تولیدات جدید تراکتورسازی 
ای��ران در بازاره��ای داخل��ی نیز عرضه 
می ش��ود. ابراهیمی اظهارداشت: با توجه 
به تنوع محصوالت تولی��دی درکارخانه 
تراکتورس��ازی و کارآی��ی متع��دد ای��ن 
می توانن��د  کش��اورزان  محص��والت، 

تراکتورهایی متناسب با وسعت زمین کشاورزی، مناطق جغرافیایی، نوع محصوالت کشاورزی 
و معیارهای دیگر انتخاب و استفاده کنند. مدیرعامل تراکتورسازی ایران با تأکید بر نقش غیرقابل 
انکار نوس��ازی ادوات کش��اورزی در بهره وری، افزایش و بهینه س��ازی تولیدات کشاورزی، 
خاطرنشان کرد: یکی از راه های پیشرفت در کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون است که آن هم با 

جایگزینی تراکتورهای فرسوده و نوسازی ماشین آالت و کشاورزی محقق می شود.

بر اس��اس شکایت معاونت بازرس��ی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف 
کنن��دگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران فروش��ی داروهای دامی از س��وی یک ش��رکت 
داروسازی بزرگ، پرونده ای در این خصوص تشکیل شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
پس از تحقیقات اولیه و طی ش��دن مراحل قانونی پرونده جهت رسیدگی و اعمال قانون 
به ش��عبه تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد. این شعبه با توجه به شواهد و قرائن 
موجود در پرونده تخلف انتس��ابی را محرز تش��خیص داد و مدیر ش��رکت متخلف را به 
پرداخت 4 میلیارد و 466 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. 

نظارت آنالين مسیرهای پرتردد در نوروز

 محکومیت 4 میلیاردی يک شرکت داروسازی

300 هزارتراکتور فرسوده کشور
 نیازمند جايگزينی است
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سراسری



اشاره

   زاینده رود
حل مش��کالت اقتصاد ایران راهی جز اصالحات 
ساختاری ندارد. این تولد تازه با اصالح قیمتهای نسبی 
دولتی آغاز می ش��ود و با واگذاری آنچه دولت در 90 

سال گذشته از بخش خصوصی گرفته ادامه می یابد.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت و مشاور رئیس جمهور 
در هدفمن��د کردن یارانه ها که برای توضیح ابعاد طرح 
تحول و پاسخگویی به سؤاالت مدیران استان به اصفهان 
آمده بود با بیان این مطلب گفت: این سیاست ها برای 
اقتصاد ایران الزامی است نه انتخابی و گزینشی.جمشید 
پژویان، اقتصاددان برجسته کشور، هشدار داد اگر ساختار 
اقتص��اد ایران هر چه زودتر تغییر نکند 10 یا 20 س��ال 
دیگر و نس��ل های بعدی ما باید دنبال یک کیس��ه آرد 
بدوند در حالی که با وضع رقابتی می توانیم جایگاهی 
در اقتصاد دنیا داشته باشیم. او برای آغاز این مسیر داشتن 
یک طرح مناسب اجرایی را مهمترین اولویت دانست و 
گفت: مجلس باید به جای تمرکز روی محل نگهداری 
یارانه نقدی، از دولت مجموعه و بسته اجرایی بخواهد.
مشاور رئیس جمهور در هدفمندکردن یارانه ها بخشی از 
سیاست های تحول اقتصادی را پویا و برخی را بسته ای 
خواند و گفت: برای جایگزینی ماش��ین آالت فرسوده 
صنعت باید بودجه کافی داشته باشیم بنابراین آنچه در 
اختیار دولت قرار می گیرد باید براساس نیاز اقتصادی 
اش باشد تا طرح به فواید پیش بینی شده برسد زیرا تا 

وقتی فایده ایجاد نشده فقط باید هزینه کنیم.
دولت نیازمند 40 هزار میلیارد تومان است

وی 20 ه��زار میلیارد تومان مصوب مجلس برای 
مرحله نخس��ت هدفمندی یارانه ها را غیرکارشناسانه 
ارزیابی کرد و گفت: برای اینکه دولت بتواند در مرحله 
اول سیاست هایی را اجرایی کند که برای جامعه فایده 
داشته باشند نیازمند 40 هزار میلیارد تومان است وگرنه 
وارد کردن نیمی از ماشین آالت کار را پیچیده تر می کند.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت یادآور شد: از زمانی که 
صنعت به وجود آمد و فرآیند زندگی اقتصادی انس��ان 
براساس آن شکل گرفت موضوع اقتصاد نیز معنا یافت. 

اقتصاد نه به وجود آمد نه اختراع شد.
بخش خصوصی در حاشیه است

دکتر پژویان با اش��اره به دوران زندگی کشاورزی 
جامعه گفت: در آن زمان خانواده ها تصمیم می گرفتند 
با توجه به نیاز خانواده چه کاالیی تولید کنند چون آنچه 
مورد مبادله قرار می گرفت بس��یار جزئی بود اما وقتی 
وارد دنیای صنعتی می شویم دیگر تولید برای نیاز خانوار 
نیست بلکه با هدف فروش انجام می شود و ضروری 
است بدانیم چه تولید کنیم و به چه قیمت بفروشیم. وی 
بر این اساس آغاز دوران صنعتی شدن را زمان شکل گیری 
نظریه های اقتصادی دانست و گفت: در کشور ما این 
مرحله به صورت دولتی آغاز ش��د در حالی که در دنیا 
صنعت را صنعتگران بخش خصوصی به وجود آورده 
و گس��ترش داده اند بنابراین همیش��ه صدای قدرتمند 
و بلندی در جامعه داش��ته اند. این اقتصاددان برجسته 
افزود: در آغاز صنعتی ش��دن و حتی پیش از آن بخش 
خصوصی ما صدا نداش��ته و در حاشیه قرار گرفته که 
ای��ن کار از دولت های اواخر قاجار تا پهلوی و بعد از 
انقالب همچنان ادامه یافته اس��ت. رئیس شورا و مرکز 
ملی رقابت از سویی کشاورزی در ایران را غرورآفرین 
خوان��د و گفت: ما حتی در بخش کش��اورزی کارگر 
روزمزد هم نداش��ته ایم بلکه روستائیانمان سهامداران 
جزئی بودند، نه وابسته به زمین و برده. وی این دوران را 
همزمان با حکومت نظام فئودالیسم در اقتصاد امریکا و 
اروپا معرفی کرد وگفت: در این دوران اگر کسی زمین و 
ملکی را معامله می کرد همراه با درخت، زمین، آب و... 
کارگران را هم می فروختند. آنها مجبور بودند با صدای 
زنگ وارد فعالیت کاری شوند، غذا بخورند، کار کنند و 
به رختخواب بروند، زندگی ای که همیشه می خواستند 
از آن فرار کنند به همین دلیل دوک ها و کنت ها لشکری 

تشکیل داده بودند تا از فرار بردگان جلوگیری کنند.
به گفته دکت��ر پژویان مالکان فئ��ودال در غرب با 
پیوس��تن به یکدیگر لشکری می ساختند و حتی قادر 
به تعیین پادش��اه بودند بنابراین حکومت به حرف این 
بخش خصوصی گوش می کرد اما در روش پیش��رفته 
و بسیار توسعه یافته تولید بخش کشاورزی ایران چنین 
نبوده چون اربابان خود نوکر پادشاه بودند و با یک اشاره 
او مالکیت شان را از دست می دادند. وی که تأکید دارد 
حت��ی اصالحات اراضی در ایران مالکان را به صاحبان 
صنع��ت تبدیل نک��رد، گفت: همیش��ه دولت های 
ای��ران وارد کننده صنایع و مالک آن بوده اند و بخش 

خصوصی از این کار سهمی نداشته است.
مدیریت دولتی ناکارآمد است

مش��اور رئیس جمهور در هدفمندکردن یارانه ها، 
یارانه ه��ا را به دو دس��ته اصلی هدفمند و غیرهدفمند 
تقسیم کرد و گفت: بخشی از این یارانه ها در دوران آغاز 
جنگ به وجود آمد که بیشتر سمت و سوی مصرف کنندگان 
را داش��ت اما بخش دیگر بعد از آنکه دولت ها حضور 
ناکارآمدش��ان را در بخش صنعت به صورت گسترده 
نشان دادند، عرض اندام کرد. وی براساس نظریه های 
اقتصادی، مدیریت دولتی را نسبت به بخش خصوصی 
ناکارآمد توصیف کرد و گفت: گر چه ممکن است عمده 
مدیران ما چون از بورس هایی استفاده کرده اند تحصیل 
کرده بهترین دانش��گاههای دنیا باشند اما با این حال در 
جای��گاه مدیر دولتی تصمی��م می گیرند و تحت تأثیر 

بودجه هستند نه به دنبال سود.
قانون، حمایت از کارگران را به دوش کارفرما 

می اندازد
وی تأکید کرد: یک نظام مخدوش یارانه ای یعنی 
اینکه هر کس بیشتر مصرف می کند بیشتر سهم بگیرد. 
وی گفت: در مورد صنایع هم همین قانون برقرار است 
یعن��ی واحده��ای تولیدی که بزرگت��ر و پرمصرفترند 
س��هم بیش��تری از کمک دولت دریافت می کنند.
مش��اور رئیس جمه��ور در هدفمند کردن یارانه ها با 
اشاره به کارکرد نظام تأمید اجتماعی در اقتصاد جهانی 
گفت: وظیفه این نهاد حمایت است، نه فقط حمایت از 
کارافتادگان بلکه بیشتر حمایت از کسانی که از کار بیکار 
می شوند. او با انتقاد از قانون کار که تنها به روابط بین 
کارگ��ر و کارفرما، قوانین و مقررات کار، توجه به عدم 
الگوی محیط و آموزش و مهارت می پردازد اما وظیفه 
حمایت از کارگ��ران را به دوش کارفرمایان می اندازد، 
گفت: نتیجه حض��ور ناکارآمد دولت و یارانه ناکارآمد، 

تولید با تکنولوژی ناکارآمد و مستهلک خارجی است.
تولید با دستگاه های از رده خارج 50 سال پیش

جمش��ید پژویان، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت 
گفت: ماش��ین آالتی که 50 سال پیش صنایع بزرگ و 
مادر کشور وارد کرده اند مربوط به دهه های 60 تا 90 
است یعنی زمانی که سیاست های زیست محیطی غرب 
بسیاری از ماشین آالت را به دلیل انرژی بر بودن از رده 
خارج کرد و این ماشین آالت با یک دهم قیمت واقعی 
وارد ایران ش��دند.وی معتقد است کارفرمایان در حال 
حاضر می دانند ماشین آالت و چرخه تولیدشان انرژی بر است 

اما ترجیح می دهند به جای خرید تکنولوژی کارآمد به 
قیمت 50 تا 100 میلیون دالر با همان ماشین آالتی تولید 
را ادامه دهند که مصرف انرژی شان 2 تا 4 برابر استاندارد 
است. این اقتصاددان ایرانی در شرایطی که انرژی تقریبًا 
رایگان تمام می شود، سرمایه گذاری بخش خصوصی 
برای خرید ماش��ین آالت کم مصرف را نش��ان دهنده 
ناتوانی و ناکارآمدی این بخش دانست و گفت: بخش 
خصوصی ما ناکارآمد نیست حتی اگر بهره وری سرمایه 
در کشور پایین است مدیریت غلط و ناکارآمد اقتصادی 

علت اصلی است.
ــکالت کارگر و کارفرما به مدیریت غلط  مش

اقتصادی برمی گردد
وی ارتباط بین کارگر و کارفرما در اقتصاد ایران را 
به زن و شوهر کاتولیکی توصیف کرد که امکان جدایی 
ندارند و گف��ت: در برابر بهره وری پایین عامل کار در 
ایران چ��را وقتی کارگرانمان به امریکا و ژاپن یعنی دو 
کش��وری می روند که در 30 س��ال گذشته باالترین 
بهره وری عامل کار را داش��ته اند، با مش��کلی روبه رو 
نمی ش��وند؟ مش��اور رئیس جمهور در هدفمندکردن 
یارانه ها اعالم کرد: جایگاه اقتصادی هر کشور در دنیا 
براساس منابعش تعیین می شود و این منابع در ایران به 
اندازه ای است که جزء 10 کشور نخست دنیا به شمار 
می آییم. ایران همین شرایط را در ثروت نیروی انسانی 
که عامل اول رش��د اقتصادی است را دارد در حالی که 
با دسترسی به درآمدهای نفتی جایگاهمان در اقتصاد دنیا 
جزء 10 کشور آخر است. وی همچنین تأکید کرد: تنها 
عامل افت ایران کنار گذاشتن مدیریت اقتصادی است و 
نخس��تین شرط رونق اقتصاد، روان بودن فضای کسب 
و کار است یعنی افراد بتوانند با هزینه کم وارد فعالیت 

اقتصادی شوند.
سیستم بوروکراسی برای هر امضا النه ای دارد

جمشید پژویان پایین ترین شاخص های کسب و کار 
را مربوط به ایران دانست و گفت: برای آغاز یک فعالیت 
اقتصادی باید دهها امضا جمع شود و متقاضیان دو سال 
دوندگی کنند چون سیستم بوروکراسی برای هر امضا 
النه ای دارد. از سوی دیگر تشکیالتی باید وجود داشته 
باش��د به نام حمایت از مصرف کننده تا تولید کننده را 
وادار به ارتقای کیفیت و انتقال اطالعات تولید کند. او 
قول داد به محض راه اندازی س��ایت مرکز ملی رقابت 
تمامی اطالعات تولید و شکایات مصرف کنندگان روی 

این شبکه قرار گیرد.
برای قطع انحصار باید با دولت درافتاد

این اقتصاددان با اشاره به سابقه 5 ماهه شکل گیری 
ش��ورای رقابت در ایران گفت: ما نمی دانیم تا چه حد 
موفق به ایج��اد فضای رقاب��ت در بازارهای اقتصادی 
کشور می شویم چون در درجه اول برای قطع انحصار 
و مقابله با آن باید با دولت درافتاد. وی ادامه داد: دولت 
تنها شامل هیأت دولت، کارمندان و مدیران دستگاههای 
اجرایی نیست بلکه بسیاری از بنگاههای بزرگ اقتصادی 
هم به دولت وابسته هستند و باید برای ایجاد فضای 
رقابت هر گونه انحصار دولتی و غیر دولتی بش��کند. 
پژویان نتیجه شرایط بهره وری پایین، نبود فضای کسب 

و کار و خالء قانون رقابت و ضد انحصار و عدم حمایت 
از مصرف کننده را ناکارآمدی تولید و شرایط نامناسب 
بازار دانست و گفت: در کنار این مشکالت، ساختارهای 
نادرست دیگری مانند نظام بانکی دولتی و ناتوان داریم 

که امکان تخصیص کارآمد منابع را ندارد.
مدیران بانکی جوابگوی وزرا هستند نه مردم

به گفته این اقتصاددان برجسته، مدیران بانکی از سوی 
وزرای اقتص��اد و دارایی، بازرگان��ی و صنایع انتخاب 
می شوند و پاسخگوی وزرا هم آنها هستند نه مردم که 
سهامداران عمده و سپرده گذارانشان به شمار می آیند به 
همین دلیل تصمیمات کارآمد نیست. رانت خواری به 
وجود می آید و وام ها و اعتبارات به جای رس��یدن به 
بخش تولید سر از مسیرهای دیگر درمی آورد. مشاور 
رئیس جمه��ور در هدفمندکردن یارانه ها نرخ بهره در 
نظام بانکی کش��ور را بس��یار پایین اعالم کرد و گفت: 
اگ��ر این نرخ باال بود برای دریافت تس��هیالت جلوی 
بانکها صف نمی بستند، وام گیرندگان این تسهیالت را 
در ج��ای دیگر که تا 80 درصد یا بیش��تر بازده دارد 
س��رمایه گذاری می کنند و تا زمانی که بتوانند تفاوت 
جریمه را پر کنند حاضر به پس دادن تس��هیالت نمی 

شوند. 
ــتهالک را  بخش خصوصی آخرین مراحل اس

می گذراند
در ای��ن ش��رایط وی از نبود تمایل برای س��رمایه 
گذاری در بخش خصوصی هش��دار داد و گفت:  نباید 
انتظار داشت در چنین فضایی بخش خصوصی سرمایه 
گ��ذاری کند بلک��ه این بخش منتظر اس��ت تا آخرین 
مراحل اس��تهالک را بگذران��د و از رده خارج ش��ود. 
جمشید پژویان رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، ریشه 
مشکالت اقتصادی کش��ور را مربوط به 90 سال پیش 
دانست و گفت: اوضاع در طول دهه های گذشته مرتب 
بدتر ش��ده چرا که حض��ور دولت در بخش صنعت با 
افزایش درآمدهای نفت بیشتر شده و دولت، دائم خود 
را گسترش داده است. وی تأکید کرد: در شرایطی قرار 
گرفته ایم که با تورم، بیکاری و رکود اقتصادی هیچ راه 
حل کالن اقتصادی نداریم. وی علت این مس��أله را در 
این امر عنوان کرد که نظریه های اقتصادی راه حل های 
مقابله با شوکهای موردی دارند و برای عبور از پیچ های 
تند مسیر هستند اما وقتی جاده پر از چاله و پرتگاه است 
کارایی ندارند. مشاور رئیس جمهور در هدفمندکردن 
یارانه ها نیاز کنونی کشور را اجرای سیاست های خرد 
اقتصادی معرفی کرد و گفت: فقط اصالحات ساختاری 
مشکالت اقتصاد ایران را حل می کند از جمله قانون کار 
تا بهره وری عامل کار را افزایش می دهد و نظام تأمین 
اجتماعی باید از شکل سازمان مالیاتی به حمایت گستر 

تبدیل شود.
هدفمندکردن یارانه ها یعنی اصالح قیمتهای 

دولتی
وی نخس��تین گام برای اصالحات س��اختاری را 
اصالح قیمت های نسبی دولتی اعالم کرد و گفت: کاری 
که هفت سال قبل در مجلس برای کنترل تورم صورت 
گرفت تاکنون میلیاردها هزینه برای جامعه همراه داشته و 
تورم را به شکل بدتری تبدیل کرده است. دکتر پژویان 
ثابت نگه داشتن قیمتها را تصمیمی غیرکارشناسانه خواند 
و گفت: هدفمندکردن یارانه ها یعنی اصالح قیمت های 
دولت ک��ه پایه اصل��ی و اولی��ن چراغ راهنم��ا برای 
اصالحات ساختاری است. وی عالوه بر این اجرای اصل 
44 را ضروری دانست و گفت: این کار به معنای انتقال آن 
چیزی است که 90 سال گذشته دولت از بخش خصوصی 
گرفته و به صورت غیر کارآمد عهده دارش بوده، البته نه به 
شکلی که اکنون عملی می شود. به این ترتیب »رئیس شورا 
و مرکز ملی رقابت« از نظارت این نهاد بر روند خصوصی 
س��ازی خبر داد و گفت: مطمئن باشید توزیع دوباره 20 
هزار میلیارد تومان یارانه ایجاد تورم نمی کند چون حجم 

نقدینگی ثابت است و فقط جابه جا می شود.

  سیدحسین زرهانی
وقت��ی آقای مدد رئیس مرکز آم��ار ایران از طرح 
خوش��ه بندی دهک ها و اختصاص یارانه ها با ارقام 
متفاوت به دو دهک اول و دوم و نه دهک س��وم در 
تلویزیون سخن گفت، موجی از نارضایتی و انتقادها 
در جامع��ه پدید آمد. ع��ده ای از این تصمیم دولت 
به خاطر عدم دقت و صحت خوش��ه بندی ها انتقاد 
می کردند. ع��ده ای وعده رئیس جمهور را یادآوری 
می کردند که به تمام ایرانیان یارانه نقدی تعلق خواهد 
گرفت. از سوی گروه دیگری یعنی ساکنان شهرهای 
بزرگ نیز نحوه تقسیم خوشه ها مورد اعتراض قرار 
گرفت. اکثر س��اکنان ش��هرهای بزرگ که در خوشه 
س��ه قرار گرفته بودند معتقد بودند هزینه زندگی آنها 
با افراد روستانش��ین و یا ش��هرهای کوچک متفاوت 
اس��ت و این درآمد کفاف زندگ��ی آنان را نمی دهد 
سرانجام انتقادات موجود باعث تغییر مجدد رویکرد 
دولت شد. دولت در یک تغییر جدی اعالم کرد: این 
دهک بندیه��ا نهایی نیس��ت. س��خنگوی کارگروه 
دولت در یک چرخش اس��تراژیک اعالم کرد: طرح 
هدفمندک��ردن یارانه ها تمام خانواره��ای ایرانی را 
متناسب با درآمد آنها تحت پوشش قرار می دهد. این 
راهبرد بیشتر شبیه به برنامه رئیس جمهور بود که در 
سخنرانی اسالمشهر در اردیبهشت به آن اشاره کرده 
بود. به منظور تحقق برنامه رئیس جمهور جهت یارانه  
حدود 60 هزار تومان ماهانه برای ایرانیان، به مبلغی بیش از 
چهل هزار میلیارد تومان احتیاج است. اما از این لحظه 
این س��ؤال به وجود می آید: مناب��ع مالی اضافه این 
تصمیم از کجا تأمین خواهد شد؟ این مبلغ به شرطی 
قابل تحقق است که دولت یارانه های اساسی به ویژه 
انرژی و سوخت را به یکباره قطع کرده و منابع حاصله 

را به پرداخت مستقیم اختصاص دهد.
ــا 40 هزار میلیارد  ــزار میلیارد تومان ی 20 ه

تومان؟ مسأله این است!
دولت از ابتدا مصر بود که 40 هزار میلیارد تومان 
از اعتبارات آزاد ش��ده یارانه ها را مستقیماً بین مردم 
تقسیم کند اما مجلس شورای اسالمی به خاطر نگرانی 
از آثار تورمی آن، متن قانون را به ش��رح زیر تصویب 

کرد:
قیمت های سال پایه اجراء  این قانون به گونه ای 
تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد 
هزار میلیارد )100.000.000.000.000( ریال و حداکثر 
مبلغ دویست هزار میلیارد )200.000.000.000.000( 
ریال درآمد به دس��ت آی��د. امری که ابتدا با مخالفت 
ش��دید دولت روبه رو شد و حتی تلویحاً از تصمیم 
دولت برای عدم اجرای این قانون سخن به میان رفت. 
اصرار دولت که با باالترین س��طح رایزنیها همراه بود 
مؤثر واقع نش��د و نهایتاً مجلس به علت آثار تورمی 
ناش��ی از تزریق یکباره نقدینگی، قانون را با رقم 20 

هزار میلیارد تومان به تصویب رساندند.
درخواست مجدد دولت: با چهل هزار میلیارد 

موافقت کنید
در حالی که تازه مرکب امضای قانون هدفمندی 
یارانه ه��ا  با رقم م��ورد نظر مجلس��ی ها یعنی 20 
هزارمیلیارد تومان خش��ک ش��ده بود، دولت الیحه 
بودجه س��ال 1389 را به مجلس فرستاد و در آن رقم 
40 هزار میلیارد را مجدداً قید کرد. امری که با اعتراض 
برخی نمایندگان مجلس مانند احمد توکلی و الیاس 
نادران روبه رو ش��د. در این میان این موضوع دارای 
اهمیت زیادی است که اهم استداللهای طرفین برای 
ارقام پیشنهادی خود چیس��ت؟ در ذیل استداللهای 

مخالفان طرح و پاس��خ دولت به صورت مقایسه ای 
ذکر می شود:

الف- قانونی یا غیر قانونی بودن درخواست
حجت االسالم مصباحی مقدم نماینده مجلس 
ــول اقتصادی:  ــیون ویژه طرح تح و رئیس کمیس
پیش��نهاد40 هزار میلیارد تومانی دولت خالف قانون 
مصوب مجلس است و دولت باید این مبلغ را به 20 

هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
ــاج الدینی  ــالم محمدرضا میرت ــت االس حج
معاون پارلمانی رئیس جمهور: دولت رقم 40 هزار 
میلیارد تومان را پیش آن مرجع محترم و قانونی آورده 
است که 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرده است 
بنابراین با تصویب آن در مجلس دیگر مشکل قانونی 
در این خصوص باقی نخواهد ماند و این نوع اصالح 
خصوصاً در رقم بودجه هم در دولت و هم در مجلس 

یک امر مرسوم و عادی است.
ب- تورم ناشی از سرعت اجرای طرح

ــده و رئیس مرکز  ــد توکلی نماین دکتر احم
پژوهشهای مجلس: وقتی دولت می خواهد 40 هزار 
میلیارد تومان درآمد کسب کند، یعنی قصد دارد قیمت 
حاملهای انرژی را به پایه فوب خلیج فارس برساند، 
در حالی که در نص صریح قانون نمایندگان مجلس 
در 5 مورد به پیش��نهادهای من رأی دادند و از جمله 
تأکید کردند این کار باید در طول 5 سال اجرایی شود. 
ایستادگی مجلس بر سر اجرای 5 ساله هدفمندکردن 
یارانه ها و شیب تدریجی اجرا برای این است که تورم 

به مردم تحمیل نشود.
ــاج الدینی  ــالم محمدرضا میرت ــت االس حج
ــور: آیا در اقدام 5 گام  معاون پارلمانی رئیس جمه
تورم نخواه��د بود؟ آیا 5 تورم انتظاری در کنار تورم 
واقعی، فش��ار تورم بر م��ردم را افزایش نخواهد داد؟ 
آیا در ت��ورم انتظاری گزینه 20 هزار میلیارد با گزینه 
40 هزار میلیارد با هم تفاوت چندانی خواهد داشت 

در حالی که در گزینه دوم قدرت خرید مردم در حد 
باالیی حفظ می ش��ود و مردم امکان تطبیق معیشت 
خود با ش��رایط جدید را پیدا می کنند ولی در گزینه 

اول چنین اتفاقی نمی افتد.
ج- نقدینگی بسیار، عامل تورم 

دکتر الیاس نادران نماینده مجلس: براس��اس 
برآورد بانک مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
در س��ال جاری 2/5 تا 2/7 درصد بوده است و سال 
دیگ��ر حداق��ل 51 درصد از آن کاه��ش می یابد به 
عبارت دیگر سال دیگر رکود حاکم بر بخش صنعت 
و اقتصاد ملی تشدید خواهد شد و با این بودجه هم 
سرعت این رکود تشدید می شود هم به دلیل انبساطی 

بودن آثار تورمی خواهد داشت.
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی معاون 
پارلمانی رئیس جمهور:  بعضی می گویند توزیع این 
مبلغ در جامعه موجب افزایش حجم نقدینگی و در 
نتیجه افزایش تورم خواهد بود. در پاسخ باید گفت اوالً 
در این مسأله پولی خارج از چرخه نقدینگی به جامعه 
منتقل نمی شود بلکه از درآمدهای حاصل از اصالح 
قیمت های باز توزیع در جامعه صورت می گیرد، این 
در واقع گردش ثروت و پول در درون جامعه اس��ت، 

تنها مسأله ای که به کاهش آن منجر خواهد شد.
نظر رهبر معظم انقالب: رئیس مجلس شورای 
اسالمی با رهبر معظم انقالب درباره نظر ایشان درباره 
این اختالف دی��دار کرد. به گ��زارش خبرآنالین بنا 
ب��ر گفته های برخی نمایندگان مانن��د آقای تابش از 
نمایندگان فراکسیون اقلیت، مقام معظم رهبری طی 
این دیدار اعالم کرده اند که استداللهای طرفین دولت 
و مجلس، محکم و قابل توجه است ولی باید فرصتی 
فراهم ش��ود تا رئیس جمهور هم بتواند استدالالت و 
حرف هایش را پیرامون هدفمندکردن یارانه ها مطرح 
کند. وی ب��ه نقل از الریجانی ادام��ه داد: مقام معظم 
رهبری اعالم کرده اند قصد دخالت در محتوای مسائل 

را ندارند اما از مجلس خواسته اند تا فرصتی برای 
رئیس جمهور و بیان مطالبشان فراهم شود.

ــم رهبری:  ــل از مقام معظ ــی به نق الریجان
اس��تداللهای طرفی��ن دولت و مجل��س، محکم و 
قابل توجه اس��ت ولی باید فرصتی فراهم شود تا 
رئیس جمهور هم بتواند استدالالت و حرف هایش 
را پیرام��ون هدفمندک��ردن یارانه ها مط��رح کند. 
دبیرکل فراکسیون خط امام)ره( ادامه داد: تصور من 
از سخنان رهبری آن است که ایشان تصمیم گیری 
نهای��ی در مورد هدفمندک��ردن یارانه ها را پس از 
استماع سخنان رئیس  مجلس، به نمایندگان و رأی 

مجلس واگذار کرده اند.
انتظار رئیس جمهور برای تصویب رقم 40 
ــزار میلیارد تومانی: در ای��ن چارچوب رئیس  ه
جمه��ور به مجلس آمد و س��خنان و نظرات خود 
را مطرح کرد. در این جلسه غیر علنی غیر رسمی 
رئیس جمهور مواضع دولت را بیان کرد. بنا به گفته 
برخ��ی نمایندگان حاضر، آقای احمدی نژاد گفت: 
به ت��ورم اعتقادی ندارند و چ��ون یکی از اهداف 
اجرای هدفمندکردن یارانه ها، کنترل تورم مس��تمر 
اس��ت نمی توان گفت که اج��رای آن به تورم زایی 
کمک می کن��د. در ادامه احم��د توکلی، غالمرضا 
مصباحی مق��دم و الیاس نادران در مخالفت با نظر 
رئیس دولت درخص��وص هدفمندکردن یارانه ها 
نطق کردن��د و محمدکریم عاب��دی و علی اصغر 
زارع��ی به عنوان موافق نظر دولت س��خن گفتند. 
نهایت��ًا لحظه موعود فرا رس��ید و رأی گیری آغاز 
ش��د. نتیجه خالف خواس��ت رئیس جمهور بود: 
در جلسه رسمی نوبت س��وم پیشنهاد برگشت به 
الیحه دولت به منظور اختصاص 40 هزار میلیارد 
تومان برای اجرای هدفمندس��ازی یارانه ها با 105 
رأی موافق، 111 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع به 

تصویب نمایندگان نرسید.

نتیجه گیری:
حجت االس��الم محمدرضا میرتاج الدینی معاون 
پارلمانی رئیس جمهور و نماینده سابق مجلس گفت: 
اگر مجلس درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را تصویب 
کند دولت در اجرای این الیحه با مشکل مواجه می شود 
و درب��اره اجرا یا حتی ع��دم اجرای آن تصمیم گیری 
می کند. همچنین ندیمی مشاور معاون پارلمانی دولت 
هم تأکید کرد که دولت اصرار بر اجرای الیحه ای ندارد 
که هزینه های زیادی بر دوشش بگذارد، اما در این بین 
هیچ حمایتی نشود. دکتر احمدی نژاد هم در مجلس 
در سخنرانی خود قبل از رأی گیری نهایی اعالم کرده 
بود: اجرای این اهداف با درآمد مدنظر مجلس مبنی بر 
20 هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست و در نهایت 
دولت نمی توان��د کاری انجام دهد که قابل ارزیابی از 
س��وی مجلس باشد. این اظهارات نشانه این است که 
عدم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به شکل فعلی 
می تواند به عنوان یک آلترناتیو در دس��تور کار دولت 
قرار گیرد. اما اینکه آیا این آلترناتیو عملی می شود یا 
خیر وابس��ته به بسیاری از عوامل مؤثر خواهد بود. 
ام��ا عدم اجرای این قانون نیز مش��کالت جدیدی 
را برای اقتصاد کش��ور فراه��م خواهد کرد. صرف 
نظ��ر از ابعاد قانونی و حقوقی ع��دم اجرای قانون 
مص��وب مجل��س، طراحی مدل بودج��ه ای بدون 
حذف یارانه ها در مدت بسیار محدود فعلی دشوار 
اس��ت. یکی از مباحث مهم در سیاستگذاری های 
کالن اقتصادی لزوم وجود وفاق درباره راه حل ها 
و تصمیمات اساسی میان نخبگان تصمیم ساز است 
که این اتفاق نظر در این برهه وجود ندارد. در این 
روزهای انتهایی س��ال این سؤالها برای مردم بارها 
تکرار می شود: سال آینده نرخ بنزین چقدر خواهد 
بود؟ برق یارانه دار خواهد بود یا نه؟ چش��م انداز 
کس��ب و کار چگونه اس��ت؟ و نهایتاً دولت یارانه 

نقدی پرداخت می کند؟ نمی کند؟...

سناریوی بنزین دونرخی تقویت شد
با وجود دو راهکار دولت برای س��همیه بندی 
بنزی��ن مبنی بر تک نرخی کردن یا دونرخی ماندن 
قیمت پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، 
شواهد موجود از احتمال اجرای سناریوی بنزین 
دونرخی حکای��ت می کند. به گزارش خبرگزاری 
اقتص��ادی ای��ران، اگرچه هرگون��ه تصمیم گیری 
درباره وضعیت توزیع بنزین در کشور به جزئیات 
تصمی��م نهایی درباره طرح هدفمندکردن یارانه ها 
مش��روط ش��ده اس��ت، ولی آخرین گمانه زنی ها 
حاک��ی از آن ب��ود ک��ه در صورت ع��دم اجرای 
ط��رح هدفمندکردن یارانه ها، س��همیه های بنزین 
خودروهای شخصی و عمومی بدون تغییر حفظ 
ش��ود، ول��ی در صورتی که ط��رح هدفمندکردن 
یارانه ها در مجلس مصوب و توس��ط دولت ابالغ 
ش��ود، دو راهکار وجود خواهد داش��ت؛ راهکار 

اول بیانگر این است که سهمیه های بنزین برداشته 
ش��ود و بنزی��ن با یک ن��رخ به ص��ورت آزاد در 
سراسر کشور عرضه ش��ود و در راهکار دوم نیز 
دیده ش��ده ک��ه عرضه بنزین ب��ا دو نرخ متفاوت 

)سهمیه ای و آزاد( انجام شود. 
 بنزین دونرخی مشکل آفرین است یا خیر؟

همزم��ان ب��ا فراز و ف��رود سرنوش��ت طرح 
هدفمندکردن یارانه ها در مجلس شورای اسالمی، 
کارشناسان نیز نظرات اقتصادی و اجتماعی خود 
را در م��ورد نتای��ج هریک از دو راه��کار اعالم 
می کردند. برای نمونه مهران امیر معینی � کارشناس 
اقتصادی � با تأکید بر اینکه تک نرخی شدن بنزین 
جلوی مشکالت را می گیرد، به ایسنا گفته بود که 
من موافق فروش بنزین آزاد با قیمت 300 تا 350 
تومان هس��تم؛ همچنین استفاده از کارت سوخت 
باید به منظور کنترل اطالعات باشد و اگر قرار بر 
س��همیه بندی باشد، بهتر است که مصرف معمول 
وس��ایل نقلیه حدود 60 لیتر بنزین در نظر گرفته 
ش��ود. از س��وی دیگر فرید عامری � مدیرعامل 
ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران  � با 
بی��ان اینکه توزیع بنزین دو نرخی )س��همیه ای و 
آزاد( پس از اعمال ط��رح هدفمندکردن یارانه ها 
مش��کل آفرین نخواهد ب��ود، توضیح داده بود که 
اگر سیس��تم هوشمند س��وخت وجود نداشت و 
س��وخت گیری ها کنترل نمی ش��د، امکان مشکل 
وجود داش��ت، ولی هم اکنون س��امانه هوش��مند 
س��وخت امکان اجرای هرگونه سیاستی را ممکن 

کرده است. 
 کاهش سهمیه بنزین بهار به ماهانه 60 لیتر

به  هر حال با وجود اینکه به دلیل قطعی نشدن 
تصمیم گیری ه��ا در خصوص طرح هدفمندکردن 
یارانه ها، مس��ئوالن س��ؤال های مرتبط با وضعیت 
سهمیه بنزین بهار و نوروز را بی پاسخ می گذاشتند، 
س��رانجام محم��د رویانیان � رئیس س��تاد حمل 

و نق��ل و مدیریت مصرف س��وخت کش��ور� از 
اختصاص 260 لیتر بنزین بهاری و نوروزی خبر داد 
که با توجه به روند کنونی اختصاص ماهانه 80 لیتر 
به خودروهای شخصی، استنباط شده بود که 240 
لیتر آن مربوط به س��ه ماه بهار )ماهانه 80 لیتر( و 

20 لیتر آن بنزین نوروزی خواهد بود.
این درحالی اس��ت که بع��د از آن رویانیان با 
تأکید بر اینکه بنزین عید امسال 80 لیتر است، نه 20 لیتر 
و بنزی��ن هر ماه بهار مع��ادل 60 لیتر خواهد بود، 
 گفت: افزایش یا کاهش میزان س��همیه بنزین سال 
1389 بستگی به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 
دارد. وی با بیان اینکه طبق قانون، س��همیه بنزین 
سال 1389 باید نسبت به سال 1388 کمتر باشد، 
توضی��ح داد: برنامه کاهش س��همیه از 80 لیتر به 
60 لیت��ر در س��ال 1389 طبق قانون ب��وده اما در 

سال 1389 از این میزان کمتر نخواهد شد و حتی 
امکان بیشتر شدن سهمیه هم وجود دارد. 

ــن دونرخی حکایت  ــواهد از تقویت بنزی  ش
می کند

با تأمل ب��ر این جمله رویانی��ان که »چنانچه 
طرح هدفمندکردن یارانه ها از تابستان سال آینده 
اجرا ش��ود، تغییراتی در سهمیه بنزین و همچنین 
قیمت آن ایجاد خواهد ش��د ام��ا این تغییرات به 
س��متی خواهد بود که مردم دچار مشکل نشوند« 
می ت��وان اس��تدالل کرد ک��ه راه��کار باقی ماندن 
سیستم سهمیه بندی و دونرخی شدن قیمت بنزین 
از قوت بیش��تری برخوردار اس��ت، به  طوری که 
در صورت اجرای ط��رح هدفمندکردن یارانه ها، 
تنها بر تغییراتی در س��همیه و قیمت بنزین تأکید 
شده اس��ت. قابل ذکر است، در خصوص کاهش 
س��همیه های بنزین، معاون سابق امور برنامه ریزی 
وزارت نف��ت در بهار امس��ال با اش��اره به اینکه 
براس��اس حکم قان��ون باید در کل س��ال 1388 
مص��رف بنزین یارانه ای کش��ور از مح��ل تولید 
پاالیشگاه های داخل تأمین شود که نیاز به کاهش 
س��همیه ها به دو سوم سال گذش��ته دارد، توضیح 
داده ب��ود که ب��ه  این ترتیب تصمیم گرفته ش��ده 
برای س��ه ماه اول س��ال 1388 مبن��ی بر تحویل 
ماهانه 100 لیتر به خودروهای ش��خصی با حکم 
قانون تطبیق نمی کند، زیرا مازاد بر آن ارائه ش��ده 
و خالف اس��ت. ت��رکان در آن زمان توضیح داده 
بود که تولید بنزین در 9 پاالیشگاه  داخلی روزانه 
45 میلیون لیتر اس��ت که به طور متوس��ط درسال 
گذشته مصرف این فرآورده در کشور روزانه 67 
میلیون لیتر بوده است. به این ترتیب برای اجرای 
حکم قانون و تأمین بنزین مورد نیاز کش��ور فقط 
از تولید داخل باید همه س��همیه های خودروهای 
ش��خصی یا عمومی را به دو س��وم س��همیه سال 

گذشته کاهش دهیم. 

مشاور رئیس جمهور در اصفهان: 

بدون هدفمندکردن یارانه ها بخش خصوصی نابود می شود

یارانه می دهند؟ یارانه نمی دهند؟
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اقتصاد امروز



شهر تاريخی زواره آماده پذيرايی
 از مسافران نوروزی است

   زواره
   خبرنگار زاینده رود

در جلسه ستاد اسکان مسافران نوروزی 
بخش زواره دس��تگاه های اداری و دولتی 
این بخش آمادگی خود را برای استقبال از 

مسافران نوروزی اعالم کردند.
شهردار زواره در این جلسه با قدردانی 
از ت��الش اعضای س��تاد گفت: مس��افران 
نوروزی س��فیران فرهنگ و آداب و رسوم 

شهرها هستند.
شریف زاده افزود: مدارس و خوابگاه های 
دانشجویی و دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
زواره ب��ا ظرفی��ت روزانه ه��زار نفر برای 
اسکان مس��افران نوروزی اختصاص یافته 

است.
شهر تاریخی زواره با ده ها اثر تاریخی 
از جمله نخس��تین مس��جد چه��ار ایوانی 
ایران، دومین مناره تاریخ دار کش��ور، بازار 
تاریخی، حس��ینیه های تاریخ��ی بزرگ و 
کوچک، آب انبارها، یخچال، بافت قدیمی 
ش��هر با خانه هایی با معماری خاص شهر 
کویری زواره )چه��ار صفه( و کویر زیبا و 
آثار دیدنی دیگر همه ساله پذیرای مسافران 

و گردشگران است. 
ش��هر تاریخ��ی زواره در فاصل��ه 130 
کیلومت��ری اصفهان حدفاص��ل محورهای 
کاش��ان و نائی��ن در حاش��یه کویر مرکزی 

ایران واقع است.

   زواره
    خبرنگار زاینده رود

بیش از 500 نفر از خانواده های زواره 
با ش��رکت در پیاده روی خانوادگی فاصله 
5 کیلومت��ری امامزاده یحی��ی)ع( زواره تا 
امامزاده ش��اهزاده مراد روس��تای تلک آباد 

را پیمودند.
در ای��ن مراس��م ک��ه به هم��ت هیأت 
و  بدن��ی  تربی��ت  همگان��ی  ورزش��های 
ش��هرداری زواره برگزار ش��د به 34 نفر از 
شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا 

شد. 

نماینده مردم شهرس��تانهای کاش��ان و 
آران و بیدگل در مجلس ش��ورای اسالمی، 
ب��ا اش��اره ب��ه افتتاح خ��ط تولید ش��رکت 
خودروسازی س��امیار شهرستان کاشان، در 
هفته جاری توس��ط رئیس محترم جمهور، 
گفت: این واحد عظیم تولیدی تا پایان سال 
آتی،20 هزار فرصت ش��غلی ایجاد می کند. 
اصغ��ر گرانمای��ه پور، پی��ش از خطبه های 
نماز جمعه کاش��ان در مس��جد حبیب ابن 
موس��ی)ع( این شهرستان، با اشاره به اینکه 
ای��ن کارخان��ه، بزرگترین س��ایت صنعت 
خودروسازی ایران به لحاظ وسعت است، 
اظهار داش��ت: این واحد خودرو سازی از 
ابت��دای راه ان��دازی تاکنون، ب��رای حدود 
یکه��زار و 300 نفر فرصت اش��تغال ایجاد 

کرده است. 
وی همچنین، با اشاره به تولید 7 هزار 
خ��ودرو پرای��د در این کارخانه در س��ال 
جاری، افزود: با تکمیل تمامی بخش های 
این مجموعه خودروس��ازی، ظرفیت تولید 
این کارخانه در سالهای آینده، به 600 هزار 

خودرو در سال خواهد رسید. 
وی در ادام��ه، به اح��داث مرحله دوم 
این کارخانه اشاره کرد و گفت: مرحله دوم 
این کارخانه ش��امل احداث کارخانه تولید 
انواع قطعات بدنه خ��ودرو و کارگاه رنگ 

پالستیک است. 
گرانمایه پور، با اشاره به اینکه برای طراحی 
و راه ان��دازی کل مجموع��ه خودروس��ازی 
س��امیار کاش��ان، تاکنون، حدود 4 هزار و 
500 میلیارد ریال هزینه ش��ده است، اضافه 
کرد: برای طراحی و راه اندازی مرحله دوم 
این کارخانه نیز، حدود یکهزار میلیارد ریال 

نیز هزینه می شود. 
وی همچنی��ن، از انتق��ال کل انبارهای 
گروه خودروسازی س��ایپا از تهران به این 
شهرس��تان خبر داد و گف��ت: همچنین در 
آینده نزدیک، تمام��ی فعالیت های مربوط 
به بس��ته بن��دی قطع��ات خودروهای این 
گروه تولیدی نیز، در این کارخانه صورت 

خواهد گرفت. 
نماینده مردم شهرس��تان های کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس ش��ورای اسالمی، 
خاطر نشان کرد: با توجه به قرار گرفتن این 
شهرستان در مس��یر راه آهن بندرعباس به 
تهران، گروه خودروسازی سایپا تصمیم به 
احداث یک ایستگاه در این شهرستان برای 
انتقال خودروهای خود به سراس��ر کش��ور 

گرفته است. 
وی بیان کرد: 60 میلی��ارد ریال اعتبار 
نیز برای احداث و تجهیز این ایس��تگاه، در 

نظر گرفته شده است.

طرح آبرس��انی به گلش��هر ب��ا حضور 
معاونت منابع انسانی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان و مس��ئوالن محلی شهرستان 
افتتاح شد. طرح آبرسانی به گلشهر با هزینه 
یک میلی��ارد و هفتصد و پنجان میلیون ریال 
اجرا ش��د. قطر لوله به کار رفته در این طرح 
150 میلیمتر و از نوع آزبست سیمان کالس 
C اس��ت. ب��ا اج��رای این ط��رح عملیات 
آبرسانی به محله های مختلف شهر گلشهر 

انجام شد.
گفتنی اس��ت با کلنگ زن��ی در خیابان 

گلس��تان گلش��هر طرح اصالح شبکه آب 
در ش��هرهای گلپایگان، گوگد و گلش��هر 
آغاز ش��د. این طرح با اجرای لوله هایی به 
قطرهای 100، 110، 150 و 90 میلیمتر و از 
نوع آزبست سیمان و پلی اتیلن، به طول 19 
کیلومتر اجرا خواهد شد. برآورد اولیه طرح 
اصالح شبکه آب در شهرهای یاد شده یک 
میلی��ارد و چهارصد و پنج��اه میلیون ریال 
اس��ت که پس از اجرای آن، هدر رفت آب 
به میزان قابل توجهی کاهش یافته و فش��ار 

موجود در شبکه تقویت خواهد شد.

احداث س��دها در شهرس��تان سمیرم با 
جدیت و س��رعت بیش��تر دنبال می شود. به 
گزارش ایرنا، ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان در 
چهارمین سفر استانی خود در نشست شورای 
اداری اس��تان در فرمان��داری س��میرم افزود: 
عملیات احداث س��د گردنه خاکی و مطالعه 
مرحله دوم س��د تنگ آب از س��ال 89 در این 
شهرستان آغاز می شود. وی با اشاره به اهمیت 
آب و مهار آبهای سطحی این منطقه تصریح 
کرد: باید با برنامه ریزی اصولی و سرعت بیشتر 
از هدر رفت آب و خروج آب از حوزه استان 
اصفهان ب��ه کارون و خلیج فارس جلوگیری 
کنیم. استاندار با بیان اینکه پیگیر مشکل عدم 
استمهال وام باغداران استان و شهرستان سمیرم 
هستیم، ادامه داد: مبلغ 220 میلیارد ریال به استان 
ابالغ شده ولی هنوز به دست استانداری اصفهان 
نرسیده است. به گفته وی، به محض تحویل، 
این میزان اعتبار در اختیار بانک کش��اورزی و 
باغداران بدهکار به بانک قرار خواهد گرفت. 
معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان نیز در این 
جلسه گفت: در خشکسالی اخیر 222هزار و 
600 س��رویس آبرسانی س��یار به حجم 2/6 
میلیون متر مکعب به 17 هزار هکتار باغ و زمین 

زراعی آبرسانی شد. 
علیرضا صالح افزود: خرید 68 هزار متر 
لوله، تخصیص اعتبار 10 میلیون ریالی برای 
اح��داث و مرم��ت کانال ه��ا، پرداخت 130 
میلیارد ریال غرامت بیمه به کشاورزان و تأمین 
اعتبار حفر سه حلقه چاه طی همین مدت انجام 
شده است. وی در ادامه به کشاورزان قول داد 

سیب مورد نیاز اس��تان اصفهان و یزد از این 
منطقه خریداری شود و در اختیار مردم این دو 
استان قرار گیرد. رئیس سازمان بازرگانی استان 
اصفهان نیز گفت: در بحث خرید سیب سمیرم 
شش استان قم، یزد، زنجان، کرمان، بوشهر و 

هرمزگان در گیر این موضوع 
بوده اند. مظفر انصاری اظهار داش��ت: افزون 
بر 15هزار تن صادرات و 18 هزار تن س��یب 
درختی به منظور تنظیم بازار خریداری کرده 
ایم. مدیر کل راه و ترابری اس��تان اصفهان نیز 
گفت: مطالعه کامل محور شمس آباد - ونک 
به استان چهار محال و بختیاری انجام شده و 
مرحله اول طرح با 13 کیلومتر کوهبری های 
عظیم و زمانبر به اتمام رسیده است. هوشنگ 
عش��ایری در خصوص ادام��ه کار این طرح 
توضیح داد: حجم کوهبری و ترانش��ه در این 
طرح بسیار زیاد اس��ت که در صورت تأمین 
منبع مالی الزم تا دو س��ال آینده تکمیل و به 
بهره برداری می رس��د. پیگیری راه و ترابری 
به منظ��ور اختصاص 10 میلی��ارد ریال برای 
تکمیل ورودی شمال سمیرم، ارائه تسهیالت و 
کمک مالی به شهرداری سمیرم برای بدهی های 
کارخانه آس��فالت، اختصاص یکهزار میلیون 
ریال به هر کدام از شهرداری های ونک، حنا و 
کمه، اختصاص یکهزار میلیون ریال به منظور 
احداث دهیاری ها و یکهزار میلیون ریال برای 
تأمین حقوق دهیاران روستاها و تأمین اعتبار 
500 میلی��ون ریالی به ترتیب برای دانش��گاه 
پیام نور، اوقاف و امور خیریه و بهسازی گلزار 

شهدا از مهمترین مصوبات این نشست بود. 

معاون سیاسي استاندار: 

رئيس جمهوري فردا 
به استان اصفهان سفر مي کند  

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری 
اس��المی ایران روز دوش��نبه هفته جاری 
ب��رای ش��رکت در همای��ش چهره های 
مان��دگار و افتت��اح چند پروژه به اس��تان 
اصفهان س��فر می کند. معاون سیاس��ی و 
امنیتی اس��تانداری اصفه��ان در گفتگو با 
ایرنا افزود: همای��ش چهره های ماندگار 
استان در دو سال گذشته با حضور رؤسای 
مجلس وقت برگزار می شد. محمد مهدی 
اس��ماعیلی اظهار داش��ت: امس��ال با نظر 
اس��تاندار اصفهان، قرار شد در سومین سال 
این همای��ش با حضور رئی��س جمهوری 
برگ��زار ش��ود. وی تصریح ک��رد: در این 
همای��ش از 33 نفر از عناصر انقالبی، خبره 
و نخبه اس��تان که چهره ه��ای ملی هم در 
میان آنان هس��تند، تجلیل خواهد شد. وی 
تأکید کرد: در حاش��یه این مراس��م رئیس 
جمهوری از چند پروژه همانند خط تولید 
منطقه ای خودروسازی  سایت  بزرگترین 

ایران و تولید خ��ودروی »مینیاتور« و پل 
ام��ام خمینی )ره( بازدی��د و آنها را افتتاح 

خواهند کرد. 
اسماعیلی متذکر شد: همایش تجلیل از 

نخبگان استان قرار بود در دهه فجر امسال 
برگزار شود اما به دلیل مصادف شدن با ماه 
صفر، این برنامه به ایام وحدت و با حضور 

دکتر محمود احمدی نژاد موکول شد.

استاندار اصفهان: 
احداث سدها در سمیرم سرعت مي گیرد  

برگزاری پیاده روی خانوادگی 
حرم تا حرم در زواره

140 میلیارد ريال از کسري بودجه چهارمحال و بختیاري تأمین شد  

امکان دسترسي افراد غیرمجاز 
به اطالعات کارت هوشمند ملي وجود ندارد  

رئیس کل دادگستري استان اصفهان: 
400 نیروي مجرب در شوراهاي حل اختالف خدمت مي کنند  

افزايش دما در چهارمحال و بختیاري 
تغییر الگوي بارش را به دنبال داشت  

انجام فعالیت هاي ترويجي حفظ منابع طبیعي 
در 300 مدرسه چهارمحال و بختیاری
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زوارهاصفهان سمیرم

اس��ت�اندار  ری��زی  برنام��ه  مع��اون 
چهارمحال و بختیاری در آخرین ش��ورای 
برنامه ریزی سال 88 این استان افزود: این 
بودجه با رعایت عدالت بین 31 دس��تگاه 
اجرایی اس��تان توزیع می ش��ود. ش��هرام 
محمدی  اظهار داش��ت: حقوق و مزایای 
مس��تمر، تعداد کارکنان رس��می و پیمانی 
دستگاهها، هزینه های آب، برق، گاز و تلفن، 
حقوق بازنشستگان پیش از موعد و به موعد از 
پارامترهای توزیع این بودجه است. محمدی 
با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین کسری ها 
در سال جاری نسبت به سال قبل بیان داشت: 
سال گذشته 50 میلیارد ریال اعتبار در زمینه 
کسریها اختصاص داده شد که با اختصاص 
140 میلی��ارد ریال اعتبار در س��ال جاری از 
وضعی��ت مطلوب تری در تأمین کس��ریها 
برخورداریم. وی تصریح کرد: از این اعتبار 

468 میلی��ون توم��ان به اس��تانداری بابت 
بدهکاری حقوق و مزایای مستمر به دارایی 
و 780 میلیون تومان بابت س��ایر کس��ریها 
اختص��اص داده ش��د. همچنین اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری در این جلس��ه 
گفت: اولویت تمام دس��تگاهها اجرایی در 
س��ال آینده طرح تحول اقتصادی، اشتغال 
و مس��کن باش��د. رجبعلی صادقی افزود: 
بودجه س��ال آینده با اولویت اش��تغالزایی 
مطابق با قابلیت ها و توانمندیهای استان در 

زمینه اشتغالزایی توزیع می شود. 
وی با اش��اره به اینکه کش��اورزی در 
کش��ور در اولویت امور ق��رار دارد، اظهار 
داش��ت: با نگاه جامع برای اشتغالزایی در 
بخش کشاورزی، توس��عه باغات و تأمین 
آب، تمام دستگاههای ذیربط در این زمینه 
باید کوشا باش��ند. صادقی بیان داشت: در 

تفاهمنامه ای که با دکتر رحیمی منعقد شد 
اس��تان چهارمحال و بختیاری باید در سال 
آینده زمینه اش��تغال 26 هزار نفر را فراهم 
کن��د که با توجه به پتانس��یل های اس��تان 
این میزان دور از دس��ترس نیست و تحقق 
آن مش��ارکت، همفک��ری و همدلی تمام 

دستگاهها را می طلبد. 
وی تصریح کرد: ب��ا منابع و امکانات 
زی��ر س��اختی موج��ود در اس��تان تم��ام 
دستگاههای اجرایی ذیربط در زمینه تأمین 
مسکن جوانان در سال آینده با اهتمام کامل 

تالش کنند. 
صادق��ی گفت: بازرگان��ی و تعزیرات 
حکومتی از آش��فتگی بازار در ش��ب عید 
جلوگی��ری کنند تا مردم بدون کوچکترین 

دغدغه ای سال خوبی را داشته باشند.

شهرکرد

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان 
اینکه کارت هوش��مند ملی حاوی اطالعات 
الکترونیکی اف��راد دارنده آن اس��ت، گفت: 
افراد غی��ر مجاز به هیچ عنوان نمی توانند به 
اطالعات ذخیره شده در این کارت دسترسی 
پیدا کنند. قدرت مقدم در گفتگو با ایرنا افزود: 
اندازه کارت هوشمند ملی جدید 54 در 85/5 
میکرون و ضخامت 800 میکرون اس��ت که 

کمی کوچکتر از کارت ملی فعلی است. 
وی مزای��ای کارت مل��ی هوش��مند را 
شناس��ایی افراد در حوزه دیجیتال و در قالب 
شناسایی هویت براساس رمز دوطرفه اطالعات 

بیومتریکی )اثر انگشت و عکس( و امضای 
دیجیتالی بیان کرد. مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان با بیان اینکه تغییر اطالعات درون این 
کارت ها پس از صدور نیز وجود دارد، افزود: 
پس از صدور کارت های شناسایی هوشمند، 
کسب اطالعات درون آنها فقط از طریق چند 
دستگاه اجرایی خاص، امکان پذیر است. مقدم 
گفت: کارت شناسایی هوشمند در مرحله اول 
در شهر قم به صورت پایلوت در حال صدور 
است و تا پایان س��ال جاری حدود 10 هزار 
فقره از آن صادر می ش��ود. وی با بیان اینکه 
مرحله دوم صدور کارت های هوشمند ملی 

از سال 89 آغاز می شود، ادامه داد: در صورتی 
ک��ه تجهیزات مرب��وط به ص��دور و قرائت 
اطالعات درونی کارتها در مراکز اس��تان ها 
نصب و راه اندازی ش��ود، حدود یک میلیون 
کارت در استان ها صادر می شود. وی یادآور 
ش��د: از سال 90 مرحله س��وم صدور کارت 
شناسایی هوشمند به صورت عمومی در کل 
کشور انجام و تا سن 15 سالگی صادر خواهد 
شد. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تأکید 
کرد: تا زمان صدور کارت هوشمند برای افراد 
ب��االی 15 س��ال، کارت ملی فعلی همچنان 

صادر و ارائه می شود.

400 نی��روی مج��رب ب��ا تحصیالت 
دانشگاهی مرتبط با ش��غل قضایی اکنون 
در ش��وراهای حل اختالف استان اصفهان 
مشغول خدمت هس��تند. به گزارش ایرنا، 
رئی��س کل دادگس��تری اس��تان اصفهان 
طی درخواس��تی از قوه قضائیه خواس��تار 

مجوز اس��تخدام این افراد در دادگستری 
اس��تان ش��د. غالم رضا انص��اری گفت: 
بیش��تر این افراد با س��ابقه ش��ش سال در 
زمینه ه��ای مختلف و ب��ا عالقه و انگیزه 
الزم در 284 شعبه شوراهای حل اختالف 
اس��تان مش��غول به کار هس��تند و ش��غل 

دیگ��ری ندارند. ش��وراهای حل اختالف 
در راستای کاهش پرونده های ورودی به 
دادگستری و تالش برای حل اختالفات و 
انصراف ش��کایت های مطروحه به روش 
میانجیگری و برق��راری صلح و صفا بین 

طرفین دعوا تشکیل شده اند.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری 
گفت: افزایش دما در طول س��الهای گذشته 
در اس��تان تغییر الگوی ب��ارش را به دنبال 
داش��ت. به گ��زارش زاینده رود، ش��اهرخ 
پارسا در کارگاه آموزشی اثرات گرد و غبار 
بر منابع طبیعی افزود: دمای هوا در اس��تان 
نسبت به بلندمدت کاهش و در کوتاه مدت 
س��ه درجه افزایش داشته است. وی گفت: 
این امر باعث شده که بارش برف در استان 
کاهش یابد و بیش��تر بارشها به باران تبدیل 
ش��ود که در کاهش تغذیه منابع زیرزمینی، 
تخریب خاک و رس��وب پشت سدها مؤثر 

اس��ت. وی اف��زود: میانگی��ن بارندگی در 
س��ال زراعی جدید در اس��تان تاکنون 388 
میلیمتر بود که نسبت به دوره مشابه پارسال 
48درص��د افزایش و نس��بت به بلند مدت 
س��ه درصد افزایش داش��ت. به گفته وی، 
افت کاه��ش بارش برف در اس��تان آبهای
 زی��ر زمین��ی کاهش پیدا ک��رده و در حال 
حاض��ر درگی��ر خشکس��الی هیدیولوژی 
هس��تیم. وی افزود: در ح��ال حاضر میزان 
برف در شهرستان کوهرنگ به عنوان یکی 
از مناطقی که باید پوشش برف فروان داشته 
باشد 25 سانتیمتر برف است. وی ، افزایش 
میزان گرد و غبار و آلودگی در استان را یکی 
از مشکالت جوی عنوان کرد و گفت: تعداد 

روزهایی که گرد و غبار در استان وجود دارد 
بسیار زیادتر از سالهای گذشته است. استاد 
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین شهرکرد 
گفت: عوامل غیر انسانی و انسانی از جمله 
تغییرات آب،  نوسانات خورشیدی،  تغییرات 
گردش��گری جریان آب و افزایش گازهای 
گلخانه ای و تأثیرات انسانی از عوامل مؤثر 

تغییرات اقلیمی بر منابع طبیعی است. 
عط��اء اهلل ابراهیم��ی افزود: در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری ساالنه بخش زیادی 
از مراتع و جنگلها کاهش پیدا می کند. وی 
گفت: گرد و غبار و آلودگی هوا در اس��تان 
یکی از 100عامل آلودگی هوا در استان است 

که سالمت انسان را به خطر می اندازد.

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود 

فعالیت های ترویجی حفظ منابع طبیعی 
در 300 مدرسه مناطق روستایی جنگل نشین 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در هفته منابع 

طبیعی انجام شد. 
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل   
آبخی��زداری و  طبیع��ی  مناب��ع  کل  اداره 
 چهارمحال و بختی��اری در گفتگو با زاینده 

رود افزود: این طرح با همکاری 50 کارشناس 
این اداره کل و همکاری س��ازمان آموزش و 
پرورش با هدف آگاه س��ازی دانش آموزان و 
اولی��ای آنان با اهمیت منابع طبیعی و کاهش 
تعرض خانوارهای روستایی به جنگلها اجرا 

شده است. 
غالمرضا بابایی از آموزش دانش آموزان 
در زمین��ه حفظ منابع طبیع��ی به عنوان یک 
آموزش پای��ه ای و هدفمند یاد کرد و گفت: 

دان��ش آموزان مدارس جنگل نش��ین از این 
پس مروج حفظ جنگلها در مناطق روستایی 
محسوب می شوند. وی توزیع دفترچه، برشور 
و اق��الم فرهنگی با محت��وای پیام ضرورت 
حفظ جنگلها به عنوان امانت نسل های آینده 
و نقش زیس��ت محیطی این منابع را از دیگر 
فعالیت های فرهنگی و ترویجی در قالب این 
طرح برش��مرد. چهارمحال و بختیاری 307 

هزار هکتار جنگل دارد.

زواره

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

گلشهر

نماینده مجلس: 
کارخانه سامیار کاشان

 20 هزار فرصت شغلي ايجاد مي کند  

بهره برداری از طرح آبرسانی به گلشهر و 
آغاز عملیات اصالح شبکه 

    لردگان 
    خبرنگار زاینده رود

فرماندار شهرس��تان لردگان با اش��اره به 
تأکید رئیس جمهور بر اجراي هدفمند کردن 
یارانه ها براي ساماندهي اقتصاد کشور گفت: 
ایجاد اش��تغال و تأمین مسکن توسط تعاوني 
هاي مسکن مهر به عنوان مهمترین نیاز مردم 
نیازمند تالش بخش دولتي و خصوصي است. 
به گ��زارش زاینده رود، منص��ور ظفریان در 
ش��وراي اداري این شهرستان تصریح کرد: از 
برنامه های پیش بیني شده براي ایجاد شغل در 
چهار محال و بختیاري براي 36 هزار نفر پنج 
هزار نفر مربوط به لردگان است. نماینده مردم 
شهرس��تان لردگان در این جلسه از پیگیري 
جدي بحث مهار آبهاي این شهرستان خبر داد 
و گفت: در این زمینه تصمیمات خوبي به ویژه 
درکمیس��یون 32 گرفته شده و به زودي اجرا 
خواهد ش��د. عبدالمحمد بابا احمدي گفت: 
براي چهاربانده کردن محور لردگان - بروجن 
20 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است که 
با بهره برداري از آن بار ترافیکي در این منطقه 
کاهش پیدا خواهد کرد. وي با اشاره به مسائل 
پتروشیمي شهرستان لردگان گفت: از طریق 
نهاد ریاس��ت جمهوري از 10 روز قبل مبلغ 
35 میلیون یورو به صورت قرض براي اجراي 
پتروشیمي شهرستان لردگان اختصاص داده 
شده است که با اجراي این طرح زمینه اشتغال 

دو ه��زار نفر ایجاد خواهد ش��د. بابا احمدي 
در خصوص تجهیز بیمارستان لردگان اظهار 
داشت: وزارت بهداشت اعتبار الزم را جهت 
تأمی��ن 24 تخت اضافي در این بیمارس��تان 
را تأمی��ن کرده اس��ت. وي گف��ت: برگزاري 
نشستهاي متعدد براي تعیین مسیر مطلوب تر 
توسط کارشناسان براي خط راه آهن، پیگیري 
پاالیشگاه نفت و جذب سرمایه گذاري بخش 
خصوصي در این زمینه، رایزني جهت احداث 
دانشگاه آزاد اسالمي، ایجاد دو فرمانداري در 
فالرد و خانمیرزا و طرح اس��تقالل اداره گاز 
شهرستان از دیگر برنامه هاي در حال پیگیري 
شهرس��تان اس��ت. بابا احمدي در خصوص 
عرصه هاي منابع طبیعي تصریح کرد: با توجه 
به مصوبه مجلس ش��وراي اس��المي افرادي 
که از 5 س��ال به باال روي زمین کار کرده اند 
طبق ارزیابي ای ک��ه انجام مي گیرد زمین به 
خود افراد واگذار مي شود. فرماندهي انتظامي 
لردگان به بیان مسائل امنیتي پرداخت و افزود: 
تدابیر امنیتي الزم جهت تأمین آسایش و امنیت 
شهروندان و مسافران نوروزي اندیشیده شده 
است. رئیس اداره بازرگاني لردگان از 8 هزار 
و 231 مورد بازرسي از بازار و تشکیل بیش از 
هزار پرونده تخلف خبر داد. نجفي از عرضه 
کاال در فروش��گاههاي بهاره خبر داد و گفت: 
تخفیف 10 تا 20 درصد اجناس با اس��تقبال 

خوب مردم روبه رو شده است.

چم��رود به عن��وان بزرگتری��ن حوضه 
آبریز منطقه کاش��ان، به دلیل وسعت و شیب 
زیاد از پرخطرترین رودخانه های این منطقه 
اس��ت. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
کاشان در حاشیه بازدید از سد سار کاشان در 
گفتگو با ایرنا افزود: قرار گرفتن مؤسس��ات 
دولت��ی، کارگاه های تولیدی، ش��هرک های 
مسکونی و مراکز دانشگاهی شهرهای کاشان و 
آران و بیدگل در حاش��یه آن، خطر پذیری را 
دو چن��دان کرده اس��ت. رحمت اهلل رحمانی 
کل مساحت حوضه آبریز منطقه کاشان را بالغ 
بر 10هزار کیلومتر مربع ذکر کرد و گفت: در 
این وس��عت 16زیر حوضه وجود دارد که از 
شمال غرب )رودخانه ش��وراب( شروع و تا 
جنوب شرق )رودخانه تتماج( ادامه دارد. وی 
وسعت بخش کوهستانی حوضه های آبریز 
کاش��ان را حدود چهار ه��زار و 500 کیلومتر 
مربع ذکر کرد و افزود: با وجود این وس��عت 
متوسط بارندگی کاشان 139برآورد می شود 
که حجم ساالنه نزوالت در این بخش حدود 
625 میلیون مترمکعب خواهد بود. رحمانی 

همچنین گفت: حدود 125 میلیون مترمکعب 
حجم روان آب های این منطقه اس��ت که از 
مس��یر زیر حوضه های آبریز به سمت کویر 
س��رازیر و از چرخه استفاده خارج می شود. 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان 
گفت: این اداره از چند سال گذشته تاکنون با 
اجرای طرح های آبخیزداری حدود 10میلیون 
مترمکعب حجم روان آب های این حوضه را 

کنترل و استحصال کرده است. 
وی با اشاره به حجم بس��یار باالی روان 
آب ه��ای منطقه، توجه به اجرای برنامه های 
آبخیزداری با ه��دف مهار و کنترل این میزان 
آب را ی��ک اقدام اساس��ی در منطقه خواند. 
رحمانی در پایان اجرای 9 طرح پخش سیالب 
با حجم آبگیری 550 مترمکعب، بند خاکی و 
تأخیری با 160 س��ازه به ظرفیت سه میلیون 
و 450 مترمکعب، آبخ��وان داری در حوضه 
چمرود با گنجای��ش 650 هزار مترمکعب و 
انجام عملیات بیولوژیک به وسعت 900 هکتار 
را از جمله طرح های اجرا ش��ده این اداره در 

بخش آبخیزداری بیان کرد.

  فرماندار لردگان:
 تأمین مسکن و اشتغال،  مهمترين نیاز مردم است  

کاشان

لردگان

حوضه چمرود از پرخطرترين 
رودخانه هاي منطقه کاشان

کاشان
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شهرستانها



   خوش نشین
6 ماه اول

راویان و منجمان کافه خنده با بی مزگان عالم 
جمع شدند تا بتوانند اقبال خوانندگان عزیز زاینده رود 
را براس��اس ماه تولد آنها در سال 89 حدس زده و 
در آخر سال بر سبیل خنده مشاهده کنند که اکثر این 
پیشگویی ها خیلی هم الکی نبوده است و اساس آن 

بر تذکر االزدواج اثر وزین صاحب این قلم است.
متولد فروردین: شب عیدی با کلی خرج بیکار 
بودی اگر متولد 13 فروردین هس��تی، کل سال تو 
در باغ و صحرا می گذرد و متولدین روزهای دیگر 
منتظر یک شوهر کچل با ابروهای فرفری باشند و 
آقایان مجرد کمتر به باالی ش��هر بروند! تا مادرشان 
ی��ک خانم خانه دار و مخالف فمنیس��م برایش��ان 

خواستگاری کند.
متولد اردیبهشت: کمتر ژل بزنید، رژیم نگیرید، 
باربی نشوید، به حرف مادربزرگ ها گوش کنید و 
اینقدر خوب و بد نکنید، خواس��تگار محبوب و یا 
همس��ر دلخواهتان را در یک تصادف غیرفوتی اما 
خاکی و زخم و زیلی در اواخر اردیبهشت خواهید 

یافت.
ــرداد: م��اه امتحانات اس��ت و چند  متولد خ
خواستگاری و برخورد عاطفی در پیش دارید، سعی 
کنید از اسم واقعی خودتان یعنی بتول به جای بتی و 
یا غضنفر به جای فراز استفاده کنید، استفاده از کرم 
حلزون اصل برای آقایان و خانمهای متولد این ماه 
توصیه نمی شود چرا که همسر آینده شما ماهیگیر 

است مواظب باشید از آب گل آلود ماهی نگیرد!
متولد تیر: بطری آب معدنی خود را که صبحها 
با کمال معذرت از شیر آشپزخانه پر می کنید، برای 
نشان دادن باکالس بودن خود همراه خود به همه جا 
ببرید، خوشبختی ازدواج شما در همین است. چرا 
که همسرتان شوفر حمل آب معدنی است و یا خانم 
زندگی آینده تان لیبل یک ش��رکت آب معدنی را 

طراحی کرده است.
متولد مرداد: ای داد، ای بیداد، چقدر خواستگار، 
کی رو انتخاب کنم، کدام رو جواب کنم! سعی کن 
زیاد توی چهارباغ راه نروی، زندگی چهارباغ پایین 
است، گاه تلخ و گاه شیرین است. زندگی تختی و 

وفایی نیست، قصه تلخ یک جدایی نیست.
متولد شهریور: عدد خواس��تگاری و یا تعداد 
خواستگار ش��ما، سه رقمی می ش��ود، این تحول 
در عرص��ه خ��وب و بد کردن را به ش��ما و جمیع 
خانواده ه��ای درگیر تبریک عرض می نمائیم و از 
خداوند برای شما و نهصد نفر بعدی و خانواده های 
مج��دداً درگیر ت��ا چهاررقمی ش��دن، اجر و صبر 

مسئلت داریم.
6 ماه دوم

متولد مهر: در فصل ش��روع م��دارس به دنیا 
آمدی اما در مس��یر مدرس��ه به دنبال یافتن همسر 
دلخواه خود نباش، همسر دلخواهت را در بانک مهر 
هم نخواهی یافت پس از گذش��تن ماه مهر، روزی 
که سهمیه کارت سوخت پاییز را تمام کرده و کنار 
خیابان بی بنزین ایستاده ای مادر شوهر مهربان و یا 
پدرزن عزیزتان ایس��تاده و با لبخندی باک اتومبیل 

شما را پر خواهد کردد.
ــد آبان: متولد ماه آبان، خیلی شتابان، دور  متول
از هیجان، با کروات دایی جان به خواستگاری برو 
و از هیچ چیز نترس، خانم متولد همین ماه: مواظب 
باش نیفتی توی چاه، همونی که ما با کراوات دایی 
جانش فرستادیم تا بیاید خواستگاری، احتماالً همان 
عکس صفحه حوادث روزنامه اس��ت که نوش��ته: 
خواس��تگار قالبی از دختران زی��ادی کالهبرداری 

کرد، ما نفهمیدیم مگر دختر هم کاله دارد؟
ــد آذر: متولدین آذر، س��ر به زیر باشید تا  متول
آخ��ر، مثل بابا و مادر، همس��ری از آذربایجان البته 
همین تبری��ز، ارومیه خودمان، خی��ال خارج رفتن 
برتان ندارد، ش��ریک زندگی شما می شود، پس، از 
همین امروز با فرهنگ و آداب و رسوم و زبان آنها 
آشنا ش��وید، ماست نخورید، هوای اونجا سرده! از 
دو حالت خارج نیست یا مردساالری یا زن ذلیلی، 

مقصد آذربایجان.
متولد دی ماه: )من سردم است و از گوشواره( 
و طال خیلی خوشم می آید، اگر مرد بودم خیلی از 
اینها بدم می آمد، همس��ر آینده شما طالفروش یا 
دختر طالفروش یا حداقل در اسم یا فامیلش کلمه 
طال وجود دارد، طالق نه، طال، نترسید! پرانتز اول را 

هم از یک شاعره مرحومه امانت گرفتیم.
ــد بهمن: ازدواج مردان ب��ا نام بهمن و  متول
خانمها با نام ایران در این ماه خوش یمن اس��ت. 
دزدکی برای تحقیق و ی��ا دیدن نامزدتان اطراف 
خانه آنها پرس��ه نزنید تا ممکن است ترانه های 
زمس��تانی بخوانید، خودش به شما زنگ خواهد 

زد!
ــفند: خوش��حال باشید چون شب  متولد اس
عی��د خیلی ه��ا زن می گیرن��د تا خ��رج میوه و 
شیرینی و لباس و همه چیزشان، دو تا یکی شود، 
خانم ها س��عی کنید به خواس��تگار بگویید برای 
عیدتان چیزی نخریده اید و خرید عقد هم باشد 
برای دو ماه دیگر )انجمن دفاع از حقوق خانمها( 
اینجوری کاله س��رتان نمی رود، یادم نبود گفته 

بودم مگر خانمها هم کاله سرشان می رود! 

فرمانده انتظامی استان اصفهان برای تعطیالت نوروزی توصیه کرد:

با خودروهای شخصی به مرکز اصفهان سفر نکنيد
     ناهید شفیعی 

ترافی��ک اصفه��ان قابل تحمل نیس��ت. بر این 
اس��اس فرمان��ده انتظامی اس��تان از ش��هروندان و 
مسافران خواس��ت در تعطیالت نوروز با خودروی 

شخصی به مرکز شهر سفر نکنند.
هفته های پایانی سال با افزایش سفرهای درون شهری، 
هیجان��ات چهارش��نبه آخر س��ال، در پی��ش بودن 
تعطیالت س��ال نو و هجوم انبوه مس��افران به شهر 
تاریخی و گردش��گری اصفهان، فرمان��ده انتظامی 
اس��تان را بر آن داش��ت که در یک نشست خبری 
از برنامه های پیش بینی ش��ده ب��رای برقراری نظم 
و امنیت بگوید. س��ردار س��ید حمید صدرالسادات 
س��ال 88 و حوادث و اتفاقات آن را بسیار پر ماجرا 
خواند و گفت: خوش��بختانه این رویدادها با آگاهی 
و همراهی مردم پشت سر گذاشته شد و نتیجه آن به 
نفع نظام شد. وی مهمترین این حوادث را اتفاقات 
پس از انتخابات عنوان کرد و گفت: حادثه سازان از 
اصفهان انتظار داشتند در این جریان پیشرو باشد اما 
با تدبیر شورای تأمین و مأموران امنیتی استان اوضاع 
به خوبی کنترل شد. فرمانده انتظامی استان اصفهان 
رشد 6 درصدی کشفیات انواع جرائم نسبت به سال 
گذشته، کاهش 7 درصدی تصادفات و تلفات ناشی 

از آن و کش��ف 25 تن انواع مواد مخدر را دستاورد 
نیروی انتظامی استان بیان کرد و گفت: برای استقبال 
از بهار و ایام تعطی��الت نوروز هم پیش بینی های 
الزم صورت گرفت��ه از جمله به کارگیری 12 هزار 

مأمور انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت عمومی.
برخورد با هنجارشکنی در چهارشنبه سوری 
صدرالسادات چهارشنبه آخر سال و برنامه های 
آن را س��نتی خوان��د ک��ه در س��الهای اخیر برخی 
اقدامات نامناسب و غیر منطقی به آن اضافه شده و 
گفت: خوشبختانه هر سال تخلفات و مزاحمت ها 
ب��ا آگاهی و همراه��ی مردم کمتر می ش��ود اما به 
هر حال نی��روی انتظامی به حکم وظیفه ذاتی خود 
تمهیدات الزم برای این ش��ب را پیش بینی کرده و 
امیدواریم امس��ال ش��اهد کمترین اتفاقات ناگوار و 
خسارتهای جانی و مالی و مزاحمت ها باشیم.وی در 
پاسخ به خبرنگاران درباره امکان محدود شدن مکانهای 
برگزاری این مناسبت توضیح داد: وارد تاریخچه و 
تأیید یا رد این س��نت نمی شوم اما نکته اینجا است 
که برخی حوادث که س��الهای اخیر در چهارش��نبه 
سوری شدت یافته مورد تأیید و پسند جامعه نیست، 
قانون هم نسبت به آن موضع گیری دارد مثل انفجار 
ترقه، به پا کردن آتش های بزرگ، س��لب آس��ایش 
عمومی، ایجاد مزاحمت و هنجارش��کنی که به این 

قبیل اتفاقات اجازه شکل گیری نخواهیم داد. 
نظام با جشن و خوشحالی مخالفت ندارد

فرمانده انتظامی استان تأکید کرد: نیروی انتظامی 
و نظام با جشن و نشاط و خوشحالی مردم مخالفتی 
ندارن��د. وی گفت: اقدمات امنی��ت و انتظامی هم 
در حدود فراهم کردن فضایی اس��ت که اس��باب و 
وسایل نش��اط جوانان و خانواده ها فراهم باشد اما 
در کنار آن مزاحمت برای افراد جامعه ایجاد نشود.

وی انفجار مواد محترقه، اختالط زن و مرد و تخلیه 
هیجانات به ش��کل غیر منطقی را از دیدگاه قانون و 
جامعه ناپس��ند و ناشایست دانست و گفت: نیروی 
انتظام��ی موظف به برخورد با این موارد اس��ت در 
حالی که برای بسیاری دید و بازدیدها، جشن ها و 
دور هم جمع شدن اهالی محل و همسایه ها مانعی 

وجود ندارد.
صدرالس��ادات خط قرمز چهارش��نبه سوری را 
ع��رف و هنجارهای قانونی و ش��رعی اعالم کرد و 
گفت: س��عی می کنیم فضا به گونه ای کنترل شود 

که این اتفاقات رخ ندهد.
ــیکلت و خودروهای متخلف  توقیف موتورس

تا بعد از عید
وی موض��وع پی��ش بینی فضای خ��اص برای 
برگزاری مراس��م چهارش��نبه س��وری را رد کرد و 
گفت: معموالً این مناسبت در تمام نقاط شهر جشن 
گرفته می شود و نمی توان جای خاصی را برای آن 
در نظر گرفت، فقط باید از حوادث و اتفاقات غیر قانونی 

جلوگیری کرد.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان از هماهنگی 
با مراج��ع قضایی برای توقیف موتورس��یلکت ها 
و خودروهایی که در این ش��ب از مزاحمان گرفته 

می شوند تا پایان تعطیالت نوروز خبر داد و گفت: 
بس��یج وظیفه ذاتی و قانونی دارد که در زمان مورد 
نی��از برای تأمی��ن امنیت وارد عمل ش��ود بنابراین 
همانگونه که جانش��ین فرمانده��ی ناجا اعالم کرده 
و گش��ت های بسیج که هر س��ال انجام می گرفت 
امسال با نظم و هماهنگی بیشتری ادامه می یابد. وی 
به کارگیری نیروهای بسیج را در مناطقی دانست که 
خالء انتظامی دارند و گفت: از بس��یجیان با حکم و 
عنوان مشخص برای برقراری نظم و امنیت عمومی 

استفاده می شود.
مردم پلیس را مسئول ترافیک می دانند

ب��رای  س��ردار س��ید حمی��د صدرالس��ادات 
مس��افرت های برون ش��هری با خ��ودرو، دریافت 
برگ��ه معاینه فنی را ضروری دانس��ت و گفت: این 
کار برای کنترل ایمنی وسیله در جاده های خارج از 
شهر و کاهش آلودگی هوا و محیط زیست صورت 
می گیرد که در این راستا به مراکز معاینه فنی راهنمایی 
و رانندگی استان اعالم کرده ایم قبل از تعطیالت تا 

هر زمان مراجعه کننده داشته باشند فعالیت کنند.
وی در پاسخ به پرسش های خبرنگاران درباره 
ش��لوغی اصفهان و راهبندان ب��ه ویژه در تعطیالت 
گفت: ترافیک یک موضوع تک وجهی نیست بلکه 
پدیده ای با ابعاد مختلف اجتماعی، فردی، فرهنگی، 

بهداشتی و زیست محیطی است. 
فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفه��ان انتظار حل 
مش��کل ترافیک به دس��ت یک دس��تگاه یا نهاد را 
نادرس��ت خواند و گفت: ی��ک ضلع مثلث ترافیک 
اعم��ال قوانین و مقررات و وظیف��ه نیروی انتظامی 
اس��ت اما عالوه بر این دو ضل��ع دیگر یعنی ایجاد 
زیرساختهای ترافیکی از جمله جاده و وسایل حمل 
و نق��ل عمومی و فرهنگ س��ازی رعایت قوانین و 

مقررات توس��ط م��ردم به عهده س��ازمانهای دیگر 
است.

خودروهای ویژه، مسافران را در اصفهان جا 
به جا می کنند

وی گفت: متأس��فانه به دالیل مختلف ترافیک 
اصفهان وضع مناس��بی ندارد، طرحهای گوناگونی 
ه��م برای کنت��رل ترافیک پیش بینی و به ش��ورای 
ترافیک استان و شهرداری ارسال شده که امیدواریم 

با هماهنگی متولیان، اجرای آنها فراهم شود. 
سردار صدرالس��ادات برای کنترل ترافیک آخر 
س��ال اصفهان از افزای��ش ش��یفت کاری مأموران 
خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری ش��هرداری 
و اس��تفاده از اب��زاری ک��ه در اختیار دارن��د مانند 
دوربین های کنترل س��رعت شاهد وضعیت بهتری 
باشیم. اما برای سفرهای نوروزی به مسافران توصیه 
می کنیم با خودروی ش��خصی ب��ه مناطق مرکزی 

اصفهان مسافرت نکنند. 
وی با اش��اره به اقدام ستاد تسهیالت سفرهای 
ن��وروزی و پی��ش بین��ی وس��یله حم��ل و نقل در 
مکان های اس��تقرار مس��افران گفت: این خودروها 
گردش��گران را در مس��یرهای مورد نیازش��ان برای 
بازدید از مراک��ز تاریخی، فرهنگی و بازار جابه جا 

می کنند.
ــس قابل کنترل  ــات با حضور پلی همه اتفاق

نیست
با ادامه دار ش��دن پرس��ش ها فرمانده انتظامی 
اس��تان یادآور ش��د درباره موضوع ترافیک اصفهان 
در یکی دو ماه اخیر اظهارنظرهای زیادی ش��ده اما 
الزم است س��ال آینده به صورت تخصصی به این 
موض��وع بپردازی��م و با انجام کارهای کارشناس��ی 
برای بهبود وضع ترافیکی ش��هر برنامه ریزی شود. 
او از آمادگی نیروی انتظامی برای اجرای طرحهای 
مصوب در ش��ورای ترافیک استان خبر داد و گفت: 
باید ب��رای این موض��وع وقت بیش��تری بگذاریم.
سردار صدرالسادات انتظار حضور مأمور راهنمایی 
و رانندگی و پلیس ب��رای کنترل جرایم و تخلفات 
را منس��وخ شده خواند و گفت: این کار باید با ابزار 
و ش��کل های نوین و کارآمدت��ری ادامه یابد چون 
با اتفاقات جدیدی که هر روز در مهندس��ی ش��هر 
رخ می دهد ام��کان حضور نیرو در همه جا وجود 

ندارد. 
وی تأکید کرد: همه اتفاقات سطح شهر با حضور 
پلیس قابل کنترل نیس��ت و گفت: با این تفکر باید 
هر س��ال نیروهای پلیس چند برابر شوند در حالی 
که بهترین راه پیشگیری از تخلف، همراهی مردم و 

توجه به ابعاد مختلف ایجاد ترافیک است.
زیرساختها آماده نیست

س��ردار صدرالس��ادات فرمانده انتظامی استان 
اصفهان الزمه تش��ویق م��ردم به اس��تفاده کمتر از 
خودروهای ش��خصی را فراهم کردن زیرساختهای 
عمومی دانس��ت و گفت: متأس��فانه در این بخش 
مش��کل داریم که کامل نبودن حمل و نقل عمومی 

مانند تراموا، قطار شهری، ناوگان اتوبوسرانی و... از جمله 
این مشکالت است.

وی توقف های غیر منطقی، وجود معابر باریک 
و کوچ��ک، دور زدن های غی��ر مجاز و.... را نتیجه 
کمبود زیرس��اختهای ترافیکی اس��تان برش��مرد و 
گفت: نمود همه این مشکالت در ترافیک مشخص 
می شود به عالوه هر سال به تعداد خودروهای شهر 
اضافه می ش��ود در حالی ک��ه این ظرف، گنجایش 

محدودی دارد. 
فرمانده انتظامی استان اظهار امیدواری کرد هر چه 
زودتر موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده 
شکل عملی به خود گیرد و گفت: با وضعیتی که اکنون 
وجود دارد ترافیک اصفهان قابل تحمل نیست اما امکان 
کنترل و بهبود آن فقط با هماهنگی متولیان امر وجود 

دارد.
منتظر افسر کارشناس نمانید

متولی نظم و امنیت اس��تان با اش��اره به کاهش 
آمار تصادفات منجر به فوت در جاده ها و شهرهای 
اصفهان گفت: با این وجود آمار تصادفات خسارتی 

به دلیل افزایش خودروها قابل توجه است. 
صدرالسادات اعالم کرد: در تصادفات خسارتی 
زیر 500 هزار تومان هیچ نیاز به حضور کارشناس 
پلیس نیست و در صورت توافق، خسارت دیدگان 

می توانند به بیمه مراجعه کنند.
به گفته وی مأم��وران راهنمایی و رانندگی هر 
روز در 3 ه��زار و 200 صحنه تصادف در اصفهان 
حاضر می ش��وند که بیش��تر آنها به دلیل خسارات 
جزئی، صحن��ه تصادف را تا رس��یدن پلیس ترک 
نم��ی کنند به ای��ن ترتیب حتی برای خس��ارتهای 

جزئی راهبندان ایجاد می شود.
فرمان��ده انتظامی اس��تان اطمین��ان داد کروکی 
پلیس مشکلی را حل نمی کند و گفت: با فرهنگی 
که اکنون وجود دارد و نگرانی مردم از مش��کالتی 
که ممکن اس��ت ب��رای دریافت خس��ارت از بیمه 
داشته باشند بار ترافیک به شدت افزایش می یابد.

ــرعت در جاده  نصب دوربین های کنترل س
قم – شیراز

س��ردار صدرالس��ادات، مبارزه با مواد مخدر و 
حضور باندهای تهیه و توزیع آن، پاکس��ازی نقاط 
آلوده، فرهنگ س��ازی و ارتباط با اقش��ارگوناگون 
جامع��ه ب��رای افزایش هم��کاری مردم ب��ا پلیس، 
افزایش اس��تفاده از فناوری ه��ای جدید از جمله: 
دوربین های کنترل س��رعت وتخلفات را مهمترین 
برنامه های نیروی انتظامی برای س��ال آینده اعالم 
کرد و گفت: در نخس��تین گام در سال آینده محور 
قم – ش��یراز که بخش��ی از آن به ح��وزه اصفهان 
مربوط اس��ت به دوربین های کنترل سرعت مجهز 

می شود.
وی اعم��ال قانون و جریم��ه را از ابزار پلیس 
برش��مرد و اضافه ک��رد: برای موفقی��ت اقدامات 
امنیت��ی، بی��ش از هر چیز به هم��کاری و همراهی 

خانواده ها نیازمندیم. 

   مهدی فضیلت
1-  از نظر اسطوره ای 

مردم��ان ایران زمین در مورد برخی مراس��م و 
س��نت های موج��ود، پیش��ینه های تاریخی و گاه 
اس��اطیری در ذهن دارند، ام��ا اجماع نظر مورخان 
بر پیدایش این جش��ن باستانی در دوره »پیشدادی« 
و قبل از هخامنش��یان اس��ت، در آن زمان اعتقاد به 
جشنی بزرگ به نام جشن »نوزایی زمین« در زمان 
چهارمین پادشاه سلسله پیشدادی به نام »نوروز« یا 

»جمشید« آیین های این ایام پایه گذاری شد.
نقل است در آن زمان در ایام نوروز، نعمت ها 
ف��راوان بود و مردمان و چهارپایان کمتر می مردند 
و دوران طالیی ای��ران از نظر فرمانروایی بر هفت 
اقلیم بوده اس��ت. سرما و خشکسالی وجود نداشته 
و مردم��ان از معیش��ت خوب��ی برخ��وردار بودند، 
فردوسی در داستان پدید آمدن نوروز نقل می کند: 
»وقتی جمش��ید از کارهای کشور بیاسود، بر تخت 
کیان��ی تکیه زد و همه ب��زرگان را فرا خواند و آن 
نخس��تین روز را فروردین یا نوروز نام نهاده و نام 
خ��ود را نیز به ای��ن نام تغییر داد و فرمان جش��ن 

صادر کرد.«
اجم��اع نظر در م��ورد پیدایش نوروز بر س��ه 
عامل اس��توار اس��ت: 1- جش��ن نوروز از دوران 
که��ن و پی��ش از تاریخ تمدن نیز در بی��ن ایرانیان 

بوده اس��ت2- نوروز با طلوع خورش��ید در اولین 
روز بهاری آغاز می ش��ود و آن آغاز جشنی بزرگ 
است 3- نوروز جشن نوزایی زمین، تحویل سال و 

تجدید حیات طبیعت است.
2- از دیدگاه پیشینه تاریخی 

بی ش��ک از نظ��ر اطالعات و کت��ب تاریخی 
جش��ن نوروز، قدیمی ترین جشن رسمی و فراگیر 
ایرانی��ان بوده اس��ت و اولین آثار وجود داش��تن و 
اثب��ات تاریخ��ی آن در زمان هزاره س��وم پیش از 
میالد در منطقه بین النهرین کش��ف شده است. در 
آن زمان اقوام آریایی دارای تابس��تان هفت ماهه و 
زمستان پنج ماهه بوده اند که بهار را در اولین روز 
تابس��تان هفت ماهه و پس از پنج ماه س��رما جشن 
می گرفتند. در برخی متون آمده اس��ت که حتی در 
بین اعراب، پیش از ظهور اس��الم دو جشن نوروز 
و مه��رگان وجود داش��ته و پس از مبعوث ش��دن 
پیامبر اس��الم)ص( به رس��الت، زمانی که به مدینه 
مش��رف شدند این دو عید را گرامی داشته و مورد 
تأیی��د قرار دادند و آنها را »یوم الفطر و یوم النحر« 
نامیدند. در نوش��ته های زب��ان پهلوی و مانوی نیز 
وجود نوروز بر لوح های خشتی و سنگ نوشته ها 
به اثبات رس��یده است. دانش��مندان زرتشتی نیز بر 
لوحی متذکر شده اند که اول سال زرتشتی از دی ماه به 
اول فروردین یعنی به لفظ زبان آن ایام، از »نو سرد« 

به »اورمزد« انتقال داده شده است. اوج جشن های 
نوروزی در دوران هخامنشیان و پادشاهی کوروش 
و داریوش بوده اس��ت که رس��ومی از قبیل عیدی 
دادن و ش��اد باش، بی��رون رفتن از ش��هر در روز 
سیزدهم بهار و تدوین تقویم و ساخت ساعت نیز 
به صورت رسمی درآمد و انجام و تبعیت از آن به 

مردم ابالغ شد. 
در دوران ساس��انی نیز ن��وروز را به دو نوروز 
عامه و خاصه تقس��یم می کردند که نوروز عامه یا 
کوچک پنج روز و نوروز خاصه یا مخصوص روز 
ششم تا عصر سیزده نوروز بوده و هر کدام مراسم 

خاص خود را داشت. 

کافه خنده
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افقی:
1- نیروی جاذبه- زیاده طلب

2- باقلوا- سیاره بهرام- ترس و خوف
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4- خاطر- پادش��اهان- بن و کاش��ف س��رم 

     تزریقی از فرانسه
5- سرای مهر یزدان پاک- بازگشتن- سبزی 

     خورشتی
6- راه نجات- اکنون اس��مش میانمار شده- 

     هیأت وزیران
7- درخور و الیق- چرندیات- سزاوار

8- حرف نداری- تابلوی ارزشمند رامبراند- 
     اشاره به دور

9- خاک بیز- قوم مکزیکی- عقیده شخصی 
     و ایده آل

10- موش خرما- بازیگر فیلم مرد سوم ساخته 
      کارول رید- نمونه خروار است

11- خالق کارنامه به عشق نامه و عقل نامه و 
        شاعر بلندآوازه از ایران- خوراکی از ماست 

        و سیر و بادمجان و نعناع خشک- همه
12- هر سال قربانی می گیرد- طریقه- حالت 

      سکرات
13- درخت جدولی- دردناک- رمق- آهنگ عزا

14- س��وره زنان در قرآن- رهبر و پیش��وا- 
       استاندار و والی

15- کارگ��ردان اکواری��وم، ت��اراج، طوطیا و 
        نابخشوده- کشتزار سیفی جات.

عمودی:
1- هواپیمای دوچرخ- تیم بلندآوازه اسپانیا با 

     مربیگری گواردیوال
2- شاهانه- تیم فوتبال ایتالیا- فراموشی

3- بی قی��د و بن��د و ره��ا- خ��ودم- بازار 
     بی رونق- واحد سطح

4- نصف یا یک دوم- جزیره- باهوش
5- ریگ ن��رم- فیلم کارول ری��د با بازی 

    اورسن ولز- سردسیر
6- مخت��رع تراکتور- کاش��ف گاز کربنیک- 

     اشاره
7- سبب- یار همیشگی ذهاب- قوم اولیه

8- پیچیدن- نقاشی مضحک- تلخ
9- جوش��ن- س��تون- امپراتور معلم کش و 

     مادرکش رم
10- هوس حامله- فریاد تشویق دسته جمعی- 

      مردم
11- شکارگاه- رودی در ایران- کدو تنبل

12- خوش قد و قامت و دالور- حشره کش 
       معروف- کتابی مودس

13- سوس��ن زرد- مارکی بر جارو برقی- 
       نیم��ه اتمی- نویس��نده کتاب انس��ان 

      موجودی ناشناخته
14- گل نیلوفر- تمام رنگی- با شما هم عقیده 

       است
15- فیلم ریچارد آتن برو یا کشور هفتاد و دو 
                ملت - استاد آشپزخانه و معلم همه آشپزها.
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جامعه



نزدیک عید نوروز، خانه تکانی عضو الینفک خانه های 
ایرانی است. انگار خانه تکانی، سنتی است که فقیر و غنی 
و پیر و جوان نمی شناس��د و روزهای باقی مانده سال همه 
را به نوعی درگیر خودش می کند. البته همین سنت، برای
 هر کس شکل و حال و هوای خاص خودش را دارد و به 

نوعی تعریف می شود.
خانه تکانی به شیوه کاماًل سنتی

برخی خانواده ها عادت دارند به اسم خانه تکانی، خانه 
را از باال تا پایین می شویند و در این میان به هیچ چیز و هیچ 
ک��س هم رحم نمی کنند. از یخچال و گاز و کمد و فرش 
و دی��وار گرفته تا کلیه ظروف و لباس ها و...  چنین پروژه 
عظیمی معموالً کار یک نفر نیست و کلیه اعضای خانواده

به نوعی در آن س��هیم هس��تند. در این روش خانه تکانی، 
اعضای خانواده دس��ت در دس��ت هم داده و در یک اقدام 
انتحاری خانه را رفت و روب می کنند. البته بعضاً این پروژه 
قریب به یک ماه طول می کشد و این قدر فرسایشی پیش 
می رود که همه خس��ته و کوفته به اس��تقبال عید و نوروز 
می روند. شستن دیوارها معموالً سخت ترین قسمت این 
نوع خانه تکانی اس��ت و هر کس س��عی می کند به نوعی 
از زیر آن در برود. بخش��ی که حتی بعد از تمام ش��دن آن، 
یادگاری که از خود باقی می گذارد همان بوی تند وایتکس 
است که تا مدت ها دست از سر خانه بر نمی دارد. شستن 
پنجره ها هم بخش کم طرفدار بعدی است که ریسک باالیی 
دارد. قدیم تر ها، بیشتر خانه ها حیاط های بزرگ داشتند و 
نزدیک نوروز بر روی بام بیشتر خانه ها فرش های شسته 
شده به اهتزاز در می آمد. اما به مدد آپارتمان نشینی، مدت 
هاست شستن فرش ها از لیست خانه تکانی حذف شده و 
اکثر خانواده ها این مسئولیت خطیر را بر عهده قالیشویی ها 
می گذارند. البته برخی تا جایی که فضای خانه اجازه بدهد 
ترجیح می دهند خودشان دست به کار شست و شو بشوند. 
تجربه نشان می دهد بیشترین فشار کاری در اینگونه خانه 
تکانی ها بر عهده جوانان و بچه هاست. البته مادر خانواده 

هم نقش کلیدی و البته مدیریتی دارد و اگر تالش بی وقفه 
وی برای راضی کردن بچه ها برای خانه تکانی نباشد، هیچ 

خانه ای تا عید نوروز تمیز نمی شود!
خانه تکانی عشقوالنه

در این ش��یوه خانه تکانی کلیه کارها به صورت کاماًل 
عشقوالنه انجام می شود و زن و مرد پا به پای هم کارهای 
خانه را انجام می دهند. البته از آن جایی هم که بیشتر وسایل 
و حتی خود خانه نو و تمیز است کار خاصی هم وجود ندارد 
و تمام خانه تکانی عید به کارهای روزمره ختم می شود. نکته 
مهم در این گونه خانه تکانی ها این است که بیشتر کارها را 
مرد خانه انجام می دهد و عمراً اجازه کارکردن به خانم خانه 

داده نمی شود!!!
خانه تکانی مادربزرگ ها

بیشتر افراد فامیل برای کار کردن در خانه مادربزرگ ها 
داوطلب هستند، حتی کسانی که شاید بلند کردن یک لیوان 
هم برایشان س��خت و طاقت فرسا باشد. معموالً نوه ها و 
بچه ها خانه مادربزرگ را می تکانند. شاید بتوان گفت که 
این روش خانه تکانی تنها روش پرطرفدار در میان قش��ر 

جوان است.
خانه تکانی مکانیزه

به مدد ش��رکت ها و مراکز خدماتی که کارشان ارسال 
کارگر زن و مرد برای خانه تکانی ها است، این سنت قدیمی 
برای برخی از خانواده ها هیچ زحمتی به غیر از هزینه های 
اضافی ندارد. هزینه هایی که این ش��رکت ها برای هشت 
ساعت کار مفید در نظر می گیرند، متفاوت است و از ساعتی 
8000 تومان آغاز و تا 32000 هزار تومان هم می رس��د و 
مبلغی که زنان دریافت می کنند، بیش��تر از مردان اس��ت. 
با این حال منش��ی یکی از این ش��رکت ها اصرار می کند 
که همکاران مرد خیلی بیشتر ار خانم ها کار می کنند و حتی 
شما نباید بابت کارهای زنانه و ظریف کاری هم نگران باشید 
چرا که همه این کارگران مرد، سابقه های طوالنی در انجام 
خانه تکانی دارند. نکته جالب در اینگونه ش��رکت ها این 

اس��ت که هرکاری برای خانه تکانی هزینه خاص خودش 
را دارد. مثالً برای شستن مبلمان 35 هزار تومان، برای پرده 
متری 1000 تومان، پت��و 5000 هزار تومان و برای فرش و 
موکت هم از مت��ری 1500 تومان باید پرداخت کرد. برای 
این که فرد مجبور به دریافت فرش و پتوی خیس نباشد و 
خانه تکانی تا اواس��ط عید ن��وروز به درازا نینجامد، باید از 

مدت ها قبل خدمات درخواستی را رزرو کند. بازار تبلیغات 
رنگارنگ نیز در میان اینگونه آگهی ها زیاد به چشم می خورد،  
از نپرداختن دس��تمزد در صورت ناراض��ی بودن گرفته تا 
شس��ت و ش��و با ش��وینده های خارجی و شستن حیاط 
به صورت رایگان و حمل و نقل مجانی که تجربه نشان داده 
بیش��تر این تبلیغات از حد آگهی فراتر نمی رود و واقعیت 

همیشه چیز دیگری است.
خانه تکان دوره گرد

چند سالی است »نمکی« ها و »برف پارو کن« ها جای 
خود را به »خانه تکان های دوره گرد« داده اند. افرادی که با 
بهای ناچیز حاضر می شوند کلیه کارهای منزل را انجام دهند. 
البته چون این افراد از طرف جای مطمئنی معرفی نمی شوند 
و شناخت کمی در موردشان وجود دارد، کمتر خانواده ای 
اج��ازه حضور این اف��راد را در خانه می دهند و بالطبع کار 
کمتری هم نصیبشان می شود. از طرفی، برخی از این افراد 
حتی قادر به انجام بدیهی ترین کارهای مربوط به خانه تکانی 
نیستند و به جای اینکه به انجام کارها کمک کند، بیشتر بر 
زحم��ت صاحب خانه می افزایند و در آخر هم با دریافت 

مبلغی دست از سر صاحب خانه بر می دارند.
خانه تکانی در بیست چهار ساعت 

یا خانه تکانی کارمندی
زنان شاغل نیز در این میان مستثنی نبوده و خانه تکانی 
خاص خودشان را دارند، با این تفاوت که تمام هزینه و نیروی 
خود را یک جا جمع کرده و در اولین فرصت به دست آمده 
خانه را در یک شبانه روز می تکانند و تمیز می کنند. البته از 
آن جایی که در طول س��ال هم فرصت زیادی برای تمیزی 
خانه نداشته اند، این کار معموالً بیشتر از یک شبانه روز طول 
می کشد. آن چه مسلم است سنت خانه تکانی همه اقشار و 
افراد جامعه را در روزهای پایانی سال درگیر خود می کند و 
هر کس به نوبه خود این سنت را با همه آداب و رسومش 
احیا می کند. شاید بتوان گفت خانه تکانی اولین قدم مشترک 

همه ایرانی ها برای قدم گذاشتن در سال جدید است.

خانم ه��ای خانواده یک م��اه مونده به عید ش��روع 
به پاک ک��ردن گندم می کردن. این گندم ها برای س��بزه 
هفت س��ین نبود بلکه اونها رو برای آرد کردن به آسیاب 
می فرس��تادن. مرده��ا گندم های پاک ش��ده رو با االغ و 
چهارپا به آس��یاب می بردن. مردها یک شب هم در آنجا 
می موندن. خانوم ها هم تو این مدت بیکار نمی نشستند
 و س��رگرم مهیا کردن سمنو بودن. برای درست کردن 
س��منو گندم ها رو س��بز می ک��ردن، وقتی ب��ه اندازه 
یک بند انگشتی ش��دن اونها رو با هونگ های سنگی 
می کوبی��دن. قب��اًل چرخ و اینا که نب��ود، با هونگ رو 
س��بزه ها رو اونقدر فش��ار می دادن تا ش��یره هاشون 
در بیاد. خانوم ها برای درس��ت کردن سمنو به اندازه 
س��ه اذان کار می کردن تا س��منو درس��ت بشه. خونه 
بزرگی داش��تیم و فاصله بین آش��پزخانه که آن طرف 
حیاط بود، با اتاق هایمان خیلی زیاد بود. دلم برای این 
جوونا می س��وزه که ت��و آپارتمان های کوچیک تنگ 
زندگی می کنن. آرد که می رسید خانوما از اذان صبح 
سمنو رو بار می ذاشتن. اول آب و آرد رو می ریختن 
بعد اون شیره سبزه رو تا ظهر باید این سمنو می پخت 
و جا می افتاد. ب��رای همین مرتب هی هم می زدن تا 
خ��وب از آب در بی��اد. بعد از اینکه خ��وب جا افتاد 
کم��ی بادام تازه هم بهش اضافه می کردن. همه به هم 
کم��ک می کردن، یه صفای دیگ��ه ای بود. نزدیک به 
اذان مغرب این س��منو هنوز داشت می جوشید و جا 
می افتاد. بعد س��منو رو تا س��اعت 12 مثل حلوا سرخ 
می ک��ردن. از این به بعد مردها هم با س��الم و صلوات 
ب��ه کمک می اومدن. چراغ زنب��ور و چراغ بادی ها رو
روش��ن می کردن و س��منو رو هم می زدن تا س��رخ 
بش��ه. با س��الم و صلوات پارچه چلوار تمیز و سفید 
و خوش��گلی رو ب��رای دم ک��ردن س��منو رو دی��گ 
می ذاش��تن. بعد که سمنو دم کش��ید دیگه آماده بود. 

چه سمنویی!! انگشتاتم باهاش می خوردی! االن سمنو 
می خورم به ترش��ی می زنه، معلوم نیست چه جوری 
اینارو درس��ت کردن؟ آقایون که بیرون س��رکار بودن، 
خانوم ها آردهاشون رو، یک کیلو یا دو کیلو به خونه 
ما می آوردن. اونها رو خمیر می کردن، ترشه می زدن 
با ش��یر و ش��کر و هل. بعد ک��ه خمیر ب��اد می کرد، 
می انداختن تو تنور و توتک درس��ت می کردن. بعد 

توتک ها رو بین هم تقسیم می کردن.
همین رش��ته هایی که حاضر و آماده میری از مغازه 
می خ��ری زمان ما خ��ود خانوم ها ب��ا آردهایی که به 
آس��یاب داده بودن، درس��ت می کردن. این خانوم ها با 
سلیقه رشته ها رو می بریدن مثل ماه... بعد رشته ها رو 
برای خش��ک کردن به بند آوی��زون می کردن. از اینور 
حی��اط تا اونور حیاط بزرگ خونه ما می ش��د رش��ته! 
بع��د باز هم رش��ته ها رو بین هم تقس��یم می کردن تا 
چهارشنبه سوری آش داش��ته باشن. چهارشنبه سوری
توی همه خونه ها حتمًا آش رش��ته پخته می ش��د و 
می گفتن که رش��ته عمرت دراز می ش��ه! وقتی که با 
آرد رش��ته آشی درست می کردند مقداری از رشته ها 
رو ه��م نازک ن��ازک می بریدن و بو م��ی دادن )تفت 
و ش��ب  روز چهارش��نبه س��وری آش  م��ی دادن(. 
چهارشنبه سوری رش��ته پلو داشتن. ما بچه ها هالک 
رش��ته پلو خوشمزه چهارش��نبه سوری بودیم و براش 
دس��ت و پا می شکستیم. تو خونه مرغ و خروس زیاد 
داشتیم، مادرم یکی از مرغ هایی رو که دیگه تخم نمی 
ک��رد، می داد به عباس داداش��م تا ببره قصابی پش��ت 
قلعه. چه گوش��ت خوش��مزه ای! تو روز چهارش��نبه 
س��وری آنقدر بگو بخند و ش��ادی بود که نگو... همه 
می نشستن به کاهو سکنجبین، شبدر و سرکه و از این 

جور چی��زا خوردن! گلیم رو زمی��ن حیاط پهن بود... 
حیاط��ی که همش درخت بود. دو ت��ا از زن ها چادر 
چاقچور می کردن می رفتن از طرف همه خانواده ها، 
گندم و شادونه می خریدن. بعد شادونه ها رو قشنگ 
ریگ شور و تمیز می کردن. تو اتاق شمد می انداختن 
و شادونه هارو روش پهن می کردن. بعد که یه خورده 
ش��ادونه نیم تر شد، اونها رو تفت می دادن، برای روز 
عید بچه ها. گندم و ش��ادونه خیل��ی مغذی بود. االن 
وقتی یه بچه هوس می کنه، میره و از آجیل فروش��ی 
بسته گندم و شادونه می خره می خوره تمام دندوناش 
می ش��کنه... از بس توش پر س��نگه!! ب��رای روز عید 
توت��ک هایی رو که توی تنور درس��ت کرده بودن، با 
ته نعلبکی طرح های خوش��گل می زدن. تخمه هایی 
رو ک��ه از خربزه و هندونه در آورده بودن و برای عید 
کنار گذاش��ته بودن رو بو می دادن. همه رو سر سفره 
می ذاشتن، یه کاسه سنجد، گندم و شادونه، مغز گردو، 
توت و کشمش و نخودچی هم بود که اینها آجیل عید 
بود. ببین نوه عزیزم من مادربزرگ تو هستم و می بینی 
که به خوبی راه می رم و سالمتم و اینها همه به خاطر 
همون چیزاییه ک��ه قدیم خوردم. قاووت هم کنار این 
چیزا درست می کردن، این جوری که نخودچی رو با 
هونگای سنگی له می کردن و با دارچین و شکر و هل 
مخلوط می کردن. این رو می گذاشتن سر سفره هرکی 
که دوست داشت می ریخت کف دستش و می خورد. 
روز عید که می ش��د، مهمونامون می یومدن خونمون. 
م��ادرم یکی از خروس هارو برمی داش��ت و به عباس 
که برادر بزرگترم بود می داد تا س��ر ببره. چه فسنجانی 
می ش��د... قدیما برای تخم مرغ رنگی مادرم چند تا از 

تخم مرغ های خودمونو بر می داشت و می پخت.

 مادرم همون که تخم مرغا داشتن می پختن، کمی 
رناس هم ب��ه اونا اضافه می کرد. رناس یه جور رنگ 
طبیعی��ه که باهاش خامه ف��رش رو هم رنگ می کنن. 
تخم مرغا انقدر خوش��گل می ش��دن که انگار بهشون 
س��تاره زدن و پخت��ن!! عیدی خونواده ه��ا هم همین 
بود...یه تخم مرغ رنگی با یه س��که 5 زاری. البته این 
عیدی ه��ا برای هم��ه بچه های فامیل ک��ه نبود، فقط 
اونایی که عزیز بودن می تونس��تن عیدی بگیرن! االنه 
دلم واس��ه این جوونا می سوزه که اون دوره زمونه ها 
رو ندیدن. دارن تو همچین ش��هرایی و تو این شلوغی 
زندگی می کنن. یه روز داداش��م اون موقع ها یه ورق 
روزنامه نش��ون م��ادرم داد که... نن��ه روزنامه رو ببین 
چه خبره! ببین می گه جمعیت ایران ش��ده 12 میلیون 
نف��ره...! ولی االن فق��ط جمعیت ته��ران 12 میلیونه!! 
خالص��ه... عید که می رس��ید، ما ه��م منتظر حمومی 
محله می ش��دیم. حمومی ما سال به سال می یومد دم 
خون��ه هایی که آدماش حموم محل می رفتن تا عیدی 
بگی��ره. آخه اون زمون که حموم تو هر خونه ای نبود، 
مردم می رفتن حموم عموم��ی که تو کوچه بود. روز 
عید، حمومی یه لنگ می بس��ت به گردنش و صبح ها 
می رفت دم خونه ها عیدی می گرفت. خانواده ها هم 
براش آجیل می ذاشتن کنار و  جوون ها تا روز سیزده 
برسه با هم بازی و تفریح می کردن، مثاًل تخم مرغایی 
رو ک��ه عیدی گرفته بودن، به هم می زدن و تخم مرغ 
هرکدومش��ون که زودتر می شکست صاحبش بازنده 
ب��ود. خالصه خیلی لحظه های ش��یرینی بود. و آخر، 
س��یزده بدر... اون زمون ها مثل حاال ماش��ین نبود که 
تصادف بش��ه. مردم با گاری می رفتن کوه و چمن و 
صحرا که 13 ش��ونو به در کنن. مردم می شستن کنار 
ه��م، د ب��زن و د بکوب و د بگ��و د بخند. غروب هم 

دوباره گاری کرایه می کردن و بر می گشتن خونه.

خانه تکانی؛ 24 ساعته یا یک ماهه؟ 

عید نوروز و خاطرات مادربزرگ

گلخانه من

آشپزخانه من

جاده خاکی

    سپیده نصر اصفهانی
 وقتایی هست توی زندگی همه ما آدمها 
که چش��مامونو می بندیم و ی��ه صدا حرف 
خودمون رو تکرار می کنیم. برامون فرقی نداره 
حرفمون درسته یا غلط. فقط مهم اینه همونی 
که ما می خوایم بشه. حتی حاضر نیستیم چند 
دقیقه، فقط چند دقیقه روی خواسته هامون فکر 
کنیم ببینیم اصالً منطقی هستند و با عقل جور 
درمیان یا نه. مهرداد 28 ساله خودش رو از این 
دسته آدما می دونه و در مورد اشتباه زندگیش 
میگه: فقط 23 س��ال داش��تم که حس کردم 
عاشق شدم. توی محل کارمون با هم آشنا شده 
بودیم و مدت زمان زیادی نبود که همدیگه رو 
می شناختیم، اون خیلی اجتماعی تر از من بود 
و بیش��تر از من گرم صحبت می شد ولی من 
به قول معروف یه پس��ر چشم و گوش بسته 
بودم ک��ه از صحبت باه��اش فقط خجالت 
می کش��یدم و دیگه هی��چ... 6 م��اه از مدت 
آشناییمون نگذشته بود که حس کردم توجهش 
به من بیشتر شده و از اونجایی که برای اولین 
بار بود چنی��ن روابط��ی رو تجربه می کردم 
خودمم احساس کردم بهش بی عالقه نیستم 
و این اندک احس��اس در عرض کمتر از یک 
ماه به چنان عشقی تبدیل شد که خانوادم رو 
به عذاب گذاشتم واسه رفتن به خواستگاری! 
م��ن دیگه به جز اون دختر نه هیچ کس دیگه 

رو می دیدم و نه چیزی رو متوجه می شدم. اما 
خونوادم بعد از اولین جلسه خواستگاری با نظر 
من مخالفت کردند و دلیلشون هم یکی نبودن 
سطح خونواده هامون از همه لحاظ بود. حتی 
م��ادرم بارها تکرار کرد که خونواده اون دختر 
یه جورایی مشکوک به نظر می رسند و انگار 
یه چیزایی رو ازمون مخفی می کنن. خالصه 
هم��ه اعضای خان��واده با هم همصدا ش��ده 
بودند تا چشمای بسته منو به روی زندگی و 
حقایقش باز کنن ولی کو گوش شنوا؟ اونقدر 
پافشاری کردم تا باالخره پدر و مادرم با اکراه 
قبول کردند که با اون دختر ازدواج کنم. چند 
ماهی نامزد بودیم و وقتی عروسی کردیم هنوز 
یک ماه نش��ده بود که مهریه سنگینش رو به 
اجرا گذاشت. خودمم نفهمیدم چی شد. هیچ 
اختالفی نداشتیم و هیچ مشکلی توی زندگیمون 
نبود. اما به نظر می رسید نقشه به اجرا گذاشتن 
مهریه از خیلی وقت قبل طراحی شده بود برای 
سر کار گذاشتن پسر ساده ای مثل من! در عالم 
بهت و ناباوری در حالی که افسرده شده بودم و 
چیزی از زندگی نمی فهمیدم تمام داراییم رو به 
عنوان مهریه به صورت کامالً قانونی ازم گرفت 
و ترکم کرد... حاال بعد از پنج سال تنهایی هنوز 
هم من موندم و یه دنیا حس��رت از اینکه چرا 
قبل از این همه اصرار برای انجام اون ازدواج 

فقط یک لحظه منطقی فکر نکردم؟! 

 )مخصوص افراد دارای کلسترول باال(
مواد الزم:

سیب زمینی 2 عدد بزرگ
کنسرو تن ماهی 200 گرم

کنسرو ذرت سه چهارم پیمانه
پودر نان خشک حدود 1 پیمانه

جعفری خرد شده 3 قاشق غذاخوری
نمک و فلفل به میزان الزم

طرز تهیه: سیب زمینی پخته شده را پوست 
بگیرید و بعد از اینکه خوب خنک ش��د، رنده 
کنید. سپس تن ماهی را )که به طور کامل روغن 

آن را گرفته اید( به همراه ذرت، جعفری، نمک 
و فلفل در ظرف مناس��بی بریزید و تمام مواد را 
خوب با هم مخلوط کنید. آنگاه از مواد گلوله هایی
 )به اندازه یک گردو( بردارید و در دس��ت 
گرد کنید. در این زمان، در پودر نان بغلتانید و 
با کف دست گلوله را فرم دهید و سپس روی 
سینی فر بچینید و در فری که از قبل با حرارت 
175درجه س��انتیگراد یا 350 درجه فارنهایت 
گرم کرده اید، در طبقه وسط قرار دهید، تا زمانی 
که کتلت ها ترد و طالیی رنگ شوند. این غذا 

را به همراه سبزیجات تازه سرو کنید.

نام فارسی: نارگیل زینتی
Syagrus weddeliana :نام علمی

Palmaceae :نام تیره
Baby cocos palm :نام انگلیسی

خصوصیات: در جوانی فاقد س��اقه، ولی 
گیاه مسن دارای ساقه ای بدون انشعاب کناری 
)این ساقه نازک و پوشیده از الیاف سیاه رنگ 
است(، برگها مرکب، به طول 60-30 سانتیمتر 
راس��ت یا کمان��ی با برگچه ه��ای باریک به 
عرض 4-3 میلیمتر، رنگ برگها سبز تیره در 
سطح فوقانی و آبی نقره ای در سطح تحتانی.

نور: سایه )کم نور( تا متوسط
دما: زیاد )گرم(

آبیاری: به میزان متوسط
خاک: خ��اک جنگلی ی��ا مخلوطی از 

خاک برگ و تورب
کوددهی: 2 گرم در لیتر هر هفته 1 بار از 

فروردین تا آبان ماه

ازدیاد: بذر در اوایل بهار
عوارض و درمان: خش��ک شدن انتهای 
ب��رگ در اثر کم آبی و یا عدم رطوبت کافی 

در هوا است.
نکته:

 1( ای��ن گی��اه ه��وای آزاد را نمی تواند 
تحمل کند. بنابراین نمی توان آن را در تابستان 

در خارج از آپارتمان نگاه داری کرد.
2( آبیاری باید کاماًل منظم باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 تاریخ: 1388/12/19

شماره: 875/88 ح ش 19
در خصوص پرونده کالسه 785/88 خواهان نما سازه نور دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت حس��ین دادخواه تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 89/3/2 
ساعت 3:30 بعداز ظهر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 18086 / م الف
مدیر دفتر 19 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
تاریخ: 88/12/19

شماره: 1138/88 ش 20
در خصوص پرونده کالس��ه 1138/88 خواهان رامین رسولی دادخواستی مبنی بر 
واخواهی به حکم دادگاه 87/10/23 - 262 به طرفیت عبدالرحمن قاسمی تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/2/6 ساعت 3 عصر تعیین 
گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 18092 / م الف
مدیر دفتر 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/20
شماره: 1312/88 ش 8

در خصوص پرونده کالس��ه 1312/88 خواهان محمدامین فانی دادخواستی مبنی 
بر الزام خواندگان به انتقال س��ند مالکیت خودروی پژو سواری جی ال ایکس به 
ش��ماره 13-639 ب 21 به طرفیت مهدی جمش��یدیان تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 89/2/14 س��اعت 11/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی 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 رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 18102/ م الف
مدیر دفتر 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/19
شماره: 928/88

در خصوص پرونده کالس��ه 928/88 خواهان حس��ین وحیدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محس��ن نوری کوهانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 89/2/13 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی 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 رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
 18101/ م الف

مدیر دفتر 29 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970351802176
شماره پرونده: 8809980351801481

شماره بایگانی شعبه: 881573
تاریخ تنظیم: 88/12/20

خواهان: آقای دیدار قلی کیانی سفید دشتی به نشانی بهارستان، خ الفت، روبروی 
خ زهره، ساختمان آرین B، طبقه همکف، تلفن 6804093

خوانده: خانم ملوک آزادی به نشانی مجهول المکان
خواسته: تجویز ازدواج مجدد

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به 
صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دادخواس��ت خواهان آقای دیدار قلی کیانی فرزند کاظم به طرفیت 
خوانده خانم ملوک آزادی فرزند حسن مجهول المکان و بخواسته اجازه ازدواج 
مجدد، بدین توضیح که خواهان اظهار داش��ته خوانده از س��ال 1382 زندگی را 
ترک کرده و مجهول المکان می باش��د و چون در س��ن و سال کهولت و هشتاد 
سالگی هستم و شدیداً نیاز به مراقبت دارم و با یک خانم صحبت کرده ام قبول 
کرده به زوجیت من در بیاید علیهذا درخواست اجازه ازدواج مجدد دارم دادگاه 
ب��ا توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و با عنایت به نتیجه تحقیقات 
محلی مبنی بر اینکه همسایگان اظهار داشته اند حدود شش ماه است که خواهان 
در این مکان جدید سکونت دارد خانمی در منزل او رفت و آمد نداشته و ایشان 
به تنهایی زندگی می کند و با مالحظه اینکه خوانده از طریق نشر آگهی دعوت 
ش��ده ولی حضور پیدا نکرده و دفاع��ی بعمل نیاورده و توجهاً به وضعیت مالی 

خواهان که اظهار داشته ماهیانه مبلغ پانصد هزار تومان درآمد دارم دعوی خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به بندهای 7 و 9 ماده 16 و مالحظه ماده 
17 قانون حمایت خانواده حکم به اجازه  ازدواج مجدد خواهان برای یک مرتبه 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر می باشد. 
محمد حسین توکلی – رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/17
شماره: 1023/88 ش ح/ 25

در خصوص پرونده کالسه 1023/88 خواهان علی اشرف آزادی فرزند علی اکبر 
با وکالت آزاده میرزائی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک میلیون و هفتصد هزار 
تومان به طرفیت اش��رف موری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 
89/1/26 ساعت 16 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
18064/ م الف

مدیر دفتر شعبه 25 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/5
شماره: 977/88 ش ح/ 25

در خصوص پرونده کالسه 977/88 خواهان علیرضا دروگر فرزند عادل دادخواستی 
مبنی بر انتقال سند خودروی پراید به شماره انتظامی 433 ی 83 ایران 11 به طرفیت 
مرتضی حقیقی فرزند اکبر 2- فریبا یعقوبی پور تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 89/2/26 ساعت 3/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع 
ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
18037/ م الف

مدیر دفتر 25 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/18
شماره: 971/88

در خص��وص پرونده کالس��ه 971/88 ش ح /28 خواهان محمد اس��کندری 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال سند موبایل به طرفیت 1- مجید آقاحسینی 
2- مهدی ش��امی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
89/2/5 س��اعت 5 عص��ر تعیی��ن گردیده، ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- 
مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
18032/ م الف

مدیر دفتر 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
تاریخ: 1388/12/20

شماره: 88/ 5422 ح/10
آقای احمد برا آنی دس��تجردی دارای شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 5422/88 ح/10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان اکبر برا آنی دستجردی  بشناسنامه 9286 در تاریخ 
88/9/18 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به چهار پسر و چهار دختر و یک همسر به شرح ذیل می باشند:
1 – احمد برا آنی دستجردی به ش ش 88 فرزند متوفی
2 – حمید برا آنی دستجردی به ش ش 68 فرزند متوفی

3 – مهدی برا آنی دستجردی به ش ش 114 فرزند متوفی
4 – مجتبی برا آنی دستجردی به ش ش 884 فرزند متوفی
5 – مهین برا آنی دستجردی به ش ش 1118 فرزند متوفی 
6 – شهین برا آنی دستجردی به ش ش 1084 فرزند متوفی 
7 – صدیقه برا آنی دستجردی به ش ش 80 فرزند متوفی 

8 – مینا برا آنی دستجردی به ش ش 138 فرزند متوفی
9 – طوبی پلنگی اصفهان به ش ش 6 همسر متوفی و الغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
18109 /م الف

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

سیاگروس

کتلت تن ماهی و ذرت

جاده خاکی مهرداد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
یکشنبه 23 اسفند ماه 1388 / 27 ربیع االول 1431                6Sunday 14 March 2010

جوان و خانواده



     پژمان سلطانی
در 3 دقیق��ه پایانی تیم فوتس��ال فوالد ماهان اصفهان 
قهرمان اولین دوره جام باشگاههای آسیا شد. این مسابقات 
از 13 اس��فندماه به مدت 9 روز در سالن پیروزی اصفهان 
برگزار شد و ماهان با شکست 5 بر 2 تیم السد قطر به مقام 
قهرمانی رسید. در اولین بازی، ماهانی ها در دقیقه چهارم 
از حریف خود بیشکک قرقیزستان در یک ضدحمله عقب 
افتادند اما در ادامه موتور گلزنی شاگردان افضلی استارت 
خورد و ج��واد اصغری مقدم )2 گل(، وحید شمس��ایی
 )4 گل(، مجید رئیس��ی و مندی بائ��ف بازیکن حریف 
باعث ش��د که این مس��ابقه با نتیجه 8 بر 1 به سود ماهان 
پایان یابد. در دیدار بعدی این تیم مقابل زرافشان ازبکستان 
بازی را هجومی آغاز و تا دقیقه 25، 8 گل از حریف پیش 
افتادند که در این لحظه انور ممدوف مربی بازیکن زرافشان 

یک��ی از گلهای خورده را جبران ک��رد و در ادامه نماینده 
ایران 4 گل دیگر به ثمر رس��اند تا فوالد ماهان با حساب 
12 ب��ر 1 زمین بازی را ت��رک کند. برای ماهانی ها وحید 
شمس��ایی )6 گل(، جواد اصغری مقدم، محمد طاهری، 
اصغر حسن زاده، مجید رئیسی، احمد باغبانباشی و محمد 
قاسمی دروازه حریف را گشودند. از حاشیه های این دیدار 
می توان به حضور محمدرضا س��اکت مدیرعامل باشگاه 
فرهنگی- ورزشی سپاهان و امیر قلعه نویی در سالن اشاره 
کرد. در این دیدار مصطفی نظری در نیمه دوم چهار ضربه 
از روی نقطه پنالتی دوم را به خوبی دفع کرد، مسابقه سوم 
ماهانی ها برابر تیم ناگویای ژاپن بود که بیشتر کارشناسان 
ای��ن دیدار را فینال زودرس تصور می کردند که بازیکنان 
ماهان با غیرتی که از خود نش��ان دادند با حس��اب 6 بر 2 

نماینده ژاپن را مغلوب خ��ود کردند. در این بازی وحید 
شمس��ایی )2 گل(، محمد طاهری، جواد اصغری مقدم، 
محمد قاس��می و مجید رئیس��ی برای قهرمان این رقابتها 
گلزنی کردند و 2 گل ژاپنی ها توسط هیوابایاشی و کیتاهارا 
 A به ثمر رسید. با این نتیجه فوالد ماهان صدرنشین گروه
شد و در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم دوم گروه B که 
تیم پورت آتوریتی تایلند بود، رفت. تایلند تیم منسجمی 
بود که سیستم چرخشی و ترکیبی را در زمین به خوبی اجرا 
می کرد. این تیم تا دقیقه 21 ماهان را با نتیجه 3-3 متوقف 
کرد اما در عرض یک دقیقه 2 گل دریافت کردند و به دیدار 
رده بندی رفتند. در این مسابقه وحید شمسایی با 3 گلی که 
وارد دروازه تایلندی ها کرد 15 گله شد و با ذهیر کامیاب 
در صدر گلزنان این رقابتها ایستاد و 2 گل دیگر را محمد 
هاشم زاده و علی اصغر حسن زاده وارد دروازه تایلندی ها 

کردند. ماهان در دیدار نهایی به نبرد تیم السد قطری رفت 
که تیم ناگویای ژاپن را با حساب 7 بر 4 شکست داده بود. 
دیدار فینال اولین دوره رقابتها در حضور نزدیک به چهار 
هزار تماشاگر برگزار شد. ناگفته نماند همین تعداد تماشاگر 
هم پشت درهای سالن ماندند و به علت گنجایش کم سالن 
نتوانستند بازی را از نزدیک مشاهده کنند. سوت آغاز بازی 
توسط کیم جانگ کره ای به صدا درآمد و در ترکیب اصلی 
ماهانی ها مصطفی نظری، محمد کشاورز، مجید رئیسی، 
وحید شمس��ایی و جواد اصغری مقدم دیده می شد و در 
آن سوی میدان فابیانو ریبرو مربی برزیلی السد قطر راشد، 
بالل، عمرو عبداهلل، ذهیر کامیاب و رودیگو را وارد زمین 
کرد. هنوز 2 دقیقه از بازی نگذشته بود که آقای گل فوتسال 
جهان ماهان را پیش انداخت. شاگردان افضلی تشنه گلزنی 

بودند و حمالتی را روی دروازه حریف طرح ریزی کردند 
و محم��د طاهری دقیقه 8 بازی پ��اس رو به جلوی وحید 
شمسایی را با ضربه ای زیبا به زیر طاق دروازه السد کوبید 
و نتیجه را 2 بر صفر از آن اصفهانی ها کرد. پس از این گل 
قطری ها کنترل بازی را در دست گرفتند و در زمان حمله با 
ترکیب 3-1 و در موقع دفاع با سیستم 1-3 بازی می کردند 
و ذهیر کامیاب وقتی تیمش در حمله بود نقش یک مدافع را 
بازی می کرد و برعکس هر زمانی که الس��د در دفاع بود او 
به عنوان تک مهاجم در زمین فوالد ماهان به دنبال موقعیت 
مناسبی بود و قطری ها این سیستم را به خوبی در زمین پیاده 
کردند و در یک ضدحمله توسط بالل الرحمونی دقیقه 13 
به گل رسیدند و هر دو تیم با حساب 2 بر 1 به سود ماهان 
به رختکن رفتند. با ش��روع نیمه دوم قطری ها به حمالت 
خود ادامه دادند و دوباره بالل الرحمونی دقیقه 24 موفق به 
گلزنی شد.  با این گل سرمه ای پوشان ایرانی که همه چیز را 
برباد رفته می دیدند به طور کامل بازی را در اختیار و فشار 
را روی دفاع قطری هر لحظه بیشتر می کردند و هر چه به 
دقایق پایانی مسابقه نزدیک می شدیم اضطراب و استرس در 
چهره کادر فنی و بازیکنان موج می زد تا اینکه فرشته نجات 
ماهانی ها، جواد اصغری مقدم از راه رس��ید و در دقایق 37 
و 38 ماه��ان را با اختالف 2 گل از حریفش پیش انداخت 
و یک دقیقه بعد وحید شمس��ایی آب س��ردی را بر پیکره 
تیم قطری ریخت و وحید شمس��ایی با 17 گل زده نسبت 
به ذهیر کامیاب 15 گله توانست آقای گلی جام باشگاهها 
را نصی��ب خود کند و همچنین عنوان بهترین بازیکن این 
رقابت ها را از آن خود کرد. در دیدار رده بندی ناگویای ژاپن 
در ضربات پنالتی با حساب 12 بر 11 از سد پورت آتوریتی 
تایلند گذشت و به مقام سوم رسید. این بازی در وقت قانونی 

و اضافه با تساوی 6- 6 به پایان رسید.
حواشی دیدار نهایی فوتسال جام باشگاههای آسیا

1- س��الن مملو از تماش��اگرانی بود که با پیراهن س��فید 

صحنه ای زیبا را در روی سکوها ایجاد کردند.
2- حضور علی کفاش��یان رئیس فدراسیون فوتبال ایران، 
دکتر علیرض��ا ذاکر اصفهانی اس��تاندار اصفهان، مهندس 
غالمرضا ش��یران مدیر کل تربیت بدنی اس��تان اصفهان، 
محمدرضا س��اکت مدیرعامل باش��گاه فرهنگی ورزشی 

سپاهان در سالن.
3- جای��گاه خبرنگاران از افرادی تکمیل ش��ده بود که از 
 AFC هیأت فوتبال اس��تان اصفهان بودن��د و نام آنالیزور
را یدک می کش��یدند و خبرنگاران به جای نشستن روی 

صندلی به روی زمین نشستند.
4- در جش��ن قهرمانی بازیکنان ماهان حس��ین ش��مس و 
کادر فنی این تیم را از روی خوشحالی به هوا پرتاب می کردند.
5- جام اخالق توسط مهندس فوالدگر به تیم فوالد ماهان 

تقدیم شد.
6- وحید شمسایی آقای گل مسابقات جام خود را از علی 

کفاشیان تحویل گرفت.
7- ذاکر اصفهانی کاپ بهتری��ن بازیکن اولین دوره را به 

وحید شمسایی داد.
8- مداله��ای تیم ژاپن که به مقام س��وم رس��یده بودند را 

مهندس غالمرضا شیران به گردنشان انداخت.
9- عب��اس ترابیان مدالهای تیم دوم را به قطری ها تقدیم 
کرد که در این لحظه تماش��اگران حاضر در سالن یکصدا 
فریاد می زدند خلیج فارس ایران که به کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس بفهمانند که از قدیم االیام نام این خلیج، خلیج 

فارس بوده نه خلیج عربی.
10- کاپ قهرمانی و مدالهای بازیکنان ایران توسط جونجی 

اوگورا رئیس کمیته فوتسال آسیا به آنها داده شد.
11- پس از قهرمانی مراسمی در هتل آسمان برگزار شد و 
از سوی دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی به هر یک از بازیکنان 
و کادر فنی و اجرایی لوح یادبودی به انضمام یک سکه بهار 

آزادی تقدیم شد.

وعده شمس محقق شد؛

جام در اصفهان ماند

   زاینده رود
گلزنان برتر: وحید شمسایی )17 گل(، ذهیر کامیاب )15 گل(

پرگل ترین بازی: ووهان چین با السد قطر )6-11(
ــازی:  ــم گل ترین ب ک
پ��روس کافه لبنان و پورت 

آتوریتی تایلند )3-3(
حمله:  ــط  خ ــن  بهتری
الس��د قطر ب��ا 40 گل زده؛ 
گفتنی اس��ت قطری ها یک 
بازی بیشتر از فوالد ماهان در 

دور مقدماتی انجام دادند.
بدترین خط  حمله: زرافشان 

ازبکستان )7 گل زده(
بهترین خط دفاع: ماهان با )10 گل خورده(

بدترین خط دفاع: نیوساوث استرالیا )27 گل خورده(
بهترین مربی: حس��ین افضلی )فوالد ماهان(، با تقدیر از 

فابیانو ریبرو مربی تیم السد قطر.

   زاینده رود
س��رمربی تیم فوتس��ال کش��ورمان گفت: بازی های جام 
باشگاههای آسیا در س��طح باالیی برگزار شد. به خاطر وجود 
بازیکنان ملی پوش و همچنین بازیکن خارجی در تیمها  رودیگو 
بازیکن برزیلی الس��د به 
نظر م��ن می تواند در تیم 
ملی برزی��ل ب��ازی کند. 
حسین شمس به بازیکنان 
ملی پ��وش ف��والد ماهان 
اشاره کرد و اظهار داشت: 
از ملی پوشان ماهان راضی 
هس��تم و بای��د در همین 
ج��ا این نوید را بدهم که محمد قاس��می بازیکن جوان فوالد 
ماهان و ذهیر کامیاب به تیم ملی دعوت ش��دند. وی در پایان 
اضافه کرد: اعتقاد دارم که ناگویای ژاپن می توانس��ت به بازی 
فینال برس��د و با اش��تباه مربی خود به مرحله رده بندی رفت.

   زاینده رود
جواد اصغری مقدم: 

حضور شمس در کسب عنوان قهرمانی 
بی تأثیر نبوده است

ج��واد اصغ��ری مقدم ک��ه در دیدار 
نهایی توانس��ت با دو گل خ��ود آرامش 
را ب��ه س��الن و نیمک��ت ماه��ان بیاورد 
در مورد جام قهرمانی فوتسال باشگاههای 
آسیا به زاینده رود گفت: خوشحالم که به 
این مقام رسیدیم. من در این مسابقات 7 
گل زدم و 7 پ��اس گل داده ام که به نظر 
آمار خوب��ی را برای خودم رقم زدم، این 
مسابقات در سطح بس��یار باالیی برگزار 
ش��د. تیم های ش��رکت کنن��ده قهرمان 

کشورشان بودند. 
وی به حضور حس��ین شمس در تیم 
ماهان اش��اره کرد و توضیح داد: حضور 
حسین شمس مربی کش��ورمان به عنوان 
مش��اور فنی در کس��ب عن��وان قهرمانی 
بی تأثیر نبوده و با حسین افضلی که یکی 
از بهترین مربیان خوب کش��ورمان است 
این تیم را به جایگاه اصلی خود که بر بام 

آسیا باشد، رساندند.
 اصغ��ری مقدم پیرام��ون بازی های 
لیگ برتر کش��ور تأکید کرد: باشگاه های 
ایران��ی حاض��ر در لی��گ برتر ش��ناخت 
نس��بتًا کافی ای از ما داش��تند و با انگیزه 
باالیی در مقابل ما ایس��تادگی می کردند 
و تی��م م��ا قصد ای��ن را داش��ت که در

 دو س��ال پی در پی قهرمان این بازی ها 
ش��ود و این موضوع تا حدودی استرس 
روی بچه ه��ای تی��م ایج��اد می کرد و 
ب��ه نظر م��ن بازی ه��ای لی��گ محکی 
جدی ب��رای رقابتهای جام باش��گاههای

 آسیا بود. 
وی در پای��ان اف��زود: برخالف اکثر 
بازیکنان ماهان که امس��ال قراردادش��ان 
به اتمام می رسد من تا یک سال دیگر با 

این تیم قرارداد دارم.
سپهر محمدی: 

قهرمانی حق ماهان بود
س��پهر محم��دی دروازه ب��ان ذخیره 
ف��والد ماهان در مورد جام باش��گاههای 
آسیا گفت: پس از اینکه قهرمان لیگ برتر 
کشور ش��دیم همه تیم همقسم شدیم تا 

این جام به بیرون از ایران نرود.
 وی ادام��ه داد: تیم های قدرتمندی 
در این مسابقات حضور داشتند؛ تیم ژاپن 
ب��ا 5 بازیکن ملی پوش و ی��ک بازیکن 

برزیلی پای به این رقابتها گذاشته بود. 
محم��دی درباره قهرمان��ی ماهان در 
جام باش��گاههای آس��یا اظهار داش��ت: 
قهرمانی در این مس��ابقات ح��ق ما بود. 
تی��م ماه��ان یک س��ر و گ��ردن از همه 
تیمهای دیگ��ر باالتر بود. ب��ه عقیده من 
دور بعدی این مسابقات تیم ها با قدرت 
بیش��تری مقاب��ل حریف��ان ص��ف آرایی 

می کنند.

نخستین گروه تیم تیراندازی ایران با 13 تیرانداز 
مرد و زن در دو رش��ته تفنگ و تپانچه تهران را به 
مقصد س��یدنی ترک کرد. به  گزارش ایرنا، پیش از 
این قرار بود تیم تیراندازی ایران، 13 اسفند ماه سال 
ج��اری ایران را برای برگزاری اردوی تدارکاتی در 
استرالیا و سپس ش��رکت در مسابقات جام جهانی 
تیراندازی در استرالیا ترک کند، اما مسئوالن استرالیا 
به دلیل وضع قانونی جدید در پارلمان این کش��ور 
اعالم کردند که ورود ورزش��کاران ایران با س��الح 
به این کش��ور ممنوع اس��ت. مس��ئوالن فدراسیون 
تیراندازی ایران در واکن��ش به این تصمیم، ضمن 
پافش��اری بر خواسته های بحق ایران، این مسأله را 
به اطالع فدراس��یون جهانی تیراندازی رساندند تا 

ای��ن نهاد بین المللی با این اقدام خودس��رانه که به 
نوعی دخالت سیاست در ورزش محسوب می شود، 
برخورد کند. پس از تالش های مسئوالن فدراسیون 
تیراندازی ایران، مس��ئوالن استرالیا سرانجام تسلیم 
خواسته بحق ایران ش��دند و آمادگی خود را برای 
پذیرش تیراندازان ایران به همراه سالحشان،  اعالم 
کردند. از آنجا که مس��ئوالن فدراس��یون تیراندازی 
ایران چند روز زودتر از موعد مقرر، روادید و حتی 
بلیت های تیم تیراندازی ایران را آماده کرده بودند، 
گروه نخس��ت تیم تیراندازی ایران بالفاصله با 13 
تیران��داز و پنج همراه   تهران را به مقصد س��یدنی 
ترک کرد. مس��ابقات جام جهانی تیراندازی استرالیا 
از  جمله معتبرترین مس��ابقات تیران��دازی در دنیا 

به ش��مار می رود که از 29 اس��فندماه 1388 تا نهم 
فروردین  ماه سال آینده در سیدنی برگزار می شود.

فدراسیون  آیت اللهی، سرپرس��ت  امیرحس��ین 
ش��نا در مراس��م اختتامیه هفتمی��ن دوره لیگ برتر 
ش��نا پشتوانه س��ازی تیم ملی را از مهمترین اهداف 
برگزاری لیگ شنا دانست. به گزارش ایسنا، در این 
مراسم که با حضور امیرحسین آیت اللهی سرپرست 
فدراسیون شنا، مسئوالن کمیته فنی شنا، ورزشکاران 
و پیشکس��وتان این رش��ته لیگ برتر شنا انجام شد 
سرپرست فدراسیون شنا لیگ را یکی از محورهای 
مهم شنا در بعد قهرمانی و همگانی در کشور دانست 
و اهمیت دادن به آن را باعث توس��عه کمی و کیفی 
این رشته ورزشی عنوان کرد. امیرحسین آیت اللهی 
با اش��اره به کارهای انجام ش��ده در ش��ش ماه دوم 
س��ال جاری برای رشد و توس��عه ورزش های آبی 
به ویژه ورزش شنا در کشور، گفت: سال آینده سال 
درخشان برای ورزش شنا در کشور است و نتایج آن 
در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو مشاهده خواهد 
شد. وی خاطر نشان کرد: تالش ورزشکاران اعزامی 
ایران در مس��ابقات کاپ قهرمانی آسیا که در رشته 
ش��یرجه با 22 مدال قهرمان ش��دند و در واترپلو به 
نایب قهرمانی آسیا دست یافتند، نوید دهنده سالهای 
درخشان و مدال آور برای ورزش های آبی کشور در 
آسیا و جهان است. سرپرست فدراسیون شنا خاطر 

نش��ان کرد: سالیان دراز شنای کشور سعی داشت با 
انواع و اقسام تالش ها فریاد خود را به گوش جامعه 
برس��اند که اکنون زمینه این مهم فراهم شده است. 
وی تصریح کرد: ورزشکاران رشته های آبی کشور 
تالش دارند ثابت کنند که بضاعت ش��نا، شیرجه و 
واترپلوی ایران بسیار بیشتر از این است. وی با اشاره 
به اهمیت باالی برگزاری لیگ در راس��تای کس��ب 
آمادگی ش��ناگران تأکید کرد: این مسابقات فرصت 
مناس��بی برای کسب آمادگی و ایجاد انگیزه در میان 
شناگران کشور است تا به شکلی هدفمند به تمرینات 
خود ادامه دهند و همچنین شناگران برای حضور در 

تیم مل��ی آمادگی خود را محک بزنند. وی در پایان 
اشاعه فرهنگ غنی ورزش به خصوص ورزش شنا 
را ک��ه از جمله ورزش هایی اس��ت که در دین مبین 
اس��الم به انجام آن تأکید فراوان ش��ده اس��ت را در 
جامعه و همچنین ایجاد رقابت سالم و زمینه ای برای 
انجام ورزش قهرمانی همراه با آموخته های پهلوانی 
را از اهداف دیگر برگزاری لیگ شنا دانست که باید 
به آن بیش از پیش اهمیت داد. شناگران مناطق نفت 
خیز جنوب با مجم��وع 2655 امتیاز در پایان چهار 
مرحله برگزاری لیگ شنا قهرمان شنای باشگاههای 

کشور شدند.

   زاینده رود
س��رمربی قهرمان فوتس��ال جام باشگاههای آسیا 
پیرامون این بازی ها اظهار داش��ت: قبالً هم گفته بودم 
که این مسابقات به علت اینکه تیمها از بازیکنان خارجی 
استفاده کردند در سطح باالیی برگزار شد. افضلی ادامه 
داد: خوشحالم از این جهت که توانستیم جوابگوی مردم 
ایران و به خصوص همشهریان عزیز باشیم. در سطح 
فوتبال آنچنان جایگاه خوبی نداریم و با قهرمانی فوتسال 
دل مردم ایران و اصفهان را شاد کردیم. وی به دیدار نهایی 
اشاره کرد و گفت: به علت مصدومیت اصغر حسن زاده 
و محمد طاهری دقایق کمتری از این دو بازیکن استفاده 
کردیم و در اصل تیم دومی نداشتیم. سرمربی ماهان در 
پایان از بازی خوب بازیکنانش ابراز رضایت کرد و افزود: 
همه تیم زحمت خودش��ان را کشیدند و به عقیده من 
نمی توان اسم خاصی را به زبان آورد اما وحید شمسایی 
هم در لیگ برتر ایران و هم جام باشگاههای آسیا کمک 
زی��ادی به ما کرد و همچنین نباید از بازی خوب جواد 

اصغری مقدم به راحتی گذشت.

علی آذرپرور: 
سطح مسابقات باالتر از 

جام ملتها بود
   زاینده رود

بازیکن جوان و جویای نام فوالد ماهان پیرامون 
قهرمانی این تیم در جمع خبرنگاران گفت: کادر فنی 
برای این مسابقات برنامه ریزی خاصی داشتند. اردوی 
یک هفته ای در دبی برپا شد که به کارهای بدنسازی 
اختصاص یافت. ش��ما دیدید که در این مس��ابقات 
هر چقدر ب��ه پایان بازی نزدیکتر می ش��دیم قوای 
جس��مانی تیم حفظ و توان جسمی حریفان تحلیل 
می رفت. آذرپرور به س��طح مس��ابقات اشاره کرد و 
اظهار داشت: سطح مسابقات جام باشگاههای آسیا به 
علت اینکه تیم ها از بازیکنان خارجی استفاده می کنند 
به مراتب باالتر از جام ملتهای آس��یا است و مطمئن 
باش��ید تیم ها در سالهای آینده با تمامی توان در این 
رقابت ها شرکت می کنند. وی در پایان گفت: سال 
آینده در خدمت تیم محبوبم فوالد ماهان در صورت 

صالحدید مربیانم خواهم بود.

به گ��زارش فارس، هفته دهم لیگ برتر 
هندبال بانوان با برگ��زاری 3 دیدار به پایان 
رسید و دانش��گاه آزاد تهران با نتیجه 21 بر 
13 بر هیأت هندبال بوش��هر را شکست داد 
و هی��أت هندبال فارس ب��ا نتیجه 42 بر 24 
بر نفت و گاز گچساران غلبه کرد. پرسپولیس 
تهران با نتیجه 29 بر 17 از ذوب آهن اصفهان 

شکست خورد. در پایان مسابقات ذوب آهن 
با 19 امتیاز قهرمان شد، هیأت هندبال فارس 
با 17 امتیاز در مکان دوم ایستاد و پرسپولیس 
تهران با 10 امتیاز س��وم ش��د. دانشگاه آزاد، 
هیأت هندبال بوشهر و نفت و گاز گچساران 
با 7، 6 و یک امتیاز به ترتیب مقام های چهارم 

تا ششم را کسب کردند.

کش��ور  اس��کي  پ��ارک  نخس��تین 
)اس��نو پارک( ت��ا پایان هفته ج��اري در 
پیس��ت بین المللي دیزین کرج راه اندازي 
مي شود. مسئول اجراي این اسنو پارک در 
گفتگو با ایرنا گفت: این پارک در محوطه 
پیس��ت بین المللي دیزین با سه ماه کار و 
تالش و س��رمایه اي ح��دود 300 میلیون 

ریال احداث شده است.
 عباس آرایي پ��ور تهراني افزود: این 
پارک اس��کي روي برف مانند پارک هاي 
شهر بازي است که 10 دستگاه مخصوص 

ب��راي انواع حرکات ورزش��ي و نرمش��ي 
دارد. وي خاطرنش��ان کرد: پ��رش، میله، 
باکس )سوپربایپ( و حلقه بزرگ از جمله 

دستگاههاي پارک برفي است. 
آرایي پور تهراني گفت: سیدمحمدامین 
حی��دري مرب��ي نیوزلندي ایران��ي تبار کار 
نظارت و آموزش اسکي بازان و عالقه مندان 
را در این پارک برفي بر عهده دارد. پیست 
بین المللي دیزین در فاصله 75 کیلومتري 
محور کرج - چال��وس و در دامنه زیباي 

جنوبي البرز واقع شده است. 

زمین��ی  در  اصفه��ان  گل��ف  خان��ه 
به مس��احت 8 هکتار در مجموعه ورزشی 

کوثر اصفهان افتتاح شد. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس، خانه 
گل��ف اصفه��ان ب��ا هم��کاری اداره کل 

تربیت بدنی اس��تان اصفهان و هیأت گلف 
ای��ن اس��تان با حض��ور دبیر فدراس��یون، 
مدیرکل تربیت بدنی اس��تان و مس��ئوالن 
هیأت در مجموعه ورزش��ی کوثر اصفهان

 افتتاح شد.

صحبتهای برخی از بازيکنان فوالد ماهان

ذوب  آهن اصفهان
 قهرمان لیگ برتر هندبال بانوان شد

اصفهان، صاحب خانه گلف شد

اسنو پارك اسکي
 در پیست ديزين کرج راه اندازي مي شود 

سرپرست فدراسیون شنا:
شنا سال درخشانی را در پیش رو دارد

اعزام نخستین گروه تیراندازی ايران به مسابقات جام جهانی استرالیا آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 383/88

شماره دادنامه: 1184-88/11/29
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: محمدحس��ین حشمت نشانی: اصفهان، خیابان امام خمینی، ر وبروی 
رهنان، خیابان شهیدان کاظمی، لوازم خانگی 

خوانده: علی شاه محمدی نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی 

مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی محمدحس��ین حش��مت به طرفیت علی ش��اه محمدی به 
خواس��ته مطالبه مبل��غ 46/000/000 ری��ال وجه 7 فقره حواله بش��ماره های 
87/2/5 – 743449 ب��ه مبلغ پنج میلیون ریال به عهده صندوق تعاون کش��ور
و بش��ماره 87/4/5-743450 ب��ه مبل��غ پنج میلی��ون ریال به عه��ده صندوق 
تعاون کش��ور و بش��ماره 87/4/5 – 743443 به مبلغ ده میلیون ریال به عهده 
صن��دوق تعاون کش��ور و  بش��ماره 86/8/5 – 305640 به مبل��غ پنج میلیون 
ری��ال به عهده صندوق تعاون کش��ور و بش��ماره 87/6/5 – 387486 به مبلغ
 پنج میلیون ریال به عهده صندوق پس انداز قرض الحس��نه امام حس��ین)ع( 
و بش��ماره 87/2/1 – 305639 ب��ه مبل��غ ده میلی��ون ریال ب��ه عهده صندوق 
تع��اون کش��ور و بش��ماره 88/10/6 – 494834 ب��ه مبلغ ش��ش میلیون ریال 
به عهده مؤسس��ه پس انداز قرض الحس��نه قوامین به انضمام مطلق خسارات 
قانون��ی با توج��ه به بقای اصول مس��تندات در ی��د خواه��ان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده
و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینک��ه خوانده با توجه 
ب��ه ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاض��ر نگردیده و الیح��ه دفاعیه ای
 ب��ه این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد م��واد 310 
دادرس��ی آئی��ن  قان��ون   522 و   519 و   198 و  تج��ارت  قان��ون   313 و 

 مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ دادخواس��ت 88/4/17 تا تاریخ وصول که محاس��به آن 
ب��ر اس��اس ن��رخ اعالم��ی از س��وی بان��ک مرک��زی ب��ر عه��ده اج��رای 
رأی  می نمای��د.  اع��الم  و  ص��ادر  خواه��ان  ح��ق  در  می باش��د  اح��کام 
ص��ادره غیابی و ظ��رف مهلت 20 روز پ��س از ابالغ قاب��ل واخواهی در این 
ش��عبه و پس از انقض��ای مهلت واخواهی ظرف مهل��ت 20 روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم عمومی دادگستری اصفهان می باشد.
 17857 / م الف

قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/12/18

شماره: 196/88ش ح/28
بموجب رأی شماره 700 تاریخ 88/10/8 حوزه 28 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدحسین طوسی نژاد نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفتر شرکت عمران آبشار اسپادانا 
و انتقال حقوق ناشی از قرارداد 404004508167 مورخ 77/10/23 در حق خواهان 
محمد کاظم آقالر به وکالت محمدرضا صادقی نشانی محل اقامت: سه راه سیمین، 
روب��روی پمپ بنزین فرقدانی، طبقه فوقانی، دفتر وکالت آقای محمدرضا صادقی 
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف 
ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.   18113 / م الف
شورای حل اختالف شعبه 28 حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/9

شماره: 881255 
چون آقای جواد حسنی متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول و پرونده آن 
به کالس��ه 881255 ک 114 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/1/30 
ساعت 12 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  17994/ م الف
مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/2

شماره: 881419 ب 4
چون خانم نازیال لطیفیان و غیره با وکالت مهرداد علوی شکایتی علیه آقایان 1- مسعود 
امامی کوهپایه 2- شهرام ذرفشان مبنی بر اخالل در نظام اقتصادی کشور مطرح نموده که 
پرونده به کالسه 881419 ب 4 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه 

نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 16943/ م الف
مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آمار مسابقات فوتسال 
جام باشگاههای آسیا

حسین شمس: 
محمد قاسمی و ذهیر کامیاب را

 به تیم ملی دعوت کردم

حسین افضلی: 
تیم دوم نداشتیم

رنا
: ای

 ها
س

عک
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پست الکترونیک :

همزمان با روز جهانی انیمیش��ن و با همکاری آس��یفای اصفهان کانون 
انیمیشن انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر اصفهان آغاز به کار کرد.

در این همایش که در س��الن س��ینمای مجتمع فرهنگی -هنری اس��تاد 
فرشچیان برگزار شد ابتدا قربانی دبیر همایش و مدیر کانون انیمیشن انجمن 
سینمای جوان اصفهان به تش��ریح برنامه ها و رویکرد این کانون پرداخت. 
در ادامه این برنامه که با پخش آثار انیمیش��ن کوتاه جهان و اعضای آسیفای 
اصفهان همراه بود به ترتیب جمش��یدیان سرپرس��ت انجمن سینمای جوان 
اصفهان، حدادی مدیر روابط عمومی آس��یفا و مفضلی مدیرعامل آس��یفای 
اصفهان سخنرانی کردند. در پایان شایان ذکر است برگزاری جلسات نقد و 
بررسی و نمایشگاه آثار و دوره های ساخت انیمیشن از برنامه های آتی این 
کانون اس��ت و عالقه مندان به انیمیشن می توانند با مراجعه به دفتر انجمن 

سینمای جوان اصفهان نسبت به عضویت در آن اقدام کنند. 

    رضا بیات
برای اولین بار همایش بزرگ ایل بختیاری در کنار 
کوه آس��ماری واقع در روستای گل گیر از توابع مسجد 
سلیمان برگزار شد. این همایش که در نوع خود بزرگترین 
گردهمایی ساالنه ایل بختیاری به شمار می آید، توسط 
انجمن فرهنگی- اجتماعی آسماری و به همت بزرگان 
و فرهنگ دوستان ایل بختیاری اولین سال خود را پشت 
سر گذاش��ت. همایش با اجرای رقص محلی بختیاری 
و چ��وب ب��ازی با همراهی َکرنا )س��از محل��ی بادی،

 هم خانواده ُسرنا اما بزرگتر از آن( و دهل )ساز کوبه ای طبلی شکل که بر دو طرف آن پوست کشیده شده 
است( آغاز شد. گروه رقص محلی به اجرای رقص های مختلف بختیاری )رقص بختیاری مثل یک روایت 
از حالت کند شروع شده و به تدریج با تند شدن ریتم، وضعیت قرار گرفتن دست و پا تغییر می کند( و 
چوب بازی پرداختند. همایش با اجرای گروه موسیقی»استاد ملک محمد مسعودی« به کار خود ادامه داد و 
جمعیتی چندین هزار نفره پس از شنیدن قطعات مورد عالقه خود به ابراز احساسات و تشویق پرداختند. 
سپس گروه دیگر موسیقی بختیاری به سرپرستی و خوانندگی »کوروش اسد پور« قطعاتی را در موسیقی 
بختیاری اجرا کردند و در نهایت گردهمایی بزرگ ایل بختیاری با سخنرانی مسئوالن مختلف و تاریخ دانان و 

شاعران بختیاری به کار خود پایان داد و روزی فراموش نشدنی را در تاریخ ایل بختیاری رقم زد.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

مجموعه عکس های برتر جش��نواره هنرهای تجمسی فجر در خانه 
فیلم حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از سوی خانه عکاسان به نمایش 
درآمد. برگزیده نخست جشنواره عکس فجر ایران گفت: جشنواره عکس 
فجر فرصت خوبی برای ارائه عکس های جوانان استانهای مختلف است 
تا به واس��طه آن هنرمن��دان بتوانند از نظرات و تجربی��ات یکدیگر بهره 
بگیرند. به گزارش زاینده رود، سید اسماعیل موسوی در این نشست نقد 
و بررسی برترین عکس های جشنواره فجر ایران افزود: هنر عکاسی یک 
هنر خالقانه است که زاویه عکاسان تعیین کننده جهت و افق یک عکس 
در ذهن مخاطب اس��ت. به گفته وی، نگاه ع��کاس به یک پدیده یا یک 
واقعه باید با نگاه مردم متفاوت باشد تا بتواند آنچه در ذهن و دوران خود 

می گذرد را به مخاطب نشان دهد. 
وی یادآور شد: مهمترین مؤلفه برای یک عکس خوب ترکیب بندی 
و ش��کار به موقع رخداد و اتفاق اس��ت چرا که ممکن است در برداشت 
یک عک��س، رخداد واقعی دیگ��ر اتفاق نیفتد و عک��س فرصت طالیی 
ثبت ی��ک تصویر را از دس��ت بدهد. عضو خانه عکاس��ان حوزه هنری 
چهارمحال و بختیاری نیز گفت: امسال عکاسان این استان سال خوبی را 
پشت سر گذاشتند و در جشنواره های مختلف موفق به کسب رتبه های 
برتر شدند. مصطفی قربانی هفشجانی افزود: امسال نفر نخست جشنواره 
عکس فجر ایران از این اس��تان بود و عکاسان چهارمحال و بختیاری در 
سوگواره عکس عاشورائیان، جشنواره عکس دانشجویی و جشنواره های 
مختلف عکاس��ی ایران موفق به کس��ب رتبه های برتر شدند. به گزارش 
زاینده رود، در این نشس��ت که جمعی از عکاسان چهارمحال و بختیاری 
حضور داش��تند، عکس های جش��نواره فجر امس��ال مورد نقد و بررسی 

کارشناسان قرار گرفت.

هنرمندانی که در سال 88 از میان ما پرکشیدند

عکس روز

   حامد قصری 
کنسرت گروه ش��ورانگیز ماه گذشته در سالن 
استاد فرشچیان برگزار شد، کنسرتی که مورد استقبال 
هنردوستان و اهالی موسیقی قرار گرفت. همین امر 
سبب شد نگاهی به این کنسرت و به خصوص ساز 
شورانگیز داشته باشیم. این سومین کنسرت اجرایی 
به سرپرستی امیرحس��ین حبیبی بود. حرف زدن از 
آقای حبیبی، مشکل است. از نوجوانی ساز تنبور را 
به دس��ت گرفت و رهسپار کرمانشاه شد )مهد ساز 
تنبور( تا از محضر استاد فقید »عالی نژاد« کسب هنر 
موسیقی کند. در جوانی، تار و سه تار نیز دغدغه های 
حبیبی شد و در ده سال گذشته مرتباً در حال رفت و 
آمد به تهران و مشق شاگردی در پیشگاه استاد بنامی 
چون »مجید درخش��انی« ب��ود و در این بین افتخار 
شاگردی استاد و موسیقی دانی چون حسین علیزاده 
را داش��ت و همین امر ایده اجرای س��از و گروهی 
چون ش��ورانگیز را در ذهن حبیبی انداخت چراکه 

ساز شورانگیز با نام استاد حسین علیزاده گره خورده، 
س��ازی بین س��ه تار، همدم تنهایی و تنب��ور، مادر
 سه تار، این ساز از نظر صدایی حجم بیشتری نسبت 
به سه تار دارد ولی نسبت به تنبور کاماًل متمایز است، 
صدای این س��از آنقدر زیبا است که هر شنونده ای 
سرمست می ش��ود. این ساز به سفارش استاد علی 
تجویدی ساخته شد، سازی که پس از ساخته شدن، 
اش��ک اس��تاد علی تجویدی را چون سیالب روان 
ساخت، اس��تاد علی تجویدی با چشمان گریان یاد 
استاد صبا کرده و می گفت: »ای کاش صبا زنده بود. 
برای صبا س��ه تار کم بود و س��ه تار جواب صبا را 
نمی داد.« ولی این ساز اولین بار توسط استاد علیزاده 
در کنسرتی مطرح شد و همگان را شیفته خود کرد 
و در آلبوم هاب بعدی استفاده شد. ویژگی که سبب 
ایجاد صدای شورانگیز می شود پوست استفاده شده 
در این س��از است )در گذش��ته سه تارهای پوستی 
مرس��وم بوده اند( و آقای حبیبی اجرای این ساز را 
برای اولین بار در اصفهان به عهده گرفت که انصافًا 
نیز از پ��س آن به خوبی برآمدند. اما این کنس��رت 
نکات بسیاری داش��ت که واکاوی همه ابعاد آن در 
این نوش��تار اندک مجال نمی یابد.کنس��رت دارای 
دو بخ��ش بود که بخش اول دارای ناهماهنگی های 
عدیده ای بود که با تدبیر و زیرکی آقای حبیبی رفع 
می شد. البته جلوه هر کنسرت موسیقی و هر هنری 
ب��ا دو روی مخاطب عام و خاص طرف اس��ت که 
ذهن جس��تجوگر هر فردی که مخاطب حرفه ای و 
از ش��نوایی در عرصه موسیقی برخورداراست قابل 
تأمل تر است که بخش اول این کنسرت چیزی برای 
بیان نداش��ت چراکه ما در شیوه نقد باید این اجرای 
گروه را با اجراهای گذش��ته مقایسه کنیم و چیزی 

که در کنس��رت سه سال پیش آقای حبیبی در سالن
هالل احمر که اکثر قطعات به صورت فی البداهه بود 
دیدیم از نظر کار گروهی در جایگاه باالتری از این 
کنسرت قرار داشت. از خواننده این کنسرت که جوانی 
و کم تجربه گی آن به کل کار بخش اول لطمه زد که 
در هم خوانی های با صدای دلنشین خود حبیبی بهتر 
پیش می رفت. نی نواز گروه استرس عجیبی داشت و 
آماده این کنسرت نبود و همین امر را در قیچک آلتو 
مهدی افریچه به خوبی می دیدی، اما کمانچه نوازی 
بهروز معین بی نظیر بود و مهدوی نیز مثل همیشه در 
خدمت گروه بود. اما در بخش دوم شورانگیز واقعی 
را دیدیم و حبیبی بی نظیر کار کرد. آوای دلنشین ساز 
شورانگیز با صدای حبیبی سالن فرشچیان را در بهت 
فروبرد و نش��ان از تجربه و تحمل آن همه س��ختی 
توسط آقای حبیبی داشت تا نگذارد مخاطبین خاص 
خود نیز ناراضی سالن را ترک کنند. اما نکته ای که 
در این بین باقی می ماند خود آقای حبیبی است، او 
فراتر از این سالن و درک موسیقی اکثر مخاطبان شهر 
خود بود چرا که آقای حبیبی قرار است فروردین ماه 
نیز یک کنسرت در همین سالن اجرا کند و سؤالی را 
در ذهن ایجاد می کند، اعضای گروه همین هنرمندان 
هس��تند؟ و آیا به پخته گی الزم رس��یده اند؟ منهای 
دو س��ه نفر، دیگر اعضای گروه در حد ش��ورانگیز 
و همکاری با حبیبی نبودند! و س��ؤال دیگر از خود 
آقای حبیبی که می خواهم در آخر این سخن استاد 
خطابش کنم؛ که استاد عزیز وقت آن نرسیده قدری 
چش��م ها را بش��ورید و به تهران و به کنسرت های 
بزرگتر بیندیش��ید؟ ما مطمئن هستیم که در آینده ای 
نزدیک از این گروه، از ش��ورانگیز و از استاد حبیبی 

بیشتر خواهیم دید و خواهیم شنید.

   حمید حقیقت 
امروز که به سررس��یدم نگاهی می اندازم، گریه 
امان��م نمی دهد و با خودم می گویم امس��ال س��ال 
خوبی برای هنرمندان نبود و البته بهتر است بگویم 
س��ال خوبی برای ما و بازمانده های آن عزیزان، از 
بهمن جاللی استاد عکاس��ی، از استاد مشکاتیان و 
از استاد فرامرز پایور استاد استاد مشکاتیان و استاد 
مسلم سنتور و موس��یقی بگویم یا از رضا رحیمی 
ش��اعر و پژوهش��گر، از که بگویم، از استاد مهدی 
س��حابی که ترجمه در جس��تجوی زمان از دست 
رفت��ه اش هنوز در ذهنم جاری اس��ت، از محس��ن 
ابراهیم که ترجمه  آثار ایتالیایی اش جاوید اس��ت و 
از هنرمندانی چون اردشیرکش��اورزی، پیمان ابدی، 
پروین س��لیمانی، نیک��و خردمند، جمش��ید الیق، 
س��یف اهلل داد، مهین بزرگی، امیر قویدل، مس��عود 
رسام، عباس شباویز و.... اردشیر کشاورزی هنرمند 
عرصه تئاتر کشور در 63 سالگی بر اثر سرطان ریه 
از دنی��ا رف��ت. »هادی و ه��دی«، »علی بابا و چهل 
دزد بغداد«، »حسنی و لوبیای سحرآمیز«، »حادثه در 
شهر عروس��کها« و نمایش های عروسکی دیگر از 
جمله کارهای ماندگاری هستند که در برخورد اول 
ذهن را به سوی چهره سازنده آن اردشیر کشاورزی 
می برد... پیمان ابدی بدلکار سینما و تلویزیون ایران 
حین فیلمبرداری یک فیل��م بر اثر یک حادثه جان 
باخ��ت. این بدلکار حین عملی��ات بدلکاری برای 
فیلم »چشم های نامحسوس« در منطقه سلقان تهران 
در 36 سالگی به دیار باقی شتافت. پروین سلیمانی 
بازیگر س��ینما، تئاتر و تلویزیون درگذشت. وی با 
فیلم »گل نس��ا« در س��ال 31 وارد سینما شد و طی 
بیش از 60 سال در حدود 80 فیلم ایفای نقش کرد 
که از میان آنها می توان به خاک، ش��ازده احتجاب، 
هنرپیشه، شب روباه و سلطان اشاره کرد اما حضور 
ای��ن بازیگ��ر در مجموعه های تلویزیون��ی به ویژه 
نقش او در مجموعه »تعطیالت نوروزی« بیشتر در 
خاطره ها باقی ماند. مهین بزرگی، پیشکسوت دوبله 
نی��ز از دنیا رفت. این هنرمند از س��ال 1335 دوبله 
را ب��ه طور حرفه ای آغاز کرد. او که از قدیمی ترین 
گوین��دگان زن ایران به ش��مار می رفت، تیپ زنان 
باوق��ار و پیرزن ها را می گفت. ش��ادروان بزرگی، 
دوبل��ور زنده ی��اد پروین س��لیمانی ب��ود. از دیگر 
فعالیت ه��ای مرحوم بزرگی به گویندگی حرفه ای 
در رادی��و می توان اش��اره کرد. فرخ لقا هوش��مند، 
مهدی اباس��لط و س��یف اهلل داد از هنرمندان عرصه  
تئاتر و س��ینما از دنیا رفتند. درگذشت سیف اهلل داد 
خال��ق »بازمانده« همه را بهت زده کرد. س��یف اهلل 
داد به عنوان معاون امور س��ینمایی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی از س��الهای 1376 تا 1379 فعال 
ب��ود و دورانی  طالی��ی برای س��ینمای ایران رقم 
زد و ع��الوه بر مدیریت، در ثبت آث��ار ماندگاری 
چ��ه در مقام کارگردان و چ��ه در عرصه تدوین و 
تهیه کنندگی در س��ینما حضور داش��ت که می توان 

از »بچه ه��ای طالق«، »ابلیس«، »هور در آتش«، »در 
مسلخ عش��ق« و »از کرخه تا راین« نام برد. مهدی 
اباسلط، نویس��نده و فیلمس��از جوان بر اثر ایست 
قلبی درگذش��ت. او متولد 28 آذرماه س��ال 1360 
و دانش آموخت��ه س��ینما بود و از جمل��ه آثار او به 
فیلم های »خنگ آباد« و »مس��عود کیمیایی عاش��ق« 
می توان اشاره کرد؛ نمایش نامه  »سادگی منو ببخش 
کیارس��تمی« او هم چندی پیش منتشر شد. مهدی 
نور بخ��ش، کارگردان و مدیر تولید س��ینما در 43 
س��الگی درگذشت؛ »عاشق مترس��ک« و »رای باز« 
از س��اخته های س��ینمایی این کارگردان سینما بود. 
جمش��ید الیق، بازیگر پیشکس��وت تئاتر، سینما و 
تلویزی��ون به دنبال عارض��ه ای که در ریه اش پیش 
 آم��د، از دنی��ا رفت. او نقش های مان��دگاری را در 
نمای��ش و فیلم هایی چ��ون »مس��افران«، »ریچارد 
سوم«، »هزاردستان«، »سلطان و شبان«، »سربداران«، 
در  »م��رگ  و  روزگاری«  »روزی  »بوعلی س��ینا«، 
پاییز« ثبت کرد. مس��عود رس��ام کارگردان سینما و 
تلویزیون نیز بر اثر عارضه ناشی از سرطان خون از 
دنیا رفت. مسعود رسام که کارگردانی مجموعه های 
پرمخاطبی چون »خانه س��بز« و »س��رزمین س��بز« 
را برعه��ده داش��ته  اس��ت، متول��د 1336 تهران و 
فارغ التحصیل کارگردانی از مدرسه عالی تلویزیون 
و س��ینما )دانش��کده صدا و س��یما( بود. محس��ن 
آراس��ته نیا بازیگ��ر، عل��ی خدابخش��ی عضو خانه 
سینما، مس��عود جاللی نژاد مستند س��از تلویزیون، 
احمد احمد پور پیرسرایی عضو انجمن صدابرداران 
سینمایی ایران، غالمرضا خضوعی تدوینگر سینما، 
شهین دخت بهزادی طراح صحنه سینما، محمدرضا 
فرحی کرمانش��اهانی مدیر فیلمبرداری نیز در سال 
88 از هنرمندان��ی بودند که دنیا را ترک گفتند و ما 
را در فقدانشان تنها گذاشتند و در آخرین روزهای 
س��ال 88 آرزو می کنیم قطعه هنرمندان و نام آوران 

همیشه خالی باشد.

کالم نور
امام سجاد )ع(:

ــرام کنی و او را  ــنش احت ــت که او را به خاطر س ــت این اس ــق آنکه بزرگتر اس ح
به خاطر اینکه بر تو در مسلمانی پیشی داشته است، بزرگ شماری.

روی خط فرهنگ

سالن استاد فرشچیان؛

کنسرت گروه موسيقی شورانگيز
 به سرپرستی اميرحسين حبيبی
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همزمان با روز جهانی انیمیشن و با همکاری آسیفا 
انجام شد؛

آغاز به کار کانون انیمیشن انجمن سینمای 
جوان اصفهان

  برترين عکس های جشنواره فجر ايران 
در شهرکرد به نمايش درآمد  

کوه آسماری، میزبان همايش بزرگ ايل بختیاری

شهید احمد فروغی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

شهادت یک انتخاب اس��ت، نه یک اجبار، 
این متعلق به ما ش��یعیان اس��ت که از رهبر 
انقالب سرمش��ق می گیریم و ما شهادت را 
از حسین)ع( و رسالت و صبر و استقامت را 
از زینب)س( می آموزیم. هر کس که عاشق 
خدا شد خدا هم عاشق او می شود. انسانی 
که عاشق خدا شد برای رسیدن به معشوق 
خود باید خداگونه ش��ود و شهید است که 
ب��ه آن مرحله می رسد.کس��انی ک��ه ایمان 
آوردن��د در راه خدا پیکار و جهاد می کنند 
و کس��انی که کفر ورزیدند در راه طاغوت 
پیکار و مبارزه می کنند، پس بکشید اولیا و 
رهبران ش��یطان را، به راستی مکر و نیرنگ 
شیطان ضعیف اس��ت.با یک دست قرآن و 
با دست دیگر س��الح را برگیریم و بکشیم 
اولیای ش��یطان را که به یاری خدا به زودی 
زود ش��یطان ب��زرگ امری��کا را نابود کنیم. 
ب��رادران و خواهران قبل از اینکه به جهاد و 
مب��ارزه بپردازیم باید به جهاد اکبر که همان 
جهاد با نفس است توجه کنیم و خودمان را 

بسازیم که بتوانیم جامعه را در مسیر انقالب 
هدایت کنیم و پاسدار خود باشیم تا بتوانیم 
پاسدار انقالب باشیم و در همه حالت خدا 
را در نظر بگیریم و از خدا غافل نش��ویم و 
کارهای ناشایسته ای نکنیم و مواظب باشیم 
بازیچه سیاس��تکاریها در اجتماع نش��ویم، 
همیش��ه متوجه پیامهای ام��ام رهبر انقالب 
باشیم و خط مشی از این پیامبرگونه بگیریم 
و با صبر و اس��تقامت و شکیبایی با مسائل
 رو به رو شویم و همیشه او را دعا کنید و از 
خدا بخواهید که عمر او تا انقالب مهدی)ع( 
باشد و از خداوند بخواهید که همیشه شما 
را در تصمیم گیری ها یاری کند.پدر، مادر و 
همس��رم، امیدوارم که خداوند به شما صبر 

و اس��تقامت زینبی بدهد و همیشه 
خداوند ش��ما را در رسیدن به 
هدفهای مق��دس یاری نماید. 
ب��رای اینک��ه م��ن در راه این 
هدف مقدس ش��هید ش��دم 

خوشحال باشید و برای امام 
دعا کنید. 
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