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رئیس مجلس:
بدون امام و رهبري نظام صحيحي 
در جامعه برقرار نمي شود

مقام معظم رهبری:
تنها راه تغيير در جهان گسترش روابط
 دولتهای مستقل است

شهرستانها

فرهنگ و هنر

ــا نصـــراصفهانــی  علیرضــــ
ــوراهای  ــال فعالیت ش به یازده س
ــاره  ــامی و توفیقات این نهاد اش اس
ــش  ــت بی ــا گذش ــت: ب ــرد و گف ک
ــوراهای  ــر ش ــال از عم ــازده س از ی

ــده  ــته به مردم معرفی نش ــاد مردمی به طور شایس ــوز این نه ــامی، هن اس
ــتر برای معرفی  ــای مردمی گویای کار و تاش بیش ــت و نظرخواهی ه اس

این نهاد است ... 

ــای  ــن پایه ه ــات از مهمتری ادبی
ــن و فرهنگ از  ــران زمی ــی ای فرهنگ
ــری به  مهمترین مقوله های تمدن بش
شمار می رود، بدین سان کشور ما که 
جزء قدیمی ترین و دیرینه سال ترین 

تمدن های بشری است با داشتن چهره های ادبی فرامرزی و جهانی، همپای 
ــت در طول قرون و اعصار گذشته  ــته اس چهره های علمی و هنری توانس
ــد. در این  تاکنون، همواره معرف فرهنگ و تمدنی جهانی برای ایرانیان باش
میان در شعر کهن و کاسیک ایران، چند چهره بیش از سایرین برای جهان 

ادبیات شناخته شده اند ...

ــرای رفع  ــاری گفت: ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــه توان تاش  ــهری با هم ــکات و معضات حوزه ش مش
می کنم تـا مسائل شهر بر وفق خدمت به شهروندان پیش برود. 
به گزارش فارس، علی  اصغر عنابستانی در نشست بررسی 
ــهرکرد نقش  ــهری ش ــکات و رفع معضات حوزه ش مش
شهرداری ها در مدیریت شهری را مهم ارزیابی کرد و اظهار 
داشت: شهرداری پیشانی کاملی از دولت است که شهروندان 
در طول شبانه روز و همه وقت با این نهاد در ارتباط متقابل 
ــتند. وی به قابل حل بودن مشکات فراروی شهرداری  هس
شهرکرد توسط استانداری اشاره کرد و افـزود: بـرای رفـع 
ــهری با همه تـوان تاش  ــکات و معضات حوزه ش مش
ــهر بر وفق خدمت به شهروندان  ــائل ش خواهم کرد تـا مس

پیش برود.
عنابستانی بر ضرورت برگزاری جلسات هم اندیشی با 
ــی دقیق و رفع مشکات  ــئوالن ذی ربط به منظور بررس مس
ــهرداری تأکید کرد و گفت: برهمین  ــازمان های تابعه ش س
اساس تمام مسئوالن به عنوان کارگزاران نظام و دولت موظف 
ــاس امور خود را بر پایه عدالت محوری  ــتند مبنا و اس هس
تنظیم و تبیین و بر اساس این ویژگی برنامه ریزی و حرکت 
ــتاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه  ــته باشند. اس داش
ــد،  ــتای خدمت به مردم باش ــد در راس ــیر حرکت بای مس
گفت: اگر ما رضایتمندی خوبی در حوزه شهرداری کسب 
کنیم در سایر حوزه ها نیز خدماتی که ارائه می دهیم موفق تر 
ــطح آگاهی کارکنان شهرداری را  خواهد بود. وی ارتقای س
مهم برشمرد و افزود: برهمین اساس برخورد و پاسخگویی 
ــب کارمندان برای ارباب رجوع به منظور رضایتمندی  مناس

امری ضروری است.
عنابستانی افزود: امروزه اگر ما توانستیم یک الگوی کامل 
ــد به جامعه ارائه دهیم، هدف  از مدیریت متخصص و کارآم

انقاب اسامی را تحقق بخشیده ایم. 
وی تأکید کرد: در مدیریت کشور، مصلحت ملی باید در 
ــتفاده شود که عاوه بر تخصص،  نظر گرفته و از جوانانی اس
شایستگی نیز داشته باشند. عنابستانی تبیین و ترویج گفتمان 
عدالت را شاخصه تمام مسئوالن دانست و افزود: اگر برنامه ها 
ــاس عدالت و اجرا بر اساس تفکر عدالت باشد در این  بر اس
ــکات جامعه را برطرف و  شرایط است که ما می توانیم مش

هموار سازیم.

صفحه 4

استاندار چهارمحال و بختیاري:
بــراي رفـــع مشـــكالت 

 شهرداري شهركرد تالش مي كنم

معرفی بيشتر جایگاه، اختيارات، 
وظایف و توانمندی های شوراهای 

اسالمی را خواستار شد

خيام اولين شاعر ایرانی كه جهانی شد

ــفر به  ــأت دولت در س دبیر هی
ــام مظاهری،  ــا آیات عظ اصفهان ب
طباطبایی و ناصری در راستای تعامل 
هیأت دولت با علما و در مورد مسائل 

روز کشور و جهان دیدار کرد.
ــتعلی، همچنین با  ــد دوس مجی

حضور در دانشگاه اصفهان با ریاست، معاونان دانشگاه و همچنین نمایندگان 
انجمن های دانشجویی و جمعی از اساتید دانشگاه به صورت جداگانه دیدار 
کرد. نماینده هیأت دولت در گفتگو با خبرنگار زاینده رود دلیل حضور خود 

در دانشگاه اصفهان را حمایت دولت از ...
شهرستانها

حمـــایت دولت از نخبگان 
در جهت آبـــادسازی ایــران اصفهان رتبه اول کشوری 

در اجرای انضباط اجتماعی

ناصر نفری - شهردار شاهین شهر

آگهی تجدید مزایده عمومی
ــماره 2774/ش مورخ 88/11/18 شورای  ــهرداری شاهین شهر به استناد مجوز ش ش
ــماره 35446 مورخ88/9/30 در نظر  ــامی شهر و نظریه کارشناسی به ش محترم اس
دارد تعداد تقریبی 9000 جعبه دستمال کاغذی مازاد بر نیاز شهرداری را به باالترین 

قیمت از طریق مزایده به فروش برساند:
ــنبه مورخ 89/3/8  ــان وقت اداری روز ش ــرکت در مزایده تا پای ــان جهت ش متقاضی
ــتر و بازدید از  ــهرداری مراجعه نمایند در صورت نیاز به اطاعات بیش ــه دبیرخانه ش ب
ــت از ساعت   کاالی فوق الذکر متقاضیان می توانند در تاریخ های 28 الی 30 اردیبهش

10 صبح الی 13 به واحد انبار شهرداری مراجعه نمایند.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

(نوبت دوم)

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان- معاونت بهره برداری
1- موضوع مناقصه: انجام خدمات مالی و اداری، ماشین نویسی، انبار، خدمات عمومی و فضای سبز

تاریخ خرید اسناد مناقصه: 89/2/21 لغایت 89/3/5
محل خرید اسناد:

ــوم،  ــپور بلوک یک طبقه س ــهید عباس ــاختمان ش  الف- تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، توانیر س
واحد 109

ــرداری-  ــت بهره ب ــاختمان معاون ــروگاه، س ــاده نی ــن، ج ــان ذوب آه ــدای اتوب ــان، ابت  ب- اصفه
اداره تدارکات و انبار

ــاختمان معاونت   محل تحویل پاکات مناقصه: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، جاده نیروگاه، س
بهره برداری- دبیرخانه

تاریخ تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 89/3/17
تاریخ بازگشائی پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 89/3/17

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه معاونت بهره برداری- شرکت برق 
منطقه ای اصفهان بمبلغ 212/000/000 ریال، بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

شرایط مناقصه: 
- ارائه تأیید صاحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی.

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 200/000 ریال واریز به حساب سیبا شماره 2175090217007 بنام 
برق منطقه ای اصفهان

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک 
شخصی و نظایرآن و پیشنهادهائی که پس از انقضاء مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
همچنین می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید.

آگهی مناقصه عمومی داخلی
شماره 891/1004 (نوبت دوم)

2327/ م الفروابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

WWW.erec.co.ir
WWW.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان

 WSBI پست بانک با عضــویت در سازمــان جهـانی
)مؤسسه جهانی بانکهــای پس انداز( و شبکه سوئیفت 
یکی از فعالترین بانکهای ارائه کننده خدمات ارزی در 

کشور می باشد.

 خروج از اتاق + خاموش کردن کلید برق = 
اولین گام صرفه جوئی مصرف برق

روابط عمومی پست بانک استان اصفهان

روابط عمومی شركت توزیع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری

مشترک گرامی:
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سراسری

ــت  ــی تردید ایران با میزبانی نشس ب
ــام را به جهان  ــروه 15 این پی ــران گ س
ــای  ــه تحریم ه ــد ک ــکا می ده و امری
ــی ایران  ــن الملل ــزوای بی ــی در ان قبل
ــازه نیز به  ــد و تحریم های ت ــاکام مان ن
ــت. ــت دچار خواهد داش همان سرنوش
ــرای اعمال  ــا تاش ها ب همزمان ب
تحریم های جدید ضد ایران، این کشور 
ــورهای  ــه روی کش ــود را ب آغوش خ
ــت و میزبان  ــرده اس ــاز ک ــروه 15 ب گ
ــران این گروه خواهد بود. ــت س نشس
در  ــه  خارج ــور  ام ــر  وزی ــش  ش
ــاس و به  ــی اج ــت های مقدمات نشس
ــه پایانی  ــش نویس بیانی ــور تهیه پی منظ
ــرکت کردند که در درجه نخست  آن ش
ــادی بین این  ــر تقویت همکاری اقتص ب
ــورهای  ــت مقابله کش ــورها و اهمی کش
ــار اقتصادی  ــعه با انحص ــال توس در ح
ــورهای بزرگ متمرکز خواهد بود. کش
ــوع و محور  ــاید مهمترین موض ش
ــتر  ــت، توجه بیش گفتگو های این نشس
به مبادالت تجاری و سرمایه گذاری در 

بخش انرژی بین کشورهای عضو است.
ــش رئیس جمهور در این  حضور ش
اجاس نشانه پذیرش ایران به عنوان یک 
دولت برحق در عرصه بین المللی است.
ــره گروه  ــزارش الجزی ــاس گ براس
از  ــی  کوچک ــه  نمون ــوان  می ت 15را 
ــورهای غیرمتعهدها دانست.  جنبش کش
ــت: هرگونه  ــبکه گف ــن ش ــگار ای خبرن
ــته ای ایران در  ــه هس ــت از برنام حمای
ــاس  ــرایط حس ــت، در این ش این نشس
ــت. داش ــد  خواه ــژه ای  وی ــت  اهمی
براساس این گزارش، یکی از شرکت 
ــران را با اهمیت  ــت ته کنندگان، نشس
ــارکت کشورهای  خواند و گفت که مش
مختلف مانند آرژانتین در گروه 15جلب 
ــوع اعضا و  ــد و بیانگر تن توجه می کن
ــورهای  ــت تقویت روابط بین کش اهمی
عضو است. از مهمترین رؤسای شرکت 
ــیلوا  ــت تهران، لوال داس کننده در نشس
رئیس جمهور برزیل است که کشورش 
برای تکمیل معامله تبادل سوخت اتمی 
ــرب میانجیگری می کند. بین ایران و غ

پیام ایران در نشست سران گروه 15
ناكامي امریكا در اعمال تحریم هاست

ــامی با  ــورای اس ــس مجلس ش رئی
ــگاه رهبری گفت:  ــاره به اهمیت جای اش
ــام صحیحی در  ــام و رهبری نظ بدون ام

جامعه برقرار نمی شود. 
ــی الریجانی  ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
ــورای  ــتور مجلس ش در نطق پیش از دس
ــامی افزود:  این پیام سترگی است که  اس
جایگاه رهبری، نظام بخشی ملت است و 
امامت، مردم را از جدایی و افتراق در امان 
ــاس اطاعت  ــه می دارد و بر همین اس نگ
ــت. وی  ــام و رهبری واجب اس ــا از ام م
ــخنانش،  همچنین در بخش دیگری از س
زیاده خواهی در عرصه های اقتصادی و 

سیاسی را نشانگر بی عدالتی دانست.
ــهادت بانوی  ــتانه ش الریجانی در آس
ــام حضرت فاطمه زهرا ) س(  بزرگ اس
ــمردن ویژگی های شخصیتی  ضمن برش
ــهادت ایشان را  ــالروز ش آن حضرت س
ــه فاطمی  ــزود: مدین ــلیت گفت و اف تس
ــت؛ چرا که  جامعه ای متعادل و عادله اس

هر چیز در جای خود قرار دارد البته تنوع 
سایق و افکار همیشه وجود داشته است. 
رئیس مجلس با اشاره به سخنان حضرت 
فاطمه زهرا )س( درباره امر به معروف و 
ــی از منکر گفت امر به معروف و نهی  نه
ــامی  ــر وظیفه خطیر و قطعی اس از منک
ــب آن که هم  ــت البته با آداب و مرات اس
ــه اجتماعی  ــردی دارد و هم جنب جنبه ف
ــترک در جامعه را  و نوعی مسئولیت مش
ــد. وی تصریح کرد: مهمترین  بیان می کن

ــی از منکر  ــروف و نه ــش امر به مع بخ
ــئوالن است؛  ــتمداران و مس متوجه سیاس
نصیحت بر ائمه مسلمین بخشی از امر به 
ــت که امروزه  معروف و نهی از منکر اس
به نقد منصفانه و مسئوالنه تعبیر می شود. 
ــت: تحقق این امر به وجود  الریجانی گف
ــه مربوط  ــری در جامع ــای آزاد فک فض

می شود تا نقد مسئوالنه سامان یابد. 
وی افزود: نکته دیگر مسئولیت ایجاد 
ــت که  ــالم در مدینه فاطمی اس فضای س

دور از تملق، دورویی و منکرات باشد. 
ــدان امت  ــر دردمن ــه داد: اگ وی ادام
ــامی  ــاب و عفاف و اخاق اس ــر حج ب
ــی از  جامعه تأکید می کنند در واقع بخش
توصیه های حضرت فاطمه زهرا )س( را 
در خطبه مشروح ایشان بیان می دارند که 
هم جنبه فردی دارد و هم جنبه حکومتی. 
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: از مسئوالن 
اجرایی می خواهیم در این زمینه به وظیفه 

خود به درستی عمل کنید. 

ــور اقتصاد و دارایی، هدفمند  وزیر ام
ــزرگ و ملی  ــا را کاری ب ــردن یارانه ه ک
ــرح را می توان  ــت و گفت:  این ط دانس
عامل بهبود ساختار کشور محسوب کرد.

ــمس الدین  ــزارش ایرنا، سیدش به گ
ــینی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره  حس
به موضوع هدفمند کردن یارانه ها، افزود: 
ــدی یارانه ها  ــون، پرداخت نق ــق قان طب
ــب با وضعیت درآمدی خانوارها و  متناس
از طریق مؤسسات بانکی و پولی صورت 

می گیرد. 
ــت  ــاره به مواد هفت و هش وی با اش
ــا، اظهار  ــردن یارانه ه ــون هدفمند ک قان
ــت این قانون  ــت: ماده هفت و هش داش
ــه بازتوزیع نقدی یارانه ها به  به ترتیب ب

خانوارها و تولید کشور مربوط است. 
ــر دو بخش  ــرد: در ه ــد ک وی تأکی
ــتند و آیین نامه هایی  ــا فعال هس بانک ه
ــت.  ــده اس ــر دو ماده تدوین ش برای ه
حسینی تصریح کرد: آیین نامه ماده هفت 
اباغ و جزییات کار در آن مشخص شده 
است و آیین نامه ماده هشت در کارگروه 
تحول اقتصادی جمع بندی شد که توسط 

هیأت دولت به زودی اباغ می شود. 
وی تأکید کرد: بانک ها باید آمادگی 

الزم را برای انجام این مهم داشته باشند و 
تاکنون نشست های مشترکی با همکاران 
بانک مرکزی و مدیر عامان بانک ها در 

این خصوص برگزار شده است. 
ــه هایی که  ــینی گفت: آیین نام حس
ــرارداد  ــیوه نامه و ق ــده به ش ــن ش تدوی
ــت که  ــن در حالی اس ــده، ای ــل ش تبدی
وزارت رفاه حساب های بانکی متقاضیان 
ــت  ــا را مدیری ــدی یارانه ه ــت نق دریاف

خواهد کرد. 
ــاد تصریح کرد: در مرحله  وزیر اقتص
ــت پرداخت نقدی یارانه ها در سه  نخس
ــمالی  ــان ش ــتان گیان، ایام و خراس اس

انجام می شود.
ــاب های  ــاره به نوع حس ــا اش وی ب
ــرای دریافت  ــه خانوارها باید ب بانکی ک
ــا در بانک ها افتتاح کنند،  نقدی یارانه ه
گفت: این حساب ها هیچ نام به خصوصی 
ــاب عادی  ندارد و به طور کامل یک حس
ــت و خانوارها می توانند در بانکی که  اس

خود می خواهند حساب باز کنند. 
ــردم  ــــبختانه م ــت: خوش وی گفــ
ــاعدی در خصوص  تاکنون همکاری مس
جمع آوری اطاعات اقتصادی خانوار با 

دولت داشته اند. 

ــار می رود خانوارهایی  همچنین انتظ
ــبی دارند برای  ــتطاعت مالی مناس که اس
ــر خانوارهایی که  ــک به دولت و دیگ کم
باید یارانه به آنها پرداخت نقدی صورت 
ــه انصراف دهند.  ــرد، از دریافت یاران گی
ــا انصراف خود  ــینی، مردم ب به گفته حس
ــک کنند، زیرا با  ــد به دولت کم می توانن
ــای متمکن،  ــراف برخی از خانواره انص
ــا را می توان با  ــت نقدی یارانه ه پرداخ
اثربخشی بیشتر به هموطنانی که وضعیت 
ــاند و  ــد، رس ــب دارن ــادی نامناس اقتص

وضعیت آنها را بهبود بخشید.
ــانه ها در  ــاره به نقش رس وی با اش
ــوص انجام بهینه بازتوزیع یارانه ها،  خص
ــانه ها در انجام این مهم نقش  گفت: رس

مهمی دارند. 
رسانه ها باید از انتشار اخبار جنجالی 
ــراف خانوارهای  ــت انص ــز و اهمی پرهی
ــدی یارانه ها را به  ــول از دریافت نق متم

نحو شایسته برای جامعه، تشریح کنند.
ــان تأکید کرد:  ــاد در پای ــر اقتص وزی
ــا کاری بزرگ  ــردن یارانه ه ــد ک هدفمن
است که دولت توان اجرای آن را به نحو 
مطلوب دارد هرچند مردم باید در اجرای 

آن دولت را یاری کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار 
لوال داسیلوا رئیس جمهور برزیل و هیأت 
همراه با اشاره به مواضع مستقل و مترقی 
ــی تأکید  ــائل جهان ــت برزیل در مس دول
ــرایط ناعادالنه  ــا راه تغییر ش ــد: تنه کردن
ــترش  ــان همکاری و گس ــی در جه کنون

روابط دولتهای مستقل با یکدیگر است.
ــر، رهبر معظم انقاب  به گزارش مه
ــامی در این دیدار خاطرنشان کردند:  اس
ــاس جمهوری اسامی ایران  بر همین اس
ــائل دو جانبه  از همکاری با برزیل در مس

و بین المللی استقبال می کند.
ــت اهلل خامنه ای با تأکید  حضرت آی
ــر با برزیل  ــالهای اخی بر اینکه برزیل س
ــیار فرق کرده است، افزودند:  گذشته بس
کشور برزیل، کشوری بزرگ و تأثیرگذار 
در مسائل امریکای التین و مسائل بین المللی 
ــت و مواضع دولت برزیل در سالهای  اس
ــتقل و در جهت مقابل مواضع  اخیر، مس

امریکا بوده است.
رهبر معظم انقاب با اشاره به سخنان 
ــور برزیل مبنی بر لزوم تغییر  رئیس جمه
ــاختار سازمان ملل متحد، تأکید کردند:  س
ــدت ظالمانه  ــا راه تغییر روابط به ش تنه
کنونی در جهان، نزدیکی دولتهای مستقل 

به یکدیگر و ایفای نقش آنهاست.
ابرقدرتها  کردند:  ــان  خاطرنش ایشان 
برای جهان روابط عمودی تعریف کرده اند 
ــه در رأس آن یک ابرقدرت قرار دارد.  ک
ــد تغییر کند و تغییر آن نیز  این روابط بای
ــت. رهبر انقاب اسامی  امکان پذیر اس
با تأکید بر اینکه قدرتهای سلطه گر و در رأس 
آنها امریکا، از همکاری و گسترش روابط 
ــتقل و تأثیرگذاری آنها در  کشورهای مس
مسائل جهانی به شدت ناخرسند هستند، 
ــاب به رئیس جمهور برزیل افزودند:  خط
ــأله، جنجالی است که  نمونه بارز این مس
امریکایی ها برای سفر جنابعالی به ایران 
ــا اینگونه  ــد زیرا آنها ب ــه راه انداخته ان ب

روابط مخالف هستند. 
ــه ای تأکید  ــت اهلل خامن حضرت آی
کردند: ما معتقدیم بسیاری از کشورهایی 
ــه دلیل  ــال اخیر و ب ــت س ــه در دویس ک
سیاستهای قدرتهای استعمارگر در حاشیه 

ــد نقش ایفا  ــرار گرفته بودند، می توانن ق
ــان با اشاره به اینکه در صورت  کنند. ایش
ــورها، امریکا با آنها  ــای نقش این کش ایف
ــد کرد افزودند:  ــدت برخورد خواه به ش
ــت که  نمونه این وضعیت، برخوردی اس
ــال گذشته با جمهوری  امریکا در سی س
اسامی ایران داشته است ولی ما معتقدیم 
ــا آن طرفی  ــروزی ب ــاف پی ــن مص در ای
ــت که حق با او است و در این مسیر  اس

استقامت می کند.
ــان  ــامی خاطرنش ــر انقاب اس رهب
ــی  ــد: ملت ایران به دلیل آنکه در س کردن
ــته در مقابل امریکا ایستادگی  ــال گذش س
ــه قویتر  ــا از بین نرفت بلک ــرد، نه تنه ک
ــرت آیت اهلل  ــد. حض ــه دارتر ش و ریش
ــه ابرقدرتها  ــد بر اینک ــه ای با تأکی خامن
ــی نخواهند  ــگاه به هیچ حدی راض هیچ
ــط هنگامی  ــد: ابرقدرتها فق ــد، افزودن ش
ــت از پیشروی برمی دارند که مجبور  دس

به توقف شوند.
ــان کردند: خداوند به  ایشان خاطرنش
ــه در راه اهداف بلند و متعالی  ملتهایی ک
ــروردگار توکل کنند  ــد و به پ گام بردارن
ــا به این  ــرد و م ــک خواهد ک ــًا کم قطع
ــی  نصرت الهی باور داریم و آن را در س
سال گذشته به چشم خود دیده ایم. رهبر 
ــد کردند: ما  ــامی تأکی معظم انقاب اس
همانگونه که به کمک الهی معتقدیم، تأثیر 

و قدرت عزم ملی را نیز باور داریم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین 
با اشاره به ظرفیت های فراوان جمهوری 
ــترش  ــران و برزیل برای گس ــامی ای اس
ــور می توانند در  روابط، افزودند: دو کش
ــای مختلف از تجربیات یکدیگر  زمینه ه
ــدار که محمود  ــتفاده کنند. در این دی اس
ــور نیز حضور  ــدی نژاد رئیس جمه احم
داشت، لوال داسیلوا رئیس جمهور برزیل 
ــراوان از حضور در  ــندی ف با ابراز خرس
ایران، تأکید کرد: اصلی ترین هدف از این 
ــترش روابط برزیل و جمهوری  سفر گس
ــای مختلف  ــران در زمینه ه ــامی ای اس
اقتصادی، بازرگانی و سیاسی و همکاری 

دو جانبه در مسائل بین المللی است.
ــرایط جهان  ــا تأکید بر اینکه ش وی ب
ــل متحد نیز  ــازمان مل ــرده و س ــر ک تغیی
براساس این تحوالت، نیازمند تغییر است، 
افزود: در سالهای اخیر کشورهای مهمی 
در صحنه جغرافیای سیاسی جهان ظهور 
ــت و  ــد که ایران از جمله آنها اس کرده ان
ــا همکاری با  ــورها می توانند ب ــن کش ای
ــی و اقتصادی  ــر یک قطب سیاس یکدیگ

جدیدی را تشکیل دهند.
ــه مواضع  ــاره ب ــیلوا با اش ــوال داس ل
جمهوری اسامی ایران در مسائل بین المللی 
ــت، ملت و  ــد کرد: برزیل معتقد اس تأکی
ــتقال  ــق دارند که از اس ــت ایران ح دول
ــرفت و  ــود دفاع کنند و در جهت پیش خ

توسعه گام بردارند.

بخشدار آسارا کرج گفت: انباشت زباله در حاشیه جاده کرج - چالوس و همچنین بر 
روی آب پشت سد کرج، منظره ناخوشایندی ایجاد کرده و هیچ اعتباری برای جمع آوری 
ــم باقری در گفتگو با ایرنا افزود: به لحاظ  ــت. ابوالقاس این زباله ها اختصاص نیافته اس
اهمیتی که رودخانه و سد کرج به عنوان منبع تأمین آب شرب تهران دارد، انتظار می رود 
ــتانی بودجه ای برای این امر اختصاص یابد. وی خاطرنشان کرد:  از محل اعتبارهای اس
ــت و  ــرکت آب منطقه ای تهران اس جلوگیری از آلودگی آب رودخانه کرج بر عهده ش
ــوی بخشداری آسارا و شهرستان کرج با این شرکت انجام شده و  مکاتبه های الزم از س
ــد. بخشدار آسارا کرج گفت: همچنین پاکسازی  ــته باش امید داریم نتیجه قابل قبولی داش
ــرکت آب منطقه ای و خارج از آن  ــای واقع در حریم رودخانه کرج بر عهده ش زباله ه
ــدارد. وی ادامه داد:  ــرای این امر هم اعتباری وجود ن ــت، اما ب ــز بر عهده این نهاد اس نی
ــامی بخش آسارا برای عمران و آبادی  ــورای اس اکنون از محل درآمدهای مردمی که ش
ــود  ــب می کند، برای جمع آوری و انتقال زباله های این بخش صرف می ش منطقه کس
که منصفانه نیست. از سوی دیگر انتظار می رود تولیدکنندگان پسماندها هزینه ای برای 
پاکسازی آنها متقبل شوند، اما مسأله این است که 90 درصد زباله های جاده کرج - چالوس 

را مسافران تولید می کنند. 
ــد: امید است برای جمع آوری و انتقال زباله ها مسئوالن توجه ویژه  باقری یادآور ش
ــته باشند. بخش آسارا با یک شهر و 56 روستا و جمعیتی بالغ بر 30  ــارا داش به بخش آس

هزار نفر در حاشیه جاده کرج - چالوس واقع شده است. 

ــال جاری در دیزین واقع در کیلومتر  ــگاه باغ الله ها دهم خرداد ماه س دومین نمایش
ــود. مدیر مجموعه  75 جاده کرج - چالوس و در دامنه زیبای جنوبی البرز برگزار می ش
ــت بین المللی دیزین گفت: این دومین سال است که  ــی و تفریحی پیس فرهنگی، ورزش
باغ الله های دیزین در فضایی 2 هزار مترمربعی با 4 نوع گل الله و انواع گل های زیبای 
بومی و نادر منطقه برپا می شود تا عاقه مندان به طبیعت و گل از این مجموعه استفاده 
ــولقانی  افزود:  ارتفاع باال و سردی هوا سبب شده تا الله ها و گل های  ببرند.  قربانعلی س
نادر بومی این منطقه در نمایشگاه باغ الله های دیزین زمانی شکوفایی و جلوه گری کنند 
ــگاه باغ الله  ــت و این از ویژگی نمایش ــایر نقاط تقریبًا گل الله رو به اتمام اس که در س
ــان کرد:  امکانات موجود منطقه شامل هتل ها و  دیزین محسوب می شود. وی خاطرنش
تله کابین زمینه خوبی برای استفاده هرچه بیشتر عاقه مندان به طبیعت و گل فراهم کرده 
ــت. سولقانی یادآور شد:  برخی کارشناسان که سال گذشته از این مجموعه زیبای باغ  اس
ــتند این منطقه می تواند مانند خاک  ــا و گلهای نادر بومی دیدن کردند، اظهار داش الله ه
ــای زیبای نادر به تولید و صادرات  ــد در زمینه گل و پرورش آن به خصوص گل ه هلن
ــگاه باغ الله های دیزین با انواع چای  ــدام کند. وی ادامه داد:  از بازدیدکنندگان نمایش اق
گیاهان کوهستانی منطقه مانند آویشن پذیرایی خواهد شد. نمایشگاه باغ الله های دیزین 
ــای نادر زیبای منطقه از 10 خرداد به مدت 20 روز در معرض دید عاقه مندان  و گل ه

به طبیعت و گل قرار خواهد گرفت. 

ــازی از  ــکن و شهرس ــید نورصالحی در بازدید وزیر مس ــزارش فارس، جمش به گ
پروژه های مسکن مهر شهر جدید پرند با بیان اینکه هم اکنون حدود 450 هزار نفر در 14 
شهر جدید کشور ساکن هستند، اظهار داشت: با اجرای طرح مسکن مهر یک میلیون نفر 

به جمعیت شهرهای جدید کشور اضافه خواهد شد. 
وی تعداد واحدهای مسکونی مهر که باید در شهرهای جدید کشور ساخته شود را، 
250 هزار واحد اعام کرد و ادامه داد: تاکنون در 60 هزار واحد مسکونی مهر شهرهای 
ــال به 250  ــیده که این میزان تا پایان نیمه اول امس جدید، عملیات پی ریزی به اتمام رس

هزار واحد می رسد. 
ــهر جدید اطراف  ــان اینکه 8 ش ــد با بی ــهرهای جدی ــرکت عمران ش ــل ش مدیرعام
ــیراز، اهواز و تبریز دارای سهمیه قابل توجهی از مجموع  ــهرهای تهران،  مشهد،  ش کانش
250 هزار واحدی که باید در شهرهای جدید ساخته شوند، هستند تصریح کرد: ساخت 
واحدهای مسکونی مهر در شهرهای جدید طبق برنامه ریزی های انجام شده پیش می رود. 
ــرکت های خارجی نیز استقبال خوبی از ساخت واحدهای  ــازان و ش در این میان انبوه س

مسکونی مهر در این شهرها داشته اند.
وی اظهار داشت: هم اکنون برای ساخت 180 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای 
ــت این میزان به زودی به 200 هزار واحد  ــازان قرارداد داریم که قرار اس جدید با انبوه س
ــکونی مهر در  ــدود 30 هزار واحد مس ــرکت های خارجی ح ــش یابد؛ همچنین ش افزای

شهرهای جدید خواهند ساخت. 
ــاخت واحدهای مسکونی مهر به روش  ــازان برای س ــتقبال انبوه س نورصالحی از اس
ــقف تسهیات این  گونه واحدها به 250 میلیون ریال  صنعتی خبر داد و افزود: افزایش س
ــد اغلب انبوه سازان با فناوری های نوین مورد تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و  باعث ش

مسکن اقدام به ساخت و ساز کنند. 
ــات زیربنایی و روبنایی در  ــازی درباره تأمین تأسیس ــکن و شهرس معاون وزیر مس
ــکونی مهر  ــاخت واحدهای مس ــم همزمان با س ــد گفت: تاش می کنی ــهرهای جدی ش
ــوص فضاهای روبنایی  ــرق و فاضاب را ایجاد کنیم و در خص ــاتی مانند آب، ب تأسیس
مانند مدرسه و فضاهای درمانی پیگیری های الزم از سوی استانداری ها برای ایجاد چنین 
ــرکت ترکیه ای 20 هزار واحد و یک  ــت یک ش ــت. قرار اس فضاهایی در حال انجام اس
شرکت از کره جنوبی 5 هزار واحد مسکونی مهر را در شهر جدید پرند بسازند که کارگاه 

شرکت کره ای مورد بازدید وزیر مسکن و شهرسازی و استاندار تهران قرار گرفت.

دومين نمایشگاه باغ الله ها در دیزین كرج 

معاون وزیر مسکن و شهرسازي:
یک ميليون نفر به جمعيت شهرهاي جدید 

اضافه مي شود

چه خبر از پایتخت

ایران نصف النهار

الریجاني: 
بدون امام و رهبري نظام صحيحي در جامعه برقرار نمي شود

وزیر اقتصاد:
 هدفمند کردن يارانه ها سبب بهبود ساختار کشور مي شود

اعتباري براي جمع آوري زباله هاي 
جاده كرج - چالوس اختصاص نيافته است

رهبر معظم انقاب اسامی:

تنها راه تغییر در جهان گسترش روابط
 دولتهای مستقل است

ــی  پایگاه خبری المنار لبنان در گزارش
ــد تهدیدهای رژیم  ــاره علت قطع رون درب
ــتی علیه حزب اهلل لبنان و سوریه  صهیونیس
ــدرت بازدارندگی این دو،  تأکید کرد که ق
ــده  ــش تهدیدهای این رژیم ش مانع افزای

است. 
ــه گزارش فارس، پایگاه خبری المنار  ب
لبنان در گزارشی به بررسی علت آرام شدن 

سران رژیم صهیونیستی و قطع روند تهدید علیه سوریه، لبنان و حزب اهلل پرداخت و تأکید 
کرد که بازدارندگی سوریه و حزب اهلل به حدی رسیده است که این رژیم دست از تهدید 
برداشته است و اکنون تاش می کند فضا را آرام کند. به گزارش المنار، بنی گانتس رئیس 
ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرد که منفعت اسرائیل در ایجاد تنش نیست. 
ــخنان رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در زمانی بیان شد که هم زمان با آن  س
ــران دستگاه های امنیتی این رژیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را تحت  برخی س

فشار قرار داده اند تا مذاکره سازش با سوریه را آغاز کند. 
ــران رژیم اشغالگر پیام های اطمینان بخش و تنش زدایی  المنار افزود: عاوه بر این، س
از طریق میگل آنخل موراتینوس وزیر خارجه اسپانیا برای لبنان و سوریه فرستادند. المنار 
افزود: تحلیلگران دلیل تحقق آرامش کنونی را وابسته به قدرت سوریه و حزب اهلل می دانند 

که این دو در دوره اخیر نوعی تعادل قدرت را در برابر اسرائیل به وجود آوردند. 
ــناس امور نظامی در تلویزیون رژیم صهیونیستی در این خصوص  یواف لیمور کارش
ــوریه علیه  ــت بلکه از جانب حزب اهلل و س اذعان کرد: بازدارندگی دیگر از جانب ما نیس
ــیار  ــکاد و ام  600 در اختیار دارد. این امر بس ــک های اس ــت. حزب اهلل اکنون موش ماس
ــت زیرا این ساح ها بسیار دقیق  است و اگر حزب اهلل بخواهد فرودگاه یا  نگران کننده اس
ــرائیل هدف بگیرد می تواند این کار را بکند  ــکونی را در هر منطقه ای در اس منطقه ای مس
ــر می برد. المنار افزود: در مقابل این ناتوانی رژیم  ــرائیل در بحران به س به همین دلیل اس
ــتگاه های نظامی و امنیتی این رژیم فشار بسیاری بر نتانیاهو وارد  ــتی، سران دس صهیونیس
می کنند تا با سوریه سازش کند و بدین ترتیب مشکل افزایش قدرت حزب اهلل را حل کند 

زیرا این راه، تنها راه اسرائیل است.
ــتی اعام کرد: همه رؤسای دستگاه های  ــناس صهیونیس در همین ارتباط، لیمور کارش
ــترک ارتش گرفته تا رئیس اطاعات نظامی و رئیس  ــتاد مش امنیتی و نظامی از رئیس س
ــاد، همه نتانیاهو را تحت فشار قرار داده اند که مذاکره با  ــاباک و مئیر داگان رئیس موس ش

سوریه را آغاز کند تا بدین ترتیب روند انتقال ساح به حزب اهلل قطع شود. 
ــت که برای  ــارها، دغدغه و نگرانی ای اس ــمه این فش به گزارش المنار لبنان، سرچش
ــت های  ــخ موجودیتش ]از ادامه سیاس ــتی را در طول تاری ــتین بار رژیم صهیونیس نخس
ــت و اکنون احساس می کند که هزینه ماجراجویی او بسیار  ــته اس تهدیدکننده اش[ بازداش

هنگفت شده است.

ــه وارد آب های این  ــمالی ک ــتی های کره ش ــوی کش نیروی دریایی کره جنوبی به س
ــور شده بودند، تیراندازی کرد. به گزارش فارس، نیروی دریایی ارتش کره جنوبی به  کش
قایق های متعلق به کره شمالی که وارد آب های این کشور شده اند با شلیک گلوله هشدار 
ــور خارج شوند. تنش در مرزهای آبی دو کره پس از آن  دادند تا از مناطق مرزی این کش
ــد که دولت پیونگ یانگ در 26 مارس یک کشتی جنگی کره در حین اجرای  ــدید ش تش
گشت زنی روزانه نزدیک مرز آبی مورد مناقشه با کره شمالی را منفجر کرد و ساعاتی بعد 
ــتی غرق شد. 58 خدمه این کشتی نجات پیدا کردند، غواصان ارتش کره جنوبی  این کش

بعداً جسد 38 تن را کشف کردند، اما 8 ملوان دیگر همچنان ناپدید هستند.
با وقوع این حادثه لی میونگ باک رئیس جمهور کره جنوبی به ارتش این کشور برای 

مواجه احتمالی آماده باش داد.

ــاد از ائتاف جدید خود برای برکناری »ادریس دبی ایتنو«  چهار جنبش مخالف دولت چ
ــابق چاد و  ــور، خبر دادند. به گزارش ایرنا، نوری محمد، وزیر دفاع س رئیس جمهور این کش
بنیانگذار جنبش »اتحاد نیروها برای توسعه و دمکراسی« که رهبری ائتاف مذکور را بر عهده 
دارد، اعام کرد: معتقدیم که باید به هر وسیله ای قدرت را به دست آورد. اگر راه صلح آمیز آن 

همچون حاال بسته بود، با توسل به اسلحه، قدرت را به دست می آوریم.
ــدف ما برکناری دبی و ایجاد یک  ــن در بیان اهداف این ائتاف عنوان کرد: ه وی همچنی
ــود و شخص  ــاهده نمی ش ــت. اکنون هیچ بهبودی در چاد مش دوره »قبل از انتقال« دولت اس

رئیس جمهور ما را به مبارزه مسلحانه مجبور کرد.
اتحاد نیروها برای توسعه و دمکراسی، شورای انقابی دمکراتیک، جبهه رهایی جمهوری 
و جنبش »بازسازی حزب دمکرات چاد«، چهار گروه ائتافی را تشکیل می دهند. مهدی علی 
محمد، سخنگوی این ائتاف اعام کرد: این ائتاف در »مودینا« در نزدیکی مرز سودان صورت 

گرفته است.
سه جنبش از این ائتاف از اعضای هشت گروهی هستند که پیش از این در ژانویه سال 2009 
میادی )دی ماه( بزرگترین ائتاف شورشیان چاد را موسوم به »ائتاف نیروهای مقاومت« تشکیل 
دادند. ائتاف مذکور هدف خود را برکناری رئیس جمهور عنوان می کند که در پی یک کودتا در 

سال 1990 میادی به قدرت رسید و از پنج سال پیش مبارزه با شورشیان را آغاز کرده است.

جهان نما

المنار در گزارشي اعام کرد:
قدرت بازدارندگي حزب اهلل و سوریه 

اسرائيل را سرجاي خود نشاند

ــتان به عنوان اولین مقام خارجی با دیوید کامرون  حامد کرزی رئیس جمهور افغانس
ــرزی که اخیراً به  ــدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، ک ــت وزیر جدید انگلیس دی نخس
امریکا سفر کرده بود، در راه بازگشت به افغانستان توقف کوتاهی در لندن داشت و ضمن 
ــت وزیری  ــتان، انتخاب وی را به نخس تبادل نظر با دیوید کامرون درباره اوضاع افغانس
ــس در این دیدار که در  ــت وزیر جدید انگلی ــود نخس انگلیس تبریک گفت. گفته می ش
ــمال غرب لندن انجام شد، بر حمایت دولت انگلیس از افغانستان  محل اقامت وی در ش
ــور تأکید کرده  و تاش های بین المللی برای مقابله با طالبان و برقراری امنیت در آن کش
ــتر گفته بود که توقف کوتاه کرزی در لندن  ــت. سخنگوی نخست وزیر انگلیس پیش اس
ــتین گفتگوها میان رهبران دو کشور درباره اوضاع افغانستان انجام  ــت تا نخس فرصتی اس
ــاری کلینتون وزیرخارجه  ــس پس از دیدار با هی ــود. ویلیام هیگ وزیرخارجه انگلی ش
ــنگتن اعام کرد: افغانستان در صدر اولویت های سیاست خارجی دولت  امریکا در واش
ــروی نظامی در  ــر بیش از 9 هزار نی ــرار دارد. انگلیس در حال حاض ــس ق ــد انگلی جدی
افغانستان دارد که عمدتًا در استان ناامن هلمند مستقر هستند. تاکنون 285 نظامی انگلیسی 

نیز در افغانستان کشته شده اند.

حامد كرزي با نخست وزیر جدید انگليس 
دیدار كرد

افزایش تنش مرزي بين دو كره

چهار جنبش مخالف دولت چاد براي بركناري 
رئيس جمهور ائتالف كردند
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جامعه

سپهر اوحدی
ــت فودها علیه  ــدی پیش حمات فس از چن
ــده  ــک و بادمجان آغاز ش ــگ دیزی و کش فرهن
ــب به راحتی  ــده ای از هموطنان راحت طل و ع
ــت فود سفارش  ــته و فس ــی تلفن را برداش گوش
ــی از مقامات که  ــتا یک ــد. در همین راس می دهن
ــت: همان زمان  ــود گف ــت نامش فاش ش نخواس
ــاندویچی ها نوشتند: »اغذیه«  که روی تابلوی س
ــس از آن یک قضیه ای در کار  ــن دریافتم که پ م
ــت، کتلت میان حرفش پرید. در حالی که در  اس
ــقاب فست  نقاط بحران زا خبر از پرتاب چند بش
ــمت هواداران فرهنگ دیزی می رود،  فودی به س
ــاب نخود و لوبیا  ــواداران نیز متعاقبًا با پرت این ه
ــت فودیها از خود دفاع کردند و به  به سمت فس
عامت دفاع از حریم غذاهای غیرآماده دست های 
ــک به چند  ــان نزدی ــکی کردند، ایش خود را کش
ــانه اعتراض رو به روی مغازه های   ساعت به نش
ــی تجمع کردند و در پایان نیز با  فست فودفروش
شعار: »فست فودی« یک غذای بیخودی مکان را 
ترک کردند آنها در طی این اعتراضات اعام کردند 
ــاورزان،  که ما در مرحله اول کلیه دامداران و کش
ــا و در  ــا و آرد فروش ه ــا و نانوایی ه قصابی ه
مرحله دوم تولید کنندگان هر چی که اینها داخل 
فست فود می کنند را به حمایت از غذاهای سنتی 

ــانها دعوت می کنیم و از ایشان  ایرانی و جان انس
ــت  خواهش می کنیم هیچ مواد اولیه ای را به فس

فودی ها نفروشند! 
ــهر هم برای تنش زدایی  مقامات بهداشتی ش
ــر چیزی که  ــودی اعام کردند که ه ــت ف به فس
ــت فود را از  ــید، فقط نام فس می خواهید بفروش

تابلوها و شیشه های خود حذف کنید.
ــندیکای دفاع از حقوق  تقی بی کله رئیس س
ــی اینترنتی خود، ضمن  ــزان در نطق هفتگ کله پ
ــنتی، حامیان  ــوت مردم به خوردن غذاهای س دع
ــام و نپخته و غذاهای  ــت فودها را افرادی خ فس
آنها را بدتر از خودشان توصیف کرد و برای دفاع 
ــرس کله کامل را دو  ــفره مردم قیمت یک پ از س

هزار تومان پائین آورد! 
دبیر انجمن خواب درمانی با کشک و بادمجان 
ــترش قبرستانها دالیل مختلفی  نیز اعام کرد: گس

دارد که یکی از آنها همین غذاهای آماده است.
ــک دوره  ــت ی ــرار اس ــه ق ــن رابط  در همی
ــود نه  ــت ف ــعار »نه فس ــال با ش ــابقات فوتب مس
کالباس، قربون دیزی و ماس« با شرکت تیم های 
ــته، آب دوغ خیار و  ــزان، آش رش ــزی، کله پ دی
حلیم بادمجان برگزار شود که عواید فروش بلیط 
ــاران قلبی خواهد  ــابقات صرف کمک به بیم  مس

شد.

كالهبردار ميلياردی با 400 شاكی در شهریار 
دستگير شد

ــانی فرماندهی انتظامی استان تهران اعام کرد: رئیس اخراجی یکی از مراکز دولتی  مرکز اطاع رس
در شهریار که از چهار سال گذشته با تشکیل صوری تعاونی های مسکن، 15 میلیارد تومان کاهبرداری 

کرده و متواری شده بود، در این شهرستان دستگیر شد.
ــهریار مبنی بر اینکه  ــهروندان ش ــکایت های متعدد از ش ــال اخیر درپی دریافت ش ــی چهار س  ط
ــا کاهبرداری  ــکن از آنه ــاخت مس ــکن به بهانه س ــکیل تعاونی های مس ــردی به نام »ع – م« با تش ف
ــی قضایی، فرد  ــس قرارگرفت و با هماهنگ ــتور کار پلی ــت، موضوع در دس ــده اس کرده و متواری ش
ــر احکام صادره  ــارد تومانی خود، براب ــرداری 15 میلی ــا اعتراف به جرم کاهب ــتگیر و ب ــر دس موردنظ
ــده پس از تحمل مدتی کیفر در ازای  ــد. بنابراین گزارش، کاهبردار دستگیر ش قضایی روانه زندان ش
ــی گرفت ولی طی مرخصی  ــاکیان، مدت کوتاهی از زندان مرخص ــه برای جلب رضایت ش ــرار وثیق ق
ــرش کرد و متواری  ــه اموال خود را به نام همس ــت نیاورد، بلک ــاکی را به دس ــه تنها رضایت هیچ ش  ن

شد. 
ــتگیری  ــهریار جهت دس ــرای ش ــوی مأموران انتظامی و دادس ــال فرار متهم، پیگیری از س ــه دنب ب
ــهریار  ــری 11 مرکزی ش ــال، مأموران کانت ــت امس ــه چهاردهم اردیبهش ــا اینک ــت ت ــه داش وی ادام
ــرش که به اتهام معاونت در  ــهر کرج شناسایی و او را به همراه همس ــکونت وی را در جهانش محل س
ــاردی به کانتری11 مرکزی،  ــتگیر کردند. با انتقال این کاهبردار 15 میلی ــرم تحت تعقیب بود، دس ج
 بافاصله 250 نفر از شاکیان وی پس از اطاع از دستگیری به کانتری مراجعه و پیگیر شکایات خود 

شدند. 
ــاکیان این کاهبردار به 400 نفر می رسد، متهم پس از معرفی به مراجع  ــمار ش با توجه به اینکه ش
ــن زمینه ادامه  ــت و تحقیقات در ای ــوران کانتری قرار گرف ــت در اختیار مأم ــا قرار بازداش ــی ب  قضای

دارد.

اعدام مهاجم چيني
ــود، به اعدام  ــانده ب ــیب رس ــه مهدکودکي در چین به 29 کودک و 3 مربي آس ــه طي حمله ب ــردي ک م
ــام گرفتن  ــن اقدام، انتق ــود را از ای ــي«، انگیزه خ ــت »شانکس ــوآن« در دادگاه ایال ــد. »ژو یوی ــوم ش محک
ــینگ«  ــهر »تایکس ــل در مهدکودکي در ش ــاه آوری ــه روز 29 م ــت. این حادث ــرده اس ــام ک ــه اع از جامع
ــور را به  ــکار عمومي این کش ــن، اف ــه مدارس چی ــات زنجیره اي ب ــر، حم ــاي اخی ــي هفته ه رخ داد ط

شدت نگران ساخته است.

حوادث !

حسین روزبهان
ــردم و اصلی ترین  ــان به عنوان قوت غالب م ن
ــفره ایرانیان از دیرباز دارای درجه اهمیت  بخش س
ــوری که در  ــت به ط ــی بوده اس ــدس فراوان و تق
ــنت ایرانیان و مردم اصفهان، بی احترامی به نان،  س
ــی قلمداد می شود. مردمان این  ناشکری و ناسپاس
ــته، بوسیده  دیار خرده های نان روی زمین را برداش
ــذرگاه عابران قرار می دهند.  ــی دور از گ و در جای
ــکوفایی و  ــت خلقت و نماد ش ــانه عظم گندم نش
ــوب  ــا در جهان محس ــدرت ملت ه ــعه و ق توس
ــود و رسیدن به خودکفایی گندم از نمادهای  می ش
اصلی توسعه اقتصادی به خصوص در ایران است؛ 
ــفانه اسراف، ضعف کیفیت، خرید اضافه و  اما متأس
ــرف را برهم  ــکات دیگر، الگوی صحیح مص مش
زده و لطمات جدی به اقتصاد کشور وارد می کند. 
ــته می شود و  عمده گندم ایران به صورت دیم کاش

بارندگی سهم به سزایی در تولید سالیانه آن دارد.
ــعی داریم فرهنگ  ــه این مقوله س در نگاهی ب
سازی صحیح را در رفتار شهروندان و متولیان پخت 
ــت کشاورزانی که با  نان وارد کرده و پینه های دس
آوای »یکیش هزار تا شه« به گندمکاری می پردازند 

را با مصرف و تولید صحیح ارج نهیم.
ــایر  ــتر از س ــان در اصفهان بیش ــرف ن مص

شهرها است!!!
تحقیقات نشان می دهد با وجودی که خوزستان 
ــتر از اصفهان زمین زیر کشت گندم دارند ولی  بیش
ــفانه مردم اصفهان عادت غلط به خرید تعداد  متأس
ــه در بازدید از چند  ــادی نان دارند، به طوری ک زی
ــدیم که  ــع آوری ضایعات نان متوجه ش مرکز جم
نمکی ها روزانه چند تن ضایعات نان را به انبارهای 
ــتی انتقال داده و برای مصارف خوراکی  غیربهداش
دام و تهیه مکمل های خوراک طیور و... به فروش 
ــی پنج نفره ماهانه  ــانند. هر خانواده اصفهان می رس
یک کیسه نان خشک ضایعاتی )بین 10 تا 20 کیلو( 
ــدر رفتن حداقل  ــد می کند و این به معنای ه تولی
ــه  ــط هر فرد و یا دو تا س روزی 100 گرم آرد توس
نان توسط یک خانواده است. اضافه خرید نان، عدم 
ــه زمانی برای خرید  ــتن برنام کیفیت پخت و نداش
ــت ایرانی ها  ــکل اس نان از عوامل مؤثر در این مش
ــه برابر اروپاییان نان مصرف می کنند و مصرف  س
نان های صنعتی و فانتزی که دور ریز بیشتری دارد 
ــت. تعداد نانوایی ها در اصفهان  افزایش داشته اس
نسبت به مساحت و جمعیت بیشتر از سایر شهرها 
ــواش با 50  ــن نانوایی ها را نان ل ــت و اکثر ای اس
ــد و پس از آن نان تافتون با 15 درصد، بربری  درص
و سنگک 10 درصد و نانهای صنعتی و خانگی 15 
ــزی با 15 درصد  ــد و نان های حجیم و فانت درص

تشکیل می دهد.
حکایت آردهای مصرفی در اصفهان

ــدم کیفیت نان ها و بیات  ــی از نانوایان، ع برخ
شدن سریع و یا خشک شدن زود هنگام آنها را دلیل 
نامرغوبی آرد می دانند، در صورتی که کارخانجات 
اصفهانی در صنعت آرد جزء ممتازترین صنایع آرد 
ــتوانه بزرگ ترین سیلوهای  ــور هستند و با پش کش
ــش کل استان و  ــور در اصفهان به تولید و پوش کش
صدور به استان های همجوار می پردازند. همچنین 
بر این پروسه وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور 

و اتحادیه ها نیز نظارت کامل دارند.
ــه نانوایی ها از  ــده ب ــه ش ــای ارائ ــر آرده اکث
شرکت های استاندارد تهیه می شوند، ولی متأسفانه 
ــئوالن اتحادیه صنف نانوایان تقصیر را به گردن  مس
ــتاندارد جهانی  ــان با اس ــت آرد اصفه ــدم مطابق ع
ــبی برای  ــد و نان صنعتی را جایگزین مناس انداختن
ــد مردم در  ــتند چرا که 96 درص ــنتی ندانس نان س
ــتند. امروزه  ــان به نان صنعتی عاقه مند هس اصفه
ــرکت های تولید آرد، دارای استانداردهای  اکثر ش
ــالهای  ــتند. ادعای دیگر س ــی هس )ISO( و جهان
اخیر صنف نانوایان، نامرغوبی تولید گندم اصفهان 
است. آنها مدعی شده اند که گندم تولیدی اصفهان 
»پروتئین« و »گلوتن« کافی ندارد!!! که این موضوع 
ــردن گندم اصفهان با  ــث ایجاد طرح مخلوط ک باع
گندم شیراز و خوزستان شد ولی باز کیفیت نان ها 

به حد مطلوب نرسید.
ــان در اصفهان  ــت کیفیت ن ــت اصلی اف عل

چیست؟
اغلب مردم اصفهان سالیانی است که از کیفیت 
نان لواش و تافتون به علت داشتن دور ریز و بیات 
ــدن زودهنگام گله دارند. مردم مدعی هستند که  ش
ــدن خمیر در نانوایی ها  ــته زیادی برای ورآم نشاس
ــل تخمیر الزم و  ــود و خمیر مراح ــرف می ش مص
ــده  ــتفاده ش »ورآمدن« را طی نمی کند و اصول اس
ــه پخت کامل  در تنورهای گردان و معمول، پروس
نان را تکمیل نمی کند و ضایعات نان از 10 درصد 
تا نزدیک به 25 درصد بر اثر خرید زیاد و غیرقابل 
ــدن برآورد می شود. به طور کلی نبودن  استفاده ش
ــتقات زیاد نانوایی، بیماری های  کارگران ماهر، مش
ــی از گرما و ایستادن طوالنی که سبب عوارض  ناش
ــیبی معلولیت،  ــمی، پوستی، عضانی و سراش چش
ــود و نبودن تأمین  ــک کمر و... می ش آرتروز، دیس
اجتماعی کامل برای نانوایان، یک نوع بی انگیزگی 
در آنها ایجاد می کند. افزایش نانوایی های خانگی 
ــت، نانوایی های  ــه نانوایان اس ــوارد گای نیز از م
تنوری که هزینه بیشتری دارند برای نانوایان صرف 
ــتگاههای اتوماتیک چانه  ــته اند و افزودن دس نداش
ــتگاههای جدید و  ــاب گیری نان و دس گیری، حب
پیشرفته پخت نان سنتی به روش انبوه نیز، تنها جز 

افزایش قیمت دردی را دوا نکرده است.
ــته نانوایی جدید در اصفهان ظهور  چند دس

کردند؟
ــتغال زایی  ــود، اش ــای خ ــی در خانه ه 1- زنان
ــد ولی انصافًا  ــه اکثراً مجوز ندارن ــد و اگر چ کرده ان
ــت را رعایت می کنند و آرد خود را هم اکثراً  بهداش
ــه می کنند. قیمت این نانهای خانگی اگر چه  آزاد تهی
گران است ولی کیفیت نسبی خوبی دارند، این نانها به 
صورت دسته های انبوه عاوه بر توزیع در محله ها، 
در بین اکثر سوپرمارکت های شهر هم توزیع می شود 
و دست اندرکاران آن مهاجران روستایی اصفهان و یا 

زنان خانه دار شهرستان های اطراف هستند.
ــم، نان جو،  ــای حجیم و نیمه حجی 2- نان ه

ــس و... نیز در مراکز  ــیرین، باگت، تول نان های ش
ــنک و...  تولید نان صنعتی در کنار نان پیتزا، نان اس
ــه خود دارد و  ــود که آرد مخصوص ب تولید می ش
توانسته است بخش قابل توجهی از نیاز شهروندان 

را فراهم کند.
ــوم و آدرس  ــا مارک های موه ــی ب 3- نانهای
ــم نان خانگی تولید  ناهماهنگ و بدون مجوز به اس
و با مارک های مختلف بین سوپرمارکت ها پخش 

می شود.
4- نان های مسطح و به قول معروف متری که 

ضایعات کمی دارد.
ــبوس دار نیز توسط گروه های  5- نان های س
ــطح استان پخش و  صنعتی و دارای مجوز و در س

دارای استقبال خوبی است.
6- پخت نان به صورت مکانیزه با دستگاه های 
ــنتی و تنوری،  ــی هایی با نان س ــودکار و نانوای خ
ــکه پزی و غیره نیز به وجود آمده که کیفیت و  خش

قیمت آنها همواره مورد سؤال است.
اما قیمت های ناهماهنگ، نوک پیکان انتقاد 

شهروندان
ــتاندارد  وجود قیمت های متفاوت و نبودن اس
ــارت و برنامه ریزی،  ــی و به طور کلی عدم نظ وزن
ــل کردن عادت داده  ــلیقه ای عم نانوایی ها را به س
ــت. قیمت نان لواش را از 25 تومان، 30 تومان،  اس
ــان هم  ــوردی 70 توم ــان، 50 و 60 و در م 40 توم
متغیر کرده است. پاسخ نانوایان کیفیت نان، استفاده 
از کنجد، حجم نان، بزرگی، کوچکی، نوع دستگاه و 
پخت است. نانهای تافتون هم بین 70 تا 120 تومان 
ــیار کوچک و پهن بوده و  به فروش می رود که بس
گاهی فقط تا یک ساعت پس از پخت قابل مصرف 
است. نانوایی های رو به زوال بربری و سنگک هم 
که از مخارج سنگین پخت گایه دارند قیمت های 
ــری و 250  ــن 150 تا 200 برای برب ــیار باال بی بس
ــر می گیرند. نان های  ــنگک در نظ تا 400 برای س
خانگی با پخت تنور گازی خانگی بین 150 تا 200 

تومان در سوپرمارکتها به فروش می رسد و خشکه 
ــه ادعای پخت نان  ــا و نانوایی هایی هم ک پزی ه
ــی خاصی ندارند، به  ــبوس دار دارند قاعده قیمت س
ــبوس دار در ابعاد  طور مثال یک نان به اصطاح س
نان لواش 100 تومان به فروش می رسد و نان های 
ــیری و یا شیرین در بسته بندی های 200 گرمی  ش
ــوند. نان های  بین 600 تا هزار تومان عرضه می ش
ــه با  فانتزی هم با کیفیت های متفاوت و در مقایس
نوع خاص آرد، قیمت های ثابت تر و معقول تری 
ــدی نیز به بهانه  ــته بن دارند. نان های صنعتی و بس
ــتی و عدم  ــتاندارد بودن و رعایت اصول بهداش اس
ــته های 170 تا 250 گرمی بین  ضایعات و... در بس

400 تا 600 تومان به فروش می روند.
بنابراین ضرورت دارد، مسئوالن شوراهای آرد 
و نان، اتحادیه های مربوطه و سایر مسئوالن، ابتدا از 
هر نوع نان و ضوابط پخت آن به شهروندان تعریفی 
ــا معرفی واحدها به  ــپس ب تخصصی ارائه داده و س
ــه قیمت های  ــاماندهی ب ــورت طبقه بندی و س ص
تعیینی، اقدام به نصب تابلوهایی با مشخصات نوع 
نان، وزن، قیمت و شماره ای برای پیگیری تخلفات 
کنند. چرا که حذف تدریجی یارانه آرد مشکات را 

چند برابر خواهد کرد.
ــی از عملکرد صنف  ــی بخش ــیب شناس آس

نانوایان در اصفهان
ــراد غیرنانوا و  ــوز نانوایی به اف 1- اعطای مج

غیرمتخصص در سطح استان.
ــی از  ــت و غیرکارشناس ــه آمار نادرس 2- ارائ

ضایعات نان.
3- عدم نظارت بر بخشهای تولید نان خانگی و 
ساماندهی به اوضاع آنها، زیرا آنها هم ایجاد اشتغال 
کرده و هم به تولید دست زده اند و نیاز به حمایت 

دارند.
4- نظارت بر میزان پخت نانوایی ها، تعداد نان 
ــاعات کار و کاهش سهمیه نانوایی  پخت شده و س

هایی که کمتر پخت می کنند.
ــروش آرد دولتی که  ــورد با خرید و ف 5- برخ
ــود و  ــروش آن به وضوح دیده می ش ــفانه ف متأس
ــیس و کالباس،  ــیاری کارخانه های تولید سوس بس
ــایر کارخانجات تولید  ــی و س ــای خانگ نانوایی ه
مواد غذایی، آرد دولتی را از این نانوایی های دارای 
ــه آرد  مجوز خریداری می کنند که بعضاً یک کیس
ــزار تومان برای  ــی نانوایی ها، بین 7 تا 10 ه دولت

مصارف دیگر به فروش می رسد.
ــتی با نانوایی ها، اگر  6- برخورد بیشتر بهداش
ــوده اما هنوز  ــال اخیر مطلوب ب ــه روند چند س چ
کشیدن سیگار در زمان پخت، عدم استفاده از کاه 
ــطح  ــتی از جمله تمیز نکردن س و موارد غیربهداش

گردان دستگاهها به چشم می خورد.
ــان، تربیت نیروهای کارآمد  7- افزایش بازرس
ــهای آموزشی با توجه به  نانوایی و برگزاری کاس

تجربیات نانوایان قدیمی.
ــی نانوایان و تأمین اجتماعی آنان  8- تأمین مال
ــنوات،  برای جلوگیری از قاچاق آرد و پرداخت س
بیمه و... برای رفاه نانوایان، کارگران نانوایی و ارائه 

خدمات مطلوب به مردم.
ــانه ها از تجربیات اتحادیه و  ــتفاده رس 9- اس
ــد برنامه هایی برای فرهنگ  صنف نانوایان در تولی
سازی صحیح استفاده از نان و جلوگیری از اسراف 

و دورریز آن.
ــاختاری در زمینه  ــول س ــاد یک تح 10- ایج
ــان و نظارت بر  ــاماندهی به قیمت ها، کیفیت ن س
ــی و اصولی و نه  نانوایی ها با یک برنامه کارشناس

صرفاً با بیان دفاعیه و آمارهای غیرواقعی.
ــال پیش 130  ــویم 20 س در پایان متذکر می ش
ــنگکی در اصفهان داشته ایم که از  واحد نانوایی س
ــتر باقی نمانده است. قرار  این تعداد 10 واحد بیش
ــالی 3 تا 5 تومان اضافه  ــود به قیمت نان لواش س ب
شود نه آنکه هر سال دو برابر شود زمانی که به نقد 
نانوایی های اصفهان می پردازیم نباید ضایعات آن 
ــتان یا بوشهر مقایسه کنیم بلکه نگاهی  را با خوزس
ــای تنوری، نان  ــتقبال مردم از نان ه به تهران و اس
ــیم که چرا  ــری و نان صنعتی بیندازیم و بیندیش برب
ــوند و اصول  ــای اصفهان متضرر می ش نانوایی ه

مدیریت پخت نان از آنها رخت بربسته است.
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افقی:
ــل- کلمه ای در  ــب حضرت ابوالفض 1- لق

    مقام آرزو و حسرت
2- محبوب مجنون- بوی ماندگی- خوردنی 

    صبحانه
3- از اذکار نماز- پسوند مکان

4- دشمن سخت- پوشاننده- کیسه محتوی 
    گرده در گیاهان

5- تکرار یک حرف- سلطان جنگل- شهر 
ــن هم قدرت  ــرف ربط- ای ــی- ح     مذهب

    و توان
6- دارای ارزش غذایی- نگهبان

7- اعضاء درون بدن- حرف ندا- پایه
8- تفتیش و وارسی- گلزار، گلستان

9- ستاره- عامت جمع- عقد زناشویی
10- کوتاه و ناقص- صاحب، دارنده

11- حرف اشاره- واحد سطح- من و شما- 
      از توابع لنجان

12- همراه نقش- نوعی چاپ- از واحدهای 
      اندازه گیری قدیم

ــا  هیمالی از  رود  ــن  ای ــید-  خورش  -13

      سرچشمه می گیرد
14- سیاهرگ- گرداگرد دهان

15- صورت- از نقاط دیدنی استان زنجان
عمودی:

1- بهرحال- افراد تحت تکفل
2- شبهای عرب- از جانوران کیسه دار

3- کافر- ستوده شده- جواب مثبت
4- دیوار گلی- شکستگی- بیشتر جانوران 

    دارند
5- زیبا و خوبروی- اصل و نسب
6- لقب ابوبکر- قسمتی از دست

7- جمع کره- پایین- جمع مفسده
8- پرنده ای از خانواده باز- شن نرم

9- پسران- ارزش- خواهش
10- ظرف خمیر- پیرو
11- مستقیم- نماهنگ

12- قدیم- بیماری مهلک
13- از پرنــــــدگان الشـــخـــــــور- 

      از آثار سروانتس
14- از توابع ایام- پاداش

15- اثر ماندگار- امام پنجم

نگاهی به وضعیت نانوایی شهر اصفهان

نان امروز که داری، غم فردا چه خوری!!
کافه خنده

جنگ نرم فست فودی

یک لحظه صبر كن و قضاوت نكن!
نقشه ذهنی مجموعه ای از دیاگرام ها برای نمایش کلمات، ایده ها، فعالیت ها و موارد دیگر است که حول یک 
نقطه مرکزی یا کلمه کلیدی به طور محوری کشیده می شود. نقشه ذهنی برای ایجاد، تصویرکردن، ساختاردهی و 
طبقه بندی ایده ها در زمینه های مطالعات و تحقیق، حل مسأله و تصمیم سازی کاربرد دارد. با استفاده از نقشه ذهنی 
می توان به سرعت ساختار یک موضوع را شناسایی کرد و همچنین ارتباط بین اجزای سازنده موضوع را درک 
کرد. استفاده از نقشه ذهنی بسیار آسان است. کافی است برای استفاده از آن یک برگ کاغذ بردارید، یک دایره 
یا بیضی وسط صفحه بکشید و عنوان موضوع موردنظر را درون آن بنویسید. سپس با اضافه کردن شاخه های 
مختلف متصل به مرکز، موضوعات جانبی را اضافه کنید. هر شاخه می تواند زیر شاخه های مختلف داشته باشد. 
می توان برای هر موضوع در هر شاخه از رنگ های مختلف استفاده و حتی می توان شکل های مختلفی را کنار 
موضوعات اضافه کرد. برای ایجاد نقشه ذهنی نمی توان گفت که قوانین مشخصی وجود  دارد که حتماً باید

 

 از آنها پیروی کرد، چرا که خود فرآیند ایجاد نقشه ذهنی روندی خاقانه برای افزایش میزان تفکر خاقانه است.
 با موضوع جدی برخورد نکنید: اولین چیزی که به ذهنتان می آید را بنوسید، حتی موارد غیرمرتبط. ذهن 
خود را محدود نکنید. قرار نیست نقشه ذهنی راه حل نهایی برای موضوعی که به آن فکر می کنید باشد. هر آنچه 

که به ذهنتان می رسد را به موضوع مرکزی مرتبط کنید.
 شاخه ها را گسترش دهید: برای هر موضوع که به مرکز متصل است، زیر شاخه ای اضافه کنید و شرح 

بسیار کوتاهی بنویسید. موضوعات مرتبط با هر شاخه را می توان به هر شاخه متصل کرد و نقشه را گسترش داد.
 سریع فکر کنید: معموالً در چنین شرایطی ذهنتان از ایده های مختلف پر شده و می خواهد منفجر شود. 
به سرعت تمام ایده ها را تبدیل به کلمه یا تصویر یا هرآنچه که برایتان قابل درک است، کنید و آنها را روی 

کاغذ بیاورید.
 هیچ محدوده ای وجود ندارد: برای ایجاد نقشه ذهنی هیچ محدودیتی وجود ندارد. از هر نوع ابزار نوشتن 

می توانید استفاده کنید. خطها و شاخه ها می توانند هر رنگی داشته باشند. از هر نوع شکلی می توانید استفاده کنید.
 خیلی زود قضاوت نکنید: در زمان ایجاد نقشه شما در شرایط توفان ذهنی قرار دارید. پس ذهن خود را 
برای اینکه متوجه شوید موضوعی که نوشته اید درست است یا غلط متوقف نکنید. ممکن است موارد بی ربطی 

که نوشته اید بعداً به درد بخور باشند.
 روابط و شاخه ها را اضافه کنید: گاهی ایده ها و موارد مربوط به آنها به سرعت به ذهنتان می رسد. همیشه 
سعی کنید ابتدا تمام موارد را به هسته مرکزی در صفحه متصل کنید. محدودیتی برای اینکه چه موضوعی به چه 
شاخه ای باید متصل باشد در نظر نگیرید. سازماندهی و طبقه بندی بعداً می تواند انجام شود. حتی در صورت 

وجود اشتراک موضوعی بین شاخه های مختلف، آنها را با یک خط به هم متصل کنید.

 4 راه زیر، مشت نمونه خروار هستند 
برای خـــرید آسان

ــزل، راه های  ــه من ــازار روز ب ــا ب ــگاه  ی ــال آن از فروش ــما و انتق ــد ش ــار خری ــل ب ــرای حم ب
ــود صرفه جویی  ــرژی  خ ــد در وقت و ان ــا می توانی ــتفاده از آنه ــا اس ــه ب ــود دارد ک ــری وج  میان ب

کنید...
ــت که دیگر مجبور  ــخصی: مزیت خرید با خودروی شخصی این اس ــتفاده از خودروی ش  اس
ــار زیادی به عضات   ــیر طوالنی حمل کنید و فش ــتید چند کیلوگرم خرید روزانه را در یک مس نیس
ــل اش را روانه  ــه، اتومبی ــرای خرید روزان ــر خانواده ای ب ــد ه ــد، ولی اگر قرار باش ــود وارد کنی خ
ــد.  ــت، غیرقابل تحمل تر خواهد ش ــلوغی خیابان و آلودگی های هوا، از این که هس ــان کند، ش خیاب
ــت تمام خریدهای  ــتفاده کنید، بهتر اس بنابراین اگر قصد دارید از این روش برای خریدهای  خود اس
ــایگان مشترکًا از یک خودرو برای  ــت کم با چند نفر از همس هفتگی  را در یک روز انجام دهید یا دس

خرید روزانه استفاده کنید.
ــات تحویل  ــن روزها خدم ــی مراکز فروش ای ــل: بعض ــل در مح ــات تحوی ــتفاده از خدم  اس
ــاج روزانه  را  ــا یک تلفن، مایحت ــما می توانید ب ــورت رایگان انجام می دهند و ش ــه ص ــل را ب در مح
ــت  ــود را در منزل تحویل بگیرید. با این روش، دیگر الزم نیس ــد و اقام مورد نیاز خ ــفارش دهی س
ــم صرفه جویی  ــه ایاب و ذهاب ه ــد و در وقت و هزین ــار تحمل کنی ــادی برای حمل ب ــروی زی  نی

کرده اید.
ــیار فعال  هستند و شما می توانید  ــگاه های معتبر اینترنتی نیز بس  خرید آناین: این روزها فروش

اجناس مورد نیاز خود را سفارش بدهید و همه آنها را با پیک رایگان تحویل بگیرید.
ــرکت هایی  ــد، تبلیغات ش ــریات را ورق بزنی ــای نش ــر آگهی ه ــا: اگ ــک بادپ ــتفاده از پی  اس
ــرکت ها به دو  ــه می دهند. خدمات این ش ــما ارائ ــت که خدمات پیک موتوری به ش ــد یاف را خواهی
ــل درب منزل  ــما را مقاب ــت خرید ش ــت که پیک موتوری، فهرس ــت. یک روش، آن اس صورت اس
ــما می دهد و  ــه، آنها را تحویل ش ــه مایحتاج روزان ــام خرید و تهی ــس از انج ــرد و پ ــل می گی تحوی
مزیت اش این است که از منزل خارج نمی شوید؛ ولی، از نوع دوم گران تر است و هزینه این خدمات 
ــما افزوده می شود. روش دوم، این است که خودتان به خرید بروید  ــاب خرید ش به مبلغ صورت حس
ــفارش دهید و سپس از یک پیک بخواهید آنها را در منزل به شما  یا تلفنی مایحتاج موردنظرتان را س

تحویل دهد.

ایرانی ها سه برابر اروپاییان نان مصرف می کنند و مصرف نان های صنعتی و فانتزی 
که دور ریز بیشتری دارد افزایش داشته است. تعداد نانوایی ها در اصفهان نسبت به 
ــت و اکثر این نانوایی ها را نان لواش با  ــاحت و جمعیت بیشتر از سایر شهرها اس مس
50 درصد و پس از آن نان تافتون با 15 درصد، بربری و سنگک 10 درصد و نانهای 

صنعتی و خانگی 15 درصد و نان های حجیم و فانتزی با 15 درصد تشکیل می دهد.
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شهرستانها

پرداخت سود علی الحساب بصورت روزشمار/ حداقل سپرده گذاری 1 میلیون ریال
قابل انتقال به اعضای درجه یک خانواده/ تسهیالت با نرخ حداکثر 13 درصد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مهر 2

نماینده مجلس:
 وجود نيروهاي مسلح قوي از افتخارات ایران 

اسالمي است

مدیرکل تبلیغات اسامي چهارمحال و بختیاري: 
حجاب وجه متمایز نظام اسالمي با سكوالر

 اصفهان رتبه اول كشوری در اجرای 
انضباط اجتماعی

   زاینده رود
دبیر هیأت دولت در سفر به اصفهان با 
ــام مظاهری، طباطبایی و ناصری  آیات عظ
ــتای تعامل هیأت دولت با علما و  در راس
ــائل روز کشور و جهان دیدار  در مورد مس

کرد.
ــتعلی، همچنین با حضور  مجید دوس
ــت، معاونان  ــگاه اصفهان با ریاس در دانش
دانشگاه و همچنین نمایندگان انجمن های 
ــاتید دانشگاه  ــجویی و جمعی از اس دانش
ــرد. نماینده  ــورت جداگانه دیدار ک به ص
ــت در گفتگو با خبرنگار زاینده  هیأت دول
رود دلیل حضور خود در دانشگاه اصفهان 
ــتای  ــت دولت از نخبگان در راس را حمای
آبادسازی ایران اسامی و استقبال از طرح 
های مکتوب علمی و کاربردی دانشجویان 
ــرد: در دیدار با  ــرده و اضافه ک ــی ک ارزیاب
ــجویان و اساتید(  ــگاه )دانش نخبگان دانش
ــع آوری و به  ــای مکتوب آنها جم طرحه
ــأت دولت  ــی هی ــیون های تخصص کمس

ــره برداری  ــتفاده و به ــت ارزیابی، اس جه
ــت  ــد. دکتر رامش، ریاس ارجاع خواهد ش
ــدار، تعدادی  ــگاه اصفهان در این دی دانش
ــجویی نخبگان دانشگاه  از طرحهای دانش
ــریح کرد.  را برای نماینده هیأت دولت تش
ــگاه  ــر ربانی، معاونت دانش همچنین دکت
اصفهان خواستار توجه بیشتر در تخصیص 
ــی در  ــزات تخصص ــرای تجهی ــه ب بودج
ــوژی، بیوتکنولوژی،  نانوتکنول زمینه های 
ــده و حمایت دولت از  ــته ای و... ش هس
ــگاه را  ــای صنعتی و فرهنگی دانش طرحه
ــی علم و  ــد عملیات ــبب بالندگی و رش س
ــت. دبیر هیأت دولت  صنعت کشور دانس
با شرکت در جمع نمایندگان انجمن های 
دانشجویی به سؤاالت آنها در مورد مسائل 
ــخ  ــی، فرهنگی، اجتماعی روز پاس سیاس
ــه بحث های مدیریتی  ــاره ب داد. وی با اش
ــژاد را نماد  ــگاهی، دکتر احمدی ن و دانش
ــگاهی قلمداد کرده  مدیریت علمی و دانش
و سرمایه دانشگاهی و علمی وی را موتور 

محرک دولت در تأسیس کمیسیون علمی 
و فناوری در هیأت دولت و پیشرفت های 
علمی، صنعتی، نظامی و هسته ای دانست. 
ــی  ــژاد را در تمام ــدی ن ــگاه احم وی ن
ــه حجاب،  ــه خصوص عرص عرصه ها ب
ــت و اظهار داشت نباید کم  فرهنگی دانس
ــه نهادها به پای  ــتباهات هم کاری و یا اش
ریاست جمهوری گذاشته شود. دبیر هیأت 
دولت، همچنین با شرکت در جمع اساتید 
ــی و فناوری  ــای علم ــگاه، از طرحه دانش
ــجاعت را  ــتقبال کرده و ایمان و ش آنها اس
ــخصه اساتید دلسوز دانشگاه  مهمترین مش
دانست و اضافه کرد، همین خصلت دکتر 
احمدی نژاد را به یک مدیریت اعتقادی در 
همه عرصه ها موفق کرده است. وی اضافه 
کرد: پشتوانه ایمان، اعتقاد و عزت نفس در 
وجود ریاست جمهور باعث شده است که 
با اراده کردن، انجام هر کاری برایشان میسر 
شود. در ادامه دوستعلی به سؤاالت اساتید 

در زمینه های مختلف پاسخ داد. 

   زاینده رود
سرهنگ  صفوی، رئیس پلیس  راهنمایی و 
رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان  عنوان 
کرد: اصفهان در سطح کل استان های کشور، 
رتبه اول را در اعمال قانون و برخورد قانونی، 
ــاط اجتماعی و نیز فعالیت های  اجرای انضب
یگانی و کارنامه یگانی و عملیاتی، از آن خود 
کرده است. وی افزود: به خاطر 13 نوع تخلف 
ــال گذشته بیش از 2 میلیون برگ  عمده در س
ــلیمی صادر شده است و براساس  جریمه تس
ــوس و  ــات دریافتی از پلیس نامحس گزارش
دوربین های کنترل خیابانها، سرعت غیرمجاز، 
عبور از چراغ قرمز، تجاوز به حریم عابر پیاده، 
ــچ، دودزا بودن اتومبیل، حرکت  حرکت مارپی
ــاف جهت و انحراف به چپ از عمده  در خ
ــهروندان است که باعث می شود  تخلفات ش
حتی در روز هر مأمور مجبور به صدور 6 بسته 
قبض جریمه )150 مورد( نماید که این در نوع 
خود زیاد بوده و باید توسط رعایت شهروندان 

به حداقل برسد.
در اصفهان بیش از 60 مرکز آموزش 

رانندگی وجود دارد
سرهنگ صفوی گفت: 60 مرکز آموزش 

رانندگی مجاز در اصفهان را به طور روزانه مورد 
بازدید و نظارت پلیس راهور از طریق مأموران 
مخصوص این یگان و نیز مؤسسه رهگشا »بنیاد 
تعاون ناجا« قرار می گیرد که مؤسسه مذکور 
ــی و صدور  وظیفه آموزش و نظارت آموزش

گواهینامه ها را در این آموزشگاه برعهده دارد.
عبور از چراغ قـرمز بیشترین تخلف 

شهروندان اصفهانی
سرهنگ صفوی با اشاره به اتخاذ تصمیم 
ــدید مجازات شش نوع  ــوری برای تش کش
تخلف رانندگی که در صدر تخلفات رانندگی 
کشور قرار دارد این موارد را به ترتیب، سرعت 
غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم حرکت بین 
خطوط، استفاده از تلفن همراه، نبستن کمربند 

ایمنی و عبور از چراغ قرمز نام برده و بیشترین 
تخلف شهروندان اصفهانی را نیز به ترتیب عبور 
از چراغ قرمز با بیش از 57 هزار مورد، سرعت 
و سبقت غیرمجاز و نیز تجاوز به گذرگاه عابر 
ــورد ارزیابی  ــدود 52 هزار م ــاده با ح پی

کرد.
ــخ به سؤال خبرنگار زاینده  وی در پاس
ــترش  رود مبنی بر تعویض جاده ها و گس
عرصه های کناری جاده های بیرون شهری 
و مسطح کردن حاشیه راهها، این اعمال را از 
مهمترین عوامل کم شدن تلفات و حوادث 
ــمرد ولی انجام آن را بیرون از  رانندگی برش
اختیارات پلیس راهور و در تعامل با اداره راه 

و ترابری و شهرداری ها دانست.
کاهش تلفات جاده ای و تصادفات 

استان
ــوی، تلفات  ــرهنگ  محمدرضا صف س
تصادفات جاده ای برون شهری در سال 88 و 
میزان آنها را در زمان مشابه سال قبل کمتر دانسته 
و در مورد تلفات تصادفات درون شهری تعداد 
موارد فوتی سال 88 را 598 نفر اعام کردند که 
ــه با رقم 639 نفر سال 87 کاهش  در مقایس

داشته است. 

اصفهاناصفهان

اصفهان

اصفهان

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسامی شهر اصفهان 
معرفی بيشتر جایگاه، اختيارات، وظایف و 

توانمندیهای شوراهای اسالمی را خواستار شد

تقدیر استاندار اصفهان از شركت 
آب منطقه ای اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

ــال  ــا نصراصفهانی به یازده س علیرض
ــوراهای اسامی و توفیقات این  فعالیت ش
نهاد اشاره کرد و گفت: با گذشت بیش از 
یازده سال از عمر شوراهای اسامی، هنوز 
ــته به مردم  ــن نهاد مردمی به طور شایس ای
ــت و نظرخواهی های  ــده اس ــی نش معرف
ــتر برای  ــی گویای کار و تاش بیش مردم
ــت. وی بر لزوم تاش  معرفی این نهاد اس
ــانه های گروهی  ــئوالن و رس ــتر مس بیش
ــامی تأکید  ــوراهای اس ــرای معرفی ش ب
ــئوالن  کرد و افزود: همکاری و تعامل مس
ــیما برای  ــانه ها به ویژه صدا و س این رس
معرفی بیشتر جایگاه، وظایف، اختیارات و 
توانمندیهای این نهاد در جهت اداره شهرها 
و روستاها و رفع مشکل و معضات مردم 
ــامی  ــورای اس ــت. عضو ش ضروری اس
ــهر اصفهان لزوم نظرسنجی از مردم در  ش
ــومین  ــرد و فعالیتهای س خصوص عملک
دوره شورای اسامی شهر براساس منشور 
ــرار داد و از  ــورد تأکید ق ــورا را م این ش
ــورای اسامی شهر  ــهای ش مراکز پژوهش
ــت این نظرسنجی را در حوزه های  خواس
مختلف شهری به عنوان چراغ راه و کتاب 
ــیر آینده این  ــتمرار مس راهنمایی برای اس

شورا انجام دهند. 
ــخنان خود  وی در بخش دیگری از س
ــان و کارشناسان  ــئوالن، مهندس تاش مس
ــت عمرانی و  ــهرداری اصفهان در جه ش
ــهر را ارزشمند  ــرفت این ش آبادانی و پیش

ــت و تاش بیشتر آنان  و قابل تقدیر دانس
ــاماندهی نمای شهری را خواستار  برای س
ــزی دیواره های  ــگ آمی ــد و گفت: رن ش
ــورد توجه قرار  ــا باید م ــا و پله بزرگراهه
ــهر  گیرد و این موضوع می تواند نمای ش

را متحول کند. 
ــاماندهی  ــر اصفهانی، س ــا نص علیرض
و  ــت  دانس ــروری  را ض روز  ــای  بازاره
افزود: محل و فضاهای این بازارهای روز 
مناسب و در شأن شهروندان نیست و باید 
ــتری  ــرای ارتقاء جایگاه آنها نظارت بیش ب
ــبه این  ــئوالن و کس ــورت گیرد و مس ص
ــوند.  بازارها از امکانات اولیه برخوردار ش
ــدم فعالیت بعضی از  ــی و ع وی از تعطیل
)سی.ان.جی(  جایگاههای عرضه سوخت 
در شهر اصفهان انتقاد کرد و گفت: بعضی 
ــا به دلیل ضعف مدیریت  از این جایگاهه
ــر می برند که مسئوالن  در باتکلیفی به س
ــکل و راه  ــرای رفع این مش ــه باید ب مربوط
ــعه این جایگاهها  اندازی مجدد آنها و توس
ــد. وی از  ــان دهن ــتر از خود نش تاش بیش
ــش معاونت  ــی و اثربخ ــای فرهنگ حرکته
فرهنگی اجتماعی شهرداری و فراهم کردن 
ــرد و از  ــهروندان تقدیر ک ــدی ش رضایتمن
ــت با فرارسیدن تابستان  این معاونت خواس
ــا و حرکتهای  ــش فعالیته ــتمرار و افزای اس
فرهنگی برای پر کردن اوقات فراغت جوانان 
و نوجوانان و خدمات رسانی به محات را 

در اولویت برنامه های خود قرار دهد. 

ــت ارزشیابی  ــب رتبه نخس به دنبال کس
ــتگاههای اجرایی در پروژه های  عملکرد دس
عمرانی توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان 
ــتاندار  آب منطقه ای، دکتر ذاکر اصفهانی، اس
اصفهان از زحمات و تاشهای مؤثر مدیریت و 

پرسنل متخصص این شرکت قدردانی کرد. 
ــت: به استناد  در این تقدیرنامه آمده اس
ــتانی  گزارش نظارتی پروژه های عمرانی اس
ــال 1387 که توسط معاونت برنامه ریزی  س
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر 
ــرکت آب  ــب رتبه اول ش ــده است کس ش
منطقه ای اصفهان در ارزشیابی شرکت های 
ــتانها در اجرای پروژه های  آب منطقه ای اس

عمرانی استانی نشان از لیاقت و قابلیت های 
ــی آن شرکت  فراوان مجموعه فنی و مهندس

دارد.
ــه همت  ــال مزین ب ــت در س ــد اس امی
مضاعف و کار مضاعف با سرلوحه قرار دادن 
اهداف کان نظام اسامی و دولت خدمتگزار 
ــتری را برای استان شاهد  موفقیت های بیش

باشیم. 
ــت: با توجه به شاخص های  گفتنی اس
ــیابی، شرکت  متعدد کیفی و کمی این ارزش
آب منطقه ای اصفهان در بین 30 شرکت آب 
منطقه ای از سراسر کشور بیشترین امتیاز را به 

خود اختصاص داد.

ــان، کوهرنگ  نماینده مردم اردل، فارس
ــورای اسامی،از وجود  و کیار در مجلس ش
ــد به عنوان  ــلح قوی و توانمن نیروهای مس
ــمند برای نظام جمهوری  یک افتخار ارزش
ــدری در جمع  ــامی یاد کرد. نوراهلل حی اس
ــم )ع( با بیان  ــان تیپ 44قمربنی هاش کارکن
ــران در کنار بهره  ــه نیروهای نظامی ای اینک
ــاحهای مدرن نظامی به زیور  مندی از س
معنویت و ارزشهای انسانی نیز آراسته اند، 
ــهای مختلف و به  افزود: برگزاری رزمایش
کارگیری شیوه ها و تجهیزات نوین دفاعی 
و بازدارنده بیانگر افزایش روزافزون قدرت 

ــلح است.  دفاعی و بازدارندگی نیروهای مس
ــاره به دستاوردهای ارزنده نظامی و  وی بااش
دفاعی کشور گفت: این توانمندیها در سایه 
الطاف الهی، تبعیت از والیت، حاکمیت قرآن 
و نیز تاش فرماندهان شجاع و برنامه ریزان 
ــت. وی ضرورت  ــیجی حاصل شده اس بس
ــب معارف  ــک به ائمه اطهار)ع( و کس تمس
اسامی را یادآور شد و کوتاه نیامدن در مقابل 
ــت علوی و  ــتکبار را رمز موفقیت سیاس اس
فاطمی کشور دانست.وی تصریح کرد: اقتدار 
و صابت جمهوری اسامی مایه کینه توزی 

و چالش طلبی قدرتهای غربی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسامی چهارمحال و 
بختیاری گفت: حجاب وجه متمایز نظام اسامی 
با نظام سکوالر غرب است. به گزارش فارس، 
حجت االسام جعفر مرتضوی در گردهمایی 
هیأت های مذهبی شهرستان شهرکرد زندگینامه 
حضرت زهرا)س( را الگویی برای تمام اقشار 
ــت: شخصیت  ــمرد و اظهار داش جامعه برش
ــت که در  ــرت زهرا)س( به  گونه ای اس حض
ــر برای امیرالمؤمنین)ع(،  خانه بهترین همس
بهترین دختر برای پیامبر)ص( و بهترین مادر 
ــنین)ع( بودند و همچنین بهترین  برای حس
همسایه برای همسایگانش بودند و این نشان 
ــخصیت واالی حضرت زهرا)س( دارد.  از ش
وی بر ضرورت الگوبرداری زنان جامعه امروز 
از حضرت زهرا)س( تأکید کرد و گفت: زنان 
ــی و اجتماعی  ــد در عرصه های سیاس ما بای
جامعه حضور داشته باشند و امروزه بسیاری 
از برنامه ها در جامعه و محیط اجتماعی توسط 
ــوی با بیان اینکه  ــود. مرتض زنان انجام می ش
ــهادت حضرت زهرا)س( سبب استحکام  ش
مبانی فکری مذهب اهل بیت)ع( شد، افزود: 
ــم و قاطع آن بزرگوار  موضع گیری های محک
در مقابل جریان مخالفی که بعد از پیامبر)ص( 
پدیدار شده بود، تأثیر بسیاری در جلوگیری از 
تأثیرگذاری این جریان داشت. مدیرکل تبلیغات 
اسامی چهارمحال و بختیاری خواستار درس 
ــد و  گرفتن از زندگی حضرت زهرا)س( ش
ــد دفاع از حق و رعایت حجاب  گفت: ما بای
ــق بگیریم و با توجه  را از آن حضرت سرمش
به اینکه حضرت زهرا)س( در تمامی عرصه ها 

ــام مراحل زندگی  ــه بودند، ما نیز در تم نمون
ــم. وی توجه به  ــان را الگو قرار دهی باید ایش
ــمرد و تصریح  والیت را امری ضروری برش
کرد: والیت پذیری و دفاع از مظلومیت را باید 
مورد توجه قرار دهیم و باید از راه والیت دفاع 
ــت سر رهبر حرکت کنیم  کرده و همواره پش
و تابع رهبری باشیم که مشروعیت الهی دارد. 
وی به برخی ویژگی های این بانوی بزرگوار 
اشاره کرد و افزود: حضرت زهرا)س( به عنوان 
یار و همدم پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( در 
نهایت ادب و سادگی می کوشید تا یک فرزند 
شایسته برای نبی اکرم و همسری مطلوب برای 
ــیعیان باشد. مرتضوی بزرگ ترین  امام اول ش
ــواده  ــان را در خان ــالت زن ــئولیت و رس مس
شوهرداری و ایفای نقش مادری برای فرزندان 
عنوان کرد و افزود: اگرچه دین اسام و نظام 
ما با فعالیت اجتماعی زنان مشکلی ندارد و آن 
ــالت های یک  را مغایر با انجام وظایف و رس
ــلمان نمی داند، اما در نگاه زنان ما باید  زن مس
در مرحله نخست انجام چنین رسالت هایی به 
نظر آید. مدیرکل تبلیغات اسامی چهارمحال و 
بختیاری مسأله حجاب و عفت را یک موضوع 
ــمرد و تصریح  ــامی برش جدی در نظام اس
کرد: حجاب وجه متمایز نظام اسامی با نظام 

سکوالر غرب است.
وی با بیان اینکه هرگونه انحراف در این 
ــه و آحاد آن  ــأله ضرر و زیانش به جامع مس
برمی گردد، ادامه داد: جامعه بی عفت جامعه ای 
است که در آن شیطان حکمرانی می کند و در 

حقیقت مزرعه رویش گناهان کبیره است.

در دیدار دبیر هیأت دولت با علما و دانشگاهیان در اصفهان

حمایت دولت از نخبگان در جهت آبادسازی ایران

ــتان  ــه اس ــم ب ــت نه ــتانی دول ــفرهای اس س
چهارمحال و بختیاری و تصویب طرح هایی برای 
ــاورزی سبب رونق این بخش  تحول در بخش کش
ــاورزان شده است. فعاالن بخش  و خوشحالی کش
کشاورزی معتقدند دولت نهم به کمک کشاورزان 
ــت. رئیس جمهور، به همراه هیأت دولت  آمده اس
ــتان چهارمحال و بختیاری سفر  تاکنون دوبار به اس
ــعه و  ــد و دراین دوبار مصوباتی برای توس کرده ان
ــتان در نظر گرفته شد که بخشی از  عمران این اس
این مصوبات به حوزه کشاورزی اختصاص یافت. 
سفراول استانی دولت نهم به چهارمحال و بختیاری 
در بخش کشاورزی و امور عشایری هفت مصوبه 
ــریع در روند امور کشاورزی داشت.  مهم برای تس
ــتان معتقدند، با انجام سفرهای  ــاورزان این اس کش
استانی دولت در بخش کشاورزی با ارائه تسهیات 
ارزان قیمت و تفویض اختیار برداشت آب به استانها 
ــی از باغداران  ــت. یک ــاورزی رونق گرفته اس کش
چهارمحال و بختیاری گفت: صدور مجوز برداشت 
ــای کارون و زاینده رود یکی از  آب از رودخانه ه
ــتاوردهای فراموش نشدنی دولت در این استان  دس

است.
ابراهیم سامانی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: 
ــت آب به  دولت با تصویب تفویض اختیار برداش
استانداری و استقال آب منطقه ای در چهارمحال 
و بختیاری، روح تازه ای در کالبد کشاورزی استان 
دمید. وی ادامه داد: کشاورزان نزدیک دو دهه برای 
برداشت آب از رودخانه زاینده رود واحیای باغهای 
این منطقه تاش کردند و موفق نشدند، که در دولت 
ــاورزان آمد و مجوز  نهم هیأت دولت به کمک کش

برداشت آب را به کشاورزان داد.
ــای  دامداری ه ــان  کارشناس از  ــی  یک
ــهیات ارزان  چهارمحال و بختیاری پرداخت تس
قیمت برای بنگاههای زودبازده رایکی ازمهمترین 
ــتان  ــاورزان این اس ــتاوردهای دولت برای کش دس
ــت:پرداخت  ــلیمانی اظهار داش ــه س ــت. اله دانس
تسهیات بانکی به کشاورزان سبب رونق گرفتن این 
بخش و رفع مشکل سرمایه در گردش آنها شد. وی 
اظهارداشت: پرداخت تسهیات بانکی با بهره باال، 
ــته به کشاورزان خسارات زیادی زده بود و  درگذش
برخی از کشاورزان به دلیل مقروض شدن به بانک 
ــتگی و فروش اموال خود  مجبور به اعام ورشکس

شده بودند.
این فارغ التحصیل رشته دامپزشکی استان افزود: 
ــاورزی در گذشته 14 تا 16  بهره بانکی بخش کش
ــم آن را تک رقمی کرد و  درصد بود، که دولت نه
یارانه های خاصی برای بازپرداخت تسهیات داد.

ــال و بختیاری هم  ــاورز کلزاکار چهارمح یک کش
صدور مجوز بخشودگی بدهی های کشاورزان از 
ــتاوردهای دولت در  بانک را یکی از مهمترین دس

حمایت از کشاورزان دانست.
محمدرضا رئیسی اظهار داشت: خرید تضمینی 

ــای معوقه  ــودگی بدهی ه ــول کلزا و بخش محص
ــنی در بخش کشاورزی برای  کشاورزان افق روش
ماندگاری مردم در روستاها و جلوگیری از مهاجرت 
ــاورزان تشکیل تعاونی  آنها بود. یکی دیگر از کش
ــاورزی از  ــعه کش ــرداران را برای توس بهره ب
ــرای بخش  ــد دولت نهم ب ــن گامهای بلن مهمتری

کشاورزی چهارمحال و بختیاری دانست.
ــاورزان  ــت: کش ــزاهلل حیدری اظهار داش عزی
درگذشته برای برداشت و تقسیم روزهای برداشت 
ــکیل  ــتند که با تش ــا یکدیگر اختاف داش آب ب
ــکل  ــرداران و آب بران این مش ــا بهره ب تعاونی ه
ــد. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی  برطرف ش
ــاورزی گفت: هیأت دولت در  ــازمان جهاد کش س
ــفر اول خود در بخش کشاورزی هفت مصوبه  س
شامل پیش بینی ردیف بودجه مستقل تحت عنوان 
ــیب دار،خرید کلیه  ــات در اراضی ش ــعه باغ توس
تولیدات مازاد گوشت و مرغ استان، تأمین تسهیات 
ــاورزی،  ــه ای الزم برای اجرای طرحهای کش یاران
ارائه پیشنهاد برای شمولیت واحدهای دام و طیور 
برای تخفیف هزینه های آب و برق و گاز، افزایش 
ــف اعتبار آبخیزداری و اختصاص 500 میلیارد  ردی
ریال جهت طرحهای آبخیزداری و همکاری وزارت 
جهادکشاورزی و وزارت تعاون برای کاهش تصدی 
گری دولت و واگذاری کشتارگاه جونقان به تعاونی 

دامداران را تصویب کرد.
ــین ابن علی افزود: اختصاص مبلغ  غامحس
310 میلیارد ریال جهت اجرای عملیات آبخیزداری، 
ــبکه های آبیاری و  زیربنایی آب و خاک، اجرای ش
ــتم های آبیاری تحت فشار، تأمین  زهکشی، سیس
ــعه  و انتقال آب برای 8 طرح آماده اجرا برای توس
ــفر هیأت دولت در این استان  باغات در دور دوم س
تصویب شد. به گفته وی، اختصاص مبلغ 10 میلیارد 
ــی  ــرای مطالعه و اجرای طرحهای پژوهش ریال ب
ــغ 13 میلیارد  ــاص مبل ــاورزی، اختص بخش کش
ــتگاه پمپاژ سونک و کانون  ریال جهت تکمیل ایس
اسکان و ساماندهی عشایر، واگذاری مجتمع دشت 
ــاختمان های شرکت تعاونی عشایری و  زری و س
ــوخت در مناطق عشایری با  جایگاههای توزیع س
اولویت به دانش آموختگان عشایر و روستایی استان، 

ــده رود برای  ــتفاده از آب زاین تکمیل مطالعات اس
تولید و پرورش ماهیان سردآبی در سفر دوم دولت 
نهم به استان به تصویب هیأت دولت رسید. رئیس 
ــاورزی چهارمحال و بختیاری،  ــازمان جهادکش س
ــفرهای استانی  از اجرای موفقیت آمیز مصوبات س
هیأت دولت در بخش کشاورزی این استان خبر داد 
ــت: دولت با تخصیص 30درصدی اعتبارات  و گف
ــعه باغات در اراضی شیب دار برای این  طرح توس
استان موافقت کرد و اجرای این طرح تحول بزرگی 
ــده است. سعادت اهلل  ــتان را سبب ش در اقتصاد اس
ــی افزود: با اجرایی شدن این مصوبه ساالنه 5  عباس
هزار هکتار باغ به اراضی باغی چهارمحال و بختیاری 
ــازمان جهادکشاورزی  ــود. رئیس س افزوده می ش
چهارمحال و بختیاری، تخصیص آب برای توسعه 
بخش کشاورزی را یکی دیگر از مصوبات سفرهای 
ــتان ذکر کرد و گفت: در مرحله  هیأت دولت به اس
ــدن این مصوبه تاکنون 10هزار  نخست اجرایی ش
هکتار باغ در استان اجرایی و توسعه یافته، 174هزار 
هکتار اراضی مستعد کشاورزی و باغات شناسایی 
شده و 17هزار هکتار از اراضی مستعد توسعه باغات 
ــال و بختیاری موافقت  ــاورزی در چهارمح و کش
ــیون ماده 32کشور را اخذ  تخصیص آب از کمیس
کرده اند. وی از اجرای توسعه آبیاری نوین از دیگر 
مصوبات سفر استانی هیأت دولت به چهارمحال و 
ــرداد و گفت: با پرداخت 50 درصدی  بختیاری خب
تسهیات باعوض 20 هزار هکتار آبیاری فشار و 
قطره ای و بارانی در استان انجام که در کشور رتبه 

نخست را به خود اختصاص داده است.
ــد: اختصاص 500 میلیارد  ــی یادآور ش عباس
ــزداری در  ــای آبخی ــرای طرحه ــرای اج ــال ب ری
آبریزهای باالدست استانهای خوزستان و اصفهان به 
ــفر اول به تصویب  ــال و بختیاری در س چهارمح
ــفر دوم هیأت دولت به  ــید. به گفته وی، در س رس
ــه مهم در  ــار مصوب ــاری چه ــال و بختی چهارمح
بخش کشاورزی در دهمین نشست استانی هیأت 
دولت مطرح و تصویب شد. عباسی اظهار داشت: 
ــاختهای مجتمع های گلخانه ای،  اختصاص زیرس
مجوز احداث مجتمع های پرورش ماهیان سردآبی 
ــاص اعتبار  ــزار تن، اختص ــرای تولید یکصد ه ب
ــفرهای زیرزمینی و پمپاژ  برای تغذیه مصنوعی س
آب های سطحی به دشتهای زراعی استان از جمله 
این مصوبات است. رئیس سازمان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: ساالنه یک میلیون تن 
ــاورزی، دامپروری،  انواع محصوالت در بخش کش
شیات و باغبانی این استان به ارزش 5 میلیارد ریال 
تولید می شود. عباسی افزود: چهارمحال و بختیاری 
ــت و 45  دارای 250 هزار هکتار اراضی زراعی اس
هزار بهره بردار در بخش کشاورزی استان فعالیت 
می کنند. به گفته وی این استان با تولید 10 هزار تن 
ــت را در ایران در اختیار  ماهیان سردآبی مقام نخس
دارد و توان تولید ساالنه یکصد هزار تن را هم دارد.

کارنامه سفرهاي استاني به چهارمحال وبختیاري 
دولت نهم به كمک كشاورزان آمد
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اقتصاد امروز
اشاره اثر متقابل سیاست های پولی و بحران های اقتصادی

ــت های پولی و  ــر متقابل سیاس ــه اث ــن مقال در ای
ــی قرار  ــادی بر یکدیگر مورد بررس بحران های اقتص
ــورت مکرر و  ــادی به ص ــرد. بحران های اقتص می گی
ــتم و ــبتاً طوالنی در قرن بیس در فاصله های زمانی نس

 

ــت و یکم ظاهر شده اند. پس از ظهور یک بحران   بیس
ــند که  ــادی، بازارها زمانی به ثبات مجدد می رس اقتص
فشارهای موجود، از طریق تخریب بخشی از بنیه تولید 
کشور و ضایع شدن بخشی از ثروت ها تخلیه شود. این 
ــدید داشته و اقتصاد را  فرو ریزش نیز خود حالت تش
به صورت کاهنده از روند حرکت باز می دارد. هر بحران 
ــده های اخیر به عنوان تجربه ای جدید،  اقتصادی در س
درس های جدید و گاهی بازنگری در ترتیب های نهادی 
و سیاست گذاری را به همراه داشته است. در این نوشته 
ما خود را به بررسی آن دسته از بحران ها محدود می کنیم 
که دارای شرایط زیر باشند: یکم. در جوامعی ظاهر شده 
ــند که اداره امور اقتصادی براساس قواعد متعارف  باش
ــاس پیگیری آگاهانه مردم انجام  عقلی و معموالً براس
شود. دوم بحران های اقتصادی که در نتیجه کارکردهای 
ــتفاده نامناسب عمدی یا  خودکار نظام اقتصادی یا اس
سهوی از اهرم های سیاست گذاری در دوره های زمانی 
قبل حاصل شده باشد. مورد اول را ممکن است در نگاه 
ــرط غیر ضروری برای شروع بحث تصور  اول یک ش
ــتدالل شود که همه دولت ها به فکر بهروزی  کرد و اس
ملت های خود هستند. لیکن عماً شواهد متعدد نشان 
ــع تاریخی تاکنون نیز  ــیاری از مقاط می دهد که در بس
ــیده و آشکار حکومت ها ممکن است  هدف های پوش
ــتقیم ثروت های جوامع بوده  تسلط طلبی یا غارت مس
باشد. این شرایط از نظر تاریخی در اصل قاعده عمومی 
ــت. در چنین مواردی اصوالً  کار کرد دولت ها بوده اس
صحبت از بحران اقتصادی مبانی وجودی یک حکومت 
ــؤال می برد و از بحث صرفاً اقتصادی خارج  را زیر س
ــت توجه شود  ــود. در مورد دوم نیز ضروری اس می ش
که همیشه اهرم های سیاست گذاری برای ایجاد نتیجه 
اقتصادی درست، به مفهوم پیگیری بهروزی عموم مردم، 
به کار نمی رود. به این معنا که ممکن است و بلکه بسیار 
اتفاق می افتد، که این اهرم ها برای منافع گروه های ذی نفع 
یا استفاده های سیاسی به کار گرفته شده و نتایج اقتصادی 
نامناسب آنها نیز از پیش مشخص بوده است. مانند اتخاذ 
ــاطی در زمان جورج بوش و  ــت های پولی انبس سیاس
دفاع گرین اسپن، رئیس وقت بانک مرکزی امریکا، از 
سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای باال که جبران 
ــد. بنابراین توجه  آن با افزایش عرضه پول عملی می ش
ــیاری از خط مشی های نادرست از  خواهیم کرد که بس
نظر اثر بر زندگی مردم ممکن است از نظر منافع خاص 
ــی های  که اجرای آنها را پیگیری می کرده اند، خط مش
درست تلقی شود. بنابراین تعریف ما از بحران عبارت 
است از شرایطی که به دلیل کارکردهای درونی یک نظام 
ــتفاده از اهرم های سیاستی در دوره های  اقتصادی یا اس
زمانی قبل یک اقتصاد با کاهش نابهنگام و قابل ماحظه 
در رشد و سطح تولید ملی روبه رو بوده  است یا حجم 
ــا نرخ بیکاری افزایش یافته  ثروت ملی کاهش یافته ی
ــقوط تولید ناخالص ملی برای دو فصل  باشد. اگر س
متمادی ادامه یابد این بحران از نوع رکود اقتصادی است. 
ــی از پدیده های نامطلوب،  ــای بحران ترکیب در زمان ه
مانند کاهش تولید ملی، افزایش بیکاری، ورشکستگی 
شرکت ها و تورم به صورت همزمان قابل مشاهده است، 
بحران های اقتصادی در جهان امروز معموالً با یک پیش 

زمینه بحران پولی و مالی همراه بوده است.
ــول و ظهور مکرر  ــاز و کار خلق پ 1 - آغاز س

بحران های مالی
ــق پول کاغذی، اعتباری و نظام بانکی مبتنی بر  خل
نگهداری ذخیره به مراتب کمتر از صد  درصد یکی از 
مهم ترین نوآوری های تاریخ بشر محسوب می شود، زیرا 
نظام های اقتصادی را از قید و بند محدودیت در وسیله 
مبادله رهانید و عرضه پول را به شرایط تولید پیوند زد. 
به نحوی که با افزایش تولید یا کاهش آن امکان بسط و 
قبض حجم پول فراهم آمد و جامعه بشری از یکی از قیود 
مهم تولید، که کمبود ابزار مبادله بود رهایی یافت. زیرا تا 
پیش از آن عرضه وسیله مبادله عمده یعنی مسکوک طا 
و نقره، مستقل از شرایط اقتصادی و تابع بازار خاص آن 
فلزات بوده است و این امر گسترش تولید و تجارت را 
با محدودیت مواجه می ساخت. لیکن همین ساز وکار 
ــعه تولید و تجارت را در ابعاد  خلق پول که امکان توس
بی سابقه فراهم ساخت، شرایط سوء استفاده های بی سابقه 
ــه دولت ها و بعضی افراد  ــز مهیا کرد. به طوری ک را نی
ــول یا تأمین مالی پروژه های  ــول تاریخ با ایجاد پ در ط
غیرواقعی و خلق اوراق بهادار و فروش آنها، زیان های 
بزرگی را به اقتصادها وارد کرده اند. یک مرور جالب بر 
تاریخچه این حوادث در سده های هجدهم و نوزدهم در 
کتاب مشهور گالبرایت تحت عنوان »پول هنگامی که آمد 
کجا رفت« آمده است. از قربانیان اولیه این نابسامانی ها 

می توان از کشورهای هلند و فرانسه نام برد.
ــت ها و هزینه های وسیعی که ایجاد  نتیجه شکس
ــول از قرن هجدهم در جوامع اروپایی ایجاد  بی رویه پ
ــی راه چاره انداخت و  ــرد، دولت ها را به فکر طراح ک
ــبب ابداع بانک مرکزی شد. اولین بانک مرکزی در  س
انگلستان و دقیقاً به همین دلیل که شرایط خلق پول را 
تحت نظارت قرار دهد، ایجاد شد. این امر نیز طی یک 
فراگرد تاریخی طوالنی انجام شد. این بانک ابتدا در سال 
1694 به عنوان بانک دولت انگلستان و به صورت یک 
ــکیل شد. در سال 1844 قانون بانکی  بانک تجاری تش
انگلستان حق انحصاری صدور پول کاغذی را با پشتوانه 
ذخایر طا به این بانک واگذار کرد. بین سال های 1920تا 
1944 به تدریج و با تغییر در اساسنامه و قوانین بانکی 
ــد و صرفاً به بانک  از فعالیت بانکداری تجاری جدا ش
دولت و بانک بانک ها تبدیل و در سال 1946 به اولین 

بانک مرکزی تمام عیار تبدیل شد.
این بانک الگویی برای سایر بانک های مرکزی شد. 
سازوکار ایجاد و خلق آسان پول در کشورهای در حال 
توسعه نیز مورد بهره برداری دولت ها قرار گرفت و ایجاد 
ــدت و تخریب اقتصادها را حتی  تورم های طوالنی  م
بیش از آنچه در کشورهای پیشرفته دیده شد به همراه 
داشت. بنابراین حکومت های کشورهای در حال توسعه، 
حتی بیش از کشورهای توسعه یافته از این ابزار جدید 

سوء استفاده کردند.
ــتگی بانک ها یک  ــد: ورشکس ــن می گوی فریدم
ورشکستگی معمولی تجاری نیست، زیرا حداقل دو اثر 

بر نظام اقتصادی می گذارد. یکی اینکه سهامداران سرمایه 
خود را از دست می دهند و مردم سپرده های خود را. هر 
دوی این حوادث نیز توان آنها برای خریداری سرمایه و 
کاال را کاهش می دهد. اثر دوم ورشکستگی یک بانک، 
ــی بر حجم پول است. زیرا بانکی که با خطر  اثر کاهش
ــت، باید وام های خود را نقد کند یا کاهش  روبه رو اس
دهد. همچنین امکان باز پس دادن سپرده ها را از دست 
می دهد. بحران در یک بانک به دلیل تاش برای دست 
یافتن به منابع نقدی بر سپرده ها، ذخایر، منابع و وام دهی 
ــایر بانک ها نیز تأثیر می گذارد و از این طریق بحران  س

مالی در نظام اقتصادی منتشر می شود.
2 - بی ثباتی ذاتی بازارهای مالی

جورج سوروس که یکی از فعاالن مشهور بازارهای 
ــد خود تحت  عنوان  ــت، در کتاب جدی مالی بوده اس
»دیدمان جدید درباره بازارهای مالی، بحران سال 2008 
و مفهوم آن« سعی در تشریح بحران جدید کرده است. 
ــت که او خود  دیدگاه های او از این نظر قابل توجه اس
یک فعال درجه اول بازارهای مالی بوده و میلیاردها دالر 
از طریق این فعالیت ها کسب کرده است. به همین دلیل 
ــت اول است. عاوه بر  نیز دارای اطاعات تجربی دس
اینکه خود فارغ التحصیل دانشگاه اقتصاد لندن بوده و از 
مبانی نظری اقتصاد نیز بهره برده است. در این کتاب که 
ــح دالیل بحران جدید از دیدگاه یک فعال  برای توضی
بازارهای مالی نوشته شده است، او استدالل می کند که 
بحران مالی اخیر مربوط به ترکیدن یک ابر حباب مالی 
است که حدود 25 سال پیش آغاز شد، زمانی که ناظران 
بازارهای پولی و مالی، شرایط بسط حجم اعتبار و حجم 
پول را فراهم ساختند. از نظر او دیدمان متعارف، یعنی 
این برداشت که بازارهای مالی به سمت تعادل حرکت 
ــتباه و هم گمراه کننده بوده است. این  می کنند، هم اش
ــوان »فرض  ــان در منابع علمی اقتصاد تحت عن دیدم
بازارهای کارآمد« مطرح می شد. بسیاری از تصمیم ها، 
ــورد بازارهای مالی  ــت گذاری ها و نظارت در م سیاس
نیز براساس این برداشت شکل گرفته است. بخشی از 
مشکل این است که سیستم مالی بین المللی نیز براساس 
همین برداشت بازارهای کارآمد شکل گرفته و سازمان 
ــوروس استدالل می کند، این ایده ای که  یافته است. س
ــط بعضی بانکداران مرکزی مطرح شد که ناظران  توس
و دستگاه های نظارتی انسان هستند و اشتباه می کنند و 
در نتیجه دخالت آنها در بازارها آشفتگی بیشتری ایجاد 
ــپن رئیس  ــط گرین اس می کند و موضعی بود که توس
بانک مرکزی امریکا نیز مورد حمایت قرار گرفت، یک 
موضع گیری معیوب است. سوروس می گوید: »این ایده 
ــان هستند و اشتباه می کنند  غلطی بود، زیرا ناظران انس
ــاس تصمیم انسان ها عمل می کنند  و بازارها نیز براس
و محکوم به اشتباه هستند. در حقیقت بازارها همیشه 
ــتند و جستجوی بازارها برای  به دنبال واقعیت ها هس
واقعیت پایان ناپذیر است، لیکن واقعیت همیشه کامًا 
خود را نشان نمی دهد.« سوروس در کتاب خود نظریه 
جدیدی را مطرح می کند تحت  عنوان »نظریه انعکاسی 
بودن بازارهای مالی«. او می گوید که اطاعات موجود در 
اختیار فعاالن بازارهای مالی هرگز کامل نیست و مردم 
براساس ذهنیت خود و نه واقعیت ها تصمیم می گیرند. از 
سوی دیگر این ذهنیت ها نیز بر شرایط واقعی یا متغیرهای 
مبنایی بازارها تأثیر می گذارند. برای مثال تصور افزایش 
یک فعالیت یا بهبود شرایط اقتصادی در یک بازار، قیمت 
سهام شرکت ها را افزایش می دهد و افراد جدیدی را به 
ــهام ترغیب می کند. افزایش قیمت که ابتدا به  خرید س
صورت ذهنیت عده ای انجام شده، ممکن است سبب 
شود که سرمایه گذاری واقعی در آن رشته افزایش یابد. 
افزایش سرمایه گذاری در یک رشته ممکن است عرضه 
منابع را در رشته دیگری از فعالیت کم کند و در نتیجه 
تصور فعاالن بازار مالی را در این جهت سوق دهد که 
آن رشته با مشکل روبه رو است و قیمت سهام آن زمینه 
ــی بودن سوروس به این  را کاهش دهد. نظریه انعکاس
نکته می پردازد که ذهنیت ها و واقعیت ها گاه هم سو و 
گاه در خاف جهت یکدیگر کار می کنند و آثار یکدیگر 
ــدید می کنند و به همین دلیل نیز به صورت ادوار  را تش
رونق و رکود خود را نشان می دهند. او استدالل می کند 
ــای آماری نمی تواند مبنای پیش بینی کارکرد  که الگو ه
بازارهای مالی باشد. زیرا اطاعات مورد استفاده ناشی 
از همان کنش های انعکاسی بوده و در نتیجه الگوهای 
آماری بازارهای مالی نیز از همین ضعف رنج می برند. او 
به درستی استدالل می کند که بازارهای مالی را نمی توان 
براساس تجزیه و تحلیل اطاعات مبانی بازار شناخت و 
تحلیل کرد. براساس همین استدالل نیز پیشنهاد او برای 
حل مشکل بازارهای مالی این است که  باید دستگاه های 
نظارتی تقویت شوند و دامنه کار آنها گسترش یابد. او در 
کتاب خود و مصاحبه های بعدی در رسانه های گروهی از 
اینکه نظریه او مورد توجه محافل دانشگاهی قرار نگرفته 
ــتنتاج که شرایط  ابراز تعجب می کند. در مورد این اس
ــابقه ای که به ناگاه  جدید بازارهای مالی و بحران بی س
ظاهر شد، نیازمند نگاه جدید و همچنین نیازمند مفاهیم 
ــت تردیدی  و ابزارهای جدید برای درک رویدادها اس
نیست، لیکن نظریه سوروس نیز دارای ایرادهایی اساسی 
است. یک ایراد اساسی به استدالل او این است که اگر 
ــاهد  ــای مالی از تعادل برخوردار نبودند  باید ش بازاره
انفجار بازارهای مالی در جهت رونق فزاینده و همیشگی 
یا رکود فزاینده و همیشگی می بودیم. درحالی که واقعیت 
این است که گرچه بازارهای مالی مانند بازارهای رقابتی 

برای کاال نیستند، لیکن عدم تعادل آنها در نوسان های 
بلندمدت تر تصحیح می شود. وجود بحران ها نیز خود 
دال بر تصحیح در دور شدن از تعادل است. لیکن این 
ــی از تعادل های بلندمدت  تصحیح های در جهت منف
ــای مالی، که بعداً مورد بحث قرار  به دلیل ذات بازاره
خواهد گرفت، با نوسان و جست و خیزهای فاحش و 

رعب انگیز انجام می شود.
نکته دوم اینکه این واقعیت که بازارهای مالی حداقل 
در سطح سهام منفرد قابل پیش بینی نیستند، مورد توجه 
ــت و خود یکی از نتایج حاصل از  اقتصاددانان بوده اس
نظریه بازارهای کارآمد است. زیرا اگر اطاعاتی وجود 
داشت که می توانست مورد استفاده عده ای قرار گیرد، 
به دلیل انتشار سریع این اطاعات در اختیار همه قرار 

می گرفت و در نتیجه بی ارزش می شد.
ایراد دیگر در مورد پیشنهاد او در مورد افزایش نقش 
نهادهای نظارتی قابل طرح است. این بخش از نظریه او 
دارای ایراد است، زیرا در بحران اخیر مانند بحران های 
قبلی نیز یک نهاد نظارتی، یعنی بانک مرکزی، خود از 
عوامل ایجاد بحران تلقی می شود و بدون تعمق در ابعاد 
بحث و ارائه پیشنهادهای دقیق نمی توان تضمین کرد 
که نهادهای جدیدتر یا نقش های جدید برای نهادهای 
قدیم نیز می تواند اثر بهتری به بار آورد. در همین زمینه 
تحلیل ارائه شده توسط رابرت شیلر ابعاد جدیدتری از 
مسأله را باز شکافته و دست کم به دلیل سابقه دانشگاهی 
او مبانی نظری مستحکم تری را ارائه کرده است. رابرت 
شیلر در کتاب جدید خود تحت عنوان »راه حل بحران 
وام های رهنی فرو کیفیت: چگونه بحران مالی اتفاق افتاد 
و در مورد آن چه باید کرد؟« به تشریح دالیل بحران و 
ــنهادهایی برای مقابله با آن می پردازد. عبارت  ارائه پیش
ــی غیرمنطقی10« اصطاحی است که شیلر  »سرخوش
ــهام و مسکن در سال های  در زمان اوج گیری قیمت س
دهه 1990 مطرح کرد و پس از آن برای توضیح شرایط 
روانی منتج به بحران مالی موجود اصطاح رایجی شد. 
ــبب می شود مردم با  ــرایط روان شناختی که س این ش
ــاهده افزایش کم و بیش پایدار در قیمت دارایی ها  مش
ــا بپیوندند و  ــازار این دارایی ه ــورت رمه وار به ب  به ص
تصور کنند قیمت ها قرار است مرتب افزایش یابد و آنها 
از این محل عوایدی کسب کنند را به سرخوشی جمعی، 
شبیه شرکت در یک مسابقه یا موقعیت امیدوار کننده دیگر 
تشبیه می کند. طبعاً دلیل غیرمنطقی بودن این شرایط نیز 
این واقعیت است که چنین افزایش های مداوم، که بخشی 
از محرکه آن از ورود رمه وار سرمایه گذاران جدید به این 
عرصه ها ناشی می شود، غیرقابل دوام است. اثر رمه ای 
نیز، در بازارهای مالی اثر شناخته شده ای است. یعنی در 
شرایطی که افزایش قیمت دارایی ها تا مدتی ادامه یابد 
به نحوی که سایر سرمایه گذاران نیز نسبت به آن مطلع 
شوند، تعداد فزاینده ای به این بازارها سرازیر می شوند و 
قیمت را برای قبلی ها افزایش داده و تصور کسب عایدی 
را ایجاد می کنند. او نشان داد که چگونه حباب های مالی 
ــد، خود به بسط بی رویه اعتبار  که به این نحو ایجاد ش
ــد و بحران ورشکستگی های موجود را ایجاد  منجر ش
کرد. تمثیلی که شیلر به کار می برد شرایط بازارهای مالی 
را بهتر از نظریه سوروس تبیین می کند. او شرایط ظهور 
بحران را به انعکاس صدای بلندگو در میکروفون در یک 
ــالن سخنرانی تشبیه می کند که خود را تشدید کرده  س
ــخراش تبدیل می شود. سازوکارهای  و به صوتی گوش
ــد و عادت های رفتاری  ــای مالی همراه با قواع بازاره
خاص فعاالن بازار، شبیه چنین اثری را در بازارهای مالی 
به همراه دارد. پیشنهاد شیلر برای حل مشکل، که بخش 
درخور توجهی از کتاب او را در بر می گیرد، این است که 
ترتیب های نهادی و سازوکارهای جدیدی  باید طراحی 
ــورهای غربی را در مرحله موجود  ــود تا بتوان کش ش
ــی از تحوالت  ــد و پیچیدگی تصاعدی که ناش از رش
ــت، سازماندهی و اداره کنند. برای  اقتصادی و فنی اس
مثال به این نکته توجه دارد که ابزارها و روابط مالی مانند 
ــکن )برای مثال با بهره  انواع ترتیب های وام رهنی مس
ثابت یا متغیر و شرایط فروش قراردادها در بازار ثانویه یا 
شرایط ضبط وثیقه وام و مانند آن( و ترتیب های بیمه ای 
پیچیده )مانند بیمه کردن وام توسط بانک که پرداخت 
هزینه آن با مشتری است و در صورت پرداخت نشدن 
قسط، این بانک است که از مزایای بیمه استفاده می کند(، 
ــم درآمد غیر قابل درک  برای افراد غیرمتخصص و ک
است و آنها را قربانی مهارت های حقوقی و تخصصی 
ــه، این گروه های اجتماعی از  بانک ها می کند. در نتیج
ــتند. بی گمان آسیب  ــایر گروه ها آسیب پذیرتر هس س
گسترده به این قشرها نیز شانس عدم پرداخت گسترده 
وام ها را افزایش داده و به تشدید بحران کمک می کند. 
ترتیب نهادی پیشنهادی برای این شرایط نیز می تواند 
ایجاد مؤسسه ای باشد که به افراد کم سواد یا کم درآمد 
کمک تخصصی ارائه کند یا فرم های قراردادها را به طور 
قانونی به نحو روشن و قابل درک طراحی و استاندارد 
کند. او استدالل می کند که پرداخت دولتی برای کمک 
به آسیب های بحران الزم است، لیکن این پرداخت ها به 
جای اینکه به بانک ها و شرکت های بزرگ انجام شود 
بهتر است به الیه های پایین اجتماعی آسیب دیده انجام 
ــود. برای عملی شدن این کار نیز نباید قاعده بازی را  ش
ــوض کرد. یعنی منتظر ماند تا بحران  در حین بازی ع
ــود و آن گاه به فکر افتاد که به خانوارها برای  ایجاد ش
ــط بانک کمک  جلوگیری از ضبط خانه های آنها توس
ــرایط کمک، از ابتدا  ــود، بلکه ضروری است این ش ش

ــود. به این معنا که قوانینی تدارک  در قراردادها درج ش
دیده شود که تکلیف کند اگر بحران مالی وسیع، طبق 
تعریف از قبل تعیین شده ظاهر شد، دولت هزینه بخشی 
ــای الیه های پایین و میانی اجتماع را بپردازد. یا  از وام ه
ترتیب های بیمه ای مربوط به حفظ سهم مالک از قیمت 
ملک رهنی طراحی شده و به اجرا درآید. یا ترتیب های 
قانونی برای وام های رهنی دارای اقساط متکی به درآمد 
وام گیرنده تدارک دیده شود. این نمونه ای از پیشنهادهای 
شیلر هستند که اجرای آنها نیازمند ترتیب های قانونی و 
سازمانی جدید است. بی گمان اجرای این پیشنهادها نیز 
هزینه های بودجه ای در بر دارد و تدارک آن نیز چالش 

بزرگی را فرا روی سیاستمداران قرار می دهد.
اکرالف و شیلر در کتاب دیگری تحت عنوان »روحیه 
حیوانی: چگونه روانشناسی انسان اقتصاد را به حرکت 
در می آورد« به تشریح اینکه چگونه روحیات انسانی به 
ظهور آن سرخوشی غیرمنطقی منجر می شود، می پردازند 
و این مطلب را تشریح می کنند. اصطاح روحیه حیوانی 
ده ها سال پیش به وسیله کینز مطرح شد و هدف او ارائه 
این مطلب بود که تصمیم های اقتصادی همیشه براساس 
ــبه های منطقی انجام نمی شود، بلکه بیم و امید،  محاس
ــای آنی دوام و بقاء  طمع و زیاده طلبی و تمام انگیزه ه

می تواند محرک رفتارهای اقتصادی باشد.
3- سیاست های نادرست و نتایج غافلگیر کننده

ــه در مورد کارکردهای بازارهای مالی گفته  از آنچ
می شود می توان استنتاج کرد که سیاست های پولی یک 
بخش از مشکل را تشکیل می دهد. یعنی حتی اثر رمه ای 
ــت بند پولی که  در بازارهای مالی بدون وجود یک پش
بسط قدرت خرید را تضمین کند، عملی نبوده یا با دوام 
نیست. برای بررسی این ادعا به تجربه بحران اخیر که 
از امریکا شروع شد توجه می کنیم. اختاف بین روند 
حجم پول و نقدینگی نشان دهنده رشد حجم شبه پول 
در سیستم بانکی امریکا است که امکان توسعه اعتبارات 
ــان شدید  ــاخت. نوس ــکن را فراهم س بلندمدت مس
ــال های اخیر و  در حجم نقدینگی، به  خصوص در س
نشان می دهد که سیاست های پولی به دالیل مختلف از 
روند های تاریخی خود خارج شده و تحت شرایطی قرار 
ــته که نه فقط رشد نقدینگی را فراهم آورده، بلکه  داش
این رشد را به شیوه ای غیر با ثبات عملی ساخته است. 
ایجاد زمینه برای بسط حجم نقدینگی در اقتصاد امریکا 
که با افزایش ذخایر سیستم بانکی )یکی از اجزای پایه 
پولی( و همراه با مقررات زدایی از سیستم پولی و مالی 
ــدید نقدینگی را فراهم آورد. بخشی از  امکان بسط ش
ذخایر سیستم بانکی نیز از طریق فروش اوراق بهادار به 
بانک های مرکزی و شرکت های کشورهای دارای مازاد 
ارزی مانند، چین و ژاپن فراهم آمد که مربوط به بخشی 
ــت. استقراض برای  از ابعاد بین المللی بحران اخیر اس
تأمین ذخایر سیستم بانکی تا سال 1998حجم کوچکی 
از ذخایر سیستم بانکی امریکا را تشکیل می داده است. 
ــال 2008 کاهنده بوده  روند ذخایر غیر وام از ابتدای س
ــت و این امر دال بر بسط عرضه وام از سوی بانک  اس
ــتم  ــزی برای جبران بحران کمبود ذخیره در سیس مرک

بانکی امریکا بوده است. 
ــه افزایش نقدینگی در اقتصاد  می توان دریافت ک
امریکا نیز منجر به افزایش فشارهای تورمی شده است. 
ــارها بر  لیکن از طریق واردات کاال از انعکاس این فش
قیمت های خرده فروشی جلوگیری شد. واردات فراوان 
خارجی نیز نه از طریق صادرات، بلکه از طریق فروش 
اوراق بهادار به کشورهای دارای مازاد ارزی تأمین شد. 
با توجه به رشد نیافتن قیمت کاالها، نقدینگی ایجاد شده 
به بازار دارایی ها سرایت کرده است و قیمت دارایی ها را 
باال برد. این حرکت در دهه 1990 ابتدا در بازار سهام و 

پس از آن در بازار مسکن خود را نشان داد.
ــود  ــرایط وج ــی در ش ــت های پول 4- سیاس

دارایی های مالی جدید و پیچیدگی بازارها
آنچه که در بحران جدید به پیچیدگی شرایط اضافه 
ــت که  ــرد وجود ابزارهای مالی جدید و پیچیده اس ک
تحت عنوان عمومی مشتقات نامیده می شوند )قرارداد 
معامات پیشانه، معامات سلف، شقوق اختیار معامله و 
سوآپ(. به صورت فزاینده ای این مشتقات با استفاده از 
روش های ریاضی و آماری پیچیده برمبنای قراردادهای 
مربوط بین شرکت ها یا دارایی های قراردادی یا واقعی 
ایجاد می شده و مورد معامله قرار می گرفته است. چنانکه 
ــیله فعاالن عمده بازارهای مالی نیز تصریح  بعداً به وس
ــت که عمًا  ــد، ویژگی این نوع ابزارها این بوده اس ش
ــیاری از خریداران و فروشندگان آنها از کم و کیف  بس
ــر در نمی آورده اند.  آنها بی خبر بوده و اصوالً از آنها س
گسترش استفاده از این ابزارها در ابعادی انجام شد که 
ــبت به کار برد آنها  حتی پیش از بروز بحران اخیر نس
به وسیله صاحب نظران مالی اخطارهایی مطرح شد. در 
سال 1997 یک بانکدار نیویورک به نام فلیکس روهاتین 
در مطلبی نوشت که این فارغ التحصیان ام. بی. ای بیست 
و شش ساله با کامپیوتر بمب های هیدروژنی مالی ایجاد 
می کنند. این عنوان بعداً نیز توسط سایر صاحب نظران و 

فعاالن بازارهای مالی به کار رفت.
از جمله سوروس نیز در کتاب دیدمان جدید درباره 
ــامی  بازارهای مالی به این ابزارهای مالی که به آنها اس
ــیع  ــاره می کند که در حجم های وس جذاب داده اند اش
معامله می شدند و توسط شرکت های سنجش اعتبار نیز 
به آنها درجه A داده می شد و بعد از چند ماه قیمت آنها 

به یک دهم قیمت اولیه کاهش یافت.
سیاست های پولی انبساطی از طریق سازوکارهای 
ــرکت های  ــی بانک ها و ش ــول، مقررات زدای ــق پ خل
ــط اعتبار ارزان و راحت،  سرمایه گذاری و ترغیب بس
ــراردادی اثر این  ــواع دارایی های ق ــاد ان ــراه با ایج هم
ــت ها را با یک ضریب فزاینده بر اقتصاد تحمیل  سیاس
ــت.  ــرایت داده اس ــرده و به تمام زوایای اقتصاد س ک
ــود حدود 2  تریلیون دالر وام  به نحوی که برآورد می ش
معوقه مسکن در بازارهای جهانی، حدود 20 تریلیون 
دالر وام های معوقه در سایر زمینه ها را سبب شد. بنابراین 
سیاست های پولی و اعتباری نسنجیده، همراه با نحوه 
اجرای آن شامل عدم اعمال نظارت، وجود کژمنشی و 
ــدن بازار سرمایه و نبود  بی توجهی به آن، بین المللی ش
سازوکارهای مناسب، وجود دارایی های پیچیده و خلق 
ــخص  دارایی های کاغذی در حجم نجومی، بدون مش
بودن مبانی ارزش آنها... همراه با تأثیر عوامل رفتاری به 
نحوی که شیلر و اکرالف تبیین کرده اند، بازارهای مالی و 

سپس کل اقتصاد جهانی را دچار بحران کرد.

 افـــزایش سه برابری سهم بخش خصوصی 
در واگذاری های سال 88

ــازمان خصوصی سازی از افزایش سه برابری سهم بخش خصوصی  معاون امور حقوقی و واگذاری س
در واگذاری های سال 88 خبر داد.

ــای دیگر واگذاری از جمله  ــازی با به کارگیری روش ه ــازمان خصوصی س مهدی عقدایی،  افزود: س
ــتاب بیشتری می بخشد. وی ادامه داد: به طور  ــرط تملیک و پیمان مدیریتی به این روند ش اجاره به ش
کلی در سال گذشته 107 شرکت در فرآیند واگذاری قرار گرفت که از این تعداد 70 شرکت به ارزش 
ــه بخش عمومی غیردولتی بابت رد  ــرکت ب ــزار و 79 میلیارد ریال به بخش خصوصی و 43 ش 102 ه
دیون به ارزش 60 هزار و 500 میلیارد ریال واگذار شده است. وی در خصوص مطالبات این سازمان 
ــته نیز، گفت:  120 هزار میلیارد ریال سهم واگذار شده که از این میزان نهادهای خریدار  ــال گذش در س

500 میلیارد تومان به این سازمان بدهکارند که البته در حال پرداخت آن هستند.
ــرکت در گروه دو  ــروه یک و 255 ش ــرکت در گ ــازی گفت: 489 ش ــازمان خصوصی س ــاون س  مع
ــرکت قابل  ــهم آنها در اختیار دولت باقی می ماند،  752 ش ــرکت که 20 درصد س ــت ش به همراه هش
ــرکت  ــوند، از این تعداد 489 ش ــال 93 واگذار ش ــکیل می دهند که باید تا پایان س ــذاری را تش واگ
ــوند. وی به  ــاری قیمت گذاری و عرضه ش ــال ج ــرکت گروه دو باید تا پایان س ــروه یک و 35 ش گ
ــرکت آلومینیای ایران،  فوالد آذربایجان،  ــاره کرد و گفت:  مقرر شده چهار ش عرضه های فرابورس اش
ــتند امسال از طریق فرابورس عرضه  ــرکت ایران ایرتور که با زیان مواجه هس ــنگین ایران و ش   دیزل س

شوند. 

شیخ االسامی : 
سند ملی توسعه اشتغال تدوین شد

ــند ملی  وزیر کار و امور اجتماعی از تنظیم و تهیه س
توسعه اشتغال کشور خبر داد.

ــران،  ــادی ای ــزاری اقتصـ ــزارش خبرگــ ــه گــ  ب
ــامی با بیان این مطلب افزود:  ــیخ االس عبدالرضا ش
ــتانی بر دوش  ــند در بخش اس ــه و تنظیم این س تهی
ــت  ــی استانهاس ــور اجتماع ــران کل کار و ام مدی
ــاد کنیم  ــه ای محکم ایج ــم پای ــم بتوانی و امیدواری
ــای آن انجام  ــتغال را بر مبن ــذاری اش ــرمایه گ تا س
ــال گذشته  ــی س دهیم. وی با توجه به فضای سیاس
ــور تحمیل  ــکاتی که از داخل و خارج برکش و مش
ــت پیش روی  ــال در جه ــده بود نامگذاری امس ش
ــب  ــیار متناس ــمت کاری جدی و عالمانه بس به س

ــت و کار مضاعف به کار  ــق جدی هم ــی گفت: الزمه تحق ــر کار و امور اجتماع ــا بود. وزی ــه ج و ب
ــرای این منظور  ــت که ب ــمندانه اس ــزی و مدیریت عالمانه و هوش ــت، برنامه ری ــر، درای ــتن تدبی بس
ــل آن را پیش  ــوکل، همدلی و توس ــه کار گیریم و با وحدت، ت ــود را ب ــه انرژی و توان خ ــد هم  بای

ببریم.
شیخ االسامی با اشاره به زمان تعیین نرخ کار سال 89 اظهار داشت: همدلی که در بین کارگر و کارفرما 
و دیگر نهادهای مربوطه ایجاد شده است نگذاشت کمترین اثری از نارضایتی ایجاد کرده و هیچ گروه 
ــواری پیدا کند. وی با بیان اینکه ما به مردم اعتماد داریم  ــت فضایی برای موج س ــی نیز نتوانس سیاس
ــتفاده  ــرکاء اجتماعی خود در جهت تأمین مصالح خود مردم و انقاب اس ــت: باید از ظرفیتهای ش گف
ــت. وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: تحقق این سند  ــتفاده از آنها نوعی بی تدبیر اس کنیم و عدم اس
ــرمایه گذاران و...  ــت تا تکیه گاهی هم برای مردم، مدیران، س نیازمند تاش و همت همه مدیران اس
ــامی مدیریت مشارکتی را یکی از پایه های وزارت کار و امور و اجتماعی دانست و  ــود. شیخ االس ش
ــند، بلکه آنها نیز پیشنهادات  ــت که تنها اجرا کننده دستورات وزارتخانه نباش ــتانی خواس از مدیران اس
ــران در ارزیابی های آنها لحاظ  ــارکت مدی ــه مدیران وزارتخانه ارائه دهند و این مش ــان را ب  و نظراتش

شود.
 

 تعيين جـــریمه برای اخاللگــران 
در رقابت هــای اقتصادی

ــن نامه های  ــروه تصویب آیی ــو کارگ ــران عض وزی
ــون برنامه  ــوادی از قان ــه قانون اصاح م ــوط ب مرب
ــعه، آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی  چهارم توس
متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی را 
ــوی معاون اول  تصویب کردند؛ این آیین نامه از س
ــت. در صورت نقض ممنوعیت های  اباغ شده اس
ــوادی از قانون  ــون اصاح م ــاده 45 قان موضوع م
ــت های کلی  ــعه و اجرای سیاس برنامه چهارم توس
ــا مرتکبان به  ــب ی ــی مرتک ــل 44 قانون اساس اص
ــده باحکم  ــاده 61 قانون یاد ش ــد 12 م ــب بن موج
ــورای رقابت و با توجه به عمل ارتکابی و میزان  ش
ــدی از ده میلیون ریال تا یک  ــر آن به جریمه نق تأثی
ــون برنامه چهارم  ــاده 45 قانون اصاح موادی از قان ــاس م ــد. بر اس ــارد ریال محکوم خواهند ش میلی
ــه در امور داخلی و  ــه، قیمت گذاری تبعیض آمیز، مداخل ــتنکاف از معامل ــعه، اعمال احتکار و اس توس
ــلط، محدود کردن قیمت  ــتفاده از وضعیت اقتصادی مس ــوء اس ــرکت رقیب، س یا معامات بنگاه یا ش
ــخاص، تبعیض در شرایط  ــتفاده از اطاعات و موقعیت اش ــوء اس ــب غیرمجاز، س فروش مجدد، کس
ــارات گمراه کننده و فروش یا  ــتاندارد، اظه ــه، قیمت گذاری تهاجمی،  عرضه کاال یا دمت غیراس معامل
ــه اعمال فوق بر  ــت و مرتکبین ب ــود، ممنوع اس ــر به اخال در رقابت می  ش ــاری که منج ــد اجب خری
ــال به صورت نقدی جریمه  ــوق از 10 میلیون ریال تا یک میلیارد ری ــد 12 ماده 61 قانون ف ــاس بن  اس

می شوند. 
ــت. بر این اساس  ــورای رقابت اس ــاس این آیین نامه، احراز جنبه ضد رقابتی عمل ارتکابی با ش بر اس
ــر اهمیت کمی و کیفی عمل منجر به اخال در رقابت میزان  ــزان جرایم نقدی بر مبنای عواملی نظی می
ــان و مکان ارتکاب طول مدت  ــازار در کوتاه مدت و بلند مدت تعدد و تکرار زم ــی آن بر ب ــر منف تأثی
ــد. همچنین در  ارتکاب عمل ضد رقابتی و مبادرت به آن به صورت فردی یا جمعی تعیین خواهد ش
ــرات عمل مطابق ماده 2 مجازات  ــورای رقابت برای هر یک از اث ــورت تعدد آثار عمل ارتکابی ش ص
ــوی معاون اول برای اجرا  ــه وضع می کند. این تصویب نامه پس از تأیید رئیس جمهور از س جداگان

اباغ شده است.   
 

تالش های وزارت اقتصاد برای ایجاد ارتباط ميان 
بانک ها و كانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری

ــادی و دارایی از آغاز تاش های وزارت  ــرکت های دولتی وزارت امور اقتص معاون بانک،  بیمه و ش
ــرمایه گذاری بانکی خبر داد.  ــاوران اعتباری و س اقتصاد برای ایجاد ارتباط میان بانک ها و کانون مش
ــیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری،  ــنی در گفتگو با ایرنا، در خصوص تأس اصغر ابوالحس
ــت و به همین دلیل نمی توان در خصوص عملکرد آن هم  ــیس اس ــت:  این کانون تازه تأس اظهار داش
ــور و این کانون  ــده تا ارتباط میان بانک های کش اکنون اظهارنظر کرد. وی ادامه داد: تصمیم گرفته ش
برقرار شود تا در پایان نیمه اول امسال میزان فعالیت ها و عملکرد آن نیز ارتقا یابد. ابوالحسنی تصریح 
ــی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری امکانات خود را به بانک های  ــت در همایش کرد: قرار اس
کشور معرفی کنند. وی افزود:  هرچند  بانک ها از وجود این کانون باخبر هستند اما باید اعتمادشان را 

نسبت به این کانون و فعالیت های آن جلب کرد.
ــیس شده و  ــرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: این کانون تازه تأس  معاون بانک،  بیمه و ش
ــتگاه ها و بانک ها شناسایی کاملی از آن ندارند. وی گفت: هرچند این کانون براساس قانون  هنوز دس
تأسیس شده اما بانک ها براساس اصل 44 قانون اساسی اجباری در استفاده از آن ندارند و واحدهای 
ــرکت  ــنی افزود: ش ــدن می توانند از آن بهره بگیرند. ابوالحس اقتصادی در صورت اطمینان از منتفع ش
ــت و بانک ها در صورت تمایل از آن بهره مند  ــاماندهی مطالبات معوق نیز همین وضعیت را داراس س
ــود تا  ــوند. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اما برای حمایت از این کانون ها و نهادها تاش می ش می ش

ارتباطات برقرار شود تا بانک ها به آنها اعتماد کنند. 
وی اظهار داشت: اگر بانک ها استفاده و نیز خوب عمل کنند نقش مهمی در کاهش مطالبات معوق خواهند 
داشت. گفتنی است، چندی پیش کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، آمادگی خود را به منظور 
 تبادل نظر و ارائه هرگونه خدمات در زمینه مشاوره، به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 

اعام کرد. 



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1389 / 4 جمادی الثانی 1431                6Tuesday 18 May 2010

جوان و خانواده

    مریم عطاریان  
ــترک،  ــای زندگی مش ــی از آفت ه یک
ــوءظن و بدگمانی زن و شوهر نسبت به  س
ــوءظن مانند طوفان تکان  یکدیگر است. س
ــتوار زندگی را  ــتون های اس ــده ای، س دهن
ــت نوعی بیماری  ــزل می کند. این صف متزل
ــود و گاه تا جایی پیش  روحی تلقی می ش
ــه امنیت افراد خانواده را در افکار  می رود ک
ــد که در  ــرد. هر چن ــر از بین می ب یکدیگ
ــر مواقع افراد بدبین برای توجیه کارهای  اکث
خود عنوان می کنند که شدت عاقه آنها به 
ــت، اما نه  ــان باعث این رفتارها اس همسرش
ــق و صمیمیتی  تنها این نوع واکنش ها، عش
به همراه ندارد، بلکه به مرور باعث بیزاری و 
حتی نفرت همسر می شود. خانواده هایی که 
با این مسأله دست به گریبان هستند، معموالً 
ــردی با هم دارند و از زندگی لذت  روابط س

نمی برند.
ــان را با  ــرا برخی افراد زندگی ش چ

بدبینی می گذرانند؟
بدبینی، تفسیر غلط از رفتار دیگران است. 
یعنی فرد احساس می کند چیزی که می بیند 
ــت صحنه وجود دارد  با آن چیزی که در پش
ــان بدی می کند، اما  تفاوت دارد. گاهی انس
اگر درونش خوبی باشد این اقدام، به عنوان 
بدبینی تلقی نمی شود. در واقع، به خوبی ای 
ــود بدبینی می گوییم. البته  ــیر ش که بد تفس
ــدید  گاهی برخی دیگر از عوامل باعث تش
ــراد به خصوص در مردان  این حاالت در اف
ــان دهنده این  ــود. آخرین آمارها نش می ش
است که مردان تقریباً دو برابر زنان دچار این 
اختال می شوند. همچنین برخی از عوامل 
جانبی باعث شدت یافتن این اختال در افراد 

می شود. این عوامل عبارتند از:
بی بند و باری ها

ــوهر  ــد که زن و ش گاهی به نظر می رس
ــدهای  ــرتها و آمد و ش در برخوردها، معاش
ــای الزم را انجام نمی دهند.  ــود مراقبت ه خ
ــان، اظهارنظرها، خنده ها، حفظ و  سخنان ش
حراست شان از خود به گونه ای است که در 
نظر دیگران بی بند و بار جلوه می کنند. ظاهراً 
ممکن است انتقادی از هم نداشته باشند ولی 
در درون خود، نسبت به هم کینه ای پیدا کرده 

و روزی آن را بروز خواهند داد.
تعصبات غیر منطقی و حسادتها

ــوءظن ها شدت تعصب  گاهی منشأ س
ــادت افراطی از طرف دیگر  از یکسو و حس
است. البته این دو مسأله، خود پدید آمده از 
این امر هستند که طرفین از واقعیات یکدیگر 
ــتند و هر کدام دیگری را خارج از  دور هس
معرکه احساس کرده و دائماً طرف مقابل را 
توبیخ می کند، به این تصور که درصدد ایجاد 
اختال در حیات خانوادگی و ایجاد رنجش 

برای حیات دیگری است.
مخفی کاریها

گاهی سوء ظن ها به خاطر احساس وجود 
مخفی کاریهایی است که زن و شوهر کم یا 
ــراغ دارند. رفتار  بیش در کار و برنامه هم س
ــر دارند که از نظرها  ــی را از هم خب و حاالت
ــکوک است. این امر  پنهان و در مواردی مش
تا روزی که از دید هم مخفی است مسأله ای 
نیست، ولی هنگامی که از آن اطاع پیدا کنند، 
ــاس شده و سعی خواهند  نسبت به آن حس

داشت از آن سر درآورند.
بیماری ها

ــت که به  ــور بیماری های روانی اس منظ
ــان می دهد.  صورتهای گوناگون خود را نش
ــی است  ــی از وسواس این بدبینی گاهی ناش
ــوهر را به سوی این افکار سوق  که زن یا ش
ــی از خواب و  می دهد. زمانی این امر، ناش
ــت که  ــکاتی اس ــال و برای فرار از مش خی
ــرده و او را  ــم فش روح و روان او را دره
گرفتار کرده است. همچنین نازپروردگی ها، 
بی حوصلگی ها، ضعف های عصبی و از این 
قبیل خود سبب ماجراجویی ها و بدگمانی ها 

است که جز تلخی نتیجه ای ندارد.
تحریک ها

زمانی سوءنظرها و بدگمانی ها به علت 
تحریکاتی است که از سوی دشمنان دوست 
ــی مزاحمتهای تلفنی  ــا، اطرافیان و یا حت نم
ــفانه در اجتماعات  ــد می آید. متأس و... پدی
کم یا بیش افرادی وجود دارند که نسبت به 
آسایش و راحتی دیگران حسادت ورزیده و 
می کوشند نظام زندگی آنها را برهم زنند. در 
نتیجه به تحریکات و ایجاد آشفتگی پرداخته 
ــن را تیره و تار می کنند. اگر  و روزگار زوجی
زن و شوهر در این مسأله اندکی هشیار باشند 
چنین توطئه ای را ریشه کن کرده و با آرامش 

به ادامه زندگی خواهند پرداخت.
آیا بدبینی درمان هم دارد؟

فراموش نکنید وقتی زن یا مرد می داند 
که همسرش قبل از ازدواج با اشخاص دیگر 
رابطه داشته، می تواند برای او شک برانگیز 
باشد. برای اینکه دچار سوءظن نشویم باید 
ــت را مبنای رابطه قرار دهیم حتی اگر  صداق
ــیاری از مواقع پیام این  ــه ضرر ما باشد.بس ب
سوءظن ها از طرف همسر این است که بیشتر 
ــتری برای من  ــن توجه کن، وقت بیش به م
بگذار. افزایش صمیمیت در رابطه زناشویی 
و احترام متقابل می تواند تأثیر زیادی در این 

رابطه داشته باشد.
ــایی هیجان ها مانند خشم، ترس،  شناس
ــت، غم طرف مقابل و رعایت کردن  عصبانی
آنها، دستیابی به یک درک و تفاهم دو جانبه، 
افزایش سواد عاطفی یعنی مبادله احساسات، 
ــتری با هم  ــات مثبت، زمان بیش گفتن کلم
ــتر، همه و  ــودن، ابراز عاقه و مراقبت بیش ب
ــران تأثیرگذار  همه می تواند در روابط همس

باشد.
ــما  ــا چنانچه این راه حل ها برای ش ام
سودمند نبود باید از متخصص کمک بگیرید. 
ــه بدبینی در درجه اول نیازمند  افراد مبتا ب
دارو درمانی هستند. خانواده ها می توانند فرد 
بدبین را، نه به عنوان بدبینی، بلکه می توانند 
ــد: »تازگی ها قدری  ــان بگوین ــه همسرش ب
ــم فکرت  ــاس می کن ــدی، احس عصبی ش
ــده«. او را به مطب روانپزشک  ــغول ش مش
ــن افرادی می گویند: جامعه  ببرند. زیرا چنی
بد است یا نگران همسرم هستم و خودشان 

را بیمار نمی دانند.
ــی  ــار دارو درمان ــو در کن ــر س از دیگ
ــات روان درمانی و مراجعه  ــت خدم دریاف
ــرد بدبین و هم به  ــناس، هم به ف به روانش
ــود، چرا که  ــا توصیه می ش ــران آنه همس
ــته از افراد هم نیازدارند  ــران این دس همس

نحوه برخورد با همسرشان را بیاموزند.

   مریم عطاریان
ــه تولد یک نوزاد  علیرغم اینکه همیش
جدید نوید دهنده فصل جدیدی از شادی 
ــت، اما از طرف  و طراوت در خانواده اس
ــی در  ــاد تغییرات اساس ــر باعث ایج دیگ
ــود. بعد از  ــبات زن و شوهر می ش مناس
تولد نوزاد جدید هر یک از والدین بخشی 
از وقت خود را به مراقبت از کودک متولد 

شده اختصاص می دهند. 
ــی از  ــوع ضمن آنکه بخش این موض
ــرف را صرف آماده  ــت مفید هر دو ط وق
ــه جدید خود به  ــدن برای ایفای وظیف ش
ــد، باعث بروز  ــدر و مادر می کن عنوان پ
ــر دوی آنها خواهد  ــراب هایی در ه اضط
شد. مهمترین اضطراب هایی که گریبانگیر 
ــود عبارتند  مرد به عنوان پدر نوزاد می ش

از:
آیا من پدر خوبی خواهم شد؟ چگونه 
ــرم  می توانم تمام وقت کار کنم، به همس
کمک کنم، با فرزندم باشم و در عین حال 
ــم؟ آیا  ــته باش برای خودم نیز فرصتی داش
ــت از خانواده ام به  ــم برای مراقب می توان
اندازه کافی پول در بیاورم؟ اگر شغلم را از 
دست بدهم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تمام 
ــیده  ــرم متوجه فرزند تازه رس توجه همس
ــدداً به وضعیت  ــت؛ آیا زندگی ما مج اس

عادی برمی گردد؟
ــوان مادر کودک  ــل، زن به عن در مقاب
ــل اضطراب های زیر  ــا آمده متحم به دنی

است:
آیا مادر خوبی خواهم بود؟ آیا دوباره 
ــی آورم؟  ــت م ــب اندامم را به دس تناس
ــدم را از خطرات احتمالی  می توانم فرزن
ــت کنم؟ آیا امکانی دارد که مجدداً  محافظ
ــی فردی خودم بپردازم )به خودم  به زندگ

برسم(؟
ــر زوجی  ــدن برای ه ــدر و مادر ش پ
ــادی آور  ــذت بخش و ش ــد ل ــک فراین ی
ــت. گاهی اوقات ساعت ها به مشاهده  اس
ــاهده  مش از  و  ــد  می پردازن ــان  نوزادش
ــک و ظریف او لذت  ــت های کوچ انگش

می برند. 
ــوزاد عامل  ــول کوچکی در ن هر تح
ــت:  ــتر والدین اس ــم و نزدیکی بیش تفاه

ــبی که در  لبخند اول، دندان اول، اولین ش
ــواب می روند و...  ــان به خ کنار فرزندش
بنابراین تمرین کردن برای ایفای نقش پدر 
ــا مادر در حقیقت نوعی مهارت برای در  ی
کنار هم بودن و یکی شدن است. به همراه 
ــرات خوش، پاره ای  این لذت ها و خاط
مشکات و سختی ها نیز به وجود خواهد 

آمد. 
ــکات، کمبود  ــی از مهمترین مش یک
خواب والدین است. خستگی شدید ناشی 
از این مسأله، می تواند به احساس بیماری، 
ــی و تند مزاجی  ــی و بداخاق بی حوصلگ
ختم شود. در این مرحله است که کوچک 
ــیار بزرگ  ــائل و عدم تفاهم، بس ترین مس

جلوه می کند. 
مهمترین مسائلی که می تواند به بروز 

دعوا ختم شود عبارتند از:
ــی: چنانچه به  ــف وضعیت مال تضعی
دلیل نگهداری از کودک )البته در مادران( 
ــوید، این  ــرک کار خود ش ــه ت ــور ب مجب

موضوع بغرنج تر خواهد شد.
ــردن زمان کافی برای  زمان: صرف ک
کودک نورسیده، همسر، رسیدگی کافی به 
امور شغلی و کارهای شخصی تان به یک 

چالش و دغدغه تبدیل خواهد شد. 
ــویی: به  ــبات زناش ــر در مناس تغیی
ــتر وقت والدین به  دلیل صرف شدن بیش
ــبت به قبل  مراقبت از نوزاد، دو طرف نس

از یکدیگر دورتر خواهند شد. 
ــن موضوع در اکثر زوج های جوان  ای

شایع است. 
ــأله باعث فاصله افتادن  گاه همین مس
ــده و حتی موجب  زیادی میان زوجین ش
ــه نیازها و  ــر ب ــا دیگ ــه آنه ــود ک می ش
ــته های یکدیگر کمتر توجه کرده و  خواس

از یکدیگر غافل شوند. 
ــاف چگونه می توان  حال با این اوص
ــد فرزند  ــوازات تول ــه به م ــرد ک کاری ک
ــئولیت های هر یک  جدید و افزایش مس
ــوهر از یکدیگر غافل  از زوجین، زن و ش
نشده و مانند گذشته اوقات و فرصت های 
ــت  الزم را صرف یکدیگر کنند؟ کافی اس

موارد زیر را رعایت کنید:
ــره: به جای  ــای روزم ــام کاره انج

ــام وظایف و  ــورد انج ــًا در م ــه دائم اینک
مسئولیت های محوله یکدیگر را سرزنش 
ــرده و یا مقصر بدانید، در انجام کارها با  ک

یکدیگر همکاری داشته باشید. 
ــائل و  یاد بگیرید که در برخورد با مس
ــردی و آرامش خود را  ــش ها، خونس چال
حفظ کنید و فراموش نکنید که این اوقات 
ــما به حال طبیعی  ــت و زندگی ش گذراس

خود برمی گردد. 
فرزند شما همیشه تا این حد کوچک و 
ناتوان و نیازمند به مراقبت دائم نمی ماند؛ 
ــعی کنید به خاطر این تغییرات  بنابراین س

موقتی واکنش شدید نشان ندهید.
ــما  ــت که ش تنظیم مقررات: الزم اس
ــرتان میان همکاری و مداخله یک  و همس
ــخصی قائل شوید؛ یعنی عاوه بر  مرز مش
ــعی می کنید در انجام وظایف و  اینکه س
ــودک با هم  ــئولیت های مربوط به ک مس
ــید، وارد  ــته باش همکاری و همیاری داش

حیطه مسئولیتی همسرتان نشوید. 
ــیر دادن،  ــا دائمًا در مورد نحوه ش مث
ــر)زن( خود  ــاس و... به همس تعویض لب
ــد نحوه در  ــعی نکنی ــر ندهید و یا س تذک
ــوهرتان  ــودک را به ش ــوش گرفتن ک آغ

آموزش دهید.
ــر: به خاطر  ــان با یکدیگ صرف زم
ــید که در هر مرحله از زندگی  ــته باش داش
زناشویی که باشید الزم است اوقاتی را به 

همسرتان اختصاص دهید. 
این تخصیص زمان می تواند از روزی 
ــاعت در شبانه روز تا روزهای پایانی  2 س
ــود. حتمًا زمان هایی را  ــامل ش هفته را ش
ــور فرزندتان با  ــدون حض ــه تنهایی و ب ب

یکدیگر صرف کنید. 
ــه نوزادتان در  ــی ک ــال زمان برای مث
ــت،  ــغول بازی اس ــت و یا مش خواب اس
ــبی برای آن است که شما دو  فرصت مناس
نفر زمانی را به یکدیگر اختصاص دهید. 

ــر ماحظه می کنید که نگهداری از  اگ
ــما بسیار وقت گیر شده  فرزندتان برای ش
ــه نیازهای  ــته ب ــی توانید مانند گذش و نم
ــید، حتمًا از  ــرتان توجهی داشته باش همس
ــادر خودتان، مادر  کمک اطرافیان مانند م
ــتار کودک بهره  ــرتان و یا حتی پرس همس
ــی ترین  ــد. صحبت کردن، از اساس بگیری
ــت که در  ــی ترین روش هایی اس و اصول
ــویی نقش مؤثر  ــات زناش کاهش تعارض

دارد. 
ــکان دارد تصور کنید که با  هر چند ام
ــغله فرصت انجام این  وجود این همه مش
ــت  ــیار مهم اس کار را ندارید؛ اما این بس
ــث و گفتگوهای  ــد با بح ــما بتوانی که ش
کوچک از درگیری ها و مشاجرات بزرگ 

جلوگیری کنید. 
ــام هفته  ــد در ای ــعی کنی ــن س بنابرای
حداقل زمانی را پیدا کرده و صرف گفتگو 
ــکات  ــائل و مش ــا یکدیگر کنید و مس ب
ــا یکدیگر در میان بگذارید و در  خود را ب

احساسات خود با هم شریک شوید. 
ــید اوقاتی را که  ــته باش به خاطر داش
ــرتان  ــما صرف برقراری رابطه با همس ش
می کنید در اصل این زمان صرف شادی و 
خوشبختی آینده فرزندتان می شود.                       

از عشق تو بیزارم
آسيب شناسي سوءظن در زندگي مشترک

جگن

كوفته ساندویچی

گلخندوقتی فرشته ای وارد می شود...

نام فارسی: جگن
 Carex Morrowii:ــی علم ــام  ن

Variegata
Gramineae:نام تیره

 Japanese Sedge:ــی انگلیس ــام  ن
Plant

ــن گیاه دارای برگهای  خصوصیات: ای
ــت که  ــانتیمتر اس ــیده به طول 30 س کش
ــت گروهی، کپه ای و  ــب کاش آن را مناس
ــزرگ می کند. این گیاه علفی،  گلدانهای ب
ــد بوده و گلدان  ــریع الرش رنگارنگ و س
ــًا قابلیت تکثیر  ــًا پر می کند. ضمن را کام

باالیی دارد.
ــعه  ــراوان نیاز دارد، اش ــور: به نور ف ن

مستقیم را تحمل می کند.
دما: تابستان )حداکثر 24 درجه( و در 

زمستان )حداقل 12 درجه(
ــتان هفته ای 3 بار و در  آبیاری: تابس

زمستان هفته ای یک بار
غبارپاشی: هر 2 هفته یک بار

ــت و  ــن خاک کمپوس ــاک: بهتری خ
لیمونی

کوددهی: نیاز کمی دارد و هر 2 هفته 
یک بار نصف میزان توصیه شده است.

ــیم بوته در بهار در دمای  ازدیاد: تقس
20 درجه سانتیگراد، کاشت بذر در پاییز و 

بذرها در بهار سال بعد جوانه می زند.
ــا پژمرده و  ــوارض و درمان: برگه ع
ــده که بر اثر ناکافی بودن  رشد متوقف ش
ــک می شوند  تغذیه، برگها چروک و خش
ــا دراز و الغر  ــاال، برگه ــر اثر حرارت ب ب
ــده و ظرافت خود را از دست می دهند  ش

ــدازه، برگها بر اثر  ــر اثر تغذیه بیش از ان ب
ــند  ــنگی گیاه، برگها از قاعده می پوس تش
ــدن نوار طولی  بر اثر آبیاری زیاد، محو ش
سفید رنگ برگ بر اثر تاریک بودن محیط

 است. 
ریشه ها در سطح گلدان ظاهر شده که بر 

اثر تأخیر در تعویض گلدان است.
نکته: اگر به صورت مجزا کاشته شده 
ــال تعویض شود اما اگر  ــد باید هر س باش
ــد تابع انداره و ارتفاع  به طور گروهی باش
ــاه را در معرض  ــت. گی گیاهان مجاور اس

هوای سرد و خشک قرار ندهید. 
ــه کنید برگها  ــگام خرید گیاه توج هن
ــد. در شرایط  ــفید رنگ باش دارای نوار س

نامساعد نوارها از بین می روند.

مواد الزم:
 ادویه و فلفل: 2 قاشق غذاخوری 
تخم کرفس: یک قاشق چایخوری 

نمک: یک دوم قاشق چایخوری 
گوشت چرخ کرده: نیم کیلو 

 پیاز خرد شده: 2 عدد 
سس باربیکیو: یک فنجان 

زنجبیل: کمی 
 نان ساندویچی همبرگری: 8 عدد 

انبه: چند ورقه 
طرز تهیه:

ــم کرفس و  ــه فلفل، تخ در یک کاس
نمک را با هم به خوبی مخلوط کنید. نیمی 
از پیاز را با گوشت به خوبی مخلوط کرده 
و بقیه پیاز را با سس باربیکیو به خوبی هم 

بزنید و زنجبیل را اضافه کنید. 
مخلوط گوشت و پیاز را روی حرارت 
ــپس  مایم درون تابه به آرامی بپزید و س
ــید و سس باربیکیو  ادویه را روی آن بپاش
ــده  ــد و مخلوط تهیه ش را روی آن بریزی
را درون نان ساندویچی قرار دهید و چند 

ورقه انبه روی آن بگذارید.

پیشبند

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970354600084
شماره پرونده: 8809980358800075

شماره بایگانی شعبه: 880949
تاریخ تنظیم: 89/02/01

ــاکی: آقای عبدالظاهر نوروزی به نشانی اصفهان- راه آهن- مرغ مهیار- کوچه  ش
فردوسی- تاالر تیام روبروی رستوران پارسیان مرغداری زرگریان

ــانی  ــم زهرا تاجی همگی به نش ــی نوروزی2- خان ــن: 1- آقای محمدنب  متهمی
مجهول المکان

اتهام ها: 1. تهدید 2. توهین 3. رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت )غیر از زنا(
ــکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می  گردش

نماید.
رأی دادگاه

اتهام آقای 1- محمد نبی نوروزی و 2- خانم زهرا تاجی دائر بر رابطه نامشروع غیر 
از زنا موضوع شکوائیه آقای عبدالظاهر نوروزی از توجه به تحقیقات انجام شده و 
ــتندات ضمه و دالئل ابرازی و گواهی گواه و سایر قرائن و شواهد موجود در  مس
پرونده و اینکه متهم علی رغم اباغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور 
نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده است. محرز است علیهذا دادگاه هر یک از 
نامبردگان را در اجرای ماده 608 و 637 قانون مجازات اسامی به تحمل نود ضربه 
شاق تعزیری در خصوص رابطه نامشروع و درخصوص توهین به پرداخت مبلغ 
یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف مدت ده روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد ضمنًا 
دادگاه وقوع بزه تهدید را از ناحیه متهم ردیف اول محرز ندانسته و در اجرای ماده 
177 قانون آ. د. ک رأی بر برائت متهم صادر می شود. رأی صادره در این خصوص 

حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. 2329/ م الف
ــهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل  ــانی: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ ش نش

استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 353
اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970352800103
شماره پرونده: 8809980362601393

شماره بایگانی شعبه: 881288
تاریخ تنظیم: 1389/01/29
شاکی: شعبه 19 اصفهان 

متهم: آقای طهمورث غفاری به نشانی مجهول المکان
اتهام: عدم ثبت ازدواج دائم 

ــکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و بشرح ذیل  گردش
مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه
ــی  در خصوص اتهام آقای طهمورث غفاری فرزند بهزاد آزاد بلحاظ عدم دسترس
بوی دائر بر عدم ثبت واقعه ازدواج دائم با خانم زینب حسینی موسی آبادی، دادگاه 

با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اصفهان 
و گزارش ریاست محترم شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و عدم حضور 
ــر آگهی در جلسه دادرسی و سایر قرائن و  متهم علیرغم اباغ قانونی از طریق نش
امارات موجود در پرونده بزه انتسابی بوی محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 645 
قانون مجازات اسامی و رعایت بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای 
دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 
ــت  ده روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیس
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

2337/ م الف
ــهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل  ــانی: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ ش نش

استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 150
حسین گازری- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970352002171
شماره پرونده: 8609980352001768

شماره بایگانی شعبه: 861774
تاریخ تنظیم: 1388/12/08

ــمی به نشانی اصفهان-  خواهان: خانم محترم خانجانی با وکالت آقای محمد قاس
خیابان شیخ صدوق جنوبی- ساختمان برج طبقه اول

خوانده: آقای کریم عباسی به نشانی مجهول المکان
خواسته: صدور حکم طاق به درخواست زوجه

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور 
رأی می نماید.

رأی دادگاه
ــت تقدیمی آقای محمد قاسمی به وکالت از خانم محترم  در خصوص دادخواس
خانجانی فرزند مهدیقلی و بطرفیت خوانده آقای کریم عباسی فرزند عباسعلی و 
بخواسته صدور حکم طاق بلحاظ عسر و حرج؛ بدین توضیح که وکیل خواهان 
ــته موکله بموجب سند نکاحیه شماره ترتیب 1585 مورخ 1347/8/15  اظهار داش
دفتر ازدواج شماره 145 فریدن با خوانده ازدواج کرده و حدود 17 سال است که با 
هم اختاف دارند و حدود پنج سال است که خوانده موکله را رها کرده و رفته و 
بدلیل عسر و حرج درخواست صدور حکم طاق او را دارم. علیهذا دادگاه با توجه 
ــعبه محترم  ــماره 35 الی 39-83/9/12 ش به محتویات پرونده؛ ماحظه دادنامه ش
102 دادگاه عمومی جزایی نجف آباد مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش و 
اینکه خواهان اظهار داشته چون بموجب این دادنامه ایشان مجبور بود مبلغ یکصد 
ــام زندگی به من پرداخت کند از اجرای حکم و  ــون ریال بابت اجره المثل ای میلی
ــودداری کرد و از همان موقع او مرا ترک کرده و هیچ خبری از او ندارم  ــاق خ ط
و با عنایت به اینکه زوجه 65 ساله می باشد و نیازی به معرفی به پزشکی قانونی 
جهت تشخیص عدم حمل نمی باشد و اینکه وکیل وی اظهار داشته موکله مهریه 
خود را اخذ نموده و با ماحظه اینکه خوانده علیرغم اباغ از طریق نشر آگهی در 
هیچ یک از جلسات حضور پیدا نکرده و همچنین مساعی دادگاه و داوران طرفین 
در جهت سازش و اصاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و نتیجه تحقیقات از ناحیه 

ضابطین دادگستری داللت دارد زوج از بیش از پنج سال است زندگی را ترک کرده 
ــر و حرج مورد ادعای وکیل خواهان برای دادگاه محرز و مستنداً به مواد  فلذا عس
1129، 1130 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر رسمی 
طاق و مطلقه نمودن خواهان بنوع طاقی که خود انتخاب می کنند صادر و اعام 
می نماید و در صورتی که خوانده پس از اباغ وفق مقررات از اجرای حکم نکول 
نماید خواهان می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طاق مراجعه و با اجازه 
و اذن این دادگاه نسبت به اجرا و ثبت طاق بنوعی که خود اختیار می کند اقدام 
نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ از طریق نشر آگهی و در 
صورت امکان اباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین 

مدت قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
2339/ م الف

ــهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل  ــانی: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ ش نش
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محمدحسین توکلی- دادرس دادگاه عمومی حقوقی شعبه 20 اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970351900059
شماره پرونده: 8709980351900208

شماره بایگانی شعبه: 870211
تاریخ تنظیم: 1389/01/24

خواهان: خانم شراره مهردادفر به نشانی بهارستان- خیابان فرزانگان- ماصدرای 
سوم- طبقه 3

خوانده: آقای شهاب مقدم به نشانی مجهول المکان
خواسته: صدور حکم طاق به درخواست زوجه

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و به شرح زیر 
مبادرت به اصدار رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی خانم شراره مهردادفر فرزند خدارحم به طرفیت آقای شهاب 
مقدم فرزند مرتضی بخواسته صدور حکم طاق به علت غیبت خوانده به مدت دو 
و نیم سال با این توضیح که خواهان اظهار داشته است: تا تاریخ فروردین ماه سال 
ــترک داشتیم و در کرج مستأجر بودیم تا  ــتان کرج با هم زندگی مش 85 در شهرس
اینکه مرا به منزل پدرم در اصفهان فرستاد و دیگر سراغی از من نگرفت و شوهرم 
در اصفهان است و به اتهام کاهبرداری هفت ماه زندان بود و پس از دو ماه که من 
را به اصفهان آورده بود من به کرج برگشتم و دیدم منزل اجاره ای را تخلیه نموده 
و تمام جهیزیه را نیز با خود برده است و در این پرونده نسبت به جهیزیه ادعایی 
ندارم و تقاضای صدور طاق بلحاظ تحقق شرایط ضمن العقد در سند نکاحیه را 
دارم. دادگاه با عنایت به احراز رابطه زوجیت دائمی فیمابین برحسب سند رسمی 
ازدواج و با توجه به تحقیقات بعمل آمده که داللت بر ترک منزل مشترک توسط 
ــروط ضمن العقد تحقق یافته است و خوانده دفاع و  ــتم از ش زوج دارد و بند هش
ــته مستنداً به ماده واحده  ــت علیهذا دعوی خواهان را ثابت دانس ایرادی نکرده اس
قانون اصاح مقررات مربوط به طاق گواهی عدم امکان سازش صادر و اعام می 
گردد در خصوص مهریه زوجه جداگانه رأی صادر شده است. زوجین دارای یک 

فرزند پسر می باشند که حضانت وی بر عهده زوجه میباشد و زوج حق ماقات 
ــاعت نه صبح لغایت پنج بعدازظهر را دارد. رأی  فرزند را در روزهای جمعه از س
صادره غیابی است و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.2341/ م الف
ــهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل  ــانی: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ ش نش
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شیرانی- رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/2/21
شماره: 737/89

ــرح دادخواست به کاسه 737/89 از این  آقای علیرضا دهقانی دولت آبادی به ش
ــت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  دادگاه درخواس
محمود دهقانی دولت آبادی بشناسنامه 1111 در تاریخ 88/12/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و 

دو دختر و همسر:
1- محمد دهقانی دولت آبادی به ش ش 8 فرزند متوفی

2- حسین دهقانی دولت آبادی به ش ش 92 فرزند متوفی
3- حسن دهقانی دولت آبادی به ش ش 93 فرزند متوفی

4- علیرضا دهقانی دولت آبادی به ش ش 799 فرزند متوفی
5- علی اصغر دهقانی دولت آبادی به ش ش 17 فرزند متوفی

6- صدیقه دهقانی دولت آبادی به ش ش 49043 فرزند متوفی
7- زهرا دهقانی دولت آبادی به ش ش 3 فرزند متوفی

8- فاطمه داوری دولت آبادی به ش ش 5554 همسر متوفی و الغیر
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی یکمرتبه 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.
2471/ م الف

فریدون فانیان- رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودی
ــد  فرزن ــه  قه ــینی  سیدحس ــام  حس ــب  اینجان
ــادره  ــنامه 963 ص ــماره شناس ــه ش ــداهلل ب اس
ــت  ــان خدم پای کارت  ــودی  مفق ــان  اصفه از 
ــاقط  ــوده و از درجه اعتبار س ــام نم ــود را اع  خ

می کنم.
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    پژمان سلطانی
هفته سی و چهارم لیگ برتر فوتبال کشور امروز )سه 
شنبه( با برگزاری 6 دیدار آغاز خواهد شد که طبق برنامه، 
تیم پرسپولیس از سپاهان اصفهان قهرمان لیگ در ورزشگاه 
ــهر ری در  ــی می کند، راه آهن ش ــران پذیرای آزادی ته
حساس ترین بازی میزبان مقاومت شیراز است، استقال 
ــته اول سقوط کرده برای اعاده حیثیت به  اهواز که به دس
مصاف استیل آذین می رود، فوالد خوزستان در بندر بوشهر 
میهمان تیم شاهین خواهد بود، صبای قم و سایپای کرج با 
هم مسابقه می دهند و پاس همدان، تراکتورسازی تبریز را 
پیش روی دارد. در ادامه مسابقات فردا )چهارشنبه( پیکان 
در قزوین به مصاف تیم رده دومی، استقال تهران خواهد 
ــت. ذوب آهن اصفهان و مس کرمان باید به ترتیب با  رف

تیم های ملوان بندر انزلی و ابومسلم مشهد دیدار کنند.
سوپر جام باشگاههای ایران

ــاگردان امیر قلعه نویی که در هفته سی و دوم لیگ  ش
برتر با یک تساوی مقابل تیم سقوط کرده ابومسلم به مقام 
ــیدند، امروز در ورزشگاه یکصد هزار نفری  قهرمانی رس
ــی می رود که در آستانه قهرمانی جام  به دیدار پرسپولیس
ــابقه را باید  ــت و به نوعی این مس حذفی قرار گرفته اس
سوپرجام باشگاههای ایران نامید. سپاهانی ها در لیگ هفتم 
در دقیقه 97 در بازی پایانی قهرمانی را تقدیم قرمزپوشان 
تهرانی کردند. اما امسال طایی پوشان با جام به ورزشگاه 
ــاگردان علی  ــای می گذارند و با پیروزی برابر ش آزادی پ
دایی جشن کوچکی جلوی چشمان هواداران پرسپولیس 
ــپارند. در  خواهند گرفت و لیگ هفتم را به تاریخ می س
این مسابقه کریم باقری به علت مصدومیت نمی تواند تیم 
پرسپولیس را مقابل سپاهانی ها همراهی کند. قلعه نویی اگر 
ــگاه آزادی به یک تساوی برسد رکورد خودش  در ورزش
که سال گذشته تیم استقال را با 66 امتیاز قهرمان کرد را 
می شکند. هم اکنون سپاهان 66 امتیازی است، شاگردان 
ــت به  ــترین برد، با 5 شکس قلعه نویی با 19 پیروزی بیش
همراه ذوب آهن کمترین باخت، با 66 گل زده بهترین خط 
حمله را دارند و 2 مهاجم خارجی خود که در مجموع 37 
ــانده اند آقای گلی را از آن خود کرده اند.  گل به ثمر رس
ــا 18 گل در تعقیب  ــا با 19 گل و ابراهیم توره ب عمادض
مهاجم عراقی اصفهانی ها است، این تیم با دریافت 29 گل 
بهترین خط دفاع را نیز یدک می کشد. پیروزی تهران با 52 
ــاوی  امتیاز در رده چهارم لیگ برتر قرار دارد و با یک تس
ــترش فوالد تبریز در دیدار برگشت فینال جام  مقابل گس
ــور می تواند چهارمین نماینده ایران در فصل  حذفی کش

آینده لیگ قهرمانان آسیا باشد.
بازی مرگ و زندگی

ــک دیدار  ــاس ترین بازی هفته پایانی بدون ش حس
این دو تیم است. در صورت شکست و تساوی مقاومت 
سپاسی مقابل نماینده شهر ری این تیم سومین سقوط کرده 
به لیگ دسته اول لقب می گیرد. اما اگر شاگردان احمدزاده 
ــت دهند. این تیم  ــگاه اکباتان شکس راه آهن را در ورزش
ــقوط نزدیک می کنند. شاگردان تارتار که  را به پرتگاه س

ــازی را با یک گل به  ــی خود در دقیقه 94 ب ــازی قبل در ب
استقال تهران واگذار کردند با استرس فراوانی به مصاف 
شیرازی ها خواهند رفت و برای گلزنی چشم به ساق های 

میاد زنیدپور و احمد مؤمن زاده دوخته اند، مقاومت هم 
امین متوسل زاده ای را در ترکیب خود می بیند که اگر آن 
توپ معروف را مقابل استیل آذین به گل تبدیل کرده بود 

ــاید کار این تیم به اینجا کشیده نمی شد. )این بازیکن  ش
ــت تبدیل به گل  ــتیل آذین توپی را می توانس در برابر اس
ــد اما به دلیل مصدومیت بازیکن حریف توپ را روانه  کن

اوت کرد.(
اعاده حیثیت اهوازی ها پیش چشم هواداران

شاگردان فیروزی در آخرین بازی خود در لیگ برتر 
برای اعاده حیثیت در مقابل شاگردان پیروانی صف آرایی 
ــد که با برتری در این بازی  ــد و انگیزه این را دارن می کنن
وداع خوشی با لیگ برتر داشته باشند. در آن سوی میدان 
ستاره های استیل آذین پس از اینکه نتوانستند سهمیه آسیا 
را برای فصل آینده کسب کنند هیچ استرس و انگیزه ای 
برای این دیدار ندارند. هر دو باشگاه به صورت خصوصی 
اداره می شود ولی از نظر ثروت با هم تفاوت زیادی دارند 
ــبت به استقال اهواز برتری  و تهرانی ها از این حیث نس
ــد، علی کریمی و مهدی مهدوی کیا دو مهره کلیدی  دارن
استیل آذین و میاد میداودی تک ستاره اهوازی ها به شمار 

می آیند.
مجید کامپیوتر در کنار بندر بوشهر

ــاگردان یاوری که در بازی قبلی مقابل مقاومت در  ش
شیراز به پیروزی رسیدند خیالشان از بابت ماندن در لیگ 
برتر کشور به طور کامل راحت شد و با روحیه مضاعف در 
بوشهر از فوالد خوزستان پذیرایی می کنند. مجید جالی 
که در هفته قبلی تیمش مقابل تیم قدرتمند ذوب آهن به 
تساوی یک بر یک رسید بازی دشواری را در بوشهر تجربه 
ــد کرد. جالی پس از اینکه از ماندن فوالد در لیگ  خواه
برتر مطمئن شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت که از این 
ــت و به نوعی این بازی  به بعد خواب راحتی خواهم داش
ــت. در این دیدار نادر  ــریفاتی عنوان کرده اس را دیدار تش
ــه علت 3 اخطاره بودن  ــدی بازیکن اهوازی ها ب احم

نمی تواند تیم خود را در بوشهر همراهی کند.
نسیم صبا بر صورت مایلی کهن

تیم هشتم جدول در صورت پیروزی مقابل صبای قم 
شاید جای این تیم را در رده ششم بگیرد؛ در صورتی که 
تراکتورسازی تبریز هم مقابل پاس همدان به برتری نرسد. 
شاگردان مایلی کهن که در هفته گذشته تیم پاس همدان 
را با 3 گل درهم کوبید در برابر تیم صبا با هدایت رسول 
کربکندی با داشتن مهره هایی چون محسن بیاتی نیا، داود 
حقی و محمد نوری مقابل امین منوچهری و کریم انصاری فر 
صف آرایی خواهند کرد. سایپا در طول فصل فراز و نشیب 
ــته و باید دید که در فصل آینده هیأت مدیره  فراوانی داش

باشگاه به مایلی کهن اعتماد می کند یا نه.
پاس به تساوی فکر می کند

ــاوی از شاگردان  ــی ها اگر در شهر خود یک تس پاس
ــب کنند به اتفاقات بازی راه آهن و مقاومت  کمالوند کس
نگاهی ندارند. شاگردان مدیرروستا هم اکنون با 37 امتیاز و 
تفاضل گل 8- هم امتیاز راه آهن هستند. گفتنی است تفاضل 
گل راه آهنی ها هم 8- است، تراکتورسازی به این بازی به 
عنوان دیدار تدارکاتی می نگرد تا خود را برای قهرمانی در 

فصل آینده لیگ برتر به قول مربی خود آماده کند.

دیدار مقابل تیم فوتبال مس کرمان بازی 
ــختی بود. این مسابقه چون در  ــنگین و س س
ــیا برگزار  ــگاه های آس رقابت های جام باش
می شد شاگردان بوناچیچ با کیفیت تر از لیگ 
برتر کشور مقابل ذوب آهن قرار گرفتند. سید 
محمد حسینی مدافع مشهدی تیم ذوب آهن 
افزود: مسی ها در کارگروهی با صابت و نظم 
خاصی در این دیدار ظاهر شدند و مرا تحت 
ــد. من از بازی آنها  تأثیر بازی خود قرار دادن
لذت بردم و خوشبختانه توانستیم در مقابل این 

تیم زمین مسابقه را با پیروزی ترک کنیم. 
ــنبه مقابل  وی پیرامون بازی روز چهارش
ملوان بندر انزلی توضیح داد: این مسابقه آخرین 
بازی تیم ما در لیگ برتر فوتبال کشور است و 

ــم به کسب پیروزی  برای نائب قهرمانی چش
با تفاضل گل بیشتر خواهیم داشت، تا مکان 
ــتقال تهران پس بگیریم و  دومی را از تیم اس
مطمئن هستم که بازیکنان ما با جان و دل در 

مقابل بازیکنان تیم انزلی بازی می کنند.

ــیرازی  ــوری بازیکن ش ــد منص محم
ــن درباره بازی آینده  تیم فوتبال ذوب آه
ــوان انزلی در جمع  ــن تیم مقابل تیم مل ای
ــعی داریم  ــت: ما س خبرنگاران اظهار داش
ــر  ــت س که بازی مقابل ملوان را با برد پش
ــم و از آن طرف همانطور که فوالد  بگذاری
ــته فوتبال پاکی را مقابل ما به  ــال گذش س
ــم با تمام  ــم پیکان ه ــت تی نمایش گذاش
ــتادگی کند.  ــتقال ایس وجود در مقابل اس
ــگاه های آسیا مقابل  وی به بازی جام باش
ــاره کرد و گفت: مسابقه حساسی  مس اش
ــدار موج می زد.  ــترس در این دی بود. اس
ــی که در مسابقه  نیمه اول به خاطر استرس
ــه ندادیم  ــازی خوبی را ارائ ــم بود ب حاک
ــم دهنوی صاحب توپ  اما با اخراج قاس

ــتیم به گل برتری  و میدان شدیم و توانس
ــن اصفهان در  ــیم. هافبک ذوب آ ه برس
مورد تمدید قرارداد با ذوبی ها گفت: تیم 
ــت چون  ــن در ایران ذوب آهن اس اول م
ــگاه از نظر یک باشگاه حرفه ای  این باش

در سطح باالیی قرار دارد.

در تمرین تیم فوتبال ذوب آهن به سراغ 
محمدباقر صادقی گلر این تیم که به تازگی 
از بند مصدومیت رهایی یافته رفتیم. وی در 
ــدود یازده ماه پیش  مورد خودش گفت: ح
ــه اول تمرین تیم ملی به مربیگری  در جلس
ــین قطبی با میثم بائو برخورد کردم که  افش
ــد که این  باعث پارگی رباط صلیبی پایم ش
ــول انجامید.پس از  ــت 7 ماه به ط مصدومی
ــه تمرینهای ذوب آهن آمدم که این بار  آن ب
مینیسک پای دیگرم بر اثر برخورد با محمد 
صلصالی آسیب دید. وی ادامه داد: دو ماه از 
درمان گذشته و قصد دارم با تاش مضاعف 

خود را برای فصل آینده آماده کنم. صادقی در 
پایان افزود: خیلی دوست دارم با تیم محبوبم 
ذوب آهن اصفهان قراردادم را تمدید کنم و 

باید دید که باشگاه مرا می خواهند یا نه.

سید محمد حسینی: 
تحت تأثير بازی مس قرار گرفتم  

محمد منصوری: 
پيكان فوتبال را، مثل فوالد پاک بازی می كند   

محمدباقر صادقی: 
عالقه زیادی به تمدید قرارداد دارم

مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور

ورزش

لیگ برتر )خلیج فارس(

امتیازبازیهاتیمردیف

3366سپاهان1

3358استقال2

3358ذوب آهن3

3352پرسپولیس4

3351استیل آذین5

3347صباي قم6

3346تراکتور سازي7

3345سایپا8

3341ملوان9

3340پیکان10

3339شاهین11

3339مس12

3339فوالد13

3337راه آهن14

3337پاس15

3336مقاومت16

3332ابومسلم17

3329استقال اهواز18

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1075/88 

شماره دادنامه: 175-89/2/12 احکام
مرجع رسیدگی: شعبه هشتم شورای حل اختاف اصفهان

ــنگبری  ــانی: اصفهان- محمودآباد- فرعی 12- س ــول نعمتی نش خواهان: رس
آروین

خوانده: حمیدرضا پاکروان خوزانی نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک به میزان 8/100/000 ریال به انضمام کلیه خسارات 

قانونی
ــورا ختم رسیدگی را  ــورتی اعضا ش با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش

اعام و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

دعوی: رسول نعمتی فرزند محمدعلی
بطرفیت: حمیدرضا پاکروان خوزانی فرزند احمد

ــت میلیون و صد هزار ریال 8/100/000 ریال وجه  ــته مطالبه مبلغ هش بخواس
ــپه شعبه شهرک صنعتی  ــماره 231178 مورخ 87/5/25 عهده بانک س چک ش
محمودآباد به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات 
ــوی بانک محال علیه که  ــان و گواهی عدم پرداخت صادره از س ــد خواه در ی
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
ــی در روزنامه زاینده رود  ــر آگه ــه خوانده با توجه به اباغ قانونی نش و اینک
228-88/12/17 در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این 
ــتناد مواد 310 و 313 قانون  ــورا ثابت است لذا به اس ــعبه ارائه ننموده بر ش ش
ــی مدنی حکم بر محکومیت  تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس
خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون و صد هزار ریال 8/100/000 ریال بابت 
ــی هزار ریال 30000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین  ــته و س اصل خواس
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
ــد در حق  ــوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش ــرخ اعامی از س ن
ــادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز  ــان صادر و اعام می نماید. رأی ص خواه

پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
2510/ م الف

شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970353500054
شماره پرونده: 8609980353500062

شماره بایگانی شعبه: 860062
تاریخ تنظیم: 1389/01/23

شکات: 1. آقای مهرداد صفاری به نشانی خ میر پ 76764 با وکالت آقای ولی اله 
کانتری به نشانی چهارباغ عباسی ابتدای خ سیدعلیخانی پاساژ میهن طبقه سوم

ــروی مبلیران با وکالت  ــانی خ میر پ 76764 روب ــم احترام یزدانی به نش 2. خان
ــی ابتدای خ سیدعلیخانی پاساژ  ــانی چهارباغ عباس آقای ولی اله کانتری به نش

میهن طبقه سوم
متهمین: 1. آقای حسین رحیمی فتاحی 2. آقای سیامک صفاری 3. آقای خداداد 

کریمی بهجت آبادی همگی به نشانی بدون آدرس
4. آقای حسن بهزادی

5. خانم هاجر قره باغ به نشانی تهران نو فلکه ملت انتهای خیابان قدیر پ 108 
ــیرانی به آدرس تهران خ دولت روبروی پمپ بنزین کاوه  با وکالت محمدتقی ش

ساختمان 291 واحد بی 5
اتهام ها: 1. شهادت کذب 2. کاهبرداری

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و با اعام ختم رسیدگی بشرح 
ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
ــداله و خانم احترام یزدانی  ــکایت آقای مهرداد صفاری فرزند اس در خصوص ش
ــیامک صفاری فرزند  ــد یداله با وکالت آقای ولی اله کانتری علیه آقای س فرزن
اسداله و خانم هاجر قره باغی فرزند صادق با وکالت آقای محمدتقی شیرانی دایر 
ــکایت دیگر  بر کاهبرداری )موضوع ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت( و ش

شاکیان یاد شده علیه آقایان خداداد کریمی بهجت آبادی، حسین رحیمی فتاحی 
ــن بهزادی دایر بر شهادت کذب به منظور قلمداد نمودن سیامک صفاری  و حس
و هاجر قره باغی به عنوان وارث مرحوم اسداله صفاری )موضوع ماده 10 قانون 
مرقوم(، با عنایت به مجموع تحقیقات انجام شده و محتویات پرونده نظر به فقدان 
ــکات فوق نیز علیرغم اباغ قانونی اخطاریه جهت  دالیل اثباتی کافی و اینکه ش
ادای توضیح در این دادگاه حضور نیافته اند لذا وقوع و انتساب بزه های یاد شده 
به متهمین محرز و مسلم نمی باشد. دادگاه با استظهار از اصل برائت مستنداً به بند 
الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهمین از اتهامات منتسبه 
صادر و اعام می دارد، رأی صادره ظرف بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض 

در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است.
2218/ م الف

نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری 
کل، طبقه2، اتاق شماره 253

عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 89/2/11

کالسه پرونده اجرایی: 202/88
ــماره 793 مورخ 88/8/18 دادگاه حقوقی اصفهان شعبه  بموجب دادنامه غیابی ش
دهم دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است محکوم علیه آقای افشین قربانی 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 100000000 
ریال اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی از تاریخ 86/12/25 تا وصول محکوم به 
در حق محکوم له آقای محمد منتظری نشانی محل اقامت: نجف آباد خ 22 بهمن 

پ 9 و پرداخت نیم عشر دولتی.
ــت از تاریخ اباغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای  محکوم علیه مکلف اس

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

2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
ــر باشد و  ــتیفاء محکوم به، از آن میس 3- یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و اس
ــی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور  در صورت
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
ــال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که  ــه س اعام نماید. هرگه ظرف س
محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن 
اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت 

و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، 

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

که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
2215/ م الف

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 89/2/7

کالسه پرونده اجرایی: 459/88 ح/10
بموجب دادنامه غیابی شماره 1132 مورخ 88/11/6 دادگاه حقوقی اصفهان شعبه 
دهم دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است محکوم علیه آقای رضا درویشی 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ اصل خواسته 
200/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز پرداخت 
ــاخص بانک مرکزی از تاریخ چک  ــارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم ش خس
ــتمردی با  87/7/30 تا تاریخ وصول محکوم به در حق محکوم له آقای علی هش
وکالت روح اله محمدی نشانی محل اقامت: میدان انقاب مجتمع تجاری انقاب 

پ 201و پرداخت نیم عشر دولتی.

ــت از تاریخ اباغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای  محکوم علیه مکلف اس
احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد.
2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

ــر باشد و  ــتیفاء محکوم به، از آن میس 3- یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و اس
ــی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور  در صورت
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
ــال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که  ــه س اعام نماید. هرگه ظرف س
محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن 
اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت 

و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، 

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

که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
2214/ م الف

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1623/88 

شماره دادنامه: 89/2/18-133
مرجع رسیدگی: شعبه سیزده شورای حل اختالف اصفهان

ــتان بوستانی نشانی: اصفهان- خ کاوه- خ گلستان- جنب نان  خواهان: آقای بوس
فانتزی

خوانده: آقای نصیرغامی نشانی: مجهول المکان
ــته: مطالبه مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال بابت رسید دستی- هزینه  خواس

دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه
ــورتی اعضای محترم  ــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش گردش
شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 

رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی آقای بوستان بوستانی به طرفیت آقای نصیر غامی به خواسته 
مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال بابت رسید عادی، هزینه دادرسی و خسارت 
ــر آگهی  ــه با توجه به محتویات پرونده و اینکه خوانده با وصف نش ــر تأدی تأخی
مورخه 88/12/17 در جلسه دادرسی 89/2/1 شرکت نکرده و هیچگونه الیحه ای 
در دفاع از خود ارسال ننموده و اعتراضی نسبت به رسید موجود در ید خواهان 
ــت لذا طلب خواهان از خوانده ثابت تشخیص داده شد و مستنداً به  ــته اس نداش
مواد 198 و 515 الی 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ یک 
میلیون و یکصد هزار ریال به عنوان اصل بدهی، مبلغ سی هزار و چهارصد ریال 
به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید الی تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
ــت روز قابل  ــعبه و بعداً بمدت بیس روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش

تجدیدنظر در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 2509/ م الف
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/2/23

شماره: 762/89 ح/ 10
ــعود مختبسی دارای شناسنامه شماره 75 به شرح دادخواست به کاسه  آقای مس
ــر وراثت نموده و چنین  ــت گواهی حص ــن دادگاه درخواس 762/89 ح/10 از ای
ــادروان مسیح دری بشناسنامه 459 در تاریخ 89/1/11 اقامتگاه  توضیح داده که ش
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 

پسر و چهار دختر
1- مسعود مختبسی به ش ش 75 فرزند متوفی

2- امیرمنصور مختبسی به ش ش 611 فرزند متوفی
3- فروزنده مختبسی به ش ش 624 فرزند متوفی
4- مهوش مختبسی به ش ش 1369 فرزند متوفی
5- پریوش مختبسی به ش ش 728 فرزند متوفی

6- پریچهر مختبسی به ش ش 1693 فرزند متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی یکمرتبه 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.
2503/ م الف

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره پرونده: 748/88

شماره دادنامه: 89/2/4-50
رأی شورا

در خصوص دعوی آقای محمد میرزایی فرزند مرتضی ساکن بهارستان- خیابان 
ــه طرفیت خواندگان 1- غامرضا فروزش  ــان 5 پاک 433 ب الفت محله 3 احس
فرزند محمود 2- اصغر مهدوی ساکن اصفهان سه راه سیمین- دستگرد- بعد از 
ــاورزی دست چپ کوی خورشید بن بست آزادگان پاک 9. به خواسته:  پل کش
تقاضای الزام خواندگان به انتقال قطعی و رسمی سند خط تلفن همراه به شماره 
ــورا با توجه به قرارداد فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول  09131010650 ش
ــتری که صاحب خط مذکور را خوانده  ــتعام از دفتر نظارت دادگس و جواب اس
ردیف دوم اعام نموده است خوانده ردیف دوم را محکوم به حضور در یکی از 
ــند خط تلفن همراه به شماره 09131010650 در حق  دفاتر مخابراتی و انتقال س
ــماً مالکیتی بر  خواهان نموده و در خصوص خوانده ردیف اول بلحاظ اینکه رس
خط تلفن همراه مذکور نداشته دعوی خواهان را مردود علیه ایشان اعام کرده و 
اعام می دارد این رأی غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 
ــپس تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  ــورا و س در همین ش

می باشد.
2451/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 38 حقوقی اصفهان

آگهی احضار
شماره: 890149 

چون آقای محمود سیستانی فرزند مرتضی و غیره شکایتی علیه آقای سعید قومی 
نژاد فرزند محمود مبنی بر سرقت مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 890149 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/5/30 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر 
ــد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی  به اینکه متهم مجهول المکان می باش
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
2324/ م الف

مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی اصفهان
 

آگهی احضار
چون آقای محمدرضا دلیری شکایتی علیه آقای مرتضی مؤذنی مبنی بر فحاشی- 
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 881004 
ــاعت 10:30 صبح تعیین  ــیدگی برای روز 89/5/30 س این دادگاه ثبت، وقت رس
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
ــده تلقی و دادگاه  ــود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ ش مقرر حاضر ش

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
2325/ م الف

مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی اصفهان
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فرهنگ و هنر
روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

33 °

27 °10 °

15 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طا )تومان(
29460 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
295000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
293000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10361039دالر امریکا
12851292 یورو

272277 ریال عربستان
 285 282درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کام نور
امام صادق )ع(:

هیچ بنده مومنی نیست جز اینکه در قلب او دو نور وجود دارد؛ نور بیم و نور امید

سردار شهيد محمدعلی شاهمرادی

روی خط فرهنگ

دیپلم فنی گرفته بود و آزمون داده بود که برود و در یک شرکت تأسیساتی کار کند. یک 
ــی داد م. برام دعا کن.  ــار و گفت: خواهرجون، فریده، من یه امتحان ــید کن روز من را کش
ــم هرچی بخوای برات می خرم. یادم افتاد که یکبار برادر بزرگترم برای همه  اگه قبول ش
همبرگر خریده بود و برای من، چون خواب بودم، نخریده بود. تند گفتم: داداش، همبرگر 
ــرکت را که قبول شد، آمد خانه با یک پاکت دستش. همبرگر خریده  برام بخر. امتحان ش

بود؛ برای همه.

خاطراتی  از حاج احمد متوسليان

به مناسبت روز بزرگداشت خیام

خیام اولین شاعر ایرانی که جهانی شد
مهدی فضیلت

ادبیات از مهمترین پایه های فرهنگی ایران زمین 
و فرهنگ از مهمترین مقوله های تمدن بشری به شمار 
ــور ما که جزء قدیمی ترین  می رود، بدین سان کش
و دیرینه سال ترین تمدن های بشری است با داشتن 
چهره های ادبی فرامرزی و جهانی، همپای چهره های 
علمی و هنری توانسته است در طول قرون و اعصار 
ــگ و تمدنی  ــته تاکنون، همواره معرف فرهن گذش
جهانی برای ایرانیان باشد. در این میان در شعر کهن و 
کاسیک ایران، چند چهره بیش از سایرین برای جهان 
ادبیات شناخته شده اند و این شاید به سبب سبک و 
ــعر آنها و یا به علت همگونی فرهنگی و  محتوای ش
ــور مثال؛ خیام از آن  ــد، به ط زمانی با ادبیات دنیا باش
ــاعران است که اشعارش به سبب ساختار و  جمله ش
ــفی و تعمق آن و هم به علت همسانی  زیربنای فلس
معناشناسی و همفکری زمانی توانست خیلی زود، در 
جوامع دیگر ترجمه شده و مورد استقبال ادیبان جهان 
ــود. در  قرار گیرد و به دهها زبان زنده دنیا برگزیده ش
دورانی که نزدیک به دو قرن از زمان تفتیش عقاید و 
شکنجه های فرقه ای مسیحیت در غرب می گذشت 
ــانس به  کم کم دوران انقاب فرهنگی غرب و رنس
وجود آمد و این برای مردمان غرب نوید بخش نوعی 
ــی و آزاداندیشی را می داد و این آن زمانی  خودشناس
بود که اگر چه در ایران خیام مورد استقبال واقع نشده 
بود، اما شعر او همپای تفکرات جهانی و فلسفه دنیا 
پیش می رفت. شعر خیام از چنان ظرافت تصویری 
و نگاه فیلسوفانه ای برخوردار بود که بسیار پیشروتر 
از زمان خود حرکت می کرد. وی در زمان خلق آثار، 
مورد پذیرش عامه مردم قرار نگرفت. بسیاری از ادیبان 
ــم هجری او را دیوانه ای  هم عصرخیام در قرن شش
ــردازد، اما در  ــه به محمل بافی می پ می خواندند ک
ــعر خیام بود که مورد  حقیقت، نوعی نوگرایی در ش
ــرانجام زمینه ای فراهم  درک آنها قرار نگرفته بود. س
ــاعر جهانی ایران به  ــده که خیام به عنوان اولین ش ش
ــود و آن فرصت، پیدا شدن کتابچه ای  دنیا معرفی ش
کوچک در یک کتابفروشی درجه 3 انگلستان بود که 
اشعاری فارسی به سبکی و خطی زیبا در آن نگاشته 
شده بود. این کتاب که به دست دو ادیب انگلیسی به 
نامهای »دروسه تی« و »سورین برون« افتاد، ترجمه شد 
ــال بنیاد فکری غرب را به  و ناگهان در طول چند س
سوی یک پایگاه و گنجینه نوظهور فکری و فلسفی 
ــاند و همگان را مجذوب خود ساخت و دنیای  کش
ــاعری شرقی به نام »حکیم عمر خیام«  غرب را با ش
ــعار کوتاه او زمانی که به ترجمه  آشنا ساخت که اش
»ادوارد فیتز جرالد« رسید، جای موعظه راهبان کلیساها 
ــن مردم گرفت! و دهان به دهان نقل مجالس  را در بی

و محافل شد.
ــگفت آور باشد اما زمانی این  به راستی شاید ش

سؤال برای مردمان دنیا به وجود آمد که خیام کیست 
ــعارش چنان بانگ نوگرایی در ادبیات  که ترجمه اش
ــت و آن زمانی بود که ایران  ــرب به راه انداخته اس غ
هنوز جایگاهی برای شعر خیام در قرون ششم تا دهم 
ــری و ) قبل از قرن هجدهم میادی( قائل نبود.  هج
بسیاری از بزرگان شعر جهان معترف شده اند که خیام 
ــزایی بر نوگرایی شعر در اروپا و پیشرفت  تأثیر به س
ــمت مکاتب جدید عقیدتی و فلسفی داشته  آن به س
است. شعر خیام بدین سبب مورد اقبال دنیا قرار گرفت 
ــا از قفس های قیود به  ــر را در نوع آزاد و ره که بش
تصویر می کشید. سرانجام پس از سالها خیام مزد آزاد 
ــی خود را گرفت و در قرن هجدهم میادی و  اندیش
)دوازدهم هجری( به شاعری جهان شمول بدل شد، 
که اندیشه های او را در میزان کتابهایی همچون انجیل 
ــپیر در اروپا قرار می داد و رفته  مقدس و آثار شکس
رفته ورد زبان مردمان جهان می شد، وسعت مقبولیت 
ــودن قالب رباعی و نیز  ــعار خیام به دلیل کوتاه ب اش
پیوست معانی آنها به مصداق معنای اصلی شعر یعنی 
کامی موجز و کوتاه، »جرالد« را هم به شهرت جهانی 
ــاند و این پذیرش جهانی خیام به قدری بود که  رس
از قرن هجدهم تاکنون میلیون ها نفر توریست، تاریخ 
ــگر را از سرتاسر دنیا به ایران کشانده  نگار و پژوهش
است تا از نیشابور دیدار کنند و از نزدیک با فرهنگ 

ایرانی آشناتر شوند. 
دریاب که از روح جدا خواهی رفت 

در پرده اسرار فنا خواهی رفت
می نوش ندانی ز کجا آمده ای

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت
ــاعر خردمند ایرانی ناگهان پس از سالها  خیام ش
غفلت ادیبان ایرانی، سر از پنجره های شهود و بینش 
نوجویان اروپایی درمی آورد و ایشان را خردمندانه و 
ــوخ طبعانه به وادی پرسش )بود و نبود؟( می برد.  ش
ــد و دم را غنیمت  ــه گذران عمر بهایی نمی ده او ب
ــوداگران کاالی عمر که هستند و  ــمرد و به س می ش
ــتند، که می بینند و نمی دانند چه  نمی دانند چرا هس
می بینند، که می پوشند و می نوشند و نمی دانند چه 
می پوشند و می نوشند؟ و همه آنهایی که در قالب تن 
اسیرند، اعتراض می کند و به عنوان اولین نقاد ادبی در 
ادبیات فارسی همه رفتارها و گفتارهای افراد را به نقد 
می کشد. خیام خودشناسی و سپس خداشناسی را بر 
زاهدنمایی کج اندیشانی که سر در پستوی خودبینی و 

غرور دارند، رجحان می دهد:
از منزل کفر تا به دین یک نفس است

وز عالم شک تا به یقین یک نفس است
این یک نفس عزیز را خوش می دار

چون حاصل عمر ما همین یک نفس است
جاذبه عقانی شعر خیام، انسانهای گم گشته در 
ــور و رغبت  ــوق و ش خود و دنیای بیرون را پر از ش

ــد. شرح احوال و  می کند و به دنبال خویش می کش
زندگی این فیلسوف بلنداندیشه ایرانی هنوز در ابهام 
ــت و اطاعات موثقی از زندگی و دوران حیات  اس
او در دست نیست. نوابغی در حد خیام به شناسنامه 
زادگاهی، نژاد و تباری، زمان، مکان و حتی نوع زندگی 
شخصی نیازی ندارند، این افراد فرزندان فکر خویشند 
و متعلق به همه زمانها و مکانها و همه مردمان، تا هر 
ــمه حکمت  کس به قدر همت و دانش خود از چش

آنها سیراب شود.
ــرد که خواجه  ــخن لب باز ک  خیام زمانی به س
نظام الملک با آن همه دانش، تحت تأثیر خلفای بغداد، 
ــت نامه می نوشت و فرزندان دلیر ایران )بابک  سیاس
ــن صباح و فرقه  ــار( را تکفیر می کرد و حس و مازی
اسماعیلیه به جای گفتگوی خردمندانه، راه کشتن های 

متعصبانه را برگزیده بود و خیام می سرود:
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

وین سر معما نه تو دانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

ــود که از  ــعار خیام ب ــدی عجیبی در اش خردمن
ــت و مذهب تا فلسفه و سایر علوم را در عین  سیاس
یک معنای ساده و تحت اللفظی در برمی گرفت و این 

خود اعجاز شعر خیام بود.
ــراه با خلق  ــی خیام هم ــی و آزادمنش آزاداندیش
تصاویر بدیع از زندگی انسانها و طبیعت اطراف شعر 
ــعری باورپذیر و قابل تفسیر برای همگان  او را به ش
بدل ساخت به طوری که چند الیه بودن اشعار سبب 
ــود که افراد عامی، تصویر ساده شعر را بگیرند  می ش
ــگان به درک الیه های  و دیگر خردمندان و فرهیخت
درونی اندیشه، فلسفه و حکمت او برسند. متأسفانه 
جز سالهای اخیر، شعر خیام که دنیای غرب را تکان داد 
و مورد پژوهش های عمیق دانشگاهی در غرب قرار 
گرفت، در ایران هرگز مورد کاوش جدی و پژوهش 
ــفانه خیام  مبتنی بر اصول جهانی قرار نگرفت. متأس
شاعری از ایران زمین بود که همچون حافظ، سعدی و 
موالنا توسط مردمان دیار دیگر مورد کشف قرار گرفت 
و قدر و منزلت او بر ما روشن شد و جای آن دارد تا 
فضیلت شناسان و ادیبان با نگاهی نو بر خیام بنگرند و 
با عرصه ای مواجه شوند که جای بسی کشف و شهود 
ــیاری از کشورهای فارسی  و پیام دارد. امروزه در بس
زبان و نیز کشورهای اروپایی کنگره های سالیانه خیام 
شناسی برگزار می شود و موزه ها و پژوهشکده ها و 
یادمان های فراوان برای این شاعر جهانی در سرتاسر 

دنیا برپا گشته است.
چون جود ازل بود مرا انشاء کرد

بر من ز نخست درس عشق اماء کرد
آنگاه قراضه ریزه قلب مرا
مفتاح در خزائن معنا کرد

ــزارش فارس، آئین  ــید. به گ ــور به ثبت ملی رس ــت میراث معنوی کش ــر »نقالی« در فهرس هن
ــهد مقدس با حضور حمید بقایی؛ معاون رئیس  ــت میراث معنوی، در مش ثبت ملی نقالی در فهرس
ــعود علویان صدر؛  ــگری،  مس ــتی و گردش ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دس ــور و رئیس س جمه
ــتادی و استانی برگزار شد. در این مراسم از  ــور و جمعی از مسئوالن س معاون میراث فرهنگی کش
 استادانی چون قطب الدین صادقی، ریاضی، گیاهچی، هوشنگ جاوید، امیر صادقی، بهروز وجدانی، 
ــیری، رجب علی لباف خانیکی، علی اکبر قاسمی،  ــن میهن  دوست، حمیدی، آویژن، مهدی س محس

الهام ویسه، آرزو یحیی نژاد و فهیمه عرب نصر آبادی تقدیر شد.
ــت پرونده های میراث معنوی  ــنهادی و فهرس در حال حاضر نقالی در مجموعه پرونده های پیش
نیازمند پاسداری فوری یونسکو قرار گرفته و به منظور احیای این میراث پرونده ای با عنوان »نقالی 

هنر قصه پردازی دراماتیک ایران« آماده شده است.

نشست اعضای شورای انجمن ادبی شعر مولوی و هنرمندان با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
شهرستان فارسان برگزار شد.

فرزاد صفدری، از اعضای شورای این انجمن به خاطر تاش و فعالیت های برجسته در عرصه ادبیات 
ــتان تقدیر کرد. انجمن شعر و ادب مولوی همه ساله برنامه های ادبی نظیر، یادواره شعر  ــتان و اس شهرس
استانی در سوگ خورشید )به مناسبت رحلت امام خمینی)ره((، عصر شهر نخل های مقاوم )آزادسازی 

خرمشهر(، روی ریل انتظار )امام زمان عج( و... را در سطح شهرستان و استان برگزار می کند.

»نقالي« در فهرست ميراث معنوي كشور 

نشست هنرمندان حوزه شعر و ادب فارسان

نظر به اینکه به منظور تسهیل در ارسال لیست حقوق کارکنان و صرفه جویی در 
وقت و هزینه، سازمان امور مالیاتی کشور سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق را 
طراحی و اجرا نموده است، لذا کلیه اشخاص حقوقی که بیش از ده نفر حقوق بگیر 
دارند الزم است در اسرع وقت جهت دریافت CD سیستم مالیات بر درآمد حقوق و 
دفترچه راهنما به واحدهای مالیات برحقوق ذیربط مراجعه نمایند ضمناً برای دریافت 

 

ــازمان امور مالیاتی  ــرم افزار و دفترچه راهنما می توانند به پایگاه اینترنتی س ن
کشور به نشانی http://www.intamedia.ir مراجعه نمایند.

1- کارفرمایان محترمی که قباً نرم افزار را نصب نموده اند آخرین ویرایش 
نرم افزار را تهیه و جایگزین نمایند.

2- این نرم افزار صرفاً جهت ایجاد لیست حقوق الکترونیکی بوده و به عنوان 
سیستم حقوق و دستمزد قابل استفاده نیست.

ــط نرم افزار اختصاصی خود  ــرکتهایی که فایل های موردنظر را توس 3- ش
تهیه می نمایند از این نرم افزار جهت کنترل صحت اطاعات و چاپ خاصه 

لیست استفاده نموده تا در صورت وجود خطا از آن مطلع گردند.

اطالعیه

 روابط عمومی اداره كل امور مالياتی
 استان چهارمحال و بختياری

توضیحات:

قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی

* ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس�اب تملک دارائیهای س�رمایه ای از س�ایر منابع به شماره 2164200213006 نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام 

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات، اتاق 219 یا اتاق 272

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 89/2/30
3- مهلت تحویل اس�ناد: از تاریخ 89/03/01 تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه مورخ 89/03/11 و زمان بازگش�ایی روز چهارشنبه مورخ 89/03/12 ساعت 

9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
5- داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذکور.

6- در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز.
7- دستگاه نظارت: مدیریت آب و خاک.

8- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

  آگهی مناقصة عمومی(نوبت اول )   
 

        دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

اداره امور  پیمان ها و قراردادها 

 تاریخ انتشار نوبت اول:263589/2/28/ م الف     

ردیف
موضوع 
مناقصه

نوع و 
شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد)ریال(محل اجراء
محل تأمین 

اعتبار
مبنای برآورد

مبلغ 
سپرده)ریال(

واجدین شرایطمدت اجراء)روز(
نوع 
سپرده

1

عملیات اجرایی 

گازرسانی 

 شهرک 

گلخانه ای 

دهاقان

 یک 

مرحله ای 

89/15

11/200/00040برآورد دستگاهاستانی1/504/436/620دهاقان

اشخاص حقیقی 

و حقوقی دارای 

حداقل پایه و 

رتبه موردنیاز در 

رشته تأسیسات 

و تجهیزات

*

2

احداث بند 

انحرافی شهر 

افوس

 یک 

مرحله ای 

 89/16

استانی636/998/810فریدن

فهرست بهای 

واحد پایه آبیاری 

و زهکشی سال 

88

7/700/00040

اشخاص حقیقی 

و حقوقی دارای 

حداقل پایه و 

رتبه موردنیاز در 

رشته آب

*

3

احداث استخر 

ذخیره آب 

روستای بلطاق

 یک 

مرحله ای 

89/17

استانی508/920/820فریدن

فهرست بهای 

واحد پایه آبیاری 

و زهکشی سال 

88

7/100/00040

اشخاص حقیقی 

و حقوقی دارای 

حداقل پایه و 

رتبه موردنیاز در 

رشته آب

*

4
احیاء و بازسازی 

قنات وزوان

 یک

 مرحله ای 

89/18

شاهین شهر 

و میمه
استانی791/992/368

فهرست واحد 

پایه ساخت 

و ترمیم قنات 

سال 88 

8/500/00040

اشخاص حقیقی 

و حقوقی دارای 

حداقل پایه و 

رتبه موردنیاز 

در رشته آب یا 

کاوشهای زمینی

*


