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فرمانده پليس راه اس��تان 
اصفهان گفت: در س��ه ماهه 
نخست امسال  تصادفات منجر 
به فوت در جاده هاي اس��تان 
اصفهان نسبت به زمان مشابه 
سال گذشته كاهش يافته است. 

علي  نيكبخت در گفتگو با فارس در اصفهان با بيان اينكه طرح امنيت 
 جاده ها در تابستان همزمان با تمام كشور از ابتداي تيرماه آغاز شده، اظهار 

داشت: مهم ترين ويژگي اين طرح ...
  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

ر  ن�����دا ست���������ا  ا
چهارمحال و بختياری گفت: 
اصن��اف و بازاري��ان ب��ازوان 
توانمند دولت در اجرای قانون 
هدفمندی يارانه ها هستند. به 
از ش��هركرد،  گزارش فارس 

علی اصغر عنابستانی در گردهمايی اصناف در اين استان با رويكرد 
هدفمند ی يارانه ها با تأكيد بر نقش تأثيرگذار...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

 مهن���دس حس��ام ن��ژاد 
رئيس كميته عمران ناژوان و 
معاون مالی اداری ش��هرداری 
اصفه��ان در مراس��م افتتاحيه 
طرح های عمرانی- فرهنگی 
ناژوان گفت: محدوده ناژوان 

از اراضی كشاورزی تشكيل شده كه 80 درصد از سطح آن را تشكيل 
می دهد و بخش ديگر به تفرج و نياز شهر و طرح های فضای سبز و 

طرح های فرهنگی- عمرانی توسط شهرداری...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

تکذیب ممنوعیت
 فــروش سوخت هــواپیمــا

مقام معظم رهبری سیاستهای کلی
 اصالح الگوی مصرف را ابالغ کردند

کمیسیون بهداشت :
 8 نوع برنج وارداتی، آلوده به مواد سمی است

صفحه 2

مدیرکل ارشاد چهارمحال و بختیاري:
فــرهنگ سازي الزمــه 

نهــادينــه ساختن 
طرح حجاب و عفاف است

كاهش تصادفات منجر به فوت 
در اصفهان

در طرح های عمرانی ناژوان 
بايد حقوق مردم رعايت شود

اصناف بازوي توانمند دولت 
در اجراي هدفمندي يارانه ها

 م��دي����ركل ف���رهن��گ و ارش��اد اس��امي 
چهارمحال و بختياري گفت: فرهنگ س��ازي الزمه 
نهادينه س��اختن طرح حجاب و عف��اف در جامعه 
است. به گزارش فارس از شهركرد، داريوش رضواني 
در نشست ش��وراي فرهنگ عمومي اين شهرستان 
ترويج بدحجابي را از ترفندهاي غرب در جنگ نرم 
دانس��ت و اظهار داشت: امروز استكبار جهاني براي 
اينكه به اهداف شوم خود در استثمار منطقه به ويژه 
كش��ورهاي اسامي و باالخص ايران اسامي دست 
يابد با توس��ل به جنگ ن��رم، ارزش هاي مقدس ما 
را نشانه گرفته اس��ت. وي با اشاره به فرمايش مقام 
معظم رهبري در راس��تاي مقابل��ه با ناتوي فرهنگي 
دش��من افزود: توسعه فس��اد اخاقي نشانه هايي از 
تأثير تدريجي جنگ نرم دشمنان قسم خورده انقاب 
اسامي است تا بدين وسيله بتوانند نظام اسامي را به 
اس��تحاله فرهنگي و سياسي بكشانند. رضواني ادامه 
داد: ترويج فس��اد و بي بن��د و باري از اهداف اصلي 
دش��من در به راه انداختن جنگ ن��رم بوده و با اين 
كار مي خواهن��د بي اعتنايي به جايگاه واالي فرهنگ 
اسامي را در ميان مردم گسترش دهد چراكه با اين 
كار در هر زماني خواهند توانست به ارزش هاي ديني 
و انقابي ما لطمه وارد كنند. مديركل فرهنگ و ارشاد 
اس��امي چهارمحال و بختياري تصريح كرد: اين در 
حالي ا س��ت كه فرهنگ، ريشه هر اجتماع و انقاب 
اس��ت و حيات هر جامعه اي وابس��ته به فرهنگ آن 
جامعه بوده و تنها راه دستيابي به يك ثبات خانوادگي 
و اجتماعي، ايس��تادگي در مقابل بدحجابي و روي 
آوردن به فرهنگ حجاب و عفاف اسامي است. وي 
از تخصيص 35 ميليارد تومان به بخش فرهنگ استان 
مصوب دور سوم سفر هيأت دولت به استان خبر داد 
و گفت: با تخصيص اين بودجه رسالت فرهنگي بر 
دوش دولت سنگين تر شده است كه بر همين اساس 
بايد حوزه هاي فرهنگي در استان بيش از پيش تقويت 

شود. 

 آیا می دانید که بیش از 90 درصد مصرف برق 
المپهای رشته ای بصورت حرارت تلف می شود.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهــان در نظــر دارد پروژه های ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

مناقصه لوله گذاری فاضالب 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اصفهان در نظر دارد 
امور مربوط به جایگاه شرکتی شماره 1 ناحیه نائین شامل 
تعمیرات   – نفتی  عملیات خرید و عرضه فرآورده های 
خدمات   – تجهیزات  و  تأسیسات  نگهداشت   – جزئی 
ایمنی – بهداشت محیط زیست – نظافت و فضای سبز را 
بصورت حجمی با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به 

شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف( محل انجام کار

جایگاه شرکتی شماره 1 نائین
ب( شرایط شرکت های متقاضی

1 – داشتن شخصیت حقوقی 
2 – داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

3 – داشتن تجهیزات، امکانات و تخصص الزم، توانایی 

فنی و مالی کافی جهت انجام کار موضوع مناقصه.
امور  و  کار  وزارت  کار  صالحیت  تأییدیه  ارائه   –  4

اجتماعی
این  درج  از  پس  روز   10 بمدت  توانند  می  متقاضیان 
اصفهان، چهارباغ  آدرس  به  اسناد  تحویل  آگهی جهت 
باال، چهارراه نظر- جنب پمپ بنزین واحد امور قراردادها 

مراجعه نمایند.
مناقصه  در  شرکت  ضمانتنامه  مبلغ  است  ذکر  شایان 
چهارده  مبلغ  حروف  به  )تکرار  ریال   14/000/000
میلیون ریال تمام( می باشد. ضمناً هزینه درج آگهی از 

برنده مناقصه دریافت می گردد.
HTTP://ISFAHAN.NIOPDC.IR

آگهی فراخوان مناقصه عمومی مرحله دوم 
)نوبت دوم شماره 800/5240(

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه اصفهان

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
م الف/ 4870

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

برآورد)ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

25/000/000493/967/515جاریلوله گذاری فاضالب لنجان89-2-154

44/000/000864/903/541جاریتوسعه شبکه فاضالب منطقه سه اصفهان89-2-155

23/000/000449/743/715جاریتوسعه شبکه فاضالب منطقه یک اصفهان89-2-156

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/4/26
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/4/27

 www.abfa - esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 6680030 - 0311

نماينده مقام معظم رهبری در ش��ورای عالی امنيت ملی در پاسخ به 
درخواست مذاكره »كاترين اشتون« گفت: جمهوری اسامی ايران حول 
بس��ته ای كه برای موضوع گفتگوها در ارديبهشت ماه 87 پيشنهاد كرد، 

حاضر به گفتگوست. 
به گزارش واحد مركزی خبر، سعيد جليلی در نامه ای به درخواست 
مذاكره خانم كاترين اش��تون نماينده عالی اتحاديه اروپايی در سياس��ت 

امنيتی و امور خارجی پاسخ داد.
  در اي��ن نام��ه ب��ا غيرقاب��ل پذي��رش دانس��تن راهب��رد اعام��ی 
»فش��ار و گفتگ��و« تأكي��د ش��ده اس��ت: جامع��ه جهان��ی، گفتگو در 
گفتگ��و  ب��رای  تم��دن الزم  از  دور  و  ديكتات��وری  را  فش��ار   س��ايه 

می داند. 
 دبير ش��ورای عال��ی امنيت ملی س��عيد جليلی در اين نامه نوش��ته 
است: امروز شما بيش از هر زمان ديگر به جلب اعتماد ملت ما نياز داريد؛ 
اقداماتی كه نشان دهد راهبرد غلط دو مسيره را كنار گذاشته و درصدد جبران 
 خطاها هستيد و می خواهيد آنگونه كه فرهنگ گفتگو اقتضاء دارد، عمل 

كنيد. 
در اي��ن نامه ب��ا يادآوری بس��ته ای ك��ه جمهوری اس��امی ايران 
 در ارديبهش��ت1387 ب��رای موض��وع گفتگوه��ا پيش��نهاد ك��رد، آمده

اس��ت: جمه��وری اس��امی اي��ران ح��ول بس��ته يادش��ده حاض��ر به 
گفتگوس��ت و هرگون��ه جه��ت گيری متف��اوت، حركت��ی ارتجاعی و 

غيرس��ازنده اس��ت كه مورد پذيرش ملت ايران ق��رار نمی گيرد. جليلی 
با اش��اره به تقاضای اش��تون برای گفتگو در موضوع هس��ته ای نوشته 
اس��ت: الزمه چني��ن گفتگويی تعهد همه طرف ه��ای گفتگو به اجرای 
ان پ��ی ت��ی و اع��ام موضع صريح نس��بت ب��ه رفتاره��ای خارجی از 
 اين چارچ��وب از جمل��ه فعاليت های هس��ته ای رژيم صهيونيس��تی 

است. 
دبير شورای عالی امنيت ملی در اين نامه نوشته است: آنگاه كه جهت 
گفتگو روشن باشد، جمهوری اسامی آمادگی دارد با اتكا به ظرفيت های 
سياس��ی، اقتص��ادی، منطق��ه ای و بي��ن المللی خ��ود در جهت تحقق 
 همكاری های سازنده بين المللی برای رفع نگرانی های مشترک گفتگو 

كند.
در ادامه اين نامه، س��ه س��ؤال مطرح و پاسخ اشتون به اين سؤاالت 

برای ادامه گفتگوها ضروری شمرده شده است.
اين سؤاالت عبارتند از:

1 - ه��دف از گفتگوها برای تعامل و همكاری اس��ت يا ادامه روند 
دشمنی و تقابل با حقوق ملت ايران؟

2 - آي��ا ب��ه منطق گفتگو كه الزمه آن اجتن��اب از هرگونه تهديد به 
فشار است، التزام خواهيد داشت؟

3 - برای روش��ن ش��دن مبانی مشترک گفتگو، نظر روشن و صريح 
شما درباره ساح هسته ای رژيم صهيونيستی چيست؟

جلیلی:
 گفتگوها روشن باشد، ایران آمادگی دارد گفتگو کند
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كابينه عربس��تان سعودی با 
امضای پيمان همكاری هسته ای 
با فرانس��ه موافقت ك��رد. اين 
پيمان، راه را برای كمك فرانسه 
به توليد انرژی هسته ای دراين 
كش���ور نفت خيز بازخ��واهد 
كرد. به گ��زارش خبرگ��زاری 
فرانسه، كابينه عربستان سعودی 
پس از نشست هفتگی اش طی 

بيانيه ای كه از س��وی خبرگزاری رسمی سپا منتشر ش��د، اعام كرد: اين 
توافقنامه به منظور استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای صورت می گيرد. 
اين پيمان ابتدا توس��ط نيكا ساركوزی رئيس جمهور فرانسه در گفتگو با 
ملك عبداهلل پادشاه عربستان سعودی در ژوئن سال 2007 )خرداد 1386( 
در پاريس پيشنهاد شد و فرانسه در ژانويه سال 2008 )دی 1387( در سفر 
ساركوزی به رياض پيش نويس آن را ارائه كرد. اقدام سال گذشته عربستان 
س��عودی برای بازبينی رسمی سياست هسته ای اين كشور موجب تأخير 
در انعقاد اين توافقنامه ش��د و اين كش��ور در ماه آوريل  2010 )فروردين 
1389( اعام كرد اين پادشاهی يك مركز تحقيقاتی جديد در مورد انرژی 

تجديدپذير و هسته ای داير خواهد كرد. 
اين مس��أله نشان از اين دارد كه عربس��تان سعودی كه مقادير عظيمی 
از نف��ت و گاز طبيعی را برای توليد برق به مصرف می رس��اند و اقدام به 
ش��يرين س��ازی آب دريا برای مصرف داخلی اش می كند،  قادر به توليد 
انرژی هسته ای خواهد بود. جزييات مربوط به اين پيمان جديد و نيز زمان 
امضای رس��می اين توافقنامه توسط رياض و پاريس اعام نشده است. با 
وجود آنكه عربس��تان س��عودی در ماه مه 2008 )ارديبهشت 1387( پيمان 
همكاری صلح آميز هس��ته ای دو جانبه با امريكا را امضاء كرد، اين كشور 
كه حدود يك پنجم ذخاير شناخته شده ی نفت جهان را داراست، در زمينه 

انرژی هسته ای به كندی عمل كرده است.

روزنامه عراقی الموتمر از صدور دستور بازداشت مسعود رجوی سركرده 
و 36 عضو گروهك تروريس��تی منافقين از سوی دادگاه عالی جنايی عراق 
خب��ر داد. به گزارش ايرنا،  الموتمر نوش��ت،  دادگاه عالی جنايی عراق حكم 
بازداشت مسعود رجوی و 36 نفر ديگر از اعضای گروهك منافقين از جمله 
همسرش مريم رجوی را صادر كرد، به اين معنی كه وزارت كشور عراق و 
پليس بين الملل موظف به بازداش��ت و تحويل اين افراد به دادگاه هس��تند. 
الموتمر از سوی ديگر اعام كرد نيروهای امنيتی عراق اردوگاه عراق جديد 
)اردوگاه سابق اشرف( را كه در استان ديالی قرار دارد به طور كامل از نيروهای 
امريكايی تحويل گرفته و خود مسئوليت امنيت و اداره آن را بر عهده گرفتند. 
به نوشته اين روزنامه در مراسمی كه روز جمعه گذشته به همين منظور برگزار 

شد چند تن از فرماندهان ارتش عراق و امريكا حضور داشتند.
در اين مراس��م همچنين خانواده های ايرانی كه فرزندانش��ان در داخل 
اردوگاه اش��رف محبوس هس��تند و از چهار ماه پيش در برابر اين اردوگاه 
تحصن كرده اند نيز حضور داش��تند. الموتمر اف��زود: اين خانواده ها تأكيد 
كردند فرماندهان نظامی امريكا در هش��ت سال گذشته از سياستها و مواضع 
منفی گروهك منافقين حمايت كرده اند. آنها همچنين اظهار داشتند نيروهای 
امريكايی به درخواس��تهای مكرر آنان برای فشار بر سران گروهك منافقين 
برای اجازه ديدار آنها با فرزندانشان كه در اين اردوگاه زندانی هستند توجه 
نكرده اند. اين روزنامه نوشت: خانواده ها همچنين ابراز اميدواری كردند پس 
از تحويل اين اردوگاه به نيروهای عراقی بتوانند با فرزندان خود ديدار و آنها 

را به شهر و ديار خود بازگردانند.

يك روزنامه يمنی از وجود برده داری در ميان برخی ش��يوخ قبايل 
تحت حمايت دولت اين كش��ور پرده برداش��ت. به گزارش ايرنا، شبكه 
تلويزيون��ی الجزيره قطر با اعام اين خبر، افزود: روزنامه المصدر اولين 
بار وجود برده داری در اين كشور را افشا كرد، سپس سازمان يمنی دفاع 
از حقوق و آ زادی ها با پيگيری س��رنخ های اين موضوع، فعاليت های 
ملی برای ريش��ه كنی اين پدي��ده قديمی در يمن را آغاز كرد. تحقيقات 
روزنامه المصدر حاكی اس��ت كه برده داری از سوی شيوخ برخی قبايل 

تحت حمايت دولت يمن بسيار گسترده است. 
اين موضوع در حالی فاش ش��د كه دولت يمن با بحرانی چند جانبه 
در مناطق مختلف كش��ور مواجه اس��ت. عمر العمت��ی خبرنگار روزنامه 
يمنی المصدر، اولين كس��ی ب��ود كه با كنار زدن گ��رد و غبار از اعمال 
ب��رده داری علي��ه صدها ت��ن در غرب يمن پرده برداش��ت. وی پس از 
گفتگو با اين افراد دريافت كه  آزادی آنان در دس��ت افراد ديگری است. 
بس��ياری از اين افراد دهها س��ال اس��ت كه با نام برده زندگی می كنند. 
در يك��ی از مناطق اس��تان الحديده س��خن از وجود حداق��ل 500 برده 
اس��ت و طب��ق برخی اطاعات تع��داد اين افراد در اس��تان الحجه بيش 
از 3 هزار نفر اس��ت. اين بردگان از هيچ ي��ك از حقوق مدنی از جمله 
آموزش، امور بهداش��تی، شناسنامه، گذرنامه يا تملك بر اموال متعلق به 
خود برخوردار نيستند. زندگی آنان در گرو تنها يك ورق كاغذ است كه 
نشان می دهد آنان برده فردی خاص هستند. برده داران برده هايشان را 
 مثل اموال شخصی، كشتزار و دام های خود برای نسل های بعد به ارث 

می گذارند.

آمارهای سازمان عربی توس��عه اداری كه در كنفرانس اين سازمان در 
قاهره منتش��ر شد نشان می دهد يك سوم درآمد ملی كشورهای عربی در 
نيمه دوم قرن بيستم صرف فساد و پرداخت رشوه شده است. واحد مركزی 
خبر به نقل از ش��بكه تلويزيونی الجزيره، اين آمارها نشان می دهد درآمد 
ملی كشورهای عربی در اين مدت 3 تريليون دالر بوده است كه فقط يك 
س��وم آن صرف تأسيس��ات زيربنايی و يك س��وم ديگر نيز صرف خريد 

تسليحات شده است. 
خبرنگار اين شبكه با اشاره به اينكه هرگونه پيشرفت در مديريت نياز 
به مبارزه با فس��اد دارد افزود: بر همين اساس سازمان عربی توسعه اداری 
تعيين استراتژی ملی مبارزه با فساد را در دستور كار كنفرانس امسال خود 
قرار داده اس��ت. وی می افزايد: هر چند اين س��ازمان در كنفرانس خود به 
ارائه برخی توصيه ها اكتفا كرد اما حقايقی كه در اين كنفرانس مطرح شد 
برای نشان دادن حجم فساد در كشورهای عربی كافی بود. به گفته ناظران 
هر چند اين آمارها حجم فس��اد و رش��وه در نيمه دوم قرن بيستم را نشان 

می دهد اما وضعيت امروز نيز بهتر از آن دوره نيست. 
عامر الخياط دبيركل س��ازمان عربی مبارزه با فس��اد می گويد شكاف 
 موجود بين حكومت ه�����ای عربی و ملت ه����ای عربی شرايط را برای 

شكل گيری فساد آماده می كند.  

حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب 
اسامی سياس��تهای كلی اصاح الگوی مصرف را 
پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام 

تعيين كردند.
  متن سياستهای كلی اصاح الگوی مصرف كه 
به رؤسای قوای سه گانه و رئيس مجمع تشخيص 

مصلحت نظام اباغ شده است بدين شرح است : 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سياست های كلی اصاح الگوی مصرف
1� اص��اح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و 
س��ازمانی، ترويج فرهنگ صرفه جويی و قناعت و 
مقابله با اسراف،تبذير، تجمل گرايی و مصرف كاالی 
خارجی با استفاده از ظرفيت های فرهنگی، آموزشی 

و هنری و رسانه ها به ويژه رسانه ملی.
2� آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.

3� توس��عه و ترويج فرهنگ بهره وری با ارائه 
و تشويق الگوهای موفق در اين زمينه و با تأكيد بر 
شاخص های كارآمدی، مسئوليت پذيری، انضباط و 

رضايت مندی.
4� آم��وزش اصول و روش��های بهينه س��ازی 
مص��رف در كلي��ه پايه ه��ای آم��وزش عمومی و 

آموزش های تخصصی دانشگاهی.
5- پيش��گامی دولت، ش��ركت های دولتی و 

نهادهای عمومی در رعايت الگوی مصرف.
6- مقابله با ترويج فرهن��گ مصرف گرايی و 
ابراز حساسيت عملی نسبت به محصوالت و مظاهر 

فرهنگی مروج اسراف و تجمل گرايی.
7- صرف��ه جويی در مصرف ان��رژی با اعمال 
مجموعه ای متعادل از اقدامات قيمتی و غيرقيمتی به 
منظور كاهش مستمر »شاخص شدت انرژی« كشور 
به حداقل دو سوم ميزان كنونی تا پايان برنامه پنجم 
توس��عه و به حداقل يك دوم ميزان كنونی تا پايان 

برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياست های زير:
- اولوي��ت دادن به افزايش بهره وری در توليد، 
انتقال و مصرف انرژی در ايجاد ظرفيت های جديد 

توليد انرژی.
- انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژی 
كشور به منظور بهينه سازی عرضه و مصرف انرژی.
- تدوي��ن برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال 
سياس��ت های تشويقی نظير حمايت مالی و فراهم 
 كردن تس��هيات بانك��ی برای اج��رای طرح های 
بهينه سازی مصرف و عرضه انرژی و شكل گيری 
نهاده��ای مردمی و خصوصی ب��رای ارتقاء كارايی 

انرژی.
- پايش شاخص های كان انرژی با ساز و كار 

مناسب.
- بازنگ��ری و تصوي��ب قواني��ن و مق��ررات 
مرب��وط به عرضه و مصرف انرژی، تدوين و اعمال 
استانداردهای اجباری ملی برای توليد و واردات كليه 
وسايل و تجهيزات انرژی بر و تقويت نظام نظارت 
بر حسن اجرای آنها و الزام توليد كنندگان به اصاح 

فرآيندهای توليدی انرژی بر.
- اصاح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومی 

با تأكيد بر راه آهن درون ش��هری و برون شهری به 
منظور فراهم كردن امكان اس��تفاده سهل و ارزان از 

وسايل حمل و نقل عمومی.
- افزايش بازدهی نيروگاهها، متنوع سازی منابع 
توليد برق و افزايش س��هم انرژی های تجديد پذير 

و نوين.
- گس��ترش توليد ب��رق از نيروگاههای توليد 
پراكنده، كوچ��ك مقياس و پر ب��ازده برق و توليد 

همزمان برق و حرارت.
- بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از 
جمله حداكثر س��ازی انتق��ال فرآورده های نفتی از 

طريق خط لوله و راه آهن.
8- ارتقاء بهره وری و نهادينه شدن مصرف بهينه 
آب در تمام بخش ها به ويژه بخش كش��اورزی در 

چارچوب سياست های زير:
- طراح��ی، تدوي��ن و اج����رای س��ند ملی 
 الگ��وی مص��رف آب در بخش ه���ای مختلف و 

به هنگام سازی آن.
- اعمال سياست های تش��ويقی و حمايتی از 
طرح های بهينه س��ازی، اس��تحصال، نگهداری و 

مصرف آب.
- تدوين و اعمال اس��تانداردها و ضوابط الزم 
ب��رای كاهش ضايعات آب، پايش كيفيت منابع آب 

و جلوگيری از آلودگی آبها.
- اصاح الگوی كش��ت و اعمال ش��يوه های 
آبياری كارآمدتر، ايجاد س��امانه های بهينه تأمين و 
توزيع آب شرب و بهينه سازی تخصيص و مصرف 
آب در بخ��ش تولي��د براس��اس ارزش راهبردی و 

اقتصادی بيشتر.
- برنامه ريزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی 

آب.
- تدوين و اجرای برنامه های عملياتی مناسب 
برای ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب به ويژه در 
سفره های زيرزمينی دارای تراز منفی و اعمال مديريت 

خشكسالی و سيل، سازگار با شرايط اقليمی.
9- اصاح الگوی مصرف نان كش��ور از طريق 
ارتقاء و بهبود شرايط و كيفيت فرآيندهای »توليد و 

تبديل گندم به نان« و »مص��رف نان« در چارچوب 
سياستهای زير:

- تمركز در سياست گذاری، هدايت، نظارت و 
تعيين دستگاه متولی تنظيم بازار نان.

- اعمال سياست های حمايتی و تشويقی برای 
ارتقاء س��طح بهداشتی مراكز توليد نان و استفاده از 
نيروی انسانی ماهر و آموزش ديده در فرآيند توليد 

نان.
- حفظ ذخيره استراتژيك گندم.

- تنظي��م مبادالت تجاری بازار گن��دم و آرد با 
هدف تنظيم بازار داخلی.

- اصاح ساختار توليد و بهبود فرآيند و توسعه 
توليد انواع نان های با كيفيت، بهداش��تی و متناسب 
ب��ا ذائقه و فرهنگ مردم از طري��ق تدوين و اعمال 
استانداردها و روشهای تجربه شده و اصول صحيح 

توليد گندم، آرد، خمير و پخت نان.
10- ارتقاء بهره وری در چارچوب سياست های 

زير:
- تحول رويكرد تحقق درآمد ملی به سمت اتكای 

هرچه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعه.
- افزاي��ش بهره وری با تأكيد بر اس��تقرار نظام 

تسهيم منافع حاصل از بهره وری از طريق:
- حداكثر س��ازی ارزش افزوده و منافع ناش��ی 
از سرمايه های انسانی، اجتماعی و مادی با تأكيد بر 

اقتصاد دانش پايه.
- استقرار س��از و كارهای انگيزش��ی در نظام 

پرداخت ها در بخش عمومی و بنگاهی.
- استقرار بودجه ريزی عملياتی و بهبود فرآيند 
تخصيص منابع كشور براس��اس منافع اقتصادی و 

اجتماعی.
- اصاح ساختارهای ارزيابی و ارزشيابی، اتخاذ 
رويكرد نتيجه گرا و اجرای حسابرسی عملكرد در 

دستگاههای دولتی.
- اصاح قوانين و مقررات، روش ها، ابزارها و 

فرآيندهای اجرايی.
- اولويت توانمند س��ازی ني��روی كار در كليه 

برنامه های حمايتی.

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه جمهوری 
اسامی ايران ممنوعيت فروش سوخت هواپيماهای 
ايران را تكديب كرد. به گزارش واحد مركزی خبر، 
مهمانپرست  در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اينكه كشورهای آلمان، انگليس و امارات از 
تحويل دادن سوخت به هواپيمای مسافربری ايران 
خودداری كرده اند، گف��ت: اخبار غيرصحيحی در 
 اين زمينه منتشر ش��د. وی افزود: بر اساس آخرين 
پيگيری هايی كه انجام داديم مقامات  كش��ورهای 
انگليس، امريكا و شركت هواپيمايی مربوط به امارات 
اين اخبار را تكذيب كردند و س��وخت رس��انی به 
هواپيمای مس��افری ما ادامه دارد. سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسامی ايران گفت: نقل اخبار 
غيرصحيح برای ايجاد نوعی فضای منفی از جنگ 
روانی با مردم ما صورت می گيرد. وی در پاس��خ به 
س��ؤال ديگری، رويكرد امريكا و كشورهای غربی 
را ك��ه با او همراهی می كنند نس��بت به ملت ايران 
رويكرد اش��تباهی دانست و گفت: آنها ملت بزرگ 
ايران را به خوبی نش��ناخته اند. مهمانپرست گفت: 
تحريم های يك جانبه و حادثه هواپيمای مسافربری 
ايران در خليج فارس نش��ان می دهد چقدر دولت 
امريكا مدافع حقوق ملت ما است. سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسامی ايران گفت: وقتی اتباع 
ايرانی را از كشورهای مختلف می دزدند و به كشور 
خودشان می برند و آنان را تحت شرايط غيرانسانی 
بازداشت می كنند حتمًا  منظورشان وارد آوردن فشار 
به ملت ايران نيست. سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: طبيعی است هر كشوری بخواهد در مسيری 
حركت كند كه از اقدام غيرقانونی و غيرمؤثر امريكا 
و برخی كشورهای غربی دنباله روی كند فقط منافع 

خودش را از دس��ت خواه��د داد. وی درباره روابط 
ايران با ساير كشورها گفت: جمهوری اسامی ايران 
با كشورهای همسايه، مسلمان و كشورهای منطقه 
خليج فارس روابط بس��يار خوبی دارد و توسعه هر 
چه بيش��تر روابط و ايجاد همگرايی و مشاركت در 
داش��تن منطقه ای پيشرفته و امن جزء اولويت های 
سياست خارجی ماست و اين مسير را دنبال می كنيم. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ب��ا محكوم كردن 
برخورد غيرانس��انی پليس امريكا با كاوه افراسيابی 
تبعه ايرانی و استاد دانشگاه تصريح كرد: در دفاع از 
اتباعمان كوتاه نمی آييم. مهمانپرست در ادامه نشست 
خبری خود گفت: اين گونه رفتارها و برخوردهای 
غيرانس��انی و وحش��يانه پليس امريكا با اتباع ما از 
جمله با كاوه افراس��يابی را بر حس��ب وظيفه ذاتی 
دستگاه ديپلماسی و دفاع از حقوق اتباعمان، پيگيری 
می كنيم. مهمانپرست گفت: توصيه ما به پليس امريكا 
اين است كه رفتار انسانی را در دستوركار خود قرار 
ده��د. وی در ادام��ه در خص��وص انفجار بمب در 
كوزوو گفت: جمهوری اس��امی ايران ضمن اعام 
نگرانی از اين حادثه، تصريح می كند هر اقدامی كه به 
جان انسانها صدمه برساند محكوم است. مهمانپرست 
افزود: توصيه می كنيم طرفه��ای درگير در كوزوو، 
گفتگ��و و تعامل را در دس��تور كار خود قرار دهند. 
س��خنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اينكه آيا خبر امروز پاكستان مبنی بر دستگيری 
ماعم��ر را تأييد می كنيد؟ گفت: توصيه ما همواره 
اين بوده اس��ت كه بايد با افراط گرايی مقابله شود. 
رامين مهمانپرست افزود: وقتی كشورهای غربی به 
بهانه مبارزه با تروريست وارد افغانستان شدند، نتيجه 
ورود آنها عاوه بر خسارت به اين كشور چيزی جز 

گس��ترش افراط گرايی، توليد مواد مخدر و افزايش 
ناامنی نبود. وی گفت: كش��ورهايی كه افغانستان را 
اشغال كرده اند، جزء نخستين كشورهايی بودند كه 
مذاكره با جريان افراط گرايی را در افغانستان در موسی 
قلعه در دستور كار خود قرار دادند و با اين اقدام خود 
به اين گروه های افراطی مش��روعيت دادند. مهمان 
پرست با تأكيد بر اينكه ريشه های اين نوع گرايش ها 
بايد از بين برود، گفت: آنها راهكارهای اشتباهی در 
كش��ورهای منطقه دنبال كردند كه باعث گسترش 
پديده تروريسم در كشورهای فرامنطقه ای نيز شده 
است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينكه اگر ايران 
 در خصوص بنزين تحريم ش��ود از طريق نهادهای
 بي��ن الملل��ی ش��كايت خواه��د ك��رد ي��ا ن��ه؟ 
گفت: اگر اقدامی عليه حقوق ملت ما صورت گيرد 
از همه ظرفيت ها برای مقابله اس��تفاده خواهد شد. 
س��خنگوی وزارت امورخارجه هرگونه اقدام برای 
محكوم كردن ملت هايی را كه بخواهند اس��تقال 
داشته باشند محكوم كرد و گفت: ايران نيز با توجه 
ب��ه ظرفيت های حقوقی و سياس��ی خود با چنين 
اقداماتی برخورد خواهد كرد. مهمانپرست اين گونه 
حركت ها را غيرمنطق��ی خواند و افزود: آنها با اين 
رفتارهايشان نمی توانند افكار عمومی را توجيه كنند 
و ب��ه طور قطع با واكنش ملت ها رو به رو خواهند 
ش��د. وی گفت: كسانی كه در شعارهای خود تغيير 
رفت��ار در رويكردهای سياس��ت خارج��ی را دنبال 
می كردند همچنان در مسير محترم نشمردن حقوق 
ملت ها حركت می كنند ك��ه اين اقدامات محكوم 
اس��ت. مهمانپرس��ت افزود:  روش های غيرانسانی 
برخی كشورها باعث حساس تر شدن افكار عمومی 

به ويژه در غرب خواهد شد. 

كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس شورای 
اسامی در گزارشی در صحن علنی ديروز مجلس 
اعام كرد: هش��ت نوع برن��ج وارداتی آلوده به مواد 
س��می آرسنيك و سرب هس��تند. به گزارش واحد 
 مركزی خبر، در جمعبندی اين گزارش آمده است: 
در مورد آلودگی هش��ت نمونه از برنجهای وارداتی 
آل��وده به فلز س��نگين س��رب، فع��ًا از توزيع آن 

جلوگيری و به دو طريق زير در آينده اقدام شود:
1� جلوگيری از توزيع هشت نمونه اعام شده 

در بازار و مرجوع كردن آنها به كشورهای فروشنده
 2� مخل��وط ك��ردن نمونه های اعام ش��ده با 
نمونه هايی كه آلودگی آنها در حد صفر باشد و پس 
از تأييد رفع آلودگی و پايين بودن آلودگی به زير حد 

استاندارد اجازه توزيع داده شود.
در گزارش كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
برنجهای وارداتی با عنوانهای عطر گل باز، دل مباركه 
كامونگی، س��ارال، كيميا، جادوگر، هاشمی 1121، 
عررم��ان و حاجی م��رادی دارای غلظت باالی حد 

استاندارد فلز سنگين سرب اعام شده اند.
همچنين در گزارش اين كميسيون آمده است: 
از ميان اس��تانداردهای آسيايی، استاندارد چين كه از 
طرف وزارت س��امت و سازمان استاندارد ملی آن 
كشور مشخص شده است در مورد برنجهای وارداتی 
آلوده به فلز سنگين آرسنيك مبنای عمل قرار بگيرد 
تا پس از تحقيقات و مشخص شدن ميزان استاندارد 
تعيين ش��ده، به عنوان اس��تاندارد ملی كشور مبنای 

بررسی قرار بگيرد.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

اي��ن گفتار م��روری دارد ب��ر مبانی 
اس��تفاده و ح��ق داش��تن س��اح های 
هس��ته ای در ش��ماره قبل ب��ه تاريخچه 
آزمايشات و كاربرد ساح های هسته ای 
اش��اره شد و در بخش دوم اين تحليل به 
بحث ممنوعيت تهديد، آزمايش و كاربرد 
ساح های هسته ای از منظر حقوق عرفی 

بين الملل پرداخته می شود.
با اينكه ديوان بين المللی دادگستری در 
نظريه مشورتی 1996 به طور ضمنی در 
صورت دفاع مشروع، كاربرد ساح های 
هسته ای را مجاز ش��مرده است، ولی در 
عي��ن حال، اصول عرفی حاكم بر حقوق 
بين الملل معاصر، اين نظريه مش��ورتی را 
كه فاقد ضمانت اجراء نيز هس��ت، تأييد 
نمی كند. در خص��وص تهديد به كاربرد 
ساح های هسته ای در حقوق بين الملل، 
اساس��اً تهديد به زور در روابط بين الملل 

ممنوع است. 
 براس��اس بن��د 3 م��اده 2 منش��ور
سازمان ملل متحد، دولت ها موظف اند در 
روابط بين المللی خ��ود از تهديد به زور 
يا اس��تفاده از آن علي��ه تماميت ارضی يا 
اس��تقال سياسی هر كش��وری، يا از هر 
روش ديگری كه با مقاصد س��ازمان ملل 
متحد متعارض است، خودداری كنند و از 
طرفی ديگر، يكی از اصول مهم و اساسی 
حقوق بين الملل معاصر عدم توسل به زور 
در روابط بين الملل است. البته كنوانسيون 
ژن��و و پروتكل ه��ای چهارگان��ه آن، به 
كارگيری هر گونه ساحی را كه تفاوتی 
ميان شهروندان عادی و نظاميان آنجا نكند 
را ممنوع كرده است، حتی اساسنامه ديوان 
كيفری بين المللی رم 1998 يكی از جرايم 
بين المللی را »تخريب محيط زيس��ت در 
س��طح وس��يع« محس��وب نموده است. 
بنابراين، براساس قواعد عرفی و قراردادی 
حقوق مخاصمات بين المللی، به كارگيری 
ساح های هسته ای می تواند يك »جنايت 
بين المللی« قلمداد شود و اين جرم انگاری 
در حقوق كيفری بين الملل نش��ان دهنده 
حركت حقوق بين الملل معاصر به سمت 
و سوی ممنوعيت جامع كاربرد ساح های 
هسته ای در جهان است. از طرفی ديگر، 
براس��اس حقوق مخاصمات بين المللی، 

از آنجايی كه اصول حقوق بشر دوستانه 
حاكم بر به كارگيری ساح های هسته ای؛ 
از قبي��ل اصل تفكيك، اص��ل منع درد و 
رن��ج بيهوده، اصل ضرورت و تناس��ب، 
اصل ممنوعيت تخريب محيط زيس��ت 
در س��طح وسيع و... به عنوان قواعد آمره 
بين المللی تلقی ش��ده و نقض اين قواعد 
مس��ئوليت قطعی بين المللی دولت ها را 
ب��ه دنبال می آورد، ك��ه ممنوعيت كاربرد 
ساح های هس��ته ای در حقوق بين الملل 

معاصر قطعی است. 
نتیجه گیری 

هس��ته ای تهدي��د  تردي��د،   ب��دون 
اياالت متحده امريكا علي��ه ايران ناقض 
حقوق بين الملل عرفی و قراردادی است، 
گرچه رأی مش��ورتی دي��وان بين الملل 
دادگستری 1996 در خصوص مشروعيت 
تهديد و به كارگيری ساح های هسته ای، 
اجازه ضمنی و تلويحی كاربرد ساح های 
هس��ته ای را در وضعيت دفاع مش��روع 
داده اس��ت، ولی اين رأی مشورتی، فاقد 
ضمان��ت اجرا بوده و غيرال��زام آور تلقی 
می ش��ود، عاوه بر اينك��ه، اصول حاكم 
بر منشور س��ازمان ملل متحد بر حقوق 
مخاصم��ات بين الملل��ی و حقوق بش��ر 
دوس��تانه بين المللی، داللت بر ممنوعيت 
تهديد و به كارگيری ساح های هسته ای 

در حقوق بين الملل را دارد.
از اي��ن رو، با توجه به آثار مخرب و 
شديد كاربرد ساح های هسته ای، جامعه 
بين المللی بايد در اين خصوص رويكرد 
قاطعی اتخاذ كند، ك��ه يكی از مهم ترين 
اين رويكردها، تسريع پروسه خلع ساح 
هسته ای در جهان است. دومين رويكرد 
برای مقابله با آثار مخرب اين س��اح در 
جهان، حركت برای تدوين كنوانس��يون 
بين الملل��ی جامع��ی اس��ت ك��ه طی آن 
تمام��ی پروس��ه های مرتبط با س��اخت، 
توسعه، استقرار، انباشت، آزمايش، كاربرد 
و تهدي��د س��اح های هس��ته ای در هر 
شرايطی، ممنوع شود و سازمان بين المللی 
انرژی هسته ای با تجديد نظر در اساسنامه 
خود بتواند مجری كنوانسيون بين المللی 

جديد درباره ساح های هسته ای باشد.
 پايان

استاندار تهران از كوتاه شدن دست زمين خواران از اراضی ملی استان تهران خبر داد. 
به گزارش فارس از ساوجباغ به نقل از روابط عمومی فرمانداری اين شهرستان، مرتضی 
تمدن گفت: در اين راس��تا باز پس گيری اراضی ملی تصرف ش��ده با جديت فراوان در 
 استان تهران در حال انجام است. استاندار تهران گفت: سال های گذشته بسياری از افراد با 
سوء استفاده از نقص قانون در اين زمينه، اقدام به تصرف و يا مالكيت اراضی ملی كرده اند. 
تمدن افزود: يك هزار و 200 هكتار اراضی ملی تصرف شده از زمين خواران چند روز قبل 
در استان تهران باز پس گرفته شد. وی تأكيد كرد: سه پرونده ديگر هم در اين باره در محاكم 
قضايی در پايان مراحل بررس��ی و صدور حكم به نفع دولت است. تمدن افزود: دولت به 
هر قيمتی كار باز پس گرفتن اراضی ملی تصرف ش��ده را تا آخرين مورد پيگيری می كند. 
اين مس��ئول تصريح كرد: بر اساس قانون جديد كه ماه گذشته در مجلس شورای اسامی 
به تصويب رسيد، از اين پس حتی يك ميليمتر از اراضی ملی با حق مالكيت به اشخاص 
واگذار نمی شود. طبق اين قانون، ماكيت اراضی ملی تا ابد در انحصار دولت باقی می ماند. 
تمدن افزود: دولت فقط با امتياز حق بهره برداری آن هم برای امور عام المنفعه مانند ساخت 

مسكن مهر يا از اين دست، اقدام به واگذاری اراضی ملی به افراد می كند.

شركت توزيع نيروی برق تهران بزرگ به منظور كاهش خاموشی و گذر از پيك بار 
تابستان، نسبت به اجرای طرح های تعميرات پيشگيرانه در سطح مناطق برق و شبكه های 
20 كيلوولت در معاونت های اجرايی اين شركت اقدام كرد. به گزارش موج، فرهاد كاتبی 
مدير دفتر هماهنگی بهره برداری و ديس��پاچينگ شركت توزيع نيروی برق تهران بزرگ 
از جمله طرح های اين شركت را در سطح مناطق، انجام فعاليت های تعميرات پيشگيرانه 
)PM( به منظور جلوگيری از بروز عيب در تأسيس��ات و تجهيزات كه شامل بازديدهای 
برنامه ريزی شده و برداشت اطاعات اجزای شبكه بر اساس آمار ثبت شده در نرم افزار 
ثبت مشكات موجود در شبكه توزيع عنوان كرد و افزود: جابه جايی ترانس های پربار و 
كم بار جهت تعديل بار پست های توزيع در مناطق، تعديل فيدرهای فشار ضعيف پر بار 
مناطق با ايجاد طرح های تعديل و همچنين عمليات ترموگرافی به منظور يافتن اتصاالت 
سست در شبكه های توزيع از ديگر طرح های اجرا شده در اين زمينه است. به گفته وی، 
طرح های عملياتی معاونت های اجرايی نيز در برگيرنده مواردی چون تعديل بار فيدرهای 
20 كيلوولت در ديس��پاچينگ های توزيع، اجرای طرح های شبكه های 20كيلوولت به 
منظور تعديل بار پس��ت های 63 كيلوولت و همچنين كنترل خازن های منصوبه اس��ت. 
وی همچنين طرح های عملياتی ش��بكه های باالدس��ت را راه اندازی پست ها و تقويت 
ترانس های 63 كيلوولت و تجهيزات خارج از مدار و كابل های اتصال شده فوق توزيع 
با تعامل با ش��ركت برق منطقه ای تهران عنوان كرد. كاتبی درخصوص ش��اخص ترين 
 طرح ها و طرح های اجرايی شده در سال گذشته اظهار داشت: اين شركت در سال گذشته 
طرح هايی را آغاز كرده كه بخشی از اين طرح ها اجرا و تعدادی از آنها نيز در حال اجرا 
اس��ت. وی در اين زمينه تهيه دستورالعمل ها و روش های اجرايی بهره برداری، خريد و 
نصب 3 هزار و 200 دستگاه ساعت نجومی، نصب تجهيزات اتوماسيون 68 دستگاه پست 
زمينی، نصب سيستم بی سيم های راديو ترانك و ارزيابی بهره برداری مناطق توزيع توسط 
شركت مشاور را از جمله طرح های اجرايی شده اين شركت عنوان كرد و افزود: از ديگر 
طرح های اجرايی ش��ده تهيه قرارداد برون س��پاری بهره برداری، راه اندازی ديسپاچينگ 
مركزی س��تاد راهبردی، خريد چهاردس��تگاه خودرو جديد ادارات حوادث مناطق است.
كاتبی در خصوص قراداد برون سپاری جامع بهره برداری )واگذاری كارهای عملياتی به 
بخش خصوصی( اظهار داش��ت: بر اساس اهداف مدنظر حوزه بهره برداری مبنی بر عدم 
اعمال خاموشی و رفع خاموشی در كوتاه ترين زمان ممكن، قرارداد برون سپاری با شرح 

خدمات جديد تهيه و اباغ شده است.

مباني حقوقي تهديد به استفاده 
از سالح هاي هسته اي )قسمت دوم(

دولت عربستان با انعقاد پیمان همکاري 
هسته اي با فرانسه موافقت كرد

 روزنامه عراقي خبر داد:
حکم بازداشت مسعود رجوي و 36 عضو 

گــروهک منافقین صــادر شد

  وجود برده داري در میان 
برخي قبايل تحت حمايت دولت يمن

يک سوم درآمد كشورهای عربی 
صرف فساد و رشوه

مقــام معظــم رهبری سیاستهــای کلی
 اصالح الگــوی مصــرف را ابالغ کردند

تکذیب ممنوعیت فروش سوخت هواپیما

کمیسیون بهداشت :
 8 نوع برنج وارداتی آلوده به مواد سمی است

جهان نما

استاندار تهران:
كــوتاه شدن دست زمین خــواران 

از اراضي ملي استان تهران

طرح هاي توزيع برق تهران به منظور 
كاهش خاموشي ها در پیک بار عملیاتي شد
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تبخال

حوادث

سپهر اوحدی
برهنگی: هيچ رويايی مثل برهنه بودن نمی تواند گويای احوال ش��ما و مسائل شما باشد. برهنگی 
وجود فشارهای عصبی در زندگی، خاء های موجود و تحت تأثير اخاقيات بودن را روشن می كند، 
ميل و نيازهای اصلی زندگی، اضطراب ش��ديد و اس��ترس كار روزانه ترس از بيماری ها، افسردگی و 

مواردی مانند اينها سبب ديدن برهنه بودن در خواب می شود.
بریدن: برای تعبير اين رويا بايد ديد كه ش��ما چه چيزی را می بريد و آيا با بريدن آن چيز، قصد 
س��اختن چي��ز ديگری را داري��د و يا خراب ك��ردن و آزار دادن! بريدن جهت خراب كردن اش��اره به 
هيجانات و روابطی دارد كه اصًا مفيد نيس��تند و بايد كنار گذاش��ته شوند، مثًا بريدن لباس به معنای 
دست كشيدن از رفتار ناپسند و غيرمفيد است اما برش پارچه به معنای سازندگی و خاقيت در كارها 
اس��ت، اگر چوبی را می بريد تا چيزی را بس��ازيد باز هم همين تعبير را دارد، بريدن دست و اندام در 
خواب و جاری ش��دن خون نش��ان از بی عدالتی و يا ظلم ش��ما در حق اطرافيان و مردم دارد كه بايد 

آن را كنار بگذاريد.
بز: ديدن بز در خواب نماد جبرگرايی و قانون گرايی مفرط و بی دليل در زندگی است، سعی كنيد 
در برخی از روابط و رفتارهای خود در زندگی از قانون گرايی و نظم وسواس��ی خارج ش��ويد و برای 
خود برنامه های عاطفی، انعطاف پذير و بهتری كه از آنها لذت می بريد، برنامه ريزی كنيد، سعی كنيد 

از ايجاد روابط غيرقانونی نيز در كارهای روزانه حذر كنيد.
ــته: پاكت و بس��ته داللت بر جنبه های شخصيتی ش��ما دارد كه دريافت يا ارسال، انرژی مثبت  بس
داده و يا ديگران را آزرده ايد ديدن اين نماد در خواب و رويا نش��ان می دهد كه ش��ما عاقه مند به 
انتقال عقايد و باورهای خود به ديگران هس��تيد ولی راه درس��ت آن را نمی دانيد و گاهی اش��تباه می 
 كنيد اگر خواب ديديد كه بس��ته ای زيبا دريافت كرديد عقايد ش��ما به س��مت زندگی بهتر و باورهای 

صحيح تری تغيير پيدا خواهد كرد.
ــقاب فلزی: نمودی از زندگی روزمره و كارهای بی فايده و تكراری اس��ت و اشاره به خوردن  بش
دارد كه دايم در زندگی ما تكرار می ش��ود. شما درگير روزمرگی شده ايد و از زندگی كليشه ای خود 

خسته هستيد، سعی كنيد مقداری تفريح و شادی خود را اضافه كنيد.
بمب: ديدن بمب در خواب داللت بر ترس و هيجان روحی شما دارد شما در حال انفعال و اسير 
افكار و گرفتاری های روحی ش��ديدی هس��تيد كه شما را رها نمی كند ش��ايد ضمير ناخودآگاه ذهن 
شما اين نماد را پيش از آنكه بخواهد به خواب شما بيايد در جايی ديده باشد و ترس از آن تكرار در 

خواب را سبب شود.
ــیدن: نمايی از دوس��تی، عش��ق، به هم رس��يدن و پايان روزگار تنهايی و مشكات است از  بوس
نماده��ای مثب��ت در روانكاوی جديد خواب و روياس��ت و پيش��رفت و دگرگونی و ي��ا آغاز زندگی 
زناش��ويی را برای ش��ما به ارمغان دارد، هر كه را در خواب می بوس��يد نشانگر عشق شما به آن فرد يا 

تأثيرگذاری آن در زندگی شماست بوسيدن در خواب نماد و عشق اصيل است نه عشق شهوانی. 

با تاش مأموران فرماندهی انتظامی شهرس��تان لنجان اس��تان اصفهان چهار شرور سابقه دار كه با 
ايجاد رعب و وحشت موجب برهم زدن نظم عمومی شده بودند دستگير شدند.

س��رهنگ علی فروغ نيا سرپرس��ت فرماندهی انتظامی شهرس��تان لنجان با بي��ان اين مطلب اظهار 
داش��ت: در پی تماس تلفنی تعدادی از ش��هروندان با مركز فوريت های پليس��ی 110 مبنی بر شرارت 
چهار نفر از اراذل و اوباش در روس��تاهای بخش باغبهادران اين شهرس��تان موضوع در دستور كار اين 
فرمانده��ی ق��رار گرفت. وی افزود: با انجام تحقيقات الزم و اقدامات ويژه پليس��ی مخفيگاه اين افراد 

شناسايی و مأموران با هماهنگی مقام قضايی از اين محل مورد نظر بازرسی به عمل آوردند.
اين مقام مسئول گفت: در جريان بازرسی از اين محل هر چهار متهم شرور به نام های »محمدرضا«، 

»اكبر«، »محمدرضا – ص« و »ساسان – ف« را دستگير كردند. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان بيان داشت: اين افراد با انجام سرقت، تخريب، اخاذی و ايجاد رعب و 
وحش��ت در بين مردم روستا موجب برهم زدن نظم عمومی شده بودند و شرارت آنها نارضايتی مردم 

را فراهم كرده بود.

مردی كه در پی اختاف با همس��رش وی را به قتل رس��انده بود، در كمترين زمان ممكن توس��ط 
مأموران پليس آگاهی شهرستان فريدونشهر اصفهان دستگير شد.

سرهنگ حميد اميرخانی فرمانده انتظامی شهرستان فريدونشهر با بيان اين مطلب اظهار داشت: در 
پی كس��ب خبری مبنی بر وقوع يك فقره قتل س��ريعًا مأموران پليس آگاهی و انتظامی اين شهرستان به 
 محل اعزام ش��دند. وی افزود: پس از حضور مأموران در محل مش��خص شد فردی به نام »فاطمه - ا« 

50 ساله با ضربات چاقو و در اثر برخورد جسم سخت به سر و صورت به قتل رسيده است.
اين مقام مسئول تصريح كرد: در تحقيقات انجام گرفته مشخص شد كه مقتوله با همسرش اختاف 
داشته و در روز حادثه نيز با وی به دليل اختافات موجود درگير شده است كه در اين خصوص همسر 

وی به نام »مراد-ص« به عنوان مظنون دستگير و در بازجويی های اوليه به ارتكاب قتل اقرار كرد.
س��رهنگ اميرخانی گفت: متهم در اعترافات خود عنوان داشت: در روز حادثه بر سر يك موضوع 
س��اده و پيش پا افتاده همس��رم با من مش��اجره كرد كه من نيز كنترل خود را از دست داده و وی را با 

ضربات چاقو به قتل رساندم.
اي��ن مقام انتظامی عنوان داش��ت: متهم به همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانونی تحويل مراجع 

قضايی شد. 

پلي��س انگلي��س 2 دانش آموز را بازداش��ت كرد تا از آنها به اتهام هك كردن حس��اب های بانكی 
و كارت های اعتباری ش��هروندان و برداش��ت 12 ميلي��ون دالر آمريكايی بازجوي��ی كند. به گزارش 
خبرآناي��ن، ني��ك وبر و رايان توماس بع��د از اينكه به توطئه برای حمله به كامپيوترها متهم ش��دند، 
بازداشت شدند. روزنامه سان در اين باره نوشت: اطاعات موجود نشان می دهد كه بيش از 65 هزار 
حس��اب بانكی با  كاميپوترهای ش��خصی هك شده و همين امر موجب شده 8 ميليون پوند برابر با 14 
ميليون و 900 هزار دالر وجه نقد از اين حس��اب ها برداش��ت شود. پليس معتقد است اين دو نوجوان 
وقتی 16 س��اله بودند از طريق ش��بكه های اجتماعی با هم ماقات كرده و اين ثروت را از طريق هك 
كردن حس��اب ها جمع آوری كرده اند. پليس توماس 17 س��اله را بازداش��ت كرده است. او مظنون به 

ارائه كمك و برنامه ريزی برای كاهبرداری از طريق اينترنت است.

طرفداران فوتبال در سراسر جهان نمونه هايی از جام جهانی از جنس های گوناگون از كاغذ گرفته 
 تا پاس��تيك را ديده اند. اما اين بار پليس كلمبيا خبر از كش��ف يك جام س��اخته شده از كوكائين داد.

كل جوز پيدراهيتا رئيس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در خطوط هوايی كلمبيا در اين باره گفت: مقامات 
كلمبيايی در حين بررس��ی های امنيتی معمول در فرودگاه ها متوجه يك مجسمه غير عادی در فرودگاه 
بين المللی بوگوتا ش��دند. اين مجسمه 36 سانتی متری داخل يك جعبه قرار داشت كه به مقصد مادريد 

در اسپانيا پست شده بود.
مجس��مه مزبور به رنگ طايی بود و نوارهای سبزی نيز در پايه آن وجود داشت. پيدراهيتا گفت: 
بررس��ی های آزمايش��گاهی نش��ان داد كه اين مجس��مه از 11 كيلوگرم كوكائين تركيب شده با استون 
و بنزين س��اخته ش��ده اس��ت. اين مواد به اين دليل به كوكائين اضافه ش��ده اند كه آن را قابل ش��كل 
دهی كنند و بتوان آن را به ش��كل جام جهانی درآورد. اين بس��ته در يك انبار پس��تی در فرودگاه قرار 
 داش��ت و قرار بود به زودی به مقصد اس��پانيا فرستاده شود. چندی پيش نيز سرقت هفت كاپ المثنی 
جام جهانی از دفتر مركزی موقت فيفا در آفريقای جنوبی خبرساز شد. نماينده پليس ملی در اين كشور 
 در اين باره گفت: متأسفانه در دفتر فيفا سرقتی صورت گرفت و هفت كاپ المثنی جام جهانی دزديده 

شدند.
دزدان عاوه بر كاپ ها، مقاديری تجهيزات ورزشی و لباس های رسمی فيفا نيز با خود بردند. فيفا 
اعام كرد كاپ ها از اتاق خزانه اين دفتر ربوده شده اما هيچ نشانه ای از به زور وارد شدن به اتاق ديده 
نمی شود. اين كاپ های المثنی 15 سانتيمتری معموالً به عنوان هديه به مهمانان فيفا اهدا می شده اند 
و هر يك 256 دالر قيمت داش��ته اند. پليس آفريقای جنوبی اعام كرد در جستجوی سارق يا سارقان 

بوده و گمان می برد سارقان با محيط و شرايط دفتر فيفا آشنايی كامل داشته اند.

دستگیری 4 شرور سابقه دار در لنجان اصفهان

اختالف خانوادگی در فريدونشهر اصفهان 
رنگ خون گرفت

كالهبــرداری 12میلیــون دالری 
از طــريق اينترنت

پلیس كلمبیا جــام جهــانی ساخته شده 
از كوكائین پیدا كرد

فاطمه ناظم زاده 
 بزرگترين سرمايه داران، صاحبان شركت های 
مشهور و برندهای معروف، از فوتبال و عرصه ای 
ك��ه فوتبال در آن به نمايش درمی آيد، بهره برده و 
به معرفی و تبليغ محصوالت خود می پردازند. اين 
بدان معناس��ت كه فوتبال در جهان امروز، تنها يك 
ورزش نيس��ت و به رويدادی بين المللی و جهانی 
بدل شده است و موقعيت مناسبی را برای تجارت 
فراهم ساخته اس��ت. تجارتی كه از سرگرمی منتج 
ش��ده اس��ت. نظريه ای وجود دارد مبنی بر اينكه 
»همزم��ان ب��ا تحوالتی كه بع��د از انقاب صنعتی 
رخ داد ي��ك زم��ان و وقت آزاد در زندگی بش��ر 
 به وج��ود آم��د و برای پرك��ردن اين وق��ت آزاد 
برنام��ه ري��زی هاي��ی انج��ام ش��د ك��ه  در اي��ن 
ب��اره،  ش��اهد رويكرده��ای متفاوت��ی هس��تيم. 
نظري��ه بورديو، جامعه ش��ناس متأخر و برجس��ته 
فرانس��وی اي��ن اس��ت ك��ه نوع��ی مب��ارزه بين 
 نهاده��ای مختل��ف اجتماعی به وج��ود آمد كه با 
برنام��ه ريزی های مختلف در ص��دد جذب افراد 
مختلف به خصوص جوانان و نوجوانان به س��مت 
خود برآمدند...« جامعه صنعتی اوقاتی به نام فراغت 
را ب��رای افراد تعريف كرد و ب��ا ايجاد محصوالتی 
س��رگرم كننده به نيازهای زندگی جديد پاسخ داد. 
به اين ترتيب رقابتی سخت ميان شركتها و نهادهای 
سرگرم كننده به وجود آمد. در اين ميان فوتبال نيز 
به عنوان ورزش��ی سرگرم كننده نقش مهمی را ايفا 
می كرد. فوتبال يك ورزش مدرن اس��ت. ورزش 
مدرن بيش از آنكه در راستای تقويت قوای جسمی 
باشد، يك كاالی فرهنگی قلمداد می شود. كااليی 
ك��ه در زم��ان فراغت مصرف می ش��ود و فراغت 
يك��ی از حوزه های مهم تمدن جديد اس��ت كه با 
گس��ترش خود، كم و كيف تولي��د فرهنگی را هم 
دگرگ��ون كرده اس��ت. ازجمله اي��ن دگرگونی ها 
پيدايش حوزه س��رگرمی اس��ت كه مركز توليد و 
مصرف فرهنگی ايام فراغت محس��وب می ش��ود. 
ورزش م��درن يك��ی از كانون های مه��م توليد و 
مصرف س��رگرمی اس��ت و از اين رو می توان آن 
را كااليی فرهنگی قلمداد كرد. آنچه ورزش مدرن 
را به پديده ای جهانی تبديل كرده، رش��د وس��ايل 
ارتباط جمعی اس��ت. رسانه ها همچون واسطه ای 

قدرتمند در فراگير ش��دن و جذب مخاطب، عمل 
 می كنند. در جامعه های ماقبل مدرن، تماش��اگری 
)مخاطب بودن( در اهميت كمتر نسبت به بازيگری، 
به صورت مس��تقيم عملی می شد. اما اكنون خيل 
عظيمی از تماش��اگران به صورت غير مستقيم و از 
طريق رس��انه های همگانی مخاطب يا تماش��اگر 
رويداده��ای ورزش��ی ان��د. اين موض��وع ورزش 
مدرن را به حوزه فرهنگ عامه متصل كرده اس��ت. 
ظهور رس��انه های جديد و پيش��رفته، فاصله های 
زمان��ی و مكان��ی را از بين ب��رده و تصور تازه ای 
از فضا را در اذهان ش��كل داده اس��ت.  تكنولوژی 
ك��ه می تواند تمام��ی حركات بازيكن��ان در زمين 
فوتب��ال را ظرف چند ثانيه تصوي��ر برداری كند و 
آن را در برابر ديدگان ميليونها مخاطب از سرتاسر 
ك��ره زمين قرار دهد، به نظ��ر قدرتمند می آيد. به 
 اي��ن ترتيب جمعيت ه��ای چندص��د ميليونی در
اقصی نق��اط عالم و در زمانه��ای متفاوتی، روزانه 
شاهد و مخاطب رخدادهای ورزشی می شوند. اين 
مس��أله می تواند فضای خاصی را برای تماشاگران 

و مخاطب��ان ايجاد كند. به اين صورت كه مثًا يك 
ايرانی با اش��تياق مس��ابقات جام جهان��ی را دنبال 
می كن��د و دائم��ا آرزوی قهرمانی تي��م ملی ايتاليا 
را در س��ر می پروراند. اين ي��ك آرزوی فرامليتی 
اس��ت. احساس��ی اس��ت كه فراتر از مرزهای يك 
جامعه حركت می كند. يكی از اثرات اين توس��عه، 
ايجاد حس مش��اركت در تجربه های اجتماعی با 
س��اير مردم جهان است. شباهت س��از و كارهای 
ورزش مدرن با س��از و كارهای جهان مدرن، بيش 
از شباهت ساز و كارها و كاركردهای ورزش سنتی 
و ورزش م��درن اس��ت. يكی از مهمتري��ن لوازم 
جهان مدرن كه از پيامدهای سلطه عقانيت ابزاری 
اس��ت، تاش برای كااليی كردن همه چيز اس��ت. 
در اي��ن جهان همانطور كه اث��ر فرهنگی به  كاالی 
فرهنگی تبديل می ش��ود، ورزش هم از فعاليت به 
كاال تبديل می ش��ود و از صورت فعاليتی كه صرفًا 
در جهت گس��ترش ظرفيتهای خاقانه انسان عمل 
می كند، خارج می شود. بر همين اساس می توان 
گفت كه مدرن ش��دن ورزش به منزله تبديل شدن 

آن به كاالس��ت و در بين ورزشهای مدرن، فوتبال 
جاي��گاه خاصی دارد. جذابيت اين ورزش به علت 
دارا بودن مؤلفه های منحصر به خود سبب فراگير 
ش��دن آن ش��ده اس��ت. البته جدا از اينكه فوتبال را 
كاالی فرهنگی بناميم می توان گفت: در اين ورزش 
نكات مهم و مثبت نيز وجود دارد. آنچه مش��خص 
است اينكه در دنيای امروز بسياری از عناصر دنيای 
مدرن در فوتبال يافت می ش��ود. ب��ا نگاهی عميق 
ب��ه مختصات رخ��دادی مثل جام جهان��ی فوتبال، 
می توان مدرنيته را فهميد. با نگاه جامعه ش��ناختی 
به فوتبال می توان اقتصاد، سياست و فرهنگ دنيای 
جديد را شناسايی كرد. موضوع اين است كه فوتبال 
همه متن جامعه مدرن اس��ت و وج��وه مدرنيته در 
درون آن اس��ت، نه اينكه فوتبال انعكاس��ی از آن و 
متأثر از آن است. با اين معنا مطالعه جامعه شناختی 
فوتب��ال خيلی مهم ت��ر از مطالعه جامعه ش��ناختی 
سياست، قدرت و دولت و... می تواند باشد. فوتبال 
ماكتی نمادين از دنيای  رقابت های بيرونی اس��ت. 
دنيای س��ركش و رها ولی قانونمن��د. در دنيايی كه 
ديگر معجزه ايی نيس��ت و انسانها به واسطه اتكا به 
عقاني��ت خود، دعا و اتف��اق را در زندگی روزمره 
خود كمرنگ تر از گذش��ته می بينند، فوتبال دنيايی 
س��ر ش��ار از معجزه های عجيب و غريب است و 
شادی ها و غم های بی پايانی را برای عاقه مندان 
خود به ارمغان می آورد. فوتبال را می توان به عنوان 
عرصه ای ب��رای درک زندگی خوان��د. فوتبال يك 
زندگی كوچك را نماي��ش می دهد كه افراد دخيل 
در آن، همگی جزئی از يك كل محسوب می شوند 
و در صورتی به هدف می رسند كه همه اجزا بتوانند 
در كليت بزرگت��ر، خود را تعريف كنند و هماهنگ 
س��ازند. البته خصل��ت درونی اي��ن ورزش جامعه 
م��درن بر خاف خصلتهای جامع��ه صنعتی جديد 
است. چون سرمايه داری می خواهد كليت زندگی 
را كمرن��گ كند و انس��انها را در ورط��ه روزمرگی 
ش��ان غرق كند. در جهانی كه هرچه بيشتر فرد گرا 
شده اس��ت، فوتبال عرصه كوچكی است كه نشان 
می دهد، می توان در يك جمع برای جمع كوش��يد 
و سهم فردی خود را يافت نمود. اين می تواند يك 
خصوصي��ت آموزنده برای اي��ن ورزش  پرطرفدار 

دنيای مدرن باشد.

آيا انسان برای مصرف كردن به دنيا آمده است؟ 
آيا انسان برای استفاده از اين جهان پا به هستی گذاشته 
است؟ در ابتدای امر سوال ساده ای به نظر می رسد، 
اما با كمی تأمل می توان فهميد كه اين پرسش ما را 
به سوی حقايق عميق تری رهنمون می كند كه پيش 
از اين زياد درباره آنها به تفكر و تعمق نپرداخته ايم و 
از تأثيراتشان بر هستيمان زياد آگاه نبوده ايم. در اين 
مجال سعی دارم به اجمال به ماهيت مصرف و انواع 

آن و تأثيراتش بر زندگی انسان بپردازم.
تعریف مصرف  و  مصرف گرایی

 پي��ش از هر بحثی بايد مصرف كردن را تعريف 
كنيم. مصرف كردن در معنای عادی و هنجار آن يعنی 
اس��تفاده درست و به اندازه از منابع طبيعی برای زنده 
مان��دن و زندگی كردن. اگر كمی خط س��ير تاريخی 
تمدن بشری را دنبال كنيم در می يابيم كه قسمت عمده 
ستيز و جنگ های بشر نيز از زمانی شروع شد كه انسان 
توانايی ذخيره منابع طبيعی و چيزهای با ارزش را پيدا 
كرد. اين زمان بر دوران نوس��نگی و انقاب اقتصادی 
نخستين انسان منطبق است. پس با اين تعريف كمتر 
 كس��ی فكر منفی درباره مصرف كردن ب��ه ذهن راه 
می دهد و تقريباً همه موافق اين نوع مصرف هستند. 
ام��ا زمانی كه درباره واژه مصرف گرايی صحبت می 
كنيم معنای كلمه از ظاهر آن به ما رخ می نمايد. اين 
 واژه بر رس��م و آيين و راه و روشی در زندگی داللت 
می كند كه وجود انسان را فرا گرفته است و تأثير عميقی 
 بر تفكرات و رفتار و در نهايت خوش��بختی انس��ان 
می گذارد. در اينجا مصرف كردن با آنچه در پاراگراف 
قبل مطرح كرديم تفاوتی ماهوی دارد و نماينده فرهنگی 
جديد و قدرتمند در زندگی انسان است كه نخستين 
رگ��ه های آن را می توان از انقاب صنعتی در جهان 
غرب پيگيری كرد. پس تا اينجا بايد دريافته باشيد كه 
دو نوع مصرف خوب و بد مورد توجه است و وجه 
تمايزی بين معانی مختلف اين كلمه وجود دارد. اما 
ادعای اين تفاوت از كجا ناش��ی می شود؟ بايد گفت 
اين تمايز را می توان با بررسی دو عامل مهم به صورت 
دو سؤال اساسی استنباط كرد: 1( چه چيزی مصرف 

می كنيم؟ 2( در كل به چه علتی مصرف می كنيم؟
چه چیزی مصرف می کنیم

اين روزها همه ش��ما با ورود به يك فروش��گاه 
زنجي��ره ای ب��زرگ در يك رديف مواد ش��وينده يا 

 بهداش��تی در برابر خيل عظيمی از محصوالتی قرار 
می گيريد كه شايد يك قرن پيش اثری از آنها وجود 
نداشته است. مطلبی كه می خواهيم عنوان كنيم با اشاره 
به تنوع محصوالت آرايشی و بهداشتی رنگ و بوی 
بهتری می گيرد. به عنوان مثال اينهمه لوازم آرايش��ی 
 ك��ه هر كدام برای هدف خاصی در صورت، طراحی 
ش��ده اند! يا به طور خاص تر اين همه كرم های ضد 
آفتاب با عصاره های ش��ير، عسل، بادام، گل رز، گل 
هميش��ه بهار و...! در حقيقت محصوالتی هستند كه 
بود و نبودشان در اين حجم و تنوع وسيع، خللی در 
زندگی وارد نمی كند. پس چرا اين محصوالت با اين 
همه تنوع وجود دارند و هر روز هم بر تنوعشان افزوده 

می شود؟
اريك فروم انديشمند بزرگی است كه مسأله را 
به گونه ای شفاف و تكان دهنده بيان می كند. عقيده 
كلی وی در اين زمينه بر اين اس��اس ق��رار دارد كه 
جامعه صنعتی امروز و غول های اقتصادی و شركت 
های بزرگ برای رس��يدن به مقاصد خود از انس��ان 
اين عصر يك مصرف كننده تمام عيار می س��ازند و 
با قدرت عظيم تبليغات مس��خ كننده خود در انسان 
نيازه��ای غيرواقعی و زائد به وج��ود می آورند و به 
موازات آن با عرضه محصوالت به ظاهر متفاوت و در 
اصل يكسان كه قسمت اعظم آنها واقعاً به درد انسان

 

 نم��ی خورد، م��ردم را به خريد اي��ن محصوالت وا 
می دارند. در جامعه امروز اگر فان يا بهمان محصول 
استفاده نكنی و بدتر اينكه آن را زائد بدانی با انتقادات 
تندی مواجه می ش��وی كه ب��ی كاس!، متحجر و 
عقب افتاده خطابت م��ی كنند. نظام عظيم تبليغات 
امروزه به طور غير مس��تقيم آدم های ش��اد، موفق و 
خوش��بخت را به عنوان يك مصرف كننده خوب و 
تم��ام عيار معرفی می كند. اگر لبخندهای پرمعنی و 
لحظات شاد و فضای دلنشين پوسترهای تبليغاتی را 
بياد بياوريد به معنای آنچه مد نظر است نزديك تر می 
شويد. بدترين اتفاقی كه به وسيله تبليغات پرحجم 
و ممتد و همه جانبه توس��ط همه رسانه ها می افتد 
تغيير آرام و تدريجی نظام های ارزش��ی و باورهای 
فردی و اجتماعی ما درباره شيوه های زيستن است. 
آنچه امروز در سراسر دنيا تبليغ می شود اين است كه 
 انس��ان بايد مصرف كند، چه چيز را؟ آنچه ما توليد 
می كنيم. صرف نظر از اينكه آيا واقعاً انسان امروز به 

آن احتياج دارد يا خير. در حقيقت انسان در اين كارزار 
به مصرف كننده بی اراده ای تبديل شده كه به خيال 
خام خود در انتخاب آزاد است. البته آزاد است كه در 
انتخاب يك محصول به جای فان كارخانه از بهمان 
كارخانه خريد كند اما معموالً آگاه نيست كه در خريد 
آن محصول مختار نيست و صرف نظر از ماركی كه 
خريد می كند آن محصول را حتماً بايد بخرد. اوج اين 
بايدها را در خريدهای جهيزيه می توانيد به عينه ببينيد. 
انس��ان امروز به درجات مختلف آلت دست قدرت 
طلبی و زياده خواهی شركت های بزرگ شده است 
كه با قدرت رس��انه ها و مسخ تبليغاتی كم كم روی 
عادات و ارزش های درونی ما سوار شده اند و شيوه 
زندگ��ی و آنچه مصرف می كنيم را از راه دور كنترل 
می كنند. پس مهم اس��ت ك��ه چه مصرف می كنيم. 
چون رابطه مس��تقيمی بين آن و زير سلطه و كنترل 
بودن روانی ما دارد. اگر واقعاً به س��راغ محصوالتی 
برويم كه نيازهای حقيقی ما را جوابگو هستند، هنوز 
انس��انيم و به آلت دست تبديل نش��ده ايم. برای اين 
منظور نگاهی به زندگی بزرگان دينی و انديشمندان 
و فاس��فه انداختن بسيار سودمند است. كداميك از 
م��ردان خدا در زمانه خود اي��ن طرز فكر امروزی ما 
 را قبول داش��تند و رواجش می دادند؟ كدام انس��ان 
آزاده ای قب��ول م��ی كند كه به چنين كنش پذيری و 
انفعالی كشانده شود كه تمام زندگيش را با دست هايی 
نامريی كنترل كنند؟ مسلماً تفكر عميق در اينباره می 

تواند راهگشا باشد.
چرا مصرف می کنیم؟

انسانی كه در يك ماشين قوی اجتماعی -كه الزمه 
زندگی صنعتی امروز است- به يك مهره تبديل شده 
باشد هويت و اصالت فردی خود را از دست می دهد. 
انسان امروز در درون احساس تنهايی شديدی می كند 
و برای فرار از اين تنهايی به كل های بزرگ می پيوندد 
و تكه ای می ش��ود از يك سازمان و باشگاه و خود 
را در آن حل می كند تا آسوده شود. سورن كركگور 
فيلسوف دينی دانماركی در اين رابطه می گويد: »... به 
واسطه بی همتی و بزدلی در برابر هست بودن است 
كه مردم امروز می خواهند ذوب و منحل در جمع و 
توده بشوند و چون لياقت اين را ندارند كه خود كسی 
بش��وند اميدوارند كه زير لوای كثرت و تعدد چيزی 
گردند.« اين احساس تنهايی وجودی همواره انسان 

را در طول تاريخ رنج داده است و عكس العمل های 
زيادی را در جوامع گوناگون برانگيخته است كه شرح 
و بسط آن خارج از حوصله اين مجال است. تأكيد ما 
بيشتر بر عكس العملی است كه انسان تنهای امروز با 
پناه بردن به مصرف از خود نشان می دهد. اين زياده 
خواهی در مصرف كه در واقع چراغ سبزی است به 
زياده خواهان و طماعان برای سوءاس��تفاده از انسان، 
ناش��ی از اين احساس در انس��ان است كه آن آزادی 
و هويت از دس��ت رفته را می تواند با مصرف كردن 
به دس��ت بياورد و با مصرف كردن اطمينان بيابد كه 
هنوز به معنای روحی و روانی كلمه هست و می زيد. 
انتخاب ي��ك محصول در ميان محصوالت مختلف 
 وی را از داش��تن آزادی درون��ی آس��وده می كند و 

نمی گذارد به كنه انفعال و بی ارادگی خود پی ببرد.
نتیجه گیری: 

آنچه امروز اتفاق می افتد اين اس��ت كه قدرت 
های بزرگ صنعتی كه فرامليتی و جهانی شده اند برای 
انسان تصميم می گيرند كه چه چيز خوب است و چه 
چيز بد و با قدرت عظيم رسانه ای و تبليغات مجهز 
به آخرين فنون روانشناختی آن را به خورد مردم می 
دهند. شايد مقصر عمده خود ما باشيم كه با پناه بردن 
به مصرف گرايی و مسخ خودخواسته برای فرار از رنج 
های وجودی و نگرانی های ريشه دار در هستی مان، 
به اين غول های صنعتی و اقتصادی قدرت بخشيده 
ايم و هر روز نيز از محصوالت متنوع و بی فايده شان 
اس��تقبال می كنيم و سعی داريم پوچی و يكنواختی 
زندگيمان را با مصرف اين محصوالت متنوع جديد 
جبران كنيم. مثال ساده اش را در مدل های جديد تلفن 
همراه ببينيد كه در واقع هيچ فرق عمده ای با قبلی ها 
ندارند و فقط روزمرگی ما را جوابگو هستند. بازخورد 
ما در برابر اين توليد كنندگان طماع كه فقط به فروش 
محصوالتشان فكر می كنند و البته در راه آن می گويند 
كه ما خود را فدای شما و نيازهايتان كرده ايم!، بسيار 
مهم است. شناخت انسان از آنچه می تواند بيافريند، 
شكوفايی نيروهای خاقه انسان و احساس هويت و 
معنا در زندگی می تواند ما را از اين تخدير و خماری 
مصرف بيرون بكشد و وادارمان كند به نيازهای اساسی 
خود فكر كنيم و در راس��تای تحقق آنها گام برداريم. 
اينگونه می شود كه واژه مصرف گرايی برای بسياری 

از ما بی معنا خواهد شد. 

فــوتبال، ماکت نمــادين دنیــاي رقــابت هــا

شما کم مصرفید یا پر مصرف؟

1- حقیقت را بگویید: منظور اين نيس��ت كه 
فقط دروغ نگوييد. گفتن حقيقت حد مشخصی دارد، 
كه با در نظر گرفتن آن هم خودتان احس��اس آزادی 
و راحتی خواهيد كرد و هم ديگران به سمتتان جلب 
می شوند. بايد سعی كنيد حقيقت را از موضع عشق 

بگوييد، نه از موضع قدرت يا ترس.  
2- خودتان باشید: منطقی باشيد. خودتان را به 
همان صورت كه هستيد قبول كنيد. اگر ما اين چيزی 
هستيم كه اكنون هستيم، فقط به خاطر انتخاب هايی 
بوده كه در زندگيمان كرده ايم. قبول كردن اين مسأله 
اي��ن قدرت را به ما می دهد ت��ا بتوانيم باز انتخاب 
كنيم. اگر خود را آن طور كه واقعاً هستيد به ديگران 
نشان دهيد، ممكن است نتوانيد بعضی ها را به سمت 
 خ��ود جذب كنيد، اما مطمئن باش��يد كه آنها را هم 

تحت تأثير قرار می دهيد. 
ــان حال زندگی کنید: اگر در زمان  3-  در زم
ح��ال زندگی كنيد، می توانيد ب��ا جريان روز همراه 

باشيد. مراقب آنچه در اطرافتان و به شما می گذرد، 
باش��يد. در زمان حال اس��ت كه می توانيد كسی يا 
چيزی را به خود جذب كنيد، نه در گذشته يا آينده.

4- نگذارید با کمبود انرژی مواجه شوید: اگر 
امكانات برايتان فراهم باشد، همه كار می توانيد انجام 
دهيد. اما بايد اول با گسترده كردن مرزهای خود، باال 
بردن استانداردها و حل مسائل و مشكات مربوط به 
گذشته موانع را از سر راهتان برداريد. تا آماده نباشيد، 
قدرت جذب كردن به سراغتان نمی آيد، پس خود 

را آماده كنيد. 
5- بر پیروزی فائق شوید: اكثر ما عقيده داريم 
كه اگر ما پيروز ش��ويم، دنيا به ما باخته است و اگر 
دنيا پيروز شود، ما باخته ايم. اين درست نيست. سعی 
كنيد از جنبه ای به مس��ائل نگاه كنيد كه همه امكان 

پيروز و موفق شدن را داشته باشند. 
ــت: كامًا صحيح  ــیدن، گرفتن اس 6-  بخش
اس��ت، لذت در بخشيدن است! همه ما چيزی برای 

بخشيدن و اهداء كردن داريم. پس شما هم ببخشيد. 
اما اگر فكر می كنيد چيز زيادی برای عرضه به ديگران 
نداريد، سعی كنيد مهارتهای جديد ياد بگيريد. وقتی 
بتوانيد كمی از خودتان و هدايايتان را به ديگران اهداء 

كنيد، جذاب تر می شويد. 
7- خود خواه باشید: بسيار از خود مراقبت كنيد. 
تاش كنيد تا نيازهايتان را برآورده كنيد. معموالً وقتی 
به چيزی نياز داريد، از شما فراری می شود. اما شما 
دس��ت از تاش برنداريد. تا می توانيد پول، عشق، 
ش��انس، دوست و...برای خود ذخيره كنيد. با اينكار 
مثل آهن ربايی خواهيد توانست آنچه نياز داريد را به 

سمت خود جذب كنيد. 
ــد: جذابيت  ــود را باال ببری ــیاری خ  8- هوش
پديده ای بس��يار دقي��ق و ظريف اس��ت. تا زمانی 
كه نتوانس��ته ايد هوش��ياريتان را درم��ورد خودتان، 
اطرافيانت��ان و طرز تفكرتان باال ببريد، قادر نخواهيد 

بود آن را به دست آوريد. 

ــید: ما آن چيزی را به  9- مسئولیت پذیر باش
س��مت خود جذب می كنيم كه آمادگيش را داشته 
باش��يم. با تاش و كوشش، خود را برای بهترين ها 
آماده كنيد. مس��ئوليت جذاب كردن خودتان بدون 
تاش ميسر نيست، اما مطئن باشيد كه نتيجه خوبی 

عايدتان خواهد شد. 
ــه بودن تغییر کنید: با  ــام دادن ب 10- از انج
دقت به آنچه انجامش می دهيد، ببينيد به چه كسی 
تبديل می شويد. از چه رو اينكار را انجام می دهيد، 
عش��ق يا ترس؟ چطور می توانيد اين را بفهميد؟ از 

نتيجه كار. 
حال، سؤال اين است ... 

ب��رای لذت بردن از يك زندگی راحت، س��اده، 
آرام، با بركت، غنی و پرموفقيت، چه كار می كنيد؟ آيا 
برای به دست آوردن زندگی دلخواه خود حاضريد به 
هر كاری تن دهيد؟ حتی اگر اينكارها با آنچه اكنون 

می كنيد كامًا مغاير باشد؟ 

10قدم برای جذب انسانها، ایده ها و فرصتهای عالی
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نائب رئيس كميس��يون حمل و نقل شورای 
اسامی شهر اصفهان از شهرداری، پليس و مردم 
ب��ه عنوان 3 ضل��ع مثلث حمل و نق��ل و بهبود 

ترافيك در اين شهر ياد كرد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اسامی 
ش��هر اصفهان، عليرضا نصر اصفهانی با اش��اره 
 ب��ه ورود روزانه 400 وس��يله نقلي��ه به چرخه 
حمل و نقل ش��هر اصفهان و ت��ردد روزانه 500 
هزار خودرو در اين شهر تصريح كرد: اگر تمايل 
به حفظ وضعيت موج��ود داريم بايد 3 ضلع را 
در كن��ار يكديگر مورد توج��ه قار دهيم و به آن 

اهميت دهيم.
وی از شهرداری به عنوان ضلع اول ياد كرد 
و گفت: تاش در بخش زيرساختها طی سالهای 
گذش��ته همواره مورد توجه مديران ش��هرداری 
بوده اس��ت كه احداث دهها زيرگ��ذر، روگذر، 
معاب��ر فرعی و تعري��ض خيابانها گواه اين مدعا 
اس��ت و  در كن��ار آن هم كارهای ن��رم افزاری 
روزان��ه از طريق معاونت حمل و نقل و ترافيك 

شهرداری در حال انجام است.
نصراصفهان��ی از پليس راهنمايی و رانندگی 
 ب��ه عن��وان ديگر ضل��ع اي��ن مثلث ن��ام برد و 
گف��ت: مس��ئوالن رحمتك��ش اين ني��رو بايد با 
نظارت جدی و حضور پر رنگ و اعمال قانون، 

حال بسياری از مشكات ترافيكی باشند.
وی با اشاره به نقش مهم مردم و شهروندان 
 در تش��كيل ضل��ع س��وم اي��ن مثل��ث تصريح 
ك��رد: علی رغ��م توجه به زيرس��اختها و اعمال 
نظارت جدی، اگر در مديريت شهری از همراهی 
مردم محروم ب��وده و از اين نعمت بزرگ غافل 
شويم در اجرای برنامه ها و طرح های خودمان 

ناكام خواهيم ماند.
نائب رئيس كميس��يون حمل و نقل شورای 
اس��امی ش��هر اصفهان، هم��كاری تنگاتنگ و 

مجدان��ه اين 3 ضلع حياتی، اعمال جدی قوانين 
و افزاي��ش ن��رخ جرائم رانندگ��ی را با توجه به 
مصوب��ه اخي��ر مجل��س از جمل��ه راههای حل 
مشكات ترافيكی كان شهر اصفهان عنوان كرد 
و گفت: خوش��بختانه در طول س��الهای گذشته 
كميته فرهنگ شهروندی با ارائه آموزشهای پويا 
و مستمر ترافيكی به توفيقات زيادی دست يافته 

و نتايج خوبی را كسب كرده است.
نص��ر اصفهانی در ادامه ب��ر حفظ وضعيت 
موج��ود ترافيك��ی ش��هر اصفهان تأكي��د كرد و 
گفت: تجهيز اتوبوس��های ش��هری به دس��تگاه 
كارت خوان، اعام ايستگاه ها توسط رانندگان، 
نصب تابلوهای انتظار در ايس��تگاهها و امكانات 
مناسب سرمايشی و گرمايشی از جمله اقدامات 
در راس��تای افزاي��ش توج��ه كيفی ب��ه ناوگان 
اتوبوس��رانی اس��ت كه ب��رای افزاي��ش رغبت 
ش��هروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی در 

حال انجام است.
وی در عين حال بهبود ناوگان تاكسيرانی و 

اتوبوس��رانی و تاش در جهت دائر كردن ديگر 
سيستم های حمل و نقل عمومی همچون تراموا  
منوري��ل و مترو را برای بهبود مس��ائل ترافيكی 
ش��هر اصفهان الزم دانست و خاطرنشان كرد: با 
توجه به وج��ود محدوديتهای گوناگون همچون 
آالينده های زيست محيطی و آثار تاريخی شهر 
بايد به مس��ائل ترافيكی توجه ويژه ای ش��ود تا 
حمل و نق��ل عمومی افزايش يافت��ه و از ايجاد 
اضطراب و اس��ترس در وجود ش��هروندان هم 

جلوگيری شود.
نائب رئيس كميس��يون حمل و نقل شورای 
اس��امی ش��هر اصفهان در پايان ب��ه راه اندازی 
ايس��تگاه های دوچرخه در نقاط مختلف ش��هر 
اشاره كرد و گفت: به زودی كارتی تحت عنوان 
حمل و نقل در اختيار ش��هروندان قرار می گيرد 
ت��ا در اتوبوس، تاكس��ی، مترو و ايس��تگاه های 
دوچرخه مورد اس��تفاده قرار گي��رد ضمن آنكه 
ايس��تگاه های دوچرخه هم در يك برنامه كوتاه 

مدت به 43 ايستگاه ارتقا خواهد يافت. 

مديركل حفاظت محيط  زيست استان اصفهان 
گفت: در حال حاضر آلودگی ناش��ی از گرد و غبار 
در اصفهان بيش��تر از آلودگی ناشی از سوخت های 
فس��يلی اس��ت. احمدرضا الهيجان زاده در گفتگو 
با فارس در اصفهان با اش��اره به آلودگی ناش��ی از 
 پخش ذرات گرد و غبار در آس��مان كشور، اظهار 
داش��ت: ذرات گرد و غبار ي��ا ريزگردهايی كه به 
استان های غربی و مركزی می رسد، از شش كانون 
بحران خارجی وارد كش��ور می ش��ود. وی با بيان 
اينكه چه��ار كانون بحران در كش��ور عراق وجود 
دارد، اف��زود: از ده ه��ا بار آلودگی ناش��ی از گرد و 
غبار كه بيش��تر اس��تان های غربی و جنوب غربی 

را تحت الش��عاع قرار داده، تنها دو بار شاهد ورود 
اي��ن ذرات در محدوده اصفه��ان بوده ايم. مديركل 
حفاظت محيط  زيست استان اصفهان تصريح كرد: 
رشته  كوه های زاگرس و رشته  كوه های چهارمحال  
و بختياری حايلی بين اصفه��ان و مناطق با ارتفاع 
كم به وجود آورده و س��بب شده تا اصفهان چندان 
دچار آلودگی گرد و غبار نشود. وی تصريح كرد: به 
دليل خشكسالی های فراوان در كشورهای همسايه و 
شدت گرفتن پخش ريزگردها در هوا، احتمال اينكه 
باز هم گرد و غبار هوای اصفهان را آلوده كند، وجود 
دارد. الهيجان زاده خاطرنشان كرد: خشكسالی سه 
س��اله ش��هرهای ش��رقی اصفهان، غبار محلی اين 

اس��تان را تشديد كرده و سبب شده تا همواره گرد 
 و غبار را روی س��طح شهر ها ببينيم. وی ادامه داد: 
گرد و غبار سبب شده تا آمار روزهای آلوده اصفهان 
به مراتب بيش��تر از س��ال گذشته باش��د. مديركل 
حفاظت محيط  زيست استان اصفهان بيان داشت: 
توافقات خوبی با كشورهای همسايه به ويژه عراق 
به عمل آمده تا با نظارت س��ازمان ملل، بيابان ها و 
كانون های بحران اين كشورها مالچ پاشی شود. وی با 
بيان اين مطلب كه قراردادی در حال امضاء است كه 
ايران همكاری مستقيم در مالچ پاشی بيابان های عراق 
و سوريه داشته باشد، افزود: اين كار به دليل وسعت 

بيابان ها، حداقل پنج سال به طول می انجامد.

 مس��ئول بس��يج س��ازندگي اس��تان اصفهان 
گف��ت: ق��رارگاه محرومي��ت زدايي كوثر س��پاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان تأسيس شد. 
به گزارش ايرنا، س��رهنگ پاسدار حسين انوري 
در نشست خبري تش��ريح برنامه هاي تابستاني 
 بس��يج س��ازندگي س��پاه صاح��ب الزمان)عج( 
افزود: امكانات لجس��تيكي، مهندسي و عمراني 
س��پاه در قال��ب فعاليتهاي اين ق��رارگاه تجميع 
شده است و در جهت محروميت زدايي از نقاط 

مختلف استان به كار گرفته مي شود. 
مس��ئول س��ازمان بس��يج س��ازندگي استان 
اصفه��ان، شناس��ايي نق��اط مح��روم و اولويت 
س��نجي نيازهاي آنان را از مباحثي بر ش��مرد كه 
طي برگزاري جلسات متعدد با قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا )ص( در خصوص آنها بحث ش��ده 

اس��ت. انوري گفت: هدف م��ا اجراي طرحهاي 
عمراني حياتي براي روس��تاهاي محرومي است 
كه دولت براي آنها اعتبار اختصاص نداده است. 
وي اظهارداش��ت: تا يك ماه ديگ��ر اجراي اين 
طرحها ب��دون درياف��ت اعتب��ارات دولتي آغاز 
خواهد ش��د و تاش مي ش��ود در محدوده هر 
 شهرس��تان چه��ار تا پنج پ��روژه مناس��ب اجرا 

شود. 
مس��ئول س��ازمان بس��يج س��ازندگي استان 
اصفهان خاط��رنش��ان ك���رد: دولت نيز تاش 
 ج��دي دارد ت��ا ش��هرها و روس��تاهاي كش��ور 
محروميت زدايي شوند و در اين ميان استاندار و 
فرمانداران در شناسايي و انتقال نيازهاي اولويت 
دار هر منطقه به ما نقش اساسي دارند. وي اظهار 
امي��دواري ك��رد: در يك برنامه ريزي منس��جم 

 بخش عمده اي از مناطق استان محروميت زدايي 
شود.

 ان��وري گف��ت: يك��ي از عرص��ه هايي كه 
بسيج سازندگي امسال به آن ورود كرده تشكيل 
تعاوني هاي روس��تايي است كه گزارش تشكيل 
اولين تعاوني روستايي در سطح استان به واسطه 
حضور بس��يج س��ازندگي روز قبل واصل شد. 
 وي با اش��اره به حضور پر تع��داد دانش آموزان 
در ط��رح هجرت بس��يج سازندگي خاطرنشان 
كرد: در ميان طرحهاي اوغات فراغت تابس��تان 
هيچ عرصه اي با نش��اط ت��ر و قابل اعتمادتر از 
فعاليت بس��يج س��ازندگي براي دانش آموزان و 
خانواده ه��اي آنان وجود ندارد بر همين اساس 
س��ال به سال شاهد افزايش متقاضيان حضور در 

طرح هجرت هستيم.

معاون س��ازمان دهياريها و شهرداريهای كشور گفت:از 25 دستگاه فعال 
در زمينه عمران روستايی در كشور با 19 دستگاه برای تسريع عمران و توسعه 
روستايی تفاهم نامه به امضاء رسيد. به گزارش ايرنا، منوچهر فراقی  در نشست 
مشترک بخشداران و دهياران استان اصفهان اضافه كرد: با توجه به اهتمام جدی 
دولت برای توسعه مناطق محروم و روستايی، افزايش تعامل ميان دستگاه های 
ارائه دهنده خدمات به روستاها ضروری است و سازمان دهياريها و شهرداريها 
در اين زمينه برنامه های مختلفی در دست اجرا دارد. وی افزود:  تاكنون 730 
تعاونی دهياری در كشور تشكيل شده كه اين رقم بايد به 942 تعاونی برسد. 
وی گفت: اصفهان در زمينه تش��كيل تعاونی دهياريها در كش��ور الگوست و 
فعاليت صورت گرفته در اين استان به عنوان الگو در ساير استانها اجرا می شود. 
فراقی متذكر شد: سال گذشته بالغ بر 11 ميليارد تومان در شاخص های مختلف 
به دهياريهای كشور كمك شده است. وی با تأكيد بر ايجاد ساختمان مناسب 
برای دهياريها در مناطق روس��تايی گفت:  در س��ال گذشته برای ساخت 110 
ساختمان در روستاهای كشور برنامه ريزی شد و دهياران بايد پيگيری الزم را 
برای تحقق اين امر صورت دهند. معاون سازمان دهياريها و شهرداريهای كشور، 
آموزش و ارتقاء س��طح دانش و مديريت دهياران را از مهمترين نيازهای آنان 
دانست و اظهار داشت:  افزايش دانش و توان مديريت دهياران باعث می شود 
تا آنان منشاء خدمات بيشتری در مناطق روستايی و محروم باشند. فراقی اضافه 
كرد: بر اس��اس برنامه ريزی صورت گرفته برای دهياريهای مناطق روستايی 
باالی 50 خانوار در سالجاری حكم صادر می شود.در اين نشست از تعدادی 

از دهياران نمونه استان اصفهان تجليل شد.

ش��مارش معكوس برای راه اندازی نخس��تين كارخان��ه ورق گالوانيزه 
خودرو در خاورميانه و ايران آغاز ش��د. به گزارش موج به نقل از ايميدرو، 
مدير عامل ش��ركت ورق گالوانيزه خودرو چهار مح��ال و بختياری با بيان 
اين كه از هفته گذش��ته مرحله گرم كردن كوره آغاز ش��ده، اظهار داشت: از 
هفته آينده با آماده شدن حوضچه ذوب روی، اين كارخانه آماده توليد ورق 
گالوانيزه خودرو خواهد بود. حسن مردانی با تأكيد بر منحصر به فرد بودن 
 اين ط��رح در خاورميانه به ويژگی های محصول توليدی اش��اره و تصريح 
كرد: مقاومت كشش��ی باال،  ضد خوردگی، شكل پذيری،  صافی ورق، رنگ 
پذيری مطلوب و در عين حال سبكی از جمله ويژگی های فيزيكی ورق های 
توليد اين كارخانه محسوب می شود. وی زمان تست كيفی محصول را 500 
س��اعت اعام كرد و افزود: مقاومت در براب��ر خوردگی ورق های گالوانيزه 

خودرو تا 20 سال خواهد بود.
مردانی همچني��ن درباره مزيت ه��ای ديگر توليد اين ن��وع ورق برای 
خودروسازان داخلی اظهار داشت: كاهش وابستگی به واردات ورق خودرو 
و توليد با گريدهای مورد دلخواه مشتری از جمله ديگر مزيت های توليد اين 
كارخانه محسوب می شود. مدير عامل ورق خودرو چهار محال و بختياری 
ادامه داد: ورق اين كارخانه قابليت استفاده در ساخت خودرهای جديد را نيز 
دارد. طرح توليد ورق گالوانيزه خودرو چهار محال و بختياری با سرمايه 200 
ميليارد تومانی در آستانه بهره برداری رسيده و از ظرفيت توليد 400 هزار تن 
در سال برخوردار است. به گفته مردانی،  ميزان اشتغال مستقيم اين كارخانه 

400 و اشتغال غير مستقيم آن 4000 نفر است.

زاینده رود
مهندس حسام نژاد رئيس كميته عمران ناژوان و معاون مالی اداری شهرداری 
اصفهان در اين مراسم افتتاحيه طرح های عمرانی- فرهنگی ناژوان گفت: محدوده 
ناژوان از اراضی كشاورزی تشكيل شده كه 80 درصد از سطح آن را تشكيل می 
دهد و بخش ديگر به تفرج و نياز ش��هر و طرح های فضای س��بز و طرح های 
فرهنگی-  عمرانی توس��ط شهرداری سپرده ش��ده است البته تعدادی خانه های 
مسكونی هم در اين مجموعه وجود دارد كه در طرح های ساماندهی مورد ارزيابی 
صحيح قرار گرفته است. وی ايجاد پل های كابلی را درمقابل باغ پرندگان و نيز در 

حوالی مجموعه تفريحی آتشگاه را از دستاوردهای شهرداری اصفهان ناميد.
وی پ��روژه های ب��اغ های بانوان در اصفهان را كه س��ه م��ورد از آن افتتاح 
ش��ده و موارد ديگر در حال بهره برداری اس��ت را نقطه عطفی در سامت شهر 
و س��امت پايه مادران و تربيت فرزندان دانس��ت. همچنين كريم نصر اصفهانی 
در اين مراس��م گفت: افتتاح پروژه های ناژوان بايد به صورت ويژه نگاه ش��ود و 
زحمات ش��هرداری و مديران اس��تان بايد ارج نهاده شود. وی اذعان داشت: بايد 
حقوق كشاورزان و مردمی كه زمين های آنها در مسير طرح ها قرار گرفته رعايت 
 شود و در اين راستا كارشناس حقوقی و مشاوره ای در اختيار آنها قرار گيرد. وی 
گف��ت: اعتراض برخی مردم كه زمين های آنها در منطقه عمرانی زاينده رود قرار 
گرفته و تعداد بيش از 100 خانه را هم در بر می گيرد را بايد با پيگيری، مشاوره 
و تعامل در كميسيون ماده 5 بررسی كرد. وی در مورد افتتاح باغ بانوان گفت: بايد 
برای بانوان همپای آقايان و ديگر اقش��ار كارهای تخصصی تفريحی در مديريت 
ش��هری انجام شود و ان ش��اء اهلل در آينده طرح های فراوانی برای بانوان در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. همچنين رئيس كميته عمران ناژوان در گفتگو با زاينده رود 
گفت: باغ بانوان ناژوان به مس��احت 28 هزار مترمربع در جنوب رودخانه زاينده 
رود در ناژوان ايجاد شده است و 160 متر بركه های آب مارپيچ در آن وجود دارد 
و زمين های فوتبال، واليبال و هندبال برای آن تعريف شده است. همچنين وسايل 
حرك��ت درمان��ی در آن وجود دارد كه دارای تنوع 18 موردی اس��ت. اين واحد 
دارای يك تريای 52 متری، پاركينگ، س��رويس بهداش��تی و تلفن ثابت و كارتی 
است و با هزينه اجرايی 4 هزارميليون ريال احداث شده است. معاون مالی و اداری 
شهرداری اصفهان افزود: پل های عابر پياده آتشگاه و باغ پرندگان كه اولی جنوب 
 ناژوان و خيابان باغ فردوس را به ش��مال ناژوان حدفاصل آتش��گاه وصل می كند

54 مت��ر ط��ول و 8 متر عرض دارد و قابليت تردد عابرپياده را دارد. همچنين وی 
گفت: سازه اين پل ها از نوع كابلی معلق با اينرسی يكنواخت ساخته شده است 
كه اين طرح نيز 4130 ميليون ريال هزينه داش��ته است. حسامی نژاد معاون مالی 
اداری شهرداری و رئيس كميته عمران ناژوان پل عابر پياده باغ پرندگان را با طول 
62 و عرض 6 متر از نظر سازه همانند پل آتشگاه دانست كه امكان عبور دوچرخه 
سوار و معلوالن را نيز با ايجاد رامپ دارد و 850 ميليون ريال هزينه داشته است. 

فرمانده پليس راه اس��تان اصفهان گفت: در سه ماهه نخست امسال  تصادفات 
منجر به فوت در جاده هاي اس��تان اصفهان نس��بت به زمان مش��ابه س��ال گذشته 
كاهش يافته است. علي  نيكبخت در گفتگو با فارس در اصفهان با بيان اينكه طرح 
 امنيت جاده ها در تابس��تان همزمان با تمام كشور از ابتداي تيرماه آغاز شده، اظهار 
داش��ت: مهم ترين ويژگ��ي اين طرح، برخورد جدي پليس با تخلفات ش��ش گانه 
رانندگي است. وي افزود: سرعت و سبقت غيرمجاز، انحراف به چپ، عدم رعايت 
فاصله قانوني، حركت بين خطوط جاده، نبس��تن كمربند و صحبت كردن با تلفن 
همراه، شش تخلفي است كه پليس به شدت با آن برخورد مي كند. فرمانده پليس 
راه اس��تان اصفهان تصريح كرد: در سه ماهه نخست سال جاري تصادفات منجر به 
فوت در جاده هاي اس��تان اصفهان نس��بت به زمان مشابه سال گذشته كاهش يافته 
است. وي با مطلوب خواندن وضيعت جاده هاي اصفهان اضافه كرد: به دليل شاه راه 
و چهارراه بودن جاده هاي اصفهان در ميان محورهاي ارتباطي كش��ور، ترافيك در 
جاده هاي برون ش��هري استان بيش از حد معمول است. نيكبخت با اشاره به اينكه 
يك س��وم آزاد راه هاي كشور در اس��تان اصفهان وجود دارد، ادامه داد: 18 درصد از 
بزرگ راه هاي كشور نيز در استان اصفهان وجود داشته و شرايط جاده ها هم مطلوب 
است. وي بيان داشت: اداره كل راه و ترابري استان اصفهان تاكنون عملكرد مطلوبي 
داشته و وضيعت نگهداري از جاده هاي استان نيز بسيار مطلوب است. فرمانده پليس 
راه استان اصفهان گفت: در طول تابستان اگر جرايم عادي از رانندگان در جاده ها سر 
بزند، برابر مقررات جريمه مي شوند و اگر تخلفشان خطرناک قلمداد شده و سبب 
آزار ديگران شود، خودروي آنها متوقف شده و برخورد جدي تر به عمل مي آيد. وي 
افزود: خوا ب آلودگي به دليل جاده هاي طوالني و عدم رعايت سرعت مجاز توسط 

رانندگان متخلف، دو تهديد جدي در جاده هاي استان اصفهان محسوب مي شود.

 عض��و مركز تحقيقات پروفس��ور ترابي نژاد دانش��گاه علوم پزش��كي اصفهان 
گفت: در صورت اجراي مصوبات سفر رئيس جمهور اين استان به مركز آزمايشگاه 
توليد چسب هوشمند بافتي كشور تبديل مي شود. شهريار اديبي در گفتگو با فارس 
در اصفهان اظهار داشت: در دور سوم سفر احمدي نژاد به اصفهان درخواست تأسيس 
آزمايشگاه توليد چسب هوشمند بافتي كشور در اصفهان ارائه شد كه هنوز جوابي در 
اين زمينه دريافت نكرده ايم. وي تصريح كرد: براي تأسيس آزمايشگاه توليد چسب 
هوشمند بافت، نياز به 200 ميليون تومان هزينه داريم كه با وجود اينكه تمام امكانات 
الزم در ايران وجود دارد اما هنوز حمايت خاصي از سوي دولت دريافت نكرده ايم. 
وي بيان داشت: چسب هوشمند بافتي دو سال گذشته به منظور جايگزيني براي نخ 
بخيه در ثبت اختراعات كشور قرار گرفت كه عمل در ظرف چهار دقيقه انجام داده 
مي شد و بعد از مدتي با استفاده از مواد نانوفناوري توانستيم عمل پيوند اعضا را با هشت 
برابر افزايش در عرض سه ثانيه انجام دهيم. عضو مركز تحقيقات پروفسور ترابي نژاد 
دانشگاه علوم پزشكي استان اصفهان خاطرنشان كرد: از دو سال گذشته تاكنون نزديك 
به 100 طرح روي چسب هوشمند بافتي انجام شده است كه با كاربردهاي جديد مثل 
چسباندن روده، شريان هاي بزرگ، كاروتيد گردن، وريد گردني، و رحم انساني روي 
بيماران به صورت داوطلب استفاده شده و هيچ عارضه اي بر جاي نگذاشته است. وي 
با بيان اينكه با چسب هوشمند بافتي به دنبال حذف كامل بخيه يا جايگزين كردن آن 
هستيم، ادامه داد: برخي از بخيه ها جذب بدن نمي شود و با كشيدن اين نخ ها جاي آن 
روي پوست بدن باقي مي ماند؛ برخي نيز زير پوست و داخل بدن استفاده مي شود كه 
نخ هاي صنعتي يا از مواد بيولوژيكي ماننده روده حيوانات استفاده مي شود كه معايبي 
به همراه دارد. اديبي افزود: چس��ب هاي موجود در بازار از مواد ش��يميايي، صنعتي، 
منابع حيواني، انس��اني و مخلوطي از حيواني و انس��اني است كه سبب ايجاد آلرژي 
 مي شود و چون از خون استفاده شده، احتمال انتقال بيماري ها وجود دارد. وي تصريح 
كرد: در چسب هوشمند بافتي كه اختراع كرديم از خون خود بيمار براي ساخت چسب 
اس��تفاده مي شود و چون گلبول  هاي قرمز آن به بدن فرد بيمار انتقال مي يابد عارضه 
كم  خوني وجود ندارد و تنها پاسما از خون بيمار جدا و براي ساخت چسب استفاده 
مي شود. عضو مركز تحقيقات پروفسور ترابي نژاد دانشگاه علوم پزشكي استان اصفهان 
گفت: با كمترين حجم ممكن از خون بيمار مقدار كافي چسب با قابليت چسبندگي 
فوق العاده توليد مي شود و چون از مواد نانو در ساخت آن استفاده شده سطح سرعت 

چسباندن را به بيش از 10 برابر افزايش و داراي غلظت هاي متغيير است.

اس��تاندار چهارمحال و بختياری 
گفت: اصناف و بازاريان بازوان توانمند 
دولت در اج��رای قان��ون هدفمندی 
يارانه ها هس��تند. به گزارش فارس از 
ش��هركرد، علی اصغر عنابس��تانی در 
گردهمايی اصناف در اين اس��تان با 
رويك��رد هدفمند ی يارانه ها با تأكيد 
بر نقش تأثيرگذار اصناف و بازاريان 
در مراح��ل قبل و پ��س از پيروزی 
انقاب اس��امی اظهار داش��ت: اصن��اف و بازاريان پيش از پي��روزی انقاب 
اس��امی با حماي��ت از روحانيون همگام با مردم در راس��تای پيروزی انقاب 
اس��امی گام برداش��ته و پس از پيروزی انقاب چه در سال های نخست و چه 
در س��ال های هشت سال دفاع مقدس بارسنگين صيانت از انقاب را به دوش 
كش��يده اند. وی اصناف و يازاريان را امين دولت عن��وان كرد و گفت: اصناف 
و بازاري��ان انس��ان های معتقد، متعهد و مورد اعتماد ب��وده و از اعتبار خاص و 
ويژه ای در جامعه برخوردار هس��تند. عنابستانی از واگذاری اختيارات بيشتر به 
اصناف خبر داد و گفت: در راس��تای ايجاد اعتماد بخش��ی به صنوف و بازاريان 
مسئوليت رياست ستاد توسعه صادرات استان را به اتاق بازرگانی تفويض كرده 
تا بخش اصناف از اختيارات بيش��تری برخوردار ش��وند و استعدادهای بالقوه 
خود را ش��كوفا سازند. اس��تاندار چهارمحال و بختياری بر ضرورت واگذاری 
ام��ور مردم به خود آنها تأكيد كرد و گف��ت: در جايی كه امور مردم را به خود 
آنها بسپاريم و به آنها اعتماد كنيم، مردم نه تنها از اين فرصت به خوبی استفاده 
كرده ان��د بلكه جلوتر از دولتم��ردان حركت كرده و موفقيت های بس��ياری به 

دست آورده اند. 
وی ب��ر ضرورت حمايت بيش از پيش از اصن��اف و بازاريان تأكيد كرد و 
گفت: نياز به ايجاد يك مؤسس��ه مالی و اعتباری در راس��تای حمايت از بخش 
اصناف و بازاريان به ش��دت احس��اس می شود كه با ايجاد ساز و كارهای الزم 
بايد هرچه س��ريع تر اقدامات الزم را در اين راستا انجام داد. عنابستانی وحدت 
و همدلی را مهم ترين عامل موفقيت اصناف و بازاريان دانس��ت و افزود: ايجاد 
وح��دت و يكپارچگی در بين اعضای واحدهای صنفی و بازاريان و جلوگيری 
از ايج��اد هرگون��ه تفرقه و جدايی از رموز موفقيت اصناف و بازاريان اس��ت.
وی ب��ر ضرورت آموزش اعضای واحدهای صنفی تأكيد كرد و گفت: اصناف 
و بازاريان بايد در حل مس��ائل آموزش��ی اقدام كنند و با برگزاری كاس های 
آموزش��ی ويژه و خاص خود را به دانش و علم روز مسلح كنند. عنابستانی به 
هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت اشاره كرد و گفت: هدفمندی يارانه ها 
از مهم ترين اين محورهاست كه با اصاح اين هفت محور يك تحول اقتصادی 
عظيم در كش��ور خواهيم بود. وی خاطرنشان كرد: با اجرای اين طرح، مردم و 
به ويژه اصناف و بازاريان بايد با هرگونه گران فروش��ی، احتكار و كم فروش��ی 
مقابله كنند و نگران كمبود كاال نباش��ند زيرا كشور دارای كاالهای فراوان است 

و ما مشكلی در رابطه با كمبود كاال نخواهيم داشت.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی كشور گفت: اجرای طرح 
نظارت و بازرس��ی از انبارها و س��ردخانه های كش��ور از مهم ترين برنامه های 
وزارت بازرگانی در راس��تای تنظيم بازار اس��ت. به گزارش فارس از شهركرد، 
محم��د علی ضيغمی در گردهمايی اصناف چهارمح��ال و بختياری با رويكرد 
هدفمن��د  كردن يارانه ه��ا به ايجاد يك تحول اقتصادی ب��زرگ به دنبال اجرای 
قانون هدفمند كردن يارانه ها در كش��ور اش��اره كرد و اظهار داش��ت: با اجرای 
قانون هدفمن��د كردن يارانه ها يك انقاب عظيم اقتصادی در كش��ور به وجود 
می آيد و موجبات رش��د و توس��عه كش��ور در تمامی ابع��اد را فراهم می كند.
وی نقش رس��انه ها و مطبوعات كش��ور را در اجرای هرچه بهتر قانون هدفمند 
كردن يارانه ها بسيار حياتی و مهم دانست و افزود: اجرای قانون هدفمند كردن 
يارانه ها مستلزم يك اطاع رسانی جامع و دقيق به ويژه از سوی اصحاب رسانه 

و مطبوعات است. 
ضيغم��ی تصريح ك��رد: منظور از اجرای اين طرح، حذف يارانه ها نيس��ت 
بلك��ه هدفمند ك��ردن يارانه ها در راس��تای اجرای عدالت در جامعه اس��ت و 
مردم نبايد نگران افزايش قيمت ها و يا كمبود كاال باش��ند چراكه سازوكار های 
الزم در اين خصوص انجام گرفته اس��ت. وی نظارت و بازرس��ی از انبارها و 
س��ردخانه های كش��ور را از مهمترين برنامه های وزارت بازرگانی در راس��تای 
تنظيم بازار دانس��ت و افزود: با نظارت و بازرس��ی های الزم از وضعيت انبارها 
و س��ردخانه های كش��ور تا حد زيادی از وقوع تخلفات احتمالی جلوگيری و 
 در صورت مش��اهده هرگونه تخلف با شخص متخلف براساس قانون برخورد 

می شود.
ضيغم��ی ب��ر ضرورت هم��كاری و تعامل اصن��اف و بازاريان كش��ور در 
اجرای قان��ون هدفمند كردن يارانه ها تأكيد كرد و گف��ت: اصناف و بازايان از 
مهم ترين بخش های اقتصادی كش��ور محس��وب می ش��وند و نقش خود را در 
تمامی برهه  های حس��اس كش��ور به خوبی ايفا كرده و اميد می رود در اجرای 
هر چ��ه بهتر اين طرح نيز نق��ش مؤثری ايفا كنند. ضيغمی با بيان اينكه در حال 
حاضر بيش از 3 ميليون واحد صنفی در كش��ور فعال هس��تند، گفت: بيش از 
دو ميلي��ون واحد صنفی دارای پروانه و كمت��ر از يك ميليون از اين واحد های 
صنفی بدون پروانه هستند اما با اين وجود تعداد واحد های صنفی دارای پروانه 
 در ح��ال افزاي��ش بوده و واحد های ب��دون پروانه به س��رعت در حال كاهش 

است.
وی بر ضرورت توجه به آموزش و ارتقای س��طح علمی واحد های صنفی 
تأكي��د ك��رد و افزود: همگام با پيش��رفت عل��م و تكنولوژی و رقابت ش��ديد 
اقتصادی در محيط داخلی و بين المللی الزم است كه واحد های صنفی با دانش 
و تكنولوژی روز آش��نا ش��ده و از آموزش های الزم بهره مند ش��وند. ضيغمی 
خاطر نش��ان ك��رد: در همين راس��تا 50 ميليون تومان اعتبار اوليه در راس��تای 
 آموزش اعضا واحد های صنفی اس��تان چهارمح��ال و بختياری اختصاص داده 

می شود.

به گزارش روابط عمومی ش��هرداری ش��هركرد، سخنگوی شورای اسامی 
شهركرد از اختصاص يك ميليارد و دويست ميليون ريال اعتبار جهت احداث 

داالن سبز جنوبی اين شهر خبر داد.
همتيان افزود: عمليات اجرايی مرحله نخس��ت اين داالن سبز در مساحت 
50 هزار مترمربع و با طول يك كيلومتر در حاش��يه كمربندی جنوب ش��هركرد 

در سال جاری آغاز خواهد شد.
به گفته عضو شورای اسامی شهركرد، نصب مبلمان جديد شهری، توسعه 
فضاهای سبز، سيستم روشنايی و امكانات تفريحی و بهداشتی از جمله مزايای 

اين طرح است.
نوراهلل همتيان هدف از اجرای داالن س��بز جنوبی شهركرد را جلوگيری از 

آلودگی و تلطيف هوا، زيباسازی جنوب شهر و جذب توريست عنوان كرد.

در مراسم افتتاحیه طرحهای عمرانی- فرهنگی ناژوان 
در طرح های عمرانی ناژوان 
بايد حقوق مردم رعايت شود

طي سه ماهه نخست امسال صورت گرفت؛
كاهش تصادفات منجر به فوت در اصفهان

عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابي نژاد:
 اصفهان مركز آزمايشگاه تولید 

چسب هوشمند بافتي كشور مي شود

استاندار چهارمحال و بختیاري:
اصنــاف بازوي توانمــند دولت 

در اجــراي هدفمندي يارانه ها

در راستاي تنظیم بازار؛
طرح نظارت از انبارها و سردخانه هاي 

كشور اجرا مي شود

اختصاص 
يک میلیارد و دويست میلیون ريال 

جهت احداث داالن سبز جنوبی شهركرد

نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد:

شهــرداری، پلیس و مــردم عناصر سه گانه 
بهبود حمــل و نقــل در شهر اصفهــان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:
آلودگي گرد و غبار اصفهان بیشتر از سوخت هاي فسیلي است

قرارگاه محرومیت زدایي کوثر سپاه اصفهان تأسیس شد

امضاء تفاهم نامه براي تسریع 
عمران روستایي کشور 

شمارش معکوس براي راه اندازي 
نخستین کارخانه ورق خودرو
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فرخنده احمدی
به مناس��بت 16 تيرماه روز ماليات بر آن شديم 
ت��ا در نگاهی گذرا به تعريف و آش��نايی بيش��تر با 
مفاهي��م ماليات و ان��واع ماليات بپردازي��م و ببينيم 
س��هم ماليات در بودجه كش��ور ما تا چه ميزان بوده 
و در س��اير كش��ورها به چه صورت است؟ ماليات 
نوعی هزينه اجتماعی است كه شهروندان به عنوان 
به��ای خدمات دولت از جمله ايجاد رفاه، آس��ايش 
امنيت پايدار، آموزش و پ��رورش، آموزش عالی و 
بهداش��ت و درمان می پردازند. ماليات ابزاری است 
برای توزيع عادالنه درآمد و ثروت كشور، كه نقش 
تعديل كنن��ده ثروت در جامعه را دارد به طوری كه 
هر كس درآمد بيش��تر و ثروت بيش��تری دارد بايد 
ماليات بيش��تری پرداخ��ت كند. به عب��ارت ديگر، 
پرداخت ماليات، مش��اركت مردم در تأمين بخش��ی 
از هزينه های عمومی و مهم ترين ابزار سازماندهی 
اقتصاد هر كشور است. دولت برای تأمين هزينه های 
 خ��ود از منابع مختل��ف، درآمد تحصي��ل می كند. 
گ��ر چه بخش��ی از درآمدهای دولت در كش��ور ما 
از طري��ق اس��تقراض از بانك مركزی، بخش��ی از 
ف��روش نفت و بخش��ی ديگر از درآم��د حاصل از 
خدمات مختلف مانند خدمات پس��تی، حمل و نقل 
و انحص��ارات دولتی اس��ت، اما مالي��ات نيز بخش 
بس��يار مهم و اثرگذاری از درآمد دولت را تش��كيل 
می دهد. اهميت ماليات بيش��تر از آن جهت اس��ت 
كه ارتباط ميان مردم و دولت را حفظ كرده و دولت 
را ملزم به پاسخگويی در برابر درآمد به دست آمده 
می كن��د. صاحب نظران اقتصاد و توس��عه معتقدند 
كه درآمدهای مالياتی در راس��تای تأمين هزينه های 
دولت، شرايط نامطلوب اقتصادی آن جامعه را بهبود 
می بخشد. سهم درآمدهای مالياتی دولت ها از توليد 
ناخالص داخلی كش��ورها معموالً قابل توجه است. 
البته در اقتصاد ايران اين س��هم رقم بس��يار ناچيزی 
است. عدم فاصله ميان دولت و مردم مهمترين مسأله 
در پرداخت با رغبت ماليات اس��ت. زمانی كه مردم 
بدانند هرگونه ش��انه خالی ك��ردن از زير پرداخت 
ماليات در نهايت به زيان خود آنها اس��ت و مانع از 
اجرای برنامه های رفاهی دولت خواهد شد، مطمئنًا 
ماليات را با رغبت خواهن��د پرداخت. اين موضوع 
الزامات بس��ياری دارد كه از آن جمله پاس��خگويی 

دقيق دولت به مطالبات مردم و انتقادهاست.
تعریف مالیات

مالي��ات )Tax( قس��متی از درآم��د ي��ا دارايی 
افراد اس��ت كه به منظ��ور پرداخت مخارج عمومی 
اجرای سياس��ت های مالی در راس��تای حفظ منافع 
اقتص��ادی، اجتماعی و سياس��ی كش��ور به موجب 
قواني��ن و ب��ه وس��يله اهرم ه��ای اداری و اجرايی 
دولت وصول می ش��ود. عده ای از صاحب نظران 
مالي��ات را مبلغی می دانند كه دولت از اش��خاص، 
شركت ها و مؤسس��ات برطبق قانون برای تقويت 
عموم��ی حكومت و تأمين مخ��ارج عامه می گيرد. 
پس ماليات برای پرداخت مخارج عمومی و اجرای 
سياس��ت گذاری مالی الزم است. البته قانونگذار در 
متن قانون های ماليات كش��ور ما اشاره ای به هدف 

توزيع عادالنه ثروت نكرده است.
عوامل تعیین میزان مالیات

1- مبنای مالیات )پایه مالیاتی(: 
مبنای ماليات متغير يا هر مفهوم ديگری همچون 
درآمد يا دارايی اس��ت كه طبق قانون بر آن، ماليات 

وضع می شود.
2- نرخ مالیات: 

درصدی از مبنای ماليات يا پايه مالياتی اس��ت 
كه مبنای محاسبات ماليات موردنظر قرار می گيرد. 
به عبارت ديگر نرخ مالي��ات در هر مبنا اندازه اخذ 
ماليات را با توجه به قوانين و آيين نامه های مالياتی 
دولت ه��ا در مبنای موردنظر نش��ان می دهد. انواع 

محاسبه نرخ ماليات به شرح ذيل است:
- نرخ مالیات تناسبی:

نرخی كه بدون توجه به تغييرات مبنای ماليات، 
هميشه ثابت است.

- نرخ مالیات تصاعدی:
برعكس نرخ تناسبی با افزايش ماليات مقدارش 
افزايش می يابد كه لزوماً متناس��ب با افزايش مبنای 

ماليات نيست.
- نرخ مالیات تنازلی:

هر چه مبنای ماليات وسيع تر می شود، از نرخ 
ماليات كاسته می شود.

مبلغ مالیات:
مبلغ��ی كه بر مبناهای مختلف تعلق می گيرد و 
از مؤديان وصول می ش��ود. ب��ه طور معمول در هر 
كش��ور تعيين ميزان ماليات ها ب��ا توجه به نيازها و 

هزينه های بخش عمومی و فوايد حاصل از اجرای 
برنامه ای دولت صورت می گيرد.

از عوام��ل ديگر تعيين مي��زان و حد ماليات ها، 
مقايس��ه هزينه آن با هزينه های منابع غيرمالياتی از 
قبيل وام ها اعم از داخلی و خارجی اس��ت. اغلب 
كش��ورهای در حال توسعه با كس��ری بودجه های 
ساالنه و مشكات مالی در زيرساخت های اقتصادی 
و اجتماعی مواجه هستند، افزايش درآمدهای مالياتی 
يكی از راه های طبيعی و بديهی مقابله با اين مشكل 
است. هرگونه افزايش در درآمدهای مالياتی به يكی 

از صور زير قابل حصول است:
- افزايش نرخ ماليات های موجود و جاری.

- افزايش مبنای ماليات های موجود و جاری از 
طريق حذف معافيت ها و بخشودگی ها.

- برقراری ماليات جديد.
انواع مالیات:

معموالً ماليات ها را به دو نوع تقسيم می كنند: 
ماليات های مستقيم و ماليات های غيرمستقيم.

گرچ��ه تعريف جامع و مانع��ی از ماليات های 
مس��تقيم و غيرمس��تقيم در دس��ت نيس��ت، با اين 
وجود می توان گفت ماليات های مس��تقيم با توجه 
به اوضاع و احوال ش��خص )ميزان دارايی و درآمد( 
وضع می شود، در حالی كه ماليات های غيرمستقيم 
اغل��ب روی قيمت كاالهای م��ورد مصرف عمومی 
كش��يده می ش��ود و در هنگام توزيع ي��ا فروش به 
روش های مختلف وصول می ش��ود. ماليات های 
مس��تقيم به انواع مختلفی تقسيم می شوند كه مهم 
ترين آنها ماليات بر دارايی و ماليات بر درآمد است. 
البت��ه امروزه مبنای متداول مالياتی در جهان بر س��ه 
اصل دارايی، هزينه و مصرف اس��توار است. درآمد 
عوايدی اس��ت كه به طور مس��تمردر فواصل معين 
عايد ش��خص می شود در حالی كه دارايی از اموال 
منقول و غيرمنقولی تش��كيل می شود كه قبًا جمع 

آوری شده و در يك زمان ثابت است.
مهم ترین مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 

معمول در اغلب کشورها
1- مالیات بر درآمد شخصی

اين ماليات ممكن است بر انواع درآمد شخص 
ي��ا بر مجموع درآمد وی وضع ش��ود. در ماليات بر 
انواع درآمد، هر يك از منابع متعدد درآمد ش��خصی 
)مانند حقوق، بهره، پول، درآمد اماک، اجاره بهای 
مس��تغات، درآمد حاصل از تصدی مش��اغل آزاد 
مانند درآمد پزشكان، وكای دادگستری و...( معموالً 
ب��ه طرق و نرخ های مختلف مش��مول ماليات قرار 
می گيرد. در ماليات بر مجم��وع درآمد كليه عوايد 
ش��خص از منابع مختلف درآمد روی هم محاس��به 
می شود و معموالً پس از كسر بخشودگی های مقرر 
در قانون با »نرخ های تصاعدی« مشمول ماليات قرار 
می گيرد. به طور كلی وصول ماليات بر انواع درآمد 
س��هل تر است. ولی ماليات بر مجموع درآمد بيشتر 
منطبق با عدالت مالياتی است. از آنجا كه ماليات بر 
درآمد شخصی به ترتيبی كه توضيح داده خواهد شد 
يك نوع انعطاف پذيری در دريافت ماليات به وجود 
م��ی آورد كه يك��ی از عوامل مهم ثب��ات اقتصادی 
محسوب می شود. امروزه در اغلب كشورها ماليات 
ب��ر درآمد مهم ترين منبع عوايد دولتی به حس��اب 
می آيد. انتقاد وارد بر ماليات بر درآمد شخصی اين 
اس��ت كه موجب كاهش انگيزه فعاليت شخصی و 
س��رمايه گذاری مولد می شود. اما ماليات بر درآمد 
دو جنب��ه دارد كه ممكن اس��ت اث��رات يكديگر را 
خنثی كنند. از يك سو چون دولت قسمتی از درآمد 
حاصل از كار و فعاليت افراد را به عنوان ماليات اخذ 
می كند بدين جهت ممكن است افراد فراغت را به 
كار و فعاليت بيشتر ترجيح دهند و اين عمل از نظر 
اقتصادی مفيد نيس��ت. از سوی ديگر چون ماليات 
بر درآمد ش��خصی باعث می ش��ود كه پس از كسر 
ماليات، درآمد خالص )درآمد قابل تصرف( كمتری 
باقی بماند، ممكن اس��ت اين امر موجب ش��ود كه 
افراد برای حفظ سطح زندگی و ميزان مصرف خود 
بر ساعات كار بيفزايند و با كوشش و فعاليت بيشتر 
كمبود درآمد را جبران كنند. اما بی ش��ك ماليات بر 
درآمد شخصی باعث كاهش پس اندازهای اختياری 
افراد می ش��ود و اين امر ممكن است موجب تقليل 
س��رمايه گذاری خصوصی ش��ود كه بايد با سرمايه 

گذاری دولتی جبران شود.
2- مالیات بر درآمد شرکت ها

از مجموع عوايد شركت، مخارج و هزينه های 
مختلف كسر می ش��ود و درآمد ويژه باقی می ماند 
كه ب��ه نرخ های تصاعدی مش��مول مالي��ات قرار 
می گي��رد. ليكن محاس��به درآمد ويژه ش��ركت ها 
و نوع هزينه هايی كه بايد كس��ر ش��ود به س��ادگی 

امكان پذير نيس��ت. از طرف ديگر بايد ميان ماليات 
و سرمايه اوليه تشكيل ش��ركت ها تناسب معقولی 
برق��رار ش��ود تا عدال��ت مالياتی رعايت ش��ود؛ به 
گونه ای كه ش��ركت های ب��ا س��رمايه اوليه كمتر 
ماليات كمتری نسبت به شركت های با سرمايه اوليه 
بيش��تر بپردازند. برای حل اين مس��ائل روش های 
مختلف مالی و حس��ابداری به كار گرفته می شود. 
شركت های بازرگانی س��عی می كنند كه قيمت و 
ميزان توليد خ��ود را به نحوی تنظيم كنند كه منافع 
آنها حداكثر ش��ود، پس هميش��ه اي��ن امكان وجود 
دارد ك��ه ش��ركت های مذك��ور از طري��ق افزايش 
 قيمت كاالی خود قس��متی از مالي��ات متعلقه را به 
مصرف كنندگان انتقال دهن��د. چنانچه تقاضا برای 
كاالی مزبور در مقاب��ل افزايش قيمت چندان تغيير 
نكن��د )مردم مجب��ور باش��ند آن كاال را تهيه كنند و 
كاال ضروری باشد( امكان انتقال ماليات بيشتر است. 
ماليات بر درآمد ش��ركت ها از مق��دار وجوهی كه 
در س��رمايه گذاری جديد به كار می افتد می كاهد، 
زيرا اين نوع ماليات باعث می ش��ود كه از س��رمايه 
گذاری مجدد مقدار وجوهی كه به عنوان ماليات به 
دولت پرداخت می ش��ود جلوگيری به عمل آيد و 
سود قابل توزيع بين صاحبان سهام نيز كاسته شود. 
واضح است كه كاهش پس انداز شركت و همچنين 
تنزل پس انداز صاحبان س��هام به علت تقليل سود 
س��هام كه در نتيجه وضع ماليات حاصل ش��ده، در 
بازار پول و سرمايه اثر می گذارد و نتيجتاً در كاهش 
سرمايه گذاری مؤثر واقع می شود. به همين جهت 
در بسياری از كشورها سود توزيع نشده شركت ها 
از پرداخ��ت ماليات مع��اف می ش��ود و در تعيين 
نرخ های مالي��ات بر درآمد ش��ركت ها نيز جانب 

اعتدال رعايت می شود.
3- مالیات بر دارایی

مالي��ات بر دارايی به انواع مختلفی مانند ماليات 
ب��ر ارزش اراضی، ماليات بر ارث و نقل و انتقاالت 
باع��وض و ماليات نقل و انتقاالت قطعی تقس��يم 
می شود. ماليات بر ارث و نقل و انتقاالت باعوض 
در تعدي��ل توزيع غيرعادالنه ثروت مؤثر اس��ت، از 
نظر اداری نيز تش��خيص و وصول آن نس��بتاً آسان 
اس��ت. ماليات بر اراض��ی ممكن اس��ت بر قيمت 
اراض��ی يا افزاي��ش ارزش اراضی اعمال ش��ود. در 
صورتی ك��ه ماليات بر اضاف��ه ارزش اراضی وضع 
ش��ود اضافه ارزش مزبور هر ساله ارزيابی می شود 
و مش��مول ماليات قرار می گي��رد. گاهی ماليات بر 
اضافه ارزش اراضی در موقع انتقال اماک و اراضی 
وصول می شود. معموالً هر قدر فاصله بين خريد و 
فروش كمتر باش��د نرخ ماليات بيشتر است و بدين 
ترتي��ب مبل��غ ماليات با فاصله زمان��ی بين خريد و 
ف��روش اموال و مقدار منفعتی ك��ه در نتيجه معامله 
حاصل شده است ارتباط پيدا می كند. ماليات های 
مزبور وس��يله مؤثری برای جلوگيری از سفته بازی 
در معام��ات غيرمنقول به ش��مار می رود و ممكن 
اس��ت در تجهيز پس انداز خصوصی برای سرمايه 
گذاری مولد مؤثر واقع شود. در بسياری از كشورها، 
ماليات بر اراضی و منازل مس��كونی مهم ترين منبع 
درآمد برای شهرداری ها و حكومت های محلی به 

شمار می رود.
4- مالیات بر مصرف و فروش

ماليات بر مصرف كه نوعی ماليات غيرمس��تقيم 
اس��ت، روی قيمت كاالهای مورد مصرف عمومی 
كشيده می ش��ود و از توليد كننده كاالها و خدمات 
مزبور وصول می ش��ود. بنابراين ماليات بر مصرف 
جزئ��ی از قيمت كاال را تش��كيل می دهد به نحوی 
كه معموالً مصرف كننده نمی تواند تش��خيص دهد 
چ��ه مق��دار از قيم��ت كاال بابت مالياتی اس��ت كه 
توليدكننده يا فروش��نده به دولت می پردازد. ماليات 

بر مصرف اغلب به كاالها و خدماتی تعلق می گيرد 
كه در مقابل تغييرات قيمت حساس��يت كمی دارند 
و ب��ه همين جهت اي��ن نوع ماليات يك��ی از منابع 
مه��م درآمد دولت را تش��كيل می ده��د. كاالها و 
خدماتی كه در اغلب كش��ورها مش��مول ماليات بر 
مصرف قرار می گيرند عبارتند از: دخانيات، بنزين، 
قند، ش��كر و بعضی ديگ��ر از كاالهای تجماتی و 
ضروری، چون اگر اين ماليات بر كاالهای ضروری 
وضع شود، سنگينی آن را طبقات كم بضاعت بيشتر 
احس��اس می كنند. ماليات بر ف��روش به كاالهايی 
تعل��ق می گي��رد ك��ه در مرحله خرده فروش��ی به 
دست مصرف كننده می رس��د. در اين نوع ماليات 
فروشگاه ها موظف هستند كه مبلغ ماليات را مجزا 
از قيمت كاال حس��اب كرده و در يك رقم جداگانه 
به نحوی كه مصرف كننده از مبلغ آن اطاع حاصل 
كند، دريافت دارند. غرض از اين نوع محاس��به آن 
اس��ت كه مصرف كننده ماليات را بپردازد. در ايران 

اين نوع ماليات وجود ندارد.
)VAT( 5- مالیات بر ارزش افزوده

مالياتی است كه درطول فرآيند توليد و خدمات 
از محل توليد تا فروش كاال به مشتری نهايی، مرحله 
به مرحله اخذ می شود. نكته مهم آن است كه چون 
جمع ارزش افزوده های بنگاه های اقتصادی در يك 
 كشور برابر توليد ملی همان كشور است )معامات 
واس��طه ای- كل معامات= ارزش افزوده( بنابراين 
مالي��ات ب��رارزش اف��زوده، برابر ماليات ب��ر توليد 
ناخالص ملی اس��ت. به عبارت ديگ��ر پايه ماليات 
بر ارزش افزوده، توليد ناخالص ملی اس��ت اكثريت 
بااليی از كشورهای پذيرنده ماليات بر ارزش افزوده، 
اين ماليات را تا ح��د زيادی جايگزين ماليات های 
ديگر به خصوص ماليات های بر مصرف و فروش 
ساخته اند. بايد توجه داشت كه به علت گستردگی 
پايه مالياتی در اين نوع ماليات می توان نرخ مالياتی 
را در س��طح پايين برق��رار كرد. مالي��ات بر ارزش 
افزوده می تواند تا حد زيادی جايگزين ماليات های 
ديگر ش��ود، همچنين امكان دارد اين ماليات بخشی 
از فعاليت های اقتصادی را كه تحت پوش��ش قرار 
دادن آنها با اس��تفاده از س��اير روش ها مثل ماليات 
بر فروش دش��وار است را پوش��ش دهد. ماليات بر 
ارزش افزوده ساز و كار خود اجرايی دارد، بنابراين 
احتماالً هزينه های جمع آوری در مقايس��ه با ساير 
روش های اخ��ذ ماليات پايين تر اس��ت. همچنين 
اس��تفاده از اي��ن روش موج��ب كاه��ش مالي��ات 
مضاع��ف، كاهش فرارهای ماليات��ی و كاهش وقفه 
زمانی پرداخت نيز می شود. اين نوع ماليات به دليل 
افزايش قيمت تمام شده فروش در مراحل مختلف 
ممكن اس��ت اثر تورمی داش��ته باشد، اما چنانچه با 
گس��ترش پايه مالياتی نرخ های ماليات كاهش يابد، 
چن��دان به صراح��ت نمی ت��وان در اين خصوص 
اظهارنظر كرد. مهم ترين عاملی كه می تواند عدالت 
اجتماعی را محقق كند، ماليات است و تا زمانی كه 
بخش ماليات سازماندهی نش��ود، نمی توان چندان 
اميدی به اقتصاد يك كش��ور داش��ت. اجرای دقيق 
قوانين عادالنه اخذ ماليات در جامعه نه تنها سبب از 
ميان رفتن فاصله طبقاتی بلكه باعث كاهش تورم در 
اقتصاد نيز می شود. در بسياری از كشورهای توسعه 
يافت��ه و حت��ی در حال توس��عه ح��دود 90 درصد 
پرداخت های جاری دولت، از طريق مالياتها تأمين 
می ش��ود در حالی كه سهم ماليات در بودجه ايران 
طی ده س��ال گذشته فقط 25 تا 33 درصد و حدود 
12 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. با وجود اهميت 
مالي��ات و با توجه به اين آمار س��ؤالی كه می توان 
مط��رح كرد اين اس��ت كه چه عامل��ی باعث پايين 
 ماندن درآمد حاصل از ماليات در كش��ور ما ش��ده 

است؟

به مناسبت 16 تیر، روز مالیات

رويارويی نفت و مالیات در اقتصاد دولتی ايرانادبیــات مــالیــات
اشاره

تمركز زدايی در تصميم گيری های اقتصادی 
بر مبنای رشد اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی 
به ويژه در بعد توسعه منطقه ای يكی از مهمترين 
اهدافی است كه دولت در ايران به دنبال آن است. 
از ديگر اهدافی كه همواره مورد تأكيد دولتمردان 
و مس��ئوالن اقتصادی كش��ور بوده، كاهش تكيه 
بردرآمدهای نفتی و افزاي��ش اهميت درآمدهای 

مالياتی است.
بدون ش��ك تأكيد دولت بر درآمدهای نفتی 
در دوران اخي��ر يك��ی از چال��ش برانگيزتري��ن 
عواملی است كه سياس��ت های اقتصادی كشور 
را زير س��ؤال می برد. اگر نفت وجود نداش��ت، 
اقتصاد ما تا اين اندازه دولتی نمی ش��د و ماليات 
 نيز نقش مهمتری در سياس��ت های اقتصادی ايفا 

می كرد. 
به هر صورت همان گونه كه مش��هود اس��ت 
در ح��ال حاضر بس��ياری از درآمدهای دولت از 
بودجه نفت تأمين می ش��ود. آمار نشان می دهد 
كه در وضعيت كنون��ی با وجود تراز مثبت ايران 
در ص��ادرات و تولي��د ناخالص داخلی و رش��د 
اقتصادی، اگر نفت نباشد، اقتصاد كشور با مشكل 

مواجه می شود.
ــت های مالی تحت تأثیر درآمدهای  سیاس

نفتی
تحوالت بازار جهانی نفت و اجرای تدريجی 
مق��ررات جديد، تس��هيل تج��ارت خارجی در 
راس��تای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه همراه 
ب��ا افزايش ش��تابان واردات ت��راز پرداخت های 
كشور را متأثر كرده اس��ت. آمار سال 83 گويای 
اين واقعيت اس��ت كه روند نزولی مازاد حساب 
جاری تراز پرداخت های كش��ور با تغيير جهت 
ب��اال رفته و ب��ه اين ترتي��ب افزايش بی س��ابقه 
درآم��د حاصل از ص��ادرات نف��ت و گاز عاوه 
بر پوش��ش واردات فزاينده باعث ش��ده است تا 
 تراز حس��اب جاری با 4 ميليارددالر مازاد مواجه 

شود. 
نگاهی گ��ذرا ب��ه اقتص��اد جهان��ی باتوجه 
به اث��رات منفی ناش��ی از افزاي��ش قيمت نفت، 
خسارات انسانی و فيزيكی سونامی نشان از رشد 
 1/5 درصدی اقتصادجهانی در س��ال 2004 دارد، 
اين درحالی اس��ت ك��ه  8/4 درصد رش��د توليد 
ناخالص داخلی ايران )به قيمت های ثابت س��ال 
76( نش��اندهنده اين مسأله اس��ت كه اگرچه در 
س��ال 83 ش��رايط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ايران بهبود يافت و كشور در مسير رشد و توسعه 
اقتص��ادی بلندمدت برپايه مش��اركت گس��ترده 
بخش غيردولتی و بهبود توزيع درآمد قرارگرفت؛ 
راهبردهای اساس��ی نظير حركت به سوی تحقق 
ان��دازه بهينه دولت در ابع��اد حاكميتی و تصدی 
گری ب��ا فراه��م آوردن زمينه رش��د و توس��عه 
س��رمايه گذاری ازطريق ج��ذب منابع داخلی و 
خارج��ی، توجه ويژه به توزي��ع درآمد و افزايش 
رفاه اجتماعی، تداوم سياس��ت های اشتغالزايی، 
هماهنگی سياس��ت های پولی و مال��ی و تداوم 
سياس��ت های تثبيت اقتصادی و ش��فاف سازی 
بودج��ه موردتوجه ب��ود، اما با اين ح��ال تأمين 
درآمده��ای مال��ی دولت همچنان ب��ر پايه تأمين 
خدمات عمومی ص��ورت گرفته و هنوز تا ايجاد 
زيرس��اخت های الزم برای توسعه پايدار فاصله 

بسيار است. 
بنابراي��ن الزم اس��ت ت��ا ب��ا ت��داوم بيش��تر 
سياس��ت های حفظ قدرت خريدحقوق بگيران 
بخ��ش دولت��ی، اهتم��ام در اتم��ام طرح ه��ای 
نيم��ه تمام و ع��دم ش��روع طرح ه��ای جديد، 
سياست های تمركززدايی، توسعه و توازن منطقه 
ای، تحديد رش��د مصارف بودجه و افزايش سهم 
درآمده��ای مالياتی ك��ه از ويژگی ه��ای اصلی 
 بودجه بوده، بيش از پيش به توسعه پايدار نزديك 

شويم. 
ع��اوه براي��ن، دولت با وج��ود درآمد نفتی 
ش��امل فروش نفت خام، ف��روش فرآورده های 
نفتی و صادرات نفت خ��ام به منظور معاوضه با 
بنزين، 4/17 درصد افزايش درآمد داش��ته كه اين 
افزايش ناشی از رش��د نرخ تسعير ارز حاصل از 
 صادرات نفت خام نسبت به رقم مفروض بودجه 

است. 
ب��ا وجود جهت گيری ه��ای دولت در زمينه 
افزاي��ش س��هم درآمده��ای ماليات��ی و كاه��ش 
پرداخت های هزينه ای )جاری ( نس��بت اين دو 
متغير به توليدناخالص داخلی در حد موردانتظار 
نبوده اس��ت، به اين ترتيب افزاي��ش درآمدهای 
نفتی اخير كش��ور سياس��ت های مال��ی را تحت 
تأثي��ر خود قرار داده و اگرچه در دو س��ال اخير 
تح��والت و سياس��تگذاری های جديد در بخش 
ماليات صورت گرفته اس��ت، اما به نظر می رسد 
ت��ا دولت تصميمی ج��دی در حوزه نفت نگيرد، 
نمی توان سياس��ت تأمين درآمدهای دولت را از 
ماليات و نه از نفت كه هدف دولت در سال های 

اخير بوده دنبال كرد.
بررس��ی اقتص��اد جهان��ی در دني��ای كنونی 
حاك��ی از اين اس��ت كه هدف همه كش��ورها به 
ويژه كشورهای توس��عه يافته افزايش سطح رفاه 
ش��هروندان و ايجاد رضايت و امنيت خاطر برای 
جامعه است كه اين امر به طور طبيعی بيش از هر 
مس��أله ای در گرو تأمين درآمدهای مالی بوده و 
يكی از منابع مهم درآمدهای مالی نيز درآمدهای 

مالياتی است. 
بدون ش��ك پرداخت ماليات و انتقال بخشی 
از قدرت خريد جامعه و صاحبان درآمد به دولت 
برخاف زمانهای گذشته به عنوان ابزاری صرف 
برای انجام فعاليت هايی نظير بهداشت، آموزش، 
برق��راری امنيت مل��ی و اجرای ديگ��ر خدمات 
عمومی محدود نمی شود، بلكه به عنوان يك ابزار 
بسيار مهم سياستهای مالی نقشی بس فراتر از آن 
دارد چرا كه سياس��تهای مالياتی مناسب عاوه بر 

ايجاد زيرساخت های الزم برای توسعه ای پايدار 
به بسياری از فعاليت های اقتصادی و مالی جامعه 

نيز جهت می بخشد.
از اي��ن رو بسترس��ازی الزم ب��رای تحق��ق 
اهداف ياد ش��ده از مهمتري��ن وظايف دولت ها 
در تأمي��ن مناب��ع مالی اس��ت و تدوي��ن و ارائه 
لواي��ح قانون��ی و ايج��اد س��اختارهای ماليات��ی 
از  جامع��ه  اقتص��ادی  وضعي��ت  ب��ا   مناس��ب 

ضروری ترين فعاليت ها خواهد بود.
اگرچه ايرانيان در ابتدای هزاره سوم، ماليات 
را به ناچار به عنوان يك ركن اقتصادی پذيرفته اند 
و ت��اش می كنن��د تا پس از دويس��ت س��ال از 
ي��وغ اقتصاد نفتی رهايی يابن��د، اما بايد پذيرفت 
كه ماليات يك��ی از مهم ترين زيرس��اخت های 
اقتصادی است كه در رشد و توسعه پايدار و تأمين 
 عدالت اجتماعی به عنوان هدف نخس��تين دولت 
احمدی نژاد نقش بس��يار مهمی خواهد داش��ت. 
همان گونه كه مش��هود اس��ت، مالي��ات در ايران 
برای پيشرفت و توسعه با تنگناها و دشواری های 
فراوان مواجه اس��ت. گستردگی حجم فعاليت ها 
و عمليات جاری از سويی و تأثير متقابل ساختار 
اجتماع��ی و اقتصادی و فرهنگی كش��ور برنظام 
مالياتی از سوی ديگر سبب وابستگی اين نظام به 
متغيرهای بسياری شده است كه بدون هماهنگی 
الزم با دستگاه های اجرايی در كشور راه به جايی 

نمی برد.
در ح��ال حاضر نظ��ام مالياتی كش��ور با دو 
مانع جدی روبه روست، همان طور كه گفته شد 
درآمد سرشار نفت به عنوان پشتوانه اصلی تأمين 
هزينه های دولت سبب شده تا تحقق درآمدهای 
مالياتی م��ورد توجه چندانی ق��رار نگيرد. ضمن 
اينكه تصدی گری دولت و اداره امور بنگاه های 
اقتصادی بزرگ كشور توسط دولت عامل ديگری 
برای بی توجهی به ماليات اس��ت كه باعث شده 
تا اصاح ساختار نظام مالياتی از پشتوانه سياسی 

قوی برخوردار نباشد. 
اي��ن در حالی اس��ت كه قانون نظ��ام مالياتی 
در ايران اگرچه دس��تخوش اصاح��ات فراوانی 
ش��ده اما همچنان فاقد ضمانت های اجرايی الزم 
و مجازات ه��ای مؤثر ب��رای مقابله با تخلفات و 
فرارهای آش��كار مالياتی است و سازمان اجرايی 
اين نظام در كش��ور در مقايس��ه با ديگر كشورها 
از كمتري��ن اختي��ارات برخوردار اس��ت. بدون 
ش��ك نظام مالياتی كش��ور با اين وضعيت برای 
تش��خيص كامل و دقيق منابع مش��مول ماليات و 
وصول مطالبات قانونی دچار كاستی های فراوان 
اس��ت. بنابراين می ت��وان انتظار داش��ت كه اين 
نواق��ص راه را بر فرار و ي��ا اجتناب از پرداخت 
مالي��ات و همچنين نا آگاه��ی از تكاليف قانونی 
مربوطه هموار س��ازد. ب��ا اين ح��ال، نواقص و 
چالش ه��ای موجود موجب بی اعتمادی مؤديان 
و كند ش��دن وصول درآمدهای مالياتی می شود 
 و نباي��د انتظار داش��ت كه نظام مالياتی تش��ديد 

نشود.
از آنج��ا ك��ه نب��ود چارچوب مش��خص در 
فعاليته��ای مالياتی دس��تگاههای دولتی و وجود 
مش��كاتی از قبيل س��نتی ب��ودن بانك��داری در 
ايران موجب فس��اد مالی ناش��ی از تطميع عوامل 
اجراي��ی نظ��ام مالياتی كش��ور را فراهم س��اخته 
اس��ت، راههای فرار مالياتی و اجتناب مالياتی را 
بيش از پيش می گش��ايد. اگرچ��ه آمار دقيقی از 
خسارات وارده از اين دو پديده وجود ندارد، اما 
بر حسب حدس و گمان ساالنه بيش از 4 ميليارد 
دالر كاالی قاچاق وارد كش��ور می شود. در حال 
حاضر نرخ دقيقی از آمار فرار مالياتی در دس��ت 
نيست و شايد با احتساب آمار بعضی كارشناسان 
امور مالياتی كش��ور كه در گزارش اين س��ازمان 
آم��ده، بتوان گفت حدود 2 ه��زار و 156 ميليارد 
ريال فرار مالياتی در كشور به وقوع پيوسته است. 
اين موارد بدون احتس��اب انحصارات دولتی در 

توليد برخی كاالها بوده است.
مالیات جایگزین نفت

بررس��ی چالش��ها و تنگناهای نظ��ام مالياتی 
حاكی از آن اس��ت كه اقتص��اد ايران برای رهايی 
از رف��ع موان��ع موجود ناچار اس��ت ك��ه ماليات 
را جايگزي��ن نف��ت نمايد. بدون ش��ك توجه به 
تدوي��ن و تصويب راهبردهای جامع در س��طح 
مديري��ت كان، تصويب مبان��ی قانونی الزم در 
جهت اقتدار نظام مالياتی، حذف معافيت مالياتی 
بخ��ش نف��ت و ان��رژی و تس��ريع در تصويب 
طرحه��ا و لواي��ح قانونی مانند اليح��ه ماليات بر 
ارزش افزوده موجب خواهد ش��د تا نظام مالياتی 
كش��ور پس از اصاحات گس��ترده ماليات را به 
 عن��وان اب��زاری كارا و توانمن��د جايگزين نفت 

كند. 
در اين راس��تا ب��ه عنوان يك��ی از مهم ترين 
اركان اصاح نظام مالياتی پيش��نهاد می ش��ود تا 
فرهن��گ ماليات در زندگی روزم��ره افراد جامعه 
ب��ا آم��وزش از جايگاهی ويژه برخوردار ش��ود. 
بی ش��ك ايجاد جايگاه خاص فرهن��گ مالياتی 
در مي��ان م��ردم در گرو به وج��ود آوردن باور و 
اعتقاد راس��خ نس��بت به اهميت و لزوم پرداخت 
ماليات و احساس وظيفه مردم در مشاركت تأمين 
هزينه های م��ورد نياز دولت برای اداره جامعه و 
 در واقع ايجاد زيرس��اختهای الزم توسعه خواهد 

بود. 
درحالی كه ارتقای جايگاه ماليات در اقتصاد 
كش��ور تنها وظيفه يك ارگان و يا سازمان خاص 
نبوده و به عنوان يك مقوله اساس��ی در توس��عه 
ضرورتی عمومی و ملی است و بايد مورد توجه 
هم��ه س��ازمانها، وزارتخانه ها، نهاده��ا و ديگر 
اركان بخ��ش دولت��ی و خصوصی ق��رار گيرد تا 
جاي��ی كه به گفته وزير ام��ور اقتصادی و دارايی 
 مالي��ات نق��ش نف��ت را در اقتصاد اي��ران بازی 

كند.

 مع��اون توس��عه داخل��ي وزي��ر بازرگاني با اش��اره به 
ذخيره س��ازي اقام مورد نياز م��ردم در ماه مبارک رمضان 
گفت: سبد كااليي مردم در اين ماه از طريق شبكه توزيع به 
نحو مطلوب تأمين مي شود. محمدعلي ضيغمي در گفتگو  
با ايرنا افزود: وزارت بازرگاني با برگزاري نمايش��گاه هاي 
عرضه مس��تقيم كاال و عرضه اقام پرمصرف ش��امل برنج، 
روغ��ن، خرما، قند، ش��كر و حضور جدي ت��ر در بازار به 
منظور كنترل نظام عرضه و تقاضا و برخورد با متخلفان به استقبال اين ماه مي رود. وي از عرضه 
س��بد كااليي كارمندان از طريق اتحاديه هاي كارگري،كارمندي و فروش��گاه هاي فرهنگيان خبر 
داد و افزود: با تأمين و ذخيره س��ازي گوش��ت و مرغ مورد نياز مردم، مشكلي در توزيع اين مواد 
پروتئيني نخواهيم داش��ت. ضيغمي، افزايش قيم��ت 20 درصدي برنج را تكذيب كرد و گفت: با 
توجه به آمارهاي رس��مي بانك مركزي و نظام آمارگيري روزانه وزارت بازرگاني، نوس��ان قيمت 
برنج بس��يار محدود و با افزايش عرضه مس��تقيم اين كاال در ماه رمض��ان، احتمال كاهش قيمت 
اين محصول زياد اس��ت. معاون وزي��ر بازرگاني درباره تكليف كاال برگها بع��د از اجراي قانون 
هدفمندكردن يارانه ها اظهار داش��ت: در حال حاضر در ش��بكه كاالبرگ، كاالهاي زيادي عرضه 
نمي شود و اين كاال برگها كماكان در دست مردم مي مانند تا در صورت احساس نياز براي تنظيم 

بازار، نسبت به عرضه كاالهاي مورد نياز مردم در اين شبكه اقدام شود. 

ظرفيت س��يلوهای كش��ور تا پايان برنامه پنجم توس��عه 
اقتصادی به 11/5 ميليون تن ارتقا می يابد كه در اين صورت، 
 اي��ران به مركز تج��ارت بين المللی غ��ات در منطقه تبديل 
می شود. به گزارش مهر، قرار گرفتن نام ايران در فهرست يكی 
از صادركنن��دگان پايدار گندم دنيا، هم��واره يكی از آرزوهای 
ديرينه مسئوالن كشور بوده است. تجربه صادرات گندم ايران 
به دنيا برای اولين بار س��ه سال قبل به وقوع پيوست و كشور 
توانست بخشی از گندم مازاد بر نياز خود را صادر كند. اگرچه 
اين اتفاق رخ داد، اما بخشی از گندم توليدی در كشور نيز به دليل نبودن فضای استاندارد، به ضايعات 
تبديل شد و متأسفانه ايران نتوانست در آن مقطع، بخش عمده ای از گندم مازاد بر نياز خود را صادر 
كند. همين امر جرقه ای برای آغاز نهضت سيلوسازی در كشور شد. در واقع مسئوالن به خوبی به اين 
امر واقف بودند كه گندم در ميان محصوالت كشاورزی، يك كاالی استراتژيك به شمار می رود كه 
نحوه نگهداری و اختاط آن، عاملی بسيار مهم و مؤثر در توليد نان با كيفيت محسوب می شود همين 
امر توجه به موضوع ذخيره س��ازی گندم در س��يلوها و انبارهای مكانيزه را به ضرورتی حياتی تبديل 
 كرده است. بديهی است احداث سيلوهای ذخيره سازی گندم منافع زيادی در پی دارد كه از آن جمله 
م��ی توان به كاهش ضايعات، ايج��اد امكان اختاط گونه های مختلف گندم جهت حصول پروتئين 
مناس��ب، جلوگيری از آفات وارده به دانه در فضای باز و غيربهداشتی و همچنين كاهش هزينه های 

حمل و نقل مضاعف گندم اشاره كرد. 

معاون وزیر بازرگاني:
مردم، نگران تأمین اقالم 

موردنیاز ماه رمضان نباشند

تبديل ايران به مركز تجارت 
غالت منطقــه

خبر کوتاهخبر کوتاه
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زردپی پش��ت پا بلندترين زردپی بدن است كه 
ب��ه علت كمبود ذخاي��ر خون و فش��ارهايی وارده، 
در مع��رض آس��يب قرار م��ی گيرد. افزايش س��ن 
و افزاي��ش ورزش��ها ب��ه خصوص ورزش��های تند 
و س��ريع، احتمال ضربه و جراحت ه��ای وارده به 
زردپی را می افزايد. درد زردپی پش��ت پاش��نه پا به 
عنوان عامتی هش��دار دهنده برای ب��اال بودن ارثی 
 كلس��ترول اس��ت كه احتم��ال بيماريه��ای قلبی را 

می افزايد. 
بنا به گزارش ساالنه بيماريهای رماتيسم، ارتباط 
بي��ن درد زردپی پش��ت پاش��نه و ميزان كلس��ترول 
 باال به تش��خيص س��ريع ناتوانی ه��ای قلبی كمك 

می كند. 
دكت��ر پ��اول درينگت��ون از بيمارس��تان رويال 
منچستر خاطرنشان كرد: باال بودن كلسترول يكی از 
بيماريهای متعارف ژنتيكی در امريكا و اروپا اس��ت 
ك��ه حدوداً يك نف��ر در 500 نفر را تحت تأثير قرار 
می دهد. او تش��ريح كرد: اين ناش��ی از جهش ژنی 
اس��ت كه كنترل زدودن كلسترول را از گردش خون 
برعهده دارد. ميزان كلس��ترول از زمان تولد دو برابر 
ش��ده و درمان نمی ش��ود تا در سنين پايين منجر به 
انس��داد ش��رايين و بيماری های قلبی می ش��ود. به 
 همين دليل تش��خيص و درمان س��ريع، بس��يار مهم

است.
يكی از دالي��ل وخيم بودن اين ش��رايط به اين 
دليل اس��ت كه كلس��ترول تنها در رگها رسوب نمی 
كن��د بلك��ه در محل های اصلی مث��ل زردپی ها هم 
ذخيره می ش��ود و ممكن اس��ت منجر ب��ه متورم و 
التهاب دردناک زردپی پشت پاشنه شود. دورينگتون 
و همكارانش در 133 بيمار بروز درد زردپی پش��ت 
پاش��نه را يكی از عائم نخست تشخيص كلسترول 

قرار دادند.
 از بين افرادی كه روی آنها آزمايش��ات صورت 
گرفته 62 نفر در مقايس��ه با 7 نف��ر مابقی يعنی 47 
درص��د در مقابل 7 درص��د از بيم��اران، در يك يا 
جفت پاش��نه ها، درد پاشنه را كه حدود 3 روز طول 
می كش��د، احس��اس كرده اند. مطالعات نش��ان می 
دهد درد پاش��نه ك��ه حدوداً 3 روز طول می كش��د 
 6/75 برابر بيش��تر در افراد بيمار با كلسترول باال رخ 

می دهد. 
دورينگت��ون گفت : ما متوجه ش��ده ايم افراد با 
كلس��ترول باال ) بيم��اران HEFH ( قب��ل از اينكه 
متوجه باال بودن كلسترول شان باشند سالها است كه 
به دنبال دارويی برای درد پاش��نه پای خود هس��تند. 
او توصيه كرد: تمام افرادی كه به علت درد پاشنه به 
پزش��ك مراجعه می كنند حتمًا ميزان كلسترول شان 

را اندازه بگيرند.

درد پاشنه پا نشانه 
چیست؟

ــی: شيرين بيان گياه بومی  کلیات گیاه شناس
ناطق مديترانه اس��ت و در ايران در اكثر نقاط كشور 
می رويد. شيرين بيان گياهی است چند ساله و دارای 
س��اقه ای به طول يك متر ك��ه در نواحی معتدل تا 
ارتفاع دو متر می رسد. برگهای آن مركب از تعدادی 
برگچه های كدر و س��بزرنگ اس��ت. گلهای آن به 
رنگ بنفش، س��فيد و زرد است. ميوه آن مانند نيام 
و محتوی 5 تا 6 دانه اس��ت. ريش��ه شيرين بيان به 
طور خيل��ی عميق در زمين فرو می رود. پوس��ت 
ريشه قهوه ای سير وسياه است. مغز ريشه زرد رنگ 
بوده و طعم آن بسته به انواع مختلف تغيير می كند. 
مثًا شيرين بيان اسپانيا طعم مايم دارد در حالی كه 

شيرين بيان يونان دارای طعم تلخ است.

خواص دارویی: شيرين بيان از منظر طب قديم 
ايران معتدل است. شيرين بيان را به صورت قطعات 
كوچك به قطر 0/5سانتيمتر و طول 1/5 سانتيمتر به 

فروش می رسانند. 
1( مهمترين خاصيت ش��رين بي��ان كه جديداً 
كشف شده است و در آلمان، اروپا و امريكا استفاده 
می ش��ود درمان كننده زخم معده و س��رطان معده 
اس��ت. برای اين منظور شربت شيرين بيان را تهيه 
كرده و هر روز به مقدر يك قاشق غذا خوری قبل از 
غذا به مريض بدهيد اگر اين عمل را تا 4 ماه تكرار 

كنيد شخص معالجه خواهد شد. 
2( برای تقويت عمومی بدن مفيد است.

3( خوردن آن از پيری جلوگيری می كند.
4( برای نرم كردن سينه مؤثر است.

 5( زخم ه��ا و تاول های پوس��ت را با چای 
شيرين بيان شستشو دهيد تا زود خوب شود.

 6( ملين اس��ت و معم��والً آنرا با گياهان ديگر 
مخلوط می كنند كه انقباضات را كم می كند.

7( عرق آور است.
8( ب��رای برطرف كردن زخ��م و التهاب دهان 

ريشه شيرين بيان را بمكيد. 
9( سرفه را برطرف می كند.

10( ورم معده را برطرف می كند و...

يك متخصص پوست، مو و زيبايی گفت: انواع 
ماس��ك ها چه شيميايی و چه ميوه ای به دليل ايجاد 
حساسيت و ناراحتی های پوستی توصيه نمی شود 
تنها باعث رطوبت موقت شده و تأثير به سزايی ندارند. 
دكتر حسن اعتمادزاده در گفتگو با سامت نيوز اظهار 
داش��ت: سطح پوست مكانيزم دفاعی دارد و مواد به 
س��ختی می توانند از راه پوست نفوذ و آن را تحت 
 تأثير قرار دهند و به همين دليل اس��تفاده درس��ت از 
ماس��ك های ميوه تنها سبب مرطوب شدن پوست 
می ش��ود. وی افزود: ماس��ك های ميوه می توانند 
حساسيت زا باشند و در صورت استفاده نادرست و 
تست نكردن باعث ناراحتی های پوستی می شوند. 
اين متخصص پوست، مو و زيبايی تصريح كرد: گفته 
می شود ماسك خيار به پوست رطوبت می بخشد 
ولی در بعضی پوستها ايجاد حساسيت می كند و می 
تواند خطرناک باشد. اعتمادزاده با اشاره به اينكه، انواع 

ماسك ميوه قبل از مصرف بايد تست شوند گفت: قبل 
از مصرف، مقداری از ماسك بايد روی بازو يا ساعد 
تست شود و در صورت نداشتن حساسيت می توانيم 
بعد از 24 س��اعت پس از انجام تست از آن استفاده 
كنيم. وی ادامه داد: انواع ماسك های موجود در بازار، 
شيميايی حساسيت زا هستند و زمينه ايجاد حساسيت 
در افراد مستعد را فراهم می آورند و به همين منظور 
بايد از لحاظ حساسيت و انواع بيماری ها مورد بررسی 
قرار گيرد. اين متخصص پوست، مو و زيبايی اظهار 
داشت: حساسيت شديد، سوختگی، قرمزی، خارش 
و حتی ايجاد لك از جمله عوارض ناشی از استفاده از 
ماسك های شميايی است كه بدون تست اوليه استفاده 
می شوند. اعتمادزاده تصريح كرد: انواع ماسك ها چه 
ش��يميايی و چه ميوه ای به دليل ايجاد حساسيت و 
ناراحتی های پوستی توصيه نمی شود. اين ماسك تنها 

باعث رطوبت موقت شده و تأثير به سزايی ندارند. 

شیرين بیان
Glycyrrhiza globra   نام علمی

ماسک هــای میوه تنهــا به طــور موقت 
رطوبت پوست را فراهم می آورد

گرم تر شدن هوا در روزهای اخير 
عاوه بر اين كه افزايش ميزان مصرف 
منابع آب و برق كشور را به دنبال داشته 
تهديد ديگ��ری را نيز در پی دارد و آن 
ش��يوع وبا به دليل استفاده از آب های 
آش��اميدنی آلوده و غير بهداشتی است 
كه بعضاً در طول س��فر اتفاق می افتد. 
به گزارش مهر، آغاز فصل تابس��تان و 
گرم تر ش��دن هوا باعث می شود كه 
عطش افراد بيش��تر ش��ده و در نتيجه 
ميل به خوردن انواع نوش��يدنی ها نيز 
افزايش يابد. در اين بين، نوشيدن آب 
خنك طرفداران بيشتری دارد به طوری 
كه اغل��ب مردم آب خن��ك را به آب 
ميوه و ساير نوشيدنی های گازدار و... 
ترجيح می دهند. البت��ه اين می تواند 
نكته مثبتی باشد، اما بايد توجه داشت 
كه نوش��يدن هر آبی ب��دون اين كه از 
س��امت و بهداش��ت آن مطلع باشيم 
می تواند خطرات زيادی در پی داشته 
باش��د. به گفته پزشكان،  گرمازدگی و 
فرسودگی ناشی از گرما عوارض بالقوه 
مرگباری هس��تند كه از افزايش شديد 
درجه حرارت بدن ناش��ی می شوند.
در حالی كه هر كس��ی ممكن است به 
بيماری های ناشی از گرما دچار شود، 
برخی افراد در مقابل گرمازدگی آسيب 
پذيرتر هستند. س��المندان، نوزادان و 
كودكان كم  سن و سال، بيماران قلبی، 
افراد دچار مش��كات گردش خون يا 
بيماری های مزمن ديگر، هر كسی كه 
در فضای بي��رون در گرمای ميانه روز 
كار می كند، افرادی كه به طور مرتب 
در فض��ای بي��رون ورزش می  كنند، 
افرادی كه داروهايی می  خورند كه بر 
تولي��د عرق اثر می گذارد و افرادی كه 
از مواد مخدر اس��تفاده می  كنند، بايد 
مراقبت بيشتری به عمل بياورند و در 
حين گرمای شديد تابستان، بدن خود 

را سرد و مرطوب نگه دارند.
کودکان، در معرض خطر بیشتر: 
دكتر ناهيد رحيم زاده، فوق تخصص 
كلي��ه اطف��ال با بي��ان اين ك��ه آفتاب 
س��وختگی، كم آبی در مناطق خشك 
و گرمس��يری و فصول گرم سال يكی 
از ش��ايع ترين عل��ل مراجعه به مراكز 
درمانی اس��ت، گفت: كودكان به دليل 
جثه كوچك و قرار گرفتن در معرض 
عفونت های مختلف كه با تب، اسهال 
و استفراغ همراه است بيشتر دچار كم 
آبی می شوند. اين فوق تخصص كليه 
اطفال اف��زود: يك عامت س��اده كم 

آبی، رنگ ادرار اس��ت. ادرار زرد تيره 
يا كهربايی عامت مهم كم آبی است 
و خش��كی دهان، تش��نگی، سردرد و 
س��رگيجه، ضعف و خواب آلودگی از 
ديگر عائم كاهش آب بدن محسوب 
می شود. تشنگی در روزهای گرم سال 
باعث می ش��ود كه عطش افراد برای 
خوردن انواع نوشيدنی ها به خصوص 
آب خنك، بيشتر شود. متأسفانه توجه 
نكردن به سامت و بهداشت آب های 
آش��اميدنی، از نكات مهمی اس��ت كه 
مورد غفلت اغلب مردم قرار می گيرد 
و همين امر سبب شيوع بيماری های 
ميكروبی و عفونی می شود كه از جمله 
می توان به بيماری خطرناک وبا اشاره 

كرد.
ــالم نیست:   آب شفاف، آب س
دكت��ر محس��ن زهرايی، كارش��ناس 
بيماری ه��ای منتقل��ه از آب و غذای 
وزارت بهداش��ت با توصي��ه به مردم 
مبنی ب��ر اين كه در فص��ل گرما برای 
پيش��گيری از ابت��ا ب��ه بيماری های 
روده ای از جمل��ه وبا، س��بزيجات و 
ميوه ها را قبل از مصرف تميز بشويند 
گف��ت: بيماری ه��ای روده ای در اثر 
مصرف ميوه ها و س��بزيجات آلوده و 
آب آشاميدنی ناسالم به ويژه در فصل 
گرما بروز می كند. اصل و ريشه بيماری 
وبا مربوط به هندوستان است، اما كشور 
ما طی سال های گذش��ته در معرض 
تهديد اين بيماری بوده و از 44 س��ال 
پيش در ايران، م��وارد ابتا به وبا ثبت 
ش��ده اس��ت. مهم ترين راه انتقال اين 
بيماری رعايت نكردن بهداشت فردی 
و نشس��تن دست ها قبل از غذا است.  
از سوی ديگر مردم تصور می كنند كه 

آب چاه، بركه، رودخانه ها و چشمه  ها 
ظاهراً شفاف بوده و برای نوشيدن بسيار 
گوارا اس��ت در حالی ك��ه اين آب ها 
دارای انواع انگل هستند و خوردن آنها 
باعث بيماری های روده ای از جمله وبا 
می  شود. زهرايی با بيان اين كه هر فرد 
ب��ه طور ميانگين روزانه به 20 ليتر آب 
نياز دارد افزود: بر اساس برآورد سازمان 
بهداشت جهانی، تأمين حداقل هفت 
ليتر آب روزان��ه به صورت گندزدايی 
ش��ده و كاماً س��الم ضروری است. 
ويژگی مش��خص وبا، آغ��از ناگهانی 
اسهال جهنده بدون فشار و آبكی است 
كه به  دنبال آن اس��تفراغ، كم آب شدن 
سريع، گرفتگی ماهيچه  ها و كم شدن 
ادرار فرا می  رس��د. ميزان كش��ندگی 
بيم��اری در صورت ع��دم  جايگزينی 
 س��ريع مايع��ات و الكترولي��ت بدن 
30  ت��ا 40 درصد اس��ت. ح��دود 80 
درصد بيماران مبتا به وبا بدون عامت 
هستند و فقط 20 درصد افراد مبتا به 
وبا دچار اسهال حاد آبكی می  شوند. از 
اين تعداد 10 ت��ا 20 درصد هم دچار 
اسهال آبكی ش��ديد همراه با استفراغ 
می  شوند. كارشناسان بهداشت محيط 
معتقدند ك��ه جلوگي��ری از ورود وبا 
به يك منطقه غير ممكن اس��ت ولی 
می  توان با انج��ام اقدامات مراقبتی به  
موقع از گس��ترش آن جلوگيری كرد. 
بهترين راه پيش��گيری از وبا و س��اير 
بيماری ه��ای اس��هالی در دراز مدت، 
بهبود و تأمين آب آش��اميدنی س��الم، 
بهسازی محيط، سامت غذا و آمادگی 
و هوش��ياری جامعه است. با اين حال 
در مرحله حاد بيماری، تعداد ميكروب 
وبا در هر ميلی ليتر مدفوع بيش از يك 

ميليون عدد است و هر بيمار مبتا به وبا 
ممكن اس��ت طی بيماری خود يك تا 
60 ليتر و به  طور متوسط بيش از 10 تا 

20 ليتر مدفوع آبكی دفع كند.
ــک  بیوتی ــی  آنت ــرانه  _خودس
نخورید: دكتر حسين معصومی اصل، 
رئيس اداره بيماری های منتقله از آب و 
غذا و عفونت های بيمارستانی وزارت 
بهداشت با اعام اين كه در سال گذشته 
كمترين آمار ابتا به وبا را طی 45 سال 
گذشته در كشور داشتيم، گفت: هنگام 
بروز عائم بيماری های گوارشی شامل 
ته��وع، دل درد، ت��ب و بدن درد حتمًا 
ب��ه نزديك ترين مركز درمانی مراجعه 
و از مصرف خودس��رانه آنتی  بيوتيك 
خ��ودداری كنيد. وی اف��زود: هنگامی 
كه فرد دچار اين عائم می  ش��ود بايد 
از مصرف نوش��ابه و يا آب  ميوه  های 
صنعتی اجتناب ك��رده و از مايعات و 
نوشيدنی های طبيعی مانند آب، دوغ، 

چای و آب ميوه طبيعی استفاده كند.
ــبزیجات و آب آلوده مقصر  س
ــتند: دكتر ايرج خسرونيا، رئيس  هس
جامعه پزش��كان متخص��ص داخلی 
ايران نيز با بي��ان اين كه علت بيش از 
50 درص��د مراجعات ب��ه درمانگاه ها 
ناشی از مسمويت غذايی در روزهای 
گرم تابستان است، گفت: مسموميت 
غذايی ناشی از مصرف غذاهای فاسد 
و خ��راب يكی از علل ب��اال رفتن آمار 
مراجعات به پزشكان داخلی است. اين 
پزش��ك متخصص داخلی از افزايش 
مصرف سبزيجات و همچنين استفاده 
از آب ه��ای آلوده به عن��وان دو عامل 
تشديد مس��موميت در روزهای گرم 
س��ال نام برد و افزود: خوردن غذاهای 
 مان��ده، مص��رف آب ه��ای آل��وده و 
بستنی هايی كه در تهيه آنها از شيرهای 
غير پاستوريزه استفاده شده از علل بروز 
مسموميت در روزهای گرم سال است.

ــر: همان طور كه گفته  حرف آخ
ش��د راه س��رايت وبا، آب و يا غذای 
آلوده به مدفوع انس��انی است چون كه 
ناقل بيماری فقط انسان است. معموالً 
12 س��اعت ت��ا 6 روز پس از مصرف 
مواد غذايی يا آب آلوده، بيماری ايجاد 
می  ش��ود و در طول اين مدت امكان 
انتقال بيماری به نفر ديگر نيز وجود دارد 
و اين می  تواند به عنوان يك عامل خطر 
در شيوع اين بيماری تلقی شود. ضمن 
اين كه هر چيزی كه آلوده به باكتری وبا 

شده باشد، آلوده كننده است. 

خطر وبا در کمین است نسخه گیاهی

نقطه

ضربان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
 150/ت/4 چون تحديد حدود ش��ش دانگ دو قطعه زمين متصل بهم بوغاله 
عرب شماره پاک فرعی از 25 اصلی واقع در چيمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی 
شهرس��تان نطنز بنام خانم بتول صمدی چيمه در جريان ثبت می باشد و بعلت 
اشتباه در سرلوحه آگهی قبلی بايستی تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير 
از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پاک مرقوم در ساعت 
10 صبح روز 89/6/6 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين 
آگهی به مالكين و مجاورين و صاحبان اماک اخطار می گردد كه در ساعت و 
روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين 
و صاحب��ان اماک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 

تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
م الف/ 298                           شادمان – رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز    

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
183/ت/4 چون تحديد حدود ششدانگ يك باغ معروف نجرمله پاک شماره 
443 واقع در كوی مهاباد 51 اصلی دهس��تان گرمس��ير بخش 17 ثبت اصفهان 
ك��ه طبق پرونده ثبتی ب��ه نام آقای حميدرضا پيركاری فرزند محمدحس��ين و 
غيره در جريان ثبت می باش��د و ب��ه علت عدم حضور متقاضی تحديد حدود 
قانونی به عمل نيامده اينك طبق دس��تور قس��مت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
و ب��ر طبق تقاضای نامبرده باال تحديد حدود ملك مرقوم در س��اعت 9 صبح 
روز چهارش��نبه مورخه 1389/5/13 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
بموجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين ملك مرقوم اخطار می شود كه 
در س��اعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند اعتراضات مالكين 
مجاور مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد ش��د. اعتراض به تقاضای تحديد حدود بايستی ظرف 
مدت يكماه ار تاريخ تس��ليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواس��ت به 

مرجع ذيصاح قضايی صورت پذيرد.
م الف/ 131                         فدايی – رئيس ثبت اسناد و اماک اردستان

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
205/ت/4 نظ��ر به اينكه برابر تصميم ش��ماره 343-1386/10/25 هيأت حل 
اخت��اف موضوع م��واد 1و2و3 قانون اصاحی م��واد 147 قانون ثبت تمامت 
ش��ش دانگ يك باب خانه به مس��احت 263/5 مترمربع بش��ماره پاک 7536 
فرعی مفروز از پاک 3364 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 
نه حوزه ثبتی بادرود در سهم آقای عباس سلمانيان فرزند محمد استقرار يافته 
و به نام نامبرده در جريان ثبت می باش��د و بعلت اشتباه در نام مالك در آگهی 
تحدي��دی ملك اوليه تحديد حدود بعمل نيامده، ل��ذا برابر تقاضای نامبرده و 
باس��تناد قس��مت اخير تبصره 4و5 ماده 148 – اصاح��ی قانون ثبت عمليات 
تحديدی قطعه مفروزی ياد شده در ساعت 9 صبح تاريخ 1389/5/9 در محل 
شروع و بعمل خواهدآمد0 لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين 
اخطارمی ش��ود كه در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات 
مجاوري��ن و صاحبان اماک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورت مجلس 
تحديدی تا س��ی روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يكماه ازتاريخ تس��ليم 
اعتراض به اين اداره بايس��تی با تقديم دادخواس��ت به مرجع ذيصاح قضايی 

گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.
م الف/ 35                            طويلی – رئيس ثبت اسناد و اماک بادرود

آگهی احضار
228/ ت/ 4 چون آقای اصغر پيرانوند فرزند رمضان شكايتی عليه آقای محسن 
كانترزاده فرزند اكبر مبنی بر جعل گواهی كسر اقساط و استفاده از آن مطرح 
نموده كه پرونده آن به كاسه 890443 ک 104 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز 89/6/22 س��اعت 11 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاريه اباغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 4927    از طرف مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

آگهی ابالغ
231/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970354300287

شماره پرونده: 8809980359800741 شماره بايگانی شعبه: 881220
شكات: 1. آقای محمدرضا خانی به نشانی خ الله خ شاهد كوچه شهيد شفره 
ای پ 19، 2. آقای جعفر عابدی به نشانی اصفهان خيابان زينبيه چهارراه بنايی 
كوچه ش��هيد اس��ماعيلی پاک 27 متهمين: 1. آقای محمد س��رلك به نشانی 
ارزنان زينبيه پگس��نلی ک هميش��ه بهار پاک 176، 2. آقای سجاد موسوی 3. 
آقای محمود ربيعی گورتی همگی به نش��انی مجهول المكان اتهام ها: 1. ايراد 
جرح عمدی با چاقو 2. ضرب و جرح عمدی گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی 

را اعام و بشرح زير مبادرت بصدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در اين پرونده آقای محمد سرلك فرزند احمد متهم است به ايراد جرح عمدی 
با چاقو نس��بت به آقايان 1- محمدرضا خان��ی فرزند عباس 2- جعفر عابدی 
فرزند علی و آقايان سجاد موسوی و محمود ربيعی گورتی كه به لحاظ متواری 
و مجهول المكان بودن مش��خصات بيشتری از آنها در دست نيست متهمند به 
مش��اركت در ايراد ضرب و جرح عمدی نسبت به ش��كات ياد شده كه اتهام 
نامبردگان با توجه به شرح شكايت شكات، گزارش مرجع انتظامی، گواهيهای 
صادره از ناحيه پزش��كی محترم قانونی اصفهان، مودای ش��هادت شهود، اقرار 
متهم محمد س��رلك و با رد دفاعيات غيرموجه ايش��ان و با امعان نظر به ساير 
قرائن و امارات موجود در پرونده محرز و مس��لم اس��ت لذا دادگاه مستنداً به 
م��واد 367 و 418 و 428 و بنده��ای 7 و 2 و 1 و م��اده 480 و 481 و بن��د د 
م��اده 484 و تبصره ماده 614 آقای محمد س��رلك از حيث جنبه خصوصی به 
پرداخت چهارصدم ديه كامل بابت ارش كاهش سطح هوشياری متعاقب ضربه 
مغزی و دو صدم ديه كامل بابت پارگی داميه ناحيه آهيانه راست و پانزده صدم 
ديه كامل بابت شكس��تگی همراه با جابجايی منقوله اس��تخوان آهيانه راست و 
س��ه صدم ديه كامل بابت ارش خونريزی فوق س��خت شامه مغزی كه تخليه 
شده است و پنج صدم ديه كامل بابت ارش عمل جراحی و آسيب نسج نرم و 
سخت جمجمه در حق مصدوم محمدرضا خانی و پرداخت دو صدم ديه كامل 
بابت بريدگی داميه پس سر در اثر اصابت جسم برنده نامعلوم در حق مصدوم 
جعفر عابدی مجموعًا ظرف يكسال از تاريخ وقوع بزه و از حيث جنبه عمومی 
به تحمل س��ه ماه و يك روز حبس و متهمين س��جاد موسوی و محمود بيگی 
گورتی را مش��تركًا و متساويًا )بالمناصفه( به پرداخت دو صدم ديه كامل بابت 
خراش��يدگی حارصه در س��مت راست و چپ پيش��انی و يك صدم ديه كامل 
بابت خراشيدگی حارصه در ساق پای راست و چپ و يكصدم ديه كامل بابت 
خراش��يدگی حارصه روی بينی و نيم درصد ديه كامل بابت ارش خراشيدگی 
در حد حارصه در خلف قفس��ه س��ينه در حق شاكی مصدوم آقای محمدرضا 
خانی و پرداخت يك و نيم هزارم ديه كامل درحق ش��اكی مصدوم ديگر آقای 
جعفر عابدی مجموعًا ظرف مدت يكسال از تاريخ وقوع بزه محكوم می نمايد 
رأی صادره نس��بت به آقای محمد سرلك حضوری و ظرف مدت بيست روز 
پ��س از اباغ قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجديدنظر اس��تان 
اصفهان می باش��د و نسبت به متهمين سجاد موسوی و محمود ربيعی گورتی 
 غياب��ی و ظرف م��دت ده روز پس از اب��اغ قابل واخواهی در همين ش��عبه 

می باشد.
م الف/ 4914                          شعبه 117 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
232/ ت/ 4 كاسه پرونده: 890572 ح 18 – 557- 89099803518

وقت رسيدگی: 89/6/20  خواهان: صغری جعفری 
خوانده: غامعباس غامزاده خواسته: ثبت واقعه طاق

خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به 
ش��عبه 18 حقوقی ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 
قان��ون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار 
آگهی می شود. تا خوانده قبل از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر 

دادگاه مراجع��ه و ضمن اعام نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. 
چنانچه بعداً اباغی بوس��يله آگهی الزم ش��ود فقط يكنوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
م الف/4920                مدير دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
233/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970354700369

شماره پرونده: 8809980363200627 شماره بايگانی شعبه: 890009
ش��اكی: آقای حميد ناطقی به نشانی احمداباد ک گلستان جنب بن كاج آبادی 
پ 8 مته��م: آق��ای رس��ول صانعی به نش��انی مجهول المكان اته��ام : خيانت 
در امان��ت گردش��كار: دادگاه با بررس��ی محتويات پرونده ختم رس��يدگی را 
 اع��ام و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذيل مب��ادرت به صدور رأی 

می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای رس��ول صانعی كه بواس��طه عدم حضور مش��خصات 
ديگری از وی در دس��ترس نمی باش��د. داير بر خيانت در امانت نسبت به يك 
خودرو پژو 206 به شماره انتظامی 342 ه� 16 ايران 13 موضوع كيفرخواست 
دادس��رای عموم��ی و انقاب اصفهان دادگاه از توجه به ش��كايت آقای حميد 
ناطقی، فتوكپی اس��ناد و مدارک مالكيت خ��ودرو و اظهارات گواهان نزد مقام 
محت��رم تحقيق و نظر به ع��دم حضور و دفاع از ناحيه متهم اتهام انتس��ابی را 
محرز و مسلم می داند مستنداً به ماده 677 از قانون مجازات اسامی به تحمل 
6 م��اه حب��س تعزيری محكوم می گ��ردد. رأی صادره غياب��ی و ظرف مهلت 
ده روز پ��س از اباغ قابل واخواهی در اين ش��عبه و پ��س از آن ظرف مهلت 
 20 روز قاب��ل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر اس��تان اصفهان 

است.
م الف/ 4919                                                               مفيديان- رئيس شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

 آگهی ابالغ
235/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970354200447

شماره پرونده: 8809980362602384 شماره بايگانی شعبه: 890045
متهم: آقای مجيد عيدی وندی به نش��انی متواری اتهام: اس��تفاده از تجهيزات 

دريافت از ماهواره
گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعام و به ش��رح زير مبادرت به صدور 

رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام آقای مجيد عي��دی وندی فرزند فت��ح ا... دائر بر خريد و 
ف��روش تجهيزات درياف��ت از ماه��واره دادگاه از توجه به مجم��وع اوراق و 
محتوي��ات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، اظه��ارات آقای محمد محمودپور 
و ع��دم حض��ور مته��م در مراح��ل رس��يدگی و ع��دم ارائ��ه دفاعي��ه مؤثر، 
دادگاه بزه انتس��ابی به وی را محرز و مس��لم دانس��ته و مس��تنداً به ماده يك 
و هش��ت قان��ون ممنوعي��ت بكارگيری تجهي��زات دريافت از ماه��واره متهم
 موص��وف را ب��ه پرداخ��ت بيس��ت ميلي��ون ري��ال ج��زای نق��دی در حق 
صن��دوق دول��ت محك��وم می نماي��د رأی ص��ادره غيابی و ظ��رف مدت ده 
روز از تاري��خ اب��اغ قابل واخواهی در اين ش��عبه و پ��س از آن ظرف مدت 
 بيس��ت روز قاب��ل اعت��راض در محاك��م محت��رم تجديدنظر اس��تان اصفهان 

می باشد. 
م الف/ 4917                                                 وطن خواهان اصفهانی- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

آگهی ابالغ
236/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970354100412

شماره پرونده: 8809980365701122 شماره بايگانی شعبه: 890052
شاكی: خانم ام البنين صادقی فرزند علی به نشانی خ زينبيه خ چهارراه اوحدی 
خ ن��ادری كوچ��ه اريا پ 14 متهم: امير س��ليمانی فرزند عزت ا... به نش��انی 

مجهول المكان اتهام: ترک انفاق
گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعام و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور 

حكم می نمايد.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای امير س��ليمانی فرزند عزت دائر بر ترک نفقه همس��ر 
واجب النفقه خود موضوع شكايت خانم ام البنين صادقی فرزند علی دادگاه با 
بررس��ی اوراق و محتويات پرونده و با توجه به كيفرخواس��ت صادره از ناحيه 
دادس��رای عمومی و انقاب اصفهان، ش��كايت شاكی خصوصی، عدم حضور 
متهم در مرحله دادس��را و جلس��ه دادگاه جهت دفاع از خويش و با توجه به 
س��اير قرائن و ش��واهد موجود در پرون��ده بزهكاری متهم را محرز و مس��لم 
تش��خيص مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اس��امی بر محكوميت متهم به 
تحم��ل 5 ماه حبس تعزيری صادر و اع��ام می گردد رأی صادره حضوری و 
ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر 

استان اصفهان می باشد.
م الف/ 4916     نوروزی- رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

 
آگهی ابالغ

237/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970351900578
شماره پرونده: 8909980351900142 شماره بايگانی شعبه: 890144

خواهان: خانم زينب دير به نشانی حكيم نظامی خ حسين آباد كوی شهدای 11 
محرم پ 84 خوانده: آقای مرتضی فوالدی به نشانی مجهول المكان

خواس��ته: حضانت گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعام و به شرح زير 
مبادرت به صدور رای می نمايد.

رأی دادگاه
در خص��وص دادخواس��ت خان��م زينب دير فرزن��د حميد ب��ه طرفيت آقای 
مرتض��ی فوالدی فرزن��د عبدالرحيم داير بخواس��ته حضانت فرزند مش��ترک 
بنام فاطمه فوالدی 9 س��اله به ش��رح دادخواس��ت تقديم��ی و تصوير مصدق 
س��ند طاق با توجه ب��ه اظهارات خواه��ان و نظر به اينكه خوان��ده از طريق 
نش��ر آگهی دعوت لك��ن در دادگاه حاضر نش��ده و اليحه ای ارس��ال نكرده 
دعوی خواهان وارد تشخيص و مستنداً به مواد 1169 و 1172 و 1178 قانون 
مدنی حضانت و سرپرس��تی فرزند مش��ترک به خواهان سپرده می شود. رأی 
 صادره غيابی و ظرف بيس��ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين دادگاه 

می باشد.
م الف/ 4915       پيروزی- دادرس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی احضار
241/ت/4 چون خانم ليا بهرامی فرزند بهرام علی ش��كايتی عليه آقای محمد 
بهرامی مبنی بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كاسه 890118 
ک121 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 89/6/21 س��اعت 11 صبح 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار 
محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه اباغ 

شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 5016    توكلی - مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

رونوشت آگهی حصر وراثت
239/ ت/ 4 آق��ای رض��ا رش��يدی لنبان��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 24020 
به ش��رح دادخواس��ت به كاس��ه 1600/89 ح/ 10 از اين دادگاه درخواست 
گواه��ی حص��ر وراث��ت نم��وده و چني��ن توضي��ح داده كه ش��ادروان ملوک 
رش��يدی لنبانی بشناس��نامه 254 در تاري��خ 88/11/12 اقامت��گاه دائمی خود 
 ب��درود زندگی گفت��ه ورثه حين الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به پدر و

مادر.
1- سرور متغير به ش ش 19239 مادر متوفی 

2- رضا رشيدی لنبانی به ش ش 24020 پدر متوفی و الغير.
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نش��ر آگه��ی ظرف يك ماه به دادگاه تقدي��م دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف/ 5009    رئيس شعبه 10 حقوقی دادگاه شورای حل اختاف اصفهان

سالمت
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ورزشی

س��رمربی تيم مل��ی فوتبال آلمان به ش��اگردان 
جوانش در آس��تانه جدال با تيم ملی اسپانيا هشدار 
داد. به گزارش فارس و به نقل از روزنامه دی ولت، 
يواخيم لو گفت: بازيكن��ان من بايد بدانند و درک 
كنن��د برخاف ج��دال ب��ا آرژانتين ك��ه تنها يك 
فوق س��تاره مثل ليونل مسی داشت، اسپانيا حريفی 
اس��ت كه چندين ليونل مسی دارد و بايد برای اين 
منظور آمادگی كافی داش��ته باشند و تدابير الزمه را 
در زمين اجرا كنند.اين مربی 50 ساله و خوش فكر 
كه تيمش در بازی نيمه نهايی با قهرمان اروپا ديدار 
خواه��د كرد، اف��زود: در نقطه مقابل ب��ا آرژانتين، 
تيمی با اصول و منطق همچون اس��پانيا حريف ما 
اس��ت. رقيبی كه تحت تأثير بازی احساسی نيست 
و ب��ا برنامه ای مدون و دقيق، به مبارزه با حريفانش 

می رود.
وی افزود: اين تيم ب��ا مجموعه ای از بازيكنان 
برجسته دو تيم بزرگ اين كشور يعنی رئال مادريد 
و بارس��لونا،  مجموعه ای اس��ت كامل و پيچيده كه 
تنها يك سوپراس��تار همچون ليونل مس��ی ندارد، 
بلكه ش��امل مسی های بيشماری اس��ت. اين مربی 
تأكيد كرد: حريف اروپايی ما در دفاع بسيار با ثبات 
عم��ل می كند و مقابل اين حريف اجازه نداريم در 
وق��ت حمله دچار اش��تباه ش��ويم و موقعيت ها را 
بيهوده هدر دهيم. در اين تيم ژاوی و اينيستا موتور 
محركه هس��تند كه با حركات ديگر ستارگان تيم از 
جمله داويد ويا، كارشان تكميل می شود. وی ادامه 
داد: مقابل دو س��تاره خط ميانی آنها مأموريت هايی 
به ش��واين اش��تايگر و خدي��را می دهي��م و انتظار 
 داري��م در اين نب��رد، هافبك های ما برن��ده ميدان 

شوند.
اي��ن بازيكن تصري��ح كرد: هر بازی ش��رايط 
خاص خ��ودش را دارد. فكر می كنم با بازی مقابل 
اسپانيا،  دوستداران فوتبال جهان بازهم شاهد فينالی 
زودهنگام باش��ند، البته در رقابت های يورو 2008 
آنها تيم بهتری نسبت به ما بودند و يك بر صفر در 
بازی نهايی آلمان را شكست دادند. شايد برخی به 
اين جدال از ديد انتقام نگاه كنند؛ ولی من دوس��ت 
ندارم جنبه احس��اس به بازی ده��م و بازيكنانم را 

تحت تأثير بازی احساسی روانه اين ميدان كنم. 
بلك��ه ت��اش خواهم ك��رد همچنان ب��ه مانند 
ديدارهای قبلی،  براس��اس برنامه مش��خص روانه 
مي��دان ش��وند. وی در مورد دو مهاجم ش��اخص 
دو تيم يعنی ميروس��او كل��وزه و داويد ويا اظهار 
داشت: شكل كار اين دو مهاجم نخبه با هم تفاوت 

می كند و نبايد با هم قياس كرد. 
ويا مهاجم گلزنی اس��ت ك��ه از كناره ها خوب 
حرك��ت می كند و پا به توپ می ش��ود و در صدد 
گلزنی بر می آيد ولی كلوزه گلزنی اس��ت كه بيشتر 
در عمق و مركز خط دفاع استقرار دارد و به خوبی 
از فرصت های كه برايش س��اخته می شود استفاده 
می كن��د و در ب��ازی هوايی نيز با تس��لط اس��ت. 
مصاف اين دو تيم صاحب س��بك ب��رای عبور به 
بازی نهايی جام جهانی امش��ب مقارن س��اعت 23 
 در ورزش��گاه موزس ماباهيدا دوربان انجام خواهد 

گرفت.

تيم واليبال بانوان ذوب آهن اصفهان با شكست 
در براب��ر ويتن��ام در چارچوب مس��ابقات قهرمانی 
باش��گاه های آس��يا، به مقام هش��تمی اكتفا كرد. به 
گ��زارش ايرنا، تي��م واليبال ذوب آه��ن در آخرين 
ديدار خود از س��ری رقابت ه��ای واليبال قهرمانی 
باش��گاههای آس��يا كه در شهر س��ورابايا اندونزی 
برگزار ش��د، مقابل نماينده ويتنام حاضر ش��د و 3 
بر يك نتيجه بازی را ب��ه حريف خود واگذار كرد. 
تي��م وی ت��ی وی بينه ويتنام در اي��ن ديدار در گيم 
اول 25 بر 22 مغلوب ذوب آهن ش��د، اما گيم های 
دوم ت��ا چه��ارم را با نتايج 25 ب��ر 22، 25 بر 16 و 
 25 بر 18 به س��ود خود خاتمه داد تا در آس��يا هفتم 

شود.
تيم واليبال بانوان باشگاه ذوب آهن اصفهان در 
مسابقات قهرمانی باشگاه های آسيا با تيم های ژاپن، 
 چين تايپه، كره شمالی و اندونزی در گروه يك اين 
رقابتها همگروه بود كه با غلبه بر نماينده اندونزی و 
شكست از ساير تيم ها به مرحله نيمه پايانی صعود 
ك��رد. اين تيم در مرحله نيمه پايانی اين مس��ابقات، 
ابتدا به مصاف نماينده كره جنوبی رفت و با پذيرش 
شكست از اين تيم برای كسب مقام هفتمی با ويتنام 
روبه رو ش��د. مسابقات واليبال قهرمانی باشگاههای 
 آس��يا ب��ا حض��ور 10 تي��م در دو گ��روه برگ��زار 

شد.
تي��م واليب��ال بان��وان ذوب آهن اصفه��ان كه 
قهرمان��ی در ليگ برت��ر بانوان كش��ور را در اختيار 
دارد، از دو بازيكن خارجی به نام های دوس��انتوس 
 از برزي��ل و براي��س از لتون��ی در اي��ن مس��ابقات 
بهره ب��رد و با ميانگين قد 178س��انتيمتر، به عنوان 
 يك��ی از بهترين تيم های حاضر از نظر قد بازيكنان 

بود.

در فاصله 20 روز تا شروع لیگ
تومباكوويچ سرمربی تیم فوتبال استیل آذين شد

لو:
 اسپانیا چند لیونل مسي 

دارد

   تیم والیبال بانوان 
ذوب آهن در مقام هشتم آسیا 

کاسیاس:
 بازي مقابل آلمان براي تاريخ اسپانیا 

اهمیت زيادي دارد

هشت پای معروف، بالی جان ژرمن ها

  فیفا تعويض هاي طاليي جام نوزدهم را معرفي كرد

دروازه بان تيم ملی فوتبال اسپانيا گفت: بازی با 
آلمان يك حادثه بس��يار مهم در تاريخ ما محسوب 
می شود. به گزارش فارس و به نقل از ماركا اسپانيا، 
ايكر كاسياس كه اين روزها به ايكر مقدس معروف 
شده است در نشس��ت خبری خود گفت: ديدار با 
آلمان بازی بس��يار بزرگی اس��ت و مردم اسپانيا در 
روزهای بزرگ تاريخ اين كشور ظاهر شده اند. وی 
افزود: اين يك جنگ تمام عيار اس��ت، مردم آلمان 
هم منتظرند تا سربازانشان تاريخ ساز باشند و هر دو 
طرف گمان می كند كه صد در صد مستحق پيروزی 
 ب��وده و حريفش بايد شكس��ت بخ��ورد. وی ادامه 
داد: آلم��ان تنها به جنگ تاكتيك��ی دل خوش كرده 

است و از لحاظ تكنيكی، قدرت بدنی و روانی به مراتب پايين تر از ما است.

پژمان غفاری
در مرحله نيمه نهايی مس��ابقات فوتبال جام 
جهانی 2010 آفريقای جنوبی ساعت 23 آلمان به 
مصاف اس��پانيا خواهد رفت. هشت پای معروف 
آلمان ها را می شناسيد كه همه پيشگويی هايش 
صحي��ح بوده و اين بار اعام ك��رده كه آلمان ها 
مقابل ش��اگردان دل بوس��كه شكس��ت خواهند 
 خ��ورد. اي��ن اختاپ��وس در مرحل��ه مقدمات��ی 
پيش بينی ك��رده بود كه صربس��تان مقابل آلمان 
پيروز خواهد ش��د و همين گونه نيز شد با پيش 
بينی اين موجود ترس و استرس در بين بازيكنان 
آلم��ان موج می زند. پس از دي��دار اين تيم برابر 
آرژانتين تصميم بر اين گرفته ش��د كه اين هشت 

پا را در طبيعت رها كنند و اگر آلمان ها بازی مقابل اس��پانيا را با پيروزی پش��ت سر گذارند شايد اين 
اختاپوش ساليان سال به آغوش طبيعت بازنگردد. كسانی كه از اين اختاپوس نگهداری می كنند دست 
به عمل ناش��يانه ای زدند كه در اين مرحله حساس باعث نگرانی شاگردان يواخيم لو شدند. آيا واقعًا 

اين موجود يك پيشگو است؟

فيف��ا با نگاهی به تعويض هايی ك��ه در جام جهانی 2010 در آفريقای جنوب��ی تأثير مثبتی را بر روند 
عملكرد تيم ها گذاشته اند، بهترين تعويض ها را اعام كرد. به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه اطاع رسانی 
فيفا، بسياری از بازيكنان تعويضی در جام 2010 آفريقای جنوبی توانستند با ورود خود به زمين مسابقه در 
روند بازی تيم هايش��ان تأثير مثبتی بگذارند و يا اينكه حتی گل های حساسی را وارد دروازه حريف كنند. 
به عنوان مثال مارک گونزالس از تيم ش��يلی يكی از اين تعويض ها بود كه با حضورش در زمين در مقابل 
تيم سوئيس توانست تأثير مثبتی در جريان بازی بگذارد. ورود گونزالس در دقايق پايانی بازی در مقابل تيم 
 ملی فوتبال سوئيس باعث شد تا او با گلی كه وارد دروازه حريف كرد، تيمش را راهی مرحله بعد مسابقات 
جام جهانی 2010 كند و ش��يلی خود را در جمع 16 تيم حاضر در مرحله دوم ببيند. از س��وی ديگر مارتين 
پالرموی آرژانتينی نيز وضعيتی مشابه داشت و مارادونا با آوردن وی به بازی در مقابل يونان توانست نظر مثبت 
همگان را به سوی خود جلب كند. مارادونا در شرايطی پالرموی كهنه كار را وارد ميدان كرد كه تنها10 دقيقه 
به انتهای بازی زمان مانده بود و مهاجم بوكاجنيورز نيز توانست با گلی كه وارد دروازه يونان كرد، مزد اعتماد 
سرمربی خود را به خوبی بدهد. از سوی ديگر تعويض هايی كه در بازی دو تيم استراليا و صربستان برای هر 
دو تيم انجام شد در نوع خود برای هر دو تيم ثمر بخش بود چون از يك طرف هم تعويض استراليايی ها 
برت هولمان برای تيمش گلزنی كرد و هم بازيكن تعويضی صرب ها ماركو پانتليچ موفق شد تا برای تيمش 
گلزنی كند. در بازی ميان دو تيم دانمارک و ژاپن هم، تعويض طايی اتفاق افتاد و مهاجم ژاپنی ها شينجی 
اوكازاكی موفق شد تا با ورود خود به زمين در دقيقه 74 بازی، گل سوم تيمش را در مقابل دانمارک به ثمر 
رساند. تعويض نيمه دوم هلند در بازی مقابل كامرون نيز از جمله تعويض های طايی جام نوزدهم محسوب 
می شود كه برت ون مارويك سرمربی هلند كاس يان هانتار و آرين روبن را به بازی فرستاد و در نهايت 
از اينكه اين دو بازيكن تعويضی در پيروزی تيمشان سهم داشتند، بسيار رضايتمند شد چون هانتار موفق 
شد تا ضربه روبن به سمت دروازه حريف را در بازگشت تبديل به گل كند. از ديگر تعويض هايی كه در 
امر گلزنی مؤثر بود، می توان به تعويض كاكائوی آلمانی اشاره كرد كه در مقابل تيم استراليا به بازی آمد و 
تنها چند ثانيه پس از به بازی گرفته شدن، موفق شد تا گل چهارم تيمش را در مقابل استراليا به ثمر رساند. 
از سوی ديگر تعويض هايی هم بودند كه به رغم اينكه توانستند در تغيير نتيجه بازی اثرگذار باشند ولی، در 
نهايت گره گشای تيم هايشان نبودند كه از آن جمله می توان به تعويض رودريگو ميار شيليايی و فلوران 
مالودای فرانس��وی اش��اره كرد كه هر چند در امر گلزنی برای تيم هايشان موفق عمل كردند ولی در نهايت 

نتوانستند نتيجه بازی را به نفع خود تغيير دهند.

سرمربی 57 ساله صربستانی كه پيشينه هدايت تيم های پارتيزان بلگراد و شاندونگ چين را دارد، پس از 
توافق با مسئوالن باشگاه استيل آذين هدايت تيم فوتبال اين باشگاه را برعهده گرفت. به گزارش مهر، نشست 
نهايی لوبيسا تومباكوويچ با مصطفی آجورلو مديرعامل باشگاه استيل آذين در محل اين باشگاه برگزار شد و با 
توافق طرفين، اين مربی يوگساو هدايت تيم استيل آذين را در دهمين دوره ليگ برتر برعهده خواهد گرفت. 
بر اين اساس تومباكوويچ به مدت يكسال سرمربی تيم استيل آذين تهران خواهد بود. او پس از دستيابی به 
توافق با مسئوالن باشگاه استيل آذين را ترک كرد. اين مربی صربستانی از اردوی اتريش هدايت سرخپوشان 
تهرانی را برعهده می گيرد. اين مربی صربستانی به همراه خود يك مربی ديگر را نيز به استيل آذين خواهد 
آورد اما كادر فنی اين تيم تغيير نخواهد كرد و همچنان افشين پيروانی، احمدرضا عابدزاده و رضا شاهرودی 
به همكاری خود با سرخپوشان تهرانی ادامه خواهند داد. تومباكوويچ كه يكی از بهترين مربيان تاريخ فوتبال 
يوگساوی به حساب می آيد، در باشگاه پارتيزان بلگراد 6 مرتبه به مقام قهرمانی رقابت های ليگ يوگساوی 
دست يافته و پيشينه قهرمانی رقابت های جام حذفی اين كشور را هم دارد. وی در مقطعی هدايت تيم آ ا ک 
آتن يونان را در اختيار داشت و مدت كوتاهی در النصر عربستان فعاليت كرد و پس از آن به شاندونگ چين 
پيوست. اين مربی 57 ساله يوگساو در فوتبال چين به همراه شاندونگ همه افتخارات ممكن را به دست 
آورد و قهرمانی در رقابت های ليگ، جام حذفی و سوپر جام اين كشور را به كارنامه خود افزود. اما در ليگ 
قهرمانان آسيا نتوانست به جايگاه ارزنده ای دست يابد. تومباكوويچ تا سال 2009 هدايت شاندونگ چين را 
در دست داشت و با سابقه هشت عنوان قهرمانی در مسابقات ليگ يوگساوی و رقابت های ليگ باشگاه های 
چين هدايت تيم فوتبال استيل آذين را برعهده می گيرد. پيش از اين تمرينات آماده سازی تيم فوتبال استيل 
آذين برای حضور در دهمين دوره ليگ برتر از روز 22 خردادماه زير نظر افشين پيروانی، رضا شاهرودی و 

احمدرضا عابدزاده آغاز شده بود.

بی شك تيم ملی فوتبال آلمان در 
ميان تيم های حاضر در جام جهانی 
2010 برجس��ته تري��ن تي��م از نظر 
روند موفقيت ها و كس��ب پيروزی 
در مقاب��ل رقبا به ش��مار می رود. به 
گ��زارش ايرن��ا، اين تيم ك��ه دومين 
تي��م جوان ج��ام جهانی بع��د از غنا 
محس��وب می شود، برخاف تمامی 
 پي��ش بينی ه��ا با قدرت ب��ه مرحله 
نيمه نهايی رس��يده است و اكنون به 
عنوان مدعی ش��ماره يك با بيشترين 
ش��انس قهرمانی محسوب می شود. 
اين در حالی است كه تا پيش از اين 
در خود آلمان ني��ز حداكثر انتظار از 
اين تيم رسيدن به نيمه نهايی بود. در 
حالی كه زدن 8 گل به تيم های ملی 
فوتبال انگليس و آرژانتين و دريافت 
تنها ي��ك گل به اندازه كس��ب جام 
جهان��ی برای طرف��داران تند فوتبال 

آلمان ارزش دارد.
ــی فوتبال  ــل طالی ــن نس دومی

آلمان چگونه شکل گرفت
فوتبال،  كارشناس��ان  از  بسياری 
تيم ملی كنونی آلمان را دومين نسل 
طاي��ی فوتبال اين كش��ور توصيف 
می كنند. اولين نس��ل طايی فوتبال 
آلم��ان به س��ال های 1972 و 1974 
ب��از می گ��ردد ك��ه در آن بازيكنان 
 بزرگ��ی مثل بكن بائر، گ��رد مولر و 
س��پ م���اي��ر حضور داش��تند و با 
بازی ه��ای زيبای خود قهرمانی در 
ج���ام ملت های اروپا و جام جهانی 
را به دست آوردند. نماينده آلمان در 
جام جهانی 2010 دومين نسل طايی 
فوتبال اين كشور محسوب می شود 
كه به سبب سن كم، سال های طايی 
فوتبال آلمان در آينده را رقم خواهند 
زد. اس��تراتژی فعلی فوتبال در آلمان 
بعد از س��ال 2000 و حضور ضعيف 
اي��ن تيم در ج��ام ملت ه��ای اروپا 
و ح��ذف زود هن��گام از اي��ن جام 
ش��كل گرفت. در آن س��ال مقامات 
فوتبال اين كش��ور با تغيير س��اختار 
در تمامی بخش های فدراس��يون به 
وي��ژه در رده های س��نی نوجوانان، 
 جوانان و امي��د و راه اندازی مدارس 
ش��بانه روزی و آكادمی فوتبال سعی 
كردند ت��ا اين مراك��ز، آموزش های 
خود را براس��اس سبك و شيوه بازی 
تيم ملی انجام دهند و همه آموزش ها 
نيز در هماهنگی با سيستم بازی های 
تيم ملی باشد. آلمان در اجرای طرح 
مدارس و آكادمی فوتبال از فرانسه و 
هلند الگوبرداری كرد. در زمينه فنی و 
تاكتيكی به مربيان ايتاليايی و انگليسی 
روی آورد و حتی در زمينه بدنسازی 
نيز درسال 2006 از مربيان امريكايی 

بهره برد.
ح��دود 400 آكادم��ی فوتب��ال 
در آلمان راه اندازی ش��ده اس��ت و 
تيم ملی اين كش��ور از س��ال 2002 
تاكنون هم��واره در جام های جهانی 
جزء 4 تيم برتر بوده اس��ت. در سال 
2002 در فينال ب��ه برزيل باخت در 
2006 نيز س��وم شد و در سال 2010 
ج��زء 4 تيم اس��ت. افزاي��ش تمركز 
ب��ر روی بازيكن��ان مهاج��ر و توجه 
ب��ه باش��گاههايی مانن��د هرتابرلين، 
فرانكفورت، اشتوتگارت و لوركوزن 
كه جوانان مهاجر زيادی در رده های 
س��نی پايي��ن در آنه��ا حض��ور پيدا 
می كردند، موجب شد تا اين مقامات 
ب��ا جذب اين بازيكنان از بازگش��ت 
آنان به تيم های ملی كشورش��ان و يا 
كش��ور پدری شان ممانعت كنند. در 
تي��م ملی كنونی آلمان بازيكنانی مثل 
كلوزه، پودولس��كی و تروخفس��كی 
لهستانی االصل هستند، سامی كديرا 
تونس��ی اس��ت، مس��عوت اوزيل و 
سردارتاسكی ترک تبار، ژروم بوآتنگ 
غنايی االصل و حتی شواين اشتايگر 
ني��ز هلندی االصل اس��ت. در همين 
حال گرايش ب��ه جوانگرايی در تيم 
ملی آلمان با آس��يب ديدن 5 بازيكن 
ثاب��ت اين تيم روندی پرس��رعت به 
خ��ود گرفت. يوآخيم لو با اين اتفاق 
ناخواسته مجبور به ادامه جوانگرايی 
شد و درسيستم خود به جای تمركز 
بر روی تجربه بازيكن به سرعت آنان 
و قرار گرفتن در سيس��تم توجه كرد. 
اين روند تأثير بس��يار مطلوبی بر تيم 
آلمان داش��ت و اين تي��م هم اكنون 
ش��اهد حضور بازيكنان جوانی مثل 
توماس مولر و شواين اشتايگر است 
ك��ه با توجه به ش��رايط س��نی پايين 
بس��يار پخته بازی می كنند. از سوی 
ديگر حضور تعدادی از اين بازيكنان 
در كنار هم در تيم زير 21سال آلمان 
و كس��ب قهرمانی اروپا باعث ش��ده 
است تا آنان پختگی و شناخت الزم 
را از هم به دست آورند، پودولسكی 

و شواين اشتايگر 150 بازی در كنار 
هم انج��ام داده اند. آلم��ان در دوره 
گذش��ته ج��ام ملت ه��ای اروپا در 
رده های س��نی زير21، 19 و 17سال 
بسيار موفق ظاهر شد و اين بازيكنان 
جوان با تركيبی از تكنيك و تاكتيك، 
تيم ملی بزرگس��االن را با يك بازی 
ش��ناور و روان به يك مدعی بزرگ 

تبديل كرده اند.
ــکده تربیت بدنی  ــش دانش نق
ــای تیم ملی  ــز رقب ــن در آنالی کل

آلمان
يكی ازمراكزی كه به كادر مربيان 
تي��م ملی فوتبال آلمان بس��يار كمك 
می كند، ولی نقش آن ناشناخته مانده 
است، دانشكده تربيت بدنی كلن اين 
كشور است. اين دانشكده كه يكی از 
معروف ترين دانشكده های ورزشی 
در اروپا محسوب می شود، دهها نفر 
از كارشناس��ان و متخصصان خود را 
درهماهنگی با تيم ملی آلمان مسئول 
ارزياب��ی و آناليز تيم ه��ا و بازيكنان 
تيم ه��ای احتمال��ی حري��ف آلمان 
در ج��ام جهانی 2010 كرده اس��ت. 
آن��ان در اين جهت حتی كوچكترين 
جزئيات مرتبط ب��ا زندگی روزمره و 
وضعيت تكنيكی و تاكتيكی بازيكنان 
را جم��ع آوری و ب��ه مربيان اين تيم 
انتقال می دهند. اي��ن گروه زير نظر 
يورگن بوش��من و اش��تفان نوپ از 
اساتيد اين دانش��گاه اين برآوردهای 
خود را تهيه و به كادر مربيان تيم ملی 
فوتبال آلمان ارائه می كنند. بوش��من 
در مصاحبه ای با س��ايت دانش��گاه 
 در اينب��اره گفت: م��ا از اول فوريه با 
زيگ��ن تالر و هانزی فلي��ك از كادر 
مربيان تيم ملی فوتبال آلمان در ارتباط 
بوده و با برگزاری جلساتی انتظارات 
طرفين را بررس��ی كرديم. وی افزود: 
اين تيم ش��امل 56 دانش��جو و استاد 
اس��ت كه فقط ب��رای ج��ام جهانی 
 2010 كار می كنند. گروه فوق بعد از 
قرعه كش��ی جام جهانی به 4 دس��ته 
تقسيم ش��د كه رقبای آلمان در دور 

اول، ي��ك هش��تم و يك چه��ارم و 
مراح��ل بعد را ارزياب��ی و در اختيار 
مربيان ق��رار می دهن��د. وی گفت: 
در بخش��ی از اي��ن اطاعات كليدی 
 به بع��د تاكتيك��ی و فنی رقب��ا نگاه 
كرده ايم، آمار پ��اس ها، ضربه های 
آزاد، كرنرها، نحوه عمل دروازه بانان 
و حتی كادر مربيان را نيز ارزيابی كرده 
ايم. در كنار آنها با تحقيقات رسانه ای 
به جايگاه اين تيم ها در كشورش��ان 
و انتظ��ارات مردم از آنه��ا پرداختيم. 
بوشمن ادامه داد: ما حتی فيلم بسيار 
كوتاه��ی درباره تيم ه��ای ملی رقبا، 
فرهنگ آنها و تفكراتشان تهيه كرديم 
كه از اين فيلم در نشست های مربيان 
با بازيكنان تي��م ملی قبل از بازی ها 
اس��تفاده ش��ده اس��ت. به گفته وی 
ح��دود 10 تا 15 درصد از تحقيقات 
و پيش��نهادهای اين گروه از س��وی 
مربيان تيم ملی فوتبال آلمان در طول 
بازی ها با رقبا به مورد اجرا گذاشته 
ش��ده اند. اين استاد دانشكده تربيت 
بدنی كلن با اش��اره به يك موردی از 
پيشنهادهای اين گروه در سال 2006 
به تيم ملی فوتبال گفت: ما در آن سال 
آناليز تيم سوئد را كه حريف آلمان در 
يك هشتم نهايی بود، به كادر مربيان 
تيم ملی ارائ��ه كرديم، اما آنها تماس 
گرفته و گفتند ك��ه اطاعاتی درباره 
هنري��ك الرس��ن به عن��وان يكی از 
 پنالتی زن های س��وئد نداده ايم. وی 
گفت: ما دراين باره اطاعاتی نداشتيم 
و بافاصله با باشگاه بارسلونا تماس 
گرفته و اطاعات مناس��بی در اينباره 
به دس��ت آورده و اع��ام كرديم كه 
الرس��ن بس��يار فنی بوده و هميشه 
در آخرين لحظه ه��ا بعد از حركت 
دروازه بان تصميم به تعيين س��مت 
می گي��رد.  پنالت��ی  زدن  در   ت��وپ 
بناب��ر اين توصي��ه می كنيم كه ينس 
لمن روی خط ايستاده و بعد از ضربه 
واكنش نشان دهد. وی ادامه داد: درآن 
ب��ازی داور يك پنالتی برای س��وئد 
گرف��ت و لمن طب��ق توصيه ما روی 
خط ايس��تاد و حركت نكرد. الرسن 

پنالتی را به خارج زد.
ــی در تیم ملی  باالک آینده ای

فوتبال آلمان ندارد
آلمان ها كه ابتدا برای از دس��ت 
دادن ميش��اييل باالک بسيار ناراحت 
بودند، اكنون معتقدند كه بازيكن سابق 
تيم چلس��ی انگليس ديگر جايگاهی 
در اين تيم ندارد، زيرا بازگش��ت وی 
سبب كند شدن تيم می شود. اكنون به 
نظر می رسد كه جايگاه اين بازيكن 
تيم باير لوكوزان در حالی كه در اوج 

قرار دارد، در ابهام است.

پژمان سلطانی 
دومين فيناليس��ت ج��ام جهانی 
فوتبال 2010 آفريقای جنوبی از بين 
تيم های آلمان و اس��پانيا امشب در 
ورزش��گاه دوربان مشخص خواهد 
ش��د. اين مسابقه ش��صت و دومين 
ب��ازی ج��ام نوزدهم خواه��د بود. 
ژرمن ه��ا در مرحل��ه مقدمات��ی با 
كسب 6 امتياز از گروه خود به عنوان 
صدرنشين به مرحله يك هشتم نهايی 
راه يافتند و در اين مرحله انگلستان 
را با حساب 4 بر يك درهم كوبيدند.
در دور بع��دی كه اكثر كارشناس��ان 
رأی به برد تي��م آرژانتين می دادند 
ش��اگردان يوآخيم لو با يك فوتبال 
منظم و ماش��ينی توانستند شاگردان 
مارادونا را با حس��اب 4 بر صفر از 
پي��ش روی بردارند، تا اش��ك آقای 

خاص جام جهانی و ليونل مسی را 
همگان ببينند. در آن سوی ميدان هم 
اس��پانيا در دور گروهی مثل آلمان با 
كسب دو پيروزی و 6 امتياز پای به 
مرحله يك هشتم نهايی گذاشت و با 
ت��ك گل داويد ويا پرتغال را از دور 
رقابت ها حذف كرد. در اين رقابتها 
پاراگوئه نيز توانست به مرحله نيمه 
نهايی برس��د در اين دي��دار هر دو 
تيم اس��پانيا و پاراگوئ��ه يك پنالتی 
را به ترتيب توس��ط ژاوی آلونسو و 
كاردوسو از دست دادند. تيم اسپانيا 
و آلمان در مرحله انتخابی به عنوان 
تي��م اول گروه ه��ای خ��ود پای به 
آفريقای جنوبی گذاشتند. افتخارات 
آلمان زمين تا آسمان در رقابت های 
جام جهانی با اس��پانيا متفاوت است 
ژرمن ها در س��الهای 1954، 1974 

و 1990 قهرم��ان جه��ان ش��دند و 
اس��پانيا فقط يك مقام چهارمی سال 
1950 در كارنامه دارد. در اين ديدار 
نبرد ميروس��او كل��وزه و داويد ويا 
ب��رای گلزن��ی جالب خواه��د بود. 
اس��پانيا تيمی اس��ت كه بازيكنانش 
از تكني��ك خاص��ی برخوردارند و 
ب��ه راحتی می توانن��د تاكتيك ها و 
تفكرات ويس��نته دل بوس��كه را در 
زمين پياده كنند. در مقابل ش��اگردان 
يواخيم لو از خ��ط حمله زهرداری 
سود می برند كه 13 گل در اين جام 
به ثمر رس��اندند، بيش از 95 درصد 
گلها را مهاجمان اين تيم وارد دروازه 
حريفان كرده اند و اما شاگردان دل 
بوس��كه شش گل به ثمر رسانده اند 
ك��ه 5 گل آن را داوي��د وي��ا به تور 
دروازه حريفان دوخته اس��ت هر دو 

تيم ه��م فقط دو گل دريافت كردند 
كه نش��ان از قدرت خط دفاعی آنها 
است. آلمان در ضد حمات و بازی 
هوايی كارايی خوبی دارد اما اسپانيا 
روی زمين نسبت به ژرمن ها برتری 
خواهد داش��ت. اس��پانيا با داش��تن 
س��تاره هايی چون ويا، ژاوی، ژاوی 
آلونس��و و... شايسته عنوان قهرمانی 
 جام نوزدهم است. ولی در اين جام 
تي��م هايی ك��ه اليق كس��ب عنوان 
قهرمان��ی بودند يكی پس از ديگری 

از گردونه رقابتها كنار رفتند. 
جام نوزدهم تا بدين جا نش��ان 
داده كه تفكرات مربيان بر تكنيك و 
حضور س��تاره ها در تيم ها برتری 
دارد و س��تاره هايی همچون مسی، 
كاكا و ت��ا ح��دودی كاكای پرتغالی 

فروغی نداشتند.

نحوه شکل گیري دومین نسل طالیي تیم ملي فوتبال آلمان

آيا اسپا ويا به فینال خواهد رسید؟

س��خنگوي س��تاد مبارزه با دوپين��گ از مثبت 
بودن نتيجه تست 9 وزنه بردار و عدم اعام نتيجه 
چهار نمون��ه باقيمانده به اين س��تاد خب��ر داد. به 
 گزارش ايرنا، پايگاه خبري ورزش ايران به نقل از 
رامين طبابايي نوش��ت: به درخواس��ت فدراسيون 
وزنه برداري از 50 وزنه بردار تست دوپينگ گرفته 

شده است. 
وي گفت: س��تاد ملي مبارزه با دوپينگ )نادو( 
از اين 50 وزنه بردار تس��ت گرفت كه در پاس��خ 
آزمايش��گاه كلن، 37 نمونه منف��ي، 9 نمونه مثبت 
و نتايج چهار نمونه نيز هنوز ارس��ال نش��ده است. 
س��خنگوي س��تاد ملي مب��ارزه با دوپين��گ )نادو( 

ب��ا اش��اره به روند ص��دور رأي اين ورزش��كاران 
تأكيد كرد: س��تاد بر اس��اس قانون تا نهايي ش��دن 
اين موضوع حق افش��اي نام ورزشكاران را ندارد. 
وي ابراز داش��ت: حسين رضازاده و داراب رياحي 
سرپرست و نائب رئيس فدراسيون وزنه برداري در 
جلسه برنامه ريزي ستاد حضور داشتند كه وضعيت 
موج��ود و اقدامات فدراس��يون در اين خصوص 
 به بح��ث و گفتگو گذاش��ته ش��د. وي در خاتمه 
افزود: مأموران س��تاد ملي مبارزه با دوپينگ )نادو( 
به طور جدي با حضور در تمرينات ورزش��كاران، 
 نسبت به نمونه گيري و تست دوپينگ اقدام خواهند 

كرد.

تست دوپینگ 
9 وزنه بردار 
مثبت اعالم شد

با موافقت فدراسيون كاراته، رسول كاظمي به طور رسمي به عنوان سرپرست هيأت كاراته اصفهان 
معرفي شد. به گزارش فارس از اصفهان، بعد از كناره گيري اكبر تقيان از رياست هيأت كاراته اصفهان، 
اداره كل تربيت بدني اس��تان اصفهان، كاظمي را براي سرپرس��تي هيأت به فدراسيون معرفي كرد كه با 
موافقت فدراسيون كاراته همراه شد. فدراسيون كاراته در حالي حكم سرپرستي كاظمي براي هيأت كاراته 
استان اصفهان را تأييد كرد كه رئيس فدراسيون كاراته براي جام جهاني جوانان به يونان سفر كرده بود 
و به همين دليل، نائب رئيس فدراسيون كاراته با اين تغيير موافقت كرد. نائب رئيس فدراسيون كاراته با 
تأييد اين خبر اظهار داشت: بعد از اينكه با مديركل تربيت بدني استان اصفهان براي ادامه همكاري تقيان 
به تفاهم نرسيديم، با درخواست وی جابه جايي در هيأت استان صورت گرفت. سيروس يزداني ادامه 
داد: در غياب رئيس فدراسيون با سرپرستي كاظمي موافقت شد تا وي به عنوان سرپرست هيأت تا زمان 
برگزاري مجمع انتخاباتي، مسئوليت هيأت را بر عهده بگيرد. اكبر تقيان دي ماه سال گذشته براي چهارمين 
دوره متوالي با كسب حداكثر آرا مجمع انتخاباتي هيأت كاراته استان، به عنوان رئيس اين هيأت انتخاب 
شد. گفته مي شود به دليل اختاف نظر مديركل تربيت بدني با تقيان، خدابخش از رئيس سابق هيأت 

كاراته استان خواسته كه از مسئوليت خود در اين هيأت كناره گيري كند.

با موافقت فدراسیون کاراته؛
كاظمي سرپرست هیأت كاراته اصفهان شد
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عکس روز )باغ پرندگان اصفهان(

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
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30570هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

302000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10461049   دالر امریکا

1307  1304  یورو

278281 ریال عربستان

284286 درهم امارات

کالم نور
حضرت مهدی)عج(:

اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی و اگر طلب کنی می یابی.

راهکار هایي براي حفظ انسجام بین خرده فرهنگ ها و فرهنگ ملي

کتابخانه مرکزی
نمایشگاه میوه های تزئینی برای اولین بار در ایران

آرین منش: 
حمــایت مجلس از تولید فیلم هــاي دفاع مقدس

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

39 °

36 °

21 °

15 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

كت��اب» انس��جام مل��ی و تن��وع فرهنگ��ی« 
نوش��ته دكتر س��يد رضا صالحی اميری از س��وی 
اس��تراتژيك،  تحقيقات  پژوهش��كده  انتش��ارات 
 وابس��ته به مجمع تشخيص مصلحت نظام، منتشر 

شد. 
مخاط��ب در اين اثر می آم��وزد كه فرهنگ  ها 
از خرده فرهنگ هايی متفاوت و مختلف تش��كيل 
ش��ده اند كه نمی توان با يك الگ��وی تفكر و يك 
نظريه درک سيس��تم به سراغ فهم آنها رفت، زيرا 
تنوع در ذات انسان هاس��ت و ع��اوه بر فرهنگ، 
اي��ن تنوع می تواند مربوط به ن��ژاد، جنس، طبقه، 
ژنتيك و... باش��د. بنابراين، تنوع جزء تركيبی در 

تمام تاريخ انسان بوده است.
 كتاب »انسجام ملی و تنوع فرهنگی« در چهار 
فصل و يك نتيجه گيری ارائه شده است كه فصل 
نخست به مفاهيم و ديدگاه های نظری می پردازد و 
فصل س��وم سياست های فرهنگی بررسی شده اند فصل دوم نظريه های انسجام را تشريح می كند. در 

و فصل چه��ارم با عنوان تهديدات و فرصت های 
ناش��ی از تن��وع فرهنگ��ی مباح��ث مختلف��ی را 
درب��ردارد و در پايان، نتيجه گي��ری مطالب آورده 
شده كه ش��امل راهبرد ها، سياست ها و پيشنهاد ها 
است. بر اساس مطالب كتاب، فرهنگ مجموعه ای 
از سنن، عادات، آداب، عقايد، باورها و رفتارهای 
ي��ك ملت اس��ت كه به دو دس��ته م��ادی و غير 
مادی تقس��يم می ش��ود و از طريق آموختن منتقل 

می شود.
 نويسنده، فرهنگ و تنوع فرهنگی را به مثابه 
سيس��تمی پيچيده در نظر گرفته است و آن را اين 
گون��ه عنوان می كن��د: »نظري��ه پيچيدگی و درک 
سيستم های تفكر می تواند پنجره هايی برای رؤيت 
واقعيت چالش های فرهنگی بر روی ما بگش��ايد 
و در پذيرش س��ازمان های رسمی و غير رسمی و 
درک رفتار گروهی آش��كار و پنهان و ذهنيت های 

آگاهانه و غير آگاهانه افراد ياری رساند.

نائب رئيس كميسيون فرهنگی مجلس شورای 
اس��امی گفت: مجلس همواره از توليد فيلم های 
ارزش��ی و دفاع  مقدس حماي��ت خواهد كرد. به 
گزارش ايرنا ازيازدهمين جشنواره بين المللی فيلم 
مقاومت، انق��اب ودفاع مقدس، جواد آرين منش 
افزود: افزاي��ش بودجه فيلم های فاخر از س��وی 
مجلس شورای اسامی نشان دهنده تأكيد مجلس 
بر توسعه فيلم هايی اس��ت كه بتواند پيام انقاب 
اس��امی و دفاع مقدس را به جامعه و نس��ل های 
آينده منتقل سازد بنابراين مجلس همواره از توليد 
فيلم ه��ای ارزش��ی و دفاع مق��دس حمايت كرده 

است. 
وی ادامه داد: اگر چه وزارت ارش��اد بايد در 
رشد فعاليتهای فرهنگی و هنری پيشگام باشد اما 
همه نهادهای فرهنگی نيز، بايد در جهت توس��عه 
فرهنگ اسامی اقدام كنند. نائب رئيس كميسيون 
فرهنگی مجلس ش��ورای اسامی با بيان اينكه ما 
آغاز دور مجدد جش��نواره فيلم دفاع مقدس را به 
فال ني��ك می گيريم تصريح كرد: بن��ده به عنوان 
نائب رئيس كميس��يون فرهنگ��ی مجلس از اقدام 
متوليان برگزاری اين جشنواره پيشاپيش قدردانی 
می كنم. نماينده مردم مش��هد در مجلس ش��ورای 

اس��امی يادآور ش��د: ما معتقديم هنوز س��ينمای 
كش��ور در مس��ير واقعی خودش كه همان انتقال 
پيام ارزشهای الهی و اس��امی است قرار نگرفته 
و تجدي��د نظرهاي��ی كه در جهت انطباق س��ينما 
با معيارهای اس��امی ص��ورت می گيرد گام مفيد 
و مثبتی اس��ت ك��ه م��ا از آن اس��تقبال می كنيم. 
آرين من��ش تأكي��د كرد: م��ا نيازمند يك س��ری 
تحوالت اساسی در حوزه سينما هستيم و اگرچه 
بايد اين تحوالت از اوايل فعاليت س��ينما در بعد 
از انق��اب رخ م��ی داده اما هنوز محقق نش��ده و 
هن��وز هنرمندان ما نتوانس��تند به درس��تی با توده 
مردم ارتباط برقرار كنند و در حال حاضر بسياری 
از متدينان ما با س��ينما آش��تی نكردند و سينما را 
همچون تلويزيون جزيی از زندگی خود نمی دانند 
بنابراين در سبد خانوار نيز رقمی برای ديدن فيلم 
لحاظ نكردند ك��ه دليل آن می توان��د دور بودن 
فضای س��ينما با ارزش��های دينی و اسامی باشد. 
ب��ه گفته وی، اگر در س��ينمای كش��ور دگرگونی 
در زمين��ه توج��ه به موضوعات دينی و اس��امی 
رخ دهد رويكرد مردم به س��ينما افزايش خواهد 
يافت و سينما نيز به لحاظ اقتصادی رونق خواهد 
گرفت. نائب رئيس كميس��يون فرهنگی مجلس با 

اش��اره به آغاز مجدد جش��نوار فيلم دفاع مقدس 
گف��ت: نبايد جش��نواره پايان ي��ك كار فرهنگی 
باش��د بلكه بايد آغاز يك حركت باش��د بنابراين 
ما جشنواره را برای جشنواره مفيد نمی دانيم بلكه 
به دنبال جش��نواره هدفمند و برنامه ريزی شده ای 
كه ما را ق��دم به قدم به اهدافمان نزديك می كند 
هس��تيم. به گفته اين نماين��ده اصولگرای مجلس 
اگر جش��نواره فيلم های دفاع مقدس فقط نمايش 
دهنده فيلم های پراكنده در حوزه جنگ باش��د و 
سياس��تی مبنی بر چش��م انداز آينده نداشته باشد 
 فقط صرف هزينه اس��ت و هيچ ثم��ری نخواهد 

داشت.
نايب رئيس كميس��يون فرهنگ��ی مجلس در 
خاتم��ه، آينده س��ينمای دفاع مق��دس را به همت 
مس��ئوالن هنری و فرهنگی كش��ور منوط دانست 
وگفت: چون دفاع مقدس جاودانه است هر چيزی 
كه به ارزش��های دفاع مقدس متصل شود جاودانه 
خواهد ش��د بنابراين هنری پايدار خواهد ماند كه 
با ارزشهای ماندگار الهی متبرک شود ما معتقديم 
سينمای دفاع مقدس سينمايی است كه خودش را 
به عطر و ب��وی دفاع مقدس متبرک كرده پس اين 

سينما ماندگار خواهد بود.

حامد حقی
نمايشگاه نقاشی سمای قلم، 24 اثر با موضوع 
آزاد، ب��ه س��بك رئال و با بهره گي��ری از تكنيك 
آبرن��گ، رنگ و روغن و پاس��تل گچی، به همت 
مهدی حس��ن زاده در گالری شماره يك كتابخانه 

به نمايش گذاشته شده است.
در گالری دو كتابخانه مركزی  در نمايش��گاه 
عروس��ك ها و گل های تزئين��ی 70 اثر در قالب 
عروسك و سبد، حلقه و تابلوی گل با بهره گيری 
از تكنيك پوس��ت ذرت، ذرت، خوش��ه ی گندم، 

خز، نی، باميه، پوست نخل، خار و هسته ی آلبالو 
و هلو توسط زهرا سعادت جو به نمايش درآمده 

است.
اين آثار با اين تكنيك برای اولين بار است كه 

در ايران كار می شود.

زاینده رود
برگزاری نمایش درباره اسی

نمايش درباره اسی به نويسندگی و كارگردانی 
فرش��اد فهيمی از دهم تا 24 تيرماه رأس س��اعت 
21 ه��ر ش��ب در تاالر هنر، س��الن اصلی با بهای 
بليط 2 هزار تومان و 25 درصد تخفيف فرهنگيان 
و دانش��جويان به همت سازمان فرهنگی تفريحی 

شهرداری و تاالر هنر به روی سن می رود.
برگزاری نمایش وضعیت همیشه قرمز

نمايش وضعيت هميش��ه قرمز به نويسندگی 
محس��ن رهنم��ا و كارگردان��ی محس��ن عربزاده 
از شش��م تا نوزدهم تيرماه س��اعت 8:30 شب با 
بازيگ��ری پژم��ان روش��ن، پويان عطاي��ی، انيس 
مهمدی، ايمان نظيفی، آرزو حق ش��ناس و پوريا 
ريحان��ی به اجرا درمی آي��د. اين نمايش به همت 
واحد نمايش حوزه هنری اس��تان اصفهان و گروه 
تئاتر ديگر، در گالری نقش خانه حوزه هنری اجرا 

می شود.

ــدی جهان  ــن فیلم های کم ــش برتری پخ
همراه نقد

به همت تاالر هنر و س��ازمان فرهنگی تفريحی 
شهرداری اصفهان در تابستان سال 89 و ايام تعطيل 
جمعه ها از ساعت 9:30 در تاالر هنر واقع در ميدان 
الله برنامه های پخش و نقد فيلمهای كمدی صورت 

می گيرد. 

امير صفايی پور، محمدرضا شكل آبادی، شهره 
سجاديه، روزبه جانقربان، سياوش گلشيری، فرشيد 
مهي��ار از منتقدان ش��ركت كننده در اي��ن برنامه ها 
هستند. فيلم های يك، دو سه اثر بيلی وايدر، ترافيك 
اثر ژاک تاتی، اوج دلهره اثر مل بروكس، رز ارغوانی 
قاه��ر اثر وودی آلن، بزرگ كردن آريزونا اثر برادران 
كوئ��ن و مری و مكس اث��ر آدام اليوت از فيلم های 
انتخابی برای پخش و نقد هس��تند كه به ترتيب در 
روزه��ای جمعه 18 و 25 تيرم��اه و روزهای جمعه 
اول، هشتم، پانزدهم و بيست و دوم مرداد به نمايش 

درخواهند آمد.
دومین جشنواره استانی شعر و داستان پویه

اين جشنواره كه دومين سال برگزاری خود را 
آغاز كرده اس��ت ويژه افراد 16 تا 25 سال بوده و 
به همت خانه ادبيات حوزه هنری اس��تان اصفهان 
برگزار می شود مهلت ارسال آثار به اين جشنواره 
پايان تيرم��اه به آدرس دبيرخان��ه واقع در خيابان 

خبرن��گاران آبشار، پارک ايثارگران خانه هنرمندان است. و  مطبوع��ات  خان��ه  دبي��ر 
اصفهان گفت: در س��ال  جاری ط��رح رتبه بندی 
 خبرنگاران و روزنامه نگاران اس��تان اصفهان اجرا 

می شود. 
منصور گلناری در حاش��يه اختتاميه نخستين 
جش��نواره نش��ريات دانش��جويی دانش��گاه های 
پيام ن��ور اس��تان اصفهان در گفتگو ب��ا فارس در 
اردس��تان به تش��كيل خانه مطبوع��ات به عنوان 
نخستين تش��كل مطبوعاتی در كشور از سال 73 
اش��اره كرد و اظهار داشت: هدف از شكل گيری 
اين تش��كل، ارتقای س��طح كيفی دست اندكاران 
اصح��اب روزنام��ه و مطبوع��ات و همچني��ن 
رس��يدگی به ام��ور صنفی و ش��غلی اعضاء بود. 
وی ب��ا بيان اينك��ه خانه مطبوعات يك تش��كل 
غيردولتی محسوب می شود كه با همت و تاش 
اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان شكل 
گرفته اس��ت، افزود: مهم ترين مش��كل ما بحث 
 ع��دم حمايت دول��ت از تش��كل های مطبوعاتی 

است.
دبي��ر خانه مطبوع��ات و خبرنگاران اس��تان 
اصفهان به عدم درآمدزايی تش��كل ها اشاره كرد 
و ادامه داد: تش��كل ها نمی توانند درآمدزا باش��ند 
و می طلبد ك��ه دولت از تش��كل های مطبوعاتی 

حمايت كند.گلناری در ادامه به فعاليت های خانه 
مطبوعات استان اصفهان اشاره كرد و اظهار داشت: 
عمده فعاليت ما برگزاری همايش روزنامه نگاران 
غيرحرفه ای اس��ت كه در س��ال های گذش��ته با 
اداره كل  و  ش��هرداری  اس��تانداری،  هم��كاری 
فرهنگ و ارش��اد برگزار می شد. وی با بيان اينكه 
امس��ال نيز اين همايش با همكاری دستگاه های 
اداری اس��تان اصفه��ان و ب��ه  ويژه اس��تانداری، 
می ش��ود،  برگ��زار  ارش��اد  اداره  و  ش��هرداری 
خاطرنش��ان كرد: برگ��زاری اين همايش بس��تر 
 مناسبی برای كشف اس��تعدادهای جوانان فراهم 

می كند.
دبي��ر خانه مطبوع��ات و خبرنگاران اس��تان 
اصفه��ان ب��ا تأكيد ب��ر اينكه ت��اش می كنيم در 
و  خبرن��گاران  رتبه بن��دی  ط��رح  س��ال جاری 
روزنامه ن��گاران ب��ه عن��وان يك ط��رح ابتكاری 
به مرحله اجرا برس��د اضافه ك��رد: اجرای طرح 
رتبه بندی خبرنگاران زمينه رش��د و تعالی آنها را 

فراهم می كند. 
وی به فعاليت حدود 100 نشريه دارای مجوز 
 در اس��تان اصفهان اش��اره كرد و گفت: 40 درصد 
اين نش��ريات در ش��هر اصفهان و مابقی در سطح 

استان پراكنده هستند.

»كريس��تا ولف« نويسنده مش��هور آلمانی به 
عن��وان برنده جاي��زه ادبی جدي��د »توماس مان« 

معرفی شد.
اين جاي��زه جديد در حقيق��ت در اثر تلفيق 
جاي��زه ب��زرگ ادب��ی آكادم��ی موني��خ و بني��اد 
»توم��اس مان« ش��هر »لوبك« پديد آمده اس��ت. 
ب��ه گ��زارش ايبنا به نق��ل از خبرگ��زاری آلمان، 
اي��ن جاي��زه ك��ه 25 ه��زار ي��ورو ارزش دارد، 
امس��ال برای نخس��تين بار از سوی شهر »لوبك« 
و آكادم��ی هنره��ای زيب��ای ش��هر »باي��رن« در 
 تاري��خ 24 اكتبر )2 آبان( در ش��هر »لوبك« اهدا 

می شود. 
هي��أت داوران، جدي��ت عمي��ق اخاق��ی و 
قدرت داستانس��رايی اين نويسنده را در آثارش، 
دلي��ل انتخاب وی به عنوان نخس��تين برنده اين 
جايزه برش��مرد. جايزه بزرگ ادبی بنياد توماس 
مان در ش��هر »لوبك« آلمان در سال 1975 مقارن 
با صدمين سال تولد »توماس مان« نويسنده بزرگ 

آلمانی راه اندازی شد. 
اين جايزه كه 10 هزار يورو ارزش داش��ت، 
از س��ال 1975 تا 2008 هر س��ه س��ال يكبار به 

نويس��ندگان برگزيده اهدا ش��د تا آن كه در سال 
2008 آكادمی هنرهای زيب��ای باواريا در مونيخ، 
جاي��زه ادبی بزرگ خود را به ن��ام »توماس مان« 
نامگ��ذاری ك��رد و با اي��ن اقدام اعت��راض بنياد 

توماس مان در شهر لوبك را برانگيخت. 
مقام��ات اي��ن بني��اد در نامه ای سرگش��اده 
اع��ام كردند ك��ه اين آكادمی با اي��ن اقدام خود 
به وجهه اين نويسنده سرش��ناس آلمانی خدشه 

وارد می كند. 
س��رانجام در س��ال 2009 آكادم��ی هنرهای 
زيبای مونيخ و بنياد »توماس مان« ش��هر »لوبك« 
بر آن شدند كه يك جايزه ادبی را با اين نام و به 
ارزش 25 هزاريورو به طور مشترک اهدا كنند. 

بر اين اس��اس اين جايزه از س��ال جاری به 
تناوب در دو ش��هر لوب��ك و مونيخ اهدا خواهد 
ش��د و اعضای هيأت داوری آن را نيز سه نفر از 
آكادمی ش��هرمونيخ و سه نفر از بنياد شهر لوبك 

تشكيل می دهند.
 اي��ن جاي��زه معتبر در س��ال 2008 به »دنيل 
كلمان« نويسنده رمان »من و كامينسكی- مساحی 

جهان« اهدا شد.

فلورم��اری فوئنت��س يكی از برجس��ته ترين 
اس��اتيد تئات��ر عروس��كی جهان ب��رای حضور 
تئات��ر  بين الملل��ی  جش��نواره  س��يزدهمين  در 
ته��ران  وارد  مب��ارک   - ته��ران   عروس��كی 

شد. 
به گزارش مهر، فوئنتس كه به دعوت س��تاد 
برگزاری جش��نواره عروس��كی و يونيما به ايران 
آمده است به مدت 10 روز كارگاه های آموزشی 
را با حضور عاقه مندان، هنرمندان و دانشجويان 

ايرانی و شهرستانی برگزار می كند. 
فوئنتس اهل فرانسه در ساخت عروسك های 
غول پيك��ر دارای تجربه و مهارت ويژه اس��ت. 
طراح��ی عروس��ك های ج��ام جهان��ی از جمله 

فعاليت های فوئنتس است. 
تئات��ر  بين الملل��ی  جش��نواره  س��يزدهمين 
عروس��كی ته��ران - مب��ارک با دبيری اردش��ير 
 صالح پ��ور از 31 تي��ر ت��ا 5 مردادم��اه برگ��زار 

می شود.   

 1368/3/3 ــهادت:  ش ــخ  تاری         1340/5/8 ــد:  متول غامعل��ی    ذوالفعل��ی  ــدر:  پ ــام   ن
محل شهادت: دارخوئين

فرازهایی از زندگی نامه شهید:
ش��هيد داريوش كاوه در تاريخ 1340/5/8 در روس��تای چليچه ديده به جهان گش��ود. دوران كودكی و 
تحصيات ابتدايی خود را در همان روستا پشت سر گذاشت و سپس به جبهه اعزام شد تا اينكه در تاريخ 

1368/3/3 در منطقه عملياتی دارخوئين بر اثر انفجار گلوله داخل قبضه به درجه رفيع شهادت نائل شد. 

شهید داريوش كاوه

دبیر خانه مطبوعات اصفهان:
طرح رتبه بندي خبرنگاران اصفهان اجرا مي شود

  جايزه جديد »توماس مان« برنده خود را شناخت

طراح عروسک های جام جهانی به تهران آمد

روزی بود...

برنامه های فرهنگی هنری جاری اصفهان

»وودي آل��ن« س��اخت آخري��ن فيلم خود 
با نام »نيمه ش��ب در پاريس« را در فرانس��ه آغاز 
كرد. به گزارش فارس، »وودي آلن« فيلمبرداري 
آخرين فيلم خود را در پاريس آغاز كرده اس��ت. 
در اين فيلم كه »نيمه ش��ب در پاريس« نام دارد، 
بازيگراني چون »كارال بروني ساركوزي« همسر 
رئيس جمهور فرانسه، »ماريون كوتيارد« بازيگر 
برنده اس��كار و »اوون ويلس��ون« و »كتي باتس« 
ايفاي نقش مي كنند. »نيمه ش��ب در پاريس« كه 
داستان آن در دهه 20 ميادي رخ مي دهد، درباره 
خانواده اي است كه به قصد يك سفر تجاري به 

پاريس مهاجرت مي كنند. 

»وودي آلن« آخرين 
فیلمش را در پاريس 

كلید زد


