
 ويژه نامه ارمغان نطنز ضميمه شهرستان ميباشد.

روز » جمهوري اسالمي «
ملي  اعياد  مهمترين  از  و  اسالمي  جمهوري  نظام  شكل گيري  روز  فروردين   12
ايران است. تشكيل نظام جمهوري اسالمي در دوازدهم فروردين 1358 كه در 
پي برگزاري رفراندوم عمومي در دو روز پياپي دهم و يازدهم فروردين اعالم شد، 
بهمن 1357  انقالب در 22  پيروزي  از  ايران، پس  مهمترين رويداد سياسي در 

محسوب مي شود.
نام »جمهوري اسالمي« كه از سوي امام خميني بر نظام سياسي حاكم بر كشور 
نهاده شد نيز قابل تأمل است. اين عبارت تركيبي از دو كلمه جمهوري به معناي 
حكومتي كه مردم آن را به وجود آورده اند. 1و اسالمي به معني ريشه و ماهيت 
ديني نظام و جهت دهنده اصلي حكومت است. جمهوري اسالمي به معني حكومتي 

است كه با الهام از تعاليم ديني و با اراده مردم شكل گرفته است.
واژه »اسالمي«، متمايز كننده حكومت جمهوري حاكم بر ايران از ساير نظامهاي 
جمهوري متداول در جهان است. هدف اين است كه در اين نظام، ارزشهاي الهي و 
قرآني بر تمامي شئون حاكميت داشته باشد و ولي فقيه، واليت امر و امامت امت 
را بر عهده گيرد و عالوه بر تأمين زندگي مردم مسئوليت هدايت آنها و كمك به 

رشد و تعالي ايشان را نيز بر عهده داشته باشد.
از اين رو عبارت تركيبي »جمهوري اسالمي« جامع ترين عنواني است كه بر يك 
نظام مردمي متكي بر مباني اسالمي نهاده شده است. آنچه كه در 12 فروردين 
1358شكل گرفت نيز اولين حكومتي است كه در ايران با اين مختصات موجوديت 
خود را در فضاي سياسي دنياي امروز اعالم كرد. از اين رو توفيق در برقراري چنين 
نظامي آن هم در كشوري كه در طول تاريخ چند هزار ساله خود همواره در سلطه 
شاهان وابسته به بيگانه قرار داشته يك امتياز بزرگ براي انقالب اسالمي ايران 

به حساب مي آيد.
در آستانه برگزاري رفراندوم »جمهوري اسالمي« امام خميني در پيامي دو نكته 
اساسي را متذكر شدند. يكي ضرورت شركت همه جانبه مردم در رفراندوم با توجه 
به شرايط سياسي حساس ايران و كمين دشمنان اسالم و ديگري آزاد بودن عموم 

مردم در انتخابات نظام دلخواهشان.
در بخش هايي از اين پيام آمده است:

»... اين رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعيين مي كند. اين رفراندوم يا شما را به 
آزادي و استقالل مي كشاند و يا مثل سابق، به اختناق و پيوستگي به غير. اين 
رفراندوم چيزي است كه همه بايد در آن شركت كنند... شما مي توانيد هر فرمي را 
كه مي خواهيد انتخاب كنيد... شما حق داريد و مي توانيد كه در اين ورقه جمهوري 
اين  بنويسيد. در  يا هر چه را مي خواهيد  بنويسيد، رژيم سلطنتي  دمكراتيك را 

مورد مختار هستيد.« 2
اين اوج اعتماد به نفس امام بود كه در شرايطي كه فقط 50 روز از پيروزي انقالب 
مي گذشت و دشمنان داخلي و خارجي انقالب، همه جا در كمين بودند، خاضعانه 
از مردمي كه اين انقالب را به پا كرده اند، خواست باز به ميدان بيايند و هويت 
آينده كشور خود را با اراده خويش رقم بزنند. پاسخ صريح مردم نيز دلگرم كننده 
بود. گرچه همه مي دانستند آرمان مردم چيست. چرا كه هيچكس فرياد مردم را 
در صحنه هاي پرشكوه انقالب فراموش نكرده بود، اما در عين حال در آن زمان 

اين سئوال مطرح بود كه آيا مردم در مرحله تثبيت نظام مورد نظر خود همچنان 
پابرجا هستند؟ آيا در پاي صندوقهاي رأي حضور خواهند يافت؟ و آيا آرايشان 
راديو  ويژه  به  جهان  خبري  محافل  از  بسياري  بود؟  خواهد  همسو  انقالبشان  با 
بي بي سي، منابع خبري امريكا و راديو رژيم صهيونيستي، موضوع حضور مردم در 

رفراندوم و يا نوع آراء آنان را زير سؤال برده بودند.
امام خميني نه تنها از اين خطرات و تهديدات نهراسيدند بلكه با شناختي كه از 
مردم داشتند، آنان را در گزينش نظام دلخواهشان آزاد گذاردند و تنها براي ايفاي 
نقش رهبري خود بر جامعه و انقالب، تأكيد كردند »من به جمهوري اسالمي رأي 
افكار ديگري در سر  و  نيات، مقاصد  به كساني كه  مي دهم« و در جاي ديگري 
را مي خواهند: جمهوري  تنها يك چيز  داشتند، صريحاً هشدار دادند كه »مردم 

اسالمي، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.«

رمز و راز پيروزي انقالب و تداوم آن در همين عبارت نهفته است. امام هيچگاه 
براي  و  ندادند  قرار  را »هم عرض« اسالم  اين و آن، چيزي  براي خشنود كردن 
نگهداشتن نيروهايي كه به اسالم نمي انديشيدند، از آرمان مردم كه همان اجراي 
اصرار داشت توسط  امام  نكاتي كه  از  نكردند. يكي  بود، صرفنظر  احكام اسالمي 
مسئوالن نظام جمهوري اسالمي رعايت شود، اين بود كه به گونه اي عمل كنند كه 
نهضتها و حركتهاي آزاديبخش در جهان اسالم تصور نكنند كه مي توان »اسالمي 
امام  آميخت.  درهم  فكري،  و  سياسي  مشرب هاي  و  انديشه ها  ساير  با  را  بودن« 
تأكيد داشت كه مسئوالن بايد سعي كنند صرفاً اسالمي بينديشند و در چارچوب 

انديشه هاي اسالمي به تمهيد امور بپردازند.
در هر حال مردم در همه پرسي تعيين هويت سياسي آينده كشور فعاالنه شركت 

كردند و 98/2  آنان به نظام جمهوري اسالمي رأي دادند.

امام خميني در صبحگاه 12 فروردين، عالوه برتبريك به مردم به دليل برقراري 
بر شمردند. گرچه  نيز  را  اين نظام  نظام جمهوري اسالمي، ماهيت و ويژگيهاي 
نزديك به سه دهه از صدور آن پيام مي گذرد ولي همچنان بايد از آن به عنوان 
»منشور نظام جمهوري اسالمي« ياد كرد. بخشهايي از سخنراني امام)ره( چنين 

است: 3
در  بشود.  متحول  است  ايران  در  كه  مسايلي  تمام  بايد  اسالمي  جمهوري  در 
به  وابسته،  دانشگاههاي  بشوند؛  متحول  دانشگاهها  بايد  اسالمي  جمهوري 
فرهنگ  بشود؛  متبدل  بايد  ما  فرهنگ  بشود.  متبدل  مستقل  دانشگاههاي 
استعماري، فرهنگ استقاللي بشود. دادگستري ما بايد متحول بشود؛ دادگستري 
غربي به دادگستري اسالمي متبدل بشود. اقتصاد ما بايد متحول بشود؛ اقتصاد 
وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود. تمام چيزهايي كه در حكومت طاغوت بود 
و به تََبع اجانب در اين مملكت ضعيف، در اين مملكت زير دست، پياده شده بود 
با استقرار حكومت اسالمي و حكومت جمهوري اسالمي تمام اينها بايد زير و رو 
بشود. بايد مردم خودشان را اصالح بكنند. طبقات مختلف به طبقات پايين ظلم 
نكنند. بايد حق فقرا، حق مستمندان داده بشود. تمام اينها در جمهوري اسالمي 
بايد عمل بشود. اگر دولتي را ديد كه خالف مي كند، ملت بايد تودهني به او بزند. 
اگر چنانچه دستگاه جابري را ديد كه مي خواهد به آنها ظلم كند، بايد شكايت از 
او بكنند و دادگاهها بايد دادخواهي بكنند؛ واگرنكردند خود ملت بايد دادخواهي 
بكند، برود توي دهن آنها بزند. بايد بازار ما بازار اسالمي باشد؛ بازار ما از بي انصافي 
بايد شستشو بشود. بايد دولت ما و همة دولتهايي كه بعدها مي آيند همه روي 
موازين اسالمي باشد، وزارتخانه ها روي موازين اسالمي باشند، ادارات دولتي روي 
موازين اسالمي باشند. بايد مملكتي كه رنِگ طاغوت دارد مبدل بشود به مملكتي 

كه رنِگ اهلل دارد. بايد مملكت طاغوتي به مملكت الهي تبديل شود.
كه  مسايلي  اينطور  اسالمي  جمهوري  در  نيست.  ظلم  اسالمي  جمهوري  در 
نمي تواند  بگويد،  زور  فقير  بر طبقة  نمي تواند طبقة غني  نيست.  باشد  زورگويي 
استثمار كند. من به همة اقشار ملت ـ به تمام ـ عرض مي كنم كه در اسالم هيچ 
امتيازي بين اشخاص غني و غير غني، اشخاص سفيد و سياه، گروههاي مختلف، 
سني و شيعه، عرب و عجم و ترك و غير ترك ـ به هيچ وجه ـ امتيازي ندارند. 
قرآن كريم امتياز را به عدالت و به تقوا دانسته است. كسي كه تقوا دارد امتياز 
دارد، كسي كه روحيات خوب دارد امتياز دارد؛ اما امتياز به ماديات نيست، امتياز 
به داراييها نيست. بايد اين امتيازات از بين برود؛ و همة مردم علي الّسواء هستند. 
همه در حقوق مساوي هستند. اقليتهاي مذهبي حقوقشان رعايت مي شود؛ اسالم 

براي آنها احترام قائل هست. براي همة اقشار احترام قائل است.
با آنها  اينها همه برادرهاي ما هستند و ما  دستجاتي كه زبانهاي مختلف دارند، 

هستيم و آنها با ما هستند؛ و همه اهل يك ملت و اهل يك مذهب هستيم.
اميدوارم كه در هر سال روز »12 فروردين« روز عيد ملت ما باشد. ما به همة 
همة  به  خودمان،  عزيز  ملت  بر  را  روز  اين  من  و  مي كنيم  عرض  تبريك  ملت 
اقشارشان، تبريك عرض مي كنم. مبارك باد بر شما اين عيد. مبارك باد بر شما 

اين جمهوري اسالمي.

نشريه فرهنگي,اقتصادي
اجتماعي و سياسي
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چگونه بر ترس هايمان غلبه کنيم؟

چرا بايد بودجه ۹۱ خيلی متفاوت باشد؟
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چگونه بر ترس هايمان غلبه کنيم؟

از سوسك مي ترسيد؟ از بلندي چطور؟ از رعد و برق؟ شايد شما جزو گروهي باشيد 
كه اين ترس ها را تجربه كرده ايد...

از سوسك مي ترسيد؟ از بلندي چطور؟ از رعد و برق؟ شايد شما جزو گروهي باشيد 
ناخوشايندي  از آنجا كه ترس هميشه احساس  اين ترس ها را تجربه كرده ايد.  كه 
محسوب مي شود پس تالش مي كنيد از عوامل ترس  آور فاصله بگيريد اما اگر كمي 
با دقت به موارد گفته شده فكر كنيد متوجه مي شويد كه آن عوامل شما را تهديد 
برداشت  چنين  انسان  چرا  اما  هستند  غيرعقالني  هراس ها  اين  و  كرد  نخواهند 
و  است  اختاللي  چگونه  ترس  اين  مي كند.  پيدا  حيوان  يا  شيء  يك  از  ذهني اي 
چگونه ريشه يابي مي شود و آيا مي توان با آن مقابله كرد؟ دكتر سيدوحيد شريعت،  

روان پزشك و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران در اين باره توضيح مي دهد.
سالمت: آقاي دكتر! تقريبا همه انسان ها با مفهوم ترس آشنايي دارند ولي گروهي 
از آنها ترس غيرطبيعي را تجربه مي كنند. درواقع ترس و سوژه با هم تناسب ندارند. 

علت چيست؟
ترس از بنيادي ترين هيجان هاي انسان است كه كاركرد آن آگاه كردن ما از خطرهاي 
احتمالي موجود از محيط اطرافمان است و همواره در طول تاريخ به بقاي انسان 
اين هيجان مفيد چندان هم  اما داشتن  از خطرها كمك كرده است  و دورشدنش 
بدون دردسر نبوده است. زيرا گاهي ترس آنقدر زياد مي شود كه در مواجهه با موارد 
ايجادكننده غيرمعمول جلوه مي كند. به اين گونه ترس هاي بيش از حد يا غيرمعمول 
»فوبيا« يا »ترس مرضي« گفته مي شود. در اين نوع ترس فرد از موضوعي وحشت 

مي كند كه هيچ خطري برايش ندارد و اصال هم ترسناك نيست.
سالمت: شما فوبيا را به عنوان يك اختالل روان پزشكي مي شناسيد؟

بله، فوبيا يكي از شايع ترين اختالل هاي روان پزشكي است كه شيوع آن معموال در 
تزريق،  و  توفان، خون  رعدوبرق،  از حيوانات،  ترس  است.  آقايان  از  بيشتر  خانم ها 
ايجاد  براي  شايع  نسبتا  عوامل  از  سربسته  فضاهاي  و  هواپيما  بلندي،  و  ارتفاع 

فوبياست.

سالمت: چه عواملي در بروز فوبيا نقش دارند؟
ژنتيك تا حدودي در اين امر نقش دارد اما عوامل محيطي مثل استرس يا اتفاق هاي 
فوبيا  ايجاد  در  بسزايي  تاثير  هم  مي دهد،  رخ  فرد  زندگي  طول  در  كه  ناگواري 
دارند. در اين ميان تاثير يادگيري را هم نبايد ناديده گرفت. مطالعه هاي زيادي در 
زمينه تاثير يادگيري براي ايجاد ترس هاي مرضي انجام شده است. براي مثال نشان 
داده اند كه اگر يك محرك بي خطر مثل خرگوش را با يك محرك ترسناك مثل 
صداي ناهنجار به طور همزمان به يك فرد نشان دهند به طوري كه باعث هراسش 
شود از آن پس او نسبت به محرك بي خطر )مثل خرگوش( واكنش نشان مي دهد 
مي گوييم  حالت  اين  به  ما  مي شود.  بيدار  او  ذهني  خاطره  جانور  اين  ديدن  با  و 
است  فرايندي ممكن  است پس مي توان گفت چنين  شرطي سازي صورت گرفته 
موارد شرطي  برخي  به  نسبت  نتيجه  در  و  باشد  افتاده  اتفاق  ما  براي  كودكي  در 

شده باشيم.
سالمت: فوبيا از راه ديگري هم ايجاد مي شود؟

بله، نوع ديگر فوبيا مدل سازي است. به اين معني كه فرد با مشاهده رفتار ديگران 
در برخورد با يك موضوع ياد مي گيرد كه چگونه بايد به آن واكنش نشان دهد. مثال 
كودكي كه مي بيند همه از يك موجود كوچك سياه رنگ مثل سوسك مي هراسند، 
او هم مي آموزد كه بايد به محض ديدن اين موجود همان عكس العمل را نشان دهد. 
البته نبايد از نقش جيغ و فرياد اطرافيان و چهره هاي وحشت زده آنها در ايجاد ترس 
يا همان شرطي سازي كه به آن اشاره كرديم، غافل شويم پس مي بينيم كه در برخي 

ترس ها بيش از يك عامل مي تواند نقش داشته باشد.
سالمت: همان طور كه گفتيد بعضي ترس ها بي دليل هستند مثال ترس از سوسك 
يا موش به خصوص در بين خانم ها خيلي شايع است اما چطور مي توان بر اين گونه 

ترس ها غلبه كرد؟
از  فرد  اجتناب  مي شود  زمان  طول  در  يادگيري  نوع  اين  ادامه يافتن  باعث  آنچه 
رويارويي با عامل ايجادكننده ترس است. اين اجتناب باعث مي شود بيمار هيچ وقت 
ترس  بر  بتواند  تا  و متوجه بي خطري آن شود  روبرو  ترس  عوامل  با  نكند  فرصت 

خود غلبه كند.
سالمت: براي غلبه بر فوبيا از چه روش هايي استفاده مي شود؟

اگر به اين بخش آخر يعني مواجه شدن با عامل هراس آور توجه كرده باشيد، حتما 
مي توانيد حدس بزنيد كه راه درمان فوبيا چيزي نيست غير از رويارويي با ترس،  
ترسناك  عامل  با  فرد  رويارويي  نيست.  امكان پذير  راحتي  همين  به  درمان  البته 
بايد تدريجي صورت بگيرد به طوري كه اين موضوع برايش قابل تحمل باشد و در 
خيلي موارد بايد از يك روان درمانگر كمك گرفته شود. درمان دارويي فقط وقتي 
كاربرد دارد كه فرد هراس از اجتماع داشته باشد و از صحبت كردن در حضور جمع 
و ديگران اجتناب كند. براي ساير انواع ترس درمان دارويي تقريبا ضرورتي ندارد. 
در مجموع درمان هاي غيردارويي مبتني بر رويارويي پايه اصلي درمان در ترس هاي 
اصوال  غيرمعمول  ترس هاي  به  مبتال  افراد  از  بسياري  نماند  ناگفته  است.  مرضي 
براي درمان مراجعه نمي كنند چرا كه ترس براي كار و زندگي معمول آنها چندان 

مشكلي ايجاد نمي كند.
پرسشي از دكتر سيدوحيد شريعت روان پزشك

آنچه در هفته سالمت اتفاق افتاد

روزهاي  در  وزارتخانه  اين  فعاليت هاي  و  بهداشت  وزير  هاي  گفته  به  نگاهي 
آغازين هفته سالمت

با توجه به آنكه شعار امسال روز جهاني  با كلي مراسم و همايش برگزار شد.  نيز  هفته سالمت امسال 
و  سالمندان  به  شده  برگزار  همايش هاي  و  مراسم   بيشتر  تقريبا  است،  سالمندان  مورد  در  بهداشت، 
معضالتشان اختصاص داشت. گزارش اين هفته »سالمت« نگاهي به اتفاقات هفته سالمت به ويژه روزهاي 

آغازين آن انداخته است...
اولين روز هفته سالمت با تاكيد بر »سالمندي و ورزش همگاني« با برگزاري همايش پياده روي 7 هزار 
سالمند در بوستان »واليت« آغاز شد. در اين همايش، وزير ورزش و جوانان، معاون اجتماعي فرهنگي 
شهرداري تهران و تني چند از معاونان وزارت بهداشت، وزير بهداشت را همراهي مي كردند. دكتر مرضيه 
وحيد دستجردي، سالمندان را باعث افتخار جامعه دانست و گفت: »سالمندان نبايد تصور كنند ناتوان 
هستند و همواره بايد مورد تكريم آحاد جامعه باشند، چون افرادي كه به سن سالمندي رسيده اند، مطمئنا 
مراقب سالمت جسمي و معنوي خود بوده اند و امروز الگويي براي جوانان و نوجوانان خواهندبود.« وزير 
بهداشت در ادامه سخنانش پياده روي را ارزان ترين و مفيدترين ورزش دانست: »اگر 4 بار در هفته، روزي 
از بيماري ها به خصوص  ابتال به بسياري  نيم ساعت، پياده روي را در برنامه روزانه خود بگنجانيم، آمار 
بيماري هاي قلبي – عروقي و چاقي كاهش مي يابد.30 دقيقه پياده روي در روز 50 درصد سالمت مردم را 
ارتقا مي دهد.« وزير بهداشت كه در جمع سالمندان شركت كننده در همايش پياده روي سخن مي گفت، 
با تاكيد بر نقش تغذيه سالم در سالمت افراد به خصوص سالمندان توضيح داد: »آمار ابتال به فشارخون 
باال و سكته هاي مغزي در كشور باالست بنابراين اگر به ميزان 3گرم از نمك روزانه را كم كنيم، ميزان 

سكته هاي مغزي و فشارخون 50 درصد كاهش مي يابد.«
كه  مي شود  آغاز  جواني  و  كودكي  سنين  از  ما  كشور  در  كلسيم  كمبود  دستجردي،  دكتر  گفته  به 
شير  از  كه  موادي  و  لبنيات  مصرف  نتيجه  در  داشت.  خواهد  پي  در  را  سالمندان  در  پوكي استخوان 
تهيه مي شوند مانند ماست، كشك و پنير، كلسيم موردنياز بدن را تامين مي كند و در كنار آن مصرف 
را  از اختالل هاي دوره سالمندي  براي بدن بسيار ضروري است. وزير بهداشت يكي  سبزي ها و ميوه ها 
كجي ستون فقرات و پوكي استخوان دانست و گفت: »بسياري از مشكالت سالمندان به علت اين اختالل 
ايجاد  شود،  استخوان هايشان  در  شكستگي  است  ممكن  خوردن  زمين  و  ضربه  كوچك ترين  با  و  است 
بنابراين عالوه بر داشتن تغذيه سالم بايد نهضت ورزش همگاني و پياده روي را راه اندازي  كنيم و از اين 
طريق سالمت مردم تا 75 درصد تضمين خواهدشد.« موضوع مهمي كه وزير بهداشت به آن اشاره كرد، 
 36/5 حدود  »امروزه  بود:  سالمندي  باليني طب  تخصص  و  سالمندشناسي  ارشد  كارشناسي  راه اندازي 
درصد مراجعان به بيمارستان هاي تخصصي را سالمندان تشكيل مي دهند و سالمندان 7-5 برابر بيشتر 
از ساير افراد به درمانگاه ها مراجعه مي كنند. در حالي كه تا 40 سال آينده جمعيت سالمندان به بيش از 

21 درصد خواهد رسيد.«
وزارت ورزش و جوانان فقط مختص جوانان نيست

هزار سالمند  پياده روي 7  در همايش  ورزشي  لباس  با  و جوانان كه همراه ساير مسووالن  ورزش  وزير 
شركت كرده بود، در ادامه سخنان وزير بهداشت افزود: »براساس تحقيقات جهاني، تغذيه مناسب و ورزش 
مطابق با شرايط جسماني هر فرد، مي تواند طول عمر را 2 برابر كند.« محمد عباسي در مورد وزارتخانه 
تازه تاسيس ورزش و جوانان گفت: »برخي تصور مي كنند اين وزارتخانه فقط مختص جوانان است و در 
آن براي سالمندان اقدامي انجام نمي شود، در حالي كه توسعه ورزش همگاني يكي از اهداف اصلي ما در 
وزارت ورزش و جوانان است.« اين همايش حاشيه هاي ديدني و جالبي داشت؛ وزير بهداشت و وزير ورزش 
و جوانان از »هاجر دودله« 104 ساله كه پيرترين شركت كننده در همايش پياده روي بود، تقدير كردند و 
»علي  شيرخدا« به عنوان نماد سالمند و پيشكسوت ورزش زورخانه اي در همايش پياده روي حضور يافت 
و لحظاتي به اجراي اشعار زورخانه اي پرداخت. سالمنداني هم كه عضو خانه هاي سالمت محل خود بودند، 

با كاورهاي مخصوص در همايش شركت كرده بودند.
جشن تكميل شبكه مراقبت هاي اوليه بهداشتي در ارديبهشت

از  از نمازجمعه تهران،  اولين روز هفته سالمت، معاون بهداشتي وزير بهداشت در خطبه هاي پيش  در 
برگزاري جشن تكميل  شبكه مراقبت هاي اوليه بهداشتي كشور در ارديبهشت، خبر داد. دكتر مصداقي نيا 
با بيان اينكه بيش از 20 هزار خانه بهداشت در سراسر كشور فعال هستند، گفت: »در سال گذشته و در 

قالب شبكه مراقبت هاي اوليه بهداشتي، يك هزار و 348 خانه بهداشت به شبكه اضافه شد.«
آن گونه كه ايسنا گزارش داده، دكتر مصداقي نيا در ادامه حرف هايش از افزودن  14هزار و 400 تخت به 
مجموعه تخت هاي بيمارستاني طي 3 سال گذشته خبر داده و گفته است: »4 هزار و 200 مورد از اين 
تخت هاي بيمارستاني در سال 90 به بهره برداري رسيد و مقرر شده بيمارستان هايي كه پذيرش اورژانس 
سيستم  آن،  بر  عالوه  باشند.  داشته  اورژانس  طب  متخصص  باشد،  سال  در  نفر  هزار   30 از  بيش  آنها 
رسيدگي به شكايات در اورژانس هاي بيمارستاني  مستقر شده و ناوگان آمبوالنس ها نيز طي 3-2 سال 

اخير نوسازي مي شود.«
بيش از 60 درصد هزينه هاي درماني مختص سالمندان است

آنجا كه سفره  از  اما  آغاز شود،  نواختن زنگ سالمت در مدارس  با  روز هفته سالمت،  بود دومين  قرار 
نواختن زنگ هاي نمادين از سوي آموزش و پرورش جمع شده است و اين كار فقط در چند مناسبت 
خاص انجام مي گيرد، مسووالن وزارت بهداشت با حضور در مدرسه راهنمايي رامشه منطقه 2 شهر تهران، 
هفته سالمت را گرامي داشتند. مشاور وزير بهداشت با بيان اينكه تا 40 سال آينده يك چهارم جمعيت 
كشورمان سالمند خواهند بود، گفت: »بيش از 60 درصد هزينه هاي درماني به سالمندان مربوط است و 

آمار بيماري هاي قلبي – عروقي، ديابت و فشارخون در اين گروه سني باالست.«
دكتر آقاجاني، نقش مدارس را در ترويج فرهنگ سالمت حياتي دانست و گفت: »هر يك از دانش آموزان 
با آموزش هايي كه در مدارس مي بينند، مي توانند به عنوان سفيران سالمت در خانواده باشند.« وي با 
اشاره به روند رو به رشد جمعيت سالمندي در كشور تاكيد كرد: »طي 40 سال آينده حدود 24 درصد 
از جمعيت كشور را سالمندان تشكيل خواهندداد به  گونه اي كه 1 نفر از هر 4 نفر جمعيت كشور باالي 
60 سال خواهدبود.« به گفته مشاور وزير بهداشت، تغيير شيوه زندگي بهترين راه براي داشتن دوران 
سالمندي سالم است. در چهارمين روز از هفته سالمت، كلينيك ويژه خبرنگاران به وسيله وزير بهداشت 
تمام  اين كلينيك  بهداشت،  به گفته وزير  افتتاح شد.  و مسووالن دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

تخصص ها را دارد و در تمام شبانه روز آماده عرضه خدمات به متقاضيان است.

رابطهاسترسوشورهسر
شوره سر به اندازه اي شايع است كه اغلب متخصصان وجود آن را طبيعي مي دانند. اما نگراني در مورد شوره سر به درجه 
حساسيت فرد بستگي دارد. اين نگراني اغلب هنگامي  كه شوره قابل توجه است و پوست سر خارش شديدي داشته باشد، 

بيشتر مي شود...
اگر از كساني هستيد كه مشكل پوسته و شوره سر امانتان را بريده، بهتر است بدانيد استرس و خستگي از مهم ترين عوامل 
ايجاد و تشديد شوره سر هستند و بهتر است تا مي توانيد از استرس هايتان كم كنيد زيرا باعث كم شدن قدرت سيستم 
ايمني بدن و ابتال به انواع عفونت و اگزماهاي پوستي مي شود. از ديگر عوامل ايجاد شوره سر، كمبود برخي ريزمغذي ها 

همانند »روي« در بدن است.
اگر شوره سر قبل از سن بلوغ اتفاق افتد، معموال از نوع شوره هاي خشك سر است كه بيشتر به علت فعاليت بيش از حد 
اليه خارجي پوست اتفاق مي افتد و حالت بيماري ندارد اما شوره هايي كه پس از سن بلوغ ايجاد مي شوند، در صورتي كه 
همراه با خارش و قرمزي ناحيه و زرد و چسبنده  باشند معموال به علت ابتال به اگزماي سبوره اي به وجود مي آيند اما اگر 

در اين سنين شوره سر به صورت پوسته هاي براق، شفاف و سفيدرنگ باشد، به علت ابتال به درماتيت پسوريازيس است.
اليه خارجي پوست سر مانند ساير نقاط ديگر بدن دايم در حال تجديد و جايگزيني است و سلول هاي جديد ساخته شده به سطح پوست حركت مي كنند و سپس تك تك 
مي ريزند كه اين دوره حدود 30 روز طول مي كشد، ولي در صورت افزايش سرعت چرخه ايجاد سلول  ها و پوسته ريزي، شوره سر ايجاد مي شود كه شامل سلول هاي به هم 
چسبيده و پوسته هاي بزرگ است. در شرايط معمولي، چون سلول ها به تدريج و جداجدا مي ريزند، جلب توجه نمي كنند اما وقتي تعداد سلول هاي از بين رفته زياد شود و با 
هم به سطح پوست بريزند، پوسته وسيعي تشكيل مي دهند و آشكار مي شوند. اينكه چرا سلول ها به جاي اينكه جدا از هم و تك تك از بين بروند با هم مي ريزند، معلوم نيست. 

اگر پوست سر خيلي خشك باشد، آنچه شوره به نظر مي رسد، ممكن است واقعا پوست خشك باشد كه مثل پوسته و برفك مي ريزد.
درماتيت سبورييك كه شكل شديد شوره است، با قرمزي، خارش و التهاب پوست و پوسته ريزي همراه است و در مناطقي مانند ابرو، كناره هاي بيني، دور گوش ها، يا در سينه 
و پوست سر پديد مي آيد. اغلب براي كنترل درماتيت سبورييك مراقبت هاي پزشكي الزم است. مي توانيد با تغيير شيوه زندگي، مديريت استرس و اصالح الگوهاي تغذيه اي 

شرايط ايجاد يا تشديد بسياري از بيماري ها و مشكالت از جمله اين مشكل پوستي را از بين ببريد.

دكتر محمدعلي نيلفروش زاده متخصص پوست رييس مركز تحقيقات پوست و سلول هاي بنيادي

سالهاست به جاي چاي سياه چاي 
سبز مي نوشم

هميشه قورمه سبزي را دوست داشتم؛ غذاي اصيل ايراني. بوي قورمه سبزي كه به مشامم مي خورد، 
احساس لذت مي كردم اما وقتي با اضافه وزن روبرو شدم، تصميم گرفتم با بيشتر غذاهاي چرب و 

خوشمزه ايراني خداحافظي كنم....
 هرچند غذاهاي ايراني بسيار خوشمزه هستند و در تمام دنيا طرفداران بي شماري دارند، اما تصميم 
گرفتم فقط در شرايط خاص آنها را بخورم. شام را از برنامه غذايي ام حذف كردم و تصميم گرفتم 
از ساعت 6 بعدازظهر به بعد غذايي نخورم. اوايل، پيروي از يك رژيم غذايي كه بيشتر روزهايش با 
سبزي  پر شده بود، بسيار طاقت فرسا بود اما داشتن تن و رواني سالم را به همه سختي ها ترجيح 
دادم. هنوز احساس مي كنم چند كيلوگرم اضافه وزن دارم و ايام نوروز و ديد و بازديدهاي روزانه نيز 
كمي برنامه غذايي?ام را دچار تغيير و تحول كرد اما بعد از تعطيالت دوباره رژيمم را شروع كردم. 
خوبي ايران اين است كه تمام سبزي هاي مورد نياز و مفيد براي بدن را مي توانيد تهيه كنيد. شايد 
قيمت آن كمي باال باشد، اما نسبت به كشورهاي ديگر مناسب تر است. خوردن اسفناج و قرار دادن 
صيفي جات در برنامه غذايي مي تواند زندگي را دستخوش تغييرات اساسي كند و براي انسان بسيار 
مفيد باشد. خوردن ميوه به طور مرتب و استفاده از ميوه هاي ارزان قيمت براي آبگيري را نيز مي توان 
در برنامه غذايي روزانه خود گنجاند. دمنوش هاي متفاوت و مصرف انواع و اقسام نوشيدني هاي گياهي 
از قبيل چاي سبز و گلبوته هاي صحرايي قابل مصرف و جايگزين كردن آن به جاي چاي سياه بسيار 
به انسان احساس نشاط و شادابي مي?بخشد. سال هاي سال است كه به جاي چاي سياه چاي سبز 

مي نوشم و آثار مثبت و مفيد آن را ديده ام.
داشتن برنامه غذايي سالم و عمل به آن نقش بسيار مهمي در سالمت و طول عمر بشر دارد. متاسفانه 
استفاده از غذاهاي چرب و پركالري و قراردادن انواع و اقسام ساندويچ و پيتزا و غذاهاي فست فودي 
در برنامه هاي غذايي ايرانيان جاي وسيعي را به خود اختصاص داده است. اين غذاها سال هاست در 

زندگي من نقشي ندارند و به جرات مي توانم بگويم با آنها خداحافظي كرده ام.
يـادداشـت مـهمـان/ منيژه حكمت كارگردان



3ارمغان W W W . ARMAGHANNEWS . C O M اقتصادینيمه دوم فروردینشماره 120

طنز: مصاحبه با اقتصاد ایران
سالم آقای اقتصاد ايران ، حال شما خوبه؟

سالم . ممنون. بدنيستم . خوبم . نميدونم شايد هم   _
بدم.

_ چطور مگه ؟
 ، تو حالت خوبه  كه  ميگن  من  به  بعضيها   راستش   _
من  حال  نگران  حسابی  بعضيها  اما  ميشی  هم  بهترم 
يك   . برم  دكتر  كدوم  پيش  كه  ميكنه  فرق   . هستند 
دكتری هست كه اينقدر به  من اميد  ميده كه نگو و 
يك دكتر ديگه هست كه به من ميگه داری ميری به 
سمت پرتگاه . يك دكتر ديگه هم كه توی انگليس درس 
خونده ميگه كه در آينده تورم كله ات ميشه 70درصد . 

اما هنوز نشده . ولی شايدم بشه.
متوجه  خودت  ؟  چطوره  حالت  بگو  خودت  حاال   _

نميشی؟
_ نه واهلل . من سالهاست كه متوجه نيستم . البته ميدونم 
كه حالم خوب نيست هی با اين دكترهای مختلف سر 
. مثال 20سال  وكله ميزنم آخرشم معلوم نی چی بشه 
بنام  برام  نوشت  قرصی  يك  كه  بود  دكتری  يك  پيش 
قرص تعديل ، و گفت حالت خوب خوب ميشه . خوب 
كه نشدم هيچی ، حتی توی يك سالی كله ام 70 درصد 
تورم پيدا كرد.  بعد يه دكتر خندان ديگه اومد كه اوايل 
عمويم  پسر  دنبال  بيشتر  و  ميكرد  توجه  من  به  كمتر 

سياست بود و می خواست اونو خوب كنه.
_بعد چی شد؟

بنام ساماندهی  داد  به من  قرص  بعد يك  هيچ چی   _
اقتصادی . يه جورايی بگی نگی حالم بهتر شد . بعد يه 
دكتر ديگه اومد و به من گفت كه دكترهای قبلی همه 
اونا  از  ايرا د  تو دادن و كلی  به  اشتباهی  شون قرصای 
گرفت و بعد گفت :  يه چند وقتی صبر كن دارم يه قرص 

برات ميسازم كه حالت رو خوب خوب ميكنه.
_ قرصو بهت داد؟

. اسمش هم بود  آره داد. يه قرص خيلی بزرگ بود   _
طرح تحول اقتصادی. اول نميتونستم اين قرصو فرو بدم 
. گفتم از گلوم پايين نميره . ولی دكتر گفت بايد حتما 

بخوری خالصه به هر بدبختيی بود قرص رو فرو دادم . 
دكتر هم چند تا مشت به پشتم زد و منم چند تا ليوان 
آب خوردم تا پايين رفت. البته دكتر گفت چن تا قرص 
از  بعدا بهت ميدم. حاال هم يكی  ديگه هم هست كه  
دكترهای دستيارش رو كه قبال كشتی گير بوده مآ مور 
كرده كه مرتب با دشمنای من كشتی بگيره ، تا حالم 

بهتر بشه.
_ حالت بهتر شد؟

_ اوايل حالم بهتر بود . بعد كمی تورم پيدا كردم . بعد 
تورم كم شد. اما دوباره زياد شد . تا اينكه قرار شد امسال 
همه ی دكترها دست به دست هم بدن و جهاد كنند و 

حال منو خوب كنند.
_ خوب شد ؟

قلبم  ديدم  تابستون  گرم  روز  يك  اينكه  تا  زياد.  نه   _
حسابی درد گرفته. رفتم پيش دكتر . دكتر بهم گفت 
 : گفت  ؟  چيه  گفتم   . جونت  توی  افتاده  ميكرب  يه   :
اختالسه . گفتم : اينكه چيزی نيست چند سال قبل هم 
يكی از اون بزرگاش افتاده بود توی جونم . گفت: اين 
يكی خيلی بزرگتره . اينو كه شنيدم خيلی ناراحت شدم 
. از اون وقت تا حاال قراره دكترا اين ميكرب را بكشند .

اما   . پايينه  بعضی دكترها هم ميگن كه رشدت خيلی 
دكتر فعليم ميگه كه رشدت از 10 سانت هم بيشتره . يه 
ميكربای خارجی هم هستند كه ميخوان حالمو بگيرن. 
حاال نمی دونم قرار ه چی بشه . خدا كنه دكتر بعدی كه 

مياد يه قرصی بده حالمون خوب بشه.
_ دكتر بعديت رو ميشناسی؟

دكتر  االن  بعديم،  دكتر  كه  ميگن  بعضيها  ولی   . نه   _
تهرانه يعنی داره تهرانو مداوا ميكه . بعضيها هم ميگن 
شايد معاون اون دكتر خندان ، دكترت باشه . بعضيها 
هم حدس ميزنن كه رفيق صميمی همين دكتر فعلی 
دكترم باشه. بعضيها هم چيزای ديگه ای ميگن . خالصه 
اميدوارم هر دكتری كه مياد بتونه حال ما رو خوب كنه .

چرا بايد بودجه ۹۱ خيلی متفاوت باشد؟

درآمد های ناشی از صادرات نفت، ارز نيست، بلكه 
درآمدهای ناشی از فروش كاالهايی است كه چين 
يا هند در ازای نفت به ايران داده و همين به نوبه 
خود توليد را از بين می برد.بسياری با اين باور كه 
چاره ای برای مبادله پاياپای باقی نمانده، می گويند 
نمی توان دولت را سرزنش كرد؛ البته كسی به دنبال 

سرزنش دولت محترم نيست
شده  نفت  صادرات  تحريم،  ابزار  كه  شرايطی  در 
بكاهيم،  درآمدها  اين  به  از پشت گرمی  بايد  است، 
نه آن كه اين پشت گرمی را آن قدر افزايش دهيم 
كه حتی بيش از نفت موجود برای آن برنامه ريزی 
كنيم.از سويی، بايد تركيب مبادله پاياپای را تغيير 
دهيم، چرا كه درآمد های ناشی از صادرات نفت، ارز 
كاالهايی  فروش  از  ناشی  درآمدهای  بلكه  نيست، 
است كه چين يا هند در ازای نفت به ايران داده كه 

اين درآمدها به نوبه خود، توليد را از ميان می برد
تومانی   1126 ارز  تصويب  »تابناك«،  گزارش  به 
نفت در كنار  در كنار قيمت 85 دالری هر بشكه 
نفت  همه  كردن  خرج  برای  دولت  برنامه ريزی 
وارد  ايران  اقتصاد  بر  گسترده ای  موجود، خسارات  
تحريم  به  توجه  با  گزارش،  اين  بر  آورد.بنا  خواهد 
سال هاي گذشته در صنعت نفت ايران، به ويژه در 
ميادين  شدن  وارد  اضافه  به  سرمايه گذاري  حوزه 
اجرا نشدن  و  نيمه دوم عمر خود  ايران در  عظيم 
 4 از  نفت  توليد  برداشت،  ازدياد  برنامه هاي  كامل 
ميليون بشكه در روز، به نزديك 3.6 ميليون بشكه 
پيش بيني ها  نماند،  ناگفته  يافت؛  كاهش  روز  در 
در سال جاري،  نفت كشور  توليد  كه  است  حاكي 
روزانه 300 هزار بشكه و در سال 2013 نيز 200 

هزار بشكه در روز كاهش يابد.
البته يادآوری اين نكته مهم است كه مشكل طرف 
گره  تقاضا  طرف  مشكل  با  كه  هنگامی  عرضه، 
روند  به  نسبت  بيشتری  يقين  می تواند  می خورد، 
بدهد.  ايران  اقتصاد  برای  نفت  صادرات  كاهشی 
در اين باره بايد گفت، مشكل طرف تقاضا در بازار 
به  است،  ايران  نفت  برای  خريداران  كاهش  نفت، 
گونه ای كه اروپا واردات نفت ايران را در سال 2011 
آنچه  است.اما  داده  كاهش   2010 سال  به  نسبت 
گفته شد،  تنها برای زير سؤال بردن مصوبه معاونت 
برنامه ريزی دولت در اليحه بودجه 91 است.بر پايه 
از صادرات  برای درآمدهای دولت  بودجه  آنچه در 
نفت در نظر گرفته شده، امسال بايد روزانه، بالغ بر 
چهار ميليون و چهل هزار بشكه نفت توليدداشته 
دو  روزانه،  بايد  دولت  ميزان،  اين  از  كه  باشيم 

صادر  را  آن  بشكه  هزار  چهار  و  سيصد  و  ميليون 
كند؛ يعنی رقمی به ارزش 89 ميليارد دالر.

حال با توجه به اين كه روزانه يك ميليون و هفتصد 
بشكه نفت در درون كشور مصرف می شود، می توان 
توليد  تصور  با  دولت  كه  گرفت  نتيجه  گونه  اين 
روزانه چهار ميليون و چهل هزار بشكه نفت خام و 
صادرات دو ميليون و سيصد و چهل هزار بشكه آن، 
آرزوی درآمد 89 ميليارد دالر را در سر می پروراند.

شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با  توليد  ميزان  اين  اما 
كسری چشمگيری به بار می آورد، زيرا همان گونه 
كه گفته شد، پيش بينی كاهش روزانه 300 هزار 
بشكه نفت ايران در سال جديد، ميزان توليد روزانه 
بشكه  هزار  سيصد  و  ميليون   3 به  را  ايران  نفت 
محل  از  تنها   91 سال  بودجه  بنابراين،  می رساند؛ 
نزديك  روزانه  خام،  نفت  صادرات  از  ناشی  درآمد 
به هفتصد و چهل هزار بشكه  كسری دارد، كه با 
در نظر گرفتن بهای هر بشكه 85 دالر و بهای ارز 
تصويب شده در بودجه 91،  اين ميزان كسری در 
توليد نفت، ارزشی معادل 28 ميليارد دالر خواهد 
داشت.اكنون بحث بر سر اين است؛ در شرايطی كه 
توليد روزانه سه ميليون و سيصد هزار بشكه نفت، 
اين  از  اين كه  به  توجه  با  و  انتظار سال 91 است 
ميزان، روزانه يك ميليون و هفتصد هزار بشكه نفت 
در داخل مصرف می شود ، دولت تنها می تواند برای 
يك ميليون و ششصد هزار بشكه در روز برنامه ريزی 
كند، نه دو ميليون و سيصد و چهل هزار بشكه؛ به 
متصور  خود  برای  را  درآمدی  دولت  كه  معنا  اين 
روزانه چهار ميليون چهل  توليد  از  ناشی  شده كه 
هزار بشكه و صادرات دو ميليون و سيصد و چهل 

هزار از ميزان توليد شده در روز است.
بنابراين، از آن جا كه بين ميزان واقعی توان صادراتی 
ايران ـ كه روزانه يك ميليون و ششصد هزار بشكه 
شده،  متصور  خويش  برای  دولت  آنچه  با  ـ  است 
روز هست،  در  بشكه  هزار  و چهل  هفتصد  شكاف 
می توان اين ادعا را داشت كه تنها در همين بخش 
از درآمد های بودجه سال 91، كسری 28 ميليارد 
دالری هست. اگر هفتصد و چهل هزار بشكه در روز 
را در 365 و سپس در 85 و پس از آن در 1226 
محل  از  دولت  بودجه  كسری  ميزان  كنيم،  ضرب 
صادرات نفت را به دست خواهيم آورد كه اين عدد، 
نزديك به 28 ميليارد دالر خواهد بود.همچنين اگر 
دو ميليون و سيصد و چهل هزار بشكه در روز را 
اعداد 365 و 85 و 1226 ضرب كنيم، ميزان  در 
درآمدی را كه دولت از صادرات نفت برای بودجه 
91 در نظر گرفته است، به دست خواهيم آورد كه 
اين عدد، 89 ميليارد دالر است و همان گونه كه 
محقق  آن  دالر  ميليارد   28 به  نزديك  شد،  گفته 
نخواهد شد.نكته ديگری كه الزم است بدان اشاره 
شود، اين كه گويا دولت از دريافت نكردن ارز ناشی 
از صادرات نفت خبر ندارد!هم اكنون تحريم سبب 
شده كه ايران نتواند در ازای نفت، ارز دريافت كند و 
ناچار به مبادله پاياپای شده است. در اين مبادله نيز 
اين انتخاب با ايران نيست كه در ازای صادرات نفت 
چه كااليی را دريافت كند. افزايش قدرت چانه زنی 
كشورهای خريدار فعلی ايران كه عمده آن چين و 
هند است ـ آن هم به علت استثنا كردن اوباما از 
ـ  ايران  از  نفت  واردات  برای  كشور  دو  اين  خريد 

افزايش قيمت نفت،  با وجود  سبب شده است كه 
خريداری  آنها  توسط  پايينی  بهای  با  ايران  نفت 
كه  كاالهايی  كردن،  خريد  ارزان  ازای  در  و  شده 
بخواهند به ايران بدهند.اين گزارش در ادامه آورده 
از خريد  را  هند  و  اوباما، چين  كه چرا  اين  است، 
می دهد؛  نشان  را  علت  دو  نكرده،  منع  ايران  نفت 
ايران  كه  است  آن  دنبال  به  اوباما  كه  اين  نخست 
كه  چرا  كند،  نابود  نفتی اش  صادرات  و  نفت  با  را 
صادرات نفت يعنی واردات كاال. دوم آن كه اوباما 
به دنبال افزايش ندادن بهای نفت است و اين كار را 

با كاهش ندادن عرضه جهانی نفت دنبال می كند.
خود  هدف  آمريكا  كه  شرايطی  در  ترتيب،  هر  به 
قرار  نفت  از طريق صادرات  ايران  توليد  نابودی  را 
داده است، نبايد در بودجه به اين درآمد ها چنگ 
بزنيم. درآمد های ناشی از صادرات نفت، ارز نيست، 
بلكه درآمدهای ناشی از فروش كاالهايی است كه 
چين يا هند در ازای نفت به ايران داده و همين به 
نوبه خود توليد را از بين می برد.برای همين، كاهش 
كسری بودجه دولت، يك بعد قضيه در بودجه سال 
91 است. بعد مهمتر اين كه 89 ميليارد درآمد به 
از  درآمدزايی  يعنی  نفت،  صادرات  از  آمده  دست 

طريق مبادله تهاتری ايران با چين و هند.
اكنون بايد پرسيد كه راهكار چيست؟

بسياری با اين باور كه چاره ای برای مبادله پاياپای 
را سرزنش  نمی توان دولت  نمانده، می گويند  باقی 
محترم  دولت  سرزنش  دنبال  به  كسی  البته  كرد؛ 
اقتصاد و  ارتقاي  به دنبال  نيست، چرا كه همه ما 

بهبود وضعيت رفاه جامعه خويش هستيم.
تحريم  ابزار  كه  شرايطی  در  است؛  اين  سخن  اما 
درآمد ها  اين  به  اتكا  از  بايد  است،  نفت  صادرات 
قدر  آن  را  پشت گرمی  اين  كه  اين  نه  بكاهيم، 
از نفت موجود برای  افزايش دهيم كه حتی بيش 

آن برنامه ريزی كنيم.
تغيير  را  پاياپای  مبادله  جهت  بايد  سويی،  از 
پاياپای  مبادله  در  ناچار  كه  است  درست  دهيم. 
لوكس  كاالهای  ندهيم  اجازه  ولی  گرفته ايم،  قرار 
آن  داخلی  توليد  مشابه  كه  كاالهايی  و  وارداتی 
هست، به ازای نفت به ايران آيد؛ پس بايد هر چه 
زودتر مجوز واردات كاالهای لوكس را از ميان برد و 
دولت را از واردات كاالهای نهايی به سمت واردات 
دولت  كه  است   كرد.درست  هدايت  اوليه  مواد 
نمی تواند در ازای دريافت مواد اوليه، سودی بابت 
دولت  سود  ولی  آورد،  دست  به  آن  فروشی  گران 
كاهش  داخلی،  توليدكنندگان  بردن  سود  در  بايد 
قيمت ها و افزايش رفاه جامعه ديده شود؛ اين گام 
نخست برای بهبود اقتصاد ايران است.گامی بعدی 
آن كه دولت با حمايت از توليد داخلی به اين سمت 
به  توليد  وابستگی  زودتر،  هر چه  كه  كند  حركت 
مواد اوليه و دانش و تكنولوژی را رها كند؛ اين ها 
شدنی است و ما می توانيم، ولی متأسفانه، اين اراده 
كه  ای  گونه  به  نمی شود،  ديده  دولت  در  عزم  و 
امروز ديديم، رئيس انجمن داروسازان از قميت های 
گزاف وارداتی كه در انحصار دولت است، خبر داد؛ 
حتی  دولت  كه  است  آن  دهنده  نشان  خبر  اين 

درآمدزايی خود را بر جان مردم ترجيح می دهد.
هم  آن  و  راستا  يك  در  عزم ها  و  اراده   اميدواريم، 

خدمت به مردم و هم ميهنمان باشد!

نگرانی تان قبول؛ ولی این پیشنهاد خطرناک است!

پس از افزايش التهاباتی كه بر بازار ارز وارد شد، نگرانی رييس سازمان 
بازرسی كل كشور از افزايش يكباره نرخ ارز، جای خوشحالی دارد، ولی 
اين نگرانی با راهكار پيشنهاد شده، دوچندان می شود، چرا كه بر علت 

افزايش نرخ ارز خواهد افزود.
بانك  است  بهتر  كه  اين  بيان  با  كشور  كل  بازرسی  سازمان  رييس 
مركزی از شوك درمانی بپرهيزد، بانك مركزی را به افزايش هر ساله 
نرخ ارز به ميزان شكاف ميان تورم داخلی و خارجی تشويق كرده است. 
اين توصيه برای اين بوده تا با افزايش تدريجی نرخ ارز به ميزان شكاف 

بين تورم داخلی و خارجی، افزايش يكباره نرخ ارز نداشته باشيم.
به گزارش »تابناك« نكته مهم اينجاست، با توجه به آن كه ايران در رتبه سوم تورم جهانی بوده و تورم جهانی به 
طور متوسط 3 درصد است، افزايش نرخ ارز به ميزان شكاف بين تورم داخلی با تورم خارجی، شوك عميقی را بر بدنه 
اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد؛ بنابراين، اگر سازمان بازرسی، متوجه اثرات زيانبار شوك درمانی )شوك ويرانی( 
شده، نبايد از چنين كاری سخن به ميان آورد.البته نكته مهم اين است كه افزايش نرخ ارز متناسب با شكاف موجود، 

شكاف را افزايش داده و اقتصاد ايران را وارد يك دور باطل می كند.
در اينجا سخن از آن است كه اگر نخواهيم تئوری های اقتصادی را با توجه به شرايط موجود اقتصاد ايران ارزيابی 

كنيم، كاری كرده ايم كه دقيقا ضد آنچه می خواستيم، شده و هزينه های فراوانی را در جامعه درست خواهيم كرد.
در اين باره بنا بر تئوری گفته شده، كشوری كه كيفيت توليدش باال بوده و قيمت  گذار است ـ نه قيمت پذير ـ در 
صورت گران بودن كاالی خود، می تواند ارزش پول خويش را كاهش دهد، چرا كه می داند اين كاهش ارزش پول، 
سبب خواهد شد، كاالی گران داخلی برای كشور خارجی ارزان تمام شده و همان ميزان درآمدی را كه قرار بود بگيرد، 

دريافت كرده و بازار فروش جهانی خويش را نيز از دست نمی دهد.
هم اكنون اين پرسش مطرح است، آيا در اقتصاد ايران، كيفيت كاالهای داخلی به اندازه  ای هست كه بتوانيم با بی ارزش 

كردن پول، صادرات بيشتری داشته باشيم؟
اگر نيست، آيا بايد نخست پول را بی ارزش كنيم يا آنكه كه در آغاز، در باال بردن كيفيت و بومی كردن تكنولوژی 

وارداتی گام برداريم؟
* افزايش نرخ ارز، توليد داخلی را ضربه پذير خواهد کرد

نكته دوم آن است كه 80 درصد صادرات ايران، نفت است و نفت به بهای جهانی بستگی دارد؛ بنابراين، عمال افزايش 
بی ارزش كردن پول داخلی، تنها برای 20 درصد كاالی صادراتی باقی مانده موضوعيت پيدا می كند كه آن هم گفته 

شد، گام نخست باال بردن كيفيت در آنهاست.
نكته ديگر بايد گفت، از آنجا كه توليد داخلی به شدت به ارز وابسته است، افزايش نرخ ارز به شدت توليد داخلی را 
ضربه پذير خواهد كرد. همچنين از آنجا كه 85 درصد واردات در ايران از جنس كاالهای سرمايه ای و واسطه ای است، 
افزايش نرخ ارز به شدت بر تورم داخلی خواهد افزود و نتيجه آن می شود كه با هدف كاهش شكاف تورم داخلی و 
خارجی، آن را افزايش خواهيم داد؛ بنابراين، با افزايش نرخ ارز، نه تنها صادرات افزايش نمی يابد، بلكه توليد داخلی در 

معرض نابودی قرار می گيرد و از اين ناحيه، توليد كنندگان و مصرف كنندگان، بسيار متضرر خواهند شد.
* خوشحالی دالالن از افزايش نرخ ارز

البته هستند كسانی كه از افزايش نرخ ارز به شدت خوشحال می شوند؛ مالكين ارز و تغذيه كنندگان از شرايط ركود 
تورمی، وارد كنندگان، قاچاقچيان و دالالن.اصوال شكاف بين تورم داخلی و خارجی از آن جهت بيان می شود كه قدرت 
صادرات ايران را كاهش داده، نه آن كه عامل افزايش يكباره نرخ ارز باشد. ما نشان داديم كه افزايش نرخ ارز به ميزان 
شكاف ذكر شده، نه تنها صادرات را تقويت نمی كند، بلكه توليد را با تهديد جدی رو به رو می كند؛ چيزی كه امروز با 

توجه به ضربه ای كه اقتصاد ايران از افزايش نرخ ارز ديده، بسيار روشن و آشكار است.
* مهمترين علت افزايش نرخ ارز در ايران

نكته ای كه سازمان بازرسی از آن ابزار نگرانی كرده، افزايش دوباره نرخ ارز است. اگر سازمان بازرسی، علت افزايش نرخ 
ارز در ايران را بداند، شايد بهتر بتواند به اقتصاد ايران كمك كند.

همان گونه كه گفته شد، افزايش نرخ ارز در اقتصاد ايران، ناشی از سفته بازی در ارز است و اين گونه نبوده كه شكاف 
تورم داخلی و خارجی را علت افزايش نرخ ارز بدانيم و بخواهيم با كاهش آن، جلوی افزايش دوباره نرخ ارز را بگيريم.

حال چه می شود كه سفته بازی در يك جامعه شكل می گيرد؟ پاسخ به اين پرسش كمك می كند تا به بهترين روش 
به جلوگيری از افزايش بيشتر نرخ ارز برسيم.بنا بر اين گزارش، سفته بازی، فعاليتی است كه در راستای توليد ثروت 
در جامعه انجام می گيرد. هنگامی كه راه دستيابی به ثروت های مثبت )درآمدهای ناشی از توليد( سخت و بسته و 
پرهزينه شود، ثروت های منفی يا درغين ـ يا هر آنچه دوست داريد بناميد ـ جای آن را خواهد گرفت. اين طبيعی ترين 

رفتاری است كه در نتيجه كاهش ثروت های واقعی يا مثبت در يك اقتصاد، شكل می گيرد.
* راهکارهايی برای کاهش نرخ ارز

قفل ها،  اين  از  يكی  است.  ثروت های حقيقی  راه  سر  بر  موجود  قفل های  گشودن  ارز،  نرخ  كاهش  راهكار  بنابراين، 
نرسيدن ارز دولتی به توليد كنندگان داخلی است، قفل ديگر واردات بی رويه محصوالت كشاورزی، دامی و صنعتی و 

قفل ديگر، افزايش هزينه های توليد كننده و حمايت نكردن دولت است.
و  را سخت  واقعی  ثروت های  راه خلق  توليدكنندگان همراه است،  با تشديد هزينه های  آنجا كه  از  ارز  نرخ  افزايش 
ارز، شاهد  يافته و بر خالف تصور كاهش دوباره نرخ  افزايش  بازی  نتيجه آن می شود كه سفته  سخت تر می كند و 

افزايش لجام گسيخته نرخ ارز باشيم.

حکايت ميرزا زرافه و اقتصاد ايران
در دوره قاجار كه هنوز ايران به درآمد نفت دسترسی پيدا نكرده بود، دولت 

مجبور بود مقررات سفت و سختی برای كنترل مخارج دولتی وضع كند.
كشاورزی،  توليد  بر  ماليات  محل  از  عمدتا  دوره  اين  در  دولت  ناچيز  درآمد 
دامداری ها و مشاغل آزاد تامين می شد. عالوه بر آن درآمد مربوط به امالك 
كاهش  و  شاه  به  اهدايی  پيشكش های  اجاره،  درآمد  گمركی،  درآمد  شاهی، 
ارزش پول ملی راه های ديگر كسب درآمد دولت در دوره قاجار بود. يكی از 
اشكال درآمد مالياتی در اين دوره، دريافتی هايی بود كه تحت عنوان مصادره 
عمومی ناميده می شد. مصادره عمومی در واقع نوعی ماليات اضطراری بود كه 
با نظر دولت و خارج از انتظار وضع می شد و از هر كس، هر مقدار كه صالح 
می دانستند وصول می شد.در آن دوره وقتی درآمد دولت محدود بود طبيعی 
بود كه هزينه ها هم با سختگيری همراه باشد. به طور مثال وقتی شخصی در 
موافقت  او  استخدام  با  شاه شخصا  بايستی  اوال  می شد  استخدام  قاجار  دربار 
می كرد. از طرف ديگر حقوق مستخدم وقتی برقرار می شد كه يكی از كارمندان 
برقراری حقوق  امكان  از محل حقوق فرد فوت شده،  تا  قبلی دربار فوت كند 
فرد تازه استخدام شده فراهم شود. در همين رابطه طبق مقررات دولت، وقتی 

كارمندی فوت می كرد، يك سوم حقوق كارمند، به بازماندگان او می رسيد.
درصورتی كه فوت شده، بازمانده ای نداشت )اصطالحاگفته می شد بالعقب( در 
اين صورت پرداختی بعد از فوت به طور كامل قطع می شد. در ميان كاركنان 
وجود  گلپايگانی  محمد  ميرزا  به نام  شخصی  شاه  ناصرالدين  دربار  عالی رتبه 
بر  مبنی  شاه  دستخط  گرفتن  از  فراوانی  مدت  گذشت  به رغم  كه  داشت 
استخدام، هنوز منابع اعتباری الزم برای پرداخت حقوق او تامين نشده بود. 
ميرزا محمد كه كاسه صبرش لبريز شده بود دائما آرزو می كرد راهی پيدا كند 
تا مشكلش حل شود تا اينكه روزی شنيد زرافه شاه مرده است! ميرزا محمد 
كه قلم خوبی هم داشت بالفاصله تصميم گرفت نامه ای به شاه بنويسد و مشكل 

برقرار نشدن حقوق خود را مطرح كند.
ميرزا محمد در عريضه ای كه به شاه نوشت، اين مطالب را طرح كرد: هر چه 
صبر كردم به مرده بالعقبی برسم، قسمت نشد. حال كه زرافه شاه مرده، خوب 
است از محل جيره زرافه متوفی، حقوق مرا برقرار نماييد. در پايان نامه نيز يك 
شوخی با شاه می كند و می گويد: بالعقب ما همين زرافه است! شاه قاجار بعد 
از خواندن نامه به نخست وزير دستور می دهد از محل جيره زرافه، حقوق ميرزا 
محمد برقرار شود. همچنين به نخست وزير می گويد من بعد كسی حق ندارد 
با او شوخی كند! بعد از اين واقعه، ميرزا محمد كه اتفاقا قد بلندی نيز داشت 

به عنوان ميرزا محمد زرافه معروف شد.
حكايت ميرزا محمد زرافه واقعيت اقتصاد ايران در آن سال ها را نشان می دهد؛ 
دوره ای كه به دليل محدوديت های درآمدی، دولت حتی امكان پرداخت حقوق 
يك كارمند جديد آن هم بعد از گرفتن دستور شاه را نيز به راحتی نداشت. اما 

در سال های اخير كه درآمد نفتی بخش اعظم بودجه دولت را تشكيل می دهد، 
ديگر آن سختگيری های هزينه ای مثل گذشته اعمال نمی شود. دولت می تواند 
به راحتی برای افزايش مخارج خود تصميم بگيرد، بدون اينكه محل منابع آن 
روشن باشد. نگاهی به مخارج جاری دولت طی سال های اخير نشان می دهد 

كه سرعت افزايش هزينه ها چقدر باالست.
ای كاش به رغم اين افزايش های چشمگير، حداقل بودجه دولت متوازن بود و 
كسری بودجه ای وجود نداشت. كسری بودجه وقتی ايجاد می شود كه مخارج 
دولت بيشتر از درآمدهای دولت است. در چنين شرايطی دولت ممكن است 
به طور  بكاهد.  از مخارج خود  اينكه مجبور شود  يا  و  بدهی مواجه شود  با  يا 
بيشتر  را  خود  مصوب  عمرانی  بودجه  نتوانست  دولت   1390 سال  در  مثال، 
قرارداد  طرف  پيمانكاران  از  بسياری  كند.همچنين  پرداخت  درصد   60 از 
دستگاه هايی چون وزارت نيرو و راه و شهرسازی نيز نتوانستند مطالبات خود از 
اين دستگاه ها را دريافت كنند و لذا هم اكنون دولت به اينها بدهكار است. عالوه 
بر موارد فوق، افزايش بدهی دولت به سيستم بانكی، بانك مركزی و يا سازمان 
تامين اجتماعی نيز همواره در سال های اخير يك بحث جدی در اقتصاد ايران 
محسوب می شده است. در اليحه بودجه سال 1391 پيشنهاد شده دولت برای 
حل مشكل كسری بودجه حدود 470 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر 
كند.از طرف ديگر دولت عنوان كرده است در سال 1391 بيش از 300 هزار 
را به دليل در اختيار  از بدهی خود به ديگر سازمان های دولتی  ميليارد ريال 
نداشتن منابع مالی كافی نمی تواند نقدا پرداخت كند و لذا تمايل دارد از سهام 
شركت های دولتی برای اين منظور استفاده كند. از طرف ديگر درصورت شروع 
فاز دوم قانون هدفمندی يارانه ها، پيش بينی می شود موج جديدی از كسری 
بودجه متوجه دولت شود. همچنين با احتساب تعهدات سفرهای استانی، به نظر 
می رسد دولت منابع سال های سال بعد خود را نيز پيشخور كرده است. به نظر 
می رسد تا دير نشده برای رعايت انضباط مالی توسط دولت بايستی فكری شود.

در اوايل دهه 1370 در يكی از سال ها درآمد ارزی كشور از 18 ميليارد دالر 
نتوانست فراتر برود ولی ميزان تعهدات سر رسيد شده ارزی كشور به حدود 
34 ميليارد دالر رسيد. با بروز اين پديده كه به عنوان بحران بدهی های خارجی 
ايران معروف شد، همه سؤال می كردند چرا سيستم هشداردهنده ای در كشور 
وجود نداشته تا قبل از رسيدن به مرحله بحران از وقوع آن پيشگيری كند؟! 
به نظر می رسد وقت آن رسيده كه برای كنترل هزينه های دولت و جلوگيری 
از ايجاد بدهی های دولتی بايستی نظام كارآمدی طراحی و از بروز بحران در 
آينده جلوگيری شود. در شرايط كنونی حتی اطالع دقيقی از ميزان بدهی های 

دولت وجود ندارد.
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آشنایی با شهر زیر زمینی نوش آباد در استان اصفهان
گردشگری

اصفهان  استان  در  كاشان  كيلومتری شمال  در 8  آباد  نوش  زيرزمينی  شهر 
قرار دارد

راهروها  كه  دست كن  زيرزمينی  شهر  يك  است.  »اويی«  محلی اش  اسم 
شهرهای  فردترين  به  منحصر  از  يكی  شهر  اين  دارد.  متعددی  اتاق های  و 

زيرزمينی جهان است كه پيشينه اش به دوران پيش از اسالم باز می گردد.
اين شهر زير زمينی كه به صورت اتفاقی طی ساخت و ساز يكی از خانه های 
و  جنگ ها  در  شهر  ساكنان  حفاظت  منظور  به  شد،  كشف  نوش آباد  شهر 

غارت های محلی به ويژه به هنگام حمله ی مغول استفاده می شده.
اين شهر در 3 طبقه در زير زمين با عمق بين 4 تا 18 متر ساخته شده و 

در ابعاد هزاران متر مربع در زير بافت كنونی شهر نوش آباد گسترده است.
راه های ورودی به اين پناهگاه در محل های پر رفت و آمد شهر مانند بازار، 
مردم  بروز خطری  در صورت  تا  داشته  قرار  ها  خانه  بعضا  و  مساجد  قنات، 

بتوانند به سرعت از گزند نيروی مهاجم در امان بمانند.
آن  از  عبور  از  ای پس  هنرمندانه  به صورت  نظرگرفته شده  در  ورودی های 

پوشيده می شدند به گونه ای كه هيچ اثری از آنها به چشم نخورد.
هر كدام از اين طبقه ها به وسيله چاه های عمودی به هم ارتباط دارند. برای 
ساخت اين شهر زيرزمينی هيچ گونه مصالحی به كار نرفته است و به نظر 

می رسد تا اواخر دوره قاجار هم مورد استفاده قرار می گرفته.
فضای داخلی عالوه بر اتاق های تو در تويی كه به وسيله ی راهروهای خاص 
به يكديگر متصل می شوند، شامل دست شويی ها، محل هايی برای قراردادن 
چراغ به منظور تامين روشنايی و همچنين ساختارهايی برای به دام انداختن 

دشمن در صورت ورود به اين پناهگاه است.
سفال هايی مربوط به قرن هفتم هجری قمری از نوش آباد به دست آمده ولی 
احتماالً قدمت آن به قبل از اسالم برمی گردد. اين شهر زيرزمينی محلی برای 

اختفا از دست دشمنان و ادامه زندگی در زمان محاصره بوده است.
به  معروفی  راهزن  ترس  از  قاجار  زمان  در  نوش آباد  مردم  چنانكه می گويند 
نام »نايب حسين« به آن پناه می بردند. همچنين در زمان حمله مغول مورد 
استفاده قرار گرفته و شايد در زمان ساسانيان محل مخفی شدن اقليت های 

مذهبی بوده است.
در نزديكی اين داالن های تودرتوی زيرزمينی يك قلعه روی زمين قرار گرفته 
كه به قلعه »سيزان« معروف است و به احتمال زياد از درون اين قلعه راهی 

به شهر زيرزمينی وجود دارد.

آشنايی با کوشک سرهنگ آباد ، اصفهان
كوشك يا كاخ و يا شكارگاه سرهنگ آباد در روستايی به همين 
شرق  كيلومتری   76 در  زوار،  سفالی  دهستان  توابع  از  نام 

اردستان از شهرستان های استان اصفهان قرار دارد
موقعيت جغرافيائی ويژه روستای سرهنگ آباد، در دامنه كوه های 
دهستان كچو و طراوت و سبزی آن باعث شده است كه از ديرباز 
مورد  اردستان  شهرستان  در  نشين  ييالق  منطقه ای  عنوان  به 
توجه قرار گيرد. همين امر باعث شده كه در سال های قبل اين 
روستا از روستاهای پر جمعيت و حاصلخيز شهرستان اردستان 

باشد.
كوشك سرهنگ آباد توسط سهام السلطنه عرب عامری در حدود 
برای  قاجار  شاه  ناصرالدين  دوره  با  مصادف  قمری  سال 1299 

پذيرايی از شاهزاده های قاجاری ساخته شده است.
اين كاخ كه شباهت زيادی به چهل ستون اصفهان و باغ عفيف 
آباد شيراز دارد، مجموعه كاملی از يك بنای شاهانه است و برای 
استفاده می شده  بودن منطقه  به دليل كوهستانی  نيز  شكارگاه 

است.
كوير  تاريخی  كاخ  زيباترين  آباد،  عمارت چهل ستون سرهنگ 
باقی مانده از دوران قاجار است و هدف از ساخت آن كه مشتمل 
بوده  تفرجگاهی  جنبه  بيشتر  است،  شكارگاه  و  كوشك  يك  بر 

است.
اين كاخ دارای سقف های چوبی و تزئينات سنگی شبيه به آنچه 
در عالی قاپو و چهل ستون مشاهده می شود، است و به رغم اين كه 
به عنوان كوشك و شكارگاه به فرمان سهام السلطنه بنا شده، ولی 

هيچگاه مورد استفاده او قرار نگرفت.
گچبری های اين كاخ در نوع خود بی نظير است. آيينه كاری های 
مجموعه و نقاشی های موجود و نقش چوب ها از منبت و معرق تا 
تراش سنگ های كاخ به صورت عالی در بنا استفاده شده است. 
همچنين اين كاخ دارای 20ستون سنگی است و 3 ايوان جنوبی، 
شرقی و غربی اين بنای با شكوه با نمای سنگی زيبا به ترتيب 

مشرف به رودخانه و چمنزار و كوهستان است.
فلزی  دارای روكش  تيرك های چوبی كه  از  استفاده  با  سقف ها 
روی  نيز  ماندگاری  بسيار  و حجاری های  شده  پوشانده  هستند 

سنگ های مرمر اين مجموعه به يادگار مانده است.
شاه نشين مجموعه تاريخی سرهنگ آباد در 3 طبقه احداث شده 
فلزی  پوشش  با  بزرگ  استخر  يك  نيز  آن  جنوبی  ايوان  در  و 
پوشش  دارای  شاه نشين  و  كاخ  سقف  تنها  است.  شده  احداث 
فلزی است و ديگر بخش های عمارت از خشت ساخته شده كه 
ديگر  به  نسبت  كاخ  مجموعه  نيز  فلزی  پوشش  همين  به دليل 

بخش ها سالم مانده است.
عمارت سرهنگ آباد دارای 2 بادگير قرينه است كه يكی از آنها 
قاعده  است.  مانده  سالم  ديگری  و  شده  تخريب  كامل  به طور 
ارتفاع  بادگير موجود در عمارت تاريخی سرهنگ آباد 2 متر و 

آن به 10 متر می رسد. معماری بادگيرها به گونه ای است كه در 
8 ضلعی  يك  به  تبديل  بادگير  دايره ای  متری، شكل   7 ارتفاع 

شده و از همانجا بادگير به 2طبقه تقسيم می شود.
عمارت تاريخی سرهنگ آباد اردستان در مساحتی حدود 600 
مترمربع احداث شده و كوشك اصلی آن 3 طبقه و 1500 متر 
زيربنا دارد. اين مجموعه 3 بخش ديگر نيز دارد كه در منتهی اليه 
شرقی مجموعه واقع شده و مشتمل بر حمام و سكونتگاه خدمه 
و اصطبل است. در منتهی اليه غربی نيز بادگيرخانه و شاه نشين 
قرار دارد. اين مجموعه همچنين دارای جريان آب است كه از 

كنار آن عبور می كند.
اين كاخ شامل تاالر كاخ با تركيبی از سازه های خشتی، آجری 
و چوبی و تزيينات نقاشی، آيينه كاری و نقاشی پشت شيشه و 

قراول خانه، حمام، برج های ديده بانی، اصطبل، آسياب است.
آبياری  و  آسياب  و چرخش  شرب  برای  آباد،  سرهنگ  كاخ  در 
درختان، از آب قنات سرهنگ آباد استفاده می شده است كه از 
وسط باغ عبور كرده و به اطراف چهلستون صفا می بخشيد و در 
حوض ها )وسط حياط خلوت و حوض ايوان عمارت چهلستون( 
باغ  فضاهای  دهنده  شكل  اصلی  محور  و  است  می گرفته  جای 

بوده است.
گياهان هم به دو صورت انتزاعی و واقعی زينت بخش اين باغ 
بوده اند بيشتر تزئينات در اين باغ الهام گرفته از گياهان است، 
است  مانده  باقی  باغ  اين  در  از پوشش گياهی  امروزه  آنچه كه 
شامل درختان قطور و كهن چنار ـ كه عمدتاً در دو طرف محور 
آب )جوی و استخر( و دو رديف مشخص قرار دارند ـ چندين 
سرو ... است. باغچه بندی هائی كه در گذشته عمدتاً نظم پوشش 

گياهی را در اين مجموعه تعريف می كرده اند.
معماری اين مجموعه تلفيقی از معماری دوره قاجاريه و سبك 
دوره صفوی است به طور مثال ايوان عمارت اصلی با ستون های 
چوبی شبيه ايوان چهلستون ساخته شده و يا از قوس های نيم 
دايره ای شكل و تزئينات رايج در دوره قاجار استفاده شده است و 
تنوع فضای خاص دوره قاجاريه با قدرت هر چه تمام تر جلوه گری 
نمونه های موفق معماری دوره  از  نوع خود يكی  و در  می كند 

قاجاريه است.
كاخ سرهنگ آباد در گذشته دارای دو فضای باز اصلی بوده كه 
به فرم حياط  آنها  از  باقی مانده كه يكی  آنها  از  بقايائی  امروزه 
حمام  اندرونی،  اتاق های  اصلی،  ورودی  و  است  بوده  مركزی 
مجموعه و اصطبل و يكی از وجوه عمارت چهلستون در اطراف 
قرار  باغچه  دو  و  آن يك حوض  و در وسط  اند  داشته  قرار  آن 
داشته است، دومين فضای باز، باغ مجموعه بوده است كه در دو 
طرف آن، عمارت بادگير و چهلستون قرار داشته اند. در طراحی 
اين مجموعه سعی شده بود كه بهترين چشم اندازها به كوه های 

اطراف و فضاهای سبز وجود داشته باشد.


