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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه

پنجم بهمن 1357
دولت بختیار، سه روز فرودگاه های 

کشور را  بست

معاون عمرانی شهرداری اصفهان:
تقاطع غیرهمسطح عسگریه در دهه 

فجر به بهره برداری می رسد
معاون عمرانی شهرداری اصفهان 
از بهره برداری تقاطع غیرهمس��طح 
عس��گریه به عنوان چهارمین طرح 
عظیم شهری در سال جاری در دهه 
فجر به مناس��بت س��الگرد پیروزی 

انقالب اسالمی ایران خبر داد . . .
شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4

64 پروژه آبرسانی در روستاهای
 چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است

مع��اون مهندس��ی و توس��عه 
ش��رکت آب و فاضالب روستایی 
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از 
فعال بودن 64 پ��روژه اجرایی در 
شهرستانهای هفتگانه این استان با 
اعتباری بالغ بر 75 میلیارد و 466 

میلیون ریال خبر داد . . .
شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4

استیل آذین باخت تا 650 میلیون در 
جیب هدایتی بماند

با شکس��ت استیل آذین مقابل 
اس��تقالل، حس��ین هدایت��ی نیز 
توانس��ت س��ود کند هر چند که 
قطعاً او ترجیح می داد تیمش در 
ای��ن دیدار به پیروزی برس��د. به 
گزارش خبرگزاری فوتبال ایران، 

در حالی که تیم اس��تقالل با پیروزی مقابل اس��تیل آذین به سه امتیاز 
ارزشمند دست یافت . . .

ورزشی  / ادامه در  صفحه 7

معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

کشور: 
تعدیل ارگ جهان نما برای 
تبعیت از کنوانسیون های 

بین المللی است
مع��اون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی س��ازمان 
می��راث فرهنگی و گردش��گری کش��ور تأکید کرد: 
تخریب طبقه فوقانی ارگ جهان نما فقط به دلیل تبعیت 
از کنوانسیون های بین المللی و حفظ تعامل با عرصه 

جهانی است . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

احداث بزرگترین کارخانه 
چادر مشکی کشور در 
چهارمحال و بختیاری

 مهندس رجبعلی صادقی گفت: این کارخانه در 
قالب ش��رکت نساجی حجاب شهرکرد با تولید 10 
میلیون متر پارچه چادر مشکی در سال و اشتغالزایی 

200 نفر آغاز به کار خواهد کرد . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

»هنر هفتم« آستانه زندگی
سینما که آمد، پدیده ذهن خالق آدمی در عرصه 
هن��ر لقب گرفت و صنعتی ب��ود تأثیرگذار که »هنر 
هفتم« خواندنش. س��ینما به عنوان یکی از هنرهای 
مدرن، به عنوان یک هنر وارداتی در س��ال های دهه 
30 میالدی پا به ایران گذاش��ت و در 80 سال اخیر 
فراز و نشیب های فراوانی به همراه داشت. سینمای 
ای��ران در ابتدا کار خود را با س��طحی نگری و فیلم 

فارسی آغاز کرد و . . .

 فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   

رئیس س��ازمان کار و امور اجتماعی اس��تان اصفهان 
گف��ت: ط��رح بنگاه های اقتص��ادی زودبازده در اس��تان
97 درص��د موفق آمی��ز بوده و فقط س��ه درصد انحراف 
داش��ته اس��ت. »مرتضی ماندنی« در گفتگو با ایرنا افزود: 
ارزیابی این طرح توس��ط بخش خصوصی و با همکاری 
مرکز آم��ار ایران و اداره کل آمار و اطالعات اس��تانداری 

صورت گرفت.
وی گفت:  این ارزیابی بدان معنا اس��ت که 97 درصد 

از طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده در اس��تان اصفهان 
محقق شده است.

ماندنی تصریح کرد:  استان اصفهان در اجرای موفقیت 
آمی��ز ط��رح،  در جایگاه خوب��ی ق��رار دارد و طبق اعالم 
شاخص ها اس��تان اصفهان،  رتبه برتر کشوری را در این 

زمینه کسب کرده است.
وی گفت:  در اجرای این طرح از س��ال 85 تا 87  بالغ 
بر یک صد هزار شغل به صورت مستقیم در استان اصفهان 

ایجاد شده است.
ماندن��ی تصریح ک��رد: با اج��رای ط��رح بنگاه های 
اقتصادی زودبازده در اصفهان، جهش��ی در توسعه اشتغال 

استان فراهم شد.
درس��فر اول هیأت دولت در خرداد ماه 86 به اس��تان 
اصفهان،  س��ه هزار میلیارد تومان ب��رای اجرای طرحهای 
بنگاه های اقتصادی زودبازده و توس��عه اش��تغال اس��تان 

مصوب شده بود.

طرح بنگاه هاي اقتصادي زودبازده در 
اصفهان 97 درصد موفقيت آميز بود

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی با مبالغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان
ــه آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال،  تاریخ و محلهای فروش اس�ناد مناقص�ه: 88/11/6 لغایت 88/11/17 ب

شرکت برق منطقه ای اصفهان، امور تدارکات و قراردادها، تلفن: 6269948 – 0311

ــناد مبلغ 200/000 ریال واریز شده به حساب جاری سیبا بشماره  مبلغ خرید اس�ناد مناقصه: جهت هر جلد از اس
2175090217007 بانک ملی بنام شرکت برق منطقه ای اصفهان

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 88/12/3 به آدرس اصفهان، 
خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 88/12/3 سالن کمیسیون مناقصات 
ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه:
1 – به پیشنهادهایی که فاقد امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2 – سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی زیر مشاهده کنید.

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

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه موضوع مناقصهمناقصه

)ریال(

880/1017
خرید 10543 میلیون کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی از نیروگاه شهید 

18/350/000/000منتظری برای سال 1389

880/1018
خرید 5556/4 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی از نیروگاه اصفهان 

16/250/000/000و هسا برای سال 1389

880/1019
پروژه های سرمایه گذاری و بهینه سازی نیروگاه شهید محمد منتظری در 

524/000/000سال 1389

880/1020
پروژه های سرمایه گذاری و بهینه سازی نیروگاه اصفهان و هسا سال 

13892/189/000/000

            آگهی مناقصات عمومی )نوبت اول(
شماره 880/1017 و 880/1018 و 880/1019 و 880/1020

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

         آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول( 
                      شماره 88/33

موضوع مناقصه: اجرای خط تغذیه فوالدی جهت گازرسانی به 
منطقه نمونه گردشگری چغاخور 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان به 
آدرس WWW.nigc-chbgas.ir مراجعه فرمایید.

 ضمناً هزینه درج آگهی به عهده شرکت برنده مناقصه عمومی می باشد 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

م الف: 15283

موضوع: اجرای عمليات نصب و اصالح انشعابات 
آب و فاضالب منطقه خمينی شهر و آبرسانی از خيابان کهندژ 

تا آتشگاه شهر اصفهان
مناقصات )شماره 236 و 235 – 4 – 88( 

موضوع: واگذاری پروژه ذیل با فهرست بهای سال 1387 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت 

مهلت دریافت اسناد: 88/11/5 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 88/11/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت8:30 صبح سه شنبه 88/11/18

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

نوع محل اجراردیف
برآورد)ریال(تضمین)ریال(بودجه

عملیات نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب 1
89/200/0002/239/631/620جاریخمینی شهر 

10/400/0001/280/319/306عمرانیآبرسانی خیابان کهندژ تا آتشگاه شهر اصفهان2

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

امام جمعه موقت تهران:
اظهارنظر دو پهلوی خواص، آتش فتنه را 
شعله ور تر می کند

رئیس جمهور اسالمی ایران
اولین بودجه منطبق با برنامه پنجم را به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد



سراسری
چه خبر از پایتختایران

مسکن مهر به کمک 
بی سرپناهان استان 

تهران آمد
این روزها ساخت نخستین واحدهای مسکونی 
مهر استان تهران با کمک شرکت های تعاونی آغاز 
ش��ده و می رود تا در آینده نزدیک بی س��رپناهان 
شاهد به بار نشستن طرح مسکن مهر در این استان 
پرجمعیت باش��ند. اگرچه طرح مسکن مهر استان 
تهران کمی دیرتر از س��ایر مناطق کش��ور اجرایی 
ش��د اما عزم مسئوالن برای تحقق این طرح بزرگ 
ب��ا کمک بخش تعاونی و خصوصی نوید آینده ای 
خوب برای برون رفت از بن بس��ت مشکل مسکن 
نیازمندان در استان تهران را می دهد. طبق برنامه ریزی 
چن��د نقطه در اس��تان تهران از جمله ش��هر جدید 
هش��تگرد در س��اوجبالغ، پرن��د در رب��اط کریم، 
اشتهارد کرج، ش��هر پردیس و نقاطی از شهرستان 
ش��هریار در این استان برای ساخت مسکن مهر در 
نظر گرفته شده اس��ت. اکنون شهر جدید هشتگرد 
به عنوان نخس��تین و مهمتری��ن نقطه آغازین طرح 
مس��کن مهر استان تهران این روزها شاهد جنب و 
جوش و فعالیت دستگاههای اجرایی و تعاونی ها 
در امر آماده س��ازی اراضی و س��اخت واحدهای 
مسکونی اس��ت. اس��تان تهران بیش از 14 میلیون 
نف��ر از جمعیت کش��ور را در خود ج��ای داده که 
اگرچه تعداد زیادی خانه خالی مربوط به صاحبان 
س��رمایه در آن وجود دارد اما واقعیت این است که 
صدها خانوار هنوز به امید داش��تن س��رپناه چشم 
به تصمی��م و اقدامات دولتمردان عدالت محور در 
این اس��تان دوخته اند. با این حال به صدا درآمدن 
ضرب آهنگ مس��کن مهر در اس��تان ته��ران، امید 
خانه دار ش��دن و کاهش فاصل��ه غنی و فقیر برای 
قشرهای آس��یب پذیر و فاقد مسکن در این استان 

را دوچندان کرده است.

به موازات س��اخت مس��کن مهر، تس��ریع در 
اجرای طرح قطار ش��هری هشتگرد - کرج، اجرای 
طرحهای زیربنایی ش��امل تأمی��ن آب، برق، تلفن، 
گاز، ش��بکه فاضالب صنعتی، احداث بیمارس��تان، 
درمانگاه، مراکز آموزش��ی، دانشگاهی، خدماتی و 
اداری در این ش��هر می تواند بس��تر مناسب برای 
استقرار جمعیت در آن و خروج بخشی از جمعیت 

کالنشهرهای تهران و کرج را فراهم کند.

375 برنامه ترویج 
فرهنگ کار برای کارگران 
غرب استان تهران برگزار 

شد
رئی��س اداره کل کار و ام��ور اجتماع��ی غرب 
اس��تان تهران گف��ت: 375 برنام��ه ترویج فرهنگ 
کار برای کارگران غرب اس��تان تهران برگزار شد. 
به گ��زارش فارس میراحد حس��ینی ب��ا اعالم این 
خبر اظهار داش��ت: 375 برنام��ه و آیین فرهنگی و 
آموزش��ی از ابتدای س��ال جاری تاکنون به منظور 
ترویج فرهن��گ کار برای کارگ��ران و کارفرمایان 
واحده��ای تولی��دی و صنعتی ای��ن منطقه برگزار 
شده است. وی افزود: از جمله برنامه های آموزشی 
ترویج فرهنگ کار می توان به برگزاری جلسه های 
توجیهی ب��رای اعضای ش��وراهای اس��المی کار، 
انجمن های صنف��ی کارگری و نماین��دگان کارگر 
اش��اره کرد. رئی��س اداره کل کار و امور اجتماعی 
غرب اس��تان تهران خاطرنشان کرد: همچنین شش 
دوره کارگاه آم��وزش با همکاری مؤسس��ه کار و 

تأمین اجتماعی برگزار شده است.
حس��ینی خاطرنش��ان ک��رد: ب��رای برگزاری 
آموزش های کارآفرینی نیز با 12 مؤسسه آموزشی، 
قرارداد بسته شده که این مؤسسه ها اکنون بیش از 4 
هزار و 500 نفر را تحت آموزش قرار داده اند. وی 
ادامه داد: در بعد فرهنگی نیز 34 مسابقه فرهنگی و 
دو مس��ابقه قرآنی برای کارگران این منطقه برگزار 
شده که برگزاری مسابقه های قرائت و حفظ قرآن کریم 
با اس��تقبال چش��مگیر کارگران روبه رو ش��د و در 
ای��ن دوره 215 کارگر ش��رکت کردند و به 40 نفر 
از برن��دگان، لوح تقدیر و جوایزی نیز اعطا ش��د. 
حس��ینی همچنین اضافه کرد: برای ارتقای س��طح 
دانش و آگاهی کارگ��ران و ترویج فرهنگ کار نیز 
در س��ال جاری 100 نمایشگاه کتاب در کارخانه ها 

برگزار شده است.
وی تصریح کرد: عالوه بر برنامه های فرهنگی 
دینی و ترویج فرهنگ کار، این اداره کل، س��المت 
جس��می و روانی کارگران را نیز م�دنظر ق�رار داده 
و ب���رای نهادین��ه کردن فرهن��گ ورزش نیز 352 
مسابقه ورزشی امس��ال در کارخانه ها برگزار شده 

است.

رئیس جمهور هنگام تقدیم الیحه 
بودج��ه س��ال 1389 کل کش��ور در 
صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: امروز اولی��ن بودجه منطبق با 
برنامه پنجم توسعه و نخستین بودجه 
از دومین برنامه تدوین شده بر اساس 
چشم انداز 20 ساله نظام، تقدیم مجلس 
شورای اس��المی می شود. به گزارش
واحد مرک��زی خبر، وی اف��زود: این 
بودجه در شرایطی تدوین می شود که 
به فضل الهی، حرکت مقتدرانه ملت 
ایران به س��مت آرمان های بلند الهی 
با ش��تاب روزافزون ادامه دارد. رئیس 
جمهور تصریح کرد: نش��اط، آگاهی، 
اراده و حضور در صحنه امروز ملت ما 
در مقایسه با 30 سال انقالب اسالمی 
مثال زدنی است. رئیس جمهور توجه 
ویژه به بخش فرهنگ را از مهمترین 
مختصات بودجه س��ال آینده خواند 
و گفت: اس��اس حرک��ت ملت ایران 
و انقالب اس��المی، حرکتی فرهنگی 
است. آقای احمدی نژاد افزود: ازنگاه 
اعتقادی، اقتصاد، تولید، عمران،روابط 
اجتماعی و تحرکات سیاسی و حتی 
اصل حکومت باید در خدمت اعتال و 
ارتقای فرهنگ و ارزش های اخالقی 
قرار گیرد. رئیس جمهور تصریح کرد: 
در بودجه س��ال آینده به رشد فضائل 
اخالق��ی، تقویت وح��دت و هویت 
مل��ی، تروی��ج ارزش ه��ای الهی در 
جامع��ه، تقویت بنیان خانواده و نقش 
ویژه زنان توجه جدی ش��ده اس��ت. 
آقای احمدی نژاد گفت: افزایش نشاط 
اجتماعی و توس��عه مراکز فرهنگ�ی 
از جمله س��ینماها، مصالها، مساجد، 
مراکز نمایش��ی، حوزه های علمیه و 
هم��ه کانون هایی ک��ه به طور خاص 
مس��ئولیت فرهنگ��ی دارد در بودجه 
پیش بینی ش��ده است. رئیس جمهور 
افزود: عالوه ب��ر بودجه های معمول 
بخ��ش فرهنگ ک��ه در س��ال 88 به 
ح��دود 3 ه��زار و 500 میلیارد تومان 
بالغ می شود، 1500 میلیارد تومان به 
بخش فرهنگ اختصاص داده شد که 
900 میلیارد توم��ان آن برای کارهای 
نرم افزاری فرهنگ و توس��عه تولید و 
محتوای فرهنگی و 600 میلیارد تومان 
ه��م برای زیرس��اخت های فرهنگی 
اختصاص می یابد. آقای احمدی نژاد 
اضافه کرد: سهم هر استان در جدول 
جداگانه ای در بودجه ارائه شده است. 
رئیس جمهور مح��ور بعدی پیگیری 
بودج��ه را تحقق عدالت دانس��ت و 
گفت: بدون عدالت، شکوفایی محقق 
نخواهد ش��د، فرهنگ ب��دون عدالت 
نامفهوم و رشد فضائل اخالقی در سایه 
عدالت است. آقای احمدی نژاد افزود: 
عدالت نقطه محوری و س��کوی اول 
است، دولت همه توان خود را بسیج 
کرد تا در توزیع اعتبارات، امکانات و 
فرصت ها در توجه به مناطق، عدالت 
را رعایت کند؛ همه نقاط کشور و همه 
مسائل مهم کشور در بودجه دیده شده 
است. رئیس جمهور تصریح کرد: همه 
روستاها به ویژه مناطق محروم، مرزی 
و کشاورزی و صنعت کشور، عمران، 
تجارت، خدمات و آموزش و پرورش 
به صورت عادالنه در بودجه دیده شده 

است.
آقای احمدی نژاد گفت: ویژگی 
دیگر بودجه توجه ویژه به امور جوانان 
اس��ت. از مهمترین مس��ائل جوانان 
بحث اشتغال است. رئیس جمهور با 
بیان اینکه رشد جمعیت در سال های 
1362 و 1364 ب��وده اس��ت، اف��زود: 
امروز به فضل الهی این رشد جمعیت 
به ثمر نشسته است، خیل عظیم جوانان 
هوشمند، مؤمن و توانمند و اغلب آنها 

تحصیل کرده و آماده به کار هستند.

آقای احمدی نژاد گفت: توس��عه 
بنگاه های کوچک و بزرگ و حمایت 
از س��رمایه گ��ذاری در بخش ه��ای 
گوناگون و ایجاد اش��تغال در بودجه 
به خوبی گنجانده ش��ده است. رئیس 
جمهور ادامه داد: بیش از هزار میلیارد 
توم��ان ب��رای یارانه اختص��اص داده 
شده است. سود تس��هیالت و وجوه 
ارائه ش��ده در جهت ایجاد اشتغال به 
خص��وص در مناطق محروم و کم تر 
برخ��وردار در بودجه ب��ه خوبی دیده 
شده است. آقای احمدی نژاد دغدغه 

دیگر جوانان را بحث مسکن دانست 
و افزود: خوش��بختانه با تدبیر دولت 
و لطف خداوند متع��ال، اولین بار در 
50 سال اخیر منحنی صعودی قیمت 
مس��کن روند نزولی به خود گرفت. 
رئی��س جمهور ادامه داد: بیش از 100 
هزار میلی��ارد تومان هم به این بخش 
اختصاص داده ش��ده اس��ت. رئیس 
جمه��ور گفت: جای��گاه منطقه ای و 
بین المللی ایران در باالترین حد خود 

در 250 سال اخیر است. 
آقای احمدی نژاد ابراز امیدواری 
کرد: با همدلی و هماهنگی موجود میان 
نمایندگان ملت، دولت، دستگاه های 
گوناگ��ون و آحاد مردم، در برنامه پنج 
س��اله پنجم با حفظ رشد 8 درصدی، 
اقتص��اد ایران به یک��ی از اقتصادهای 
قدرتمند منطقه و جهان تبدیل و اهداف 
تعیین شده در برنامه محقق شود.رئیس 
جمهور گف��ت: گرچه در برنامه پیش 
بینی ش��ده اس��ت که نرخ تورم تک 
رقمی ش��ود اما باور ما این اس��ت که 
اگر ه�دفمن�د کردن یاران�ه ها آنط�ور 
که مد نظر اس��ت، اجرا شود در کمتر 
از نیمی از دوره برنامه پنچم نرخ تورم 
به زیر 5 درصد خواهد رس��ید. رئیس 
جمه��ور در ادامه گفت: در بودجه در 
بخش آموزش��ی، پژوهشی و نوآوری 
توجه ویژه ما به جوانان اس��ت. آقای 
احمدی نژاد افزود: توجه ویژه دولت به 
بخش کشاورزی از ویژگی های دیگر 
بودجه است که در قانون برنامه آن را 
توضیح داده ایم. وی گفت: ما مصمم 
هستیم با پشتیبانی ش��ما و همکاری 
متخصصان و جامعه کش��اورزی، در 
برنامه پنجم توسعه، حداقل 8 میلیون 
هکت��ار زمین کش��اورزی را از لحاظ 
تأمین آب، آبیاری مدرن تحت فشار و 
مدیریت کشت کامل کنیم و به فضل 
اله��ی آب باید تأمین و ش��بکه های 
آبیاری تحت فش��ار باید در 8 میلیون 
هکتار کامل ش��ود. آقای احمدی نژاد 
افزود: برای امس��ال پیش بینی بیش از 
5 هزار میلیارد تومان اعتبار داشته ایم 
که ما در بودجه آن را لحاظ کرده ایم. 
رئیس جمهور افزایش اعتبارات را از 
ویژگی های دیگر بودجه دانس��ت و 
گفت: اعتبارات عمرانی به بیش از 34 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 
آقای احمدی نژاد خطاب به نمایندگان 
مجلس افزود: در الیحه بودجه س��ال 
1388 س��هم بودجه های عمرانی 28 
ه��زار و 200 میلیارد تومان پیش بینی 
ش��ده بود که در مجلس به 28 هزار و 

450 میلی��ارد تومان افزایش پیدا کرد، 
اما از آنجا که هدفمند کردن یارانه ها 
از بودجه حذف ش��د و کسری های 
آن نیز تأمین نش��د، بودجه عمرانی به 
اجبار به حدود 20 هزار میلیارد تومان 
محقق ش��ده کاهش پیدا کرد. رئیس 
جمهور علت افزای��ش بودجه به 34 
هزار میلیارد تومان را جبران کس��ری، 
تس��ریع در عم��ران و آبادانی و ایجاد 
زیرس��اخت های عمرانی بی��ان کرد. 
آقای احمدی نژاد با بیان اینکه نوآوری، 
اختراعات و کارهای علمی و پژوهشی 

بسیار سطوح باال در حال انجام است، 
بودج��ه مراک��ز تحقیقات��ی، علمی، 
پژوهشی و آموزش��ی کشور را دارای 
رش��د بسیار باالیی دانس��ت و افزود: 
اگر متوسط بودجه جاری 6/6 درصد 
رش��د داشته، بودجه مراکز آموزشی و 
پژوهش��ی نزدیک به 20 درصد رشد 
داشته اس��ت. رئیس جمهور در ادامه 
سخنان خود در مجلس افزود: در بهمن 
و یکی دو هفته پس از آن نوآوری های 
جدیدی را معرفی می کنیم که برخی 
از آنها تاکنون منحصراً در اختیار یک 
کش��ور بوده اس��ت. وی افزود:  سرانه 
آموزشی در بودجه س��ال آینده بیش 
از 2/25 براب��ر افزای��ش یافته اس��ت. 
رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از 
دانشجویان برای هزینه های تحصیلی 
وام دریافت می کنند، گفت: این سهم 
در بودجه سال آینده 50 درصد افزایش 
یافته اس��ت. وی گفت: تمرکززدایی 
با س��رعت بیشتری ادامه می یابد و به 
این دلیل بودجه های عمرانی استانی 
به 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
اس��ت که دست مس��ئوالن استانی را 
برای هدایت موزون و متوازن عمران 
در استان ها باز می گذارد. وی افزود: 
مس��یر درمان روستاییان مسیر روشن 
و شفافی شده اس��ت و از سال آینده 
طرح پزش��ک خانواده را در ش��هرها 
نیز گس��ترش می دهیم و گام به گام 
این طرح را همگانی می کنیم تا همه 
زیر پوش��ش بیمه متمرکز و همگانی 
ق��رار گیرند. آقای احمدی نژاد گفت: 
در دولت نهم میانگی��ن دوره تکمیل 
طرح ها از 9 س��ال به 7 سال کاهش 
یافت اما این مدت زیاد اس��ت و باید 
آن را به 3 س��ال برس��انیم که بخشی 
از این، س��ال آینده اجرایی می شود. 
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در 
صحن علنی مجلس گفت: پیش بینی 
ک��رده ای��م تمل��ک دارایی های 
سرمایه ای به بخش خصوصی واگذار 
شود و منابع آن برای تکمیل طرح های 

موجود اختصاص یابد.
آقای احمدی نژاد افزود: در این باره،
 2 ه��زار میلی��ارد توم��ان در بودجه 
پی��ش بینی کرده ایم ک��ه واگذار کنیم 
و منابع��ش را ب��رای کارهای عمرانی 
برگردانی��م. رئیس جمه��ور، ارتقای 
توانمندی های دفاعی کشور و قدرت 
بازدارندگ��ی را از دیگر ویژگی های 
بودجه 89 برشمرد و افزود: تالش شد 
که بودجه شرکت های دولتی بیش از 

گذشته ضابطه مند شود. 

احم��دی ن��ژاد گف��ت: تع��داد 
ش��رکت ها از 497 ب��ه 458 کاهش 
پیدا کرد یعنی حدود 40 ش��رکت به 
طور کامل از فهرس��ت شرکت های 
دولت��ی که دولت در آنها س��هام دارد، 
خارج ش��د. وی در ادامه با اش��اره به 
برخ��ی اصالحات س��اختاری انجام 
شده در بودجه سال آینده افزود: سهم 
درآمدهای غیرنفتی نس��بت به س��ال 
88 افزایش پی��دا کرد. رئیس جمهور 
گفت: نس��بت درآمده��ای مالیاتی به 
تولید ناخالص داخلی که امس��ال 6/5 
درصدی است، س��ال آینده 7 درصد 
پیش بینی ش��ده و ای��ن در جهت 10 
درص��د قان��ون برنامه پنجم اس��ت. 
احمدی نژاد اف��زود: درآمد عمومی و 
سهم آن در تأمین اعتبارات هزینه ای 
جاری از حدود 76درصد در سال 88 
به 91 درص��د افزایش پیدا کرده و در 
نتیجه تراز عملیاتی از منهای 142 هزار 
میلیارد ریال به منهای 60 هزار میلیارد 
ریال رسیده یعنی وابستگی به نفت در 
بودج��ه دولت به ش��دت کاهش پیدا 

کرده است.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه در 
مجم��وع هزینه های ج��اری دولت 
کاهش پی��دا کرده اس��ت، گفت: کل 
رش���د ج���اری دول��ت 6/6 درصد 
اس��ت که با توجه به پیش بینی ت�ورم 
10 درصدی در پایان امسال به قمیت 
ثابت، بودجه جاری کاهش پیدا کرده 
است. وی افزایش س��هم عمرانی در 
بودجه سال آینده به بیش از 30 درصد 
را از دیگ��ر ویژگی ه��ای این بودجه 
بیان کرد و افزود: توجه به قانون اصل 
44 و تکمیل حلقه ه��ای اجرای این 
قان��ون از دیگر ویژگی ه��ای بودجه 
س��ال 89 است. رئیس جمهور گفت: 
ایجاد صندوق توس��عه ملی که جزء 
سیاست های برنامه پنجم توسعه بوده 
و در آن پی��ش بینی ش��ده، در بودجه 
س��ال 1389 درج شده اس��ت. آقای 
احمدی نژاد گف��ت: صنعت برق در 
س��ال 88 به ش��دت تحت فشار قرار 
گرف��ت به نحوی که نمی توانس��تیم 
قیمت را افزای��ش دهیم و منابعی هم 
برای تأمی��ن مابه التفاوت میان قیمت 
فروش و قیمت تمام ش��ده در اختیار 
دولت نبود. رئیس جمهور با اشاره به 
ایجاد صندوق توس��عه ملی در الیحه 
بودج��ه 89 افزود: پیش بینی کرده ایم 
این صندوق برای س��رمایه گذاری ها 
و فعالیت های اقتصادی زاینده ایجاد 
شود و فعالیتش را پیگیری کند. رئیس 
جمهور در ادامه س��خنانش در تبیین 
ویژگی های الیحه بودجه س��ال 89 
این الیحه را کاماًل ش��فاف و منسجم 
خواند و گفت: هیچ نقطه غیرش��فاف 
و پیچی��ده ای در ای��ن الیحه وجود 
ندارد. وی گفت: در این الیحه قوانین 
مصوب مجل��س را دس��تکاری و با 
تبصره ها، قوانین را که پایه ثابت اداره 

کشور است، متزلزل نکرده ایم.
احمدی نژاد الیحه بودجه س��ال 
89 را کامالً منسجم و منعطف خواند 
و افزود:  با توجه به وقوع برخی حوادث 
غیرمترقبه از قبیل سرمازدگی، خشکسالی 
و س��یل و حتی برخی خواس��ته های 
نمایندگان مجلس برای رفع مشکالت 
حوزه های انتخابیه باید بودجه انعطاف 
داشته باشد. رئیس جمهور موارد پیش 
بین��ی نش��ده در بودجه را ح��دود 35 
میلیارد تومان اع��الم کرد و گفت: این 
میزان در اختیار دولت است. وی ابراز 
امیدواری کرد بودجه سال آینده که بر 
اساس برنامه پنجم توسعه و حاصل کار 
مشترک مجلس هش��تم و دولت دهم 
است موجب شکوفایی و برکت برای 

ایران و انقالب اسالمی شود. 

در اقدامی جنایتکارانه،
عربستان 34 نفر از مردم یمن را قتل عام کرد

جنگنده های سعودی در تداوم اقدامات جنایتکارانه خود به مناطق مختلف یمن، 34 نفر که بیشتر 
آنان را کودکان و زنان تش��کیل می دادند، قتل عام کردند. جنبش الحوثی در بیانیه ای که یک نس��خه 
از آن در اختیار فارس قرار گرفته از کش��ته ش��دن 34 یمنی طی حمالت 2 روز گذشته جنگنده های 
س��عودی به خاک یمن خبر داد. این جنبش در بیانیه خود با اش��اره به 15 مورد حمله 2 روز گذشته 
جنگنده های س��عودی افزود: در جریان 4 نوبت حمله به روس��تای »الرجو« در استان صعده 16 نفر
 بر اثر انهدام دو باب منزل مسکونی کشته شدند. جنبش الحوثی افزود: در جریان حمله جنگنده های 
س��عودی به منطقه »برکان رازح« نیز 18 نفر به ش��هادت رسیدند که اکثر آنان زن و کودک بودند. این 
جنبش همچنین از س��ه نوبت حمله به مرکز جابری و پنج مورد حمله به اس��تان »جوف« خبر داد و 
اعالم کرد: در جریان 3 حمله به منطقه »المبنی« در اس��تان جوف، 5 باب منزل کاماًل تخریب ش��د. 
دفتر اطالع رسانی جنبش الحوثی در بیانیه خود با اشاره به حمالت سه ساعتی موشکی عربستان به 
»مرکز جابری« تأکید کرد: در مرکز جابری مبارزان الحوثی توانستند دو دستگاه تانک پیشرفته امریکایی 
متعلق به ارتش عربستان را نابود کنند که با نابودی این دو دستگاه تعداد تانک ها و خودروهای نظامی 
منهدم شده از ابتدای جنگ در این منطقه به عدد 76 رسید. این دفتر همچنین از سقوط بیش از 350 
موش��ک و خمپاره بر »جبل المدود« و مناطق »المجدعه«، »الصافیه«، »المالحیط«، »الحصامه« و مرکز 
جابری خبر داد. الحوثی همچنین 4 نوار ویدئویی از حوادث اخیر در استان های صعده و عمران یمن 

را روی اینترنت قرار داد.

یک مرکز مطالعات صهیونیستی:
احداث دیوار فوالدی از خدمات مصر به 

اسرائیل است
یک مرک��ز مطالعات صهیونیس��تی با 
اش��اره به همس��ویی قاهره ب��ا تل آویو در 
محاصره کردن مردم فلسطین در غزه تأکید 
کرد دیوار فوالدی و بستن گذرگاه  رفح از 
مهم ترین خدمات مصر به اسرائیل است. به 
گزارش فارس »ی��ورام میتال« رئیس مرکز 
در  »هرتسوگ«  پژوهش های خاورمیانه ای 
دانش��گاه بن گوریون اس��رائیل تأکید کرد: 
دی��وار فوالدی مصر نمون��ه ای از خدمات 
دولت مصر به اسرائیل است. وی افزود: این دیوار نشان می دهد جنبش مقاومت اسالمی فلسطین در 
غزه هدف مشترک طرفین مصری و صهیونیستی به شمار می رود. به نوشته مرکز اطالع رسانی فلسطین، 
این مدیر مرکز پژوهش های صهیونیستی تأکید کرد بستن گذرگاه مرزی رفح و دیوار فوالدی که دولت 
مصر در حال حاضر در حال احداث آن در مرزهای خود با نوار غزه است، نمونه ای از خدمات قاهره 

به تل آویو به شمار می رود.
این تحلیلگر صهیونیست هدف از احداث این دیوار را مسدود کردن تونل هایی دانست که برای 
واردات مواد ضروری مورد نیاز ساکنان نوار غزه مورد استفاده قرار می گیرند. وی افزود: این اقدامات 
در راس��تای همکاری  میان طرف های مصری و صهیونیس��تی برای جنگ علی��ه گروه های مقاومت 
فلسطین و در رأس آنها حماس و نابودی آن با استفاده از زور صورت می گیرد. میتال تأکید کرد دیوار 
فوالدی مصر و بستن گذرگاه رفح در راستای خواسته های رژیم صهیونیستی و امریکا از دولت مصر 

برای ممانعت از واردات کمک های غذایی و دارویی برای ساکنان غزه است.

وزیر خارجه برزیل از مناطق زلزله زده در 
هائیتی بازدید کرد 

وزیر خارجه برزیل از مناطق زلزله زده در پایتخت هائیتی بازدید کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
ِسسلو آموریم که اوایل روز شنبه وارد هائیتی شده بود با ژان ماکس بِلِریو نخست وزیر این کشور دیدار 

کرد و سپس عازم پرتوپرانس شد تا از ویرانی های ناشی از زمین لرزه دوازدهم ژانویه بازدید کند.
اموریم همچنین از پایگاه نظامیان برزیلی عضو سازمان ملل در شهر پرتوپرانس نیز بازدید کرد. در 
زمین لرزه هفت ریش��تری هائیتی، بیس��ت و یک نفر از صلحبانان برزیلی سازمان ملل جان خود را از 

دست دادند.
وزیر خارجه برزیل همچنین بار دیگر تعهد کش��ور خود را برای کمک به بازس��ازی مناطق زلزله 
زده در هائیتی اعالم کرد. اموریم در یک کنفرانس خبری گفت رسیدگی به هائیتی امروز برای دنیا یک 
ضرورت است. در اینجا یک حادثه و فاجعه ای در مقیاس عظیم رخ داده است و الزم است این کشور 

بازسازی شود.
برزیل تاکنون برای کمک به روند بازسازی هائیتی، 19 میلیون دالر به این کشور کمک کرده است. 

راز قتل بازرس تسلیحاتی دولت انگلیس فاش 
نمی شود

اطالعات و ش��واهد مرتبط با خودکش��ی دیوید کلی، بازرس تس��لیحاتی دولت انگلیس تا
70 سال محرمانه می ماند. به گزارش واحد مرکزی خبر روزنامه میل انگلیس نوشت: حکم لرد هاتن 
که ریاس��ت کمیته تحقیق درباره خودکش��ی دکتر کلی را بر عهده داش��ت به معنای آن است که 
گزارشی که بعد از خودکشی بازرس تسلیحاتی دولت انگلیس درباره علت مرگ وی تنظیم شد 
محرمانه خواهد ماند. جس��د دیوید کلی در سال 2003 پس از آن پیدا شد که وی به عنوان منبع 

یکی از گزارش های شبکه بی بی سی درباره زمینه های حمله به عراق اعالم شد.

درآمد گردشگری در مصر کاهش یافت
گزارش��ها از کاه��ش درآمد صنعت گردش��گری در مص��ر حکای��ت دارد. درآمد حاصل از 
گردش��گری در مصر در سه ماهه ژوئیه تا س��پتامبر )تیر تا شهریور(، سال 2009 و در مقایسه با 
مدت مش��ابه س��ال قبل از آن یک و نیم درصد کاهش یافت و به 3 میلیارد و 230 میلیون دالر 

رسید.
صنعت گردش��گری در مص�ر در کن�ار ک�انال س��وئز و ص��ادرات گاز طبیعی یکی از منابع 
اصلی درآمدزایی برای این کش��ور محسوب می ش��ود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه ماهه 
ژوئیه تا س��پتامبر نخس��تین سه ماهه س��ال مالی مصر محسوب می ش��ود که از اول ژوئیه آغاز 

خواهد شد.

روزنامه نگار امریکایی:
 مقاطعه کاران امریکایی اوضاع هائیتی را بدتر 

می کنند
روزنام��ه ن��گار امریکایی تأکید کرد: حضور گس��ترده مقاطعه کاران امنیت��ی امریکا در هائیتی 
که س��ابقه خوبی ندارد، می تواند بیش��تر باعث وخامت اوضاع شود. به گزارش شبکه تلویزیونی 
راش��اتودی روسیه »وین مدس��ون« گفت: معموالً تأمین امنیت در مناطق بحران زده حرف اول را 
می زن��د اما وقتی می بینیم ش��رکت های مقاطعه کار امنیتی نظیر بل��ک واتر با نام جدید »زی« که 
کارنامه سیاهی در خصوص حقوق بشر در کشورهای دیگر دارند، می خواهند در هائیتی فعالیت 
کنند باید درباره امنیت این کشور نگران شد. متأسفانه در برخی موارد این شرکتها ارتباط نزدیکی با 
ارتش و دستگاههای اطالعاتی دارند. به عالوه رسانه های امریکایی نظیر CNN نیز با پخش دائم 
اخباری مبنی بر هرج و مرج و غارت در هائیتی سعی دارند این ذهنیت را تقویت کنند که حضور 
این شرکتها در هائیتی ضروری است زیرا ارتش به تنهایی نمی تواند نظم را در هائیتی برقرار کند. 
حضور این شرکتهای مقاطعه کار امنیتی برای این کشور مضر است و ما فقط شاهد تکرار تخلفات 
این شرکتها خواهیم بود. آنها پیش از این در کشورهای افغانستان و عراق غیرنظامیان را کشته اند. 
تا کنون این همه بال سر مردم هائیتی آمده و این همه انسان در زلزله کشته شده اند و همین را کم 
داریم که این گاوچرانهای اسلحه به دست هم به جمع مردم هائیتی افزوده شوند و مردم را به رعب 

و وحشت انداخته و آنها را بکشند.

اعالم هویت 6 نفر از جان باختگان سانحه هواپیمای مشهد تلفات نداشت
سانحه قطار مشهد - تهران

جهان نما

پرواز شماره 6437 مسیر اصفهان - مشهد متعلق به شرکت هواپیمایی تابان، 
صبح یکشنبه هنگام فرود در فرودگاه مشهد دچار سانحه شد اما تلفاتی نداشت. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعالم این 
خبر افزود: این هواپیما از آبادان به مقصد مش��هد پرواز می کرد و به علت بدی 
هوای فرودگاه مش��هد امکان فرود پیدا نمی کند و به اصفهان بر می گردد. رضا 
جعفرزاده گفت: این هواپیما س��اعت 5:35 فرودگاه اصفهان را به مقصد مشهد 
ترک می کند و پیش از رسیدن به فرودگاه مشهد دید خلبان به علت شرایط هوای 
مشهد به حداقل می رسد 
اما خلبان هواپیما به علت 
داش��تن بیمار بد حال در 
هواپیما، ف��رود اضطراری 
اعالم می کند و پس از آن 
هواپیما هنگام فرود دچار 

سانحه می شود.
س��ازمان  سخنگوی 
هواپیمای��ی کش��وری با 
اش��اره به اینکه حادثه هواپیمای پرواز اصفهان - مشهد کشته ای نداشته است، 
گفت: هواپیما از نوع توپولوف 154 اس��ت و 156 مس��افر داش��ت. وی افزود: 
کارشناسان گروه بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری علت این حادثه را 

بررسی می کنند.
جعفرزاده گفت: هواپیما صدمه دیده اس��ت و احتماالً چند نفر از مسافران 

زخمی شده اند.

هویت 6 نفر از جان باختگان سانحه قطار توربوترن مشهد - تهران مشخص 
ش��د. رئیس پزشک قانونی شهرس��تان جوین گفت: احترام مهدی زاده همسر 
امام جمعه نوشهر 57 ساله، فاطمه بابامهری 31 ساله و منصوره عامریان 32 ساله هر 
2 از شاهرود، کیمیا علی عسکری 5 ساله، مریم نوری و اعظم تراز از جانباختگان 

س��انحه قطار مشهد - 
تهران هستند. 

علی ملکزادگان افزود: 
هنوز مش��خص نشده 
ن��وری،  مریم  اس��ت 
اعظم تراز و کیمیا علی 
عسکری اهل و ساکن 
قطار  هس��تند.  کج��ا 
مس��افربری توربوترن 
مش��هد - ته��ران در 
مسیر آزادوار - سبزوار 

به علت سرعت زیاد در مسیر فرعی دچار حادثه و 2 واگن قطار از ریل خارج 
و واژگون ش��د. در این قطار 39 مس��افر بود که 7 نفر جان باختند و 12 نفر نیز 

مجروح شدند.
ایس��تگاه آزادوار حد فاصل سبزوار و جغتای در 100 کیلومتری شهرستان 

سبزوار واقع است. 

تقدیم اولين بودجه منطبق با برنامه پنجم
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پولشویی عبارت است از هرگونه عمل یا شروع به 
عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی 
درآمدهای حاصل ش��ده به نحوی که به نظر می رسد 
منشأ تحصیل آنها قانونی بوده اند. پولشویی تنها نقل و 
انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر 
از این مفاهیم است. مقصود اصلی این است که درآمد 
نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی 
جامعه وارد کنند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک 

می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع 
و جرم مضاعفی است و در ابتدا جرمی برای تحصیل 
درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر و... 
است. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع )جرم 
تقدم( کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان 
عمل نامشروع اس��ت و عالوه بر آن زیانهای متعددی 
برای جامعه و اقتصاد ملی دارد. منظور از پولشویی این 
است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را به 
وسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود 
وارد بازار و روند فعل و انفعاالت اقتصادی کنند و با این 
عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز 
این امکانات س��وء استفاده کنند و سرانجام از پرداخت 
عوارض و مالیات و... نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از 
قاچاق مواد مخدر، کاال، تروریسم و جرائم سازمان یافته 

بین المللی است.
انواع پولشویی

چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :
1- پولشویی درونی: شامل پولهای کثیف است که 

از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کش��ور انجام 
می شود که در همان کشور شسته می شود.

2- پ�ولش�ویی مه�ار شون�ده: شامل پولهای کثیف 
به دست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک 

کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
3- پولشویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به دست 
آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که 

در خارج نیز شسته می شود.
4- پولشویی وارد شونده: شامل پولهایی است که از 
فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل 

خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.

آثار پولشویی
1- آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی
2- بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی

3- تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول
4- تغییر شدید در نرخ بهره و سود

5- خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور
6- تضعیف بخش خصوصی.

مهمترین حوزه های ایمن س��ازی اقتصاد ملی در 
برابر آس��یب های ناشی از ورود پولهای غیر قانونی به 

بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل است:
1- نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر مؤسسات 

مالی و اعتباری و غیربانکی
2- کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور

3- حس��اس کردن اقتصاد ملی نس��بت به انجام 
هرگون��ه فعالیت که ب��ه مش��روعیت ارزهای حاصل 

فعالیت های غیرقانونی می انجامد.
برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای 
ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی 
تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی 
بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی 
ارائه کرد. ضمناً مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی 
عهدنامه وین در سال 1227 )ه.ش( و کنفرانس پاالرمو 
در سال 1379 است و ضمناً عهدنامه های سازمان ملل 
جامعه اروپا، س��ازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه 
سازمان کش��ورهای امریکا و اقدامهای بانک جهانی و 

صندوق بین المللی پول است.
پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را 
از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرائم 
سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام 
سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر 
را دچار آسیب جدی می کند. البته کشورهای کوچک 
در برابر پولش��ویی ضربه پذیر هس��تند. ضمناً تسلط 
اقتصادی به دست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای 
کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. 
پولشویی بیشتر با جرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک 
پیامد جدی جرائم سازمان یافته هر نوع فعالیت مجرمانه 
درآمدزا است به طوری که اصطالح تجارت جرم را نیز 

مصطلح ساخته است.

پولش��ویی به عن��وان یک جرم مال��ی تأثیر منفی 
چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای 

می گذارد.
 اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر 
نمی ش��ود اما ش��واهد موجود از آن حکای��ت دارد که 
این قبیل فعالیت های مجرمانه نه تنها موجب استمرار 
فعالیت های مجرمانه دیگری می ش��ود، بلکه س��بب 
تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی 
که به صورت قانونی مش��غول فعالیت اس��ت، کاهش 
بهره وری در بخ��ش واقعی اقتصاد، افزایش ریس��ک 
خصوصی س��ازی، تخریب بخش خارج��ی اقتصاد، 
بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد 
و آثار منفی دیگر می شود که همه آنها به نحوی رشد و 

توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می دهند.
گرچه در کشورهای مختلف تالش زیادی به منظور 
مبارزه با جرم پولشویی انجام شده، به دلیل گستردگی 
جرم مذکور  نبود اطالعات الزم درباره آن، به خصوص 
در کش��ورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان 

رضایت بخش نبوده است.
در ای��ن مقاله، به منظور تبیین و شناس��ایی پدیده 
پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد 
کش��ورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز 
مفاهیم اساسی پولشویی و اینکه پولشویی در کجا، به چه 

منظور و چگونه انجام می گیرد بررسی  می شود. 
پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است 
که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های 

مج�رمانه دیگری به حس��اب می آی�د. چنی�ن فعالیتی 
نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها 
را نی��ز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد. به 
همین علت، بررس��ی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن 
در دس��تور کار سیاس��تگذاران اقتصادی و مورد توجه 
دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تالش 
زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به 
علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و 
تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان 
تحقیق و پژوهش های الزم برای شناس�ایی این پ�دیده، 
به خصوص در کش��ورهای در حال توس��عه از سوی 
دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است. اقتصاد ایران 
به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت های قاچاق، فعال 
بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات الزم 
برای مبارزه با پولش��ویی، به حساب می آید. از این رو، 
الزم است با تالشی دو چندان، ضمن برخورد با پدیده، 
به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از 

پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود. 
ــور انجام  ــه منظ ــه چ ــت و ب ــویی چیس پولش

می گیرد؟
در مقاالت و س��خنرانی های ایراد ش��ده، عمدتاً، 
پ�ولش��ویی را به معن�ای ق�ان�ونی ک��ردن درآمدهای 
غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر 
پول های حرام تعریف کرده اند. اما واقعیت این است 
که در عملیات پولش��ویی ن��ه در آمدهای غیر قانونی، 
قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول 

نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود. قانونی شدن 
یا مشروع بودن هر درآمدی )فارغ از بار ارزشی که این 
مفاهی��م به دنبال دارن��د ( از نظر اقتصادی، نه تنها باید 
ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، باید به عنوان 
یک عنصر مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش 
کند.در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه 
مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است 
به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی 
در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آنها از یکدیگر 
ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی 
با حداقل ریس��ک برای فعالیت های دیگری در آینده 
استفاده کرد.عملیات پولشویی به منظور تأمین منابع برای 
فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی 
آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، اینکه پولشویی 
می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود 
و حساس��یت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و 
مجازات در نظر گرفته ش��ده و برای آن به میزان بیش 
از مجازات لحاظ ش��ده برای جرائم منشاء می تواند به 

همین دلیل باشد.
پولشویی در کجا انجام می گیرد؟

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط 
مناسب برای تحقق آن جرم است.شناسایی این شرایط 
ب��رای جلوگی��ری از وقوع جرم اهمیت زی��ادی دارد. 
بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان 
می دهد پولش��ویی در محیطی که شرایط باال را داشته 

باشد قابل انجام خواهد بود.

کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باش��د.
بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند. بخش های 
رسمی، به خصوص بازار مالی از کارایی الزم برخوردار 
نباشد.قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد. ریسک 
عملیات پولش��ویی چندان قابل توجه نباشد. بازارهای 
مالی به صورت حاش��یه ای و توسعه نیافته، اما مرتبط 
با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد. روش های 
پولشویی برای دست اندرکاران بازارهای مالی قانونی، 
بانک ه�ا و دیگر عوام�ل اج�رایی شناخته شده نباشد و 
به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای  فعالیت های 

مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.
آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی 

وجود دارد؟
جواب صریح و روش��ن این اس��ت که متأسفانه، 
تاکن��ون روش قاب��ل قبولی برای ان��دازه گیری حجم 
پولش��ویی ارائه نش��ده اس��ت. با توجه به وابس��تگی 
عملیات پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی 
طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را 
داش��ته باشیم. گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده 
روش هایی ارائه ش��ده که از آن جمله می توان روش 
پنج درصد GDP هر کش��ور، بررسی مازاد پس انداز 
در نظ��ام بانکی، روش داده ها و س��تاده ها و همچنین 
روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن 
افراد مجرم، چه به صورت مس��تقیم و چه به صورت 
غیر مستقیم را نام برد اما هیچ یک از این روش ها توان 

برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند.

پولش��ویی عملی��ات بازارها را مخت��ل می کند. 
مع���امالتی که برای مقاصد پولشویی انجام می گی����رد 
تقاض��ا برای نقدینگی را افزایش می دهد، نرخ بهره و 
مبادله را بی ثبات می کند، به رقابت غیرعادالنه منجر 
می شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیتهای 
تج��اری خود را انج��ام می دهند به ش��دت افزایش 
می دهد. پولش��ویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای 
مالی را از بین می ب��رد. چنانچه نظام بانکی در نتیجه 
جرائم سازمان یافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام 
سیستم مالی کشور یا حتی نظام مالی منطقه موردنظر، 
دچار آسیب پذیری جدی می شود. کشورهای کوچک 
در برابر پدیده پولشویی آسیب پذیری بیشتری دارند. 
قدرت اقتصادی ک��ه از طریق فعالیتهای غیرقانونی به 
دست می آید تسلط سازمانهای مجرم را بر اقتصادهای 
کوچک امکان پذیر می س��ازد. کش��ورهایی که فاقد 
سازوکارهای کنترل مالی مناسب بوده یا در اجرای آنها 
ضعیف عمل می کنند عماًل به پولشوی�����ان این امکان 
را می دهند که عواید فعالیتهای نامشروع خود را با استفاده 
از ضعفهای ساختاری یا بهره جویی از شکافها و نقاط 
ضعف تشکیالت سازمانی و انتظامی این کشورها تطهیر 
کنند. پولشویی اغلب با جرائم سازمان یافته مرتبط است 
و پیامد جبری جرائم س��ازمان یافته و دیگر فعالیتهای 
مجرمانه درآمدزا است. عملیات سازمانهای مجرم که در 
راستای انباشت سودهای غیرقانونی طراحی می شود، 
نیاز به پولشویی به صورت مستقیم دارد. مقادیر هنگفت 
وجوه نقدی که به وسیله انواع فعالیتهای مجرمانه مانند 
اخاذی، قاچاق موادمخدر، قاچاق کاال و اسلحه و غیره 
تولید می ش��ود، ردپاهایی از خود به جا می گذارد که 
پنهان کردن آن دش��وارتر از مخفی کردن ردپای خود 
جرم منشاء است. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان 
تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر 
جرائم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این 
جا اس��ت که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از ای���ن 
جرائم یا پولش��ویی معنا پیدا می کند. اکنون این سؤال 
مطرح می ش��ود که آیا اقتصاد ایران مناس��بترین بستر 
پولشویی مواد مخدر است؟ اقتصاد ایران از محدودترین 
نظامه��ای اقتصادی بی نظم در جهان به شمار می رود. 
مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی )در حدود 
32 مرکز و شورا(، تعداد مراکز سیاستگذاری و تولیت 
امور بازرگانی )حدود 22 مرکز و ش��ورا(، تعداد مراکز 
سیاستگذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی )در 
حدود 6 تا 12 مرکز و نهاد وزارتخانه(، اعالم سیاست 
خودگردانی مالی نهادها و سازمانهای دولتی در برنامه 
اول توسعه )72 - 1368(، نقصان نظارت جامع بانک 
مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست 
به دس��ت هم داده اند تا ایران به سختی بتواند از یک 

نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاستگذاری کالن 
اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود. در بسیاری از موارد 
و بخشهای نقش حاکمیتی دولت با نقش تص��دیگری 
وی درهم آمیخته و تداخل های ناهنجاری را در جهت 
عدم تعادل به وجود آورده است، به طوری که در فرایند 
»عرض��ه و تقاضای کاال« دولت تصدیگر، واردکننده و 
یا تولیدکننده کاالهای مصرفی بادوام و بی دوام است 
و در بازار تولیدکنندگان داخلی همان کاالها که تحت 
نقش حاکمیتی دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و 
سیاس��تهای حمایتی خود از تولیدات داخلی را خنثی 
کرده اس��ت. از طرفی نیز در دهه گذش��ته سیاس��ت 
خودکفایی مالی نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی به 
تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به 
وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های 
تخلی��ه بار، در مبادی ورودی کاال، از نظارت گمرکات 
خارج شده اس��ت. این اسکله ها به صورت شخصی 
)در حدود 62 اسکله( اداره می شوند و مستقل از نقش 
حاکمیتی دولت، بر کل اقتصاد بازرگانی کش��ور عمل 
می کنند. از طرف دیگر، گسترش روزافزون صندوقهای 
قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری که مجوز تأسیس 
و فعالیت آنها را وزارتخانه ها و نهادهای غیراقتصادی 
صادر می کنند، خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و همین امر 
موجب شده حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی 
و بازارهای پولی و مالی کش��ور محدود شود. در واقع 
این گون������ه صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات 
مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی، به طور یک 
طرفه خود را از سیاس��تگذاری شورای پول و اعتبار و 
سیاستهای ارزی بانک مرکزی، معاف می دانند و از آن 
سیاستها تبعیت نمی کنند. در نتیجه سیاستهای انقباضی 
و انبساطی دولت در جهت مهار تورم، سیاست هدایت 
س��رمایه های اندک مردمی به س��مت امور تولیدی و 
سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در 
تراز تجارت خارجی، در یک دهه گذشته موفق نبوده 
است، کما اینکه به رغم تمامی تالشهای دولت، دستگاه 
برنامه ریزی اقتصاد کشور نتوانسته است از مزمن شدن 
ن��رخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به 
عدد یک رقم��ی کاهش دهد. باتوجه به این وضعیت 
نابس��امان اقتصادی، طبیعی اس��ت که طی دوره مورد 
بررسی در بدنه گردش اقتصاد ملی، شکافهای متعددی 
به وجود آمده و همان ش��کافها بسترساز سوءاستفاده 
مجرمان و خالفکاران اقتصادی ش��ده است. گسترش 
بخش غیررس��می اقتص��اد، ح��دود 50 درصد تولید 
ناخالص داخلی، منش��اء و فساد اداری، رشد سرطانی 
قاچاق سازمان یافته کاال، قاچاق ارز و طال، فرار سرمایه، 
فرار مالیاتی و کالهبرداری های اقتصادی و بازرگانی از 

جمله تبعات ناگوار نابسامانی حاکمیت دولت بر کل 
گردش اقتصادی کش��ور به شمار می روند که امروزه 
این وضعیت نامناسب، بر همگان روشن است، اعمال 
محرمانه پولشویی موادمخدر و پولهای نامشروع دیگر از 
بستر بخش غیررسمی - اقتصاد و قاچاق سازمان یافته 

کاال عبور می کند.
اقدامات به عمل آمده در ایران

متأسفانه در اقتصاد ایران تاکنون به دلیل ناشناخته 
ماندن پیامدها و آثار زیانبار پولشویی اقدام قابل توجهی 
صورت نگرفته یا حساس��یتی ویژه برای رویارویی با 
این پدیده در جامعه ایجاد نشده است. تنها اقدام مثبت 
در این زمینه، الیحه منع پولش��ویی تقدیمی دولت به 
مجلس شورای اسالمی است که درحال بررسی است 
و تا حدودی مقدمات کارها در این زمینه فراهم ش��ده 
است. دلیل این امر آن است که در جامعه ما پولشویی 
به عنوان یک جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر 
دقت ش�ود، مالحظه می شود که پولشویی عارضه ای 
ثانوی و متناظر با یک جرم منشاء )مقدم( مانند قاچاق 
موادمخدر، س��رقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است 
و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پولش��ویی است که 
آن را تاکن��ون به صورت یک معض��ل نامرئی در نزد 
جامعه ایرانی ناشناخته نگاه داشته است. برپایه تعریف 
پولشویی و باتوجه به اینکه جرائم منشاء، لزوماً با هدف 
ایجاد درآمد برای مجرمان انجام نمی شود، زمینه مبارزه 
با پولشویی در ایران عالوه بر پوشش مواردی مانند نقل 
و انتقال یا داد و س��تد موادمخدر، درآمدهای به دست 
آمده از سایر جرائم تعریف شده در چارچوب مجموعه 
قوانی��ن و مقررات کنونی جمهوری اس��المی ایران را 
دربرمی گیرد. در اکثر کشورهای پیشرفته جهان و حتی 
برخی از کشورهای همسایه، تعقیب مالی وجوه حاصل 
از قاچاق و س��ایر جرائم سازمان یافته، مقدم بر کنترل 
فیزیکی است. درحالی که در ایران تمام تالشها، معطوف 
به کنترل فیزیکی است. قانون پولشویی، راههای نقل و 
انتقال وجوه حاصل از فعالیتهای مجرمانه را محدود و 
قابل شناس��ایی می کند و با فراه��م آوردن امکان 
سیستمی شناسی متخلفان، احتمال وقوع بسی�����اری 
از جرائم را تاحد زیادی کاهش می دهد. جرائم منشاء 
پولش��ویی در ایران عبارتن��د از: قاچ��اق موادمخدر، 
مشروبات الکلی، قاچاق کاال، گریز از مالیات، معامالت 
متکی به اطالعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشاء، 
اخت��الس، کالهبرداری، س��رقت، آدم ربای��ی، قتل و 

جنایت، قمار، ربا و فحشا.
نتیجه گیری

پولش��ویی روی دیگر یا نیم��رخ مالی فعالیتهای 
بزهکارانه ای است که در آن عواید حاصل از فعالیتهای 
مجرمان��ه و غیرقانونی طی رون�������دی در مجاری 

قانونی تطهیر و پاک می شود.
پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه در مقیاس 
بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند 

از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.
پولش��ویان باتوجه به موارد زیر در سطح ملی 
و بی��ن المللی به ص��ورت حریفی فعال عمل کرده و 
اقدامات س��ازمان یافته پیچیده ای برای تطهیر عواید 

غیرقانونی خود به مرحله اجرا درمی آورند:
-  ناکافی بودن مقررات و نظارت در مؤسسات 
مالی، فقدان قوانین و مقررات مناس��ب برای ایجاد 
مؤسس��ات مالی، نبود قوانین مربوط به شناس��ایی 
مشترک در مؤسسات م������الی، پنهان کاری بیش 

از اندازه در مؤسسات مالی
- فقدان سیستم مؤثر گزارش دهی در معامالت 

مشکوک
- الزامات ناکافی مربوط به قانون تجارت برای 

ثبت فعالیتهای بازرگانی
- وجود موانع بر سر راه همکاریهای بین المللی 

در حیطه مسئوالن اجرایی
- ضع��ف همکاریه��ای بین الملل��ی در حیطه 

مسئوالن قضایی )معاضدت قضایی(.
برپایه مطالب فوق در مورد پولشویی و با عنایت به 
واقعیات موجود اقتصاد ایران، مبارزه با پدیده پولشویی، 
نقل و انتق��ال وجوه حاصل از م��واردی مانند قاچاق 
موادمخدر و مش��روبات الکلی، قاچ��اق کاال، گریز از 
مالیات، معامالت متکی به اطالعات درونی یا محرمانه، 
اخاذی، ارتش��اء، اختالس و کالهب�رداری، س���رقت،
 آدم ربایی، قتل و جنایت، ربا، فحش��اء و سایر جرائم 
سازمان یافته و تعریف ش��ده در چارچوب مجموعه 
قوانی��ن و مقررات کنونی جمهوری اس��المی ایران را 

دربرمی گیرد.
جه��ت گیری قان��ون مبارزه با پولش��ویی و آیین 
نامه ه��ای اجرای��ی آن باید طوری باش��د که راههای 
مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و سایر 
فعالیتهای مجرمانه را محدود و قابل شناسایی کند. از این 
رو وظیفه اصلی قوه مقننه تصویب قوانین و ابزارهای 
حقوقی الزم برای مراجع مس��ئول مبارزه با پولشویی 

است.
اولین قدم در این راه، جرم اعالم کردن پولش��ویی 
اس��ت. یعنی مجلس با تصویب قانونی باید به مراکز 
قضایی و انتظامی، اختیار مجازات پولشویان و مصادره 
داراییهای حاصل از ارتکاب جرم پولش��ویی را دهد. 
همچنین باید چارچوبی تدوین شود که طبق آن، مراکز 
مس��ئول مبارزه با پولشویی بتوانند اطالعات به دست 

آمده را بین خود و همتایان خارجی مبادله کنند.
دکتر حسینعلی بهرام زاده- دکتر حسین شریعتی

پولشویی چيست؟

پولشویی و اثرات اقتصادی آن 

روشهای مبارزه با پولشویی
ضرورت مقابله با پولشویی

اشاره

به گ��زارش اکونیوز وزیر اقتص��اد و دارایی 
ضمن تکذیب آمارهای ارائه شده توسط مراکز آمار 
جهانی که ایران را در رده نخست کشورهای مبتال 
به پولش��ویی معرفی می کنند، گفت: کشورهای 
متهم کننده ایران خود مصداق بارز پولش��ویی و 

تأمین مالی تروریسم در جهان هستند.
 دکتر شمس الدین حسینی با اشاره به اینکه 
جامعه جهانی بابت مبارزه ایران با این پدیده شوم 
به ما بدهکار اس��ت، پولشویی را پدیده زشت و 
ناپس��ند ظهور کرده در دو دهه اخیر دانست و بر 
عزم جدی و راس��خ ای��ن وزارتخانه برای مبارزه 
با این عمل کثیف و غیر انس��انی تأکید کرد. وی 
همچنین با اشاره به اینکه در اصل 46 و 49 قانون 
اساسی نه به صراحت، اما بر مبارزه با قانونی کردن 
معامالت نامش��روع به مشروع تأکید شده است، 
گفت: الیحه مبارزه با پولش��ویی به هیأت دولت 
ارائه شده است و امیدواریم با نظر مساعد دولت 
و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمی این 
الیح��ه به مرحله اجرا درآی��د و گام بلندی را در 

جهت مبارزه با این عمل ناپسند برداریم.
جامعه جهانی بابت مبارزه با پولشویی به 

کشورمان بدهکار است
وزی��ر اقتص��اد در پاس��خ به س��ؤالی درباره 
آمارهای جهانی ارائه شده درباره پولشویی در ایران 
با اشاره به این که این آمارها سیاسی است، افزود: 
کشورهایی که خود مصداق بارز پولشویی و تأمین 

مالی تروریس��م هستند ایران را متهم به پولشویی 
می کنند. وی خاطرنش��ان ساخت، آمارهای ارائه 
ش��ده از سوی مراکز آمار کش��ورمان نیز صراحتًا 
بر این موض��وع تأکید دارند و م��ا آمادگی داریم 
این آمارها را جهت ارائه به کش��ورهای اروپایی و 
مراکز آمار جهانی ارائه دهیم. وی همچنین تأکید 
کرد: کشور ما به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و 
در مبارزه با قاچاق مواد مخدر به سمت کشورهای 
آس��یایی و اروپایی که برای تأمین مالی تروریسم 
جهانی صورت می گیرد تاکنون 3500 الی 4000 

هزار شهید را تقدیم مبارزه با این امر کرده است. 
وی همچنین اف��زود: جامع��ه جهانی بابت 
مبارزه با پولشویی به کشورمان بدهکار است. وی 
در مورد نقش پولش��ویی در اقتصاد کشورمان نیز 
گفت: پولشویی باعث عدم ارائه آمارهای شفاف 
و صحیح در مورد سرمایه گذاری های داخلی و 
منحرف شدن سرمایه ها از مسیر تولید به سمت 
مش��اغل کاذب و همچنین ایجاد ت��ورم و رکود 
اقتصادی می ش��ود.وی همچنین در بخش دیگر 
از این مصاحبه در مورد هدفمند کردن یارانه ها و 
حذف تعداد دهک ها گفت: آنچه هم اکنون در این 
قانون آمده اس��ت این است که آحاد مردم جامعه 
متناسب با درآمد خود می توانند مشمول دریافت 
یارانه نقدی باشند. وی همچنین با اشاره به اینکه 70 
درصد مردم شامل دریافت یارانه نقدی می شوند 
افزود  : ممکن است روند این کار بیشتر هم باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر مبارزه جدی 
با پولشویی این اقدام را در جهت سالمت اقتصادی 
کشور دانس��ت و گفت: مبارزه با پولشویی هیچ 
نگرانی ای برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

ندارد و مانعی برای سرمایه گذاری نیست.
به گ��زارش اکونیوز وی با تأکید بر اینکه هم 
اکنون مبارزه با پولشویی را در دستور کار خود قرار 
داده ایم، اظهارداشت: پولشویی به نحوی است که 
حس��ابی بدون نام باز، کارمزد آن پرداخت شود و 
میلیاردها تومان پول از سوی فرد ناشناس ذخیره و 

یا جابه جا شود.
 وی وظایف سازمان های نظارتی و بانک ها 
را در این رابطه، گزارش عملیات بانکی مشکوک 
و پیگیری آنها توس��ط مراجع قضایی دانست و 
افزود، مبارزه با پولش��ویی نباید سلیقه ای باشد.
بهمن��ی با تأکید بر این که بانک مرکزی از س��ال 
81 فعالیت های خود را در خصوص ساماندهی 
مؤسس��ات مالی پیگیری می کن��د، گفت: تمام 
مؤسس��ات مالی و اعتباری کشورمان موظف به 
گرفت��ن مجوز تا پایان آذرماه س��ال جاری بودند 
و دیگ��ر نباید ش��اهد صندوق ها و مؤسس��ات 
مالی بدون مجوز باش��یم.وی با بیان اینکه تاکنون 

نهادهای بین المللی سندی مبنی بر پولشویی در 
ایران ارائه نکرده اند، مس��ائل مطرح شده در این 
زمینه را »سیاسی« خواند. دکتر حسینی وزیر اقتصاد 
و دارایی نیز دیروز گفته بود مس��ائل طرح شده از 
سوی برخی منابع غربی ایران درباره پولشویی جنبه 

سیاسی دارد و واقعیت ندارد.
رئی��س کل بانک مرکزی ایران با اش��اره به 
فعالیت بان��ک مرکزی در خص��وص مبارزه با 
پولش��ویی، یادآور ش��د: این بانک ب��ه این مهم 
توج��ه دارد و ب��ه طور دائم کنت��رل می کند که 
کارهای مش��کوک در بانکها صورت نگیرد. به 
گفته وی، پولش��ویی می تواند اقتصاد کشور را 
تهدید کند، بنابراین حق هر کش��وری اس��ت با 
این مهم مبارزه کند. رئیس کل بانک مرکزی بیان 
داشت: هم اکنون ایران با سازمانهای نظارتی بین 
المللی در این خصوص همکاری می کند و در 
صندوق بین المللی پول دارای نماینده اس��ت و 
همواره گزارشهای خود را در خصوص مسائل 
بانکی به آنه�ا ارائ��ه می دهد. وی تأکید کرد: 
ت�اکن��ون هیچ گونه س��ند بی��ن المللی ای در 
خصوص پولشویی در ایران گزارش نشده است 

و بحث ها به طور معمول سیاسی است.

1( پولش��ویی جرم ثانویه اس��ت: یعنی برای 
ارتکاب این جرم باید جرم دیگری از قبیل قاچاق 
مواد مخدر، آدم ربای��ی، فروش اعضای بدن و.... 

اتفاق بیفتد.
2( پولشویی جرمی سازمان یافته است: به دنبال 
خصیصه جرم ثانویه، سازمان یافته بودن این جرم 
بعد دیگری از مشکل تعقیب مجرمین را به دنبال 
می آورد، به طور مثال دزد یا قاتلی که به صورت 
انفرادی عمل می کند با پیگیری های پلیس��ی و 
قضایی دس��تگیر می شود ولی در جرم پولشویی 
مسئولین با س��ازمانهای مجهزی روبه رو هستند 
که سطوح مختلف سازمان از عاملین ساده )مثاًل 
خرده فروش مواد مخدر (، افراد واس��طه ماهر تا 
افراد تحصیل کرده و متخصص را در بر می گیرد. 
بنابراین با دستگیری یک مجرم افراد دیگر به راحتی 
به کار خود ادامه داده و کار را برای مجریان قانون 

مشکل می کنند.
3( پولشویی جرمی فرا ملی است: جرم ثانویه 

پولش��ویی که توسط س��ازمان متشکل صورت 
می گیرد لزوماً در یک محدوده جغرافیایی خاص 
یا در مرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمی افتد. 
سازمان یافته بودن این جرم به عبور از مرزها برای 
انجام پول شویی کمک می کند و برای مرتکبین 
ای��ن جرم، دهک��ده جهانی معنا می یاب��د با این 
ویژگ��ی اهمیت همکاری بی��ن المللی و نقش 
سازمانهای بین المللی برای هماهنگی کشورها 

برای مقابله با آن روشن می شود.
4( پولش��ویی ج��رم فرهیختگان اس��ت: در 
س��ازمانهای متش��کل جنایی برای انجام مراحل 
ثانویه و نهایی پولشویی از افراد متخصص از جمله 
حس��ابداران، حقوق دانان، وکالً و کارمندان بانک 
اس��تفاده می شود. طبیعت این جرم این است که 
برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت 
از سازمانهای آبرومندی مانند بانکها و متخصصین 
بانک��ی، دفات��ر وکالت و حسابرس��ی اس��تفاده

 می شود.

با آنکه با توجه ب��ه ویژگی خاص فرایند 
پولش��ویی، آمار و اطالعات مربوط به آن در 
خ��ارج از ح��وزه طبیعی آماره��ای اقتصادی 
کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی 
و مقدمات��ی در این باره همراه با س��ایر ارقام 
اقتصاد زیر زمینی داده شده است. به عنوان مثال 
در مورد ارقام پولش��ویی صندوق بین المللی 
پ��ول )IMF( برآورد کرده اس��ت حجم کل 
پولش��ویی در دنیا مبلغی حدود 2 تا 5 درصد 
تولی��د ناخالص داخلی دنیا اس��ت. این مقدار 
با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی س��ال 
1996 بیانگر آن اس��ت ک��ه حجم پول تطهیر 
شده در جهان در سال مذکور، در حدود 590 
میلیارد دالر ت��ا 5/1 تریلیون دالر امریکا بوده 
اس��ت. تنها حد پایین ارقام یاد ش��ده، معادل 
ارزش کل تولی��دات اقتص��ادی کش��وری به 
اندازه اقتصاد اسپانیا اس��ت. این حجم عظیم 
پولش��ویی می توان��د بیانگر تأثی��رات منفی 
بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد 
جهانی خواه��د بود. آمارها نش��ان می دهد، 
حجم پولش��ویی در دنیا س��االنه 500 میلیارد 
دالر اس��ت. این در حالی است که کشورهای 
نیجری��ه و روس��یه بیش از کش��ورهای دیگر 
مش��کوک به پولشویی هس��تند و کشورهای 
اروپایی و امریکایی کمترین میزان آن را دارند. 
درحال حاضر، در بیش از 140 کش��ور جهان 
قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد. با توجه 
به در آمدهای باالی اعمال مجرمانه، پولشویی 
را بزرگ ترین جرم س��ازمان یافته هزاره سوم

 دانس��ته اند. از این رو، کش��وری چون ایران 
که در همس��ایگی کش��وری چون افغانستان 
قرار دارد )که درآمدهای نامش��روع حاصل از 
مواد مخدر آن س��ر به فلک می کشد(؛ ایرانی 
که در مس��یر ترانزیت مواد مخدر آن اس��ت، 
در کن��ار عواملی چ��ون: اقتصاد نابس��امان و 
بی نظم، توس��عه روز افزون مناطق اقتصادی 
مناط��ق آزاد اقتص�ادی و تج���اری با ه�دف 
گسترش س��رمایه گذاری خارجی و داخلی، 
بس��تری مناس��ب ب��رای رش��د و گس��ترش 
پولشویی را مهیا کرده است. آثار پولشویی بر 
جوامع به اختصار عبارتند از: س��ود آور شدن 
اعم��ال مجرمان��ه، آلوده ش��دن و ب�ی ثب�اتی 
ب�ازار ه�ای مالی، بی اعتمادی مردم نس��بت 
ب��ه نظام مال��ی، تغییر در نرخ به��ره و خروج 
س��رمایه، تضعیف بخش خصوص��ی قانونی، 
کاهش کنت��رل دولت بر سیاس��تگذاری ه�ا، 
شکس��ت خصوصی سازی، نوس��ان تقاضای 
پول و عدم تعادل بازار آن، فساد ساختار های 
سیاس��ی و اقتصادی، کاهش توان دولت برای 
اص��الح س��اختارهای اقتص��ادی، لطمه وارد 

کردن به اعتبار دولت ها. 

وزیر اقتصاد:
کشورهای مبتال به پولشویی، ایران

 را متهم می کنند

مبارزه با پولشویی مانع سرمایه گذاری نیست

ویژگیهای جرم پولشویی

اهمیت و آثار پولشویی

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

مسابقه عکس 
سی و یکمین فجر انقالب 
اسالمی در مدارس ناحیه 

یک شهرکرد
در راس��تای گرامیداشت س��ی و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی و ای��ام ا... دهه مبارک فجر و 
با هدف تقویت مشارکت دانش آموزان به حضور فعال 
در جشن های فجر پیروزی، کانون فرهنگی و تربیتی 
امام خمینی )ره( مسابقه عکس سی و یکمین فجر در 
م��دارس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ش��هرکرد 
با موضوعات تزئینات و جش��ن های کالسی مدرسه 
و محله و مساجد را برگزار می کند. قنبریان مدیر این 
کانون با اعالم این خبر افزود: دانش آموزان عالقه مند 
می توانند حداکثر تا 88/11/20 آثار خود را به این کانون 
به نشانی شهرکرد، خیابان تختی، خیابان قدس، کانون 
فرهنگی و تربیتی امام خمینی )ره( ارسال کنند. الزم به 
ذکر است به یمن ایام ا... دهه مبارک فجر به 10 عکس 

برتر جوایزی اهداء خواهد شد.

شرکت پرشور
 دانش آموزان منطقه 

بلداجی در مسابقات قرآنی 
1800 دانش آموز دوره های مختلف تحصیلی اداره 
آموزش و پرورش منطقه بلداجی در مسابقات مرحله 
آموزشگاهی رشته های قرآن، احکام، اذان و نهج البالغه 
شرکت کرده اند. اسفندیار کریمی معاونت پرورشی و 
تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش این منطقه با اعالم 
این خبر افزود: حضور فعال دانش آموزان این منطقه در 
این مسابقات زمینه ای برای آشنایی هر چه بیشتر آنان با 

قرآن و مفاهیم قرآنی را فراهم می سازد.

بهسازی و آسفالت 200 
کیلومتر راه روستایی

مدیرکل راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری 
ب��ا اعالم این خبر گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون 180 
کیلومتر راه روس��تایی آسفالت، بهسازی و 15 کیلومتر 
راه جدید در روستاهای باالی 50 خانوار احداث شده 
است. سیف اهلل کریمی  افزود: برای اجرای این طرح ها 
60 میلیارد ریال هزینه ش��ده است. وی گفت: تاکنون 
75 درصد از دو هزار و 800 کیلومتر راه روس��تایی این 
استان بهسازی شده است. گفتنی است 850 روستا در 
استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که با بهسازی 
و احداث 700 کیلومتر راه، همه روس��تاهای استان از 

راه های مناسب بهره مند می شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:
احداث بزرگترین کارخانه 

چادر مشکی کشور با 
تکنولوژی بافت و رنگ 
پارچه چادر مشکی روز 

در استان
 مهندس رجبعلی صادقی در گفتگو با ایسنا گفت: 
این کارخانه در قالب شرکت نساجی حجاب شهرکرد 
با تولید 10 میلیون متر پارچه چادر مش��کی در سال و 

اشتغالزایی 200 نفر آغاز به کار خواهد کرد.
وی تصری��ح کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر 370 
میلیارد ریال اجرا خواهد ش��د که 100 میلیارد ریال آن 
توس��ط بنیاد مستضعفان کش��ور و مابقی در قالب 21 
میلیون یورو تسهیالت بانکی از بانک صنعت و معدن 
تأمین می ش��ود. مهندس صادقی ادام��ه داد: عملیات 
اجرایی این کارخانه از اسفندماه امسال آغاز خواهد شد 

و تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی اظهار داشت: در کل کشور تولید پارچه چادر 
مشکی وجود ندارد و تمامی پارچه های چادر مشکی به 

صورت وارداتی هستند.

340 طرح طی دهه فجر 
در چهارمحال و بختیاری 

افتتاح می شود
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
همزمان با دهه فجر امسال 340 پروژه کوچک و بزرگ 
در اس��تان به بهره برداری می رسد. احمد ایرج پور در 
گفتگو با زاینده رود افزود: این طرحها در بخشهای راه، 
گازرسانی، آموزشی، فرهنگی، کشاورزی، عمران شهری 
و روستایی اجرا شده است. وی گفت: برای اجرای این 
طرحها بیش از یک هزار میلی��ارد ریال اعتبار از محل 
اعتبارات ملی، استانی و سفرهای استانی دولت هزینه 
شده است. ایرج پور با اشاره به اینکه برخی طرحهای 
بزرگ استان دهه فجر بهره برداری نمی شود، ادامه داد: 
طرح فوالد ورق خودرو ازجمله این طرحها اس��ت که 
براساس برنامه ریزی باید در دهه فجر افتتاح می شد اما 
به دلیل باقی ماندن یک درصد کار که بدهی به پیمانکار 
است، در دهه فجر گشایش نخواهد یافت. وی افزود: 
پروژه بزرگ سد کارون چهار نیز از دیگر طرحها است 
که به دلیل موضوع عدم احداث جاده های دسترسی در 

دهه فجر به بهره بردای نمی رسد.

معاون عمرانی شهرداری اصفهان 
از به��ره برداری تقاطع غیرهمس��طح 
عسگریه به عنوان چهارمین طرح عظیم 
ش��هری در س��ال جاری در دهه فجر 
به مناسبت س��الگرد پیروزی انقالب 

اسالمی ایران خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، دکتر 
علیرضا قاری ق��رآن با اعالم این خبر 
گفت: این تقاطع در شمال شرقی رینگ 
دوم در مح��ل برخ��ورد خیابان های 
سروش – عسگریه و صغیر اصفهانی 
و در محدوده چهار راه عسگریه واقع 

شده است.
وی هزین��ه اج��رای تقاط��ع غیر 
همسطح عسگریه را 38 میلیارد ریال 
اع��الم و تصری��ح ک��رد: 30 درص��د 
از اعتب��ار اج��رای این طرح توس��ط 
شهرداری منطقه سه و 70 درصد آن از 

سوی منطقه 10 تأمین شده است.
 وی از اتمام پروژه تقاطع عسگریه 
دو ماه زودتر از مؤعد مقرر س��خن به 

میان آورد و خاطرنشان کرد: با توجه به 
مشکالت اجرای این طرح به خصوص 
جابه جایی تأسیسات آب و فاضالب 
طی 8 ماه چهارمین پروژه عظیم شهری 
به اجرا درآمد و در دهه فجر در اختیار 

شهروندان قرار خواهد گرفت.
معاون عمرانی شهرداری اصفهان 

اضافه کرد: جابه جایی تأسیسات این 
پروژه 15 میلیارد ریال هزینه دربر داشته 

است.
وی با اشاره به مشخصات اجرای 
طرح تقاطع غیرهمسطح عسگریه اظهار 
کرد: این طرح ش��امل دو دوربرگردان 
شمالی و جنوبی و پل میانی با مساحت 

به ترتی��ب 300، 265 و 700 متر مربع 
است.

قاری قرآن ب��ه ویژگی های فنی 
پروژه تقاطع عسگریه اشاره و تصریح 
کرد: این تقاطع به طول و عرض 590 
و 7 متر است. همچنین در این پروژه 
375 شمع و 22 ستون به کار برده شده 

است.
قاری ق��رآن اضافه کرد: در تقاطع 
غیرهمس��طح عس��گریه ی��ک هزار 
ت��ن آرمات��ور بن��دی، 7500 مترمربع
قال��ب بن��دی و 7 ه��زار مترمکعب 

بتن ریزی شده است.
وی ب��ا بیان اینکه 4 ه��زار و 500 
تن آس��فالت و 40 ه��زار مترمکعب 
خاکب��رداری در تقاطع غیرهمس��طح 
عسگریه صورت گرفته است، اذعان 
داش��ت: 1200 مت��ر ن��رده گذاری، 
3 هزار متر جدول گذاری، 7 هزار متر 
زیرس��ازی و 4 هزار و 500 متر مربع 
رنگ آمیزی در این طرح انجام ش��ده 

است. 

سمینار تخصصی مهارتهای حل 
مسأله و تکنیکهای خالقیت در سالن 
کنفرانس اداره کل کار و امور اجتماعی 

استان اصفهان برگزار شد.
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره 
کل کار و امور اجتماعی، این س��مینار 
با حضور رئیس مؤسس��ه کار و تأمین 
اجتماعی، رئی��س اداره کل کار و امور 
اجتماعی و یکی از اس��تادان دانشگاه 
عل��م و صنعت و بی��ش از 50 نفر از 

شرکت کنندگان برگزار شد.
الزم به ذکر است سمینار تخصصی 
مهارته��ای حل مس��أله و تکنیکهای 
خالقیت با هم��کاری اداره کل کار و 
امور اجتماعی استان اصفهان، مؤسسه 
کار و تأمی��ن اجتماع��ی و مؤسس��ه 

کارآفرینان پیشتاز برگزار شد.
در این سمینار، رئیس مؤسسه کار و 
تأمین اجتماعی در سخنانی به موضوع 
کارآفرینی پرداخت و گفت: کارآفرینی 

یعنی توسعه قابلیتهای انسانها.
دکتر سپهری کارآفرینی را فرآیندی 

عنوان کرد ک��ه در آن افراد باید دارای 
انگیزه، فرصت، ریس��ک، خالقیت و 
نوآوری باشند. وی در این راستا گفت: 
انگیزها اس��ت که فرهن��گ را ایجاد 
می کند و آنچه باعث خواس��تن یک 

ملت می شود فرهنگ است.
وی ب��ا بیان این مطل��ب گفت: آیا 
تاکنون ما از فرصتهای ایجاد شده برای 
میهن خویش به خوبی استفاده کرده ایم؟

دکتر سپهری افزود: کارآفرینان از 
انگیزه های خوب��ی برخوردارند و به 
محض شناسایی فرصتها آنها را آشکار 

می کنند.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی 
گفت: تا زمانی که نگرش ها متکی به 
دولت و اس��تفاده از منابع نفتی باش��د 

کماکان با مشکل مواجه خواهیم بود.
دکتر سپهری با اشاره به اینکه توسعه 
به ماشینهای شیک و ساختمانهای بلند 
و دودکشها نیس��ت، خاطرنشان کرد: 
توس��عه محصول مدیران توسعه یافته 
است و در جامعه توسعه یافته نیز نیاز 

اس��ت تا تغییر در نگرش افراد ایجاد 
شود.

وی تغییر در قواعد بازی و تسلط 
ب��ر آن در صحنه اقتص��اد را از دیگر 
موارد تحول در توس��عه عنوان کرد و 
بیان داشت: چنانچه بخواهیم در دنیایی 
که در آن رقابت باال است و دانش مرتبًا 
در حال توسعه است مهره بازی نباشیم 
بلکه بازیگر باشیم حتماً باید به قواعد 
بازی تس��لط داشته باش��یم. وی یکی 
دیگر از عوامل در توس��عه را تغییر در 
نقشها و س��هم ها عنوان کرد و اظهار 
داش��ت: هم اکنون گروه بیس��ت 66 
درصد جمعیت جهان، 85 درصد تولید 
جهان و 80 درصد تجارت جهان را به 
خود اختصاص داده است. وی با اشاره 
به این مطلب گفت: در چنین فضایی 
کش��ور ما نیازمند دولت��ی کارآفرین، 
دانش��گاههای کارآفری��ن، کارآفرینان 

اجتماعی و سازمانی است.
سپهری تصریح کرد: در این فضا 
سکان دار کشتی کارآفرینی دولت است 

و نباید نقش تصدیگری داشته باشد.
دکتر س��پهری با اش��اره به اینکه 
خالقیت در نظام آموزشی ما با کاهش 
مواجه است، گفت: چرا سیستم آموزشی 
ما اینگونه است؟ چرا روح خالقیت با 
افزایش س��ن کاهش می یابد؟ و چرا 
نظام آموزشی پرسشگری و انتقاد را از 

دانش آموزان دریغ می کند؟  
وی خالقی��ت را متف��اوت نگاه 
کردن، عمیق دیدن و برای مس��ائل راه 
حله��ای جدید پیدا ک��ردن معنی کرد 
و بیان داش��ت: باید تواناییهای ذاتی و 
اکتسابی افراد به کار گرفته شوند و در 
جهت پیشرفت جامعه در مسیر عدالت 

گام برداشته شود.
ایش��ان در پایان به نقش دولت در 
زمینه کارآفرینی اش��اره و خاطرنشان 
کرد: دولت باید نقش تسهیل کنندگی 
داشته باش��د، یعنی در شروع کارها و 
شتاب دادن به آنها حضور داشته باشد 
و به محض ش��تاب گرفت��ن کارها را 

واگذار کند.

مع��اون حف��ظ، احیا و ثب��ت آثار 
تاریخی س��ازمان می��راث فرهنگی و 
گردشگری کشور تأکید کرد: تخریب 
طبقه فوقانی ارگ جهان نما فقط به دلیل 
تبعیت از کنوانسیون های بین المللی و 

حفظ تعامل با عرصه جهانی است.
ارتباط��ات  اداره  گ��زارش  ب��ه 
رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، مهندس مس��عود علویان به 
همراه استاندار به ارگ جهان نما آمد و 
از تصویب تخریب طبقه فوقانی برج 
جهان نما براس��اس مصوبه یونسکو 
خبر داد و گفت: تاکنون س��ه طبقه از 

این س��اختمان در راستای مصوبات 
یونس��کو ح��ذف ش��ده و عملیات 
اجرایی تعدیل آخرین طبقه نیز آغاز 

شد.
وی با بیان اینکه تخریب یک طبقه 
دیگر از این برج با تالش و همکاری 
استانداری، شهرداری و سازمان میراث 
فرهنگی انجام می شود، اظهار داشت: 
برای تعدیل برج جهان نما، مبلغ سه 
میلیارد تومان از اعتبارات نهاد ریاست 
جمه��وری، اس��تانداری اصفه��ان و 
فرهنگی تخصیص  میراث  س��ازمان 

یافته است.

علویان صدر مس��ائل برج جهان 
نما را جنجال آفرین دانست و اظهار 
کرد: در حال حاضر این ارگ احداث 
ش��ده و جای بحث ن��دارد و تعدیل 
چهارطبقه از این س��اختمان فقط به 
دلیل تحق��ق اهداف عالی کش��ور و 
تبعیت از کنوانسیون های بین المللی 
و حفظ تعامل با عرصه جهانی است.

مع��اون حفظ، احی��ا و ثبت آثار 
تاریخ��ی س��ازمان می��راث فرهنگی 
و گردش��گری کش��ور درب��اره چانه 
زنی های این معاونت با یونسکو برای 
کاهش تخریب طبقات ارگ جهان نما 

تصریح کرد: در س��ال 2004 مصوب 
شده بود 12 متر از شرق و 24 متر از 
غرب این ساختمان تخریب شود اما با 
پیگیری های به عمل آمده این مصوبه 

به 4 طبقه ختم به خیر شد.
وی با بیان این مطلب که تخریب 
4 طبقه از برج جهان نما جهت جلب 
نظر یونسکو است، افزود: در غیر این 
صورت نام میدان امام )ره( از فهرست 
آثار تاریخی جهان حذف خواهد شد 
لذا اجرای این مصوبه در راستای رفع 
تهدیدهای آث��ار تاریخی فرهنگی و 

تاریخی کشور است.

مدیرعامل آبفای اس��تان اصفهان 
بر افزایش سرعت و کیفیت خدمات 

ارائه شده به شهروندان تأکید کرد.
مهندس سید محمدرضا فخرایی 
ک��ه در گردهمایی ماهیان��ه مدیران 
اس��تان  فاض��الب  و  آب  ش��رکت 
اصفهان س��خن می گفت با محکوم 
کردن هت��ک حرمت مقدس��ات در 
عاش��ورای حس��ینی اف��زود: در این 
شرایط حس��اس که دشمن به دنبال 
بهانه گیری است باید نگاه خاص و 
حس��اس تری به خدمات ارائه شده 

توس��ط شرکت داشت تا بهانه ای به 
دست دشمن نیفتد. 

وی در بخش دیگری از سخنانش 
به موضوع کوچک سازی شرکت و 
واگذاری کارها به بخش خصوصی 
اش��اره کرد و گف��ت: هر چند حجم 
کارهای انجام ش��ده دوچندان شده 
و قابل مقایس��ه با گذشته نیست اما 
همچن��ان باید بر نظارت بیش��تر بر 
بخش خصوص��ی، افزایش کیفیت و 

کاهش هزینه ها تالش کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان همچنین به بازنشسته 
شدن 400 نفر از کارکنان این شرکت 
در س��ه س��ال گذشته اش��اره کرد و 
افزود: خوش��بختانه موضوع استفاده 
از تجربیات و خدمات بازنشستگان 
در دس��تور کار قرار دارد و بسیاری 
از آنها صورت عملی به خود گرفته 

است.
وی در پایان از اعالم رضایت و 
تش��کر وزارت نیرو از عملکرد امور 
مشترکین در رس��یدگی به نامه های 
م��ردم به رئیس جمهور خبر داد و از 

مدی��ران و کارکنان معاونت درآمد و 
امور مشترکین شرکت تشکر کرد.

افزایش سطح ایمنی هنگام اجرای 
طرح ها، تالش برای جذب اعتبارات 
عمرانی، سرعت بخشیدن به عملیات 
لوله گذاری آب و فاضالب و نصب 
انشعابات، استفاده بهینه و صحیح از 
اینترنت و برنامه ریزی جهت بازدید 
مدیران شرکت از سد و نیروگاه سد 
زاین��ده رود از دیگر مواردی بود که 
مدیرعامل آبفای اس��تان اصفهان در 

این جلسه بر آنها تأکید کرد.

در راستای ارتقای فرهنگ عمومی 
و تخصصی ش��اغلین بخش حمل و 
نقل جاده ای و با توجه به سیاستهای 
س��ازمان راه��داری و حم��ل و نقل 
جاده ای کش��ور در استان اصفهان از 
سال 1385 تاکنون افزون بر 100 هزار 
نفر رانندگان و متصدیان بخش حمل 
و نقل جاده ای آموزشهای الزم حمل 
و نقلی را فراگرفته اند که آموزش بدو 
خدمت رانندگان نقطه آغاز جدیدی 
در امر آم��وزش و رانندگی حرفه ای 

حم��ل و نقل جاده ای اس��ت که در 
اس��تان اصفهان ش��روع شد. مهندس 
ش��معانیان مدیرکل حم��ل و نقل و 
پایانه های استان اصفهان با اعالم این 
خبر افزود: با اعالم سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور و الگو 
قرار دادن استان اصفهان بین استانهای 
س�راسر کشور جهت ب�رگ�زاری ای�ن 
دوره ه�ای آم�وزش�ی، با هم�اهنگی 
به عمل آمده توس��ط اداره کل حمل 
و نق��ل و پایانه های اس��تان اصفهان 

با کانون کامیونداران اس��تان اصفهان 
و هم��کاری مجری ط��رح آموزش 
دوره آموزش ب��دو خدمت رانندگان 
بخش حمل و نقل ج��اده ای از تاریخ 
88/10/26 در محل آموزش��کده کانون 
و انجمن ه��ای صنفی کامیون اس��تان 
اصفهان آغاز ش��ده که در حال حاضر 
رانندگان عزیز در دو گروه 35 نفری این 

دوره های آموزشی را فرا می گیرند.
وی عناوین و س��رفصلهای این 
دوره های  را  آموزش��ی  دوره ه��ای 

تخصصی و عمومی ذکر کرد و گفت: 
در دوره های عمومی رانندگان عزیز 
آموزشهایی نظیر اصول حفظ سالمت 
و حرف��ه رانندگی، آش��نایی با اصول 
ام��داد و نج��ات و... در دوره ه��ای 
قوانین  نظیر  آموزش��هایی  تخصصی 
مرتب��ط با حمل و نقل ج��اده ای بار، 
ضوابط کلی مشخصات وسایل نقلیه 
حم��ل بار در جاده ه��ا، ضوابط کلی 
حمل محم��والت ترافیکی و... را فرا 

می گیرند.

معاون مهندس��ی و توس��عه ش��رکت آب 
و فاض��الب روس��تایی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری از فعال ب��ودن 64 پروژه اجرایی در 
شهرس��تانهای هفتگانه این اس��تان با اعتباری 
بال��غ بر 75 میلی��ارد و 466 میلیون ریال خبر 

داد.
مهندس تورج احمدپور گفت: از مجموع 
64 پروژه 54 پروژه به اتمام رس��ید و در حال 
بهره برداری هس��تند و تعداد 10 پروژه دیگر 
با میانگین پیشرفت فیزیکی حدود 70 درصد 
در حال اجرا هستند که در صورت تخصیص 
اعتب��ار در آین��ده ای نزدی��ک ان ش��اءاهلل به 

بهره برداری خواهند رسید.
وی ضمن تش��ریح 64 پ��روژه گفت: 18 
پروژه در شهرس��تان لردگان، در شهرستانهای 
فارس��ان، کوهرنگ و اردل هر کدام 9 پروژه، 
ش��هرکرد 8 پروژه، کیار 7 پروژه و بروجن 6 

پروژه آبرسانی دارند.
احمدپ��ور عملی��ات اجرای��ی ای که در 
پروژه های امس��ال انجام شده را احداث 32 
ب��اب مخزن ذخی��ره با گنجای��ش 9600 متر 

مکع��ب، اجرای بیش از یکص��د کیلومتر لوله 
گ��ذاری خط انتق��ال و احداث 61 ایس��تگاه 
پمپ��اژ اعالم ک��رد و افزود: بهس��ازی 7 دهنه 
چش��مه برای آبرسانی به روستاییان شهرستان 
لردگان در مجتمع های بارزو پش��تکوه فالرد 
همچنین در روستاهای تل اشکفتی و بیدله و 
در شهرستان کوهرنگ چشمه های سیف آباد، 
صالح کوت��اه و کلواری از اقدامات ش��رکت 

آبفار بوده است.
وی اجرای 13 کیلومتر شبکه فاضالب در 
روستای هوره و آورگان، احداث 30 کیلومتر 
جاده دسترس��ی، همچنین تأمین برق جهت 5 
ایس��تگاه پمپاژ و اجرای 107 کیلومتر ش��بکه 
لوله کشی داخلی در روس��تاهای استان را از 
دیگر فعالیتهای اجرایی شرکت آب و فاضالب 
روستایی اس��تان چهارمحال و بختیاری برای 
دستیابی روس��تاییان به آب آشامیدنی سالم و 

دفع بهداشتی فاضالب اعالم کرد.
قابل ذکر اس��ت با اتم��ام 52 طرح از 64 
ط��رح بی��ش از 32 ه��زار نف��ر از نعمت آب 

آشامیدنی برخوردار شده اند.

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

برگزاری اولین سمینار تخصصی مهارتهای حل مسأله 
و تکنیکهای خالقیت در استان اصفهان

معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور: 
تعدیل ارگ جهان نما برای تبعیت از کنوانسیون های بین المللی است

تأکید مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان بر افزایش
 سرعت و کیفیت ارائه خدمات به مردم 

رانندگان متقاضی ورود به عرصه حمل و نقل جاده ای 
از آموزشهای تخصصی برخوردار می شوند

معاون عمرانی شهرداری اصفهان:

تقاطع غيرهمسطح عسگریه در دهه فجر به 
بهره برداری می رسد

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

64 پروژه آبرسانی در روستاهای
 چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

بلداجی

45 پروژه برق در چهارمحال و بختیاری 
آماده بهره برداری شد 

مدیرعامل شرکت توزیع برق چهارمحال 
و بختیاری گفت: 45 پروژه این شرکت آماده 

بهره برداری در دهه فجر شد. 
به گ��زارش زاینده رود، مهندس حمامیان 
گفت: طرحهای یاد ش��ده با هزینه ای بالغ بر 
41 میلیارد و 603 میلیون ریال احداث ش��ده 

است. 
این طرحها شامل شامل سه طرح برق رسانی 

روس��تایی، چاههای آب کش��اورزی و تأمین 
روشنایی گلزارهای شهدا است. 

وی اصالح و بهینه س��ازی ش��بکه های 
شهری و روستایی، نصب ترانس، شبکه های 
20 کیلو ولت، خط دومداره، تبدیل پست های 
هوای��ی و زمین��ی ش��هری و ایج��اد خصوط 
روشنایی را از دیگر طرحهای آماده افتتاح این 

شرکت ذکر کرد.

شهرکرد

شهرکرد

بیش از 11 میلیون متر مکعب آب پش��ت 
س��دهای چهارمحال و بختیاری ذخیره ش��ده 

است. 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: حجم 
ذخیره آب در پش��ت س��دهای استان تا پایان 
پاییز امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه پارسال

 25 درصد افزایش یافته است. 
پایی��ز پارس��ال 9 میلی��ون مترمکعب آب 

پشت سدهای استان ذخیره شده بود. 
فاضلی بارش��های خوب پاییزی را علت 
افزایش حجم ذخیره پش��ت س��دهای استان 

اعالم کرد. 
وی افزود: چغاخور و ناغان 2 سد استان 

برای ذخیره سازی آب است. 

وی با اش��اره ب��ه اینکه س��د چغاخور با 
حج��م ذخیره س��ازی 42 میلی��ون مترمکعب 
آب مهمترین منبع ذخیره سازی آب در استان 
است، گفت: هم اکنون در پشت این سد بیش 
از 9میلیون مترمکعب آب ذخیره شده است. 

دبی��ر ش��ورای هماهنگ��ی ائم��ه جمعه 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: اقام��ه نماز 
جماعت 1357نفری در 31 نقطه اس��تان یکی 
از برنامه های دهه فجر سی و یکمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی است.
حجت االسالم علی احمدی در گفتگو با 
زاینده رود افزود: بیش از 42 هزار دانش آموز 
با اقامه نماز در 31 نقطه اس��تان از این طریق 
حماس��ه پیروزی انقالب اس��المی در بهمن 
1357را در سی و یکمین بهار انقالب گرامی 

خواهند داشت.
وی گفت: برگزاری برنامه های فرهنگی 
با حضور نس��ل ج��وان و نوج��وان در زمینه 
ش��ناخت این قش��ر از دس��تاوردهای انقالب 
و نی��ز معرفی ش��خصت معم��ار کبیر انقالب 

اسالمی مؤثر است.
احمدی اظهارداش��ت: ده��ه فجر فرصتی 
برای برگزاری برنامه های متنوع، مس��ابقات 

فرهنگی هنری و انقالب شناس��ی از س��وی 
دس��تگاههای اجرایی برای کم��ک به آگاهی 

نسل سوم انقالب است.
وی به دس��تاوردهای ارزش��مند انقالب 
اسالمی اش��اره کرد و افزود: برنامه های دهه 
فج��ر باید بیانگر روحیه وحدت بیش از پیش 
ملت انقالبی ایران اسالمی از جمله چهارمحال 

و بختیاری باشد. 

افزایش 25 درصدی آب پشت سدهای 
چهارمحال و بختیاری 

نمازجماعت 1357 نفری در 31 نقطه
 چهارمحال و بختیاری اقامه می شود

شهرکرد
شهرکرد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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افقی:
1– دع��وای س��اختگی در اصطالح عام – پایتخت 

مالی
2– نصف نردبان – فقر و بدبختی – شاهانه 

3- اولین قومی که در ایران ساکن شدند – مجسمه 
معروف بیدست – صورت غذای رستوران ها 

4- فتنه جویان و شرارتگران – سریال سیروس مقدم 
– مارکی بر ساعت 

5- امتداد – قهرمان خبیث اتللو – پهلوان 
6- بی همتا و یگانه – گروهی از مردمان عربس��تان 
دارای این مذهب هس��تند – س��ازمان جاسوس��ی 

صهیونیستها
7- جهاز عروس- سرزنش گر – سریع و فوری 

8- ن��ام رود جیحون و کتار هرم��ان ملویل – بهره 
بردن– پدر ترک 

9- خزن��ده گزن��ده – دنبال��ه روی ع��روس – پله 
اتوبوس 

10- نخ بافتنی – شهری در ایران – صریح 
11- شانه – نوعی لیوان – آباد نیست

12- توده ریگ – سرخ – سازنده عمارت 
13- پادشاهی – مقصد رودخانه – از پیامبران الهی 

14- اس��تان ای��ران – گول زدن و گ��ول خوردن – 
کاشف میکروب حصبه 

15- اسب خوش رکاب – زندان مخوفی در امریکا 
ک��ه تاکنون حتی یک نفر ه��م از آنجا موفق به فرار 

نشده 
عمودی:

1- از بس��م اهلل می ترسد – پایدار و برقرار – مشت 
نمونه آن است 

2– قبل از تمرین کردن الزم است – سخا - از گلهای 
معروف 

3 – اولین موشک را او اختراع کرد – خالق رمانهای 
سه تفنگدار و غرش طوفان – گل داغدار 

4- قورباغ��ه درخت��ی – ن��ام گرامی مادر رس��ول 
اکرم)ص( – نه من نه تو 

5- نوعی پارچه – هاتف – گرما 
6- سائل – خونخوار شالیزارها – کشاورز 

7- چاشنی غذا – فنا – الغر و تکیده 
8- س��رگرد س��ابق – یاقوت – انقالبی فرانسه که 

الوازیه را به زیر گیوتین برد 
9- الوان – کشنده – نصفی از دلیل
10- نشان و مدال – کافر – جیوه

11- رود مرزی – گاو کوهی – محتاج و مسکین 
12- درخت انگور – خالق کتابهای امیل و اعترافات 

– مال خیام از همه مشهورتر است 
13- اشاره – جزیره – فاکس 

14- کتاب ولتر و نامزد نمایندگی – بی رنگ و جال 
– نام دیگر سوره بنی اسرائیل 

15- داد و بیداد کردن – فاجر – پایان نامه تحصیلی 
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ــپیده نصر اصفهانی - در دو شماره قبل در  س
ــی علل مهاجرت از روستا به شهر،  راستای بررس
ــینی، انواع  ــتا، تاریخچه روستانش به تعریف روس
جوامع روستایی از لحاظ ثبات و تحرک و تعریفی 
از خانواده های روستایی پرداختیم، سپس مسأله 
مهاجرت را دنبال کرده، به تمرکز جغرافیایی بین 
ــین و دهقانان خرده پا اشاره  ــر خوش نش دو قش
ــر در مهاجرت را  ــه عوامل مؤث ــم و در ادام کردی
ــورد آن پرداختیم. در  ــد م ــوان کرده و به چن عن
ــماره قصد داریم پس از تعریفی از توسعه  این ش
روستایی، پیامدهای مهاجرت را مورد بررسی قرار 

دهیم.
توسعه روستایی

توسعه روستایی عنوانی مبتنی بر درک مهمترین 
علت مهاجرت روستاییان است اما این عنوان به طور 
پراکنده در برخی اقدامات مش��اهده و اغلب در حد 

حرف باقی می ماند.
»توسعه روستایی« به طور مشخص متولی ندارد 
و امور مربوط به روس��تا همچنان فاقد س��ازماندهی 
مناس��ب و اثربخش اس��ت. دکتر احمدی با اشاره به 
رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان می گوید: 
با این رش��د، عقب ماندگی مناطق روس��تایی بیشتر 
عیان ش��ده و از آنجا که عموماً روستاییان نسبت به 
شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات 
اجتماعی ناچیزی برخوردارند، اقشار روستایی فقیرتر 
و آس��یب پذیرتر محس��وب می ش��وند که بعضاً به 
مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز منجر می شود. وی 
علل مهاجرت روستاییان به شهرها را برمی شمرد و 
می افزاید: پراکندگی جغرافیایی روستاها، نبود صرفه 
اقتصادی ب��رای ارائه خدمات اجتماعی، حرفه ای و 
تخصص��ی نبودن کار کش��اورزی، محدودیت منابع 
ارضی و نبود مدیریت صحیح مس��ئوالن باعث شده 
روس��تاییان برای رفع فقر ش��دید و ارتقای س��طح 
زندگی به شهرها مهاجرت کنند. این در حالی است 
که روس��تاییان در بیشتر مواقع با مهاجرت به اهداف 

خود دست نمی یابند.
وی اضافه می کند: برنامه های توسعه روستایی 
جزئی از برنامه های توسعه کشور محسوب می شود 
که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی - اقتصادی 

جامعه روستایی به کار می روند.
دکتر احمدی توس��عه روستایی را عامل بهبودی 
زندگی افراد کم درآمد روس��تاها و خودکفاس��ازی 
آنان در روند توس��عه کالن کشور برشمرده و اظهار 
می دارد: در گذشته بعضی مدیران و سیاستگذاران امر 
توسعه، صرفاً بر توسعه کشاورزی متمرکز می شدند 
اما امروز نتایج نشان می دهد توسعه روستایی صرفًا 
از این طریق محقق نمی ش��ود زیرا روستا جامعه ای 
است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند 
توس��عه همه جانبه اس��ت.وی می افزاید: از طریق 
توسعه کش��اورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی 
محقق نمی ش��ود زیرا در این صورت باز هم فواید 
توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی شود.وی 
می گوید: از سوی دیگر افزایش بهره وری کشاورزی 
بدون توسعه صنایع وابسته در روستاها باعث کاهش 
نیاز به نیروی انس��انی می ش��ود و این مسأله باعث 
کاهش اش��تغال روس��تاییان و فقر روزافزون آنان و 

مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می شود.
این کارش��ناس ادامه می دهد: کشورها و مناطق 
مختلف جهان، متناسب با شرایط و اولویتهای خود، 

رویکردها و استراتژیهای توسعه روستایی متفاوتی را 
در پیش گرفته اند که نمی توان بدون در نظر گرفتن 
تجربی��ات جهانی در این زمینه و با تمرکز صرف بر 
اشتغالزایی در روستاها توفیق چندانی به دست آورد.

وی زیرس��اختهای روس��تایی را س��رمایه های 
عمومی و اجتماعی روستاها دانسته و اظهار می دارد: 
توسعه این زیرساختهای اجتماعی، فیزیکی و نهادی 
باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم 
محلی و ارتقای کارآیی زندگی اجتماعی و اقتصادی 
آنان خواهد شد که به کاهش مهاجرت روستانشینان 
کمک فراوانی می کند. دکتر احمدی با اشاره به اینکه 
بیشتر صنایع روستایی پیرامون کسب و کارهای خرد 
ش��کل می گیرد که بخش عمده ای از آن را صنایع 
دستی تش��کیل می دهد، اضافه می کند: این صنایع 
می توانند از ابزارهای پیش��رفته تر ب��رای کار خود 
به��ره برده و به دلیل س��ادگی و مقبولیت بیش��تر در 
جوامع روستایی و امکانات اشتغالزایی بیشتر به بهبود 

وضعیت روستاییان کمک کنند.
این استاد دانشگاه رفع نیازهای اساسی روستاییان 
را عامل مهمی برای توس��عه روس��تایی برشمرده و 
می گوید: نیازهای اساس��ی شامل درآمد و خدمات 
مورد نیاز زندگی اس��ت که باید به صورتی باشد که 
فقیرترین بخش از جمعیت روستایی از آن بهره مند 

گردد.
دکتر جان علی بهزادنس��ب، مدیرکل دفتر برنامه 
ریزی توس��عه روس��تایی وزارت جهاد کش��اورزی 
نیز می گوید: با وجود س��رمایه گذاریهای گس��ترده 
دولت��ی، همچنان مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها 
ادامه دارد. باید این نکته را در نظر داش��ت که نسبت 
جمعیت روس��تایی به ش��هری در س��الهای گذشته 
کاهش یافته است که بخشی از این کاهش از تبدیل 
جمعیت روس��تایی به شهری ناش��ی می شود. وی 
دو مانع اصلی در توس��عه روس��تایی را عدم تناسب 
میان فعالیت بخش��های مختل��ف و نبود یک مرجع 
سیاس��تگذار، برنامه ریز و نظارت کننده بر توس��عه 
روستاها می داند. مدیرکل دفتر برنامه ریزی توسعه 
روس��تایی از مهاجرت به عن��وان یک امر طبیعی که 
برای تکامل جامعه ضروری به نظر می رسد یاد کرده 
و می گوید: مهاجرت علل مختلفی دارد و مهاجرت 
از روس��تاها تاکنون به صورت لجام گسیخته انجام 
شده و دولت س��رمایه گذاری زیادی را در روستاها 

انجام داده است.
وی اضافه می کند: سرمایه گذاریها فقط در موارد 
عمرانی از قبیل احداث جاده روس��تایی، تأمین آب 
ش��رب و برق رسانی بوده و کمتر به اقتصاد و تولید 

متناسب با عمران روستایی توجه شده است.
به همین دلیل علت اصلی مهاجرت روستایی را 
بای��د در ضعف بنیانهای اقتص��ادی و تولید و درآمد 
در روستاها جستجو کرد.در این میان پس از بررسی 
مهاجرت و عوامل تشدید کننده آن بین روستانشینان 
بد نیست بدانیم بررس��ی مقصد مهاجرت ها بیانگر 
وجود دو نکته اساس��ی در این مهاجرت ها اس��ت. 
یکی اینکه اس��تان تهران بیشترین سهم را در جذب 
مهاجران سایر استان ها دارد و دوم اینکه مقصد اکثر 
مهاجرت های بین استانی، اس��تان های همجواری 
بوده اند که بُعد مس��افت کمتری از مبداء مهاجرت 

داشته اند.
روند کلی مهاجرت در کش��ور از روستا به شهر 
و از شهرهای کوچک تر به شهرهای بزرگ تر است 
که در برخی موارد جریان معکوس مهاجرت از شهر 

به روستا نیز اتفاق می افتد. بخش زیادی از مهاجران 
جذب مناطقی می ش��وند که ج��زء مناطق صنعتی 
محسوب ش��ده و در واقع به عنوان قطب اقتصادی 
کشور به ش��مار می روند به طوری که مقصد بیش 
از 30 درصد از کل مهاجران کش��ور طی سال های 75-85  
اس��تان تهران، عموماً کالنش��هر تهران و ش��هرهای 
اقماری آن بوده اس��ت. س��طح باالی توسعه تهران، 
ساکنان سایر مناطق کشور و حتی سایر کالنشهرهای 
کش��ور را برای مهاجرت ب��ه تهران ترغیب می کند. 
همچنی��ن به دلیل تمرکز درصد زی��ادی از امکانات 
در این کالنش��هر و مناطق پیرامونی، تهران به عنوان 
مقص��د نهایی مهاج��ران و یک ش��هر آرمانی برای 
بس��یاری از افراد از روس��تاها و شهرهای کوچک و 

بزرگ تبدیل شده است.
در آخر این بخش ذکر چند نکته مهم در راستای 
مهاجرت روستانش��ینان به ش��هرها خال��ی از لطف 

نیست:
- میانگین کلی گرایش به زندگی در شهر در کل 
67/5 درصد اس��ت. باالترین می��زان گرایش )9/ 73 
درصد( مربوط به روس��تاهای مستعد مهاجر فرستی 
در شهرستانهای مهاجر فرس��ت است، در حالی که 
کمترین میزان )1/ 62 درصد( مربوط به روس��تاهای 
مستعد مهاجرپذیری در شهرس��تانهای مهاجر پذیر 
است. روس��تاها و شهرس��تانهایی که به لحاظ تأثیر 
متغیرهای مختلف از نرخ رش��د جمعیت پایین تری 
برخوردارن��د و در آنها انگیزه اف��راد برای مهاجرت 
بیشتر است، در اثر کمبود و نابرابری توزیع امکانات 
موج��ود بین ش��هر و روس��تا، دارای گرایش مهاجر 
فرستی باالتری در مقایسه با روستاها و شهرستانهای 

برخوردار از امکانات هستند.
- در حال��ی که زنان به طور معنی داری گرایش 
بیشتری در مقایسه با مردان به زندگی در شهر دارند، 
این تفاوت در ارتباط با گروههای سنی مختلف و با 

تحصیالت متفاوت فاقد معنی است.

- بررسی رابطه تمایل به مهاجرت و مراجعه به 
شهر نش��ان می دهد افرادی که دسترسی مطلوبی به 
خدمات ش��هری دارند کمتر متمایل به مهاجرت از 

روستا هستند.
- در ارتباط با رس��انه تلویزیون، میزان تمایل به 
مهاجرت در افرادی که از تلویزیون استفاده می کنند 
 به شکل معنی داری از افرادی که از تلویزیون استفاده 
نمی کنند بیشتر است و همین امر باعث تفاوت معنی 
دار آماری بین این دو گروه شده است. از سوی دیگر 
میزان تماش��ای تلویزیون بین افرادی که به مهاجرت 
تمایل دارند از افراد فاقد تمایل به مهاجرت بیش��تر 
بوده و تفاوت بین این دو گروه نیز در س��طح کاماًل 

قابل قبول از نظر آماری معنی دار است.
پیامدهای مهاجرت

از آنجا که روستاها تأمین بخش مهمی از مایحتاج 
کشور را به عهده دارند، مهاجرت از این اماکن و پناه 
بردن به ش��هرهای بزرگ که اغل��ب صنعتی بوده و 
کشاورزی در آنها غیرممکن است، تبعات زیادی را 
به دنبال داش��ته است که اکثراً غیرقابل جبران بوده و 
کشور را با مشکالت بزرگی روبه رو می کند.هدایت 
شهرنش��ینی و روند آن در محدوده مورد مطالعه در 
اغلب زمینه ها به دلیل عدم مشارکت بخش خصوصی 
به خاطر ضعف اقتصادی از بیرون منطقه انجام گرفته 
و نقش دولت و سیاس��تهای آن در رشد و توسعه و 
ی��ا رکود فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی تأثیر فراوان 
داشته اس��ت. مهاجرتهای روستایی نیز تأثیر بسزایی 
در س��اخت و کارکرد ش��هر نهاده است. دلیل عمده 
مهاجرتهای روستایی به شهر، عوامل اقتصادی )فقر 
- بیکاری( بوده که ناشی از محیط طبیعی نامساعد و 
ضعف تکنیک و سرمایه و عدم برنامه  ریزیهای صحیح 
دولت اس��ت. اغلب خصلت شهرنشینی، ناهماهنگ 
بودن رشد جمعیت شهری با توسعه سطح تولیدات 
کشاورزی و غیرکشاورزی است زیرا معموالً گذرگاه 
انتقال اقتصاد کش��اورزی به اقتص��اد صنعتی را طی 

نکرده و فقط صعود بخش سریع خدمات و افزایش 
ناچیز بخش صنعت که قسمت اساسی آن هم مربوط 
به صنعت ساختمان سازی است، در اوضاع اقتصادی 
شهر مش��اهده می شود. وانگهی مشاغل خدماتی نیز 
اغلب مشاغل انگلی و واسطه ای است.عقیده بر این 
اس��ت که بین مهاجرت به شهرها و کمبود مسکن، 
افزایش بیکاران شهری، کمبود امکانات از هر نظر و 
بهداشت نامناسب، ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. البته 
مهاجرت به شهرها می تواند پیامدهای مثبتی نیز دربر 
داشته باشد که بررسی آن در این فرصت نمی گنجد 
اما نکته مه��م اینکه در فرآیند اولیه توس��عه جوامع 

صنعتی، مهاجرت نقش مهمی ایفا می کند.
در رابطه ب��ا پیامدهای مهاجرت روس��تاییان به 
شهرها نظرات مختلفی از سوی صاحبنظران مسائل 
توسعه اقتصادی و اجتماعی ارائه شده است. در آغاز 
تصور می شد مهاجرت داخلی فرآیندی طبیعی است 
ک��ه کارگران اضاف��ی به تدریج از بخش روس��تایی 
خارج می ش��وند تا نیروی کار مورد نیاز برای رش��د 
صنعت ش��هری را تأمین کنند. اما امروزه با توجه به 
تجربه کشورهای در حال توسعه کاماًل روشن است 
که آهنگ مهاجرت از روستا به شهر از آهنگ ایجاد 
مش��اغل ش��هری فزونی یافته و تا ح��دود زیادی از 
ظرفیت صنایع و خدمات اجتماعی شهری در جذب 

مؤثر کارگران فراتر رفته است.
اقتصاددان��ان مهاجرت را جریان��ی مفید و الزم 
برای حل مس��أله تقاضای در حال رشد شهرها برای 
نیروی کار نمی دانند، به عکس امروزه مهاجرت باید 
به عنوان عامل اساس��ی تقویت کننده پدیده همه جا 
حاضر - کارگر اضافی ش��هری - بررس��ی شود که 
موجب تشدید مسائل جدی حاشیه  نشینی، بیکاری 
و... که خود ناشی از وجود عدم تعادل های اقتصادی 
و س��اختی بین مناطق ش��هری و روس��تایی هستند، 
می شود. از نظر صاحبنظران مسائل شهری و اجتماعی، 
ای��ن عدم تعادل ه��ا، به همراه فق��ر اقتصادی و عدم 
تخصص این مهاجران موجب می ش��ود آنها مجبور 
ش��وند آلونک ها و زاغه هایی را ک��ه در اغلب موارد 
فاقد هرگونه تس��هیالت ش��هری از قبیل آب و برق 
و... است برای زندگی برگزینند. فقر اقتصادی نه تنها 
باعث روی آوردن آنها به مشاغل کاذب می شود بلکه 
موجب بروز مس��ائل حاد اجتماعی از قبیل جنایت، 
دزدی و قاچاق نیز خواهد شد. این اقتصاددانان انسان 
مهاجر را ش��خصیتی می دانند که به دالیل گوناگون 
و تحت ش��رایط خاصی از تحول فرهنگ ها، ارتباط 
منطق��ی و فرهنگ��ی خود را با محی��ط خویش قطع 
و ی��ا محدود می کند. از ط��رف دیگر در مقابل خود 
محیط اجتماعی و فرهنگ جدیدی را می بیند که هیچ 
سنخیتی با فرهنگ قبلی او ندارند. این مهاجرین پس 
از ورود به شهر سعی می کنند به حداکثر »سازگاری 
یا انطباق« با س��اخت و روابط اجتماعی و عناصر و 
اجزای فرهنگی آن دس��ت یابند، این فرآیند در علوم 
اجتماع��ی با اصطالح��ات متفاوتی چ��ون انطباق، 

همسازی، س��ازگاری، همانندگردی، جامعه  پذیری 
مجدد و فرهنگ پذیری مطرح می شود.

بنابراین در اینجا با فرآیند بسیار پیچیده ای سر و 
کار داریم که مطالعه آن مس��تلزم تشخیص و تحلیل 
متغیرهای دقیق و مختلفی است. عوامل متعددی چون 
ویژگی های اجتماعی- فرهنگی پیشین، ویژگی های 
ش��خصیتی مهاجری��ن، نح��وه رواب��ط اجتماعی و 
خویشاوندی، میزان پذیرش شهر و چگونگی دستیابی 
به معیارهای تحرک و ارتقای اجتماعی در به دس��ت 
آوردن میزان این انطباق باید مورد مطالعه قرار گیرند. 
ماهیت چند متغیری ای��ن فرآیند ما را برآن می دارد 
که با دقت نظر و تأمل بیش��تر مفهوم و مکانیسم این 
جریان مهم اجتماعی - روانی را مورد بررس��ی قرار 
دهیم. انسان حاش��یه  نشین که به دلیل فقر اقتصادی 
در مکانی به نام خانه - منتها س��وای خانه های عادی 
و متعارف ش��هر - زندگی می کن��د، در واقع موجود 
دو رگه ای اس��ت که در زمان واحد نسبت به هر دو 
نظام فرهنگی احس��اس تعلق دارد ولی در عین حال 
خود را نس��بت به هیچ کدام کام��اًل متعلق و متمایل 
نمی داند و نتوانسته به سازگاری دست یابد. چنان که 
رابرت پارک می نویسد: انسان حاشیه  نشین شخصی 
است که تحت شرایط امپریالیستی اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگ��ی ظهور می کند و حاصل برخورد یا پیوند 
دو نظام فرهنگی متفاوت و احیاناً متضاد اس��ت لذا 
نمی  توان مناطق حاشیه  نشین را که در واقع پناهگاه 
مهاجران بی پول روس��تایی اس��ت، طبیعی تلقی کرد 
بلکه باید اقدام به راهبردهای جذب آنان در فرهنگ 
کلی ش��هر کرد و با اعتبار و هویت بخشیدن به آنان 
جرم و جنایت را در سطح جامعه تا حد چشمگیری 

کاهش داد.
حاکمیت تخصص، تجربه و تکنولوژی در بعضی 
شهرها باعث شده افرادی که از این توانایی ها بهره مند 
نیستند در حاشیه جامعه شهری قرار گیرند و در مقابل 
کسانی توانسته اند در شرایط جدید ادامه حیات دهند 
و ب��ر قابلیت های خود بیفزایند که با ش��رایط جدید 
زندگی سازگار ش��ده اند! بنابراین انتظار بر این است 
که با باال بردن میزان تجربه و مهارت های شغلی افراد، 
بر انطباق اجتماعی آنان با شیوه جدید زندگی در شهر 
افزوده ش��ود.در آخر به عنوان نتیجه گیری از مطالب 
فوق، می توان گفت مهاجرت از روس��تاها به ش��هر 
هرچند ممکن اس��ت در برخی موارد آثار مثبتی هم 
در پی داش��ته باشد اما از شواهد و قراین موجود پیدا 
است اغلب این مهاجرتها نه تنها پایه و اساس برخی 
نظام های خانوادگی روستایی را به هم می زند بلکه 
در درازمدت به زیان اقتصاد کالن کشور نیز است چرا 
که این مهاجرتها مشکالت زیادی به دنبال دارد. برای 
مثال با مهاجرت بی رویه روستاییان به شهر، در طول 
زمان شغل کشاورزی کمرنگ شده و ممکن است به 
واردات بیش��تر موادی که می توانسته در خود کشور 
به دست روستاییان تولید شود،  بیانجامد که اصل این 

موضوع، طرح بحرانی است جدید.

چوپانی که برای چرای گوس��فندان به کوه رفته 
بود، بر اثر سقوط از کوهی در منطقه بیدله در لردگان 
فوت کرد. به گزارش مأموران پاسگاه انتظامی منج در 
شهرستان لردگان، به دنبال مفقود شدن چوپان 25 ساله 

ای، موضوع در دستور کار قرار گرفت.
این گ��زارش حاکی اس��ت در حوالی محلی به 

نام بیدله جس��د فرد موردنظر در پایین کوه پیدا شد. 
بررسی ها نشان داد این فرد هنگام چرای گوسفندان 
در حوالی کوه مورد نظر سقوط می کند و بر اثر این 

حادثه جان می بازد.
جسد فرد فوت شده به پزشکی قانونی منتقل و 

موضوع تحت بررسی است.

مأم��وران پاس��گاه انتظامی »دوراهان« شهرس��تان 
بروج��ن، حین کنت��رل خودروه��ای عبوری، دو 
دس��تگاه کامیون را به علت حم��ل کاالی قاچاق 

توقیف کردند.
به گزارش معاون��ت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
چهارمح��ال و بختیاری ای��ن خودروها 35 هزار 

و 500 کیلوگ��رم چای خارج��ی قاچاق را حمل 
می کردن��د که مأموران متوجه موضوع ش��دند و 

متهمان را دستگیر کردند.
پس از تشکیل پرونده، متهمان به همراه کاالهای 
کش��ف شده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

در کمربندی 15 خرداد ش��هرکرد، بر اثر برخورد 
یک دس��تگاه خودرو پ��ژو با عابر پی��اده، وی به 

شدت دچار جراحت شد.
گ��زارش معاون��ت اجتماعی فرمانده��ی انتظامی 
چهارمح��ال و بختیاری حاکی اس��ت فرد صدمه 
دیده توسط مأموران اورژانس و نیروهای امدادی 

به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفت.
متأس��فانه ش��دت جراحات وارده به فرد عابر به 
حدی بود که تالش پزشکان برای درمان وی مؤثر 

واقع نشد و او جان خود را از دست داد.
ش��ایان ذکر اس��ت علت وقوع این حادثه توسط 

کارشناسان در دست بررسی است.

مأموران ش��عبه س��وم اداره مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی اس��تان در پی وصول دو 
فقره پرونده مبنی بر سرقت داخل خودرو بالفاصله 

موضوع  را در دستور کار قرار دادند.
به گ��زارش معاونت اجتماع��ی فرماندهی انتظامی 
چهار محال و بختیاری پس از س��اعت ها تحقیق، 

تعقیب و مراقبت نهایتاً دو س��ارق را شناس��ایی و 
دستگیر کرده و در بازجوییهای به عمل آمده سارقین 
به بزه ارتکابی خود اعتراف کردند. پس از اعترافات 
متهمین، پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی 
ش��دند. همچنین با شناس��ایی مالباخت��گان، اموال 

کشف شده نیز به آنان تحویل داده شد. 

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان 
چهارمح��ال و بختیاری مش��خصات س��ه نفر از 
مددجویان زندان ش��هرکرد را که موفق به فرار از 
زندان شده اند را به این شرح اعالم کرده است: 

نام و نام خانوادگی: داود سواری
نام پدر: شهباز

شماره شناسنامه: 72
سال و محل تولد: 1361 خراجی

اتهام: قتل محکوم به قصاص
نام و نام خانوادگی: غالمعلی قامسمی

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: 1359
سال و محل تولد: 1360 مسجد سلیمان

اتهام: قتل
نام و نام خانوادگی: کاظم یگانگی

نام پدر: حسینقلی
شماره شناسنامه: 44

سال و محل تولد: 1362 دستگرد
اتهام: قتل محکوم به قصاص

ل��ذا از عزیزان��ی ک��ه از محل اختفای ای��ن افراد 
اطالع دارند خواهش��مند است مراتب را به مرکز 

فوریتهای پلیسی 110 اعالم کنند.

مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی 
استان چهارمحال و بختیاری موفق شدند سارق خودرو 

را چند ساعت پس از سرقت دستگیر کنند.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
چهارمحال و بختیاری مأم��وران در پی اعالم خبری 
مبنی بر سرقت یک دس��تگاه خودرو پراید از استان 

اصفهان، موضوع را در دستور کار قرار دادند. 

س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در ناحیه مقاومت 
بسیج امام صادق)ع( اصفهان در پی شناسایی یک 
منزل مسکونی واقع در خوراسگان طی هماهنگی 
ب��ا مرجع قضایی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در 
بازرس��ی از محل، مقادیر ی��ک کیلوگرم هروئین، 

یک کیل��و و چهارصد و هفتاد گ��رم کراک، چند 
گرم شیشه و چند عدد سالح سرد، کشف و ضبط 

کردند. 
در ای��ن رابط��ه دو نف��ر نیز دس��تگیر و به مراجع 

قضایی تحویل داده شدند.

مأموران پلیس آگاهی ضمن ایجاد پست ایست و 
بازرسی در جاده پل فرح شهرستان لردگان، حین 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون 

مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
به گ��زارش معاون��ت فرماندهی انتظامی اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری در بازرس��ی مأموران از 

خودرو، محموله ای شامل 57 هزار توپ پوشاک 
خارجی قاچ��اق که همگی فاق��د مجوز گمرکی 

بودند کشف و ضبط شد.
در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده و 
کاالهای کش��ف شده جهت سیر مراحل قانونی و 

تحقیقات بیشتر تحویل مراجع قضایی شد.

جستجو برای یافتن قاتالن فراری 

کشف باند مواد مخدر در خوراسگان

کشف 57 هزار توپ پوشاک خارجی قاچاق در لردگان 

فرد چوپانی از کوه سقوط کرد و جان باخت

محموله قاچاق به مقصد نرسید
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حادثه رانندگی در »شهرکرد« یک کشته
 به دنبال داشت

سارقین وسایل داخل خودرو در شهرکرد دستگیر شدند
دستگیری سارق خودرو ساعاتی پس از سرقت

مهاجرت از روستا به شهر)قسمت سوم(

حوادث
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عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع 
طبیعی با اش��اره به اینکه ارائه برنامه هایی در 
حد شعار نمی تواند مش��کل آلودگی هوا در 
ش��هرهای بزرگ به ویژه ته��ران را حل کند، 
گفت: حل این مش��کل و س��ایر مش��کالت 
زیست محیطی نیاز به طرح های عملی دارد. 

قاسم محمدی در گفتگو با ایرنا، افزود: بحث 
انتقال صنایع از ش��هرهای بزرگ به خصوص 
شهر تهران، عالوه بر هزینه های کالن نیاز به 
یک برنامه ریزی بلند مدت دارد و لذا با توجه 
به اهمیت دستیابی شهروندان تهرانی به هوای 
س��الم، اجرای برنامه های اضطراری و مناسب 

را ضرورت می بخشد. 
اینک��ه صنای��ع  تص��ور  داد:  ادام��ه  وی 
مختل��ف از جمله خودروس��ازی در تهران و 
شهرس��تانهای تابعه آن به خارج از شهر منتقل 
شود، چندان منطقی و عملی به نظر نمی رسد 
زیرا جدای از هزینه بس��یار سنگین انتقال این 
صنایع به لحاظ نرم افزاری، س��خت افزاری و 
نیروی انسانی مش��کالت عدیده ای را ایجاد 
می کن��د که این ط��رح را به طرح��ی زمانبر 

تبدیل کرده است.
 وی تصری��ح کرد: امروز بحث س��رریز 
جمعیت ش��هر ته��ران از موضوعاتی اس��ت 
ک��ه باید در حوزه مس��کن و صنع��ت به آن 
توجه کرد زیرا در صورت توس��عه بیشتر این 
کالنش��هر مشکالت فعلی ش��هروندان تهرانی 
چند برابر خواهد شد. محمدی ادامه داد: باید 
به لحاظ شهرسازی و مسکن مانع از گسترش 
ش��هر ش��ده و در ادامه مانع از ادامه مهاجرت 
جمعیت شهرها و روستاها به شهرهای بزرگ 
به ویژه تهران شد. این نماینده مجلس با تأکید 
بر اینکه تغییر ساختار فعلی شهر تهران بسیار 
س��خت اس��ت، گفت: باید جذابیت شهرهای 
دیگر به ویژه زندگی در ش��هرهای کوچک و 
روستاها افزایش یابد و این در سایه ارائه یک 
برنامه مناسب در تأمین معیشت مردم و توزیع 
عادالنه صنایع و تکنولوژی در کش��ور میس��ر 
است. عضو مؤسس فراکسیون انقالب اسالمی 
خاطرنشان کرد: مسأله دیگر بازگشت نخبگان، 
مدیران و مس��ئوالن به کانون های تولید است. 
وی در توضیح این مس��أله گفت: در سالهای 
گذشته س��فری به کش��ور کره جنوبی داشتم 
و متوج��ه اجرای طرحی جال��ب برای کنترل 
جمعیت مراکز اصلی و اس��تفاده از نخبگان و 
اندیش��مندان در این کشور شدم که بر اساس 
آن مدیران و نخبگان برجس��ته این کشور پس 
از بازنشس��تگی برای انجام کشاورزی و تولید 
در این بخش به روس��تاها و شهرهای کوچک 
مهاجرت می کردند که این امر کارآفرینی در 

سایر بخش های کش��ور را نیز در پی داشت. 
نماین��ده م��ردم اردبی��ل در مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به اینکه مس��ئوالن نیز در 
افزایش جذابیت های مختلف در کالنشهر ها 
مقصر هستند، گفت: جذابیت ها در شهرهای 
بزرگ موجب خالی ش��دن کانون های اصلی 
کشور از جمعیت شده و این ضربه سهمگینی 

به تولید بخش های مختلف خواهد داشت.
محم��دی اضاف��ه ک��رد: در صورت��ی که 
بخواهیم جهت مهاجرت به ش��هرهای بزرگ 
معکوس شده و بخش عمده ای از مشکالت 
آلودگی هوا در این ش��هرها کاسته شود، باید 
به توزی��ع عادالنه منابع و بودجه بیندیش��یم. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه بی��ن 35 تا 40 درصد 
بودجه کشور براس��اس برنامه های ارائه شده 
توزیع می ش��ود، گفت: متأس��فانه بین 60 تا 
65 درصد بودجه کش��ور براس��اس سیس��تم 
چانه زنی و به عبارت ساده تر با پارتی بازی 
به شهرهای کالن و استانهای برخوردار تعلق 
می گیرد و همین مسأله مهاجرت به شهرهای 
بزرگ را تش��دید کرده و متعاقب آن به میزان 
آلودگی این ش��هرها افزوده خواهد ش��د. وی 
اس��کان جمعیت مهاجر در حاش��یه شهرها را 
عامل مؤثر در افزایش س��فرهای درون شهری 
و آلودگی هوا عن��وان ک�رد و گفت: ازدح�ام 
جمعیت و مس��ائل حمل و نقل و آلودگی هوا 
موجب استرس بیشتر مدیران و بازدهی کمتر 

برنامه ها می شود.
عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع 
طبیع��ی ادامه داد: بحث ه��وای پاک و محیط 
زیست از موضوعات مطرح شده در کمیسیون 
ب��وده و طرح تهیه منش��ور محیط زیس��ت و 

آالینده های هوا در دست اقدام است.
ای��ن نماین��ده مجل��س گفت: پیش��تر در 
کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی در 
مورد آالینده ش��هرهای بزرگ از جمله تهران 
بحث های مفصلی صورت گرفته اما هنوز به 
جمع بندی خوبی در این زمینه نرس��یده ایم. 
وی گف��ت: آلودگ��ی هوا ی��ا آلودگی صوتی 
موج��ب ب��روز ناراحتی های روان��ی و برهم 
خ��وردن س��المت روانی خواهد ش��د و این 
مسأله می تواند هزینه های زیادی به شهروندان 

و دولت تحمیل کند. 
ایش�ان اس��ت�ف�اده از تکنول�وژی ج�دید 
ب��ه ویژه دولت الکترونی��ک را کم�ک مؤثری 
در کاهش انواع آلودگ��ی عنوان کرد و گفت: 
 در ه��ر ص��ورت به ج���ای اینک���ه تنه�ا به 
برنامه های بلند مدت و غیر عملی بیندیش��یم 
بهتر اس��ت به طرح های میان م��دت و قابل 

اجرا بپردازیم.

میلیون ه��ا نف��ر از مردم سراس��ر جهان، 
از س��یدنی تا س��وئد بیس��ت و هفت��م مارس 
)هفت��م فروردی��ن م��اه( با ش��رکت در طرح 
جهانی »س��اعت زمین« چراغ ها را به نش��انه 
صرفه جوی��ی در مصرف ان��رژی و مقابله با 
تغیی��رات آب و هوایی خام��وش می کنند. به 
گزارش واح��د مرکزی خب��ر، تاکنون حدود 
250 ش��هر سراس��ر جهان، به منظور شرکت 
در ای��ن طرح و تمرینی برای صرفه جویی در 

مصرف انرژی اعالم آمادگی کرده اند.
گریگ بورنه مدیر اجرایی گروه حفاظت 
محی��ط زیس��ت اس��ترالیا گفت: ای��ن طرح 
سراسری ساعت 8:30 عصر روز شنبه بیست 
و هفت��م م��ارس برابر ب��ا هفت��م فرودین در 
شهرهای سراس��ر جهان اجرا می شود. طرح 
»س��اعت زمین« نخس��تین بار در سال 2007 
میالدی در س��یدنی آغاز ش��د و دو میلیون و 
200 ه��زار نفر چراغ من��ازل، ادارات و مراکز 
تجاری را با هدف صرف��ه جویی در مصرف 
انرژی و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به 
مدت 60 دقیقه خاموش کردند. این طرح سال 
2008 میالدی جهانی ش��د و تا س��ال 2009 
میالدی حدود س��ه هزار و 929 شهر، روستا و 
مناطق سراسر جهان در این طرح شرکت کردند. 
سازمان دهندگان این طرح اعالم کردند شماری 
از شهرهای بزرگ و کوچک استرالیا، به همراه 
بسیاری از شهرها در کشورهای کانادا، امریکا، 
س��نگاپور، روس��یه، س��وئد، بلژیک، بولیوی،
ک��ره جنوبی، نیوزیلند، س��وئیس و ترکیه در 
س��ال 2010 میالدی، در طرح س��اعت زمین 
ش��رکت می کنند. آنها افزودند: مس��کو، ریو 

دو ژانیرو، رم، سئول، مانیل، سنگاپور، تورنتو، 
هنگ کنگ و داالس از بزرگترین ش��هرهایی 
هس��تند که به ش��رکت در این ط��رح متعهد
 شده اند اما انتظار می رود شهرهای بیشتری 
با نزدیک ش��دن به تاریخ اجرای طرح ساعت 
زمین، به این طرح بپیوندند. بورنه تأکید کرد: 
انتظار می رود امس��ال، از شرکت کنندگان در 
این طرح خواس��ته ش��ود بیش از یک ساعت 
چراغ ه��ا را خام��وش کنن��د. دانش��مندان و 
ک�ارشناسان هشدار داده اند پدیده گرم شدن 
زمین ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در 
ابعاد گسترده ممکن است موجب ویرانی کره 
زمین ش��ود و سیل و خشکسالی و بیماری را 

به همراه داشته باشد. 

»ت��االب گاو خون��ی« یک��ی از 19 ت��االب 
بین المللی ایران است که در کنوانسیون رامسر در 
س��ال 1349 به ثبت رسیده است. این تاالب یکی 
از اکوسیستم های طبیعی استان اصفهان است که 
در نقط���ه پایانی زاین�ده رود قرار گرفت�ه اس��ت 
و به عنوان یک اکوسیس��تم طبیع��ی واقع در یک 
منطقه خش��ک می تواند و باید در توس��عه پایدار 
منطق��ه نقش مهمی داش��ته باش��د که ت��ا کنون و 

چنانچه باید به آن پرداخته نشده است. 
موقعیت جغرافیایی 

تاالب )م��رداب( گاوخون��ی در فاصله 140 
کیلومتری جنوب ش��رقی اصفهان و 30 کیلومتری 
ش��هر تاریخی »ورزنه« ق��رار دارد. این تاالب در 
جنوب شرقی بخش بن رود و شهر ورزنه، شمال 
شرقی بخش جرقویه و در جنوب غربی شهرستان 
نائین و غرب منطقه ندوشن از استان یزد و شمال 

غربی کویر ابرقو قرار دارد.  
ارتفاع آن از س��طح دریا 1470 متر است و به 
حالت مثلثی شکل دیده می شود، حداکثر عرض 
آن ح��دود 25 کیلومت��ر و حداکثر ط��ول آن 50 
کیلومتر اس��ت. عمق آب در اکث��ر نقاط آن اندک 
و در ح��دود یک متر اس��ت که بر اس��اس مقدار 
آب ورودی به تاالب در طول سال تغییر می کند. 
اگر چه ش��هر زیبای ورزنه )مرکز بخش بن رود( 
نزدی��ک ترین ش��هر مجاور ت��االب و بهترین راه 
دسترس��ی به تاالب گاوخونی محسوب می شود 
ک��ه پذی��رای مس��افران، دانش��جویان، محققین، 
ش��کارچیان و دوس��تداران طبیعت در طی س��ال 
جهت بازدید از تاالب اس��ت لیکن دسترس��ی به 
تاالب گاوخونی از طری��ق منطقه جرقویه علیا و 
روستای خارا نیز امکان پذیر است اما با مشکالت 

بیشتری همراه است. 
وجه تسمیه گاو خونی

از تاالب گاو خونی در نوش��ته های مختلف 
گذش��ته و حتی حال به صورتهای گوناگونی یاد 
شده است؛ از جمله تاالب گاو خونی، گوخونی، 
گورخونی، گاوخانه، گاوخانی، گاو خوانی و آخر آب.

 از بی��ن ای��ن واژه ها حالت مت��داول امروزی آن 
بیش��تر تاالب گاوخونی اس��ت که در زبان محلی 
)ساکنین شهر ورزنه( این واژه ها با کمی تغییر به 
تاالب گاوخونی معروف ش��ده است. در فرهنگ 
دهخ��دا در توضی��ح واژه گاوخونی آمده اس��ت: 
گاوخونی یعنی خانه گاو چه در گذش��ته رسم بر 
این بوده که روس��تاییان گاوه��ای خود را جهت 
چرا در اطراف باتالق رها می کردند و این رس��م 
از دیر زمان به یادگار مانده است. در یک حکایت 
افس��انه ای دیگر از گاوخونی با نام گودخونی یا 
گورخونی ی��اد کرده اند. برخی از ش��ک�ارچیان 
حین ش��ک�ار در دام این تاالب گیر افتاده و جان 
خ���ود را از دس��ت داده ان�د. حت��ی در برخی از 
نوش��ته ها حکایت شده که بهرام گور حین شکار 
گورخر در این باتالق فرو رفته و جان خود را بر 
س��ر بی رحمی اش از دست داده است. از این رو 

درباره وی سروده اند: 
»بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که 

چگونه گور بهرام گرفت« 
گاوخونی در گذشته 

از لح��اظ تنوع پوش��ش گیاه��ی و آبزیان و 
حیات وحش، گاوخونی به مراتب غنی تر از حال 
بوده و جانورانی مانن��د: گورخر، آهو، یوزپلنگ، 
خ��وک و پرندگان��ی ش��بیه فالمینگ��و، مرغابی، 
آنقوت، تنجه، غاز خاکس��تری و... در آن به وفور 
وجود داش��ته است. رنگ س��رخ و زیبای تاالب 
ب��ه دلیل زندگی یک نوع س��خت پوس��ت به نام 
»ارتمیاسالیا« است. بیش از 30 نوع پوشش گیاهی 
نیز در تاالب وجود دارد از جمله تاغ، گز، اشک، 
گون، ش��ور، پرند،  قیچ و... که اکنون تنها درختان 

گز و نیزارها به چشم می خورد.
گاوخونی در حال حاضر 

به دلیل صید و ش��کار بی رویه از یک طرف 
و آلودگ��ی و کاه��ش ش��دید آب در نتیجه ورود 
فاضالب ها و احداث س��د زاین��ده رود از طرف 

دیگر روز ب��ه روز از تعداد پرن��دگان وحوش آن 
کاسته شده و به مرحله نابودی کامل رسیده است. 
اف��زون ب��ر آن افزایش بهره ب��رداری از آب زاینده 
رود جهت مصارف کشاورزی، صنعت و نوشیدن، 
همانند پروژه عظیم آب رس��انی به یزد باعث افت 
شدید آب ورودی به تاالب شده است و اکوسیستم 
تاالب را در معرض مرگ تدریجی قرار داده است. 
به دلیل خشکسالی سالهای اخیر، استفاده بی رویه 
از آب زاینده رود و به دنبال آن گرمای شدید هوا، 
آتش س��وزیهایی رخ داده اس��ت که عمده پوشش 

گیاهی منطقه را نابود ساخته است. 
حیات وحش 

مجموع��ه تاالب گاوخونی ش��امل تنوع قابل 
مالحظه ای از زیستگاهها و رویش گاه ها مرکب 
از آب ش��وره و نمک زار، رودخانه، مصب، نیزار، 
آبگیره��ای فصل��ی، تپه ه��ای ماس��ه ای بادی و 
کوهستان در شمال غربی و شرق است. این منطقه 
در گذشته زیستگاه مناسبی برای آهو، میش، قوچ، 
گورخ��ر و یوزپلنگ ب��وده اس��ت. در این ناحیه 
خزندگان از جمله بزمج��ه، مارمولک و انواع مار 
و قورباغه باتالقی فراوان بوده اس��ت. این تاالب 
س��الیان متمادی میزبان صدها هزار پرندگان آبزی 
و کنار آبزی بوده اس��ت. یک��ی از جالب ترین و 
جذاب ترین ویژگی های تاالب، زمستان گذرانی 
پرندگان مهاجر اس��ت. در سال 1373 جمعیتی از 
فالمینگوها که تعداد آنها را حدود 150000 قطعه 
برآورد کرده اند س��طح ت��االب را به طور زیبایی 
س��فید پوش کرد. مهمترین پرندگانی که فهرست 
آنه��ا به عنوان پرندگان ت��االب گاوخونی به ثبت 
رس��یده اس��ت عبارتند از: کش��یم، فالمینگو، غاز 
خاکس��تری، آنقوت، بوتیم��ار کوچک، حواصیل 
زرد، اگ��رت، اردک س��بز، اردک مرم��ری، اردک 
س��رحنایی، خوتکا، چگر، سرسبز، خروس کولی، 
قوی گنگ، عقاب مارخور، منقر،  کبک، تیهو، دال، 
عق��اب دو برادر و تعداد دیگ��ری از پرندگان. از 
ای��ن موارد فق��ط تعداد اندکی باق��ی مانده و بقیه 
گروه های حیات وح��ش آن به طور کلی از بین 
رفت��ه اس��ت. در هر ح��ال این منطق��ه از قابلیت 
احیا برخوردار اس��ت و می ت��وان با عودت دادن 
جانوران یادش��ده و حفظ کامل آنها منطقه ای از 
نظر حفاظت و تفریحگاه به وجود آورد به ش��رط 

آنکه آب مورد نیاز تأمین شود. 
پوشش گیاهی تاالب )جنگل گز ونیزارها(  

ابتدا مصب رودخانه را نیزارها و گزستان وسیع 
و انبوه فرا گرفته و نیز مملو از جلبک های س��بز 
است. بخش کوچکی از حاشیه شمالی زاینده رود 
از مصب به طرف ورزنه، دارای پوشش هالوفیت 
است و بوته کاری آتریپلکس صورت گرفته است 
و در دو بخش شمال غربی تاالب، کوه سیاه واقع 
ش��ده اس��ت که بلندترین ارتفاع منطقه محسوب 
می شود در قسمت شرقی پوشش گیاهی بیشتری 

است.
گاوخونی دارای گیاهان نمک دوس��تی است 
ک��ه از گونه های معروف آن می توان از اس��پند، 
ش��یرین بیان، سالیکورنیا، اش��نو، چوبک و نی به 
ویژه انواع و اقس��ام گز را نام برد که در گذش��ته 
به صورت بیش��ه های پر درختی بوده اس��ت که 

در نتیج��ه قطع درخت��ان و به کار ب��ردن آن در 
س��وخت و همچنین تهیه زغ��ال از بین رفته اند. 
وج��ود چاله ه��ای بی ش��ماری که جه��ت تهیه 
زغ��ال ایجاد ش��ده و در اغلب نق��اط گاوخونی 
مش��اهده می ش��ود معرف این امر است. درختان 
گز به واس��طه از بی��ن رفتن، ام��روزه به صورت 
بوته های پایه کوتاه درآمده است و دیگر پناهگاه 
مناس��بی برای گورخرهایی که در این حوضه فرو 
رفته زندگی می کنند نیس��ت. قس��مت عمده ای 
از اراضی به علت ش��وری و قلیائی��ت زیاد فاقد 

هرگونه رستنی است. 
در تاریخ اصفهان نوش��ته حاج ش��یخ حسن 
خان جابری آمده اس��ت: حجاج، نایب اصفهان را 
گفت تو را به شهری می فرستم که سنگش سرمه 
و گیاهش زعفران است و اشعار عرب در وصف 
اصفه��ان محقق ک��ه زارعین در آنج��ا زعفران به 
عم��ل می آورده اند و مخصوصًا در حدود ورزنه 
و رویدش��ت محلی است که آن را شهر سبا گفته 
و امروزه معدومه اس��ت و گل رنگ هم ش��بیه به 

زعفران به نواحی آنجا بسیار یافت می شود.
بررسی مختصر وضعیت زمین شناسی تاالب 

گاو خونی 
از تش��کیالت زمین شناس��ی قاب��ل توجه در 
منطقه، مجموعه آتشفشانی نئوژن )12 میلیون سال 
قبل( شمال تاالب گاوخونی است که جزء منطقه 
زمین ساختی ایران مرکزی است و توسط خدامی 
)1377( مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. بر اساس
 بررس��ی مطالع��ه مذک��ور س��نگهای موجود در 
منطقه از نوع آندزی بازالت، داس��یت، آندزیت و 
ریوداس��یت نئوژن هستند و ذخایر معدنی مناسبی 
را به وجود آورده. اندزی بازالت ها در کوه س��یاه 
تاالب از لحاظ س��ختی و رنگ کاماًل از سنگهای 
اطراف خود مشخص هس��تند، بازالتهای کوه سیا 
ب��رای مص��ارف س��اختمانی و صنعت��ی و امالح 
تبخیری برای استخراج پتاس از اهمیت اقتصادی 
برخوردارند. مسیر ش��رقی- غربی بخش مرکزی 
حوضه زاین��ده رود از اصفهان تا گاوخونی خود 
دنباله گودال سراسری ارومیه - دختر است که در 
واحد زمین شناسی سنندج - سیرجان )اسفندقه - 
مریوان ( قرار دارد. همچنین دیوار ش��رقی گودال 
گاوخون��ی که تمامًا از مواد آتشفش��انی تش��کیل 
ش��ده خود دنباله آتشفشان محوری ایران است و 
حوضه آبگیر اصفهان - سیرجان حدود 98  هزار 
کیلومتر مربع اس��ت که بی��ش از 50000 کیلومتر 
مربع آن را دش��ت های کویری تشکیل می دهند. 
این دش��ت ها متشکل از دشت سیرجان و باتالق 
نمک س��یرجان، دشت ش��هر بابک و خاتون آباد، 
دش��ت هرات و مروست و کفه ش��ور آن، دشت 
ابرقو با باتالق نمک نس��بتًا وس��یع آن و باالخره 
تاالب گاوخونی با کفه های شور اطراف تا دشت 

وسیع اصفهان است.
سرانجام آبهای ورودی به تاالب گاوخونی 

در این مورد برخی را عقیده بر این اس��ت که 
آبه��ای وارده به گاوخونی ب��ه منطقه ای نزدیک 
کرمان ظاهر می ش��ود اما افراد دیگری مانند دکتر 
حسن حس��ینی ابری اس��تادیار گروه جغرافیا در 
دانشگاه اصفهان نظر دیگری دارند. وی در کتاب 

خود تحت عنوان »مرداب گاوخونی« چنین اظهار 
می دارد: »به طور کلی جلگه اصفهان و حوضه فرو 
رفته مرداب گاوخون��ی در محل یک چاله معرفه 
االرضی طویلی که از ش��مال اصفهان تا سیرجان 
ادام��ه دارد، قرار گرفته اس��ت. ای��ن چاله دارای 
چند حوضه پس��ت بوده که به صورت کویرهایی 
دارای جهت شمال غربی - جنوب شرقی درآمده 
و پس��ت ترین نقطه آن مرداب گاوخونی اس��ت 
که به طور متوس��ط از س��طح عمومی دریاها در 
حدود 1440 متر ارتفاع دارد و در سالهای پرباران 
و فصول زمس��تان و بهار به ص��ورت دریاچه کم 

عمقی در می آید.
از حوضه ه��ای دیگ��ری که در چال��ه معرفه 
االرضی اصفهان - س��یرجان قرار دارند، می توان 
کوی��ر ابرق��و را با ارتفاع 1594 مت��ر و کویر نمک 
س��یرجان با ارتفاع 1710 متر از س��طح دریاها نام 
برد. با توجه به اختالف ارتفاعی که بین این مرداب 
ب��ه مردابهای جنوبی تر آن وجود دارد، در صورت 
ظاه��ر امکان جریان س��طحی آب ای��ن مرداب به 
مردابهای جنوبی وجود ن��دارد و در صورت نفوذ 
ای��ن آبه��ا در طبقات زیرین زمین نی��ز با توجه به 
خ��ارج بودن حوضه های پایین دس��ت از حوضه 
زمین شناس��ی گاوخونی دلیل جغرافیایی آشکاری 
بر ارتباط زیرزمینی این مردابها مشاهده نمی شود.

 اهمیت تاالب گاو خونی 
تاالب گاوخونی به لحاظ ش��رایط جغرافیایی 
زیس��ت محیط��ی و س��ه فاکت��ور هیدرولوژیکی، 
بیولوژیک��ی و اکولوژیک��ی از نادرترین و کمیاب 
تری��ن تاالبهای کره زمین اس��ت و عالوه بر آن در 
مح��دوده تاالب )ش��هر ورزنه و بخ��ش بن رود( 
آثار باس��تانی فراوانی مانند قلعه خرگوش��ی، ارگ 
قورت��ان )دومین ارگ ایران از لحاظ وس��عت پس 
از ارگ ویران ش��ده بم(، کاروانس��راهای عباسی، 
آس��یاب های آبی، مسجد جامع بزرگ شهر ورزنه 
و مساجد تاریخی دیگر، پلهای تاریخی و... وجود 
دارد ک��ه حائز اهمی��ت اس��ت. در 30 کیلومتری 
تاالب، ش��هر ورزنه قرار دارد که آن را سفیدترین 
ش��هر ایران معرفی می کنند چ��را که اولین چیزی 
که توج��ه هر رهگذری را جل��ب می کند زنان و 
دختران چادر س��فیدی هستند که به جای پوشیدن 
چادر سیاه متداول، چادری به رنگ کاماًل سفید به 
س��ر می کنند. برخی معتقدند پوشیدن چادر سفید 
به خاطر مقابله با گرمای ش��دید تابس��تانی در این 
نقطه کویری است، عقیده برخی نیز بر این است که 
چون از زمان های گذشته ورزنه محل کشاورزی و 
کشت محصوالتی چون پنبه بوده است امکان تهیه 
چادر س��فید از نخ آن به راحتی میس��ر بوده است. 
تپه های شنهای روان نیز به فاصله کمی در نزدیکی 
ورزنه و جنوب تاالب قرار دارد که به »ش��هر سبا« 
معروف اس��ت. این شهر که در بین اهالی به ریگ 
سرا معروف است در واقع توده ماسه ای عظیمی به 
طول تقریبی 50 و عرض 20 کیلومتر اس��ت که در 
امتداد غربی - شرقی بین ورزنه، حسن آباد جرقویه 
و تاالب گاوخونی به موازات رودخانه زاینده رود 
گسترده شده به طوری که در جنوب شرقی ورزنه 
و جنوب غربی تاالب گاوخونی واقع ش��ده است. 
بنابراین نتیجه می گیریم ریگ سرا یا شهر سبا قباًل 
ش��هر مهمی بوده اس��ت که به نظر برخی از افراد 
شهرها و روس��تاهای اطراف آن در اثر ناسپاسی و 
کفران نعمتهای الهی دچار عذاب ش��ده است. اما 
نکته ای که دقت زیادی را می طلبد این اس��ت که 
هر چند ممکن است این شهر نیز دچار عذاب الهی 
شده باش��د اما این شهر آن ش��هری نیست که در 
قرآن مجید در س��وره »س��با« از آن یاد شده است 
چرا که ش��هر ذکر شده در قرآن ش��هری واقع در 
جنوب ش��به جزیره عربس��تان یعنی سرزمین یمن 
بوده اس��ت. با کمی تأمل در مطالب فوق می توان 
اهمیت تاالب بین المللی گاوخونی را درک کرد و 
با اندک توجه مسئوالن ذیربط، این تاالب و مناطق 
اطراف آن می تواند به عنوان یکی از قطبهای اصلی 
گردش��گری استان اصفهان و کشور عزیزمان ایران 

تبدیل شود. 

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
تهران گفت: بانک اطالعاتی صنایع استان تهران برای 
تعیین و کنترل آالینده های این صنایع تهیه می شود. 
داریوش گل علیزاده با بیان اینکه مرکز پایش آلودگی 
هوای تهران به تجهیزات جدیدی نیازمند است، افزود: 
در ابتدای این طرح 500 واحد آالینده منطقه 21 تهران 
شناسایی شد. وی گفت: بانک اطالعاتی همه صنایع 
این اس��تان اعم از واحدهای صنعت��ی، کارگاهی و 
صنفی تا پایان برنامه 5 ساله چهارم توسعه تهیه خواهد 
ش��د.گل علیزاده همچنین به شناس��ایی 771 واحد 
آالینده استان تهران در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
برای اجرای این طرح 15 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی 
شده و پایش آنالین آالینده های موجود در خروجی 
واحدهای صنعتی تهران آغاز شده است. سرپرست 
اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان تهران افزود: 
در این طرح، دستگاهی برای بررسی میزان آالینده ها 
در خروجی این واحدها نصب می شود و واحدهای 
صنعتی از بخش یک هزارم فروش خود باید اعتبار 

مورد نیاز این دستگاه ها را تأمین کنند.
گل علی��زاده گفت: این دس��تگاه ها تاکنون در 
خروجی پساب های چند کارخانه استان تهران نصب 
شده است و با الزام اجرای این طرح در برنامه چهارم 
توسعه، امس��ال این طرح در کارخانه های عمده که 
در آل��وده کردن هوای تهران نقش مهمی دارند، اجرا 
می شود.وی با اشاره به تأثیر زیاد صنایع ریخته گری در 
آلوده شدن هوا گفت: واحد ریخته گری شرکت ایران 
خودرو تا خرداد سال 89 باید به خارج از تهران منتقل 

شود.سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
تهران همچنین با اشاره به سرازیر شدن فاضالب های 
خانگی و پساب های کارخانه ها و واحدهای صنعتی 
استان تهران به نهرهای س��رخه حصار و فیروز آباد 
گفت: بخشی از این آب ها به صورت غیرکارشناسی 
و غیراصولی در آبیاری زمین های کشاورزی استفاده 
می ش��ود که باید از آن جلوگیری کرد. گل علیزاده 
افزود: واحدهای خدماتی و صنعتی تولید کننده این 
پس��اب ها شناسایی شده است. وی با تأکید بر لزوم 
ساخت تصفیه خانه فاضالب شهری و صنعتی گفت: 
با این کار و کاهش آالینده های این پس��اب ها، این 
منابع در بخش کش��اورزی نیز قابل استفاده خواهد 
بود. سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
تهران همچنین گفت: طرح سنجش میزان آالینده های 
س��فره های آب زیرزمینی تهران ارائه ش��ده و آماده 

تصویب است.
گل علیزاده به تأمین 30 تا 40 درصد آب آشامیدنی 
تهران از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و افزود: برای 
پیشگیری از آلوده ش��دن این منابع، بیمارستان ها به 
سیستم تصفیه فاضالب مناسب مجهز شده اند و در 
قدم بعدی کارواش های بزرگ تهران به این سیستم 
مجهز می شوند. سرپرست اداره کل حفاظت محیط 
زیست اس��تان تهران با اشاره به اینکه مطالعات سال 
82 از آلوده شدن برخی منابع آب زیرزمینی تهران به 
نیترات خبر داد، گفت: بخش اعظم فاضالب خانگی به 
منابع آب زیرزمینی تخلیه می شود و اجرا شدن طرح 

ساخت شبکه فاضالب شهری ضروری است. 

رئی��س س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت 
گفت: وزارت بهداش��ت و سازمان محیط زیست 
فعالیت های مش��ترک زیادی دارند و این س��ند 
برای اجرای مؤثرتر و رسیدن به اهداف آن، تهیه 
ش��ده اس��ت. واقعیت امر این اس��ت که وزارت 
بهداش��ت تأمین س��المتی مردم را به عهده دارد 
و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت مس��ئولیت 
حفاظ��ت از محیط��ی را دارد ک��ه ارجمندترین 
عنصر آن انسان است. وی در خصوص مهمترین 
موضوع��ات این س��ند گفت: مس��ائل مربوط به 
حوزه کشاورزی و تأمین غذا، پسماندها،پساب ها، 
درمانگاه ها، کلینیک ها و مسائل مربوط به آب و 

هوا از مهمترین موضوعات این س��ند است. وی 
اظهار داش��ت: دولت باید هم��ه منابع موجود را 
برای اجرای ضروری��ات و اولویت ها مدیریت 
کند و با هدایت صحیح منابع، می توان به اهداف 

پیش بینی شده دست یابیم.
 دکت��ر وحید دس��تجردی وزیر بهداش��ت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی نیز ضمن تش��کر از 
محمدی زاده جهت برگزاری این مراسم با تأکید 
بر تأثیرگ��ذاری این تفاهمنامه در ش��کل گیری 
همکاری های مشترک بین سازمان گفت: تأمین 
س��المت مردم از س��المت محیط زیس��ت منشأ 

می گیرد.
دکت��ر وحی��د دس��تجردی م��وارد همکاری 
س��ازمان محیط زیس��ت را ب��ا وزارتخانه متعدد 
خوان��د و گفت: ای��ن دو دس��تگاه می توانند با 
برنام��ه ری��زی و زمانبندی مؤث��ر گام مؤثری در 

حفاظت محیط زیست بردارند.
وی پسماندها و پساب های بیمارستانی را از 
عوامل مؤثردر آلوده کردن محیط زیست دانست 
و گفت: وزارت بهداش��ت اقدامات مؤثری برای 

رفع نگرانی در این خصوص انجام داده است.
وزیر بهداش��ت اعالم کرد: این دو دس��تگاه 
می توانن��د با تعامل س��ازنده و هم افزایی، زمینه 
مش��ارکت دیگ��ر نهاده��ا و دس��تگاهها را برای 

دستیابی به اهداف سالمت فراهم کنند. 

نبرد آب و کویر در تاالب بين المللی گاو خونی  آسمان آبی

طرح جهانی ساعت زمین
بانک اطالعاتی زیست محیطی صنایع تهران 

تهیه می شود
سند تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان 

حفاظت محیط زیست با وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی امضاء شد 

نماینده مجلس:  
حل مشکل آلودگی هوای شهرهای بزرگ به 

طرح های عملی نیاز دارد

زمین من
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اولین المپیاد فرهنگی – ورزشی 
روستاییان استان اصفهان 

گل 400 به نام سیدمهدی سید صالحی

ذوب آهن نوین با چهار گل میزبان خود را در هم 
کوبید

در ادام��ه برگزاری اولین المپیاد فرهنگی- 
ورزش��ی روس��تاییان اس��تان اصفهان یادواره 
فجر انقالب اس��المی مس��ابقات فوتس��ال و 
دوومیدان��ی خواه��ران در اردوگاه کش��وری 
ش��هید بهش��تی اصفهان به ص��ورت مجتمع 
برگزار ش��د. در رشته فوتسال که با حضور 7 
تیم از شهرس��تانهای استان برگزار شد تیمهای 
کاشان، سمیرم و تیران به ترتیب مقامهای اول 
تا سوم را کسب کردند و در رشته دوومیدانی 
تیمه��ای کاش��ان، مبارک��ه و خوانس��ار حائز 

رتبه های اول تا س��وم شدند که در این رشته 
10 تیم حضور داشتند. 

مرحل��ه پایانی رقابته��ای والیبال آقایان از 
سری مسابقات اولین المپیاد فرهنگی ورزشی 
روستاییان استان اصفهان برگزار شد و تیمهای 
کاشان، برخوار و اصفهان مقامهای اول تا سوم 
را کسب کردند این مرحله از مسابقات والیبال 
به میزبان��ی اداره تربیت بدنی و هیأت ورزش 
روستایی و عش��ایری شهرس��تان برخوار در 

شهرستان دولت آباد برگزار شد.

تحلیل گفتمان موانع 
خصوصی سازی 

در ورزش از دیدگاه 
کارشناسان

دکتر رسول نظری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین

ــمت اول - خصوصی س��ازی به تازگی به  قس
سوی جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی و به عنوان 
راهکاری پذیرفتنی برای افزایش تولید و دستیابی به 
رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه حرکت 
کرده اس��ت. معموالً در این راس��تا مشکالتی دست 
به گریبان دولتها می ش��ود و موانع بس��یاری بر سر 
راه خصوصی س��ازی پدیدار می شود. در این مقاله 
محقق از طریق روش��های تحقی��ق تحلیل گفتمان و 
تحلیل محتوا قصد دارد این موانع را شناس��ایی کرده 
تا با برطرف ش��ده مشکالت چرخ خصوصی سازی 
در ورزش ایران س��ریعتر حرکت کرده و به سر انجام 
مقصود برسد. وجود اقتصاد دولتی از سالهای دور در 
ایران، وج��ود جنگ تحمیلی پس از پیروزی انقالب 
اسالمی و مجبور شدن دولت نوپا در به دست گرفتن 
هرچه بیش��تر اقتصاد در تمامی زمینه ها، وجود یک 
ن��وع عدم اعتماد در بین مدی��ران در ورزش)به جای 
اینکه برنامه محور باشیم بیشتر مدیر محور هستیم، با 
رفتن یک مدیر تمام برنامه ها نیز با او خواهد رفت(. 
گس��ترش روحیه عدم اعتماد مدیران نسبت به افراد 
برای واگ��ذاری امور، گرفتار ب��ودن ورزش ایران به 
یک عدم مقبولیت س��الیق و عقاید در تمامی امور به 
طوری که ایده س��وزی جای ایده س��ازی را پر کرده 
است، عدم وجود تضمین برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در ورزش، وجود برخی قوانین و مقررات 
دس��ت و پا گیر و مزاحم و تعدد ابهامات در مقررات 
سرمایه گذاری در بخش ورزش، عدم ارائه تسهیالت 
حمایت��ی از طرف دولت در س��الهای گذش��ته برای 
برآورده ش��دن نیازهای بخش خصوصی در ورزش 
است، عدم تعریف حقوق اقتصادی ورزشها مثل حق 
کپی رایت، پخ��ش تلویزیونی، تبلیغات دور زمین و 
تبلیغات روی لباس، فروش اجناس ورزش��ی با آرم 
و...  اینها مواردی است که ورزشهای مختلف از آنها 
محروم هس��تند، این امر ناش��ی از انحصارگرا بودن 
اقتصاد ایران اس��ت به نوعی که دولت به جای اینکه 
حامی افراد در امر خصوصی س��ازی باشد به عنوان 
رقیب در برخی عرصه ها وارد کار زار می شود. الگو 
برداری صرف از کشورهایی که راه خصوصی سازی 
را طی کرده اند بدون بومی کردن الگوها و در نهایت 
ترس��ی که در بدنه ورزش ش��اهد آن هستیم، اینکه 
خصوصی س��ازی تبدیل به اختصاصی سازی شود، 
جزء مهمتری��ن موانع خصوصی س��ازی در ورزش 
ای��ران قلمداد می ش��وند. ل��ذا در فرایند خصوصی 
س��ازی رویه ها، خطی مشی ها رفتارها و عملکردها 
در بخش دولتی و خصوصی ورزش کشور می توانند 
ارزیابی مجدد ش��وند تا سرعت کفایت و شایستگی 
و توانمندی ها، محور تح��ول، تغییر و انتخاب قرار 
گیرند. بدین ترتیب حاصل اعمال چنین سیاستی نظام 
جدیدی را در پی خواهد داش��ت که هدف اساس��ی 
آن ارتقای کارایی استفاده بهینه از امکانات فرصتها و 
بازدهی کارآمد را در ورزش در بر خواهد داشت.    
ادامه دارد...

فدراسیون شمشیربازی کشورمان برنامه مسابقات 
المپیاد ورزشی ایرانیان را که در سالن آزادی شهر 

خوراسگان برگزار می شود، به این شرح 
اعالم کرد:

رده بندی اسلحه سابررده بندی اسلحه اپهرده بندی اسلحه فلوره
یزدهمدان اصفهان 

آذربایجان شرقیمازندران تهران 

تهرانزنجان گیالن 

اصفهانتهران زنجان 

گیالنیزد همدان 

همدانکرمانشاه کرمان 

مازندرانآذربایجان غربی یزد 

گلستاناصفهان آذربایجان غربی 

آذربایجان غربیاردبیل مازندران 

---گلستان اردبیل 

ساعت 19ساعت 14 ساعت 9 تاریخروز
فینالفلوره انفرادیسابر انفرادی88/11/4یکشنبه

فینالسابر تیمیاپه انفرادی88/11/5دوشنبه

فینالفلوره تیماپه تیمی88/11/6سه شنبه

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: همان 
قدر که ت��الش می کنیم یک اس��تان قدرتمند 
اقتصادی داش��ته باش��یم، باید تالش کنیم یک 
اس��تان قدرتمند ورزشی نیز داش��ته باشیم. به 
گزارش زاین��ده رود، رجبعلی صادقی در جمع 
صاحبان صنایع این استان با اشاره به مصوبات 
ورزش��ی س��فرهای هیأت دولت به این استان 
گف��ت: در ای��ن خصوص به توس��عه و تجهیز 
فضاهای ورزشی در دولت نهم توجه ویژه ای 
شده است. استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
حمایت از توسعه ورزش و تربیت بدنی به عنوان 
بس��تری مناس��ب برای تأمین و تربیت سرمایه 
انسانی سالم و تندرست، یک وظیفه ملی است. 
صادقی با اش��اره به نیاز جامعه ورزش استان به 
پشتیبانی مالی گفت: چاره اندیشی درخصوص 
راهکارهای توس��عه ورزش این استان و تالش 
به س��مت سیاس��تگذاری درس��ت برای جلب 
حامیان مالی برای ورزش استان یکی از اهداف 
حال و آینده مس��ئوالن محسوب می شود. وی 
همچنین گفت: تالش مضاعف و کسب توفیق 
در توسعه همه جانبه ورزش و تحقق بخشیدن 
به شعار عدالت محوری از عوامل مؤثر در رشد 
ورزش اس��تان خواهد بود. وی اضافه کرد: در 
حال حاضر تیمهای قدرتمندی در استان وجود 
دارد که در س��طح لیگ های برتر کشور مطرح 
هس��تند که انتظار م��ی رود، صاحب��ان صنایع 
و خیرین ورزش��ی اس��تان با جدیت از ورزش 
استان و تیمهای ورزشی حمایت کنند. مدیرکل 
تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
انجم��ن خیرین ورزش و س��المت در اس��تان 
با ه��دف حمایت از ورزش��کاران، شناس��ایی 
راهکاره��ای توس��عه ورزش اس��تان و جلب 
مشارکتهای بخش خصوصی تشکیل می شود. 
محس��ن حسین میرزایی با اشاره به اینکه اغلب 
قهرمانان ورزش��ی کش��ور از اس��تانها و مناطق 
محروم هس��تند، اف��زود: نب��ود کارخانجات و 
ش��رکتهای خصوصی بزرگ به منظور حمایت 
از ورزش��کاران از جمله مشکالت ورزش این 

استان به شمار می رود.

به گزارش ایسنا، بازیکن اسبق استقالل 
پ��س از شکس��ت 2 بر صفر تیم��ش درباره  
ش��عارهای تماش��اگران که علیه او سر داده 
می ش��د، گفت: واقعاً ب��رای ه��واداران تیم 
اس��تقالل متأسفم، من 7 س��ال برای این تیم 
ب��ازی کردم اما اکنون متأس��فم ک��ه چرا در 
قبال زحمت هایی که برای این تیم کش��یدم 
چنین رفتار زشتی را با من دارند. وی افزود: 
مطمئن هستم تمام طرفداران استقاللی که به 
ورزش��گاه می آیند خط می گیرند و علیه من 
ش��عار می دهند. نیکبخت ب��ا انتقاد از رئیس 
س��ازمان لیگ و کمیته انضباطی فدراس��یون 
فوتب��ال گفت: نمی دانم چ��را عزیز محمدی 
و ش��ریفی رئی��س س��ازمان لی��گ و رئیس 
کمیته انضباطی فدراس��یون واکنشی نسبت 
به فحاشی های تماشاچیان استقالل علیه من 
انجام نمی دهند. من قربانی منش��ور اخالقی 
شدم، در حالی که آنها تیم های بزرگ را برای 
دادن چنین شعارهای زشتی جریمه نمی کنند 
چرا من باید از حضور در لیگ محروم شوم 
و در مقابل جریمه ای برای اس��تقالل در این 
رابطه در نظر گرفته نش��ود. نیکبخت گفت: 

زمانی که در پرسپولیس بازی می کردم معموالً 
از دقایق 20 به بعد بازی فحاشی ها علیه من 
ش��روع می ش��د اما در آخرین بازی هایی که 
برای پرس��پولیس انج��ام دادم و همین طور 
اکنون برای استیل آذین کار می کنم، از ابتدای 
بازی و حتی زمانی که برای تمرین کردن به 
زمین می آیم، فحاشی ها شروع می شود. اینها 
نشان می دهد که حرکت از سوی تماشاگران 
اس��تقالل کاماًل حس��اب شده اس��ت. وی 
اف��زود:  مطمئنم این هواداران از کس��ی خط 
می گیرند. برخی از لیدرهای اس��تقالل با من 
صحبت کرده و می گوین��د از این پس تو را 
در زمین تش��ویق هم می کنیم و مطمئن باش 
این موضوع کار ما نیست اما نامردی کرده و 
دوباره شعارهایشان را از سر می گیرند. 7 سال 
در تیم استقالل زحمت کشیدم و برای خودم 
متأسفم که آن زمان چنین کاری را انجام دادم. 
هواداران پرس��پولیس چنین رفتارهای زشتی 
را هیچ وقت با کس��ی نداش��تند و به من هم 
هم��واره لطف دارند اما برای تماش��اگران و 
طرفداران اس��تقاللی که به ورزشگاه می آیند 

متأسفم. آنها خیلی نمک نشناسند.

اس��تقالل تهران باالخره به چهارصدمین 
گل��ش در تاری��خ عمر فوتبالش رس��ید. به 
گزارش س��ایت رسمی فدراس��یون فوتبال 
س��یدمهدی س��ید صالحی با گلی که مقابل 

اس��تیل آذین زد چهارصدمین گل باش��گاه 
استقالل را به ثمر رساند. البته پژمان منتظری 
هم چهارصد ویکمین گل باش��گاه استقالل 

را به ثمر رساند.

سرپرست تیم فوتبال تراکتورسازی 
تبریز از جدایی محمد نصرتی از این 
تیم و پیوستن او به النصر امارات خبر 
داد. حس��ن آذرنیا در گفتگو با ایرنا، 
اظهار داشت: با وجود اینکه مجموعه 
کادر فنی تیم فوتبال تراکتورسازی با 
جدایی نصرتی از این تیم مخالف بود، 
این بازیکن با نظر باشگاه از تیم جدا 
ش��د. وی اضافه کرد: نصرتی پس از 
پایان بازی مقابل تیم مقاومت سپاسی 
ش��یراز از تمامی بازیکنان و کادرفنی 
تیم خداحافظی کرد و قرار اس��ت در 

دبی در تمرینات تی��م النصر امارات 
حاضر ش��ود. گفتنی اس��ت، جدایی 

نصرتی در حال��ی انجام پذیرفت که 
س��رمربی و کادر فن��ی تیم تا آخرین 

لحظه با جدایی ای��ن مدافع مخالف 
بودند. باش��گاه النصر ام��ارات برای 
انجام این انتقال مبلغی در حدود 15 
میلیارد ریال به محمد نصرتی پیشنهاد 
داده بوده و باش��گاه تراکتورس��ازی 
برای دادن رضایت به این بازیکن، 2  
میلیارد ریال از باشگاه النصر دریافت 
کرده اس��ت. ب��ا جدای��ی نصرتی از 
جمع یاران تراکتورسازی، این دومین 
بازیکن پس از لئوناردو پیمنتا است که 
در فصل جاری از تراکتورسازی جدا 

می شوند. 

با شکس��ت اس��تیل آذین مقابل 
اس��تقالل، حس��ین هدایت��ی نی��ز 
توانست سود کند هر چند که قطعًا 
او ترجی��ح م��ی داد تیمش در این 
دیدار به پیروزی برسد. به گزارش 
خبرگزاری فوتبال ایران، در حالی 
که تیم اس��تقالل با پیروزی مقابل 
اس��تیل آذین به سه امتیاز ارزشمند 
دس��ت یاف��ت، به نوع��ی می توان 
حس��ین هدایت��ی، مالک باش��گاه 
استیل آذین را نیز برنده 650 میلیون 
تومانی این دیدار دانس��ت. هدایتی 

ک��ه اعالم ک��رده ب��ود در صورت 
پیروزی مقابل استقالل جریمه 10 

درصدی بازیکن��ان و 15 درصدی 
کادرفنی )جمعًا 550 میلون تومان( 

را بخشیده و به هر یک از اعضای 
تی��م 5 میلیون توم��ان )جمعًا 125 
میلیون تومان( پ��اداش می دهد، با 
شکست تیمش 650 میلیون تومان 
س��ود کرد! البته هدایتی که امیدوار 
بود با برتری مقابل استقالل جایگاه 
س��ومی تیمش را از دست ندهد به 
واسطه این برد 650 میلیون تومانی 
نمی تواند خوش��حال باش��د چون 
قطعًا برتری اس��تیل آذین برای او 
حیات��ی و مهم تر از ارق��ام و اعداد 

بود.

س��رمربی تیم فوتبال استیل آذین 
گفت: در یکی از موقعیت های بازی 
توپ از خط دروازه استقالل رد شد 
اما مطمئن��ًا داور آن صحنه را ندید 
که گل سالم ما را مردود اعالم کرد. 
حمید استیلی یک بار دیگر در یک 
مسابقه بزرگ کم آورد تا به هر حال 
قابلیت های مربیگ��ری اش به نوعی 
زیر س��ؤال برود. ب��ه خصوص که 
این دومین شکست وی از استقالل 
بود، تیم��ی که اگر اس��تیل قادر به 
شکست آن می شد آبرویی مضاعف 
برای خود می خرید. او در کنفرانس 
مطبوعات��ی چنین گف��ت: برای این 
مس��ابقه برنام��ه داش��تیم. در نیمه 
اول ش��اپورزاده از راس��ت و کعبی 
از چپ به س��مت دروازه اس��تقالل 
یورش می بردند اما مصدومیت علی 
عشوری زاد مش��کالت ما را بیشتر 
ک��رد. با توجه به اینکه می دانس��تیم 
قدرت س��رزنی استقالل بیشتر از ما 
بود مجب��ور بودیم روی زمین بازی 

کنیم.  در نیمه دوم اس��تقالل با یک 
مهاج��م ب��ازی کرد و ب��ا پاس های 
مس��تقیم قصد حمله به دروازه تیم 

ما را داش��ت. متأسفانه ما روی یک 
ضربه ایستگاهی که باز هم مدافعان 
کناریم��ان وظای��ف خ��ود را انجام 

ندادن��د، گل دوم را دریافت کردیم 
و بازی را باختیم.

سعی و تالش ما این است که با 
ارائه بازی های خوب سهمیه آسیایی 
را کس��ب کنی��م. م��ن از نیکبخت 
خواسته بودم به شعارهای هواداران 
تیم حریف واکنش��ی نش��ان ندهد 
چ��ون می دانس��تم اگر او واکنش��ی 
نش��ان ده��د تماش��اگران تحریک 
خواهند ش��د اما از این خوش��حال 
هس��تم که ه��واداران دو تیم فوتبال 
خوب��ی تماش��ا کردند و ب��ه خاطر 
این مس��أله به اس��تقاللی ها تبریک 
می گوی��م. امی��دوارم مرف��اوی در 
ادامه راهش در تیم اس��تقالل موفق 
باش��م. اعتقاد دارم داور اشتباه کرد. 
چون بازیکنان من از پش��ت دروازه 
ش��اهد بودند که توپ چاووشی از 
خط دروازه عبور کرد اما این مسأله 
عمدی نبود. من مطمئن هس��تم اگر 
آق��ای ترکی به ص��ورت واضح آن 
صحنه را می دید گل اعالم می کرد.

اشپیتیم آرفی که در ابتدای حضور 
عل��ی دایی به عنوان مهاجم ثابت در 
ترکیب پرس��پولیس قرار گرفت امید 
زیادی داش��ت که با رفت��ن کرانچار 
بتوان��د روزهای خوبی را در این تیم 
تجربه کند اما توس��ط علی دایی هم 
از لیست کنارگذاش��ته شد تا طلسم 
مهاجمان خارجی این تیم ادامه داشته 
باش��د. به گزارش خبرگزاری فوتبال 
ای��ران، نگاه��ی به لیس��ت بازیکنان 
پرس��پولیس در چند سال اخیر نشان 
می دهد مهاجمان خارجی هیچ گاه 
در این تیم شرایط خوبی نداشته اند. 
برای نمونه می توان به نام بازیکنانی 
مثل سامباجوچی، رافائل، دی کارمو، 
ابراهیم توره و عیس��ی ترائوره اشاره 
کرد که حضورش��ان در پرسپولیس 
ب��رای این تیم و خودش��ان روزهای 
ب��دی را رق��م زد. به نظر می رس��د 

اش��پیتیم آرف��ی هم ک��ه در تیم پیام 
خودش را به عنوان یک مهاجم گلزن 

و شش دانگ مطرح کرد ادامه دهنده 
این راه است و نمی تواند این طلسم 

را بش��کند. در حال حاضر حقیقت 
مهم این اس��ت که محس��ن خلیلی 
بازیک��ن محب��وب  و م��ورد اعتماد 
علی دایی است، البته او یک مهاجم 
ایده آل برای سیستم 1-3-2-4 نیست 
اما ش��م گلزنی اش در 6 قدم نمونه 
ن��دارد و با این ش��رایط بعید به نظر 
می رسد آرفی فرصتی برای حضور 
در میدان پیدا کند ضمن اینکه  گلزنی 
خلیلی در بازی مقابل راه آهن جایش 
را در این تیم محکم تر می کند. البته 
کرانچ��ار هم که میان��ه خوبی با این 
مهاجم اهل آلبانی نداش��ت به مرور 
از او استفاده می کرد و با دو مهاجم 
به میدان می رفت اما در سیستم علی 
دایی اولویت با هادی نوروزی است 
که مهاجم حامی قرمزها اس��ت و با 
وجود ب��ازی در خط هافبک به خط 

حمله اضافه می شود.

در دومی��ن هفت��ه از دور برگش��ت مرحله 
گروهی مسابقات فوتبال باشگاه های کشور جام 
آزادگان تیم فوتبال ذوب آهن نوین میهمان آریا 
سپاهان قم بود. در این دیدار که در زمین چمن 
مصنوعی مجموعه ورزش��ی تختی قم برگزار 
ش��د، تیم فوتبال آریا س��پاهان قم  در پایان 90 
دقیقه رقابت با مردان آهنین با چهار گل مغلوب 
ش��د. آریا س��پاهان قم در حالی در این مسابقه 

برابر مردان آهنین که یکی از مدعیان صعود از 
این گروه محسوب می شود، تن به شکست داد 
که در اصفهان در بازی رفت نیز به س��ادگی به 
شاگردان آقاجان باخته بود و در بازی برگشت 
نیز در تمامی جریان مس��ابقه هیچ حرفی برای 
گفتن نداشت. شایان ذکر است دیدارهای هفته 
چهاردهم این دوره از رقابتها روز هشتم بهمن 

برگزار می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
 توسعه ورزشی همپای 

توسعه اقتصادی یک 
ضرورت است

علیرضا واحدی نیکبخت گفت: 
تمام تماشاگران استقاللی که به ورزشگاه 

می آیند خط می گیرند 

نصرتی از تراکتورسازی تبریز جدا شد

استیل آذین باخت تا 650 میلیون در جیب هدایتی بماند

استیلی: 
داور گل سالم ما را ندید

روزهای بد آرفی با دایی هم ادامه دارد

یاوری: نتوانستم نوک بینی  بازیکنان را پایین بیاورمزاویه

ادینهو چطور به زمين آمد و دوباره تعویض شد؟
شاهین  بوش��هر پس از برد پرگل 
مقابل پرس��پولیس، در دیدار بعدی با 
نتیج��ه یک بر صفر مغلوب تیم مس 
کرمان شد تا محمود یاوری هم از این 
نتیجه به شدت ناراضی باشد. یاوری 
سرمربی ش��اهین  بوش��هر بار دیگر 
صریح و ش��فاف در م��ورد تیم خود 
و البت��ه بازیکن برزیلی مس صحبت 
می کن��د و ب��ه س��ؤاالت خبرگزاری 

فوتبال ایران پاسخ می دهد.
ــرگل مقابل  ــد از برد پ چرا بع
پرسپولیس بازی را به مس واگذار 

کردید؟
من پ��س از بازی با پرس��پولیس 
قبل از شروع تمرین ریکاوری  روی 
تخته نوش��تم خودمح��وری هرگز، 
خودب��اوری آری اما تی��م ما هنوز به 
خودباوری نرسیده و در حال رسیدن 
ب��ه آن ق��رار دارد. یک تی��م باید هر 
بازی اش مکمل بازی قبلی باشد. من 
در صحبت با بازیکنانم تکیه داش��تم 
که ثابت کنید برد ما مقابل پرسپولیس 
تنها یک جرقه نبوده است. بازیکنان ما 

میدان دیده اند اما میدان های مختلف 
ندیده اند و من با وجود تمام تالش��م 
نتوانستم نوک بینی شان را که باال رفته 

بود پایین بیاورم.
در رابطه با تیم مس کرمان چه 

صحبتی دارید؟
مس انگیزه بس��یار باالیی برابر ما 
داشت و اگر بازی را واگذار می کرد، 
شرایطش با توجه به برد فوالد و پاس 
وخیم می شد به همین دلیل بازیکنان 

مس با تمام وجود بازی کردند و نهایتًا 
به پیروزی رسیدند. در طرف مقابل ما 
نیمه اول خوب بودیم اما در نیمه دوم 
بسیار ضعیف کار کردیم ضمن آنکه 
فکر می کنم بازیکنان ما در باد پیروزی 

مقابل پرسپولیس خوابیده بودند.
گویا در پایان بازی گفته بودید 

ادینهو غیرعادی بوده؟
من هیچ گاه برد مس را زیر سؤال 
نب��ردم و تنها صحبت م��ن این بوده 

که واقعاً چطور می ش��ود که بازیکنی
 15-10 دقیق��ه به زمی��ن می آید و 
مج��دداً بع��د از این زم��ان تعویض 
می شود. بازیکنی که قاعدتاً می تواند 
45 دقیق��ه ی��ا 90 دقیقه ب��ازی کند 
چطور ب��ه یکب��اره در زمین حضور 
می یابد، گل می زند و بعد از دقایقی 
تعویض می شود. من گفتم که حضور 
اینچنینی بازیکن در زمین تا حدودی 
توهم زاس��ت. درحالی ک��ه من هیچ 
وقت نگفتم بازیکنان مس غیرعادی 
بودن��د و تنها نکت��ه ای که من مطرح 
کردم به حضور ادینهو برمی گشت که 

واقعاً توهم زا بود.
ــتی مقابل  ــول دارید با شکس قب
مس بار دیگر در خطر سقوط قرار 

گرفته اید؟
م��ن به جدول نگاه نم��ی کنم. از 
ابتدای حضورم در تیم شاهین  گفتم 
تمام تالشم را انجام می دهم که این 
تیم را در لیگ برتر حفظ کنم. االن هم 
سر حرفم هستم. سعی می کنم شاهین 

را در لیگ نگه دارم. 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

جناب آقای محمد حسين احمدی مقدم 

ــته جنابعالی را به سمت مدیرکل هواپیمایی  انتصاب بجا و شایس
ــاری تبریک  ــعبه چهارمحال و بختی ــالمی ایران ش ــوری اس جمه
ــتای اهداف نظام مقدس  ــت همواره در راس عرض نموده، امید اس

جمهوری اسالمی ایران موفق و پیروز باشید.

مؤسسه فرهنگی، خدماتی ثامن االئمه)ع( – چهارمحال و بختیاری 

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

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات
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شرکت کنندگان در نشست هنر و اندیشه با 
دیدگاه سنتی و مدرن نسبت به نقش خیال در 

آفرینش هنری آشنا شدند 

به بهانه جشنواره بین المللی فیلم فجر

»هنر هفتم« آستانه زندگی

به دلی��ل اس��تقبال بیش از 
انتظار دانشجویان و هنرمندان از 
چهارمین نشست هنر و اندیشه 
در خان��ه هنرمن��دان اصفه��ان، 
برگزاری این نشس��ت با مشکل 

کمبود جا مواجه شد.
چهارمین س��خنران سلسله 
نشست های هنر و اندیشه، دکتر 
مرضیه پیراوی ونک بود که طی 
سخنانی پیرامون »نقش خیال در 
آفرین��ش هنری« گف��ت: هر جا 
سخن از هنر به میان آید، سخن 
از خیال و تفاوت صورت خیالی 
با صورت محسوس نیز در میان 
است. همه فالسفه و حکمای ما 
عوالمی را فرات��ر از عالم حس 
قائل ش��ده و عناوی��ن مختلفی 
به ای��ن عوالم داده ان��د و مرتبه 
بین حس و عق��ل، یا الهوت و 
ناس��وت را عالم خی��ال یا عالم 

ملکوت نامیده اند.
س��خنران چهارمین نشست 
گفتارهای نظری ح��وزه هنری 
استان اصفهان اضافه کرد: تلقی 
عهد باس��تان از حقیقت، هرگز 
مطابقت با واق��ع نبود بلکه آنها 
حقیقت را کش��ف محجوب ها 
می دانس��تند و هنر آنها نیز تابع 
همین نظر ب��ود. آنچه امروز هم 
هنر خوانده می شود به تناسب 
برخورداری از ش��اعرانگی قابل 
تطبیق با آن تلقی از هنر و حقیقت 
است چرا که هنرمند چیزی را که 
نبوده است به ظهور می رساند و 
از همین رو بسیاری اساس هنر 
را ش��عر می دانند و می گویند 
هنره���ا، به خاطر ش��اعرانگی 

خود، هنر نامیده می شوند.
ای��ن اس��تاد دانش��گاه هنر 

اصفهان ک��ه دوره فوق دکترای 
خود را در دانش��گاه فرایبورگ 
آلمان می گذران��د، همچنین به 
اهمیت زبان به عنوان ابزار کشف 
حجاب ه��ا پرداخ��ت و افزود: 
نقش تخی��ل در آفرینش هنری 
تابع بینش انس��ان ه��ر عصر و 
تلقی وی از حقیقت و هنر است. 
زندگی انس��ان عهد باستان تابع 
بینش حضوری و اس��طوره ای 
مبتن��ی بر تخیل بوده اس��ت. در 
همه تمدن های باس��تانی و در 
هن��ر این تمدن ه��ا، موجودات 
زمینی جایگاه نمادین و مقدس 
دارند و نشانگر حقیقت هستند 
و کار هن��ر نیز کش��ف حقیقت 
است. لذا تخیل هنرمند با الهام از 
خدایان »که از زندگی مردم عهد 
باستان بیرون نرفته اند« به عنوان 
موهبت الهی در آفرینش هنری 
نقش مح��وری ب��ازی می کند. 
اما ب��ه تدریج که انس��ان ها به 
تب��ع حکم��ای خود از ن��گاه و 
تفکر حض��وری به نگاه و تفکر 
و گفت��ار مفهومی و اس��تداللی 
روی می آورن��د نقش خیال نیز 
کمرنگ می شود و به محاکات 
و رونوش��ت برداری از طبیعت 
و محسوسات تنزل می یابد که 
افالطون در تقس��یم بندی های 
خ��ود به کل��ی آن را رد می کند 
اما ارس��طو با اس��تناد به دخالت 
تجربه ها و دیدگاه های هنرمند 
در برداشت از طبیعت، این نظر 

افالطون را تعدیل کرده است.
دکتر مرضیه پیراوی س��پس 
با مرور سیر تطور جایگاه خیال 
در آفرینش هنری تا عصر حاضر 
یادآور شد: هنرمند در نگاه عرفا 

و حکمای اسالمی، حکیم انسی 
نامیده می ش��ود ول��ی در عصر 
م��درن، از تخیل تنه��ا به عنوان 
ی��ک عامل جس��تجو و ترکیب 
صورت های نامحسوس و یک 
واسطه میان فاهمه و عقل عملی 
یاد می کنند که کار آن برقراری 
وح��دت و قرابت مج��دد میان 
انسان و طبیعت است و بنابراین 
کار هنرمن��د نی��ز فرات��ر از این 

نیست.
وی خاطرنش��ان کرد: چنین 
نگاهی به خیال، اساساً کارکردی و 
روان ش��ناختی است و حتی در 
گفتارهای ابن رش��د، ابن سینا و 
فارابی نیز دیده می شود اما تخیل 
اکتش��افی و ش��هودی در چنین 
تعریفی نمی گنج��د زیرا خیال 
منفصل که حاصل گشوده شدن 
چشم برزخی هنرمند است او را 
ب��ه وجد می آورد و هنر حاصل 
از این وجد، هنری کاماًل متفاوت 

است.
ای��ن س��خنران در ادامه به 
بررس��ی دیدگاه ه��ای مدرن و 
پست مدرن پیرامون نقش خیال 
در آفرین��ش هن��ری پرداخت و 
چهارمین نشست هنر و اندیشه 
با پاس��خگویی به پرسش های 

متعدد حاضران پایان یافت.
هنری  فرهنگ��ی-  معاونت 
اصفه��ان در این هفته نشس��تی 
پیرامون مبانی هنر نخواهد داشت 
و نشست بعدی هنر و اندیشه در 
س��اعت 16 روز چهارشنبه 14 
بهمن ماه برگزار خواهد شد که 
طی آن دکتر محمدجواد صادقیان 
به بررس��ی نسبت هنرمند با کار 

هنری می پردازد.

قسمت اول 
شهـرکـرد، محمـود رئیسی - سینما 
که آمد، پدیده ذهن خالق آدمی در 
عرصه هنر لقب گرفت و صنعتی بود 
تأثیرگذار که »هنر هفتم« خواندنش. 
هنرهای  از  یکی  عنوان  به  سینما 
مدرن، به عنوان یک هنر وارداتی در 
سال های دهه 30 میالدی پا به ایران 
گذاشت و در 80 سال اخیر فراز و 
نشیب های فراوانی به همراه داشت. 
سینمای ایران در ابتدا کار خود را با 
آغاز  فارسی  فیلم  و  نگری  سطحی 
برای  فارسی«  »فیلم  کاربرد  و  کرد 
سوی  از   40 دهه  در  بار  نخستین 
برخی از منتقدان سینما به ویژه در 
بین نویسندگان روزنامه نگار رواج 
یکی  عنوان  به  پس  آن  از  و  یافت 
از شناسه های سینمای ایران به کار 
گرفته شد. »فیلم فارسی« به صورت 
یک عنصر الیه نگر، قشرنگر و سطح 
کارگردانان  از  برخی  سوی  از  نگر 
کننده  سرگرم  پدیده  یک  عنوان  به 
برای  پهلوی  رژیم  و  شد  مطرح 
نوع  این  تولید  بر  فرهنگی  زدایش 
فرهنگی  ضد  فیلم های  ساختار  از 
بودند  معتقد  منتقدان  داشت.  تأکید 
در فیلم فارسی تنها شخصیت ها و 
فارسی صحبت  با گویش  بازیگران 
و  نشانه  هیچ  و  می کنند  تکلم  و 

اثری از فرهنگ و تمدن ایران در آن 
وجود ندارد به همین علت بر آن نام 

»فیلم فارسی« قلمداد می کردند.
تاج��ران و بازرگان��ان ایرانی که به 
کش��ورهای مختلف سفر می کردند 
هم��راه ب��ا واردات چ��ای و قند و 
روغن، فیلم ه��ای خارجی را برای 
اک��ران در ای��ران با خود ب��ه تهران 
می آوردند تا به هم��راه کراوات و 
کاله شاهی و ابزار و اسباب آرایش 
و مجالت مدل لباس، آن را در بازار 
ارائه کنند. کپی برداری از س��ینمای 
امری��کا، هند، ترکیه و حت��ی ایتالیا 
در فیل��م فارس��ی یک ام��ر متداول 
بین کارگردانان ش��د و ش��خصیت 
دختران و پس��ران روستایی در فیلم 

فارسی با پوشیدن لباسهای خارجی 
تبدیل ب��ه تیپ های غ��رب زده با 
کراوات و ش��لوار جی��ن و موهای 
بلوند ش��د. فیلم فارسی در راستای 
زدودن هوی��ت تاریخ��ی و تمدنی 
جوان��ان ایرانی، اص��ل ظاهرنگری 
کار  را در دس��تور  دنیامح��وری  و 
خود داش��ت و کارگردانان این نوع 
فیلم ها ب��رای ضربه زدن به هویت 
دینی جوانان پرده نقره ای س��ینمای 
ایران را بهتری��ن مکان برای اجرای 
مقاصد ش��وم خود می دیدند. پس 
از پیروزی انقالب اسالمی، سینمای 
ایران ی��ک رویکرد مل��ی و هویتی 
به خ��ود گرف��ت و برخ��ی از آثار 
ماندگار در ژانرهای مختلف )گونه( 

از جمله ژانر دف��اع مقدس، انقالب 
مح��وری و ملودرام ه��ای اجتماعی 
توانست در جایگاه فرهنگی مطلوبی 
قرار گیرد و حتی نام س��ینمای ایران 
را در جشنواره های مختلف طنین انداز 
کن��د. س��ینمای ملی حرک��ت پویا و 
فرهنگی ایران اسالمی است که تمدن 
و فرهن��گ ایران اس��المی را باید به 
جهانیان معرفی کند و انقالب اسالمی 
ایران به سینما هویتی دوباره داد و این 
هن��ر را در ایران زن��ده و احیا کرد. از 
آنجا که س��ینما در میان هنرها قدمت 
زیادی ندارد هنر هفتم یعنی رشته ای 
که بعد از ش��ش هنر اصلی بدین نام 
مفتخر شده بی ارتباط با هنرهای دیگر 
از جمله نقاشی، سخنوری و شاعری 
نیست. اوج روزهای زندگی با سینما 
در ای��ران در جش��نواره بزرگ و ملی 
فیلم فجر رقم خورد و این جشنواره 
خ��ط مش��ی ها و اس��تراتژی های 
یک س��اله سینما و مخاطب را تعیین 
کرد. س��ینما ام��ا بنا ب��ر تعابیر تاویل 
کنندگان در طبق��ات دیگر نظری نیز 
الق��اب مختلفی به خ��ود گرفت که 
سینمای فلس��فی، سینمای شاعرانه و 
سینمای ماورالطبیعه از جمله ژانرهایی 
بود که منتق��دان و تاویل کنندگان بر 

نوع مصروف روی آن گذاشتند. 
ادامه دارد... 

قیمت طال )تومان(
26430  هر گرم طالی 18 عیار
121770هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
277000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
262000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10081012دالر امریکا
970974دالر کانادا

14271431یورو
16211627پوند  انگلستان
264267ریال عربستان
34803520دینار کویت
274277درهم امارات

کالم نور
امام حسین )ع(:

هیچ کس در روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.

سردار شهید احمد کبیری

تاریخ تولد: 1337، محل تولد: سامان، 
تاریخ شهادت: 1361/1/2، محل شهادت: 
جبهه شوش، مس��ئولیت: فرمانده گردان 

تخریب تیپ 17 علی ابن ابیطالب )ع( 

دل نوشته های شهید
... همه ملت باید این حس��ین زمان، 
امام امت، خمینی بت شکن را یاری کنند 
تا ان ش��اء اهلل زمین��ه حکومت حضرت 
مهدی)ع��ج( را فراه��م آورن��د. از ملت 
مس��لمان می خواهم همیش��ه وحدت و 
انس��جام خود را نگه دارن��د و با قدرت 
و توکل بر خداون��د یکتا، به پیش روند. 
از هیچ قدرتی جز خداوند نترسند. فقط 
اس��الم را عمل کنند، اسالم امانتی است 
که به دس��ت ما سپرده ش��ده. باید آن را 
بشناس��یم و ب��ه دیگران نیز بشناس��انیم. 
ام��روز صدور انقالب، جز گس��ترش و 
شناساندن اس��الم چیز دیگری نیست، 
ام��ام امت که ای��ن همه تأکی��د دارند 
انق��الب باید صادر ش��ود این اس��ت 

ک��ه اس��الم در سراس��ر عالم 
شناسانده ش��ود و همه با 
برنامه های انس��ان س��از 
اس��الم آشنا ش��وند زیرا 
اس��الم همه چی��ز دارد و 
خداوند آن را کامل کرده 
تا انسانها با عمل به آن به 

هدف واقعی که همان خدا 
است برسند...

روی خط فرهنگ

همزمان با بیس��ت و هش��تمین جش��نواره
 بین المللی فیلم فجر، اولین جشنواره فیلم فجر 
در اصفهان برگزار می شود. این جشنواره از 10 
تا 21 بهمن ماه به جز روزهای 15 و 16 بهمن ماه 
که مصادف با اربعین حس��ینی است در اصفهان 

برگزار خواهد شد.
در این جش��نواره بیش از 20 فیلم از ساعت 
15 تا 23 طی س��ه نوبت نمایشی در دو سینمای 

اصفهان اکران می ش��ود. همچنین نشست های 
تخصصی نقد و بررس��ی فیلم همزم��ان با ایام 
برگزاری جش��نواره فیلم فجر از س��اعت 20 تا 
23 در مجتمع فرهنگی و هنری استاد فرشچیان 

برگزار می شود.
گفتنی اس��ت این جش��نواره به همت اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفهان و با 

همکاری استانداری اصفهان برگزار می شود.

دانش��گاه آزاد اس��المی واحد مبارکه در نمایش��گاه آثار هنری دانشجویان 
دانشگاه های آزاد اسالمی منطقه 4 در واحد میبد درخشید.

حسن ابراهیمی کارشناس فرهنگی دفتر فرهنگ اسالمی واحد مبارکه ضمن 

اعالم این خبر گفت: در این نمایشگاه که به مدت یک هفته در واحد میبد و با 
حضور 25 واحد دانشگاهی برگزار شد، مبارکه با کسب 5 رتبه اول، 7 رتبه دوم 

و 11 رتبه سوم، لوح های تقدیر این دوره از مسابقات را به نام خود کرد.

رتبهنام و نام خانوادگیرشته مورد مسابقهرتبه نام و نام خانوادگیرشته مورد مسابقه
دومهدی فضیلتنقاشی روی پارچهاولهاجر رحیمی مجسمه سازی

دومزهرا پورتنبکیگلدوزیاولبهاره ایرانپورسیاه قلم 

سومسمیه غالمیانمشبکاولمهناز کشاورزسرمه دوزی

سومسمیه باباییمجسمه سازیاولهاجر مظاهریمیناکاری

سومسجاد عبدالهیمنبت و معرق کاریاولمائده بهرامینقاشی با مدادرنگ

سومشکوه فروزندهرنگ و روغناولسمیه موسوی زادهگل سازی

سومامیر دکترزادهخوشنویسی)نستعلیق(دومندا طیبیگلیم بافی

سومصبیه ندافیقالب بافیدومسمانه یزدانیمجسمه سازی

سومنیلوفر قاسمیآبرنگدوممریم عنایتیسیاه قلم

سوممرجان السادات عسگری فرسرمه دوزیدوممیناکدخداییپاستل

سومآسیه دانلی بیگی قالی بافیدومنگین بهشتیآبرنگ

نخس��تین گردهمایی تخصص��ی کتابداران 
بخ��ش کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی 
کشور ششم و هفتم بهمن ماه در اصفهان برگزار 

می شود.
این گردهمایی با توجه به تأثیر کتابخانه بر 
تعلیم و تربی��ت کودکان و ارتقای مهارت های 
آنها در راس��تای سیاست نهاد کتابخانه ها مبنی 
ب��ر ایجاد بخش تخصصی کودک و نوجوان در 
کتابخانه های عمومی کش��ور برگزار می شود. 
کتاب��داران بخ��ش ک��ودک و نوج��وان باید از 
مهارت ها و دانش های تخصصی برای ارتباط 
مؤث��ر با کودکان و رف��ع نیازهای مطالعاتی آنها 

برخوردار باشند.
تبادل اطالع��ات و تجربه ه��ای کتابداران 
بخش کودک، بررس��ی عوامل افزایش خدمت 
رس��انی بخش تخصص��ی ک��ودک و نوجوان، 
شناس��ایی ش��یوه های برقراری تعامل با سایر 

نهادهای مرتبط با کودکان برای ارتقای خدمات 
کتابخان��ه ای و ترویج فرهن��گ مطالعه و ارائه 
عوامل مؤثر در گس��ترش ع��ادت به مطالعه در 
کودکان و نوجوانان اهداف اصلی برگزاری این 

گردهمایی است.
در ای��ن گردهمای��ی دو روزه کارشناس��ان 
و اس��تادان روانشناس��ی و کتابداری سخنرانی 
خواهند داش��ت. از جمله این س��خنرانی های 
تخصص��ی می توان به »کودک در قرآن و نقش 
خان��واده در ایج��اد عادت به مطالع��ه«، »نقش 
کتاب��داران بخش کودک و نوج��وان در ترویج 
مطالعه« و »ارزش های پنه��ان ادبیات کهن در 

ادبیات کودکان« اشاره کرد.
نخستن گردهمایی کتابداران بخش کودک 
و نوج��وان کتابخانه های عمومی با حضور 40 
کتابدار، در مؤسس��ه اهل البیت اصفهان برگزار 

می شود.

اعالم اسامی فیلم های بخش مسابقه سومین همایش 
تصویر عاشورا 

اس��امی فیلم های مس��تند، کوتاه داس��تانی و 
انیمیشن راه  یافته به بخش مسابقه سومین همایش 
»تصویرعاش��ورا« اعالم شد. به  گزارش ایرنا، آقایان 
اکبر ُحر، علی درخشی و نصیر مغزی پس از بازبینی 
بیش از 130 اثر ارائه شده به دبیرخانه همایش تصویر 
عاشورا، 23 فیلم مستند، کوتاه داستانی و انیمیشن 
را ب��رای نمایش در بخش »مس��ابقه« ای��ن رویداد 
فرهنگی- مذهبی انتخاب کردند. برپایه این گزارش، 
فیلم های منتخب بخش مس��ابقه سومین همایش 

تصویر عاشورا، به این شرح هستند:
ــتند: آغ��از انحن��اء )علیرضا  ــای مس فیلم ه
حسینی موسوی(، اتفاق بزرگ )سیدرضا رضوی(، 
اِْخَلع نَْعلِیک )عقیل نواصر(، از جان تا جانان )جمشید 
ابرازی(، ایل عزاس��ی )محمد تق��ی زاده(، پیر غالم 
)س��عید حران اف(، چارپایه )حامد اکبری(، حدیث 
نینوا )سیدابوالحسن عمرانی(، روزِ روزها )سیدعباس 
سجادی(، محرم در خلخال )صابر محمدی(، محرم 

در کاش��ان )بابک مهردادنیا(، ُمعین البکاء خس��رو 
شمر )رس��ول نبی ابهری(، نگاره های عطش )میترا 

روحی منش(، وادی عشق )یعقوب جدیری(.
ــتانی: زیارت )محمود  فیلم های کوتاه داس
غفاری(، مراد )س��یدمحمد حس��ینی(، نگاه س��بز 
)غالمرضا احمدی(، وصال )محمدحسن گلستان(، 

وقتی او تنها ماند )محمدحسین عابدی(.
ــن: س��رزمین نینوا )مهران  فیلم های انیمیش
گهربخش(، قصیده تائیه )محمدرضا نجفی امامی(، 
نم��از باران )محمدامین همدان��ی(، یک قطره، یک 

آرزو )مجید فرهادی(.
س��ومین همایش »تصویر عاش��ورا« به همت 
»مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی« معاونت 
امور سینمایی و س��معی و بصری وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی و مشارکت شبکه قرآن و معارف 
س��یما، طی روزهای 18 تا 20 بهمن م��اه 1388 در 

سالن »سینماحقیقت« مرکز برگزار خواهد شد.

برگزاری اولین جشنواره فیلم فجر در اصفهان

نخستین گردهمایی کتابداران بخش کودک در اصفهان
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