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در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصویب شد:

پروژه عتیق اصفهان به نام میدان 
»امام علی )ع(« تغییر نام یافت

اعضای شللورای اسللامی 
شهر اصفهان با نامگذاری پروژه 
در حال اجرای عتیق این شللهر 
به نام میللدان »امللام علی )ع(« 

موافقت کردند.
به گللزارش روابط عمومی 

شورای اسامی شهر اصفهان، الیحه این نامگذاری در دی ماه سال جاری 
توسط دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار اصفهان ارائه شده بود ...

شهرستانها/ ادامه در  صفحه 4

آیا بالیای طبیعی واقعاً 
طبیعی هستند؟

بیل مک کیبن، نویسللنده کتاب »پایان طبیعت« 
می گوید: »ما زمان را بد می فهمیم. ما بر طبق عادت 
فکر می کنیم کره زمین با سرعت بسیار ناچیز تغییر 
می کنللد اما در واقع اکنون این کار با سللرعت انجام 
می شللود، زمین به طور سریع، عمیق و خطرناک در 

نتیجه دستکاریهای ما تغییر می کند.«
در واقللع آنچلله مک کیبللن و سللایر طرفداران 
محیط زیست از آن هراس دارند سرعت سرسام آوری 
است که نوع بشر در نابودی زمین و طبعاً نابودی خود 

به آن متوسل شده است ...    
   محیط زیست/ ادامه در  صفحه

فقط حق الوکاله تعرفه مصوب دارد؛
وکال انصاف را رعایت کنند!

حق الوکاللله در پرونده هللای قضایی تعرفه 
مصللوب دارد امللا هزینلله ویزیت و مشللاوره را 
انصاف وکا تعیین می کند. مصطفی انوری زاده 
رئیللس کانون وکای دادگسللتری منطقه اصفهان 
در جمللع خبرنللگاران گفللت: الیحه اسللتقال 
کانون های وکای دادگسللتری که از سال 1331 
و زمان نخسللت وزیری دکتر مصدق به تصویب 

رسید ...    
        شهرستانها/ ادامه در  صفحه

کاهش 16 درصدي شكایات 
کارگري و کارفرمایي در
 چهارمحال و بختیاري  

مدیرکل کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: شکایت های کارگری و کارفرمایی در این استان 
در مدت 9 ماهه سللال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشللته 16/3 درصد کاهش یافته است. پرویز 
سلطانی در جمع خبرنگاران با اعام این مطلب اظهار 

داشت ...    
        شهرستانها/ ادامه در  صفحه

رئیس واحد احیای مسللتقیم فللوالد مبارکه گفت: با 
اجرای طرح ذخیره سللازی آهن اسللفنجی روی زمین و 
جلوگیللری از هزینه هللای خرید و حمل آهن اسللفنجی 
مورد نیللاز فوالد مبارکه از بیرون از شللرکت،52 میلیارد 
ریال صرفه جویی حاصل شد.به گزارش فارس، مهندس 
رحیللم عبدی افزود: با توجه به امکان خودسللوزی آهن 
اسللفنجی هنگام ذخیره سازی آن و اینکه در فوالد مبارکه 

ظرفیت سللیلوهای مخصوص نگهداری آهن اسللفنجی 
تحت اتمسفر گاز خنثی 60 هزار تن است بنابراین پیش 
از اجرای طرح ذخیره سللازی آهن اسفنجی روی زمین، 
هنگام پر شللدن این سللیلوها و نبود مصللرف آنها تولید 
فوالدسازی ناچار به واحد احیای مستقیم برنامه توقف و 

یا کاهش میزان تولید داده می شد. 
وی افزود: از آنجا که طرح های توسللعه فوالدسازی 

در حللال اجرا اسللت و در پی آن نیاز به آهن اسللفنجی 
بیش از پیش احساس می شود، بنابراین دیگر توقف و یا 
کاهش میزان تولید خطوط واحد احیای مسللتقیم منطقی 
بلله نظر نمی رسللید، پس پروژه  ذخیره آهن اسللفنجی به  
صللورت جدی مطرح و دنبال شللد. رئیس واحد احیای 

مستقیم فوالد مبارکه تصریح کرد ...
ادامه در  صفحه 4

صرفـه جویـی 52 میلیـارد تومانـی در
 هزینه هـای فوالد مبارکـه

رضایی: 
اگر تیم ب�ازی همیش�گی اش را  انجام 
دهد بدون شک برنده فینال خواهیم بود

سللرمربی شایسللته تیللم والیبللال 
باشللگاه فرهنگی ورزشی  نشسته 
ذوب آهللن پللس از دو برد پیاپی 
میزبانان مدعی اش در خوزسللتان 
و صعود قاطعانه به فینال این دوره 

از رقابتهاگفت ...
ورزش/ ادامه در  صفحه 7

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
 در صورت کمبود فضا بخشي از 
نمایشگاه کتاب در چادر برپا مي شود

تبریک نمایندگان مجلس 
به مقام معظم رهبری

رئیس سازمان محیط زیست:
روش های اجرایی دفع زبال�ه ایراد دارد

رئیس سازمان محیط زیست با 
اشاره به اینکه وظیفه دفع زباله های 
بیمارستانی بر عهده وزارت بهداشت 
اسللت، گفت: در زمینه دفع زباله و 
روش هللای اجرایی دچار مشللکل 
هستیم اما باید به وسیله گفتمان های 

مشترک و تئوری های قابل قبول به بهترین روش جمع آوری و دفع زباله 
دست یابیم. محمد جواد محمدی زاده افزود ...

محیط زیست/ ادامه در  صفحه 6



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
تأکید کرد: موضوع استفاده از واژه جعلی 
»خلیللج عربی« در یک پللرواز ایرانی در 

حال پیگیری است.
 رضا جعفرزاده در مصاحبه با خبرنگار 
واحللد مرکزی خبر گفللت: این هواپیما به 
تازگی به ناوگان شللرکت کیش ایر ملحق 
شللده و برنامه مانیتورهللای آن در حال 
بازبینللی بللوده و اطاعات اولیه نشللان 
می دهللد ایللن کار کامللًا اتفاقللی بوده 
است. چند روز پیش در پرواز هواپیمای 
بوئینللگ 757 شللماره 7081 شللرکت 
هواپیمایللی کیش ایللر از مقصد تهران به 
جزیره کیش؛ به دسللتور جورج سیانا سر 
مهمانللدار خارجللی این پللرواز بر روی 
صفحه مانیتورهای مسافران که موقعیت 
هواپیما را در طول پرواز نشللان می داد، 
از واژه غیللر واقعی دریای عربی به جای 
معرفی خلیج فارس اسللتفاده شللد. این 
اقدام اعتراض مسللافران را در پی داشت 

اما سللر مهمانداری که خود را اهل یونان 
معرفی کرد با زبان انگلیسی به جای عذر 
خواهی به برخورد بسیار شدید و تهدید 
معترضللان پرداخت. خلبان این پرواز نیز 
که خارجی بود هیچ گونه واکنشی از خود 
نشان نداد. مسئوالن داخلی این پرواز نیز 
عکس العملی نداشتند. جعفرزاده در این 
باره تصریح کللرد: برخورد کادر پروازی 
این هواپیما با موضوع و مسافران معترض 

هم در حال پیگیری است.

رئیس جهللاد دانشللگاهی از موفقیت 
ایللران در طراحی هواپیمای اسللتراتژیک 
خورشللیدی ارتفاع باال، به عنوان نخستین 
کشور دست پیدا کننده به این دانش در جهان 
پس از کشللور امریکا خبر داد. به گزارش 

فارس، از سللال 85 اخبار متعددی پیرامون 
سللاخت و طراحللی هواپیما خورشللیدی 
استراتژیک ارتفاع باال در کشور مطرح شد، 
این پروژه بعد از اختصاص بودجه مشخص 
در سال 85 به جهاد دانشگاهی محول شد. 

معللاون وزیر نفللت از افزایش 11/6 
میلیللون لیتری تولیللد روزانلله بنزین با 
راه اندازی دو طرح جدید بنزین سللازی 

در سال آینده خبر داد. 
سید نورالدین شهنازی زاده در گفتگو 
با مهر با اشللاره به پیشللرفت در ساخت 
طرحهای بنزین سللازی پاالیشللگاههای 
نفت، گفت: طرح کت کراکر پاالیشللگاه 
نفللت آبللادان و فللاز نخسللت توسللعه 
پاالیشگاه نفت شللازند اراک سال آینده 

به بهره برداری می رسند. 
مدیر عامل شللرکت ملللی پاالیش و 
پخللش فرآورده های نفتی ایللران با بیان 

اینکه با تکمیل سللاخت طرح کت کراکر 
پاالیشللگاه آبادان حدود چهار میلیون و 

600 هزار بشللکه به ظرفیت تولید روزانه 
بنزین کشور افزوده می شود، تصریح کرد: 
با راه انللدازی این پروژه عاوه بر افزایش 
تولیللد بنزیللن، به میللزان قابللل توجهی 
پروپیلللن و گاز مایللع )LPG( نیز تولید 
خواهد شللد. این مقام مسللئول همچنین 
با اشللاره به راه اندازی فاز نخست طرح 
توسللعه پاالیشگاه نفت شللازند اراک در 
سال آینده، اظهار داشت: با تکمیل طرح 
توسللعه ای ایللن پاالیشللگاه در مجموع 
حللدود 7 میلیون لیتر بلله ظرفیت تولید 

بنزین افزوده خواهد شد.
پیش از این نیز قرارداد طرح توسعه 
پاالیشللگاه نفت شللازند اراک با مجموع 
سللرمایه گللذاری 2/7 میلیللارد دالر بلله 
کنسرسیومی از شرکتهای داخلی و چینی 

واگذار شده بود.

 به گللزارش واحد مرکزی خبر، این 
 A سللازمان اعام کللرد: آنفلوانزای نوع
کلله از مللارس 2009 در سراسللر جهان 
بیش از 15 هزار و 921 کشللته بر جای 
گذاشللته، به تدریللج در حللال ضعیف 
شدن است.سللازمان بهداشت جهانی در 
پایگاه اینترنتی خود نوشت: فعالیت این 
ویروس از مللاه نوامبر به تدریج ضعیف 

شده است. 
قرار اسللت کمیته اضطراری سازمان 

بهداشللت جهانی روز سلله شللنبه برای 
اثبللات این موضللوع که دوران بسللیار 
خطرناک شللیوع این بیمللاری در جهان 
پشت سللر گذاشته شللده است، تشکیل 

جلسه دهد. 
براسللاس گزارش سللازمان بهداشت 
جهانی، در زمان هایللی که این بیماری در 
اوج شدت شیوع خود قرار داشت، هر هفته 
بیش از هزار نفر بر اثر ابتا به این بیماری 

جان خود را از دست می دادند.

استفاده از واژه جعلی »خلیج عربی« در 
پرواز داخلی

موفقیت ایران در طراحی هواپیمای 
استراتژیک خورشیدی پس از امریكا 

افزایش 11/6 میلیون لیتری تولید
 روزانه بنزین

سازمان بهداشت جهانی از کاهش شدت 
شیوع آنفلوانزای نوع A در جهان خبر داد

سومین جلسه شورای راهبردی سامت 
شللهری به منظور ارائه گللزارش اقدامات 
کارگروههللای مشللترک دانشللگاه علللوم 
پزشکی ایران و شهرداری تهران به ریاست 
دکتر مرندی عضو کمیسللیون بهداشللت و 

درمان مجلس برگزار شد.
در این جلسه دکتر امامی رضوی معاون 
سللامت وزارت بهداشت با اشاره به ایجاد 
فضای مناسللب بللرای همللکاری بین این 
وزارتخانه با شهرداری تهران تصریح کرد: 
تعامل این دو نهاد سللبب می شود پوشش 
ارائه خدمات کامل تر شود و بسته خدماتی 

نیز ارتقا یابد. 
دکتر ایللازی معاون امللور اجتماعی و 
فرهنگی شللهرداری تهران نیللز نکته حائز 
اهمیللت بللرای ارائه خدمللات مطلوب به 

شللهروندان را تعامل مناسب دستگاه های 
دولتی دانسللت و افزود: وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و شهرداری تهران 
گام اول را برای تحقق موضوع پیشللگیری 
قبل از درمان برداشللته و امید است در گام 
بعدی این تعامل با سللازمان مدیریت ایجاد 
شللود تا ارتباط مناسللب این سه دستگاه و 
اسللتفاده از تللوان و ظرفیت های یکدیگر، 
نقش مؤثری در سللامت شللهر تهران ایفا 
کنللد. در ادامه نقطه نظرات سللایر اسللاتید 
پیرامون گللزارش کارگروه ها مطرح شللد 
و در پایللان به طرف محللل مرکز مدیریت 
سللامت شللهری حرکت کرده و نخستین 
مرکز مدیریت سامت شهری توسط دکتر 
ایازی، دکتر مرنللدی و دکتر امامی رضوی 

افتتاح شد. 

قالیباف: 
برای هر پارکینگ سند مجزا صادر شود

نخستین مرکز مدیریت سالمت شهری 
افتتاح شد

207  نماینده مجلس شللورای اسامی 
در ناملله ای، پیشللرفت های اخیللر علمی 
کشللور به ویژه موضوع ناوشللکن جماران 
را بلله محضر رهبر معظم انقاب اسللامی 
تبریک گفتنللد. به گللزارش واحد مرکزی 
خبللر، متللن کامللل ایللن نامه که حسللن 
غفوری فرد عضو هیات رئیسه مجلس 
شللورای اسامی در پایان جلسه علنی روز 
یکشللنبه  آن را قرائللت کرد به این شللرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

محضللر مبللارک حضللرت آیت اهلل 
خامنلله ای رهبللر عظیم الشللأن انقاب 

اسامی و فرمانده معظم کل قوا
با اهداء خالصانه ترین تحیات

بللا احتللرام، از خبر مسللرت بخش و 
غرورآفریللن طراحی، سللاخت و عملیاتی 
شللدن بزرگ ترین پللروژه دفاعی تاریخ 
ایللران، ناوشللکن جماران که در سللی و 
یکمین سللالگرد پیروزی انقاب اسامی 
بللا فرمان فرمانده معظللم کل قوا صورت 
گرفت، سامانه دفاعی ایران عزیز اسامی 
در عرصلله دریا بلله یکللی از قدرتمندترین 
کشللورهای منطقه خاورمیانه ارتقاء یافت و 
موجی از شادی، سرور و احساس اقتدار، عزت 
و غرور سراسر ایران اسامی را فرا گرفت و 
پرچم پرافتخار جمهوری اسللامی ایران 
بللر فراز یکللی از رفیع تریللن قلل علم و 
فنللاوری بومی برای چندمین بار به اهتزاز 
درآمد و گامی بلند در تحقق سللند چشم 
انداز نظام اسللامی برداشته شد. این همه 
مرهللون رهنمودها و تدابیللر حکیمانه و 
فرامین عزت آفریللن جنابعالی در عنایت 
ویژه به مقوله راهبردی جنبش نرم افزاری 
و تولید علم است که سالهاست به عنوان 
یکی از شللعارهای بنیادین و اساسللی در 
سللند چشللم انداز و برنامه های توسعه 

مورد توجه رهبری معظم انقاب اسامی 
ایران بوده است. 

در آن روز تاریخللی کلله حضرتعالی 
درخصللوص موضللوع دانش هسللته ای 
و  ارزشللمند  حرکللت  کلله  فرمودیللد 
افتخارآفرین جوانان ایرانی در دسللتیابی 
بلله دانللش بومی هسللته ای، یللک اقدام 
تاریخ ساز و تمدن ساز است و این حرکت 
علمللی باید با قدرت پیش رود و در ابعاد 
مختلف گسللترش یابد و پرتاب ماهواره 
ملی امید را نشللانه دیگللری بر ایده های 
صادقی دانسللتید که انقاب شللکوهمند 
اسللامی در دنیا پدید آورده است، امروز 
شاهدیم که پس از اباغ فرمان راهگشای 
جنابعالی درخصوص سللاخت ناوشکن، 
هسته ای از نیروهای متشکل از زبده ترین 
و بهترین متخصصان نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسامی ایران گردهم آمدند و با 
مجاهدت های جانانه و تاش خالصانه به 
ساخت یکی از پیشرفته ترین ناوشکن های 
روز دنیا و برتر از ناوشللکن های هم رده 
خود دسللت یافتند. ما نمایندگان مجلس 
شورای اسللامی این پیروزی غرورآفرین 
را بلله جنابعالللی، به ملت بللزرگ ایران و 
دانشللمندان مؤمللن و جوانان ایللن مرز و 
بوم، فرماندهللی مؤمن و متعهد کل ارتش 
و فرماندهی شایسته نیروی دریایی ارتش 
به ویژه محققان، پژوهشگران و دانشمندان 
آن نیللروی قدرتمنللد و صنایللع دفاعللی 
وزارت دفللاع صمیمانه تبریک می گوییم 
و از خداونللد بزرگ طول عمللر همراه با 
عزت روزافللزون تا ظهور دولت یار برای 
حضرتعالی و سربلندی برای ایران عزیز را 

آرزو می کنیم.   

نماینللدگان مجلللس بللا دو فوریت 
طرحی موافقت کرده انللد که در صورت 
تصویللب نهایی چگونگی تعیین مدیریت 
سللازمان تأمین اجتماعی و صندوق های 
بازنشسللتگی و بیمه های درمانی اصاح 

می شود.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس 

در جلسلله ای علنللی دو فوریللت طرح 
اصاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات 
کشللوری و چگونگللی تعییللن مدیریت 
سللازمان تأمین اجتماعی و صندوق های 
بازنشستگی و بیمه های درمانی را بررسی 
و تصویب کردند. دو فوریت این طرح که 
به امضللای 110 نفر از نمایندگان مجلس 

رسیده است با 152 رأی موافق، 31 رأی 
مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 208 

نماینده حاضر به تصویب رسید. 
در صللورت تصویب نهایللی این طرح 
سازمان تأمین اجتماعی زیر مجموعه وزارت 
رفللاه و تأمین اجتماعی بوده و وزیر در برابر 

مراجع قانونی ذیربط پاسخگو است. 

دکتللر منوچهر فرهنگ، رئیس انجمن 
اقتصاددانان ایران و صاحب بسللیاری از 
نخسللتین ها در اقتصللاد ایران، چشللم از 

جهان فرو بست. 
نام دکتر فرهنگ شللاید برای بسیاری 
ناشناخته باشد اما کسانی که دستی در علم 
اقتصاد دارند به خوبی می دانند که شللاید 
اگر تألیف نخستین فرهنگ علوم اقتصادی 
ایران را حاصللل عمر علمی دکتر فرهنگ 
بدانیللم، خود به تنهایی خدمتی بس بزرگ 

و گرانسنگ به اقتصاد ایران است. 
از  یکللی  فرهنللگ  منوچهللر  دکتللر 
سللالخورده ترین بازمانللدگان مکتب کینز 
در اقتصللاد ایللران اسللت؛ کسللی که در 
سللال 1353 به تبعیت از دکتللر پیرنیا که 
شللاگرد بی واسللطه اقتصاددان مشهور و 
تأثیرگذار بود بلله ترویج نظریات وی که 
از سیاسللتگذاری فعللال دولت در اقتصاد 

حمایت می کند، می پرداخت. 
دکتر فرهنگ پس از پایان تحصیات 
در درجه دکترای اقتصاد از فرانسلله برای 
تدریس و تحقیق به ایران بازگشللت و در 
نخستین گام کتاب »نظریه عمومی اشتغال 
و بهللره پول« که یکللی از تأثیرگذارترین 
کتاب هللای اقتصادی قرن 20 محسللوب 

می شود را به فارسی ترجمه کرد. 
وی در طول سال ها تدریس و تحقیق 
در اقتصللاد ایللران، پایه گذار بسللیاری از 
محافللل و مؤسسللات معتبللر تحقیقاتی 
اقتصاد کشور بود که یکی از معروف ترین 

آنان، انجمن اقتصاددانان ایران است. 
دکتر منوچهر فرهنللگ نقش مؤثری در 
تدوین مبانی تئوریک و نگاه اقتصادی 3 برنامه 
توسللعه کشور داشت. اسللاس نگاه او به 
مشللکات اقتصاد ایران بلله اتکا و نحوه 
اسللتفاده از درآمدهای نفتی متکی است. 

به اعتقاد او، اسللتفاده نامناسللب از نفت، 
ایرانیان را به آسللان طلبی، آسان خوری و 
اقتصاد رایگان سللوق داده و این امر باید 

مانند یک بیماری ملی درمان شود. 
دکتر فرهنگ، علم اقتصاد را مخالفت 
بللا هرگونلله ریخللت و پللاش توصیف 
و در تمللام نوشللته  هایش به جللای واژه 
»برنامه ریزی« از »برنامه گذاری« اسللتفاده 

می کرد. 
آخرین کتابی که از سوی دکتر فرهنگ 
در دسللت ترجمه قللرار داشللت، کتابی 
درباره اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی بود
 که نابینا شللدن اسللتاد، مانللع از تکمیل 

ترجمه این کتاب و انتشار آن شد.
 براسللاس اعام انجمن اقتصاددانان 
ایللران، پیکر دکتللر منوچهللر فرهنگ در 
آرام  بهشللت زهرا   فرهیختللگان  قطعلله 

می گیرد.

شللهردار تهران با بیان اینکه باید در هر 
محله بلوکی برای فضللای پارک ها در نظر 
گرفته شود تا دیگر تمام سطح شهر تبدیل به 
یک پارکینگ نشود، گفت: امروز تمام سطح 
شللهر تبدیل به یک پارکینگ شللده است، 
درحالی که شللهر متعلق به تمام شهروندان 
است و نباید توسط خودروهای یک بخش 
از شللهروندان اشغال شللود و تردد را برای 

عموم شهروندان با مشکل مواجه کند. 
وی تأکیللد کرد: در شللهر تهران دیگر 
نباید سللند خودرویی را به نام کسی بزنیم 
که سللند پارکینگ برای پارک خودرویش 
ندارد و در واقع باید شللرایطی را بگذاریم 
کلله هرکس خواهان خرید خودرو اسللت 
بایللد جللای پارکی هم بللرای خودرویش 

داشته باشد. 
شللهردار پایتخت ادامه داد: باید برای 
هللر پارکینگ سللند مجزا صادر شللود تا 
خرید و فروش پارکینگ در شللهر محقق 
و سللاخت پارکینگ اقتصادی شللود و در 
کنار ساخت واحد های تجاری، مسکونی 
و... سللاخت پارکینگ به عنوان یک مؤلفه 

اقتصادی مطرح باشد. 
شللهردار تهران با اشللاره به اینکه در 
منطقه یک شللهرداری تهران سرانه ماشین 
هللر خانوار 2/5 خودرو اسللت، افزود: در 

سال آینده این سرانه به عدد 3 می رسد. 
دکتللر قالیباف گفت: اگر شللهروندان 

خواهان حل معضل ترافیک هسللتند نباید 
هیچ گاه اعتراض کنند که چرا خیابان ها را 
در اختیار اتوبوس می گذارید چون معضل 
ترافیک بدون توسعه حمل و نقل عمومی 
و کم شدن تردد خودروهای شخصی حل 
نمی شللود و هر جا ما خیابان ها را از زیر 
پای خودروهای شللخصی درآورده و زیر 
پای حمل ونقل عمومی بگذاریم باید همه 

از این اقدام دفاع کنند. 
شللهردار تهران به افتتللاح 1400 جای 
پارک در سللطح تهران اشاره کرد و گفت: 
هزار و 400 فضای پارک در پارکینگ های 
صادقیلله، کاوه و طالقانی بلله بهره برداری 
رسللیده است که امیدواریم تا حدی بتواند 
از پارک های حاشیه ای در این محدوده ها 

کاسته و سبب تسهیل ترددها شود. 

پدر علم اقتصاد ایران درگذشت

ایللن برناملله شللرکتهای حمل نفت 
را بلله اسللتفاده از خطللوط لوللله نفللت 
سامسون- سللیحون ترغیب خواهد کرد. 
قائم مقام معللاون وزارت خارجه گفت: 
وزارتخانه قرار اسللت با شرکتهای حمل 
نفللت از طریق ترکیه تمللاس گرفته و از 
آنهللا بخواهد بلله صللورت داوطلبانه از 
خطوط لوله اسللتفاده کنند. لوله هایی که 
سللاخت آنها به زودی بلله اتمام خواهد 
رسید. وی افزود: ترافیک تانکرها در بسفر 
روز بلله روز خطرناکتر می شللود و 

وزارتخانه در حال یافتن فرمولی اسللت 
که شللرکتهای حمل نفت را به استفاده از 

خطوط لوله ترغیب کند.
ساخت خطوط لوله سامسون- سیحون 
توسط کنسرسللیوم بین الملی که توسط 
ENI  ایتالیللا و کالیللک گللروپ ترکیه 
هدایت می شللود انجام می گیللرد و به 
زودی نیللز یک شللرکت روسللی به این 
کنسرسللیوم خواهد پیوست. این خطوط 
با ظرفیت 1/5 میلیون بشکه در روز برای 

گذر از تنگه ترکیه طراحی شده است.

شللرکت رمزی ترکیه به زودی برای 
شللرکت یاماهللای ژاپن کلله تولیدکننده 
وسللایل نقلیه موتوری اسللت بلله تولید 
موتور سللیکلت خواهد پرداخت. سپس 
یاماها این موتور سیکلت ها را به آفریقا 

صادر خواهد کرد.
رمزی در حال برنامه ریزی برای تولید 
40 هزار موتور سیکلت 50 سی سی برای 

یاماها در سال جاری است. 

در سللال  آینده نیز شرکت قصد دارد 
این تعداد را به صدهزار دستگاه افزایش 

دهد.
امضای این قرارداد ساالنه 30 میلیون 
لیللره ترکیه بلله درآمد شللرکت خواهد 
افزود. شللرکت رمزی در ابتللدا مبلغ 10 
میلیون لیره ترکیه به سرمایه گذاری اولیه 

اختصاص داده است.
              ترجمه سامره شجاعی

در تالش برای محافظت از تنگه معروف 
بسفر از ترافیک تانکرها؛

دولت ترکیه برنامه جدیدی ارائه داد

از ترکیه به ژاپن، از ژاپن به آفریقا

در صورت تصویب نهایی؛
سازمان تأمین اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه و 

تأمین اجتماعی می شود

تبریک نمایندگان مجلس به 
مقام معظم رهبری

جهان نما

رژیم صهیونیسللتی در ادامه تاش ناکام 
خود بللرای جلب حمایت  به منظور تحمیل 
تحریم های بیشللتر علیه ایران در صدد است 
تا ماه آینده هیأتللی را عازم پکن کند به امید 
آنکه بتواند حمایت چین را برای تحقق این 
هدف جلب کند. به گللزارش فارس، هیأت 
عالی رتبه اسرائیلی در پایان ماه جاری میادی 
به مقصد پکن حرکت می کنند تا درخصوص 
مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی با مقامات 
ارشد چین دیدار و گفتگو کنند. این روزنامه 
صهیونیستی در ادامه مطلب خود تأکید کرد: 
موضوع اصلی این گفتگوها، برنامه هسته ای 
ایران و درخواسللت رژیم صهیونیستی برای 

تحریم  تهران است. 
موشه یعلون معاون اول بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در رأس این 

هیأت اسرائیلی عازم پکن خواهد شد. 
روزناملله هاآرتص در خبر خود اینگونه 
نوشللت: هیأت اسللرائیلی به دستور بنیامین 

نتانیاهللو عازم پکن خواهند شللد تللا بتواند 
حمایت چین را برای تحریم بیشتر علیه ایران 

جلب کند. 
رژیم صهیونیستی در حالی به دنبال تاش 
برای جلب حمایت چین علیه ایران است که 
دولت پکن بارها بر موضع خود درخصوص 
برنامه هسللته ای ایران تأکید و اعام کرده که 
به هیچ عنوان از تحریم های بیشتر علیه ایران 

حمایت نخواهد کرد. 
چین یکی از اعضای دائم شورای امنیت 
سللازمان ملل متحد است که دارای حق وتو 
بوده و همللواره بر موضع خود مبنی بر عدم 
حمایللت از تحریم های بیشللتر علیلله ایران 
پابرجا بوده اسللت. بنا بر این گزارش، هیأت 
رژیم صهیونیستی در نظر دارد به میزبانان چینی 
خود اعام کند که عدم توقف برنامه هسته ای 
ایران، منطقه خاورمیانه را بی ثبات می کند و در 
سراسر خاورمیانه رقابت تسلیحاتی به وجود 

می آورد. 

به رغم مخالفتها در سللطوح رسمی و 
افکار عمومی اروپا سخنگوی سازمان پیمان 
آتانتیک شمالی)ناتو( بر تداوم حضور این 

سازمان در افغانستان تأکید کرد. 
به گزارش مهر، با وجود تظاهرات علیه 
جنگ ناتو در افغانستان در برلین، سخنگوی 
ایللن سللازمان از ادامه حضللور نظامی این 

سازمان در این کشور خبر می دهد.
در حللدود یللک هللزار و 500 نفر از 
شللهروندان آلمللان به درخواسللت حزب 
چپگرا و تشکل های مختلف صلح طلب 
در مقابل سللاختمان پارلمللان در برلین در 
اعتراض به حضللور نیروهای خارجی در 

افغانستان تظاهرات کردند. 
در همیللن رابطلله بحث و مشللاجره 
درباره موضوع افزایش مدت زمان حضور 
نظامیللان هلنللدی در افغانسللتان موجب 

سقوط دولت ائتافی هلند شد. 
جیمللز آپاتللورای در گفتگویی گفت: 
ناتو تا زمانی که الزم باشللد در افغانستان 

خواهد ماند. وی افزود: این تعهدی بسیار 
روشن است. تصمیم دولت هلند به هلندیها 
ارتبللاط دارد و مللا در آن دخالت نخواهیم 

کرد.
وی گفت: ما در افغانستان سرمایه گذاری 
کللرده ایم و بلله خاطر اینکه این سللرمایه 
گللذاری برای امنیت ما اسللت به آن ادامه 
می دهیم. همچنیللن در همین رابطه گفته 
می شللود اکثر نمایندگان حزب سبز که از 
احللزاب مخالف در پارلمان آلمان اسللت، 
قصد دارنللد از رأی دادن به مجوز جدید 
مأموریللت نیروهای آلمان در افغانسللتان 

خودداری کنند. 
پارلمان آلمان قرار اسللت جمعه آینده 
دربللاره مجوز جدیللد مأموریت نیروهای 
آلمللان در افغانسللتان رأی گیری کند. این 
مجوز شامل افزایش تعداد نیروهای آلمان 
و افزایللش کمک هللای ویژه بازسللازی 
تأسیسللات شللهری را در افغانسللتان در 

بر دارد. 

محمللد ناجی عطللری نخسللت وزیر 
سللوریه گفت: در صللورت حماقت جدید 
اسللرائیل دربللاره تهدید به تجللاوز یا جنگ 
علیه برخی کشورهای منطقه، این سیاست، 
عواقللب خطرناکی دارد که آثللار آن نه فقط 
منطقلله بلکه جهللان را تحللت تأثیللر قرار 
خواهللد داد. به گزارش ایرنا، وی در دیدار با 
»فرانسوا فیون« همتای فرانسوی خود افزود: 
مشللکات منطقه خاورمیانه اعللم از تنش و 
بی ثباتی نتیجه اشغالگری سرزمینهای عربی 
توسط اسرائیل، ادامه تجاوز و اقدامات تبعیض 
آمیز علیه مردم فلسطین، محاصره غزه و اصرار 

بر شهرک سازی است. 
عطری با اشاره به تمایل کشورش برای 
تحقق صلح عادالنه و فراگیر یادآور شد: روند 

صلح نیازمند تاش دو طرف است و با یک 
طرف محقق نمی شود. 

وی اداملله داد: اسللرائیل در زمینه صلح 
همللکاری نمی کند، امللری که باعث توقف 
تاش برای تحقق صلح و میانجیگری ترکیه 

شده است. 
وی در اداملله نقش ترکیه در گفتگوهای 
غیرمسللتقیم میان سوریه و اسللرائیل را مهم 
ارزیابللی کرد. عطللری ابراز امیللدواری کرد: 
اروپا به ویژه فرانسه نقشی اساسی و فعال در 
زمینه تحقق صلح، فشار بر رژیم صهیونیستی 
به منظور وادار ساختنش به تاش در این زمینه، 
رفع محاصره غزه، گشودن همه گذرگاهها و 
صدور مجوز ورود کمکهای انسان دوستانه به 

غزه ایفا کند.

سللی.ان.ان خبر داد جاری شللدن سیل 
در جزیره »مادیرا« در کشللور پرتغال، تاکنون 
دست کم جان 32 نفر را گرفته و 68 مجروح 

بر جای گذاشته است.    
بلله گللزارش ایرنللا، شللبکه تلویزیونی
 سللی.ان.ان گزارش داد:  این سیل بر اثر بارش 
شدید باران و تند باد در این جزیره جاری شد. 
بنابللر ایللن گللزارش، دولت لیسللبون 
بللرای کمک به حادثه دیدگان این سللیل دو 
فرونللد بالگرد، دو فرونللد هواپیمای ترابری 
سی-130و 92 امدادرسللان را به این جزیره 

اعزام کرده است. 
بر اساس گزارش سی. ان.ان، جاری شدن 
سیل، صدها نفر را در این جزیره بی خانمان 

کرده و فرودگاه آن نیز بسته شده است. 
»ریللو پریرا« وزیر کشللور پرتغال گفت: 
مشللغول بررسللی اعام وضعیت اضطراری 
در این جزیره هستیم تا بتوان از اتحادیه اروپا 

کمک دریافت کرد. 
جزیره مادیرا واقع در اقیانوس اطلس در 
فاصله 900کیلومتللری جنوب غربی پرتغال 

قرار دارد.

تل  آویو به تالش خود برای جلب حمایت 
چین علیه ایران ادامه می دهد

سخنگوی ناتو: 
در افغانستان سرمایه گذاری کرده ایم

 پس می مانیم 

سوریه نسبت به عواقب خطرناک هرگونه 
حماقت اسرائیل هشدار داد 

جاری شدن سیل در پرتغال، 32 کشته 
برجای گذاشت  
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اشاره

امروزه موضوع سوبسللید یکللی از بزرگترین 
چالش هللای ایللران و هللر کشللوری کلله نظام 
غیرسللرمایه داری دارد، اسللت. از این رو دانستن 
مفهوم و علت پرداخت سوبسللید )یارانه( نه تنها 
برای قشر تحصیل کرده جامعه، حتی برای مردمی 
که روزانه از سوپرمارکت ها و فروشگاه ها خرید 
می کنند، نیاز اسللت و باید به این موضوع توجه 
کرد کلله همه مردمان کشللورهای توسللعه یافته 
کاالهای مصرفی خود را با قیمت واقعی می خرند 
یعنی دولت برای کم شللدن قیمت مصرف کننده 

هیچ کمکللی به تولیدکننللدگان آن کاال نمی دهد 
بلکه شللرایط تولید را به گونه ای فراهم می کند 
که حتی تولیدکنندگان نوپا هم بتوانند وارد عرصه 
رقابت در تولید با دیگر تولید گنندگان شللوند. از 
مهمترین مزایای این سیاست حمایتی که موجب 
رقابتی شللدن بازار می شللود می توان به افزایش 
کیفیت و کاهش قیمت کاال اشللاره کرد که نوعی 
حمایت از مصرف کننده نیز به حسللاب می آید. 
البته نبایللد مزایایی همچللون کارآفرینی و ایجاد 

شغل و درآمد را از قلم انداخت.

سوبسید چیست؟ 
واژه یارانلله )Subsidy(، در لغتنامه به طور 
کلی کمللک رایگان و اعانه )مالی( دولت به مردم 
در زمانهای معین معنا شده است و عبارت است از 
نوعی حمایت دولت از قشللری خاص )در برخی 
مللوارد کل جامعه(، در دوره های زمانی خاص یا 
اضطراری، به منظور تأمین رفاه اجتماعی از طریق 
کاهش هزینه ها. یارانه، کمک، اعانه، امداد، کمک 
مالللی یا معادل آن که بلله منظور یک خدمت داده 
شللود گرچه از نگاه سللود این خدمت اقتصادی 
نباشللد ولی از حیث رفاه عمومی الزم اسللت. از 
بخششللها و کمک های رایگان مالی که دولت به 
دستگاه تابعه خود به منظور کمک به یک خدمت 
عمومللی می دهد نیز به همین نام یاد می شللود. 
سوبسللید،کمک مالللی، اعانلله و یللا کمک های 
باعللوض به تولید کننللدگان و مصرف کنندگان 
برخی از کاالها و خدمات نیز معنی شللده است. 
همچنین عنوان شده اسللت پرداخت کمک مالی 
)یارانه( می تواند دالیل مختلفی داشته باشد مانند 
پایین نگه داشللتن سطح قیمت )از طریق افزایش 
قدرت خرید واقعللی خریداران( و یا حفظ روند 
تولید یک کاالی معین. به هرحال پرداخت یارانه 
می تواند از طریق تحریف قیمتهای بازار و هزینه 
تولیللد، منجر به تخصیص نامطلوب منابع شللود. 
هللر چند که این امللکان نیز وجللود دارد که این 
اختللاالت را )از طریق آثار خارجی( جبران کند. 
همان طور که احتماالً شما هم  می دانید سوبسید 
عکس مالیات اسللت یعنی  مالیات پولی است که 

دولت از افراد دریافت می کند ولی سوبسید پولی 
اسللت که دولت به مردم می پللردازد. به عبارتی 
می توان گفت؛ سوبسللید مقدار وجهی است که 
دولت جهت کمک به قشللر آسیب پذیر جامعه و 
ثابت نگه داشللتن قیمت یک جنس و یا یک کاال 

پرداخت می کند. 
ــید  دلیل پرداخت این پول به عنوان سوبس

چیست؟ 
آنگونلله که در کتب اقتصادی نوشللته شللده 
سوبسید ابزاری در دسللت دولت ها برای اعمال 
سیاسللت های تشللویقی اسللت )همان گونه که 
یکی از کارکردهای مالیات نیز اعمال سیاست ها 
بازدارنده اسللت(.به عنوان مثال حکومت ایاالت 
متحده سللال ها اسللت برای در دسللت داشللتن 
بللازار محصوالتی نظیر گندم، شللکر، ذرت و..... 
سوبسللید های کانی را به کشاورزان این کشور 
می پردازد با این سیاسللت کشللاورز امریکایی با 
خیال راحت اقدام به کاشت گندم می کند و آن را 
با بهایی که دولت می گوید، می فروشللد. بدیهی 
است که سود او توسللط دولت امریکا تضمین و  
پرداخت می شود. این پول از محل مالیات هایی 
می آید که دولت امریکا از صاحبان مشاغل دیگر 
مانند تولید کنندگان سللیگار، مشللروبات الکلی، 
کازینللو دارهللا و..... اخذ می کند چللون احتماالً 
به اعتقللاد دولت این کشللور، اینگونه فعالیت ها 
مضر برای اجتماع هسللتند و باید مالیات بیشتری 
بپردازند و از آن طرف کشاورزی فعالیتی مفید به 

حال کشور بوده و باید سوبسید دریافت کند. 

آدام اسللمیت، بنیانگللذار مکتب کاسللیک ها از 
مخالفان جدی دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بود 
و هم اکنون نئوکاسیکها با اندک تغییراتی بیانگر این 
اندیشه هستند. این بینش تا قبل از جنگهای جهانی بر 
اقتصاد غرب حاکم بود اما با بروز جنگ و پدیدار شدن 
تورم همراه با رکود شدید اقتصادی، اندیشه های جدید 
همچون اندیشه های اقتصادی کینیز قوت گرفت که در 
آن دولت به عنوان یکی از مهمترین عوامل تنظیم کننده 
و تعدیل کننده فعالیت های اقتصادی مطرح است. با 
اعمال این سیاسللت و بهبود اقتصاد غرب، به تدریج 
کنترل در بخش سیاستگذاری مالی و پولی و اداره بخش 
عمومی در اقتصاد به دولت سپرده شد و به هر حال از 
همین دوران که با شروع جنگ جهانی دوم مصادف بود 
پرداخت یارانه به مفهوم امروزی شکل گرفت. در دوران 
پس از جنگ نیز کشللورها با روی آوردن به اقتصاد و 
در واقع ادامه جنگ از طریق جنگ سرد، به دنبال رشد 
و توسعه اقتصادی، ناگزیر از حمایت گسترده از تولید 
و تجللارت محصوالت خود بودند و این مسللأله تا به 
امروز گسترش چشمگیری داشته است. در حال حاضر 
یارانه پرداختی به بخش کشاورزی در قالب یارانه های 
تولیدی و تجاری، یکی از اقام مهم هزینه های دولت 
در کلیه کشورها از جمله کشورهای صنعتی، در حال 
توسعه و سوسیالیستی است، به طوری که در سالهای 
اخیر با افزایش چشمگیر و قابل توجه این یارانه ها در 
کشورهای صنعتی تاشهای بین المللی برای کاهش آن 
آغاز شده است. همان گونه که در حال حاضر جغرافیای 
اقتصادی کشورهای جهان گویای دسته بندی کشورها 
به پیشرفته صنعتی و در حال توسعه است، ماهیت این 
یارانه هللا و انگیزه پرداخت آن در هر یک از این گروه 

کشورها تا حدود زیادی با یکدیگر متفاوت است.
تاریخچه یارانه های تولیدی در ایران 

نخستین جهت گیریهای حمایتی دولت در بخش 
کشللاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. 
در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و بعدها 
در دوران قاجار سیاسللتهایی در جهت توسعه زراعت 
اتخاذ شللد که در آن دادن بذر و مسللاعده به مستاجر 
پیش بینی شللده بود. اما دخالت مسللتقیم دولت در 

عرضلله و تقاضا )تولید( در ایران از سللال 1311 و با 
تصویب قانونی جهت تأسللیس سللیلو در تهران، به 
منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله، برای 
مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شللد. در سال 1315 
به سللبب بارندگی به موقع، افزایش قابل ماحظه ای 
در عرضلله گندم به بازار پدیللد آمد. افزایش عرضه بر 
میزان تقاضا سبب کاهش شدید قیمت شد. در همان 
سللال دولت به  منظور حمایت از کشاورزان از طریق 
سللازمان غله گندم را با قیمت باالتر از قیمتهای بازار 
خریداری کرد. تا سللال 1321 هدف از دخالت دولت 
در بازار غات، حمایت از کشاورزان و همچنین تهیه و 
ذخیره گندم و به خصوص تهیه نان ارزان برای مصرف 
کنندگان کم درآمد شهری بود. ایران اولین نظام سهمیه 
بندی همراه با یارانلله را در زمان جنگ جهانی تجربه 
کرده اسللت و این در حالی اسللت که سابقه پرداخت 
یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 40 می رسللد که این 
یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت می شد، اما رقم 
آن قابللل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت به 
دلیل رشللد اقتصادی متعادل و نرخ تورم این یارانه ها 
اندک بود. کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت 

خرید و فروش کاالهای اساسللی تا سال 1351 یعنی 
پایان برنامه چهارم، 1668 میلیون ریال بوده اسللت که 
این مقدار  تنها حدود 1/4 درصد یارانه در سال 1354 
است. تا قبل از انقاب، در مردادماه 1353 دولت اقدام 
به تأسیس و تشکیل صندوقی به نام صندوق حمایت 
از مصرف کننده کرد و در سال 1356 سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأسللیس شد که 
تمامی وظایف صندوق به این سللازمان محول شللد. 
بعد از پیروزی انقاب تغییراتی در تشکیات اجرایی 
و نحوه توزیع کاالهای مشللمول یارانه به وجود آمد. 
به علت محدودیتهای اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم 
اقتصادی که زمینه عرضه متناسب کاالها اعم از تولیدات 
داخلی و وارداتی را دچار نوسان و تنگناهای مختلف 
کرده بود، امر قیمت گذاری به صورت گسترده از سال 
1360 توسط سللازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان به مرحله اجللرا درآمد. در دوران قبل از 
سال 1368 سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شد که 
فراگیری، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای 
حمایت در این دوران بود و در واقع همه به نوعی یارانه 
دریافت می کردند، در هیچ مرحله ای پرداخت یارانه 

قطع نمی شد و در حد سقف معینی متوقف نبود، در 
حالی که در سالهای بعد از آن به تدریج سیاست تعدیل 
اقتصادی جایگزین آن شد که در این سیاست پرداخت 
یارانه هدفمندتر شللد و تنها گروه هللای هدف یارانه 
دریافت می کنند و در آن یارانه ها کاهنده و در نهایت 
حذف خواهند شللد. در دوره بعللد از انقاب درصد 
اختصاص یارانه به تولید کاالهای اساسی افزایش یافت 
به طوری که متوسط یارانه های تولیدی نسبت به کل 
یارانه های پرداختی از 13/7 درصد در قبل از انقاب 
به 25/2 درصد در سللال 1368 افزایش داشته است. با 
پایان یافتن جنگ و در پی انگیزه خودکفایی در تولید 
محصوالت کشاورزی به خصوص گندم میزان یارانه 
نهاده های تولید شامل کود، سم و بذر روندی به شدت 

افزایش یافت.
طبقه بندی یارانه

 تنوع و پیچیدگی محاسبات و کاربردهای گوناگون 
یارانه ها و همچنین تأثیرات و نتایج گوناگونی که روش 
پرداخت یارانه می تواند داشته باشد، ضرورت طبقه بندی 
و تفکیک آن را بیشتر نمایان می کند. به نسبت گستردگی 
وظایف دولللت در اقتصاد، یارانه ها می توانند از تنوع 
بیشتری برخوردار باشند. همچنین با توجه به گستردگی 
مللوارد پرداخت و منابللع و مصللارف آن، می تواند 
به شکلهای گوناگونی طبقه بندی شود که در اینجا 

به طور مختصر به آنها اشاره شده است:
1- یارانه بر اساس هدفهایی که دولت از پرداخت 
آنها دنبال می کند شامل: یارانه اقتصادی، یارانه اجتماعی، 

یارانه سیاسی و یارانه توسعه ای.
2- یارانه بر اسللاس حسللابهای ملی شامل: یارانه 

مستقیم و یارانه غیر مستقیم.
3- یارانه بر اسللاس انعکاس هزینه هللای آن در 

حسابهای ملی شامل: یارانه پنهان و یارانه آشکار.
4- یارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل: کود، 

سم، بذر، شکر، روغن، گندم و....
5- یارانه بر اسللاس مرحله ای که کاال یا خدمت 
مشمول دریافت آن می شود شامل: یارانه تولیدی، یارانه 
مصرفی، یارانه توزیعی، یارانه صادراتی، یارانه وارداتی و 

یارانه خدماتی.

 سللاالنه 73 هللزار میلیللارد تومللان یارانه به 
حاملهای انرژی در کشللور اختصاص می یابد در 
حالی که بودجه عمرانی کشللور سللاالنه 20 هزار 
میلیارد تومان اسللت و همین امر ضرورت اجرای 
طرح هدفمند کردن یارانه ها را بیش از پیش نشان 
می دهد. به عبارت دیگللر یارانه حاملهای انرژی 
در کشور ساالنه بیش از 3/5 برابر بودجه عمرانی 
کشور است. با پایان جنگ تحمیلی و شروع برنامه 
اول توسللعه، دولت در کنار اجللرای برنامه های 
بازسللازی، به حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه 
در قالب اختصاص یارانه به کاالهای اساسی و.... 
پرداخت. در برنامه سللوم توسللعه، دولت مکلف 
شللد با انجام مطالعات و بررسللیهای کارشناسی، 
اقدامهای قانونی به منظور هدفمند کردن پرداخت 
یارانه کاالهای اساسللی و حامل انللرژی را انجام 
دهللد. در این بیللن، هدف از پرداخللت یارانه در 
جوامللع مختلللف، حمایت از اقشللار کللم درآمد 
و بهبللود توزیع درآمد اسللت. اما آنچلله در زمینه 
پرداخللت یارانه به طور اعم و یارانه بنزین به طور 
اخص در کشللور مطرح اسللت، این است که در 
وضعیت کنونی، شللاخص ها بیانگر آن هستند که 
با پرداخت یارانه انرژی، اقشللار مرفه و ثروتمند، 
به دلیل مصرف بیشتر حامل ها )خصوصًا بنزین( 
بهره بیشتری از این یارانه ها می برند که این نشان 
می دهد اهداف حمایتللی دولت برای حمایت از 
اقشللار آسللیب پذیر تحقق نیافته است. همچنین
 پرداخللت یارانه هللای انللرژی بلله صورت 

قیمللت گذاری پاییللن حامل ها از یکسللو باعث 
افزایش مصرف این کاال هللا، ایجاد فرهنگ غلط 
مصرف و رواج اسللراف این منابع می شللود و از 
دیگر سللو، برهم خوردن توازن ها از دیگر آثار و 
تبعات منفی پرداخللت یارانه در وضعیت کنونی، 
جهت دهی غلط در سللرمایه گذاری ها است که 
این خود معلللول تخریب قیمت های نسللبی در 
اقتصاد بوده و حاصل آن، تولید محصوالتی بدون 
توجیلله اقتصادی و نیازمند به حمایت همیشللگی 
خواهد بللود. همچنیللن یکی دیگللر از مهمترین 
تبعات منفی پرداخت یارانلله به حاملهای انرژی، 
قاچاق سوخت و خروج غیر قانونی فرآورده های 
نفتی از مرزهای کشور است. در ادامه و به منظور 
تبیین و تأکیللد بر مزایای اصاح و هدفمند کردن 
یارانه هللا )خصوصًا در بخش انرژی( و اثرات آن 
در توسللعه اقتصادی کشللور، توجه به بخشهایی 
از گزارش جامع سللازمان جهانللی انرژی اهمیت 
موضللوع را بیللش از پیللش نمایللان می کند: »در 
صورت حذف یارانه های انرژی در ایران مصرف 
انرژی در این کشللور 47 درصد و تولید گاز دی 
اکسللید کربن 49 درصد کاهللش و در مقابل بهره 
وری در بخللش اقتصاد به میزان 2/2 درصد تولید 
ناخالص این کشللور افزایش می یابد.« سللازمان 
بیللن المللی انللرژی در همین گللزارش آمارهایی 
از میانگیللن پرداخت یارانه بللرای بنزین در هفت 
اقتصاد جهان اعام کرده است که مقایسه این آمار 
با وضع موجود اقتصاد کشور، تأسف برانگیز است. 

براساس این آمار، »میانگین پرداخت یارانه بنزین 
در ایران 80/14 درصد قیمت واقعی آن است، در 
چیللن 10/9 درصد، در روسللیه 32/5 درصد، در 
هند 14/2 درصد، در اندونللزی 27/5 درصد، در 
آفریقللای جنوبی 6/4 درصللد و در ونزوئا 57/6 
درصد اسللت.« بر این اسللاس، آژانس بین المللی 
انرژی، ارزش امروز رشد اقتصادی از دست رفته 
در اثللر پرداخت یارانه انرژی در 8 کشللور چین، 
ایران، روسیه،  قزاقسللتان،  هند، اندونزی، آفریقای 
جنوبللی و ونزوئللا را حللدوداً 157 میلیارد دالر 
بللرآورد کرده اسللت. بنابراین پرداخللت هرگونه 
یارانه )خصوصًا در بخش انرژی(، هزینه ای است 
ضد رشللد و توسعه اقتصادی و همچنین سیاست 
ناعادالنه ای اسللت که هیچ عقل سلللیمی نباید به 
دلیللل تزریق پللول بی هدف و بر خللاف منافع 
اکثریت جامعه به اقتصاد، از آن دفاع کند. بنابراین 
هیچ کارشللناس اقتصادی در حال حاضر مخالف 
اجرای چنین طرحی نیست اما قطعًا باید این طرح 

با دقت نظر بیشتری اجرایی شود.
تبعات پرداخت مستقیم یارانه

1 - به طور مشخص در صورتی که یارانه ها قطع 
شوند تورمی مضاعف خواهیم داشت؛ به دالیل زیر:
اوالً اقامللی که بللا قطع یارانه مواجه می شللوند 
قیمتشللان چندین برابر می شللوند؛ بلله طور مثال 
اکنون دولت آرد را به نانوایی ها کیلویی 75 ریال 
تحویل می دهد که در صورت قطع یارانه این رقم 
به حداقل 3500 ریال می رسللد، یعنی قیمت آرد 
تحویلی 46 برابر می شود. ثانیًا در اقتصاد، کاالها 
زنجیروار به یکدیگر متصل هسللتند و جدول داده 
و ستانده اقتصاد نشللان می دهد چگونه کاالها به 
بخش هللای دیگر ارتباط دارنللد و لذا این گرانی 

به سللایر کاالها نیز سللرایت خواهد کللرد. ثالثًا به 
علللت اینکه بخشللی از یارانه دولللت از واردات 
اسللت اگر دولت بخواهد یارانلله آن بخش ها را 
هم به صورت نقدی پرداخت کند نقدینگی کشور 
افزایللش خواهد یافت و افزایللش نقدینگی باعث 
تللورم خواهد شللد. بنابراین تورمللی مضاعف به 

وجود خواهد آمد.
2- مدیریت هزینه امر مهمی اسللت که هنوز 
در خانوارهای ایرانی- بلله خصوص خانوارهای 
دهک های پایین- به خوبی اتفاق نیفتاده اسللت و 
این خانواده ها نمی توانند به درسللتی هزینه های 
خویش را مدیریت کنند و ممکن است درآمدهای 
نقللدی را بلله سللرعت خللرج کنند و بعللد برای 
نیازهللای اولیه دچار مشللکات فراوانی شللوند. 
وجود خانواده های معتللاد و خانوارهایی که رقم 
زیللادی از درآمدهای خانوار را هزینه مواد دخانی 
می کننللد، نشللان از عدم مدیریللت هزینه در این 
خانوارهللای ایرانللی دارد. بر طبللق گزارش بانک 
مرکزی در سال 1385 مصرف سرانه سیگار ایرانی 
578 نخ و سیگار خارجی 717 نخ در خانوارهای 

کشور بوده است.
3- جامعلله ایرانی بلله درآمدها بلله دیده کم 
می نگللرد و به هزینه ها بسللیار. اکثر خانوارهای 
ایرانی هزینه های زندگی را بیشللتر از درآمدشان 
اعام می کننللد به صورتی کلله آمارگیری درآمد 
و هزینه خانوار نشللان می دهد در تمامی سال ها 
هزینه خانوار بیشتر از درآمدشان اعام شده است. 
لللذا مبلغ پرداختللی ناچیز و تورم بسللیار زیاد به 
نظرشللان خواهد آمد و حالت روانی آن نارضایتی 

گسترده خواهد بود.
4- بللا وجود بیکاری گسللترده در ایران فقدان 

انگیزه  کار یکی از مشللکات اقتصاد ایران است. 
پرداخللت نقدی یارانه ها این مشللکل را تشللدید 
خواهد کرد. کمیته حضرت امام خمینی)ره( نیز این 
سیاست را در سال های اخیر تعقیب کرده است که 
بیشللتر برای افراد کار ایجاد کند تا پرداخت نقدی 
داشللته باشد. ضرب المثل معروف که می گوید به 

مردم ماهی ندهید، ماهیگیری یاد دهید.
5- بلله علت اینکه هزینه تمام شللده کاالهای 
صادراتی نیز بخشللی وابسته به یارانه می شود در 
صورت قطع یارانه، قیمت تمام شده کاالها افزایش 
می یابد و صادرات غیرنفتی دچار نقصان خواهد 
شد. از طرفی به علت قیمت باالی کاالهای ایرانی 

واردات کاالهای خارجی تشللدید می شود و در 
نتیجه بعضللی از کارخانه ها دچار ورشکسللتگی 

می شوند و بیکاری افزایش می یابد.
6- دولللت به جللای اینکه مبلللغ یارانه ها را 
متمرکللز کند و به کارهای عمرانللی بپردازد عمًا 
دچار کسری بودجه خواهد شد و کارهای عمرانی 
حداکثر با سللرعت فعلی ادامه پیللدا خواهد کرد. 
بلله طور مثال اگر قرار باشللد یارانه بنزین به افراد 
جامعه پرداخت شللود، آنگاه سللهم جاده سللازی 
کشللور حداکثر در همین سللهم باقللی می ماند و 
میزان تصادفات جاده ای هم کاهش پیدا نخواهد 

کرد.

تحلیلی بر درستی یا نادرستی وجود یارانه

زندگی بدون سوبسید...!

یارانلله یکللی از ابزارهای کنتللرل قیمت در 
ایران اسللت که برای پایین آوردن قیمت کاالهای 

مصرفی استفاده  می شود. 
تمللام کشللورهای سللرمایه داری از یارانلله 
اسللتفاده می کنند! ولی با تفاوت بسللیار فاحش 
با آنچه امللروز در ایران می گذرد. ایران یارانه را 
بلله مصرف کننده خودش می دهللد در حالی که 
کشورهای سرمایه داری یارانه را باز به مصرف کننده 
ایرانللی از طریق صادرات می دهند! بله درسللت 

متوجه شدید و اشتباه نخواندید. 
اجازه دهید موضوع با یک مثال عددی ساده 
روشللن شللود. برای مثال در بخش کشللاورزی 
دولت کود، دانه، سللم و... را در اختیار کشللاورز 
قرار می دهد و کشللاورز محصول تولیدی خود 
)مثا برنج( را به جای کیلویی 4000 تومان آن را 

3000 تومان می فروشد. 
ظاهراً کار درستی اسللت ولی توجه کنید که 
اگر کشللاورز دیگری بخواهد بدون کمک دولت 
برنج بللکارد بایللد آن را با قیمللت 4000 تومان 
بفروشد این در حالی است که برنج 3000 تومانی 
در بازار موجود اسللت و کسللی حاضر به خرید 

برنج 4000 تومانی نیست. 
از طرفللی دولت با محدودیللت هایی حاضر 
به تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشللاورز می شود، 
بنابراین هیچ سللرمایه گذاری ای از طرف بخش 

خصوصللی در تولیللد برنج انجام نمی شللود که 
موجب کاهش تولید و افزایش واردات می شود. 
کشورهای سرمایه داری وضعی کامًا متفاوت با 
آنچه در کشللورهای غیرسللرمایه داری گفته شد 
دارنللد که برای توضیللح آن از همان شللیوه باال 
اسللتفاده می کنم: در این کشللورها تولیدکننده از 
جمله کشللاورز هیچ کمکی را از دولت دریافت 
نمللی کند و دولت در فرایند تهیه و تولید دخالتی 
نمی کند، بلکه تولیدکننده خود مواد اولیه را فراهم 
کللرده و برنج را با قیمللت واقعی 4000 تومان به 
مصرف کننده می فروشللد. یعنی قیمت برنج در 

داخل کشور همان 4000 تومان است. 
اما دولللت بللرای افزایش تولیللد فقط برای 
صادرات )یعنی کاهش واردات(، 1000 تومان به 
تولیدکننده ای که قصللد صادرات دارد، می دهد 
کلله بتوانللد برنجش را در بللازار جهانی با قیمت 
3000 تومللان به ایران بفروشللد. شللاید تعجب 
کنیللد و باعجله بگویید عجب کار مهملی! ولی با 
همین کار نه تنها موجب سللرمایه گذاری بخش 
خصوصی می شللود بلکه صنایع مربوط به آن را 

نیز گسترش می دهد. 
مثًا بللرای صادرات برنج صنایع کشللتیرانی 
و هوایللی، صنایللع ادوات کشللاورزی و دیگللر 
بخش های کشللاورزی و غیر کشاورزی را فعال 

می کند و موجب کارآفرینی می شود. 

فرض کنید فرزنللدان یک خانواده هفت نفره، 
پللدر و مللادر خللود را در یک حادثه از دسللت 
می دهند و شللما به عنوان قیم این خانواده تعیین 
شللده اید. درآمد این خانواده کلله هنوز از طریق 
دریافت اجاره ادامه دارد، ماهی یک میلیون تومان 
اسللت. یکی از فرزندان نابینللا، یکی عقب مانده، 
یکی بی سللواد ولی دو تای دیگر باهوش بوده و 
در حین تحصیل به طللور نیمه وقت کار کرده و 
درآمدی نیز دارند. حال سؤال این است شما این 
پول را چگونه تقسللیم می کنید؟ به نظر می رسد 

که سه راه مشخص وجود دارد:
1- پول را به طور مسللاوی بین آنها تقسللیم 

کنید و شرایط زندگی آنها را در نظر نگیرید.
2- بللا در نظر گرفتن شللرایط زندگی سللهم 
بیشللتری را به فرزندان نابینا و عقب مانده و حتی 
شاید بی سواد بدهید و کمک کمتری به فرزندان 

باهوش کنید.
3- یک مسابقه هوش و زرنگی تشکیل دهید 
کلله در نتیجه آن هر فرزندی کلله باهوش تر بود 
بتواند سللهم بیشللتری را در ماه ببرد و در نتیجه 
فرزندان نابینا و عقب مانده چیزی گیرشان نیاید.

اینکه کدامیک از سلله روش باال پسندیده تر 
هستند بسته به نظر افراد دارد. روش اول مساوات 
واقعی اسللت. روش دوم عدالت واقعی و روش 
سوم نه مساوات است و نه عدالت. در کشورهایی 
که سیستم سوبسللید وجود ندارد غصه ای برای 
انتخللاب یکی از سلله روش وجود ندارد و خیال 
همه راحت است. در کشور ما متأسفانه سوبسید 
جزئی از زندگی ما شللده. حال سللؤال این است 
که ما از کدامیک از روشللها پیروی می کنیم؟ آیا 
همه ما ایرانیها به طور مساوی از سوبسید استفاده 
می کنیم؟ اگر شللما صاحب ماشللین نباشللید از 
سوبسللید کمی برای استفاده از تاکسی، اتوبوس، 
سللوخت و حمل غذا اسللتفاده می کنید و اگر از 
افراد مرفه جامعه باشید و باک ماشین مدل باالی 
خود را فقط هفته ای یک بار هم پرکنید، دارید از 
یک سوبسید 4600-2300 دالری بهره می برید. 

در حالی که صاحب یک دوچرخه ممکن اسللت 
بیش از سالی چند صد دالر از این سوبسید به طور 
غیر مسللتقیم بهره نبرده و سللهم غیر مستقیم یک 
فرد نابینای خانه نشین از این هم کمتر است. پس 
در سیسللتم فعلی سوبسللید ما دو فرزند باهوش 
بیشترین سوبسید را گرفته و فرزندان کم هوش و 
نابینا و کم سواد کمترین سوبسید را می گیرند که 
انصاف نیست. سیستمی را مجسم کنید که در آن 

سوبسیدی وجود ندارد. 
گازوئیل لیتری 560 تومان اسللت، بنزین نیز 
در همان حدود اسللت، نان سنگک 500 تومان و 
دارو بسللیار گرانتر از االن اسللت ولی 20 میلیون 
نفللر از 70 میلیون جمعیت ایللران کمک ماهیانه 
قابل توجهی دریافللت می کنند که جبران گرانی 
همه چیز را برایشان می کند و بقیه که دستشان به 
دهانشللان می رسد، پول بنزین و دارو و نان را به 

قیمت واقعی می دهند.
سیستم باال چه محاسنی دارد؟

1- از آلودگللی هوا در سللطح ایران کاسللته 
می شللود. زیللرا دیگر کسللی ماشللین پرمصرف 
خریللداری نمی کند و به خاطر گران بودن بنزین 
مللردم از خیابانگردی بی دلیللل اجتناب خواهند 
کرد. ناوگان اتوبوس و کامیون ما نوسازی خواهد 
شللد زیرا دیگر حتی اتوبوسها و کامیونهای 10 ساله 
بلله خاطر مصرف باال مقبولیتی نخواهند داشللت 
چه رسللد به ماشین های 40 و 50 ساله و دولت 
هم الزم نیسللت از مردم تقاضا کند که ماشینهای 
اسللقاطی را سوار نشللوند. خود مردم دیگر سوار 
نشللده و ماشللین های کهنه و قدیمی به سرعت 

قیمت خود را از دست خواهند داد.
2- از قاچللاق بنزین، گازوئیل، آرد و دارو به 

کشورهای همسایه جلوگیری خواهد شد.
3- بللا صللرف مبالللغ بیشللتر برای اقشللار 
آسیب پذیر، از میزان فقر در جامعه کاسته خواهد 

شد.
4- عدالت بیشللتری برقرار خواهد شد و افراد 
مرفه از هیچ گونه سوبسیدی برخوردار نخواهند بود.

پرداخت یارانه در ایران و تبعات آن

تاریخچه یارانه در جهان 

سوبسید یا یارانه
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اصفهان

در چهارمحال و بختیاري؛
بیش از 16 میلیارد ریال تسهیالت بانكي به 

مددجویان کمیته امداد پرداخت شد 
بللا  ابوالقاسللم رسللتگار در گفتگللو 
فللارس از پرداخت 2 هللزار و 774 فقره 
امداد  وام قرض الحسللنه توسللط کمیتلله 
امللام خمینللی )ره( به مددجویان اسللتان 
خبر داد و اظهار داشللت: در مدت 9 ماهه 
سللال جاری تعداد 2 هزار و 774 فقره وام 
قرض الحسللنه به ارزش 16 میلیارد و 344 
میلیون و 909 هزار ریال در راسللتای رفع 
مشللکات مددجویان و اقشار آسیب پذیر 

از سوی این نهاد پرداخت شده است. 
وی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد 
را از جمله اقدام هللای خیرخواهانه کمیته 
امللداد اسللتان در ایللن مدت عنللوان کرد 
و گفللت: از ابتدای سللال جللاری تاکنون 
282میلیون و 300 هزار ریال در قالب وام 
بللرای آزادی 10 زندانی غیرعمد پرداخت 

شده است. 
مدیرکل کمیته امللداد امام خمینی)ره( 
چهارمحال و بختیاری افزود: از این میزان 
243 میلیون ریال در قالب وام قرض الحسنه 
و 39 میلیون و 300 هزار ریال به صورت 
باعوض در راسللتای آزادسازی زندانیان 
جرائم غیرعمد پرداخت شللد تا این افراد 
به آغوش خانواده های خللود باز گردانده 

شوند. 
وی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی 
مددجویان به عنللوان یکی از رویکردهای 
مهم این نهاد بیان داشللت: در همین راستا 
طی 9 ماهه سللال جللاری تعداد 716 فقره 
وام خوداشتغالی به مددجویان این سازمان 

پرداخت شده است. 
بلله  پرداختللی  اعتبللارات  رسللتگار 
مددجویان در ایللن برنامه را 27 میلیارد و 
35 میلیللون و 898 هزار ریال اعام کرد و 
افزود: در حقیقت سهمیه این تسهیات در 

راستای ایجاد شغل زنبورداری، کشاورزی، 
دامداری و سایر مشاغل است. 

امللداد  کمیتلله  کللرد:  تأکیللد  وی 
امام خمینی)ره( درحقیقت با حمایت ها و 
پرداخت تسهیات برای مددجویان شغل 
ایجللاد می کند تللا افراد به رغم پشللتیبانی 
و حمایت هللای ایللن نهاد بتوانند کسللب 
درآمدی برای خود و خانواده شللان داشته 

باشند. 
مدیرکل کمیته امللداد امام خمینی)ره( 
چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: تاکنون 
14 هزار و 232 فرصت شغلی از محل طرح 
خودکفایی، تبصره های قانون بودجه، طرح 
حضللرت زینللب)س(، بنگاه های کوچک 
اقتصادی، محللل درآمدهای اختصاصی و 

اقساط وصولی اجرا شده است. 
وی از احللداث و تعمیللر 423 واحد 
مسللکونی با کمللک حامیان و مشللارکت 
کمیتلله امداد امللام خبللر داد و گفت: این 
واحدهای مسللکونی با هزینه ای افزون بر 
6 میلیللارد و 500 میلیون ریال در مدت 9 
ماهه سال جاری در اختیار مددجویان قرار 

گرفته است. 
رسللتگار به پرداخت ودیعه مسللکن 
مسللتأجران کم درآمد شللهری به  صورت 
تسهیات قرض الحسنه اشاره کرد و افزود: 
بر همین اساس مبلغ 900 میلیون ریال وام 
قرض الحسللنه در راسللتای اجاره مسکن 
و ودیعلله مسللکن به مددجویان و اقشللار 

آسیب پذیر استان پرداخت شده است. 
وی گفللت: کمیته امللداد آمادگی این 
را دارد کلله بللا پرداخت تسللهیات زمینه 
اشتغالزایی را برای افراد زیر پوشش فراهم 
کند و آنها را به سللمت خود کفایی سوق 

دهد. 

مدیر دفتر فني شهرداري شاهین شهر:
ده ها  رشته  قنات  ناشناخته  بناهاي 

شاهین شهر  را  تهدید  مي کند
مدیر دفتر فنی شللهرداری شاهین شهر 
گفللت: در حال حاضر ده ها رشللته قنات 
ناشللناخته بناهللای شاهین شللهر را تهدید 
می کنللد. بلله گللزارش فارس، سللیروس 
نوروزی افزود: پس از فرو ریختن ناگهانی 
بخشللی از بلوار تازه تأسللیس شهید صیاد 
شیرازی، شهرداری شاهین شهر با همکاری 
یک شرکت خصوصی، عملیات ژئوفیزیک 
تعیین مسللیر قنوات این شهر را آغاز کرد. 
وی بیان داشللت: پیش بینی می شللود ده ها 
رشللته قنات در شاهین شللهر وجود دارد، 
شناسللایی و بهسازی مسللیر این قنات ها 
به لحاظ پیشللگیری از خطللرات احتمالی 
ضروری اسللت. مدیر دفتر فنی شهرداری 
شاهین شهر خاطرنشللان کرد: صدها سال 
پیش مللردم مناطللق شللمال اصفهان آب 
شللرب و کشاورزی خود را از طریق حفر 
قنات هللا در این منطقه تأمیللن می کردند.

وی اظهار داشللت: با گذشللت سللال های 
طوالنی به تصور اینکه با پر شدن قنات ها 
مشللکلی برای اجرای پروژه های عمرانی 
وجود نخواهد داشللت، قنات ها پر شللد، 
ولللی پیامدهایی به  دنبللال خود ایجاد کرد 
که از آن جمله نشسللت برخی واحدهای 
مسللکونی، تجللاری و معابللر عمومی در 

سال های اخیر است. 
مدیر دفتر فنی شهرداری شاهین شهر 
بافت نامناسللب و مسللتعد فرسایش زمین 
در ایللن منطقه را به عنللوان یکی از دالیل 
نشست ناگهانی مناطقی از شهر عنوان کرد.
نوروزی افزود: هر چند عملیات مسیریابی 
قنوات به دالیل نامعلومی متوقف شللد اما 
پیش بینی می شللود حداقل 25 رشته قنات 
از این شللهر عبور کرده است. وی تصریح 
کرد: تاکنون نه تنها احداث ساختمان های 
تجللاری و مسللکونی کوچللک و بللزرگ 
در این شللهر بدون مطالعللات ژئوفیزیک 
صورت گرفتلله، بلکه برخللی پروژه های 
عمرانللی نیللز روی قنات هایللی با عرض 
گالری 2/5 متر احداث شللده است. مدیر 
دفتللر فنی شللهرداری شاهین شللهر گفت: 
قنات های شاهین شهر معموالً در عمق 30 
متللری زمین قرار دارند و اگرچه غیر فعال 
هستند اما در سللال های پر باران به لحاظ 
بافللت نامناسللب الیه هللای زیرین خاک، 
خطر نشسللت بناها حتمی است. نوروزی 
شناسللایی مسیر قنوات، بهسللازی گالری 
آنهللا و رعایللت حریم مصوب از مسللیر 
قنوات برای احداث بنا را از جمله راه های 

پیشگیری از خطرات احتمالی برشمرد.

طي 5 سال گذشته؛
رشد 166 درصدي گاز رساني به روستاهاي 

استان چهار محال و بختیاري

اسللتان  در  روسللتایی  گازرسللانی 
چهار محال و بختیاری طی 5 سللاله گذشته 
رشللد 166 درصدی داشته است. به گزارش 
موج، مهندس اسماعیل هیبتیان مدیرعامل این 
شرکت با اشاره به اینکه هم اکنون تمامی 27 
شهر استان مصرف کننده گاز طبیعی هستند، 
اظهار داشت: خوشبختانه گازرسانی روستایی 
نیز در استان از روند مطلوبی برخوردار است، 
به گونه ای که در حال حاضر 249 روسللتای 

استان از گاز طبیعی بهره مند هستند. 
وی با مقایسه تعداد روسللتاهای بهره مند از 
گاز طبیعی در سللال 84 با تعداد روستا هایی 
که هم اکنون از گاز طبیعی بهره مند هسللتند، 
اظهار داشت: در ابتدای سال 84 تنها 93 روستا 
از مجموع روسللتاهای اسللتان چهار محال و 
بختیاری از گاز طبیعی برخوردار بودند که به 

همت پرسنل سخت کوش شرکت گاز استان 
با گاز رسانی به 155 روستای دیگر هم اکنون 
گاز طبیعی در سبد خانوارهای 249 روستای 

استان قرار دارد. 
وی در اداملله از گاز رسللانی به روسللتاهای 
حیدری، گندمکار علیا، گندمکار سللفلی، ده 
عزیللزی، کل گچی، علی آبللاد و صفی آباد 
به عنوان آخرین پرو ژه های تکمیل شده این 
شرکت و از گاز رسانی به 150 روستای دیگر 
به عنوان پروژه های در دسللتور شللرکت در 
بخش گاز رسانی روستایی یاد کرد. مهندس 
هیبتیان تصریللح کرد: هم اکنللون 99/5 درصد 
کل جمعیللت شللهری و  52/57 درصد کل 
جمعیت روسللتایی اسللتان از گاز طبیعی 
)به طور متوسط 77/55 درصد کل جمعیت 

استان( از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند. 

با اجراي طرح ذخیره سازي آهن اسفنجي در روي زمین؛

52 میلیارد تومان در هزینه هاي 
آهن اسفنجي فوالد مبارکه صرفه جویي شد

 رئیللس واحللد احیللای مسللتقیم 
فللوالد مبارکه گفللت: با اجللرای طرح 
ذخیره سازی آهن اسفنجی روی زمین و 
جلوگیللری از هزینه های خرید و حمل 
آهن اسللفنجی مورد نیاز فللوالد مبارکه 
از بیرون از شللرکت،52 میلیللارد ریال 

صرفه جویی حاصل شد.
مهنللدس  فللارس،  گللزارش  بلله 
رحیللم عبدی افزود: بللا توجه به امکان 
خودسللوزی آهللن اسللفنجی هنللگام 
ذخیره سازی آن و اینکه در فوالد مبارکه 
نگهداری  ظرفیت سیلوهای مخصوص 
آهن اسللفنجی تحت اتمسفر گاز خنثی 
60 هللزار تن اسللت بنابرایللن پیش از 
اجرای طرح ذخیره سازی آهن اسفنجی 
روی زمین، هنگام پر شدن این سیلوها 

و نبللود مصرف آنها تولید فوالدسللازی 
ناچار بلله واحد احیای مسللتقیم برنامه 
توقللف و یللا کاهش میللزان تولید داده 
می شد. وی افزود: از آنجا که طرح های 
توسعه فوالدسازی در حال اجرا است و 
در پی آن نیاز به آهن اسفنجی بیش از پیش 
احسللاس می شود، بنابراین دیگر توقف 
و یا کاهش میللزان تولید خطوط واحد 
احیای مستقیم منطقی به نظر نمی رسید، 
پس پللروژه  ذخیللره آهن اسللفنجی به  

صورت جدی مطرح و دنبال شد.
مسللتقیم  احیللای  واحللد  رئیللس 
فوالد مبارکه تصریح کللرد: برای اجرای 
این طللرح که برای نخسللتین بار دنبال 
می شللد منابع موجود و اقدامات سللایر 
واحدها در این زمینه مورد بررسی قرار 

گرفت و تسللت های نیمه صنعتی برای 
نگهداری آهن اسفنجی روی زمین یکی 
پللس از دیگللری مورد اجرا، تسللت و 

شناسایی قرار گرفت.
وی اداملله داد: تللا جایی که تاکنون 
حللدود 40 هللزار آهن اسللفنجی روی 
زمین انباشللت شللده و بخشللی از آن 
برداشللت شللده اسللت که با احتساب 
خرید این مقدار آهن اسفنجی از بیرون 
از مجتمللع و هزینه های مربوط به حمل 
آن میزان صرفه جویی حاصله حدود 52 

میلیارد ریال است. 
عبللدی کسللب ایللن موفقیللت را 
گام موفللق دیگری در راسللتای کاهش 
هزینه هللا و افزایش تولید با اسللتفاده از 

تجهیزات موجود ذکر کرد.

300 آموزشگاه چهارمحال و بختیاری براي اسكان
 مسافران نوروزي ساماندهي شد

                  شهرکرد
          خبرنگار زاینده رود

معاون پشتیباني سازمان آموزش و پرورش 
چهارمحللال و بختیللاري گفللت: 300 
آموزشللگاه در قالب یک هللزار و 500 
کاس درس در سللطح شهرستان هاي 
هفتگانه اسللتان براي اسللکان میهمانان 

نوروزي ساماندهي شده است. 
بهنللام خدابنللده شللهرکي در گفتگو با 

زاینللده رود افزود: این تعداد مدرسلله 
ظرفیت اسللکان 400 هزار نفر مسافر را 

در ایام نوروز دارد. 
وي از تجهیز این مدارس به سیستم 
گرمایشللي، سرمایشللي، فرش و دیگر 
مایحتاج اولیه زندگي خبر داد و تصریح 
کللرد: با توجه به پیش بیني انجام شللده 
امسللال این سللازمان به جز افراد شاغل 
فرهنگي جوابگوي مسافران غیرفرهنگي 

نخواهد بود. 
خدابنللده، اعتبللار مورد نیللاز براي 
دو برابر کردن ظرفیت پذیرش مسللافر 
نللوروزي در اسللتان را 10 میلیارد ریال 

برآورد.
بلله گللزارش زاینللده رود، در ایام 
نوروز سللال گذشته بیش از یک میلیون 
مسللافر از سراسللر کشللور از اسللتان 

چهارمحال و بختیاري دیدن کردند.

در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان تصویب شد:
پروژه عتیق اصفهان به نام میدان 

»امام علی )ع(« تغییر نام یافت
اعضای شورای اسامی شهر اصفهان با 
نامگذاری پروژه در حال اجرای عتیق این 
شللهر به نام میدان »امام علی )ع(« موافقت 

کردند.
به گللزارش روابط عمومی شللورای 
اسللامی شللهر اصفهللان، الیحلله ایللن 
نامگذاری در دی ماه سال جاری توسط 
دکتر سللیدمرتضی سللقائیان نژاد شهردار 
اصفهان ارائه شده بود که پس از بررسی در 

جلسات کمیسیونهای فرهنگی– اجتماعی و 
تلفیق این شورا در جلسه ای علنی مطرح و 

با اکثریت آرا از تصویب گذشت.
اصللاح بودجلله سللال 88 و بودجه 
پیشللنهادی سللال آینده سللازمان های 
آتللش نشللانی، بللاغ رضللوان، بازیافت، 
نوسللازی و بهسللازی، فاوا و تاکسیرانی، 
بررسی تعرفه های هزینه خدمات و صدور 
پروانه ها و مجوزهای مورد ارائه سللازمان 

تاکسللیرانی و 2 توافق داخلی شهرداری با 
پیمانللکاران پروژه های عمرانی و موافقت 
با آغاز عملیات سفتکاری مجموعه تجاری 
عبدالرزاق از دیگر لوایح شهرداری اصفهان 
بود که در جلسه اخیر شورای اسامی شهر 
اصفهان و پس از اعام نظر کمیسللیونهای 
مربوطه و بیان سخنان موافقان و مخالفان و 
توضیح نمایندگان شللهرداری اصفهان 

به تصویب  رسللید.

کاهش 16 درصدي شكایات کارگري و کارفرمایي در
 چهارمحال و بختیاري  

اجتماعللی  امللور  و  کار  مدیللرکل 
چهارمحال و بختیاری گفت: شکایت های 
کارگری و کارفرمایی در این استان در مدت 
9 ماهه سللال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 16/3 درصد کاهش یافته است. 
به گزارش فارس، پرویز سلطانی در جمع 
خبرنگاران با اعام این مطلب اظهار داشت: 
این در حالی اسللت کلله اداره  کل کار و 
امور اجتماعی این اسللتان در حوزه روابط 
کار از نظر جایگاه کشوری بین سایر استان ها 
جزء پنج استان برتر کشور قرار گرفته است. 
وی افزود: شللکایات کارگللری که به این 

اداره  کل واصل می شللود با تکمیل پرونده 
در مراجع حل اختاف اسللتان رسللیدگی 
می شود. سلللطانی تصریح کرد: به منظور 
سللرعت در رسللیدگی به شکایات مطرح 
شللده و تکریم ارباب رجللوع مدت زمان 
رسیدگی نیز نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته است که این امر با پاسخگویی مناسب 
به دادخواسللت های واصله و تسللریع در 
رسیدگی موجب کاهش پرونده های موجود 
در اداره  کل شللده است. سلطانی ادامه داد: 
مهمترین علل کاهش شکایات کارگری در 
استان ایجاد تعامل و همکاری بین کارگر و 

کارفرما و برنامه های حمایتی برای تثبیت 
اشللتغال در استان اسللت. مدیرکل کار و 
امور اجتماعللی چهارمحال و بختیاری 
بیان داشت: در استان هفت هیأت تشخیص 
و سلله هیأت اختاف مرکب از نمایندگان 
قانونللی کارفرمایان، کارگران و قوه قضائیه 
اسللت که به شللکایت کارگری رسیدگی 
می کننللد. وی افللزود: ایللن امر بلله دنبال 
تاش های اعضای هیأت های حل اختاف 
و تشللخیص در اسللتان که با فعالیت های 
مضاعف خود موجب بهبود روابط کار در 

استان شده  محقق شده است.

فقط حق الوکاله تعرفه مصوب دارد؛
وکال انصاف را رعایت کنند

          زاینده رود
 حق الوکاله در پرونده های قضایی تعرفه 
مصوب دارد اما هزینه ویزیت و مشاوره را 
انصاف وکا تعیین می کند. مصطفی انوری 
زاده رئیس کانون وکای دادگستری منطقه 
اصفهللان در جمع خبرنگاران گفت: الیحه 
اسللتقال کانون های وکای دادگسللتری 
نخسللت  زمللان  و   1331 سللال  از  کلله 
وزیللری دکتر مصدق به تصویب رسللید، 
بزرگترین دسللت آورد مدنی کشور است.
سراسللری  اتحادیلله  رئیللس  نایللب 
ایللران  دادگسللتری  وکای  کانون هللای 
یادآور شللد: براسللاس این قانللون، کانون 
وکا می تواند به عنوان یک نهاد مسللتقل 
وکیل تربیت کرده و از آنها حمایت کند و 
به محاکم قضایی بفرسللتد تا از هر متهمی 

براساس موازین قانون اساسی دفاع کنند.
وی گفللت: حضور وکیل مسللتقل در 
محاکم از ایللن نظر اهمیت دارد که در هر 
موضوعی، بدون دخالت حاکمیت و دادگاه 
وکیل از حقوقی که متهم برخوردار اسللت 
دفاع می کند نه از نللوع جرائمی همچون 

قتل، کاهبرداری، خیانت در امانت و....
وی با اشللاره به قوانین متعددی که در 
برهه هللای  گوناگللون پللس از انقاب به 
زیان وکا تصویب شده گفت: در سال 70 
قانونی از تصویب گذشت که براساس آن 
هللر کس به دیگری برای دفاع اعتماد کند، 

مدافع، وکیل است.
انوری زاده خاطرنشللان کرد این قانون 
با تللاش حقوقدانان از رونللق افتاد و در 
ادامه گفت: با این حال چنین تعریفی، تأثیر 
نامطلوب خود را گذاشللت و هنوز با دید 
منفی در تشللکیات قضایللی به وکا نگاه 

می شود.
همچنین وی قانون کیفیت اخذ پروانه 
وکالللت را تهدیدی برای اسللتقال وکا 
دانسللت و گفت: این قانون پللای دو قوه 
مجریه و قضائیه را به تشکیات کانونهای 
وکا بللاز کرده تا دربللاره صاحیت وکیل 
و اعضای هیللأت مدیره کانونها اظهار نظر 

کنند.
ــاوران قوه قضائیه با وکال موازی  مش

کاری می کنند
سراسللری  اتحادیلله  رئیللس  نایللب 
کانون هللای وکای دادگسللتری ایللران 
شللکل گیری سللازمان مشللاوران قضایی 
را نیز جزء برنامه سللوم توسللعه اقتصادی 
معرفللی کرد و گفت: پس از سللال 1383 
دیگللر دلیلی برای اجرای این قانون وجود 
ندارد همللان گونه که دولت و قوه قضائیه 
پیشنهاد اختصاص بودجه به این تشکیات 

را دادند و مجلس بودجه شان را رد کرد.
وی اداملله داد: کانون وکا با اعضای این 
تشکیات مشکلی ندارد اما موضوع این است 
که در کنار نهادی مسللتقل و ویژه وکالت در 
کشللور وجود چنین سللازمانی موازی کاری 

است.
ــری وکال در محاکم  ــد 21 براب رش

اصفهان

مصطفللی انللوری زاده بللرای جذب 
حقوقدانان عضو این سازمان و نظارت بر 
عملکللرد آنها اعللام آمادگی کرد و گفت: 
در حللال حاضر بیش از هزار و 272 وکیل 
دادگستری در محاکم استان اصفهان رفت و آمد 
می کنند که اگللر این تعداد را با 60 وکیل 
در سللال 75 مقایسلله کنیم به رشللد قابل 
توجه وکا پی می بریم. عاوه بر این وی 
از کارآموزی 303 حقوقدان دیگر خبر داد 
و گفت: 150 نفر هم سللهمیه امسال کانون 
هستند که مراحل نهایی گزینش را گذرانده 

و مشغول تکمیل پرونده هستند.
وکالت در شهرستانها دوران کودکی اش 

را می گذراند
وی تصمیللم گیللری دربللاره افزایش 
سللاالنه وکا را به عهده کمیسیونی مرکب 
از رئیس کانون وکا، رئیس کل دادگستری 
و دادگاه انقاب اسللتان اصفهان دانست و 
گفت: در شهرسللتانها نهللاد وکالت هنوز 
دوران کودکللی اش را می گذرانللد. البته 
در مقایسه با کشللورهایی همچون فرانسه 
و آلمان، عمر صدسللاله حضللور وکا در 
محاکم قضایی ناچیز اسللت اما نسللبت به 
همین عمللر کوتاه از نظر کیفیت و کمیت، 

رشد بسیار خوبی داشته ایم.
ــت بینابین  ــتقالل وکال در وضعی اس

است
سراسللری  اتحادیلله  رئیللس  نایللب 
ایللران  دادگسللتری  وکای  کانون هللای 
در پاسللخ به این سللؤال که آیا اسللتقال 
کنونی وکا قابل قبول اسللت، گفت: طبق 
اسللتانداردهای بین المللی، مللا نمره قابل 
قبولی نمی گیریم اما با استفاده از تک ماده 
در ماک هللای داخلی وضعیللت بینابینی 

داریم.
او می گوید ما هنوز فکر می کنیم ته مانده ای 
از اسللتقال پایه گذاری شللده برای وکا 
باقللی مانده اما آنچه مللورد نظر و ایده آل 

باشد، نیست.
انوری زاده با انتقاد از حرکت هایی که 
در جهت عکس ایده آل ها صورت گرفته 
گفت: وکیل دادگستری در واقع باید بدون 
تللرس از هرگونه تهدید یا لغو پروانه اش، 
خطاهای قاضی را گوشزد و پیگیری کند.
فقط حق الوکاله تعرفه مصوب دارد

دادگسللتری  وکای  کانللون  رئیللس 
اصفهللان درباره حق الوکاله وکا نیز تأکید 
کرد: در درجه نخسللت تعییللن مبلغ حق 
الوکاله به توافق دو طرف بسللتگی دارد اما 
اگر توافقی حاصل نشللد وکالت تعرفه ای 
دارد که در سللال 1385 تصویب شللده و 

الزم االجرا است.
وی بللا این وجللود پذیرفت که خدمات 
دیگللر وکا مانند مشللاوره، ویزیت و... مبلغ 
و نرخ مصوبللی ندارد و گفللت: برای چنین 
خدماتللی نمی توان قیمت تعیین کرد چرا که 
وکا پس از سللالها تجربه و تمرین به چنین 
معلوماتی دست یافته اند با این وجود توصیه 
محوری ما به کارآموزان این است که انصاف 

را رعایت کنند.

ارزیابی فعالیت های شرکت توزیع نیروی 
برق چهارمحال و بختیاری انجام شد

مهندس خلیلی سرپرست گروه ارزیابان 
توانیللر که به منظور ارزیابللی از فعالیتها و 
عملکرد بخشللهای مختلف شرکت نیروی 
برق استان چهارمحال و بختیاری در رأس 
گللروه 17 نفره به چهارمحللال و بختیاری 
سللفر کرده بود در نشسللتی با مدیرعامل، 
معاونین، مدیران ستاد و امورهای هشتگانه 
این شللرکت هدف از این ارزیابی عملکرد 
را شناسللایی فرصت های بهبود به منظور 

تبدیللل به نقللاط ضعللف در فرصت های 
آتللی و تصمیم گیللری خردمندانلله برای 
ارتقللای بهللره وری بیللان کللرد و گفت: 
حضور کارشناسللان از اسللتانهای مختلف 
در این استان، فرصت مناسبی جهت تبادل 
اطاعللات، تجربیات و ارائه پیشللنهادات 
اسللت که می تواند زمینه های توسللعه و 
پیشرفت هر چه بیشتر شرکت های توزیع 

و در نهایت صنعت برق را فراهم کند.

درخواست سخنگوی شورای اسالمی 
شهرکرد از وزیر راه و ترابری 

بلله گللزارش روابط عمومی شللهرداری 
شللهرکرد نوراهلل همتیان دهکللردی عضو و 
سخنگوی شورای اسامی شهرکرد طی ارسال 
درخواسللتی به وزیر راه و ترابری جمهوری 
اسللامی ایران از نبود خط آهن در شللهرکرد 
مرکز اسللتان چهارمحال و بختیللاری و عدم 

دسترسی آن به بزرگراههای کشور انتقاد کرد.
در متن این پیام آمده است:

جناب آقای دکتر بهبهانی
وزیر محترم و ساعی وزارت راه و ترابری 

جمهوری اسامی ایران
با سام

احتراماً آن طوری که از لسان مبارکتان در 
رسانه ها شنیدیم، حضرت عالی به این نکته 
مهم اشاره داشته اید که در سیاست های کاری 
و برنامه ریزی های وزارتخانلله راه و ترابری 

می بایست کلیه مراکز استانهای کشور به شبکه 
راه آهن متصل شوند.

در اینجا می بایسللت با نهایت تأسف 
به عرض شریفتان برسانم در گوشه ای از 
این مملکت، مرکز اسللتانی به نام شهرکرد 
وجللود دارد که نه تنها سللهمی از راه آهن 
نبللرده و به هیچ یللک از بللزرگ راهها و 
آزادراههای کشللور متصل نشللده بلکه از 
داشللتن یک جللاده ترانزیتی کلله در رونق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش داشته 

باشد نیز محروم است.
که امیدواریم به دست باکفایت جناب 
عالی شللاهد رفع این محرومیت و احقاق 
حقوق مردم این خطه از کشور اسامیمان 

باشیم.
                   نوراهلل همتیان دهکردی
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افقی:
1- اسلحه کمری- شهری در آذربایجان غربی
2- سلسله- فال نیک- کارگردان شبهای برره
3- نفس بازدارنده- کاشف طاعون- زعفران

4- دست نخورده - نت حرام- از بهر تاریکی نگه 
دار- مارکی بر اتومبیل

5- ناگهللان و غیرمترقبلله- آب دیللده- حرف 
انتخاب

6- رادع- سوره بنی اسرائیل- نویسنده کتاب اتاق سبز
7- زغال سنگ- درخشنده- دختر کارل مارکس 

که با تزریق مرفین همراه شوهرش خودکشی کرد
8- خالق رمان خسیس- نقره- بندی خانه

9- شهر صنعتی ایران- ذرات اطراف هسته اتم- شایعه
10- قاب سنگ- رود روسی- آب منجمد

11- ساالر- یخچال وطنی- سریالی فرانسوی با 
بازی روژه خانن

12- درد  و  رنللج- از انللواع خط- تلخ- هنوز زهاب 
نشده

13- گل شب بو- آدم آهنی- فرید
14- تهیلله دیدن و فراهم کردن- سرشللماری- 

افسوس و دریغ
15- بازیکن مشهور مکزیکی- دوی نفسگیر آخر 

هر مسابقات المپیک است. 
عمودی:

1- پایتخت کشور عمر مختار- دستبرد به او زدند 
یا ورشکسته شده

2- سللوغات یزد- خانه تئاتری- رمان ده جلدی 
محمود دولت آبادی

3- بازی تلویزیونی- واحد کاموا- شاعر گوید از 
خود دورش مکن

4- بچلله رودخانه- نیم کاسلله- پارچه با پهنای 
کم- کیس

5- هم بالین- عامت کارخانه ای- شهر فستیوال 
فیلم ها

6- کوشش- مقتدر و توانا- شکارگاه
7- شهر برج طغرل- کارگردان فیلم نه ساعت به 

راما- نانوا
8- خودش چی هست که کله پاچه اش باشد!- 

دعای درون- غاف سیف
9- ذبح کننده شتر- به مراد دل رسیده- باالترین 

اختیار
10- دلگی وقللت خرید- گنجایش و ظرفیت- 

نیمه راضی
11- رطوبت- دیگری- از رنگها

12- کوچه و بازار- همه سللینماها دارند- واحد 
سطح- سائل و دریوزه

13- هوس زن حامله- نویسنده کتاب نامه هایی از 
آسیای من- اینهم برای خود خانه ای دارد

14- اهل اردن اسللت- گوینده حکایت- کتاب 
علی دشتی

15- شاهکار به فیلم درآمده ای از ویکتور هوگوی 
فرانسوی- طالب.
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نقد یعنی چه؟
انتقاد؛ پیچیده، مهم و ضروری است. باید به یاد 
داشت که هیچ شغلی، از نقد معاف نیست. انتقاد در 
کار، وجه مشترک همه ما است که نتایج مطلوب تر 

را همراه دارد.
 انتقاد وسیله ای است برای انگیزش، آموختن، 
توسللعه، آمللوزش و ایجللاد روابطی قللوی، تبادل 
اطاعات، تأثیر گذاشللتن و برانگیختن. کلمه نقد، 
به تنهایی یعنی »تشخیص خوب از بد«. نقد، انتقاد، 
منقد، منتقد، ناقد،... هم خانواده هستند. از همه این 
کلمات مشللهورتر نزد شللما، کلمه انتقاد است که 

شاید روزی چندین بار هم آن را به کار ببرید. 
انتقللاد هللم در حقیقللت یعنی »آشللکار کردن 
خوبی ها و بدی ها«؛ اما در بین ما معنی »ایرادگیری« 
و »عیب جویی« تنها را پیدا کرده اسللت همان طور 

که بعضی ها گمان می کنند نقد هم یعنی همین. 
در حالی که اینطور نیسللت. به عنوان مثال  نقد 
قصه، شعر، نمایشنامه و... را نقد ادبی می گویند. 

نقد ادبی یعنی نشان دادن قوت ها و ضعف های 
یک اثر ادبی )قصه، شللعر، نمایشنامه،...(. همچنین 
اگر »اثر«، نکات ظریف و پنهانی داشللته باشد، نقد 
وظیفه دارد به خواننده کمک کند تا آن نکات پنهان 

را هم دریابد. 

آیا تا به حال گذارتان به مغازه طافروشی افتاده 
اسللت یا نه؟ وقتی به آنجا قللدم می گذارید، همه 
گوشللواره ها، النگوها، دسللت بندها، انگشتری ها 
و... را مثللل هم می بینید. بلله نظرتان می آید که از 
نظللر جنس با هللم فرقی ندارد و اگللر تفاوتی هم 
هست، در شکل ظاهری آنها است اما وقتی درباره 

قیمت آنها می پرسللید، می بینید کلی با هم تفاوت 
دارند. 

مثًا دوتا گوشواره، اندازه و وزنشان یکی است 
اما گاه قیمت یکی، چند برابر دیگری است. 

از شللنیدن ایللن موضوع تعجللب می کنید اما 
طافللروش برای شللما توضیح می دهللد که مثًا 

گوشواره اولی، جنس طایش خیلی بهتر از دومی 
است، عیارش هجده است در حالی که عیار دومی 

چهارده است. 
البتلله، اینکه نتوانسللته اید بفهمیللد کدام یک 
از گوشللواره ها طللای بهتری دارد، تقصیر شللما 

نیست. 
به راسللتی، تشللخیص این موضللوع برای من 
و شللما مشللکل اسللت؛ اما خود طافروش ها، با 
تجربه ای که دارند و روش های علمی ای که بلد 
هسللتند، به راحتی می توانند بفهمند که هر طایی 
عیارش چقدر است )چقدرش طای خالص است 

و چقدر از فلزات دیگر در آن وجود دارد(. 
این کار طافروش هللا، در حقیقت نوعی نقد 

است، منتها نَه نقد ادبی. 
می گوینللد در قدیللم، طافروش هللا سللنگ 
مخصوصی داشتند که به آن سنگ َمحک می گفتند. 
با مالیدن این سنگ به طا، می فهمیدند خالصی و 

ناخالصی آن چقدر است.
 بر همین اسللاس، امروزه گاهی به جای کلمه 
نقد، اصطاح محک زدن را هم به کار می برند. به 
بیانی دیگر، نقد می تواند همان محک زدن باشد. 

سارقان وسایل داخل خودرو در بروجن دستگیر شدند
در پللی چندین فقره سللرقت وسللایل داخل 
خودرو در شهرسللتان بروجن اکیپللی از مأموران 
آگاهللی این شهرسللتان تحقیقات گسللترده ای را 

جهت شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند.
بلله گللزارش معاونللت اجتماعللی فرماندهی 
انتظامللی چهارمحال و بختیللاری در تحقیقات به 
عمل آمده، مأموران دریافتند که چند سللارق پس 
از شناسللایی خودروهللای فاقد تجهیللزات ایمنی 
کافی و در مکانهای خلوت شللهر اقدام به سرقت 

وسللایل داخل این خودروها می کنند، شایان ذکر 
اسللت با اسللتفاده از اطاعات به دسللت آمده و 
پیگیری پلیس، مأموران موفق شللدند سه سارق را 
هنگام فروش وسایل سرقتی شناسایی و طی یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.
گفتنی اسللت، در تحقیقات به عمل آمده این 
سللارقان تاکنون به 5 فقره سللرقت وسایل داخل 
خللودرو اعتراف کرده و تحقیقات بیشللتر در این 

زمینه ادامه دارد.

این قصه سر دراز دارد
بلله دنبال تمللاس تلفنی با مرکللز فوریت های 
پلیس، مبنی بر مرگ مشکوکی در حوالی شهرکرد، 
موضللوع بلله کانتری مربوطلله اعللام و مأموران 

بافاصله در محل حاضر شدند.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری شللواهد اولیه حاکی از مرگ 
جوان 27 سللاله ای بود و با بررسللی های صورت 

گرفته مشخص شد، مصرف مواد مخدر بر سامت 
این معتاد آنچنان اثر گذاشللته بود که دیگر قادر به 
انجام هیللچ کاری نبوده و باالخره جان خود را نیز 

هنگام تزریق مواد مخدر از دست داد. 
پس از انجام اقدامات اولیه، جسد متوفی جهت سیر 
مراحل قضایی به پزشکی قانونی منتقل و بدین ترتیب، 

دفتر زندگی معتادی دیگر در عنفوان جوانی بسته شد.

بی احتیاطی  در  رانندگی  حادثه  آفرید
در محور کمربندی 15 خرداد شللهرکرد یک 
دستگاه خودرو مینی بوس با یک دستگاه خودرو 

پراید برخورد کرد.
بر اثر این حادثه راننده خودرو پراید به شدت 

مجروح و روانه بیمارستان شد. 
بلله گللزارش معاونللت اجتماعللی فرماندهی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری متأسفانه جراحات 
وارده به حدی بود که تاش پزشکان برای درمان 
وی مؤثر واقع نشللد و او جان خود را از دسللت 

داد. 
علت اصلی وقوع این حادثه توسط کارشناسان 

در دست بررسی است.

4  میهمان  ناخوانده  افغان  در  بروجن 
شناسایی  و  دستگیر  شدند

بلله گللزارش معاونللت اجتماعللی فرماندهی 
انتظامی چهارمحللال و بختیاری مأمللوران پلیس 
اطاعللات و امنیللت عمومی فرماندهللی انتظامی 
شهرسللتان بروجن موفق شللدند 4 تبعه کشللور 
افغانسللتان که به صورت غیرقانونللی در یکی از 
روسللتاها سکونت داشللته و در یکی از انبارهای 

مواد غذایی به کار مشللغول بودند را شناسللایی و 
دستگیر کنند. 

در بررسللی ها مشخص شللد این افراد فاقد 
هرگونه مدارک شناسللایی بوده لذا پس از تکمیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند. 

چگونه  اعتراض  کنیم؟

آیا انتقاد سبب خشم و عصبانیت شما می شود؟ 
آیا شما نیز گاهی با سخنان انتقادآمیز خود موجب 
رنجش دیگران می شللوید؟ آیا از ترس اینکه مبادا 
کسی را از خود برنجانید، در بیان مطالبی که آن را 
مفید می دانید، تردید می کنید؟ پاسخ این پرسش ها 
اغلب مثبت است چرا که مردم معموالً  تمایل دارند 
انتقاد را به شکل منفی به کار برند و تعبیر و تفسیر 
کننللد و یللا به دلیل منفللی بودنللش از انتقاد کردن 

خودداری کنند. 
اگر چند نفر را به طور اتفاقی انتخاب کنید و از 
آنان بپرسید » معنی انتقاد چیست؟« به احتمال زیاد 
خواهنللد گفت: »انتقاد اظهارنظری اسللت مخرب، 
تحقیر کننده یللا خصومت آمیز که هدفش عیبجویی 
اسللت.« چرا انتقاد در مفهوم رایج خود دارای تأثیر 
تللا بدین حد مخرب و منفی اسللت؟ در انتقادهای 
متداول، انتقاد کننده معموالً به شللکلی غیرمنصفانه 

فقط روی نقاط ضعف انگشت می گذارد. 
انتقاد به صورت متداول خود جریانی منحصراً  
یکسللویه اسللت. انتقاد نادرسللت احتمال رشد و 
پیشرفت را از بین می برد. این شیوه با تمرکز روی 
اعمال گذشللته فرد روزنه هر نللوع جبران و پرهیز 
از خطا را می بندد. وقت آن رسللیده که در تعریف 
انتقللاد تجدید نظر کنیم و بدین ترتیب مفهوم قبلی 
آن را تغییللر داده، در رونللد انتقاد کللردن و انتقاد 
شللنیدن تحول و اصاحاتی ایجاد کنیم. هر فرد در 
طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران 

مورد ارزیابی قرار گیرد. 
برخی از ایللن ارزشللیابی ها دارای جنبه های 
تشللویقی و برخللی دیگر منتقدانه اسللت. انتقاد از 
دیگران در صورتی که هوشللمندانه انجام شود آثار 
بسیار مفیدی خواهد داشللت، در غیر این صورت 
ممکن اسللت با واکنش های منفی مختلف مواجه 
شللود. این رفتار، هنری اسللت که باید آموخت و 
بدون آگاهی از روش کاربللرد آن زیان بار خواهد 
بود. انتقاد درست آن است که ضمن تأکید بر نقاط 
قللوت به نقاط ضعف فرد نیز اشللاره کند و با ارائه 
راهکارهای مناسللب برای رفع آن سللخن به میان 
آورد. پذیرش انتقاد از دیگران بین طبقات مختلف 

متفاوت است. 
برای مثال در بیشللتر مواقع انتقاد از سوی افراد 
یک خانواده قابلیت پذیرش بیشللتری در مقایسه با 
سللایرین دارد. به طور معمول ما در برابر قضاوت 
افراد بیگانه آسیب پذیری بیشتری داریم. برخی از 

انواع انتقاد عبارتند از:
انتقاد سازنده: 

این روش در بسیاری موارد می تواند جنبه ای 
سللازنده و مثبت داشته باشد. اگر لحن انتقاد کننده 
دوسللتانه باشد بیشللتر مؤثر واقع شللده و شنونده 
بللدون آنکلله مللورد حمله قللرار گیللرد از معایب 

خود مطلع می شود. 
بی تردید برای هیچ کس خوشللایند نیست که 
بشللنود »بد غذا می خورد« و یا »در لباس پوشیدن 

بد سلیقه است«. 
برای آنکه انتقاد سازنده و مؤثر باشد منتقد باید 
مواردی را رعایت کرده و پرسشهایی را مطرح کند 
کلله هر یک از آنها در رسللاندن وی به هدف خود 

نقش مثبتی ایفا کند. 
این سؤاالت باید محتوای اطاعاتی را که الزم 

است مبادله شوند در برگیرد. 
همللان گونه که گفتن و چگونلله گفتن ارتباط 
نزدیکی بللا هم دارند، محتوا و شللیوه انتقاد نیز بر 

هم تأثیر گذارند. 
در تعییللن محتوای یک انتقاد باید ابتدا از خود 
پرسللید از چه رفتاری می خواهیم انتقاد کنیم؟ این 
روش می توانللد بسللیار مفید واقع شللود، زیرا از 
بلله کاربردن جمللات کلی و کلمات پللوچ و آزار 
دهنده ای چون »همیشلله همیللن کار را می کنی«، 
»هیللچ وقت به موقع نمی آیللی« و جماتی از این 

قبیل جلوگیری می شود. 
هنگامی که انتقاد از رفتار خاصی را با قاطعیت 
و به طور دقیق مطرح می کنیم برای انتقاد شللونده 
ایللن امکان را فراهم می سللازیم که منظور ما را به 

درستی درک کند. 
انتقادی که متوجه رفتار خاصی باشد می تواند 
منجر به گفتگویی دوجانبه شللود تا اینکه به بحثی 

مبدل شود که حدود آن مشخص نیست.
انتقاد غیرمستقیم: 

انتقللاد می توانللد به صورت غیرمسللتقیم بیان 
شللود. برای مثال اگر طرف مقابل شما خصوصیت 
بدی داشته باشد، در خال گفتگو به او بگویید: »به 
نظر شما آدمهایی که دارای این خصوصیت اخاقی 
هسللتند، غیرقابل تحمل نیسللتند؟« این شیوه انتقاد 
باعث می شللود یک حس هوشیاری در وی بیدار 
شللود و وی متوجه شللود که دارای چنین مشکلی 
اسللت. حتمًا این مثل را شنیده اید که می گوید به 

در می گویند تا دیوار بشنود. 
ایللن یک مثال متداول در فرهنگ ما برای ابراز 

همین موضوع است.
انتقاد همراه با تعریف و تمجید: 

در ایللن روش ابتللدا می تللوان بلله تعریف و 
تمجیللد ویژگی هللای ارزشللمند فردی کلله مورد 
انتقاد اسللت پرداخت برای مثللال »تو دختر خیلی 
باهوشی هستی«. پس از کاربرد یک مقدمه مناسب 
نظللر انتقادی خللود را بیان و سللعی کنید آن را در 
پوششی از سخنان خوب و دلپذیر قرار دهید. البته 
منظور شللما اصًا تملق گویی نیست بلکه نخست 
خصوصیات خوب او را گوشللزد کرده و بعد انتقاد 

خود را ابراز داشته اید. 

انتقاد تهاجمی و صریح: 
رک بللودن نشللانه صراحت و صداقت اسللت 
ولی همیشلله برای مخاطب خوش آیند نیسللت به 

خصوص اگر خیلی ناپخته بیان شود. 
ایللن نوع انتقاد نه تنها هیچ نوع سللازندگی در 
بللر ندارد بلکه شللنونده را هللم در موضع تدافعی 
قرار می دهد. بهتر اسللت انتقاد با به کارگیری یک 

سیاست درست انجام شود. 
محکوم کردن: 

گاهی به جای انتقللاد همراه با راهنمایی، انتقاد 
کننده مخاطب را در یک دادگاه یک طرفه محاکمه 

و محکوم می کند.
او بلله خللود این حق را می دهللد که در مورد 
دیگران اظهار نظر کرده و الگوی فکری خود را به 
وی تحمیل کند. اینگونه برخوردها نه تنها سللازنده 

نیست، بلکه بسیار نامناسب است. 
انتقاد دیرتر از موعد: 

اینگونه انتقللادات، زمانی صورت می گیرد که 
هیچ کمکی به رفع مشکل نمی کند. 

به عبارت دیگر زمللان برای جلوگیری از خطا 
وجود ندارد. بر هیچ کس پوشللیده نیست که انتقاد 
در چنیللن زمانی برای جلوگیری از تکرار اشللتباه 
بوده و اگر تشللخیص داده شود که تأثیری در آینده 

نخواهد داشت، بهتر است هیچ گاه ابراز نشود. 
شیوه درست انتقاد کردن 

رعایللت نکات زیللر می تواند در زمللان انتقاد 
بسیار یاری دهنده باشد:

آیا رفتار مورد انتقللاد را می توان تغییرداد؟ آیا 
شخص مورد انتقاد قرار گرفته عاقه مند به شنیدن 
آن است؟ احتمال قبولی طرف انتقاد شونده چقدر 
است؟ از انتقاد شونده سللؤال کنید آیا منظور شما 
را درک کللرده اسللت؟ به فرد انتقاد شللونده تفهیم 
کنید که انتقادتان بازتاب ساده عقیده شما است. از 
انتقاد تحکم آمیز دوری کنید، زیرا اینگونه انتقادها 
بافاصللله فرد را در موضع دفاعللی قرار می دهد. 
سعی کنید انتقاد را به صورت نگرش شخصی خود 
به موضوع بیان کنید و کوشللش کنید او را به شیوه 

نگرش خود کنجکاو کنید. 
موضللوع را طوالنللی و انتقاد را به سللخنرانی 
تبدیل نکنید زیرا شللنونده را خسته و بی حوصله 
می کنللد. انتقللاد را در زمان و مکان مناسللب ابراز 
کنید نه در لحظه ای که طرف مقابل آمادگی شنیدن 
آن را ندارد. اول صبر کنید تا مخاطب در آرامش و 
خونسللردی قرار گیرد تا ایرادی که از او می گیرید 

مؤثر واقع شود. 
با توجه به سللطح دانش مخاطب انتقاد را بیان 
کرده تا برای مخاطب قابل درک باشللد. نمی توان 
از یک روش برای تمامی افراد اسللتفاده کرد. وقتی 
انتقاد می کنید کوشش کنید بدون سوء نیت بوده و 

فقط به منظور کمک و راهنمایی باشد. 
با مشللکات و احساسللات فرد مقابل همدلی 
کنید. بهتر اسللت انتقاد حضوری و بدون واسللطه 
باشللد و از انتقاد کردن غیرمستقیم بپرهیزید. برای 
حفظ آبروی اشللخاص، از انتقاد و نصیحت کردن 

فرد در حضور دیگران خودداری کنید.
چنانچه بخواهید انتقاد شللما با واکنش مثبت و 
سازنده ای همراه باشللد باید نشان دهید نه تنها به 
آنچه گفته اید متعهد هسللتید بلکه به رفتار فرد در 
مقابللل انتقاد خودتان نیللز ارج می نهید. هرگز در 
انتقاد، طرف مقابل را با کسی مقایسه نکنید. مقایسه 
کردن باعث دلگیری مخاطب شده و ممکن است با 

واکنشهای بسیار نامناسبی مواجه شوید. 
اگر شخصیت و احترام مخاطب در نظر گرفته 
نشللود نه تنهللا انتقاد مؤثللر واقع نمی شللود بلکه 
می توانللد به قطللع رابطه منجر شللود. انتقاداتی به 
نتیجه می رسللند که بسللیار با دقت و هوشمندانه 
مطرح شللوند و مخاطب بدون آنکلله آزرده خاطر 

شود از معایب خود آگاه شود. 
هیچ گاه در انتقاد از دیگران تصور نکنید آنچه 
نظر شللما اسللت حتمًا صحیح بوده و باید شنونده 
بللدون چون و چللرا آن را بپذیللرد.  انتقاد صحیح 
داروی تلللخ ولللی مفیدی اسللت که زمانللی مؤثر 
خواهد بود که به موقع و درسللت تجویز شود، در 
غیللر این صورت نه تنها باعث بهبودی نمی شللود 

بلکه منجر به تشدید بیماری خواهد شد.
در نهایت بلله طور کلی به منظللور جلوگیری 
از افللراط و تفریط آدابی را می تللوان برای انتقاد و 
اعتراض برشمرد که برخی از مهمترین آنها به شرح 

زیر است:
1( علم و آگاهی: نخستین و شاید هم مهمترین 
شرط الزم و ضروری برای طرح انتقاد و اعتراض، 

داشتن علم و آگاهی نسبت به موضوع آن است. 
ــن نیت: با توجلله به نقش اصاحی و  2( حس
سللازنده انتقاد و اعتراض و با عنایت به اهداف آن، 
نمی توان جایگاه عنصر حسن نیت را در شکل گیری 

و اجرای آن نادیده گرفت. 
۳( واقع بینی: انتقاد و اعتراض باید برخاسته از 
کاستیها و نارسایی های واقعی باشد؛  انتقاد واقع بینانه 
موجب می شللود ظرفیت ها و محدودیت به طور 

یکسان و متناسب ماحظه شود. 
ــی: یکی از شرایطی که در  4( موقعیت شناس
طرح انتقاد و اعتراض باید مد نظر قرار گیرد، توجه 

به موقعیت است. 
ــان نرم و نیکو: لزوم داشتن بیان مناسب  5( زب
و جذاب برای طرح انتقاد از افراد بر کسی پوشیده 
نیسللت، چرا که به کار نبردن زبان نرم در نقد حتی 
ممکن اسللت گاهی نتیجه تاش ما را برای بهبود، 

معکوس کند.

همیشه متأثریم پس چه وقت باید مؤثر بود؟
           سپیده نصر اصفهانی

 نقد با شک آغاز می شود و منتقد با بیدار کردن 
شک می کوشد تا پایه های یقین را استوار کند، کار او 
مشخص کردن حقایق از تعصبات بی جا است. ما در 
عصر ترجمه و تقلید به سر می بریم. کسی متفکرتر 
محسوب می شود که مترجم تر باشد. به معنایی مقلد، 
متفکر خوانده می شللود. جللرأت مقابله با تفکرات 
غرب و ایده هایی که بی چون و چرا از فرهنگ های 
بیگانه وارد جامعه ما می شود، به تدریج از ما سلب 
می شود و ما اجازه نخواهیم داشت در عرض فرهنگ 
ترجمه بیندیشیم، بلکه محکوم شده ایم در طول آن 
فکر کنیم. اما آیا تمدن سازی بدون برخورد انتقادی 
با تفکر ترجمه ای و زبان مبدأ )که سرلوحه آن غرب 
است( امکان دارد؟ تألیفات جامعه شناسان، متکلمان، 
حقوقدانان و فیلسوفان سیاسی غرب در اینجا تبدیل 
به مهمترین متون شللده اند بسللیاری از رجال ما و 
محافل آکادمیک در جامعلله امروزیمان، فکر کردن 
را کنار گذاشللته و صرفاً تقلیللد و ترجمه را ترجیح 
می دهند. زیرا تقلید و ترجمه ما را از زحمت تفکر 
راحت کرده است.تحجر جدید یا عقب ماندگی پنهان 
جامعه کنونی ما همان تجدد است که به اندازه تحجر 
قدیم یا بیشتر راه پیشرفت را سد کرده است. اگر چنین 
تقلیدی راه را بر سر پیشرفت نمی بست، تجدد میدان 
حضور نمی یافت و امروز که میدان یافته تفکر انتقادی 
در برابر اندیشلله های بی چون و چرای غرب کاری 
بس خطرناک و در معرض توهین و فشللار اسللت. 
تأسف انگیز است که نوگرایی- براساس آنچه غرب نو 
می خواند- چنان حالت جمود و خاموشی به خود 
گرفته که رابطلله برخی از ما با روند ترجمه و تقلید 
از رابطه معلم - شللاگردی نیز تنزل کرده و به رابطه 

مرشد- مرید بدل شده است. 
حتی انسانهای با استعداد که قادر به جریان دادن 
گفتمانهای جدید در محافل روشنفکری ما می شوند، 
همه استعداد خود را در تقلید هر چه بیشتر با نسخه 

اصل، نشان می دهند.
 اغلب با کمیته های نظارتللی و مراکزی رو به رو 
می شللویم که با صافی ریز بافت نظللر خود، همه 
آنچه را که برخاف اندیشه های عصر جدید غرب 
عنوان می شللد، محکوم کرده و فریللاد برمی آورند 
که علمی نیسللت، لحن ایدئولوژیک دارد، به متون 
خارجی ارجاع نشده و... این مراکز در برخی محافل 
دانشگاهی و مطبوعاتی چنان بسته و خاموش عمل 
می کنند که به جز وفاداری بی قید و شرط به عوامل 

غربی چیزی را نمی پذیرند.
در سالهای اخیر بسیار دقیق شده ایم که آیا فضای 

روشنفکری ایجاد شده، اجازه پیشرفت در ایده ها و 
دسللت آوردهللای بومی خودمللان را می دهد یا 
چنین دیدی مانع از سرعت گیری در خاقیت و 
نوآوری های افراد جامعه ما می شود؟ مأیوسانه 
باید گفت اگر چنین پیش رود و روشللنفکری به 
معنای عام ایجاد شللده بین اکثریت، بر اندیشه ما 
مسلط شود، نباید انتظار پیشرفت، توسعه یافتگی 
و در نهایت رسللیدن به آرمانهای اصیل جامعه را 
داشت. عصر تیرگی جدید همچنان محتاج عصر 
روشنگری دیگری است تا سنت های فسیل شده 

سده اخیر را درهم بشکند. 
تئوری هللای جدید در غرب در نقدناپذیری 
همتا ندارند! اغلب با متواترات روشنفکری عصر 
جدید نمللی توان چانلله زد، در اکثر موارد ذهن 
افراد پر شللده است از سمعیات غیر مدلل که در 
خواب هم نباید به آنان شللک کللرد. ما همچنان 
متأثریم و معلوم نیسللت که چلله وقت باید مؤثر 
بللود؟ در اثللر فرهنگ ترجملله و تقلیللد، زبانی 
تحللت تأثیللر متفکران غللرب پیدا کللرده ایم و 
روشللنگری ایجاد شده بین ما، به صورت مستمر 
مراقب فکللر کردن - و به معنللای بهتر نوآوری 

اندیشه - ما است. 
آورنللدگان این پیللام روشللنفکری به برکت 
رسللانه های جهانی غرب، در عالم فرهنگ چنان 
حکومللت نظامی ایجاد کرده اند که انتقاد از یک 
عالم علوم اجتماعی یا یک فیلسوف تحلیل زبانی 
یا... بسللیار زشت محسوب شده و عقب ماندگی 
فللرد نقللاد را نشللان می دهد.با دیللدی منصفانه 
در می یابیم امروزه سللاده تریللن حرفهای عصر 
روشللنگری را - به معنایی که قبًا ذکر شد - در 
ابهامی مقدس می پوشللانند و حللق داوری را از 

خوانندگان جهان سومی سلب می کنند.
امللروزه اغلب کسللانی شللده ایم کلله فقط 
می نویسللیم بدون داشللتن دلیلللی منطقی برای 
نوشللته هایمان! روی افکارمان فکللر نمی کنیم، 
حللرف می زنیم اما نه حرف خودمللان و اگر به 
همیللن ترتیب و بللا همین سللرعت پیش برویم 
خواهیللم دید در جنب توده تفکرات و مکالمات 
تقلیدی - ترجمه ای، تدریس و تفکر و آموزش 
نظریه هللای جدیللد بومللی و به وجللود آمدن 
خاقیللت در فرهنگ جامعه علمی ما غیر ممکن 
خواهد شللد و در اصل ایده ای در جامعه منتشر 
می شللود که صاحبان اصلی ایللده - و خصوصًا 
صاحبان غربی آن- اختیار نشللر آن را به مباشران 

بومی و خودباخته تفویض می کنند!...
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رئیس سللازمان محیط زیست با اشاره 
به اینکه وظیفه دفع زباله های بیمارسللتانی 
بر عهده وزارت بهداشللت است، گفت: در 
زمینه دفع زباللله و روش های اجرایی دچار 
مشکل هستیم اما باید به وسیله گفتمان های 
مشترک و تئوری های قابل قبول به بهترین 
روش جمللع آوری و دفللع زباللله دسللت 
یابیللم. محمد جللواد محمللدی زاده افزود:
با وجود قانون مستحکم و قوی و مشخص 
بودن تکالیف و مسللئولیتها در دستگاه های 
مختلف باز هم در روشللهای اجرایی دچار 
مشکات هستیم و همکاریهای بین بخشی 
و فرابخشللی معیوب و ناقص است و منابع 

این بخشها نامطمئن و شکننده است.
وی تصریللح کرد:  پسللماندها مسللأله 
چندوجهی هستند و در حوز ه های مختلفی 
نظیر فرهنگ دارای ارزش هسللتند چرا که 
مردم متناسب با شناخت خودشان با مسأله 
برخللورد می کنند بنابراین در بحث و روش 
جمللع آوری و دفللع زباله باید متناسللب با 
فرهنگ ها و نوع مصرف روش جمع آوری 

پسماندها تدابیری اتخاذ شود.
محمدی زاده افزود: بحث فنی و شللیوه 
مربللوط به جمع آوری و دفللن زباله ها باید 
متناسللب با فرهنللگ و شللرایط اجتماعی 
باشللد برای مثللال در اروپللا زباله ها اغلب 
خشک هسللتند چون الگوی مصرف آنها با 
ما به لحاظ فرهنگی متفاوت است بنابراین 
نمی توان شللیوه واحدی را در زمینه امحای 

زباله ها ارائه داد.
وی تصریح کرد: اگرچه روش سوزاندن 
زباله های بیمارسللتانی قابل دفاع اسللت اما 
نمی توان نسخه واحدی برای همه پسماندها 
در همه نقاط کشللور بدون توجه به شللیوه 

زندگی مردم و فرهنگ آنها پیچید.
وی گفللت: از اهللداف ایللن همایش 
انتخاب شللیوه درست در زمینه از بین بردن 
زباله در کشور است همچنین باید بتوانیم با 
استفاده از حضور صاحبنظران و کارشناسان 
این امر بهترین روش و شیوه را اتخاذ کنیم.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: در 
کشور قانون مستحکم و قوی درباره تکالیف 
دسللتگاه ها مشخص شده است اما در زمینه 
دفع زباله و روش های اجرایی دچار مشکل 

هستیم .
وی تأکید کرد: همکاری های بین بخشی 
در این امر بسللیار معیوب و ناقص است و 
منابللع اختصللاص یافته نامطمئن و بسللیار 

شکننده است.

وی همچنین به آثار اجتماعی ناشللی از 
پسماندها اشللاره کرد و گفت: در بعضی از 
مواقللع انتخاب محل مورد نظللر برای دفع 
و تبدیللل زباله ها در یک شللهر با اعتراض 
عمومی مواجه می شود و این امر به این دلیل 
است که مردم متناسب با شناخت از مسأله 

موضع گیری می کنند.
محمللدی زاده با بیان اینکلله نمی توانیم 
بی توجلله به شللرایط اجتماعللی جامعه در 
زمینه پسللماندها تصمیم گیری کنیم، تأکید 
کرد: پسماندها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و در حوزه مدیریت دچار اختال 

و نارسایی بسیار جدی است.
به گفته رئیس سللازمان محیط زیست 
روزانلله 45 هزار تن زباله در کشللور تولید 
می شللود که 23 هزار تن زباله های خانگی 
هسللتند و کیفیت آنها با توجه به شللرایط 

اقلیمی متفاوت است.
معاون رئیس جمهوری از مکانیابی برای 
دفع پسللماندها در 13 استان کشور خبر داد 
و گفت: خوشبختانه به نتایج خوبی در این 

زمینه رسیده ایم.
وی روش کمپوسللت را در تهللران و 
سللایر شللهرها روش پرنقصی دانسللت و 
اظهار داشللت: در حوزه کشللاورزی وقتی 
از این کمپوسللت ها استفاده می شود بعضی 
از آالینده هللا ماننللد فلللزات سللنگین و یا 
شیشلله خورده ها نیز دیده می شود به همین 
دلیل اسللتقبال از این فرآورده تحت الشعاع 

قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه 
حجم زباله ها افزایش یافته، گفت: موضوع 
تفکیللک از مبدا زباللله را باید به صورت 
جدی پیگیری کنیم اگرچه سازمان محیط 
زیسللت با توجه به مسللئولیت هایی که بر 
عهده دارد این مسأله را ساماندهی خواهد 

کرد.
وی با اشللاره به اینکه در حال حاضر 
شرکت سللرمایه گذار چینی با ایرانی وارد 
مذاکراتی شللده است، گفت: فرض بر این 
اسللت که با ورود و انتقال این تکنولوژی 
به کشللور 85 درصد از منابع توسط طرف 
شرکت چینی تهیه شود و 15 درصد دیگر 
آن توسللط کارفرما به واسطه شهرداری ها 

تأمین می شود.
وی اظهللار داشللت: وزارت اقتصاد و 
دارایی و سللازمان محیط زیست در زمینه 
بازگشت سللرمایه به کشور همکاری هایی 

خواهند داشت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه »نشللت نفللت از لوله های انتقللال« یکی از عوامل 
تهدید محیط زیسللت دریایی اسللت، گفت: در خلیج فارس دو 

هزار کیلومتر خط لوله نفت داریم که نیاز به نوسازی دارد. 
محمدجللواد محمللدی زاده در گفتگللو با ایرنا افللزود: این 
خطللوط که در کف دریا قللرار دارد، عمر زیادی داشللته و اگر 
نوسازی نشللوند نفت از آنها نشللت پیدا کرده و باعث آلودگی 

شدید دریا می شود. 
وی تصریللح کللرد: یللک کنسرسللیوم چینللی درخصوص 
آالیندگی هللای دریایی پیشللنهادهایی در چند حللوزه از جمله 

نوسللازی خطوط لوللله انتقال 
نفت و جلوگیری از نشت نفت 
از کشتی ها به ما ارائه داده که 
در حال بررسی این پیشنهادها 

هستیم. 
محمدی زاده اظهار داشت: 
اجللرای تصفیه خانلله کوچک 
برای هر کشتی پیشنهاد دیگری 
اسللت که از سوی این شرکت 
ارائه شللده، چون کشتی هایی 
که سللبک می آیند و در بنادر 
ایران بارگیللری می کنند برای 
ایجاد تعللادل در زمان حرکت 
به سوی ایران آب وارد مخازن 
خود می کنند و آب را در زمان 
بارگیری در بندر مقصد تخلیه 

می کنند. 
به گفته وی، این آب چون در مخازن ذخیره نفت و گازوئیل 
قرار دارد آلوده بوده و ورود آن به دریا، آلودگی به همراه خواهد 
داشت، بنابراین برای جلوگیری از ایجاد آلودگی، هر کشتی باید 
یک تصفیه خانه کوچک داشته باشد تا این آب تعادل را تصفیه 

کرده و بعد به دریا بریزد. 
معاون رئیس جمهور تأکید کرد: این نوع سرمایه گذاری ها 
مد نظر ما است، یک شرکت چینی پیشنهادی در این زمینه ارائه 
داده اسللت که اگر بلله جمع بندی برای قرارداد با این شللرکت 
چینی برسللیم در حقیقت یک اقدام فرا کشللوری و بین المللی 

را انجام داده ایم. 
بلله گفته وی، هنللوز مذاکره بیللن این شللرکت و معاونت 
محیط زیست دریایی سللازمان حفاظت محیط زیست در بحث 
آلودگی ها اسللت ولی اگر پیشنهادهای آنها تأیید شد با وزارت 
نفت هم وارد مذاکره می شللویم تا بخشی از این قرارداد را آنها 

با شرکت چینی ببندند. 
جمهللور  رئیللس  معللاون 
در خصللوص امنیللت حللوزه 
دریاهللا کلله از اهمیللت ویژه 
برخوردار اسللت، گفت: در اثر 
ریزش مللواد نفتللی حاصل از 
اکتشللاف و اسللتخراج نفت و 
مواد نفتی فقط در حوزه خلیج 
فارس یک میلیون و 200 هزار 

بشکه آلودگی داریم. 
محمدی زاده یادآور شللد: 
فاضاب های پتروشیمی صنعتی 
و اجللرای عملیللات عمرانی و 
توسللعه مثل خشک کردن دریا 
و سللاحل سازی در کشورهای 
منطقه نقللش مخربی در محیط 

زیست دریایی داشته است. 
وی تأکید کرد: حفظ تعادل زیست محیطی دریایی خلیج فارس به 
جهت نیمه مسللدود بودن و وجود خطوط انتقال نفت و حرکت 
کشللتی های نفتکش و امکان نشللت نفت و ایجاد آالینده های 

نفتی اهمیت زیادی دارد.

بیل مک کیبن، نویسللنده کتاب »پایان 
طبیعت« می گوید: »ما زمان را بد می فهمیم 
مللا بر طبق عادت فکر می کنیم کره زمین با 
سرعت بسیار ناچیز تغییر می کند اما در واقع 
اکنون این کار با سرعت انجام می شود، زمین 
به طور سللریع، عمیق و خطرناک در نتیجه 

دستکاریهای ما تغییر می کند.« 
در واقع آنچه مک کیبن و سایر طرفداران 
محیط زیسللت از آن هراس دارند سللرعت 
سرسللام آوری است که نوع بشر در نابودی 
زمین و طبعاً نابودی خود به آن متوسل شده 
است. سللالهای پایانی قرن بیستم در حالی 
سپری شد که سازمانها، گروهها، NGO ها 
و همه دوستداران محیط زیست در وحشت 
از گرم شللدن غیر عادی کره زمین، افزایش 
گازهللای گلخانلله ای، ورود پسللماندها، 
پللس آبها و گازهای صنعتی به خاک، آب و 
هوا، انباشت زباله های اتمی، الکترونیکی و 
صنعتی با برگزاری کنفرانس های بزرگ و 
کوچک و صدور بیانیه هللا و اعامیه های 
بلند باال مراتب نگرانی خود و خطری که نه 
تنها زمین که کل جهان را تهدید می کند ابراز 
کردند. اما همه این تحرکات در برابر تفکری 
که تنها سود بیشتر را ترویج و تبلیغ می کند 
مانند مشت بر سندان کوبیدن است. از نیمه 
دوم قرن بیستم و زمانی که اروپا ویرانی های 
جنگ جهانی را پشت سر گذاشت و تولید 
انبوه صنایع مادر شللکلی تازه یافت افرادی 
که از روند تغییللرات جوی و تحوالت غیر 
عادی کره زمین سخن می گفتند در حاشیه 
قرار داشتند زیرا از یک طرف بسیاری از علوم 
در مراحللل ابتدایی قرار داشللت و از طرف 
دیگر تزهای توسعه سللرمایه داری بر طبل 
تبلیغات خود می کوبیدند و بازاریابی نوین 
می رفت که با شللعار بهبللود زندگی و رفاه 
بیشتر، محصوالت کوچک و بزرگ خود را 
روانه کشورها و قاره های دوردست کنند. در 
واقع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پس از 
جنگ سرد، مهمترین ایدئولوژی کشورهای 
سللرمایه داری مصرف گرایی بللود. این به 
اصطاح ایدئولوژی عاوه بر تمامی اثرات 
سللوء و مخرب دو نتیجه منفی بارز داشت: 
یکی تولید محصوالت صنعتی بیشتر و دیگری 
افزایش و انباشت زباله های کنترل نشده. تولید 
محصوالت صنعتی در نگاه اول،مصرف بیشتر 
منابع و همچنین ازدیاد تولید پسللماندهای 
مخرب محیط زیسللت را به دنبال داشته و 
مصرف این محصوالت انباشت زباله های 
غیر قابل بازیافت را افزایش داده اسللت، به 
طوری که هم کشورهای تولید کننده و هم 
کشللورهای مصرف کننده بللا معضل انبوه 
زباله مواجه شده اند. در این میان کشورهای 
صنعتی تولید کننده،  با تخلیه زباله در اقیانوسها 
و یا فرستادن آن به کشورهای فقیر حاشیه ای 
مشکل خود را بدون در نظر گرفتن مشکل 
کره زمین به ظاهر حل می کنند. این معضل 
از اواخللر دهه 80 و اوایللل دهه 90 میادی 
نمود بیشتری پیدا کرد. زیرا آژانس حفاظت 
از محیط زیسللت امریکا در این کشللور که 
یکی از بزرگترین و شللاید مطلقاً بزرگترین 
تولید کننده زباله جهان است ماده ای از قانون 
بهبود و بازیافت حفاظت از منابع را پیاده کرد 
که به موجب آن گورستانهای زباله باید یک 
سطح ایمنی خاص را تأمین کنند تا بتوانند به 
فعالیت خود ادامه دهند اما بیشتر محل های 
دفن زباله در این کشور این معیارها را برآورده 
نکردند. بنابراین در اواخر دهه 80، دوسللوم 
گورستانهای ایاالت متحده تعطیل شد که این 
امر منجر به بحران دورریزی زباله شد و از آن 
پس قایقهای باری پر از زباله و خاکستر ناشی 
از سوزاندن زباله ها در کرانه اقیانوس اطلس 
در تاش برای یافتن راهی جهت خاصی از 
شر زباله ها به حرکت درآمدند و بسیاری از 
آنها در هائیتی پهلو گرفتند. ده هزار تن زباله 
به طور غیر قانونی در ساحل هائیتی تخلیه و 
سایر زباله ها در جایی از اقیانوس تخلیه شد. 
از سوی دیگر کشللورهای تولید کننده 
محصوالت با تبلیغات وسللیع و بهره گیری 
از بهترین شیوه های بازاریابی هم محصوالت 
خللود را فروختند و هم از معضل زباله ها و 
ضایعات ناشی از مصرف رهایی یافتند. این 
کشللورها در واقع با تکیه بر اشاعه فرهنگ 
مصللرف گرایی کلله البته موفللق هم عمل 
کللرد جای تعمیر و ترمیم کاالها را با خرید 
کاالی لوکس و نو عللوض کردند می توان 
گفت: چون مردم از بسللته بندی درخشللان 
و بللراق لذت می برند تبلیغات آنان را وادار 
می کند هنگامی که چیزی می شکند آن را 
دور بیندازند و کاالی جدیدی را جایگزین 

آن کنند .
اما تولید و انباشت زباله تنها بخشی از خطری 
اسللت که کره ما را تهدید می کند. آنچه در 
واقع نوع بشر نادیده گرفته این است که ما در 

فهم مقیاس زمین دچار اشتباه هستیم. ما فکر 
می کنیم که مردم اندک هستند  و جهان وسیع 
اما واقعیت این است که این روند برعکس 
شده است ما جای کمی برای زندگی داریم 
و برای یافتن جای بیشتر، جنگلها، کویرها، 

کوهستانها و حتی آبها را تسخیر می کنیم. 
ــت؟ فرسللایش خاک،  اما نتیجه آن چیس
گرم شدن زمین، ذوب شدن یخچالهای طبیعی 
و... و اینگونه می شود که هر روز خبرهایی 
از سراسر جهان می شنویم که توفان، سیل، 
رانش زمین و... جان هزاران انسان را گرفت 
و هللزاران تن دیگر را بی خانمان کرد و چه 
جالب است که بر تمامی این  وقایع، عناوین 
و اسللامی ای چون »حوادث غیر مترقبه« و 
»بایای طبیعی« داده می شللود! سازمانهای 
بین المللی برای جبران خسارات ناشی از این 
حوادث میلیون ها دالر صرف می کنند و البته 
این اقدامات نیز چون با روند توسعه صنعتی 
و مصللرف گرایی همسللویی دارد خود در 
میان مدت و دراز مدت منجر به آسللیب و 
صدمه به محیط زیست می شللود. در واقع 
آنچلله به طور کلی در فرآیند گرمای جهانی 
»حلقه های بازخورد« نامیده می شللود، در 
روند بازسللازی تخریبهای ناشی از حوادث 
محیط زیست نیز نقش دارد. یعنی هر چقدر 
دمای هوا توسللط انسان افزایش یابد باعث 
تغییراتی می شللود که مجللدداً دمای هوا را 
افزایش خواهد داد ایللن موضوع همانطور 
که گفته شللد یک کلیت است که می تواند 
در تمامی جنبه های مرتبط با مسائل زیست 
محیطی مصداق داشته باشد. از سوی دیگر 
این ظن در مورد شرکت های بزرگ عمرانی 
وجللود دارد که از فرصت پیش آمده جهت 
بازسازی مناطق آسیب دیده، نهایت استفاده 
را در حوضلله تولید – مصرف برده و روند 
مصرف گرایی و بالطبللع، افزایش تخریب 
مستقیم و غیرمسللتقیم محیط زیست را در 
همان مناطقی که بیشللترین آسیب را از این 
حوادث متحمل شللده اند سرعت ببخشند. 
آنچه در این میان مانند یک زنگ خطر جدی 
در قالب یک سؤال مطرح می شود این است 
که اگر تولید کنندگان بزرگ که اکنون حجم 
قابل توجهللی از زباله های صنعتی را تولید 
می کنند تبدیل به مصرف کنندگان بزرگ نیز 
شوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به طور مثال اگر 
چین که اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
جهان اسللت تبدیل به مصرف کننده ای در 
مقیاس وسیع خود شللود چه بر سر محیط 

زیست رو به نابودی جهان خواهد آمد؟
ایللن مباحللث و مباحللث دیگللری از 
ایللن دسللت در ایللن نوشللتار مختصللر
 نمی گنجد و تنها به طرح مسللأله و ایجاد 
سؤال در این زمینه بسنده شده است. اما آنچه 
بلله عنوان یک دغدغلله آزاردهنده در عنوان 
این نوشللتار طرح و سعی شللد تا حدی به 
آن پرداخته شللود این است که آنچه پس از 
صنعتی شدن دنیا و گسترش شعارهای مرتبط 
بللا آن به طور جدی زمین و سللاکنان آن را 
تهدید می کند این است که بشر قرن بیست 
و یکم با شعار فریبنده »ما مرکز جهان هستیم« 
در واقع خود را در مرکز تمامی تهدیدهایی 
قرار داد، که به دست خود اسباب آن را فراهم 
کرده و تا زمانی که او به این نتیجه نرسد که 
تنها جزئی از این خلقت بی انتها اسللت نه 
مرکز آن، نمی تواند خود و نسلللهای پس از 
خللود را از این ورطه نجات دهد. نکته مهم 
دیگر این است که انسان باید بپذیرد مصرف 
و نتیجه آن یعنی تولید زباله و پیامد آن یعنی 
تخریب زمین، یک انتخاب فردی نیسللت، 
یعنی آنچلله برنامه هللای تبلیغاتی مصرف 
گرایانه سعی در القای آن دارند این است که 
مصرفی که فعاالن محیط زیست آن را کاذب 
و نامتعارف می خوانند در واقع انتخاب فردی 
شهروندان است و آنان می توانند با نخریدن 
و مصرف نکردن این چرخه را متوقف کنند 
در حالی که خوب می دانیم آنچه در نهایت، 
توفان ها، سللیل های خانمان برانداز، رانش 
زمین و هزاران حادثه به ظاهر طبیعی را رقم 
می زند نه یک انتخاب فردی که مسئولیتی 

اجتماعی و تاریخی است.           
                     بهمن زین الدین

کارشللناس مسللئول تاالب های دفتر 
زیسللت  زیسللتگاه های سللازمان محیط 
گفللت: طللرح مدیریتی برای سللناریوی 
کم آبللی و پر آبللی تاالب های کشللور 
تنظیم شللده تا از این طریللق برای تأمین 
آب تاالب هللا چاره اندیشللی شللود. به 
گزارش ایرنا، مسللعود باقللرزاده کریمی 
افزود: برای تأمین نیاز آبی تاالب ها چند 
سال است که سللازمان پیگیری می کند و 
از هفت سال پیش کارگروه ها ی مختلفی 
شللکل گرفته و فعالیت هایللی را در این 
خصوص انجام داده اند. وی با بیان اینکه 
پیللش نویس تفاهمنامه قبلی آماده شللده 
و نهایی می شللود، تصریح کرد: اگر این 
تفاهمنامه نهایی شللود نیللاز به آب همه 
تاالب های بزرگ و کوچک کشور در آن 
مشخص می شللود. این کارشناس مسئول 
محیط زیسللت گفت: دریاچلله ارومیه و 
بختللگان با توجه به اینکلله وضعیت آبی 
مناسللبی ندارنللد، در طللرح تاالب ها و 
کمیسللیون تخصصی شورای عالی آب و 
کارگروه مشترک وزارت نیرو در اولویت 

قرار دارند هر چند دریاچه ارومیه اولویت 
اول را دارد. باقرزاده کریمی با اشللاره به 
اینکه امضای تفاهمنامه به صورت رسمی 
در آینللده صورت می گیللرد، گفت: نتایج 
عملی و خروجی این تفاهمنامه مشخص 
اسللت و روش هللای تأمین نیللاز آبی به 
آب منطقلله ای  اعام شللده و در صورتی 
که وضعیللت بحرانی به صورت احتمالی 
بللرای تاالب هللا پیللش  بینی شللود، این 
کارگروه توانایی حل مشکل را دارد. وی 
درخصللوص پرداخت حق آبه از سللوی 
وزارت نیرو، اظهار داشللت: در مشللکل 
حق آبه، دولت بازیگر اصلی ماجرا است، 
ولی بخش دیگر درباره مصرف کنندگان 
و بهره  برداری های غیر مجاز است، ضمن 
اینکه بخش دولتللی نیاز به همکاری های 
مصرفللی  بخللش  امللا  دارد  سللازمان ها 
نیللاز بلله سللاز و کارهای اجرایللی دارد. 
باقللرزاده کریمی با بیللان اینکه تفاهمنامه 
وزارت نیللرو و سللازمان محیط زیسللت 
در خصللوص حللق آبه نهایی می شللود، 
گفت: برای اولین بللار در این تفاهمنامه 

برای آب چاه های نیمه در اطراف دریاچه 
هامللون نیز حق آبه در نظللر گرفته ایم در 
حالی که این امر تاکنون اتفاق نیفتاده بود. 
بلله گفته وی، در این برنامه حجم آبی که 
باید رهاسازی شود و نحوه انتقال آن هم 
مشخص شده اسللت. کارشناس مسئول 
دفتر زیسللتگاه های سللازمان  تاالب های 
محیط زیست گفت: طرح جامع مدیریت 
دریاچه ارومیه، طرحی بسللیار مهم است 
ولللی آنچلله  بسللیار مهمتر اسللت تأمین 
اعتبارات برای احیای این دریاچه اسللت. 
وی گفللت: در طللرح مدیریللت دریاچه 
ارومیه با توجه به جلسللات شورای عالی 
آب همچنین کارگللروه بند الف ماده 67 
اجرای تمللام طرح هایی کلله وجود دارد 

منوط به تأمین اعتبارات است. 
باقللرزاده کریمی اظهار داشللت: پیش از 
این در سللال 82 تفاهمنامه همکاری بین 
وزارت نیرو و سللازمان محیط زیست به 
امضا رسللید که به رغم دستورالعمل های 
خوبللی که صادر شللد، برخللی تغییرات 

باعث شد اجرای آن کند باشد.

زیسللت  محیط  کارشللناس 
معتقللد اسللت، هیچ آفتللی در 
ایران بلله اندازه انسللان و نحوه 
بهره بللرداری اش از این نعمت 
بی بدیللل بلله جنللگل آسللیب 
نمللی رسللاند. اسللماعیل کهرم 
در گفتگو بللا ایرنا تصریح کرد: 
در صورتی که ایللن روند ادامه 
یابللد، به زودی شللاهد تخریب 
کامل جنگل های تاریخی شمال 
خواهیم بللود. وی افزود: میزان 
پایللدار بهره بللرداری از جنگل 

سللاالنه 2/3 میلیون متر مکعب اسللت و 
این درحالی اسللت که در ایران سللاالنه 
5/6 میلیللون متر مکعللب از جنگل های 
شمال کشللور بهره برداری می شود. کهرم 
در توضیح »میزان پایدار« بهره برداری گفت: 
جنگل ها قدرت بازسللازی و احیای خود 
را دارنللد و درصورتی که همه چیز به طور 
طبیعی و اسللتاندارد پیش رود، بهره برداری 
سللاالنه 2/3 میلیللون متر مکعب آسللیبی 
به جنللگل وارد نخواهد کرد. این اسللتاد 
دانشللگاه گفت: 5/6 میلیللون متر مکعب 
بهللره بللرداری از جنگل در واقللع بهره 
بللرداری مجاز و قانونی آن اسللت و اگر 
میللزان بهره برداری قاچللاق را نیز به آن 
اضافه کنیم، میزان نگرانی برای جنگل بر 
همگان روشللن خواهد شد. وی چرای 4 
تا 6 میلیون دام در جنگل های شللمال را 
از مهمترین  آفت های انسانی عنوان کرد 
و گفت:  دام ها در جنگل حرکت کرده و 
هر نهال به محض سللر بر آوردن از خاک 
توسط آنها از ریشه خارج شده و فرصت 
بازسازی و احیا از جنگل گرفته می شود. 
این کارشناس محیط زیست خاطر نشان 
کرد: حضور جنگل نشینان در جنگل های 

شمال خود از عمده عوامل نابودی جنگل 
محسوب می شود، زیرا این مردم دائم به 
دالیللل مختلللف از جمله تهیلله ذغال و 
توسللعه مراتع و مزارعشللان جنگل ها را 
تخریللب می کنند. کهللرم گفت:  طی 35 
سال گذشته از مجموع 30 میلیون هکتار 
جنگل های شمال، نزدیک به 12 میلیون 
باقی مانده و این نابودی در اثر بروز افت 
نبوده بلکه انسللان بی توجه به مشکات 
محیط زیسللتی کلله هم اکنون نیللز با آن 
دسللت به گریبان است، اقدام به تخریب 
جنگل کرده و می کند. این استاد دانشگاه 
افللزود: متأسللفانه هیچ برناملله حفاظتی 
برای جنگل های کشللور اجرا نمی شود 
و به رغم گذشللت سللالها طرح صیانت 
از جنگل همچنان اجرایی نشللده اسللت. 
به گفتلله کهرم، هیچ افتی در این سللطح 
وسللیع به جنگل ها آسیب وارد نمی کند 
و ضمللن اینکه تمام آفت هللا با متدهای 
مختلللف و متللداول در جهللان از جمله 
اسللتفاده از داروهای شللیمیایی قابل حل 
هستند. وی دادن مسللئولیت نگهداری و 
حفاظت از جنگل ها به سازمان حفاظت 
از محیط زیسللت را به مسللئوالن کشور 

پیشللنهاد کرد و گفت: دیدگاه و 
رویکرد سللازمان حفاظت محیط 
زیسللت یللک نللگاه و رویکرد 
محافظتللی اسللت و این درحالی 
است که نگاه و رویکرد سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به 
جنگل ها یک نگاه بهره بردارانه 
بوده و این خود خطرناک است.
کهرم، ممنوعیت بهره برداری 
از جنللگل به مدت 10 سللال و 
امللکان آیش بللرای جنگل های 
شللمال را ضروری عنوان کرد و 
گفللت:  باید دام ها از جنگل رانده شللده 
و امکان زندگی برای جنگل نشللینان در 
مناطق دیگری در مجاورت جنگل فراهم 
شللود. وی جنگل هللای هیرکانی )دوره 
سللوم زمین شناسللی( که قدمتی بیش از 
5/3 میلیون سال دارند را بسیار ارزشمند 
عنوان کرد و گفت:  این جنگل ها در تمام 
دنیا بی نظیر بللوده و هنوز هم محققان و 
متخصصللان در این زمینه برای بررسللی 
جنگل های هیرکانی باید به ایران سللفر 
کننللد. ایللن کارشللناس محیط زیسللت 
تخریب جنگل های شللمال را خیانتی به 
نسللل آینده ایرانیان خواند و گفت: همه 
بایللد برای حفللظ این نعمللت خدادادی 

تاش کنیم. 
وی در پایان افزود: سعدی علیه رحمه، 
شاعر پارسی گوی ایرانی، در اشعار خود 
می گوید: »بر آن کدخدا زار باید گریست 
که دخلش بود 19، خرج بیسللت« و این 
بدان اشللاره دارد که نباید بهره برداری و 
هزینه هللا بیش از داشللته ها و موجودی 
باشد و این درحالی است که بهره برداری 
از جنگل های شللمال حتی بیش از میزان 

پایدار است.

کارشناس محیط زیست:
انسان مهمترین آفت و تخریبگر جنگل در 

ایران است

آیا بالیای طبیعی واقعاً طبیعی هستند؟

رئیس سازمان محیط زیست:
روش های اجرایی دفع زباله ایراد دارد

معاون رئیس جمهور: 
دو هزار کیلومتر خط انتقال نفت در خلیج فارس نیاز به 

نوسازی دارد

طرح مدیریتی برای سناریوی کم آبی و پرآبی تاالب ها 
تنظیم شد

         شهرکرد 
         خبرنگار زاینده رود

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
گفت: 20 هللزار قطعه پرنللده در تاالبهای 
استان سرشماری شللد. داوود شیوندی در 
گفتگو با زاینده رود افزود: این تعداد پرنده 
در طرح سرشماری پرندگان مهاجرآبزی و 
کنارآبزی در تاالبهای اسللتان از دی ماه به 

مدت یک ماه شناسایی شدند.
وی گفت: امسللال سرشماری زمستانه 
پرندگان در تاالبهای بین المللی »چغاخور«، 
»گندمان«، »سللولقان« و »علللی آباد« انجام 

شد.
شیوندی افزود: دراین سرشماری بیش 
از 25 گونه پرنده آبزی و بیش از 20 هزار 

قطعه پرنده سرشماری شدند.
بلله گفتلله وی، سرشللماری پرندگان 
مهاجللر آبی در جهان یک برنامه بلندمدت 
نظارت و پایش جمعیت پرندگان در فصل 

زمستان است.
وی افللزود: این برنامه ازسللال 1967 
میادی توسللط دفتر بین المللی تحقیقات 

تاالبها و پرندگان آبزی سازماندهی شد.
شیوندی گفت:  این اسللتان به واسطه 
وجود چند تاالب و طبیعت بکر همه ساله 
در فصول مختلف سللال میزبان گونه های 

خاص و نایاب پرندگان است.
به گزاش زاینده رود،  تاالبهای اسللتان 
زیستگاه انواع لک لک،حواصیل و مرغابی 

است. 

20 هزار قطعه پرنده در تاالبهای 
چهارمحال و بختیاری سرشماری شد

آسمان آبی

زمین من
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آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1047/88   

شماره دادنامه: 11/28 88- 1519 احکام
مرجع رسیدگی: شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: رسول نعمتی نشانی: اصفهان، محمودآباد، فرعی 12، سنگبری آروین
خوانده: پرویز درخشانی نشانی: مجهول المکان

خواسللته: مطالبه وجه چک بلله میزان 35/000/000 ریال بلله شللماره 126504-86/3/15 به عهده بانک 
صادرات به انضمام کلیه خسارات قانونی 

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید:

»رأی قاضی شورا«
دعوی: رسول نعمتی فرزند محمدعلی
بطرفیت پرویز درخشانی فرزند غضنفر

بخواسته مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال 35/000/000 ریال وجه چک شماره 126504 مورخ 86/3/15 
عهده بانک صادرات اصفهان شللعبه چهارباغ خواجو به انضمام مطلق خسللارات قانونی- با توجه به بقای 
اصول مسللتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سللوی بانللک محال علیه که ظهور در 
اشللتغال ذمه خوانده و اسللتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسللته دارد و اینکه خوانده با توجه به اباغ 
قانونی )نشللر آگهی( در جلسلله رسللیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر 
شللورا ثابت اسللت لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سللی و پنج میلیون ریال 35/000/000 ریال بابت اصل 
خواسللته و سللی هزار ریال 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 16647/ م الف
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1046/88   

شماره دادنامه: 88/11/28-1518 احکام
مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: رسول نعمتی نشانی: اصفهان، محمودآباد، فرعی 12، سنگبری آروین
خوانده: پرویز درخشانی نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت 

بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

دعوی: رسول نعمتی
بطرفیت: پرویز درخشانی

بخواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک شماره 126509 مورخ 86/4/20 عهده بانک صادرات 
شللعبه چهارباغ خواجو اصفهان به انضمام مطلق خسللارات قانونی- با توجه به بقای اصول مسللتندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سللوی بانک محال علیه که ظهور در اشللتغال ذمه خوانده و 
اسللتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به نشر آگهی شماره 3307 مورخ 
88/8/17 در جلسلله رسللیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت 
اسللت لذا به اسللتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بللر محکومیللت خوانده به پرداخت 40/000/000 ریال چهل میلیون ریال بابت اصل خواسللته و 30/000 
ریال سللی هزار ریال بابت هزینه دادرسللی و همچنین خسللارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواهللان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابللی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد. 16648/ م الف 
قاضی شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی مزایده
شللعبه نوزدهللم اجرای احللکام حقوقی دادگسللتری اصفهان در نظللر دارد در خصوص پرونده کاسلله
80/88 ج/ 19 له آقای مصطفی جابرزاده انصاری و خانم بتول سرائیان با وکالت آقای حمید قلخانی علیه 
خانم سیده عزت سجادیه فرزند سید مصطفی به خواسته مطالبه مهریه مورث خود عبارت از 214066666 
ریال بابت هدیه کام اله مجید مهرالسنه حضرت زهرا )س( و بهای یک دانگ منزل مسکونی و انگشتری 
و طاق شللال ترمه و هزینه سللفر حج و تحویل عین 180 سکه تمام بهار آزادی و 100 مثقال طای ساخته 
شده 18 عیار و برحسب سهم االرث محکوم لهما از ما ترک متوفی و مبلغ 45100000 ریال هزینه دادرسی 
و مبلللغ 7/225/000 ریال حق الوکاله و مجموعًا مبلغ 1080000 ریال بابت هزینه های امر کارشناسللی و 
نشللر آگهی جلسلله مزایده ای مبنی بر فروش دو باب مغازه در طبقه همکف یک سللاختمان دو طبقه به 
شماره پاک های ثبتی 15190/28329 و 15190/38327 که اسناد مالکیت آنها تحت شماره های 83869 
و 83873 به نام خانم عزت سجادیه ثبت گردیده و اولی به مساحت 16/85 مترمربع به انضمام 7/29 متر 
زیرپله با قدر الحصه از عرصه مشاعی اولیه و دومی به مساحت 27/18 مترمربع با قدر الحصه از مشاعات 
و عرصلله اولیلله پاک 37894 فرعی از اصلی 15190 واقع در خیابللان صباحی نبش خیابان خواجه عمید 
مغازه پیرایش مردانه و تعمیرگاه موتورسللیکلت که دارای ساختمان اسکلت و سقف تیرچه بلوک و نمای 

آجر و کف مغازه ها و بدنه دیوار با سللرامیک و کاشللی می باشد و دارای درب ورودی و پنجره از شیشه 
سللکوریت و درب حفاظتی کرکره آهنی و هر کدام دارای اشللتراک برق مجزا می باشد مغازه اول پیرایش 
مردانه و مغازه دوم تعمیرگاه موتورسللیکلت می باشد با عنایت به شرح موصوف، موقعیت محل مساحت 
و کیفیت سللاخت قدمت و سللایر عوامل مؤثر در ارزیابی و لحاظ نمودن جمیع جهات کل عرصه و اعیان 
و امتیللازات ملک پاک ثبتی 15190/38327 بلله متراژ 16/85 مترمربع به انضمام 7/29 متر زیرپله به مبلغ 
پایه 482/800/000 )چهارصد و هشللتاد و دو میلیون و هشللتصد هزار ریللال( و مغازه دوم به پاک ثبتی 
15190/38329 به متراژ 27/18 متر به مبلغ پایه 501/480/000 )پانصد و یک میلیون و چهارصد و هشتاد 
هزار ریال( برآورد می گردد در روز دوشللنبه مورخ 88/12/24 سللاعت 9 الی 10 صبح در مکان اصفهان 
خیابان نیکبخت دادگستری طبقه سوم اتاق 251 برگزار نماید طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده 
از ملک مذکور بازدید نمایند. کسللانی حق شللرکت در مزایده را دارند که حداقل 10% بها را نقداً همراه 
داشته باشند مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع شده و برنده فرد یا افرادی می باشند که 

باالترین قیمت را پیشنهاد دهند و قبول نمایند سایر هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده خواهد بود.
16674/ م الف 

مدیر اجرای احکام شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
شللعبه یللازده اجللرای احللکام حقوقی دادگسللتری اصفهللان در نظللر دارد در خصوص پرونده کاسلله
218/88 ج /11 له آقای مهدی تیموری با وکالت آقای حمید قلخانی علیه آقای هوشللنگ بیغمیان فرزند 
حسللنعلی به خواسللته مطالبه وجه چک جلسلله مزایده ای مبنی بر فروش یکباب کارگاه و مغازه پولک و 
نبات فروشللی واقع در خیابان دکتر بهشتی خ لنبان تحت پاکهای ثبتی 9 و 2971/4 و با مساحت 50/25 
مترمربع مفید و بالکن به مسللاحت 9 مترمربع با اسللکلت فلزی با سللقف کاذب جلو مغازه و درب شیشه 
سللکوریت با حفاظ فلزی کرکره ای و امتیازات آب، برق سلله فاز مشترک بوده با قدمت ساختمانی بیش 
از 25 سللال که نازک کاری آن اخیراً مورد نوسللازی قرار گرفته اسللت لهذا با عنایت به شللرح موصوف، 
موقعیت محل، مسللاحت و کیفیت سللاخت قدمت و سللایر عوامل مؤثر در ارزیابی و لحاظ نمودن جمیع 
جهات کل ارزش عرصه و اعیان و امتیازات ملک فوق االشللاره که دارای سللند مشاعی است برابر است با 
660/000/000 ریال معادل شللصت و شش میلیون تومان برآورد می گردد در روز شنبه مورخ 88/12/22 
ساعت 9 الی 10 صبح در مکان اصفهان خیابان نیکبخت دادگستری طبقه سوم اتاق 320 برگزار می نماید 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک مذکور بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در مزایده را 
دارند که حداقل 10% بها را نقداً همراه داشته باشند مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع 

شده و برنده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند و قبول نمایند.
16673/ م الف 

مدیر اجرای احکام شعبه یازده حقوقی اصفهان- پیرامون 

والیبال  تیم  سرمربی شایسته 
ورزشی  فرهنگی  باشگاه  نشسته 
ذوب آهن پللس از دو برد پیاپی 
میزبانان مدعی اش در خوزستان 
و صعللود قاطعانه بلله فینال این 
دوره از رقابتهللا در مصاحبلله با 
سایت باشللگاه گفت: میزبانان ما 
در خوزسللتان تیم هللای قوی و 
صاحب ادعا هسللتند و بازیهای 
بسللیار خوبی در مقابللل ما اجرا 
کردند. وی در ادامه افزود: بازی 
آخللر ما در مقابللل صنعت نفت 

آبللادان دیداری حسللاس و مهم بود زیرا 
آنها بلله اتفاق ما پس از طللی کردن یک 
لیگ فرسایشی  4 ماهه و انجام 14 بازی 
تنها یک باخت داشتند و با توجه به امتیاز 
میزبانی و حمایت بی نظیر هواداران برای 
بللرد به میدان آمللده بودند و گیم اول هم 
توانستند نتیجه را به سود خود تمام کنند 

اما ما به راحتی در گیم های بعدی کنترل 
بازی را در دسللت گرفتیللم و این تیم را 
شکسللت دادیم با وجللود ارائه بازی زیبا 
از سللوی میزبان در مجموع این دیدار را 

بسیار خوب ارزیابی می کنم. 
هللادی رضایی داوری مسللابقات را 
تحسللین کرد و گفت: کوپللل داوری که 
از داوران بللا آتیه بین المللی کشللورمان 

هسللتند و قضاوت زیبایشللان را 
در مسللابقات جهانللی جوانللان 
تهران دیده بودیم نیز کارشان را 
بسیار خوب و بدون نقص انجام 

دادند. 
وی تأکیللد کرد: اگر اعضای 
تیم بازی همیشللگی خود را در 
بازی فینللال انجللام دهند بدون 
شک تیم ذوب آهن قهرمانی این 
دوره از رقابتهای لیگ برتر را نیز 
همچون سللالهای گذشللته از آن 
خود خواهد کرد. وی در پایان با 
بیان ایللن مطلب که همه بازیکنان در این 
دو دیدار شللاخص بودنللد، گفت: ضمن 
تشکر از همه اعضای تیم اعم از بازیکنان 
و کادر بایللد اعام کنم در دو دیدار اخیر 
داوود علی پودیان بازیکن جوان و بسیار 
فعال تیم بدون شللک بازیکن شللاخص 

میدان بود.

سرمربی تیم کشتی آزاد تهران 
گفت: بی کیفیت بودن جام تختی 
در این چند سللاله بی سللابقه بود. 
اکبللر فاح با اشللاره بلله غیبت 
کشللتی گیران خوب خارجی از 
جام تختی و شرکت نکردن اکثر 
بهترین های داخلی، در گفتگو با 
ایسنا اظهار کرد: چند سالی است 
کلله جام تختی در شللأن نام این 
جهللان پهلوان برگزار نمی شللود 
که امسللال از لحللاظ بی کیفیتی 

بی سابقه بود.
وی افللزود: فدراسللیون این 
جللام را بی ارزش کللرده و بهتر 
اسللت یا آن را برگللزار نکند یا 

اینکلله نامش را تغییر دهند چون اصًا در 
شللأن تختی نبود. مربیان تیللم ملی هم با 
چراغ سبز نشان دادن به چند ملی پوش و 

انتخاب پیشللاپیش آنها برای جام جهانی، 
روی پاییللن آمدن کیفیت جام تختی تأثیر 
داشللتند. البتلله در زحمللات اصفهانی ها 
و برگزاری عالی مسللابقات توسللط آنها 

شکی نیسللت و باید تشکر کرد. 
قهرمان سابق جهان همچنین در 
مورد ترکیب تیم اعزامی به جام 
جهانی روسیه گفت: پیش از این 
کادر فنی گفته بود تیمی جوان را 
به جام جهللای خواهیم برد و با 
فرصت دادن به سللایر پشتوانه ها 
نباید انتظار نتیجه داشللت اما، در 
عمل می بینیم که بهترین ها و تیم 
اصلی ایللران به جام جهانی برده 
می شللود. در ترکیب تیم، نفرات 
اصلللی مانند فردیللن معصومی، 
مهدی تقللوی و صادق گودرزی 
حضللور دارند. اگللر مربیان تیم 
ملی قصللد جوانگرایی داشللتند 
باید کشللتی گیری مثل حسن رحیمی که 
در 84 کیلو نایب قهرمان جام تختی شللد 

را به روسیه می بردند.

رضایی: 
اگر تیم بازی همیشگی اش را انجام دهد 

بدون شک برنده فینال خواهیم بود

فوتبال

اکبر فالح: 
بهترین ها به جام جهانی می روند

پزشللک تیم فوتبال پرسللپولیس گفت: 
ادعای هوار مامحمد مبنی بر مصدومیت و 
بازی نکردن مقابل مقاومت سپاسی درست 
نیسللت. فرید زرینه در گفتگللو با فارس در 
خصوص ادعای هوار مامحمد اظهار داشت: 
با توجه به پیگیری ها و بررسی هایی که کادر 
پزشکی پرسپولیس انجام داده و به رغم اینکه 
نمی گوییم هوار مامحمد درد ندارد اما باید 
اعام کنم این بازیکن شللرایط بازی مقابل 
مقاومت سپاسللی را داشت و می توانست با 
توجه به مصدومیت جزئللی به میدان برود. 
وی افزود: مصدومیت هوار در حدی نبود که 
در بازی مقابل مقاومت اعام کند نمی تواند 
به میدان برود. البته ضرب خوردگی داشت اما 

دلیل غیبت او، این موضوع نبود.زرینه عنوان 
کللرد: هوار ما محمد از نظر پزشللکی هیچ 
مشللکلی برای دیدار مقابل مقاومت نداشت 
و ما نمی دانیم چرا ایشان دوست نداشت در 
این بازی به میللدان برود. وی در خصوص 
نبی اهلل باقری ها گفللت: این مدافع را به یک 
جراح نشان خواهیم داد. باقری ها قصد دارد 
بعد از مسابقات لیگ برتر و جام حذفی بینی 
خللود را عمل کند و تا آن زمللان با احتیاط 
سللعی می کنیللم در تمرینات حضللور پیدا 
کند که البته منوط به پزشللک جراح است. 
وی در پایان اظهار داشللت: سایر مصدومان 
پرسپولیس مشللکلی ندارند و در تمرینات 

شرکت خواهند کرد.

 اصغللر دلیلللی مدیر عامل باشللگاه 
فرهنگی ورزشللی ذوب آهللن اصفهان  
امیللن دوره مسللابقات  برگزاری سللی 
بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان 
غامرضا تختی گرامیداشللت دهه فجر 
به میزبانی هیأت کشللتی اصفهان را  به 

داوود شللیران رئیس هیأت کشتی استان 
تبریللک گفت و برای ایللن مدیر جوان 
ورزش کشللور و همه آنهایی که در راه 
اعتای نام خطه شللهید پرور اصفهان و 
میهن عزیزمللان اینگونه تاش می کنند 

آرزوی موفقیت کرد.

1- عدم حساسللیت بللازی، زمان این 
مسابقه در روز اول هفته و باخت سپاهان 
در دربی اصفهان باعث شده بود تماشاگر 

اندکی از این دیدار استقبال کنند.
2- حضور کادر فنی و بازیکنان ذوب آهن 
در جایللگاه ویژه کلله پس از ایللن دیدار 

تمرین داشتند.
3- سید جال حسینی با لباس شخصی 

بازی را از جایگاه ویژه نظاره گر بود.

4- در عللرض یک ماه بللرای دومین 
بللار امیر قلعلله نویی در سللالن کنفرانس 

مطبوعاتی حاضر نشد.
5- حضللور کمرنللگ خبرنللگاران و 

عکاسان در این مسابقه.
6- در ایللن دیدار حسللین کریمی و 
مصطفی مهللدوی کیا بازیکنان کاوه تهران 
از رسول رهبر فام قاضی میدان کارت زرد 

دریافت کردند.

حاشیه های دیدار سپاهان و کاوه تهران

کریم قنبری: 
نگاه ما به بازی تدارکاتی نبود

  زاینده رود
حسللین فرکللی گفللت: سللپاهان تیم 
قدرتمنللد و قابل احترامی اسللت. بازی با 
این حریف باعث شد بچه های ما آزمایش 
جدی پس دهنللد. از قبل برنده این دیدار 
مشللخص بللود اما ما بللا تمام قللوا مقابل 

سپاهان صف آرایی کردیم. 
وی به هدف خود در این تیم اشللاره 
کللرد و گفت: با توجه بلله مدت کمی که 
سللکان رهبری این تیللم را برعهده گرفتم 
سعی بر این دارم که تیم کاوه را به جایگاه 

اصلی اش در باالی جدول برسللانم، مهم 
در ایللن دیدار ارزیابی نفللرات تیم خودم 
بللود. بازیکنان ما خللوب دویدند و تاش 
کردند و گلهایی کلله ما دریافت کردیم از 

روی اشتباهات فردی بود. 
فرکی در پاسخ به خبرنگاران در مورد 
نرفتن تیم ملی به جللام جهانی افزود: این 
سللؤاالت باید خیلی زودتر از من پرسیده 
می شللد ولی اکنللون تیم ملی و افشللین 
قطبللی نیاز به آرامش دارند و در این زمینه 

سکوت می کنم.

مربی تیم فوتبال سپاهان که به جای امیر 
قلعه نویی در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و 
در جمع خبرنگاران گفت: سپاهان سه روز قبل 
بازی سنگینی را مقابل ذوب آهن برگزار کرد 
و طبیعی بود ما در نیمه اول خوب بازی نکنیم، 
به لحاظ نگرشی طول کشید بچه ها به بازی 
برگردند ما دیر به گل رسیدیم که نشان دهنده 
این است که حریف تیم خوب و باانگیزه ای 
بود، آنها هفته گذشته در گلستان توانسته بودند 
تیم اتکا را مغلوب کنند و اگر اینگونه در دیگر 
رقابت های لیگ دسته اول بازی کنند به طور 
حتم به رده های باالتر جدول صعود خواهند 
کرد. کریم قنبری به اکبر ایمانی اشللاره کرد و 
اظهار داشت: این بازیکن 18 سال بیشتر سن 
ندارد و بازی در مسابقات جوانان جام جهانی 
را در کارنامه خود دارد که با میدان دادن به این 

جوان ها تجربه کسب خواهند کرد. 

وی بازیکنان ذخیره و اصلی سپاهان را در 
یک سطح دانست و اظهار داشت: بین نیمکت 
تیم ما و بازیکنان اصلی فاصله آنچنانی وجود 
ندارد، به نظر من با آمدن یک بازیکن ذخیره 
به میدان تغییری در تیم حاصل می شللود که 

می تواند نتیجه بازی را عوض کند. 
قنبری درباره بازی دادن به محرم نویدکیا 
در این بازی که از حساسیت باالیی برخوردار 
نبود، گفت: محرم سلله چهار هفته از میادین 
به علت مصدومیت دور بود به همین خاطر 
قلعه نویی در مسابقه قبلی به او 30 دقیقه بازی 
داد و برای اینکه به شرایط مسابقه برسد در این 
دیدار از او اسللتفاده کرد که متأسفانه مصدوم 
شد و بازی حساس مقابل الشباب عربستان را 
از دست داد، مربی با تیمش زندگی می کند و 
هر موقع که صاح بداند به بازیکنانش میدان 

می دهد.

سپاهان صدرنشین لیگ برتر و یكی از 
نمایندگان کشورمان در مسابقات جام 

باشگاههای آسیا است

   پژمان غفاری
در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات 
فوتبال جام حذفی کشور تیم فوتبال سپاهان با 
نتیجه 3 بر صفر تیم کاوه تهران را با شکست 
بدرقلله کرد، در این دیللدار امیر قلعه نویی از 
5 بازیکن کلیدی خود سللید جال حسینی، 
شللاهین حیدری، احمد جمشیدیان، احسان 
حاج صفی و مهدی کریمیان در ترکیب اصلی 
سپاهان استفاده نکرد تا این بازیکنان را مقابل 
الشباب عربسللتان در ورزشگاه ملک فهد به 
بازی گیرد. اکبر ایمانی یکی از بازیکنان جوان 
زردپوشللان اصفهانی بود که با 18 سال سن 
امیر قلعه نویی 90 دقیقه کامل به او بازی داد 
و انصافاً بازی خوبی در میانه میدان به نمایش 
گذاشللت. در نیمه نخست این مسابقه بازی 
بیشللتر در میانه زمین ضربه می خورد و تنها 
می توان به ضربه بغل پای عماد رضا در دقیقه 
دوازدهم اشاره کرد که با کمترین اختاف از 
کنار دروازه گئورگ کاسپارف به اوت رفت و 
مهمترین اتفاق 45 دقیقه اول بازی مصدومیت 
محرم نویدکیا بازیکن شیشه ای فوتبال ایران 

در دقیقه 24 که باعث شد تا حداقل سه هفته 
از میادین دور باشد و نمی تواند سپاهان را در 
برابر الشباب عربستان همراهی کند، بعد از آن 
احسان حاج صفی جایگزین کاپیتان سپاهان 
شد با شروع نیمه دوم بازی ترکیبی سپاهانی ها 
باعث شد که توپ و میدان در اختیار شاگردان 
قلعه نویی باشللد و در دقیقه 52 ابراهیم توره 
پاس عرضی مهدی جعفرپور را درون شش 
قدم تبدیل به گل  اول سللپاهان کرد. پس از 
این گل بازی متعادل از سوی هر دو تیم دنبال 
می شد که دقیقه 60 گئورگ کاسپارف اشتباه 
کودکانه ای انجام داد و حسین پاپی بازیکن 
ریزنقش زردپوشللان اصفهانی از این اشللتباه 
نهایت بهره را برد و دروازه تهرانی ها را برای 
دومین بار گشللود با این گل شاگردان فرکی 
بللازی را بللا ناامیدی ادامه دادنللد تا اینکه در 
ثانیه های آخر فرزاد حاتمی سپاهان را برای 
سومین بار به گل رسللاند و بازی با نتیجه 3 
بر صفر به سود شاگردان امیر قلعه نویی پایان 
یافت و در مرحله یک هشللتم نهایی باید به 

مصاف تیم صبای قم بروند.

به نظر می رسللد در سللالهای اخیر که ما روند خصوصی سازی را آغاز 
کللرده ایم، تعبیللری که از این امر شللده خصوصی سللازی را تنها به معنی 
واگذاری ورزشللگاه ها، سللالنها و اسللتخر ها آن هم به صورت یکسان در 
تمامی سللطح کشللور قلمداد کرده اسللت این در صورتی اسللت که نواحی 
مختلللف در ایران با توزیع مختلف از ثروت و امکانات برخوردارند و همه 
را در مسللأله خصوصی سازی به یک چشم نگاه کردن چیزی جز وضعیت 
دردناک هیأتهای ورزشللی را بلله عنوان متولیللان ورزش در بطن جامعه به 

دنبال دارد.
آنچه مسلللم اسللت طبل خصوصی سللازی در فوتبال  نسللبت به دیگر 
ورزشللها بیشللتر به گوش می رسللد. با تمام تفاسللیری که از ورزش ایران 
صورت گرفت آنچه مسلللم اسللت از مشللکات مهم خصوصی سازی در 
ورزش ایران درآمدزا نبودن ورزش در ایران اسللت. شللاید ریشه این امر را 
باید با رجوع به بند 3  اصل دوم قانون اساسی که ورزش را برای همه سنین 
و در تمام سللطوح رایگان در نظر گرفته اسللت جسللتجو کرد. می بینیم در 
حال حاضر نیز فوتبال یک ورزش هزینه بر به جای درآمدزا اسللت. بخش 
خصوصی همچللون دولت برخورد نمی کند و در ازای سللرمایه ای که در 
اختیار ورزش قرار می دهد، سللود می خواهد. در هر حال مسأله ای که هم 
اکنون راه حل مناسللبی برای این مشکل به حساب می آید، پیش از هر چیز 
تعریف حقوق اقتصادی ورزشها اسللت؛ مثل کپی رایت، پخش تلویزیونی، 

تبلیغللات دور زمیللن و تبلیغات روی لباس، فروش اجناس ورزشللی با آرم 
ورزشللگاه و.... اینها مواردی اسللت که ورزشللهای مختلف از آنها محروم 
هسللتند، این امر ناشللی از انحصارگرا بودن اقتصاد ایران است، به نوعی که 
دولللت به جای اینکه حامی افراد در امر خصوصی سللازی باشللد به عنوان 
رقیب در برخی عرصه ها وارد کار زار می شللود، نمونه بازر آن توجه ویژه 

سازمان تربیت بدنی به دو تیم پر طرفدار پایتخت در بحث فوتبال است.
مسللأله دیگر که از دیر باز مدیران ورزشللی ما به آن عادت کرده اند و 
فارغ البال منتظر تزریق شللدن پول بدون دردسللر هسللتند منتج به این امر 
می شود که مدیران به دنبال درآمدزایی نمی روند. از دیگر موانع خصوصی 
سللازی در ورزش ایران عدم وجود ثبات سیاسی- اقتصادی و نیز کند بودن 
تشللکیل و انباشت سللرمایه که اساس و رکن توسعه و رشد اقتصادی است. 
مسللأله ای که نباید به از آن غفلت کرد، الگو برداری صرف از کشللورهایی 
که راه خصوصی سللازی را طی کرده یا در پایان راه هسللتند به خودی خود 
نمی تواند راه گشا باشد چرا که دیگر کشورها بسیاری از رفتار و اعمالی را 
به عنوان عوامل درآمدزایی مد نظر دارند که ما از نظر شرع اسام نسبت به 
انجام آن منع شده ایم، به عنوان مثال مسأله شرط بندی در ورزش حرفه ای 
و... به عنوان یک سللاز و کار کسب درآمد سودآور در رویدادهای ورزشی 
قلمداد می شللود که ما در ایران اسللامی از انجام چنیللن اعمالی معذوریم. 
نکتلله ای که در این الگو برداری ها باید رعایت کرد مسللأله بومی سللازی 
الگوها بر اسللاس محیط درونی سیسللتم با توجه به نقاط قوت و ضعف در 
کنار توجه ویژه به محیط بیرونی برای اسللتفاده از فرصتها و در نظر گرفتن 

تهدیدها است.                                                        ادامه دارد...

نویدکیا به بازی الشباب نمی رسد 

ادعای هوار محمد درست نیست

تبریک دلیلی به شیران  

تحلیل گفتمان موانع خصوصی سازی 
در ورزش از دیدگاه کارشناسان

دکتر رسول نظری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد نائین
Email:nazarirasool@yahoo.com

تبلیغاتی 20
ــی نظیر مدارس،  ــازی محیط های آموزش ــا واحد تخصصی تجهیز و زیباس تنه
ــای تبلیغاتی نظیر ــن هدای ــیک تری ــی و ... ارائه ش ــز توانبخش ــا، مراک مهده

 لوح چوبی، بشقاب، پرچم، خودکار و ...
تولید و فروش سازه های تبلیغاتی نوین و طراحی و اجرای غرفه بندی های 

نمایشگاهی و ...
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روی خط فرهنگ

»بهمن جاللی، همیشه استاد«
چهل روز از قاب های خالی اش 

می گذرد

اواخللر آذرماه  امسللال، من و 15نفر از عکاسللان 
منتخللب اصفهان به همراه عکاسللانی از سراسللر این 
مللرز و بوم، در مجمع عمومی انجمن عکاسللان ایران  
در فرهنگسللرای هنر مجموعه آسمان، گرد هم  آمده 
بودیللم که به قولللی بزرگترین رویداد عکاسللی ایران 
شللکل بگیرد و من بللرای اولین و آخریللن بار بهمن 
جالللی را آنجا  بللا فراخواندن دکتر اکبللر عالمی به 
جایگاه سللخنرانی دیللدم، آمده بود جایللزه یک عمر 
فعالیللت هنری اسللتاد احمللد عالی را بگیرد، اسللتاد 
زمین گیر شللده بود و بهمن جالی بلله عنوان بهترین 
شاگرد استاد این افتخار را داشت که تندیسی به نشان 
احترام به در  خانه اش برساند، دست هایش می لرزید 
و اشللکی گوشه چشللمش جاری، کوتاه سخن گفت: 
»افتخار دارم  اولین شاگرد استاد عالی بودم و ناراحت 
از اینکه نتوانسته ام شللاگرد خوبی برای ایشان باشم.« 
گذشت و در مراسللم شام، از فرصت استفاده کردم و 
به دیدار اسللتاد شتافتم، حال و حوصله نداشت اما به 
گرمی پذیرایم شللد و به حرف هایم گوش سللپرد. به 
عنوان یک شهرسللتانی از همه جا گفتم، از مشکات 
هنر، از مشللکات عکاسللی، از دغدغه های بچه های 
شهرسللتان و ... و او گوش مللی کرد، انگار حرف دل 
خودش هم بود و دسللت آخللر از عکس هایش گفتم 
و گفتیللم، اما او دیگر هیچ نگفت و من جمله آخر را، 
که چقدر از او آموخته ام... . و درست یک ماه بعد خبر 
فوتش، شللاید مریم زندی در همان جلسه می دانست 
که بهمن چند ماهی اسللت که از سللرطان رنج می برد 
و ایللن اواخر، خنده ها به درسللتی تصنعی بود؛ یاد آن 
شللب به خیر و یللاد روزی که اسللتاد  به عکس های 
انقابش اشاره می کرد و می گفت: »من، کاوه گلستان 
و مریم زندی به دل گارد شاه می زدیم، فکر می کردیم 
گلوله به عکاس نمی خورد، اگر هم می خورد، الاقل به 

دوربینمان نمی خورد.«
حللاال و در حالی کلله چهل روز از خاموشللیش 

می گذرد، باید بگویم او همیشه یک استاد بود.«

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 :
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آب و هوای امروز
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حداکثر
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حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
270800  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
287000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
268000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10051008دالر امریکا
13701376یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامي گفت 
در صورت کمبود فضللا براي برگزاري 
نمایشللگاه بین المللي کتللاب در محل 
مصاي بزرگ امام خمیني )ره(، بخشي از 
نمایشگاه سال آینده در چادر برپا خواهد 
شد .به گزارش ایرنا سید محمد حسیني در 
حاشیه مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره 
بین المللي شعر فجر در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت 
مصا براي برگزاري نمایشللگاه کتاب 
گفت: تمام دسللت اندرکاران برگزاري 
نمایشللگاه براي آماده سازي فضاي الزم 
قول همکاري داده اند اما با توجه به اینکه 
یکي از رواق هاي مصا در حال ساخت 
است، ممکن است به خاطر کمبود فضا 
بخشي از نمایشگاه در چادر برگزار شود.
به عقیده وي وسعت فضاي باز در مکان 
مصا قابل توجه است و مي توان با ایجاد 
چادرهاي مناسللب بخشي از نمایشگاه 
کتاب را در آن برگزار کرد. حسیني درباره 
افزایش اعتبللارات تخصیصي به حوزه 
شعر اظهار داشت: اعتبارات بیشتري به 

این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد و 
عاوه بر آن جلسات منظمي نیز با حضور 
پیشکسوتان این عرصه و جوانترها برگزار 
خواهللد شللد. وي آماده سللازي مکاني 
مناسللب براي حضور شاعران به منظور 
فراهم ساختن شرایط بروز ذوق شعري 
آنان را از برنامه هاي وزارت ارشاد معرفي 
کرد . وزیر ارشاد برگزاري جشنواره ها و 
همایشهاي مختلف را فرصتي در جهت 
ظهور اسللتعدادهاي جوان ارزیابي کرد 
و گفت: در ابتداي سللال آینده همایش 

شاعران ایران و جهان را نیز به همین منظور 
و براي آشنایي شللاعران ایراني با دیگر 
شاعران جهان برگزار خواهیم کرد. وي 
در پاسخ به سؤالي مبني بر احتمال تغییر 
مهدي مصطفوي رئیس سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسللامي اعام کرد: درحال 
حاضر بحثللي در این رابطه وجود ندارد 
و وي درحال برگزاري سیمنار رایزن هاي 
فرهنگي است. حسیني همچنین در پاسخ 
به سؤالی مبني بر پیشنهاد شاعر تاجیکي 
براي برگزاري جشللنواره شعر فجر در 

دیگر کشورهاي فارسي زبان و پذیرش 
آن توسط مسئوالن ارشاد اظهار داشت: 
مأموریتي به مؤسسه فرهنگي اکو داده ایم 
تا همان گونه که جشللنواره سعدي در 
هند برگزار شده است برنامه هایی نظیر 
جشللنواره شعر را در کشورهاي فارسي 
زبان همچون تاجیکسللتان، افغانستان و 

پاکستان برگزار کند.
وي در خصوص فاصله جشللنواره 
شللعر فجر با جشنواره هاي فیلم و تئاتر 
گفللت: اگر چه فاصله زیاد اسللت اما از 
همیللن االن هم اگر به صللورت جدي 
کارهللا را دنبال کنیم عقللب ماندگي ها 

جبران مي شود. 
چهارمین جشنواره شعر فجر در تاالر 
وحدت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامي، مسئول دفتر مقام معظم رهبري، 
معللاون فرهنگللي وزیر ارشللاد، دبیران 
جشنواره و جمعي از مسئوالن و شاعران 
و ادب دوستان در تاالر وحدت با معرفي 
شاعران برگزیده در سه رشته نو، سنتي و 

کودک و نوجوان به کار خود پایان داد.

حسیني:

 در صورت کمبود فضا بخشي از نمایشگاه کتاب در چادر 

برپا مي شود

اولین کنسرت بنیامین بهادری در ایران 
تور کنسرت های بنیامین بعد 
از جشنواره فجر آغاز می شود 

بنیامیللن بهادری بعد از جشللنواره فجر تور 
کنسللرت های زمسللتان و بهاری خللود را آغاز 

خواهد کرد.
روابط عمومی شللرکت ترانه شللرقی در این 
رابطه گفت: اولین اجللرای بنیامین در تاریخ 10 
اسفند ماه برای بخش جنبی جشنواره فجر خواهد 
بود و بعد از آن در تاریخ 16 اسفند ماه در کشور 
تاجیکستان و سللپس در تاریخ 23 اسفند ماه در 
لندن روی صحنه خواهد رفت و به اجرای کامل 
آلبوم جدید خود و گلچینی از آلبوم اسللبق خود 

خواهد پرداخت.
وی در ادامه گفت: به احتمال زیاد این هنرمند 
در هفته دوم فروردین ماه سال آتی نیز در جزیره 

کیش به اجرای برنامه خواهد پرداخت. 
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پریز برقکاریکاتور

سردار شهید سید ابوالقاسم احمدی

عکس روز

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO. ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کالم نور
امام هادی )ع(:

هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد، مصائب دنیا بر وی سبک آید گرچه 
تکه تکه شود.

تاریخ تولد: 1336، محل تولد: شیخ شبان، 
تاریخ شهادت: 1373/5/10، محل شهادت: 
شمالغرب )منطقه عمومی آلواتان(، مسئولیت: 
جانشللین گردان حضرت امیرالمؤمنین )ع( 

تیپ 44 قمر بنی هاشم)ع(.
دل نوشته های شهید

... بحمللداهلل اکنون کلله دارم وصیتنامه 
می نویسللم در صحت و سللامت به سللر 
می بللرم و خداونللد را شللاکرم کلله توفیق 

کتابت این را بلله من عنایت نمود. 
در ابتدا سللفارش می کنم به 
ترس از خدا و اقامه نماز در 

اول وقت.
به من الهام شده است که 
این مرخصی، استراحت آخر 
من اسللت به همین خاطر 
می خواهم بعد از من صبور 

و بردبار باشید...

ــاماندهی )دیوار چینی(  ــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد عملیات س ش
رودخانه گازرگاه آران و بیدگل را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات 
زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به 

حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.
ــصد و سی و سه هزار و  مبلغ پایه: حدود 5006۳۳760 )پانصد میلیون و شش

هفتصد و شصت ریال( براساس فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 1۳88.
حداقل رتبه پیمانکار: 5 آب

محل اجراء: استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل
مدت اجراء: 6 ماه

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها 
و مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.

ــر به مدت 5  ــت دوم این آگهی حداکث ــار نوب ــرایط از تاریخ انتش واجدین ش
ــنامه اطالعات  ــبت به اعالم آمادگی کتبی، تکمیل پرسش روز مهلت دارند نس
پیمانکاران و ارائه مدارک مثبته شرکت اقدام نمایند. پس از تعیین فهرست کوتاه 

مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
نشانی مناقصه گزار: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر، 

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان، دفتر قراردادها، 
کد پستی 7647۳-81646 صندوق پستی 0۳91

تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 115 و 116 فاکس: 6611073

آگهی مناقصه
)نوبت اول(

         شرکت آب منطقه ای اصفهان
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با اضافه شدن رقم فروش »به رنگ 
ارغوان« اثر »ابراهیم حاتمي کیا«، فروش 
این فیلم در چهار روز نخست نمایش، 

از مرز 100 میلیون تومان گذشت. 
به گزارش فارس، استقبال مردم از 
فیلم »به رنگ ارغوان« سللاخته ابراهیم 
حاتمي کیا در اولیللن جمعه اکران این 
فیلللم قابللل توجلله بللود و در برخي 
سللینماهاي تهران، این فیلم در سانس 

فوق العاده به نمایش درآمد.
 بلله گفته سللیدجمال سللاداتیان، 
ایللن فیلم پللس از فللروش 25 میلیون 
و هفتصللد هزار تومانللي در روز اول 
و فروش 37 میلیون و دویسللت هزار 
توماني در روز پنجشنبه، در روز جمعه 
نیللز 32 میلیون تومان فروخت تا جمع 
فروش این فیلم در سلله روز نخسللت 
نمایش به رقمي حللدود 94 میلیون و 
200 هزار تومان برسللد. بر این اساس 

و با احتسللاب فروش روز شللنبه،  رقم 
فروش این فیلم در 4 روز نخسللت از 
مرز 100 میلیون تومان گذشته است. 

فیلم سینمایي »به رنگ ارغوان« در 
حدود 90 سینماي تهران و شهرستان ها 
اکران شللده اسللت.این فیلم در گروه 
سینمایي آفریقا، 12 هفته قرارداد اکران 
دارد و بللر این اسللاس، پللس از پایان 
نمایش فیلم در ماه اسللفند، بر اسللاس 
قرارداد، فیلم در سال 89 نیز تا حداقل 
8 هفته روي پرده مي ماند و آن را باید 
اولین فیلم اکران سللال 89 محسللوب 

کرد. 

         حامد قصری
روز سلله شللنبه 4 اسللفند کانون 
عکاسان پذیرای استاد نام آور عکاسی، 
رضانور بختیار خواهد بود. در این جلسه 
عاوه بر گفتگو و نمایش مجموعه آثار 
عکاسللی ایشللان در زمینه های پرتره، 
معماری، تبلیغاتللی و صنعتی، فیلمی 
مسللتند درباره فعالیتهای عکاسی این 
استاد ساخته زاون قوکاسیان به نمایش 
درخواهد آمد. این جلسلله ساعت 17 
روز سه شنبه 4 اسفند در محل انجمن 
سینمای جوانان اصفهان واقع در پل آذر، 
مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان، 
سالن سینما برگزار خواهد شد. حضور 
در ایللن برنامه برای عموم آزاد اسللت. 
گفتنی اسللت رضانور بختیار متولد 25 
دی مللاه 1320 در اصفهان اسللت. وی 
دوران متوسللطه را در دبیرستان سعدی 

به پایان رساند و برای آموزش عکاسی 
عازم انگلسللتان شللد، درکالج چاپ و 
هنرهای گرافیللک لندن بلله یادگیری 
عکاسللی پرداخت و در سال 1345 به 
ایران بازگشت و به عکاسی حرفه ای در 
زمینه صنعتی، هنری و تبلیغاتی پرداخت. 
بختیار با نشللریات متعدد عکاسی نیز 
همکاری کرد و در دانشگاه های مختلف 
هنر به تدریس عکاسی پرداخت. حاصل 
فعالیت هللای هنری وی چندین کتاب 
تصویری با موضوعات معماری، هنر، 
صنعت اصفهان و مناظللر زاینده رود و 
کاشان است. بختیار ترجمه مقاله های 
مختلف هنر عکاسی را نیز بر عهده داشته 
و نمایشگاه های متعددی نیز در داخل و 
خارج از ایران برپا کرده است، همچنین 
عضو انجمن عکاسان حرفه ای ایران و 

انگلستان نیز است.

»به رنگ ارغوان« چهار روزه
100 میلیوني شد

استاد رضا نور بختیار پدر عکاسی نوین اصفهان
 میهمان این هفته کانون عكاسان 

انجمن سینمای جوان اصفهان
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