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 سخت است
تالوكار خوزستانى تيم ملى ووشو ايران مى گويد

 باتوجه به اين كه فدراسيون تشخيص داد  راى مسابقات 
جام جهانى اردوى آماده سازى برگزار نشود، در حال 

حاضر به صورت شخصى تمرين مى كنيم.

پانداهاى چين
 مهم تر از

 مردم خوزستان 

ادامه حضور 
جناب خان در 
خندوانه مشروط شد
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حراج فرزندان در خيابان هاى شهر!

َگرد و خاك نيمه جان تاريخ در قاب سينما

سكانس هاى پايانى دولت يازدهم  در خوزستان 

«كليد» توسعه خوزستان در دستان روحانى !

ترامپ و سياست 
خارجى ايران

 پرداخت 300 ميليارد تومان براى صادرات

Bamdadzagros.news@gmail.com

سال اول
 شماره بيست و پنجم
8 صفحه
قيمت: 500 تومان
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حاال دوباره خوزستان در واپسين ماه هاى عمر «دولت  تدبير و اميد»ميزبان روحانى شده است . 
آيا حضور او در اهواز، با خروج خبرهاى خوش رو ى تلكس خبرگزارى  ها همراه خواهد شد؟

تقدير از پاكبانان شهردارى خرمشهر
مراسم تقدير از پاكبانان شهردارى خرمشهر و برگزارى كارگاه آموزش شهروندى در مدرسه دخترانه راضيه 

نرگس برگزار شد.
و  آموزش  رئيس  عنبرى،  عبدالحافظ  خرمشهر،  شهردارى  سرپرست  ساعدى  عزيز  مراسم  اين  در 
پرورش شهرستان خرمشهر، دانش آموزان و تعدادى از پاكبانان شهردارى خرمشهر حضور داشتند. 
عزيز ساعدى در اين مراسم با تاكيد بر اينكه مدرسه محلى براى يادگيرى حقوق و مسؤوليت هاى 
شهروندى است، اظهار كرد: مدرسه از مهمترين مكان هايى است كه توسط آن و با ايجاد برنامه ريزى 

مدون، امكان آموزش مسائل مهم اجتماعى و فرهنگى براى دانش آموزان را فراهم مى كند.
 سرپرست شهردارى خرمشهر تاكيد كرد: تشويق شهروندان براى مشاركت در اداره امور شهر، از 
راه هاى بهبود كيفيت زندگى است و مهمترين ابزار براى مديريت شهرى موفق، بهره بيشتر از مشاركت 
مردم است.  اين مراسم با اجراى برنامه هاى متنوع برگزار شد و در پايان از پاكبانان شهردارى آئين 

تقدير به عمل آمد.

سرپرست شهردارى خرمشهر خبر داد:

خرمشهر ،آماده ميزبانى ميليون ها 
 زائر اربعين حسينى

ــهردارى  ــن الملل ش ــور بي ــى و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــمردن اهميت  ــهردارى خرمشهر با بر ش ــت ش خرمشهر:سرپرس
جايگاه اربعين حسينى(ع) ، به بيان فعاليت ها و اقدامات شهردارى 
خرمشهر در راستاى استقبال از زوار اربعين حسينى (ع) پرداخت 
و گفت  : بيش از 60 نيروى خدماتى شهردارى خرمشهر بصورت 
ــيرموقعيت شهرستان خرمشهر و بخشى  شبانه روز تنظيفات مس

ديگر از مسير در شلمچه را به عهده دارند

ــتان  ــازى زمين موقعيت شهرس ــان كرد: آماده س ــر نش  وى خاط
ــير  ــش از 400 پايه در طول مس ــماره گذارى بي ــهر ، ش خرمش
ــه آدرس ، نصب عالئم  ــى ب ــهولت دسترس ــلمچه جهت س ش
ــرويس هاى  ــير، خدمات س ــنايى مس ــن روش ــى ، تامي ترافيك
ــتى ، استقرار باكس هاى زباله ، خودروهاى آتش نشانى  بهداش
ــگيرى از حوادث احتمالى، اتوبوس جهت جا به  به منظور پيش
ــان ، خودروهاى حمل زباله و  ــى زوار، تانكرهاى آب رس جاي

ساير نيازمنديهاى خدماتى كه جهت پذيرايى بهتر از زائرين حرم 
ابا عبداهللا الحسين (ع)بوده كه انجام شده است 

ــت شهردارى خرمشهر در ادامه افزود:  با تمام تجهيزات   سرپرس
و امكانات آماده استقبال بيش از يك ميليون و پانصد هزار نفر از 
زائرين حرم امام حسين (ع) در مسير شلمچه هستيم و اميد داريم 
ــهر را  ــه زائرين پس از زيارت خود با خاطره اى خوش خرمش ك

ترك نمايند

ارزيابى آخرين وضعيت
 خدمات رسانى  به زائرين

 اربعين حسينى(ع)

خرمشهر:عزيز  شهردارى  الملل  بين  امور  و  عمومى  روابط  گزارش  به 
آخرين   و  شلمچه  مسير  از  خرمشهر  شهردارى  سرپرست  ساعدى 
از  پذيرايى  لزوم  بر  و  بازديد  زائرين  به  رسانى  خدمات  نحوه  وضعيت 

زوار تاكيد ويژه كرد.  
از  بيش   : بازديدگفت  اين  حاشيه  در  خرمشهر  شهردارى  سرپرست 

250 موكب خدمات رسان و ساير خدمات الزم از جمله 500 چشمه 
 12  ، ذهاب  و  اياب  جهت  اتوبوس   ، درمانگاه   ، بهداشتى  سرويس 
پاركينگ خودرو ، استقرار خودروهاى آتش نشانى ، نيروى خدماتى و 
تنظيفات ، تانكرهاى آب رسان و ... در حال ارائه خدمات به زائرين ابا 

عبداهللا الحسين(ع) مى باشند.  

خرمشهر در آستانه اربعين حسينى (ع) همه ساله ميزبان صدها هزار نفر از 
زائرين حرم سيد الشهدا امام حسين (ع) به مقصد كربالى معلى و عبور از 
مرز شلمچه مى باشد هرساله نيز زير ساخت هاى بهتر و بيشترى نسبت 
به سال هاى گذشته در مسير شلمچه و مرز بين المللى فراهم شده است و 

زائرين مى توانند به بهترين نحو از اين خدمات استفاده نمايند

در بازديد از پل خرمشهر تاكيد شد :
مقاوم سازى و تعريض پل خرمشهر با  سرعت بيشترى ادامه يابد

عزيز ساعدى سرپرست شهردارى خرمشهر به همراه مجرى ساخت  پل ،از پل آزادى (قديم) خرمشهر  بازديد نمود به گزارش روابط 
عمومى و امور بين الملل شهردارى خرمشهر:اين پروژه كه در راستاى اجراى پروژه مقاوم سازى و تعريض پل انجام مى شود از سوى 

شهردارى خرمشهر در حال پيگيرى است 
براساس اين بازديد  مقرر شد طى چند روز آتى نقشه هاى اجرايى تعريض پل توسط كارشناسان مربوطه آماده و بررسى شود. وضع 

موجود پل قديم حفظ و صرفاً مقاوم سازى انجام شود  و تعريض نيز از فضاى شمالى پل صورت خواهد گرفت. 
«پل قديم خرمشهر «كه به پل آزادى نيز معروف است در سال 1338 در جنوب شرق رودخانه كارون احداث شد. اين پل در ابتداى جنگ 
تحميلى يكى از مسيرهاى مهم براى رزمندگان به شمار مى آمد كه سرانجام در عملياتى با كارگذارى مواد منفجره توسط ارتش بعث عراق 
نيمى از آن تخريب شد. سال ها پس از دوران دفاع مقدس كار ترميم پل آغاز شد و اكنون اين پل در رديف ميراث ملى قرار دارد و از 
سوى ديگر با توجه به گذشت ساليان متمادى از عمليات بهسازى پل و همچنين محور ترافيكى در خرمشهر و ضرورت مقاوم سازى و 

تعريض پل اجراى اين  پروژه مقرر است توسط شهردارى خرمشهر پس از تامين اعتبار الزم عملياتى شود.

 آغاز عمليات اجرايى كفپوش گذارى
 پياده رو خيابان پرستار

ــير جنب  ــتار» از مس عمليات اجرايى كفپوش گذارى «خيابان پرس
اداره بهزيستى تا مجتمع فرهنگى خليج فارس توسط سازمان عمران 
شهرى شهردارى و از محل اعتبارات جارى شهردارى خرمشهر آغاز 

ــد. ش
  پياده روى  اين خيابان كه تا پيش از اين بعد از گذشت سال ها بصورت 
ــت به گزارش روابط  ــاعدى برخوردار نيس خاكى بوده ،از وضعيت مس
عمومى : هم اينك عمليات اجرايى كفپوش گذارى اين پياده رو- كه با 
توجه به اتصال خيابان به بلوار ساحلى و بلوار منتهى به مركز شهر كه يكى 

از نقاط پر تردد  شهر محسوب مى شود-آغاز شده است.

بخشى از تالش هاى شهردارى خرمشهر در راستاى آماده سازى فضاهاى شهرى براى ميزبانى زايران اربعين حسينى(ع)

خوزستان ،ميزبان
  رييس جمهورى ايران 

استاندار خوزستان گفت: دكتر حسن روحانى رئيس جمهورى كشورمان به منظور 
افتتاح چند طرح بزرگ و نيز كلنگ زنى چند طرح ديگر به استان خوزستان سفر 
مى كند. غالمرضا شريعتى اظهار كرد: رئيس جمهورى در سفرى يك روزه چند 

طرح نفتى و مهم استان خوزستان را افتتاح خواهد كرد.
وى افزود: افتتاح سه فاز در ميدان نفتى ياد آوران شمالى به ظرفيت استخراج 
200 هزار بشكه در روز ، مركز CDC راه آهن تهران- اهواز با حجم سرمايه 
گذارى سه هزار ميليارد ريال، كارخانه روغن كشى خليج فارس در بندر امام با 
حجم سرمايه گذارى 6 هزار ميليارد ريال ، طرح آبرسانى به دشت آزادگان و 
هويزه در قالب طرح غدير، پايانه مرزى شلمچه با حجم سرمايه گذارى 276 
ميليارد ريال و نيز افتتاح سه فاز پتروشيمى در مجتمع هاى پتروشيمى 'تخت 
جمشيد'، 'كارون' و 'فجر 2' از جمله طرح هائى است كه در اين سفر افتتاح خواهد 
شد. وى گفت: كلنگ زنى پااليشگاه جديد آبادان و چندين طرح مهم ديگر نيز 
به رئيس جمهورى پيشنهاد شده كه در صورت موافقت وى در اين سفر عمليات 

اجرائى آن آغاز خواهد شد.
وى در خصوص طرح پااليشگاه جديد آبادان گفت: اين طرح به تصويب شوراى 
عالى اقتصاد رسيده كه احداث كامل آن از زمان آغاز عمليات اجرائى تا پايان 
طرح به يك بازه زمانى پنج ساله نياز دارد كه با افتتاح آن بيش از 10 هزار نفر از 
بيكاران جذب اين پااليشگاه مى شوند و سپس پااليشگاه قبلى به موزه تبديل 
خواهد شد. وى گفت: براى اجراى اين طرح 1,7 ميليارد دالر فاينانس و 1,3 
ميليارد دالر اعتبار داخلى تصويب شده است و تا پايان امسال نيز 1,7 ميليارد دالر 

ديگر اعتبار داخلى براى آن تصويب خواهد شد.
استاندار خوزستان در خصوص مركز ديجيتالى CDC راه آهن نيز گفت: با افتتاح 
اين طرح تمامى مديريتهاى قطارهاى تهران جنوب از طريق استان خوزستان 

انجام خواهد شد و مشكالت پيشين با افتتاح اين طرح برطرف خواهد شد.
دكتر روحانى رئيس جمهورى كشورمان اولين سفر استانى خود را در تاريخ 25 
دى ماه 1392به استان خوزستان انجام داد و در جريان اين سفر ضمن ديدار 
با مردم چندين طرح را افتتاح يا كلنگ زنى كرد. استان خوزستان از قطبهاى 
اقتصادى بخصوص در زمينه نفت در جنوب غربى ايران واقع شده است كه بيش 

از 600 كيلومتر مرز آبى و خاكى با كشور عراق دارد.
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سكانس هاى پايانى دولت يازدهم  در خوزستان :
«كليد «توسعه خوزستان 

در دستان روحانى !
حسن روحانى در حالى اخرين سال دولت تدبير و اميد را سپرى 
مى كند كه  در نخستين سفر تبليغاتى اش ميهمان خوزستانى 
ها بود ، مرد كليد به دست  در حالى پاى به خوزستان نهاد كه 
مشكالت اين  استان  را كامال  مى دانست ،او از كارون گفت 
:»كارون يعنى شريان حيات استان خوزستان، يعنى رودخانه 
زيبايى ها. براى شوراى عالى آب، دولت يازدهم تصميم گرفت 
از سرشاخه هاى كارون، جز براى آب آشاميدنى هيچ اقدام ديگرى 
انجام نشود. اگر طرح و پروژه ديگرى جزء برنامه بوده است، آن 
پروژه ها متوقف خواهد شد. براى احياء كارون بايد براى پسماندها 
و فاضالب هايى كه متأسفانه به اين رود مى ريزد جلوگيرى شود. 
براى اين كار، طرحى كه براى تصفيه آب شهر اهواز است به 

سرعت پيگيرى خواهد شد.»
اين موضوع را در دولت بررسى مى كنيم و طرح تكميل اين پروژه 
را با دادن سرعت الزم در زمانى كوتاه كه اعالم خواهد شد به 

اتمام مى رسانيم.»
 او البته در اينستاگرام  اش  از هم نفسى خود با مردم  گرفتار 
در ريزگرد ها هم گفت « با شما هم نفس ام...  . دالوران جنوب، 
خوزستانى هاى خونگرم، مرزبانان غيور؛ باز هم نفس هايتان از 
ميهماِن شومِ گردوغبار به شماره افتاده است. اينكه شما هموطنان 
عزيزم، گاه به گاه در برخى استانها و اين روزها در خوزستان و 
اهواز دالور، به جاى هواى پاك، حتى خاك تنفس كرده ايد، دردى 

مشترك و اولويتى جدى است.» 
حاال دوباره خوزستان در واپسين ماه هاى عمر «دولت  تدبير و 
اميد»ميزبان روحانى شده است . آيا حضور او در اهواز، با خروج 
خبرهاى خوش رو ى تلكس خبرگزارى  ها همراه خواهد 
شد؟ايا نتيجه برجام ،فرجام مشكالت خوزستانى ها خواهد 
شد ؟ خوزستانى ها همواره صبور ،نجيب ،مهربان و همراه با 
دولت و نظام بوده اند اما انصافا دولت ها قدر شناس اين ارزش 
ها بودند ؟ خوزستانى ها ،خسته از شعار ،عمل مى خواهند ،هواى 
پاك مى خواهند ،اب سالم و امكانات شهرى مناسب ،انها دوست 
دارند دولت صدايشان را بشنود و كارون - مظهر حيات استان - 

بيش از اين رنجور  نشود . 
خوزستان  اماده ميزبانى از مردى است كه سرهنگ نيست ،حقوق 

دان است و البته به حقوق همه خوزستانى ها اشناست

مسئوليت هاى اجتماعى
  صنايع خوزستان گزارش داده شود

ــه و كارون در  ــاوى، حميدي ــردم اهواز، ب ــده م نماين
ــركت ها و  ــت: بايد از ش ــالمى گف ــوراى اس مجلس ش
ــتند در  ــهرها هس ــتاها يا ش صنايعى كه در كنار روس
ــترى  ــى آن ها كار بيش ــئوليت اجتماع ــاط با مس ارتب

ــود. ــات دقيقى ارايه ش ــود و گزارش ــته ش خواس
مديران  و  بازنشستگان  كارگرى،  تشكالت  همايش  در  سارى  على 
كار، تعاون و رفاه اجتماعى كه در اداره كل تامين اجتماعى خوزستان 
برگزار شد اظهار كرد: به روستاهاى خوزستان كه مى رويم همواره با 
مردمى مواجه هستيم كه در كنار صنايع وجود دارند و متاسفانه بيبشترين 
ظلم و جفا در حق آن ها صورت مى گيرد. وى افزود: به جاى آن كه 
مسئوليت هاى اجتماعى آن  در جاهاى مختلف و بدون هدف انجام شود 
كارها طبق برنامه اى منسجمى انجام شود. نماينده مردم اهواز، باوى، 
حميديه و كارون در مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: در خوزستان با 
وجود مسايل و مشكالت بسيارى از جمله فقر شديد ،احساس تبعيض 
بين قوميت هاى، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى اهتمام بسيارى به خرج 
داده است و از تركيبى منسجم استفاده كرده است.  وى افزود: از وزير 
كار، تعاون و رفاه اجتماعى انتظار داريم در حوزه  هاى رفاهى و كاهش 
فقر طرح پايلوتى را براى اشتغال زايى استان خوزستان اجرا كند و در حوزه 
آسيبهاى اجتماعى، اعتياد، حمايت از زنان سرپرست خانوار طرح هاى 

پايلوتى اجرا كنند.

تعريف پارك موزه نيروگاه برق تمبى 
مسجد سليمان نويد بخش توسعه 

ــوراى  ــليمان در مجلس ش ــجد س ــده مردم مس نماين
ــاره به جايگاه باالى مسجد سليمان در  ــالمى با اش اس
ــروژه هايى نظير  ــور گفت: تعريف پ ــاد نفتى كش اقتص
ــتان نويد  ــرق تمبى اين شهرس ــارك موزه نيروگاه ب پ

ــعه را دارد. بخش روزهاى خوب همراه با توس
عسكر ظاهرى عبده وند در بازديد از پروژه هاى عمرانى نفتى در مسجد 
سليمان اظهار كرد: اين شهرستان به صورت كامل يك منطقه نفتى بوده 
و مردم اين شهرستان انتظار دارند كه نفت به حيات اين شهر تداوم بخشد 
و موجبات اشتغال جوانان اين منطقه را فراهم سازد. وى همچنين به 
خدمات ارائه شده شركت نفت و گاز مسجدسليمان در اين منطقه اشاره 
كرد و افزود: در حال حاضر بسيارى از پروژه ها در اين شهرستان يا توسط 
نفت تعريف شده و اجرا مى شوند و يا اين كه منابع مالى آن از طريق نفت 
تامين مى شود كه اين اقدامات قابل تقدير است. نماينده مردم مسجد 
سليمان درمجلس شوراى اسالمى به اجراى پروژه موزه نفت نيز اشاره 
كرد و گفت : اين پروژه مى تواند نسل جديد را با آن چه در 107 سال 
پيش در اين شهرستان به واسطه صنعت نفت شكل گرفت آشنا كند. 
ظاهرى ادامه داد : با توجه به كمبود فضاهاى تفريحى در شهر اجراى 
پارك موزه تمبى كه يك مجموعه تفريحى ، سياحتى و فرهنگى است و 
كاربرى چند منظوره دارد نويد بخش روزهاى خوب براى عمران و توسعه 
اين منطقه است. همچنين در اين بازديد قباد ناصرى مديرعامل شركت 
بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان نيز توضيحات و جزييات مربوط به 
پروژه هاى ذكر شده را براى نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى و 
فرماندار شهرستان تشريح كرد. وى گفت: برآورد اجراى پروژه پارك موزه 
برق تمبى توسط پيمانكار مبلغى بالغ بر 40 ميليارد ريال بود كه با توجه 
به اصل اقتصاد مقاومتى ، اين پروژه با استفاده از توانمندى هاى نيروى 
انسانى و ماشين آالت اين شركت و همكارى خوب شركت ترابرى نفت 
در واگذارى ماشين آالت راه سازى مورد نياز با جديت درحال انجام است 
. نماينده مردم درمجلس شوراى اسالمى به همراه فرماندار و مديرعامل 
و اعضاى هيأت مديره شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان از 
روند اجرايى پروژه هاى عمرانى و عام المنفعه نفت در منطقه بازديد كرد 
.  ظاهرى همچنين از نزديك روند اجرايى پروژه هاى پارك موزه نيروگاه 
برق تمبى ، ساختمان موزه گنجينه نفت بى بيان و ادامه روند تخريب 
و نخاله بردارى به منظور احداث فضاى سبز را مشاهده و بررسى كرد . 

خبر  روسيه بازار مناسب براي محصوالت خوزستان 

ــوراى  ــس ش ــواز در مجل ــردم اه ــده م نماين
ــال حاضر  ــبختانه در ح ــالمى گفت: خوش اس
ــت و ويژه اى به  ــاهده مى كنيم، نگاه مثب مش
ــتان وجود دارد و اين  ــعه يافتگى خوزس توس
ــى در كل اركان نظام  ــعه يافتگ ــل به توس مي
ــه دولت به  ــن ميل در بدن ــود دارد اما اي وج
ــه به همين  ــدار كمرنگ ترى وجود دارد ك مق

ــود. ــتدعا دارم اين نگاه تقويت ش دليل اس
ــه اى كه به منظور 18  ــفى در جلس همايون يوس
ــه هاى كار،  ــكارى بين وزارتخان ــه هم تفاهم نام
ــتاندارى خوزستان  با بيان اين كه  ارتباطات و اس
ــد از بار  ــه تنهايى 50 درص ــتان ب ــتان خوزس اس
ــيده است، اظهار  ــتغال دولت را به دوش كش اش
كرد:  اگر امروز اشتغال تبديل به دغدغه در استان 
شده است، به دليل عدم توسعه يافتگى خوزستان 
ــت و اگر دولت در خوزستان سرمايه گذارى  اس
كند، اين مساله در بازتوليد ثروت ملى در كشور 

تاثير بااليى خواهد داشت.
ــروز متكى  ــتغال ام ــتر بار اش وى افزود:  بيش
ــم نامه امروز  ــت. بنابراين تفاه بر صنعت اس
ــتغال  ــانى در بخش اش در جهت خدمات رس
ــتان در بحث  ــت. مجمع نمايندگان خوزس اس
ــه  هرگون ــراى  ب را  الزم  ــى  آمادگ ــتغال،  اش
ــكل خوزستان در زمينه  همكارى دارند تا مش

ــود. ــتغال مرتفع ش اش
يوسفى با درخواست از وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى گفت:  با توجه به اين كه زيرساخت هاى 
ــتان وجود  ــرمايه گذارى در خوزس الزم براى س
ــراى  ب ــرمايه گذارى  س ــم  مى كن ــتدعا  اس دارد، 
ــتگى  ــوى صندوق بازنشس طرح هاى جديد از س
ــوان نمايندگان  ــود. ما به عن ــور نيز ايجاد ش كش
ــتيم كه مديران نيز  ــتان خواستار اين هس خوزس
ــند تا به واسطه آن  ــتان باش از افراد بومى خوزس

اشتغال نيز بومى تر شود.

ــالمى  ــوراى اس نماينده مردم اهواز در مجلس ش
ــت كه در  ــته ما اين اس ــان كرد: خواس خاطرنش
ــركت مخابرات خوزستان نيز  خصوص بدهى ش
توجه بيشترى از سوى وزارتخانه صورت بگيرد.

 همچنين در اين جلسه قلمبر دزفولى، مديرعامل 
ــل با اشاره به فعاليت هايى كه طى  شركت ايرانس
ــعه مخابرات در  ــوزه توس ــال اخير در ح 10 س
استان خوزستان انجام شده است، اظهار كرد:  در 
خوزستان 4 ميليون و 600 هزار مشترك داريم و 
ــترين  ــايت  G2 داريم كه بيش همچنين 1600 س

ميزان پوشش در خوزستان را به خود اختصاص 
داده اند.

ــل سه و چهار  وى افزود:  از زمانى كه مجوز نس
اينترنت را از دولت گرفتيم، بيش از 1000 سايت 
ــتان پياده كرديم و در حال  ــل 3 و 4 را در اس نس
ــتيم كه به  ــايت جديد هس اضافه كردن 1450 س
ــتان تهران نزديك  ــطه آن از اين حيث به اس واس

خواهيم شد.
قلمبر دزفولى تصريح كرد:  در اين مدت كوتاه 45 
شهر استان را تحت پوشش نسل سوم و 19 شهر 

ــل چهار برديم كه تمام  ــش نس را نيز تحت پوش
ــا ظرف مدت 24 ماه از زمان صدور مجوز،  اين ه

انجام شده است.
وى با اشاره به مجموع سرمايه گذارى اين شركت 
ــتان گفت: مقدار سرمايه گذارى  در استان خوزس
ــال به 1400 ميليارد تومان  ــده تا پايان س انجام ش
خواهد رسيد كه اين ميزان سرمايه گذارى بعد از 

استان تهران، به استان خوزستان رسيده است..
ــوژى جديدى كه  ــت:  تكنول ــر دزفولى گف قلمب
ظرف ماه هاى اخير راه اندازى كرده ايم، نوار خطى 
ــرا در دنيا اتفاق  ــال ياDLT  بوده كه اخي ديجيت
ــهر  ــت و اين تكنولوژى نيز در چهار ش افتاده اس

خوزستان راه اندازى شده است.
ــان كرد:  سرعت اينترنت نيز بعد از  وى خاطرنش
راه اندازى نسل چهارم به 100 برابر افزايش يافته 
است و جاى تشكر از وزير ارتباطات و مسووالن 
ــتان دارد كه با حمايت آن ها به اين  استان خوزس

موفقيت ها دست پيدا كرده ايم.
مدير عامل شركت ايرانسل گفت:  بر اساس آمار 
ــد افزايش ضريب  ــك جهانى، با هر 10 درص بان
ــد در  ــور، حدود 1,4 رش نفوذ پهناى باند در كش
ــود كه اين رقم،  ــد ناخالص ملى ايجاد مى ش تولي

رقمى باورنكردنى است.
ــراى توليد و توزيع  ــل ب وى تصريح كرد:  ايرانس
ــاخت ها را  محتوا، به صورت همزمان تمام زيرس
ــت و جزو  ــتم هاى خود ايجاد كرده اس در سيس
ــال 85 تاكنون  ــت كه از س اولين اپراتورهايى اس
ــم توزيع محتوا فعاليت  ــم در حوزه توليد و ه ه
ــتان با توجه به پتانسيل باال  ــت. خوزس كرده اس
ــتفاده  ــد با اس ــف، مى توان ــاى مختل در حوزه ه
ــتان و همچنين  ــان در اس ــركت هاى دانش بني ش
ــاى متخصص و اتصال اين دو با يكديگر،  نيروه
حركتى كامال حساب شده و سازماندهى شده در 

حوزه محتوا ايجاد كند

كارگروه  جلسه  در  واعظى  محمود   
كه  اين  بيان  با  نفتى   غير  صادرات 
به  را  اقتصادى  رونق  موضوع  دولت 
اظهار  كند،  مى  دنبال  جدى  صورت 
ركود  در  كه  مدت ها  از  پس  كرد:  
بوديم،  در حال حاضر از اين وضعيت 
شاخص هاى  تمام  و  شده ايم  خارج 

كشور نيز مثبت شده است. 
از  نمى توان  كه  اين  به  اشاره  با  وى 
ولى  كرد  صحبت  اقتصادى  رونق 
نسبت به صادرات بى تفاوت بود، ادامه 
است  اين  دولت  جدى  سياست  داد: 
خدمت  در  خصوصى  بخش  از  كه 
صادرات استفاده كند و ما نيز درصدد 

رفع موانع ملى آن هستيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت:  بخشى 
استاندار  كمك  با  و  استان  خود  در  را  موانع  از 
دولتى  مسووالن  عنوان  به  ما  و  كرد  حل  مى توان 
بايد بازارسازى كنيم. در گذشته تمام روابط خارجى 
كشور به دنبال فرستادن شركت هاى مختلف براى 
خريد بوده و كل نظام بانكى و گمركى كشور را بر 

واردات بنا گذاشته بودند.

سالى  اولين  گذشته  سال  كرد:  تصريح  واعظي 
بود كه اگر نفت را فاكتور مى گرفتيم، صادرات 
مثبت  ترازى  واردات  مقابل  در  غيرنفتى مان 
صادرات  تا  كنيم  تالش  بايد  بنابراين  داشت. 
پيدا  افزايش  مختلف  كشورهاى  در  غيرنفتى 

كند.
رييس كميسيون مشترك اقتصادى ايران و روسيه 
عنوان كرد:  در حال حاضر ما كميسيون مشترك 7 
كشور را بر عهده داريم ولى تاكيد من اين است 

كه روسيه بازار بسيارى خوبى براى 
خوزستان  در  كه  است  محصوالتى 

توليد مى شود.
وي بيان كرد: زمانى كه روابط تركيه 
و روسيه بهم خورد، بنده در ديدارى 
همچنين  و  خود  روس  همتاى  با 
صحبت هاى رياست جمهور با وي، 
قرار شد بازار روسيه كه متعلق به تركيه 
بود، در اختيار صادركنندگان ايراني قرار 

بگيرد.  
خوزستان  امروز  اگر  افزود:   واعظي 
بتواند بازار روس را از آن خود كند،  
ديگر متعلق به اين استان خواهد ماند 
و چنانچه اين استان كمى حرفه اى تر 
مدنظر  استانداردهاى  با  كاالهايي  و  كند  عمل  نيز 
روس ها صادر كند، اين بازار براى هميشه در خدمت 
خوزستان خواهد ماند و ما از اين راه مى توانيم عالوه 

بر ايجاد شغل، ارزش افزوده را نيز افزايش دهيم.  
بسيار  رابطه  به  توجه  با  كرد:   خاطرنشان  واعظى 
خوبى كه ميان وزارتخانه ما و استاندار خوزستان 
وجود دارد،  عقيده دارم كه با كمى همت وهمكارى 

مى توان راه صادرات را از خوزستان باز كرد.

رييس سازمان بهزيستى گفت: دولت هميشه نمى تواند متصدى تمام امور باشد و 
بايد از ظرفيت بخش خصوصى نيز استفاده كنيم، به همين جهت به دنبال تشويق 

و جذب بخش خصوصى در برنامه هاى بهزيستى هستيم.
انوشيروان محسنى بندپى در مراسم افتتاح مركز درمانى و توانبخشى بيماران 
روانى مزمن اظهار كرد: در سازمان بهزيستى سه راهبرد در دست اجرا وجود  
دارد؛  راهبرد نخست اين بود كه سازمان بهزيستى در سراسر كشور از برنامه 

عملياتى و استراتژيك مشخصى برخوردار باشد. 
وى افزود:  در اين برنامه از مقابله با شيوع آسيب هاى اجتماعى و پيشگيرى از 
معلوليت شروع كرديم؛ در اين راستا در حال حاضر پوشش غربالگرى معلوليت 
و تنبلى چشم 90 درصد است. همچنين با همكارى مجلس توانستيم غربالگرى 

ژنتيك قبل از ازدواج را نيز اجبارى كنيم تا 
بتوان از تولد ساليانه 25 تا 30 هزار معلول 

در كشور جلوگيرى كرد. 
رييس سازمان بهزيستى با بيان اين كه توجه 
ششم  برنامه  در  مددجويان  مستمرى  به 
برنامه  كرد:  در  عنوان  است،  شده  لحاظ 
مستمرى  كف  كه  كرديم  مصوب  ششم 
مددجويان حداقل 20 درصد ميزان قانون 

كار باشد. 
در  ديگر  برنامه هاى  از  داد:  ادامه  وى 
اجراى  اجتماعى،  آسيب هاى  خصوص 
طرح افزايش توانمندى در مدارس بوده كه 

در هر استان در 10 مدرسه اين طرح براى مصون سازى دانش آموزان در مقطع 
راهنمايى اجرا خواهد شد.  در همين راستا نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان 
به طور آزمايشى اجرا شده است تا بتوانيم از اين طريق علت يابى كرده و پس از 
آن به آسيب شناسى در خصوص مسايل مختلف دست پيدا كنيم. در اين نظام 
مراقبت، آموزش هاى مختلف در خصوص سبك زندگى نيز در نظر گرفته شده 
است. همچنين از مشاوران مختلف و در زمينه هاى متفاوت بهره مى بريم تا 
قانون مندى هاى اجتماعى و مهارت هاى زندگى در جامعه تقويت و به دنبال آن 

بنيان خانوادگى قوى شود. 
محسنى بندپى عنوان كرد:  نبايد به مرحله اى برسيم كه افراد هنگام  طالق به 
دنبال مشاور باشند بلكه بايد پيش از آن مشاوره هايى ارايه داد؛ هنگام طالق 

مشاوره ديگر تاثيرى نخواهد داشت و به همين دليل، پيشگيرى و توانمندسازى 
در دستور كار قرار داد. 

وى با بيان اين كه دومين راهبرد سازمان بهزيستى استانداردسازى خدمات است، 
گفت:  افزايش كيفيت و استانداردسازى خدمات از راهبردهاى اساسى ما در 

سازمان بهزيستى است تا خدمات ارايه شده اثربخشى بيشترى داشته باشند. 
رييس سازمان بهزيستى افزود:  دولت هميشه نمى تواند متصدى تمام امور باشد و 
بايد از ظرفيت بخش خصوصى نيز استفاده كنيم، به همين جهت به دنبال تشويق 

و جذب بخش خصوصى در برنامه هاى بهزيستى هستيم.
از  بهزيستى  در  كه  است  اين  نيز  سوم  راهبرد  كرد:   اظهار  بندپى  محسنى 
مركزمحورى به سمت خانواده محورى پيش برويم وبه اين منظور افزايش آگاهى 
و دانش و ظرفيت ارايه خدمت در خود 
خانواده را در نظر گرفته ايم. به عنوان مثال 
در حال حاضر بيمارى اوتيسم يك نگرانى 
در جامعه است و شيوع آن در كشور ما 
از  ديگر  عبارت  به  است،  درصدى  يك 
هر صد كودك در كشور، يك كودك به 
اوتيسم مبتال مى شود و به همين دليل بايد 
دانش و آگاهى برخورد با اين بيمارى را به 

داخل خانواده ها ببريم.
به   خدمات رسانى  نحوه  به  اشاره  با  وى 
روانى  گفت:  بيماران  نيز  روانى   بيماران 
مزمن نيازمند خدمات مستمر هستند و اگر 
مداخله بهنگام وجود نداشته باشد و بيماران پس از بهبودى رها شوند و مشاوره 
و فرآيند درمانى قطع شود، امكان برگشت بيمارى در بيماران روانى مزمن وجود 

دارد. 
رييس سازمان بهزيستى ادامه داد:  با همكارى مجلس، اليحه حمايت از حقوق 
افراد معلول را به مجلس ارايه داده ايم و اميدواريم با تصويب آن خدمات بهترى 

در جهت حمايت از معلوالن داشته باشيم. 
وى با تاكيد بر لزوم حمايت از محيط زيست نيز عنوان كرد:  در حال حاضر 
آلودگى محيط زيست 9 درصد توليدات ناخالص ما را تهديد مى كند. بايد تالش 
شود كه محيط زيست فاقد آلودگى باشد زيرا تاثير آن بر سالمت افراد بسيار 

زياد است. 

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و رييس كميسيون مشترك اقتصادى ايران و روسيه گفت: اگر خوزستان امروز بتواند بازار روسيه را از آن خود كند 
و با كار حرفه اى كاالهايي با استانداردهاى مدنظر روس ها صادر كند، اين بازار براى هميشه در خدمت استان خوزستان خواهد بود.  

ابراز اميدوارى وزير كار 
به بهبود وضعيت اشتغال در خوزستان

ــف عمرانى و  ــاره به پروژه هاى مختل ــاه اجتماعى با اش ــر تعاون، كار و رف وزي
ــن وزارتخانه هاى كار و  ــه بي ــراى 18 تفاهم نام ــتان و اج ــى در خوزس صنعت
ــدن اين طرح ها و  ــتاندارى، اظهار اميدوارى كرد كه با عملى ش ارتباطات و اس

ــتان 2 درصد بهبود مى يابد. ــتغال خوزس تفاهم نامه ها، اش

على ربيعى در حاشيه امضاى 18 تفاهم نامه همكارى بين وزارتخانه هاى ارتباطات و فناورى اطالعات و 
تعاون و كار و رفاه اجتماعى و استاندارى خوزستان اظهار كرد:  تمام سند توسعه اشتغالزايى تنظيم 
شده و ان شاهللا اين سند در جلسات آتى شوراى اشتغال استان هاى كشور كه براى تمام آن ها برش 

استانى تدوين شده است، با حضور رياست جمهور مطرح خواهد شد.
مسير  يك  كه  كرده  بينى  پيش  خوزستان  اشتغال  براى  مسير  دو  تعاون  وزارت  افزود:   وى 
شامل  را  خوزستان  عمده  صنايع  عمدتا  و  است  آلومينيوم  و  پتروشيمى  فوالد،  صنايع  توسعه 
 ICT و   IT حوزه  مسير  اين  در  كه  است  پايدار  كار  و  كسب  توسعه  دوم  مسير  مى شود. 
از  گردشگرى  و  نقل  و  حمل  باغدارى،  دامدارى،  پوشاك،  است.  ما  مدنظر  گزينه  اصلى ترين 

ديگر حوزه هايى است كه در مسير دوم پيش بينى شده است.
حوزه  بينى شده  پيش  حوزه  اصلى ترين  خوزستان  اشتغال  توسعه  سند  در  اين كه  بيان  با  ربيعى 
تفاهم نامه هايى  استانى  و  ملى  خصوصى  شركت هاى  اساس  اين  بر  كرد:   عنوان  است،   ICT
را اجرا خواهند كرد كه حدود 2000 ميليارد تومان سرمايه گذارى در اجراى اين تفاهم نامه ها 

پيش بينى شده است.
وى افزود: وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات تاكنون بيش از 700 ميليارد تومان در زمينه 
تفاهم نامه هاى  و  كرده  هزينه  خوزستان  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى  حوزه  زيرساخت هاى 
كه امروز امضا شد، به عبارتى اليه بعدى است كه روى اين زيرساخت هاى انجام شده، قرار 

مى گيرد و به نوعى نتايج اين زيرساخت ها است.
ICT خوزستان با اجراى اين تفاهم نامه ها سه ضلع دولت، دانشگاه و  ربيعى گفت:  در حوزه 
بخش خصوصى فعاليت خواهند كرد و برنامه ها در اين زمينه، بنا بر توانمندسازى است. افراد 
فارغ التحصيل از نظر آموزشى توانمند مى شوند و شركت هايى كه از تهران وارد استان شدند 
توليد  به  منجر  تفاهم نامه ها  اين  مى خورند.  گره  يكديگر  با  منطقه اى  شركت هاى  همچنين  و 
كشورهاى  تمام  به  خوزستان  از  عربى  زبان  به  محتوا  توليد  همچنين  و  خوزستان  در  محتوا 

عربى مى شود و از اين طريق شركت هاى ما به شركت هاى بين المللى اتصال مى يابند.
وى در خصوص مسير بعدى پيش بينى شده دولت براى اشتغال خوزستان گفت:  بنابر برنامه هاى 
دولت احياى 550 هزار هكتار اراضى كشاورزى در خوزستان اجرا  مى شود تا پايان سال اين طرح 
به طور كلى در خوزستان به بهره بردارى مى رسد و اكنون بخشى از پروژه در سطح 312 هزار هكتار 
باقى مانده است و به ازاى هر هكتار يك تا دو نفر اشتغال زايى خواهد شد. بخشى از اين پروژه 

باعث تثبيت شغل هاى موجود و بخش ديگر آن منجر به اشتغالزايى جديد خواهد شد.
ربيعى با اشاره به پروژه پااليشگاه آبادان عنوان كرد:  اكنون پروژه پااليشگاه آبادان را داريم كه 
ديگر  دالر  ميليارد  به 1,7  و  شده  بينى  پيش  آن  گذارى  سرمايه  براى  دالر  ميليارد  تاكنون 1,3 
هر  ازاى  به  و  كند  ايجاد  مستقيم  شغل  هزار   10 حدود  آينده  سال  پنج  در  تا  دارد  احتياج  هم 
يك اشتغالزايى در اين پروژه براى سه تا چهار نفر در بخش خدمات خرده فروشى و ... به طور 

غيرمستقيم اشتغالزايى ايجاد خواهد شد.
وى اليروبى اروند را آرزوى ديرينه مردم خوزستان عنوان و اظهار كرد:  اليروبى اروند هم اكنون در 
حال انجام است و كار بزرگى است كه ان شاهللا با حضور رياست جمهور در هفته آتى در خوزستان 
رونمايى خواهد شد. با اين اليروبى مشاغل بسيار خوبى چه در بخش صيد و صيادى و چه در 

بخش حمل و نقل ايجاد مى شود.
ربيعى به سرمايه گذارى هاى نفتى در غرب كارون اشاره و خاطرنشان كرد:  8 تا 10 ميليارد دالر 
در سرمايه گذارى در ميادين نفت مشترك و غرب كارون ظرف 5 سال آينده و البته با حفظ و 
رعايت الزامات زيست محيطى انجام خواهد شد كه اين سرمايه گذارى ها اشتغالزايى مناسبى با خود 

به همراه خواهند داشت.
وى بيان كرد: اكنون ما پروژه فوالد كاوه خرمشهر با ظرفيت 600 هزار تنى و همچنين كارخانه 
فوالد در شهرك صنعتى شماره 5 اهواز را در حال اجرا داريم. همچنين كارخانه آلومينيوم مسجدسليمان 
و فاز اول پااليشگاه فوالد دزفول با ظرفيت 600 هزار تن و فاز اول فوالد شادگان در استان خوزستان 

اشتغالزايى خواهند داشت.
ربيعي گفت: پتروشيمى مسجدسليمان نيز در مسجدسليمان راه اندازى مى شود و با اين پروژه براى 700 
نفر اشتغالزايى  خواهد شد. بنابراين مى خواهيم به مردم خوزستان بگوييم كه دولت يازدهم با عقالنيت و 
سختكوشى، مردم اين استان را ديده است و اين استان را در اولويت قرار داده و با چشم اندازهايى كه مطرح 

شد، ان شاهللا اشتغال خوزستان 2 درصد بهبود خواهد يافت.
 وى با اشاره به 18 تفاهم نامه اى كه امروز امضا شد، گفت:  اين تفاهم نامه ها براى 3500 نفر در دو سال 
آينده اشتغالزايى خواهند داشت اما موضوع مهم در رابطه با اين تفاهم نامه ها، اتصال ما به بازار جهانى و 
توليد محتوا به زبان عربى از خوزستان براى كل كشورهاى عربى است و البته اين موضوع جدا از توليدات 

محتواى فرهنگى كه براى دفاع از فرهنگ كشور انجام مى شود.

هشتمين نمايشگاه صنعت نفت خوزستان
 به كار خود پايان داد

ــگاه بين  ــالن اجتماعات نمايش ــه در س ــگاه ك ــه اين نمايش ــن اختتامي در آيي
ــتاندار خوزستان، عدل هاشمى پور  ــتان در اهواز برگزار شد، اس المللى خوزس
ــريف حسينى مديركل  ــوراى اسالمى، سيدش ــيون انرژى مجلس ش عضو كميس
ــركت  ــركت ملى نفت ايران و ش ــى وزارت نفت و جمعى از مديران ش حسابرس
ــازنده قطعات و تجهيزات  ــركت هاى س ــئوالن و نمايندگان ش هاى تابع و مس

ــتند. صنعت نفت حضور داش
در اين آيين استاندار خوزستان با تقدير از برگزاركنندگان نمايشگاه و حمايت شركت ملى مناطق نفت خيز 
جنوب از سازندگان داخلى گفت: نام خوزستان و نفت با هم عجين شده است و اين مى تواند هم 

فرصت و هم چالشى براى استان باشد.
غالمرضا شريعتى حمايت از سازندگان داخلى را همسو با اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
برشمرد و افزود: با حمايت از سازندگان و توليدكنندگان داخلى مى توان بخش خصوصى قوى براى 

پشتيبانى از صنعت نفت كشور ايجاد كرد.
كرد:  تصريح  و  قدردانى  اجتماعى  هاى  مسئوليت  حوزه  در  نفت  وزارت  اقدامات  افزايش  از  وى 
نفت  صنعت  توسعه  و  حركت  چون  باشيم  نفت  صنعت  روزافزون  هاى  موفقيت  شاهد  اميدواريم 

موجب حركت و توسعه استان خوزستان مى شود.
مديرعامل شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب نيز با بيان ويژگى هاى هشتمين نمايشگاه تخصصى 
ساخت تجهيزات صنعت نفت خوزستان گفت: اين دوره از نمايشگاه بسيار پربار بود و 250 شركت 
و سازنده داخلى در آن حضور داشتند و توانمندى ها و دستاوردهاى خود را در حوزه ساخت داخل 

به نمايش گذاشتند.
بيژن عالى پور افزود: با حمايت هاى اين شركت هم اكنون هشت هزار قلم كاال و تجهيزات صنعت 
نفت بومى سازى شده است و 6 هزار قلم ديگر نيز در دست ساخت است كه اميدواريم در آينده 

نزديك تمام اقالم مورد نياز در داخل كشور ساخته شود.
سيد شريف حسينى مديركل حسابرسى و امور مجامع وزارت نفت نيز با ابراز خرسندى از برپايى 
چنين نمايشگاهى در خوزستان گفت: برپايى اين نمايشگاه و حضور سازندگان توانمند نشان دهنده 

يك حركت رو به پيشرفت در كشور است.
وى با اشاره به رويكرد وزارت نفت و دولت براى توسعه استان خوزستان بيان كرد: وزارت نفت به 
كارگيرى نيروهاى بومى از طريق آموزش هاى فنى و حرفه اى و تقويت پيمانكاران و توليدكنندگان 

بومى را در دستور كار خود قرار داده است.
در اين آيين عدل هاشمى پور نماينده مردم كهگيلويه و عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى 
اسالمى نيز اظهار كرد: رشد و پيشرفت دستاوردهاى صنعت نفت و سازندگان در اين نمايشگاه 
باشكوه، قابل مشاهده است و الزم است وزارت نفت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتى از سازندگان 

داخلى حمايت نمايد.
وى تاكيد كرد: در اين زمينه اقدامات چشمگيرى در مناطق نفت خيز جنوب صورت گرفته كه 

جاى تقدير و تشكر دارد.
روند  از  گزارشى  آئين  اين  در  نيز  خوزستان  بين المللى  نمايشگاه  شركت  مديرعامل  جليلى  رحيم 

برپايى اين نمايشگاه ارائه و از همه دست اندركاران آن تقدير و تشكر كرد.
در پايان مراسم از برخى شركت هاى حاضر در نمايشگاه به عنوان غرفه هاى برتر با اهداى تنديس 

يادبود، تقدير به عمل آمد.
هشتمين نمايشگاه تخصصى ساخت تجهيزات صنعت نفت خوزستان با حضور 250 شركت سازنده 
و دانش بنيان داخلى روز دوشنبه 17 آبان در محل دائمى نمايشگاه بين المللى استان خوزستان در 

اهواز آغاز به كار كرد و عصر روز پنجشنبه 20 آبان به كار خود پايان داد.

بهزيستى به دنبال تشويق و جذب بخش خصوصى است

مديران خوزستان بومى باشند، اشتغال هم بومى مى شود
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ترامپ پيرترين رئيس جمهور آمريكاست
تارنماى روزنامه فرانسوى لوفيگارو اعالم كرد: دونالد ترامپ جمهوريخواه با 
70 سال سن در زمان تحليف، پيرترين رئيس جمهورى آمريكا خواهد بود. 
اين روزنامه فرانسوى، ترامپ متولد 14 ژوئن 1946 است و رقيب او هيالرى 
كلينتون دموكرات با يك سال اختالف 69 سال دارد.در اين رده بندى، پس از 
ترامپ 70 ساله، «رونالد ريگان» با 69 سال و 349 روز در زمان آئين تحليف، 
قرار گرفته است.ترامپ همچنين ركورد پيرترين رئيس جمهورى آمريكا به 
هنگام ترك كاخ سفيد را نيز از آن خود مى كند.«جان اف كندى» زاده 29 مه 
1917 كه در سال 22 نوامبر 1963كشته شد، سى و پنجمين و جوان ترين 
رئيس جمهورى اياالت متحده آمريكا بود.كندى هنگام آغاز رياست جمهورى 

43 سال داشت و پيش از او اين عنوان از آن «تئودور روزولت» بود.

 بابك زنجانى ممنوع المالقات شد
مهر منتشر كرد: رسول كوهپايه زاده در بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات و 
خبرگزارى ها، مبنى بر آخرين وضعيت پرونده متهم نفتى، گفت: بعد از عمل 
جراحى، وضعيت جسمانى موكل خوب است اما بيش از 34 ماه يعنى حدود 
وضعيت روحى خوبى ندارد.  سه سال از بازداشت موكلم مى گذرد و قطعاً 
وى از ممنوع المالقات شدن زنجانى خبر داد و گفت: دو ماه است كه اجازه 
ديدن موكلم را ندارم و ممنوع المالقات شده است. كوهپايه زاده در پاسخ به 
اين سئوال كه علت ممنوع المالقات شدن متهم نفتى چيست، ادامه داد: بارها 
به دادستانى مراجعه كرده و علت را جويا شدم كه متاسفانه پاسخى نداده اند. 
وكيل بابك زنجانى افزود: اين ممنوع المالقاتى در حالى است كه متهم حقوقى 
دارد و بايد به اين حقوق احترام گذاشت و هر وكيلى حق ديدن موكل را دارد. 
در حالى اين ارتباط قطع شده است كه در جهت تسريع استرداد حقوق موكل 

با مشكالتى مواجه هستيم. 

 تاثير پيروزى ترامپ بر قيمت سكه در ايران!
جام جم نوشت: رييس اتحاديه صنف طالفروشان نااطمنيانى سرمايه گذاران 
نسبت به تحوالت اخير آمريكا را بر روى افزايش قيمت جهانى طال تاثير گذار 
دانست. محمد كشتى آراى فزود : انتخاب ترامپ به رياست جمهورى آمريكا 
باعث افزايش 50 دالرى قيمت جهانى طال و سقوط ارزش سهام آمريكا و ساير 
بازارهاى سرمايه جهانى و همچنين قيمت نفت شد . وى افزود :طال تنها كاالى 
امن دنيا براى سرمايه گذارى است و قيمت اين كاالى گرانبها امروز نسبت به 
شب گذشته با 36 دالر افزا يش قيمت مواجه شده است كه اين شوك قيمت 
باعث شد قيمت سكه 30 هزار تومان افزايش يابد . همچنين هر گرم طال 18 
عيار با 3 هزار و 500 تومان افزايش قيمت به115 هزار و 500 تومان ، نيم 
سكه با 11 هزار تومان افزايش به 572 هزار تومان و ربع سكه با 6 هزار تو مان 
افزايش قيمت به 302 هزار تومان و سكه هاى يك گرمى هم با 3 هزار تومان 

افزايش قيمت به 190 هزار تومان رسيد . 

 واگذارى غار عليصدر به بخش خصوصى
 فقط با سالى 700 هزار تومان

فارس نوشت: فياض شجاعى دادستان ديوان محاسبات گفت: غار عليصدر 
همدان از آثار ملى ثبت شده و منحصر به فرد در كشور و حتى در دنياست 
كه اخيرا متوجه شديم طبق تصميمات مسئوالن اين استان به طور غيرقانونى 
به شركتى سياحتى با نام عليصدر واگذار شده است. وى افزود: اين شركت، 
خصوصى است و حتى شمارى از مديران دولتى نيز در آن مسئوليت دارند. 
شجاعى ادامه داد: البته بهره بردارى از اين غار قابل اجاره دادن است و در قالب 

مقررات مى توان آن را اجاره داد اما در بررسى ها مشخص شد حتى اجاره 
بهاى ساالنه آن را فقط 700 هزار تومان تعيين كرده بودند درحاليكه درآمد اين 
شركت خصوصى از محل فروش بليت ديدن اين غار ساالنه 19 ميليارد تومان 
است. دادستان ديوان محاسبات تاكيد كرد: بررسى اين تخلف نيز در دستور 
كار قرار دارد اما آنچه مهم است با ورود ديوان محاسبات از واگذارى اين غار 

و 214 هكتار از زمين هاى اطراف آن پيشگيرى شد. 

نظر هاشمى درباره ترامپ
روزنامه آرمان منتشر كرد: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگويى 
اظهار داشت: ترامپ چهره اى خطرناك است و به عبارتى مى توان او را خطرناك 
قلدرى دانست كه به اصول پايبند نيست و قواعد و مقررات را به راحتى به زير 
پا مى گذارد. ترامپ خطر بزرگى محسوب مى شود؛ چرا كه تندروى هاى او طى 

سال هاى گذشته جز اين موضوع را به اثبات نمى رساند. 
 

رئيس محيط زيست پاكدشت بازداشت شد
فارس نوشت: شايعاتى كه در روزهاى اخير در مورد بازداشت رئيس محيط 
زيست پاكدشت شنيده مى شد توسط مديركل حراست محيط زيست تأييد 
شد. در حال حاضر پرونده (ع.ع) توسط مراجع قضايى در دست بررسى است 
و متهم در بازداشت موقت بسر مى برد و تحقيقات از او ادامه دارد. فساد ادارى، 
فساد مالى و ارتشا جرائمى است كه مديران و معاونان استانى محيط زيست تا 

كنون با اتهام ارتكاب به اين جرائم دستگير شده اند.
 

اظهار نظر جديد عارف درباره نجومى بگيران
ميزان نوشت: رئيس فراكسيون اميد گفت: قوه قضائيه مشخص خواهد كرد، كه 
دريافت حقوقهاى نجومى قانونى يا غير قاتونى بوده است.محمد رضا عارف در 
خصوص قانونى يا غيرقانونى بودن حقوق هاى نجومى گفت: حكم و نظر قوه 
قضائيه در مورد مباحث اخير پيرامون حقوق هاى نجومى ثابت مى كند كه اين 
پرداخت ها قانونى و يا خارج از دايره قانون بوده است.رئيس فراكسيون اميد 
با بيان اينكه دستگاه قضا در حال پيگيرى اين موضوع است، اظهار كرد: قانون 
بايد در اين مورد نظر بدهد.بر اساس گزارش ميزان، عارف پيش تر، پرداخت 

حقوق هاى نجومى را ناشى از ضعف در قانونگذارى دانسته بود.

با لغو تحريم ها، «سگ موادياب» وارد كرديم!
باشگاه خبرنگاران نوشت: قشقاوى معاون كنسولى، امور مجلس و ايرانيان 
نفر  حدود 3300  كشور  از  خارج  ايرانى  ميليون  گفت،از 6  خارجه  وزارت 
زندانى داريم كه تالش هاى زيادى براى آزادى و تكميل قرارداد انتقالشان به 
كشور انجام داديم.سومالى با ما قطع رابطه كرده و چون دو طرف در كشورهاى 
يكديگر ديپلماتى ندارند، نتوانستيم كار زيادى براى ملوانان زندانى در سومالى 
انجام دهيم.تحريم سگ موادياب لغو شده و از چند كشور از جمله فرانسه و 

استراليا سگ وارد كرديم

وعده وزير جديد ورزش براى المپيك آينده
مسعود سلطانى فر وزير ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران درباره مهمترين 
برنامه هايش گفت: يك بار درباره اين موضوع صحبت كردم و 14 محور عنوان 
شد. از پرداختن به ورزش بانوان گرفته تا مبارزه با فساد، ساماندهى ساختار 
وزارتخانه، ساماندهى امور اقتصاد ورزش و نظارت بر امور. سلطانى فر افزود: ما 
چند 10 هزار مربى و چند 10 هزار ورزشكار و داور داريم، اگر شرايط خوب 

باشد، احتمال حضور آنها در ميادين بين المللى وجود دارد كه عناوين خوبى 
بگيريم. ما يك مدال در المپيك داشته ايم و اين ظرفيت وجود دارد در المپيك 

بعدى سه مدال بگيريم.

شباهت هاي ترامپ و احمدى نژاد
خبرآنالين نوشت:وزير دولت اصالحات درباره شباهت هاي ترامپ و احمدى نژاد 
گفت: ترامپ آشنايى با حكومتدارى ندارد، احمدى نژاد هم نداشت و تنها سابقه 
استانداري داشت. هر دو در جريان خود مقبوليت ندارند و نداشتند. چون مواضع 
ترامپ حكومتى نيست و شعارهاى پوپوليستى مى دهد و بر اساس آنها توده مردم 
به آنها گرايش پيدا كردند و آنجا هم سفيد ها به دليل شعارهاى نژاد پرستانه به 
ترامپ راى دادند.على صوفى افزود:  از نظر شخصيتى اين دو نفر بسيار به هم شبيه 
هستند اما آقاى ترامپ نمى تواند در آمريكا خيلى تاثيرگذار باشد اما آقاى احمدى نژاد 
توانست اين كار را بكند چون آنجا سيستم هست و اينجا سيستم نيست. وي 
در ادامه گفت: ترامپ صراحتش بر اساس صداقت نيست.صراحتى كه بر اساس 
صداقت نباشد مانند بگم بگم هايى است كه شروع شد و هيچ وقت گفته نشد. ليستى 
كه هميشه در جيبش بود و هيچ وقت درنياورد و فساد سازمان يافته را دامن زد. آن 
كفش پاره و كاپشن تبديل به سفرهاى آنچنانى در آمريكا و لباس هاى گران شد.اگر 

مى خواهى صراحت داشته باشى بايد صداقت داشته باشى.

هيچ كس نمى تواند مثل ما پرايد بسازد
ايرنا نوشت:  مديرعامل سايپا در اظهارنظري شگفت انگيز با بيان اينكه هيچ 
خودرويى توان رقابت با خودروى پرايد را از نظر قيمت و كيفيت ندارد، 
گفت: اگر كشورى خودرويى با قيمت و كيفيت پرايد توليد كند، ما از اين 
محصول براى عرضه به بازار داخل استقبال مى كنيم!مهدى جمالى گفت: 
بنگاه  هر  داد:  ادامه  دارد!جمالى  كشور  در  را  تقاضا  باالترين  اكنون  پرايد 
اقتصادى وظايف اجتماعى دارد و آن كسب رضايت مشتريان است. سايپا 
نيز با عرضه اين محصول و اين قيمت به دنبال كسب رضايت مشتريان 
است زيرا اين خودرو از نظر كيفى نيز با محصوالت مشابه خود مى تواند 
تقاضا  كه  زمانى  تا  حال  اين  با  اظهارداشت:  كند.جمالى  رقابت  بازار  در 
ادامه  پرايد  توليد  به  كيفيت  ارتقاى  با  سايپا  باشد،  داشته  وجود  پرايد  در 
خواهد داد و همانطور كه تاكنون پرايد 52 استاندارد اجبارى را گذرانده 
است، امسال با افزايش استانداردهاى اجبارى خودرو به 55 مورد، پرايد هر 55 

استاندارد اجبارى مورد نياز را تامين خواهد كرد.

پرونده يك دكل نفتى ديگر
ايسنا منتشر كرد: يك عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس گفت:  پرونده 
دكل نفتى ديگرى در حال حاضر در كميسيون اصل نود مجلس مفتوح است. 
حجت االسالم عبدالحميد خدرى اظهار كرد: چند سالى است كه اين دكل با 
قيمت بسيار باال خريدارى شده و تا به حال هم هزينه نگرانى آن داده شده است 
و ظاهرا به ايران اخطار داده شده كه احتمال غرق شدن آن وجود دارد. بنابراين 
كارشناسان بررسى كرده و بر اساس قيمتى كه محاسبه كرده اند اگر بخواهند آن 

را بفروشند مقرون به صرفه تر از هزينه نگهدارى است.

داعش مسلمان تر از ماست!
ايسنا نوشت: يك عالم دينى گفت: اگر نشانه هاى ظاهرى مالك باشد داعشى ها 
در بسيارى از امور دينى از ما ديندارتر هم هستند. اينكه يك داعشى خود را 
براى اهدافى كه خيال مى كند مقدس است منفجر مى كند، نشان مى دهد كه 
نشانه هاى ظاهرى ديندارى به حدى در آنها قوى است كه حتى حاضرند جان 

خود و ديگران را هم به خطر بيندازند.آيت اله حسينى قائم مقامى با طرح 
اين پرسش كه اگر نشانه هاى ظاهرى، معيار ديندارى باشد ما مسلمان تريم 
يا داعش، گفت: بدون ترديد داعش مسلمان تر از ماست، اما ما چه معيارى 
داريم كه در مواجهه با آنان حجت بر داعش تمام مى شود؟ مسئله اى كه 
در معيارها اهميت فوق العاده اى دارد، نشانه هايى است كه وقتى ديندارى با 
سنگ محك آنها سنجيده مى شود تازه متوجه دورى و فاصله مدعيان ديندارى 

از دين حقيقى مى شويم.

عين جوجه هاى گرسنه، چشم به يارانه داريم
و  بكنيم  اساسى  اقدام  يك  بايد  نوشت:  طنزى  مطلب  در  اعتماد  روزنامه 
شما  از  و  نوشته ام  دراين باره  هم  قبال  بشتابيم.  مطبوعات  يارى  به  حقيقتا 
كه  كنيد  كارى  و  بنويسيد  مى رسد  دست تان  هركجا  كه  كرده ام  خواهش 
اين نمايشگاه به يك اتفاق مبارك بدل شود و با حمايت قاطعانه مردمى، 
اتفاقى  آن  كند.  پيدا  نجات  ورشكستگى  از  دموكراسى  چهارم  ركن  اين 
كه در سينما افتاد اينجا هم بايد بيفتد. درست است كه در اينجا فرهادى 
آلبالو  كيلو  پنجاه  كه  نيست  باز  دست شان  داليلى  به  مطبوعات  و  نداريم 
چرخ  اما  هستيم  سينمايى  جذابيت هاى  فاقد  ما  كه  است  درست  بسازند. 
اقتصادى مان كه بچرخد اوضاع مان هم سامان مى يابد. االن الغر و نحيف و 
شكننده ايم براى اينكه با فرمول   بخور و نمير   خودمان را سرپا نگه مى داريم. 
عين جوجه هاى گرسنه، چشم به يارانه داريم كه در خون و پى مان تزريق 
شود. براى اينكه آتش مان به پت پت نيفتد چاره اى نداريم جز اينكه اين 
به  نياز  مطبوعات  اما  بچسبيم؛  آگهى  و  يارانه  به  و  كنيم  كاله  آن  و  كاله 
يك عزم ملى دارند. ما نياز به يك حركت مردمى داريم كه جمع شوند 
و  روزنامه  خريدن  عادت  بايد  شوند.  ميدان  وارد  و  بزنند  باال  آستين  و 
روزنامه خواندن دوباره برگردد و مردم مثل سابق به ضميمه نان و شير و 
پنير صبحگاهى روزنامه هم بخرند. امروز غالبا سر در موبايل داريم و از 
رسانه هاى كاغذى گريزانيم. قديم، در هر خانه اى كلى روزنامه باطله بود. 
حتى اگر كتابخوان نبودند روزنامه مى خواندند؛ اما حاال شب عيد روزنامه 
ندارند كه با آن شيشه پاك كنند. در بيشتر خانه هاى امروزى روزنامه نيست 
كه روى آب ريخته بريزند. روزنامه ندارند شب ها جدول حل كنند... همين امر 

خود نشان مى دهد كه چقدر از روزنامه فاصله گرفته ايم.

سانسور دروازه بان تيم ملى در تلويزيون
رقابت هاى فوتبال ساحلى جام بين قاره اى در حالى به پايان رسيد كه در مراسم 
معرفى برترين هاى اين دوره از رقابت ها، پيمان حسينى، دروازه بان تيم ملى 
كشورمان لوح يادبود برترين دروازه بان اين تورنمنت را از دست مسووالن 
برگزارى مسابقات دريافت كرد. على ضياء مجرى «فرمول يك» شبكه اول 
سيما نيز از حسينى دعوت كرده بود با حضور در برنامه، درباره اين رقابت ها 
و حضور چشمگيرى كه به دريافت عنوان برترين دروازه بانى منجر شد سخن 
بگويد.او ديروز در برنامه اش از ابتدا نويد آمدن حسينى در بخش هاى پايانى 
برنامه را داد و دقايقى مانده به ساعت 8 در حالى كه جايزه طاليى حسينى 
را در دست داشت، اعالم كرد تا ثانيه هاى ديگر ميزبان او خواهد بود؛ اما اين 
اتفاق رخ نداد و ضياء بيان كرد به دليلى كه امكان اعالم آن روى آنتن را ندارد، 
حسينى كه نيمه شب پرواز او در ايران به زمين نشسته و از 6 صبح به استوديو 
آمده، امكان حضور روى آنتن زنده را ندارد و برنامه را به پايان برد. اخبار 
غيررسمى حكايت از اين دارد كه موهاى بلند حسينى باعث شده تا مديران 
شبكه اجازه حضور او در جلوى دوربين را ندهند.اتفاقى كه براى اولين بار در 

تلويزيون افتاده است.

هفته گذشته بود كه حسن روحاني رئيس جمهور در خصوص 
كه  بود:موضوعي  گفته  فرهنگيان  ذخيره  صندوق  تخلفات 
رسانه ها در باره آن سر وصدا كرده اند يك بدهي معوقه بوده 
كردن  پايين  و  باال  اينكه  مثل  بعضى ها  بود:  گفته  او  است. 
معاون  جهانگيري  اسحاق  است.  بخش  لذت  برايشان  فساد 
اول رئيس جمهور اما در اين رابطه  نظر ديگري دارد . او گفته 
است:در بنگاه هاى زير مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان، 
اشاره  با  جهانگيري  است.  گرفته  صورت  زيادى  خالف هاى 
ذخيره  صندوق  مجموعه  زير  كه  سرمايه  بانك  تخلفات  به 
فرهنگيان محسوب مي شود هم گفته :امروز معوقات بانكى 

ما بالغ بر100 هزار ميليارد تومان است .
بانكى  بدهكاران  از  همچنين  جهانگيرى 
كه  هستند  اى  عده  بود:  افزوده  و  گفته 
يك  نيز  ما  و  گرفته اند  بند  و  زد  با  را  وام 
ليست 577 نفرى نيز از آنها تهيه و آن را 
در اختيار قوه قضائيه قرار داده ايم و آن هايى 
كه نمى خواهند پول هاى گرفته شده را پس 

دهند سر و كارشان با قوه قضائيه است.

ماجراى صندوق
 ذخيره فرهنگيان چيست؟

 1374 سال  در  فرهنگيان  ذخيره  صندوق 
اسالمي  شوراي  مجلس  مصوبه  براساس 

و به منظور افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي معلمان و 
فرهنگيان تاسيس شد. براساس اساسنامه اين صندوق؛ فرهنگيان 
بايد ماهانه حداكثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزاياي خود را به 

حساب صندوق واريز نمايند.
افشاي  از  پس  ماه  دو  تقريبا  و  امسال  مردادماه  اواخر 
زمزمه هايي  دولتي،  مديران  برخي  نجومي  فيش هاي 
بلند  هم  فرهنگيان  ذخيره  صندوق  در  اختالس  درباره 
شايعات خبر دستگيري شهاب الدين  اين  شد. همزمان با 
منتشر  هم  فرهنگيان  ذخيره  صندوق  مديرعامل  غندالى 
بازداشتش  خبر  رد  ضمن  غندالي  مقطع  آن  در  اما  شد 
بانك  درخصوص  توضيحات  پاره اى  براى  كه:  گفت 
تفحص  و  تحقيق  سابقه  بودم.   شده  احضار  سرمايه 
مي  بر  هشتم  مجلس  به  فرهنگيان  ذخيره  صندوق   در 
مجلس  در  و  نرسيد  سرانجام  به  ايام  ان  در  اما  گردد 
تهيه  فرهنگيان  ذخيره  صندوق  تخلفات  از  گزارشى  نهم 
شوراى  مجلس  نمايندگان  مهر ماه  اواخر  نهايتا  و  شد 
تحقيق  براى  نمايندگان  از  تعدادى  تقاضاى  با  اسالمى 
موافقت  فرهنگيان  ذخيره  صندوق  عملكرد  از  تفحص  و 
كميسيون  سخنگوى  ميرزاده  حمايت  سيد  كردند. 
اعضاى  گفت:  پيش  روز  دو  هم  مجلس   آموزش 
فرهنگيان  ذخيره  صندوق  از  تفحص  و  تحقيق  كميسيون 
رئيس  سوى  از  خود  ابالغ  صدور  منتظر  و  شدند  مشخص 

مجلس هستند تا كار را آغاز كنند.

بازداشت هاي زنجيره اي ادامه دارد
اول آبان  بود كه حسين مقصودى سخنگوى فراكسيون مبارزه 
با مفاسد اقتصادى مجلس با اشاره به اختالس در صندوق ذخيره 
فرهنگيان گفته بود. اكنون اسامى 14 فردى كه در اختالس  
دست داشته اند را در اختيار دارم كه تاكنون اسامى 7 نفر آن ها 
افشا شده است. او معقتد است بازداشت زنجيره وار مديران صندوق 

ذخيره فرهنگيان ادامه خواهد داشت. 
او گفته: به يقين افراد بازداشت شده اعتراف هايى داشته اند و درواقع 
گزارشاتى از وزارت اطالعات، قوه قضاييه و سازمان بازرسى كل 

كشور دراين خصوص ارائه و جمع آورى شده است.

ارتباط سريال شهرزاد با صندوق فرهنگيان
مقصودي  در توضيح ارتباط تهيه كننده سريال شهرزاد (امامى) 
با صندوق ذخيره فرهنگيان هم  گفت: آقاى محمد امامى به 
همراه همسر آقاي شهاب الدين غندالى مديرعامل بازداشت شده 
صندوق، به عنوان تهيه كنندگان سريال شهرزاد به صندوق ذخيره 
فرهنگيان مقروض بودند كه آقاي امامي نيز دستگير شده و 
درواقع بايد دليل بازداشت امامى را تا اين لحظه "نحوه پرداخت 

بدهى خود به صندوق" بدانيم.

پاسخ ابهامات صندوق فرهنگيان
 در جيب وزير معزول

به  كه  پرورش  و  آموزش  شده  عزل  وزير  فانى  اصغر  على 
داراى  فرهنگيان  ذخيره  صندوق  امناى  هيأت  رئيس  عنوان 
به  و  بود  موسسه  اين  نخست  نفر  خود  بود،  قانونى  جايگاه 
نظر مى رسد كليد ابهامات فساد اخير در دستان وزير معزول 

دولت باشد.
فانى در ساعات پايانى وزارت در آموزش و پرورش، شهاب 
الدين غندالى مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان را بركنار 
و عليرضا ناصرى را به جاى او منصوب كرد تا ابهامات در 
است، بيشتر  رخ داده  اين صندوق  خصوص اتفاقاتى كه در 

نمايان شود.
سوال همگان در همان ابتدا اين بود كه «چرا فانى در ساعت 

پايانى وزارت خود در آموزش و پرورش بايد غندالى را بركنار 
كند؟»، در حالى كه پيش از اين هم از اتفاقاتى كه در اين صندوق 

رخ داده است، مطلع بود

 بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان
اوايل آبان بود كه خبر بازداشت هاي اخير مرتبط با صندوق 
متهم  دو  دستگيري  خبر  با  شد  همزمان  فرهنگيان  ذخيره 
دادستان  آبادي  دولت  جعفري  عباس  كشور.   بانكي  بزرگ 
تهران با اعالم اينكه به  پرونده بانك سرمايه در دادسراى 
پولى - بانكى  رسيدگي شده است گفته بود: دو متهم در اين 
رابطه بازدداشت شده اند. دولت آبادي كه در نشست دادستان 
تهران با مسئوالن حراست و بازرسى بانك 
هاى دولتى و خصوصى  سخن مي گفت به 
دريافت 9 هزار ميليارد تومان تسهيالت از 
11 بانك اشاره كرد و افزود: به دنبال اين 
موضوع  1287 نفر از مشتريان بانك اعالم 
گفته:  آبادي  دولت  اند.  كرده  ورشكستگى 
بانكى  معوقات  هاى  پرونده  به  رسيدگى  با 
هاى  دادخواست  سيل   ، قضايى  مراجع  در 
ورشكستگى به مراجع قضايى سرازير شد و 
هم اكنون با متهمانى مواجه هستيم كه در 
برج عاج نشسته و با ادعاى «انا مفلس»، از 

استرداد وجوه خوددارى مى كنند.

از جيب "هر معلم" 8 ميليون
 و 800 هزار تومان دزديده شد

علم  نيز  اين  تهران  دادستان  اظهارات  از   بعد  روز  هفت   
گفت:   باره  اين  در  مقدس  مشهد  جمعه  خطيب  الهدي 
از  ميليارد  هزار   8 مى گويند  كه  هستيم  شاهد  امروز 
ضعيف  قشر  يك  از  هم  آن  دزديده اند  را  مردم  اين  ثروت 
ذخيره  صندوق  معلمان.  يعنى  ساز  جامعه  و  خدمتگزار  و 
فرهنگيان تاسيس شد و 5 درصد از حقوق معلمان به آن 
واريز شد و اين صندوق االن 27 شركت دارد كه يكى از 
آن ها بانك سرمايه است و در اين بانك مديرعاملش اسنادى 
را جعل كرد و اموال اين معلمان را به حساب شخصى خود را 
واريز كردند و در سال 93 بانك سرمايه اعالم ورشكستگى 
كرد. مگر چشم تان باز نبود كه دزديد؟ آيت اهللا علم الهدى 
گفت: اعضاى اين صندوق اكنون 900 هزار نفر هستند. از 
شد.  دزديده  تومان  هزار   800 و  ميليون   8 معلم،  هر  جيب 
مسئله بايد به همين شكل باشد؟ 90 درصد تسهيالت اين 
هر  و  است  شده  داده  نفر   30 به  فقط   ،94 سال  در  بانك 
كدام چندين ميليارد وام بدون وثيقه گرفته اند و با يك برگ 
كاغذ، ميلياردها تومان به يك نفر وام گرفته اند؛ يك معلم اگر 
مى خواست 4 ميليون وام بگيرد آخرش پشيمان مى شد. اگر 
مسير اقتصاد مقاومتى طى مى شد مگر اين اتفاق مى افتاد؟/

فردا نيوز

زيباكالم: بگم بگم فقط  از عهده احمدى نژاد بر مى آمد
«سورپرايز» اصولگرايان  براى انتخابات چيست؟

ــدن ماجراى  ــا منتفى ش ــد: «ب ــاكالم مى گوي ــادق زيب ص
ــن پرونده اصولگرايى  ــزدى آقاى احمدى نژاد از نظر م نام
ــراى اين  ــى اصولگرايان ب ــده انتخابات ــد و پرون ــته ش بس
ــر آقاى حداد  ــه همين خاط ــه بايگانى رفت ب ــات ب انتخاب
ــد و مى گويند در ماه هاى  ــوپرايز حرف مى زنن ــادل از س ع

ــت.» ــورپرايز خواهند داش منتهى به انتخابات س
به نظر نمى رسد انتخابات رياست جمهورى پيش رو فضايى منحصر به فردى داشته باشد. به خصوص در 
شرايطى كه محمود احمدى نژاد از انتخابات كنار كشيد و پروژه قطبى سازى جريان اصولگرا زمين خورد، 
اين جريان هنوز نتوانسته استراتژى جايگزينى را ترتيب دهد.  حاال برخى اصولگرايان بدون آنكه نامى از 
نامزدى ببرند تنها مردم را به روزهاى نزديك به انتخابات حواله مى دهند. روزهايى كه انگار آنها مى خواهند 
سند يا نامزد منحصر بفردى را رو كنند و اميدوار باشند بتوانند ورق انتخابات را به نفع خود برگردانند.  
از سويى ديگر اصولگرايان همچنان به دنبال استراتژى اى هستند كه بتوانند انتخابات را به يك رقابت 
جنجالى تبديل كنند.  در همين رابطه حداد عادل مى گويد: «بنده احتمال مى دهم در ميان انتخابات هايى 
كه از اول تا حاال برگزار شده انتخابات سال 96 از همه جّدى تر باشد.»  حداد عادل در شرايطى دست به 
اين پيش بينى زده است كه اين جناح هنوز از معرفى فرد يا افرادى به عنوان نامزدهاى احتمالى ناتوان 
است و در حاليكه كمتر از هشت ماه مانده به انتخابات رياست جمهورى سرگرم رفع اختالفات داخلى 
جريان خود است؛ از سويى ديگر اغلب كارشناسان و فعاالن سياسى انتخابات پيش رو را عادى پيش بينى 

كرده و احتمال پيروزى مجدد حسن روحانى را نيز قوى ارزيابى مى كنند.
اما غالمعلى حداد عادل برخالف همه اين اوصاف همچنان مى گويد: «بنده احتمال مى دهم كه انتخابات 
آينده يك انتخابات بسيار جّدى باشد و شايد در ميان انتخاباتى كه از اول تا حاال برگزار شد انتخابات سال 
96 از همه جّدى تر باشد. البته من براى حدسى كه مى زنم داليلى هم دارم و در آينده كه به انتخابات 
نزديك مى شويم مى توانم آنها را تشريح كنم.»  در همين رابطه صادق زيباكالم، استاد علوم سياسى 
دانشگاه تهران مى گويد: «با منتفى شدن ماجراى نامزدى آقاى احمدى نژاد از نظر من پرونده اصولگرايى 
بسته شد و پرونده انتخاباتى اصولگرايان براى اين انتخابات به بايگانى رفت به همين خاطر آقاى حداد 
عادل از سوپرايز حرف مى زنند و مى گويند در ماه هاى منتهى به انتخابات سورپرايز خواهند داشت.» در 
اين ميان برخى از اصالح طلبان اين ادعاى حداد عادل مبنى بر اينكه، انتخابات 1396 جدى ترين انتخابات 
خواهد شد، را تنها يك حدس نمى دانند بلكه از نظر آنها اين اظهار نظر مى تواند نگران كننده و متكى بر 
اطالعاتى باشد كه او از پشت پرده در اختيار دارد.  رسول منتجب نيا نيز در همين باره مى گويد: «اگر در 

پشت پرده حداد عادل ار برخى مسائل خبر دارد كه ما خبر نداريم بحث ديگري است.» 
صادق زيبا كالم نيز نسبت به رد صالحيت حسن روحانى ابراز نگرانى كرد. وى در همين رابطه و در 
گفتگوى خود با فرارو گفت: «حدس ديگرى كه از صحبت هاى آقاى حداد عادل مى توان داشت مسئله 
رد صالحيت آقاى روحانى است؛ اين در شرايطى است كه اصالح طلبان به اين جمع بندى رسيده اند كه از 
آقاى روحانى حمايت كنند و هنوز استراتژى جايگزينى در شرايط رد صالحيت روحانى در نظر نگرفته اند 
و حتى ممكن است اصالحات دچار اين بحران شود كه در انتخاباتى كه آقاى روحانى هم رد صالحيت 

شده است شركت كند يا خير؟»
براى  انتخابات  اين  پرونده  دارد  باور  خود  عادل  حداد  است  معتقد  رابطه  اين  در  اما  كالم  زيبا  صادق 
اصولگرايى بسته شده است؛ وى در همين رابطه اضافه مى كند كه همه ما نامزدهاى اصولگرايى را كه 
بتوانند در انتخابات شركت كنند مى شناسيم. زيباكالم با نامبردن از برخى افراد مانند ضرغامى، فتاح، حداد 
عادل، باهنر و... با طرح سوالى مى گويد: «كدام از اين افراد توانايى رقابت با روحانى را دارند؛ هيچكدام 
از اينها رقيب جدى نيستند و  آقاى روحانى با دست و پاى بسته هم در برابر آنها پيروز مى شود.» رسول 
منتجب نيا نيز ديدگاهى مشابه على صوفى دارد و مى گويد: «آنچه تحليل ها نشان مى دهد اين است كه 
روحانى در شرايط كنونى رقيب هم ارزى ندارد و او در واقع بى رقيب است. حتى برخى حدس ميزنند 
راى ايشان بع مراتب از سال 92 بيشتر خواهد بود.» به تعبير رسول منتجب نيا به نظر مى رسد جريان 
اصولگرايى«بدنبال اين است كه گزينه اى را شبيه به احمدى نژاد وارد صحنه كنند كه  همان رويكرد و 
فضاى  بتواند  بگم بگم ها  با  احمدى نژاد  مانند  كه  هستند  نامزدى  دنبال  آنها  و  باشد.»  داشته  را  گفتمان 

انتخابات را به سمت و سوى خاصى ببرد.
اما صادق زيبا كالم اين تئورى را نيز از پيش شكست خورده مى بيند. به باور اين استاد دانشگاه استراتژى 
بگم بگم از عهده آقاى احمدى نژاد بر مى آمد. وى در همين گفت: «بگم بگم كارى بود كه از عهده آقاى 
احمدى نژاد بر مى آمد. اين كار جسارت و توانايى را مى خواهد كه تنها از ايشان بر مى آيد؛ مثال برخى مانند 

آقاى دكتر حداد عادل از عهده چنين كارهايى بر نمى آيند.»/ فرارو

مجلس ملى ياقومى
بامداد زاگرس- غفور قلى پور

اين  اسالمى  شوراى  مجلس  زبانان  ترك  فراكسيون  تشكيل 
شروع  از  يكصدسال  باگذشت  كه  ميكند  تداعى  را  ذهنيت 
دموكراسى در ايران نهاد مجلس همچنان مسير پر نشيب و 
فرازى را در پيش رو دارد و در حالى كه ميبايست شرايطى 
فراهم شود تا همچون موجودى روبه رشد به تعالى برسد در 

مسير نامعلومى گام بر مى دارد.
در شرايطى كه رهبر فرزانه انقالب و همه جريانهاى مسول و 
وطن پرست دغدغه حفظ حاكميت ملى را دارند تشكيل اين 
فراكسيون نقطه اختالفى در بين اقوام ايرانى و تاريخ سياسى 
اجتماعى كشور خواهد بود و اگر قرار بر مصادره بخشى از 
حاكميت ملى تحت لواى قوميت باشد مسلما ديگر شهروندان 
هم داعيه دار مطالبات قومى خواهند بود و اين همان زنگ 

خطر تهديد حاكميت ملى است.
در  نشين  ترك  مناطق  فراكسيون  سخنگوى  ساعى  خانم 
به  توجه  گفت:weary:با  تشكل  اين  اهداف  توضيح 
گستردگى مناطق ترك نشين در سراسر كشور و مديريت 
راهبردى براى حل مشكالت در اين مناطق ،اين فراكسيون 
ان  هدف  كه  شد  تشكيل  زبان  ترك  نمايندگان  باحضور 
مناطق  مشكالت  رفع  براى  نمايندگان  ظرفيت  از  استفاده 
ترك نشين است.)) به ديگر معنى ساير مردم ايران و اصل 
84 قانون اساسى يعنى مسوليت نمايندگان مجلس دربرابر 
محوريت  و  نبوده  برخوردار  اهميتى  درجه  از  ملت  همه 

مناطق ترك زبان است.
سوال مهم اين است كه نمايندگان محترم فراكسيون فوق دقيقا 
دنبال چه مطالبات محقق نشده اى هستند؟وقتى كه بخش 
عمده ى قدرت سياسى و مالى كشور در يد انهاست و ساير 
مناطق مورد كم مهرى قرار گرفته اند ودر سايه ترويج زبان 
مادرى و فراكسيون قومى چه انديشه هايى در سر مى پرورانند؟
تشكيل فراكسيون ترك زبانان از اين جهت جاى تامل دارد 
كه نشان مى دهد دستهايى پيدا و پنهان در تالشند نهال جوان 
دموكراسى را در كشور بخشكانند و ملوك الطوايفى عصر 

قجرى را احيا و مجلس ملى را تبديل به مجلس قومى كنند.
بدون شك نخستين پيامد منفى اين فراكسيون تفرقه افكن ، 
طرح وعده هاى قومى در انتخابات آتى و به حاشيه رانده شدن  
تفكر شايسته ساالرى و حزبى در كل كشور و همچنين زمينه 
اى براى تشكيل فراكسيونهايى همچون زاگرس نشينان،لرزبانان 
،عرب زبانان،فراكسيون كرد و بلوچ و تركمن و مازنى و...
خواهد بود.كه بتدريج به تضعيف حاكميت ملى و پديده شوم 

تجزيه كشور منجر خواهد شد.
البته فراكسيون ترك زبانان نبايد از اين نكته غافل شوند كه 
اگر حاكميت ملى تضعيف و قوم گرايى گسترش يابد نفت 
،گاز،كشاورزى و ابهاى آزاد كه منبع تامين مالى و اداره مناطق 
انتخابيه و ميداندارى آنهاست نيز به سهولت در اختيارشان قرار 

نخواهد گرفت.

يادداشت

يادداشت

زير و باالى اختالس در صندوق ذخيره فرهنگيان

از «نگوييد اختالس» روحانى
 تا «تخلـفات زياد» از زبان معاونـش



و  وزراء  آمد  و  رفت  بازار  روزها  اين 
اعضاى كابينه دولت به استان خوزستان 
مردم  از  بسيارى  رو  همين  از  است  داغ 
بازخورد  منتظر  رسانه  اصحاب  مانند 

حضور و وعده هاى دولت هستند.
و  وزراء  آمد  و  رفت  بازار  روزها  اين 
اعضاى كابينه دولت به استان خوزستان 
مردم  از  بسيارى  رو  همين  از  است  داغ 
بازخورد  منتظر  رسانه  اصحاب  مانند 
هستند. دولت  هاى  وعده  و  حضور 
و  اجتماعى  امور  و  كار  رفاه،  وزارى 
وزير ارتباطات با هيئت همراه وارد استان 

خوزستان شدند.
على ربيعى و محمود واعظى در نخستين 
برنامه خود با آيت اهللا موسوى جزايرى 

ديدار و به گفتگو پرداختند.
ربيعى در اين ديدار بيان اينكه امروز مهمترين مسئله دولت باال بردن كارآمدى 
دولت و حل مسايل معيشتى مردم است، اظهار داشت: دولت يازدهم بى صدا در 
خدمت مردم است و اين موضوع و چند خصوصيت ديگر دولت كمتر مورد بيان 

و بحث قرار گرفته است.
آيت اهللا موسوى جزايرى نيز در اين ديدار با توجه به همت مردم و مسئوالن 
خوزستان براى پذيرايى و رفاه حال زائران اربعين ضمن تقدير از مسئوالن دولتى 
ايام  در  موجود  ضعفهاى  كرد  اميدوارى  ابراز  الزم  امكانات  كردن  فراهم  براى 

باقيمانده برطرف شوند.
وى همچنين افزود:  باتوجه به افزايش حاشيه نشينى در خوزستان و به ويژه اهواز 
باال رفتن آمار بيكارى، توسعه فنى و حرفه اى و آموزش مهارت هاى كسب و  و
كار يكى از نيازهاى جدى خوزستان به شمار مى رود. آيت اهللا جزايرى تصريح 
كرد: اگرچه خيلى ها بر اين باورند كه خوزستان داراى منابع زيادى است اما هم 
اكنون به دليل نبود اعتبارات كافى ميزان بيكارى در خوزستان باال بوده و روز به 

روز در حال افزايش است.
خوزستان از فرصت ايجاد شده در بازار روسيه بهره گيرد

همچنين محمود واعظى وزير ارتباطات در نشست صادرات غيرنفتى خوزستان با 
اشاره به همكارى ايران و روسيه اظهار داشت: صادر كنندگان خوزستان نيز مى 

توانند ازاين فرصت استفاده كنند.
وى با اشاره به اينكه يكى ازبرنامه هاى مهم خوزستان بازكردن مسيرهاى صادرات 
است، افزود: همه مسايل يك شبه حل نمى شود و به دنبال باز كردن راه صادرات 

هستيم.
گفتنى است با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، وزير ارتباطات و 
فناورى اطالعات، مدير عامل شركت ايرانسل، نمايندگان اهواز در مجلس، 
تفاهم نامه  اجرايى 18 دستگاه هاى  مديران  از  جمعى  و  خوزستان  استاندار 

اشتغال زا  سامانه  حوزه  در 
اطالعات  فناورى  حوزه  در 

شد. منعقد 
بر اساس اين گزارش، تفاهم نامه 
سالمت  حوزه هاى  در  هايى 
الكترونيك، خدمات رسانى، فيبر 
نورى شهرى، تربيت متخصص، 
انرژى،  شبكه  هوشمند،  شهر 
شبكه مركز داده، شتاب دهنده 

و توليد محتوا صورت گرفت.
ايجاد اشتغال در 

خوزستان در دو محور 
مدنظر است

جمع  در  ظهر  ربيعى  على 
خبرنگاران با اشاره به اينكه براى 
توسعه اشتغال استان دو مسير در 
نظر گرفته شده است توضيح داد: در ابتدا از طريق توسعه فوالد پتروشيمى و 
آلومينيم يعنى در صنايع عمده و يك مسير در حوزه كسب و كار پايدار است كه 

آى تى و  آى . سى. تى عمده ترين آنها هستند.
ربيعى با اشاره به طرح 550 هزار هكتارى مقام معظم رهبرى تاكيد كرد: تا پايان 
6سال 96 كار اين طرح اتمام مى شود و 312 هزار هكتار باقى مانده در متوسط هر 

هكتار به طور سنتى يك تا دو شغل پيش بينى شده است.
در زيرساخت ها عقب ماندگى نداريم

اينكه  بيان  با  اطالعات  و  فناورى  ارتباطات،  وزير  معاون  برارى  مرتضى 
شاخصهاى مد نظر برنامه توسعه 5 در خوزستان تحقق پيدا كرده اند، خاطر 
شهر به ترى جى و در بيش از 2هزار روستا زير ساخت پهناى  نشان كرد: 43

باند پياده سازى شده است.
وى با بيان اينكه در برنامه زيرساخت ها عقب افتادگى نداريم، افزود: دو اتفاق 
مهم از جمله پيش بينى رشد 3 برابر شدن بازار فناورى اطالعات و ارتباطات 
استان و تغيير اقتصاد شبكه به اقتصاد محتوا  در بخش ارتباطات و اطالعات 
رخ داده است كه در اين دوبخش با فراهم سازى فرصت استان ها مى توانند 

اقتصاد خود رادر اين بخش تقويت كنند.
گفتنى است ربيعى در گردهمايى تشكالت كارگرى، بازنشستگان و مديران كار، 
تعاون و رفاه اجتماعى با بيان اينكه ما وظيفه داريم صداى ضعفا را بشنويم، اظهار 

داشت: خوزستان روز به روز در برابر ساير استان ها دچار نابرابرى مى شود.
وى گفت: اهواز نمايندگانى را به مجلس فرستاد كه پاك، سخت كوش، سالم و 
باسواد هستند كه اين امر موجب توسعه آن خواهد شد چراكه هرجا كه اجماع 
نظرى از نخبگان ايجاد شود تحول يك شهر اتفاق خواهد افتاد و هر جا كه 
كانون هاى نخبگان و همگرا شكل گرفته است رشد و توسعه به دنبال خود داشته 

است./هورنيوز

بااينكه تعويض خودروهاى فرسوده عمرى بيش از يك دهه دارد ولى به 
نظر مى رسد در استان خوزستان اين مهم خيلى جدى گرفته نمى شود و 
شهروندان همچنان شاهد حضور خودروهاى با عمر بيش از يك دهه! و 
فرسوده هستند. پرداختن به موضوع فرسودگى تاكسى هاى خوزستان امر 
تازه اى نيست، موضوعى كه در طول ساليان گذشته موردتوجه مسئوالن 
قرارگرفته اما همچنان معضل آن در خوزستان پابرجاست. بااينكه تعويض 
خودروهاى فرسوده عمرى بيش از يك دهه دارد ولى به نظر مى رسد در 
استان خوزستان اين مهم خيلى جدى گرفته نمى شود و شهروندان همچنان 

شاهد حضور خودروهاى با عمر بيش از يك دهه! و فرسوده هستند.
امور  مديركل  نژاد  كاظمى  پيمان 
اظهار  خوزستان  استاندارى  شهرى 
هزار و 324 كرد:  در خوزستان 11
دستگاه تاكسى زرد وجود دارد كه 
48 8 دستگاه آن يعنى 5 هزار و 480

استان  زرد  تاكسى هاى  كل  درصد 
تاكسى هاى  همچنين  و  فرسوده اند 
سال  استان داراى ميانگين عمر 11

هستند.
پيمان كاظمى نژاد ادامه داد: استاندارد 

2 هزار و 92 5 سال است و درمجموع به 5 عمر تاكسى هاى زرد در كشور زير 10
دستگاه خودروى زرد در استان نياز داريم. كاظمى نژاد خاطرنشان كرد:  يك 
هزار و 100 دستگاه اتوبوس وجود دارد كه تنها 612 دستگاه آن فعال هستند. 
3دستگاه معادل 73 درصد كل اتوبوس هاى كل استان فرسوده  802 همچنين

5هستند و در استان يك هزار و 105 دستگاه اتوبوس كمبود داريم.
مديركل امور شهرى استاندارى خوزستان بابيان اينكه ميانگين عمر اتوبوس هاى 
استان سه سال بيشتر از شاخص و استاندارد كشورى است، عنوان كرد:  اين 

امر نشانگر وضعيت نامناسب ما نسبت به كشور و فرسوده بودن اتوبوس هاى 
استان است.

در  به ويژه  اقتصادى  اهداف  پيشبرد  در  تاكسى ها  كه  نقشى  امروزه  بى شك 
مى كنند،  ايفا  سالمتى  و  رفاهى  اهداف  همچنين  و  گردشگرى  بخش 
غيرقابل چشم پوشى است و نقش آفرينى در چنين عرصه اى با تاكسى هاى 

باالى 11 سال غيرممكن خواهد بود.
ميزان  كمترين  با  باكيفيت  تاكسى هاى  تردد  كه  داشت  توجه  بايد 
به حق  انتظارات  از  استان  شهرهاى  در  زيست محيطى  آاليندگى 
ريزگردها  آالينده،  صنايع  باوجود  البته  كه  انتظاراتى  است  شهروندان 
و باران هاى اسيدى خيلى حياتى 

به نظر مى رسد.
درصد بااليى از حمل ونقل روزانه 
و  كالن شهرها  و  شهرها  مردم 
مى گيرد،  صورت  تاكسى  به وسيله 
فرسوده  تاكسى هاى  وجود  اما 
دادن  جلوه  نازيبا  زمينه ساز  نه تنها 
فضاى شهرى شده بلكه از سوى 
به  را  هوا  آلودگى  افزايش  ديگر 
خطرى  زنگ  كه  داشته  دنبال 
جدى براى تمامى مسئوالن است تا در حل مشكل فرسودگى ناوگان 
دقت  با  شهر  سطح  فرسوده  تاكسى هاى  به ويژه  و  عمومى  حمل ونقل 
آزاد  اهداف  مهم ترين  از  يكى  اساس  همين  بر  بنگرند.  بيشترى  نظر 
شدن تردد خودروهاى پالك اروند در كل خوزستان كمك به ناوگان 
ظرفيت  اين  از  متأسفانه  اما  بود  برون شهرى  و  درون شهرى  عمومى 
استفاده چندانى نشد و هم در مسيرهاى درون شهرى و هم در مسيرهاى 

برون شهرى شاهد استفاده خوبى از اين ظرفيت نبوده ايم./رهياب

روند درمان ده ها بيمار سرطانى و صعب العالج شمال استان خوزستان به 
دليل غيبت پزشك فوق تخصص خون در تنها درمانگاه تخصصى بيمارستان 
بزرگ دزفول مختل شده است. شمارى از بيماران سرطانى منطقه شمال استان 
خوزستان در روزهاى اخير در تماس با خبرگزارى جمهورى اسالمى دفتر 
دزفول با ابراز گله مندى از مشكل ايجاد شده براى بيماران صعب العالج در 
درمانگاه تخصصى بيمارستان بزرگ دزفول اظهار داشتند:به دليل غيبت پزشك 
فوق تخصص خون حدود يك ماه است كه روند بيماران ده ها بيمار مختل 
شده است. آنان افزودند:بيمارانى كه در درمانگاه تخصصى بيمارستان بزرگ 
دزفول در نوبت شيمى درمانى بسر مى برند با مراجعه به اين درمانگاه به دليل 
نبود پزشك فوق تخصص خون بالتكليف بوده و بعضا ناچار به مراجعه به 

اهواز مى باشند.
يكى از اين بيماران گفت:از حدود يكماه پيش كه براى تكميل درمان سرطان 
درمانگاه تخصصى بيمارستان دزفول مراجعه كرده ام با نبود پزشك فوق  به
اين  در  كه  خون  تخصص  فوق  افزود:پزشك  وى  شدم.  مواجه  تخصص 
درمانگاه فعاليت مى كند ساكن اصفهان مى باشد كه از چندى پيش در درمانگاه 
حضور پيدا نمى كند و با توجه به اينكه فقط با مهر و امضاى اين پزشك امكان 
شيمى درمانى و تجويز دارو با قيمت دولتى از داروخانه وجود دارد بيماران 
ناچاراند داروهاى خود را به صورت آزاد با قيمت هاى بسيار باال تهيه كنند كه 
در توان بسيارى از آنان نيست. يكى ديگر از بيماران سرطانى گفت:عالوه بر 
بيماران خونى شهرهاى شمال خوزستان ، برخى بيماران استان ايالم از دهلران 

در اين درمانگاه تحت درمان مى باشند كه در بالتكليفى بسر مى برند.
گفته مى شود بيش از 700 بيمار سرطانى ، صعب العالج و بيمار خونى زير نظر 
درمانگاه تخصصى بيمارستان بزرگ دزفول تحت درمان مى باشند كه با غيبت 
پزشك فوق تخصص خون روند درمان آنها مختل شده به طوريكه روزانه 
چند بيمار كه نوبت شيمى درمانى آنها فرا رسيده براى ادامه درمان با مشكل 

جدى مواجه شده اند. همچنين گفته مى شود بيش از 90 درصد بيمارانى كه 
به اين درمانگاه مراجعه مى كنند و زير نظر پزشك فوق تخصص خون تحت 
درمان مى باشند بيماران سرطانى بوده كه عالوه بر دزفول ، از شهرهاى شوش 
، انديمشك ، گتوند و حتى استان ايالم به دزفول سفر كرده كه به دليل نبود 

پزشك مذكور سرگردان شده اند.
يك بيمار سرطانى كه از دهلران به دزفول سفر كرده و چند ماهى است در 
درمانگاه تخصصى بيمارستان بزرگ دزفول تحت درمان مى باشد در حاليكه 

گريه مى كرد گفت:كسى پاسخگوى مشكل درمان اين بيماران نيست.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى دزفول نيز در خصوص مشكل پيش آمده براى 
بيماران سرطانى و صعب العالج گفت:طبق قانون پزشك فوق تخصص خون 
موظف به حضور در شهرستان دزفول و ارائه خدمات پزشكى مى باشد اما تنها 
دكتر فوق تخصص خون اين درمانگاه با رفت و آمدهاى نامنظم و بدون برنامه 

از دزفول به اصفهان ، خالف قانون عمل كرده و بايد پاسخگو باشد.
يوسف پريدار ضمن انتقاد از اين موضوع گفت:پزشك فوق تخصص خون 
بدون موافقت محل كار خود را از هفته هاى پيش ترك كرده كه پرونده وى 
به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكى ارسال شده است و با توجه به 
اينكه پزشك جايگزينى وجود ندارد از وزارت بهداشت درخواست پزشك 

جايگزين شده است.
پريدار افزود:اين مشكل با نمايندگان مجلس نيز در ميان گذاشته شده است و 

در اين خصوص بايد چاره انديشى فورى صورت گيرد.
وى گفت:باتوجه به اينكه جذب پزشك فوق تخصص خون كار بسيار سختى 
است و بيماران در انتظار پزشك هستند در حال حاضر بيماران براى درمان به 

مركز استان اعزام مى شوند .
2دانشگاه علوم پزشكى دزفول به 2ميليون نفر از جمعيت استانهاى خوزستان،ايالم 

و لرستان خدمات پزشكى ارائه مى كند.
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شورا و شهر
ــى ــوذر محمــدى كرتالي بامداد زاگــرس- ن

قسمت دوم و پايانى
ــيار هيچ دليلى و  ــكالت بس به هرروى با و جود مش
ــيم دير يا زود  ــبين نباش جود ندارد كه به آينده خوش
ــودرا با زخواهند يافت.  ــم مردم جايگاه و نقش خ ه

ــه اين  ــم منتخبين از ايفاى وظائف برخواهند آمد .رفتار انتخاباتى مردم هميش ه
ــود پيش گيرند و  ــر زندگى خ ــد ماند كه پس اعالن نتايج آراء س ــه نخواه گون

ــد . ــا كنن ــدا ره ــان خ ــه ام ــود را ب ــن خ منتخبي
ــتفاده تجربيات ملل را از هم  ــازى با وجود برخى مخاطرات امكان اس جهانى س
ــا بدانند كه وظيفه آنان  ــيد كه مردم م ــم مى آورد روزى نيز فرا خواهد رس فراه
ــود آنگاه  ــهروندانى آگاه پس از اعالن نتايج انتخابات آغاز مى ش ــه عنوان  ش ب
ــد و مرتبا اعمال اورا در نيل  ــان نماينده خود را لحظه اى رها نكنن ــه بايد دام ك
ــمت هاى انتخاباتى  ــت كه س به انجام وظايفش رصد كنند و البته آن روزى اس
ــت !!در گذر زمان مردم خواهند آموخت دور و  ــيرينى امروز را نخواهند داش ش

ــوز ندارد . ــوخت وس زود دارد اما س
ــت كه چون ابر در گذرند .گاهى  ــتفاده از فرصت هايى اس ــت اس آنچه مهم اس
ــتيم و به كجا خواهيم رفت .تنعم طلبى  بايد درنگ كنيم كه كجا بوديم كجا هس
ــئوليت پذيرى منافاتى ندارد .بررسى عملكرد  ــرافت و غيرت مس ــت با ش درس
ــت  ــى اس ــورا در ادوارمختلف در اهواز در ظرف زمانى خود قابل بررس نهاد ش
ــق مردم نزديك كند  ــته خود را به  عالئ ــه اين نهاد چقدر و چگونه توانس .اينك
ــخ و معدل معرفت عمومى قضاوت خود را  ــاد عمومى را برانگيزد ؟تاري و اعتم

ــت . خواهند داش
ــته گذشته است  اما چراغ راه آينده است .منطقا شوراي كنونى با استفاده   گذش
ــت موثرتر و بهتر عمل كند.اين شورا با اميد هاى  ــينيان مي بايس از تجارب پيش
ــت سر  ــته را پش ــيار زياد كار خود را آغاز نمود .از طرفى تجربه ادوار گذش بس
ــردى ترى در عرصه  ــان جديد چهره هاى كارب ــويى منتخب ــت و از س خود داش
ــه تحوالت زير بنايى در دوره مديريت  ــهرى بودند.همگان اميدوار ب مديريت ش
ــيراز  ــهر هايي اصفهان و تبريز و ش ــورا بودند . به مانند آنچه دركالن ش اين ش
ــاط است كه عدم  ــتيم !...آنچه هست شهرى بى طراوت وبى نش ــاهدش هس ش

ــت. ــكار اس ــهرى در آن آش مديريت و برنامه ريزى صحيح ش
ــوراى قوى و بالنده شهردار توانا را به شهر عرضه خواهد كرد وشهردار قوى  ش
ــوراى  ــتوانه آن يعنى ش ــهردارى گواه قدرت پش و واجد خصوصيات واقعى ش
ــهر است .اتفاقى كه با وجود اميدوارى هاى بسيار به اين شورا هنوز صورت  ش

ــت . واقعيت نيافته اس
ــور  ــت كه نقش مو قعيت و منابع آن در اداره كش ــتان بزرگى اس ــتان اس خوزس
ــت .نفت وگاز و فوالدوبرق و آب و....تمام يا بخش عمده  ــى پوشيده نيس بركس
اى از كشور را اداره مى كند .اهواز مركز اين استان كليدى و حاصلخيز است كه 
ــور ادانموده است .شهردار اهواز بايد در اندازه چنين شهرى  دين خود را به كش
ــد .در صورتيكه همگان مى دانيم انتخاب شهرداران تاكنون بيش از پيشينه و  باش
شايستگى هاى حرفه اى آنان مديون برخى البى گرى هاواختالف نظر لجاجت 
گونه برخى اعضاى شوراى شهر بود كه گويي هنوز سنگيني بار امانتي كه مردم 

ــان نهاده اند را درنيافته اند. بر دوشش
ــورا و شهردارى قضاوت  ــبت به چند دوره اخير ش ــهر ما نس وجدان عمومى ش
ــن صرف به امور  ــاى اجرايى پرداخت ــير كند فعاليت ه ــت .س خود را كرده اس
ــهر ما را درمان نخواهد كرد و در جا  ــمار ش روبنايى كه دردى از درد هاى بيش
ــفافيت و نحوه  ــت .عدم ش ــهردارى جارى اس زدن و تصلبى كه در همه امور ش
ــيم كرده  ــى آينده را فرا روى ما ترس ــا افكار عمومى به خوب ــواب تعامل ب ناص
ــر چه زودتر ترميم  ــر لجاجت بايد ه ــه انتخاب هاى فى البداهه و از س .اينگون
ــودو مبنا بر عقالنيت و بار سنگين مسئوليتى كه شوراگران داوطلبش بوده اند  ش

ــرد. ــد قرارگي ــوده ان ــض نم ــان تفوي ــه آن ــوص ب ــال خل ــردم در كم و م
ــالي  و ماهي  هنوز اثرى از هيچ فعاليت زيربنايي و شوق آفرينى  ــت س با گذش
ــود..اهواز طاقتى دوباره وچند باره !! براى آزمون و خطا ندارد   ــاهده نمي ش مش
ــتگاه آموزش مديريت نيست.ترديدى نكنيد شهردارى كه  وشهردارى اهواز دس
اقبال و اعتبار خودرا را از اكثريت قريب به اتفاق شورا نگيرد نمى تواند در اين 

ــد. ــئوليت بزرگ كامياب باش مس
ــورت فردى واجد  ــه اعضاءآن به ص ــورايى ك ــرا بايد حاصل عمل ش ــه چ اينك
ــمندى هستند در يك فرايند جمعى منتج به چنين سردر گمي   خصوصيات ارزش
ــت كه  در كار  ــبينانه !! همان حكايت كهنه ديرينه ماس ــود  با نگاه البته خوش ش
ــت و يكم هنوز  ــتانه قرن بيس ــت در آس ــتتر اس جمعى كه نفع همه ما درآن مس

ــم ! ــى لنگي م
ــخصيت حقوقى  ــه اعضاى آن داراى يك ش ــورا عليرغم تنوع افكار و انديش ش
ــئوليت متوجه همه  ــان دوره مس ــى آن در پاي ــى و ناكام ــت و كامياب ــد اس واح
ــد موجب تعالى و  ــليقه اعضا باي ــت چه موافق چه مخالف .اختالف س اعضاس
ــب  ــود !مانند آنچه تاكنون اتفاق افتاده عدم تناس ــرفت گردد نه نزول و رك پيش

ــهردار . ــورا و ش كيفى ش
ــوند كه حاصل، سربلندى  ــورا به گونه مديريت ش اختالف آراء بايد در درون ش
ــورا منتخب و  ــد .زيرا در نهايت ش ــت مردمى خود باش ــورادر پايان ماموري ش

ــهردار. ــت نه ش ــخگوى مردم اس پاس
ــه وران و نخبگان و هنروران شناسايي شده و  ــت بايد انديش تا فرصت باقي اس

ــرزندگي بدميم . ــاط و س ــيالن فكر آنان، به اهواز روح نش از س
شوراي شهر اهواز به اتاق فكر هاي متعددي نياز دارد تا با ورود انديشه و طرح 
ــده و توانايي يابد تا  ــت موجبات ارتقاء و غناي مباحث آن  فراهم  ش هاي درس
ــهروند بنگرد و از بليه ركود و  ــيع تر به مفهوم شهر و ش ــيار عميق تر و وس بس
ــه ارتباطات مردمي كه تا زمان انتخاب  ــي خود را برهاند .از طرفي دامن يكنواخت
ــيار پويا و فعال است !! بايد پس انتخاب و اخذ وكالت مردم به نحو  معموال بس

ــد  ــدا كن ــه پي ــري ادام موثرت
ــف  ــان آرا و نظرات مردم گاه راهكار هاي مهم و موثري مي توان كش .از مي
ــهر را در  ــت و بايد نبض ش ــورا چكيده اراده مردم اس ــود .به هر حال ش نم
ــالمت آن را تامين كند .از آنجا كه  ــته باشد و با كنترل مداوم ، س ــت داش دس
ــت بايد در مسيري حركت كرد  ــته اس ــهر يك مجموعه زنده و به هم پيوس ش
ــاني كه در ارتباط با حيات يك شهر ايجاد شده  ــازمان هاي خدمت رس كه س
ــهرداري ايجاد كنند آنطور كه  ــازمان يافته را با ش اند گونه اي از هماهنگي س
ــهر هاي توسعه يافته دنيا شاهد آن هستيم .شورا و شهرداري بايد افقي  در ش
ــده ،مجموعه  ــيم كند كه عالوه بر  وظايف تعريف ش را در وظايف خود ترس
ــتاي شايستگي كالن شهر باستاني و تاريخي اهواز  مديريت شهري را در راس
ــطو (معلم اول) در چهار قرن  ــازد .گزيده اي از گفتار ارس همنوا و همگام س
ــت وي در خصوص مفهوم «شهر»بسيار  ــيح از كتاب سياس پيش از ميالد مس

ــت: عبرت آموز اس
ــر اجتماع به قصد  ــت و ه ــهري همچنانكه مي دانيم ،نوعي اجتماع اس ــر ش « ه
ــد تا كاري انجام دهد كه خود  ــر بر پا مي گردد ،زيرا آدمي همواره مي كوش خي
ــو مي پندارد.اما اگر همه جوامع به پاره اي از خير نظر دارند ،آن جامعه اي  نيك
ــت خير برين را مي جويد و  كه باالتر از همه و فراگيرنده همه جوامع ديگر اس

ــهر نام دارد .» ــت كه ش اينگونه جامعه اس
ــت  ولي اميدوارم كه هيچگاه  نگرش فردى  ــخن بسيار اس در خاتمه گر چه س
ــخصيت جمعى مان سايه افكن نشود .مردم بردبار ما گرچه در گيرو دار  ما برش
ــخن مى گويند اما قدر خادمان واقعى را در مى يابند .غفلت  ــكالت كمتر س مش
ــكالت كوچك  ــاس كنيم كه مردم ما را نمى بينند و مش ــت اگر احس بزرگى اس

ــته ازروح و جان مردم در روزمرگى تلف كنيم . ــمريم و اعتماد برخاس بش

موى دماغ

يادداشت

مزايده
حسن دهقانى 

طوالنى  سابقه  با  معاون  تعدادى 
مدت، مقدارى مدير با تحصيالت 
متوسطه ، همچنين تعداد زيادى 
كارمند با تحصيالت مرتبط و با 
سابقه كار طوالنى جهت فروش 
و  خصوصى  دولتى،  ادارات  به 
مى  گذاشته  مزايده  به  اصناف 

شوند.
زمان جهت بازديد موارد اشاره شده: همه روزه در ساعات 

ادارى
مكان: ادارات دولتى استان خوزستان
قيمت: از 100 ريال تا 1000  ريال 

روابط عمومى

آسيب شناسي شعار
 عدالت و برابري در ايران

بامداد زاگرس- نويد قائدي

ــت ايران  ــه مل ــا هم ــوي تقريب      در دوران پهل
ــاير پذيرفته  ــاكنين شهر و روستا و عش اعم از س
ــت و هر  ــور داراي نظام طبقاتي اس بودند كه كش
ــارات  ــا و انتظ ــواده اي نيازه ــهروند و خان ش
ــروه و طبقه خود تعريف و  خود را در قالب گ

ــتجو مي كرد. جس
ــته  ــد از انقالب برابري و عدالت يكي از خواس بع
ــود ،مردمي كه در  ــي مردم ب ــا و مطالبات اساس ه
ــته را در قالب يك شعار كوبنده  انقالب اين خواس
ــردم انقالبي انتظار  ــدام مطرح مي كرد و همين م م
ــي نهادهاي  ــعه و رونق و تعال ــتند كه با توس داش
ــي و اجتماعي و  انقالب و تغيير رويه هاي سياس
ــي آنان جامه  ــته ي اساس اقتصادي به اين خواس

ــود. ــيده ش عمل پوش
 در دهه اول انقالب به جهت اوضاع سخت جنگ 
ــيع  ــي و دفاع مقدس و محدوديت هاي وس تحميل
ــور و نظام هاي كوپني و توزيع هاي  اقتصادي كش
يكسان ، مردم در اين تصور بودند كه شعار عدالت 

ــت. ــدن اس و برابري در حال محقق ش
ــور و   ــه محدوديت مبادالت اقتصادي در كش  البت
ــد مردم  ــوازم باعث مي ش ــدم تنوع اجناس و ل ع

ــند. ــته باش قدرت انتخاب چنداني نداش
ــور  ــاط داخل و خارج كش ــبكه هاي ارتب هنوز ش
ــتور  ــازي اقتصاد در دس ــود و آزاد س ــرار نب برق
ــاد دولتي بود و  ــيعي از اقتص كار نبود.حجم وس
ــل اول انقالب هنوز تفكرات انقالبي  مديران نس
ــاده زيستي و ايثار و خدمت را سرلوحه كار  و س

ــتند. خود مي دانس
ــرد مردم بدليل  ــرايط فرق ك ــد از دهه هفتاد ش  بع
ــاعدتري را  ــگ وضعيت روحي مس فراغت از جن
ــد و  ــور بهتر ش تجربه كردند.اوضاع اقتصادي كش
اقتصاد آزاد بتدريج اشاعه و اجرايي گرديد.ارتباط 
ــد و  ــادي با ملل ديگر برقرار ش ــي و اقتص اجتماع
ــته هاي خود  ــعت خواس ــردم روز به روز به وس م

ــد. افزودن
ــزرگ اقتصادي در  ــابقه هاي ب ــتاد مس در دهه هش
ــام معيوب  ــردم و نظ ــدا كرد و م ــور رواج پي كش
ــازه را داد كه گروههايي صاحب  اقتصادي اين اج

ــوند. ثروت هاي باد آورده ش
ــي  ــب ثروت به رانت هاي بزرگ سياس اين كس
ــورد كه  طبعات آن در دهه  ــادي پيوند خ و اقتص
نود يعني اختالس هاي بزرگ و كوچك در حال 

ــت. ــدن اس هويدا ش
ــرات عدالت طلبي و  ــه ديگر تفك ــران اين ده مدي
مساوات را در سر ندارند و اتفاقًا ريشه بسياري از 
ــود و مطاع هاي  ــب س انواع رانت ها در همين كس
ــتر دنيوي است ظهور پديده پدرخواندكي هاي  بيش
ــروع و قاچاق  ــادي و آقازاده ها و منافع نامش اقتص

ــت. ــير معيوب اس و.... در ادامه همين مس
ــرعت زيادي اختالف طبقاتي در حال  اكنون با س
ــت.مردم از اين اختالف  ــعه اس ــترش و توس گس

ــتند. نابرابر و اجباري ناراضي و نگران هس
ــالب هم جز  ــه قبل از انق ــاني ك ــردم عام و كس م
ــروز هم توقع  ــن بودند ام ــط و پايي ــات متوس طبق
ــات  آنان در  ــد ، مطالب ــده اي ندارن ــان پيچي آنچن
ــايش و رفاه و زندگي  ــن مورد مانند حداقل آس چ

ــت. ــكن و امرار معاش اس روزمره و مس
ــعار برابري و عدالت را   امروز مردم عدم تحقق ش
ــدم تحقق آن گاليه  ــد و مرتب از ع ــس مي كنن لم
ــيب هاي جدي  ــد و اين مي تواند يكي از آس دارن
ــد و  مطالبات انقالبي مردم ايران بزرگ و عزير باش
ــزي نبايد بگذارد اين  ــام با هر اهرم و برنامه ري نظ
ــترش يابد. مگر نه طبعات  فاصله هاي طبقاتي گس

ــت. نامطلوبي خواهد داش

فرسودگى هايى كه در ناوگان حمل ونقل عمومى استان جا خوش كرده اند

جوالن تاكسى هاى فرسوده در خوزستان

روند درمان بيماران سرطانى شمال خوزستان مختل شده است
رقيه كردى
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رويدادى شوم كه جان شمارى از هموطنانمان را ربود؛
تلنگرى بزرگ براى زائران 

ايرانى اربعين و مسئوالن سازمان زيارت 
اتفاقات شومى كه در صورت بيمه بودن زائران، دست كم مانع از 
آن خواهد شد هزينه عمليات انتحارى تروريست ها را خانواده هاى 
زائران بپردازند. وضعيتى كه براى فرار از آن برخى بيمه ها مانند 
بيمه شخص ثالث اجبارى شده اما هنوز هستند كسانى كه درباره 

اش نمى دانند و در مخالفت با آن سخن مى گويند!
آخرين  دارند  تالش  متحدانشان  و  عراقى ها  كه  روزهايى  در 
قسمت هاى تحت اشغال از سرزمينشان را از تروريست هاى داعش 
و امثالشان نجات دهند، دو انفجار تروريستى در استان صالح الدين 
جان عده اى را ربود كه در كنار تبعاتش، پيامى واضح براى ايرانيان 
داشت. متاسفانه انفجارى تروريستى در سامرا رخ داد كه بر اثر آن 
شمارى از شهروندان عراق و ده تن از هموطنانمان جانباختند؛ 
رويدادى تلخ كه آنقدر در عراق تكرار شده كه چه بسا شمارش از 
دست همه خارج شده باشد، اما اين تكرار فراوان نيز نمى تواند مانع 

از ناديده گرفتنش شود.
اين در حالى است كه زمان زيادى تا موسم عزادارى اربعين حسينى 
و به پا خواستن شورى عظيم در عراق باقى نمانده و فشار فراوانى 
كه ارتش عراق و متحدانشان براى بازپسگيرى موصل و برچيدن 
بساط تروريست ها در خاك اين كشور بر ايشان وارد مى آورند، اين 
احتمال را تقويت كرده كه ايشان براى رهايى خود از مهلكه دست 
به انتحار گسترده تر زده و بكوشند دست كم در افكار عمومى 

جهان بازنده تمام عيار لقب نگيرند.
وضعيتى كه مى تواند نگرانى در خصوص انفجارهاى تروريستى را 
تقويت كرده و با توجه به اجتماع بزرگ جمعيت عزاداران حسينى 
مسئوليت  آن،  از  پس  و  حسينى  اربعين  به  منتهى  روزهاى  در 
نهادهاى متولى امنيت اين مراسم بزرگ را دوچندان كند تا به مانند 
اربعين هاى گذشته، شاهد رقم خوردن اتفاقى عظيم و در عين حال 

به دور از حوادث تروريستى باشيم.
به ويژه اكنون كه مى بينيم دو انفجار تروريستى صبح و عصر 
امروز در دو نقطه از استان صالح الدين عراق، در تكريت و سامر 
به وقوع پيوسته و جان عده اى را گرفته است. از جمله شمارى 
از زائران ايرانى عتبات عاليات كه مجال سفر به عراق را فرصتى 
براى زيارت كربالى معلى، نجف اشرف، كاظمين و سامرا مى يابند 
و دوست ندارند بى زيارت حرم ائمه معصومين در اين شهرها، به 

خانه و كاشانه خود بازگردند.
اتفاقى كه از زمان ظهور داعش و ديگر تروريست ها در منطقه 
زيارت  انتظار  كم  دست  و  نشده  مقدور  زائران  از  بسيارى  براى 
حرمين عسگرين در سامرا را اجابت نشده، بر دل بسيارى باقى 
گذاشته چراكه تا چندى پيش استان االنبار در مجاورت سامرا 
در اشغال تروريست ها بود و زائران از سفر از به اين خطه منع 
مى شدند. وضعيتى كه هنوز به برقرارى امنيت كامل در اين منطقه 

منجر نشده و اتفاقات شوم امروز نيز مويد آن است.
 اين در حالى است كه از ديد مردم عراق و زائرانى كه عازم اين 
كشور مى شوند، در ديگر شهرهاى اين كشور نيز همواره خطر بروز 
اتفاقات تروريستى وجود دارد، به ويژه آنكه مى دانيم رقم زنندگان 
اين حوادث افرادى هستند كه از هيچ جنايتى فروگذار نيستند. با 
اين مالحظه كه كاروان زائران حسينى نيز كسانى نيستند كه از 
شهادت بيم و واهمه به خود راه دهند و مراقبان و حراست كنندگان 

اين مراسم نيز مهياى تامين امنيت كامل ايشان هستند.
اما آيا همه اين مالحظه ها مانع از آن خواهد شد كه كسى از جان 
خود مراقبت نكرده يا فكر حوادث احتمالى را كند؟ آيا اشكالى دارد 
اگر بدانيم چگونه مى توان در دايره امنيت جانى قرار گرفت يا براى 

جبران مافات، پيش از وقوع هر گونه حادثه تدارك ديد؟
صحبت درباره چيزى شبيه آموزش و پيشگيرى است؛ آموزش 
ديدن درباره چگونگى مراقبت از جان در مقابل حوادث احتمالى 
و آينده نگرى براى دورى جستن از تبعات بروز اتفاقات احتمالى. 
يعنى هم بياموزيم تروريست ها چه مى كنند و با دانستن اين نكته 
بكوشيم هم خودمان را در امان بداريم و هم به حفظ جان ديگران 
با همكارى با ماموران امنيتى فكر كنيم و عالوه بر آن، بيانديشيم 
اگر رويدادى جانمان را تهديد كرد، چگونه خواهيم توانست از پس 

عواقبش برآييم.
رويكردى كه اگر بيانديشيم بيمارى و حادثه در كمين جانمان 
نشسته و در اين سفر ويژه، احتمال بروز هر دوشان به داليل 
فراوان بيشتر است، بيمه را راهكار خوبى براى فرار از هزينه ها و 
خسارت هاى ناشى از آن خواهيم يافت و مشتاق مراجعه به آن 
خواهيم شد. به ويژه آنكه مى دانيم حوادث تروريستى مى تواند به 

نقص عضو يا كوچ ابدى منجر شود.
اتفاقات شومى كه در صورت بيمه بودن زائران، دست كم مانع از 
آن خواهد شد هزينه عمليات انتحارى تروريست ها را خانواده هاى 
زائران بپردازند و در صورت بيمه نبودن ايشان، به مضاعف كردن 
مشكالت منجر خواهد شد. وضعيتى كه براى فرار از آن برخى بيمه 
ها مانند بيمه شخص ثالث اجبارى شده اما هنوز هستند كسانى كه 

درباره اش نمى دانند و در مخالفت با آن سخن مى گويند!
اين در حالى است كه مى دانيم اعزام زائران ايرانى اربعين به داشتن 
بيمه نامه منوط شده و اگر اتفاقى مانند گشودن مرزها در روزها و 
ساعات آخر و اعزام زائران بى در دست داشتن مدارك ضرورى 
مانند گذرنامه و بيمه رقم نخورد، اين اميدوارى وجود خواهد داشت 
كه به هيچ عنوان ممكن نيست سفر هيچ زائرى به نيت حضور در 
مراسم پرشكوه اربعين حسينى، به تلخى هايى در ذهن ايشان و 

خانواده هايشان منجر شود.
بماند كه هنوز نمى دانيم چگونه است مسئوالن و به طور ويژه 
مديران سازمان حج و زيارت كه متولى عمده اعزام زائران به 
حوادث  خصوص  در  زائران  به  دادن  آموزش  هستند،  عراق 
تروريستى و دست كم آگاه نمودن ايشان در خصوص برخى 
مخاطرات حضور در عراق را سودمند نيافته اند و براى رفع اين 

خال راهكارى ارائه نداده اند؟!

برنامه  سيما،  و  صدا  باالخره 
حضور  با  نسيم  شبكه  دورهمى 
معصومه ابتكار را شب شنبه پخش 
كرد تا مردم ايران بار ديگر بانوى 
كنند،  نظاره  را  دولت  سبزپوش 
بانويى كه از همه چيز و همه كس 
زيست  معظالت  از  غير  به  گفت 

محيطى كشور.
در  زيست  محيط  چالش هاى 
سال هاى حضور معصومه ابتكار 
نسخه هايى  شده اند.  چندان  دو 
كه او براى محيط زيست ايران 
تبليغاتى  حالت  بيشتر  مى پيچد 
تا  دارد  را  يازدهم  دولت  براى 
باز  مشكالت  از  گره اى  اينكه 

مديرى  مهران  دورهمى  برنامه  در  حالى  در  زيست  محيط  سازمان  رئيس  كند. 
حاضر شد كه حتى يك كلمه از معضل آلودگى هوا و ريزگردها نگفت. در ابتداى 
اين برنامه، وى به دوران عشق و عاشقى و تيپ شوهرش در ايام جوانى پرداخت 
و تمجيدهايى از خانواده خود و مادرش كه خيريه او در هفته هاى گذشته خبرساز 

شده بود، ارائه داد.
معصومه ابتكار، حتى شعار پدرخوانده اصالحات يعنى «زنده باد مخالف من» را در 
دورهمى تكرار كرد كه يادى هم از او شده باشد! مجرى برنامه از پانداهاى چينى هم 
صحبت كرد تا گريزى به حقوق حيوانات در ايران زده باشد ولى هيچ حرفى از مشكالت 
مردم استان هاى غربى به ميان نيامد كه هزارن تن از آنها به خاطر ريزگردها روانه 
بيمارستان و درمانگاه مى شوند! تنها نكته اى كه درباره آلودگى هوا از زبان ابتكار شنيده 
شد، تعريف از بهبود هواى كالن شهرها بود! اما هيچ تقديرى از باران و باد نكرد كه 
اين دو پديده تنها به فكر آلودگى هواى ايران هستند و تعدادى روز سالم را در كالن 

شهرها رقم مى زنند!
دغدغه هاى انتخاباتى به جاى محيط زيست 

به هر حال آنچه در دورهمى با حضور ابتكار بر روى آنتن رفت، نشان داد دغدغه 
اصلى رئيس محيط زيست، محيط زيست نيست. نگرانى اصلى او چند ماه باقى 
مانده دولت و تبليغ از دولت تدبير و اميد براى بقا در دور دوم است. اما وضعيت 
محيط زيست ايران خوب نيست. آينده اى روشن در اين حوزه وجود ندارد. هر 
سال بدتر از پارسال، ليست معضالت زيست محيطى پرتر مى شود. بحران آب و 
خشكسالى كشور را تهديد مى كند. آلودگى هوا نه تنها كم نشده كه تلفات انسانى 
ناشى از آلودگى هوا، افزايش يافته است. ريزگردها به مهمانان ناخوانده استان هاى 

مناطق  و  اند  شده  تبديل  غربى 
مركزى نيز آسيب پذير شده اند.

روز  و  حال  گفت،  صادقانه  بايد 
جور  بد  كشور،  زيست  محيط 
آنكه،  از  ناجورتر  است.  ناجور 
داروى ابتكار، شفابخش آن باشد. 
سال هاى سال است كه مديريت 
محيط زيست، قربانى سياست شده 
و متولى قوى و پروپا قرصى براى 
اين  معضالت  ترين  مهم  نجات 
حوزه پيدا نمى شود. تهديدات به 
ممكن  كه  هستند  جدى  حدى 
است بخش هاى وسيعى از ايران 
شوند!  سكونت  غيرقابل  آينده  در 
ريزگرد يا گردو غبار، كه با كاهش 
رطوبت هوا ميزانش بيشتر مى شود، چند منبع داخلى و خارجى دارد، ولى با تمامى 
شعارها و وعده ها، رشد چشمگيرى داشته و براساس تحقيقات صورت گرفته، تعداد 

بيماران تنفسى و قلبى به خاطر اين معضل چند برابر شده اند.
ضرورت غير قابل اغماض

معصومه ابتكار، سكاندار ميحط زيست ايران است و پس از 8 سال حضور در سازمان 
محيط زيست در دولت اصالحات، با پيروزى حسن روحانى بر روى كرسى رياست 
سازمان نشست! او در ابتداى كارش وعده هايى داد تا اوضاع نابسامان محيط زيست 
كشور را سامان دهد و وضع آلودگى هوا و ريزگردها را با مديريت جديد، بهبود ببخشد. 
از اين رو بود كه اعالم كرد بنزين داخلى استاندارد نيست و بايد از بنزين وارداتى استاندار 
براى كاهش آلودگى ها استفاده كرد. بيش از سه سال واردات بنزين، نه تنها آلودگى 

كالن شهرها را كاهش نداد، بلكه به تعداد روزهاى ناسالم در سال افزوده شد.
و  نرسيد  جايى  به  نيز  ريزگردها  سرانجام  هوا،  آلودگى  هميشگى  بحث  كنار  در 
افزايش خس خس مردم استان هاى غربى، هم گوش شنوايى در سازمان محيط 
زيست پيدا نكرده است. بيش از 40 سال است كه موضوع بيابان زدايى در ايران 
مورد بحث قرار گرفته است. اما بيابان هاى ايران هر سال رشد بيشترى مى كنند! 
نگا ه كالن و استراتژيك نيازمند محيط زيست ايران است. ضرورتى غير قابل 
اغضاضى كه با كارهاى سياسى معصومه ابتكار نمى خواند! مردم ايران در غرب 
كشور نيازمند اقدام هاى فورى هستند ولى متولى اصلى اين حوزه، بجاى حضور 
در اين استان ها براى رسيدگى به اوضاع بد آنها به خاطر معضل ريزگرد، ترجيح 
مى دهد براى افتتاح ورزشگاه نقش جهان راهى اصفهان شود؛ درست زمانيكه 

ريزگردها امان مردم خوزستان را بريده است!

چند وقتى مى شود كه«فروش بچه» به يك كاسبى در كوچه و خيابان هاى كشور تبديل 
شده و حسابى سر و صدا كرده است؛ اما چه مى شود كه برخى حاضر مى شوند فرزند خود 

را معامله كنند؟
تا چند سال پيش گوشه و كنار خيابان با خودكار و كاغذ برگه اى نصب شده بود «فروش كليه 
فورى»، «O+ فروشى» و... خيلى ها آخرين راه را براى نجات از مشكالتشان در فروش 
كليه مى ديدند. اما حاال تبليغات مخفى در شهر عوض شده و برخى ها برگه حراج پاره تن 
خود را در خيابان نصب مى كنند. «فروش نوزاد» يا «فروش كودك» پديده اى است كه 
اين روزها تكرار مى شود. اما اين پديده اتفاقى جديد و پرتكرار است يا سوژه اى جذاب براى 

رسانه هاست كه بارها بازنشر مى شود؟

فروش جنين؛ فورى!
«يك عدد بچه به دليل نبودن شرايط نگهدارى (بيست روز مانده به دنيا آمدنش) به فروش 
مى رسد. فورى»! اين آخرين تالش مادر باردارى است كه آگهى هاى دست نويسش را به 

خودپردازهاى خيابان آزادى چسبانده بود؛ آگهى هايى كه 
خيلى اتفاقى به دست يك خبرنگار مى رسد. مهم تر از 
كنجكاوى خبرنگارى، بهتى است كه از ديدن اين آگهى 
خبرنگاران  از  يكى  نه ماهه!!»  جنين  «فروش  مى كنم. 
ماجراى اين آگهى را اين گونه روايت مى كند: «شماره اش 
را مى گيرم، نمى گويم خبرنگارم، خودم را خريدار معرفى 
مى كنم. با اولين بوق تلفن، خانم جوانى جواب مى دهد. 
انگار منتظر تماس هايى ناشناس مثل من است. بى آنكه 
نيازى باشد به هم معرفى شويم سر اصل مطلب مى روم؛ 
«خودتان باردار هستيد؟» آرام و معذب جواب مى شنوم: 

سفره  بپرسم،  سوال  نيست  نيازى  خودمم. 
دلش را باز مى كند: همسرم بيمار است، بايد 
هرچه زودتر عمل شود، ضربه مغزى شده و 

شرايط نگهدارى بچه سوم را ندارم.»
در  رهاشده  نوزاد  يك  تصوير  بعدى  مورد 
خيابان است. تصويرى در شبكه هاى اجتماعى 
عنوان «امروز  اين  با  مى شود  دست به دست 
ساعت 6 صبح كاركنان فضاى سبز اين نوزاد 
دختر رو كه بدون لباس در خيابان 24مترى 
رضوى اهواز رها شده بود پيدا كردند» ديگرى 
تصوير يك نوزاد ديگر البالى زباله هاست. 
نوزادى كه گويا والدين او نيازى به آن نداشته 
و آن را گوشه خيابان رها كرده است. همه 
اين ها نوزادانى هستند كه چشمشان به اين 
از  يكى  است.  بازشده  خاكسترى  جهان 

مسئولين حوزه بازيافت زباله ماجرا را تلخ تر ازآنچه هست مى داند. او از جنين هايى مى گويد 
كه همكارانش البالى زباله هاى شهر پيدا مى كنند. نوزادانى كه شانس با آن ها يار بوده و 

هيچ گاه چشمشان به اين دنياى تلخ باز نشده است.
فروش نوزاد در سايت هاى نيازمندى

آگهى ها فقط دست نوشته هاى ساده روى ديوار نيست. در سايت هاى نيازمندى هاى اينترنتى 
هم مى توانيد آگهى هاى فروش نوزاد را ببينيد. در يكى از اين آگهى ها فروشنده خود را 
اين گونه روايت مى كند: «من خانمى هستم 32 ساله. تقريباً 4 ماهه حامله هستم و از كسانى 
كه بچه دار نمى شوند و قصد سرپرستى بچه را دارند، به هم خبر بدهند. اين طورى هم آن ها 
صاحب فرزند مى شوند و هم بچه من سرنوشت بهترى پيدا خواهد كرد. من هم يك زن 
تنها بدون هيچ منبع درآمدى هستم و نمى توانم بچه را بزرگ كنم و به صورت تفاوتى از 

سرپرستان كودك مبلغى دريافت مى كنم و از بابت فرزندم خيالم آسوده است.»
به روايت ساده بسيارى از خانواده هايى كه نمى توانند طعم مادر و پدر بودن را درك كنند؛ 
مى توانند با يكى از همين آگهى ها تماس گرفته و مبلغى ناچيزتر از هزينه هاى دوره باردارى 
را پرداخت كنند تا صاحب يك فرزند شوند. اما اين كودك چه آينده اى خواهد داشت؟ 
مدرسه و بسيارى از موضوعات ديگر در گرو دريافت شناسنامه و اسناد هويتى است. وقتى از 
آينده نوزادان حراجى مى پرسيم ما را به سمت گرفتن «برگه والدت» از بيمارستان تشويق 
مى كنند. « مى توانيد در بيمارستان ها كمى پول خرج كنيد تا با يك برگه والدت براى 

كودكان تازه خريدارى شده شناسنامه تهيه كنيد.

فروش نوزاد پديده اى نادر است
«عباس زارع نژاد» رئيس مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت در اين رابطه 
مى گويد: «در بيمارستان ها به ويژه بيمارستان هاى دولتى مطمئن هستم برگه والدت فقط 
براى والدين صادر مى شود. مگر در بعضى موارد با حكم قضايى ممكن است برگه والدت 
صادر شود وگرنه در غير اين صورت امكان بروز چنين تخلفى نزديك به صفر است. زيرا 
ميزان جريمه در نظر گرفته شده براى فرد متخلف و مركز درمانى محل تخلف بسيار سنگين 

است و كسى جرئت نمى كند اعتبار بيمارستان خود را براى چنين مواردى خرج كند.»
زارع نژاد در رابطه با آگهى هاى فضاى مجازى نيز مى گويد: «فروش نوزاد پديده بسيار نادرى 
محسوب مى شود و اين گونه نيست كه بگوييم امروز به لطف شبكه هاى اجتماعى مردم از 
اين آگهى ها مطلع مى شوند و در گذشته خبردار نبودند؛ بلكه در گذشته هم اين موارد بسيار 
نادر بود. ممكن است يك آگهى چندين هزار بار يا ميليون ها بار در فضاى مجازى ديده 
شود ولى اين موارد بسيار محدود و نادر هستند و بررسى برخى از آن ها نشان داده اظهارات 
مطرح شده واقعى نبوده و خبرى از نوزاد و فروشنده نيست! ممكن است كودكى در محيطى 
غير امن متولدشده باشد و وزارت خانه از آن بى اطالع باشد 
ولى ميزان جرائم باعث شده هيچ كس در مراكز وابسته به 
وزارت بهداشت هوس چنين تخلفى را هم نداشته باشد

نوزادم را به يك سيم كارت مى فروشم
اما اين بخش مربوط به خريدارانى است كه در حسرت 
روشن  آينده  با  فرزندى  مى خواهند  و  مى سوزند  فرزند 
گرى  تكدى  حوزه  خريداران  براى  ماجرا  باشند.  داشته 
فرق مى كند. وقتى خريدار كودك را گدايى و نوزاد را 
براى رونق گدايى خريدارى مى كند؛ داشتن اسناد هويتى 
اهميتى چندانى در اين معامله ندارد. يكى از 
خبرنگاران كه در پاتوق معتادان حاضر شده؛ 
خريدوفروش نوزاد را اين گونه روايت مى كند:« 
كه  مى بينم  را  باردارى  زن  مريم،  پارك،  در 
معتاد است. او اكنون حدود 2 سال است شيشه 
مى كشد. ابروهايش را تيغ انداخته، مانتوى بلند 
و شال صورتى رنگى دارد. حدود 3 ماهه است. 
مريم مى گويد: من حاضرم بچه ام را بفروشم. 
مى پرسم.  نوزاد  فروش  قيمت  درباره  مينا  از 
مى گويد: بستگى به شرايط دارد. گاهى نوزاد 
را به يك سيم كارت تلفن هم مى فروشند. آدم 
وقتى خمار باشد. ديگر نمى فهمد كه اين بچه 
است يا عروسك يا... ولى در دست دالل ها 
هم  باالتر  و  تومان  ميليون  ده  به  قيمت ها 

مى رسد.»
از فروش نوزاد تا كودكان 6 ساله!

دريكى از اين آگهى ها خبر از فروش كودك 6 ساله داده اند. چندى پيش اين آگهى هم در 
رسانه ها جنجال زيادى به پا كرد. آن زمان پدرى كه شماره اش پاى آگهى پخش شده 
بود علت ماجرا را نبود پول مهريه همسرش عنوان كرده بود. همسرى كه جداشده و 
حاال شوهر براى جبران پول مهريه مجبور است ميوه اين زندگى ناموفق را حراج كند. 
حاال بعد از چند ماه دوباره پيگير آن آگهى و پدر مى شويم تا بعدازآن موج خبرى پيگير 
اوضاع كودك شويم. پدر پشت تلفن اين گونه جواب مى دهد: «فكر مى كنيد با آن كارى 
كه شما در رسانه ها كرديد چه اتفاقى خواهد افتاد؟ فكر مى كنيد بچه را فروختم؟! شب 
و نيمه شب تماس مى گرفتند و بدوبيراه مى گفتند. همه اين ها نقشه همسر سابقم بود تا 
مرا خراب كند. حتى عليه من شكايت تنظيم كرد تا صحنه سازى كند. مى خواستند مرا 
خراب كنند و...» روايت نشان مى دهد همه جنجال ها و يادداشت هايى كه براى آن يك 
تكه كاغذ آگهى منتشرشده؛ حاصل يك دعواى قديمى است. دعوايى كه يك لحظه به 
آگهى فروش تبديل مى شود و لحظه اى ديگر در قامت شكايت از ديگرى خودش را 
نشان مى دهد. اما حاال شبكه هاى اجتماعى خيلى خوب اين دعوا را منعكس مى كنند 
و همين تكه كاغذ در تيراژ ميليونى در فضاى مجازى دست به دست شده تا يك لحظه 

گمان كنيم اينجا مركز حراج كودك و نوزاد است.
اما ماجرا فقط به نوزادها ختم نمى شود و حتى برخى تصاوير از فروش كودكان 5 ساله 

حكايت دارد./خبرگزارى مهر

پانداهاى چين مهم تر از مردم خوزستان 
يادداشت

«Generosity”
مينا برات شوشترى

“Generosity», is the quality of being kind,understanding and not 
being selfish.It is the quality of being generous;especially,willingness 
to give money and other valuable things to others.
“ Generosity»is the quality-like honesty and patience_that we all 
probably wish we had more of.when you show generosity,you 
might give away things or money or put others before yourself 
but,generosity is about more than cash and stuff.When you are 
forgiving and gentle to people,you show generosity of spirit.
The world would certainly be better place if more people showed 
generosity to others.

”سخاوت“
بخشنده   ، نبودن.سخاوت  خودخواه  و  بودن  بودن,فهميده  مهربان  توانايى  يعنى  سخاوت 
بودن؛مخصوصا,تمايل به بخشيدن پول و ديگر چيزهاى ارزشمند به ديگران است.سخاوت,خصوصيتى 
مثل_صداقت و شكيبايى_است,كه احتماال همه ى ما ارزوى داشتن هرچه بيشتر از اين خصوصيات را 
داريم.وقتى شما بخشندگى مى كنيد,ممكن است پول و چيزهاى ديگر را ببخشيد يا اينكه ديگران را 
مقدم تر از خود بدانيد اما,سخاوت چيزى بيشنر از بخشش پول و كاالست.وقتى شما نسبت به مردم با 

گذشت و مهربان باشيد,سخاوت روحتان را نشان داده ايد.
بدون شك جهان مكان بهترى خواهد بود اگر اكثر مردم نسبت به ديگران سخاوتمند باشند

فعاليت زياد در شبكه هاى اجتماعى
 باعث افسردگى ميشود

بر  اجتماعى  شبكه هاى  تاثيرات  درمورد  تحقيقى  اخيراً  پيتزبرگ  دانشگاه  پزشكى  دانشكده  محققان 
روحيات كاربران آنها انجام داده اند.اين تحقيق مشخص كرد كه هر چه جوانان زمان بيشترى را صرف 

شبكه هاى اجتماعى كنند، احتمال افسرده بودن آنها بيشتر است.
بر  اجتماعى  شبكه هاى  تاثيرات  درمورد  تحقيقى  اخيراً  پيتزبرگ  دانشگاه  پزشكى  دانشكده  محققان 
روحيات كاربران آنها انجام داده اند.اين تحقيق مشخص كرد كه هر چه جوانان زمان بيشترى را صرف 
شبكه هاى اجتماعى كنند، احتمال افسرده بودن آنها بيشتر است. يافته هاى اين تحقيق مى تواند به 

متخصصين بالينى براى كمك به بيماران افسرده مفيد باشد.
رسانه ها،  با  ارتباط  در  پيتز  تحقيقاتى  مركز  مدير  و  تحقيقاتى  پروژه  محقق  پريماك،  برايان  دكتر    
تكنولوژى و سالمت، مى گويد، «ازآنجاكه شبكه هاى اجتماعى به بخش بسيار مهمى از روابط انسانى 
تبديل شده است، براى متخصصين درمان هاى بالينى كه با جوانان سروكار دارند، خيلى مهم است كه 

توازن بين مصرف مثبت و مصرف مشكل زا را درك كنند.»
دكتر پريماك و تيم تحقيقاتى او روى 1787 فرد بزرگسال امريكايى بين 19 تا 32 ساله تحقيق كردند 
و در پرسشنامه هايى كه به شركت كننده ها داده شده بود درمورد جزئيات استفاده از شبكه هاى اجتماعى 
شد.  داده  تطبيق  افسردگى  براى  ارزيابى  ابزار  يك  با  پرسشنامه ها  پاسخ هاى  سپس  بود.  شده  سوال 

 Facebook، Youtube، Twitter، :شبكه هاى اجتماعى سوال شده در پرسشنامه عبارت بودند از
Instagram، Google Plus، Snapchat، Tumblr، Pinterest، Vine، LinkedIn

براساس نتيجه پرسشنامه ها، شركت كننده ها 61 دقيقه در روز از شبكه هاى اجتماعى استفاده مى كنند 
و به طور متوسط 30 مرتبه در هفته به رسانه هاى اجتماعى مختلف سر مى زنند. نكته هشداردهنده در اين 
تحقيق اين بود كه يك چهارم اين افراد جزء افراد با شاخص افسردگى باال طبقه بندى شده بودند. در اين 
تحقيق ارتباط قابل توجه و خطى بين استفاده از شبكه هاى اجتماعى و افسردگى ديده شد، چه بر مدت زمان 

استفاده از اين شبكه ها باشد يا دفعات سر زدن به آنها.
درمقايسه با شركت كننده هايى كه دفعات كمترى به شبكه هاى اجتماعى سر مى زدند، شركت كننده ايى كه 
از رسانه هاى اجتماعى با دفعات بيشتر در روز استفاده مى كردند، 2،7 مرتبه احتمال افسردگى داشتند. و در 
مقايسه با آنهايى كه مدت زمان كمترى در روز در اين شبكه ها وقت مى گذراندند، آنهايى كه زمان كلى 
بيشترى را صرف اين شبكه ها مى كردند، 1،7 مرتبه بيشتر در خطر افسردگى بودند. محققان همچنين ساير 
عوامل احتمالى افسردگى ازجمله سن، جنسيت، نژاد، وضعيت تاهل، شرايط زندگى، سطح تحصيالت و درآمد 

را نيز در اين تحقيق لحاظ كردند.
يكى از نويسندگان اين تحقيق مى گويد، اين احتمال وجود دارد كه افراد افسرده براى پر كردن خالء درونى 
خود از شبكه هاى اجتماعى استفاده مى كنند. ولى استفاده از شبكه هاى اجتماعى خود مى تواند منجر به 

افسردگى شود و اين نيز متعاقباً به استفاده بيشتر از اين شبكه ها مى انجامد.
ولى چرا استفاده زياد از شبكه هاى اجتماعى مى تواند منجر به افسردگى شود؟ اين تحقيق توضيح مى دهد 
كه قرارگيرى در معرض نمايش همساالن از خود در اين شبكه ها، احساس حسادت را در افراد ايجاد مى كند 
و باعث مى شود تصور كنند كه ديگران همه زندگى هاى بهتر و شادترى نسبت به آنها دارند. افراديكه در 
فعاليت هاى بى معنى ترى در شبكه هاى اجتماعى شركت مى كنند باعث مى شود كه تصور كنند كه وقت خود 
را تلف مى كنند. همچنين استفاده بيشتر از اين شبكه ها احتمال آزار و اذيت هاى اينترنتى را افزايش مى دهد 
كه اين هم خود مى تواند منجر به افسردگى در فرد شود. و شبكه هاى اجتماعى «اعتياد به اينترنت» را افزايش 

مى دهد كه يك وضعيت روحى-روانى مرتبط به افسردگى است.
يكى از اميدهاى اين تحقيق تشويق متخصصين براى سوال كردن از بيماران مبتال به افسردگى درمورد 
استفاده از شبكه هاى اجتماعى حين ارزيابى آنها است. و يافته هاى اين تحقيق مى تواند بعنوان پايه و اساسى 

براى تاثير شبكه هاى اجتماعى بر مشكالت سالمت عمومى در نظر گرفته شود.
شركت هاى بسيارى از اين شبكه هاى اجتماعى در كمك به افرادى كه به نظر افسرده مى آيند، فعاليت دارند. 
 Tumblr (خودكشى) را روى شبكه “suicidal” (افسرده) يا “depressed» مثًال اگر كاربرى كلمه
جستجو كند، منابع بسيار مفيدى براى او نشان داده خواهد شد و از فرد پرسيده خواهد شد كه مشكلى دارد 
يا خير. فيسبوك هم به كاربران اين امكان را مى دهد كه نوشته هاى ديگران كه حالت هايى از افسردگى در 
خود دارد را با فشردن فلش پايين «من تصور مى كنم اين نبايد روى فيسبوك قرار گيرد» > «تهديدآميز، 
خشونت آميز يا متمايل به خودكشى است» > «يك مورد را انتخاب كنيد…» > ارائه كمك يا پشتيبانى 
با گفتن اينكه كنارش هستيد، درخواست كمك يا صحبت درمورد آن با فردى مورداعتماد يا درخواست از 

فيسبوك براى بازنگرى آن متن و ارائه پشتيبانى.
مثال،  بعنوان  كاربرانش دارد.  روحيه  بر  قابل مالحظه اى  آن تاثير  اجتماعى  شبكه  كه  مى داند  فيسبوك 
دانشمندان اطالعات فيسبوك در سال 2012 يك آزمايش بسيار بحث برانگيزى بر رفتارهاى انسانى انجام 
دادند كه در آن صفحه اخبار 689،003 كاربر مورد ارزيابى قرار گرفت كه در اين ارزيابى يا كليه ُپست هاى 
مثبت يا كليه ُپست هاى منفى برداشته شد تا ببينند بر روحيات كاربران ديگر اثر مى گذارد يا خير. اين آزمايش 
همانطور كه انتظار مى رفت پيش رفت. كاربرانى كه محتويات منفى تر مالحظه مى كردند، خودشان هم 

محتوياتى منفى به اشتراك مى گذاشتند و برعكس.
اين تنها تحقيق انجام گرفته درمورد تاثير شبكه هاى اجتماعى بر افسردگى نبوده است. سال گذشته، 
تحقيقى در ژورنال روانشناسى اجتماعى و بالينى كه توسط محققان دانشگاه هوستون انجام گرفت، 
پديده  يك  به  و  است  ارتباط  در  افسردگى  عالئم  با  فيسبوك  از  استفاده  افزايش  كه  كرد  مشخص 
روانشناختى به نام «مقايسه اجتماعى» منجر مى شود. در آگوست 2013، محققان دانشگاه ميشيگان 
منتشر  دارد»  دنبال  به  جوانان  در  را  فردى  سالمت  زوال  فيسبوك  از  نام «استفاده  به  تحقيقى  نيز 
كردند كه در آن نتيجه گيرى شد كه هر چه افراد طى يك دوره بيشتر از فيسبوك استفاده كنند، 
ميزان خوشحالى شان كاهش مى يابد. در تحقيق ديگرى كه در سال 2014 به نام «عواقب احساسى 
فيسبوك: چرا فيسبوك منجر به بدتر شدن حال ما مى شود و چرا باز از آن استفاده مى كنيم» در 
دانشگاه اينسبرگ در اتريش انجام گرفت و مشخص كرد كه فعاليت در فيسبوك تاثيرى منفى بر حال 
و روحيه كاربران آن دارد. تحقيقات بسيار بيشترى ديگرى هم در ساير دانشگاه ها در اين زمينه انجام 

گرفته است كه همه مصرف زياد شبكه هاى اجتماعى را با افسردگى مرتبط دانسته اند.
شده  افسردگى  احساس  باعث  هم  شما  در  اجتماعى  شبكه هاى  زياد  مصرف  مى كنيد  تصور  اگر  اما 
است، چه بايد بكنيد؟ به شدت توصيه مى شود كه با يك متخصص روانشناس در اين زمينه صحبت 
كنيد. همچنين استفاده از اين شبكه ها را تا حد امكان پايين بياوريد و سعى كنيد آن را با فعاليت هايى 

مثبت تر جايگزين كنيد.

دورهمى

خانواده

باالخره صدا و سيما، برنامه دورهمى شبكه نسيم با حضور معصومه ابتكار را شب 
كنند،  نظاره  را  دولت  سبزپوش  بانوى  ديگر  بار  ايران  مردم  تا  كرد  پخش  شنبه 

بانويى كه از همه چيز و همه كس گفت به غير از معظالت زيست محيطى كشور.

كودك فروشى زياد شده يا زياد به چشم مى آيد؟

حراج فرزندان در خيابان هاى شهر!
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يادداشت روز

ترامپ و سياست خارجى ايران
احسان ابطحى/ دبير گروه ديپلماسى و خبر روز نامه دنياى اقتصاد

انتخاب ديروز دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمين 
رئيس جمهورى اياالت متحده، جهان را دچار بهت 
و حيرت كرد؛ از بازارهاى جهانى گرفته تا مقامات 
سياسى كشورهاى مهم اروپايى و غيراروپايى كه با 
چهره اى غمگين و «شوك زده» اعالم كردند كه 
«ناچارند» نتيجه انتخابات آمريكا را بپذيرند.در داخل 
هم بسيارى از انتخاب ترامپ متعجبند و انتخاب 
اين «تاجر» مجرب، اما سياست مدار «بى تجربه» و 

«تازه كار» آنان را دچار وحشت كرده است. اگرچه تا زمانى كه ترامپ تيم سياست خارجى، دفاعى و امنيتى 
خود را تعيين نكرده ، نمى توان تحليل دقيقى از چشم انداز ديپلماسى او ترسيم كرد، اما اطالعات و شواهد 
موجود و مقايسه سياست هاى او با هيالرى كلينتون «كهنه كار» شايد ما را به اين نتيجه برساند كه كار 
ايران با ترامپ آسان تر خواهد بود. براى اين تحليل بررسى كارنامه سياست خارجى هيالرى كلينتون و 
رويكرد البى هاى قدرت در آمريكا به او و مقايسه آن با دونالد ترامپ، شايد ما را راحت تر به نتيجه برساند.

1- قدرت اجماع سازى: هيالرى كلينتون، به عنوان وزير امور خارجه اياالت متحده (2009 تا 2013)، نقشى 
بسيار پررنگ در تصويب تحريم ها عليه ايران ايفا كرد؛ تحريم هايى كه شديد ترين تحريم ها عليه يك كشور 
در طول تاريخ به شمار مى رفت. در شرايطى كه بسيارى در ايران احتمال وضع اين تحريم هاى سنگين 
را نمى دادند، هيالرى كه در سر سوداى رياست جمهورى را مى پروراند، تك تك كشورهاى مهم جهان را 
پيمود تا جهان را عليه ايران بسيج كند؛ اقدامى كه در آن موفق بود و توانست سنگين ترين تحريم ها عليه 
تهران را وضع كند. نزديكى و اقبال او نزد مقامات كشورهاى اروپايى باعث شد هيالرى آسان تر برنامه هاى 
تخريبى خود عليه تهران را پيش ببرد. مقامات اروپايى نيز پيش تر بارها به طور علنى اعالم كرده بودند كه 
بيشتر عالقه دارند هيالرى به كاخ سفيد راه پيدا كند تا ترامپ. همين چند ماه پيش بود كه فرانسوآ اوالند، 
رئيس جمهورى فرانسه به صراحت اعالم كرد كه مواضع ترامپ «تهوع آور» است. آلمانى ها و بريتانيايى ها 
نيز نه به اين شفافى اما به طور تلويحى از ترامپ انتقاد كرده و تمايل خود را به پيروزى هيالرى نشان داده 
بودند. بى ترديد با ورود ترامپ به كاخ سفيد كه حدود 70 روز ديگر اتفاق خواهد افتاد، شاهد شكاف ميان 

اروپا و آمريكا خواهيم بود؛ شكافى كه سياست خارجى ايران مى تواند از آن استفاده كند.
برجام: اگرچه در مبارزات انتخاباتى، هيالرى مدافع برجام بود و خود را معمار آن مى دانست، اما ترامپ 
تصريح كرده بود كه برجام را پاره خواهد كرد. به نظر مى رسد اين حرف سخنى فراتر از يك بلوف انتخاباتى 
نيست. همان طور كه ترامپ در جريان مبارزات انتخاباتى اش دم از زندانى شدن هيالرى كلينتون مى زد، 
اما در نطق پيروزى اش به شدت از او و خدماتش تقدير كرد. اوباما هم در سال 2008 وعده بسته شدن 
زندان گوآنتانامو را داد، وعده اى كه تا امروز و پس از گذشت هشت سال هنوز اجرايى نشده است. بر پايه 
اين استدالل بسيار بعيد است كه ترامپ دست به چنين اقدام جنجال برانگيز و پر هزينه اى بزند. با تصويب 
قطعنامه 2231 در سازمان ملل متحد، برجام اكنون يك «الزام جهانى» است و پاره كردن آن تبعات 
فراگيرى براى آمريكا خواهد داشت كه مهم ترين آن تعميق شكاف ميان آمريكا و اروپا و انزواى هرچه 
بيشتر واشنگتن در عرصه جهانى خواهد بود. ترامپ يك «تاجر» و «منفعت محور» است، دليلى ندارد 
هزينه بى مورد براى پاره كردن «برجام» بدهد و پرونده اى پيچيده و سنگين را كه بسته شده است، دوباره 
باز و براى خود هزينه دردسرى بى حاصل ايجاد كند. مهم ترين انتقاد او به برجام اين بود كه چرا ايران 
«ايرباس» اروپايى مى خرد و نه «بويينگ» آمريكايى! از اين نظر هم بعيد به نظر مى رسد كه دولت جديد 

اياالت متحده دست به چنين اقدام پرخطرى بزند و تهديدى از اين ناحيه متوجه تهران باشد.
2- اعراب: در بحبوحه طغيان و بحران در خاورميانه، روى كار آمدن هيالرى شايد «مصيبتى» بزرگ 
براى ايران به شمار مى رفت. اعراب به شدت به دنبال رياست جمهورى او بودند تا شايد به دليل نزديكى با 
او بتوانند فشار را روى ايران افزايش دهند و ايران را مهار كنند، ايرانى كه با احياى توان استراتژيك خود 
پس از برجام به قدرتى فزاينده در منطقه تبديل شده است. اعراب اميدوار بودند تا شايد با پيروزى هيالرى، 
اقدامى قاطع از سوى او در زمينه سوريه و ديگر بحران هاى خاورميانه صورت گيرد. انتخاب ترامپ اما قطعا 
آنان را نااميد كرده است. كسى فراموش نكرده كه تركى فيصل، شاهزاده مشهور عربستانى، رئيس سابق 
سازمان اطالعات و امنيت عربستان و سفير پيشين رياض در واشنگتن، در اواسط بهار گذشته به مردم 
آمريكا «التماس» كرد كه به ترامپ راى ندهند. در اين ميان نبايد كمك يك ميليون دالرى قطر به بنياد 

كلينتون و همين طور كمك 30 ميليون دالرى عربستان به او را فراموش كرد.
3- سوريه: ترامپ درباره سوريه به صراحت اعالم كرده است مشكل نه بشار اسد، كه داعش است و اين 
داعش است كه بايد نابود شود. اين موضوع قطعا اعراب و در صدر آنان عربستان را بيش از گذشته ناخرسند 
مى كند. ترامپ در مبارزات انتخاباتى خود وعده داده بود كه اولويت او نابودى داعش خواهد بود. با اين 
حال –همان طور كه او ديروز به صراحت در نطق پيروزى اش اعالم كرد- اولويت او تمركز بر اقتصاد 
اياالت متحده است. به همين دليل بعيد به نظر مى رسد سياست اعالمى او (نابودى داعش) همان سياست 
اعمالى اش باشد. از آنجا كه دخالت مستقيم ترامپ هزينه و بارزيادى را به اقتصاد اياالت متحده وارد خواهد 
كرد، به نظر مى رسد كه او سياست خارجى دوره ريچارد نيكسون را در خاورميانه پيگيرى كند، سياست 
مداخله غير مستقيم كه به سياست دو ستونى نيكسون-كيسينجر مشهور بود. اساس اين ديپلماسى، ايجاد 
توازن قوا در خاورميانه بود، سياستى كه كم و بيش اوباما هم آن را پيگيرى مى كرد. به همين دليل بعيد به 
نظر مى رسد كه ترامپ دخالت مستقيمى در خاورميانه انجام دهد و اوضاع همچنان به همين منوال خواهد 

بود؛ وضعيتى كه با توجه به شرايط ميدانى سوريه چندان به نفع اعراب منطقه نيست.
4- اسرائيل: نزديكى هيالرى كلينتون به البى اسرائيل بر هيچ كس پوشيده نيست. اگرچه ترامپ نيز 
در جريان مبارزات انتخاباتى سعى كرد البى اسرائيل را راضى نگه دارد، اما به هر روى نزديكى تاريخى 
دموكرات ها به البى اسرائيل به طور اعم و كلينتون ها به طور اخص مى توانست خطرى جدى براى ايران 
محسوب شود. نبايد فراموش كرد كه گزينه اصلى هيالرى براى پست وزارت خارجه دنيس راس بود. 
راس فرستاده ويژه بيل كلينتون، رئيس جمهور اسبق آمريكا در مذاكرات صلح خاورميانه بود كه به شدت 
به البى اسرائيل نزديك بود و پيوند هايى شديد با تل آويو دارد. بعد ها فاش شد كه او در مذاكرات اسرائيل 

با فلسطينى ها به شدت از طرف اسرائيلى جانبدارى مى كرده است.
5- روسيه: دونالد ترامپ به شدت در مبارزات انتخاباتى از والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه 
ستايش و او را رهبرى بزرگ و مقتدر توصيف كرد. گرايش ترامپ به روسيه، شايد بتواند مشكالت 
تاريخى اياالت متحده با ايران را اندكى كاهش دهد و دو طرف را به هم نزديك كند و به سمت 
يك تحول بزرگ تاريخى سوق دهد، اما دستگاه سياست خارجى ايران بايد مراقب باشد اين گرايش 
باعث نشود دو طرف دست به معامله اى بزنند كه منافع ايران در آن پايمال شود. به هر تقدير، 
همان طور كه اشاره شد، اگرچه ترامپ غير قابل پيش بينى است اما بايد منتظر هفته هاى آينده و 
چينش تيم سياست خارجى، دفاعى و امنيتى ترامپ باشيم؛ شايد دوره رياست جمهورى او بتواند به 

يك «فرصت» براى سياست خارجى ايران تبديل شود.

خبر
معامله مسكن در كشور كاهش 50درصدى 

 امسال افزايش قيمت 
نخواهيم داشت

رئيس اتحاديه صنف مشاوران امالك با اشاره به كاهش 
تاپايان  گفت:  كشور  در  مسكن  معامالت  درصدى   50
سال افزايش قيمتى در بخش مسكن پيش بينى نمى شود.
در  مسكن  معامالت  وضعيت  آخرين  خصوص  در  وى 
معامالت  وضعيت  اخير  هاى  ماه  در  گفت:  تهران  شهر 
بهتر شده است بطورى كه در 17 روز اول آبان ماه در 
شهر تهران،  8 هزار و 135 قرارداد خريد و فروش و 11 
هزار و 111 قرارداد اجاره بها به ثبت رسيد كه در مجموع 

بيش از 19 هزار قرارداد بوده است.
وى با بيان اينكه اين ارقام در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته سير صعودى داشته است، افزود: پارسال فقط  7 
و 306  هزار  و 8  فروش  و  خريد  قرارداد  و 598  هزار 
نشانگر  كه  رسيد  ثبت  به  تهران  شهر  در  اجاره  قرارداد 
افزايش امار معامالت امسال نسبت به سال گذشته است.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران امالك تهران با اعالم اينكه 
با وجود رشد معامالت در شهر تهران اما در كشور، با 
كاهش معامالت مسكن مواجه هستيم، گفت: در كشور 
فضا كامال برعكس است و وضعيت معامالت مسكن از 
ابتداى سال سير كاهشى داشته است و جالب است كه در 

تمام ماه ها حجم معامالت كاهشى بوده است.
و 570  هزار  امسال 41  مهرماه  در  اينكه  بيان  با  عقبائى 
قرارداد خريد وفروش به ثبت رسيد در حاليكه در سال 
بود،  رسيده  ثبت  به  معامالت  هزار  از 80  بيش  گذشته 
اظهار داشت: اين ارقام نشانگر اين است كه شاهد كاهش  
كشور  در  مسكن  معامالت  حجم  درصدى   50 تا   40
بوديم. اميدواريم كه رشد معامالت در تهران به شهرهاى 
بزرگ تسرى يابد و شاهد رشد معامالت كشورى باشيم.

شهر  در  معامالت  رشد  باوجود  اينكه  به  اشاره  با  وى 
تهران اما قيمت ها تغيير ى نداشته است، گفت: پيش بينى 
ما اين است كه تاپايان سال هم افزايشى قيمت نداريم 

زيرا ظرفيت افزايش قيمت نداريم./ با عكس 

برابرى ارز صادرات با دالر دولتى
بانك مركزى ديگر يكه تاز

 عرضه نيست
ارز  ــه  اينك ــان  بي ــا  ب كاال  ــورس  ب ــل  مديرعام
ــبتا پايدار، اكنون  ــك روند نس ــدگان با ي صادركنن
ــى از فروش نفت است،  برابر با ارزهاى دولتى ناش
ــا عرضه كننده ارز در  ــت: بانك مركزى ديگر تنه گف

ــت. بازار نيس
ارز  بورس  راه اندازى  خصوص  در  سلطانى نژاد  حامد 
و  بوده  فراهم  ارز  بورس  راه اندازى  مقدمات  گفت: 
داشت  توجه  بايد  اما  هستيم،  بانك مركزى  اعالم  منتظر 
كه اگرچه در گذشته عرضه كننده ارز، بانك مركزى بوده 
بوده  ارز  عرضه  يكه تاز  گذشته  سال هاى  در  كه  است 
است، اما اكنون با توجه به اينكه نسبت صادرات كشور 
و درآمدهاى ارزى ناشى از آن، به سمت صدور كاالهاى 
غيرنفتى در حركت است، مى توان گفت كه نسبت تامين 
ارز با دالرهاى دولتى و صادركنندگان، به نسبت مساوى 

50-50 رسيده است.
ماحصل  كه  ارزى  افزود:  ايران  كاالى  بورس  مديرعامل 
اكنون  مى شود،  تلقى  دولتى  ارز  و  بوده  نفتى  صادرات 
ناشى  و  بخش خصوصى  به  مربوط  كه  ارزى  با  نسبت 
ارزها  اين  درصد   50 و  است  برابر  بوده،  صادرات  از 
دولت  دست  درصد   50 و  خصوصى  بخش  دست  در 
كه  مى رود  شمار  به  بى سابقه   نسبت  يك  اين،  كه  است 

در سال هاى اخير تكرار شده و يك نسبت پايدار است.
وى تصريح كرد: حتى در آمار درآمدهاى نفتى و صادرات 
پيش بينى ها  و  بوده  پايدار  نسبت  اين  نيز  گذشته  سال 
نيز نشانگر آن است كه اين نسبت ادامه خواهد يافت؛ 
بنابراين حجمى از ارز كه در قالب بازار آزاد مورد مبادله 
قرار مى گيرد، وجود دارد و مى توان بازار مشتقه ارز را 

راه اندازى كرد.

در  خبرى  نشستى  در  نعمت زاده  محمدرضا   
بيست ودومين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزارى ها 
با بيان اين كه در حال مذاكره با دايملر بنز هستيم، 
جهت  در  است  قرار  همكارى  اين  كرد:  اظهار 
توليد موتورهاى سى ان جى و ديزلى و همچنين 
كمتر  سوخت  مصرف  با  جديد  نسل  كاميون هاى 
به صورت سرمايه گذارى 50_ 50 انجام شود كه 

اميدواريم تا پايان سال به نتيجه برسد.
وى همچنين با بيان اين كه قرارداد بين ايدرو و رنو 
هنوز منعقد نشده است، تصريح كرد: چارچوب اين 
قرارداد مورد توافق قرار گرفته و اميدواريم ظرف دو 

ماه آينده قرارداد مذكور منعقد شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه در ابتدا 
قرار بود سايپا با شركت رنو وارد مذاكره شود، ادامه 
داد: با توجه به اين كه با طوالنى شدن زمان اين اقدام 
انجام نشد، تصميم گرفتيم كه سازمان ايدرو كه به 
به  دارد  سهام  نيز  خودرو  ايران  و  سايپا  در  نوعى 

صورت مستقيم با رنو قرارداد ببندد.
به گفته نعمت زاده يكى از مشكالتى كه در دوره 
قبلى درباره ى قرارداد رنو و ايران وجود داشت اين 

با  هم  شركت  اين  كه  بود 
خودرو  ايران  هم  و  سايپا 
كار مى كرد و گاهى بين دو 
شركت اختالف مى افتاد و 
بر  تصميم  اساس  برهمين 
آن شد كه ايدرو به صورت 
قرارداد  رنو  با  يك  به  يك 

منعقد كند.
سرنوشت  درباره  وى 
از  يكى  كه  بن رو  شركت 
زيرمجموعه  شركت هاى 
مى رود،  شمار  به  سايپا 
اين  سايپا  ابتدا  در  گفت: 
با  مذاكرات  در  را  شركت 
رنو به عنوان آورده پيشنهاد 
آنكه  از  پس  و  بود  كرده 

اين مذاكرات به سرانجام نرسيد ما تصميم گرفتيم 
بن رو در قرارداد ايدرو و رنو به همان صورت آورده 
در نظر گرفته شود، چرا كه سايپا بدهى هاى زيادى 
به ايدرو دارد كه به اين ترتيب در ماه هاى گذشته 
تصميم گرفته شد اين شركت و چند مورد ديگر 

بابت رد ديون به ايدرو واگذار شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: قرارداد 
رنو و ايدرو در مرحله  قيمت گذارى است و همچنين 
بايد اين را در نظر گرفت كه بن رو سال هاست كه 
در حال ضرر دادن است و ادامه ى اين روند به هيچ 
عنوان به مصلحت سهامداران اين شركت نيز نيست.

در  ايسنا  سوال  به  پاسخ  در  همچنين  نعمت زاده 
خصوص رقم محقق شده  صندوق توسعه ملى در 
قالب بسته حمايت از صادرات كاالى غيرنفتى، اظهار 
كرد: كارهاى زيادى برروى اين بسته انجام شد و 
اخيرا در جلسه اى با حضور رييس جمهورى نيز نرخ 

اين تسهيالت به 11 درصد كاهش يافت.
براى  ريالى  تسهيالت  اساس  براين  داد:  ادامه  وى 
سرمايه در گردش از سوى صندوق توسعه ملى به 
مبلغ 2000 ميليارد تومان براى اين موضوع در نظر 

گرفته شده كه تاكنون در فاز اول 300 ميليارد تومان 
آن به بانك ها عمدتا بانك توسعه صادرات پرداخت 
شده كه اخيرا قرار بود مبلغى به بانك صنعت و معدن 

پرداخت شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه مبلغ 
ديگرى به صورت ارزى براى سرمايه در گردش 
در نظر گرفته شده است، عنوان كرد: از اين مبلغ نيز 
تا كنون حدود 100 ميليون يورو در خدمت بانك 
توسعه صادرات گذاشته شده كه تا يك ميليون يورو 

قابليت افزايش دارد.
هم  يورو  ميليارد  يك  مبلغ  نعمت زاده  گفته  به 
پيش بينى شده كه به صورت تسهيالت در اختيار 
خريداران خارجى قرار گيرد كه البته اين موضوع 
هنوز به مرحله ى اجرايى نرسيده، اما در صورت اجرا 
تا دو ميليارد يورو نيز قابليت افزايش خواهد داشت.

وى همچنين با اشاره به رشد صادرات در بخش 
صنعت و معدن ادامه داد: رشد صادرات در بخش 
گروه صنعت 8.8 درصد و در معدن نيز 30 درصد 
بوده است كه در مجموع متوسط افزايش صادرات 

در بخش صنعت و معدن برابر 11 درصد مى شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ى احتمال در 
نظر گرفتن غرامت براى ايران در قرارداد ايدرو و رنو 
با توجه به مشكالت پيش آمده در زمان تحريم، بيان 
كرد: قرارداد قبلى با رنو قراردادى است كه مدت آن 

تمام شده و ارتباطى به قرارداد جديد ندارد.
نعمت زاده افزود: براساس قرارداد قبلى قطعات از 
داخل و خارج تامين و خودرو توسط گروه ال 90 
توليد مى شده كه اشتياق بازار در اين زمينه خوب 
در  قرارداد  در  هم  جديدى  موارد  شايد  و  است 

صورت تمديد اضافه شود.
قرارداد  كامال  جديد  قرارداد  كرد:  اظهار  وى 
و  موتور  كارخانه  براى  مشترك  سرمايه گذارى 
گيربكس و مدل هاى جديد رنو است كه كامال با 
قرارداد قبلى تفاوت دارد و به هرحال در قرارداد 
قبلى هر دو طرف خسارت ديدند و در اين مذاكرات 
اخير ما كارى با آن قرارداد نداشتيم و تنها توصيه 
وجود  قبلى  قراردادهاى  در  كه  را  نواقصى  كرديم 

داشته برطرف كنيم.
درباره ى  همچنين  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
رييس  عنوان  به  ترامپ  انتخاب  احتمالى  تاثيرات 

جمهور جديد آمريكا بر قراردادهاى صنعتى ايران 
و برجام، گفت: موضوع برجام چيزى بوده كه در 
و  رسيده  تصويب  و  جمع آورى  به  ملل  سازمان 
تغييرى با تصميم آمريكا نمى كند مگر اين كه سازمان 

ملل بخواهد طور ديگرى رفتار كند كه بعيد است.
نيز  ايران  صنعتى  قراردادهاى  مورد  در  نعمت زاده 
بيان كرد: ممكن است در جريان مذاكرات ايران با 
را  ترديدهايى  آنها  از  برخى  خارجى  شركت هاى 
بابت بازگشت شرايط ايران به زمان تحريم داشته 
باشند، اما ما تاكيد كرده ايم كه هر كسى ترديد دارد 
با ما قرارداد نبندد، بنابراين در قراردادها هيچ گونه 
موضوعى درباره بازگشت به بحث تحريم يا برجام 

مطرح نشده است.
تدوين  و  طراحى  وضعيت  آخرين  درباره ى  وى 
سامانه جامع تجارت نيز، ادامه داد: بيش از دو سال 
است كه روى اين سامانه كار مى كنيم و به صورت 
آزمايشى به مرحله اجرا در آمده، اما چون كار چند 
منظوره است و بايد با گمرك، بانك ها و ساير نهادها 
نيز در ارتباط باشد آيين نامه هايى براى آن پيش بينى 

شده كه آنها را تهيه كرده و پيشنهاد داديم.
و  معدن  صنعت،  وزير 
تجارت افزود: البته در قانون 
وجود  مبهم  نكات  برخى 
كار  شد  باعث  كه  داشت 
طول  آيين نامه ها  اين  تهيه 
بكشد اما اكنون به دنبال آن 
هستيم طبق زمان بندى اين 
سامانه را به مرحله اجرايى 

برسانيم.
ادامه  در  نعمت زاده 
مورد   27 تصويب  از 
مستقيم  سرمايه گذارى 
عالى  هيات  در  خارجى 
سرمايه گذارى  بر  نظارت 
خارجى در هفت ماهه سال 
اظهار  و   داد  خبر  جارى 
كرد: مبلغ اين سرمايه گذارى ها به يك ميليارد و 400 
ميليون يورو مى رسد كه به تدريج به مرحله اجرا 

خواهد رسيد.
وى همچنين درباره ى توقف توليد پژو 405 و پرايد 
نيز گفت: قرار نيست كه اين خودروها تا آخر سال 
از توليد خارج شوند، بلكه شركت هاى خودروساز 
خودشان شرايط و بازار را مى سنجند و بر مبناى 
هدف  كلى  به طور  اما  مى كنند،  تصميم گيرى  آن 
ما اين است كه با آمدن خودروهاى جديد توليد 
خودروهاى قبلى متوقف شود كه ممكن است اين 

مدت زمانى با هم تداخل نداشته باشد.
قرارداد  درباره  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
مشاركت ايران خودرو با پژو نيز اعالم كرد كه اين 

پروژه تاكنون 61 درصد پيشرفت داشته است.
ستاد  ايجاد  مثبت  تاثير  به  اشاره  با  نعمت زاده 
فرماندهى اقتصاد مقاومتى، اظهار كرد: رشد صنعت 
در سال جارى براساس آخرين اعالم بانك مركزى 
4.2 درصد بوده كه اميدواريم تا پايان سال افزايش 
يابد. به اين ترتيب مى توان گفت كه اغلب صنايع از 
ركود خارج شده اند و به سمت رونق پيش مى رويم.

مذاکره ایران با دایملر بنز

 پرداخت 300 ميليارد تومان براى صادرات
ــره ــو از مذاك ــا رن ــدرو ب ــرارداد اي ــه عنوان آورده ق ــاره به در نظر گرفتن بن رو ب ــت، معدن و تجارت با اش ــر صنع وزي

ــر داد. ــى خب ــى و ديزل ــى ان ج ــاى س ــد موتوره ــراى تولي ــر بنزب ــا دايمل  ب
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قهرمانى خوزستان در مسابقات كشتى فرنگى كشور 
ــتان در  ــرار گرفتن تيم خوزس ــور با ق ــتى فرنگى كش ــت هاى قهرمانى كش رقاب

ــيد. ــت به پايان رس جايگاه نخس

  اين مسابقات در گروه الف، از 19 آبان ماه 
به مدت دو روز به ميزبانى شيراز برگزار شد.

تيم خوزستان در فينال اين پيكارها موفق شد 
عنوان  به  و  دارد  بر  رو  پيش  از  را  فارس  تيم 

قهرمانى دست پيدا كند.
تهران،  هاى  تيم  حضور  با  ها  رقابت  اين 
مازندران،  تهران،  توابع  قم،  فارس،  خوزستان، 

لرستان، البرز، كردستان و مركزى برگزار شد.
فرشاد  گرمسيرى،  عظيم  پاپى،  عبدالمحمد  مردانى،  مهرداد  تركيب  با  خوزستان  تيم   
رستمى كيا، مهدى هدايى، وحيد زيدوند، سيدمصطفى صالحى زاده و مسعود نعمت 

چكانى در اين رقابت ها حضور داشت.
مهرداد اسفنديارى فر و سيامك قيطاسى به عنوان مربى و محمدامين كجباف به عنوان 

سرپرست، تيم استان را در اين پيكارها همراهى داشتند.

باشگاه ها دور بازيكنان ما را خط بكشند
ــگاه جلسه اى با  ــتان گفت: مديرعامل باش ــرمربى تيم فوتبال استقالل خوزس س
ــى كه نتوانيم  ــم رضايت نامه داد كه درصورت ــت و به آن ها متم بازيكنان داش
ــتيد و  ــما را پرداخت كنيم، آزاد هس ــد از مطالبات ش ــل 50 درص ــا نيم فص ت
ــت كه اگر تكان نخورند بازيكنان  ــتان اس ــووالن اس اين زنگ خطرى براى مس

ــان رفته اند. تيم ش

سيداكبر پورموسوى در خصوص اين كه گفته 
بازيكنان  با  مذاكره  باشگاه ها  برخى  مى شود 
باتوجه  كرده  اند،  اظهاركرد:  آغاز  را  تيم  اين 
به اين كه اكنون اوضاع تيم مان خوب نيست، 
شود.  حفظ  ما  تيم  تا  كنند  كمك  بايد  همه 
چرا  نيست،  حرفه اى  ما  بازيكنان  با  صحبت 

كه خيلى از اين بازيكنان تا پايان فصل با ما قرارداد دارند و طبيعتا بايد بمانند.
وى افزود: ما نماينده ايران در باشگاه هاى آسيا هستيم و تضعيف تيم ما در حقيقت 
تضعيف تيم ملى است. بايد با نگاه ملى به تيم ما نگاه كنند، چرا كه مطمئنا نتايج ما 
در سهميه سال هاى بعد ايران نيز تاثيرگذار است. اين كه از اين فرصت استفاده كنند و 
بازيكنان ما را به تاراج ببرند، خوب نيست. البته بازيكنان ما باشرف و غيرت هستند و 
اگر از تيم حمايت شود، هيچ جايى نمى روند، چرا كه اگر مى خواستند بروند ابتداى 
كسى  اگر  كنيم  تامين  را  بازيكنان  نتوانيم  اگر  واقعا  البته  مى كردند،  را  كار  اين  فصل 

بخواهد برود هم نمى توانيم گله مند باشيم.
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: آقاى نعمتى نژاد، مديرعامل باشگاه نيز 
كه  داد  رضايت نامه  متمم  آن ها  به  و  داشت  بازيكنان  با  جلسه اى  پيش  روز  دو  يكى 
اين  هستيد.  آزاد  كنيم،  پرداخت  را  شما  مطالبات  درصد   50 نيم فصل  تا  نتوانيم  اگر 
زنگ خطرى براى مسووالن استان است كه اگر تكان نخورند، بازيكنان تيم شان رفته اند. 
درست است با بازيكنان قرارداد داريم ولى اكنون بازيكن ما متمم قرارداد را در دستش 
دارد؛ يعنى باشگاه متعهد شده است و اگر به آن عمل نكند بازيكنان مى روند و با اين 

كار عمال تالش و كار ما به باد مى رود.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا يك ميليارد تومانى كه قرار بود از طريق محمودى، 
مديرعامل گروه ملى به باشگاه تزريق شود، پرداخت شده است؟ عنوان كرد: خير، تاكنون 
هيچ پولى به حساب باشگاه نيامده است. من شب گذشته (سه شنبه) نيز با استاندار خوزستان 
صحبت داشتم و به او گفتم كه خيالتان راحت باشد ما بازيكنان را جمع و جور كرديم و با 
انرژى تمرين مى كنيم و خوشحاليم كه جلسه اى گرفته شد و متوجه شديم كه استاندارى، 

 هيات فوتبال و اداره كل ورزش و جوانان خوزستان پشت تيم هستند. 
پورموسوى بيان كرد: البته تاكنون خروجى اين جلسه خيلى جالب نبوده است ولى ما نااميد 
نمى شويم. به هر حال ما نيمه پر ليوان را در نظر گرفته ايم و اميدواريم كه مشكالت حل شود. 
بازيكن  حا ج محمدى،  امين  با  زهيوى  معاوضه  بر  مبنى  خبرهايى  خصوص  در  وى 
استقالل تهران هم گفت: خير، اين موضوع درست نيست. باشگاه ها بايد دور زهيوى و ديگر 
بازيكنان ما را خط بكشند. ما بازيكنان مان را به تيم هاى ديگر نمى دهيم، چرا كه به آن ها نياز 
داريم، ضمن اين كه بايد تالش كنيم يكى دو بازيكن ديگر هم جذب كنيم تا با تيم كامل در 

آسيا شركت كنيم. 
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان خاطرنشان كرد: با توجه به تعهد باشگاه، بايد تالش 
كنيم تا پول بازيكنان را بدهيم تا آن ها در تيم بمانند. حتى اگر يك نفر چه بازيكن ذخيره 
و چه اصلى از مجموعه تيم ما جدا شود، تيم نابود مى شود و اين اعتقاد من است. در هر 
صورت وقتى يك خانواده كار را شروع مى كند، به هيچ عنوان نبايد به هم بخورد. يكى از 
داليلى هم كه نام جانفزا و داوودى را پس از مصدوميت، از ليست خارج نكردم، همين بود. 
وى در ادامه در خصوص برنامه تمرينى تيمش در تعطيالت ليگ، گفت:   تيم هاى پيكان و 
تراكتورسازى از ما براى انجام بازى تداركاتى دعوت داشتند كه اعالم كرديم شرايط مالى مان 
خوب نيست و نمى توانيم به اردو بياييم، البته من برنامه مان را به باشگاه دادم و در آن بازى 

تداركاتى قرار داده ام و بايد ببينم شرايط چطور مى شود

برنامه ديدارهاى نمايندگان خوزستان 
در يك هشتم جام حذفى فوتبال

ــور  ــتم نهايى رقابت هاى فوتبال جام حذفى كش برنامه زمان بندى مرحله يك هش
ــد. ــهر) اعالم ش ــازى خرمش (يادواره آزادس

براساس برنامه اعالم شده، فوالد خوزستان از 
در  آبان ماه)   27) پنج شنبه  روز  ساعت 14:30 
ورزشگاه غدير اهواز ميزبان نفت وگاز گچساران 

خواهد بود.
نفت مسجدسليمان نيز از ساعت 14:30 روز 
بهنام  شهيد  ورزشگاه  در  آبان ماه)   28) جمعه 
تهران  سايپا  پذيراى  مسجدسليمان  محمدى 

خواهد بود. همچنين ديدار تيم هاى شهردارى ماهشهر و گسترش  فوالد تبريز از ساعت 
16:20 همين روز به ميزبانى نماينده استان برگزار مى شود كه ورزشگاه محل برگزارى آن 

متعاقباً اعالم خواهد شد.

اعزام تيراندازان خوزستانى به مسابقات معلوالن كشور
ــابقات تيراندازى جانبازان و معلوالن كشور اعزام مى شود. ــتان به مس تيم خوزس

 24 تا   21 از  آقايان  بخش  در  رقابت ها  اين   
مى شود  برگزار  تهران  ميزبانى  به  آبان ماه 
محمدرضا  تركيب  با  خوزستان  تيم  كه 
محمد  عنابى،  محمد  خادمى،  نادر  شيركور، 
سعيد  و  باوى  يوسف  وطنى شوشترى، 

شيخ زائرى در اين مسابقات شركت مى كند.
 23 از  بانوان  بخش  رقابت هاى  همچنين 
تركيب  با  خوزستان  تيم  كه  مى شود  برگزار  تهران  در  روز  هفت  مدت  به  آبان ماه 
مژده  كرمالچعب،  ورده  رستمى،  خديجه  صالحى كاهكش،  شيدا  پورحزبه،  حليمه 

پورحسن چرخكى و سهيال ذفرى در اين رقابت ها حضور پيدا مى كند.

11 مدال رنگارنگ، دستاورد خوزستانى ها 
از مسابقات جهانى اواسپرت

ــى  جهان ــابقات  مس در  ــتانى  خوزس ــى كاران  رزم
ــال، چهار  ــب پنج مدال ط ــق به كس ــپرت موف اواس

ــدند. ــان نقره و دو مدال برنز ش نش

استان  رزمى  ورزش هاى  هيات  دبير  آغاجرى،  على 
 17 تا   13 از  جهانى  رقابت هاى  دوره  نهمين  اظهاركرد: 

آبان ماه در آنتالياى تركيه برگزار شد.
وى با بيان اين كه تيم ملى ايران با 65 ورزشكار و مربى 
مسابقات  اين  در  بانوان  و  آقايان  بخش  دو  مجموع  در 
شركت كرد، گفت: در پايان اين پيكارها از خوزستان محمد 
صالحى، ارسالن جمال پور و محسن اكبرى موفق به كسب 
نشان طال شدند، محمد پورموسوى، ابراهيم آميق و اكبر 
طاهرى مدال نقره را به ارمغان آوردند و افشين برازجانى به 

گردن آويز برنز رسيد.
به  اشاره  با  خوزستان  رزمى  ورزش هاى  هيات  دبير 
مدال آورى بانوان خوزستانى در اين پيكارها، عنوان كرد: 
ثريا زارعى و مليكا پرويزى به نشان طال رسيدند، فرناز 
خانى موفق به كسب مدال نقره شد و زهرا ليموچى نشان 

برنز را به دست آورد.
گفت:  مسابقات،  اين  سطح  كردن  ارزيابى  مثبت  با  وى 
ورزشكاران خوزستانى در اين رقابت ها عملكرد خوبى از 

خود به نمايش گذاشتند.

فرشاد عربى يكى از دو ملى پوش 
ــا،   ــن رقابت ه ــه اي ــى ب اعزام
ــن رقابت ها  ــرد: در اي اظهار ك
ورزشكارانى حضور دارند كه در 
پيكارهاى جهانى 2015 اندونزى 
موفق شدند در هر يك از فرم ها 
ــتم را كسب  عناوين اول تا هش
ــه به اين كه من  كنند كه با توج
ــابقات  و رضا خلف زاده در مس
ــت نفر  اندونزى در بين اين هش
بوديم، تنها كسانى هستيم كه در 
قالب تيم ملى به مسابقات اعزام 
مى شويم و مى توان گفت تيم ملى 

در بخش مردان با تركيب صد درصد خوزستانى به 
مسابقات مى رود.

ــاره به اين كه بدون برگزارى اردو به  وى با اش
ــابقات اعزام مى شوند، گفت: در حال  اين مس
ــخصى تمرين  ــر خودمان به صورت ش حاض
ــخيص داد  ــيون تش ــم، چرا كه فدراس مى كني
ــابقات  ــا توجه به اين كه چندى پيش در مس ب
ــم و قبل از  ــركت پيدا كردي ــيا ش قهرمانى آس
ــه ماهه زير نظر  ــابقات، در اردويى س آن مس
ــتيم، بازيكنان از  ــور داش ــى حض ــى چين مرب

تيم هاى باشگاهى  جدا نشوند و اردويى براى 
ــن موضوع براى  ــود. البته اي آن ها برگزار نش
ــاندا نيز صدق مى كند و  ورزشكاران بخش س
ــد و اتفاقا  ــدون اردو به چين رفتن ــا نيز ب آن ه

ــدند.  نايب قهرمان هم ش
تالوكار خوزستانى تيم ملى ووشو ايران در پاسخ 
ــابقات بدون  ــه حضور در مس ــوال ك به اين س
برگزارى اردو، باعث افت عملكرد تيم نخواهد 
شد؟ بيان كرد: چيزى كه مسلم است اين است 
ــود تمرين گروهى زير  ــته اى وج كه در هر رش
ــيار مثبتى دارد و يك دنيا  نظر مربى تاثيرات بس

تفاوت دارد نسبت به زمانى كه 
تيمى بدون اردو پا به مسابقات 
ــر حال و با  ــذارد ولى به ه بگ
ــى، ما  ــرايط كنون ــه به ش توج
ــان را دنبال مى كنيم  كار خودم
ــايل توجه  و خيلى به اين مس

نداريم.
ــانس  ش ــوص  خص در  وى 
در  ــران  اي ــم  تي ــت  موفقي
ــرد: براى  ــابقات، عنوان ك مس
اولين بار است كه جام جهانى 
ــود و پيش از  تالو برگزار مى ش
اين، هفت دوره مسابقات جام 
جهانى در بخش ساندا برگزار شده بود. طبعاً در 
ــر دنيا حضور دارند و  ــن رقابت ها نفرات برت اي

كار بسيار سخت است. 
عربى افزود: در اين رقابت ها من در سه فرم اجرا 
خواهم داشت كه در بين حريفانم هم آمريكايى و 
اروپايى حضور دارند و هم حريفان قدر آسيايى؛ 
ضمن اين كه حريفان اصلى ام از كشورهاى چين، 
ماكائو و مالزى هستند. خوشبختانه تمرينات خوبى 
داشته ام و اميدوارم همراه با اجراهاى خوب، نتايج 

خوبى نيز بگيرم.

سيه چرده است؛ جنگندگى و تعصب كامال در بازى اش موج مى زند. او به پيراهن تيمى 
كه براى آن بازى مى كند، احترام مى گذارد و براى آن مى جنگد.

ماتياس چاگو، اين فوتباليست 32 ساله كامرونى كه سه سال متوالى روزهاى خوب و 
بد را در فوالد تجربه كرده، معتقد است كه تيمش هميشه خوب بوده است. فرمانده 
ميانى سرخ پوشان مى گويد امسال فوالد با حفظ اتحاد و روند رو به رشدش، مى تواند 

مسافر آسيا هم شود.
براى گفت وگو با چاگو قرار شد او را در كافى شاپ مورد عالقه اش ببينيم؛ وارد كافى 
شاپ شديم. او زودتر از ما به محل مصاحبه رسيده بود. چاگو با تيشرتى سفيد و كالهى 

طوسى در گوشه اى از كافى شاپ انتظار ما را مى كشيد.
خوش اخالق تر از آن چه درباره اش شنيده بودم، به نظر مى رسيد و شايد جدى بودن، 
خاص فوتبالش است. به او سالم كردم و فارسى جوابم را داد و بعد هم گفت وگو را 

آغاز كرديم.
*چه شد كه چاگو فوتبال را انتخاب كرد؟

زمانى كه شش هفت سال داشتم در انتهاى كوچه محل زندگى مان، يك استاديوم 
ورزشى بود كه تيم َكنون ياءونده (Canon Yaounde) در آن جا تمرين مى كرد. 
خانه ما 100 متر تا اين استاديوم فاصله داشت. من هميشه به عنوان توپ جمع كن در 
محل تمرين اين تيم حاضر مى شدم و از آن جا بود كه با خودم فكر كردم، فوتبال 

شغل خوبى است. 
خيلى طبيعى است كه فردى كه خانه اش نزديك استاديوم باشد و در چنين جوى 
قرار بگيرد، فكرهايى در مورد فوتباليست شدن هم داشته باشد. آن زمان در همين 
زمين فوتبال كه نزديك خانه مان بود، شش تيم، فوتبال بازى مى كردند. من اين 

شغل را دوست داشتم و به خاطر همين به سمت اين رشته رفتم. 
زمانى هم كه سال آخر دبيرستان و 16 ساله بودم،  كارم را در ليگ جوانان كامرون 
آغاز كردم. در ادامه نيز بايد بين درس و فوتبالم يكى را انتخاب مى كردم و به 
همين دليل فوتبال را انتخاب كردم و به دانشگاه نرفتم، چرا كه سخت بود كه هم 

فوتبال بازى كنى و هم به مدرسه بروى.
*يعنى از همان ابتدا تنها رشته مورد عالقه  شما فقط فوتبال بود؟ 

بله فقط فوتبال؛ من به سراغ رشته هايى مثل واليبال و بسكتبال نرفتم. 
*از تيم هايى كه به صورت حرفه اى در آن ها فعاليت كرديد هم بگوييد. 
و  ايسترا  زاگرب،  دينامو  اوسييك،  متاالك  بافوسام،  ريسينگ  موولى،  المپيك 

لوكوموتيو زاگرب، تيم هايى هستند كه در آن ها حضور داشته ام.
*از چه تيمى به فوالد پيوستيد؟

در تيم لوكوموتيو زاگرب بودم كه به فوالد آمدم.
*اصال چه شد كه چاگو وارد فوتبال ايران شد؟

من به دنبال يك چالش جديد بودم و با وجود اين كه از اروپا هم پيشنهاد داشتم 
ولى بعد از اين كه خود اسكوچيچ كه از قبل هم با هم همكارى داشتيم و از بازى 
من شناخت داشت، با من تماس گرفت و گفت كه «ايران كشور خيلى بزرگى 
است و ليگ خوبى هم دارد و تو مى توانى به اين جا بيايى و به ما در فوالد كمك 

كنى»، من هم پذيرفتم. 
سال قبل از اين كه به اين جا بيايم،  فوالد قهرمان ليگ برتر ايران شده بود و در 

نهايت هم با مشورتى كه با دوستانم داشتم، فوالد را انتخاب كردم. 
ايران  فوتبال  به  نسبت  هم  شناختى  فوالدخوزستان،  به  ورود  از  *قبل 

داشتيد؟
بله آشنا بودم، چرا كه دو تن از دوستانم در ليگ ايران بازى كرده بودند. 

*آن زمان از ديگر تيم هاى ايرانى هم پيشنهاد داشتيد؟
خير، فقط از فوالد پيشنهاد داشتم. 

*شما كار خود را در ايران با اسكوچيچ آغاز كرديد، نظرتان درباره 
او چيست؟

او يك مربى خيلى خوب، با ارزش و با تجربه اى است. من قبال هم در كرواسى 
با اسكوچيچ كار كرده بودم. او در اسلوونى و كرواسى هم جام گرفته بود و مى 
دانستم در هر تيمى به فكر گرفتن جام است. به همين دليل هم او را قبول داشتم 

و با اعتماد به اسكوچيچ به فوالد آمدم.
*در اولين سال حضورتان، نظرتان در خصوص ليگ ايران چه بود؟
ليگ ايران خوب است و پتانسيل خيلى زيادى هم دارد. ليگ ايران از جوانان خيلى 

خوبى برخوردار است. البته فرق هايى با اروپا دارد كه آن هم مربوط به تاكتيك 
است. در كل ليگ ايران پتانسيل بهتر شدن را دارد.

*در حال حاضر نعيم سعداوى هدايت فوالدى ها را بر عهده دارد؛ شما 
قبال هم با او كار كرده بوديد، نظرتان در خصوص او چيست؟

سعداوى مربى خيلى خوبى است و زمانى كه هدايت تيم را پذيرفت كار را با امكانات كم 
شروع كرد و ساير تيم ها نيز بازيكنان خوب را گرفته بودند و با قدرت وارد ليگ شدند اما 

سعداوى جنگيد و اكنون هم هفته به هفته در حال بهتر شدن هستيم.
*عملكرد فوالد را در حال حاضر چطور مى بينيد؟

فوالد هميشه خوب بوده است. سال گذشته مشكالتى داشتيم كه البته دوست ندارم به 
قبل برگردم. امسال همه در فوالد از مدير گرفته تا مربى و بازيكن، همه مى خواهند 
كه تيم نتيجه بگيرد و همه با يكديگر هم دل و متحد شده اند. سال گذشته اين اتحاد 

وجود نداشت. 
*فوالد مى تواند روندى بهتر از اين هم پيدا كند؟

فوالد بايد بهتر باشد.
*تنها بازيكن خارجى فوالد هستيد كه سه سال متوالى در اين تيم 

توپ مى زنيد؛ چه شد كه چاگو در ايران ماندگار شد؟
وقتى همه چيز خوب باشد و همه در اهواز به من كمك مى كنند، چرا در اين جا نمانم؟ 
تيم خوب است، مردم هم خوب هستند، ضمن اين كه دوستان خوبى هم در اين جا 

دارم؛ پس چرا نمانم؟ وقتى باشگاه هم خوب است چرا بايد آن را تغيير دهم؟
*به نظر مى رسد فوالد در هفته هاى اخير خيلى منظم تر بازى مى كند.
همه چيز يك پروسه دارد كه طى مى شود. به هر حال در ابتداى كار، مربى و بازيكنان 
جديدى به تيم آمده بودند و هماهنگى و متحد شدن آن ها نياز به زمان داشت. در كل 

هفته به هفته بهتر خواهيم شد. 
*خوزستانى ها كه با فوالد جشن قهرمانى را تجربه كرده اند، دوست 
دارند فوالد به تيمى كامال قدرتمند تبديل شود،  فكر مى كنيد تا چند 

هفته ديگر اين مهم محقق شود؟
اگر همه؛ از تماشاگران تا كل مجموعه بخواهند و به تيم كمك كنند فوالد بهترين تيم 

خواهد شد، البته نياز به زمان داريم.
*نظرتان در خصوص هواداران خوزستانى چيست؟

هواداران خوبى هستند و هر جا كه مى رويم از مشهد گرفته تا انزلى، براى شان هيچ 
فرقى نمى كند و مى آيند و از ما حمايت مى كنند. من چنين چيزى را در هيچ جاى 

دنيا نديده ام. هواداران فوالد اين تيم را عاشقانه دوست دارند. 
*از هم تيمى هايتان هم بگوييد.

در اين تيم بازيكنان جوان و با تجربه اى مانند عبداهللا كرمى و ايوب والى را داريم كه 
بين بازيكنان اتحاد برقرار مى كنند. نمى توانم در خصوص تمام هم تيمى هايم صحبت 
كنم. در واقع تمام بازيكنان ما مى خواهند كه فوالد در يك مسير خوب قرار بگيرد. 

بايد بگويم بازيكنان جوان خيلى خوبى داريم كه كيفيت شان هم بسيار خوب است.
*بهترين دوست شما در فوالد چه كسى است؟ 

(با خنده) شما جواب را مى دانيد و مى پرسيد! همه بهترين دوستان من هستند.
*چرا همه مى گويند چاگو در هر تيمى كه بازى كند با تعصب است؟

بازيكن حرفه اى هستم و پيراهن هر تيمى را كه به تن كنم، به آن احترام مى گذارم 
و نهايت تالشم را مى كنم تا عرقم در بيايد. من هر جا كه بروم براى تيمم مى جنگم. 
ممكن است برخى مواقع نتوانم خوب بازى كنم كه اين طبيعى است ولى حتى اگر 
بازى هم نكنم، پيراهن فوالد را به تن مى كنم و به استاديوم مى روم و بهترين كارى 

كه مى توانم را براى تيمم انجام مى دهم. 
*تاكنون چقدر با فرهنگ ايرانى ها آشنا شده ايد؟

من به تمام فرهنگ ها احترام مى گذارم؛ فرهنگ ايران با اروپا متفاوت است. من به 
فرهنگ ايران احترام مى گذارم و هيچ مشكلى هم با آن ندارم. سه سال است كه اين 

جا زندگى مى كنم و هيچ مشكلى وجود نداشته است. 
شرايط  با  را  سريع خودتان  خيلى  آمديد توانستيد  ايران  به  *وقتى 

اين جا وفق دهيد؟ 
زمانى كه به اين جا آمدم افرادى مانند نيكوليچ هم در فوالد بودند و اين شانس بزرگ 
من بود. در همان مراحل آماده سازى تيم نيز مساريچ را كه اهل كرواسى است و قبال 
هم او را مى شناختم، در اردو ديدم و اين هم از شانس خوب من بود. انس گرفتن 
سخت بود ولى با توجه به اين كه مردمى از كرواسى مانند اسكوچيچ و مساريچ، اين 

جا بودند كه من از قبل آن ها را مى شناختم، انس گرفتن خيلى برايم سخت نبود. 
*مى دانيد خوزستانى ها با كدام خصيصه بين ايرانى ها معروف هستند؟

خوزستانى ها واقعا خيلى خونگرم هستند؛ (با خنده ادامه مى دهد)، البته منظور گرماى 
هواى اين جا نيست. در اروپا و در تمام شهرها چنين آدم هايى ديده نمى شوند. اين 
جا هر جا كه مى روم، مردم دوست دارند به من كمك كنند. يك بار در خيابان 
بودم و قصد خريد داشتم كه يك آقا من را ديد و گفت اگر كمكى بخواهى من 

مى توانم به تو كمك كنم. 
*بازيكن ايرانى مورد عالقه شما در پستى كه بازى مى كنيد چه 

كسى است؟
كدام  كه  بگويم  نمى توانم  ولى  دارد  من  پست  در  خوبى  خيلى  بازيكنان  ايران 

خوب است.
*خارج از ايران چطور؟

 همه مى دانند كه ژاوى را دوست دارم.
*چرا؟

براى من او در تمام دنيا بهترين است، چرا كه ساده بازى مى كند و هر چه مى 
خواهيد او در بازى اش دارد.

ايد؛  كرده  كار  برانكو  با  ديناموزاگرب  تيم  در  گذشته  در  *شما 
نظرتان در خصوص او چيست؟

برانكو يك مربى جنتلمن، با شخصيت و بسيار خوب است. من قبال با او همكارى 
داشته ام و تجربه خوبى هم از اين همكارى دارم. او مربى تيم ملى ايران هم بوده 

است و كارنامه خوبى دارد.
*دوست داريد بازى در ليگ ايران را ادامه دهيد؟

بعد از نيم فصل مشخص مى شود. 
*تا چه اندازه به زبان فارسى مسلط شده ايد؟

خيلى كم بلد هستم. براى يادگيرى اين زبان تنبلى كردم. من چهار پنج زبان را 
بلدم. فارسى سخت است ولى كم كم آن را ياد مى گيرم.

*به كدام غذاى ايرانى عالقه مند هستيد؟ 
قورمه سبزى را دوست دارم.

*چاگو زمان بيكارى بيشتر به كجا مى رود؟
زمانى كه بيكار باشم به كافى شاپ دوستم مى روم و چاى مى خورم. اين كافى 
شاپ فاصله اش با خانه ام زياد نيست و 10 دقيقه اى به آن جا مى رسم. امير و 

احسان از دوستان خوب من در اين جا هستند.
*از خانواده تان هم بگوييد.

دچار  كه  اين  به  باتوجه  ولى  بود  خوبى  خيلى  خيلى  دروازه بان  من  بزرگ  برادر 
شب كورى شد ديگر نتوانست كارش را ادامه دهد. خواهرم نيز كاپيتان تيم ملى 

هندبال كامرون بود. همه خانواده ام ورزش را دوست دارند.
*داربى هاى معروف ايران بين دو تيم پرسپوليس و استقالل تهران 

را هم مى بينيد؟
داربى بزرگى است و وقتى 100 هزار نفر از آن ديدن مى كنند، باورم نمى شود كه اين 
همه تماشاگر از تمام ايران به ورزشگاه آمده باشند. حتى خبرنگاران كرواسى نيز آن 

را پوشش مى دهند. 
*به نظرتان امسال فوالد چه رده اى را مى تواند كسب كند و آيا شانس 

رسيدن به آسيا را هم دارد؟
كسب سهميه آسيا، چرا كه نه. كسب جايگاه قابل پيش بينى نيست و هيچ كسى نمى 
تواند بگويد چه تيمى قهرمان مى شود اما اگر اتحاد و همين روند را حفظ كنيم، مى 

توانيم جزو سه تيم برتر قرار بگيريم و به سهميه آسيا هم برسيم. 
*در جام حذفى چطور، مى توانيد قهرمان شويد؟

ما مرحله به مرحله پيش مى رويم. بازى گذشته مان با فوالد يزد خيلى سخت بود. در 
جامى كه با يك بازى، تيمى حذف مى شود، هر بازى آن يك فينال است. تيم هايى 
مانند پرسپوليس و پيكان كه ليگ برترى هستند،  از اين جام حذف شدند. در كل ما هم 

مرحله به مرحله باال مى رويم. 
*گرماى خوزستان چقدر شما را اذيت كرده است؟

االن هوا خيلى خوب است ولى گرماى تابستان آن، خيلى خيلى سخت است. البته 
كامرون هم گرم است و وقتى بيرون مى روى انگار دو كت پوشيده اى. البته گرماى 

آن جا تا 35 درجه است ولى اين جا تا 50 درجه هم مى رسد. 
*گرد و خاك چطور؟

واقعا خيلى خيلى بد است، چرا كه براى بدن مضر است. يادم هست دو سال پيش 
زمانى كه داشتيم تمرين مى كرديم،  گرد و خاك شد كه تمرين نگه داشته شد و همه 

خيلى دوغ خورديم

 كارمان در جام جهانى سخت است
ــخيص داد  ــيون تش ــو ايران مى گويد باتوجه به اين كه فدراس ــتانى تيم ملى ووش تالوكار خوزس

ــخصى تمرين مى كنيم. ــود، در حال حاضر به صورت ش ــازى برگزار نش ــابقات جام جهانى اردوى آماده س راى مس
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سيندرالى مازوخيست!
  نسخه جديدى از داستان هاى شاه پريان كه 
تاكنون به زبان انگليسى ترجمه نشده است قرار 
است اين هفته در قالب يك كتاب وارد بازار 
كتاب شود. اين داستان ها بيش از آن كه مفرح و 

جذاب باشند، سياه و تلخ هستند.
اين 36 داستان نوشته «چارلز بودلر»، «آناتول 

فرانس گيالئوم آپولينر» و ديگر نويسندگان مربوط به دوره ادبى Decadent در فرانسه 
است. بسيارى از اين داستان ها بازنويسى قصه هاى شاه پريان «چارلز پروآلت» در قرن 

هفدهم است. 
در داستان «سيندرال» نوشته «كالد كاهون» كه در سال 1925 نگاشته و پيش از اين به 
زبان انگليسى ترجمه شده است داستان زنى به نام «سيندرال» روايت مى شود كه براى 
كوچك نگه داشتن پاهايش آنها را مى بندد و عاشق خواهرخوانده هايش است اما در نسخه 
فرانسوى «سيندرال» شخصيتى دچار مازوخيست معرفى شده است كه خودش باعث آزار 

و اذيت خود و بدتر شدن شرايط مى شود.
ناشر دانشگاه پرينستون درباره اين داستان مى گويد: «اين داستان دغدغه هاى عصرى 
را نشان مى دهد كه مملو از تغييرات سياسى، فرهنگى، و اجتماعى است. اگر داستان 
«سيندرال» در اين كتاب سياه است نويسنده تاريكى بزرگترى را در ذهن دارد كه در 

زمانه اش جارى بود.»
بنا بر گفته ويراستاران كتاب، «گرچن شولتز» و «لوئيس سيفرت» كه اساتيد مطالعات 
فرانسه دانشگاه «براون» هستند، صدها داستان از اين دست بين سال هاى 1870 و 
1914 در فرانسه منتشر شده است. اين داستان براى گروه سنى جوانان نوشته شده است. 
آنان در مقدمه كتاب نوشته اند: «قصه هاى شاه پريان حدود يك قرن پيش از داستان هاى 
پست مدرن نگاشته شده توسط «مارگارت اتوود»، «ا. اس بيات»، «آنجال كارتر»، و 
ديگران حول محور جنسيت مى چرخيد و نويسندگان قهرمانان زن زيبا خلق مى كردند و 

افسانه هاى عاشقانه مربوط به اين ژانر را روايت مى كردند.»
«سيفرت» در اين باره به «گاردين» گفت: « براى ما بسيار جالب است كه چطور اين 
داستان ها ويژگى هايى در خود دارد كه خصوصيات داستان هاى پست مدرن «آتوود»، 
«بيات»، «آنجال كارتر»، «رابرت كوور»، و ديگران را پيش بينى مى كند. زيرا شباهت هاى 
بسيارى بين ساختار قصه هاى شاه پريان كنونى و تفاوت هاى جزئى بين اين دو وجود 
دارد. امكان بسيارى وجود دارد كه قصه هاى فرانسوى تأثير مستقيمى بر اين نويسندگان 
(البته به جز «آناتول فرانس») داشته است. البته مشخص است كه قصه هاى شاه پريان 
بازنويسى و بازگويى قصه هاى پيشين است و وجود چنين شباهت هايى اصًال جاى تعجب 

ندارد.
البته بايد به ياد داشته باشيم كه قصه هاى دوره decadent فرانسه محصول زمانه خود 
هستند و سياست هاى جنسيتى همان دوره را منعكس مى كند. به همين دليل بهتر است 

زياد بر شباهت هاى بين قصه هاى اين دو گروه تأكيد نكنيم.»
وى معتقد است اين داستان ها به اين دليل پيش از اين به زبان انگليسى ترجمه نشده اند 
كه در دوره ويكتوريا بازار قصه هاى شاه پريان رونقى نداشت. البته دليل ديگرى براى 
ترجمه نكردن اين آثار وجود داشت. لحن اين داستان ها گاهى بسيار تاريك است و اين در 
تناقض با داستان هاى شاد و اميدواركننده انگليسى است. در دوره ويكتوريا صنعت رونق 
گرفته بود و مردم اوضاع بهترى نسبت به قبل داشتند و حكومت مايل نبود مردم با خواندن 

داستان هاى تاريك روحيه خود را از دست دهند.»
«شولتز» البته معتقد است اين داستان ها در دنياى امروز محبوبيت بسيارى دارد. «ادبيات 
تاريك در دنياى امروز جذابيت زيادى دارد. موضوع نااميدى در اين زمان كه انتخابات 
رياست جمهورى برگزار مى شود بسيار مناسب است و البته بدبينى هاى پايان قرن در 
فرانسه بسيار به اتفاقات و دنياى امروز ما كه نياز به تعمق و تفكر بيشتر دارد شبيه است.» 

ياداشت
16 سال پيش ترامپ
 در «سيمپسون ها»

 هم برنده شده بود!
يا   (The Simpsons) سيمپسونز 
آمريكايى  پويانمايى  كارتون  سيمپسون ها، 
ساخته مت گرونينگ است كه براى شبكه رسانه اى فاكس ساخته مى شود. اين سرى 
نمايشى طنز از سبك زندگى خانواده سيمپسون ها است كه فرهنگ آمريكايى، ارتباطات 
تلويزيونى و ديگر رفتارهاى انسانى را به تصوير مى كشد و از سال 1989 تا به امروز 
ادامه داشته است. سيمپسونز (The Simpsons) يا سيمپسون ها، كارتون پويانمايى 
آمريكايى ساخته مت گرونينگ است كه براى شبكه رسانه اى فاكس ساخته مى شود. اين 
سرى نمايشى طنز از سبك زندگى خانواده سيمپسون ها است كه فرهنگ آمريكايى، 
ارتباطات تلويزيونى و ديگر رفتارهاى انسانى را به تصوير مى كشد و از سال 1989 تا 
به امروز ادامه داشته است. در يكى از قسمت هاى اين سريال در سال 2000، دونالد 
ترامپ كه در آن دوران هم ميلياردرى مشهور بود در قامت رئيس جمهور منتخب آمريكا 
سخنرانى ميكند كه به صورت شگفت آورى شبيه به اتفاقاتى است كه امروز در آمريكا رخ 
داد كه باعث شده اين انيميشن پس از 16 سال مورد توجه قرار بگيرد و خيلى ها از آن 
به عنوان يك پيش گويى ياد كنند! ويدئوى مقايسه اى اين انيميشن با كنفرانس خبرى 

امروز دونالد ترامپ رئيس جمهور منتخب آمريكا را در ادامه خواهيد ديد.

لئونارد كوهن شاعر و 
خواننده مشهور درگذشت

ترانه سراى  و  خواننده  شاعر،  كوهن  لئونارد 
مشهور كانادايى در 82 سالگى درگذشت.

كوهن كه به ويژه براى سبك متقاوت خواندن و نيز ترانه هاى عاشقانه  غمگين خود 
شهرت جهانى داشت، ديروز چشم از دنيا بست. در صفحه رسمى فيس بوك وى اعالم 
شده است: با اندوه عميق خبر مى دهيم شاعر، ترانه سرا و هنرمند افسانه اى، لئونارد 
كوهن، فوت كرده است. كوهن در 33 سالگى شروع به آوازخوانى كرد و در دهه 1960 
ميالدى در شهر مونترال كانادا شروع به كار كرد. او پيش از اين به عنوان شاعر و نويسنده 
شناخته مى شد. اين چهره مشهور عرصه موسيقى سال 2011 براى مجموعه آثارش و 
تاثير آن بر سه نسل در سراسر جهان برنده جايزه پرنس آستورياس اسپانيا شد. جايزه 
پرنس آستورياس كه همسنگ جايزه ادبى نوبل در جهان اسپانيايى زبان است در سال 
2011 جايزه ادبى خود را به اين شاعر و ترانه سرا تقديم كرد و از لئونارد كوهن به عنوان 
شاعر و ترانه سراى سرشناسى ياد كرد كه به عنوان يكى از نويسندگان تاثيرگذار عصرما 
براى شعرها و ترانه هاى الهام بخشش كه به زيبايى به بيان ديدگاه ها و دغدعه هاى 

اصلى انسان و از عمق آن مى گويد، شناخته مى شود.
اين ترانه سرا نخستين كتاب شعرش را در سال 1956 با عنوان «بگذار با اسطوره ها رقابت 
كنيم» منتشر كرد كه با الهام از اشعار فدريكو گارسيا لوركا شاعر اسپانيايى كه هميشه 
مورد تحسين كوهن بود، سروده شده بود. كوهن نويسنده 13 كتاب است كه «جعبه ادويه 
زمين»، رمان «بازى مطبوع»، مجموعه شعر «گل هايى براى هيتلر»، رمان «گمشدگان 
زيبا» و مجموعه شعر «پازاريت هايى از بهشت» از جمله آنها هستند. جديدترين كتاب او 

با عنوان «اشعار و ترانه ها» در سال 2011 منتشر شده است. 
لئونارد كوهن سال 2005 بعد از آن كه متوجه شد مدير سابقش از صندوق بازنشستگى 
او پنج ميليون دالر برداشت كرده، مجبور به برگزارى كنسرت هاى جديدى در سراسر دنيا 
شد. در سال 2009 اين خواننده در حال اجرا روى صحنه از هوش رفت و در بيمارستانى 
در اسپانيا بسترى شد. دليل اين حادثه را مسموميت غذايى اعالم كردند. او چندماه بعد، به 
دليل آسيب ديدگى ستون فقراتش مجبور به فيزيوتراپى شد و تور دور اروپاى خود را لغو 
كرد. لئونارد  كوهن در مراسم گرمى سال 2010 در لس آنجلس جايزه يك عمر دستاورد 
هنرى را دريافت كرد. دو سال پيش به مناسبت هشتاد ساله شدن لئونارد كوهن كتابى با 

عنوان «لئونارد كوهن: همه او را مى شناسند» منتشر شد.

ترويج كتابخوانى به سبك ُپفك نمكى!
 يادداشت افشين داورپناه

از ديدگاه افشين داورپناه، مسابقات كتابخوانى، آنچنان كه اين روزها عموما برگزار 
مى شود، نمى تواند تاثيرى در ترويج فرهنگ مطالعه داشته باشد؛ فرهنگ مطالعه و 
كتابخوانى، فرهنگ تبليغ كاالهاى مصرفى مثل ُپفك و مايع ظرفشويى نيست كه 

بتوان با جايزه دادن ميزان مطالعه يا ميزان عالقه مندى افراد را به مطالعه افزايش داد!
به نظر شما تا به حال چند نفر به خاطر شركت در يك مسابقه كتابخوانى به كتابخوانى 
يا مطالعه عالقه مند شده اند؟ در كشور ما سال هاست كه تعداد قابل توجهى مسابقات 
كتابخوانى، به مناسبت ها يا بهانه هاى گوناگون، از سوى نهادهاى مختلف برگزار مى شود 
اما در طول همه اين سال ها هيچوقت اين موضوع بررسى نشده  است كه برگزارى 
اين دست مسابقات در تشويق مردم به مطالعه چه قدر تاثير داشته يا تا چه ميزان و 
چگونه در ارتقاء سواد يا آگاهى بخشى به مردم، اثربخش بوده است؟ از سوى ديگر 
محتواى كتاب هايى كه به مسابقه گذاشته شده چه ميزان در افزايش دانش و آگاهى 

شركت كنندگان موثر بوده است !
به تازگى و با ورود برخى اسپانسرهاى تجارى به معركه مسابقات كتابخوانى و اهداى 
جوايز گران قيمت به برندگان اين مسابقات، موضوع سودمند بودن برگزارى چنين 
مسابقاتى، به ويژه با شكلى كه اكنون برگزار مى شود، داغ تر و قابل توجه تر شده  است! 
واقعا كدام جامعه با شعار «كتاب بخوانيد، جايزه بگيريد!» كتابخوان و اهل مطالعه 

شده است كه ما دومى اش باشيم؟
تصور كردن جامعه به عنوان كودكى كه بايد او را با «محرك پاداش» و در فرآيند 
«شرطى شدن» به مطالعه تشويق كرد، نشان دهنده نوعى كج فهمى يا بدفهمى از 
فرهنگ و واقعيات جامعه است! مواجهه و فهمى كه در آن فقط به يك متغير ديده 
و ساير عوامل ناديده گرفته مى شود! كتابخوانى، مسابقه قرعه كشى فالن بانك يا 
قرعه كشى خريد ُرب گوجه فرنگى نيست! و فرهنگ مطالعه و كتابخوانى نيز فرهنگ 
تبليغ كاالهاى مصرفى مثل ُپفك و مايع ظرفشويى نيست كه بتوان با جايزه دادن ميزان 

مطالعه يا ميزان عالقه مندى افراد را به مطالعه افزايش داد! 
ـ محور»  اين نوع مسابقات كتابخوانى عموما فقط مبتنى بر حفظيات يا «حفظيات 
است و هدف و انگيزه اصلى مخاطبان از شركت در آن نيز كسب جايزه است! تا كنون 
شنيده ايد كه كسى به خاطر شركت در يك مسابقه كتابخوانى به مطالعه عالقه مند شده 
باشد؟ چند نفر؟ و چطور؟ در الگوهاى ترويج كتابخوانى يا مطالعه در كشورهاى موفق 
جهان، مسابقات كتابخوانى، به ويژه آن گونه كه در ايران برگزار مى شود، چه جايگاهى 
دارد؟ تقريبا هيچ! البته چنين فعاليت ها و برنامه هايى ممكن است به افزايش فروش برخى 

ـ اما فقط كتاب هايى كه موضوع مسابقه اند!  از كتاب ها كمك كند 
شايد تصور مى كنيد «به هر حال، برخى افراد ممكن است به شوق رسيدن به جايزه، يك 
كتاب را مطالعه كنند و بعد به محتواى كتاب يا كتابخوانى عالقه مند شوند!»؛ ُخب چند 
نفر از اين طريق ممكن است به كتابخوانى عالقه مند شوند؟ مهمتر از آن اين كه، چه 
كتاب ها يا محتوايى براى اين مسابقات انتخاب مى شود؟ به اين نمونه دقت كنيد: چند 
وقت پيش در يك برنامه پر مخاطب تلويزيونى، مسابقه اى كتابخوانى برگزار شد با جوايز 
قابل توجه؛ ابتدا چند كتاب داستان معرفى شد تا عالقه مندان مطالعه كنند و سپس درباره 
محتواى كتاب مسابقه بدهند و به برندگان جوايزى اهدا شود؛ تاسف بارترين بخش اين 
مسابقه، سئواالت مسابقه بود؛ سئواالت به اين نحو بود كه مثال از شركت كننده پرسيده 
مى شد: در داستان فالن، آقاى خسرو پس از اينكه در صف نانوايى به داريوش فالن چيز 

را گفت، داريوش در پاسخ به او چه گفت و چه عكس العملى نشان داد؟
ـ آيا اين مسابقه بيشتر به مسابقه كتابخوانى شباهت داشت يا مسابقه حفظيات؟ واقعا  الف 
ـ نكته مهمتر  چرا مخاطب بايد اتفاقات داستان يا جمالت آن را به خاطر مى سپرد؟ ب 
اين كه، اين نوع حفظيات چه آگاهى بخشى يا معلوماتى را به خواننده منتقل مى كرد؟ 
ـ آيا اگر جايزه اى در كار نبود، خواننده باز هم به خواندن اين كتاب رغبت نشان  ج 
مى داد؟ آيا شركت كننده در اين مسابقه، پس از شركت در اين مسابقه (چه برنده جايزه 
ـ چرا اين كتاب يا  باشد و چه نباشد) باز هم سراغ مطالعه و كتابخوانى خواهد رفت؟ د 
كتاب  ها و از اين ناشران و نويسندگان براى مسابقه انتخاب شده بود؟ صرفا براى اين كه 
احتماال ناشران اين كتاب ها حامى جوايز مسابقات بوده اند.  البته انصاف هم نيست كه 
درباره مسابقات كتابخوانى تا اين حد بدبين باشيم! واقعيت اين است كه اگر مسابقه هاى 
كتابخوانى با هدف آموزش مستقيم يا غير مستقيم برخى مفاهيم، آموزه ها، آموزش ها 
يا قوانين به يك «جامعه هدف مشخص» برگزار شود يا هدف مسابقات، كمك به 
پرورش قدرت تحليل يا خالقيت گروه مخاطب مورد نظر باشد، مى تواند به عنوان 
ـ چيزى كه به ندرت در ايران مورد  يكى از ابزارهاى آموزشى يا فرهنگى پذيرفته شود 
توجه قرار گرفته  است. توجه به گروه مخاطب مشخص، محتواى مناسب (هدفمند و 
اثربخش) براى يك گروه هدف مشخص و همچنين نحوه خروجى گرفتن از چنين 
مسابقاتى (نوع طراحى سوال يا تعامل با خواننده)، عواملى است كه مى تواند وضعيت 
نامناسب چيزى كه اكنون با عنوان مسابقه كتابخوانى برگزار مى شود را سر و سامان 
ببخشد و آن را به عنوان صرفا يك فعاليت فرهنگى مرتبط با كتاب و كتابخوانى، معنادار 
كند؛ چنين رويكردى است كه مى تواند اهداف سوداگرانه اسپانسرها (حاميان مالى) چنين 
برنامه هايى را كم رنگ و كم رنگ تر كند. اما با كيفيتى كه اكنون عمده اين مسابقات 
كتابخوانى برگزار مى شود، گويى در واقع همه مسئله پيچيده بى رغبتى جامعه ايرانى به 
مطالعه، به برگزارى مسابقه كتابخوانى تقليل داده مى شود! يكى از مسئوالن مى گفت: 
«ما كه نمى توانيم مشكل بى رغبتى جامعه ايرانى به مطالعه را حل كنيم! چنين چيزى 
از قدرت و وقت ما خارج است! اما مى توانيم مسابقه كتابخوانى برگزار كنيم؛ باالخره 
اين هم برنامه اى است با موضوع كتاب و حداقل نشان دهنده اين است كه موضوع 
كتاب و كتابخوانى براى ما مهم است»!  با همين نگاه است كه در بسيارى از نهادها 
و سازمان ها راحت ترين كار به عنوان يك فعاليت فرهنگى بى دردسر، برگزارى يك 
مسابقه كتابخوانى است! جامعه اى كه راه حل مسئله را به برگزارى يك مناسك يا نوعى 

فعاليت صرفا سرگرم كننده (مسابقه كتابخوانى) فرو مى كاهد!

 نانش در روغن است
 His bread is buttered on both sides

  اى گروه جوانان هريك از شما كه قدرت ازدواج دارد حتما اقدام نمايد، چه 
اين خود بهترين وسيله است كه چشم را از نگاه هاى آلوده و خيانت آميز و 

حضرت محمد(ص)عورت را از بى عفتى و گناه محافظت نمايد.

دل عالمى بسوزى و عذار برفروزى 
تو از اين چه سود دارى كه نمى كنى مدارا
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«كوچه  مجموعه  در  ابتدا  از  خان»  عروسك«جناب 
صورت  به  كه  گرفت  قرار  استفاده  مورد  مرواريد» 
محدود در شبكه نمايش خانگى منتشرشد. بعد از آن 
پاى اين عروسك به برنامه تلويزيونى «خندوانه» باز شد 
و در اندك زمانى شهرت و محبوبيت بسيارى پيدا كرد. 
سرعت  به  كه  رفت  پيش  جايى  تا  محبوبيت  اين 
مجازى  فضاى  در  خندوانه  برنامه  كوتاه  كليپ هاى 
دست به دست مى گشت و بعد از آن هم عروسك هاى 

اين شخصيت محبوب به بازار آمد. 
جايى  تا  داشت  ادامه  روال  اين 
كارگردان  ساالرزهى»  «سعيد  كه 
اعالم  مجموعه «كوچه مرواريد» 
كرد عروسك جناب خان متعلق 
به اوست و تمام حقوق مادى و 

معنوى  آن ثبت شده است.
با انتشار اين خبر، ماجراى جديدى 
آغاز شد كه حاال عروسك جناب 
چهارم «خندوانه»  در فصل  خان 
هم حضور خواهد داشت يا خير.

خندوانه  در  خان  جناب  حضور 
شرط دارد

در همين رابطه ساالرزهى گفت: 
جناب  حضور  عدم  يا  حضور 
شبكه  با  توافق  به  بستگى  خان 
نسيم و تهيه كننده خندوانه دارد. 
مذاكره  حال  در  حاضر  حال  در 
به  مدتى  خان  جناب  هستيم. 
عنوان مهمان به تلويزيون رفت و 
به هر دليلى تاثيرگذارى اش زياد 

بود و على رغم ميل من آنجا ماند. در اين چند سال ما 
و كسانى كه به نوعى درگير جناب خان بوده اند، هيچ 
نفع مالى نداشته اند ضمن اينكه ما نيز هيچ كنترلى روى 
آن نداشته ايم. در حال حاضر هم به نسخه سينمايى 

فكر مى كنيم.
حضور احالم در نسخه سينمايى 

جناب خان
عروسكى  شخصيت  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
كوچه  از  گرفته  وام  سينمايى  نسخه  در  خان  جناب 
مرواريد خواهد بود يا خندوانه؟ اظهارداشت: جناب 

خان به عنوان يك برند مستقل براى خانواده و بزرگسال 
خواهد بود. كوچه مرواريد حدود 10 قسمت ديگر 
آماده دارد كه به زودى پخش خواهد شد و هنوز 
جناب  آن  از  بعد  دارد.  حضور  آن  در  خان  جناب 
خان و احالم و برادرهايش از كوچه مرواريد خارج 
شده و به احتمال 99 درصد در نسخه سينمايى آنها 
را آنجا خواهيم ديد. در آخرين جلسه به اين نتيجه 
سينمايى  نسخه  در  برادرانش  و  احالم  كه  رسيديم 

حضور داشته باشند. 

دستور توزيع و توقف
غيرمجاز  عروسك هاى  فروش   

جناب خان صادر شد
غيرمجاز  سازندگان  از  شكايتش  نتيجه  درباره  وى 
جناب خان نيز گفت: مراحل شكايت در  عروسك 
حال پيگيرى است اما فكر مى كنم كه چندين سال طول 

بكشد تا ما به نتيجه برسيم.
همچنين «رمضانعلى برزمينى» وكيل عروسك جناب 
خان نيز در گفت وگو با خبرنگار راديو و تلويزيون 
توليد،  از  اطالع  محض  به  گفت:  فارس  خبرگزارى 

خان،  جناب  عروسك  قانونى  غير  فروش  و  توزيع 
و  كرديم  مطرح  قضايى  مرجع  در  را  خود  شكايت 
دستور توقف توليد و جمع آورى عروسكها را گرفتيم.

برگزار  دادگاه ها  از  يكى  نيز  يكشنبه  افزود:روز  وى 
متهم بود كه البته حاضر نشدند  شد كه با حضور 3
ولى دادگاه حكم را صادر كرد. دادگاه تشكيل شد و 
از سازندگان و توزيع كنندگان و فروشندگان هم به 
طور مجزا در دادگاه فرهنگ و رسانه شكايت كرده ايم.

پخش و فروش 
غيرمجاز شهرزاد 
در فضاى مجازى 
متوقف شد

وى افزود: طبق پيگيرى هايى كه 
كرده ايم هم فروش عروسك هاى 
شهرزاد  پخش  هم  و  جناب خان 
در  پرونده  چندين  شد.  متوقف 
تهران مشهد و شهررى در چند 
و  شده  تشكيل  قضايى  حوزه 
اداره  و  انتظامى  ناحيه  طريق  از 
آگاهى به مراكز توزيع مراجعه و 
عروسك ها را جمع آورى كرديم 

و همه معدوم خواهد شد.
وى اظهارداشت: از طريق دادگاه 
كرديم  اقدام  رسانه  و  فرهنگ 
سايت هاى  است  بار  اولين  كه 
فروش  و  عرضه  غيرمجاز 
عروسك جناب خان و سريال شهرزاد را فيلتر كرديم. 
اين ها خبرهاى خوشى است كه در جهت قانون مند 
هم  جامعه  و  است  مجازى  فضاى  از  استفاده  شدن 
بايد حمايت كند. بسيارى از افراد هنوز نسبت به اين 
مجازات  كه  نمى دانند  و  ندارند  آگاهى  موضوعات 
در انتظار افراد خاطى است. پرونده باز است و هم 
پرودنه هاى جديد خواهد بودما همچنان پيگير هستيم 
و در صورت موارد جديد باز هم شكايت مى كنيم. به 
صورت قانونى در حال توليد با ليبيل هاى قانونى است 
و با متخلفين هم برخورد خواهد شد. تعقيب كيفرى 
افراد و هنوز دادخواست ضر و  زيان را ارائه نداده ايم.

ادامه حضور جناب خان در خندوانه مشروط شد

ــى از  مخاطب ما خيلى دل خوش
سينماى تاريخى ندارد؛ برعكس 
ــم  ــن ه ــراى همي ــون. ب تلويزي
ــه اصطالح  ــم ب ــده اى داري بينن
ــريال تاريخى اما  ــته مرده س كش
ــكلى  فرارى از قصه هاى اين ش
ــر اين  ــايد بخاط ــرده. ش روى پ
ــت كه تا حاال نديده سينماى  اس
ــاق تاريخى ساخته  ايران كار ش

باشد.
ــى  ــاى از اين جنس ــه فيلم ه البت
ــتند اما انگار براى مخاطب  هس
ــينمارو جا نيفتاده كه مى شود  س
اينها را نيز روى پرده ديد و كيف 
كرد. پس استقبال كردن و نكردن 
از امثال اين آثار را نمى شود توى 

كيفيتش جستجو كرد؛ خود سينمادار االن هم چندان 
ــفانه چون گيشه ساز و به  رغبتى بهشان ندارد متأس
اصطالح پول درآر نيستند. حتى اگر «يتيم خانه ايران» 
باشد كه به نظرم مدعى ست! به نظر بهتر است كمى 
ــاه درمورد فيلم محل  ــه بچينيم و بعد هم كوت مقدم

بحث، گپ بزنيم.
ــازى يعنى تاريخ سازى در سينما،  اين فرم از فيلمس
ــده؛ اينكه مثال فيلم  هنوز براى ما خيلى تعريف نش
ــِك تاريخ بسازند يا مانور بر  را صرفا در بستر خش
قصه بدهند يا غيره؟ چون نساختيم، بلد هم نيستيم 
ــينما جاى اين  و ملت را هم گيج مى كنيم كه البد س
ــت و دل مخاطب مى لرزد نكند  قصه ها نيست! دس

اين آثار نيز مساوى شعار باشد.
ــت  از «يتيم خانه ايران» بگوييم كه تركيبى از اينهاس
ــت. نتيجه را همين اول بگيريم  البته فيلم محترمى س
ــه آن را اتفاقا روى پرده عريض بايد ديد؛ چون  اينك
پر پروداكشن است و اساسش بر رنگ و صداست. 
ــال ديده ايم كه تنه به اين فيلم  نمونه هاى ديگرى قب
ــم» كه اينقدرها هم بدك  مى زند مثل «راه آبى ابريش
ــود گرچه لزوما قصه مى گفت و اين، كارش را به  نب

نسبت «يتيم خانه ايران» راحت مى كرد.
ــت و  فيلم طالبى اما يك جنمى دارد؛ هم تاريخى س
ــينماى  ــم قصه گو. تايم بلندش اذيت نمى كند. س ه
ــت. عقب جلو  ــت با داستانى سرراس ــيك اس كالس
ــبتا  ــن بلحاظ زمانى نس ــه گفت ــد و در قص نمى كن
ــت. البته خب توى اين همه اطالعات  يكدست اس
ــنيده، انگارى هول  ــم از يك فاجعه تاريخى نش آنه
است. اينكه مى خواهد از همه چيز حرف بزند ولى 

سينما با دو ساعت توانش را ابدا ندارد.
ــايد شنيده ايم؛ داستانى نشنيده و كهنه  قصه اش را ش
اما زيرخاكى. "قحطى، مرگ، استعمار بريتانيا، فاجعه 

و غيره". واژه هاى مفهومى و تئوريك يك ماجرا كه 
ــده اند. اين همه  با ملى  و مذهبى گرايى، فيلمنامه ش
حرف زدن در «يتيم خانه ايران» واقعا مرد مى خواهد! 
به نظر نشود جميع اينها را يكجا ببينيم. حاال چرا؟

ــم طالبى حائزاهميت است.  ــن بندى ابواقاس ميزانس
ــتارت را بيبنيم؛ قهرمان قصه، با  ــكانس اس همان س
ــته روى گارى خوابيده و با دندان ميخ را  دست بس
درمى آورد. قطره خونى كه با باران قاطى مى شود و 
ــازى مى كند و ... چه  ــاب دوربينى كه با اين نما ب ق
ــمه جالبى از ماجرا مى دهد. از اين جور صحنه ها  ش

كم نداريم.
ــترن ايرانى و امثالهم  نمى خواهم از اصطالحات وس
استفاده كنم؛ اما داستان رنگ هماهنگى دارد. دوربين 
ــت و خب زيادى نيز خودش را  درخدمت ماجراس
ــد. اما امان از حجم زياد داده هايى كه  به رخ مى كش
مى خواهد از تاريخ بدهد و نمى دهد. اين همه براى 
يك فيلم سينمايى زياد ازحد است و باعث مى شود 
ــبيم به كلمات  كه گاها درام قصه را ول كنيم و بچس
قلمه سلمبه و شعارهاى گل درشت! شايد با اين روند 
يك آن؛ حس مخاطب را برانگيزى تا چندتا فحش 
لحظه اى را نثار استبداد حاضر در فيلم كند اما نبايد 
ــه نقش هاى مثبت  ــالت يك طرف ــن را توى جم اي
ــه زور از دهان اين كاركترها  ــد و حقانيت را ب چپان

توى صورت مخاطب پرت كرد.
ــازى  ــتان «يتيم خانه ايران» خودش نماس وگرنه داس
ــوى تاريخ را  ــال قبل را دارد. ب ــماتيك از صدس ش
ــود درون لوكيشن ها و طراحى صحنه اش  هم مى ش
ــده  حس كرد ولى فيلمنامه انگارى طورى چيده ش
كه قرار است همين االن از به اصطالح دشمن فعلى 
زهرچشم بگيرد. يا اينكه بازه زمانى فعلى را سوار بر 

آن سال ها كرده مثل يك نوع پيش بينى!
ــود قصه به خورد  ــد همه چيز را در خ ــا باي چه بس

ــه او را  ــه اينك ــب داد ن مخاط
ــره كار از كار  تهييج كرد. باالخ
ــد صرفا  ــس فعال باي ــته پ گذش
روايتگرى واقع بينانه داشت البته 
ــا الاليى خواندن براى مخاطب  ب
كه قسمت دوم قضيه را فراموش 

نمى كند و داستانگوست.
ــى ملى گراهاى  دو جبهه كه يك
ــم  ــول فيل ــه ق ــان و ب بى قهرم
ــرى  ــى و ديگ ــدارِ ايران بى علم
ــى ها را، مى بينيم كه سير  انگليس
ــتى دارد اما بهتر  ــى درس تاريخ
ــى زود همه  ــت بگويم خيل اس
ــام مى كند طورى كه  چيز را تم
ــواد بعنوان يك قهرمان  محمدج
ــب جا  ــراى مخاط ــت ب بااصال
ــرم چون از اول  ــود. به نظ نمى افتد؛ ماندگار نمى ش
ــود. زيبايى شناسى ها بيشتر  برايش كدگذارى نمى ش
ــتند و نه در ريخت  ــن ها هس توى طراحى و لوكيش
ــتانى. فيلم پر از نقاطى ست كه قابليت پردازش  داس

بيشتر دارند چون جذابند.
اصال نمى شود منكر جزئيات و پرداخت فيلمساز در 
نماسازى و جاسازى قصه در چارچوب دوربين شد. 
ــت از قحطى و بيمارى و غيره مى بينم  آنچه الزم اس
اگرچه حتى كم اند. از اين بابت كه مقدمه فيلم بجاى 
اينكه كوتاه باشد برعكس؛ بيشتر گذرى ست. تازه در 
بدنه ماجراست كه مخاطب مي فهمد قضيه ازچه قرار 
است. (البته اگر بدون پيشينه سراغ ديدنش برود و يا 

حواسش به بار اطالعاتى نريشن نباشد)
ــا «يتيم خانه ايران» با وجود بكرى، زور مى زند در  ام
ــى و كدگذارى  فيلمنامه و از همان ابتدا نشانه شناس
ــخصيت ها. البته خب بجاى  ــد خصوصا روى ش كن
اينكه خود قصه به بيننده اطالعات بدهد اين را كلهم 
به دوش راوى گذاشته. همچنانكه دوربين و تكنيك 
ــده و  ــردان فقط در گريِم صحنه ها خالصه ش كارگ
اكثريت فيلمنامه نيز در نريشن (نباشد انگار فيلمنامه 

نيز الكن مى ماند متأسفانه)!
ــود توى چند  بيخيال اين اما و اگرها؛ چرا كه نمى ش
ــانه تا چكش كارى داستان و نقدى  خط از كد و نش
ــدى، دم زد. همين بس كه در «يتيم خانه ايران» با  ج
ــينماى تاريخى صرفا  فيلمى روبروييم كه فهميده س

روايت كردن نيست.
ــتان گفت و او را خسته  پس براى مخاطب بايد داس
ــينمايى از ياد نرود و نهايتا اينكه  نكرد. قاب بندى س
درون اين ماجراى تاريخى، قهرمان را فراموش نكند 
ــته باشد.  حتى اگر قهرمانش قدرت ماندگارى نداش

(مثل اين فيلم كه ندارد)

ــارم ــل چه ــوب در فص ــك محب ــن عروس ــور اي ــه حض ــرد ك ــالم ك ــان اع ــاب خ ــك جن ــوى عروس ــب معن صاح
ــت. ــرايطى اس ــروط به تامين ش  «خندوانه» مش

چندكالمى درباره «يتيم خانه ايران» ساخته ابوالقاسم طالبى

َگرد و خاك نيمه جان تاريخ در قاب سينما
ــت ــيك اس ــينماى كالس ــت و هم قصه گو. تايم بلندش اذيت نمى كند. س فيلم طالبى اما يك جنمى دارد؛ هم تاريخى س
ــت. ولى اينكه مى خواهد ــت اس ــبتا يكدس ــت. عقب جلو نمى كند و در قصه گفتن بلحاظ زمانى نس ــتانى سرراس  با داس

ــاعته نمى گنجد. محسن غالمى قلعه سيدى از همه چيز حرف بزند در يك فيلم دو س


