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انتخابى مهم در دوراهى
 تعامل يا تقابل با دن يا

وجود 350 هزار هكتار شن زار در خوزستان

چرايى اقبال بلند «فالگيران»  در جامعه ايران

غيرمجازها به نيروى انتظامى معرفى شدند
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سال دوم
 شماره چهل و چهارم
8 صفحه
قيمت: 500 تومان

ازحادثه پالسكوى تهران
 تا معدن يورك گلستان

تورج  پرچمى
پيام نوروزى رهبر معظم انقالب در زمينه توجه به نقش بارز مديران 
درحل مشكالت اجتماع حاوى نكات بسيار ارزنده اى است ويادآور 
اين مطلب كليدى است كه ما امروزه نيازمند بذل توجه عميق و 
برنامه ريزى براى نهادينه كردن فرهنگ مديريت صحيح و اصولى در 
سازمان هايمان هستيم. واقعه دردناك معدن يورك استان گلستان زنگ 
هشدارى تكرارى است براى مردم و مديران كشورتا حركت به سمت 
تثبيت فرهنگ مديريت علمى وپرهيز از رفتارهاى سهل نگارانه در اداره 
سازمانها را تسريع نمايند. واقعيت اسفبار اين است كه در بسيارى از وقايع 
و حوادث اينگونه جانكاه نقش عدم توجه به اصول ايمنى وحفاظتى و 
مديريت علمى  قابل مشاهده است و دربرخى موارد با فقدان نظام ايمنى  

بروز ومناسب در سازمان حادثه ديده مواجه هستيم.
عدم بكارگيرى مديران مسلط وعالقمند در سازمانها وگاها عدم نظارت 
مناسب بر كاركرد آنان موجب مى شود آنچه را كه ديگران دريافته اند 
وبا اندك هزينه اى مى توان آموخت و بكاربرد رابا خسارات و تلفات 
دلخراش بياموزيم وشاهد رخدادهايى مانند فاجعه پالسكو وحادثه معدن 
استان گلستان باشيم. يكروز در فرودگاه تهران فرصتى پيش آمد تا به 
نيازمنديهاى ضميمه روزنامه همشهرى كه بسيارپربار هم بود نگاهى 
داشته باشم نكته عجيب عدم وجود حتى يك آگهى درست و حسابى 
براى استخدام مدير در بين هزاران آگهى متنوع بودو بنظر مى رسيد در 
كالنشهر پر تالش تهران با هزاران سازمان كوچك و بزرگ به نقش 
بارز مديران در موفقيت يا شكست سازمانها توجهى نمى شودوسرمايه 
گذاران مايلند مديريت سازمان خود را برعهده داشته باشندواين نگرش 
مخرب كه ناشى از عدم شناخت جامعه از ميزان اثرگذارى مديران توانمند 
برسازمانهاست يكى از جدى ترين تهديدها براى ما در جهان سرشار از 
رقابت و خالقيت كنونى است و عواقب آن در ناكارآمدى بسيارى از 

سازمانهاى موجود قابل مشاهده است.
عالقمندى ما به مقوله شانس واقبال كه  ادبيات ما راسرشار ازاين نوع 
نگرش نموده است وبى توجهى به اين واقعيت كه موفقيت هاى تصادفى 
و بادآورده احتمال تكرار چندانى ندارند در جهان شتابان و سرشار از رقابت 
امروزى يك نقطه ضعف بارز در تبيين آينده خواهد بود ومشكالت جدى 
و اساسى سازمانها بدون توجه عميق به دانش مديريت و بكارگيرى 
صحيح اين دانش كماكان موجب تداوم رخدادهاى ناگوار ومشكالت 

اقتصادى و اجتماعى كنونى خواهد گرديد.

سر مقاله
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ابتكار در پاسخ به انتقادات فعاالن زيست محيطى:

بهره بردارى سياسى  از رنج مردم خوزستان

ششمين سمينار روز معمار 
در دانشـگاه آزاد اسـالمى
 واحد ماهشهر برگزار شـد

 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

كيانپارس،  محل دائمى
 نمايشگاه هاى بين المللى خوزستان

با  وحدت)  آرمان(تعاونى  موسسه  ادغام  شدن  نهايى  با   
موسسه توسعه، مشتريان اين تعاونى در آينده مى توانند از 
خدمات نوين بانكى چون شبكه شتاب و ساتنا و غيره بهره 

مند شوند.
وحدت) با موسسه توسعه كه  آرمان(تعاونى  ادغام موسسه 
قديمى ترين موسسه اعتبارى كشور با مجوز رسمى بانك 
مراحل  اكنون  و  خورد  كليد  گذشته  سال  از  است،  مركزى 

مقدماتى خود را طى مى كند.
اين ادغام در جهت توافقنامه مديران و سهامداران عمده دو 
موسسه است كه در نهايت به يكپارچه شدن شعب موسسه 

آرمان( تعاونى وحدت) با توسعه شود.
مى كنند  اعالم  وحدت  اعتبارى  تعاونى  مسئوالن  كه  آنطور 
توسعه  اعتبارى  موسسه  در  تعاونى  اين  ادغام  با  موافقت 
صورت گرفته و پروسه براى تائيد نهايى به شوراى پول و 

اعتبار ارسال شده است.
اين ادغام در صورت نهايى شدن مى تواند مزاياى بسيارى 

براى مشتريان فعلى موسسه آرمان(تعاونى وحدت) به همراه 
داشته باشد.

با اين كار اوال مشتريان اين تعاونى زير چتر نظارت بانك 
مركزى و يك موسسه اعتبارى مجاز قرار خواهند گرفت و از 
سوى ديگر مى توانند از خدمات نوين و رايج شبكه بانكى از 

جمله، شبكه شتاب،ساتنا و پايا بهره مند شوند.
خدماتى كه فقط براى موسسات و بانك هاى مجاز در شبكه 

بانكى كشور به سپرده گذاران ارائه مى شود.
به گزارش بانك مردم، ادغام تعاونى در موسسات مجاز و 
بانك  ها مى تواند روش خوبى براى ساماندهى موسسات و 
مركزى  بانك  از  مجوز  اخذ  به  موفق  كه  باشد  تعاونى  هايى 
قطعا اين روش بهتر از منحل كردن يك موسسه  نشده اند. 
براى  كمترى  دردسر  ادغام  داده  نشان  تجربه  كه  چرا  است 

سپرده گذاران دارد وآنها را سرگردان نمى كند.
اين اقدام بانك مركزى را به فال نيك مى گيريم و اميدوارم 

ادامه داشته باشد.

مشتريان ”تعاونى وحـدت“ 
بزودى از خدمات نويـن بانـكى

(شبكه شتاب،ساتنا و پايا ) بهره مند مى شوند
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خوزستان
بـات نتخا ا خبـر
استفاده عادالنه از فضاهاى دانشگاهى
 در تبليغات انتخابات رياست جمهورى

 رئيس ستاد انتخابات خوزستان بر استفاده عادالنه از فضاهاى دانشگاهى در تبليغات 
انتخابات رياست جمهورى تاكيد كرد. دكتر على حسين حسين زاده در نشست ستاد 
انتخابات اظهار كرد: ضرورت دارد به ويژه در ايام انتخابات در عرصه هاى عمومى 
به خصوص در حيطه دانشگاه ها بهره مندى عادالنه و منصفانه از فضا براى همه 
جريان هاى دانشجويى و حاميان كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى در دستور 

كار قرار گيرد.

رئيس ستاد انتخابات اهواز:
همه تخلفات احتمالى نامزدهاى 
شورا به دقت رصد مى شود

معاون سياسى اجتماعى فرماندارى و رئيس ستاد انتخابات اهواز با بيان اينكه همه 
تخلفات احتمالى نامزدهاى شوراى اسالمى اين شهر به دقت رصد مى شود ، همه 
كانديداها را به تبعيت از قانون و رعايت حقوق مردم در فضاى تبليغات انتخاباتى فرا 
خواند. لطيف حيايى اهوازى در همايش توجيهى داوطلبان پنجمين دوره انتخابات 
شوراى اسالمى شهر اهواز و ستادهاى انتخاباى دوازدهمين دوره انتخابات رياست 
جمهورى در شهرك نفت اهواز گفت: انتخابات عالى ترين مظهر حضور مردم در 
عرصه سياسى كشور براى تحقق اهداف انقالب اسالمى و به منزله مشروعيت 
بخشيدن به نظام اسالمى است. وى افزود: در اين انتخابات همه اركان نظام نقش 
دارند و مبناى كار همه آنان مر قانون است و احدى نبايد به خود اجازه دهد براى جلب 

آرا مردم به دور زدن قانون و تخلف روى بياورد.
وى با بيان اينكه همه كارهاى تبليغى نامزدهاى شوراها در فضاى فيزيكى و مجازى 
رصد مى شود افزود: اگر تخلفات يك نامزد محرز شود حتى پس از پيروزى در 
انتخابات ، همه موارد و گزارش هاى تخلف آن نامزد بررسى خواهد شد. رئيس ستاد 
انتخابات اهواز  افزود: تالش همه ما اين است كه انتخابات طبق موازين قانونى برگزار 

شود و حقى از كسى ضايع نشود.

*شهردارى مكان هاى مناسبى را براى تبليغات نامزدها جانمايى كند
رئيس ستاد انتخابات اهواز با اشاره به اينكه تبليغات رسمى و قانونى نامزدهاى شوراى 
اسالمى شهر اهواز از 20 ارديبهشت شروع و تا ساعت 8 صبح روز 28ارديبهشت 
به مدت هفت روز انجام مى شود از شهردارى خواست مكان هاى مناسبى را براى 
تبليغات نامزدها جانمايى كند. حيايى اهوازى با بيان اينكه نامزدها بايد از تخريب 
يكديگر پرهيز كنند و فقط برنامه ها و سوابق اجرايى خود را براى رعايت حق انتخاب 
مردم بيان كنند اظهار داشت:اطالع رسانى و شفاف سازى برنامه ها در راس كارهاى 
تبليغاتى نامزدها قرار گيرد. وى بيان كرد : جلوى افراد قانون شكن كه به صورت 
ناصحيح تبليغات خود را انجام مى دهند و با اين اقدام افكار عمومى را مخدوش و 
منحرف مى كنند برخورد خواهد شد و پرونده آنان براى رسيدگى سريع به شعبه 

رسيدگى به تخلفات انتخاباتى ارسال مى شود.

* سالمت و امنيت انتخابات
رئيس ستاد انتخابات اهواز در اين همايش كه تعداد زيادى از نامزدهاى شوراى 
اسالمى شهر اهواز حضور داشتند موضوع سالمت و امنيت انتخابات را بااهميت 
خواند و گفت:همه ما به دنبال انتخاباتى شفاف ، عادالنه ، دقيق و سريع با مشاركت 

حداكثرى هستيم و بايد براى تحقق آن همه وارد ميدان شوند.
حيايى اهوازى به نقش برجسته و تاثيرگذار نامزدهاى شوراها و ستادهاى تبليغاتى 
آنان در شور و شوق انتخاباتى اشاره كرد و گفت: براى اينكه انتخاباتى سالم و پرشور 
و نشاط داشته باشيم يكسرى مبانى را بايد رعايت كنيم كه اساس آن رعايت قانون 

است ، در آن صورت است كه انتخاباتى سالم و بدون دغدغه خواهيم داشت.

*تضعيف جبهه دشمن از طريق پايبندى نامزدها به قانون
 رئيس ستاد انتخابات اهواز در ادامه سخنان خود گفت: پايبندى نامزدها به قانون 
، جبهه دشمن را براى دستيابى به اهداف نامشروعش تضعيف و ناكام خواهد كرد. 
وى گفت: فعاليت شما نامزدها سبب تقويت گفتمان سياسى و مذهبى در جامعه ، 
باالبردن نشاط سياسى و وفاق اجتماعى مى شود و دستاورد كمى نيست. حيايى 
اهوازى افزود: در كنار همه كارهاى تبليغاتى بايد اخالق سياسى داشته باشيم ،در همه 
حال به نص قانون تمكين كنيم و از ريخت پاش ها و افزايش هزينه هاى تبليغاتى 
جلوگيرى نمائيم. وى صيانت از آرا و تقويت اعتماد عمومى را از وظايف مسئوالن و 
نامزدها بيان كرد و افزود:هيچ كس حق ندارد به اعتماد عمومى مردم با برخى قانون 
شكنى ها خدشه اى وارد كند در آن همه ما در پيشگاه الهى و ملت پاسخگو باشيم.

انتخاباتى پرشور و حماسى مى خواهيم
سرپرست فرماندارى اهواز نيز در اين همايش در سخنان كوتاهى با تبريك اعياد 
شعبانيه ، به اهميت انتخابات پيش رو اشاره كرد و گفت: همه ما انتخاباتى پرشور و 

حماسى مى خواهيم و اين به تقويت مردم ساالرى دينى كمك مى كند.
نبى اهللا خون ميرزايى ، قانونمندى ، شفافيت ، رقابتى بودن و مشاركت گسترده و 
يكپارچه مردم را در انتخابات آينده پيش بينى و ابراز اميدوارى كرد همه ما به وظايف 

قانونى و ملى و وجدانى خود عمل كنيم.
وى به مردم و نامزدها اطمينان داد با همه توان و سازوكارهاى قانونى از آرا مردم كه 

حق الناس است مراقبت خواهد شد.
* ستادهاى نامزدها در تبليغات حقوق مردم را مراعات كنند

فرمانده انتظامى اهواز نيز در اين همايش ، ستادهاى نامزدهاى شورا به رعايت 
بلندگو  صداى  باشند  مواظب  تبليغاتى  گفت:ستادهاى  و  فراخواند  مردم  حقوق 
را بلند نكنند و براى مردم مزاحمت و آلودگى صوتى ايجاد ننمايند. سرهنگ 
محمد صفرى ، ستاد هاى تبليغاتى را از الصاق اقالم تبليغاتى در اماكن عمومى 
و تابلوهاى راهنمايى و رانندگى برحذر داشت و از آنان خواست به حساسيت 
هاى قومى به هيچ عنوان دامن نزنند. پيش بينى نكردن نتابج انتخابات قبل از 
برگزارى انتخابات در ستادها ، رعايت ماده 16قانون انتخابات در مورد بهره گيرى 
از فضاى مجازى ، خوددارى از تجمع در مقابل فرماندارى و استاندارى در اعتراض به 
نتايج آرا و هر خواست ديگر يا راه اندازى كارناول هاى تبليغاتى در خيابانها و اشغال 
فضاهاى عمومى مثل خيابان ها و ميدان ها براى برگزارى ميتينگ هاى انتخاباتى 
از ديگر تذكرات فرمانده انتظامى اهواز در اين همايش بود. بخش پايانى اين همايش 
به سخنان اسدى نژاد قاضى ويژه رسيدگى كننده به تخلفات انتخاباتى اختصاص 
داشت كه وى موارد قانونى تبليغات نامزدها را مرور كرد. وى افزود: با توجه به اينكه 
دانشگاه همواره در جريان انتخابات جزو پيشگامان و مراكز مرجع محسوب مى شود، 
برگزارى  در  رياست جمهورى  كانديداهاى  هواداران  ميان  عدالت  و  توازن  رعايت 
نشست ها، سخنرانى ها و دعوت از شخصيت هاى سياسى در دانشگاه ها از اهميت 
دبير  فضل اهللا پور  حبيب اهللا  نشست،  اين  در  همچنين  است.  برخوردار  بسزايى 
ستاد انتخابات خوزستان، گفت: انتظار مى رود فرمانداران شهرستان ها تمهيدات 
الزم جهت برگزارى انتخابات پرشور و در عين حال امن و به دور از تنش هاى 

اجتماعى را مدنظر قرار دهند.
در ادامه اين نشست  سعدى دبير ستاد پيشگيرى از جرايم انتخاباتى خوزستان، 
خواستار هماهنگى قواى امنيتى با قوه قضاييه در برگزارى انتخابات شد و بر عدم 
استفاده افراد از امكانات و موقعيت دولتى له و عليه جريان هاى سياسى و داوطلبان 

انتخابات تاكيد كرد.

برگزيدگان نهمين جشنواره 
«حركت» در دانشگاه شهيد 

چمران تقدير شدند

برگزيدگان نهمين جشنواره دانشگاهى انجمن هاى علمى 
دانشجويى دانشگاه شهيد چمران اهواز با عنوان «حركت» 

معرفى و تقدير شدند.
  در مراسم اختتاميه نهمين جشنواره دانشگاهى انجمن هاى 
در  كه   اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  دانشجويى  علمى 
آمفى تئاتر شهيد مطهرى دانشكده علوم اين دانشگاه برگزار 

شد، برگزيدگان بخش هاى مختلف معرفى شدند.
 بر اين اساس در بخش استاد همكار برگزيده� دكتر عليرضا 
زراسوندى عضو هيأت علمى دانشكده علوم زمين و دكتر 
شهرام جليليان عضو هيأت علمى دانشكده ادبيات و علوم 

انسانى تقدير شدند.
كتاب  دانشجويى  علمى  انجمن  علم  ترويج  بخش  در   
دانشجويى  علمى  انجمن  آموزش  بخش  در  انديشه   و 
علمى  انجمن  پژوهش  بخش  در  همچنين  دامپزشكى، 
دانشجويى ژنتيك بيوتكنولوژى و انجمن علمى دانشجويى 
زمين شناسى معرفى و تقدير شدند. در بخش ارتباط با صنعت 
نيز انجمن علمى دانشجويى زمين شناسى شايسته قدردانى 

معرفى شد.
 همچنين جشنواره دانشگاهى علوم زمين از انجمن علمى 
دانشجويى زمين شناسى و ارچين از انجمن علمى دانشجويى 
معمارى در محور طرح برتر معرفى شدند و عباس مراونه 
دبير انجمن علمى دانشجويى زمين شناسى به عنوان دبير برتر 

و عضو ممتاز در بخش معدل شناخته شد.

حل مشكل تامين گروه خونى 
فرعى بيماران تاالسمى

رييس انجمن تاالسمى خوزستان از حل مشكل تامين گروه 
خونى فرعى بيماران تاالسمى خبر داد

تاالسمى   جهانى  روز  مراسم  در  صادقيان  فروزان  دكتر   
اظهار كرد: انجمن تاالسمى هنگام آغاز به كار در سال 
80 بسيار كوچك و محدود بود و نمى توانست به تمام 
نيازهاى بيماران پاسخ دهد ولى اكنون و پس از 16 سال، 
اين انجمن تبديل به يك درخت تنومند شده كه در همه 

زمينه ها به نيازهاى بيماران رسيدگى مى كند. 
رييس انجمن تاالسمى خوزستان عنوان كرد: در اسفندماه 
سال گذشته انتخاباتى در خصوص اينكه انجمن در دست 
خود بيماران تاالسمى باشد، برگزار شد. اين انتخابات به 
نحو احسن اجرا شد و همه بيماران عضو در آن شركت 

كردند.
وى با اشاره به وضعيت بيماران پيش از فعاليت انجمن 
تاالسمى در خوزستان افزود: در سال 80 اصال دارويى 
عمر  تاالسمى  بيمار  يك  نبود؛  دست  در  بيماران  براى 
فوت  پايين  سنين  در  بيماران  اين  و  نداشت  زيادى 
مى كردند. در سال 81 اولين جشن بيماران تاالسمى در 
استان برگزار شد؛ در اين جشن تعداد اندكى از بچه هاى 
بيماران  اين  زمان  آن  در  كردند.  پيدا  حضور  تاالسمى 
زيرا  اجازه نمى دادند از آنها فيلم و عكسى گرفته شود، 

اعتمادى نسبت به خود نداشتند. 
صادقيان اظهار كرد: در سال 81 تنها به تعداد كمى از اين 
بيماران جايزه داده شد، زيرا بچه هاى تاالسمى اصال به 
خود و درمانشان رسيدگى نمى كردند؛ درمان اين بيماران 
نيازمند هزينه هاى سنگين است و اكثر بيماران تاالسمى 
از قشر فقير جامعه هستند و پولى براى تامين داروهاى 

خود ندارند. 
گفت:  تاالسمى  بيماران  فعلى  وضعيت  درخصوص  وى 
خوشبختانه در سال هاى اخير جشن بيماران تاالسمى در 
برگزار  تاالسمى  بيماران  تمامى  حضور  با  ارديبهشت ماه 
زندگى  در  و  كرده اند  ازدواج  ما  بيمار  بچه هاى  مى شود، 
در  و  دانشجو  بيماران  اين  اكثر  و  هستند  مستقل  خود 

شركت هاى معتبر مشغول به كار هستند. 
رييس انجمن تاالسمى خوزستان با اشاره به كمياب بودن 
گروه خونى فرعى گفت: با توجه به اينكه مشكل بيماران 
كمياب بودن گروه فرعى خون خود است، در جلسه اى كه 
با دكتر فتح اهللا پور داشتيم، قرار شد كه بيماران تاالسمى بر 

اساس گروه فرعى خود خون بگيرند. 
مجيدى زاده عضو هيات مديره انجمن تاالسمى خوزستان، 
نيز در اين مراسم اظهار كرد: دغدغه بيشتر بيماران تاالسمى 
درس  بيماران  اين  اينكه  وجود  با  است.  اشتغال  مساله 
مى خوانند و به مراتب باالى تحصيلى مى رسند ولى به دليل 
اينكه ديد مردم نسبت به توانايى آن ها منفى است، براى 

اشتغال آن ها كارى انجام نمى شود.
وى با اشاره به شرايط تهيه داروى دسفرال گفت: دسفرال 
در بيشتر شهرستان هاى خوزستان كه تنها 30 تا 40 بيمار 
تاالسمى دارند، رايگان است ولى در اهواز كه بيش از 800 
نفر بيمار تاالسمى وجود دارد، بيماران براى تهيه اين دارو 

بايد پول بدهند. 
مجيدى زاده افزود: اكنون تهيه بسته خدمات جامع تاالسمى، 
مهم ترين موضوعى است كه الزم است دولت آن را پيگيرى 
كند. همچنين نريم خوش اخالق نايب رييس هيات ورزشى 
بيماران خاص خوزستان، در اين مراسم اظهار كرد: فرهنگ 
و ديد مردم بايد نسبت به بيماران تاالسمى تغيير كند؛ اين 

بيماران بايد پيشرفت كنند و در زندگى خود مستقل شوند.
وى با اشاره به گسترش بخش تاالسمى بيمارستان شفا اهواز 
گفت: در اين بخش يك مركز پيوند مغز استخوان راه اندازى 
كرده ايم و تاكنون چند عمل پيوند مغز استخوان در اين 

بخش با موفقيت انجام شده است.

دكتر معصومه ابتكار در نشست با سازمان هاى مردم نهاد و فعاالن محيط 
زيست استان اظهار كرد: جا دارد صدور مجوزهاى نهايى شبكه ملى 
سازمان هاى مردم نهاد محيط زيست را تبريك بگويم كه ان شاءهللا اين 
شبكه به طور رسمى به عنوان يك نهاد مدنى پا به عرصه اجتماعى بگذارد.

تشكيل شبكه ملى سمن هاى محيط زيستى
وى تصريح كرد: تشكيل شبكه ملى سمن هاى محيط زيستى به صورت 
رسمى اقدامى بسيار بزرگ براى حضور موثر نهادهاى مدنى در تصميم سازى 
در عرصه اجتماعى ايران است تا بتوانند در اين امور بسيار موثر باشند. 
اميدواريم نهادهاى مدنى بتوانند هم در زمينه نقد و رصد و هم در زمينه 

مشاركت در اجراى طرح ها و پروژه ها نقش مهمى ايفا كنند. 
معاون رييس جمهور عنوان كرد: يكى از مصوبات دولت موضوع عضويت 
رسمى شبكه سمن هاى محيط زيستى هر استان در شوراى برنامه ريزى آن 
استان بود. اين مصوبه موجب مى شود تا شبكه سمن هاى محيط زيست 
به عنوان عضو كارگروه آمايش محيط زيست و شوراى برنامه ريزى استان 
خود بتوانند هم حق راى داشته باشند و هم در تصميم سازى ها در استان، 
ايفاگر نقش و اثرگذار باشند. ابتكار ادامه داد: از استاندار خوزستان انتظار داريم 
كه چنين موضوعى را در خوزستان پيگيرى كند تا نماينده شبكه سازمان هاى 
مردم نهاد محيط زيستى خوزستان در شوراى برنامه ريزى عضو و اين مصوبه 

دولت در خوزستان اجرا شود.
وى اضافه كرد: عالوه بر اين پيشنهاد مى شود اين نماينده يا شبكه سمن هاى 
محيط زيستى در ساير كميته هاى مرتبط با موضوعات استان نظير مباحث 
پيرامون گردوغبار، تاالب ها و در مجموع مسائل مربوط به محيط زيست 
عضو شوند تا از ظرفيت جامعه مدنى در شكل گيرى سياست هاى استان 

خوزستان بهره مند شويم. اين امر رويكرد دولت يازدهم بود.
هيچ طرح بدون تاييديه زيست محيطى در دولت يازدهم وجود ندارد

براى  جدى  بسيار  رويكردى  يازدهم  دولت  كرد:  خاطرنشان  ابتكار 
سياستگذارى در موضوعاتى مانند انتقال آب و سدسازى اتخاذ كرد كه اين 
رويكرد نهادينه كردن ارزيابى زيست محيطى طرح هاى عمرانى و توسعه اى 
است. در حال حاضر موضوع ارزيابى زيست محيطى ديگر كارى تفننى و 
تشريفاتى نيست، بلكه به فرآيندى بسيار جدى در خصوص تمام طرح ها 
تبديل شده است. در دولت يازدهم هيچ طرح بزرگ عمرانى وجود ندارد كه 

بدون ارزيابى زيست محيطى تأييديه اخذ كرده باشد.
مجوز انتقال آب از كارون در دولت يازدهم صادر نشد

وى با بيان اينكه در دولت يازدهم هيچ مجوز انتقال آبى از سرشاخه هاى 
رودخانه كارون صادر نشد، اظهار كرد: در دولت يازدهم هيچ سياستى كه بر 
رودخانه كارون، كرخه يا ورودى اين رودخانه ها به استان تأثير منفى بگذارد، 
اتخاذ نشد و علت اين امر جدى گرفتن بحث ارزيابى هاى زيست محيطى 
در اين دولت بود. معاون رييس جمهور در پاسخ به انتقادات برخى از فعاالن 
زيست محيطى حاضر در اين نشست نسبت به تداوم اجراى طرح هاى انتقال 
آب در دولت يازدهم، تصريح كرد: بسيارى از اين گونه طرح ها از قبل مجوز 
اجرا داشتند. در كشور 178 پروژه و طرح وجود دارد كه فاقد ارزيابى و مجوز 
زيست محيطى هستند. بيش از 70 درصد اين طرح ها عملياتى شده اند، شايد 

آن ها يك يا دو مورد از اين طرح ها مرتبط با خوزستان باشد.
ابتكار با بيان اينكه مداخله در سرچشمه رودخانه كارون بسيار زياد بوده 
است، گفت: بسيارى از اين مداخالت به سال هاى قبل از دولت يازدهم باز 
مى گردد. برخى از مشكالت كارون ناشى از مداخالت انسانى و برخى ناشى 
از روند طبيعى اين رودخانه است كه ريشه در تغيير اقليم و خشكسالى هاى 

متمادى در اين حوزه دارد.
كاهش 52 درصدى بارش هاى خوزستان در سال آبى 96 - 95
وى ادامه داد: در سال آبى 96 – 95، بارش هاى خوزستان نسبت به نرمال 
52 درصد كاهش يافته، در حالى كه بارش ها در كل كشور نزديك به نرمال 
بوده است. چنين وضعيتى بسيار حائز اهميت است. اين وضعيت نشانگر 
خشكسالى هاى متمادى است كه حدود 17 سال است ادامه دارد؛ همچنين 
اين خشكسالى از تبعات تغيير اقليم در كشورهاى حاشيه خليج فارس است 

كه مناطق جنوبى كشور نيز تحت تأثير اين موضوع قرار گرفته اند.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست افزود: بايد براى چنين وضعيتى 

برنامه ريزى شود و سازگارى داشته باشيم. يكى از مسائلى كه سمن هاى 
محيط زيستى مى توانند در آن حوزه بسيار اثرگذار باشند، حوزه تاب آورى در 
برابر تغيير اقليم است كه اين مسأله در دستور كار جهانى قرار گرفته است و 

سمن ها در اين حوزه مى توانند موثر باشند.
66 درصد آورد كارون در خوزستان مصرف مى شود

ابتكار با طرح اين سوال كه آيا تمام مشكل آورد رودخانه كارون ناشى از 
سدسازى و انتقال آب است، عنوان كرد: گزارش ها نشانگر اين است كه 66 
درصد آورد اين رودخانه فقط در خوزستان، آن هم با بهره ورى پايين استفاده 
مى شود. آنچه در خصوص اين مسأله حائز اهميت است، نياز كشور به 
اصالح الگوى كشاورزى است. خوزستان نيز از اين امر مستثنى نيست. بحث 
اصالح الگوى كشاورزى از مسائلى است كه سمن هاى زيست محيطى، 
دانشگاهيان و فعاالن ايران، بسيار به آن پرداخته اند تا كشاورزى در كشور 

با محيط زيست سازگار شود.
وى ادامه داد: با توجه به طرح هاى عظيم كشاوزى كه در خوزستان در حال 
اجرا است، اصالح الگوى كشاورزى بايد در خوزستان جدى گرفته شود، 
خوشبختانه بحث ارزيابى زيست محيطى، مطالعات زيست محيطى و توجه 
به استفاده صحيح از آب در طرح 550 هزار هكتارى مقام معظم رهبرى كه 
مسأله بسيار مهمى است و مى تواند به احياى كانون هاى  گردوغبار كمك 

كند، در اين دولت مورد توجه قرار گرفته است.

تصفيه خانه شرق اهواز تا يك ماه آينده راه اندازى مى شود
معاون رييس جمهور با اشاره به اختصاص دو جلسه شوراى عالى آب كشور 
به موضوع رودخانه كارون، بيان كرد: در شوراى حفاظت كيفى رودخانه 
كارون، دستگاه ها وظايف كامًال مشخصى دارند. وجود تصفيه خانه هاى 
فاضالب در تمام بيمارستان هاى خوزستان و راه اندازى تصفيه خانه شرق 
اهواز براى تصفيه فاضالب مناطق شرقى اهواز تا يك ماه آينده، از نمونه 

اقدامات دولت براى بهبود وضعيت كيفى كارون است.
ابتكار با اشاره به انتقادات برخى فعاالن زيست محيطى و افراد نسبت به 
وضعيت تاالب هورالعظيم خطاب به اين افراد، اظهار كرد: نبايد اطالعات را 
از منابع غير موثق دريافت كنيم. انتظار داشتم مديركل حفاظت محيط زيست 
خوزستان تمام سمن هاى محيط زيستى استان را حداقل در ماه هاى اخير به 
بازديد از تاالب هورالعظيم مى بردند. در نوروز امسال ده ها هزار نفر از تاالب 
هورالعظيم بازديد كردند و اين ادعا كه مى گويند تاالب هورالعظيم آبگيرى 
نشده، فقط فضاسازى رسانه اى است. به گزارش ايسنا؛ اين اظهارات رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست مورد انتقاد يكى از فعاالن محيط زيست 
حاضر در اين نشست قرار گرفت. اين فعال اجتماعى خطاب به ابتكار گفت: 
من فرزند هور هستم و مى توانم اثبات كنم كه وضعيت آبگيرى در تاالب 

هورالعظيم اين گونه كه شما مى گوييد نيست.
 كانون گردوغبار هورالعظيم حذف شد

وى در خصوص اين انتقاد تصريح كرد: تصاوير ماهواره اى مى توانند موضوع 
آبگيرى 80 درصدى تاالب هورالعظيم را اثبات كنند.

معاون رييس جمهور در پاسخ به انتقاد يكى ديگر از فعاالن اجتماعى حاضر 
در اين نشست مبنى بر اينكه تصاوير ماهواره اى از تاالب هورالعظيم فقط 
مى توانند وجود آب را نشان دهند، عنوان كرد: فقط آب در تاالب نيست، 

بلكه پرنده نيز وجود دارد و نقشه ها و تصاوير ما بيانگر تخمگذارى پرنده ها در 
تاالب هورالعظيم است. هور زنده است و طبق گزارش وزارت نيرو تاكنون 
4.5 ميليارد مترمكعب آب شيرين از رودخانه كرخه به اين تاالب وارد شده 
است. وى افزود: اكنون با توجه به آبگيرى 80 درصدى تاالب هورالعظيم، 
ديگر هورالعظيم كانون گردوغبار سال 92 نيست بلكه اين كانون حذف 
شده است اما تمام كانون هاى گردوغبار خوزستان، كانون هورالعظيم نبوده 
و تنها 400 هزار هكتار كانون گردوغبار در جنوب شرق اهواز، هنديجان و 

رامشير وجود دارد.
هيچ پروژه سدسازى و انتقال آب جديد در خوزستان اجرا نشد

ابتكار در ادامه به عدم اجراى هيچ پروژه انتقال آب جديدى از سرشاخه هاى 
آب كارون اشاره كرد كه اين اظهارات مورد اعتراض چند نفر از اعضاى 
سمن هاى محيط زيستى و فعاالن محيط زيست حاضر در اين نشست قرار 
گرفت و اين افراد در پاسخ به ابتكار گفتند كه تمام طرح هاى انتقال آب 
دولت هاى گذشته در اين دولت ادامه مى يابد و سپس به نشانه اعتراض 

سالن نشست را ترك كردند.
وى در واكنش به اين اعتراضات، بيان كرد: هيچ انتقال آب جديدى در دولت 
يازدهم از سرشاخه هاى رودخانه هاى خوزستان انجام نشده است و تمام 
طرح ها و پروژه هاى قبلى انتقال آب نيز فقط براى مصارف شرب بوده است. 
در اين دولت هيج پروژه سدسازى و هيچ پروژه انتقال آب جديدى در استان 

خوزستان اجرا نشد، اما اينكه بعضى از افراد روى سخن خود اصرار كنند، 
نمى تواند مشكلى را حل كند. با شعار دادن مشكلى حل نمى شود.

معاون رييس جمهور با اشاره به طرح فعلى دولت در عرصه هاى فوق بحرانى 
گردوغبار در جنوب شرق اهواز اظهار كرد: طرح عظيمى در اين عرصه ها 
در حال اجرا است. در سال آبى 96 – 95، 27 مورد پديده گردوغبار را در 
خوزستان تجربه كرديم كه فقط چهار مورد از آن ها داراى منشا داخلى بودند. 
اين امر نشانگر اين است كه 80 درصد منشا گردوغبار خوزستان و كشور 

متأسفانه ناشى از عوامل خارجى در كشورهاى عراق و عربستان است.
راه اندازى آماك تاثير بسيارى بر كاهش آالينده هاى اهواز دارد

ابتكار با اشاره به راه اندازى فاز دوم طرح آماك در ظهر امروز، اين طرح را 
يكى از موفق ترين و مهم ترين طرح هاى مجموعه نفت در تمام عمر اين 
وزارتخانه دانست و گفت: فاز دوم طرح آماك موجب جمع آورى روزانه هفت 
هزار و 500 تن آالينده از هواى اهواز و شهرستان هاى اطراف مى شود 
كه اين آالينده ها عمدتاً گوگرد و تركيبات مرتبط هستند و آالينده هاى 
بسيار خطرناكى محسوب مى شوند. اين طرح تأثير بسيار زيادى در كاهش 
آالينده هاى اهواز خواهد داشت. وى اظهار كرد: با وجود تمامى اقدامات باز 
هم مشكالت در خوزستان زياد است و هنوز هم با ابربحران مواجه هستيم. 
باز هم تأكيد مى كنم كه در خوزستان حدود 400 هزار هكتار كانون گردوغبار 

وجود دارد و اين وضعيت در طول سال هاى متمادى بروز كرده است. 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: دولت تمام اهتمام خود را 
براى حل مسائل خوزستان نظير گردوغبار به كار بسته، اما اينكه گروه هاى 
سياسى خاصى از عواطف، رنج ها و آالم مردم خوزستان بهره بردارى هاى 
سياسى كرده اند، جاى تأسف بسيارى دارد؛ در حالى كه همين افراد در دوره 

مسئوليت خود كمترين توجه را به اين گونه مسائل داشتند.

 سيدعلى رضا علوى، سرپرست جهاد دانشگاهى خوزستان، در دومين 
همايش بزرگداشت روز معمار اظهار كرد: شما بهتر از من مى دانيد سالروز 
تولد شيخ بهايى كه يكى از بزرگان عرصه مهندسى تاريخ ايران است به 
نام روز معمار نام گذارى شده است؛ با وجود اين، يكى از مشكالتى كه 
در كشور وجود دارد اين است كه اين نامگذارى ها معموالً مغفول واقع 
مى شوند و من پيشنهاد مى كنم كه دوستان دست كم نگاهى به زندگى نامه 

شيخ بهايى داشته باشند. 
وى افزود: علم معمارى علم استفاده از فضاها و مديريت كردن فضاها است. 
معمارها با اصطالحات متعددى مثل نقطه، سطح و حجم تالش مى كنند با 
عناصرى مثل هشتى و پيش تاب نمايى به وجود آورند كه تا مخاطب عام 

وقتى اين ها را نگاه مى كند لذت ببرد. 
علوى با اشاره به وظيفه و مسووليت رسانه ها در اين زمينه خاطرنشان كرد: 
يك رسانه زمانى مى تواند موفق باشد كه ارزش هاى خبرى يك پديده، 
يك رويداد يا يك محصول را به ما نشان بدهد چون اگر يك پديده يا يك 
رويداد ارزش هايى داشته باشد ما جذب آن پديده مى شويم. از ارزش هاى 

خبرى دو مورد به كار معمارى مى آيد؛ تازگى و 
مجاورت منطقه ا ى يا مجاورت فيزيكى. 

خوزستان  دانشگاهى  جهاد  علمى  هيات  عضو 
خاطرنشان كرد: اگر دانشجوهاى ما در رشته هاى 
كه  داخلى  معمارى  گرايش  و  معمارى  مختلف 
امسال به مجموعه رشته هاى ما در موسسه آموزش 
عالى جهاد دانشگاهى خوزستان اضافه شد بتوانند با 
استفاده از راهنمايى استادان محترم خود به طرح هاى 
نو بپردازند، به يارى خدا در سال هاى آينده افتخار 
خواهيم كرد كه طرح هاى جديد و اين طرح هاى 

نو اثر زحمت فارغ التحصيالن ما در موسسه آموزش عالى جهاد دانشگاهى 
خوزستان بود اند.  ايرج اعتصام، استاد و چهره ماندگار معمارى كشور، نيز در 
اين همايش اظهار كرد: يكى از مسايلى كه ما همواره در داخل و كشور با 
آن درگير هستيم، موضوع مقايسه است كه به درستى مورد بررسى قرار 
نمى گيرد.  وى ادامه داد: ما با سيستم هايى در حال كار كردن هستيم 
كه مدام در حال تغيير و تحول هستند. در دوره مدرن حاضر، كشورهاى 

خارجى براى خودشان سبك و سياق خاصى در معمارى ترتيب داده اند. 
اين چهره ماندگار معمارى گفت: در دوره مدرنيسم ما به يك تركيبى خواهم 
رسيد كه با بقيه كشورهاى دنيا در جهت تغيير شكل محيط زيست و 
محل زندگى ما است. ما سعى كرديم كارهايى كه آنان انجام مى دهند ما 
هم بتوانيم انجام دهيم كه موفق هم بوديم و همچنان در حال انجام آن 
هستيم. اعتصام افزود: تفاوت ديگرى كه در عرصه معمارى و شهرسازى 
وجود دارد اين است كه خيلى از كشورهاى اروپايى جمعيت كمى دارند و 
بعضى از آن ها همچنان جمعيت شهرى خود را از دست مى دهند ولى 

در كشور ما اين  گونه نيست زيرا شهرهاى ما همچنان در حال پذيرش 
جمعيت هستند و به همين دليل نياز به برنامه ريزى محلى و سپس 

برنامه ريزى كلى تر درباره معمارى و محل هاى شهرى داريم.
همچنين در ادامه فرح حبيب، استاد معمارى، در اين همايش خبر داد: 
رشته جديدى در عرصه معمارى به وجود آمده به نام رشته «معمارى 
منظر» كه اين رشته تركيبى از رشته شهرسازى، معمارى و تركيب سازى 
با محيط زيست است.  وى توضيح داد: رشته معمارى منظر افزون بر اين 
كه يك رشته جداگانه دانشگاهى شده موضوعى است كه هر شهروندى 
در آن سرمايه گذارى مى كند چون در واقع به خوبى از آن استفاده مى كند. 
اين استاد و چهره ماندگار معمارى كه معتقد است رشته معمارى منظر 
زبان گوياى واقعيت در جامعه است در اين باره اظهار داشت: شما اگر فقط 
شعار بدهيد كه من به محيط زيست احترام مى گذارم فايده اى ندارد. چون 
بالفاصله نماى منظره موجود در محيط زيست اطراف شما، شما را لو 
مى هد! حبيب ادامه داد: همين طور اگر ادعا كنيد كه معماران خوبى پرورش 
داده ايم منظر شهر، دم خروس قضيه است! بنابراين ما بايد به خوبى با زبان 

منظر شهر آشنا باشيم چون نماى منظر به راحتى مى تواند نماى پنهان 
شهر، نظام و ويژگى اقتصادى آن را به زبان منظر بازگو كند.

 در ادامه سيد كيانوش الرى بقال، نايب رييس سازمان نظام مهندسى 
ساختمان استان خوزستان، نيز عنوان كرد: معمارى در استان ما آن گونه كه 
بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است. از سال 1376 كه اولين دانشكده 
معمارى استان تاسيس شد، سعى كرديم به فرزندان خوزستان آموزش 
بدهيم و مايه مباهات است كه امروز دانشجويانى را تربيت كرديم كه 
تعدادى از آن ها در جامعه حرفه اى درحال كار هستند و معماران بسيار قابلى 

از ميان آن ها تربيت شد.
وى با اظهار تاسف از كمبود فضاى كار حرفه اى براى معماران گفت: 
تصميم گرفتم در عرصه حرفه اى تجربه ايجاد كنيم. بنابراين با اتفاق تنى 
چند از دوستان وارد عرصه نظام مهندسى شديم. ظرف مدت يك سال و 
اندى در نظام مهندسى زجرها كشيديم چون نظام مهندسى هيچ قاعده اى 
نداشت؛ نه نظامى بود، نه سازمانى و در كل هيچ گذرنامه اى براى هيچ 

كارى نبود. 
الرى بقال اضافه كرد: گذشته از اين ها، نظام مهندسى، هيچ شيوه نامه 
و دستورالعملى نداشت. يعنى فرض كنيد اين اساتيد بزرگوار كه اكنون 
اينجا هستند وقتى مى خواستند نقشه ساختمانى را كنترل كنند. براى يك 
ساختمان كه يك آسانسور كافى است يكى مى گفت پله فرار مى خواهيم. 
يكى ديگر مى گفت نه نمى خواهد! يكى مى گفت پله فلزى قابل قبول 

است، يكى ديگه مى گفت نخير قابل قبول نيست!
نايب رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خوزستان ادامه داد: 
ما باوجود چنين وضع نا به هنجارى سعى كرديم سامان دهى كنيم. از چه 
طريق؟ از طريق ايجاد نظام نامه. تا اين جا چون براى كسى خيلى ضرورتى 
نداشت خيلى به اصطالح مقاوم سازى نشد. اين درحالى است كه جوش 
سازه به مقاومت هاى زيادى نياز داشت. بعد از آن بود كه گفتيم معمار يك 
نماى ساختمان هم طراحى كند نه مهندس كه كار با كامپيوتر را بلد است 
خيلى از اين نماها كه مشاهده مى كنيد نه تناسبى در آنها هست و نه نظمى. 

براى اين  كار انجام چند كار مهم است. 
او اظهار داشت: ساختمانى كه طراحى مى شود بايد 
روى اصول طراحى شود و براى اين  كه روى اصول 
طراحى شود بايد مقررات ملى دقيقا در آن رعايت 
است  الزم  كه  است  كارى  حداقل  اين  كه  شود 
انجام شود تا يك ساختمان استاندارد داشته باشيم. 
برگرديم به ساختمان مورد بحث، در اين زمينه چك 
ليست ها و شيوه كنترل نقشه تدوين شدند و اكنون 
با همراهى دوستان كه در جلسه هم حاضر هستند 

در حال اجرا است. 
الرى بقال افزود: جالب اين كه كسايى كه خودشان 
بلد نيستند طراحى كنند در عرصه طراحى وارد شده اند و پول هاى هنگفتى 
بدست مى آورند و با اين تغييرات مخالفند و نه تنها مخالفند بلكه در سازمان 
نظام مهندسى گردن كلفتى مى كنند، عربده مى كشند و كسانى كه دنبال 
اين كارند را تهديد مى كنند. اين درحالى است كه براى اين كه يك معمار 
كارش را با شرافت انجام بدهد بايد به مشتريان خود خدمات كامل بدهد. 
يعنى بايد طراحى تازه ارائه بدهد و    صرفه جويى در انرژى را در طراحى 
ساختمانش لحاظ كند. نايب رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان 
خوزستان بيان كرد: جالب است كه ما بدون آن كه نقشه دست مشترى 
بدهيم به او مى گوييم برو اين سازه را بساز و در اين كار چك ليست ها 
اصال تهيه نمى شوند. كسانى كه پول هاى بادآورده زيادى از صنعت 
ساختمان سازى در آورده اند، معماران اين استان را تبديل به كنترل چى، 
خرده فروش و جيره بگير كرده اند چون نمى خواهند عرصه را خالى كنند و 
مى دانند كه معماران كه قدرت ابتكار خاصى دارند. اين ها فرصت عمل به 

كسى نمى دهند.

كمبود فضاى كار حرفه اى براى معماران
ــتان ــاختمان خوزس ــى س ــازمان نظام مهندس ــتان، نايب رييس س ــگاهى خوزس ــت جهاد دانش ــته با حضور سرپرس ــت روز معمار، روز گذش دومين همايش بزرگداش

ــد. ــگاهى در اهواز برگزار ش ــه آموزش عالى جهاد دانش ــالن آمفى تئاتر مؤسس  و ايرج اعتصام و فرح حبيب دو چهره ماندگار معمارى ايران، در س

ابتكار در پاسخ به انتقادات فعاالن زيست محيطى:

بهره بردارى سياسى از رنج مردم خوزستان
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه دولت تمام اهتمام خود را براى حل مسائل خوزستان نظير گردوغبار به كار بسته، اما اينكه

 گروه هاى سياسى خاصى از عواطف، رنج ها و آالم مردم خوزستان بهره بردارى هاى سياسى كرده اند، جاى تأسف بسيارى دارد، گفت: نقشه ها و تصاوير ما بيانگر تخمگذارى پرنده ها در 
تاالب هورالعظيم است؛ هور زنده است و طبق گزارش وزارت نيرو تاكنون 4.5 ميليارد مترمكعب آب شيرين از رودخانه كرخه به اين تاالب وارد شده است.



عدم پرداخت حقوق و بيمه نبودن 
كارگران معدن آزادشهر تكذيب شد

مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى گلستان اخبار غيررسمى مبنى بر عدم 
پرداخت حقوق و پوشش بيمه نبودن كارگران معدن ذغال سنگ آزاد شهر را 
تكذيب كرد. حتى حقوق فروردين ماه كارگران اين معدن نيز پرداخت شده است. 
تمامى كارگران معدن زمستان يورت آزادشهر بيمه بوده و مشمول مشاغل سخت 

و زيان آور نيز هستند. ايلنا اين خبر را منتشر كرد.
انتقاد تند ظريف از حمله كنندگان به سفارت عربستان

ما در آستانه اجرايى شدن برجام دو تحول مهم داشتيم: يكى حمله به سفارت 
عربستان و ديگرى اتفاقى در خليج فارس كه براى ناو آمريكايى اتفاق افتاد. يكى 
بد مديريت شد و ديگرى درست مديريت شد. حاال به اين ادعا كه هر دو حادثه 
با هدف جلوگيرى از اجرايى شدن برجام طراحى شده بود نمى پردازيم.اما نوع 
مديريت بسيار مهم است. ما روز حمله به سفارت عربستان در جلسه شوراى عالى 
امنيت ملى حضور داشتيم و در آنجا اجماع داشتيم كه اگر به سفارت عربستان حمله 
شود بهانه اى براى شرارت جديدى از سوى سعودى آماده مى شود كه همين طور 
هم شد. اطمينان داشته باشيد اگر اين حماقت و به نظر من خيانت تاريخى رخ 
نداده بود امروز شرايط به شكل ديگرى بود. من اين را بدون هرگونه ترديد به شما 
مى گويم. كما اينكه اگر ما آن شب تا صبح بيدار نبوديم و موضوع ملوانان آمريكايى 
را با عزت و حكمت و سربلندى حل و فصل نكرده بوديم امروز وضعيت ديگرى 

داشتيم. باشگاه خبرنگاران اين خبر را منتشر كرد.
مناظرات ناكارآمدى جريان غربگرا را عيان مى كند

مهرداد بذرپاش، معاون رئيس جمهور سابق در كانال تلگرامى خود درباره مناظره 
كانديداى انتخابات رياست جمهورى نوشت: هر چه اين مناظرات برگزار مى شود 
يك موضوع عيان تر مى شود و آن هم ناتوانى و ناكارآمدى جريانى پرمدعا و 
غربگرا در اداره كشور است. وى نوشت: اين انتخابات هر نتيجه اى داشته باشد 
اين دستاورد از همه چيز مهمتر است. امروز اين جريان بايد در دوربين نگاه كند 
و بگويد هم سانتريفيوژ مى چرخد و هم چرخ زندگى مردم.تسنيم اين خبر را 

منتشر كرد.
زرساالران بايد بدانند با دادوبيداد نمى توان رأى جمع كرد

پيرهادى عضو هيأت رئيسه شوراى شهر تهران گفت: هر جا صحبت از توزيع 
برابر قدرت و ثروت شود، بلدوزر جنگ روانى اشرافى گرى شروع به تخريب 
مى كند و اين راهى است كه پايانى ندارد، چرا كه اگر دست آن 4 درصد زرساالر 
در كشور، از منابع و شريان هاى قدرت و ثروت كوتاه شود، حيات اشرافى گرى 
به خطر مى افتد. كارشناسان دولتى اجماع نظر دارند كه شوراى عالى شهرسازى 
و نمايندگان دولت در زمره مسئوالن ذى نفوذ براى صدور پروانه بلندمرتبه سازى 
هستند و اين روال هم از دهه 1370 با حضور كرباسچى در شهردارى تهران آغاز 
شد. حضور روحانى، بخش مهمى از امكانات دولت را در حمايت از وى بسيج 
كرد و حضور معاون اول، اكنون بر اين حجم اضافه كرده است. حتى در خالء 
قانون، از منظر عرف عقل نيز هر دو نمى توانند همزمان امور كشور را به حال خود 
رها كنند. در اين انتخابات، دولت نه تنها رئيس خود را تا زمان برگزارى انتخابات 
از دست داد، بلكه هم معاون اول و هم معاون اجرايى كار مردم را رها كردند. فارس 

اين خبر را منتشر كرد.
هشدار ناطق نورى به آمارساز ها و نظرسنجى هاى دروغين

حجت االسالم والمسلمين ناطق نورى در ديدار كميته روحانيون حامى آقاى دكتر 
روحانى در استان هاى مختلف كشور گفت:خوب است كه آمار دقيق و جامع از 
عملكرد دولت يازدهم در اختيار عموم قرارگيرد تا مردم بدانند با شروع به كار اين 
دولت چه تحوالتى رخ داده است و خود نتيجه گيرى كنند. جناب آقاى روحانى 
در ابتداى شروع به كار دولت اعالم نمودند كه قصد دارند مشكالت و مسائل 
خارجى را حل نمايند و پس از آن به حل مسائل داخل بپردازند. انشااهللا پس از 

انتخاب مجدد، ايشان بتوانند مسائل داخلى مانند معيشت مردم، اشتغال و ... را در 
راس برنامه ها قرار داده و درصدد حل آن برآيند. مردم نسبت به جنگ روانى ايجاد 
شده و جوسازى ها مانند آمارسازى و برخى نظرسنجى هاى دروغين منتشر شده، 

آگاه باشند. ديده بان دولت اين خبر را منتشر كرد.
شكايت ستاد قاليباف از مجرى مناظره انتخابات

ستاد محمدباقر قاليباف كانديداى دوزادهمين دوره انتخابات رياست جمهورى در 
اعتراض به اقدام مجرى مناظره انتخابات براى تعويض برگه قرعه كشى، از وى 
به كميسيون تبليغات شكايت و اعتراض خود را به صورت مكتوب تقديم اين 
كميسيون كرد. طبق آنچه در فيلم قابل مشاهده است مجرى مناظره بعد از برداشتن 
برگه قرعه كشى، آن را دوباره به صندوق انداخت، گفته مى شود اين اقدام براى آن 

بوده كه روحانى به عنوان نامزد آخر در جايگاه قرار گيرد.
معتقدم ميرسليم رئيس جمهور است

روزنامه شهروند كه روز چهارشنبه گفت وگويى با اسداهللا بادامچيان منتشر كرده 
بود، با انتشار گفت وگويى جديد با اين عضو ارشد حزب مؤتلفه اعالم كرد كه آن 
گفت وگو اشتباه و محصول يك خطاى انسانى بوده است. وى در اين گفت و گو 
اعالم كرده است كه من به عنوان تحليل گر سياسى معتقدم آقاى مهندس ميرسليم 

رئيس جمهور دولت دوازدهم است.
سود نوروزى ايرانيان براى گردشگرى تركيه

بنا بر گزارش وزارت گردشگرى تركيه، ايران رتبه نخست را در ميان گردشگران 
ورودى به اين كشور در ماه مارس داشته است. در اين ماه، 262 هزار و 336 
ايرانى از تركيه ديدن كرده اند كه معادل با 53/ 16 درصد از كل گردشگران خارجى 
ورودى به اين كشور در اين ماه بوده است. اين ميزان از نظر ديگرى نيز قابل توجه 
است. به  رغم كاهش گسترده سفر گردشگران خارجى به اين كشور، آمار ورود 
ايرانيان به تركيه با افزايش روبه رو بوده است. روزنامه دنياى اقتصاد نوشت: «آمارها 
نشان مى دهد در 3 ماه نخست سال، به ترتيب در سال 2015 تعداد 4 ميليون و 530 
هزار و 224 نفر، در سال 2016 تعداد 4ميليون و 63 هزار و 477 نفر و در سال 
2017 تعداد 3ميليون و 802 هزار و 314 نفر از تركيه ديدن كرده اند. گردشگران 
ورودى به تركيه در اين مدت در سال 2016 نسبت به مدت مشابه سال 2015 
با كاهش 3/ 10 درصدى روبه رو شده بودند. حال آن كه در سال 2017 تغييرات 
تعداد گردشگران نسبت به سه ماه نخست سال 2016 به 43/ 6- درصد رسيده 
است. استانبول، اديرنه، آرتوين، آنتاليا و آغرى پنج شهر نخست در پذيرايى از 

گردشگران خارجى در مارس 2017 بوده اند
واكنش وزير دفاع به اظهارات يكى از نامزدهاى رياست جمهورى

سردار حسين دهقان، وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، اظهارات يكى از 
نامزدهاى رياست جمهورى در مناظره در تلويزيون را نادرست خواند، سردار 
دهقان در واكنش به اظهارات يكى از نامزدهاى رياست جمهورى، گفت: در دولت 
يازدهم تا پايان سال 95 تامين اعتبارهاى دفاعى تا دو و نيم برابر نسبت به دولت 
قبل افزايش داشته و اين رقم در سال 96 به چهار برابر نسبت به دولت قبل مى رسد.

پيشنهاد جالب رئيسى به صدا و سيما درباره مناظره
حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسى نامزد انتخابات رياست جمهورى پس از دومين 
مناظره در گفتگو با خبرنگاران پيشنهاد داد تا مناظره اى بين احمدى نژاد و روحانى 
برگزار شود. وى افزود: تكليف مردم را مشخص كنيد. تا چه زمانى مردم بايد در 
پاسخ به انتقادشان از وضع موجود به عملكرد دولت هاى قبلى ارجاع داده شوند.
رئيسى ادامه داد: مردم نه به گذشته برمى گردند و نه وضع موجود را تحمل مى 

كنند. تغيير به نفع مردم مطالبه ملت است.
تالش آمريكا و كره جنوبى براى ترور رهبر كره شمالى

كره شمالى اعالم كرده است كه سازمان مركزى اطالعات آمريكا (سيا) و سازمان 

اطالعات كره جنوبى تالش كردند با يك ماده ميكربى كيم جونگ اون، رهبر اين 
كشور را به قتل برسانند.رسانه هاى خبرى اين مطلب را با استناد به خبرگزارى 

دولتى كره شمالى اعالم كرده اند.
توصيه على صوفى به روحانى

على صوفى، عضو بنياد اميد ايرانيان گفت: ناچيز پنداشتن رقبا در انتخابات رياست 
جمهورى و اينكه شرايط را به طور كامل مهيا براى گذر از اين مرحله ديدن يك 
اشتباه استراتژيك است.اين فعال سياسى اصالح طلب گفت: مهم ترين مسأله اى كه 
اصولگرايان را در در دو انتخابات سال 92 و 94 با عدم موفقيت روبرو كرد، جذب 
نشدن آرا خاكسترى بود، امروز هم درصورتى كه اصالح طلب ها بر اين تصور باشند 
كه شرايط براى جذب آرا خاكسترى مهياست سخت در اشتباه هستند. صوفى در 
اين رابطه يادآور شد: اصالح طلبان بايد شرايط را براى تحت تأثير قرار گرفتن 
اين قشر آماده كنند و البته پس از پخش اولين مناظره از بازتاب هاى آن تغيير 
تصميم عده اى كه براى عدم شركت در انتخابات مصمم بودند، است. درواقع 
به اين مناظره هاى مانند يك مسابقه فوتبال نگاه مى شود كه در حال شكل دادن 
به ملت سازى است و اميد مى رود در دو مناظره آينده اين امر محقق شود. اين 
عضو بنياد اميد ايرانيان افزود: طرف مقابل پخته و سنجيده عمل نمى كند و بحث 
در پيش گرفته شده تخريبى و غيرمنصفانه است اين خود براى اصالح طلبان يك 
فرصت به حساب مى آيد و آقاى جهانگيرى در اولين مناظره به خوبى از اين امكان 

بهره برد.
موحدى كرمانى از چه كسى حمايت كرد؟

دبيركل جامعه روحانيت با بيان اينكه به زودى اطالعيه انتخاباتى اين جامعه منتشر 
مى شود گفت:  در حال حاضر نظرمان بيشتر بر روى آقاى رئيسى است. آيت اهللا 
محمدعلى موحدى  كرمانى دبيركل جامعه روحانيت درباره موضع جامعه روحانيت 
مبارز درخصوص آقايان رئيسى و قاليباف گفت: هر دو نفر اين بزرگواران مورد 
توجه و اعتماد ما هستند، اما نظر ما بيشتر روى آقاى رئيسى است. دبيركل جامعه 
كانديداى  درباره  اطالعيه اى  نزديك  آينده اى  در  ما  شد:  يادآور  مبارز  روحانيت 
انتخابات رياست جمهورى خواهيم داد و نظرمان را مى گوييم، اما نظرمان بيشتر بر 

روى آقاى رئيسى است.
اعالم موجوديت ستاد مردمى جنبش 96 درصدى

اطالعيه  صدور  با  قاليباف  محمدباقر  حاميان  درصدى  جنبش 96  مردمى  ستاد 
اى اعالم موجوديت كرد. در بخش هايى از اين اطالعيه آمده است:در حالى كه 
مهمترين پيام انقالب اسالمى ايران اين بود كه زير سلطه مفسدين رانت خوار 
و اشرافيت زورگو نخواهيم رفت؛ چه شده است كه بعد از 37 سال از پيروزى 
انقالب دوباره اين 4 درصد بر اركان اجرايى مملكت حكمرانى مى كنند كه نه تنها 
به مردم پاسخگو نيستند، بلكه با بى تدبيرى هيچ گونه خدمتى به مردم انجام نداده 
و حقوق ملت ايران از جمله پرداخت يارانه كه حق طبيعى مردم شريف ايران است 
را براى خود عذاب مى دانند.حال 96 درصد مردم خون شان از اين تبعيض ها به 
جوش آمده است و در 29 ارديبهشت يك صدا دولت مردم را فرياد خواهند زد و 
خادم ملت جناب آقاى محمد باقر قاليباف با صداقت و روحيه اى جهادى جواب 
اين خواست عمومى را با برچيدن اين 4 درصد از سفره انقالب اسالمى جواب 

خواهد داد.
حضور نماينده احمدى نژاد 

در كميسيون تبليغات انتخابات رياست جمهورى
احسان قاضى زاده هاشمى، نماينده مردم فريمان و سخنگوى كميسيون بررسى 
تبليغات انتخابات رياست جمهورى از حضور نماينده احمدى نژاد در كميسيون 
تبليغات انتخابات رياست جمهورى خبر داد و اظهار داشت: با توجه به شكايت 
محمود احمدى نژاد رئيس دولت نهم و دهم نسبت به اظهارات برخى كانديدهاى 
دوازدهمين دوراه انتخابات رياست جمهورى، نماينده تام االختيار وى صبح امروز 
پنج شنبه (14 ارديبشهت ماه 96) در محل معاونت سياسى سازمان صداوسيما 

حاضر شد.وى افزود: نماينده احمدى نژاد در اين جلسه داليل شكايت احمدى نژاد 
را در اختيار كميسيون تبليغات انتخابات رياست جمهورى قرار داد.سخنگوى 
كميسيون بررسى تبليغات انتخابات رياست جمهورى همچنين تصريح كرد: در 
پايان جلسه مقرر شد بخش ديگرى از داليل وى در اختيار كميسيون قرار گيرد تا 

براى پاسخگويى در رسانه ملى از سوى كميسيون بررسى شود.
واكنش عارف به سهم خواهى برخى اصالح طلبان

عارف با بيان اينكه در شوراى شهر كه 21 نفر بيشتر ظرفيت نداريم و نمى توان 
سهم خواهى كرد گفت: ما بايد بيشتر سعى كنيم گفتمان را جلو ببريم. ما انتخابات 
98 را هم داريم يك صدا بايد از جريان اصالحات شنيده شود و مردم هم همين 
را مى خواهند. در سال 92 برخى تصميم به حضور نداشتند اما رأى دادند و تكليف 
ما سنگين تر شده است.وى با بيان اينكه ظرف دو ماه بعد از انتخابات بايد بر روى 
ساختار شوراى عالى اصالح طلبان با هدف انسجام بخشى بيشتر تجديدنظر شود 
گفت: شوراها گفتمان دستاورد اصالحات است و بايد از اين دستاورد پاسدارى 
كنيم و جايگاه آن را تقويت كنيم.رئيس شوراى سياستگذارى اصالح طلبان خاطر 
نشان كرد: ما در 29 ارديبهشت نبايد هيچ تك رايى را از دست بدهيم. ما در 
انتخابات مجلس مجبور شديم 2 الى 3 نفر را در ليست اصالحات جابجا كنيم و 
هنوز هم هزينه آن را مى پردازيم.عارف در پايان اظهار داشت: من از اين حزب 
مى خواهم عملكرد دو دوره شوراى عالى سياستگذارى اصالح طلبان آسيب شناسى 
كنند كه در كجا ايراد داشتيم. اميدوارم اين حركت هاى جبهه اى به حركت حزبى 

تبديل شود و دو الى 3 حزب فراگير در دو جريان سياسى داشته باشيم.
واكنش جالب حدادعادل به مناظرات انتخاباتى

رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسى با حضور در نمايشگاه بين المللى كتاب 
تهران گفت: گفتمان حاكم بر انتخابات اقتصادى است.غالمعلى حدادعادل در 
اطالعى  آيا  پرسيد  او  از  كه  خبرنگارى  سوال  به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع 
تهران  كتاب  نمايشگاه  از  آينده  روزهاى  در  رهبرى  معظم  مقام  حضور  از 
داريد، گفت: ممكن است آقا از نمايشگاه بازديد كنند، اما من از برنامه هاى 
ايشان اطالع ندارم. ولى خوشحال مى شوم كه ايشان در نمايشگاه حضور پيدا 
كنند، چون حضور ايشان يك پيام دارد. او سپس در پاسخ به پرسش ديگرى 
درباره امكان كناره گيرى يكى از دو كانديداى رياست جمهورى ليست جمنا 
انتخابات  پايان  تا  كانديدا  دو  هر  باشد  داشته  ضرورت  است  مم كن  گفت: 
فرهنگى  برنامه هاى  درباره  سپس  مجلس  پيشين  باشند.نماينده  داشته  حضور 
مى كنند  خرد  و  زد  آنقدر  آنها  نمى دانم  افزود:  جمهورى  رياست  كانديداهاى 
كه  آمده  وجود  به  پرتنشى  حالت  يك  نه؟  يا  دارند  برنامه  نمى فهمد  آدم  كه 
بيننده و شنونده كمتر فرصت فكر كردن پيدا مى كند.او افزود: گفتمان حاكم بر 
انتخابات اقتصادى است و اين مساله اقتضاى روزگار است. همه هم انتظار دارند 

كه كانديداها راجع به مسائل اشتغال و توليد صحبت كنند.
حمايت علنى ناطق نورى از روحانى

حجت االسالم والمسلمين ناطق نورى تصريح كرد: بنده با توجه به آشنايى با همه 
كانديداها و سوابق ايشان ضمن احترامى كه براى همه آنها قايل هستم، شخص 
آقاى روحانى را اصلح دانسته و مى دانم، همانطور كه مرحوم آيت اهللا هاشمى نيز 
در انتخابات سال 92 و حتى پس از آن، حمايت خويش را از ايشان بارها اعالم 
داشته اند.رييس دفتر بازرسى مقام معظم رهبرى در ديدار مجمع هماهنگى پيروان 
امام و رهبرى استان قم گفت: با توجه به سوء استفاده رسانه هاى بيگانه از فضاى 

انتخابات، همگان را به دقت در گفتار و رفتار دعوت مى كنم.
درخواست محاكمه ظريف توسط وزير احمدى نژاد

سيدمسعود ميركاظمى وزير نفت احمدى نژاد از جمله سخنرانان همايش «عدالت 
در سالمت» بود. او درسخنان خود خواستار محاكمه ظريف شد و گفت: وزير امور 
خارجه گفته بود اگر توافق نشود، ديگر رأى نمى آوريم. بايد اين فرد محاكمه شود 

كه منافع ملى را به منافع حزبى مى فروشند.

رقابت انتخابات رياست جمهورى ايران همچنان در مسير 
يك نبرد جدى و سخت در مورد توافق هسته اى ايران با 
دولت اوباما و هم پيمانانش حركت مى كند. كانديداهاى 
روحانى  دولت  در  غرب  با  رابطه  ايجاد  نحوه  از  اصولگرا 
با  را  ترى  تقابلى  رويكرد  است  مشتاق  و  دارد  نارضايتى 
توانمندى دادن پاسخ به رويكرد جسورانه واشنگتن تحت 

هدايت دونالد ترامپ دنبال كنند.
رسانه هاى مهم جهان در كنار حجم انبوه رسانه هاى مجازى 
و شبكه هاى اجتماعى، انتخابات رياست جمهورى در ايران را 
از زواياى مختلف زير ذره بين دارند و هر يك گمانى زنى ها و 

تحليل هاى خود را ارائه مى كنند. 
هر چه به انتخابات 29 ارديبهشت ماه در ايران نزديك تر مى 
شويم، تبليغات شش نامزد انتخابات دوازدهمين دوره رياست 
جمهورى نيز بيشتر شده و رسانه هاى خارجى هم بيشتر به 

اين انتخابات مى پردازند.
شكاف بين رئيسى و قاليباف، پاشنه آشيل اصولگرايان است

خبرگزارى «كيودو» با اشاره به فضاى رقابت هاى انتخاباتى 
و  روحانى  كه  است  روشن  كامال  داد:  گزارش  ايران  در 
جهانگيرى در يك تيم رقابت مى كنند، اما حضور مستقل 
رئيسى و قاليباف در اين رقابت ها مى تواند به پاشنه آشيل 

اصولگرايان تبديل شود.
حسن  كه  مى دهد  نشان  شده  انجام  هاى  نظرسنجى 
روحانى رئيس جمهور ايران نسبت به پنج كانديداى ديگر 
در رقابت هاى انتخاباتى ايران شانس بيش ترى براى پيروزى 
با  گفت وگو  در  سياسى  تحليلگر  يك  عبدى  عباس  دارد. 
كيودو تاكيدكرد:  در ميان نامزدهاى رياست جمهورى، حسن 
روحانى شانس بيش ترى دارد چرا كه مديريت يك كشور 
نيازمند ويژگى هاى خاص است كه روحانى بيش از ديگر 

نامزدها از آن برخوردار است.
داراى  كانديداهاى  نام  شدن  مشخص  از  پس  هفته  دو 
صالحيت از ميان هزار و 900 ثبت نام كننده، بيش تر عيان 
شده است كه روحانى، فردى ميانه رو و اسحاق جهانگيرى 
معاونش يكى از ديگر از نامزدهاى اين انتخابات در يك تيم 
بازى مى كنند، در حالى كه هنوز نشانى از اتحاد ميان رقباى 

اصولگراى آن ها يعنى قاليباف و رئيسى ديده نمى شود.
عبدى هم چنين گفت:  روحانى و جهانگيرى كامال با يكديگر 
هماهنگ هستند و يكى از آن ها سرانجام به نفع ديگرى 
كنار خواهد رفت اما رئيسى و قاليباف به طور مستقل پيش 
مى روند و اين مى تواند به پاشنه آشيل اصولگرايان تبديل 
شود. سيد مصطفى ميرسليم و مصطفى هاشمى طبا كه هر 
دو مستقل هستند ديگر نامزدها در رقابت هاى پيش رو به 
شمار مى آيند كه سهم آن ها در اين نظرسنجى در مجموع 

كمتر از چهار درصد است.

اين  ميان  تلويزيونى  زنده  مناظره  اولين  برگزارى  از  پيش 
كانديداها در روز جمعه به نظر مى آمد كه رئيسى رقيب اصلى 
روحانى باشد، اما حضور قوى قاليباف در اين مناظره نشان داد 
كه اصلى ترين رقابت ميان تيم روحانى و قاليباف خواهد بود.

قاليباف در انتخابات رياست جمهورى سال 2013 با اختالف 
حدود 12 ميليون راى در برابر روحانى شكست خورد. وى با 
وجود شكست در دو دور انتخابات پيشين بسيار عالقه مند به 
پيروزى در اين رقابت است و روى موضوعات مقابله با فساد 

و اشتغال زايى كار مى كند.
به گزارش كيودو، رئيسى فعاليت انتخاباتى اش را با انتقاد از 
مديريت روحانى در حوزه اقتصاد و نرخ بيكارى در كشور 

آغاز كرد.
وى وعده داده است كه ساالنه يك ميليون شغل ايجاد كند و 
يارانه ها را تا سه برابر افزايش دهد اما برخى از مردم مى گويند 
كه از عملكرد رئيس جمهور كنونى ناراضى اند، چرا كه معتقدند 
روحانى بدون گرفتن امتيازى با قدرت هاى جهانى توافق 

كرده است.
روحانى كه حمايت قابل توجهى پس از امضاء توافق هسته اى 
با قدرت هاى جهانى به دست آورد، خود مى گويد كه ايرانى ها 

با انتخاب وى به تندروى و تقابل با جهان، نه گفته اند.
خبرگزارى كيودو در ادامه با اشاره به اين كه هيچ يك از 
نامزدها تاكنون ديدگاهشان درباره سياست خارجى را اعالم 
نكرده اند، گزارش داد: اما همگى آن ها گفته اند كه از توافق 
هسته اى كه مورد تائيد رهبرى ايران است، حمايت مى كنند.

در  مستقر  بين الملل  بحران  گروه  تحليلگر  واعظ،  على   
بروكسل به كيودو گفت: راهبرد اصلى ايران حفظ توافق 
هسته اى و مقصر دانستن آمريكا براى تضعيف آن است و 

مهم نيست كه چه كسى در انتخابات پيروز مى شود.
ايران حدود 20 ميليون جمعيت در سنين 15 تا 29 سال دارد 
و كشورى جوان محسوب مى شود اما آمارها نشان مى دهد 
كه حدود 9/25 درصد آن ها بيكار هستند. اين مساله ميزان 
نارضايتى را از مديريت كشور افزايش داده و راه را براى رقباى 

روحانى باز كرده است.
توافق هسته اى مساله اى مهم در رقابت هاى 

انتخاباتى ايران به شمار مى رود 
روزنامه «واشنگتن تايمز» نيز در گزارشى نوشت: انتخابات 
رياست جمهورى ايران، پيامى را در مورد توافق هسته اى در 

دوران رياست جمهورى اوباما ارسال مى كند. 
درگزارش اين روزنامه آمريكايى آمده است:«رقابت انتخابات 
رياست جمهورى ايران همچنان در مسير يك نبرد جدى و 
سخت در مورد توافق هسته اى ايران با دولت اوباما و هم 
پيمانانش حركت مى كند. حسن روحانى كه موضع ميانه 
رويى درعرصه سياسى ايران دارد، با فشار از سوى تندروها 

براى نشان دادن نتايج حاصل از توافق ايران با قدرتهاى 
جهان روبروست. تحليل گران منطقه ومقامات آمريكايى 
كه  ايران  فعلى  ساله  جمهورى 68  رئيس  كه  گويند  مى 
براى حصول توافق هسته اى در سال 2015 جنگيد و بيشتر 
زمان دوره اول رياست جمهورى خود را درمسيربازگشايى 
است  ممكن  كرد،  صرف  غرب  با  اقتصادى  و  ديپلماتيك 

رقابت را واگذار كند.»
واشنگتن تايمزاضافه كرد:«ابراهيم رئيسى ازنحوه ايجاد رابطه 
با غرب در دوران حسن روحانى نارضايتى دارد و مشتاق است 
رويكرد تقابلى ترى را با توانمندى دادن پاسخ به رويكرد 

جسورانه واشنگتن تحت هدايت دونالد ترامپ دنبال كند.»
اين روزنامه آمريكايى اضافه كرد: در حالى مناظره تلويزيونى 
اول ميان كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى ايران روز 
جمعه برگزار شد كه تحليل گران معتقدند كه به نظر مى 
رسيد حسن روحانى تمركز بيشترش را بر حمله به قاليباف 
معطوف كرده بود. اين خطر نيز وجود دارد كه آراى ميانه روها 
پراكنده شود چون اسحاق جهانگيرى معاون حسن روحانى 
و مصطفى هاشمى طبا نيز در انتخابات حضور دارند. اگر 
هيچ كدام از كانديداها نتوانند دست كم 50 درصد آراء را 
از آن خود كنند، دور دوم انتخابات ميان دو كانديدايى كه 
بيشترين راى را آورده اند، در اولين جمعه پس از اعالم نتايج 

برگزار خواهد شد.
 انتخاباتى كه بر اساس اقتصاد شكل گرفته است

گزارشى  در  آمريكا  سى»  بى  ان  «سى  تلويزيونى  شبكه 
نوشت: فردى به نام «ابراهيم رئيسى» توليت آستان قدس 
رضوى براى رقابت با «حسن روحانى» رئيس جمهور كنونى 

وارد كارزار انتخاباتى ايران شده است.
هنوز هم بسيارى انتظار دارند حسن روحانى رئيس جمهور 
ميانه رو زمانى كه ايرانيان در 19 مه (29 ارديبهشت) پاى 
صندوق هاى راى مى روند، براى دور دوم راى بياورد. اما 

كاران  محافظه  كانديداى  عنوان  به  رئيسى  ابراهيم  ظهور 
رقابت را تنگاتنگ كرده و نگرانى هايى را در مورد نفت، 
توافق هسته اى تاريخى، و بازگشايى شكننده بازار ايران به 

وجود آورده است.
«رى تكيه» عضو ارشد شوراى روابط خارجى در سرمقاله 
فايننشال تايمز نوشته است: «بحث هاى اقتصادى ممكن 

است اجازه ندهد روحانى براى بار دوم انتخاب شود.»
پيروزى محافظه كاران در انتخابات اين ماه ممكن است آنها 
را در مسير رويارويى با دولت ترامپ قرار خواهد داد و توافق 

هسته اى سال 2015 را به خطر خواهد انداخت.
توليد نفت از زمان لغو تحريم ها تا حدود يك ميليون بشكه 
در روز افزايش يافته است. طرح هاى سرمايه گذارى غول 
هاى انرژى براى توسعه ذخاير عظيم نفت و گاز اين كشور 
نيز افزايش يافته، و قراردادهاى چند ميليارد دالرى براى 
فروش هواپيما توسط شركت هايى چون بوئينگ امضا شده 
است. به عبارت ديگر انتخابات نشان دهنده يك انتخاب بين 
پيوستن به اقتصاد جهانى تحت رياست جمهورى روحانى - 
كه قرارداد هسته اى را رهبرى كرده – و اقتصاد محافظه 

كارانه است.
«الكس واتانكا» عضو ارشد موسسه خاورميانه گفت: «رئيسى 
به معناى واقعى كلمه چيزى براى ارائه ندارد. او هيچ جاذبه 
اى ندارد. او ناشناس است. او خوب صحبت نمى كند. او 
در اولين مناظره انتخابات رياست جمهورى شكست خورد.»

گروه «اوراسيا» رئيسى را بازنده اصلى اولين مناظره از سه 
مشاوره  گروه  اين  است.  كرده  معرفى  انتخاباتى  مناظره 
«محمدباقر  از  پس  مناظره  اين  در  او  كه  گفت  سياسى 
قاليباف» شهردار تهران، و همچنين «اسحاق جهانگيرى» 

معاون اول رئيس جمهور قرار گرفت.
 به عقيده گروه اوراسيا، اين انتخابات به اقتصاد بستگى 
اى  هسته  توافق  از  ايرانيان  آيا  اينكه  و  داشت  خواهد 

رضايت دارند يا خير.
روحانى با جلوگيرى از افزايش نرخ تورم و كمبودها حس 
امنيت را احيا كرد نرخ بيكارى به ويژه در ميان جوانان بسيار 

باالست.
اهميت انتخابات در ايران كه بازيگر منطقه اى است 
انديشكده«موسسه واشنگتن» در مطلبى با توجه به برگزارى 
كانديداهاى  نوشت:  ايران  در  جمهورى  رياست  انتخابات 
انتخابات رياست جمهورى آتى ايران هنوز هم به سختى 
يك كلمه در مورد سياست هاى منطقه اى اين كشور بر 

سر زبان مى آورند.
در اين مطلب انديشكده «موسسه واشنگتن» كه با هدف 
بهبود سياست خارجى آمريكا در خاورميانه فعاليت مى كند، 
به قلم يك عضو اين انديشكده و مشاور ارشد فرماندهى 
مركزى آمريكا آمده است: آيا انتخابات ايران براى آمريكا 
اهميتى دارد؟ و اينكه واشنگتن چگونه بايد به برنده انتخابات 

ماه جارى ايران نزديك شود؟ 
انديشكده موسسه واشنگتن نوشت: از زمان انقالب اسالمى 
به  كشور  اين  در  پيچيده  سياسى  سيستم  يك  ايران،  در 
تدريج توسعه يافته است. يك دولت منتخب از جمله رئيس 
جمهورى و مجلس، مسئول مديريت هر روز اين كشور را 
برعهده دارد و رهبر عالى ايران، سياست هاى اين كشور 

را تعيين مى كند.
اين انديشكده با اشاره به اختيارات رئيس جمهورى ايران در 
راهبرد منطقه اى ايران نوشت: با اين حال، انتخابات ايران از 
اهميت خاصى برخوردار است. ايران يك بازيگر منطقه اى 
است. بنابراين آمريكا و ديگر كشورها الزم است روابط با آن 
را حفظ كنند. دولت منتخب در ايران به طور عمومى نماينده 
جمهورى اسالمى در مذاكرات منطقه اى و بين المللى است 
و رئيس جمهورى ايران آيينه دولت ايران محسوب مى شود. 
انديشكده موسسه واشنگتن افزود: «براى نمونه مذاكراتى 
كه منجر به دستيابى توافق هسته اى در سال 2015 شد، 
اهميت سمت رئيس جمهورى در هدايت مسائل بين المللى 
حساس را نشان مى دهد. مطمئن باشيد كه اين مذاكرات 
بدون تاييد ضمنى رهبر عالى ايران نه آغاز مى شد و نه 
توافق حاصل مى شد. هنوز هم تيم حسن روحانى به اين 
فرآيند اعتقاد دارد، حسن نيت از خود نشان مى دهد و نقش 
سرنوشت سازى را در تسهيل مذاكرات پيش از توافق داشت. 
يك رئيس جمهورى متفاوت از حسن روحانى احتماال تمايل 
اندكى در حصول توافق با غرب مى داشت و مى توانست 
مسائلى را مطرح كند كه مانع از اجراى توافق شود يا حصول 

آن را به تاخير بيندازد.» 
در  انتخابات  «اين  كرد:  تصريح  آمريكايى  انديشكده  اين 
بخش اقتصاد(يك بخش كليدى درثبات ايران) نيز از اهميت 

خاص خود برخوردار است. رئيس جمهورى و دولتش نقش 
مهمى در سياست هاى پولى و مالى اين كشور دارند. به 
رغم محدوديت هايى كه رئيس جمهورى در ايران در ارائه 
سياستهاى مختلف دارد، نقش رئيس جمهورى در روابط 
خارجى و فعاليت هاى اقتصادى همچنان چشمگير است. 
بنابراين اگر در انتخابات آتى ايران، مقامى ميانه رو روى كار 
بيايد، اين براى واشنگتن و هم پيمانانش مى تواند امتياز 

باشد.» 
انديشكده موسسه واشنگتن در ادامه نوشت: بايد پذيرفت كه 
ايجاد روابط كارى با دولت منتخب ايران به نفع آمريكاست. 
واشنگتن پيشتر توانايى خود را در ايجاد ارتباط با دولت ايران 
از طريق مذاكره و اجراى توافق هسته اى نشان داده است. 

اين انديشكده به دولتمردان آمريكايى توصيه كرد: در دو 
بخش «ديپلماسى و مواجهه» در قبال ايران، تعادل ايجاد 

كنند. 
شرايط سخت انتخاباتى پيش روى روحانى 

روزنامه «ال پائيس» اسپانيا در گزارشى از شرايط سخت 
انتخاباتى پيش روى «حسن روحانى» نوشت. 

در اين گزارش آمده است: به رغم اينكه به نظر مى رسد 
انتخاب دوباره روحانى به عنوان رئيس جمهورى ايران در 
انتخابات روز 19 مى (29 ارديبهشت) سالجارى، با توجه به 
دستاوردى همچون توافق هسته اى مى بايست راحت باشد 

اما هيچ چيزى در اين جهت تضمين شده نيست. 
روزنامه ال پائيس نوشت: نامزدهاى محافظه كار (اصولگرا) 
تاييد شده از سوى شوراى نگهبان اجازه نخواهند داد روحانى 

به همين راحتى به اهداف خود برسد. 
ال پائيس از بهبود نسبى اقتصاد ايران با موفقيت چشمگير 
روحانى در مهار تورم افسار گسيخته دولت پيشين نوشت و 
تاكيد كرد: روحانى با شعار بهبود معيشت مردم موفق شد 
چهار سال پيش به رياست جمهورى اسالمى ايران برسد 
اما كندى روند بهبودى اقتصاد كشور در پى توافق هسته 
اى سبب شده وى در عمل نتواند آنطور كه وعده داده بود 

مشكالت اقتصادى را برطرف كند. 
 اين روزنامه اسپانيايى افزود: اصلى ترين رقباى روحانى در 
انتخابات پيش رو كه معرفى شده اند، نخست «محمد باقر 
قاليباف» است كه از روحانى در انتخابات سال 2013 شكست 

خورد و ديگرى «ابراهيم رئيسى» است. 
ال پائيس به مناظره تلويزيونى جمعه هفته پيش كانديداهاى 
رياست جمهورى اشاره كرد و نوشت: افرادى كه با شور و 
چيزى  نهايتا  بودند،  داغ  مناظره  يك  منتظر  فراوان  شوق 
جز پاسخ هاى 2 دقيقه اى نامزدها به پرسش هاى عمدتا 
اجتماعى مشاهده نكردند و مناظره اخير هيچ نشانى از مناظره 

پر هيجان و داغ سال 2009 را نداشت. 
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ست سيا
تحليل رسانه هاى بين المللى از رقايت انتخاباتى ايران؛

انتخابى مهم در دوراهى تعامل يا تقابل با دن يا
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كارون
شـت ا د د يا

خبـر

گذر آرام و هميشه جارِى رود كارون از كنار شهر 
گتوند از كم نظير ترين منابع طبيعى و خدادادى 
منشا  پيش  سال  هزاران  از  كه  است  شهر  اين 
بركت و زنده ماندن منطقه گتوند بوده است. ليكن 
يكى از مسائلى كه همه زمانها در رابطه بين اين 
رود و اين شهر مطرح بوده است ، مسئله نحوه 
استفاده مفيدتر و مثمرتر از اين منبع ذاتى و الهى 

به نفع شهر بوده است.
براى نمونه در زمانهاى قديم تر ، آسياب هاى 
آبى و در دوران حال با سد سازى بر روى اين 
رود ، قصد استفاده بهينه از اين منبع طبيعى از 
برنامه هاى مردم و دولت ها بوده است. البته فهم 
اينكه چه ميزان دولتها براى تامين اين خواسته 
ها و آماِل مردم توانسته اند مفيد عمل كنند  و 
شرايط را به نفع مردم و شهر تغيير دهند نيز به 
تالش چندانى نياز ندارد و اشاره به موضوع سد 

گتوند كه قرار بود منشا خير و مولد اشتغال و بهره 
ورى بيشتر براى شهر و مناطق پايين دست شود 

كافى خواهد بود.
با اينحال و با حضور اينچنين مسئله بزرگى كه 
باعث اختالل در زندگى مردمان اين منطقه شده 
است ، پرداختن به امورى كه بتواند تقليل دهنده 
درد اين بى برنامگى ها و نابسامانى ها براى اين 
مردم باشد بايد در نوك پيكان اهداف و برنامه 
هاى دولت و مسئولين مملكتى و استانى قرار 

گيرد. 
بارى اينك و با توجه به نياز ها و همچنين تغيير 
شرايط كسب و كارها در سطح ملى و بين المللى 
نياز دارد تا با توجه به وجود اين منابع ذى قيمِت 
و  مشاغل  سمت  به  قدم   ، منطقه  در  موجود 
صنايعى با استهالكات كمتر و بهره ورى بيشتر 
نهاد و توسعه پايدار به معناى واقعى را سرلوحه 

تمام كارها و برنامه ها قرار داد.
در اين مسير توسعه صنعت گردشگرى با توجه 
و  استان  در  آن  گسترش  هاى  زمينه  وجود  به 
خاصا شهر گتوند از اولويت هاى مديران شهرى و 

استانى مى تواند باشد.
لذا امروز و همزمان با اين ركود و كساد بى سابقه 
اى كه در شهر گتوند وجود دارد و همچنين با 
مهيا بودن استعداد احداث پارك هاى آبى و تفرج 
گاه ها و پارك هاى متعدد در جوار اين رود زالل 
، به راحتى مى توان محلى امن و بكر و كم نظير 
براى حضور گردشگران استانى و ملى و حتى بين 
المللى را بوجود آورد كه در پى آن هم شاهد رونق 
كسب و كارها و پويايى در شهر گتوند و منطقه 
باشيم و هم بتوان با اقدام و عملى نيك ، اَعمال نا 
ميمون گذشته را سامان داد و موجب رضايتمندى 

مردم منطقه شد.

توقف رشد كالنشهر 
اهواز در ايستگاه  

سياسى كارى هاى شهردارى
عضو هيئت علمى گروه برنامه ريزى شهرى دانشگاه 
شهيد چمران اهواز  گفت: هر جا هم شهردارى به 
دنبال فضاى سياسى برود شهر متضرر مى شود امروز 
شهردارى بيش از آنكه تخصصى باشد سياسى است

مسعود صفايى پور درباره پيشينه شهر اهواز گفت: 
يك  ششم  قرن  در  تاريخى  منظر  از  اهواز  شهر 
شهر بندرى و پر رونق بود و از گندم آن در بغداد كه 

دارالخليفه بوده مصرف مى شده است
سال  سرشمارى  اساس  بر  اهوا ز  داد:  ادامه  وى 
1395 حدود 1,5 ميليون نفر جمعيت دارد و به علت 
برنامه ريزى هاى شهرى اشتباه و نيز بدون حساب 
و كتاب توسعه مساحتى يافته است بنابراين همين 
توسعه بدون برنامه، هزينه حمل و نقل را در اهواز 
افزايش داده است. صفايى پور تصريح كرد: از سويى 
ديگر چون توزيع مناسب خدمات شهرى در اهواز 
وجود ندارد بنابراين مردم بايد براى دريافت بسيارى 

از خدمات مسافت هاى زيادى را طى كنند.
وى در پاسخ به اين سوال كه براى جلوگيرى از 
توسعه غير اصولى بيش از اين چه تصميم هايى بايد 
گرفته شود گفت:  در وهله اول در حوزه شهرى چه 
شهردار و چه شوراى شهر نيازمند تخصص گرايى 
هستيم اگر شهردارى اعتقادى به برنامه جامع داشت 
اوالٌ بسيارى از مجوزهاى برج ها را صادر نمى كرد و 
يا اينكه اجازه ساخت را در مكان هاى مناسب صادر 
مى كرد و از سوى ديگر نيز به جاى توسعه افقى، 
توسعه عمودى انجام مى داد. عضو هيئت علمى 
گروه برنامه ريزى شهرى دانشگاه شهيد چمران اهواز  
خاطر نشان كرد: يكى از مشكالت كالنشهر اهواز 
تك هسته اى بودن آن است و مردم براى بسيارى 
از نيازهاى خود مى بايست به مركز شهر مراجعه كنند 
اگر اعضاى شوراى شهر دلسوز مردم و شهردار نيز 
متخصص مى بود در اين مدت هسته هاى متفاوتى در 
شهر ايجاد مى كردند و نيازهاى مردم را در بخش هاى 
مختلف تامين كرد. وى اذعان كرد: در سال 1375 
براى نخستين بار با حضور بسيارى از متخصصان 
شهرى برنامه جامع شهرى براى اهواز تدوين شد 
كه در آن موقع هيچ شهرى حتى تهران برنامه جامع 
نداشت ولى شهرداران در اين مدت برنامه جامع را 
اجرا نكردند. صفايى پور در رابطه با داليل ابتر ماندن 
برنامه جامع شهرى در اهواز اظهار كرد: تامين درآمد از 
سوى شهردارى سبب شده به تراكم فروشى بپردازد 
از سويى برخى از بدنه هاى شهردارى متخصص امر 
نيستند.  هر جا هم شهردارى به دنبال فضاى سياسى 
برود شهر متضرر مى شود امروز شهردارى بيش از 
آنكه تخصصى باشد سياسى است و اين موضوع 
سبب شده شاهد رشدى در شهر اهواز نباشيم بنابراين 
توجه به اينكه چه كسى را انتخاب مى كنيم بسيار مهم 
است لذا مردم با انتخاب نيروهاى كارآمد و متخصص 

به آبادانى شهر خود اقدام كنند.

رتبه خوزستان در تاسيس 
شركت هاى دانش بنيان 

6,8 است
رئيس پارك علم و فناورى خوزستان در پايان 
با بيان اينكه به لحاظ شركت هاى دانش بنيان 
خوزستان وضعيت خوبى دارد اظهار كرد: رتبه 
خوزستان در تاسيس شركت هاى دانش بنيان 
6 و هشت دهم است بابك مختارى در آئين 
افتتاح ساختمان پارك علم و فناورى خوزستان 
با   18 فناورى  و  علم  ساختمان  كرد:  اظهار 
مساحت يك هزار متر مربع  و مركز تحقيقات 
كشاورزى خوزستان با مساحت 800متر مربع 

به بهره بردارى خواهند رسيد.
وى با بيان اينكه فعاليت هاى پارك علم و فناورى 
منطقه  در  واقع  رشد  مركز  افزود:  است  محدود 
صفى آباد دزفول كه مجوز آن اخيرا صادر شده 
امروز نيز افتتاح خواهد شد. رئيس پارك علم و 
و  علم  پارك هاى  كرد:  بيان  خوزستان  فناورى 
فناورى به طور مستقيم مولد اشتغال نيستند اما 
در حوزه اشتغال مى توان نقش آفرينى بزرگى را 

ايفا كنند.
و  توليد  بحث   اكنون  اينكه  بيان  با  مختارى 
است  كشور  در  اساسى  و  اصلى  بحث  اشتغال 
لحاظ  به  آورى  و  فن  علم  پارك هاى  گفت: 
به مقوله  زيادى  مى تواند كمك  فنى  و  علمى 
توضيح  وى  كنند.  كشور  در  اشتغال  و  توليد 
داد: بودجه پارك هاى علم و فناورى شايد به 
انداز بودجه يك دانشگاه هم نباشد اما به لحاظ 
گفتمان سازى كسب كار مى تواند شيوه هاى 

جديدى را ارائه دهد.
مختارى  با تاكيد بر اينكه پارك ها در دوران 
بخش  در  مى توانند  صنعتى  انقالب  چهارم 
توسعه  شد:  آور  ياد  باشند  ثمر  و  مثمر  اقتصاد 
و فن آور ى مى تواند در حفظ اشتغال موجود 

نقش داشته باشد.
افتتاح  امروز  كه  ساختمانى  كرد:  تشريح  وى 
مى شود 17 سال قدمت دارد كه با مبلغ 45ميليارد 
صورت  به  و  خريدارى  چمران  دانشگاه  از  ريال 
كامل و با هزينه 900ميليون تومان بازسازى شده 

است.
هم  علوم   وزارت  كمك  با  داد:  ادامه  مختارى 
و  علم  پارك  ساختمان  خريد  اقساط  توانستيم 

فناورى خوزستان را به دانشگاه پرداخت كنيم.
لحاظ  به  جديد  ساختمان  اينكه  بيان  با  وى 
فضا و اهميت با پارك هاى قديمى قابل قياس 
نيست گفت: به واسطه همكارى دستگاه هاى 
اجرايى كارهاى خوبى در پارك علم و فناورى 
پارك  رئيس  است.  انجام  حال  در  خوزستان 
علم و فناورى خوزستان در پايان با بيان اينكه 
خوزستان  بنيان  دانش  شركت هاى  لحاظ  به 
وضعيت خوبى دارد اظهار كرد: رتبه خوزستان 
در تاسيس شركت هاى دانش بنيان 6 و هشت 

دهم است.

عوامل حادثه پارك 
گمبوعه شهرستان حميديه 
شناسائى و دستگير شدند

دادستان شهرستان گفت: عوامل حادثه اسفند ماه 
انجام  از  پس  حميديه  شهرستان  گمبوعه  پارك 
يكسرى كارهاى فنى و پيچيده قضائى روز گذشته 

در مشهد دستگير شدند.
على بيرانوند چگونگى اين حادثه را تشريح كرد و 
گفت: در تاريخ 10 اسفند ماه سال گذشته يك فقره 
آتش سوزى خودروى پژو 405 در پارك گمبوعه اين 
شهرستان گزارش كه بال فاصله ماموران آتش نشانى 

و ساير امداد رسان به اين پارك اعزام شدند.
وى گفت: در حين اطفاء حريق ماموران متوجه يك 
جنازه در صندوق عقب خودرو شدند كه مراتب به 
اين دادستانى اعالم شد. دادستان حميديه اظهار 
كرد: با تدابير كارشناسى قضائى محرز بودن به قتل 
رسيدن فرد يافت شده در صندوق عقب قطعى شد 
و تحقيقات بالفاصله آغاز گرديد. بيرانوند اظهار كرد: 
هر چند عوامل اين حادثه تالش كرده بودند كه ردى 
از خود به جاى نگذارند ولى با تيزبينى عوامل قضائى 
و انتظامى در همان ساعات اوليه عوامل آن شناسائى 
اولين  عنوان  به  مقتول  همسر  گفت:  وى  شدند. 
مظنون بالفاصله دستگير شد كه هر گونه ارتباط 
با قتل همسرش را انكار كرد اما در ادامه تحقيقات 
مشخص شد كه وى نيز در اين قتل نقش داشته 
است. دادستان حميديه گفت: در ادامه، دستورات الزم 
و تحقيقات پيچيده قضائى انجام كه مشخص شد 
همسر وى به همراه سه نفر اقدام به قتل كرده و 
براى گم كردن رد جنايت جنازه مقتول را در صندوق 
عقب ماشينش قرار داده و با انتقال به پارك گمبوعه 
اقدام به آتش زدن خودرو كردند. وى ادامه داد: در 
بررسيهاى اوليه مشخص شد كه مقتول چندين 
ساعت قبل از آتش سوزى به قتل رسيده و تنها براى 
گم كردن رد جنايت آن را به اين پارك انتقال داده اند. 
وى اضافه كرد: در ادامه كار كارشناسى سه همدست 
همسر مقتول شناسائى و تالش براى دستگيرى 
آنان آغاز شد كه به دليل تغيير محل اختفاى خود 
زمان دستگيرى آنان به تاخير افتاد. وى گفت: افراد 
شناسائى شده كه سعى كردند رد خود را از پليس گم 
كنند اما از رصد كارآگاهان خارج نشدند و باالخره سه 
نفر ياد شده روز گذشته در مشهد غافلگير و دستگير 
شدند. دادستان حميديه ضمن تقدير از عوامل انتظامى 
و قضائى شهرستان مشهد اضافه كرد: اين سه متهم 
دستگير شده به قتل فرد ياد شده اعتراف كرده و 
انگيزه اين كار را شخصى و اختالف اعالم كردند. 
بيرانوند گفت: مقتول كه ساكن اهواز بود اهل يكى 
از استانهاى همجوار خوزستان بوده و قاتلين نيز غير 
بومى بودند و تنها به دليل خلوت بودن پارك گمبوعه 

جنايت خود را به اين پارك كشانده بودند.
وى در پايان تاكيد كرد اين دادستانى با هر گونه 
عوامل نا امنى كه آرامش جامعه را مختل مى كند 
به شدت برخورد خواهد كرد و اجازه نخواهد دادن كه 

روح و روان مردم جريحه دار شود.

گتوند و كارون 
احمد مطيعى اظهار كرد: در استان خوزستان شرايطى كه 
و  بوده  سال  از 10  بيش  شده  ايجاد  ريزگردها  عنوان  به 
يك پديده نو هست؛ تا قبل از آن هجوم شن زارها را به 
تأسيسات نفتى و غيره داشتيم كه از سال 1342 كارهاى 

تثبيت شن انجام مى شد.
وى افزود: در استان خوزستان 350 هزار هكتار شن زار، 
تپه ها و كفه هاى شنى و به همين ميزان هم كانون هاى 
ريزگرد داريم. البته برخى مواقع به صورت همپوشانى هر 

دو را با هم داريم.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خوزستان تصريح كرد: 
هفت منطقه در خوزستان به عنوان كانون ريزگرد شناسايى 
حد  هكتار،  هزار  هورالعظيم 53  اول  كانون  است.  شده 
فاصل شلمچه تا جفير، شمال شرق اهواز، جنوب شرق 
اهواز (حدفاصل جاده اهوازـ  ماهشهر تا شادگان) 113 هزار 

هكتار، اميديه، هنديجان و ماهشهر است.
مطيعى بيان كرد: اين كانون هاى ريزگردها باعث كاهش 
در  ها  انسان  دستكارى  عوامل  از  برخى  و  شده  رطوبت 

طبيعت را هم بيش از پيش با مشكل مواجه كرده است.
وى عنوان كرد: بر اساس سياست اعمالى وزارتخانه دو 
وظيفه را بر عهده ما گذاشتند يكى مرطوب سازى اراضى 
پوشش  تقويت  نيز  ديگرى  و  گياهى  پوشش  رشد  براى 

گياهى با كاشت درخت و نهال كارى است.
داد:  ادامه  خوزستان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  مديركل 
اجراى كار توسط خود مردم يكى از سياست هاى ما است 
چون توسعه پايدار فقط توسط خود آنها رقم مى خورد. 
همچنين مجريان طرح و بهره برداران را خود مردم دانسته 

ايم تا به يك موفقيت خوب دست پيدا كنيم.
مطيعى  با اشاره به انجام تقويت پوشش گياهى در پنج هزار 
هكتار گفت: مصوبه دولت كه بر عهده وزارت كشاورزى 

قرار داده شده تثبيت 42 هزار هكتار از عرصه هاى بيابانى 
خوزستان است.

وى يادآور شد: سه هزار و 700 هكتار در هشت منطقه 
استان را در سال 94 و در سال گذشته نيز يك هزار و 200 
هكتار انجام شده است. به صورت كلى پنج هزار هكتار هم 
در جنوب شرق اهواز انجام و ميزان كار انجام شده طى سال 

هاى 94 و 95 بيش از 10 هزار هكتار است.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خوزستان تأكيد كرد: بايد 
به طرف مديريت سرزمينى حركت كنيم و اين كارها تنها 
پنج درصد از اراضى بحرانى ريزگردها را دربر مى گيرد. 
كنترل ريزگردها با انجام مجموعه كارها محقق مى شود و 

پوشش گياهى به تنهايى حل كننده مشكل نيست.
مطيعى بيان كرد: بحث اقليم و تغيير شرايط آب و هوايى 
خاص كشور ما نيست و در كمربند خشك و نيمه خشك 
قرار داريم. در استان خوزستان شاهد 30 درصد بارندگى 

هاى سنوات قبل بوده ايم؛ لذا بايد با حرف هاى مستند 
آمار بدهيم چون كاهش بارندگى امسال كامال مشهود است.
وى اضافه كرد: بر اساس منويات مقام معظم رهبرى براى 
ريزگردها توافقاتى صورت گرفته تا همه حتى بسيج نيز در 
امر بيابان زدايى همكارى داشته باشد. مقرر شده از هفت 
هزار هكتار تعهد ما در سال جارى چهار هزار هكتار را در 
اختيار سپاه قرار دهيم كه يك هزار و 500 هكتار را انجام داد 

و سه هزار هكتار را در اختيار مردم قرار داديم كه سه هزار 
و 200 هكتار انجام دادند.

در  گفت:  خوزستان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  مديركل 
اراضى كامال تخريب شده و هورها نبايد كشت انجام داد و 

فقط امكان آب اندازى وجود دارد.
مطيعى در پايان تصريح كرد: در خوزستان به هيچ وجه مالچ 
پاشى نمى كنيم چون اين كار براى شن زار بايد انجام شود 
ولى ما براى بيابان هاى منشأ گرد و غبار كار انجام مى دهيم.

جوالن خودروهاى چند صد ميليونى و ميلياردى در 
خيابان هاى شهر نه تنها جز آلودگى صوتى و بصرى 
نفعى  براى مردم عادى ندارد بلكه امكان ايجاد ضرر 
و زيان غير قابل جبران نيز براى مردم ايجاد مى كند.

  روزگارى خودروهاى لوكس و گران قيمت تنها در معدود 
خيابان هاى شهر و عمدتا با پالك گذر موقت ديده مى شدند 
اما امروزه تعداد بااليى از اشرافى ترين خودروها در انواع و 

مدل هاى مختلف در هر نقطه اى از شهر جوالن مى دهند.
ورود تعداد بااليى از خودروهاى لوكس به خوزستان پس از 

تعيين استان به عنوان منطقه آزاد نيز از جمله قوانينى بود كه 
بيشتر از شهروندان عادى، منافع طبقه سرمايه دار را تأمين مى 
كرد. حتى هزينه هاى سرسام آور نگهدارى خودروهايى كه 
به اصطالح لوكس لقب مى گيرند نيز باعث نشده تا پورشه، 
مازراتى، بى ام و z4 و حتى بوگاتى ويرون وارد استان نشوند و 

در خيابان هاى شهر خودنمايى نكند.
از سويى ديگر يكى از مشكالتى كه شايد سال هاست به عنوان 
يك ناهنجارى اجتماعى با آن مواجه هستيم، اختالف طبقاتى 
است كه در برخى مناطق شهرهاى بزرگ كشور و از جمله 

اهواز به اشكال مختلف به چشم مى خورد.
ورود خودروهاى خارجى به خيابان هاى كشور و افزايش آن، 
بخصوص در شهرهاى بزرگ و تفاوت چشمگير قيمت آن 

با خودروهاى داخلى، يك مشكل جديد ايجاد كرده است؛ 
مشكلى به نام كافى نبودن سقف بيمه نامه هاى شخص ثالث 
براى پرداخت خسارت مالى. پول خريد ماشين يك بحث 
است و هزينه خدمات و لوازم يدكى و نوبت هاى طوالنى 
تعميرات، بحثى ديگر. هرچه ماشينى پيشرفته تر، لوازم يدكى 
و هزينه هاى تعميرات و سرويس اش نجومى تر و خدمات آن 
نيز كمياب تر. يك مقايسه ساده، عمق مساله و خطرى كه از 
اين جهت دارندگان خودروهاى ايرانى و بعضا ارزان قيمت را 
تهديد مى كند، بخوبى نشان مى دهد. يكى از دفاتر بيمه اى 
شهر اهواز در پاسخ به اين پرسش كه براى جبران خسارت 
مالى ناشى از هزينه باالى تعميرات خودروهاى خارجى چه 

بايد كرد، گفت: راه حل در افزايش سقف بيمه شخص ثالث 
است و راه ديگرى جز آن وجود ندارد.

وى ادامه داد: شركت هاى بيمه در مراجعه شهروندان براى 
تمديد يا خريد بيمه نامه، مشكل تردد خودروهاى خارجى و 
ريسك مالى باالى تصادف با آنها را مطرح مى كنند و از آنان 
مى خواهند سقف پوشش بيمه شان را باال ببرند، اما بيشتر بيمه 
گذاران يا از توان بااليى براى اين امر برخوردار نيستند يا به 
موضوع اهميت الزم را نمى دهند يا طرح اين پيشنهاد را به 
حساب كاسب كارى و سودجويى دفاتر بيمه اى گذاشته و به 

آن عمل نمى كنند.
نمى توان از ويراژ دادن و اليى كشيدن هاى خطرناك رانندگان 
اين خودرو ها كه گاهى به نظر مى رسد آنقدر پول دارند كه 

حتى جان انسان ها نيز براى آن ها بى ارزش شده است، ساده 
و،  بى ام  پورشه،  با  پرايد  يك  مثال  تصادف  گذشت.احتمال 
لكسوس يا مازراتى زياد تر از قبل مى شود و اصال بعيد نيست 
چنين اتفاقى بيافتد كه مثال يك راننده پرايد يا 206 از پشت 
با يك خودروى لوكس و گرانقيمت تصادف كند و به عنوان 
مثال چراغ جلوى اين خودرو ها بشكند و از بد حادثه مقصر 
راننده پرايد يا 206 باشد. شايد بيش از هر قشر ديگر، رانندگان 
تاكسى هاى سطح شهر از باز شدن پاى خودروهاى چند صد 
ميليونى  به خيابان ها نگران هستند چراكه در طول روز دائما در 
معرض حركات نمايشى آنها قرار دارند. يكى از همين رانندگان 
مى گويد: سقف تعهد مالى بيمه ها 6 ميليون و 330هزار تومان 
است درحاليكه اين پول در صورت تصادف حتى كفاف خريد 

يك شيشه چراغ خودورهاى لوكس را هم نمى كند.
جوالن اين خودروهاى لوكس در شهرى همچون اهواز تنها 
و  ها  هنجارشكنى  بلكه  ندارد  پى  در  اقتصادى  هاى  آسيب 
رخدادهاى تلخ اجتماعى در اثر نبود فرهنگ مناسب باعث 

بروز مشكالت بسيارى شده است.
جوانهاى  برخى  دادن  جوالن  نيز  انقالب  معظم  رهبر  حتى 
سرمسِت غرورِ وثروت با خودروهاى گران قيمت در خيابانها 
را يكى ديگر از مظاهر ايجاد ناامنى روانى در جامعه برشمردند 
و تأكيد كردند: «نيروى انتظامى بايد براى ابعاد مختلف ناامنى 
برنامه داشته باشد و با آنها مقابله كند.» حضرت آيت اهللا خامنه 
اى الزمه ايجاد امنيت در جامعه را، عمل مقتدرانه پليس دانستند 
و گفتند: نيروى انتظامى مظهر حاكميت و امنيت جمهورى 
اسالمى است بنابراين بايد اقتدار داشته باشد اما اين اقتدار به 

معناى ظلم كردن و حركت بى مهار نيست.
ژاپنى،  آمريكايى،  گران قيمت  خودروهاى  تردد  كردن  آزاد 
كره اى و اروپايى در سطح خوزستان كه اكثريت مردم آن با 
موج بيكارى و معضالت اقتصادى روبرو هستند، نتيجه اى جز 

تشديد احساس فقر و شكاف طبقاتى نداشته است.
صد  چند  خودروهاى  جوالن  گفت  مى توان  تفاسير  اين  با 
ميليونى و ميلياردى در خيابان هاى شهر نه تنها جز آلودگى 
صوتى و بصرى نفعى براى مردم عادى ندارد بلكه امكان ايجاد 
ضرر و زيان غير قابل جبران نيز براى مردم ايجاد مى كند. با اين 
حال نمى توان به پولدار ها هم اجازه سوار شدن به اين خودرو ها 
را نداد و به نظر مى رسد اين مسئولين هستند كه بايد راهكارى 

قانونى براى اين مساله بيانديشند./هورنيوز 

وجود 350 هزار هكتار شن زار در خوزستان

خط ترمز خودروهاى لوكس در خيابان هاى شهر اهواز

حسين ساقى
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خوزستان گفت: در استان خوزستان 350 هزار هكتار شن زار، 

تپه  ها و كفه هاى شنى و به همين ميزان هم كانون هاى ريزگرد داريم.
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ارقام 1تا 9 را طورى قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع هاى 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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اگر كودك اتيسم داريد نسبت به محرك هاى حسى موجود در محيط آگاهى داشته باشيد.
اين محركها (اصوات ،دما ،نور ،بو )كودك را ناراحت كرده و بر رفتارش اثر ميگذارد

مركز مشاوره تخصصى كودك بهياد
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جتماعى ا

حكيمه سلحشورى بهزادى

داده  نشان  بهداشت  وزارت  اخير  سال هاى  پژوهش هاى 
كه 10 درصد از ايرانى ها در سال به سراغ فال گير، رمال و 

دعانويس مى مى روند. 
تهران  استان  آگاهى  رييس پليس  آمار  بر  بنا  سال  اين 10 
و البرز دو سه سال پيش گفته بود كه دستمزد رمال ها و 
فال گيران بنابر شهرت و اعتبارشان از 20 هزار تومان تا 300 

هزار تومان است. 
با اينكه قانون مجازات مشخصى درباره فال گيران و رمال ها 
دارد و هر از گاهى تعدادى از آن ها را دستگير مى كند، با 

اين حال نتوانسته مانع از فعاليت آن ها شود. 
بنابر قانون مصوب سال 1324 كسانى كه از طريق رمالى 
و پيشگويى در مغازه و منزل اقدام به فريب مردم نمايند و 
اين كار را به عنوان كسب و پيشه خود قرار دهند، مرتكب 
جرم شده و قانون بــراى ايــن افـراد زندان و جزاى نقدى 

پيش بينى كرده است.
با اين حال جامعه شناسان معتقدند بايد ريشه گرايش مردم به 
فال گيرى، رمالى و دعانويسى را بررسى كرد. به گفته آن ها 
كشيده شدن اين مسئله به فضاى مجازى نشان دهنده عالقه 
راه هاى  از  زندگى اشان  مشكالت  و  مسائل  حل  به  مردم 

طالع بينى و طلسم شكنى و جادو و... دارد.

توسل به پيش گويى
اجتماعى  پژوهش گر  و  جامعه شناس  رمضان خواه،  متين   

داليل اجتماعى گرايش مردم به فال گيرى را تشريح كرد. 
متين رمضانخواه پاسخ به اين پرسش را كه چه كسانى سراغ 
فالگيرى مى روند، همراه با پاسخ به اين سوال است كه چه 
نوع جامعه اى چنين خصلت هايى را رواج مى دهد؟ از دو 

وجه قابل بررسى دانست.
وى درباره عدم امكان پيش بينى آينده توضيح داد: پيش بينى 
آينده و خبر از وضعيت پيش روى همواره در تمامى جوامع 
مطرح بوده، چرا كه از يك سو ذات انسانى به دنبال مطلع 
شدن از آينده پيش رو است، و از طرفى پيش بينى آينده به 
افراد و به جوامع امكان برنامه ريزى مى دهد. زمانى كه فرد 
مى داند وضعيت او در ماه، سال و يا دهه آتى چه خواهد 
را  منافع  بيشترين  كه  مى زند  انتخاب هايى  به  دست  بود، 
برايش فراهم كند و جوامعى موفق ترند كه امكان پيش بينى 
روندهاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه خود و ديگر 

جوامع را در اختيار داشته باشند.
رمضان خواه با تفكيك افرادى كه توان پيش بينى آينده را 
كه  افرادى  گفت:  ندارند  را  توان  اين  كه  كسانى  و  دارند 
فرصت ها و موقعيت هاى بيشترى را در اختيار دارند، و توان 
پيش بينى پذيرى باالترى را در دست دارند جزو گروهى 

قرار مى گيرند كه كمتر به اين روش ها متوسل مى شوند.
به گفته او تحصيل كردگان كه توان بيشترى در درك و پيش 
بينى روندهاى آتى سياسى و اقتصادى دارند، مردان و پس 
از آن زنانى كه فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى دارند به 
دليل دسترسى به اطالعات و آگاهى از تغييرات و حضور 
در گفتگوهاى متن در جامعه، گروه هاى سياسى و فعاالن 
اقتصادى-اجتماعى كه در كنار دسترسى اطالعاتى امكان 

اعمال تصميم را دارند، در اين دسته قرار مى گيرند. 
دومين دليل اينكه افراد به سراغ فال گيرى مى روند به اعتقاد 

اين پژوهش گر اجتماعى رسيدن به نيازها و خواسته ها است 
در حالى كه راه واقعى آن وجود ندارد. 

رمضان خواه درباره اين موضوع اظهار كرد: انسان در سطح 
خرد و جامعه در سطح كالن مجموعه اى نيازها و خواسته ها 
را دارد و كوشش بى وقفه در زندگى با هدف محقق ساختن 

اين نيازها با كميت و كيفيت باالترى است.
به گفته اين كارشناس آن جا كه جامعه نتواند فرصت مناسب 
و مكفى براى تحقق اين نيازها براى اعضايش فراهم آورد 
و نهادهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى توان پاسخ گويى 
به اين نيازها را نداشته باشد، اين افراد هستند كه به صورت 
فردى و بر مبناى توان شخصى و دسترسى هاى فردى شان 

سراغ حل مسئله خواهند رفت.
كاهش  راه حل  است  معتقد  همچنين  رمضان خواه  متين 
پيش گويى ها و فال گيرى ها رشد اقتصادى و باال رفتن سطح 
رفاه عمومى، توسعه سياسى، تقويت فرصت هاى اجتماعى 
و امكان دسترسى فرهنگى در جامعه ايت چراكه افراد امكان 
به  نيازشان  آن  تبع  به  و  داشته  دست  را  نيازهايشان  رفع 

پيشگويى و آگاهى از آينده نامعلوم كاهش يابد. 
وى در اين باره توضيح داد: اما در شرايطى كه در جامعه 
ما حاكم است افراد توان مقابله با اتفاقات و رخدادهاى 

لحظه اى را ندارد. 
رمضان خواه همچنين گفت: در اين نوع جوامع ترس از 
دولتى،  و  اجرايى  دستگاه هاى  سياستى  برنامه هاى  تغيير 
تغيير در شيوه عملكرد نهادهاى عمومى و اضطراب ناشى 
از تصميمات فردى موجب خواهد شد تا افراد خود را در 
مواجه با اتفاقات و وقايع غير قابل مترقبه ناتوان، بى دفاع و 
بدون پشتيبان تصور كنند، از اين رو با توسل به پيش گويى 
و آگاهى از آنچه در انتظارشان است، از دل نگرانى و عدم 

اطمينانى كه تجربه مى كنند، مى كاهند. 

جامعه پر استرس به سمت خرافات مى رود
از داليل اجتماعى ماجرا كه بگذريم، به داليل روان شناختى 
و  رمالى  به  تمايل  روان شناسان  از  بسيارى  مى رسيم.  آن 
فال گيرى و اين جور مسائل را عالوه بر تاثير محيط اجتماعى 

و سياسى متاثر از عواملى روانى مى دانند.

به گفته مهدى ملك محمد روان شناس، درماندگى و نداشتن 
مهم ترين  از  هيجان محور  رويكردِ  و  مسئله  حل  مهارت 
داليل روان شناختى هستند كه باعث كشيده شدن افراد به 

سوى فال و رمالى و اينگونه خرافات ميشوند.
اين مشاور و روان شناس گفت: هرچقدر بيشتر افراد نتوانند 
محيِط پيرامون و اتفاقاتى كه برايشان ميافتد، از لحاظ عقلى 
و  منطقى، را درك كنند و راه حلى بيابند بيشتر تن به 

رويكرد غيرعقالنى ميدهند.
وى درباره اين اتفاق توضيح داد: به همين دليل است كه ما 
رويكرد مراجعه به رمال و فالگير را بيشتر در جوامعى شاهد 
هستيم كه استرِس افراد باال است و يك وضعيت منطقى و 
قابل پيش بينى در اكثر حوزه هاى زندگى وجود ندارد؛ افراد 
در اين جوامع نمى توانند از لحاظ علمى اتفاقات را پيش 
بينى كنند و به همين دليل فال و رمالى رونق ميگيرد تا آنچه 
از لحاظ علمى قابل پيش بينى و تبيين نيست از لحاظ رمالى 

و فال گيرى انجام شود. 
رويكرد  كنار  در  دليل  اين  كارشناس،  اين  گفته  به  البته 
اسطوره محورى فرهنگ است كه يك دليل اجتماعى است 
كه هرچه آموزه هاى يك فرهنگ بيشتر از جنس اسطوره و 
فرابشرى باشد، بيشتر در موقعيت استرس زا فرد به سوى 

رويكرد فرابشرى كشانده ميشود.
وى همچنين درباره جايگزينى فال گيرى به جاى تبيين در 
زندگى افراد توضيح داد: مهم ترين خأل افراد عالقه مند به 
فال گيرى، نياز به تبيين، پيش بينى و كنترل موقعيت هاى 
استرس زا است كه اين افراد به دليل نياموختن رويكرد 
مسئله محور و مهارت حل مسئله قادر به انجام آن به لحاظ 

عقلى نيستند. 
وى همچنين بهترين راهكار روانى براى كاهش گرايش 
به اين مسائل را در آموختن مهارت حل مسئله از كودكى 
به فرزندان دانست؛ اينكه هر موضوع استرس زايى ميتواند 

راهكار مقابله اى عقالنى داشته باشد.
ملك محمد در اين باره اظهار كرد: اهميت دادن به ارزش فكر 
و علم يك راهكار است كه هم بايد به صورت اجتماعى و 
هم به صورت فردى پى گرفته شود. طبيعى است كه در 
جامعه اى كه فكر كردن و علم جدى گرفته نشود ما بايد هر 

چه بيشتر حضور رماالن را ببينيم. 
اين روان شناس ادامه داد: فردى كه نمى داند چرا همسرش 
نسبت به او بى تفاوت شده و از اين موقعيت در عذاب است 
و رنج ميبرد و به دليل نداشتن دانش و مراجعه نكردن به يك 
روان شناس حاذق هركارى كه ميكند نتيجه عكس مى بيند، 
به يك رمال يا دعانويس مراجعه مى كند تا مشكلش را حل 
كند و ببيند آيا مثال پاى يك زن ديگرى در ميان است يا نه.

وى در اين مورد توضيح داد: اين فرد اگر به جاى مراجعه به 
يك رمال، به يك روان شناس مراجعه كرده بود تا او موضوع 
رابطه با همسرش را به طور علمى بررسى كند تا مشخص 
شود كجاى كار ميلنگد، هم سريع و هم درست به تصميم و 

يافتن راه حل مى رسيد. 
مهدى ملك محمد در نهايت نتيجه گرفت كه بايد باور داشته 
باشيم كه علم به رغم همه محدوديت ها و ضعف هايش راه 
حل بسيارى از مشكالتى كه بشر با آن ها مواجه مى شود را 
يافته است. محدوديت ها و ضعف هاى علم را نيز مى توان با 

توكل و استعانت از خداوند جبران كرد.

كيفيت  باال بردن  براى  جوانان  و  ورزش  وزارت  تالش 
ازدواج و كاهش طالق ادامه دارد. اين بار اين وزارت خانه 
است  قرار  كه  كند  رونمايى  اپليكيشنى  از  مى خواهد 
زوج ها را آماده ازدواج كند؛ اپليكيشِن «آموزش هاى پيش 

از ازدواج». 
 10 اپليكيشِن  كه  داد  وعده   95 اسفند  وزات خانه  اين 
هزارتومنِى خود را فروردين ماه رونمايى خواهد كرد. اينكه 
كه اين وعده به اين زودى محقق شود يا نه مشخص نيست، 
اما قرار است اين اپليكيشن قدم ديگرى در راستاى طرح 

ملى آموزش هاى پيش از ازدواج باشد.
مسئولين اين وزات خانه مى گويند تنها 50 درصد از زوج هاى 
ايرانى از زندگى خود رضايت دارند. از طرفى آن ها گفته اند 
به جز اين 50 درصد خيلى از زوج ها به محض نارضايتى از 
زندگى و در سال هاى اول تا سوم پس از ازدواج از يكديگر 

جدا مى شوند. روند رو به رشد طالق نيز از ديگر 
نگرانى هاى دولت است. طبق آمار تا پايان بهمن 
ماه سال 95، 165 هزار و 981 مورد طالق به ثبت 
رسيده. در همين بازه زمانى يعنى از فروردين تا آخر 
بهمن 94 اما اين آمار 163 هزار و 765 مورد بوده 
گفته  به  ازدواج  از  پيش  مفيِد  آموزش هاى  است. 
مسئولين مى تواند در كاهش طالق –اعم از طالق 

عاطفى و رسمى- موثر باشد. 
به همين دليل هم هست كه از سال گذشته تعداد 
تا  شدند  تربيت  آموزش ها  اين  براى  مربى  زيادى 
جوانان را در مواردى مثِل آشنايى با مراحل ازدواج، 
و  وظايف  با  آشنايى  و  همسر  انتخاب  معيارهاى 

حدود اختيارات زن و مرد كمك كنند.
اين برنامه، طرح ملى تربيت مدرسان و آموزش هاى پيش 
از ازدواج نام دارد؛ همان طرحى كه ناصر صبحى –مديركل 
را  آن  جوانان-  وزارت  خانواده  تعالى  و  ازدواج  دفتر 
جامع ترين طرح ملى تاريخ جمهورى اسالمى ايران نام نهاده 
است. اما آيا اين وزات خانه و به طور كلى دولت ديرهنگام 
به فكر آموزش هاى اصولى براى ازدواج بهتر نيفتاده است؟

اجراى 24 ساله يك طرح
مسئوالن هر نهاد پاسخ به اين سئوال را در سال هاى گذشته 
به عهده شخص يا نهاد ديگر وانهاده اند، با اين حال موضوع 

به 26 سال پيش برمى گردد.
سال 70 بود كه طرِح آموزش هاى پيش از ازدواج تصويب 
شد. 11 سال، اما طول كشيد تا اين طرح در دستور كار 

بهزيستى قرار بگيرد كه آن هم ادامه پيدا نكرد. 
در سال 82 و در برنامه چهارم توسعه و شوارى عالى جوانان 
برنامه ساماندهى ازدواج تصويب شد. با اين حال اين برنامه 
تا سال 94 كه سند سالمت جوانان به تصويب رسيد فراز و 
فرودهاى زيادى داشت و در نهايت در اين سال به تصويب 

مجلس رسيد.
سال گذشته در اجراى اين طرح 1700 مربى آموزش ديدند. 
به گفته معاون ساماندهى امور جوانان امسال نيز قرار است 
طرح آموزش 2500 مدرس براى آموزش پيش از ازدواج 
شروع شود و در پى آن 750 هزار نفر كه در آستانه ازدواج 

قرار دارند در اين دوره هاى 16 ساعته جذب شوند.
محمدرضا رستمى در كنار اين از راه اندازى مراكز مشاوره 
ازدواج و خانواده در تعداد زياد هم سخن گفته. به گفته او 
مجوز  خانواده  و  ازدواج  مشاوره  مركز  بهمن 95، 87  در 

فعاليت دريافت كردند و قرار بوده كه تا پايان اسفند 95، 70 
مركز ديگر هم مجوز بگيرند.  رستمى همچنين از راه افتادِن 
300 مركز مشاوره در مجموع تا پايان دولت يازدهم سخن 
گفته است تا بتوانند به زوج ها و كسانى كه قصد ازدواج 

دارند كمك كنند.

آيا آموزش ازدواج اجبارى مى شود؟
با اين حال بسيارى كارشناسان و مشاورين ازدواج معتقدند 
كه اين آموزش ها هرچند مفيدند، اما زمانى مى توانند بهتر 
موثر واقع شوند كه محدود به 16 ساعت و پيش از ازدواج 
نشوند. آن ها معتقدند بايد اين آموزش ها از نوجوانى شروع 
شوند. با همه اين انتقاد ها طرح هاى ديگرى مبنى بر اجبارى 
شدن اين آموزش ها براى زوج ها هم در دست بررسى است. 
شوراى عالى انقالب فرهنگى، قوه قضاييه و برخى نهادهاى 

آموزش هاى  تا  هستند  مسئله  اين  بررسى  حال  در  ديگر 
اجبارى 16 ساعته را براى اين طرِح ملى راه بياندازند. 

اين در حالى است كه معاون وزارت جوانان فرهنگ سازى 
براى ازدواج را مقدم تر از اجبار مى داند.

همچنين روان شناسان اجبارى شدن اين آموزش ها را بى اثر 
مى دانند. مليكا فراهانى –مشاور خانواده- در گفتگو با فرارو 
سن  در  زندگى  مهارت هاى  آموزش  در  اجبار  مى گويد: 
جوانى و آن هم به مدت محدود نه تنها اثر مفيدى خواهد 
گذاشت كه اتفاقا مى تواند جوانان را از يادگيرى هاى علمى 

و درست درباره ازدواج دور كند.
مشاوره  مراكز  به  كه  زوج هايى  بيش تر  فراهانى  گفته  به 
مى آيند از همان آموزش يك ساعته كه در روز آزمايش دهى 
زوجها براى ازدواج انجام مى شود نيز ناراضى اند و معتقدند 

اطالعات جديدى به آن ها اضافه نشده است.
آموزش هاى پيش از ازدواج همچنين تنها يكى از 
كاهش  براى  جوانان  وزارت  و  دولت  تالش هاى 
زندگى  كيفيت  بردن  باال  و  ازدواج  افزايش  طالق، 
زوج هاست.  پيش از اين، سايت همسريابى دولت 
تالشى براى باالبردن آمار ازدواج و آشنايى صحيح 
سايت هاى  ديگر  به  مقابله  همچنين  و  زوج ها 

همسريابى غيرمجاز بود.
همچنين وزارت جوانان تالش كرده تا با روش هاى 
همچنين  و  كمپين  انداختن  به راه  مثل  جديدترى 
براى  را  جوانان  با  ارتباط  راه  NGO ها  گسترش 

باالبردن مهارت هاى زندگى در آن ها باز كند.
اپليكيشِن ”آموزش هاى پيش از ازدواج“ نيز تالش 
وزارت خانه  اين  گفته  به  راستاست.  همين  در  ديگرى 
براى  ديگرى  روش  ازدواج  مهارت هاى  آنالين  آموزش 

راه يافتِن به زندگى جوانان است.
با  رابطه  در  روان شناس-  و  خانواده  –مشاور  فراهانى 
اين اپليكيشن نيز گفت: اگر اين برنامه بتواند صريح تر و 
گسترده تر با داده هاى به روز شده و علمى و همچنين فارغ 
از محدوديت هايى كه تاكنون در آموزش به زوج ها وجود 
داشته در دسترس قرار گيرد، مى توان موثر باشد، در غير 

اين صورت خير.
در اين شرايط بايد منتظر بمانيم تا اپليكيشن وزارت جوانان 
در فضاى مجازى و در دسترس قرار بگيرد تا ببينيم اين 
اپليكيشن خواهد توانست از آمارِ ثبت 18 طالق توافقى در 
روز، 500 طالق روزانه در كل، كاهش ازدواج و باالرفتن 

سن ازدواج بكاهد؟

چرايى اقبال بلند «فالگيران»  در جامعه ايران
كانال تلگرامى اش 16 هزار عضو دارد. مى گويد در عرض دو سه ماه توانسته اين تعداد را جذب كند. طالع بينى، پيش بينى روز، دعانويسى، فاِل قهوه، تاروت و... همه را براى 
مشتريانش انجام مى دهد. ادعا دارد كه زندگى خيلى ها را تغيير داده؛ يك نفر را به معشوق رسانده، ديگرى را پولدار كرده و د شمِن خيلى ها را شناسايى كرده و اسمشان 

را گذاشته كف دستشان! براى اين كارها پول خوبى هم گيرش ميايد؛ اينكه چقدر؟ طفره مى رود. تنها با حساب سرانگشتى از مشتريان او مى توان فهميد فال و فال گيرى و 
رمالى هنوز هم طرفداران پروپا قرص خودش را دارد، طرفدارانى كه حاال از زيرزمين هاى تاريك و خانه هاى مخفى به فضاى مجازى كشانده شده اند.

چند و چوِن ازدواج در گوشِى موبايل

من مى نويسم مشكل تامين معاش 
خانواده ، تو بخوان زن سرپرست خانوار

ــاى اجتماعى جامعه  ــيب ه اگر بگوييم درميان آس
،وضعيت معاش و گذران عمر و تامين هزينه هاى 
زندگى زنان سرپرست خانوار مهمتر و نگران كننده 
ــت پر بيراه نگفته ايم فقط  ــيب هاس  تر از ديگر آس
كافى است سرمان را بچرخانيم و تنها ميان اعضاى 
خانواده و اقوام و دوستان و همسايگان زندگى زنان 

سرپرست خانوار را مرور كنيم .
ــر و گروهى  به اعتقاد يك مددكار اجتماعى هر قش
از افراد جامعه با توجه به منابع و امكانات موجودى 
ــئوليت هاى نيز  كه در اختيار دارند، وظايف و مس
بايد انجام دهند. اگر امكانات با مسئوليت هاى آنان 
سازگارى نداشته باشد دچار مشكل خواهند شد يا 

به درستى از عهده مسوليت خود بر نخواهند آمد.
ــه اينكه زنان  ــاره ب ــن زائرى لطف با اش دكترحس
ــتند كه  ــت خانوار از جمله گروه هايى هس سرپرس
ــكانيوز مى گويد:  داراى نقش هاى متعددند به ايس
آنان عالوه بر كسب درآمد جهت اداره امور زندگى، 
ــدارى از فرزندان،  ــه، مراقبت و نگه ــاى خان كاره

مديريت و بهبود شرايط را نيز عهده دارند.
ــكالت  به اعتقاد اين مددكار اجتماعى از جمله مش
ــكالت اقتصادى است.  زنان سرپرست خانوار مش
وى مى گويد: زنان سرپرست خانوار عالوه بر نقش 
ــادرى نقش اقتصادى را نيز برعهده مى گيرند. در  م
ــتغال آنان است. اگر  اين وضع نكته مهم، وضع اش
ــتى خانواده، از  زنى قبل از به عهده گرفتن سرپرس
نظر مادى وابسته نباشند تا حدى توانايى فائق آمدن 

بر مشكالت را دارد.
ــتن مسكن  ــكل ديگر اينگونه خانواده ها، نداش مش
ــى توانند  ــودن درآمد نم ــت و به دليل پايين ب اس
ــبى را اجاره كنند و مجبور در مناطق  ــكن مناس مس
ــكونت داشته  ــب كه اجاره كمترى دارند س نامناس
باشند و مشكالت فرهنگى خاصى را به دنبال دارد 
و يا در خانه هاى غير استاندار زندگى كنند كه خود 

اين امر سالمتى آنها را مورد تهديد قرار مى دهد.
وى با اشاره به مشكالت اجتماعى زنان سرپرست 
خانوار مى گويد: وجود مراكز متعدد تصميم گيرى 
ــت هاى  ــده تا سياس ــر موجب ش در مورد اين قش
يكسانى به كار گرفته نشود و خدمات رسانى به اين 
ــان نباشد و حتى در بعضى موارد دوباره  افراد يكس
كارى صورت گرفته و يا خانوارهاى نيازمند واقعى 
ــش هيچ نهادى قرار نگيرند. بطور كلى  تحت پوش
حمايت هاى اجتماعى منسجم و قوانين كارآمد در 
اين زمينه ضعيف عمل كرده و توان حل مشكالت 
را ندارند و از طرفى نداشتن مستمرى قابل قبول و 

بيمه هاى درمانى مشكالت خاص خود را دارند.
ــى گويد: در مواردى اين زنان  دكتر زائرى لطف م
ــبكه  ــات و تعامالت خود را با نزديكان و ش ارتباط
ــت مى دهند، فرزندانشان از  حمايتى خود را از دس
ــكل مى شوند و در  نظر تربيت اجتماعى دچار مش
ــه توانايى اداره  ــت خانوارى ك نهايت زنان سرپرس
ــد، دچار نوعى  ــود و خانواده را ندارن اقتصادى خ
ــيب هاى  ــده و در معرض آس انزواى اجتماعى ش

اجتماعى قرار مى گيرند.
وى در مورد مشكالت فرهنگى- آموزشى اين قشر 
ــتر زنان سرپرست خانواده  از جامعه مى گويد: بيش
ــطح تحصيالت در  ــگاه فرهنگى و س ــر جاي از نظ
ــتند كه بتوانند در جهان امروز با همه  موقعيتى نيس
ــائل و معضالت اجتماعى، مسئوليت تربيت و  مس
ــان را به طور  ــرورش روحى و معنوى فرزندانش پ

مطلوب عهده دار شوند.
ــت خانوار به  ــن مددكار مى افزايد :زنان سرپرس اي
دليل نقش هاى متعدد نسبت به زنان همطراز خود، 
ــبت باسوادى  امكان تحصيالت كمترى دارند و نس
ــكالت ديگرى  ــت كه خود مش در بين آنان پاييناس
ــته از زنان  بوجود مى آورد از جمله اينكه : اين دس
ــغل هستند اما با  به دليل مالى نياز مالى به دنبال ش
توجه با پايين بودن سطح تحصيالت شغل مناسبى 
ــت. از طرف ديگر تسلط كافى جهت  نخواهند داش
ــدان خود را  ــيدگى به وضعيت تحصيلى فرزن رس
ــودن هزينه تحصيل،  ــد و حتى به دليل باال ب ندارن
ــتند و بخصوص  فرزندان قادر به ادامه تحصيل نيس
ــن پايين به دنبال كار كردن و كسب  ــران در س پس

شغل هستند.
ــكالت  ــكالت اين گروه مش يكى از مهمترين مش

روحى- روانى است .
ــن مطلب مى گويد:كاهش  ــرى لطف با بيان اي  زائ
ــوار از اقوام و  ــت خان ــا قطع رابطه زنان سرپرس ي
خويشاوندان بخصوص در مورد زنان بيوه و مطلقه 
ــده است. جامعه شناسان بعد  موجب تنهايى آنها ش
از مشكالت اقتصادى، مهمترين مشكل را بهداشت 
ــى دانند كه دچار  ــت خانوار م روانى زنان سرپرس
ــانه هاى آن  ــتند و از نش ــال عاطفى هس ــى خ نوع

استرس، افسردگى و زود رنجى است.

نقش اشتغال در جلوگيرى 
از آسيب هاى اجتماعى

ــى با يكديگر  ــايل اجتماعى ارتباط تنگاتنگ ــا  و مس  پديده ه
ــت مسايلى است كه مى تواند باعث  دارند. بيكارى از آن دس
ــيبهاى اجتماعى شود. رهبر انقالب اسالمى نيز روز  بروز آس
يكشنبه در ديدار با كارگران با تاكيد فراوان بر مسئله اشتغال، 
اين مسئله را در درجه اول اهميت خ واندند و تصريح كردند 
ــود، آسيبهاى  ــكل مناسبى حل ش ــتغال به ش ــئله اش اگر مس
ــكالت جوانان و آفتهاى  ــى از جمله مواد مخدر، مش اجتماع
ــوس خواهد  ــى از بيكارى و بيكارگى هم كاهش محس ناش

يافت.
ــناس تصريح كرد:  ــوى چلك جامعه ش در همين حال، موس
ــم از تنوع برخوردار  ــى هم از تعدد و ه ــيب هاى اجتماع آس
است. طبيعتا از لحاظ سبب شناسى يكى از مولفه ها يا عوامل 
ــتغال و  ــيب هاى اجتماعى موضوع اش موثر در حوزه هاى آس
ــه بيكارى تنها  ــت ك ــت. البته اين به منزله اين نيس بيكار اس
ــيب هاى اجتماعى است و يا همه كسانى كه درگير  عامل آس
ــد و آنهايى كه  ــوند الزاما بيكارن ــيب هاى اجتماعى مى ش آس
درگير اين آسيب ها نمى شوند الزاما شغل دارند. اما نمى توانيم 
ــتغال را در پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى ناديده  نقش اش
ــتغال يك عامل  ــم. وى افزود: همان طور كه گفتيم اش بگيري
كليدى و تاثيرگذار در پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى است 

ولى تنها عامل نيست.
ــزى كه ما تصور  ــناس گفت: به عكس آن چي اين جامعه ش
ــيب هاى اجتماعى خيلى  ــم نقش بيكارى در بروز آس مى كني
ــت. مثالى مى زنم. اين تصور در افكار عمومى  تاثيرگذار نيس
ــود در حالى كه اگر  وجود دارد كه بيكارى باعت اعتياد مى ش
شما به كسانى كه درگير چرخه مواد مخدر هستند نگاه كنيد 
ــغل نداشته  ــايد در حال حاضر كمتر از 10 درصد آنها ش ش

باشند. 
ــغل خود را از دست  بخش عمده اى از آنها به دليل اعتياد ش
ــگيرى از اعتياد در  ــه پيش ــت ك ــد. به همين دليل اس داده ان
ــيارى از كشورها شاهد هستيم.  محيط هاى كارگرى را در بس
ــيب هاى اجتماعى به ساير زمينه ها  بايد درخصوص علل آس

نيز توجه كنيم. 
موسوى چلك گفت: تبعات و آسيب هاى اجتماعى ناشى از 
ــترش خشونت  بيكارى مى تواند پديده هايى مثل طالق، گس
و مصرف موادمخدر باشد. همچنين بيكارى مى تواند عاملى 

براى افسردگى باشد.
 وى افزود: آسيب هاى اجتماعى يك زنجير است و مجموعه 
ــود. يك موقع است كه اعتياد  عواملى موجب بروز آنها مى ش
ــع، بيكارى باعث بيكارى  ــود و يك موق باعث بيكارى مى ش
ــت كه بيكارى باعث طالق مى شود و  ــود. يك جا هس مى ش
ــود. تا زمانى كه  ــاى ديگر طالق باعث بيكارى مى ش يك ج
ــن عوامل مثل يك زنجيره نگاه نكنيم نمى توانيم تحليل  به اي
درستى از آسيب هاى اجتماعى داشته باشيم. وى افزود: يكى 
از مولفه هايى كه مى تواند در ايجاد نشاط اجتماعى موثر باشد 
ــتغال مى تواند اميد را در جامعه  ــت. اش ــتغال اس موضوع اش
افزايش دهد و هيچ كسى نمى تواند منكر اين موضوع باشد.

ــادابى و نشاط بيشترى  ــند ش ــته باش مردمى هم كه اميد داش
ــد ما كمتر شاهد  دارند. معموال اگر اميد در جامعه حاكم باش
ــارت ديگر هرچه  ــى خواهيم بود. به عب ــيب هاى اجتماع آس
شاخص سالمت روانى و نشاط اجتماعى بيشتر باشد گرايش 

به آسيب هاى اجتماعى كمتر خواهد شد.

محرك اكولوژى خانواده

ــتغال  ــناس نيز در اين باره گفت: اش ــعيد خراط ها روانش س
محرك اكولوژى خانواده است و مانند هيزمى است كه اجاق 
ــگاه اجتماعى خانواده  ــواده را گرم مى كند. منزلت و پاي خان
ــود. وى افزود:  ــتغال مربوط مى ش ــاه و راحتى آن به اش و رف
ــواده موتور  ــود كه خان ــتغال و بيكارى باعث مى ش نبود اش
ــود، بيمارى ها افزايش يابد و احتماال  محركه اش خاموش ش
ــيرهاى نابهنجار نظير سرقت،  نيازهاى خانوارها از طريق مس
ــود. به عبارت ديگر  ــردارى، تكدى گرى و... تامين ش كالهب
هرچه بيكارى بيشتر شود جرائم از قبيل مالى و خشونت بار 
ــا هرچه ميزان بيكارى كمتر  ــش پيدا خواهد كرد و قطع افزاي
شود عاملى خواهد بود تا ميزان جرائم اجتماعى كاهش يابد.

سه ضلع آسيب ها ى اجتماعى

ــه در حوزه  ــى مجلس با بيان اينك ــيون اجتماع عضو كميس
ــيب ها ى اجتماعى بيكارى، اعتياد و طالق در مرز هشدار  آس
ــطح  ــرايط كنونى آمار بيكارى در س قرار دارند، افزود: در ش
ــكالت جامعه را  ــت كه اين مسئله مش ــور بسيار باال اس كش
افزايش داده است از سوى ديگر اعتياد در سطح جامعه بيداد 
ــزء پرمصرف ترين مردم  ــه امروزه ايران ج مى كند تاجايى ك
ــمار مى رود. ــرف موادمخدر در دنيا به ش ــا از لحاظ مص دني
ــول خضرى در گفتگو با خانه ملت، ادامه داد: در نشستى  رس
ــداى آغاز به كار مجلس دهم با  ــه نمايندگان مجلس در ابت ك
ــتند ايشان توجه به بحث آسيب ها ى  مقام معظم رهبرى داش
اجتماعى را از جمله دغدغه ها ى جامعه دانستند كه اين نشان 

دهنده اهميت توجه به اين معضالت است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم تاكيد كرد: مهمترين راهكار 
ــانى  ــى توجه به نيروى انس ــيب ها ى اجتماع ــراى رفع آس ب
ــوى ديگر توجه به بحث آمايش سرزمين  كارآمد است از س
و آموزش ها ى پيشگيرانه مى تواند تا حد زيادى به رفع معضل 
ــد: زمانى كه  ــيب ها ى اجتماعى كمك كند.وى يادآور ش آس
براى رفع معضالت آسيب ها ى اجتماعى برنامه ريزى مدونى 
ــك نمى توان نظام اجتماعى مدونى را  نداشته باشيم بدون ش

براى جامعه تدوين كرد.
ــيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: در  عضو كميس
زمينه رفع آسيب ها ى اجتماعى بسيار ناموفق عمل كرده ايم و 
به نظر مى رسد در دولت آينده بايد راهكارهاى هدفمندى را 

براى آن در نظر گرفت.

نـان ز
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د قتصا ا
ه تـا كو خبـر 

شرايط پرداخت اقساطى
 قبض هاى موبايل

تخليه تلفن هاى  بدهى  تقسيط  براى  ايسنا- 
همراه تلفن  مالك  بايد  صرفا  امتيازى  سلب   

مراكز  از  يكى  به  معتبر  شناسايى  كارت  همراه  به   
كند. مراجعه  ثابت  تلفن 

ــتركان تلفن همراه كه در  ــته از مش ــد آن دس چندى پيش اعالم ش
ــا مبلغ بدهى آنها حداقل 10 هزار  ــتند و ي وضعيت نرمال يا قطع هس
تومان است، مى توانند از طريق پرتال همراه اول يا مراكز تلفن ثابت 

ــيط بدهى خود كنند. اقدام به تقس
ــط هاى قبوض،  ــت قس ــدت پرداخ ــول م ــرايط در ط ــن ش در اي
ــه عنوان مثال  ــود. ب ــترك اعمال مى ش محدوديت هايى براى مش
ــقف  ــده و محدوديت س ــع ش ــل قط ــگ بين المل ــرويس رومين س
ــات تا مبلغ 80 درصد از 500 هزار ريال را دارا خواهد بود.  مكالم
ــيم كارت تا زمان  همچنين براى جلوگيرى از عدم نقل و انتقال س
ــيط صورت خواهد گرفت.  ــاط قطع صورى تقس پايان پرداخت اقس
ــت دوباره به حالت  ــط اين وضعي ــه پس از پرداخت آخرين قس البت

ــود. ــته و نرمال مى ش اول خود بازگش
ــط بندى مبلغ قبض خود نسبت  ــتركى پس از قس همچنين اگر مش
ــيد قسط  ــط اول اهمال كند خط وى پس از سررس به پرداخت قس
ــط مربوط پرداخت شود  ــد، در اين وضعيت اگر قس قطع خواهد ش
ــددا وصل  ــاعت مج ــورى پس از 24 س ــدون مراجعه حض ــط ب خ

ــد. خواهد ش
ــط بعدى نسبت به اقساط  ــتركى تا فرارسيدن زمان قس اما اگر مش
ــيد قسط دوم خط مشترك  ــه روز پس از سررس خود اقدام نكند، س
ــترك از وضعيت تقسيط خارج  ــرايط مش ــود. در اين ش قطع مى ش
ــده و مانده بدهى او به صورت حسابش باز خواهد گشت. عالوه  ش
ــده تقسيط حذف و خط او به  بر اين كليه محدوديت هاى اعمال ش
ــرايطى مشترك ملزم است  وضعيت عادى بر مى گردد. در چنين ش
ــن ثابت مراجعه كرده و  ــراى وصل مجدد خط خود به مراكز تلف ب

ــد. ــت كن ــه روز پرداخ ــود را ب ــى خ ــغ بده مبل
ــتركانى كه در وضعيت  ــريه ارتباطات، مش ــاس اطالعات نش بر اس
ــتند مى توانند با مراجعه به مراكز ثابت  ــاط هس ــاب اقس تسويه حس
ــض ميانه دوره به روز و پرداخت آن جهت وصل  ــبت به اخذ قب نس
ــبت به تثبيت مجدد خود اقدام كنند. امكان پرداخت  تلفن خود نس
ــر  ــال همراه اول نيز ميس ــه روز از طريق پرت ــض ميان دوره ب قب

ــت. اس
ــط سيستم تعيين مى شود  ــيد اقساط به صورت ماهانه و توس سررس
ــترك مى تواند پس از اخذ شناسه پرداخت  و براى پرداخت آن مش
ــبت به  ــاى غيرحضورى نيز نس ــق راه ه ــض از طري ــه قب و شناس
ــال  ــترك در طول س ــد. عالوه بر اين هر مش ــدام كن ــت اق پرداخ
ــاط به شكل مراجعه به سايت اقدام  تنها يكبار مى تواند از طريق اقس
ــتفاده مجدد از پرداخت اقساطى در طول  كنند و اگر عالقه مند به اس

ــد بايد به مراكز تلفن ثابت مراجعه كند. ــال باش يكس

خودكفايى بنزين با كاتاليست هاى 
صددرصد ايرانى با حمايت اسپك

ايسنا- با توليد كاتاليست هاى ضرورى توليد بنزين در داخل، خودكفايى 
بنزين با كاتاليست هاى صددرصد ايرانى به تحثث پيوست. با توجه به نياز 
اساسى كشور به خودكفايى بنزين و جلوگيرى از واردات بنزين بر اساس 
برنامه ريزى هاى دولت، پااليشگاه هايى در كشور نظير واحد توليد بنزين يورو 
4 پااليشگاه اصفهان، واحد CCRو توليد بنزين يورو4پااليشگاه ستاره خليج 
فارس احداث شده بود ولى با توجه به تحريم هاى ظالمانه غرب امكان 
راه اندازى اين واحدها بدليل عدم ارسال كاتاليست ها توسط شركت هاى طراح 
اين پروژه ها امكانپذير نبود. شركت مهندسى ، تامين قطعات، تجهيزات و 
مواد شيميايى (اسپك) در راستاى حمايت از سازندگان داخلى و  با تشخيص 
اين نياز مهم در كشور و حمايت هاى همه جانبه وزارت نفت از توليد داخل 
و با پشتيبانى مديران و همكاران شركت ملى صنايع پتروشيمى،شركت ملى 
پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى و معاونت پژوهشى و مهندسى وزارت 
نفت، به ويژه مديريت شركت پااليش نفت ستاره خليج فارسو مديريت 
شركت پااليش نفت اصفهان و بر اساس توانمنديهاى نخبگان علمى كشور 
و امكانات گسترده تحقيقاتى و توليدى شركت اكسير نوين فرآيند آسيا انواع 
به  پژوهشى  فازهاى  از  پس  را  ايزومريزاسيون  و   CCR كاتاليست هاى
توليد صنعتى رسانده و اخيراً در پااليشگاه ستاره خليج فارس كه بزرگترين 

پااليشگاه كشور است با موفقيت¬ شارژ و به بهره بردارى رسانده است.

دولت ايران پول 3 ايرباس نو را 
نقدى پرداخت كرد 

تسنيم-  رويترز اعالم كرد به دليل خوددارى بانك هاى خارجى از مشاركت در 
تأمين مالى خريد هواپيماها توسط ايران، دولت اين كشور مجبور شده براى 
3 ايرباسى كه تحويل گرفته است پول نقد پرداخت كند.   يك مقام ارشد 
ايرانى گفت، تهران در حال مذاكره با آژانس اعتبار صادراتى انگليس براى 
تسهيل عمليات تأمين مالى قراردادهاى خريد هواپيما از شركت هاى ايرباس 
و بوئينگ است. برنامه هاى ايران اير براى خريد بيش از 180 فروند هواپيما 
از شركت هاى ايرباس و بوئينگ مهمترين دستاورد اقتصادى برجام و لغو 
تحريم هاى غرب عليه ايران بوده است. اما به دليل نگرانى بانك هاى غربى 
از تحريم هاى همچنان پابرجاى دولت آمريكا و عدم اطمينان از آينده برجام 
در دولت دونالد ترامپ، ايران براى تأمين مالى اين قراردادها با مشكل مواجه 
است. به گفته منابع صنعتى، ايران تاكنون تنها 3 هواپيماى ايرباس تحويل 

گرفته كه پول آنها را هم به صورت نقدى پرداخت كرده است.
اصغر فخريه كاشان، جانشين وزير راه و شهرسازى ايران گفت، مؤسسه 
يو.كى. اكسپرت فايننس، (يوكف) آژانس اعتبار صادراتى انگليس پيشنهاد 
كرده بود كه حداقل به تأمين مالى برخى از هواپيماهاى ايرباس ساخته شده در 
كشورهاى انگليس، فرانسه، آلمان و اسپانيا كمك كند. اين مؤسسه همچنين 
پيشنهاد داده كه حمايت هايى براى خريد هواپيماهاى بوئينگ توسط ايران 
ارائه دهند. كشورهايى در بخش هايى از جهان كه در آنها بانك ها در زمينه 
سرمايه گذارى فعال نيستند، اغلب براى تأمين اعتبار خريدهاى بزرگى نظير 

معامالت خريد هواپيما به دولت هاى اروپايى و آمريكا مراجعه مى كنند.
چنين  طريق  از  جهان  در  هواپيما  خريد  قراردادهاى  از  درصد   6 حدود 

حمايت هاى دولتى اى انجام مى گيرد.

به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از مهر،، موسسات مالى و 
اعتبار سمى خيلى وقت است كه پايش به بازار پولى كشور 
باز شده است، اما آنها هم براى خود بازارى دارند كه سر در 
آن، تابلوى بازار غيرمتشكل پولى نصب شده است. بازارى كه 
خريدارانش، مردمى هستند كه با پول اندك خود، يا مى خواهند 
زندگى بگذرانند يا دوران بازنشستگى شان را سپرى كنند. برخى ها 
هم البته بودند كه تنها دارايى شان را به دليل از كارافتادگى به اين 
موسسات مى سپارند تا چند هزار تومان هم كه شده، بيشتر 
سود دريافت كنند. اما اين موسسات سّمى، زهرشان را به آنها 
هم ريختند و به همين خاطر است كه هر روز، سپرده گذاران 
موسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز در مقابل شعب، بانك مركزى، 
مجلس يا هر جاى ديگرى كه احساس كنند صدايشان شنيده 

مى شود، جمع مى شوند.
واقعيت آن است كه مديريت بازار پول و نظارت بر بازيگران 
مركزى  بانك  وظايف  خطيرترين  از  يكى  شايد  عرصه،  اين 
باشد؛ همان جايى كه ظهور تعاونى هاى اعتبارى و صندوق هاى 
قرض الحسنه و فعاليتهاى آنان در دهه هشتاد را ناديده گرفت و 
به خصوص به مدد وجود خالء قانونى براى ساماندهى آنان، 

اجازه داد كه مشكالتى در نظام پولى كشور به وجود 
آيد. ظهور و بروز نهادهاى پولى غيربانكى در نظام 
پولى كشور، باعث بروز پديده هايى چون موسسه 
«ميزان»، «كاسپين» و «ثامن الحجج» شد كه ضمن 
اختالل در اقتصاد كشور، سرمايه هاى مردم را نيز در 
خطر نابودى قرار داد و ادامه اين روند، بدون ترديد 
هزينه هايى سنگين ترى بر اقتصاد تحميل مى كند؛ 
اگرچه با اقداماتى كه طى چند سال اخير از سوى 
بانك مركزى و با ورود و هماهنگى ساير دستگاهها 
انجام شده، امروز ضمن كنترل بازار غيرمتشكل پولى؛ 
امكان فعاليت خارج از چارچوب براى نهادهاى پولى 

از بين رفته است؛ اما هنوز پس لرزه ها و آثار و تبعات همان 
موسسات غيرمجاز وجود دارد.

در واقع بايد گفت امروز ديگر زمينه حضور موسسات غيرمجاز از 
بين رفته و اينگونه موسسات به هيچ وجه اجازه بروز و ظهور در 
بازار پول كشور را ندارند؛ عالوه بر اين با مجموع روش هايى كه 
بانك مركزى با همكارى ساير نهادها براى مقابله با فعاليت اينگونه 
موسسات در پيش گرفته، سهم  اين بازار از سپرده هاى مردمى 
را از بيش از 20 درصد بازار پول به كمتر از 10 درصد تقليل داده 

است و اغلب آنها را منحل يا با يكديگر ادغام كرده است.

موسسات غيرمجاز چگونه 
وارد عرصه پولى كشور شدند؟ 

نظارت بر موسسات پولى طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه 
از وظايف بانك مركزى است و اين سازمان تنها مرجع صدور 
مجوز براى فعاليت هاى پولى است. در سال هاى اواخر دهه 70 و 
دهه 80 تعداد زيادى از اين موسسات بدون اخذ مجوز از بانك 
مركزى شروع به فعاليت كردند. رشد قارچ گونه آنها با گرفتن 

مجوز از نهادهاى ديگر، باعث ايجاد خللهايى در نظام پولى و 
بانكى كشور شد. 

در اين ميان، بانك مركزى به موجب قانون پولى و بانكى مسئول 
صدور مجوز براى بانك ها و مؤسسات اعتبارى است؛ اما در 
دهه  هفتاد وزارت تعاون برخالف قانون پولى و بانكى اقدام به 
صدور مجوز تعاونى اعتبار آزاد كرد و بر همين اساس، تعاونى 
اعتبار براى گروه هاى شغلى و با آورده افراد توانست تشكيل شود؛ 
مشروط به اينكه آنها تنها به اعضا، خدمات ارائه دهند و مختص 
صنف و داخل سازمان خود باشد. ولى در آن دوران، وزارت 
تعاون، 110 مجوز تعاونى اعتبار آزاد صادر و اولين تعاونى هاى 
اعتبار در مشهد تشكيل شد كه مانند بانك اقدام به تأسيس شعبه 
كردند؛ با اين تفاوت كه آورده موردنياز براى تاسيس موسسه و 
اعضاى هيئت مؤسس و هيئت مديره كه الزمه صدور مجوز و 

تاييد از طرف بانك مركزى است را نداشتند.
اين مؤسسات به دليل عدم توانايى در مديريت وجوه و عدم 
در  سرمايه گذارى  و  مركزى  بانك  نزد  قانونى  سپرده  وجود 
بازارهاى غير مجاز، در مواقع بحرانى بازار دچار مشكالتى در 
تأمين وجوه سپرده گذاران شده و با هجوم سپرده گذاران براى 

دريافت وجوه خود مواجه و ورشكسته مى شدند. از سوى ديگر، 
صندوق هاى قرض الحسنه نيز با مجوز نيروى انتظامى بر اساس 
بند «هـ» ماده 6 آئين نامه ثبت تشكيالت مؤسسات غيرتجارى 
سال  تا  و  كردند  فعاليت  به  شروع  و  تأسيس  مصوب 1337 
1390 بر خالف قانون پولى و بانكى و قانون تنظيم بازار غير 
متشكل پولى صدور مجوز براى اين گونه صندوق ها ادامه داشت. 
صندوق هاى پاياپاى نيز، از نوع ديگر مؤسسات پولى غيربانكى 
بودند كه در سال هاى 80-78 با مجوز وزارت كشور فعاليت 
مى كردند. اين صندوق هاى پاياپاى، به دليل متوازن نبودن منابع و 
مصارف پس از يكسال با مشكل تأمين وجوه مواجه شدند و بر 
اساس حكم فقها، وضعيت ربوى داشتند و نتوانستند به كار خود 

ادامه دهند و به همين دليل جمع آورى شدند.
بنابراين، تعاونى هاى اعتبار آزاد، صندوق هاى قرض الحسنه و 
صندوق هاى پاياپاى، موسسات پولى غيربانكى بودند كه بدون 
نظارت و مجوز بانك مركزى و تحت نظر سازمانهاى ديگر به 
وجود آمده بودند. اما پس از ابالغ ماده 96 قانون برنامه پنجم 
توسعه كه به صراحت اعالم كرده است كليه موسسات پولى فقط 

با مجوز بانك مركزى مى توانند فعاليت كنند؛ در سال 90 صدور 
مجوز توسط ساير نهادها متوقف شد.

بر اساس  بند «ب» ماده 42 قانون پولى و بانكى كشور، قانون 
تنظيم بازار غيرمتشكل پولى و ماده 96 قانون برنامه پنج ساله 
پنجم توسعه ايجاد، تأسيس و اشتغال به عمليات پولى و بانكى 
تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از بانك مركزى فاقد وجاهت 
قانونى است. در سال هاى گذشته اما، نهادهاى پولى و اعتبارى 
مختلفى از جمله شركت هاى واسپارى (ليزينگ)، صرافى ها، 
تعاونى هاى اعتبار و صندوق هاى قرض الحسنه با اخذ مجوز از 
مراجع گوناگون مانند اتحاديه كشورى طال و جواهر، وزارت 
تعاون، نيروى انتظامى و برخى بدون مجوز از مرجعى خاص، به 
موازات شبكه بانكى كشور ايجاد و برخالف قوانين و مقررات و 
حتى اساسنامه خود به فعاليت در بازار پولى مبادرت مى كردند و 
به دنبال فعاليت غيرحرفه اى و عدم رعايت ضوابط و استانداردهاى 
مربوطه و در نتيجه مواجهه با بحران هايى مانند كمبود نقدينگى، 
عالوه بر ايجاد مشكالت متعددى براى مردم، موجب آشفتگى و 
تالطم در بازارهاى مختلف مانند بازار ارز، سكه، امالك، آهن و 

غيره شده و هزينه هاى گزافى را به اقتصاد كشور وارد كردند.

ليزينگ ها رقباى موسسات
 مالى و اعتبارى غيرمجاز

زيادى  تعداد  تاكنون   1392 سال  ابتداى  از 
فعاليت  انجام   به  نسبت  كه  غيرمجاز  اشخاص 
ليزينگ مبادرت كرده اند مورد شناسايى قرار گرفته 
اشخاص  اين  كه  است  توضيح  به  الزم  است. 
عنوان  به  شده  ثبت  حقوقى  شخصيت  داراى 
ليزينگ نبوده، بلكه در قالب شخص حقوقى غير 
مرتبط و يا شخص حقيقى فعاليت مى كنند. در 
همين خصوص براى حدود صد شخص حقيقى 
فعاليت  ليزينگ  زمينه  در  غيرمجاز  بصورت  كه  حقوقى  و 
جهت  انتظامى  نيروى  با  اخطاريه،  ارسال  از  پس  مى كردند 
جلوگيرى از فعاليت آن ها مكاتبات الزم بعمل آمد كه محل 
فعاليت تعدادى از آن ها پلمب و پرونده تعدادى نيز از طريق 

نيروى انتظامى به مراجع قضايى ارجاع شد.
عالوه بر اين عملكرد شركتهاى ليزينگ داراى مجوز و متقاضى 
دريافت مجوز كه تحت نظارت اين بانك هستند، بطور مداوم 
بصورت دوره اى و موردى مورد بررسى قرار گرفته است كه در 
سالهاى اخير، با پيگيرى هاى مستمر و برگزارى جلسات متعدد با 
نهادهاى ذيربط، دو تشكل كانون و انجمن ليزينگ كه بصورت 
موازى فعاليت مى كردند در نهايت منحل و انجمن ملى ليزينگ 

ايران با همكارى اتاق بازرگانى تشكيل شد.
به هرحال، هنوز هم گره هاى زيادى در موسسات مالى و اعتبارى 
غيرمجاز وجود دارد؛ اما شايد مهمترين نكته در كنار ضرورت 
فعال تر عمل كردن متوليان، بايد به آن توجه داشت، مردم هستند 
كه بايد پول هايى را كه به سختى به دست مى آورند، به راحتى در 

اختيار موسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز قرار ندهند.

ششمين سمينار روز معمار با حضور 
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

ماهشهر، شهردار ماهشهر، رئيس و 
اعضاى شوراى اسالمى شهر ماهشهر، 
اعضاى هيات علمى دانشگاه، مهندس 
احسان حسينى، رييس نظام مهندسى 
ساختمان دفتر ماهشهر و اعضاى اين 
سازمان، و دانشجويان رشته معمارى 

در اين دانشگاه برگزار شد.

دكتر رضا بهبهانى در اين سمينار در خصوص هويت در معمارى 
ايران و جهان اظهار كرد: امروزه برج هاى بلندى ساخته مى شود كه 
اين برج ها هيچ سنخيتى با معمارى اسالمى ايرانى ندارند و صرفا 
تقليدى از معمارى غربى هستند، در اين ساخت و سازها كمتر با 
اجرا و خلق معمارى اصيل ايرانى مواجه هستيم و تقريبا اين معمارى 

رعايت نمى شود.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود 800 دانشكده معمارى در 
سطح كشور وجود دارد عنوان كرد: اين تعداد دانشكده معمارى رقم 
بااليى است و بايد تالش كرد تا كيفيت آموزش در اين مراكز آموزشى 

باال رود و صرفاً كسب مدرك نباشد.
آشفتگى  از  شهرها  معمارى  نجات  و  معمارى  هنر  اعتالى  بهبهانى 
موجود را مهمترين وظيفه معماران جوان دانست و گفت: براى رهايى 
از وضع فعلى معمارى و شهرسازى كشور ، نيازمند خرد جمعى و هم 

انديشى و هم افزايى افراد و جوامع صنفى و تخصصى هستيم.
وى ادامه داد: اولين دانشكده معمارى در سال 1319 شمسى راه اندزاى 
شده كه متاسفانه در حال حاضر هيچ هويتى از گذشتگان معمارى 

ايران نمانده است.
عضو موسس جامعه مهندسان معمار ايران اظهار كرد: معمارى غرب، 
جهان  تمام  در  تكنولوژى  گسترش  با  كه  است  ارگانيك  معمارى 
توانسته يكسان شود و انقالب بزرگى در معمارى ايجاد كند كه اگر 
اكنون توسط اين دانسته ها از تمام هويت و معمارى گذشتگان استفاده 

كنيم مى توانيم هويت پرافتخار كشور را از نو بسازيم و زنده كنيم.
وى خاطرنشان كرد: هر معمار بايد سعى كند كه معمارى را با طبيعت 
گره بزند و نقشى بيافريند كه ماندگار باشد. از هر شهر تنها چيزى كه 

مى تواند تمدنش را تعريف كند طبيعت و سازه هاى آن شهر است.
استان  مختلف  شهرهاى  از  تصاويرى  و  اساليد  نمايش  با  بهبهانى 
خوزستان با معمارى ها و بناهاى گوناگون به ارائه توضيحاتى درباره 

هويت معمارى دربناهاى مختلف شهرى اين استان پرداخت.
دكتر پژمان شعبانى، رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد ماهشهر، ضمن 

تقدير و تشكر از برگزارى همايش معمارى و نمايشگاه هايى كه توسط 
گروه معمارى برگزار مى گردد اظهار كرد: برگزارى همايش هايى از 
اين نوع باعث شناخت غناى تاريخى و معمارى و شهرسازى مى شود 
و در نتبجه بستر مناسب جهت پژوهش در اين حيطه را فراهم مى كند.
وى ادامه داد: مهم ترين پيام روز معمار اين است كه بايد معمار و 

و  بداريم  گرامى  را  خود  تاريخى  معمارى 
به  حداقل  را  فضا  خالقان  جايگاه  و  نقش 
بهانه اين روز پاس بداريم و كمى به داشته 

هاى با ارزش خود توجه كنيم.
گروه  مدير  كابلى،  احمدرضا  دكتر  سپس 
عمران  و  گرافيك   ، معمارى  رشته هاى 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر، گفت: 
يكى از بحران هايى كه در اكثر شهرهاى ايران 
به چشم مى خورد بحران هويت در معمارى 
ايران  به  مدرنيته  ورود  از  پس  كه  مى باشد 
بر  مدرن  و  سنتى  سنجش  معيار  دو  تقابل 

روى معمارى تاثيرگذار بوده است.
وى ادامه داد: هويت معمارى ايران در گذشته به گونه اى بوده كه 
محرميت، درون گرايى و تناسب در اندام هاى شهر وجود داشته است 
ولى متاسفانه امروزه در سيماى شهرى ما آشفتگى هاى بصرى، عدم 

تعادل در سيماى شهرى و نبود هويت معمارى ديده مى شود.
كابلى تصريح كرد: جهت سامان بخشيدن به بناهاى شهرى  بايد از 
هويت معمارى اسالمى كه داراى نظم، هندسه، اندازه و ساختار فضايى 

مناسبى هست استفاده كرد.
وى اذعان كرد: معمارى گذشته ايران داراى پتانسيل فضايى بسيار 
خوبى است كه معماران با توجه به هويت گذشته مى توانند آثار بسيار 
ارزنده اى را با تكنولوژى مدرن طراحى كنند و آسايش افراد را به 

وجود بياورند.
مدير گروه رشته هاى معمارى ، گرافيك و عمران دانشگاه آزاد اسالمي 
براى  سمينارها  و  ها  همايش  اين  كرد:  نشان  خاطر  ماهشهر  واحد 
دانشجويان كه نسل آينده اين مملكت هستند مى تواند مثمرثمر باشد، 
اميدواريم هويت سيما و منظر شهرى با كمك معماران و ارگان هاى 

دولتى در سطوح شهر رشد و نمود پيدا كند.
در ادامه سيدمحسن پيغمبرزاده، معاون پژوهش و فناورى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد ماهشهر، از انجمن علمى دانشگاه و حضور اساتيد 
و دانشجويان تشكر و از مدير گروه معمارى اين دانشگاه بواسطه 

برگزارى همايش معمارى، مسابقات اسكيسو نمايشگاه تقدير كرد.
علمى  هيات  اسايد،  دانشجويان،  به  جوايزى  سمينار  اين  پايان  در 

دانشگاه گروه معمارى و مدير گروه معمارى اهدا شد.
قابل ذكر است انجمن علمى گروه معمارى اين دانشگاه، نمايشگاه 

معمارى را نيز برگزار كرد.

ضرباهنگ  موسسات مالى سّمى

غيرمجازها به نيروى انتظامى معرفى شدند
ضرباهنگ موسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز در حالى هنوزهم شنيده مى شود كه به نظر مى رسد اين سپرده گذاران هستند

 كه حيات آنها را تداوم مى دهند؛اگرچه بايد يكبار ديگر كارنامه نظارت ها را هم مرور كرد. 

ششمين سمينار روز معمار در دانشگاه آزاد اسالمى
 واحـد ماهـشهر برگـزار شـد
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جامعه شناس فرهنگى بر اين باور است كه هيچ مشكل 
فرهنگى براى ورود خانواده ها به ورزشگاه ها وجود ندارد 
و حفظ كرامت زنان و خانواده نه تنها در ورزشگاه ها بلكه 

در همه جا بايد حفظ شود.
افسر افشار نادرى  درباره موضوع حضور خانواده ها در 
ورزشگاه ها گفت: به طور كلى هيچ مشكل فرهنگى در 
اين زمينه  وجود ندارد. در واقع مشكالت مطرح شده، 
مشكالت فرهنگى نيستند. ما مشكل فرهنگى را اين طور 
تعريف مى كنيم كه سابقه تاريخى داشته باشد. در حالى 
كه چنين چيزى سابقه تاريخى ندارد. در گذشته مردان و 
زنان در كنار يكديگر در ورزشگاه ها شركت مى كردند. 
پس نمى توانيم بگويم كه مشكل فرهنگى در اين زمينه  

وجود دارد.
افشار نادرى در پاسخ به اين سوال كه مى گويند فضاى 
ورزشگاه ها مسموم است اين را چطور ارزيابى مى كند؟ 
بيان  كرد: فضاى مسموم را چگونه تعريف  مى كنند و 
اين فضاى مسموم در كجا است؟ به  هر حال مسموميت 

اين  راهكارها  و  دستورالعمل   با  مى توان  و  دارد  چاره 
مسموميت ها را بر طرف كرد. على رغم اين كه ما اعتقاد 
داريم در اين زمينه مسموميتى وجود ندارد و تنها اختالف 
سليقه و بازاريابى فرهنگى است كه در جامعه ايجاد شده 
بنا  قانونا  مى شود.  قائل  تفكيك  جنسيت  بين  و  است 
داده  ورود  اجازه  افراد  از  يكسرى  به  مختلف  داليل  بر 
مى شود و به يكسرى اجازه داده نمى شود و آن را مشكل 

فرهنگى عنوان مى كنند.
او در ادامه  افزود: اعتقاد من بر اين است كه نبايد اين 
خانواده   و  بيفتد  اتفاق  خانواده ها  بين  در  سازى ها  جدا 
ها چه زن و چه مرد بايد در كنار يكديگر قرار گيرند. 
حتى پارك هاى زنانه نيز مورد انتقاد است كه چرا بايد 
اين جداسازى ها انجام شود. به اعتقاد من در طول روز، 
تنهايى  به  بايد  مرد  و  زن  كه  كارى  محيط هاى  جز  به 
شركت كنند در ساير محيط ها و مكان ها بايد زن و مرد 
بيشتر  آنها  بين  مشترك  نقطه  تا  باشند  يكديگر  كنار  در 
شود. ويژگى  و گفت وگوهاى مشترك، تا انس و الفت 

را دوباره به خانواده  باز گردانيم. شركت در ورزشگاه ها 
نيز يكى از اين راهكارهايى است كه پيوند را بين افراد 

خانواده  ايجاد خواهد كرد.
وى در ادامه  بيان  كرد: حضور زنان كمك مى كند تا فضاى 
مسمومى كه از آن صبحت مى كنند، بر طرف شود. بانوان 
نيمى از جمعيت جامعه را شكيل مى دهند، اين جمعيت 
را بنا به داليل مختلف در يكسرى از جاها اجازه ورود 
مى دهند و در جاهاى ديگر خير و اين را با داليل بسيارى 

توجيه مى كنند.
نادرى در ادامه  به كرامت زن اشاره و خاطر نشان كرد: 
اگر مساله اين است كه كرامت زن را بايد حفظ كنيم، 
پس چرا بانوان در متروها زجر مى كشند. اينها را نيز بايد 
مورد بازنگرى و محبت دولت قرار دهند و براى اينها نيز 
تصميم گيرى شود. اگر واقعا كرامت زن در سطح كالن 
جامعه مطرح است، در تمام نقاط شهر بايد منظور شود نه 
در يكسرى از جاها به صورت سليقه اى اعمال شود. اگر 
اين ادبيات در جامعه رواج پيدا كند به كرامت مردان نيز 
مى تواند كمك كند تا حتى مردان نيز به يكديگر اهانتى 
نداشته باشند و بدانند در فضاى عمومى نبايد فحش و 

ناسزا رواج يابد.
نشست هاى  برگزارى  درباره  فرهنگى  شناس  جامعه 
در  بانوان  حضور  نگرى،  آينده  مانند  مختلف 
اين  چقدر  كه  است  اين  مهم  كرد:  بيان   ورزشگاه ها، 
نشست  اين  باشند.  داشته  رسانه اى  پوشش  نشست ها 
در يك فضاى بسته و با حداكثر 50 نفر برگزار مى شود، 
اما با انعكاس خبرى مى تواند در كل كشور منتشر شود 
افراد  و  بشنوند  را  آن  جامعه  افراد  تمام  شود  باعث  و 
موافق و مخالف بدانند كه چه موضوعى درست و چه 

موضوعى غلط است.
او در پايان بيان  كرد: اعتقاد من بر اين است كه فضاها 
بايد تعريف شود. زمانى كه فضاها مشخص شود، احترام 
متقابل اعضاى جامعه در اين فضاها به وجود خواهد آمد 

و ما ديگر هيچ دليلى براى جدا سازى نخواهيم داشت.

شانزدهم  فصل  ركوردهاى  اكثر  پرسپوليس  فوتبال  تيم 
رقابت هاى ليگ برتر را تصاحب كرد.

 شانزدهمين دوره رقابت هاى ليگ برتر با قهرمانى پرسپوليس 
به پايان رسيد. پرسپوليس با 66 امتياز قهرمان ليگ برتر شد و 
ركورد امتيازگيرى در ليگ هاى شانزده تيمه را تكان داد. پيشتر 
و در ليگ چهارم فوالدى ها با 64 امتياز قهرمانى را جشن 

گرفته بودند و ساليان سال اين ركورد تكان نخورده بود.
با توجه به شانزده تيمى شدن ليگ برتر، با مقايسه اى ميان شش 
دوره ى رقابت هاى ليگ برتر ايران، به بررسى ركوردهاى اين 

هفت سال پرداختيم.
* بيشترين پيروزى

بيشترين پيروزى در اين دوره از رقابت هاى ليگ برتر در 
اختيار پرسپوليس با 20 پيروزى بود. اين ركورد هم تا پيش از 
اين در اختيار تيم فوالد با 19 پيروزى در ليگ چهارم بود كه 

اين ركورد هم شكسته شد.
* كمترين پيروزى

كمترين پيروزى در اين دوره از رقابت هاى ليگ برتر با 3 
پيروزى در اختيار ماشين سازى بود. اين ركورد را مس كرمان 

در فصل سيزدهم با يك پيروزى همچنان در اختيار دارد.
* بيشترى تساوى

اين ركورد در اين فصل در اختيار گسترش فوالد تبريز بود. 
اين تيم با 17 تساوى در ليگ امسال بيشترين تعداد تساوى را 
در اختيار داشت. پيش تر باالترين تعداد تساوى در ليگ هاى 
16 تيمى در اختيار مس كرمان در ليگ سيزدهم با 19 تساوى 

بود.
* كمترين تساوى

پرسپوليس با 6 تساوى كمترين تعداد تساوى را در اختيار 
داشت. ملوان بندر انزلى در ليگ سيزدهم و ليگ پنجم، به 
همراه استقالل اهواز در ليگ ششم و سياه جامگان در ليگ 
پانزدهم با شش تساوى اين ركورد را در اختيار داشتند كه از 

اين پس پرسپوليس هم به اين ليست اضافه شد.
* بيشترين شكست

در اين فصل ماشين سازى تبريز با 20 شكست، بيشترين 
باخت را در ليگ آورد، اين در حالى است كه استقالل اهواز 
در ليگ پانزدهم با 21 باخت اين ركورد را در دست داشت 

كه به اين ترتيب ركورد فوق شكسته نشد.
* كمترين باخت

عنوان شكست ناپذيرترين تيم ليگ برتر در اين فصل در اختيار 

پرسپوليس و تراكتورسازى با 4 شكست است. اين ركورد 
قبال در دست استقالل و استقالل خوزستان در ليگ هاى پنجم 

و پانزدهم بود و به اين ترتيب اين ركورد هم شكسته نشد.
* بيشترين گل زده

برترين خط حمله ليگ برتر را در اين فصل با 46 گل در 
اختيار پرسپوليس بود. باالترين ركورد در اين زمينه در اختيار 
تراكتورسازى در فصل چهاردهم است كه اين تيم با 58 گل 

زده عنوان خطرناك ترين خط حمله را يدك مى كشيد.
* كمترين گل زده

ضعيف ترين خط حمله ليگ برتر در اين فصل در اختيار 
ماشين سازى بود. آنها تنها 18 گل به ثمر رساندند. اين ركورد 
پيش از اين در اختيار پيكان در ليگ چهاردهم و استقالل 
اهواز در ليگ پانزدهم با 16 گل بود. اين دو تيم هم با همين 

تعداد گل زده در نهايت به دسته پايين تر سقوط كردند.
* بهترين خط دفاعى

اختيار  در  فصل  اين  در  برتر  ليگ  دفاعى  خط  برترين 
پرسپوليس با 14 گل خورده است. اين ركورد پيش از اين در 
اختيار استقالل خوزستان با 14 گل خورده در ليگ پانزدهم 

بود كه اين ركورد به نام هر دو تيم شد.
* ضعيف ترين خط دفاعى

ضعيف ترين خط دفاعى ليگ برتر در اين فصل در اختيار 
ماشين سازى تبريز با 45 گل خورده بود. اين ركورد پيشتر در 
اختيار استقالل اهواز بود كه در ليگ پانزدهم 58 گل خورده 

بود.
* بهترين وضعيت تفاضل گل

پرسپوليس با تفاضل مثبت 32 اين 
ثبت  خود  نام  به  ليگ  در  را  ركورد 
كرد. شاگردان برانكو توانستند در اين 
فصل ركورد استقالل در ليگ پنجم 
را بشكنند. استقالل در آن فصل با 
تفاضل مثبت 27 ركوردى خاص را 

در اين زمينه به جاى گذاشته  بود.
* بدترين تفاضل گل

ماشين سازى تبريز با تفاضل منفى 27 
گل خورده ركورددار اين ليگ بود اما 
آنها با ركورد استقالل اهواز در ليگ 
پانزدهم كه منفى 42 بود فاصله زيادى 

داشتند.
* آقاى گل

مهدى طارمى با 18 گل از پرسپوليس آقاى گل اين رقابت ها 
شد.

* بيشترين تغييرات مربيگرى
سياهجامگان با آوردن سه مربى باالترين تعداد تغييرات 
كادر فنى را به نام خود ثبت كرد. اين ركورد در فصل 
فصل،  آن  در  آنها  بود.  كرمان  مس  اختيار  در  سيزدهم 
باالترين تعداد تغييرات در كادر فنى اش را داشتند. مجتبى 
بوناچيچ  لوكا  و  مظلومى  پرويز  ياورى،  محمود  تقوى، 
مربيان اين تيم در آن دوره از رقابت هاى ليگ برتر بودند. 
نكته جالب آنجاست كه در ليگ دوازدهم نفت آبادان هم 
با آوردن چهار مربى با نام هاى كاستا، كاسيميرو، فيروزى 
و سالمات هم به سرنوشتى بهتر از مس كرمان در ليگ 

سيزدهم دچار نشده بود.
* خشن ترين و جوانمردترين تيم

تيم تراكتورسازى با 67 كارت زرد و 5 كارت قرمز خشن ترين 
تيم ليگ برتر بودند. تيم صنعت نفت آبادان هم بدون دريافت 

كارت قرمز جوانمردانه ترين فوتبال را به نمايش گذاشت.
* ركورد گل هاى زده

در اين دوره رقابت هاى ليگ برتر در مجموع 30 بازى 504 
بار توپ از خط دروازه ها گذشت كه اين رقم در پنج ليگ 
ديگرى كه 16 تيمه بودند به اين ترتيب بود: ليگ چهارم 545 
گل، ليگ پنجم 541 گل و در ليگ ششم 560 گل و ليگ 
سيزدهم با 493 گل، 536 گل در ليگ چهاردهم و 502 ليگ 

پانزدهم.

تيم گسترش فوالد در آخرين بازى فصل خود نفت آبادان را 
شكست داد و 3 امتياز ارزشمند را به دست آورد.

 گسترش فوالد اميدوار بود در خانه خود بتواند بعد از چند بازى 
ناكامى به برد برسد و ليگ را با موفقيت به پايان ببرد و همين اتفاق 
هم رخ داد. گسترش در مصاف با نفت آبادان عملكرد خوبى 
داشت و در نهايت با كسب امتياز كامل بهترين عنوان تاريخ خود 

در ليگ برتر را كسب كرد.
 گسترش فوالد بازى را خوب شروع كرد؛ شاگردان فراز كمالوند 
در نيمه نخست عملكردى بسيار خوب داشتند و بعد از چند 
موقعيتى كه از دست دادند به گل برترى نيز رسيدند. گسترشى 
ها دقايق باقيمانده را نيز كنترل كردند و توانستندبرنده به رختكن 

بروند.
فيروز  شاگردان  كرد.  شروع  بهتر  آبادان  نفت  دوم  نيمه  در 
كريمى چند فرصت خوب گلزنى روى دروازه گسترش پى 

ريزى كردند اما موفق نبودند. در ادامه بازى پاياپاى دنبال شد 
و دو تيم نيز موقعيت هايى را روى دروازه حريف خلق كردند 
اما توپى از خط دروازه ها عبور نكرد تا 3امتياز به گسترش 

فوالد برسد.

تيم پيكان موفق شد در ورزشگاه غدير اهواز با نتيجه 2-1 برابر 
فوالد به پيروزى برسد و در رتبه ششم باقى بماند.

در ورزشگاه غدير اهواز دو تيم فوالد و پيكان به مصاف هم رفتند 
كه اين بازى در نهايت پيروزى شاگردان مجيد جاللى با نتيجه 
2-1 به پايان رسيد. هر سه گل اين ديدار از روى نقطه پنالتى 
به ثمر رسيد، مهدى شيرى هر دو گل پيكان و ايوب والى تك 
گل فوالد خوزستان را به ثمر رساند تا با اين نتيجه پيكان در رتبه 
هفتم ليگ را تمام كند و فوالد نيز دهم براى ليگ بعد آماده شود.

ازى در نيمه اول در حالى آغاز شد كه بى هيجانى  در اين بازى 
موج و مى زد و اشتباهات پى در پى در ميانه ميدان مانع از نمايش 
قابل قبول مى شد اما با اين حال فوالديها عمق تيم پيكان را نشانه 
گرفته بودند كه چندين و چند بار اسماعيل شريفات در آفسايد 
گرفتار شد، در ادامه حميد بوحمدان براى فوالد و فراز امامعلى 
براى پيكان دو موقعيت خوب را از دست دادند تا اينكه در دقيقه 
26 خطاى مهدى شيرى بازيكن پيكان روى اسماعيل شريفات 
يك پنالتى به تيم اهوازى تقديم كرد و ايوب والى كاپيتان قرمز 
پوشان آن را با تور دروازه آشنا كرد تا نيمه اول با پيروزى شاگردان 

سعداوى به اتمام برسد.
در نيمه دوم نيز اما پيكانى ها بسيار تالش كردند تا بازى به تساوى 
كشيده شود و فوالدى ها به فكر ضد حمالت خطرناك خود 
بودند، اما اين پيكانى ها بودند كه توانستند در بازى به دو پنالتى 
دست بيابند و هر دوى انها را مهدى شيرى مدافع راست اين تيم 
وارد دروازه احسان مراديان كرد تا مجيد جاللى برابر تيم و شاگرد 

سابقش بازهم به پيروزى برسد و دبل كند.

گسترش 1- نفت آبادان صفر؛ بهترين عنوان تاريخ با فراز

پيكان 2-فوالد 1؛ جاللى مچ شاگردش را خواباند

 حضور خانواده ها در ورزشگاه ها، چرا و چگونه

مشكل فرهنگى براى حضور خانواده ها 
در ورزشگاه ها وجود ندارد

 اميد نورافكن هافبك جوانان و 19 ساله استقالل كه از 
فصل قبل به تركيب تيمش اضافه شده بود و براى اين تيم 
بازى مى كرد، در اين فصل توانسته بخشى از قابليت هاى 
خود را در استقالل به نمايش بگذارد و در اين سن و سال 

تحسين همگان را به برانگيزد. 
اين هافبك تدافعى در فصل جارى و در اكثر ديدارهاى 
استقالل در نيم فصل دوم به ميدان رفته و در مقاطعى هم 
گل هاى حساسى را به ثمر رسانده است. حتى در مقطعى 
كه او به دليل بى انضباطى از تركيب استقالل دور مانده بود، 
استقالل نتوانست به پيروزى دست يابد تا مجددا نورافكن 

به تركيب اصلى بازگردد. 
استقالل،  بزرگساالن  تيم  تركيب  در  حضور  از  پيش  او 
بود  شده  تبديل  ارزشمند  مهره اى  به  جوانان  ملى  تيم  در 
و به  آغاز كرد  را  درخشش خود  تيم بود كه  از همين  و 
نخست  فصل  نيم  در  آمد.  هم  استقالل  فنى  كادر  چشم 
به  نمى شد  گرفته  بازى  به  استقالل  در  كه  مقطعى  در  و 
همراه تيم اميرحسين پيروانى در مسابقات قهرمانى فوتبال 

آسيا شركت كرد و توانست همراه تيم ملى جوانان مجوز 
حضور در جام جهانى را به دست بياورد.

اكنون نورافكن براى هر دو تيم يك مهره ارزشمند است 
و داشتن او براى هر كدام از مربيان يعنى منصوريان يا 
تداخل  ولى  بود  خواهد  بزرگ  موهبت  يك  پيروانى 
معضل  يك  به  جوانان  ملى  تيم  و  استقالل  بازى هاى 
دو  هر  موضوع  همين  به  توجه  با  است.  شده  تبديل 
خودشان  تيم  در  نورافكن  حضور  خواستار  مربى 

. هستند
استقالل با احتمال زياد به مرحله يك هشتم نهايى ليگ 
قهرمانان آسيا صعود خواهد كرد ولى براى قطعى كردن 
مقابل  بايد  ارديبهشت   19 روز  بعد  مرحله  به  صعودش 
بر   4 شكست  از  بهتر  نتيجه اى  با  و  بگيرد  قرار  التعاون 
صفر مقابل رقيب عربستانى از زمين خارج شود؛ اين به 
اين معنى است كه استقالل را بايد صعود كرده بدانيم. 

با صعود استقالل به مرحله بعد، آبى پوشان در روزهاى 
22 و 29 مى 2017 ( يكم و هشتم خرداد 96) به مصاف 

رقباى خود مى روند.
از طرفى تيم ملى جوانان كه روز 23 ارديبهشت تهران را به 
مقصد كره جنوبى ترك مى كند، روزهاى 21، 24 و 27 مى 
2017  (31 ارديبهشت، سه و شش خرداد 96) بايد مقابل 

كاستاريكا، زامبيا و پرتغال قرار بگيرد. 
با تداخلى كه ميان برنامه ريزى FIFA و AFC به وجود 
آمده، عمال نورافكن يك انتخاب بيش تر نخواهد داشت و 
نمى تواند يكى از دو تيم را در مسابقات پيش رو همراهى 
كند؛ مگر اين كه او فقط در ديدار استقالل و التعاون كه 
اهميت آن چنانى ندارد براى استقالل به ميدان برود و سپس 

به تيم ملى جوانان ملحق شود.
به  مبرمى  نياز  منصوريان  عليرضا  مى رسد  نظر  به  البته 
بازيكن تيمش دارد چرا كه معتقد است استقالل در حال 
حاضر حكم تيم ملى را دارد و به عنوان نماينده ايران به 
ميدان مى رود و احتماال او را به تيم ملى جوانان نخواهد 
اظهارنظرى  هنوز  پيروانى  اميرحسين  ديگر  سوى  در  داد. 

درباره شرايط به وجود آمده انجام نداده است.

همه ترين ها و ركوردهاى ليگ شانزدهم

از  مى گويد  خوزستان  استقالل  سرمربى 
سقوط صبا مقابل اين تيم ناراحت است.

نشست  در  پورموسوى  سيروس  سيد 
خبرى بعد از ديدار با صباى قم گفت: 
شايد امروز تنها بازى اى بود كه بعد از 
برد آن خوشحالى نكرديم چون صبا را 
غيرت  با  ندارهاى  ما  داشتيم؛  دوست 
وجود  تمام  با  بايد  بچه ها  و  بوديم 
بازى مى كردند؛ از سقوط صبا ناراحت 
هستيم ولى ما فوتبال پاك را به نمايش 

گذاشتيم.
  او ادامه داد: پنج بازيكن اصلى را در 
اختيار نداشتيم ولى توانستيم سربلند از 
روز  چهار  سه،  از  شويم؛  خارج  زمين 
قبل وقتى پنج بازيكن را نداشتيم خيلى 

كه  گرفتند  تماس  و  زدند  ما  به  حرف 
مى خواهيد راه بدهيد ولى واقعا نفرات 
مسابقات  فشار  بودند؛  مصدوم  ما 
باالست و خيلى به بازيكنان فشار آمد. 

كرد:  ابراز  خوزستان  استقالل  سرمربى 
ما از بازى ها به فاصله 5 روز ناراحت 
و  مى رويم  ايران  از  وقتى  اما  نيستيم 
بايد  و  نمى خوابيم  شب  يك  مى آييم 
دو  از  بعد  كنيم؛  تمرين  هم  صبح ها 
شب بى خوابى مقابل گسترش به ميدان 
رفتيم؛ بچه هاى ما خسته هستند و شايد 
تنها  مى گويم  هم  باز  اما  باشد  تكرارى 

هدف ما خوشحالى مردم اهواز است.
حمايت  از  اينكه  بيان  با  پورموسوى   
به  تا  گفت:  هستيم،  صفر  ملى  بانك 

امروز شرمنده بازيكنان خودمان هستيم 
تعصب  و  غيرت  با  اميدواريم  ولى 
را  آسيايى  صعود  جشن  اهواز  در  آنها 
بگيريم؛ باز هم مى گويم از سقوط صبا 

ناراحت هستيم.

پورموسوى: ناراحت هستم صبا سقوط كرد

جنوبى  آفريقاى  فوتبال  فدراسيون 
استوارت باكستر را به عنوان جايگزين 
نهايى ماشابا انتخاب كرد و با او رسما 

قرارداد امضا كرد.
 سرانجام فدراسيون فوتبال آفريقا جنوبى 
به جمع بندى الزم درباره سرمربى خود 
عنوان  به  را  باكستر  استوارت  و  رسيد 

سرمربى جديد خود انتخاب كرد.
ملى  تيم  سرمربى  كى روش  كارلوس 
گزينه هاى  از  يكى  هم  ايران  فوتبال 

كه  بود  جنوبى  آفريقاى  هدايت 
باكستر   به  ماموريت  اين  نهايت  در 

اسكاتلندى رسيد.
باكستر پيش از اين هم هدايت آفريقاى 
از  او  است.  گرفته  برعهده  را  جنوبى 
بافانا  بافانا  هدايت  تا 2005  سال2004 
كسب  علت  به  اما  داشت  برعهده  را 
ناكامى در صعود به جام جهانى 2006 
ِشيكس  جانشين  او  شد.  بركنار  كار  از 

ماشابا شد.

 كى روش در ايران ماندنى شد

تيم صمد مرفاوى با وجود به ثمر رساندن اولين گل مغلوب بازى 
خوب حريف شد تا به همراه ماشين سازى به ليگ دسته اول 

سقوط كند.
 در شرايطى كه صبا شرايطى مناسب براى بقا در ليگ برتر داشت 
اين شانس خوب را از دست داد تا تيم سياه جامگان به جاى اين 

تيم در ليگ برتر باقى بماند. 
گل هاى استقالل خوزستان را على اصغر عاشورى به ثمر رساند تا 

تك گل ميثم مجيدى فايده اى براى صبا نداشته باشد.

صبا1ـ  اس.خوزستان 2؛ سقوط تلخ صبا

نورافكن
 به كره جنوبى 

مى رود؟
وضعيت هافبك جوان استقالل و كاپيتان تيم ملى جوانان براى 
همراهى استقالل در ليگ قهرمانان آسيا يا همراهى تيم ملى در 

جام جهانى جوانان در هاله اى از ابهام است.
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خبـر نـه بخا كتا

اين نخستين بار نيست كه تحليلگران سينما، از واكنش مخاطبان به 
فيلم هاى روى پرده غافلگير مى شوند و نمى توانند تحليل درستى از 
مخاطبانى كه دو فيلم «فروشنده» و «گشت 2» را انتخاب مى كنند، ارائه 
دهند؛ اما قدر مسلم اين است كه  عالقه مندى مردم به تماشاى فيلم هاى 
طنز و مفرح نسبت به  گونه هاى ديگر سينمايى بيشتر است و ظاهرا اگر 
فيلمى با شوخى هاى خاص و كنايه هاى اجتماعى و بعضا سياسى بتواند 

مخاطبانش را راضى كند، شرايط خوبى در اكران خواهد داشت. 
با همه اينها هنوز چندهفته اى به پايان اكران فيلم هاى نوروزى سينماها 
باقى است و فيلمى مثل «گشت 2» منتظر است ركوردشكنى اش را 
جشن بگيرد. بايد ديد تا پايان سال چه اتفاقى در انتظار سينماى ايران 

خواهد بود. 
در روزهاى منتهى به پايان اكران «گشت 2» با سعيد سهيلى، كارگردان 
اين فيلم سينمايى گفت وگويى كرديم و از داليل پرفروش شدن «گشت 
2» پرسيديم؛ اتفاقى كه گويا براى سهيلى هم خيلى پيش بينى پذير نبوده.

اين گفت و گو را در ادامه مى خوانيد.
   «گشت 2» به نوعى در اكران ركوردشكن شد. اين ميزان فروش فيلم 

را پيش بينى مى كرديد؟
پيش بينى نمى كردم فيلم ركوردشكن شود، البته پيش بينى مى كردم فيلم 
فروش خوبى در اكران داشته باشد و مخاطبان بسيارى را جذب خواهد 
كرد. خوشحالم كه «گشت 2» با تمام سنگ اندازى ها و كارشكنى ها ديده 

شد و مورد استقبال قرار گرفت. 
من در جريان اكران «گشت 1» به دليل شرايط نامطلوب اكران سيلى 
خوردم و اين سيلى را با فروش «گشت2» پاسخ دادم. فروش اين فيلم 
سيلى اى بود به بدخواهان؛ اما اميدوارم در ماه هاى آينده فروش «گشت 

2» نيز به واسطه فيلم ديگرى شكسته شود. 
درست است كه ما افتخار پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماى ايران را از 
دست خواهيم داد؛ اما طبعا مثل تمامى اهالى سينما، موفقيت اين حرفه را 
مى خواهيم و هر قدر فروش فيلم ها بيشتر شود، مى توان به موفقيت هاى 

بيشتر سينماى ايران اميدوار بود.
    فكر مى كنيد دليل موفقيت «گشت 2» چيست؟

قطعا موفقيت اين فيلم يك دليل مشخص ندارد. گاهى بازيگرى كه در 
يك فيلم ديده مى شود و عاملى براى فروش فيلم محسوب مى شود، در 
فيلمى ديگر چندان موفقيتى كسب نمى كند يا ساير مواردى كه مى تواند 

يكى فيلم را به فروش بااليى برساند. 
عيد نوروز چند فيلم اكران شد و در اين ميان تنها دو فيلم «گشت 2» و 
«خوب، بد، جلف» به فروش خوبى دست پيدا كرد؛ به هر حال هميشه 
ژانرها و گونه هاى مختلفى از فيلم ها ساخته و اكران مى شود؛ اما من 

معتقدم دو نوع فيلم وجود دارد. 
فيلم هايى كه در كنار مردم هستند و فيلم هايى كه در مقابل آنهاست. 
فيلم هايى كه در كنار مردم است، از نظر من فروششان تضمين شده 

است و فيلم هاى مقابل مردم محكوم به شكست اند. فيلم هايى از جنس 
«گشت 2» كه سعى كرده دغدغه هاى مردم را نمايش دهد و در كنار 
آن فضاى شاد و مفرحى را ايجاد كند، طبعا بازخوردهاى خوبى هم از 
مخاطب خواهد گرفت؛ چراكه مخاطب با فيلم همذات پندارى مى كند و 
دغدغه هايش را در فيلم مى بيند و بُغض شان فروخورده نشده. «گشت 2» 

به مردم اميد و لبخند مى دهد و اين اتفاق خوشايندى است.

    اين موضوع كه فيلم «گشت 2» نماينده سينماى بدنه و تجارى 
است، تا چه حد براى شما خوشايند است؟

سينماى آماتور، تجربى و بدنه يا به نوعى حرفه اى از دسته بندى هاى 
انواع گونه هاى سينماست. سينماى آماتور يا هشت ميلى مترى قديم يا 
فيلم هاى كوتاه، سينماى تجربى كه اساسا داراى مضمون و ساختارهاى 
متفاوتى هستند و درنهايت سينماى بدنه يا حرفه اى كه بى راه نيست، اگر 
بگوييم سينماى دنيا به اصطالح روى كاكل سينماى بدنه سوار است و 
به هرحال فيلم هايى از جنس «گشت 2» نيز متعلق به همين سينماست 

و مخاطبان خودش را دارد.
   هدف شما شكستن ركورد فروش «فروشنده» بود؟

حقيقتا هدفى كه بر مبناى آن فروش فيلم خاصى را بشكنيم، نداشتيم. 
هدف اين بود كه فيلم خوب ديده شود و فروش مناسبى داشته باشد. 
اگر اين فيلم در زمان اكرانش فروش خيلى از فيلم ها را شكسته، به 
دليل استقبال تماشاچى بوده. حاال كه صحبت از فيلم «فروشنده» شد، 
بگوييم كه اگر هر فيلم ديگرى ركورد فروش «فروشنده» را بزند يا اگر 
«فروشنده» با رقمى كمتر از چيزى كه هست، مى فروخت؛ هيچ چيز از 

شايستگى سينماى اصغر فرهادى و فيلم بى نظيرش كم نمى كرد. 
در  فرهادى  اصغر  سينماى  است.  مطرح  مخاطب  بحث  تنها  اينجا 
سال هاى اخير نماينده شايسته سينماى ايران در عرصه هاى بين المللى 

است و فروش باالى هيچ فيلمى در اكران از شايستگى فيلم هاى اصغر 
فرهادى كم نمى كند.

    به هر حال در شرايط نابسامان اكران سينماى ايران، بحث آمار و 
ارقام فروش يكى از دغدغه هاى صاحبان فيلم ها است و بعضا اتفاقات و 
حواشى اكران فيلم ها و مسابقه بر سر ركورد شكنى هميشه بوده و خواهد 

بود، چقدر فتح كردن گيشه سينماى نوروز براى شما مهم بود؟

ديگران را نمى دانم و اساسا خيلى درباره كارگردان هايى كه با اين نيت 
به رقابت اكران وارد مى شوند، كارى ندارم؛ اما فروش باالى «گشت2» 
براى من مهم بود؛ به   دليل  اينكه اين فيلم مورد بى مهرى بسيارى از 
مسئوالن فرهنگى و هنرى كشور قرار گرفت و به حقش نرسيد. «گشت 
2» بدون داشتن تيزر تلويزيونى و تبليغات ماهواره اكرانش را آغاز كرد؛ 
بنابراين مشخص است كه اين فيلم پتانسيل خوبى براى فروش داشته. 
فيلم هاى ديگرى كه وارد عرصه رقابت نوروزى شدند، امتيازات ويژه اى 
داشتند؛ مثل فيلم «ماجراى نيمروز» كه شايد روزى صد تيزر تلويزيونى 
داشت و مردم مدام نام اين فيلم را از رسانه ملى مى شنيدند يا فيلم «يك 

روز بخصوص» كه تبليغات داشت. 
حتى سال گذشته فيلم «50 كيلو آلبالو» با پخش تيزرهاى ماهواره اى 
توانست بسيارى را متوجه اكرانش كند و فروش خوبى داشت؛ اما «گشت 
2» امكان تبليغى مناسبى نداشت و به نظر من رسيدن به چنين فروشى 
جاى افتخار دارد.  اگر فيلم ما به اندازه «50 كيلو آلبالو» تيزر ماهواره اى 
داشت، قطعا با فروش باالى 25  ميليارد تومان به اكرانش پايان مى داد و 
اين فيلم با تكيه بر پتانسيلش در اكران مى درخشيد. متأسفم كه «گشت 
2» از شرايط مساوى تبليغات برخوردار نبود و پيش بينى من ردكردن رقم 
20  ميليارد در پايان اكران است و رسيدن به همين رقم ركورد عظيمى 

در سينماى ايران خواهد بود.

سيلى اى كه خوردم، با «گشت2» پاسخ دادم
«گشت 2» از آغاز اكران تا به امروز توانست عنوان پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماى ايران را كسب كند؛ عنوانى كه پيش تر به فيلم اخير 

اصغر فرهادى «فروشنده» داده شد و اين بار عايد فيلمى شده كه به هيچ وجه نمى توان آن را با سينماى اصغر فرهادى قياس كرد.

رمان «نامه» اثر كاترين هيوز از سوى نشر آموت و با ترجمه 
سودابه قيصرى منتشر شد.

«نامه» داستان زندگى دو زن را بازگو مى كند كه در دهه هاى 
مختلفى به دنيا آمده اند ولى سرنوشت، آن دو را به هم پيوند 
مى دهد. داستان نشان مى دهد كه چگونه تباهى و نابودى ي كى 

از آن ها به رهايى ديگرى مى انجامد. 
تينا كريگه قهرمان اين رمان، يك مأموريت در زندگى براى 
خود تعريف كرده است؛ فرار از همسر دائم الخمر و خشن اش. 
بتواند  و  كرده  پس انداز  تا  مى كند  كار  روز  ساعات  تمام  تينا 
همسرش را ترك كند. او تعطيالت آخر هفته را هم در فروشگاه 
خيريه اى سپرى مى كند. روزى هنگام جستجوى جيِب ُكت 
تينا  مى يابد.  نشده اى  باز  نامه   خيريه،  به  اهدايى  دست دوم 
نمى تواند بر كنجكاوى خود غلبه كند. او نامه را باز مى كند و 

آن را مى خواند؛ نامه اى كه زندگى اش را كامال تغيير مى دهد.
نامه اى كه نويسنده اش بيلى استرلينگ، مى داند احمقانه رفتار 
كرده، اما مى خواهد همه چيز را جبران كند و اميدوار است 
آينده اش را تغيير دهد، نامه اى كه همه چيز را تغيير مى دهد اما 

به طريقى كه بيلى حتى فكرش را هم نمى كند.
«كاترين هيوز» در سال 1964 در آترى نِم، ِچشر، حدود چند 
مايلى جنوب منچستر به دنيا آمد و اولين كتاب خود «نامه» را در 
سال 2015 منتشر كرد كه در همان سال پرفروش ترين كتاب  

Ebook و نامزد جايزه بهترين رمان بر اساس تاريخ شد.
سودابه قيصرى فارغ التحصيل زبان انگليسى از دانشگاه شهيد 
چمران اهواز  و متولد آبادان است. او كه تا سال 1383 دبير 
زبان انگليسى بوده، كار مطبوعاتى خود را نيز از سال 74 آغاز 

كرده است.
پيش از اين از «سودابه قيصرى» ترجمه رمان «دختر گل الله» 
نوشته  «مارگارت ديكنسون» نيز در نشر آموت منتشر شده كه 
به چاپ سوم رسيده است.  رمان «نامه» در 392  صفحه و به 

قيمت 25000 تومان توسط «نشر آموت» منتشر شده است./

واكنش جالب اكبر عبدى به سوالى
 درباره انتخابات رياست جمهورى

اكبر عبدى در پاسخ به نظر سنجى درباره انتظاراتش از كانديداهاى 
رياست جمهورى ،واكنش جالبى نشان داده است .

عبدى  اكبر   , جمهورى  رياست  نامزدهاى  از  عبدى  اكبر  انتظار 
در پاسخ به نظر سنجى درباره انتظاراتش از كانديداهاى رياست 

جمهورى ،واكنش جالبى نشان داده است . 
اكبر عبدى گفته :همه ما نسبت به آينده كشورمان يك تكليفى داريم 
و نمى توانيم به سرنوشت آن بى تفاوت باشيم پس بايد سعى كنيم 
از ميان كانديداهاى خوب رياست جمهورى خوب ترين را براى آباد 
كردن كشور انتخاب كنيم. سوالى ندارم، آنها حتما خودشان فكر 

كرده اند ديگر.

اظهارات سحر قريشى درباره ازدواج 
نكردنش با اميد علومى 

سحر قريشى كه گفته مى شد بعد از طالق از همسر اولش با 
اميد علومى ازدواج نموده هست اخيرا اين ادعا را تكذيب نموده 
هست. سحر قريشى با اظهارنظر اخيرش عمال بعضى شايعات 
درمورد ازدواج نكردنش را به واقعيت تبديل كرد.سحر قريشى 
درمورد  سوالى  به  پاسخ  در  شب  در  ديد  برنامه  در  قبل  سال 
نسبتش با اميد علومى گفت من به هر حال در شرايطى نيستم 
كه تنها بخواهم به زندگى ام ادامه بدهم،گرچه من اميد را از قبل 
مى شناختم ولى همين حاال درمرحله نامزدى آن هم به صورت 
محرم براى آشنايى اكثر با هم هستيم.اما وى در گفت و گو اي 
كه به تازگى انجام داده هست درمورد سوالى مبنى بر اين كه 
قصد ازدواج دارديا نه گفت نه فعال قصد ازدواج ندارم  يعنى 
دارم. ترى  مهم  كارهاى  و  نميكنم  فكر  موضوع  اين  به  چندان 

ازدواج  درمورد  شايعات  بعضى  عمال  قريشى  اظهارنظر  اين  با 
نكردن وى به واقعيت پيوست.

 
حنجره حامد همايون هم بيمه شد 

روز گذشته همزمان با سالروز والدت حضرت ابوالفضل عليه سالم، 
حنجره  حامد همايون بيمه شد. بيمه نامه  حنجره  اين خواننده از سوى 

يكى از شركت هاى بيمه به او اهدا شد. 
دومين خواننده ايرانى هم حنجره اش را بيمه كرد، حامد همايون پس 

از ساالر عقيلى دومين خواننده اى است كه حنجره اش بيمه مى شود.
 خبر بيمه 500 ميليونى حنجره ساالر عقيلى در سال گذشته كمى 
حاشيه هم به همراه داشت و حاال حامد همايون كه تنها يك سال 
است كه به سطح اول موسيقى ايران آمده است ترجيح داده است با 

بيمه حنجره خود آينده خواندنش را تضمين كرده باشد

رمان «نامه» اثر كاترين هيوز
 با ترجمه سودابه قيصرى

 منتشر شد


