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راى به روحانى، بهارى سبزتر از هميشه
سهيال باورى

مناظره سوم تا حدود زيادى يكطرفه 
بود.  مشخص  كامال  آن  برنده  و 
طرف مقابل دولت نشان داد كه با 
دست خالى بازى مى كند و گمان 
كرد با مطرح كردن برخى مسائل 
مانند فالن خانه در فالن سال مى 
تواند براى خود راى اعتماد دست و پا كند اما روحانى با تدبير و هوشمندى 
خاصى در دقايق طاليى پايان مناظره سوم با نطقى بى نظير رقبا را 

«كيش» و در نهايت «مات» كرد.
روحانى توانست موج اجتماعى را در بهترين زمان ممكن ايجاد و ساماندهى 
نمايد. او پيروز بى چون و چراى مناظره آخر بود و توانست با حضور همراهى 
چون جهانگيرى، انتخابات را به خوبى مهندسى كرده و پيروزى خود در 
انتخابات را قطعى كند. با وجود نارضايتى ها و مشكالتى كه در ايران وجود 
دارد كفه ترازو به نفع روحانى سنگينى مى كند و بعيد به نظر مى رسد كه 
رئيسى و قاليباف -كه دو بار در انتخابات شكست خورده است- از شانس 
بركنار گذاشتن شيخ ديپلمات برخوردار باشند كه با وجود تمام گاليه ها 
توانست كشورى را كه ميراث دار دولتى از هم گسيخته بود به ثبات برساند.

ملت به خاطر مى آورند كه به دليل مديريت نادرست و سياست هاى 
غلط در دولت نهم و دهم ايران در مسير تخريب و اضمحالل پيش مى 
رفت اما با آگاهى تمام در بهار 92 به صحنه آمدند و با انتخابى هوشمندانه 
فضايى اميدبخش براى كشور به ارمغان آوردند و حال در بهار 96 نيز با راى 
دوباره به روحانى نبايد اجازه دهند كه تجارب دولت هاى نهم و دهم تكرار 
شود، تجاربى كه به وقوع پيوستن دوباره آن ها با پيروزى رقباى روحانى 
در انتخابات دور از انتظار نيست، رقبايى كه همه يك حرف دارند : «يارانه 

مى دهيم، كارانه مى دهيم»
يارانه و كارانه را ملت تجربه كرده اند و تاثير آن بر روى اقتصاد و زندگى 
مردم ديده شده است، اگر مى خواهيد آينده اى موفق داشته باشيم نبايد 

به عقب برگرديم  
حضورما در انتخابات به معنى راى دادن به يك نفر نيست. ما بايد بدانيم كه 
انتخابات مانند بوم نقاشى است و هرفردى با حضور و راى خود رنگى بر 
اين بوم مى زند و نقاشى مى كند. اينگونه نيست كه ما انسان هاى منفعلى 
باشيم و راى دادن مانند كمك گذرى به يك فقير باشد. به همين دليل 

الزم است كه همه در انتخابات حضور داشته باشند. 
راى ما يك راى عاقالنه است، راى به روحانى، راى به اصالح طلبى است، 
راى به روحانى نه گفتن به قانون گريزى، فساد اقتصادى، تبعيض جنسيتى 

و... است، در 29 ارديبهشت 96 حماسه اى ديگر خلق خواهيم كرد
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خوزستان
بـات نتخا ا خبـر

شوراها هنوز به مرز پختگى نرسيده اند
ضرورت اصالح قوانين شوراهاى اسالمى شهر

شوراى اسالمى شهر و روستا بطورجداگانه با راى مردم همان حوزه انتخاب مى شوند . 
شوراى هر استان از نمايندگان منتخب شوراهاى شهرستان هاى تابعه هر استان تشكيل 
مى شود. درقانون اساسى نيز بر لزوم وجود شوراهاى مختلف تصريح شده است .اما تدوين ساز 
وكار اجرايى آن تا دولت اول خاتمى به تعويق افتاد .اولين دوره انتخابات سراسرى شوراهاى 
اسالمى كشور در7 اسفند سال 1377 با استقبال زياد مردم در بيش از 40 هزار حوزه انتخاباتى 
برگزار شد ونهايتا قريب 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره شهرها و روستاهاى كشور 

به عنوان عضو شوراى اسالمى شهر يا روستا برگزيده شدند .
آغاز به كار شوارهاى اسالمى از 9 ارديبهشت سال 1378 وهمزمان با پيام رهبر انقالب 
اسالمى روح اهللا خمينى وبا پيام ويژه اى از سوى سيد على خامنه اى آغاز شد .اين نهاد 
مردمى فعاليت گسترده وموثرى در كل كشور دارد .بررسى ورسيدگى به صالحيت داوطلبان 
انتخابات شوراهاى اسالمى هم برعهده هيات اجرايى ونظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى 

شهر وروستا است .
اكنون 18 سال از تاريخ تشكيل شوراهاى اسالمى مى گذرد وطى سال هاى گذشته نيز با 
تغييراتى ييرامون افزايش يا كاهش تعداد اعضاى شوراى شهر مواجه بوده ايم . درگفت گوى 
اختصاصى خبرنگار شهرنيوز با رضا عليجانى به مباحث ومشكالت شوراى اسالمى شهر 
پرداخته ايم واينكه آنچه در قانون اساسى براى شوراها پيش بينى شده با آنچه كه عمل مى 
 شود فاصله بسيارى دارد. به گفته اين فعال رسانه اى براى رساندن شوراها به جايگاه اصلى و 

كارآمدى مورد انتظارش بايد قوانين اصالح شود گفت گوى زيررا با هم مى خوانيم .

دوره نخست شوراى شهر چه تفاوتى نسبت به دوره هاى بعدى داشته است ؟
شوراى شهر از اسفند ماه سال 1378 شروع به كار كرد و درواقع اولين انتخابات شوراى شهر 

،از نظر تعداد كانديدا وهم از نظر تعدد راى ، با استقبال مردم مواجه بود .
با اينكه شوارها نوپا بوده اند ولى شوراى اول نسبتا موفق تر از دوره هاى بعد بود. با توجه به نوپا 
وجوان بودن شوراهاى شهرمى توان گفت چهاردوره براى يك نهاد مردمى زمان محدودى 

است به اين علت هم تا مرز پختگى فاصله دارند .
چه عاملى مى تواند باعث موفقيت شوراها شود ؟

واقعيت اين است كه كار تيمى وكار شورايى در كشور ما هنوز جا نيفتاده وفعاليت شوراها 
آزمونى كوچك براى انجام امورمهم تر وحضور موفق تر در عرصه هاى مديريتى سازمان 
هاى دولتى است تا بتوانند ضمن تحمل انتقادهاى صاحب نظران جامعه ، همفكر بوده وبا 

خرد جمعى سياست هايى را براى مديريت شهرى اعمال كنند .
عملكرد شوراها را درسطح استان خوزستان چگونه مى بينيد ؟

متاسفانه در سطح كشور وبويژه در سطح استان خوزستان شاهد بوده ايم كه دوره هاى گذشته 
شوراى اسالمى شهر اهواز يا ديگر شهرها منحل شده يا موارد حاشيه اى مانند استيضاح 
شهردار را داشتند كه اين موضوع نشانگر ناپختگى وبى تجربگى شوراهاى اسالمى شهر است 
بنابراين مردم بايد در راى خود به افراد واجد شرايط كانديد شوراى شهر تجديد نظر كرده وبه 

افراد متخصص وكار بلد راى دهند .
آيا در قانون هم اشكاالتى وجود دارد كه نياز به اصالح داشته باشد ؟

با توجه به مباحث مذكور روشن است كه بايد قانون در خصوص شوراهاى شهر اصالح 
شود وشوراها در آينده به گونه اى طراحى شوند كه افرادى با تحصيالت خاص وارد شوراى 

شهر شوند .
بيشتر توضيح بفرماييد .

بايد تقسيم نيروهاى متخصص وكاردان در شوراها بصورت مساوى ومتعادل باشد تا به همه 
مسائل مختلف شهر واقف باشند .مثال هر شهروند اهوازى مكلف باشد از بين 5 مهندس 
عمران معرفى شده به 3 نفر راى دهد ودر بقيه رشته هاى تخصصى مانند جغرافياى شهرى 
، كشاورزى ،ورزش ، محيط زيست ، امور فرهنگى و.. هم اين روند انجام شود واينگونه نباشد 
كه از صنفى خاص يك سرى افراد كانديد و وارد شوراى شهر شوند چرا كه دراين صورت 

شوراى شهر از يك جنبه تخصصى سنگين تر از ابعاد ديگر مى شود .
اگر تعداد كانديداى شوراى شهر زياد باشد آيا مردم مى توانند انتخاب درستى داشته باشند ؟

خير اما اگر براى ثبت نام كانديداى شوراى شهر شرايطى مانند داشتن جايگاه اجتماعى ، 
سابقه فعاليت هاى اجتماعى وحضوردر ليست احزاب سياسى و….غير از تخصص وتجربه 

وسابقه كارمرتبط لحاظ شود ،مردم هم مى توانند انتخاب بهتر ودرست ترى داشته باشند .
دخالت شوراى شهر در عزل ونصب مديران مجموعه سازمان هاى شهردارى چه تاثيرى در 

مديريت شهرى دارد ؟
اين يك نقض در كارشورا محسوب مى شود . شوراى شهر نبايد در عزل ونصب ها وكارهاى 
مديريتى شهرداران مناطق يا مديران عامل سازمان ها وخود شهردار ومعاونين دخالت مستقيم 

ويا غير مستقيم داشته باشد بلكه فقط بايد نظارت داشته باشد .
اما بعضا ديده شده درچيدمان مديريتى دخالت كرده وتمركز شهردارى را در اداره شهر 
به هم زده و بعضا باعث تخلف هم مى شوند . يكى از ابزارهايى كه برخى اعضاى 
شوراى شهر دارند اين است كه اگر شهردار در خصوص برآورده كردن خواسته هاى 
آنها (مانند استخدام و…) همكارى نكرد وجواب منفى گرفتند به علت نداشتن دانش 
الزم در مديريت شهرى شهردار را استيضاح مى كنند وبدين طريق شهر دچار چالش 

مى كنند .
پس شما تاكيد داريد كه قانون بايد دراين زمينه وارد شود و قانون شوراها اصالح شود ؟

بله بايد قانون دراين زمينه ورود كند و درآينده شهرداران توسط مردم انتخاب شوند . يك 
راه حل اين است كه همزمان كه انتخابات شوراى اسالمى شهر و وروستا برگزارمى شود ، 
شهردارهم توسط مردم انتخاب شود تا پشتوانه راى داشته باشد و شورا به راحتى نتواند شهردار 

را استيضاح كند مگر اينكه تخلفات محرز در كار شهردار وجود داشته باشد .
چگونه مردم مى توانند انتخاب درستى براى كانديداى شوراى شهر داشته باشند ؟

اگر صرفا بخواهيم يك راى احساسى بدهيم كه براساس شايسته ساالرى نباشد ، پيشرفت 
الزم در حوزه مسائل شهرى بوجود نمى آيد .بنابراين با مقايسه عملكرد شوارهاى شهرو 
شهردارى هاى ديگر شهرها ، مردم مى توانند انتخاب آگاهانه اى داشته باشند و حداقل 

موجب ارتقاى خدمات شهرى شوند .
براى حضور حداكثرى مردم به پاى صندوق هاى انتخابات شوراى شهر ورياست جمهورى 

چه نظرى داريد ؟
به عنوان يك شهروند وفعال رسانه اى از مردم مى خواهم كه در تعيين سرنوشت خود دخيل 

باشند ونسبت به آينده خود حساسيت به خرج دهند .
نگاه شما به شوراهاى شهر درآينده چيست ؟

به شوراهاى شهر درآينده خوش بين هستم . چراكه معتقدم اگر قوانين مرتبط شوراى اسالمى 
شهر تغيير كند قطعا اينن نهاد به پختگى الزم مى رسد وبرخى از مشكالت كنونى حل مى 

شود .
درخصوص تبليغات نامزدهاى انتخابات شوراى اسالمى شهر ونظافت شهر چه توصيه اى 

داريد ؟
با توجه به اينكه تعداد كانديداى شوراى شهراهواز زياد هستند، اگر قراراست اين افراد به 
شوارى شهر وارد شوند و درخصوص مسائل شهرى وانتخاب شهردار نظر بدهند وسياست 
هاى كالن شهر را تصويب ونظارت كنند ، خودشان با توزيع و نصب حجم گسترده اى از 
پوسترها در نقاط مختلف شهر،چهره شهر را بد منظر وزشت نكنند بلكه تبليغاتشان را در 
نقاطى كه فرماندارى مشخص مى كند نصب كنند كه هم مردم بدانند چه كسانى كانديد 

شوراى شهر هستند وهم اينكه چهره شهر نابسامان وبى نظم نشود .
سخن آخر !؟

مطمينن با آگاه سازى رسانه ها وشناختى كه رسانه ها درمورد كانديداتورها به مردم مى دهند 
،مى توانيم انتخاب خوبى دراين زمينه داشته باشيم واميدواريم شوارى شهر هم در آينده بتواند 
خدمت بيشترى به مردم بكند و وارد مسائل حاشيه اى نشود وشاهد پيشرفت شهر اهواز 

باشيم . / مرجع / شهرنيوز

لزوم توجه به ايمنى ساختمان ها و 
سازه هاى قديمى در اهواز

مديركل مديريت بحران خوزستان با اشاره به آتش 
و  شهردارى  گفت:  اهواز  رضوان  پاساژ  سوزى 
همچنين سازمان نظام مهندسى ساختمان بايد اهتمام 
بيشترى در بحث ايمنى ساختمان ها به ويژه سازه هاى 
قديمى داشته باشند تا شاهد بروز حوادث اين چنينى 
خبرنگاران  جمع  در  زاده  حاجى  كيامرث  نباشيم. 
اظهار كرد: با تالش و پيگيرى تمام دستگاه ها به ويژه 
آتش نشانان، حريق سنگين پاساژ رضوان اهواز مهار 
شد و هم اكنون در حال پاكسازى محل حادثه هستيم.

وى با بيان اينكه 44 باب مغازه در پاساژ رضوان 
از  رضوان  پاساژ  كرد:  تصريح  دارد،  وجود  اهواز 
ساختمان هاى قديمى اهواز است و احتمال دارد تمام 
ساختمان هاى فرسوده كه داراى شرايط مشابه آن 

هستند نيز دچار حريق شوند.
مديركل مديريت بحران خوزستان عنوان كرد: در 
جريان عمليات اطفاى حريق، هشت نفر از نيروهاى 
آتش نشان مصدوم شدند و همچنين يك نفر از مردم 

نيز دچار مصدوميت سطحى شد.
حاجى زاده با بيان اينكه داليل حريق در پاساژ رضوان 
هنوز مشخص نيست، در خصوص خسارت وارد 
شده بيان كرد: معاون اقتصادى استاندار خوزستان 
براى پيگيرى خسارت وارده به كسبه پاساژ رضوان و 
همچنين بحث بيمه مغازه داران در محل حادثه حاضر 
شده است. قطعا در صورتى كه تعدادى از كسبه 
پاساژ رضوان اهواز فاقد بيمه باشند، مساله پرداخت 
تسهيالت كم بهره به آن ها بايد پيگيرى شود. البته فعال 
در خصوص خسارت وارده نمى توان اظهارنظر كرد.

دستگاه هاى  با  پالسكو،  حادثه  از  بعد  گفت:  وى 
مهندسى  نظام  و  شهرسازى  و  راه  مانند  اجرايى 
ساختمان جلساتى برگزار شد تا نسبت به شناسايى 
و  ايمن سازى  به  نياز  كه  فرسوده  ساختمان هاى 
استحكام سازى دارند اقدام شود؛ اين كار در حال 

انجام است و بايد تسريع شود.
مديركل مديريت بحران خوزستان با ابراز اميدوارى 
نسبت به عدم تكرار حوادث مشابه آتش سوزى 
همچنين  و  شهردارى  كرد:  اظهار  رضوان  پاساژ 
سازمان نظام مهندسى ساختمان بايد اهتمام بيشترى 
در بحث ايمنى ساختمان ها به ويژه سازه هاى قديمى 
داشته باشند تا شاهد بروز حوادث اين چنينى نباشيم.

اتباع خارجى مجاز در خوزستان
 مى توانند از خدمات طرح 
بيمه سالمت استفاده كنند

از  توانند  مى  استان  در  مجاز  خارجى  اتباع  كليه 
خدمات طرح بيمه سالمت اتباع خارجى استفاده 
نمايند . مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجى 
استاندارى خوزستان گفت: كليه اتباع خارجى مجاز 
در استان مى توانند از خدمات طرح بيمه سالمت 

اتباع خارجى استفاده نمايند.
حميد سيالوى بيان كرد: اين طرح از تاريخ هفت 
اسفند 1395 آغاز شد و به مدت يكسال ادامه خواهد 
خارجى  مهاجرين  و  اتباع  امور  كل  مدير  داشت. 
اين  نام  ثبت  نحوه  مورد  در  خوزستان  استاندارى 
طرح گفت: تمام اتباع خارجى مجاز ساكن در استان 
جهت استفاده از اين طرح مى توانند با در درست 
داشتن كارت شناسايى معتبر به دفاتر پيشخوان دولت 
مراجعه و ضمن پرداخت حق بيمه ماهيانه 378/890 
ريال به مدت يكسال از مزاياى اين طرح بهره مند 
گردند. سيالوى افزود : ثبت نام اقشار آسيب پذير 
در طرح 50درصد تخفيف حق بيمه جهت اين افراد 
در نظر گرفته شده است و همچنين بيماران خاص 
از جمله بيماران هموفيلى، تاالسمى، دياليزى، پيونده 
كليه و ام اس از پرداخت هرگونه هزينه حق بيمه 
معاف مى باشند. در حال حاضر بيش از 32 هزار 
نفر اتباع خارجى پناهنده در استان خوزستان وجود 
دارد كه بيش از 3 هزار از اتباع خارجى شاغل در 
واحدهاى توليدى و صنعتى تحت پوشش انواع بيمه 

هاى سالمت، تأمين اجتماعى و غيره هستند.

آتش سوزى گسترده لوله هاى 
فاضالب نيمه كاره در ايذه

آتش نشانى و  خدمات ايمنى ايذه گفت: آتش سوزى 
در  را  ايذه  كاره  نيمه  فاضالب  لوله هاى  گسترده 
برگرفت. قدرت اهللا سلطانى امروز اظهار كرد: روز 
گذشته محوطه امور مشتركين آب و فاضالب ايذه 
كه انبار نگهدارى  لوله هاى فاضالب نيمه كاره شهر 

است مورد آتش سوزى گسترده قرار گرفت.
 وى افزود: در اين آتش سوزى كه به علت سوختن 
حجم انبوه علوفه فصلى خشك شده موجود در 
محل رخ داد تمامى وسايل و لوله هاى پالستيكى 
بزرگ فاضالب شهرى را در بر گرفت كه با سرعت 
عمل پرسنل واحد آتش نشانى شهردارى ايذه از 

خسارات بيشتر  جانى و مالى جلوگيرى شد.
خدمات  درباره  ايذه  ايمنى  خدمات  و   آتش نشانى 
ارائه شده و تجهيزات به كارگيرى شده گفت: اين 
عمليات با بهره گيرى از 3 دستگاه خودرو آتش نشانى، 
يك دستگاه تانكر پشتيبانى و 7 نفر نيروى آتش نشان 
گسترش  دليل  به  كار  كرد:  اضافه  وى  شد.  انجام 
حريق به سختى و با موفقيت به پايان انجاميد كه در 
اين امر خدمت رسانى يك نفر از پرسنل آتش نشانى 
دچار حرارت و دود زدگى شديد شد كه در مراحل  

بهبودى و مساعدت حال قرار گرفته است.
به  گذشته  مدت هاى  طى  كرد:  تصريح  سلطانى 
و   آب  اداره  مسؤوالن  به  شفاهى  و  كتبى  صورت 
فاضالب هشدار رعايت اصول ايمنى داده شده بود 

كه آخرين نامه 12 ارديبهشت ماه امسال بوده است.

بيژن زنگنه در جريان بازديد خود از منطقه مالشيه اهواز در 
جمع اهالى اين منطقه اظهار كرد: من همواره از طريق استاندار 
و ساير آحاد در جريان مشكالت مردم مالشيه بودم و قبول 
دارم كه اين منطقه مشكالت زيادى دارد و حتى مقطعى نيز به 
فراموشى سپرده شد كه چنين چيزي براى نظام ما اصًال قابل 

قبول نيست.
وى تأكيد كرد: من در دوره قبل تصدى وزارت نفت نيز در 
مجلس از اين موضوع دفاع كردم كه بخشى از پول نفت بايد به 
خود مناطق نفت خيز اختصاص پيدا كند. در اين دوره نيز همين 
اعتقاد را دارم و گفتم بخشى از پول قراردادهاى نفتى كه منعقد 

مى شود بايد صرف مناطق محروم اطراف شود.
وزير نفت خطاب به مردم مالشيه عنوان كرد: اينكه آتش و نفت 

در اطرافتان باشد اما زندگى تان به اين شكل باشد كه صدايتان 
در بيايد، جلوه خوبى ندارد؛ زيرا وفادارتر از شما نسبت به 
جمهورى اسالمى وجود ندارد و اطمينان دارم شما تا انتها نيز 
نسبت به نظام وفادار خواهيد ماند. اگر هم حرفى مى زنيد بخاطر 
فشارهايى است كه به شما وارد آمده است و من درك مى كنم 

و بايد روى مشكالت شما كار شود. 
وي ادامه داد: دكتر شريعتى در عيد فطر ويدئويى از صحبت هاى 
شما تهيه كرد و به من نشان داد كه من اولين بار در آن ويدئو با 
شما آشنا شدم و پس از آن بود كه بسيار به شما اميدوارم شدم و 

گفتم بودجه اى را جهت كار به شما اختصاص مى دهم.
زنگنه افزود: امروز اين قول را به شما مى دهم كه پيگير آموزش 
و  دشت آزادگان  در  كه  طرحى  همان  و  باشم  شما  فرزندان 

سوسنگرد اجرا كردم را در مالشيه نيز اجرا كنم تا فرزندانتان كار 
ياد بگيرند. وى اضافه كرد: گرفتن مدرك تحصيلى مهم است 
اما مهم تر از آن، اين است كه فرد كار بلد باشد. اگر شما كار ياد 
بگيريد، ديگر فرياد بيكارى سر نخواهيد داد و همه به شما كار و 
سفارش مى دهند. بنابراين ما بايد فرزندان شما را آموزش دهيم 

تا بتوانند كار ياد بگيرند.
وزير نفت با اشاره به صحبت مقام معظم رهبرى گفت: ايشان 
نيز در جايى فرموده بودند كه «من نيز با توسعه دانشگاه محور، 
زياد موافق نبودم و معتقدم توسعه بايد فن محور باشد»؛ بنابراين 
من اين كار را انجام خواهم داد و آموزش فنى و حرفه اى را كه 
قول آن را دادم براى شما اجرايى مى كنم و پاى آن ايستادگى 
و  دبيرستان  به  رفتن  جاى  به  منطقه  جوانان  تا  كرد  خواهم 

دانشگاه، فن ياد بگيرند و براى آينده مفيد واقع شوند.
او همچنين وعده داد: چنانچه براى ايجاد مراكز فنى و حرفه اى، 
مشكل زمين داشته باشيد، من تمام توان خود را بكار خواهم 
بست تا زمين براى شما بخرم و منابع آن را نيز تأمين و از آن 

حمايت مى كنم.
زنگنه تأكيد كرد: كسانى كه من را مى شناسند مى دانند كه من 
قول نمى دهم، مگر آنكه بتوانم كار انجام دهم؛ آنچه از عهده ام 
بر مى آيد را انجام مى دهم و آنچه را هم كه زورم نمى رسد، 
مى گويم نمى توانم. وى در پايان اين وعده را نيز داد كه 70 تا 
80 درصد نيروى كار منطقه را از خود منطقه و نيروى انسانى 

مالشيه تأمين كند.

 تامين 70 تا 80 درصد نيروها از مردم منطقه
ــود. ــى از درآمد قراردادهاى نفتى بايد صرف نقاط محروم مناطق نفت خيز ش وزير نفت گفت: بخش

 فاطمه هاشمى بهرمانى در مراسم افتتاحيه جشنواره 
خيريه غذا به نفع بيماران خاص كه 21 ارديبهشت ماه 
در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: من امروز تنها براى 
حمايت از آقاى روحانى به اينجا آمده بودم و از اول 
صبح برنامه هايى در اين زمينه داشتيم و خوشبختانه 
بيماران  ورزش هاى  هيات  رييس  حاجى زاده  آقاى 
خاص خوزستان نيز برنامه اى براى حمايت از بيماران 
خاص تدارك ديده بود و خواستيم در اين جلسه هم 

شركت كنيم. 
وى ادامه داد: خوشبختانه در استان خوزستان وضعيت 
بيماران خاص، تاالسمى، هموفيلى و دياليزى خوب 
است؛ البته شايد گروه ديگرى از بيماران هم باشند 
كه مشكل داشته باشند كه ارتباطى به بيماران خاص 

ندارد.  رييس بنياد بيماران خاص كشور افزود: امروز هم اين 
افراد مقابل ورزشگاه حضور پيدا كردند و براى آن ها همين 
سياسى  عامل  اينكه  مثل  متاسفانه  ولى  داديم،  را  توضيحات 
هستند و دنبال دردسر مى گردند كه دوباره امشب هم در اينجا 

حضور پيدا كرده اند. 
وى خاطرنشان كرد: با حمايت آقاى حاجى زاده و انجمنى كه 
در اينجا تاسيس كردند، خوشبختانه مراكز دياليز فراوانى در 
سراسر استان راه اندازى شده است و داروهاى اين سه گروه 
بيمارى نيز رايگان است و اميدواريم كه با حمايت دولت بعدى 
آقاى روحانى براى بيماران ام اس و سرطانى هم كمك هايى را 
جلب كنيم، البته داروهاى اين بيماران نيز تحت پوشش بيمه 

رفته است و بايد فرانشيز بدهند.
بيماران  و  اى بى   بيماران  براى  كرد:  خاطرنشان  هاشمى 
 EB ) اوتيسم هم اقداماتى انجام شده است؛ وضعيت بيماران

)  خوشبختانه نسبت به گذشته بهتر شده، ولى هنوز دولت 
نپذيرفته است كه آن ها جزو بيماران خاص شوند و تالش 

مى كنيم كه اين بيماران را نيز به بيماران خاص اضافه كنيم.
وى بيان كرد: البته زمانى كه سه گروه بيماران تاالسمى، هموفيلى 
و دياليز را به عنوان بيماران خاص در دولت مصوب كردند، 
آيت اهللا هاشمى اميدوار بودند كه دولت هاى بعدى هر سال يك 
بيمارى را به اين بيماران اضافه كنند و واقعا اگر تاكنون اين 
اتفاق افتاده بود 23 بيمارى جزو بيمارى هاى خاص مى شدند 

و مشكلى نداشتند. 
رييس فدراسيون ورزش هاى بيماران خاص گفت: اميدواريم كه 
بتوانيم با رفع مشكالت دولت و بهتر شدن وضعيت اقتصادى 
دولت آقاى روحانى در آينده شاهد باشيم كه تعداد گروه هايى 

كه به بيماران خاص اضافه مى شوند افزايش يابند.   
بيماران  براى  غذا  خيريه  جشنواره  برگزارى  به  اشاره  با  وى 
خاص خوزستانى عنوان كرد: از تمام كسانى كه اين بازارچه 

به  بايد  مى كنم.  قدردانى  كردند  راه اندازى  را  خيريه 
اين اميد باشيم كه روزى برسد كه بنياد بيماران خاص 
تعطيل شود و بيمار خاصى در كشور نداشته باشيم و 

مردم به سالمت زندگى كنند.
 كيامرث حاجى زاده رييس هيات ورزش هاى بيماران 
خاص خوزستان، نيز در اين مراسم اظهار كرد: جا دارد 
به تمام كسانى كه در اين مراسم حضور پيدا كردند و 
از جمله خانم فاطمه هاشمى يادگار سردار سازندگى 
خيرمقدم عرض كنم. قرار بود استاندار خوزستان نيز در 
اين برنامه حضور داشته باشد كه با توجه به ماموريت 
ويژه وى در تهران، فردا شب از بازارچه خيريه بازديد 

خواهد كرد. 
وى خاطرنشان كرد: هيات ورزشى بيماران خاص 6 
گروه بيمارى شامل تاالسمى، هموفيلى، ديابت، دياليزى، پيوند 
اعضا و ام اس را تحت پوشش دارد. بنياد بيماران خاص و 
فدارسيون بيماران خاص در كشور نيز از يادگاران ارزشمند 
با  كه  است  سازندگى  دوم  دولت  دوران  در  هاشمى  آيت اهللا 
دستور ويژه ايشان و پيگيرى هاى سركار خانم هاشمى و تمام 
كسانى كه دلشان براى اعتالى نظام مقدس جمهورى اسالمى و 

كشور مى سوزد، راه اندازى شد. 
رييس هيات ورزش هاى بيماران خاص خوزستان بيان كرد: 
مردم اين استان صبور، انقالبى، نجيب و قدردان بزرگان نظام 
و  خاطرات  خوزستان  استان  جاى  جاى  در  قطعا  و  هستند 

خدمات شايسته بزرگمرد تاريخ را از ياد نخواهد برد.
وى با بيان اينكه خانم هاشمى از صبح به مناطق محروم اهواز 
سفر داشته است، گفت: بيماران خاص به خدمات شما عزيزان 

نياز دارند.

نماينده هاى سازمان هاى مردم نهاد جوان خوزستان 
در نشست با وزير ورزش و جوانان، خواستار احياء 
طرح مشاوران جوان مديران دستگاه هاى اجرايى، 
و  استان  شهرستان هاى  در  جوان  خانه  راه اندازى 
اختصاص رديف بودجه مستقل براى ساماندهى امور 
جوانان شدند.  مهران شهرويى نماينده سازمان هاى 
مردم نهاد جوان استان، در جشنواره بزرگ نشاط 
تصدى گرى  از  بخشى  واگذارى  اميد،خواستار  و 
دولت به نهادهاى غيردولتى و سمن هاى جوانان 
در راستاى اهداف برنامه هاى پنجم و ششم توسعه 
به  ويژه اى  بودجه  داريم  تقاضا  كرد:  اظهار  و  شد 
ساماندهى امور جوانان اختصاص يابد تا بتوانيم براى 

مشكالت جوانان اقدامى اساسى انجام دهيم.
تقاضا  جوانان  و  ورزش  وزير  از  كرد:  تصريح  وى 
داريم كه طرح به انزوا رفته مشاوران جوان مديران 
رده  از  مديران  و  كند  احيا  را  اجرايى  دستگاه هاى 
وزيران تا سطوح پايين و دستگاه هاى دولتى ملزم 
فعال  جوانان  ميان  از  جوان  مشاوران  انتصاب  به 
سازمان هاى مردم نهاد در حوزه جوانان شوند؛ البته به 

گونه اى كه قوانين محكمى ضمانت اجراى صحيح 
اين طرح را فراهم كند.

نماينده سازمان هاى مردم نهاد جوان خوزستان به 
مشكل ازدواج جوانان اشاره و عنوان كرد: مشكل 
ازدواج جوانان نه تنها مشكل اجتماعى، بلكه يك 
مشكل امنيتى محسوب مى شود؛ چرا كه اختالل در 
سياست هاى جمعيتى كشور، كاهش جمعيت جوان 

و نيروى كار در سال هاى آتى را به دنبال دارد.
اصلى  علل  از  يكى  اينكه  به  توجه  با  افزود:  وى 
تقاضا  است  مسكن  جوانان  ازدواج  مشكالت 
فعاالن  ويژه  مسكن  تامين  خصوص  در  مى شود 
اجتماعى سمن هاى جوان و قهرمانان ورزشى اقدام 
موثرى انجام شود. شهرويى با اشاره به مشكالت 
جوانان  و  ورزش  وزير  از  كرد:  بيان  حاشيه نشينى 
تقاضا داريم كه در اعتبارات دستگاه ها، رديف بودجه 
مستقلى به منظور محروميت زدايى و توجه به نهادها 

و محرومان حاشيه نشين مصوب شود.
وى با تاكيد بر اينكه سمن ها نيازمند فضاى الزم 
براى رشد و نمو هستند، اظهار كرد: از وزير جوانان 

و  اجتماعى  فعاالن  به  نسبت  كه  داريم  تقاضا 
قهرمانان ورزشى توجه كنند.

 همچنين در اين مراسم، حيدر بدرى از ديگر فعاالن 
خوزستان،  جوان  سمن هاى  نماينده   و  اجتماعى 
از  بسيارى  در  جوان  خانه  تشكيل  به  اشاره  با 
استان هاى كشور خواستار راه اندازى خانه جوان در 

شهرستان هاى خوزستان و ابالغ به فرمانداران تمام 
شهرستان ها براى راه اندازى خانه جوان شد.

وى تصريح كرد: تقاضا داريم شبكه هاى تخصصى 
از  و  شود  تشكيل  حوزه ها  تمامى  در  سمن ها 
جوانان فعال سازمان هاى مردم نهاد در شوراها و 

كارگروه هاى مختلف خوزستان استفاده شود.

رئيس جهادكشاورزى شهرستان انديمشك گفت: امسال بيش از 75 
هزار تن گندم در اراضى شهرى و روستايى انديمشك توليد مى شود

رئيس جهادكشاورزى شهرستان انديمشك گفت: امسال بيش از 75 
هزار تن گندم در اراضى شهرى و روستايى انديمشك توليد مى شود.

يكى  انديمشك،  شهرستان  داشت:  اظهار  موسوى  اهللا  سيدهدايت 
از مهم ترين قطب هاى توليد گندم در  كشور است و كشاورزان اين 

شهرستان  در تأمين نياز گندم، نقشى مهم در كشور دارند. 
وى افزود: به همين جهت، امسال بيش از 33 هزار هكتار از اراضى 
شهرى و روستايى انديمشك به كشت گندم اختصاص يافته و پيش 
اين  كشاورزى  اراضى  از  گندم  تن  هزار  از 75  بيش  مى شود،  بينى 

شهرستان، برداشت شود. 
رئيس جهادكشاورزى انديمشك عنوان كرد: هم چنين، توليد بيش از 2 
هزار هكتار از اراضى كشاورزى شهرستان انديمشك به كشت محصول 
جو اختصاص يافته و پيش بينى مى شود، بيش از يك هزار تن جو نيز 

از اراضى كشاورزى شهرستان انديمشك برداشت شود. 
وى گفت: با توجه به نقش مهم و مؤثر گندم در اقتصاد كشور و 
خودكفايى ملى، گندم و جو توليد شده در اراضى شهرى و روستايى 
انديمشك پس از تأمين بازار مصرف شهرستان به شهرها و استان هاى 

مجاور صادر مى شود. 
كشاورزى  محصول  تضمينى  خريد  طرج  به  اشاره  با  موسوى 
آفتابگردان، گفت: بيش از  اين نيز  و براى نخستين بار 64 هكتار از 
اراضى شهرستان انديمشك در بخش هاى شهرى و روستايى به كشت 
آفتاب گردان اختصاص و پيش بينى مى شود بيش از 190 تن محصول 

آفتابگردان از اراضى انديمشك برداشت شود.
وى با اشاره به لزوم بهينه سازى مصرف آب در توليدات كشاورزى 
شهرستان انديمشك، بيان كرد: بهينه سازى مصرف آب در توليدات 
كشاورزى، يكى از مهم ترين اهداف كشت و توليد انواع محصوالت 

كشاورزى در شهرستان انديمشك است. 
رئيس جهادكشاورزى شهرستان انديمشك افزود: به همين جهت و با 
همكارى بخش هاى مختلف شهرى، طرح هاى مختلفى در اين زمينه 
اجرا مى شود تا ضمن تشويق كشاورزان به استفاده از روش هاى نوين 
آبيارى، توليدات اين حوزه در شهرستان افزايش و هزينه هاى مربوط به 

استفاده از آب براى كشاورزان كاهش يابد.
وى عنوان كرد: يكى از اين طرح ها، اختصاص تا 75 ميليارد ريال 
به  براى  انديمشك  شهرستان  كشاورزان  به  بالعوض  تسهيالت 
كارگيرى روش هاى نوين آبيارى در توليد محصوالت كشاورزى و 

جايگزين كردن روش هاى سنتى با اين روش ها است.
موسوى گفت: با اجراى اين طرح،كشاورزان تا ميزان 70 ميليون ريال 
براى هر هكتار به كشاورزان وام بالعوض اختصاص يافته و  با اجراى 
آن، خدمات حوزه بهينه سازى مصرف آب كشاورزى و اجراى طرح هاى 
كاهش  مصرف،  و  كار  نيروى  در  جويى  صرفه  كشاورزى،  مدرن 
هزينه هاى توليد در توليد محصوالت كشاورزى به ميزان قابل توجهى، 

گسترش مى يابد. 
رئيس جهادكشاورزى شهرستان انديمشك بيان كرد:كليه كشاورزانى 
كه سند زراعى و مجوز آب دارند، جهت دريافت وام به مراكز خدمات و 
جهاد كشاورزى انديمشك مراجعه كنند تا عالوه بر بهينه سازى مصرف 

آب در شهرستان، زمينه براى گسترش توليد محصوالت اين حوزه در 
شهرستان فراهم شود. 

وى افزود: هم چنين، طرح ضد عفونى كردن كمباين هاى مهاجر در 
انديمشك هم زمان با فصل بهار و برداشت محصوالت كشاورزى 
در استان خوزستان اجرا شد تا بيش از يك هزار كمباين مهاجر به 
استان خوزستان و بيش از برداشت محصوالت كشاورزى ضد عفونى 
و برداشت گندم و جو و كلزا توليد شده در اين استان با اطمينان بهترى 

انجام شود. 
موسوى ادامه داد: اين پست قرنطينه به منظور جلوگيرى از انتقال 
بيمارى سياهك هندى و ساير بيمارى هاى بذر محصوالت كشاورزى 
كننده،  عفونى  ضد  مواد  از  استفاده  با  و   پا  بر  خوزستان  استان  به 
قسمت هاى داخلى مخزن دانه، باالبرنده، قسمت برش و غربال دستگاه 

كمباين به صورت كامل پاك سازى مى شود. 
جهاد  هماهنگى  با  نيز  كمباين ها  اين  نياز  مورد  سوخت  افزود:  وى 
كشاورزى و همكارى شركت پخش فراورده هاى نفتى تأمين شده 
ورود  حجم  بيشترين  كرمانشاه،  لرستان،  كردستان،  استان هاى،  و 
استان  كشاورزى  محصوالت  برداشت  براى  مهاجر  كمباين هاى 

خوزستان را به خود اختصاص داده اند. 
اين  كرد:  عنوان  انديمشك  شهرستان  جهادكشاورزى  اداره  رئيس 
كمباين ها تا پايان عمليات برداشت گندم، جو، كلزا در استان خوزستان 
باقى مى مانند و  با اجراى اين طرح بيش از 80 دستگاه كمباين نيز به 
برداشت محصوالت كشاورزى شهرستان انديمشك، اختصاص و ضد 

عفونى مى شوند. 

براى الحاق بيماران EB به جمع بيمارى هاى خاص تالش مى كنيم
رييس بنياد بيماران خاص كشور گفت: وضعيت بيماران اى بى خوشبختانه نسبت به گذشته بهتر شده است 

و تالش مى كنيم كه اين بيماران را نيز به بيماران خاص الحاق كنيم.

مطالبات سمن هاى جوان خوزستان از وزير ورزش

توليد گندم در انديمشك به بيش از 75 هزار تن رسيد



توهين تلويزيون عربستان به ايران!
رسانه هاى  مى گذرد،  ايرانى  مرزبانان  و شهادت  حادثه ميرجاوه  از  كه  هفته  دو  از  پس 
نظام  داخلى،  اختالفات  ايجاد  منظور  به  و  ضدايرانى  سياست هاى  دنبال  به  سعودى 
جمهورى اسالمى ايران را ”اشغال گر“ و استان بلوچستان را منطقه ”اشغالى“ ناميدند. 
شبكه رسمى األخباريه عربستان با ناديده گرفتن كشتار جيش العدل در منطقه ميرجاوه، 
انجام اين عمليات را ”قهرمانانه“ توصيف كرد و بيانى مبتنى بر دخالت در امور داخلى 
ايران افزود: در روز چهارشنبه در منطقه ميرجاوه در مرز بلوچستان ”اشغالى“ و به منظور 
دفاع از ملت بلوچ كه از ظلم و ستم نظام ايران رنج مى برند اين عمليات انجام شد. ايسنا 

اين خبر را منتشر كرد.

ادعاى ديواركشى بين زنان و مردان توهين به مردم است
معصومه آباد، عضو شوراى شهر تهران گفت: طرح اين جمله كه عده اى اگر راى بياورند، اقدام 
به ديوار كشى بين زنان و مردان مى كنند، اين ادبيات جمالتى زشت و توهين به مردم است. 
مردمى كه سال ها براى اين كشور تاريخ و آزادى آن جنگيدند و خون داده اند مگر به اين 
سادگى حاضر مى شود بين زن و مرد آن ديوار كشيد. مطمئن باشيد هرجريانى كه بخواهد 
اختالف و شكافى در بين ما بيندازد و وحدت مردم را بهم بزند، قطعا بدانيد از ما نيست؛ بلكه 
مى خواهد بين جريان انقالب و ايدئولوژى اسالمى اختالف بيندازد و يك فضاى ديگرى ايجاد 

كند. فارس اين خبر را منتشر كرد.

هاشمى طباء: به نفع روحانى كناره گيرى نمى كنم
نامزد اصالح طلب انتخابات رياست جمهورى گفت: بنده به طور مستقل وارد عرصه انتخابات 
شده ام و به نفع كسى از اين عرصه كناره گيرى نخواهم كرد. من روش و برنامه خودم را دارم و 

حضورم در اين عرصه به كسى ارتباطى ندارد. دانشجو اين خبر را منتشر كرد.

توضيح آيت اهللا غروى درباره 
بحث حمايت جامعه مدرسين از رئيسى

در روزهاى اخير آيات عظام آملى، امينى، الهيجى و مسعودى خمينى حمايتشان از رئيسى 
را تكذيب كردند. آيت اهللا سيدمحمد غروى، با اشاره به انتشار اخبارى مبنى بر حمايت جامعه 
مدرسين از كانديداتورى سيدابراهيم رئيسى در انتخابات رياست جمهورى و پس از آن مصاحبه 
برخى از اعضاى ارشد اين تشكل ريشه دار حوزوى در تكذيب حمايت از حجت االسالم ابراهيم 
رييسى و حمايت از حجت االسالم روحانى، اظهار داشت: در برخى از شبكه هاى تلگرامى 
مطرح شد كه جامعه مدرسين از حجت االسالم رييسى حمايت خواهد كرد و به دنبال آن اسم 
و لقب تمامى اعضاى جامعه مدرسين را آورده بودند در حالى كه اين حمايت، به عنوان مصوبه 

كليت جامعه مدرسين نيست. ايران اين خبر را منتشر كرد.

آيا همسر روحانى كتاب هايى كه
 همسر رئيسى نوشته را خوانده؟

حجت االسالم عليرضا پناهيان بعد از ظهر امروز در جمع مردم مباركه اظهار داشت با بيان 
اينكه آيا اينكه رئيس جمهور به رقباى خود بگويد اينها مى خواهند در پياده رو ديوار بكشند بى 
تقوايى نيست، تصريح كرد: آقاى روحانى، چه كسى مى خواست ديوار بكشد؟ اينكه مى گويد 
اگر اين ها رئيس جمهور شوند، در را روى زن ها و دخترها قفل مى كنند به چه معنى است؟ 
همسر حجت االسالم رئيسى كه استاد دانشگاه هستند، آيا همسر شما اين تعداد كتاب كه 

ايشان نوشته را تا كنون خوانده است؟

ادعاى افشاگرى درباره ليست شوراى اصالح طلبان
از  طلبان  اصالح  گذارى  سياست  عالى  شوراى  ارزيابى  و  بررسى  كميته  عضو  امام،  جواد 
ليست اصالح طلبان براى انتخابات شوراى شهر تهران انتقاد كرد. او در بخشى از بيانيه خود 
مى نويسد: او دربنابراين وظيفه خود دانستم به عنوان اعتراض به بى اخالقى  و فرصت طلبى  
سخيف برخى افراد مشخص در هيئت رئيسه كه نتيجه اى جز از بين بردن آبروى اصالحات و 
اعتبار سيد اصالحات ندارد، موارد فوق را به اطالع دوستان در اين گروه برسانم و در صورتى 
كه نسبت به اصالح ليست اعالن شده اقدامى صورت نگيرد موارد را به صورت مشروح و 

مستند به اطالع عموم خواهم رساند.

ليالز: از سيد اوالد پيغمبر انتظار نميرفت!
سعيد ليالز گفت: كتابچه اى توسط ستاد آقاى رئيسى در مورد وضعيت اقتصادى كشور و 
عملكرد 4 ساله دولت روحانى منتشر شده است كه سراسر دروغ و سياه نمايى است! سعيد 
ليالز در جديدترين اظهارنظرش تصريح كرد: از سيد اوالد پيغمبر اين انتظار نميرفت! ايشان كه 
خود را منتسب به امام رضا ميداند واقعا برايشان متاسفم! واى به حال ما كه براى راى چه بى 

اخالقى هايى كه نميكنيم! جماران اين خبر را منتشر كرد.

اعالم دارايى نامزدها با منافع 4 درصدى ها در تضاد بود
كانديداى دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گفت: در مناظره دوم پيشنهاد داديم 
كه افراد دارايى هاى خود را اعالم كنند؛ اين مساله با منافع آن 4 درصدى ها در تضاد است.

محمدباقر قاليباف كانديداى دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى دقايقى پيش با حضور 
در معاونت سيماى رسانه ملى جهت شركت در مناظره سوم در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
هر 3 مناظره اهميت دارد؛ در مناظره دوم پيشنهاد داديم كه افراد، دارايى هاى خود را اعالم 
كنند كه البته در طول هفته هزينه آن را هم داديم.وى افزود: بسيارى از افراد كابينه به اين 
مساله پرداختند در حاليكه من نگفتم وزرا دارايى شان را اعالم كنند بلكه منظور من نامزدها 
بودند. قاليباف تصريح كرد: حتما اين مساله با منافع آن 4 درصدى ها در تضاد است چراكه 
اين ها مى خواهند بدون هيچ تحركى، بيشترين منفعت را ببرند.وى با بيان اينكه مهم ترين 
چالش ما، بحران اقتصادى است گفت: اميدوارم به بحران اقتصادى بپردازيم و كسى به جاده 

خاكى و حاشيه نرود.

نقش بيگانگان در طراحى برخى تخريب هاى انتخاباتى
تقى پور سخنگوى شوراى شهر تهران با انتقاد از برخى تخريب ها در كشور و كشاندن آن به 
مسائل شهرى گفت: متاسفانه طراحى تخريب ها و برخى هجمه ها ريشه در خارج از كشور 
دارد؛ آنها به گونه اى طراحى كرده اند كه حتى درگيرى هاى سياسى به بحث هاى اجتماعى و 

شهرى نيز كشيده شود.

امروز در بازار "ركود و تورم" حاكم است
دبيركل جبهه پايدارى با بيان اينكه كسى كه آمريكا را كد خدا مى داند قابل اعتماد نيست گفت: 
مالك انقالبى بودن "واليت مدارى" و "در خط واليت بودن" است.حجت االسالم والمسلمين 
مرتضى آقاتهرانى در جمع حاميان حجت االسالم رئيسى در اين شهرستان، با اشاره به ضرورت 
اطاعت محض از واليت فقيه اظهار داشت: هر شخصيتى كه به عنوان رئيس جمهور، نماينده 
مجلس و وزير انتخاب شود حال هركسى كه مى خواهد باشد، معيار انتخاب ما بايد اين باشد 
كه نسبت به مطالبات مقام معظم رهبرى چه اقداماتى انجام داده و چه مى كند.وى افزود: اينكه 
مى گويم فالن شخصيت انقالبى است و آن شخص انقالبى نيست، اين مالكى براى انقالبى 
نيست، زيرا انقالبى را بايد با مالك گفت و معيار و سنجش انقالبى بودن در راه واليت فقيه 
بودن است.دبيركل جبهه پايدارى انقالب اسالمى تصريح كرد: كسى كه مى گويد آمريكا 
كدخدا است حال آن كه رهبر معظم انقالب مى فرمايند آمريكا قابل اعتماد نيست، آيا شخص 
قابل اعتمادى است؟ بنابراين بايد عملكرد مسئوالن را با معيار واليتمدارى و در مسير واليت 

فقيه بودن بسنجيم.

دليل لغو سخنرانى فائزه هاشمى
معاون سياسى و امنيتى استاندار كهگيلويه و بويراحمد, دليل لغو سخنرانى دختر رييس 
فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام در شهر دوگنبدان مركز گچساران اين استان را 
هاشمى  فائزه  سخنرانى  گفت:  ياسوج  در  محمدى"  فتاح  كرد."  عنوان  قضايى  حكم 
رفسنجانى به دليل حكم قضايى و محكوميت شش ماهه ايشان از سوى دستگاه قضايى 
افزود:  نشد.او  برگزار  بويراحمد  و  كهگيلويه  استان  گچساران  مركز  دوگنبدان  شهر  در 
براساس حكم قضايى صادره, خانم هاشمى نمى تواند تا شش ماه در هيچ مكان عمومى 
دكتر   " انتخاباتى  ستاد  به  قضايى  دستگاه  ازسوى  حكم  اين  و  باشد  داشته  سخنرانى 
روحانى" در گچساران اعالم شد.معاون سياسى و امنيتى استاندار كهگيلويه و بويراحمد 
تاكيدكرد تاكنون هيچ موردى لغو سخنرانى در اين استان وجود نداشته است.محمدى 
گفت: منعى براى سخنرانى سخنرانان محلى و ملى در كهگيلويه و بويراحمد وجود ندارد 

و البته سخنرانان نبايد منع قانونى داشته باشند.

روحانى: زمين ندادم كه مدرك بگيرم
حسن روحانى در پاسخ به شايعات مطرح شده پيرامون مدرك تحصيلى دكترى وى، تاكيد 
كرد: من زمين ندادم كه مدرك بگيرم.اين كانديداى انتخابات رياست جمهورى پنجشنبه 
شب هنگام ترك صدا و سيما پس از حضور در استوديو گفت وگوى ويژه خبرى در پاسخ 
به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به پيرامون شايعات مطرح شده درباره مدرك 
دكترى وى سوال كرد گفت: من مدرك دكترى خودم را از يك دانشگاه معتبر بين المللى 

گرفتم و زمين ندادم كه مدرك بگيرم.

تذكر علم الهدى به نامزدهاى انتخاباتى
امام جمعه مشهد گفت: نامزدهاى دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى شعار هاى 
ضد ارزشى و وعده هاى انجام نشدنى ندهند.آيت اهللا سيداحمد علم الهدى افزود: نمازگزاران 
ما منتظر امام زمان(عج) و انقالب ما زمينه ساز و كشور ما سكوى حركتى امام زمان (عج)
است و تمام برنامه ها و حركتها بايد بر محور امام زمان (عج)حركت كند.نماينده ولى 
فقيه در خراسان رضوى گفت: دشمن در سه زمان كوتاه مدت ميان مدت و بلندمدت 
بدنبال خدشه دار كردن انقالب مقاومتى ايران است كه پايه گذار انقالب حضرت مهدى 
است و همه بايد مقابل اين توطئه ايستادگى كنيم.وى افزود: ما انقالب كرديم كه اسالم 
حاكميت پيدا كند برجهان وجهانيان و راه را براى ظهور آماده كنيم و مقابل عناصرى كه 
مانع انقالب هستند مبارزه مى كنيم.عضو خبرگان رهبرى با تقدير از راهپيمايان عاشق و 
منتظران ظهورگفت: اين راهپيمايى يك واقعيت بود كه مردم تا بارگاه رضوى به عشق 
امام راه افتادند و اين يعنى به دنبال امام زمان (عج)رفتن.علم الهدى افزود: خدا امام زمان 
را به عنوان يك ذخيره الهى نگه داشت تا انسانها بخواهند با تمام موانع ظهورش مبارزه 

كنند تا فرج امام عصربزودى انجام شود.  

تيم بعدى على دايى لو رفت؟
على دايى كه با تيم فوتبال نفت تهران اين فصل توانست قهرمان جام حذفى شود، گويا 
قرار است فصل بعد هدايت تيم ديگرى را به عهده بگيرد.«خبر ورزشى» در اين باره 
نوشت: على دايى در سايپا جانشين حسين فركى مى شود.على دايى قبل از فينال جام 
حذفى صحبت هاى نهايى خود را با رضا درويش انجام داده بود و به زودى قرار است به 
عنوان سرمربى سايپا معرفى شود.نكته قابل توجه اينكه مديرعامل سايپا كه از دوستان 
صميمى على پروين است براى انتخاب سرمربى جديد تيمش با پروين مشورت كرده 
است. مورد ديگر اينكه در هيأت مديره باشگاه سايپا پنج اعضا به على دايى رأى دادند 
در حالى كه امير قلعه نويى و عليرضا مرزبان هم گزينه هاى ديگر جانشينى فركى بودند.
باشگاه نفت تهران نيز با توجه به مصاحبه هاى دايى عليه مالك اين باشگاه عالقه اى به 
تمديد قرارداد وى ندارند. از طرفى خود او نيز تمايلى براى ماندن در نفت ندارد و حتى شب 

گذشته بعد از قهرمانى تيمش با شاگردان خود خداحافظى كرد.

روايت صادق خرازى از مجروحيت قاسم سليمانى
صادق خرازى در برنامه دستخط گفت، قاسم مجروح شد و كسى نمى دانست كجاست. 
ستاد تخليه مجروحين گفتند در شيراز و برخى گفتند در اصفهان است. باالخره شهيد 
موحدى كرمانى برادرزاده آيت اهللا موحدى كرمانى، قاسم را در مشهد پيدا كردند. طبقه دوم 
بيمارستان امام رضا (ع) بود. از سينه تا پايين شكم او باز بود و وضعيت بدى داشت. عفونت 
هم كرده بود و به او هم نمى رسيدند. آن دكتر كارى كرده بود تا ملت ايران از وجود چنين 
مردى محروم شود.قاسم درد مى كشيد و صدايش هم درنمى آمد. تا اينكه شبى پرستارى 
از ناله هاى قاسم متوجه لهجه او مى شود. آن پرستار كرمانى بود و او را به بخش ديگر 
مى برد و از او نگهدارى مى كند. در مقطع كوتاهى متوجه مى شوند آن دكتر و دو برادر او 

منافق بودند و به هر رزمنده اى به بيمارستان مى آمد، يه باليى سرشان مى آوردند.

راست ها اگر عاقل باشند بايد ناز روحانى را بخرند
انتخابات  گفت:اين  كشور  انتخاباتى  كنونى  وضعيت  خصوص  در  حجاريان  سعيد 
آينه اى از كشمكش اين سه جريان براى به دست گرفتن قدرت در ايران است و 

نتيجة انتخابات هرچه باشد اين كشمكش در آينده نيز ادامه خواهد داشت. آيندة 
قدرت در ايران بستگى به وزن هركدام از اين جريان ها دارد. آيا در آينده با حذف 
(دولت  استيت  ديپ  و  مى گيرد  قرار  باال  در  ربانى ساالر  قدرت  يك  روحانى  حسن 
پنهان)، جريان اول خواهد بود؟ يا با رأى به قاليباف، گروه دوم دست باال را پيدا 
به  رأى  با  اينكه  يا  گرفت؟  خواهد  قرار  آن ها  حاشية  در  ربانى ساالرى  و  مى كنند 
روحانى، بوروكرات ها دست باال را خواهند گرفت و ديپ استيت در دست گروه اول يا 
دوم، يا تركيبى از آن  دو خواهد بود؟ در وضعيت امروز، قدرت اجرايى با بوروكرات ها 
اما  هستيم؛  ديگر  گروه  دو  از  تركيبى  حضور  شاهد  استيت  ديپ  در  اگرچه  است 
وضعيتى كه امروز وجود دارد مى تواند در اين انتخابات و در آينده، به نفع هر كدام از 
اين سه جريان تغيير كند. در چهار سال گذشته سرمايه دارى صنعتى در ايران قدرت 
گرفته و اگر چهار سال ديگر روحانى سر كار بماند سرمايه دارى صنعتى بيشتر قدرت 
مى گيرد. هرچه پاى سرماية بيشترى وسط بيايد و هر چه وضعيت كشور نرمال تر 
باشد، از چنداليگى قدرت در ايران كاسته خواهد شد. البته رسيدن به اين وضعيت 
راحت نيست و روحانى بايد بخشى از هر دو جريان را به سوى خود جذب كند. 
ويژگى مثبت روحانى اين است كه از يكسو سال ها دبير شوراى عالى امنيت ملى 
و در كنار نظامى ها بوده و از سوى ديگر لباس روحانيت دارد و دغدغه هاى آن ها 
را مى شناسد. او تنها كانديدايى است كه با هر دو جريان مى تواند كنار بيايد و از 
همين رو بهترين اتفاق براى آيندة قدرت در ايران است. يك بار گفته بودم كه اگر 
راست ها عقالنى عمل كنند، بايد ناز روحانى را بكشند تا رئيس دولت در ايران باشد.

حمله به خودروى ابتكار تكذيب شد
حامى  هواداران  حمله  خبر  تهران  استان  غرب  انتظامى  نيروى  اجتماعى  معاون 
كانديداى رقيب به خودروى معصومه ابتكار را تكذيب كرد.سرهنگ مهدى سرپناه 
معاون اجتماعى پليس غرب استان تهران، ضمن تكذيب خبر حمله به خودروى 
خانم ابتكار اظهار داشت: خبر مبنى بر حمله جمعى از هواداران به خودروى رئيس 
اين  در  تاكنون  گزارشى  هيچ  و  نداشته  صحت  شهريار  در  زيست  محيط  سازمان 
فرمانده  يامينى  اهللا  امين  راستا  است.درهمين  نشده  داده  انتظامى  نيروى  به  راستا 
سپاه شهرستان شهريار نيز با تكذيب اين خبر اعالم كرد: چنين شايعاتى فقط براى 
تخريب اذهان عمومى و فضاى امن انتخابات است.بنابر اين گزارش روز گذشته 
معصومه ابتكار معاون و رئيس محيط زيست كشور، در سفرى بى صدا و به دور از 
چشم رسانه ها وارد شهرستان شهريار شده و در بين اعضاى ستاد جوانان حاميان 
جوانان  و  ورزش  وزارت  به  وابسته  سخن پرداخت.خبرگزارى برنا  ايراد  به  روحانى 
مدعى شده بود كه جمعى از هواداران كانديداهاى رقيب به خودروى معصومه ابتكار 

حمله كرده اند.

تحرك جديد احمدى نژادى ها
على اكبر جوانفكر مشاور رسانه ا ى دولت هاى نهم و دهم امروز چهارشنبه فهرست 
ديگرى از اتهامات متعدد نسبت داده شده از سوى برخى نامزدهاى انتخابات دوازدهمين 
دوره رياست جمهورى را به كميته بررسى تبليغات انتخابات تسليم كرد.اولين فهرست از 
اتهامات مطرح شده در جريان تبليغات انتخاباتى برخى نامزدها از صدا و سيماى جمهورى 
اسالمى ايران روز پنجشنبه گذشته به احسان قاضى زاده سخنگوى كميته بررسى تبليغات 
انتخابات رياست جمهورى تسليم شده بود.جوانفكر امروز پس از ارائه مستندات خود به 
كميته مزبور ، در اين زمينه به خبرنگاران گفت كه اتهامات منسوبه از سوى برخى 
نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى ، مصاديق مجرمانه محسوب مى شود و ما خواستار 
وقت قانونى و در شكل مشابه براى پاسخگويى هستيم.وى تاكيد كرد كه پاسخگويى 
به اتهامات بى پايه و اساس عليه دولت قبل و تالش در جهت پيشگيرى از ترويج بى 
اخالقى و از بين رفتن ارزش هاى انسانى در جامعه يك مطالبه عمومى است .افترا ، اشاعه 
اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى ، دادن اطالعات غلط به افكار عمومى ، توهين و 
فريب كارى از جمله موارد مجرمانه اى است كه به گفته جوانفكر روشنگرى و ابهام زدايى 

از افكار عمومى را ضرورى ساخته است.

آخرين مناظره انتخابات رياست جمهورى برگزار شد. اين مناظره صحنه تنش باالى 
نامزدهاى مخالف دولت با حسن روحانى و اسحاق جهانگيرى بود. تحليلگران و 

ناظران مى گويند برنده اين مناظره حسن روحانى بوده است.
تكليف انتخابات روشن شد

يك تحليلگر مسائل سياسى گفت: مناظره سوم تا حدود زيادى يكطرفه و برنده آن 
كامال مشخص بود. طرف مقابل دولت نشان داد كه با دست خالى بازى مى كند و 
گمان كرد با مطرح كردن برخى مسائل مانند فالن خانه در فالن سال مى تواند براى 
خود راى و اعتماد دست و پا كند. اما اينها مشكل و موضوع اصلى مردم نيست. 
ضمن اينكه اگر دولتى ها از جمله آقايان جهانگيرى و روحانى تخلفى انجام داده اند 

بايد سيستم قضائى به آن رسيدگى كند.
 عباس عبدى روزنامه نگار و فعال سياسى اصالح طلب با حضور در استوديوى 
فرارو در هنگام پخش مناظره گفت: مناظره سوم كانديداهاى انتخابات رياست 
جمهورى به خوبى فقدان تحزب در سياست ايران را نمايان كرد. به همين دليل 
شاهد آن بوديم كه برخى كانديداها هر آنچه كه به ذهنشان خطور مى كرد را بدون 
در نظر گرفتن صحت و سقم آن، مطرح مى كردند و هيچ كس هم بابت چنين اظهار 

نظرهايى آنها را بازخواست نمى كرد.
وى ادامه داد: بى راه نيست اگر بگوييم در يك كشور توسعه يافته كه سياست آن 

حزبى است، اگر يكى از كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى وعده هايى مانند 
محمدباقر قاليباف به مردم بدهد و بگويد توليد را 2,5 برابر افزايش مى دهد، حزب 
حامى سريعا واكنش نشان مى دهند و حتى ممكن است آن نامزد انتخاباتى را كنار 
بگذارند. زيرا به خوبى مى دانند كه اگر چنين تصميمى نگيرند، آبروى حزب در 

خطر مى افتد.
او تصريح كرد: البته واضح است كه چرا شهردار تهران وعده افزايش دو و نيم 
برابرى ميزان توليد را مطرح كرده است. ايشان توليد را به قيمت جارى حساب 
كرده است. زيرا بالفاصله بعد از مطرح كردن اين صحبت، عنوان كرد طى 12 
سال درآمد تهران را 10برابر كرده  است. به عبارت ساده تر اين نامزد انتخابات 
رياست جمهورى گمان كرده كه توليد هم به قيمت جارى است. اين نشان مى 
دهد كه وى تفاوت ميان توليد ثابت با جارى را نمى داند و اگر يك كانديداى 
انتخابات رياست جمهورى از اين مسئله بى خبر باشد يعنى از حداقل اطالعات 

و سواد اقتصادى نيز برخوردار نيست.
 عبدى با طرح اين سوال كه چرا وقتى حسن روحانى از وى در خصوص چگونگى 
دست يابى به اين هدف پرسش خود را مطرح كرد، او آن را بى پاسخ گذاشت و 
مجرى هم به اين مسئله اشاره نكرد؟ گفت: واضح ترين پاسخ به اين سواالت اين 
است كه متاسفانه در ايران رسانه اى وجود ندارد كه همانجا به قاليباف تذكر بدهد كه 
ابتدا پاسخ سوال را بدهد، بعد به موضوع ديگر بپردازد. صدا و سيما نمى تواند اين 
كار را انجام دهد، زيرا رسانه ملى نشان داده است كه كامال سوگيرى دارد و در مواقع 

ضرورى نمى تواند اعتماد عمومى را جلب كند. 
اين روزنامه نگار تاكيد كرد: متاسفانه بى مسئوليتى كه در جامعه ايران وجود دارد 
باعث شده كه هزينه صحبت هاى نادرست و گزاف كاهش پيدا كند و هر فردى 

در هر جايگاهى اظهارات بى اساس و خالف واقع را مطرح كند و احزاب هم به 
دليل اينكه نتوانسته اند جايگاه خود را به دست بياورند، نمى توانند كانديداها را 

بازخواست كنند.
وى افزود: با اينحال با پايان مناظره سوم كار آقاى قاليباف هم تمام شد و نبايد ادامه 
دهد. دليل اين مسئله و افول آراى وى هم همان برخوردهايى بود كه گمان كرد از 
طريق آنها مى تواند سبدراى خود را گسترده تر كند. اما واقعيت اين است كه اين 

قبيل رفتارها در جامعه مورد قبول و تائيد نيست.
او اظهار كرد: البته در پايان مناظره سوم تنها بازنده قاليباف نبود و بايد نام رئيسى را 

در ميان شكست خورده ها قرار دهيم. 
شكى نيست كه اين مناظره كار هر دو اين افراد را تا اين جاى كار تمام كرده است. 
زيرا شايد تالش كردند حمالتى مانند آنكه قاليباف مسئله خريد خانه توسط روحانى 
و جهانگيرى با مبلغ كم را مطرح كرد، انجام دهند؛ اما اين ماجرا براى دو يا سه دهه 
قبل بوده در حالى كه آنچه مردم به آن توجه مى كنند اين است كه شهردار تهران در 
اوج تحريم ها و مشكالت دارويى و معيشتى در برج ميالد بستنى 400هزارتومانى 
براى مهمانانش سرو مى كرده است. يعنى يك مسئله شخصى در برابر يك موضوع 

عمومى قرار دارد و مردم قضاوت مى كنند.
عبدى در خصوص برنده مناظره سوم گفت: اين برنامه تا حدود زيادى يكطرفه و 
برنده آن كامال مشخص بود و به نظر من تكليف انتخابات روشن كرد. طرف مقابل 
دولت نشان داد كه با دست خالى بازى مى كند و گمان كرد با مطرح كردن برخى 
مسائل مانند فالن خانه در فالن سال مى تواند براى خود راى و اعتماد دست و 
پا كند. اما اينها مشكل و موضوع اصلى مردم نيست. ضمن اينكه اگر دولتى ها از 
جمله آقايان جهانگيرى و روحانى تخلفى انجام داده اند بايد سيستم قضائى به آن 

رسيدگى كند. 

برنده و بازنده با مناظره آخر كامال مشخص شد
يك كارشناس مسائل اقتصادى گفت: على رقم انتقادهايى كه به دولت دارم باز هم به 
ايشان راى خواهم داد زيرا ما مى توانيم كماكان با حضور آقاى روحانى سياست هاى دولت 
را نقد كنيم در حالى كه با حضور رقباى اصلى ايشان در نهاد رياست جمهورى امكان نقد 
در كشور منتفى مى شود.  حسين راغفر تحليلگر مسائل اقتصادى با حضور در استوديوى 
فرارو در خصوص مناظره سوم كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى گفت: به نظر من 
در مناظره سوم كامال مشخص كه كدام كانديدا برنده بود و كدام بازنده. بنابراين مردم مى 
توانند به راحتى قضاوت كنند. اما آنچه كه به من مربوط مى شود، منتقد سياست هاى دولت 
هستم. البته نه صرفا دولت يازدهم بلكه به سياست هاى دولت هاى قبل هم انتقاد دارم و 
براى اين انتقادها هم دولتى ها را به آمار و ارقام سازمان هاى خودشان ارجاع مى دهيم. وى 
افزود: واقعيت اين است كه سياست هاى دولت ها تا امروز نتوانسته تاثير چشمگيرى داشته 
باشد و  قطعا در ادامه هم نتيجه خاصى از آنها به دست نمى آيد. منتهى به نظر من مردم 
بايد در انتخابات حضور داشته باشند و به آقاى روحانى هم راى بدهند. من خودم هم على 

رقم انتقادهايى كه به دولت دارم باز هم به ايشان راى خواهم داد. 
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: زيرا ما مى توانيم كماكان با حضور آقاى روحانى 
سياست هاى دولت را نقد كنيم در حالى كه با حضور رقباى اصلى ايشان در نهاد رياست 
جمهورى امكان نقد در كشور منتفى مى شود. يكى از مزاياى حضور رقابت در اقتصاد 
ايران و رقابت هاى سياسى همين است كه فضا را باز مى كند. هرچند ممكن است در 
مناظره ها تخريب هم صورت گرفته باشد كه البته گرفته و بسيارى از آنها غيراخالقى بود 

و حتى برخى از آنها بايد پيگيرى حقوقى و قضائى درباره شان انجام شود.
او تاكيد كرد: اما همانقدر كه يك گروهى از بيرون و از منظر سياسى دولت وقت را 
نقد مى كنند، يك دستاورد بزرگ براى كشور است. اين همان امتيازى است كه ما در 
دولت هاى نهم و دهم نداشتيم و منشا بسيارى از فسادهاى بزرگ در اين دو دولت همين 

بسته شدن فضاى نقد بود. اين كارشناس اقتصادى ادامه داد: نكته بعدى كه بايد به آن اشاره 
كنم اين است كه شايد برخى گمان كنند كه ايجاد نگرانى از رقيب براى افزايش جضور 
در انتخابات است اما موضوع اين است كه خطر رقيب كامال واقعى است و حضورشان 
باعث بسته شدن فضاى سياسى و اقتصادى مى شود و زمينه را براى تهديدهاى امنيتى 
بين المللى فراهم مى كند و ما هم تجربه اين مسائل را داريم و مى دانيم چه هزينه هايى 

 روحانى 92 ظهور كرددر برخواهد داشت.
ناصرى، تحليلگر سياسى، اظهار داشت: همانطور كه انتظار مى رفت، مناظره سوم 

پرشورتر از مناظره هاى گذشته برگزار شد.  
وى افزود: انتظارم اين بود كه روحانى در اين مناظره با رويكرد ايجابى كاركرد سابق 
خودش را حفظ مى كرد. او بايد با امار و ارقام بيشترى به انتقادات خالف واقع رقبا پاسخ 
مى داد و برنامه هاى خود براى آينده را ارائه مى كرد. البته اقاى روحانى نسبت به دو 
مناظره گذشته قوى تر ظاهر شد. روحانى بهتر بود عملكرد دولت گذشته را بيشتر بيان 
مى كرد. رقباى او از جمله اقاى قاليباف سعى كردند با ايجاد فضاى روانى، دست به انتقام 
گيرى بزنند. اقاى روحانى بايد اين فضا را به اقاى جهانگيرى واگذار مى كرد و خود به 
ميدان ورود نمى كرد. ناصرى خاطرنشان كرد: در بخش آخر مناظره، روحانِى 92 ظهور 
كرد. البته به نظر من، ايشان مشابه چهارسال قبل نبايد ظاهر شود، يعنى بايد تقسيم كار كند 
و فضا را مديريت شده تر جلو ببرد. در مقابل،  ويژگى قاليباف عصبانى كردن و با خالف 

گويى هاى بزرگ بود كه ظاهرا جز اين ماموريت ديگرى ندارد.
وى با اشاره به سخنان تند ميرسليم اظهار كرد: من در اين مناظره بر حزب موتلفه تاسف 
خوردم. تا قبل از اين، باورم اين بود كه موتلفه نامزد حزبى دارد و كار برنامه ريزى و 
دموكراتيكى كرده است. اما اين نامزد نشان داد كه اين دوستان خيلى دور از واقعيت 
هاى كشور زندگى مى كنند. اى كاش حزب موتلفه فرد ديگرى را معرفى مى كرد يا 
كسى را اصال معرفى نمى كرد. ناصرى در تشريح عملكرد قاليباف گفت:  آقاى قاليباف 
باتوجه به عملكردش در شهردارى تهران، ادم بسيار قانون گريزى است و حتى بسيارى از 
اصولگرايان در 92 به اين جمع بندى رسيده بودند كه او شهردار نماند، اما اتفاق نيافتاد و 
دوستان اصالح طلبان برنامه ريزى مطلوبى نكرده بودند. به نظر من، حادثه پالسكو بعنوان 
يك فاجعه ملى مانند پرونده 3 هزار ميليارد در ذهن جامعه نقش بست. تحليل بنده اين 
است كه آقاى قاليباف با علم به اين موضوع و عملكرد خود مى داند كه شكست خورده 
و تنها تصميم گرفته انتقام گذشته را حتى المقدر از روحانى بگيرد. از نگاه من، سرنوشت 
اقاى قاليباف سرنوشت اقاى محسن رضايى خواهد بود. او به نظر مى ايد با عرصه سياسى 
اجرايى خداحافظى كند و به همان پست خلبانى مراجعه كند، حتى بعيد ميدانم حريان 

اصولگرا راضى باشند مديريت اقاى قاليباف در شهردارى تهران ادامه پيدا كند.
اين تحليلگر سياسى نتيجه مناظره را به نفع روحانى دانست و ادامه داد: به نظرم، روحانى 
سال ها تجربه ى فعاليت اجرايى دارد و بر امار و ارقام مسلط است. همينطور معاون 
اول اقاى روحانى يعنى اقاى جهانگيرى هم سابقه زيادى در حوزه اجرايى دارند. اين 
دو در مناظره به صورت كلى موفق تر بودند و دستشان پر بود. بايد البته اضافه كنم كه 
اقاى هاشمى طبا نشان داد عالقانه سخن مى گويد و خيلى مسلط تر، مخاطب پذيرتر و 

باورپذيرتر از برخى ديگر از كانديداها ظاهر شد.
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ست سيا
پيش بينى برخى از كارشناسان از نتيجه انتخابات؛

پيروزى تدبير و اميد
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كارون
شـت ا د د خبـريا

عمرانى  حوزه  در  تحول  و  دنيا  روز  به  روز  پيشرفت  با 
سطح  در  سازها  و  ساخت  بخش  ارتقاى  شاهد  همواره 
شهرها هستيم در اين ميان وجود بافت هاى فرسوده عالوه 
بر تخريب چهره شهر خطرى براى كاسبان و مردم منطقه 

به شمار مى آيند.
بافت هاى فرسوده كه نه تنها از عمر آنها گذشته و حيات 
عمرانى خود را از دست داده اند تهديدى براى همه هستند تا 
با يك بى توجهى ساده يا سهل انگارى به جان مال و زندگى 
مردم بيفتند و خسارت هاى مادى و معنوى جبران ناپذيرى 
را متحمل شوند. شناسايى اين بافت ها و انجام اقدامات الزم 
همچون تخريب و ساخت پاساژهاى بروز و پيشرفته تر 
الزم و واجب است و مسئوالن مربوطه با وجود زخم هاى 
بسيار كه مغازه داران اين گونه بافت ها به جان خريده اند اما 

متاسفانه كار پيشگيرانه اى انجام نداده اند.
امثال پاساژ رضوان در اهواز زياد داريم

پاساژ رضوان يكى از ده ها ساختمان تجارى و پرتردد در 
بافت فرسوده است كه با وجود آنكه نزديك به 8 سال 
پيش دچار حريق شده اما صرفا با پشت گوش انداختن و 

رسيدگى اجمالى دوباره به داد و ستد خود پرداخته است.
اين پاساژ كه در منطقه پرتردد سطح شهر اهواز و در حد 
فاصل خيابان شهيد كيوان تا ميدان شهدا واقع شده و در آن 
بنا به گزارش مسئوالن و مغازه داران پاساژ 40 تا 60 مغازه 
وجود دارد، نزديك به 150 سرپرست خانواده مشغول به 

كار بودند كه با آتش خانه نشينى و بيكارى به مصيبتى بزرگ 
عالوه بر از بين كردن مال و اموال آنها تبديل شده است.

پاساژ رضوان محل فروش عمده و تكى وسايل بهداشتى، 
مواد  استون،  فروشى،  پارچه  خرازى،  پنبه،  ادكلن، 
سريع االشتعال و گاز هليوم بود كه تنها يك جرقه كافى بود 

كه با اين احتراق لكه سياهى در دل اهواز ايجاد شود.

عبرتى كه از پالسكو نگرفتيم
در جريان پالسكو كه عالوه بر خسارت هاى مالى تعدادى از 
آتش نشانان سرزمين مان شهيد شدند خوشبختانه يا متاسفانه 
در آتش سوزى پاساژ رضوان صرفا 8 آتش نشان با توجه به 
سطح  احتراق مصدوم و يك عابر پياده آسيب ديد كه ميزان 

آسيب ديدگى آنها نيز جزيى بود.
با  شهروندان  از  يكى  ظهر  دقيقه  و 34  ساعت 13  رأس 
سازمان آتش نشانى شهردارى اهواز تماس مى گيرد و از 
احتراق پاساژ رضوان اهواز خبر مى دهد. عوامل آتش نشانى 
به سرعت و تنها پس از سه دقيقه در محل حادثه حاضر 
اقدامى  با  محل  در  حضور  محض  به  مأموران  مى شوند. 
هماهنگ از بخش هاى ورودى، خروجى، روبه رو و سقف 
شروع به اطفاى حريق كردند. به دليل شدت حريق تعدادى 
از ديوارهاى پاساژ تخريب شدند و نيروى انتظامى با حضور 
در محل ضمن متفرقه كردن مردم، مانع از سرقت وسايل 

بجا مانده از مغازه داران توسط سوء جويان شد.
متاسفانه حضور مردم در محل حادثه كار را براى مأموران 
آتش نشانى سخت تر كرد و همين عامل سبب مصدوميت 
يكى از عابران پياده شد. مردم ايران كه سرشار از فرهنگ 
و تمدن غنى هستند نبايد در چنين مواقعى با مانعى براى 

رسيدگى به مشكالت باشند.
20 دستگاه خودروى اطفا حريق، بيش از 60 نيروى آتش 
نشانى، 5 آمبوالنس و 12 نيروى خدمات فوريت پزشكى، 
يك دستگاه اتوبوس آمبوالنس و از جمعيت هالل احمر 
اهواز نيز 20 امدادگر، 13 آمبوالنس و 2 خودروى نجات در 

محل حادثه دست به كار شدند
خوشبختانه حضور به موقع مأموران آتش نشانى، هالل 
احمر، فوريت هاى پزشكى در محل حادثه سبب شد تا 
مغازه هاى  و  پاساژ  به  آتش  احتراق،  سريع  اطفاى  ضمن 

مجاور سرايت نكند.

مشخص نيست 
چند مغازه بيمه نيستند

نبى اهللا خون ميرزائى سرپرست فرماندارى اهواز در جمع 
خبرنگار و در پاسخ به اين سوال كه آيا برخى از مغازه ها 
بيمه بوده اند و به صاحبان آنها كمكى مى شود، گفت: قطعا 
ما كمك هاى خودمان را خواهيم داشت اما در حال حاضر 
مشخص نيست كه چه تعداد از مغازه ها بيمه و چه تعداد 
فاقد بيمه بودند كه بعد از اتمام فرآيند اطفاى حريق به اين 

موضوع رسيدگى مى شود.
در اهوازى به عنوان كالنشهر كه سرشار از منابع طبيعى و 
غنى است مايه تأسف و ناراحتى استكه همچنان بافت هاى 
فرسوده اى وجود دارند. خوب است مسئوالن پيش از رخ 
دادن اتفاق هاى همانند امروز به داد ديگر پاساژهاى رضوان 

سطح شهر برسند.
گمانه زنى هاى بسيارى مبنى بر عمدى يا غير عمد بودن 
آتش سوزى پاساژ رضوان به گوش مى رسد اما امر نجفى، 
مدير عامل سازمان آتش نشانى شهردارى اهواز كه خود 
يكى از مصدومين حادثه است، عنوان كرد: درباره اين مسأله 
كه آتش سوزى عمدى بوده يا خير اكنون نمى توان صحبت 

كرد.
اما سيدخلف موسوى شهردار اهواز كه در پايان احتراق و 
در زمانى كه آتش اطفا شده بود خود را به محل حادثه پاساژ 
رضوان رساند ضمن عدم پاسخگويى شفاف به خبرنگاران، 

ارائه توضيحات را به زيرمجموعه هاى خود واگذار كرد.
پاساژ رضوان كه در آتش سوخت و دل هاى صاحبان اين 
مغازه ها در اين احتراق شعله ور شد اما اى كاش كه مسئوالن 
تصميمى جدى براى مقابله با بافت هاى فرسوده اتخاذ كنند 

تا شاهد چنين اتفاقات تلخ در خوزستان نباشيم./تسنيم

و  شهر  اسالمى  شوراهاى  انتخابات  نامزدهاى  هواداران 
روستا ازهمان دقايق شروع رسمى تبليغات بالفاصله سيماى 
شهرها و روستاها را كاغذى كردند تا شايد بتوانند بر رقبا 

پيشى بگيرند.

كالنشهر اهواز در اين ماه ها كه محافل غير رسمى تبليغاتى 
در آن  شور و حرارت گرفته بود، به شهرى كاغذى تبديل 

شد.
طرح هاى تبليغاتى هر يك از نامزدها تا حدودى متفاوت 
از يكديگر است و اين امر سبب شده تا تبليغاتى جديد در 

اهواز شكل بگيرد.

در ادوار گذشته انتخابات، مكان هايى براى تبليغ نامزدها 
مشخص شده بود اين بار سنت مدرن خود را كنار گذاشت 

و فضا براى تبليغ گسترده نامزدها بازتر شد.
بسيارى از هواداران نامزدهاى انتخاباتى شوراها در شور و 

حرارت تبليغاتى ، سيماى شهرى را نشانه رفته و عكس ها 
و پوسترها را بر روى ديوارها و مكان هاى ممنوعه نصب 

كرده اند.
آنطور كه در نخستين ساعات تبليغات رسمى شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا در اهواز به چشم مى خورد،اين است 
كه پاكسازى شهرها و روستاها بعد از انتخابات از تبليغات 

كاغذى زمان زيادى خواهد برد.
در اين حال بسيارى از هواداران نامزدها ، بنرها و عكس ها 
بر روى ستون ها آويزان كرده و دايره انصاف را براى حفظ 

سيماى شهرى رعايت كرده اند. 
بنرهايى با مضامين ‹ سازندگى شهر ، مديريت برترشهرى 
چراغ  تيرهاى  و  ديوارها  بر   › اجتماعى  مشكالت  رفع   ،
برق ديده مى شود و نامزدها شعارهاى خاص تبليغاتى را 

برگزيده اند.
آغاز  از  روز  دراولين  شده  نصب  بنرهاى  باالى  حجم 
تبليغات نامزدهاى شوراهاى اسالمى با توجه به ثبت نام 
تعداد زيادى، چشم اندازى از حضور گسترده را در اين 

دوره انتخابات بوجود آورده است.
حضور چهره هاى مطرح از گروه هاى مختلف صنفى ، 
دانشگاهى و حزبى حاكى از آن است كه همه اين گروه ها 
با فرستادن نماينده اى از خود از درسايه وحدت به دنبال 
برگزارى انتخاباتى پرشور و با نشاط هستند تا اين مانور 

سياسى مهم را به رخ جهانيان كشند.
كه  است  شمارى  بى  مشكالت  درگير  امروز  اهواز  شهر 
شايد سرآمد آنها عدم ارائه مطلوب خدمات شهرى و بحث 
زيباسازى شهر است از همين رو از نامزدهايى كه عمدتا با 
شعار آبادانى و توسعه شهر پا به عرصه گذاشته اند، انتظار 
مى رود با نصب هزاران پوستر تبليغاتى چهره شهر را زشت 

تر نكنند.

 آتش زدن بقاياى محصوالت كشاورزى مبحث چندين ساله 
و گسترده اى است، دليل اصلى روى آوردن كشاورزان به 
آتش زدن كاه و كلش گندم و جو كنترل آفات و علف هاى 
هرز، پاك شدن سريع زمين از بقاياى گياه قبلى و آسان 
ولى  است  بعدى  محصول  براى  شخم  عمليات  شدن 
و  صحيح  زراعى  تناوب  بردن  كار  به  اينكه  از  غافل 
استفاده مناسب از سموم نتيجه اى بسيار مطلوب تر دارد.

با شروع فصل برداشت محصول از مزارع گندم جنبه هاى 
متفاوتى از كشاورزى و طبيعت مشاهده مى شود.

آتش زدن بقاياى محصوالت كشاورزى مبحث چندين 
آوردن  روى  اصلى  دليل  است،  گسترده اى  و  ساله 
كشاورزان به آتش زدن كاه و كلش گندم و جو كنترل 
آفات و علف هاى هرز، پاك شدن سريع زمين از بقاياى 
محصول  براى  شخم  عمليات  شدن  آسان  و  قبلى  گياه 
بعدى است ولى غافل از اينكه به كار بردن تناوب زراعى 
صحيح و استفاده مناسب از سموم نتيجه اى بسيار مطلوب 

تر دارد.
اين آتش سوزى ها عالوه بر اينكه چهره نازيبايى از طبيعت 
محيطى  زيست  مشكالت  بروز  باعث  مى دهند  نشان 
زيادى براى مردم و اكوسيستم منطقه و همپنين وارد آمدن 
خسارات اقتصادى مى شود و گاهى آتش به مزارع همسايه 

نيز سرايت كرده و با سوزاندن خوشه هاى طاليى حداقل 
باعث خسارات مالى و روحى جبران ناپذيرى مى شود.

سازمان  گياهى  توليدات  بهبود  معاون  قاسمى  نژاد  محمد 
جهاد كشاورزى خوزستان اظهار كرد: با توجه به پيگيرى و 
تالش هاى صورت گرفته در زمينه ترويج اصول كشاورزى 
و آموزش كشاورزان، سوزاندن مزارع پس از برداشت، به 

ميزان بسيار كمى رسيده است.
وى افزود: كشاورزان بعد از برداشت غالت پاييزه خود، 
در اواخر خردادماه مزارع خود را آتش مى زنند و دليل كار 
آن ها اين است كه سرعت عمل براى آماده سازى زمين براى 
كشت آينده بيشتر مى شود و آب سريع تر به زمين رسانده 

خواهد  شد.
اشتباه  كشاورزان  اقدام  اين  اين كه  به  اشاره  با  قاسمى نژاد 
است، بيان كرد: آتش زدن كاه و كلش باعث از بين رفتن 
از  را  خود  حاصلخيزى  خاك  و  مى شود  خاك  آلى  مواد 

دست مى دهد و تبديل به يك خاك بى ارزش خواهد شد.
وى با بيان اين كه در كشاورزى حفاظتى حداقل 30 درصد 
از سطح خاك بايد از بقاياى گياهى پوشيده شود، عنوان 
كرد: اين اقدام موجب حاصلخيزى خاك، باال رفتن ظرفيت 
و  انرژى  مصرف  كاهش  خاك،  در  رطوبت  نگهدارى 

پايدارى و حفاظت از خاك مى شود.

كشاورزى  جهاد  سازمان  گياهى  توليدات  بهبود  معاون 
و   96 سال هاى  در  مجلس  كرد:  تصريح  خوزستان 
توسط  مزارع  زدن  آتش  خصوص  در  مصوبه هايى   95
ابالغ  مصوبه ها  اين  هنوز  اما  كرد  تصويب  كشاورزان 

نشده است.
قاسمى نژاد گفت: به كشاورزان توصيه مى كنم كه كاه و 
كلش خود را آتش نزنند و در مزرعه نگهدارى كنند و با 
مصرف كود فرآيند پوسيده شدن بقاياى گياهى در خاك 
را سرعت بدهند و مواد غذايى را در خاك مهيا كنند تا 

گياه از عناصر موجود در خاك استفاده كند.
وى اظهار كرد: آتش زدن مزارع كار بسيار غلطى است 
كه باعث كاهش حاصلخيزى خاك و آلودگى محيط زيست 

مى شود و مشكالتى را به وجود مى آورد.
با توجه به مشكالت بسيار زياد به وجود آمده از آتش زدن 
بقاياى محصوالت و خسارات جبران ناپذير آن از مسئوالن 
تقاضا مى شود با نگاهى ويژه به اين موضوع روش هاى 
و  كنند  ايجاد  كشاورزان  براى  اى  صرفه  به  و  قبول  قابل 
از كشاورزان زحمتكش نيز انتظار مى رود براى سالمت 
حيات  طبيعى  چرخه  حفظ  همچنين  و  خود  همنوعان 
گياهان، حيوانات و خاك روش هاى ديگر را جايگزين اين 

روش نامناسب كنند.

پاساژ رضوان اهواز در آتش تعلل 
در بهسازى بافت فرسوده سوخت

صبح هاى كاغذى اهواز در روزهاى تبليغات شورا

بند آمدن نفس خاك در رسم غلط سوزاندن مزارع

 على كرد

اهوازى به عنوان كالنشهر كه سرشار از منابع طبيعى و غنى است مايه تأسف و ناراحتى است كه همچنان بافت هاى فرسوده اى وجود 
دارند خوب است مسئوالن پيش از رخ دادن اتفاق هاى به داد ديگر پاساژهاى رضوان سطح شهر برسند. 

خوزستان براى روحانى ؛
تهديد يا فرصت

با  و  داريم  استانمان  فهيم  مردم  از  كه  شناختى  با 
شناختى كه دكتر حسن روحانى داريم نيك ميدانيم 
كه روحانى و خوزستان فرصت متقابل براى هم 
هستند و اين استان با راى چشمگير خود به روحانى 
از فضا و فرصت بوجود آمده حداكثر استفاده را 

خواهد برد و حماسه ديگر خلق خواهند نمود.
مطرح  خوزستان  در  بعضيها  كه  مسايلى  از  يكى 
ميكنند و سر زبانها افتاده و ناخودآگاه برخى اصالح 
طلبان آن را تكرار ميكنند اين است كه خوزستانيها 
همانند دوره قبل به روحانى راى نميدهند و نتيجه 
گيرى آنان از اين حرف اين است كه در زمينه راى 
تهديد  يك  روحانى  دكتر  براى  خوزستان  آورى، 
است.فارغ از اينكه بخواهم اين تبليغات مسموم را 
به كسى يا گروهى نسبت داده و نيت خوانى كنم  
تحليلى كوتاه در خصوص وضعيت خوزستان در 
دوره ى دولت تدبير و اميد خواهم داشت و سپس 
نتيجه ميگيريم كه نه تنها خوزستانيها نسبت به دولت 
و اقداماتش در اين استان رضايت دارند و همچنان 
حامى و پشتيبان دولت روحانى هستند بلكه نسبت 
به  دادن  راى  خصوص  در  استانها  از  بسيارى  به 
روحانى پيشتاز خواهند بود وبرگ زرين ديگرى را 

به تاريخ پرافتخار خود خواهد افزود.
دليل اصلى راى باالى روحانى در خوزستان قبل از 
اينكه عملكرد باال و قابل قبول دولت تدبيرواميد باشد 
ناشى از شعور و عقالنيت باالى خوزستانيهاست.
گويشهاى  و  اقوام  با  خوزستان  استان  غيور  مردم 
متفاوت اشتراكات زيادى دارند كه باعث همگرايى 
و در عين حال هم افزايى بوده و هست. خصوصيات 
و ويژگيهاى خوزستانيها موجب شده كه اين استان 
براى اعتالى كشور و اصالح طلبان يك فرصت 
فوق العاده باشد. آنان بخوبى درك ميكنند كه دولتى 
كه با رويكرد اعتدال و اصالح طلبى بر سر كار آيد 
يك فرصت طاليى براى آنان و آحاد ملت ايران 
است. در اين چهار سال اين موضوع را بخوبى درك 
كردند. اقدامات خوب و چشمگير دولت از جمله 
به سرانجام رساندن برجام و افزايش چشمگير توليد 
و فروش نفت و آراد شدن بخشى از پولهاى بلوكه 
شدن و شكستن اجماع جهانى عليه ايران اسالمى و 
نظم و انضباط و شفافيت مالى و پولى و سر وسامان 
به  آن  مبالغ  برگرداندن  و  بگيران  نجومى  به  دادن 
خزانه دولت و عذرخواهى از ملت در عين حالى كه 
اين پرداختيها براساس قوانين دولت قبل بود ومهار 
و كنترل تورم افسار گسيخته، بخشش جرايم بانكى 
وامهاى زير صد ميليون تومان كه عمدتا» اقشار كم 
درآمد و كشاورزان از آن بهره مند شدند و افزايش 
چشمگير محصوالت كشاورزى كه دولت بصورت 

تضمينى خريد ميكند.
دلگرمى  و  گندم  استراتژيك  محصول  جمله  از   
كشاورزان و به تبع آن رسيدن به خود اتكايى  تنها 
بخش كوچكى از اقدامات دولت بود كه خوزستانيها 
نيز از آن بهره مند شدند. اما در خوزستان مسايل 
آن  دولت  اين  در  كه  داشت  وجود  مشكالتى  و 
مشكالت بيشتر شده و كيست كه نداند ريزگردها 
بيش از يك دهه مهمان ناخوانده اين استان است؟ 
دولت با تمام توان و در حد بضاعت خود دست 
آبگيرى  را  هورالعظيم   تاالب  و  زده  اقداماتى  به 
و اعتبارى براى مقابله باريزگردها اختاص داده و 
تراقيك حضور معاونين و وزرا در خوزستان را 
خوزستان  به  نيز  جمهور  رييس  و  بوديم  شاهد 
بامردم  و  شد  انديشيده  تمهيداتى  و  كرد  سفر 
را  اعتبار  بيشترين  نمود.  همدردى  استان  فهيم 
بزرگترين  كه  هكتارى  طرح 550هزار  به  دولت 
طرح كشاورزى در طول دوران كشاورزى ايران 
است اختصاص داده و اين اعتبار در زمانى تزريق 
از  ناشى  شديد  مالى  تنگناى  در  دولت  كه  شد 
كاهش قيمت نفت و بدهيهاى قبلى بوده است.

مردم استان مسايل را خوب ميفهمند و درك و 
روحانى  دكتر  ميدانند  و  ميكنند  وتحليل  تجزيه 
اصلى  ى  دغدغه  كه  برخواست  تفكرى  دل  از 
ملت  شهروندى  حق  و  مردم  كرامت  حفظ  آن 
نمايندگى  را  تفكرى  روحانى  كه  ميدانند  است. 
ميكند كه همانگونه كه سالميت نظام برايش مهم 
است دغدغه جمهوريت نظام و توجه به راى و 
خواسته ملت و آزاديهاى مصرح در قانون اساسى 

را دارد. 
است  پيش  از  بيش  توجه  شايسته  استان  اين 
باشد  دوازدهم  دولت  رييس  روحانى  وچنانچه 
بايد اقدامات بهتر و بيشترى در اين استان داشته 
ديگر  و  خوزستانيها  كه  نبريم  ياد  از  اما  باشد 
استانها و بطوركلى ملت بزرگوار ايران زمين بايد 
به همه حقوق خود كه در قانون اساسى به آنها 
جزيى  هم  اشتغال  و  معيشت  برسند.  شد  اشاره 
مردم  حقوق.  ى  همه  نه  است  حقوق  يان  از 
را  بيمار  اقتصاد  يك  نميشود  كه  ميدانند  خوب 
رساند.  كامل  شكوفايى  به  كوتاه  دوره  يك  در 
نميشود دريك دوره كوتاه و همزمان هم به جنگ 
ميدانند  و  برد  ازبين  را  ركود  هم  و  رفت  تورم 
كه وضعيت بد اقتصادى ناشى از چه سياستهايى 
بوده و ميدانند كه دولت با چه مشكالتى دست 
از  كه  شناختى  با  اين  بنابر  ميكرد.  نرم  پنجه  و 
مردم فهيم استانمان داريم و با شناختى كه دكتر 
حسن روحانى داريم نيك ميدانيم كه روحانى و 
خوزستان فرصت متقابل براى هم هستند و اين 
استان با راى چشمگير خود به روحانى از فضا و 
فرصت بوجود آمده حداكثر استفاده را خواهد برد و 

حماسه ديگر خلق خواهند نمود.

از مردم خوزستان عذرخواهى كنيد
فرزند آيت اهللا هاشمى رفسنجانى گفت: بى كيفيتى آب شرب و بروز 
پديده ريزگردها به مشكل اصلى مردم خوزستان تبديل شده است.

فاطمه هاشمى رفسنجانى  در همايش  حمايت از روحانى در سالن 
ورزشى هالل احمر اهواز اظهار كرد: از صبح كه وارد اهواز شدم 
به محالت مختلف سرزدم و با مردم صحبت كردم كه نگرانى هايى 

داشتند كه به حق بود.
وى افزود: آب آلوده اى كه مردم نمى توانند درست از آن استفاده 
كنند و ريزگردهايى كه محيط شهر و استان را پر كرده است. واقعا 
و از ته دل مى گويم كسانى كه به اين استان توجه نكردند يك 

عذرخواهى بزرگ به مردم بدهكارند.
فرزند مرحوم هاشمى رفسنجانى تصريح كرد: همانطور كه آقاى 
دور  در  كه  اميدوارم  كند  حل  را  كشور  مشكالت  آمد؛  روحانى 
بعدى وى به اين مشكالت و مسئله توجه كند ولى آنهايى كه بايد 
پاسخگو باشند، نيستند اما روحانى مشكالت را به جاى آنها حل 

خواهد كرد.
فاطمه هاشمى رفسنجانى ادامه داد: واقعا بايد اين واقعيت را در نظر 

بگيريم كه روحانى با مشكالت زيادى روبرو است.
وى بيان كرد: وقتى با پدرم حرف مى زدم مى گفت كه در دوران 
جنگ تحمل سختى ها آسان بود چون همه همدل بودند اما امروز 

وضعيت روحانى سخت تر از دوران جنگ است.

از شوراى شهر اهواز عملكردى 
در حوزه زنان نديديم

نماينده تام االختيار استاندار خوزستان در امور حقوق شهروندى 
با انتقاد از عملكرد شوراى شهر اهواز در حوزه زنان گفت: از 
شورا  جديد  دوره  نديديم،  زنان  حوزه  در  عملكردى  شورا  اين 
بايد برنامه ريزى مدونى براى حوزه زنان در اهواز داشته باشد .

اسالمى  شوراهاى  در  زن  اعضاى  نقش  و  تاثير  به  ولوى  پروانه 
شهر و روستا بر مديريت شهرى روستايى اشاره و اظهار كرد: 
در  هم  جامعه  جمعيت  از  نيمى  تشكيل دهنده  عنوان  به  زنان 
قرار  توجه  مورد  بايد  محلى  نگاه  در  هم  و  جامعه  كالن  نگاه 
حوزه هاى  در  متخصص  بانوان  ويژه  به  بانوان  حضور  بگيرند. 

. باشد  موثر  بسيار  مى تواند  شورا  كاركردهاى  با  متناسب 
وى افزود: بنابراين معتقدم اگر زنانى كه داراى اين تخصص 
و  شوراها  انتخابات  در  شدن  كانديدا  با  هستند  تجارب  و 
راه  مدنى  نهاد  اين  به  بتوانند  انتخابات  اين  در  راى  كسب 
يابند، در مديريت شهرى و روستايى مى توانند بسيار اثرگذار 
دارند  مردان  با  كه  جنسيتى  تفاوت  علت  به  زنان  زيرا  باشند 
متفاوتى  كامال  نگاه هاى  مى توانند  خود  ذاتى  ويژگى هاى  و 
و  رشد  به  منجر  نگاه  اين  كه  باشند  داشته  مسايل  برخى  به 

. مى شود  شهرى  توسعه 
شهروندى  حقوق  در  خوزستان  استاندار  تام االختيار  نماينده 
ادامه داد: اگر كشور را از فرصت اين نگاه زنان در نهادهاى 
و  شهر  توسعه  مانع  ناخواسته  كنيم  محروم  شوراها  مدنى 
نگاه  همين  اساس  بر  شد.  خواهيم  كشور  آن  تبع  به  و  روستا 
از  بايد  هستند،  آن  داراى  كشور  انسانى  جمعيت  از  نيمى  كه 

. كرد  استفاده  شوراها  در  زنان  ظرفيت 
شوراهاى  به  بانوان  از  بخشى  راه يابى  زنان  حوزه  فعال  اين 
انتخابات  گذشته  ادوار  در  را  خوزستان  در  روستا  و  شهر 
مسايلى  علت  به  البته  گفت:  و  دانست  مبارك  امرى  شوراها 
متخصص  زنان  يا  زيرا  نكرد  پيدا  نمود  خوبى  به  ظرفيت  اين 
شهرى  مسايل  در  يا  و  نيافتند  راه  شوراها  به  تجربه اى  با  و 
دليل  همين  به  و  نشد  استفاده  شوراها  زن  اعضاى  ظرفيت  از 
شهرى  حوزه هاى  در  خوبى  به  شوراها  عضو  بانوان  ظرفيت 

. نكرد  پيدا  نمود 
شهروندى  درحقوق  خوزستان  استاندار  تام االختيار  نماينده 
الزم  فكرى  بلوغ  به  هنوز  جامعه  مى شود  احساس  كرد:  اظهار 
كشورى  آن  تبع  به  و  شهرى  سازندگى  امر  در  مشاركت  براى 
نرسيده است و بايد مشاركت مردمى در انتخاب شوراها مبتنى 

بر درك اجتماعى و سياسى كامل و عقالنيت باشد .
شهر  شوراى  عضو  زنان  مى رسد  نظر  به  كرد:  تصريح  ولوى 
شهرى  حوزه هاى  در  ملموسى  اقدامات  نتوانستند  كلى  طور  به 
داشته باشند؛ البته كارهاى فردى و جزئى بسيارى در حوزه هاى 
مختلف شهرى از سوى زنان عضو شوراى شهر پيگيرى شد و به 
سرانجام رسيد اما آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه 
حركت  فراشهرى  سياست گذارى  و  برنامه ريزى  با  بايد  شوراها 
خدمات  تمام  بايد  كه  ببينند  سبد  يك  عنوان  به  را  شهر  و  كنند 
مورد نياز در اين سبد ارايه شود تا بتوان جنبه بانشاط ترى را از 

اين شهر مشاهده كرد .
مجموعه  در  كرد:  تصريح  اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  مدرس 
تا  باشد  داشته  وجود  شهر  به  نسبت  كالن  نگاه  بايد  شوراها 
شهرى،  مختلف  حوزه هاى  براى  مدونى  برنامه ريزى  با  شوراها 
اين كه  وجود  با  بروند.  جلو  آموزشى  و  فرهنگى  و  اجتماعى 
تعداد بانوان عضو شوراى شهر و روستا در خوزستان كم نيست 
ولى به نظر مى رسد اين بانوان نتوانستند در سياست گذارى هاى 
به  بانوان  اين  ظرفيت  از  يا  زيرا  باشند  داشته  اثرگذارى  شهرى 
قرار  عموم  ديد  معرض  در  آنها  اقدامات  يا  نشد  استفاده  خوبى 

نگرفت .
چه  اهواز  شهر  شوراهاى  از  كه  گفت  مى توان  داد:  ادامه  وى 
ارايه  بحث  در  عملكردى  گذشته  دوره هاى  چه  و  فعلى  دوره 
و  نشد  ديده  زنان  شهروندى  حقوق  تامين  منظور  به  خدمات 
واقعا عملكرد خوبى نداشتند. بايد دوره جديد شورا براى بانوان 
و  كوتاه مدت  اهداف  با  مدون  برنامه اى  آنان  نيازهاى  رفع  و 
را  خود  برنامه هاى  كانديداها  همچنين  و  كند  تعريف  بلندمدت 

براى بانوان ارايه دهند .
شهروندى  حقوق  در  خوزستان  استاندار  تام االختيار  نماينده 
و  خوب  جايگاه  وجود  عدم  را  اهوازى  زنان  معضل  مهم ترين 
مناسب براى حضور بانوان به ويژه در اماكن عمومى عنوان كرد 
حضور  براى  خوب  جايگاه  يك  وجود  عدم  متاسفانه  گفت:  و 
بانوان در اماكن عمومى به يكى از بزرگ ترين معضالت بانوان 

اهواز تبديل شده است. 
حفظ  بحث  بايد  افزود:  اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  مدرس 
امور  بر  نظارت  همچنين  و  اماكن  گونه  اين  در  بانوان  احترام 
توجه  مورد  مكان ها  گونه  اين  در  بانوان  حضور  از  حفاظتى 
عمومى  اماكن  تمامى  از  بتوانند  اهواز  زنان  تا  بگيرد  قرار 
كه  است  اهواز  زنان  شهروندى  حقوق  جزو  اين  كنند.  استفاده 

بايد تامين شود.  
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جتماعى ا

حكيمه سلحشورى بهزادى

سالمت  كنار  در  روان  و  روح  سالمت  كه  همانگونه 
است. جامعه  افراد  زندگى  كيفيت  دهنده  ارتقا  جسمى، 

وعده هاى انتخاباتى عملگرايانه و نقش بسزايى در ايجاد 
فضاى اميد و اعتماد در جامعه دارد و از عوامل افزايش 

سالمت روح و روان افراد به شمار مى رود.
وزير  هاشمى»  زاده  قاضى  حسن  «سيد  كه  موضوعى 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى چندى پيش عنوان 
كرد وى در پاسخ به پرسشى درباره نقش فضاى انتخابات 
مقوله  هر  مانند  انتخابات  گفت:  مردم  روان  سالمت  در 
ديگرى مى تواند سبب آسيب سالمت روان يا ايجاد اميد 
و نشاط در بين مردم بخصوص جوانان شود و افرادى 
كه در انتخابات با برخى وعده ها سطح توقعات مردم را 
باال مى برند، باعث بروز آسيب هاى روحى و روانى در 

جامعه خواهند شد.
وى ادامه داد: بايد شعارهايمان  در انتخابات در حد شرايط 
كشور باشد و واقعيت ها را به مردم بازگو كنيم زيرا هيچ 

چيز بهتر از راستى و درستى نيست.
مددكارى  انجمن  رئيس  چلك»  موسوى  حسين  «سيد 
اجتماعى ايران هم در گفت و گو با پژوهشگر ايرنا، ضمن 
نااميدى  افزايش  با  خالى  تو  هاى  وعده  رابطه  بر  تاكيد 
در جامعه گفت: سالمت روان و ايجاد اميد و نشاط در 
جامعه، بيش از هر چيزى بايد دغدغه نامزدهاى انتخابات 
رياست جمهورى باشد و اين كار، تنها از طريق صداقت 
در گفتار و عمل به وعده هاى قابل اجراى نامزدها دست 

يافتنى است.
متن كامل گفت وگو با موسوى چلك به شرح زير است:

بازار  جمهورى،  رياست  انتخابات  به  شدن  نزديك  با   
وعده ها و شعارهاى نامزدها گرم تر شده است. به نظر 
شما اين وعده ها تا چه ميزان، بر سالمت روح و روان 

افراد جامعه تاثير دارد؟
 عرف در همه انتخابات ها بر اين محور مى چرخد كه 
نامزدها براى كسب آراى بيشتر، وعده و وعيدهايى مى 
دهند كه برخى از آن ها، قابل تحقق و برخى ديگر حتى 
در حيطه اختيارات نامزد مورد نظر نيست. در اين ميان، 
اشتغال چند ميليونى، افزايش سه برابرى يارانه و پرداخت 
مستمرى بيشتر، ميدان مانور نامزدها است كه بر آن تمركز 
افكار  در  را  انتظاراتى  واقع  در  كار،  اين  با  و  كنند  مى 

وعده  گفت  توان  مى  پس  آورند.  مى  وجود  به  عمومى 
هاى نامزدها، تاثير بسزايى در افزايش اعتماد يا سلب آن 

در ميان شهروندان دارد.

 چه زيرساخت هايى عامل بيان وعده هاى توخالى از 
سوى نامزدها مى شود؟

شكاف بيشتر ميان ملت و حاكميت هم از ديگر تبعات 
و  نارضايتى  موجبات  كه  است  دروغينى  هاى  وعده 
نااميدى را فراهم كرده اند. بنابراين بايد واقع بينانه تر به 
اين امر توجه شود و افراد را ملزم كرد تا از ظرفيت هاى 
كشور براى ارتقاى شاخص هاى مردم استفاده و تالش 
نشدنى  هاى  وعده  از  و  شوند  عملياتى  ها،  وعده  كنند 

بپرهيزند.
با  نامزدها  كه  است  استوار  اين  بر  كار  منطق  و  اساس   
تكيه بر ظرفيت ها، فرصت ها و تهديدهايى كه وجود 
در  پيروزى  صورت  در  كه  بدهند  را  هايى  وعده  دارد، 

هاى  گام  آن،  كردن  اجرايى  جهت  در  بتوانند  انتخابات، 
عملى بردارند.

دليل ارايه قول ها و وعده هاى غير عملى اين است كه 
يا  ندارند  ها  وعده  به  نسبت  كاملى  شناخت  يا  نامزدها 
اينجا  پندارند.  مى  ساده  خيلى  را  ها  وعده  شدن  عملى 
هستيم.  يارانه  برابرى  سه  افزايش  وعده  شاهد  كه  است 
غافل از اين كه همين يارانه كنونى هم با مشقت و زحمت 

فراوانى پرداخت مى شود.
ايجاد اشتغال هم وعده اى است كه نياز به برنامه ريزى و 
فراهم كردن زيرساخت هاى الزم دارد. چرخه اى است 
كه با پول حل شدنى نيست و تا زمانى كه بستر مناسب 

فراهم نشود، اجرايى شدن آن محال است.
 به نظر شما عوارض و آسيب هاى اجتماعى ناشى از 

وعده هاى توخالى چيست؟
متاسفانه آنچه در مناظره ها و تبليغ هاى انتخاباتى نامزدها 
از نظرها دور مى ماند، عواقب عملى نشدن اين وعده ها 
و تاثيرآن بر روح و روان افراد جامعه است؛ انتظاراتى كه 
نااميدى مردم نسبت به مديران حكومتى را افزايش مى 
دهد. به عنوان مثال، وعده سه برابر شدن يارانه، مطالبات 
دهك ها را افزايش مى دهد و بر تعداد افراد پشت نوبت 
از  را  افراد  همچنين  افزايد.  مى  حمايتى  هاى  سازمان 

خالقيت و بالفعل شدن استعدادهايشان بازمى دارد.

شكاف بيشتر ميان ملت و حاكميت هم از ديگر تبعات 
و  نارضايتى  موجبات  كه  است  دروغينى  هاى  وعده 
نااميدى را فراهم كرده اند. بنابراين بايد واقع بينانه تر به 
اين امر توجه شود و افراد را ملزم كرد تا از ظرفيت هاى 
كشور براى ارتقاى شاخص هاى مردم استفاده و تالش 
نشدنى  هاى  وعده  از  و  شوند  عملياتى  ها،  وعده  كنند 

بپرهيزند.

و  ها  مناظره  در  كه  نااميدى  تبليغ  و  تخريب  موضوع   
تبليغات نامزدها شاهد آن هستيم، تا چه ميزان بر جلب 

يا سلب اعتماد عمومى موثر است؟
 هر نامزدى با يك استراتژى وارد ميدان رقابت انتخابات 
مى شود، يكى استراتژى پرسش پرسيدن را مدنظر مى 
گيرد، ديگرى نه به نفع و نه عليه نامزد رقيب صحبت مى 

كند و ديگرى از عملكرد خود دفاع مى كند.
اما آن چه كه قبيح و مورد پذيرش جامعه نيست، تمركز 
مانند  كند  مى  دار  جريحه  را  اخالق  كه  است  نكاتى  بر 
بكار بردن گزارش ها يا نكات غيرواقعى با هدف كنار 
زدن رقيب. همانند آن چه متاسفانه در نخستين مناظره 
نامزدها شاهد بوديم. اين كه تا پرسشى پرسيده مى شود 
به سرعت حالت تدافعى گرفته و بدون توجه به پرسش، 
مطالبى از پيش آماده را ارايه دهيم يا در واقع فرار رو به 
جلو را در پيش بگيريم نكته اى غيراخالقى به شمار مى 
رود. روش هايى كه در گذشته هم تكرار شده و جواب 

نداده است.
اين  گفت  بايد  هم  اجتماعى  شناسى  آسيب  نگاه  از 
در  هرچيزى  از  بيش  انتخاباتى،  نامزدهاى  برخوردهاى 
اذهان عمومى باقى خواهد ماند و در صورت پيروزى در 

انتخابات هم، مردم هرگز فراموش نخواهدن كرد.

 از ديدگاه شما، خصوصيات يك مناظره گيرا و اعتماد 
آفرين چيست؟

 مناظره اى كه در آن رعايت اخالق شود بهترين مناظره 
خواهد بود. به اين معنا كه در آن نقد يا انتقاد به موقع 
مطرح شود و تخريب جايگاهى نداشته باشد. نقدى كه 

هم بيان نقاط قوت باشد و هم نقاط ضعف.
پذيرش  مورد  هم  رقيب  عملكرد  مورد  در  نمايى  سياه 
مخاطب نيست چرا كه قضاوتى كه مخاطب از مناظره ها 
خواهد داشت قضاوتى كامال يك سويه و تشديد كننده 
كه  نااميدى  بود.  خواهد  جامعه  در  نااميدى  و  افسردگى 
منجر به عدم مشاركت مردمى در تصميم گيرى هاى مهم 
و كاهش سرمايه هاى اجتماعى مى شود؛ در نتيجه جامعه 
توانايى طى كردن مسير توسعه و پيشرفت را از دست 

خواهد داد.
بايد اين واقعيت را پذيرفت كه اعتماد مردم به حكومت، 
شود.  مى  كالن  سطح  در  حكومتى  نظام  پويايى  باعث 
چرا كه باور و اعتماد عمومى، انگيزه حضور و مشاركت 
سرمايه هاى اجتماعى را دوچندان مى كند و دولتمردان با 
تكيه بر آن، مى توانند در تمامى عرصه ها پيروز از ميدان 

خارج شوند.
نكته آخر اين كه ورود به عرصه انتخابات بدون درنظر 
انتخابات،  نامزدهاى  براى  اجتماعى  هاى  برنامه  گرفتن 
حوزه  كردن  سياسى  البته  است.  استراتژيك  خطاى  يك 
اجتماعى و فرهنگى نيز به همان اندازه بى تفاوتى به آن ، 

خطا به شمار مى رود.

دولت دهم  در  يك سال  طى  هدفمندى يارانه ها 
هزينه هاى درمانى را به 70درصد افزايش داد.رييس 
مركز پژوهش هاى مجلس مى گويد: سه سال نخست 
اجراى قانون هدفمندى يارانه ها به تضعيف توان توليد 
شركت هاى توليد كننده بنزين، گازوييل، برق، نفت، 
گاز و عدم تامين كافى منابع براى تعمير و نگهدارى 
از تجهيزات سرمايه اى كشور منجر شد كه بخشى از 
آن به صورت عدم وجود تجهيزات سرمايه اى براى 
مواجه با بحران ريزگردها در خوزستان شاهد بوديم.

 هدفمندى يارانه ها به عنوان يكى از پر سروصدا ترين 
طرح هاى اقتصادى دولت دهم، هنوز محلى از اختالف 
سياست مداران و اقتصاد دانان است.  مهم ترين بخش 
از هدفمندى  يارانه ها در ايران اما معطوف به پرداخت 
سال هاى  در  كه  طرحى  بود.  مردم  به  نقدى  يارانه 
نخست دولت دهم صداى اقتصاد دانان را با ادبيات 
هشدار آميزى در آورد و پس از آن چالش هاى اين 
قانون زواياى پنهانى از بخش هاى اجرايى كشور را 
تحت شعاع قرار داد.  سياست مداران اين طرح را در 
راستاى طرح هاى پوپوليستى و عوام فريبانه مى خوانند 
و اقتصاددانان از ناسازگارى اين طرح با ساختار هاى 
اقتصادى كشور مى گويند. جامعه شناسان ايرانى نيز 
اين  در  را  مفت خوارگى  ترويج  چون  تحليل هاى 

طرح ها جستجو مى كنند.
 زنده شدن دوباره بحث پرداخت نقدى يارانه اما در 
اين روزها با وعده هاى انتخاباتى محمدباقر قاليباف 
انتخاباتى  وعده هاى  در  قاليباف  است.  خورده  گره 
خود عنوان كرده براى بيكاران تا زمان پيدا شدن شغل 
يارانه 250هزارتومانى پرداخت مى شود و عالوه بر 
اين وعده پرداخت 2 تا 3 برابرى پرداخت يارانه ها 
را اعالم كرد اين وعده اما واكنش هاى زيادى داشت.

مجلس  رييس  الريجانى  على  آنها  مهم ترين  در 
شوراى اسالمى عنوان كرد:« در شرايط فعلى اقتصاد 
ايران، دولت توان افزايش 2 يا 3 برابرى يارانه ها را 
ندارد.» الريجانى گفت: «ساالنه يك ميليون و 500 
هزار ميليارد ريال يارانه در كشور داده مى شود كه 
با توجه به درآمدها و هزينه هاى دولت افزايش آن 

امكان پذير نيست؛ زيرا دولت پولى براى پرداخت آن 
ندارد.»

نامه جاللى به قالبياف و چالش  وعده هاى قاليباف
مركز  رييس  جاللى  كاظم  اما،  ديگر  سوى  از   
پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى نامه اى به محمد 
باقر قاليباف نوشت و او وعده هاى يارانه اى او را به 
چالش كشيد. او نوشت: رعايت اصول اخالقى حكم 
مى كند كه در اين باره با مردم صادقانه صحبت كنيم. 
درك گزينه هاى پيش رو چندان دشوار نيست. يكى 
اعم  انرژى  حامل هاى  قيمت   كردن  گران  راه ها،  از 
از بنزين، گازوييل، برق و گاز و ... و توزيع منابع 
حاصل از آن بين مردم است كه نتيجه آن براى مردم 
به شكل تورم و ركود (به دليل افزايش هزينه هاى 
توليد) آشكار شده است. برخى محاسبات انجام شده 
نشان مى دهد اگر يارانه نقدى فقط بخواهد دو برابر 
شود و منابع آن از محل افزايش قيمت بنزين تامين 
شود، نرخ اين فرآورده به حدود ليترى 3000 تومان 

افزايش خواهد يافت.
اما بخشى از نامه جاللى معطوف بر ضربات پرداخت 
نقدى يارانه ها بر محيط زيست بود. او نوشت: راه 
سومى كه براى اضافه كردن يارانه ها چه براى همه 
افراد و چه براى گروه هاى خاص وجود دارد، توزيع 
همه منابع حاصله از فروش حامل هاى انرژى بين 
مردم و ندادن هزينه توليد اين حامل ها به شركت هاى 
توليد كننده بنزين، گازوييل، برق، نفت، گاز و غيره 
سال  سه  در  كه  سياست  اين  اجراى  نتيجه  است. 
نخست اجراى قانون هدفمندى يارانه ها دنبال شد، 
تضعيف توان توليد اين شركت ها و عدم تامين كافى 
منابع براى تعمير و نگهدارى از تجهيزات سرمايه اى 
كشور بود كه بخشى از آن به صورت عدم وجود 
تجهيزات سرمايه اى براى مواجه با بحران ريزگردها 

در خوزستان شاهد بوديم.
هورالعظيم چگونه  با مشاركت  نفتى ها احيا شد؟

مهم ترين مصداق درباره اين اظهارات كاظم جاللى 
تاالب هورالعظيم است كه سهم بااليى در گرد و غبار 

استان خوزستان داشت اما با مشاركت شركت هاى 
نفتى احيا شد. به طوريكه در سال هاى 88 و 89 آب 
روى تاالب هورالعظيم بسته و براى رسيدن به نفت 
تاالب خشك شد. معصومه ابتكار، رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيست در اين رابطه اظهار كرده: 
متاسفانه در دولتهاى نهم و دهم براى رسيدن به نفت 
تاالب هورالعظيم را خشك كردند كه اين موضوع بر 
روى افزايش گرد و غبار در جنوب كشور تاثيرگذار 
دولت  در  نفت  وزارت  موثر  اقدام هاى  با  اما  بود، 
يازدهم، بخش عمده اين تاالب آبگيرى شده كه 
تاثير بسزايى در كاهش گرد و غبار در آن منطقه 

داشته است.
تقسيم  حوضچه  پنج  به  هورالعظيم  تاالبى  حوزه  
مى شود كه طرح توسعه ميدان نفتى آزادگان شمالى 
در حوضچه  1و 2 و آزادگان جنوبى در حوضچه 3، 
4 و 5 واقع شده است؛ ميدان نفتى ياران شمالى در 
نوار مرزى ايران و عراق در حوضچه شماره  4 و 
ياران جنوبى در حوضچه شماره 5 مشغول فعاليت 

هستند.
شركت مهندسى و توسعه نفت (متن) كه مجرى 
ارائه  منظور  به  است،  توسعه اى  هاى  طرح  اين 

راهكارهاى كوتاهمدت و بلندمدت براى جلوگيرى 
درباره  پيامد  و  خسارت  هرگونه  آمدن  بهوجود  از 
آبگيرى حوضچه هاى منطقه هورالهويزه و تحت تأثير 
قرارگرفتن طرحهاى منطقه غرب كارون از مدت ها 
پيش كميته بحرانى تشكيل داد كه در آن مسائلى 
مانند احداث جاده هاى دسترسى به پروژه هاى غرب 
كارون با ارتفاعى باالتر از سطح زمين، تشكيل تيم 
واكنش در شرايط اضطرار به منظور جلوگيرى از 
خطر نشتى لوله هاى جريانى در هورالعظيم، مبارزه 
خريد  هورالعظيم،  در  محيطى  زيست  تبعات  با 
تجهيزات مورد استفاده در شرايط بحران و نگهدارى 
در پروژه ياران شمالى مورد توجه قرار دارد. پيش از 
اين احمدرضا الهيجان زاده، مديركل حفاظت محيط 
زيست استان خوزستان نيز درباره آثار مثبت احياى 
تاالب هورالعظيم پس از ساليان سال در اين منطقه 

عنوان كرده بود: جنوب تاالب به يكى از كانون هاى 
اصلى ريزگرد در منطقه تبديل شده بود كه با احياى 

آن، اين معضل زيست محيطى بر طرف شد.
وى با اشاره به تامين اعتبار 30 ميليارد تومانى از سوى 

تاالب  احياى  براى  گذشته  سال  طى  نفت  وزارت 
هورالعظيم در استان خوزستان، اعالم كرده بود: اين 
وزارتخانه اقدام به ساخت ده ها زيرگذر و پل در 
منطقه تاالب هورالعظيم كرده است كه به اين ترتيب 
ارتباط بين بخش هاى مختلف تاالب و حوضچه هاى 
آن كه پيش از اين مسدود بود، بار ديگر برقرار شد. 

باليى كه يارانه ها بر سر سالمت آورد
طرح تحول نظام سالمت كه از ابتداى سال 1393 
كليد خورد در واقع واكنشى بود به يكى از مطالبات 
مردمى از حسن روحانى در انتخابات سال 1392. 
مراحل  به  چرا  و  شد  اجرا  طرح  اين  چرا  اينكه 
سال هاى  مصاديق  با  بايد  را  رسيد  موفقيت آميزى 
قبل از آن بررسى كرد. در دولت دهم و دوم محمود 
احمدى نژاد بخش سالمت از جمله بخش هايى بود 

كه بى صدا و چراغ خاموش آسيب هاى متعددى را 
سال هاى  اواسط  در  بانكى  تجربه كرد. تحريم هاى 
1390 باال گرفت و زمينه ساز محدود شدن واردات 

داروهاى خاص و مواد اوليه توليد دارو شد.

مساله اى كه به تنهايى كافى بود بازار دارويى ايران 
با چالش بى سابقه اى مواجه شود. پس از آن دولت 
در زمانى كه وزارت بهداشت سوداى اجراى طرح 
پزشك خانواده و نظام ارجاع را در سر داشت، پشت 
اين وزارتخانه را با عدم اختصاص اعتبارات به اندازه 
خالى كرد و تير آخر به نظام سالمت در دولت دهم، 
اجراى قانون هدفمندى يارانه ها بود. قانون هدفمندى 
يارانه ها به شكل بى سابقه اى هزينه هاى بيمارستان هاى 
دولتى و خصوصى را افزايش داد، قيمت تمام شده 
خدمات درمانى را باال برد و پزشكان را متقاعد كرد 
هزينه هاى ويزيت خود را باال ببرند. همه اينها باعث 
شد درصد هزينه هاى پرداختى مردم از جيب از 56 
درصد برسد.  سال به 70  درصد ظرف مدت يك 
عالوه بر اين شاخص هزينه هاى كمرشكن درمان نيز 
تغييرى محسوس يافت، درصد كسانى كه با يك بار 

استفاده ابزارى از فقر، بازى با اعتماد عمومى
آسيب هاى روانى متاثر از عوامل متعددى است و آن چه بيش از همه ، عا مل گسترش و مانايى آسيب ها مى شود ،

 وعده هاى رويايى اما غيرمسووالنه اى است كه از تريبون هاى مختلف منتشر مى شود در حالى كه عملى شدن آن در هاله اى از ابهام است.
 در نتيجه اعتماد عمومى افراد را خدشه دار كرده و عطر نااميدى مى گستراند.

باليى كه هدفمندى يارانه برسرسالمت مردم ومحيط زيست آورد
براى رسيدن به نفت هورالعظيم را خشك كردند 

روحانى
 ميراث دار 
دولتى

 ضد زن بود

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى 
يازدهم  دولت  اينكه  بيان  با  اسالمى 
ميراث دار دولتى به شدت ضد زن بود، 
كارنامه روحانى در حوزه زنان را موفق 

ارزيابى كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى 
يازدهم  دولت  اينكه  بيان  با  اسالمى 
ميراث دار دولتى به شدت ضد زن بود، 
كارنامه روحانى در حوزه زنان را موفق 

ارزيابى كرد. 
عملكرد  درباره  سلحشورى  پروانه   
گفت:  زنان  حوزه  يازدهم  در  دولت 
آقاى  دولت  در  زنان  اشتغال  ميزان 
روحانى افزايش چشمگيرى داشت و 
نمودهاى عينى محسوسى را در اين 

زمينه شاهد بوديم. 
 او با اشاره به ارتقاى جايگاه سازمانى 
زنان در دوره فعلى گفت: از زنان در 
حوزه هاى مديريتى استفاده بيشترى 
شد. به طور مثال در وزارت نفت و 
وزارت كار مديران كل زن وجود دارد 
كه اين نشان مى دهد؛ توسعه در اين 

حوزه رخ داده است. 
 نماينده مردم تهران در مجلس دهم 
درباره گفتمان عدالت جنسيتى تصريح 
وقتى  جنسيتى  عدالت  بحث  كرد: 
تالش  با  شد،  مطرح  دولت  توسط 
فراوان توانستيم آن را در قانون برنامه 
ششم بياوريم. اميدوارم اين برنامه در 
5 سال آينده محقق شود تا عدالت 

جنسيتى در حد واژگان باقى نماند. 
ازدواج  منع  درباره  سلحشورى   
زودهنگام دختران كه يكى از مهمترين 
دولت  زنان  معاونت  دغدغه هاى 
يازدهم بود، گفت: ما به شدت به دنبال 
بهتر  معتقدم  و  هستيم  موضوع  اين 
است به جاى استفاده از عبارت ازدواج 
كودكان  ازدواج  بگوييم  زودهنگام 
دختر. وقتى از واژه كودك استفاده كنيم 
ذهن جامعه را نسبت به اين موضوع 
حساس مى كنيم. ما در مجلس دهم 
تمام تالش خود را مى كنيم كه تا قانونى 

براى ازدواج تصويب شود. 
 او ادامه داد: ازدواج كودكان هم براى 
كودكان و هم براى خانواده هاى آنان 
آسيب زا است و مستندات و تحقيقات 
الزم را درباره اين موضوع ارائه خواهيم 

داد. 
 اين نماينده مجلس افزود: آقاى روحانى 
تالش هاى  زنان  براى  دولت شان  در 
بسيارى انجام دادند و عملكرد او در 
دولت   مشابه  بسيار  چهارسال  اين 
آنجا  از  همچنين  است.  اصالحات 
كه ايشان ميراث دار دولتى به شدت 
ضد زن بود، كار بسيار دشوارى را در 
پيش داشت و ازهمين رو معتقدم آقاى 
روحانى در حوزه زنان كارنامه موفقى 
داشته، اگرچه انتظار داريم در دوره دوم 

وضعيت زنان باز هم بهبود يابد. 
 سلحشورى خاطرنشان كرد: زنان در 
دور گذشته تجربه تحقيرهاى زيادى 
را داشتند، اين در حالى است كه در 
چهارسال گذشته بروز و ظهور زنان را 

در همه عرصه ها شاهد بوديم. 
او همچنين در واكنش به ادعاى مطرح 
شده مبنى بر ارائه اطالعات زنان مطلقه 
ايرانى به سازمان ملل از سوى معاونت 
زنان گفت: متاسفانه برخى افراد بدون 
هيچ سند و مدركى صحبت مى كنند و 
ادعاهايى را وارد مى كنند. براى تخريب 
با هر ادعايى مى توان مسائل زيادى را 
مطرح كرد، اما براى همه اين ادعاها بايد 

سند و مدرك وجود داشته باشد.  
وى ادامه داد: افرادى كه اين اتهامات را 
وارد مى كنند راه نادرستى را در پيش 
گرفته اند. وقتى گزاره غلط را پايه گذارى 

كنيد به نتيجه غلط هم مى رسيد.

وقتى گروهى دور هم جمع مى شوند
ــد اتفاقات  ــم بگيرن ــه تصمي ــوند ك ــع مى ش ــم جم ــى دور ه ــى گروه وقت
ــداوم، توهم بزرگى و بروز  ــايندى مى افتد. تابعيت محض، توجيه م ناخوش
ــى هم  ــت. كس ــه اى از جمله پيامدهاى تصميم گروهى اس ــاى كليش رفتاره
ــى دوام مى يابند و  ــت نمى كند.گروهها با حفظ هارمون ــى براى مخالف تالش
ــد. همه  ــت خواهد ش برهم خوردن هماهنگى آن منجر به عدم ثبات و شكس
ــود و به  ــفتگى مى ش ــقاق و آش از روى غريزه مى دانيم كه تفرقه باعث انش
ــن از آن دورى مى كنيم. حفظ روح تيمى، روحيه و اتحاد گروه،  ــر همي خاط
اصولى اساسى و طاليى هستند كه رهبران و مديران به خوبى آن را مى دانند 

ــد. ــد دارن و روى آن تاكي
ــند و بتوانند خودشان را از قيود رها كنند، بهرهورى  ــاد باش وقتى كه همه ش
ــت، فقط  ــم باالتر مى رود. اين گروه نگرى البته جذاب و زيبا و خوب اس ه
ــيم-  ــده ايم نباش ــا زمانى كه ما توى گروه هايى كه براى آن برنامه ريزى نش ت
ــت چون ما به لحاظ  ــت؟ قطعا عجيب اس مثل گروه هاى كارى! عجيب اس
ــت  ــتى ياد گرفته ايم كه توى گروه هايى كه ضامن بقا و زنده ماندن اس فرگش
ــت، مى تواند اخراج و  ــى كه يك نفر رئيس اس ــيم نه گروه هاي كنار هم باش
ــت شغل شما  ــتخدام كند و همه چيز حول محور پول مى گردد. مهم نيس اس
ــويد و  ــد. در هر صورت مجبوريد با تعدادى ديگر كنار هم جمع ش چه باش
ــت و گاهى در حد يك كارخانه  برنامه ارائه دهيد. گاهى مقياس كوچك اس

ــود. بزرگ. خطاى تفكر گروهى همين جا ظاهر مى ش
ــت عصبى  ــس كنارتان اس ــا وقتى رئي ــه ايد. طبيعت ــد توى جلس ــور كني تص
ــالش مى كنيد بفهميد كه  ــروه نگاه مى كنيد و ت ــويد. به بقيه اعضاى گ مى ش
ــا رئيس را به  ــد پيامدهاى مخالفت ب ــن جورى داري ــت. اي نظر جمع چيس
ــزد مى كنيد. مشكل اين است كه همه دارند همين كار را مى كنند  آن ها گوش
ــت دادن كار يا  ــرف مخالفى بزنند، مى تواند به از دس ــد كه اگر ح و مى دانن
ــتان منتهى شود. نتيجتا كسى جرأت نمى كند حرفى بزند و تصميم بدى  دوس
ــه دو نفر خصوصى به هم مى گويند كه واضح  ــود. پس از جلس گرفته مى ش
ــد. خب چرا همين حرف را در  ــتباه بوده و نبايد اتخاذ مى ش بود تصميم اش

ــه مطرح نكردند؟ جلس
ــه آمريكا به خليج  ــى حمل ــناس اروينگ جانيس اين رفتار را با بررس روانش
ــت. زمانى كه آمريكا براى  ــى كرده اس خوك ها در دهه 1960 ميالدى بررس
مقابله با كاسترو، 1400 (يا 1700) تبعيدى ضدانقالب را به كوبا مى فرستد. 
ــرويس اطالعاتى شوروى به كوبايى ها اطالع  ــيدن به آنجا، س اما قبل از رس
ــت  ــوند. عمليات شكس ــتگير و اعدام مى ش مى دهد و در نتيجه همه آنها دس
ــروع نبرد  ــوروى و ش ــدن كوبا به ش ــن باعث نزديكتر ش ــورد و همي مى خ
ــاورانش آدمهاى باهوشى  ــود. كندى و مش ــرق و غرب مى ش ــليحاتى ش تس
ــتند. با اين  ــيار زيادى از موقعيت كوبا و انقالب داش ــد و اطالعات بس بودن
ــم را گرفتند و فاجعه  ــگفت انگيزى احمقانه ترين تصمي ــكل ش وجود به ش
ــه چرا همچين كارى كردند.  ــه بار آوردند. بعد از آن هم توضيح ندادند ك ب

ــد. ــه هاى تفكر گروهى مى رس جانيس با تحليل اين اتفاق به ريش
در هر كار و برنامه گروه هايى، در هر جمع اين چنينى اى، هميشه بايد يك 
ــش را بزند و با جمع  ــدون توجه به عواقب، حرف ــد كه ب آدم بى كله اى باش
ــيدن به بهترين تصميم، بايد به همه  مخالفت كند. بر خالف تصور براى رس
ــان كرد كه با آزادانه حرف زدن تنبيه  ــود و مطمئن ش اجازه مخالفت داده ش
ــه توى ذهنش دارد  ــد. هر كس بايد آن چيزى را ك ــازات نخواهند ش و مج

ــد. ــان كن بي

پالسكو را به ياد بياوريد
ــئولين  ــتقيم تفكر گروهى بود. وقتى كه مس ــكو نتيجه مس فرو ريختن پالس
ــهردارى، با مالحظات سياسى تصميم گرفتن د كه تنها به اخطار بسنده كنند  ش

ــد. و آنجا را تخليه نكنند، نتيجه فاجعه بار ش
ــتيم و  ــا از قبل گفته بوديم و مى دانس ــه به زبان آمدند كه م ــد از آن، هم بع
گوشزد كرده بوديم و...، ولى هيچ كدام نمى گويندكه چرا همان موقع جرأت 

ــهردارى مخالفت كنند. نكردند با تصميم ش

نـان ز شـت ا د د يا بهزاد عزتى
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د قتصا ا
ه تـا كو خبـر  شـت ا د د يا

تاثير آموزش مهندسان 
بر افزايش كيفيت ساختمان

گروه نظام مهندسى- به روز كردن اطالعات مهندسان از اهميت 
ويژه اى برخوردار است چرا كه حوزه ساخت و ساز به طور مستقيم 
با جان و مال افراد در ارتباط مى باشد لذا اين نياز احساس مى شود 
كه همواره  متخصصانى وارد اين عرصه شوند كه از سطوح علمى 

و عملى بااليى نيز برخوردار باشند.
گفتنى است امروزه با توجه به رشد روز افزون جمعيت مهندسان 
، متاسفانه توجه جدى به بازآموزى نمى شود كه اين مهم مى 
تواند در دراز مدت حوزه ساخت و ساز را با مشكالت عديده اى 

مواجه سازد.
آنچه مسلم است الفباى ساخت و ساز در ايران با ساير كشورها 
بسيار متفاوت است لذا بنا به اظهار نظر كارشناسان مى توان با 
اجراى طرح هاى آموزشى و برگزارى همايش ها و سمينارهاى 
علمى درسطوح ملى و بين المللى صنعت ساخت و ساز كشور را 

در رسيدن به استانداردهاى بين المللى يارى رساند.
جالب است بدانيم همان گونه كه در قانون نظام مهندسى و 
كنترل ساختمان نيز پيش بينى شده است سازمان هاى نظام 
مهندسى ساختمان استان ها و شوراى مركزى موظف هستند 
تا براى ارتقاى دانش فنى صاحبان حرفه كه شامل مهندسان، 
كاردان ها، ديپلمه هاى فنى، كارگران و معماران تجربى مى شود، 
اقدامات الزم را در جهت آموزش و بازآموزى افراد ذى ربط انجام 
دهد و همچنين سازمان هاى نظام مهندسى ساختمان و شوراى 
مركزى به عنوان پايگاه علمى، فنى،آموزش و انتشار اطالعات 
جديد مهندسى براى جامعه مهندسان نيز به حساب مى آيند.كمك 
به ترويج صحيح اصول شهرسازى و معمارى، ترويج اصولى در 
ارتباط مهندسى و فرهنگ سازى جزو مواردى است كه در ماده 9 
قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان به صراحت به آن اشاره 
شده است كه متاسفانه تا به امروز ارگان هاى مسوول كمترين 

اقدام را در اين راستا انجام داده اند.
مهندسى  نظام  هاى  سازمان  كه  معضالتى  از  يكى  امروزه 
ساختمان استان ها در مورد گسترش ارتباط مهندسان با آن درگير 
هستند، بحث ارتقاى كيفيت كار تخصصى و تجربى مهندسان 
است.چرا كه بيش از 50 درصد جامعه مهندسان را جوانان تشكيل 
مى دهند كه متاسفانه به دليل عدم آشنايى اين گروه با كار تجربى 
و عملى در حال حاضر مشكالتى را براى سازمان مورد بحث و 
حوزه ساخت و ساز فراهم نموده اند.الزم به ذكراست كه برخى از 
مهندسان با تجربه نيز گاهى برخى از اصول علمى مرتبط با حرفه 
خود را فراموش مى نمايند، به همين جهت بازآموزى افراد با سابقه 
هم از جمله وظايف اصلى سازمان به شمار مى رود، چرا كه افرادى 
هستند كه سال ها از محيط آموزشى به دور بوده ا ند، لذا بازآموزى 

علمى برخى از مهندسان امرى ضرورى تلقى مى شود.
نكته قابل توجه اينجاست كه فرآيند آموزش دانشگاهها عموما 
بر مبناى آموزش مباحث پايه و دروس تئوريك استوار است و 
سطح آگاهى فارغ التحصيالن رشته هاى مهندسى صرفا براساس 
نوع رشته هاى تحصيلى دانشجويان است و به طور كلى فارغ 
التحصيالن رشته هاى مهندسى به هيچ وجه سابقه كار عملى 
مفيد را ندارند كه همين امر موجب بروز مشكالتى به هنگام ورود 
به كار براى مهندسان جوان را رقم زده است. از اين رو مباحث 22 
گانه مقررات ملى ساختمان عمدتا به مهندسان تازه كار اختصاص 
مى يابد، چرا كه اين دسته از افراد نيازمند كسب تجربه از افراد 

مجرب تر هستند.
در نگاه اجمالى به فرآيند اشتغال به كار مهندسان تازه كار، به 
اين مهم دست مى يابيم كه در بيشتر مواقع به اين افراد هرگز 
اجازه ورود به مباحث طراحى و يا نظارت داده نمى شود، از اين 
رو بهتر است در اين دوره مهندسان جوان با اتكا به آموزش هاى 
پايه اى خود وارد كار كاربردى شوند و تالش نمايند تا با اتكا به 
آموخته هاى خود كه در چارچوب مقررات ملى ساختمان  تعريف 

شده،عمل نمايند.
گفتنى است هر چند دانشجويان رشته هاى مهندسى ملزم به 
گذراندن دوره هاى كارآموزى هستند اما متاسفانه كسب تجربه 
كارآمد در اين دوره امرى اتفاقى است. بنا به اظهار نظر برخى 
اساتيد دانشگاهى رشته هاى مهندسى، مشكل اصلى ناشى از 
ضعف سيستم آموزشى نيست بلكه ناشى از ايرادات وارده بر نظام 
فنى و اجرايى كشور است كه با مباحث دانشگاهى عجين نبوده 
و همچنين تا به امروز نتوانسته نيازهاى اساسى حوزه ساخت و 
ساز را شناسايى نمايد و اين فرآيند را به گونه اى تنظيم كند كه 
تمامى دوره هاى كارورزى دانشجويان به صورت جامع و فراگير 
انجام شود،از اين رو اميد مى رود ميان نظام فنى و اجرايى كشور و 
دانشگاهها يك ارتباط معنا دارى شكل بگيرد. اين در حالى است 
كه رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور نيز چندى پيش 
دليل بيسوادى مهندسان فارغ التحصيل را در پايين بوده سطح 

علمى دانشگاهها دانست.

بانك ملى سوئيس از ايمن ترين 
اسكناس جهان رونمايى كرد

مهر: بانك ملى سوئيس، از اسكناس 20 فرانك جديد خود رونمايى كرد كه 
باالترين ضريب ايمنى در جهان را برخوردار است. 

با  كشور  اين  فرانك  جديد 20  اسكناس  گفت:  سوئيس  ملى  بانك  رئيس 
كه  شد  خواهد  كشور  اين  پولى  سبد  روانه  ديگر  روز   6 تا  جديد،  طراحى 

باالترين ضريب امنيتى دنيا را برخوردار است.  
رنگ اصلى به كار رفته در اسكناس 20 فرانك جديد سوئيس قرمز و داراى 

كاغذ پنبه اى است.
اين اسكناس بر خالف ساير اسكناس هاى موجود در جهان كه بر روى آنها 
از چهره هاى تاريخى استفاده شده است، داراى يك خالقيت است و به جاى 

آن موضوعات فرهنگى و هنرى در آن نقش بسته است.  
اسكناس جديد 20 فرانك داراى 15 ويژگى امنيتى است و بر روى آن يك 
كره طراحى شده است كه رنگ آن تغيير مى كند؛ ضمن اينكه نقشه نقره 
اى رنگ سوئيس و صليب روى پرچم آن از ويژگى هاى ديگر آن محسوب 

مى شود. 

بررسى چالش هاى فراروى
 بخش مسكن در مجلس 

بررسى  از  اسالمى  شوراى  مجلس  عمران  كميسيون  رئيس  نايب  صما: 
چالش هاى بخش مسكن و ساماندهى توليد وعرضه مسكن براى دهك هاى 

مختلف جامعه در كميسيون متبوعش خبر داد.
مجلس  عمران  كميسيون  امروز  جلسه  خصوص  در  بهادرى،  هادى  سيد 
حميدرضا  حضور  با  كميسيون،  امروز  نشست  در  گفت:  اسالمى  شوراى 
عظيميان و حامد مظاهريان، معاونان وزير راه و شهرسازى و مديران بانك 
مسكن موضوع چالش هاى فرا روى بخش مسكن مورد بررسى قرار گرفت.

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراى اسالمى افزود: گزارش هاى وزارت 
راه و شهرسازى در خصوص فرآيند رشد قيمت در سال هاى گذشته ارائه 

و بررسى شد.
بهادرى ادامه داد: با توجه به گزارش هاى مذكور رشد قيمت در 12 سال 
گذشته مورد بررسى قرار گرفت كه درفاصله هشت ساله از سال 84 تا 92 
قيمت مسكن شش برابر شده همچنين از سال 92 تا 96 قيمت مسكن تنها 
با رشد 10 درصدى روبه رو شده كه البته بخشى از آن به دليل ركود در بخش 

مسكن در چهار سال گذشته است.

قاچاق بنزين صفر شد
سوخت  قاچاق  با  مقابله  و  شبكه  خارج  عرضه  از  پيشگيرى  اداره  رييس 
وضعيت  آخرين  تشريح  با  ايران  نفتى  فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت 
قاچاق سوخت اظهار كرد: ميزان قاچاق بنزين در حال حاضر صفر است.
دست  در  سوخت  قاچاق  از  دقيقى  آمار  اينكه  بر  تاكيد  با  كرمانى  بهروز 
براى  طرح هايى  اجراى  پخش   ملى  شركت  وظيفه  كرد:  اظهار  نيست، 
نشود.  توزيع  شبكه  از  خارج  سوخت  تا  است  توزيع  شبكه  از  صيانت 
دستگاه هاى  از  يكى  كاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  حسب  پيشگيرى  اداره 
مبارزه  قانون   53 ماده   3 تبصره  طبق  همچنين  مى شود،  قلمداد  كاشف 
با قاچاق كاال و ارز، شركت ملى پخش بايد فرآورده هاى مكشوفه را از 

بگيرد. تحويل  كاشف  دستگاه هاى 
گفت:  و  داد  خبر  كنون  تا   1392 سال  از  سوخت  قاچاق  كاهش  از  وى 
شركت  انبارهاى  به  تحويلى  مكشوفه  فرآورده هاى  به  مربوط  آمار  طبق 
ملى پخش قاچاق سوخت از سال 1392 تا كنون كاهش پيدا كرده است.
سوخت  قاچاق  با  مقابله  و  شبكه  خارج  عرضه  از  پيشگيرى  اداره  رييس 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران با بيان اينكه نفت گاز، نفت 
اند،  داده  اختصاص  خود  به  را  قاچاق  آمار  بيشترين  سفيد  نفت  و  كوره 
اظهار كرد: ميزان قاچاق بنزين در حال حاضر صفر است. در سال 1392 
تحويل  كاشف  دستگاه هاى  از  مكشوفه  گاز  نفت  ليتر  ميليون   45 حدود 
ميليون   39 به   1393 سال  در  ميزان  اين  كه  است  شده  پخش  شركت 
ليتر، در سال 1394 به 22 ميليون ليتر و در سال 1395 به 13 ميليون 
ليتر رسيده است. به عبارت ديگر از سال 1392 تا سال 1393 به ميزان  
12 درصد، از سال 1393 تا 1394، 42 درصد و از سال 94 تا 95  43 

درصد كاهش داشته است.
سوخت  قاچاق  با  مقابله  و  شبكه  خارج  عرضه  از  پيشگيرى  اداره  رييس 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران ادامه داد: با طرح هايى مانند 
كه  مسافتى  اساس  بر  سوخت  نقل،  و  حمل  بخش  در  پيمايش  طرح 
براى  مى گيرد،  قرار  آن ها  اختيار  در  مى كنند  طى  نقل  و  حمل  وسايل 
صورت  به  را  مصرف   ميزان  پخش  شركت  در  كميته اى   منظور  اين 

مى كند. پايش  هفتگى 
سوخت  قاچاق  با  مقابله  و  شبكه  خارج  عرضه  از  پيشگيرى  اداره  رييس 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران افزود: يكى ديگر  از طرح ها، 
اين  است.  كيلومترى   20 شعاع  در  نشينان  مرز  به  سوخت  فروش  طرح 
تقويت  و  شهر  به  نشينان  مرز  مهاجرت  از  جلوگيرى  هدف  با  طرح 
مرزنشينان  براى  ايى  سهميه  راستا   اين  در  مى شود.  اجرا  آن ها  معيشت 
تا  شد  تصويب  يازدهم  دولت  در  وزيران  هيات   نامه  تصويب  حسب 

باشند. داشته  صادرات  بتوانند  مرزنشينان 

به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از ايسنا، محمد الهوتى، رئيس 
كنفدراسيون صادرات گفت: 25 تا 30 درصد از قيمت تمام شده محصول 
صادراتى ايران به هزينه هاى حمل ونقل اختصاص دارد درحالى كه عرف 

جهان و ديگر كشورها 10 تا 12 درصد از قيمت تمام شده است.
وى افزود: افزايش ميزان صادرات غيرنفتى به ميزان 2 ميليارد دالر 
كه توسط ستاد اقتصاد مقاومتى به وزارت صنعت ابالغ شده، هدف 
قابل دسترسى است. اين ميزان افزايش نسبت به سال گذشته يعنى 
افزايشى 10 درصدى در صادرات محصوالت صنعتى، معدن و كشاورزى 
كه در مرحله بسته بندى زيرمجموعه صنعت قرار مى گيرند. 2 ميليارد 
دالر رقم بزرگى نيست و رسيدن به اين ميزان رشد براى مجموعه 
اقتصاد ايران قابل دسترسى است اما بااين وجود، حصول به اين هدف به 
سياست هايى بستگى دارد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پيش 
مى گيرد و اينكه اين وزارت خانه، چه رويكرد و سازوكارى را براى افزايش 

2 ميلياردى صادرات غيرنفتى در پيش مى گيرد.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: درزمينه ى صادرات، به ويژه 
صادرات صنعتى در سال گذشته رشد منفى داشتيم. مهم ترين مسئله اى 
كه به اين رشد منفى دامن زد، قيمت تمام شده كاالهاى توليدى و 
غيررقابتى شدن آن هاست. عواملى باعث غيررقابتى شدن محصوالت 
صنعت ايران شده و  اولين عامل، نرخ غيرواقعى ارز است كه با توجه به 
تورم ساالنه رشد پيدا نمى كند  و دولت هم تفاوت تورم داخلى و خارجى 

را به عنوان خسارت به صادركننده پرداخت نمى كند.
وى ادامه داد: نكته ديگر رقابت نابرابر بين صادركنندگان ايرانى و رقباى 

خارجى شان است. صادركنندگان خارجى از تسهيالت با نرخ 2 يا 3 درصد 
بهره استفاده مى كنند اما در خوش بينانه ترين حالت، اگر صادركننده اى به 
منابع ارزان صادراتى مثل منابع صندوق توسعه ملى دستيابى پيدا كند، نرخ 
بهره آن 11 درصد است و البته 90 درصد از صادركنندگان به اين مبلغ 
دسترسى ندارند  توليدكنندگان هم تسهيالت را با بهره 22 تا 24 درصد 
دريافت مى كنند. الهوتى با اشاره به هزينه هاى حمل ونقل تصريح كرد: 
اين دومين عامل مؤثر برافزايش قيمت تمام شده است. 25 تا 30 درصد 
از قيمت تمام شده محصول صادراتى ايران به هزينه هاى حمل ونقل 

اختصاص دارد درحالى كه عرف جهان و ديگر كشورها 10 تا 12 درصد 
از قيمت تمام شده است به اين ترتيب، هزينه حمل ونقل براى صادركننده 

ايرانى 2.5 برابر در قيمت تمام شده محصول بيشتر است.
برنامه اى  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اگر  كرد:  تاكيد  وى 
مشخص براى كاهش قيمت تمام شده كاالهاى صنعتى تالش كند، 
به طورقطع افزايش 2 ميليارد دالرى صادرات غيرنفتى در سال جارى 
محقق مى شود. اين هدف گذارى ها خوب است و دور از دسترس 
نيست اما بايد به سياست ها در چهار سال گذشته هم توجه كرد. 
سياست هاى وزارت صنعت در سال هاى گذشته، سياست هايى شفاف و 
روشن براى رسيدن به اهداف صادراتى نبوده است. نه اينكه اين وزارت 
خانه تمايل به تحقق اين اهداف نداشته باشد. اين نقصان ناشى از عدم 
دسترسى اين وزارت خانه به منابع الزم براى تحقق اهداف صادراتى 
است. نكته ديگر اينكه اگر قرار است اين ميزان رشد در صادرات غيرنفتى 
محقق شود، بايد منابع الزم در بودجه براى حمايت از صادرات را در نظر 
بگيرند. اين فعال اقتصادى خاطرنشان كرد:حمايت هاى صادراتى در سال 
گذشته به صادركنندگان پرداخت نشده است و امسال بايد اين منابع در 
اختيار سازمان توسعه تجارت قرار بگيرد تا در كاهش قيمت تمام شده 

به صادركننده كمك شود.
وى در پايان گفت: آنچه مى تواند منجر به جهش صادرات غيرنفتى ايران 
شود، حمايت از صادرات خدمات فنى و مهندسى است. اين رشته اين 
ظرفيت را دارد تا به شرط پرداخت كمك هاى صادراتى و تسهيل در صدور 

ضمانت نامه به رشد چشم گير صادرات غيرنفتى ايران كمك كند.

اما و اگرهاى رشد 2ميليارد دالرى صادرات غيرنفتى
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: حمايت هاى صادراتى در سال گذشته به صادركنندگان پرداخت نشده است 

و امسال بايد اين منابع در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار بگيرد. 
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وزير نفت گفت: توسعه خوزستان در گرو حركت و توسعه صنعت 
نفت و اجراى پروژه هاى نفتى است اما بحث توانمند سازى 
نيروهاى بومى يكى از مسائل مهمى است كه در مناطق محروم 

استان بايد اجرايى شود.
به گزارش بامداد زاگرس وبه نقل از انرژى امروز، بيژن نامدار 
زنگنه روز پنجشنبه در حاشيه بازديد از منطقه محروم مالشيه 
اهواز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: شب گذشته در خصوص 
بررسى مسائل و مشكالت خوزستان، جلسه اى را با مديران 
استان برگزار كرده و مسائلى كه در آينده بايد براى توسعه و 
نوسازى صنعت نفت در خوزستان انجام شود را مطرح كرديم. 
وى با بيان اينكه خوزستان ظرفيت هاى بااليى براى ساخت 
تجهيزات نفتى دارد كه بايد اين ظرفيت ها شناسايى شود گفت: 

توجه به مسئوليت هاى اجتماعى صنعت نفت در خوزستان نيز يكى 
ديگر از اهداف سفر ما به خوزستان به شمار مى رود كه در اين زمينه 

نيز بازديدهاى ميدانى را از برخى ناطق در دستور كار قرار داده ايم.

وى بيان كرد: درخوزستان حجم عظيمى نفت توليد مى شود و مردم 
اين استان كه در كنار تاسيسات نفتى زندگى مى كنند بايد از خدمات 
رفاهى بهترى استفاده كنند. زنگنه تصريح كرد: مالشيه منطقه اى 
است كه در اطراف آن توليد نفت انجام مى شود اما همچنان اين 

منطقه محروم مانده و نياز است كه دولت و شركت نفت براى 
بهبود زندگى آن ها كمك كنند.

وى ادامه داد: همچنين در ادامه سفر خود به خوزستان جلسه 
اى را با صنعت گران كوچك استان در دستور كار داريم و قصد 
داريم چگونگى پيوند زدن اين صنايع با پروژه هاى صنعت نفت 

را مورد بررسى قرار دهيم.
در  جوان  نيروهاى  آموزش  بحث  به  توجه  گفت:  نفت  وزير 
مناطق محروم استان بخصوص مالشيه، سوسنگرد و هويزه 
از ديگر اقدامات ما است كه وعده آن را به اهالى اين مناطق 
داده ايم. وى يادآور شد: نيروهاى بومى اين مناطق در صورت 
و  شوند  نفتى  هاى  مجموعه  جذب  توانند  مى  شدن  توانمند 
بخشى از مشكالت بيكارى در اين مناطق از اين طريق برطرف 
شود. بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دولت تدبير و اميد روز پنجشنبه 
به همراه جمعى از مسئوالن استان خوزستان از منطقه مالشيه اهواز 

بازديد و با اهالى اين منطقه محروم ديدار كرد.

توسعه خوزستان در گرو اجراى پروژه هاى نفتى

يك كارشناس اقتصادى گفت: نظام بانكى كشور نه تنها از توليد حمايت 
نمى كند بلكه اصلى ترين مانع توليد، درحال حاضر است. 

به گزارش بامداد زاگراس و به نقل از مهر، مرتضى زمانيان درباره اينكه 
آيا نظام بانكى كشور به خوبى از توليد حمايت مى كند؟ اظهارداشت: 
نظام بانكى كشور نه تنها از توليد حمايت نمى كند بلكه درحال حاضر 

اصلى ترين مانع توليد نظام بانكى است.
و  حاكميت  مطالعات  انديشكده  اقتصادى  مطالعات  گروه  مدير 
سياستگذارى تصريح كرد: هيچ توليدى در رقابت با سيستم بانكى 
مقرون به صرفه نيست و عمًال براى بسيارى از توليدكننده كنندگان 
مقرون به صرفه است كه زمين و سرمايه خود را بفروشد و آن را در 
بانك بگذارد و از اين طريق سود آورى داشته باشد بنابراين بانك االن 

رقيب بخش توليد و رقيب بسيار قدرتمندى است.
اين كارشناس اقتصادى ادامه داد: بنابراين نظام بانكى مانع بخش توليد 
شده، بنابراين نه تنها حمايت نمى كند بلكه فعًال  مشكل اصلى بخش 
توليد هم است. البته الزم به توجه است كه نمى تواند نظام بانكى را به 
عنوان جزيى منفك از اقتصاد به شمار آورد و در واقع نظام بانكى بخشى 
از شبكه آسيب ديده اقتصادى كشور است كه هم اكنون به عنوان مانعى 

براى بخش توليد كشور به شمار مى رود.
زمانيان همچنين درباره اينكه با ادامه اين وضع نظام بانكى، وضعيت 
اقتصاد ايران چه خواهد شد؟ گفت: بخش سودده بانكى در حال حاضر 
همه پول هاى مردم را جذب خود كرده است و بخش زيادى از پول ها 
در حساب هاى سرمايه گذارى بانك ها قرار گرفته كه سود به آن تعلق 

مى گيرد.
وى ادامه داد: با اين سود قطعاً به نفع كسى نيست كه توليد كند ضمن 
اينكه روز به روز هم به دليل اين سود باال به ميزان نقدينگى (همان 
سپرده هاى مردم) افزوده مى شود. از سوى ديگر هم توليد كننده اى 
وجود ندارد كه بتواند اين پول را به عنوان تسهيالت از بانك ها دريافت 
كند و در نتيجه به دليل عدم سودآرى در فعاليت هاى بانكى، روز به روز 
بر حجم تعهدات بانكى افزوده مى شود كه اين خود مى تواند منشا 
ورشكستگى بزرگى در بخش بانكى شود كه در صورتى كه دولت برنامه 

اى براى خروج از آن نداشته باشد در صورت بروز دولت ممكن است 
مجبور به خلق حجم عظيمى از نقدينگى با عوارض خاص خود در 

اقتصاد شود. .
زمانيان گفت: فعًال تا زمانى كه سود بانكى باالست اگر تورم هم پايين 
باشد، هيچ توليدى نيست و فقط حجم پول ها در بانك ها زياد مى شود 
اگر روزى قرار باشد سود بانكى كاهش يابد و توليد و خريد و فروش 
كاالهاى ديگر مقرون به صرفه شود، آن زمان مردم پولشان را از حساب 
سرمايه گذارى به حساب هاى جارى انتقال خواهند داد و احتماال چند 
صد هزار ميليارد تومان شروع به خرج شدن در بخش هاى مختلف اعم 
از مسكن، ارز، طال خواهد شد كه آسيب ها و تورم احتمالى ناشى از آن 

براى كشور بسيار زياد خواهد بود.
وى افزود: بنابراين در شرايط كنونى و بدون اقدامات اصالحى دو حالت 
براى ما قابل تصور خواهد بود. سود باالى بانكى همراه با ركود و تورم 
پايين به دليل ساكن بودن پول (يا همان سپرده ها)، يا كاهش سود 
همزمان با تورم يا شوك بزرگ در برخى بازارهاى خاص در كشور. در 
اين شرايط كشور شديدا اقدامات اصالحى در بويژه در بخش بانكى است 

ظاهراً االن چنين برنامه اى مطرح نيست
و  حاكميت  مطالعات  انديشكده  اقتصادى  مطالعات  گروه  مدير 
سياستگذارى توضيح داد: مساله اول نرخ باالى سود بانكى است كه 
حجم باالى مطالبات وصول نشده بانكها يكى از داليل آن است. رئيس 
بانك مركزى هم در ماه گذشته به اين اذعان كرد كه بانك هاى در حال 
ورشكستگى، اين سودهاى باال را مى دهند. در واقع پيشنهاد سود باال 
توسط بانك ها، مردم به جاى خرج كردن پول (انتقال به حساب ديگران) 
كه الزمه ايجاد تقاضا و سرمايه گذارى است، آنرا صرفا در حسب خود 
نگه مى دارند. با وجود اين سود باال و با توجه به پايين بودن تورم و 
ركود اصلى ترين فعاليت مقرون به صرفه در كشور گذاشتن پول در 
حساب سرمايه گذارى در بانك ها است. حفظ شرايط موجود يعنى توليد 

غيرمقرون به صرفه و ركود عميق خواهد بود.
زمانيان ادامه داد: مورد دوم اين است كه با نرخ سود باالى بانكى، 
بانك ها روز به روز به مردم بدهكارتر مى شوند و ميزان پولى كه 

دستگاه هاى خودپرداز به مردم نشان مى دهند به شدت باال مى 
رود (حجم نقدينگى خلق شده بنابر نقل موجود در طول 4 سال 
اخير 700 هزار ميليارد تومان بوده) كه نتيجه همين رشد نمايى 
سودهاى بانكى است. اما چرا اين نقدينگى منجر به تورم نمى شود؟ 
در  خود  (پول  نقدينگى  هزينه كرد  براى  اى  انگيزه  مردم  واقع  در 
بانك) ندارند. از سوى ديگر به دليل ركود و سود باال كسى از بانكها 
تسهيالت نمى گيرد و بانكها منبع درآمدى ندارند و صرفا متناسب 
با عدد فزاينده اى كه به سپرده هاى مردم متعهد هستند روز بروز 

بدهكارتر مى شوند.
وى گفت: سوما در شرايط موجود و بدون برنامه مشخص براى خروج 
از ركود اگر سود بانكى كم شود مردم سپرده هاى خود را از حسابهاى 
سپرده گذارى به حساب جارى/قرض الحسنه منتقل مى كنند (به تعبير 
عاميانه بيرون كشيدن پول از بانك) تا آن را خرج كنند. تصور كنيد كه 
چند صد هزار ميليارد پول وارد گردش تبادل كشور شده و احتماال با 
توجه به عدم انگيزه مردم براى نگهدارى پول سرعت گردش بااليى 
خواهد داشت چه آثارى مى تواند بر بخش هاى مختلف اقتصاى و تورم 

در كشور داشته باشد. 
زمانيان افزود: مورد چهارم اين است كه حجم عظيم انتقال پول از 
حسابى به حسابى ديگر توسط مردم مى تواند بسيارى از بانكها كه حجم 
زيادى از سپرده هاى آنها خارج مى شود را نيز ورشكست نمايد. ضمن 
اين ورشكستگى بزرگ، گردش سريع پول از حسابى به حسابى كه 
همراه با تقاضا است همراه است چه شوك قيمتى به بازارهاى ارز و طال 
و مسكن وارد خواهد ساخت؟ و اين گردش پول و تقاضا ادامه خواهد 
يافت كه بعضى از آن به نام بمب نقدينگى ياد مى كنند. در واقع نقدينگى 
مردم در بانك ها با شدت تمام در حال افزايش بوده و اين حجم به 
بركت ركود و سود باالى بانكى به حالت سكون باقى مانده و تورمى هم 
به همراه ندارد. اين فنر فشرده ممكن است هر زمان با آزاد شدن خود 
كشور را به بحران تورم مبتال سازد. از اين حيث تورم پايين را نمى توان 
يك دستاورد بزرگ به شمار آورد زيرا يك سكون ناپايدار پول در نظام 

بانكى همراه با ركود و امكان بمب تورمى است. 

نظام بانكى بزرگترين مانع توليد
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ورزش
خبـــر

 دبيركل جديد كنفدراسيون كشتى آسيا با تاكيد بر اهميت 
ايران  نمايندگان  توسط  بين المللى  كرسى هاى  كسب 
گفت:اين موضوع سبب مى شود دنيا بداند قدرت كشتى 

ايران فقط بر روى تشك مبارزه نيست.
حميد بنى تميم   درباره انتخابش به عنوان عضو هيات 
رييسه كنفدراسيون كشتى آسيا و همچنين دبير كلى اين 
كنفدراسيون اظهار كرد:كسب جايگاه هاى بين المللى براى 
ورزش هر كشور يك افتخار محسوب مى شود و از سوى 
ديگر نشان مى دهد ما در كشتى آسيا و جهان صاحب 
كلى  بطور  و  قوانين  تغييرات  از  هستيم.بسيارى  جايگاه 
تصميمات كالن اتحاديه جهانى از دل كنفدراسيون هاى 
انتخاب  اين  نيز  باب  همين  از  و  مى آيد  بيرون  قاره اى 
مى تواند باعث اثرگذارى هر چه بيشتر ايران در تصميمات 
جديد  كرسى هاى  شود.كسب  كشتى  جهانى  و  آسيايى 
بين المللى نشان دهنده جايگاه ويژه ايران در كشتى جهان 
است و همه ما بايد در جهت حفظ و ارتقاى اين جايگاه 

تالش كنيم.
دبيركل شوراى كشتى آسيا افزود:كشتى در ايران سابقه 
به  ايران  از  زيادى  صاحبنظران  و  بزرگان  و  دارد  زيادى 
كشتى جهان معرفى شده اند بنابراين با استفاده از اين 
پتانسيل ارزشمند مى توانيم موجب اتخاذ تصميمات فنى 
و منطقى در كشتى جهان شويم كه تحقق هر چه بهتر اين 
امر منوط به كسب و حفظ كرسى هاى بين المللى از سوى 

نمايندگان كشتى ايران است.
كسب  دانستن  مهم  با  كشتى  فدراسيون  رييس  نايب 
كرسى هاى بين المللى براى ورزش هر كشورى گفت:به 
طور حتم برقرارى ارتباط با كشورهاى مختلف و باالخص 
باعث  مى تواند  روابط  اين  تحكيم  و  آسيايى  كشورهاى 
جهانى  اتحاديه  تصميمات  در  ايران  بيشتر  چه  هر  نفوذ 
كشتى شود،و كسب جايگاه هاى بين المللى باعث مى شود 
نمايندگان ايران با قدرت هر چه بيشتر وارد مذاكرات و 
ايجاد ارتباط با كشورهاى ديگر شوند.در اين صورت است 
كه دنيا به اين موضوع پى خواهد برد كه قدرت كشتى ايران 
تنها بر روى تشك كشتى نيست بلكه ايران در ديپلماسى 

جهانى كشتى نيز صاحب نفوذ است.
وى درباره مهمترين برنامه هاى پيش روى شوراى كشتى 

آسيا با تركيب جديد نفرات اين شورا گفت:در مذاكراتى 
كه با دولت تورليخانوف رييس جديد شوراى كشتى آسيا 
و ديگر اعضاى منتخب داشتيم و بنا شد در مباحث فنى 
كمك  آسيايى  كشورهاى  به  مسابقات  برگزارى  امكان  و 
كنيم .همچنين درباره آموزش هر چه بيشتر مباحث فنى 
در كشورهاى آسيايى و توسعه كشتى در قاره آسيا صحبت 

هاى خوبى مطرح شد و بنا شد مورد پيگيرى قرار گيرد.
آسيا  كشتى  كنفدراسيون  رييسه  هيات  جديد  عضو 
افزود:همچنين از مهمترين مباحث مطرح شده اين بود كه 
به توسعه كمى و كيفى كشتى در قاره آسيا كمك شود و 
مخصوصا به كشورهايى نظير سوريه و عراق و چند كشور 
ديگر كه در كشتى مستعد هستند كمك هاى آموزشى و فنى 
و … صورت گيرد تا اين كشورها از جهات مختلف در 

كشتى پيشرفت كنند.

وى با بيان اينكه به غير از ايران و يكى دو كشور ديگر 
ساير كشورهاى آسيايى نقش بسيار كمرنگى در برگزارى 
رقابت هاى بين المللى كشتى دارند گفت:تصميم گرفتيم 
دراينباره ديگر كشورهاى آسيايى نيز نقش پررنگترى در 
در  شد  قرار  و  باشند  داشته  كشتى  هاى  رقابت  ميزبانى 
مختلف  كشورهاى  به  مربيگرى  و  داورى  آموزش  امر 
داراى  آسيا  گيرد.قاره  صورت  مدونى  برنامه ريزى  نيز 
هاى  سال  طى  متاسفانه  كه  است  فراوانى  پتانسيل هاى 
متمادى مغفول مانده و بايد نقش آسيا در كشتى جهان 

را احيا كنيم.
بنى تميم در ادامه،درباره جو حاكم بر انتخابات شوراى 
پيچيده  واقعا  انتخابات  كرد:جو  خاطرنشان  آسيا  كشتى 
البته  شد  كشيده  سوم  دور  تا  بود.انتخابات  سنگين  و 
خوشبختانه بنده جزو نفراتى بودم كه در همان دور نخست 
وضعيتم مشخص شد اما براى نفر هفتم انتخابات به دور 

سوم كشيده شد.
وى افزود: پس از آن با حضور 7 عضو هيات رييسه 
اين  رييس  انتخاب  براى  گيرى  راى  كشتى  شوراى 
اتفاق  به  رييسه  هيات  عضو   7 كه  شد  برگزار  شورا 
رييس  عنوان  به  را  قزاق  تورليخانوف  دولت  آرا 
نيز  آن  از  پس  و  كردند  انتخاب  آسيا  كشتى  شوراى 
و  اول  رييس  كل،نايب  ،دبير  بالفاصله  تورليخانوف 
انتخاب  اعضا  مساعد  نظر  با  را  بانوان  رييس  نايب 
كلى  دبير  به  ايران  نماينده  عنوان  به  بنده  كه  كرد 

كنفدراسيون كشتى آسيا انتخاب شدم.
نايب رييس فدراسيون كشتى با بيا اينكه متاسفانه سهم آسيا 
در كشتى جهان طى سال هاى گذشته رو به افول بوده است 
تصريح كرد:به عنوان مثال تعداد داوران آسيايى در اتحاديه 
جهانى روند كاهشى داشته و طبق نتايجى كه دو هفته پيش 
از سوى اين اتحاديه اعالم شد،تعداد 11 داور آسيايى با تنزل 

درجه روبرو شدند.
وى در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا اللوويچ رييس 
درباره  خادم  رسول  به  پاسخى  كشتى  جهانى  اتحاديه 
خير  يا  داشته  كشتى  قوانين  تغيير  به  ايران  اعتراضات 
گفت:بنده از اين موضوع اطالعى ندارم و نمى دانم كه 

مذاكره اى بين اللوويچ و خادم صورت گرفته يا خير.

مربى تيم   ملى كاراته بانوان معتقد است توجه ها 
ساير  زيرا  شود  بيش تر  بايد  كاراته  به  نسبت 
كشورها پس از المپيكى شدن كاراته فعاليت هاى 

خود را آغاز كردند.
بانوان  كاراته  تيم   ملى  درباره  خوش قدم  سمانه 
بيان  كرد: هميشه انتظار از جامعه كاراته به ويژه  
بانوان ايران باال بوده است چراكه دختران ايران در 
نخستين حضور خود در مسابقات رسمى صاحب 
مدال بودند و تا به امروز خوش درخشيدند. تيم 
را از فروردين ماه پس از رقابت هاى كاراته وان 
هم  اردو  مرحله  سه  و  گرفتيم  تحويل  امارات 
برگزار كرديم. بازيكنان خوبى را در اختيار داريم 

كه همه جنگنده و صاحب مدال هستند.
مربى تيم   ملى كاراته بانوان با اشاره به المپيكى 

شدن كاراته خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه كاراته جزو 
رشته هاى المپيكى قرار گرفته، رقابت ها بسيار سخت و 
شديد شده است. همان طور كه ما تالش مى كنيم، ساير 
كشورها نيز تالش مى كنند اما تالش ساير كشورها بيش تر 
از ماست. براى مثال سه كشور ژاپن، تركيه و فرانسه، در هر 

وزنى چهار بازيكن را به رقابت ها اعزام مى كنند و در تمامى 
رقابت هاى كاراته وان حضور دارند. حضور در كاراته وان ها 
در عملكرد بازيكنان تاثير دارد و در نهايت بررسى و سنجيده 

مى شود ولى ما تاكنون چنين چيزى را در اختيار نداشتيم.
او در ادامه  افزود: فرجى به تازگى رياست فدراسيون كاراته را 
عهده دار شده است. ان شاء اهللا با حضور او در كاراته وان هاى 

در  ما  بازيكنان  چراكه  كنيم  شركت  بيش ترى 
كاراته وان ها ديده خواهند شد. از سال 2018 تمام 
رنكينگ ها پاك مى شوند و از نو براى رنكينگ 
المپيك شروع مى شود. كشورهايى مانند روسيه 
و آمريكا در كاراته آن چنان قوى نيستند اما از 
پايه  اين  بر  آن ها  ورزش  وزارت  كه  آن جايى 
توجه  المپيكى  ورزش هاى  به  كه  است  استوار 
كنند، خيلى زود شروع كردند. حتى چينى ها نيز 
در اين زمينه ورود پيدا كردند تا قهرمانان خوبى 
در المپيك داشته باشند. به محض المپيكى شدن 

كاراته، كشورها فعاليت هاى شان را آغاز كردند.
خوش قدم در پايان بيان  كرد: پتانسيل  بانوان ما 
بسيار باالست. در رقابت هاى بازى هاى آسيايى 
اهميت خوبى به كاراته مى دهند زيرا عموما كاراته 
و كشتى در رقابت هاى پايانى بازى هاى آسيايى هستند و به 
يك مرتبه كاروان ايران را در جدول مدال ها باال مى برند. 
اميدوارم توجه بيش ترى به اين مساله شود و رسيدگى هاى 
بيش تر با حساسيت بيش ترى به جامعه كاراته به خصوص 

دختران را مورد توجه قرار دهند.

بازيكن نفت اظهار كرد با شرايطى كه در اين دو 
سال تجربه كردند، كمترين حق شان قهرمانى در 

جام حذفى بوده است.
گل  با  پايانى  دقايق  در  شد  موفق  تهران  نفت   
سجاد شهباززاده، تراكتورسازى را در فينال جام 
يك  گذراندن  از  پس  تا  بدهد  شكست  حذفى 
سال سخت و پرتنش، فصل را با قهرمانى تمام 
گذشته  روز  قهرمانى  درباره  مبعلى  ايمان  كنند. 
اظهار  فوتبال  حذفى  جام  در  نفت  فوتبال  تيم 
كرد: اجازه بدهيد برگردم به سال گذشته! سال 
قبل تيم ما از لحاظ مالى شرايط خوبى نداشت و 
حتى در بعضى از بازى ها، هتل نداشتيم. با همه 
اين اوصاف توانستيم در ليگ برتر پنجم شويم و 

حتى شانس آسيايى شدن نيز داشتيم.
بازيكن نفت ادامه داد: امسال شرايط از سال گذشته بدتر 
شد. شركتى كه باشگاه نفت را خريد، با وعده  و وعيد 
وارد كار شد. سال سختى را پشت سر گذاشتيم. از زمين 
تمرين گرفته تا تغذيه، با مشكل روبرو بوديم. با همه 
نگه  فصل  پايان  تا  را  ما  كه  چيزى  تنها  مشكالت،  اين 

داشت،  فينال جام حذفى بود. تيم از زمانى كه توانست 
بدهد،  شكست  حذفى  جام  نهايى  نيمه  در  را  سپاهان 
انگيزه گرفت و تا پايان فصل ادامه داد. ديروز هم بازى 
به  توانستيم  نهايت  در  گذاشتيم،  نمايش  به  پاياپايى 
قهرمانى برسيم. البته با شرايطى كه از سال قبل داشتيم، 
كمترين حق ما قهرمانى در جام حذفى بود. بايد به اين 

هدف مى رسيديم.

مبعلى كه مدتى است به خاطر آسيب ديدگى از 
تركيب تيمش دور بوده است، براى همراهى نفت 
در فينال جام حذفى به خرمشهر رفت. او در پاسخ 
به اين سوال كه آيا على دايى پس از بازى با بازيكنان 
نفت خداحافظى كرد نيز اظهار كرد: خداحافظى به 
آن معنا كه از تيم برود نبود ولى اينكه در سال آينده 
دايى در چه تيمى باشد، مشخص نيست چون او از 

تيم هاى ديگر پيشنهاد دارد.
مبعلى در ادامه درباره شرايط مصدوميت و ادامه 
دوران فوتبالش نيز تصريح كرد: تا دو سه هفته 
چه  به  آسيب ديدگى ام  مى شود  مشخص  ديگر 
شكلى است و بايد زانويم را جراحى كنم يا نه. 
هنوز شرايطم براى فصل آينده مشخص نيست 
كه  مصدوميتم  مقدار  بيفتد.  اتفاقى  هر  است  ممكن  و 

مشخص شد، درباره فصل آينده تصميم مى گيرم.
بازيكن نفت در پايان گفت: ممنون از تمام تماشاگرانى 
كه شب گذشته از آبادان، اهواز و شهرهاى ديگر آمدند 
و ما را حمايت كردند تا بتوانيم جام قهرمانى حذفى را 

باالى سر ببريم.

ورزشگاه سلطان قابوس مسقط ميزبان ديدار رفت دو 
تيم استقالل خوزستان و الهالل خواهد بود.

ليگ  نهايى  هشتم  يك  مرحله  در  خوزستان  استقالل 
خواهد  قرار  عربستان  الهالل  برابر  آسيا  قهرمانان 
نماينده  برابر  تيم  اين  بازى  دليل  همين  به  و  گرفت 
شود.  انجام  طرف  بى  زمين  در  بايد  عربستان  ى 
استقالل خوزستان مانند استقالل تهران در اين مدت 

نمايندگان  از  ميزبانى  محل  تغيير  براى  زيادى  تالش 
فوتبال  فدراسيون  طريق  از  حتى  و  داشت  عربستان 
مكتاباتى  ميزبانى  پذيرش  براى  ازبكستان  كشور  با 
نتيجه  بى  ازبك،  طرف  مخالفت  با  كه  داد  انجام  را 
گروهى  ى  مرحله  در  كه  مسقط  ترتيب  اين  به  ماند. 
در  بود،  خوزستان  استقالل  آسيايى  ديدارهاى  ميزبان 
اين مرحله نيز به عنوان ميزبان بازى رفت دو تيم از 

آبى  ديدار  تا  شده  معرفى  خوزستان  استقالل  سوى 
هاى خوزستان و رياض در ورزشگاه 12 هزار نفرى 

سلطان قابوس برگزار شود.
همچنين با درخواست باشگاه الهالل عربستان، ديدار 
برگشت اين دو تيم در دوحه و در ورزشگاه خانگى 
خواهد  برگزار  جاسم  بن  ثانى  شيخ  الغرافه  باشگاه 

شد.

 سايت publicnow در خبرى 
نوشته است: فدراسيون جهانى 
شطرنج  فدراسيون  شطرنج 
تا  و  است  كرده  راتعليق  ايران 
زمانى كه حقوق كامل فيده از 
قهرمانى  رقابت هاى  برگزارى 
دريافت  ايران  در  جهان  زنان 
تعليق  ايران  فدراسيون  نشود، 

خواهد بود.
سايت،  اين  اعالم  اساس  بر 
تورنمت  هيچ  ترتيب،  اين  به 

هيچ  و  شد  نخواهد  برگزار  ايران  در  شطرنجى،  معتبر 
هيچ  و  شد  نخواهد  داده  ايرانى  شطرنج بازان  به  عنوانى 
شطرنج باز ايرانى و حتى هيچ داورى از ايران حق شركت 

تا  المللى  بين  رقابت هاى  در 
پرداخت حقوق كامل فيده را 

نخواهند  داشت.
تورنمنت هايى كه از قبل شروع 
قانون  اين  تاثير  تحت  شده اند 

قرار نخواهند گرفت.
در   publicnow سايت  خبر 
نيز  جهانى  فدراسيون  سايت 
براى دقايقى قرار گرفت اما پس 
از مدتى صفحه مربوط به اين 

خبر از دسترس خارج شد.
 63 حضور  با  جهان  زنان  شطرنج  مسابقات  دوره  چهلمين   
بازيكن از 27 كشور جهان از 22 بهمن تا 14 اسفند 95 در 

تهران برگزار شد.

ثمر  به  با  تهران  نفت  مهاجم 
رساندن گل قهرمانى نفت روز 
هاى تلخ خود را به پايان رساند.
 88 دقيقه  شهباززاده  سجاد   
آخرين  تراكتورسازى  با  ديدار 
گل فصل فوتبال ايران را وارد 
كرد  تراكتورسازى  ى  دروازه 
تا پايان يك سال سخت براى 

سجاد، شيرين باشد.
با  گذشته  فصل  شهباززاده 
استقالل در اين ورزشگاه حاضر 

شد اما در تركيب آبى ها حضور نداشت. شماره 10 استقالل 
در ليگ پانزدهم، به دليل محروميت بازى با ذوب آهن را از 
جايگاه ويژه تماشا كرد تا بهترين گلزن استقالل در جام حذفى 
تنها نظاره گر اين ديدار باشد. شهباززاده پس از اين بازى در 
حاليكه با استقالل قرارداد داشت از اين تيم جدا شد و يك 
نيم فصل سخت را در فوتبال تركيه سپرى كرد. پس از اين 
نيم فصل شهباززاده تصميم به بازگشت به فوتبال ايران گرفت 

اما اتفاقات براى او به بد ترين شكل رقم خورد.
محروميت استقالل از نقل و انتقاالت او را به تبريز فرستاد 

و  نقل  از  نيز  تراكتورسازى  اما 
سجاد  تا  شد  محروم  انتقاالت 
شهباززاده زير نظر على دايى نيم 
فصل دوم ليگ شانزدهم را در 

نفت تهران سپرى كند.
با  تهران  نفت  در  سجاد 
تيم  اين  عديده  مشكالت 
درخشان  نمايش  نتوانست 
و  استقالل  پيراهن  با  خود 
كمتر  اما  كند  تكرار  را  سايپا 
فصل،  پايان  تا  دقيقه   2 از 
تا  رساند  ثمر  به  را  تهران  نفت  قهرمانى  گل  شهباززاده 
روزهاى سخت اين بازيكن در ورزشگاهى به اتمام برسد 
كه از آن شروع شده بود. شهباززاده كه در دو فصل گذشته 
مرحله  چند  در  و  بود  ملى  تيم  تركيب  در  حضور  مدعى 
نيز به اردوى تيم كى روش دعوت شده بود، در اين مدت 
بهترين  در  نهايت  در  اما  كرد  تحمل  را  زيادى  فشارهاى 
زمان ممكن ارزش هاى خود را نشان داد تا حاال منصوريان 
در  حضور  براى  قهار  ى  كننده  تمام  يك  از  باز  آغوش  با 

استقالل با پيراهن شماره 10 استقبال كند.

فدراسيون جهانى شطرنج فيده، فدراسيون ايران را
 به حالت تعليق در آورد

افول و صعود سجاد از خرمشهر تا خرمشهر

بنى تميم:كسب كرسى هاى بين المللى
 نشان دهنده جايگاه كشتى ايران در جهان است

سمانه خوش قدم  : كاراته المپيكى شده؛ بيش تر به آن توجه كنيد
سه بازيكن ايرانى موفق شدند در 
هفته پايانى مرحله گروهى ليگ 
قهرمانان آسيا در تيم منتخب قرار 
گروهى  مرحله  پايان  با  گيرند. 
ليگ قهرمانان آسيا، مطابق روال 
اين  برگزارى  مسووالن  گذشته 
مسابقات اقدام به انتخاب برترين 
سه  كه  كردند  هفته  بازيكنان 
بازيكن ايرانى موفق شدند در تيم 

اعالم شده حضور يابند.
مهدى رحمتى از استقالل تهران، 

عقيل كعبى از استقالل خوزستان و مهدى 
طارمى از پرسپوليس نمايندگان ايران در 
ليگ قهرمانان آسيا هستند كه توانستند با 
دريافت نمرات باال طبق عملكردى كه در 
بازى برابر حريفان خود داشتند در اين تيم 

و  دروازه بان  رحمتى،  مهدى  گيرند.  قرار 
شماره يك استقالل كه اين هفته به همراه 
اين تيم موفق به برترى دو بر يك مقابل 
التعاون عربستان شد، با چند سيو نجات 
بخش مجوز حضور در درون دروازه تيم 
منتخب را كسب كرد. عقيل كعبى نيز در 

استقالل  دفاعى  خط  تركيب 
عملكرد  شد  موفق  خوزستان 
درخشانى برابر حمله وران الجزيره 
انتخاب  و  باشد  داشته  امارات 
مسووالن ليگ قهرمانان در قلب 
دفاعى لقب گرفت. مهدى طارمى 
با هت تريك خود نيز جاى بحثى 
براى حضور در تيم منتخب براى 
مسووالن باقى نگذاشت تا در نوك 
خط حمله تيم منتخب آسيا در هفته 
ششم مرحله گروهى حاضر شود. 
طبق اعالم صورت گرفته مهدى رحمتى، 
عقيل كعبى، الموالد، نارا، كورومايا، بورلو، 
مليسى، گوالرت، آرهارنر، كاربين و مهدى 
طارمى 11 بازيكنى هستند كه تيم منتخب 
هفته ششم ليگ قهرمانان را تشكيل داده اند.

به  گاردين  انگليسى  روزنامه  
ويژه   مهارت هاى  از  تمجيد 
دروزاه بان تيم فوتبال پرسپوليس 

پرداخت.
عليرضا بيرانوند عالوه بر اين كه 
تيم   ملى  در  مطمئن  دروازه بانى 
فوتبال ايران و باشگاه پرسپوليس 
هاى  مهارت  است،  داده  نشان 
ويژه اى دارد كه منحصر به اوست. 
پرتاب با دست هاى بلند و پاس 
گل از فواصل طوالنى از بيرانوند 

دروازه بانى خاص ساخته است.
دروازه بان  اين  درباره  گاردين   روزنامه  
نوشت: بيرانوند زمانى كه در نفت تهران بازى 
مى كرد، در بازى برابر تراكتورسازى هنر پاس 
خود را به نمايش گذاشت. عملكرد خوب 
او در آن سال براى نفت باعث شد تا او 
فارس  خليج  ليگ  سال  منتخب  تيم  در 

ايران قرار بگيرد ولى اين فقط همه چيز 
را درباره بيرانوند نمى گويد. ويژگى هاى 
منحصر به فرد اين دروازه بان، بسيار جالب 
توجه است. بيرانوند ويژگى خاصى دارد. 
او مى تواند توپ را با دست جايى پرتاب 
كند كه خيلى از انسان ها با پا نمى توانند 
دروازه بان  اينكه  بدهند.  انجام  را  كار  آن 
بتواند با دست پاس گل بدهد، در فوتبال 

خيلى كم رخ داده است ولى اين 
دروازه بان ايرانى در سال 2015، 

دو بار اين كار را انجام داد.
او يك بار با يك ضربه محكم 
پا و بار ديگر نيز با پرتاب بسيار 
بلندش اين كار را انجام داد كه 
البته مورد دوم بسيار عجيب و 
جالب توجه است. پاس گل او 
به امير ارسالن مطهرى در بازى 
از  يكى  تراكتورسازى،  و  نفت 
فوتبال  صحنه هاى  جالب ترين 
در  حاضر  حال   در  دروازه بان  اين  است. 

تيم فوتبال پرسپوليس بازى مى كند.
باعث  بيرانوند  عليرضا  خوب  عملكرد 
شده تا اين دروازه بان به تيم   ملى فوتبال 
ايران نيز دعوت شود و در حال  حاضر 
ايران  تيم   ملى  نخست  شماره  دروازه بان 

محسوب مى شود.

استقالل  فوتبال  تيم  دروازه بان 
خوزستان تأكيد كرد كه باوجود 
داشتن قرارداد فصل آينده در اين 

تيم نمى ماند.
خصوص  در  شيخ ويسى  وحيد 
تقابل با الهالل عربستان در مرحله 
حذفى ليگ قهرمانان آسيا گفت: 
الهالل جزو قدرت هاى برتر غرب 
آسيا محسوب مى شود و ما بازى 
داشت.  خواهيم  درپيش  سختى 

البته دنبال تكميل شگفتى سازى خودمان 
هستيم و مى خواهيم الهالل را هم شكست 
حريف  چه  با  كه  مى دانيم  البته  بدهيم. 

پرقدرتى بازى داريم.
وى در مورد اينكه شانس كدام تيم براى 

صعود به مرحله بعدى بيشتر است تأكيد 
كرد: روى كاغذ شانس صعود الهالل بيشتر 
است، اما در فوتبال چيزى قابل پيش بينى 
نيست. خيلى ها تصور نمى كردند ما از مرحله 
گروهى صعود كنيم و حاال هم مى خواهيم 

الهالل را از پيش رو برداريم. البته 
ماست،  ضرر  به  عمان  در  بازى 
چون آنها هواداران زيادى دارند. 
در واقع ما در هر دو بازى ميهمان 

هستيم.
 شيخ ويسى درمورد اينكه آيا قرار 
است فصل آينده هم در استقالل 
اظهار  خير  يا  بماند  خوزستان 
داشت: به احتمال زياد در استقالل 
يكسال  من  نمى مانم.  خوزستان 
ديگر قرارداد دارم، ولى شرايطى براى من 
در شهر اهواز ايجاد شده كه خود مسئوالن 
باشگاه مى دانند. دوست ندارم زياد در اين 
مورد صحبت كنم و فصل بعد به احتمال 

فراوان در تيم ديگرى خواهم بود.

طارمى و مهدى رحمتى در ليگ قهرمانان هم تيمى شدند

تمجيد نشريه گاردين از هنر دروازه بانى عليرضا بيرانوند

شيخ ويسى: قرارداد دارم، ولى در استقالل خوزستان نمى مانم 

مبعلى: كمترين حق مان قهرمانى در جام حذفى بود
شرايطم براى فصل آينده مشخص نيست

مسقط ميزبان دوباره ى استقالل خوزستان در آسيا
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شـت ا د د يا نـه بخا كتا

كارنامه فرهنگى دولت يازدهم، شايد كارنامه اى 
نظر   مورد  كه  آلى  ايده  و  مى رفت  انتظار  كه 
هنرمندان و اهالى قلم بوده و هست، نباشد اما 
قدر مسلم اين كارنامه اگر مطلوب نباشد، مقبول 
است و همين مقبوليت، آن هم بعد از دوره اى 

از ناكامى ها، اعمال قدرت و خودسرى هاى دو دولت قبلى، دودستگى 
و سرخوردگى جامعه هنرى، نكته قابل اشاره اين دولت به شمار مى آيد 
و آن را در اين فراز و نشيب رقابت و مقايسه، پيروز مى سازد. دولت 
روحانى در حيطه فرهنگ و هنر همان رويكرد اعتدال را پيش گرفت 
و نقطه عطف دستيابى اش به نتيجه، همين ميانه روى بود و با همين 
رويكرد، توازن و اعتدالى در همه جوانب فرهنگ و هنر ايجاد كرد كه 
بسيار مشهود و ملموس بود. هر چند رسيدن به توازن و اعتدال در همه 
حيطه ها و حوزه هاى فرهنگى بعد از آن دوره دو دستگى و مداخله 
بى اندازه يا اهمال كارى دو دولت قبلى، كار ساده اى نبود. دامنه اين 
تغييرات و تاثيرات را در حوزه هاى مختلف فرهنگ و هنر مرور مى كنيم.
حوزه رسانه: رفع توقيف، دسترسى آزاد به اطالعات، فرصت كسب و كار
دولت يازدهم در اين زمينه به دليل شفافيت و عملكرد متناسب با 
روحيه  فشار،  منگنه  از  كمابيش  را  حوزه  اين  شده،  داده  وعده هاى 
تخريب گرى و محتاط ورزى رهانيد. رسانه هاى جمعى به دو دسته 
خودى و غيرخودى ها تبديل شده بودند و عرصه بيشتر در تصرف و 
اختيار خودى ها بود و بسيارى از اجتماع مردمى و رسانه اى غير خودى 
خوانده مى شدند و امتيازات خودى ها را نداشتند. در نتيجه يا در محدوديت 
و خفقان بودند يا در ليست توقيفى ها قرار مى گرفتند. دولت يازدهم با 
رويكردى اعتدال گرانه اين روند را متوقف كرد و در اين مدت شاهد 
بازگشت بسيارى از رسانه هاى توقيف شده و تعطيل شده بوديم. كما 
اينكه بسيارى ديگر از رسانه ها با اهتمام بر تضييع دولت در اين فضا 
فعال اند و مانعى هم ندارند. رويكرد درست و اعتدالى يعنى شنيده شدن 

همه صداها و رويكردها و نه تفوق دادن برخى بر برخى ديگر.
عالوه بر اين، دولت يازدهم بنا بر اصل آزادى و دسترسى اطالعات 
همه مردم تالش كرده است تا دسترسى به اينترنت و به ويژه فضاى 
مجازى يكسان و همه گير باشد. ضمن اينكه مردم را غير خودى به 
شمار نمى آورد. اين دولت در بسط خطوط فيبر نورى و پهناى باند، امكان 
فعاليت تجارى و كسب و كار و اشتغالزايى پر تالش بوده است. عالوه 
بر اين پيام رسان هاى مختلف به ويژه تلگرام و استفاده از فضاى مجازى 
به طور گسترده مورد استفاده عموم قرار گرفته و برخالف دو دولت قبلى 

كمتر با اختالل، قطعى و محدوديت همراه بوده است.
اين حق شهروندى هم به نفع مردم و در اختيار آنها بوده است و هم آنها 
كه از اين امكان براى تخريب و ضربه به دولت استفاده كرده اند و به دليل 

دسترسى همگانى تحت فشار نبوده اند.
همچنين با نگاهى به كسب و كارهاى نوين چون مجموعه هاى ارائه 
خدمات حمل و نقل مثل «اسنپ» و «حملو» يا خدمات ارسال غذا و 

اجناس مثل «دليون» يا «ديجى كاال» و امثال آنها، در اين دولت مشغول 
به فعاليت شدند يا رشد و بسط شان در اين دوره محقق گرديد. عدم توجه 
به اين رويكرد دولت يازدهم و رشد قابل توجه اين حوزه، دورى از انصاف 

و بى توجهى صرف است.

حوزه سينما: نجات سينما از ورشكستگى و دودستگى
واقعيت مسلم اين است كه سينما در دولت نهم و دهم، روزهاى پر 
التهاب و فشار و دو دستگى بى اندازه اى به خود ديد و اين فشار، ثمره اى 
جز دلزدگى و اختالف بين گروه هاى مختلف سينمايى نداشت. سواى 
اينكه بدنه هنرمندان و سينماگران با دولت احمدى نژاد و شعارهايش 
همسو نبودند، آن دولت در دوره اول با ايجاد محدوديت و توقيف 
بسيارى از آثار، فضا را محدود ساخت و در دوره دوم نيز، اين فضاى 
تحت فشار را با مداخله بى اندازه به قهقهرا برد. وقتى شمقدرى كه 
خود سابقه اى سينمايى داشت، بر مصدر معاونت سينمايى نشست، 
تنها  نه  بهبود  اين  اما  برود  بهبود  به  رو  اوضاع  مى رفت  آن  اميد 
حاصل نشد بلكه اختالف و افتراق باال گرفت. او دوره موفق و پر 
رونق اصالحات را نفى كرد، اجازه اكران به بسيارى از فيلم ها چون 
«پاداش» ، «گزارش يك جشن» و «خانه پدرى» نداد. همچنين 
فيلمى كه قرار بود اولين اسكار سينماى ايران را به دست آورد و 
در تاريخ سينما ماندگار شود را در زمان فيلمبردارى متوقف كرد و 
بعدها وقتى «جدايى نادر از سيمين» فرهادى در اسكار موفق شد، 
در اظهاراتى عجيب موفقيت آن را محصول البى گرى ها و مذاكرات 

معاونت سينمايى دانست!
نقطه اختالف برانگيز و مسئله آفرين دوره شمقدرى و دولت دهم 
در سينما، تداخل در خانه سينما و تعطيل كردن آن بود. خانه سينما 
توسط اصناف سينمايى و اهالى اين هنر و صنعت مديريت مى شد و 
نهادى خصوصى بود اما دولت دهم با مداخله بى مورد اين مجموعه 
صنفى را مختل كرد و با جايگزين كردن نهادى ديگر سعى در ابداع 
نظارت دولتى و سازمانى داشت. اين مداخله نتيجه اى جز اختالف، 
اين  نداشت.  پى  در  هنرمندان  از  بزرگى  جمع  قهر  و  دستگى  دو 
وضعيت تا مدت ها سينماى ما را از رمق انداخت. دولت يازدهم در 
حالى روى كار آمد كه سينماها خالى از تماشاگران و رونق بود و 

سينماگرانش در قهر و اختالف به سر مى بردند.
حجت اهللا ايوبى عامل بازگشايى مجدد خانه سينما شد و چهره اى موثر 
از خود نشان داد و بانى راه اندازى گروه «هنر و تجربه» شد. در اين 
گروه، فيلم هاى تجربى تر كه خارج از بدنه سينماى ايران ساخته مى شدند، 

فرصت اكران پيدا كردند. ديپلماسى اعتدال دولت 
يازدهم در حوزه سينما، سينماگران قهر كرده و 
سرخورده را هم جذب كرد و آرام آرام چند پارگى 
رفع شد. هر چند اين دوره و وزير ارشاد و معاون 
سينمايى اش در رسيدگى به اختالفات و اعتماد به 
صنوف سينما موفق عمل كردند اما در حمايت از فيلمها و پروانه نمايش 
برخى آثار چون «رستاخيز» ساخته درويش، «اردتمند. . .» آخرين ساخته 
كاهانى و «خانه پدرى» عيارى نتوانست كارى بكند. همين ضعف و 
عملكرد محتاط گونه نسبت به يكى از دلمشغولى هاى سينماگران موجب 
نارضايتى آنها شد. با اين همه مى توان عملكرد مديريت سينمايى دولت 
حسن روحانى را موفقيت آميز دانست زيرا روح اميد بر دل هنرمندان 
دميده شد و اختالفات كنار رفت و خانه سينما احيا شد، بازسازى و نوسازى 
سالن هاى سينما عملياتى شد. مخاطبان با سينما از در آشتى درآمدند و 
افزايش دو برابرى سينماها ممكن شد. هر چند مشكالت اكران و پروانه 
نمايش همچنان برقرار است و سالن هاى بسيارى هم تجهيز نشده اند و 
تلويزيون و سازمان شهردارى هم از تبليغات فيلم ها حمايت نمى كنند اما 
بى شك مى توان نجات سينماى ايران از ورشكستگى را حاصل عملكرد 

و ديپلماسى سازمان سينمايى در دولت يازدهم به شمار آورد.
حوزه موسيقى: در چالش با لغو كنسرت ها، ارائه مجوز

لغو كنسرت ها، چالش اصلى دولت يازدهم شد و هست. روندى كه ادامه 
دار و به ظاهر فرادولتى بود و دولت از پس رفع آن برنيامده است. با اين 
حال اين دولت براى رفع مشكالت اجراهاى صحنه اى و كنسرت هاى 
موسيقى كه همواره موجود بود، تالش هايى كرد و فضاى عمومى 
را به سمت آرامش در برگزار شدن كنسرت ها برد و مجوز بسيارى از 
خواننده هاى موسوم به زير زمينى را در دستور كار خود قرار داد و با 
حمايت در روند اجراها به تثبيت گروه ها و سامان دهى معيشت آنها 
اثراتى در اين حوزه ايجاد كرد؛ اما از آنجا كه نگاه حاكميتى هيچ گاه نگاه 
صددرصد مثبتى به كل مقوله موسيقى نبوده و هميشه اين مسائل در 
هاله اى از ابهام گذاشته شده، ديپلماسى فرهنگى دولت در اين شاخه 
موثر نيفتاد. دولت يازدهم كه سعى در دورى از انشقاق و همراه كردن 
همه سليقه ها و جناح ها داشت نتوانست در مقابل اين واكنش ها كه 
بيشتر فرادولتى بودند، معذب و محدود نشود. با اين حال در اين دوره به 
موسيقى دانان و موسيقى نواحى توجه شد و همچنين به گفته حميد رضا 
نوربخش، مديرعامل خانه موسيقى؛ درباره آقاى شجريان دولت بسيار 
تالش كرد تا مشكالتى را كه وجود داشت، حل كند. در اين دولت مجوز 

تمامى آثار ارائه شده استاد شجريان داده شد.
 تفوق اعتدال بر تندروى

با بررسى همه اين حوزه هاى فرهنگى مشاهده مى كنيد كه رويه «اعتدال 
و تدبير» بر رويه «تندروى و انحصار» تفوق يافته و رضايت عمومى رو به 

افزايش است و اين پايان نيست كه آغازى دوباره است./بهارنيوز

كارنامه فرهنگى دولت يازدهم

رفع توقيف و عبور از مميزى

بيل كلينتون رييس جمهور پيشين آمريكا و جيمز پترسون 
غيرمنتظره ترين  از  يكى  در  جنايى  رمان هاى  نويسنده 
رويدادهاى دنياى ادبيات براى نوشتن رمان با هم همكارى 
مى كنند.  رمان «رييس جمهور گم شده» سال 2018 و در ماه 
ژوئن به بازار كتاب عرضه خواهد شد. در اين كتاب نكات 

و جزئياتى وجود دارد كه «تنها يك رئيس جمهور مى داند».
بيل كلينتون پس از 8 سال رياست جمهورى در سال 2001 
كاخ سفيد را ترك كرد. او درباره اين كتاب گفت: «از آنچه 
درباره كار رييس جمهور، زندگى در كاخ سفيد و سازوكارهاى 
واشنگتن مى دانستم براى نوشتن اين كتاب استفاده مى كنم.» 
او همكارى با پترسون را بسيار خوب توصيف كرد و گفت: 
«من از هواداران قديمى پترسون هستم.» همكارى با كلينتون 
اطالعات دست اول و تجربيات كلينتون در كاخ سفيد را در 
اختيار پترسون قرار مى دهد. اين نويسنده گفت: «من قصه گو 
هستم و با استفاده از ديدگاه بيل كلينتون قادرم داستان بسيار 
جذابى تعريف كنم.» او اين همكارى را تركيب كمياب 
توصيف كرد و گفت: «خوانندگان با اين كتاب پى  مى برند 
كه رييس جمهور بودن در واقعيت چگونه است.» كلينتون 
از عالقه مندان داستان هاى مهيج، دلهر ه آور و رازآلود، و از 
هواداران آثار پترسون است. كلينتون و پترسون كه از اواخر 
سال 2016 كار روى اين كتاب را آغاز كرده اند، قصد دارند 
تا زمان انتشار كتاب جزييات داستان را مخفى نگاه دارند، اما 
به گفته برخى منابع شايد داستان درباره ربودن رييس جمهور 
آمريكا باشد. جيمز پترسون يكى از پركارترين نويسندگان 
آمريكا است و آثار او همواره در رديف پرفروش هاى بازار 
كتاب اين كشور قرار دارند. بيل كلينتون نيز سال 2004 
كتاب خاطراتى با عنوان «زندگى من» نوشت كه دو ميليون 

نسخه اش تنها در آمريكا فروخته شد.
در  پنگوئن  انتشارات  مديران  از  يكى  ساندون  سوزان 
همكارى  پترسون  و  كلينتون  همكارى  درباره  انگلستان 
كلينتون و پترسون را به دليل تركيب گيراى آگاهى از قدرت 

و تعليق هيجان انگيز داستان بى سابقه توصيف كرد.

مشكل ما كنسرت نيست، مشكل ما فكر شماست
حرف نخ نمايى است. همه آن چه را كه نمى پسندند در شمار چيزهاى 
بى اهميت جلوه مى دهند و آن گاه مرد رندانه فقط مسئله اقتصادى را مهم 
ترين دغدغه مردم جا مى زنند. اى كاش در همين شعار نيز دست كم به قدر 

خردلى صداقت به خرج مى دادند.
همه كسانى كه امروز سنگ نان و آب مردم را به سينه مى زنند در تمام سال 
هاى پس از انقالب وقتى قافيه تنگ آمده صراحتا فرياد برآورده اند: مگر مردم 

ما براى شكم انقالب كرده اند!
امروز براى كسب قدرت مى گويند: تنها مشكل مردم آب و نان است، فردا 
كه قدرت را به دست گرفتند و عجزشان از اداره كشور نمايان شد، دوباره 
پاى رياضت و قناعت و روحيه انقالبى را وسط مى كشند و توصيه به 
خوردن نان خالى و اشكنه مى كنند. هميشه هم براى تكميل پروژه دوقطبى 

سازى كذايى خود از هنر و فرهنگ مايه مى گذارند.
مردم به كنسرت چه نيازى دارند؟، تئاتر چه دردى را از آن ها دوا خواهد 
كرد؟، حاال نمايشگاه كتاب نروند چه مى شود؟ سينما به كار دين آن ها مى 
آيد يا دنيايشان؟،شعر و داستان و رمان و فيلم و موسيقى مگر آب و نان 
مى شود؟. به عبارتى درست هم مى گويند: ملتى كه كتاب بخواند و فيلم 
ببيند و تئاتر بفهمد و موسيقى خوب گوش كند ديگر خام اين شعارهاى 
پوپوليستى نخواهد شد. و اصال چنين ملتى بهتر است تا حشر لنگ مسئله 
اقتصادى بماند، كه اگر شكمش سير شد فيلش ياد هندوستان خواهد كرد 
و هوس موسيقى و فيلم و تئاتر و كتاب و قرتى بازى هايى از اين دست به 
سرش خواهد زد و ديگر نمى شود چنين موجود غربزده بى دين و ايمانى 

را جمع كرد.
اما جهت اطالع اين دسته از دوستان غمخوار محرومان و پابرهنگان بايد 
عرض كنم كه به قول رئيس جمهور محبوبشان آن ميوه ممنوعه را لولو برد. 
دير وقتى است كه ديگر اين شعارها در گوش ها خوش نمى نشيند و جز 
آن دسته از ساده لوحان به تنگ آمده گرسنه اى كه به حكم الغريق يتشبث 
به كل حشيش مجبورند براى نجات از اين وضعيت رقت بار به هرچيزى 

چنگ بيندازند كسى براى اين حرف ها تره هم خورد نمى كند.
آدميزاد برخالف چيزى كه اين دوستان غمخوار ما فكر مى كنند هم به نان 
احتياج دارد هم به موسيقى. هم به جامه احتياج دارد هم به شعر و داستان. البته 
مى توان هم چون مدعيان حكومت اسالمى در كشورهاى همسايه با زيبايى 
و آزادى به ستيز برخاست و به بهانه برپايى حكومت عدل و داد با مردمان 
چنان كرد كه حاصلش بردن رونق مسلمانى است اما اين مردم آن مردم 
نيستند. عليرغم همه تالش هايى كه در سال هاى اخير براى گسترش عوام 
زدگى و خرافه صورت گرفته است طبق معمول به دليل ناشى گرى دوستان 
سركنگبين صفرا فزوده است و بسيارى از آن ها كه خام شعارهاى معجزه 
هزاره سوم شدند هنوز جاى يارانه چهل و پنج هزار تومانى شان درد مى كند.
پيشنهاد مى كنم شيوه ديگر كنيد. كمى هنر به خرج دهيد. اندكى ذوق چاشنى 
كارتان كنيد. ارزنى خالقيت به كار بنديد. تا كى مى خواهيد مثل آن بنده 
خدايى كه مدعى بود حرف مرد يكى است و تا آخر عمرش مى گفت 
من چهل سال دارم و حاضر نبود يك بار سخنش را عوض كند رفتار كنيد. 
باور بفرماييد آن مرحوم هم اگر زنده بود اين گونه رفتار نمى كرد. باور كنيد.

همكارى رييس جمهور
 و يك نويسنده

عضو نظام مهندسى ساختمان خوزستان

 سيدعبدالجواد موسوى


