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افزايش كيفيت ساخت وسازها
 با همكارى نظام مهندسى و شهردارى

چرا دولت اجازه نمى دهد
 شبكه هاى اجتماعى را فيلتر كنند؟

 هنرمندانى كه قربانى قصور پزشكى شدند

كشتى گير ساالرى افسانه نيست!
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سال دوم
 شماره چهل و دوم
8 صفحه
قيمت: 500 تومان

شهروند خوب
محمد مالى 

 شهروند خوب“ واجد خصوصياتى است كه انتخابات 
شوراى شهر، تعيين مصاديق اين امكان سنجى را در 

اختيار راى دهندگان مى گذارد.
تالش براى پاسخگويى به پرسشى در باب چيستى 
كمى  است،  نوشتار  اين  موضوع  خوب“  ”شهروند 
بعدتر اما از كيستى اين تعبير هم به صراحت خواهيم 

گفت.
و  پذير  مشاركت  جو،  مشاركت  خوب  شهروند   .1

مشاركت طلب است.
2. شهروند خوب مطالبه گر و استيفاگر مطالبات است.
3. شهروند خوب حقوق خود را مى شناسد و البته 

نسبت به تضيبع حقوق ديگران بى تفاوت نيست.
4. شهروند خوب مساله مند و مساله دار و مساله محور 

است.
5. شهروند خوب همبستگى اجتماعى دارد و هويت 

جمعى را در بستر شهر مى پذيرد.
6. شهروند خوب تغييرگراست، اين تغيير ابتدا با رفع 
نواقص شخصى او آغاز مى شود و به دامن گاه شهر 

مى رسد.
سم  عدالت  است.  طلب  عدالت  خوب  شهروند   .7
مهلكى است كه جان تبعيض و محروميت و درد را 

مى ستاند.
ساير  به  است،  برابر  نگاه  مدافع  خوب  شهروند   .8

شهروندان، مناطق و همه و همه.
9. شهروند خوب يك شهروند است فارغ از اين كه از 

كجا آمده و به كجا مى رود.
10. شهروند خوب آرمان گراست. شهر او هماره در 
افق هاى فراروست و از اين روست كه تالش او براى 

بهبود وضعيت شهر توقف ناپذير است.
را  مدعيان  خوب“  ”شهروند  عيار  با  توان  مى  حاال 
جستجوى  و  كنكاش  اين  پس  از  تا  بازشناخت، 
مردمساالرانه به رهيافت ”شهر خوب“ دست يافت 
و راستى كه ”شهر خوب“ با شهروند خوب“ ميسر 

خواهد بود.
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روحانى چه كسى را رقيب خود مى كند؟ 

ــور  ــدس جهازى مدير منطقه جنوب غرب كش مهن
ــخنان خود گفت: با رايزنى هايى كه توسط  در ادامه س
ــرايط را براى ادغام  ــهامداران مجموعه انجام شد ش س
ــعه مهيا نمائيم و اين پروسه  ــه اعتبارى توس در موسس

براى تائيد نهايى به شوراى پول و اعتبار ارسال 
گرديد.

ــخنان خود  ــازى در ادامه س جه
ــاز دارد. ــد ف ــام چن ــت: ادغ گف

 فاز نخست ادغام تغيير تابلو 
ــه اول به نحو  ــا بود كه مرحل ه
احسن به سرانجام رسيده است.

در فاز بعد از آن در آينده اى 
نزديك دستگاه هاى خودپرداز با 

ــتقر خواهد شد و  ــعه مس برند توس
ــانى خواهد كرد.  شروع به خدمات رس

ــد اوراق ادارى و مطبوعات  ــن در فاز بع همچني
ــعه تغيير خواهد كرد.  ــعب با برند توس ش

ــك در آينده اى نزديك  ــت: بى ش وى اذعان داش
ــاخت هاى بانكى توسعه اعم از  كليه خدمات و زيرس

ــتم شتاب، نصب خود  آنالين سازى حساب ها، سيس
ــعب، صرافى، بيمه، ساتنا، دايره ارزى و ... در  پرداز ش
ــود. كه اين مهم حاصل اعتماد  ــعب ما مستقر مى ش ش
ويژه مشتريان به موسسه مى باشد و اين موفقيت را خدمت 
همه مشتريان و مردم استان هاى خوزستان و بوشهر 

تبريك عرض مى نمايم. 
ــخنان خود  ــازى در ادامه س جه
ــهام داران و  ــك س ــت: بى ش گف
مديران مجموعه تمام تالش خود 
را جهت خدمت رسانى صادقانه 
ــتريان گذاشته  و خالصانه به مش
ــال  اند. و اين تالش پس از دو س
به ثمر رسيد كه امروز ماحصل آن 

جشن ادغام براى مشتريان است. 
جهازى در پايان سخنان خود گفت: بى 
شك ارمغان امروز ما پس از دو سال تالش مستمر 
و دائمى  به مشتريان موسسه، خبر خوش ادغام است. 
ــتريان نويد روزهاى  ــطه اعتماد مش از اين پس به واس

خوشى را خواهيم داد.

مهندس جهازى:

ادغام وارد فاز اجرايى شده است
كليد ادغام با تعويض تابلو ها زده شد

مديركل موسسه اعتبارى توسعه (تعاونى 
وحدت) در منطقه جنوب غرب كشور با اشاره 
به موافقت با پروسه ادغام دو مجموعه گفت: 

بحمدهللا روز دوشنبه همزمان با ميالد با 
سعادت امام على (ع) كليه تابلو هاى تعاونى 

اعتبار وحدت به برند توسعه تغيير نام پيدا كرد 
كه اين اتفاق مبارك را به همه مشتريان
 موسسه و مردم استان هاى خوزستان

 و بوشهر تبريك عرض مى نمايم.

 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى
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خوزستان
خبـــر

ــكى  پزش ــوم  عل ــگاه  دانش ــس  ريي
ــاح  افتت از  ــواز  اه ــاپور  ش ــدى  جن
ــوذر  ــى اب ــوق تخصص ــتان ف بيمارس
ــتان سوانح و سوختگى  اهواز، بيمارس
ــهر، بيمارستان دشت آزادگان  پادادش
ــى قلب  ــوق تخصص ــز جامع ف و مرك
ــواز در نيمه  ــتان اه ــتان گلس بيمارس

ــال خبر داد. ــت امس نخس

هفته  آغاز  به  اشاره  با  ايدنى   اسماعيل 
سالمت، اظهار كرد: در كشور ما به دليل 
هاى  سال  از  سالمت،  موضوع  اهميت 
پيش يك هفته به اين اختصاص يافته و 
در اين هفته موضوعات مرتبط با سالمت 
مورد توجه قرار مى گيرد و جهت ارتقاء 

سالمت مردم گام بر مى داريم.
است  الهى  موهبتى  سالمتى  افزود:  وى 
روانى،  و  روحى  جسمانى،  سالمت  و 
اجتماعى، معنوى و برخوردارى از رفاه 
كامل جسمى، در تعريف سالمتى قرار مى 
گيرند. خوشبختانه يكى از دستاوردهاى 
اسالمى،  جمهورى  نظام  بزرگ  بسيار 
توجه به سالمت بوده است به صورتى كه  
اميد به زندگى پيش از پيروزى انقالب، 
56 سال بود ولى امروز اين رقم به 78 

سال در كشور رسيده است.
جندى  پزشكى  علوم  دانشگاه  رييس 
شاپور اهواز گفت: در چهار دهه اى كه 
از انقالب اسالمى پشت سر گذاشته ايم، 
جهان،  در  زندگى  به  اميد  بهبود  نظر  از 
رتبه دوم را داريم؛ يعنى با برنامه ريزى 
و فعاليت هايى كه در حوزه سالمت و 
بهداشت كشور انجام شده است، امروز 
اميد به زندگى در كشور 78 سال است و 
اين يكى از دستاوردها و ثمرات انقالب 

اسالمى است.
وى خاطرنشان كرد: در گذشته بسيارى 
بهداشتى  امكانات  به  كشور  مناطق  از 
توسعه  با  امروز  ولى  نداشتند  دسترسى 
شبكه هاى بهداشت در كشور، مى توانيم 
با افتخار بگوييم كه تقريبا هيچ فردى در 
خدمات  روستاها،  در  كه  نيست  كشور 
حتما   البته  نشود،  ارائه  وى  به  بهداشتى 
كمبودهايى وجود دارد و هر چه پيشرفت 
داشته باشيم، نيازهاى جديد مطرح مى 

شوند.
ايدنى افزود: يكى از مشكالتى كه در سال 
هاى اخير وجود داشت، افزايش هزينه 

تقريبا  كه  نحوى  به  بود،  سالمت  هاى 
سالمت  هاى  هزينه  درصد  از 60  بيش 
از جيب مردم پرداخت مى شد ولى در 
سال 93،  طرح تحول سالمت پى ريزى 
كشور  در  گام  به  گام  طرح،  اين  و  شد 
اجرا شد و اولين گام نيز اين بود كه حتما 
هزينه هاى مردم و بيماران در بيمارستان 
هاى دولتى كاهش پيدا كند. قبل از اجراى 
طرح تحول سالمت، مردم در بيمارستان 
هاى دولتى، حدود 37 درصد هزينه هاى 
درمانى را از جيب خودشان پرداخت مى 
كردند و در بيمارستان هاى خصوصى نيز 
ميانگين كشور به 60 درصد رسيده بود 
ولى با اهتمامى كه تمام ارگان هاى نظام 
داشتند، اين طرح كه در جهت محافظت 

مالى از بيماران بود، اجرا شد.
در  حاضر  حال  در  كرد:  بيان  وى 
مردم  پرداختى  دولتى،  هاى  بيمارستان 
و  است  درصد   6 سالمت  هزينه  براى 
به طور متوسط در استان خوزستان، اگر 
هزينه درمان بيمارى 2 ميليون تومان شود، 
حدود 94 هزار تومان پرداخت مى كند و 

مرخص مى شود.
جندى  پزشكى  علوم  دانشگاه  رييس 
شاپور اهواز گفت: مشكل ديگر، وضعيت 
تعداد  كه  بود  العالج  صعب  بيماران 
بسيارى از آنها به دليل مسائل متعددى 
كه با آن مواجه بودند، مجبور مى شدند 
با فروش وسايل خانه خود، هزينه هاى 
درمان شان را تامين كنند. امروز حفاظت 
مى  انجام  بيماران  اين  از  خوبى  مالى 
شود و در بيمارستان شفا اهواز با هيچ 
دغدغه و مشكلى براى هزينه هاى درمانى 
سنگين شيمى درمانى مواجه نيستيم و اين 
موضوع نيز از ديگر دستاوردهاى طرح 

تحول سالمت است.
 وى بيان كرد: يكى ديگر از مشكالت 
مربوط به سياست هاى جمعيتى بود و 
با روند اين سياست ممكن بود در سال 
شود.  مواجه  پيرى  با  جامعه  آتى،  هاى 
به همين علت، سياست جمعيتى دولت 
تغيير و ترويج فرزندآورى در دستور كار 
قرار گرفت. به اين منظور نيز براى اين كه 
هزينه هاى بيمارستانى زايمان كاهش پيدا 
كند، دستور داده شد كه زايمان طبيعى در 
بيمارستان هاى دولتى سراسر كشور به 
صورت رايگان انجام شود. در كشور تا 
پايان سال 95، حدود يك ميليون و 500 
هزار نفر زايمان طبيعى انجام داده اند و در 
استان خوزستان نيز 85 هزار نفر زايمان 
طبيعى رايگان انجام دادند. توسعه بخش 
زنان و زايمان بيمارستانها نيز به خوبى در 

دستور كار قرار گرفت.
ايدنى افزود: همچنين در استان خوزستان 
با كمبود تخت هاى بيمارستانى مواجه 
بوديم كه با اجراى طرح تحول سالمت، 
در  بيمارستانى  تخت   1700 حدود 
اين  شد.  ايجاد  شاپور  جندى  دانشگاه 

نويد را نيز به مردم خوزستان مى دهيم كه 
تا پايان شهريورماه شاهد افتتاح بيمارستان 
فوق تخصصى ابوذر اهواز خواهيم بود. 
همچنين بيمارستان سوانح و سوختگى 
رسيد  خواهد  بردارى  بهره  به  پادادشهر 
و بيمارستان دشت آزادگان نيز كه كامال 
بهره  به  زودى  به  است،  شده  مجهز 

بردارى مى رسد.
وى خاطرنشان كرد: يك مركز جامع فوق 
گلستان  بيمارستان  در  قلب  تخصصى 
اهواز نيز با 115 تخت به زودى افتتاح 
درصد  تقريبا 50  همچنين  شد.  خواهد 
دانشگاه  هاى  بيمارستان  هاى  ظرفيت 
جندى شاپور كامال مورد بازسازى قرار 
مردم  به  باكيفيتى  خدمات  تا  اند  گرفته 

ارائه شود.
جندى  پزشكى  علوم  دانشكده  رييس 
شاپور اهواز گفت: بيمارستان شهيد بقايى 
خدمت  در  تخت   400 ظرفيت  با  نيز 
بيماران سرطانى قرار گرفت و قرار است 
يك  نيز  شفا  بيمارستان  فعلى  محل  در 
مركز جامع سرطان ايجاد شود. همچنين 
بحث بيمارستان 2 هزار تختخوابى اهواز 
است  گرفته  قرار  دولت  كار  دستور  در 
توسعه  بر  عالوه  شود،  احداث  اگر  كه 
استان  از  توانيم  مى  سالمت،  خدمات 
هاى همجوار نيز بيمارپذيرى داشته باشيم 
پى  در  نيز  مناسب  بسيار  اشتغالزايى  كه 

خواهد داشت.
نيز  بهداشت  حوزه  در  كرد:  بيان  وى 
اقدامات  ها،  زيرساخت  بهبود  جهت 
خوبى در طرح تحول سالمت انجام شد 
استان  در  بهداشت  خانه  حدود 105  و 
خوزستان احداث شد و در حال احداث 
162 خانه بهداشت ديگر هستيم و 100 

واحد نيز تعمير و بازسازى شدند.
و  سالمت  حوزه  كرد:  عنون  ايدنى 
بهداشت نيز براى بيش از 2 هزار و 600 
نفر فرصت اشتغالزايى ايجاد كرده است. 
آن چه امروز در دستور كار داريم، اين 
استان،  شهروندان  تمام  براى  كه  است 
پرونده الكترونيكى سالمت داشته باشيم 
انجام  حال  در  سرعت  به  برنامه  اين  و 

است.
شهروندان  حق  كرد:  خاطرنشان  وى 
است كه باالى 85 سال عمر كنند و به 
اين منظور خودمراقبتى و توجه به مسائل 

بعداشتى را توصيه مى كنيم.
جندى  پزشكى  علوم  دانشكده  رييس 
هفته  شعار  به  اشاره  با  اهواز  شاپور 
با  سالم،  «زندگى  عنوان  تحت  سالمت 
گفت:  آيد»  مى  دست  به  اميد  و  نشاط 
زمينه افسردگى در تمام جهان باال است 
و ما نيز از اين موضوع مستثنى نيستيم و 
بايد در اين زمينه، بايد با يكديگر گفت 
و گو و ارتباط داشته باشيم و صله رحم 
را به جا بياوريم و با احياى اين سنتها، از 
مشكالت روحى و روانى پيشگيرى كنيم.

افتتاح سه بيمارستان جديد خوزستان 
در نيمه نخست امسال

اهواز  شهرستان  فرماندارى  سرپرست 
ــر براى  ــت 635 نف ــد صالحي از تايي
ــوراى شهر  انتخابات پنجمين دوره ش

ــر داد. ــواز خب اه
 دكتر نبى اهللا خون ميرزائى با اشاره به پايان 
ــان انتخابات  ــى صالحيت داوطلب بررس

شوراها در هيات نظارت، گفت: 635 نفر 
ــوراى شهر اهواز تاييد  براى انتخابات ش

شدند.
وى با بيان اينكه 751 نفر تا پايان روز ثبت 
ــهر اهواز نام نويسى  ــوراى ش نام براى ش
ــر در هيات اجرايى  كردند، گفت: 52 نف

و 53 نفر در هيات نظارت رد صالحيت 
شدند و 11 نفر انصراف دادند.

ــوراهاى  ــن دوره ش ــات پنجمي  انتخاب
اسالمى شهر و روستا هم زمان با انتخابات 
ــت جمهورى در  دوازدهمين دوره رياس

تاريخ 29 ارديبهشت ماه برگزار مى شود.

يك تن از ماموران انتظامى كالنترى 15 
اهواز امروز در حين انجام ماموريت به 
شهادت رسيد.  ماموران كالنترى 15 اهواز  
در راستاى پاكسازى نقاط آلوده و جرم 
خيز و ارتقاء امنيت اجتماعى امروز(31 
يك  دستگيرى  جهت  ماه)  فروردين 
سارقان حرفه اى به يكى از نقاط اهواز 

عزيمت كردند.
سارق به محض متوجه شدن از حضور 
ماموران، جهت رهايى از دست ماموران 

با خودرو اقدام به فرار كرد كه با رشادت 
وايستادگى ماموران وظيفه شناس روبه رو 
مى شود و براى فرار با خودرو اقدام به 
زير گرفتن «ستوان سوم سعيد طرفى» مى 
كند. اين مامور وظيفه شناس در راستاى 

ارتقاء امنيت اجتماعى به شهادت رسيد.
سارق كه تمام تالش خود را جهت رهايى 
از دست قانون انجام داده بود، با سرعت 
عمل پليس مواجه شده و توسط ماموران 

انتظامى دستگير شد.

 نتايج مسابقه عكس موبايلى كه با موضوع 
و  مبلمان  در  انقالب  هنرى  هاى  جلوه 
المان هاى شهرى به همت حوزه هنرى 

خوزستان برگزار شده بود، اعالم شد.
مسئول واحد هنرهاى تجسمى حوزه هنرى 
خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
كرد: حوزه هنرى خوزستان به مناسبت هفته 
هنر انقالب اسالمى، اولين مسابقه عكس 
موبايلى را با موضوع جلوه هاى هنر انقالب 
اسالمى در مبلمان شهرى شامل تنديس ها، 
سرديس ها، پرچم هاى نصب شده، ديوار 

نوشته ها و المان هاى انقالب اسالمى و دفاع 
مقدس كه آميخته با هنر باشد را در هنرستان 

هاى نمونه ناحيه يك اهواز برگزار كرد.
محمد باوى زاده، هدف از برگزارى اين 
انقالب  هنر  ترويج  و  اشاعه  را  مسابقه 
اسالمى و گسترش فعاليت هاى فرهنگى 
و هنرى مرتبط به هفته هنر انقالب متعهد 

در ميان نسل جوان عنوان كرد.
وى بيان كرد: بعد از اعالم فراخوان، 55

اثر به دبيرخانه مسابقه ارسال شد كه پس 
از داورى آثار، هيات داوران هيچ اثرى را 

حائز رتبه و دريافت جايزه ندانست.
حوزه  تجسمى  هنرهاى  واحد  مسئول 
نظر  بنابر  كرد:  عنوان  خوزستان  هنرى 
هيئت داوران موضوعيت نداشتن عكس 
نكردن  رعايت  و  مسابقه  موضوع  با  ها 
قوانين مسابقه از نكاتى بود كه هيچ اثرى 

در اين زمينه حائز رتبه نشد.
كرد:  اميدوارى  ابراز  پايان  در  زاده  باوى 
در دومين مسابقه عكس موبايلى كه سال 
آينده برگزار مى شود آثار از لحاظ كمى و 

كيفى در سطح بهترى باشد.

تاييد صالحيت 635 نفر براى انتخابات شوراى شهر اهواز

شهادت مامور ناجا در عمليات تعقيب سارقان حرفه اى در اهواز

نتايج مسابقه عكس موبايلى حوزه هنرى خوزستان اعالم شد

گفت:  خوزستان  زيست  محيط  حفاظت  مديركل 
مشكالت اروند رود و تاالب هاى بين النهرين در نشست 
مشترك مسئوالن محيط زيست خوزستان و بصره عراق 
كرد:  اظهار  زاده  الهيجان  احمدرضا  شود.  مى  بررسى 
در پى تفاهم نامه اى كه ميان خوزستان و استان بصره 
اين  بندهاى  و  برگزار  شلمچه  در  نشستى  شده،  منعقد 
محيط  مسائل  آنها  جمله  از  كه  شده  بررسى  نامه  تفاهم 
زيستى مشترك بين اين دو استان بود. وى افزود: مقرر 
شد براى پيگيرى خواسته هاى زيست محيطى دو طرف 
جلسه اى با حضور مسئوالن محيط زيست خوزستان و 
بصره تشكيل شود كه زمان و مكان (اهواز يا بصره) اين 
نشست در جلسه مشترك هفته آينده استاندار خوزستان 

با استاندار بصره تعيين مى شود.
الهيجان زاده خواسته مسئوالن محيط زيست استان بصره 
را حفظ كيفيت اروندرود عنوان كرد و افزود: جلوگيرى 
از ورود زهاب و فاضالب به اين رودخانه و جلوگيرى از 
آلودگى آن، در اين نشست از سوى مسئوالن بصره مطرح 

شد كه قرار است در نشست مشترك بيشتر مورد بررسى 
قرار گيرد.

كارشناسى  گروه  يك  تشكيل  براى  ما  كرد:  اضافه  وى 
مشترك به منظور پايش و نمونه بردارى اروندرود اعالم 
قرار  نيز  بصره  مسئوالن  استقبال  مورد  كه  كرديم  آمادگى 
گرفت. الهيجان زاده يكى از خواسته هاى محيط زيست 
را جلوگيرى از صيد در بخش عراقى اروندرود در زمان 
اعالم ممنوعيت صيد در خوزستان دانست و اظهار كرد: در 
فصل ممنوعيت صيد و تخم ريزى ماهيان (نيمه اسفند تا نيمه 
ارديبهشت) كه در آب هاى خوزستان ممنوعيت صيد اعالم 
مى شود، صيادان عراقى صيد خود را انجام مى دهند كه اين 
مساله به ذخاير ماهيان آسيب وارد مى كند، كه در اين نشست 
مسئوالن بصره عنوان كردند كه به ماموران نظامى خود اعالم 
كرده اند كه ممنوعيت صيد را در نظر بگيرند و اين مساله را 

پيگيرى خواهند كرد.
در  عراق  هاى  تاالب  شدن  خشك  نقش  به  اشاره  با  وى 
وقوع پديده ريزگردها در خوزستان، تامين حقابه تاالب هاى 

بين النهرين در شمال بصره (هور مركزى و هورالحمار) را 
از خواسته هاى خوزستان كه در اين نشست مطرح شده، 

عنوان كرد.
به گفته وى، تصاوير ماهواره اى نشان مى دهد كه پس 
ازخشك شدن تاالب هاى بين النهرين توسط صدام، اين 
در  غبار  و  گرد  اصلى  هاى  كانون  از  يكى  به  ها  تاالب 
منطقه تبديل شده اند و از همان زمان پديده گرد و غبار در 

خوزستان نيز آغاز شده است.
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان افزود: مسئوالن 
بصره اعالم كردند كه براى آبگيرى اين تاالب ها برنامه 
دارند اما محدوديت هاى ايجاد شده و سدسازى هاى تركيه، 

آبگيرى اين تاالب ها را دشوار كرده است.
وى همچنين با بيان اينكه دود ناشى از ميادين نفتى مجنون 
در عراق تحت تاثير باد غالب (غرب به شرق) خوزستان را 
تحت تاثير قرار مى دهد، گفت: يكى ديگر از خواسته هاى 
ما برنامه ريزى براى مشعل هاى اين ميادين نفتى است كه 

قرار شد در جلسه آينده درباره آنها بحث شود.

شاپور  جندى  پزشكى  علوم  دانشگاه  عمومى  روابط  مدير 
اهواز گفت: علي رغم تصويب موضوع همكارى شهردارى 
در تبليغات هفته سالمت در كارگروه سالمت و امنيت غذايي 
خوزستان به منظور در معرض ديد قرار دادن پيام هاي سالمتي، 

شاهد عدم تمكين شهرداري اهواز به اين مصوبه هستيم.
مجتبى اوركى اظهار كرد: اهميت اطالع رساني و انتقال مباحث 
و پيام هاي مرتبط با سالمتي به شهروندان از طرق مختلف بر 
كمتر كسي پوشيده است. يكي از مهم ترين اشكال اطالع رساني، 
تبليغات محيطي در سطح شهر با استفاده از ظرفيت هاي موجود 
و با كمك و همكاري تمام ارگان ها و سازمان هاي خدمتگزار 
مردم است، زيرا همواره گفته مي شود تنها 25 درصد مباحث 
سالمت مردم در حاكميت وزارت بهداشت و بيش از 75 
درصد اين مباحث در اختيار ساير سازمان ها و نهادهاي اجرايي 
است و به طور قطع با عدم همكاري اين سازمان ها و ضعيف 
بودن همكاري هاي بين بخشي، حق مطلب آن گونه كه بايسته 

و شايسته است عملياتي نمى شود.
وى افزود: هر ساله هفته سالمت كه از 7-1 ارديبهشت ماه 
برگزار مى شود، فرصت مغتنمي براي يادآوري اين رسالت ها به 
ساير سازمان هاي اجرايي است كه متعهدانه و دلسوزانه در طول 
سال پاي كار بيايند و سهم و نقش خود را در اين ميان ايفا كنند.

اثربخش  طور  به  كه  ارگان هايي  از  يكي  داد:  ادامه  اوركى 
شهروندان  بين  سالمت  فرهنگ سازي  بحث  در  مي تواند 
نقش آفريني كند، شهرداري ها هستند كه با در اختيار داشتن 
شهر،  سطح  در  مطلوب  امكانات  و  فراوان  پتانسيل هاي 
مي توانند در انتقال مفاهيم و پيام هاي سالمتي به مردم به 
خوبي نقش آفريني كنند. اما در اين ميان، متاسفانه شهرداري 
كالنشهر اهواز در اين خصوص نتوانسته است آن گونه كه 
بايد و شايد همكاري مطلوبي را با دانشگاه علوم پزشكي 
عدم  اين  اوج  شايد  و  باشد  داشته  اهواز  شاپور  جندي 

همكاري در هفته سالمت سال جاري در حال بروز است.

وى گفت: علي رغم تصويب موضوع در كارگروه سالمت 
سوم  (بند  استاندار  رياست  به  خوزستان  غذايي  امنيت  و 
صورتجلسه ششمين كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان 
در سال 1395) جهت اختصاص بيلبوردها و فضاهاي تبليغاتي 
متعلق به شهرداري به مركز بهداشت استان به منظور در معرض 
ديد قرار دادن پيام هاي سالمتي، متاسفانه به وضوح شاهد عدم 
تمكين شهرداري اهواز به اين مصوبه هستيم و درخواست هاي 
در  اهواز  پزشكى  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاونت  كتبي 
راهروهاي شهرداري و روابط عمومي اين شهردارى همچنان 

سرگردان و بالتكليف است.
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز 
اظهار كرد: اميدواريم با تغيير رويه اين ارگان مهم و حياتي، 
شهري  مديريت  در  سازنده  و  مثبت  تحوالتي  بروز  شاهد 
كالنشهر اهواز در راستاي همكاري سازنده جهت كمك به 
ارتقا سواد سالمت شهروندان و فرهنگ سازي سالمت باشيم. 

ــالمى  ــوراى اس ــرژى مجلس ش ــيون ان ــو كميس عض
ــاد مقاومتى  ــتاى اقتص ــت در راس ــت: صنعت نف گف
ــى و توجه به زنجيره ارزش  براى خروج از خام فروش
ــه ريزى و جديت به  ــد محصوالت نهايى برنام و تولي
ــى گلمرادى اظهار كرد:  امروز واقعيت  خرج دهد.عل
ــور  ــور وجود دارد اتكاء كش تلخى كه در اقتصاد كش

ــت. به نفت اس

يك  نفت  به  كشور   اقتصاد  حيات  وابستگى  افزود:  وى 
مورد  نيز  ظرفيت ها  ساير  اميدواريم  و  است  تلخ  واقعيت 
توجه جدى ترى قرار بگيرند.عضو كميسيون انرژى مجلس 
شوراى اسالمى در ادامه خاطرنشان كرد: اگرچه صنعت نفت 
در تامين بخش قابل توجهى از بودجه كشور نقش افرينى 
مى كند اما الزم  است در چهار موضوع  به موازات فعاليت 
اين صنعت اقدامات عملى ملموسى صورت گيرد.وى در 
تشريح اين چهار موضوع تصريح كرد: اول اينكه صنعت نفت 
بايد در راستاى اقتصاد مقاومتى براى خروج از خام فروشى و 
توجه به زنجيره ارزش و توليد محصوالت نهايى برنامه ريزى 
و جديت به خرج دهد. گلمرادى اظهار داشت: دوم لزوم 
توجه به مسئوليت اجتماعى وزارت نفت است و اينكه بايد 
متفاوت با ساليان گذشته بيشتر به مردمان  و ساكنين مناطق 
نفت خيز و گازخيز كشور توجه شود.نماينده مردم ماهشهر، 
اميديه و هنديجان گفت: امروزه وضعيت استانهايى همچون 
خوزستان، بوشهر وساير استان هاى نفتى با وجود ظرفيت هاى 
گسترده در حوزه نفت و گاز وپتروشيمى، به لحاظ امكانات 
خدماتى، بهداشتى، درمانى و عمرانى وضعيت خوبى نيست 

و اين در شأن مسئوالن اين نظام مقدس نيست.
و  شرايط  بودن  نابسامان  موضوع  سومين  داد:  ادامه  وى 
كه  است  نفت  صنعت  كاركنان  و  انسانى  منابع  وضعيت 

متاسفانه با توجه به تغيير  و تحوالت اخير از طريق توسعه و 
بعضاً خصوصى سازى، وضعيت استخدامى و شرايط كارى 
تعداد زيادى از كاركنان نيازمند بازنگرى و تغيير وضعيت 
آنها است كه با توجه به نقش ارزنده منابع انسانى در توليد 

و پيشرفت  كشور بايد با حساسيت بيشترى پيگيرى شود.
عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان 
كرد: چهارم اينكه بايد متناسب با توسعه صنعت نفت و انرژى 
و گسترش كارخانجات و تاسيسات نفتى و پتروشيمى،  بايد 
به همان ميزان به امكانات ايمنى، امداد و نجات و بهداشت و 

درمان در آن مناطق توجه شود.
وى افزود: به نظر مى رسد  بدليل عدم توجه مسئوالن و 
مديران ذى ربط اين موضوع در صنعت نفت مغفول مانده و 
در حوادث آتش سوزى كارخانه  پتروشيمى در سال گذشته 

اين مشكل بصورت ملموس خودنمايى كرد.
گلمرادى تصريح كرد: متاسفانه هم تجهيزات و امكانات 
آتش نشانى كم بود و هم در بررسى هاى بعمل آمده عدم 
توجه به پيشگيرى مشخص شد. البته در اين راستا خدمات و 
امكانات  بهداشتى و درمانى با توجه به آالينده بودن اين صنايع و 
احتمال بروز حوادث ناگوار جانى بسيار ناچيز بوده و نياز  است 
احداث بيمارستان هاى مجهز در زمينه درمانهاى خاص و سوانح 

و سوختگى مورد توجه جدى ترى قرار گيرد

رئيس دانشكده علوم پزشكى آبادان، علت عدم راه اندازى 
بيمارستان اروند كنار را كمبود نيروى انسانى عنوان كرد.

 عليرضا آموزنده ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
در زمان حاضر بيمارستان طالقانى به طور عملى فاقد اتاق 
هاى عمل، بخش زايمان و بخش بسترى داخلى است، اظهار 
كرد: با راه اندازى بال شمالى اين بيمارستان، حدود 80 تخت 
به مجموعه اضافه مى شود. ضمن آنكه براى نخستين بار 
وجود 4 اتاق عمل استاندارد را در منطقه تجربه مى كنيم، 
اتاق هايى كه نه تنها در سطح منطقه و استان بلكه در سطح 

كشور جزء بهترين المانها به شمار مى روند.
وى افزود: به دليل ارجاعى بودن بيمارستان طالقانى، پذيرش 
اين  به  شادگان  و  خرمشهر  هاى  بيمارستان  از  بيماران 

بيمارستان نيز انجام مى شود.
آموزنده با اشاره به اينكه از ابتداى شروع به كارمان يك 
برنامه استراتژيك را تعريف و شروع به اجراى آن كرديم كه 
همچنان ادامه دارد، بيان كرد: ايجاد زيرساخت هاى فيزيكى 
مراكز  و  نياز  مورد  بيمارستانهاى  ساخت  جمله  از  منطقه 
بهداشتى درمانى از جمله آنها بود كه خوشبختانه در حال 

انجام و ادامه است..
وى اظهار كرد: تكميل نيروى انسانى موجود و بومى گرايى 
در حوزه سالمت از ديگر برنامه هاى قابل پرداخت ما بود 
كه خوشبختانه با حمايت وزير بهداشت نسبت به جذب و 
استخدام پزشكان و پرستاران بومى به منظور ارائه خدمات 

بهتر و بيشتر و رفع نياز اقدام كرديم.
*تبديل دانشكده علوم پزشكى آبادان به دانشگاه

رئيس دانشكده علوم پزشكى آبادان تصريح كرد: خوشبختانه 
تالشمان در حوزه توسعه آموزش ثمربخش بوده و در زمان 
حاضر دانشكده علوم پزشكى آبادان استعداد تبديل شدن به 
دانشگاه را دارد، اميد مى رود به رغم مقاومت ها و موانعى 
كه بر سر راه تحقق اين امر وجود دارد، اين اقدام اصلى ترين 

كار ما در سال جارى باشد.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود، از تثبيت شاخص هاى 
محقق شده در حوزه بهداشت به عنوان ديگر برنامه هاى اين 
دانشكده نام برد و گفت: در ادامه، ارتقاء شاخص هايى كه 

احتمال ضعف در آنها وجود دارد را دنبال مى كنيم.
آموزنده افزود: در زمينه كاهش مرگ و مير مادران امسال 
جزء 5 دانشكده برتر كشور بوديم و اين در حالى است 

كه شاخص مذكور در سال 94 خوب نبودند، حفظ اين 
شاخص برايمان بسيار حائز اهميت است و بايستى همچنان 
حوزه  در  است  اميد  و  كنيم  كار  و  ريزى  برنامه  آن  براى 
بهداشت به اهداف مد نظر خود در سطح ملى و استاندارد 
برسيم. وى با اشاره به كمك براى توسعه فروش كاال و 
امنيت غذايى و دارويى منطقه بيان كرد:در حوزه غذا و دارو 
نيز اميد مى رود تا با راه اندازى آزمايشگاه غذا و دارو در 

سال جارى بتوانيم اقدام مثبتى را انجام دهيم..
وى با بيان اينكه در حوزه درمان توسعه فضاهاى بيمارستانى 
را در دستور كار داريم، تصريح كرد: طبق برنامه، در سه 
ماهه نخست امسال بال شمالى بيمارستان طالقانى و برخى 
از اورژانس هايمان را به طور رسمى راه اندازى مى كنيم تا 
به بخشى از اهدافمان در اين باره كه افزايش سطح خدمات 

رسانى به مردم است، برسيم..
به گفته وى در برنامه سه ماهه نخست اين دانشكده براى 
افتتاح، بال شمالى بيمارستان طالقانى آبادان، كلينيك هاى 
وليعصر  اورژانس  شادگان،  و  خرمشهر  هاى  بيمارستان 
خرمشهر لحاظ شده است كه در صورت تامين منابع اين 
مهم شدنى است و به مردم قول داد كه در زمان ياد شده 

شاهد راه اندازى مراكز مذكور خواهند بود..
*براى راه اندازى بيمارستان اروندكنار 

كمبود نيروى انسانى داريم
رئيس دانشكده علوم پزشكى آبادان در بخش ديگرى از 
سخنان خود در خصوص بيمارستان اروندكنار گفت: در 

مورد بيمارستان اروندكنار ديگر بزرگترين مشكل ما سازه 
نيست بلكه بحث تامين نيروى انسانى مورد نياز است كه در 
اين باره با برخى از مراكز صحبت كرده ايم تا با ما مشاركت 

يكديگر بتوانيم اين نياز را رفع كنيم.
آموزنده با بيان اينكه براى راه اندازى هرچه سريعتر اين 
بيمارستان آماده واگذارى بخشى از اين بيمارستان به بخش 
خصوصى هستيم، افزود: براى ما راه اندازى اين بيمارستان 
بسيار حائز اهميت است اما در تامين نيروى انسانى مورد نياز 
با مشكل مواجهيم كه اميد مى رود دولت در اين باره هم به 
ما مجوز دهد و هم در تامين نيروى مورد نياز به ما كمك كند. 
وى در خصوص اشتغال به عنوان بخشى از شعار امسال توضيح 
داد: هنگامى كه ظرفيت تخت هاى بيمارستانى از 600 تخت به 
هزار و 100 تخت افزايش پيدا مى كند، براى هر تخت به طور 
متوسط سه نيرو جذب مى شود و اين بدان معناست كه ما به 

ايجاد اشتغال كمك كرده ايم.
وى تصريح كرد: به طور مثال در بيمارستان اروندكنار با 32 
تخت بيمار به طور اسمى و 54 تخت اصلى اگر به ازاى هر 
تخت سه نفر را محاسبه كنيم، نياز به 150 نيرو در بخش 
هاى مختلف داريم و اين در مبحث اشتغال بسيار مهم است.

وى در پايان اظهار كرد: همچنين در بخش خريد تجهيزات 
مورد نياز بيمارستانهايمان، توجه به توليد ملى را از ياد نبرده 
ايم و در صورت وجود تجهيزات داراى استاندارد داخلى 
آنها را خريدارى و اگر مشابه آنها در كشور نبود از خارج 

تامين و وارد مى كنيم

مشكالت اروندرود  و تاالب هاى بين النهرين بررسى مى شود

صنعت نفت، خام فروشى نكند

كمبود نيروى انسانى براى راه اندازى بيمارستان اروندكنار

عدم همكاري شهرداري اهواز در تبليغات بهداشتى هفته سالمت



الهه راستگو بايد تاوان نافرمانى خود را بدهد
صالحيت  نظارت،  هيات هاى  به  اصالح طلب  افراطى  چهره هاى  برخى  فشار  با 
با  اخيراً  كه  اى  جلسه  در  است.  نگرفته  قرار  تاييد  مورد  تاكنون  راستگو  الهه 
حضور تعدادى از اعضاى سرشناس اصالح طلب برگزار شده، يكى از اين افراد 
را  تهران  شهر  شوراى  در  پيش  سال  چهار  نافرمانى  هزينه  بايد  گفته «راستگو 
به  توجه  با  شود.»  تأييد  وى  صالحيت  دهيم  اجازه  نبايد  وجه  هيچ  به  بپردازد. 
از  ... برخى  و  مالى  فساد  رانت خوارى،  از  زيادى  اسناد  اخير  ماههاى  در  اينكه 
چهره هاى سرشناس اصالح طلب شوراى شهر تهران در رسانه ها منتشر شده، 
فارس  رسد.  نمى  گوش  به  اصالح طلبان  اردوگاه  در  ردصالحيت  از  خبرى  ولى 

اين خبر را منتشر كرد.

ولى عهد عربستان وزير خارجه بحرين را 
تهديد به بركنارى كرد

ولى عهد عربستان با ارسال پيامى به وزير خارجه بحرين به وى گوشزد كرد كه منامه 
بايد در خصوص برقرارى رابطه با ايران تابع سياست هاى ديكته شده رياض باشد. 
بن نايف، وزير خارجه بحرين را تهديد كرد، اگر به تالش براى آشتى با ايران ادامه 

دهد، او را از منصبش عزل خواهد كرد. مشرق اين خبر را منتشر كرد.

توبيخ و انتقال اجبارى آتش نشانان
 معترض در پرونده پالسكو

انتشار  وجود  با  كه  گفت  ارديبهشت،  اول  جمعه،  روز  مسجدجامعى  احمد 
«گزارش ملى» حادثه پالسكو هنوز هم نياز به تشكيل كميته حقيقت ياب براى 
حوادث  تكرار  از  و  شوند  شناسايى  متخلفان»  و  تا «مقصران  هست  حادثه  اين 
مشابه جلوگيرى شود. به گفته آقاى مسجدجامعى، بر اساس گزارش كميته فنى 
شوراى شهر، آتش نشانى به دليل كمبود امكانات امكان انتقال آب تا ارتفاع 40 
متر يعنى طبقات انتهايى ساختمان پالسكو را نداشته است. وى تاكيد كرد كه 
بسيارى از برج هايى كه مجوز ساخت آنها صادر شده ارتفاعى بيش از 40 متر 
دارند و آتش نشانى امكانات الزم براى خاموش كردن آتش سوزى هاى احتمالى 
كه  گفت  همچنين  تهران  شهر  شوراى  عضو  اين  ندارد.  را  ساختمان ها  اين  در 
پرداخت  سازمان  اين  به  را  آتش نشانى  بودجه  از  تومان  ميليارد   198 شهردارى 
ساختمان  تخليه  دستور  كه  گفت  همچنين  مسجدجامعى  آقاى  است.  نكرده 
پالسكو 31 دقيقه قبل از ريزش ساختمان صادر شده، اما اين ابهام هست كه 
آيا فرد ديگرى اين دستور را نقض كرده يا اين اين دستور به اطالع عده اى 
از  برخى  تهران،  شهر  شوراى  عضو  اين  گفته  به  است.  نرسيده  آتش نشانان  از 
آتش نشانان اعالم كرده اند كه به درخواست هايشان پاسخ داده نشده و «حتى 
در مواردى با نوعى توبيخ و جابجايى ناخواسته» مواجه شده اند. مهر اين خبر 

را منتشر كرد.

جهانگيرى پسر خوبى است!
دانشجويان  اسالمى  انجمن هاى  اتحاديه  نشست  در  ميرسليم  سيدمصطفى 
مستقل گفت: اگر مى خواستم در اين مدت موضع سياسى خود را فاش كنم اصًال 
نمى گذاشتند كه من براى كشور كار كنم. من سال 76 از دولت هاشمى بيرون آمدم، 
با دولت اصالحات كار كرده ام، با دولت احمدى نژاد هم كار كرده ام و براى رونمايى 
از محصول خود از او دعوت كردم و همچنين با دولت روحانى نيز كار كردم اما االن 
در اين يك ماه كه اين كار را كرده ام اسم من را خط زده اند. روحانى كار را به آقاى 
جهانگيرى سپرده، البته جهانگيرى پسر خوبى است و من از اين جهت مى گويم 
پسر خوبى است، چون او در زمانى كه من در وزارت كشور بودم، فرماندار جيرفت 
توقعى  چه  و  مى خواهيم  چه  ندارد  كار  بود، ولى در هر حال از كسى كه تجربه 

مى توانيم داشته باشيم؟ تسنيم اين خبر را منتشر كرد.

واكنش توئيترى ظريف به اظهارات ترامپ
برجام  درباره  ترامپ  اظهارات  به  پاسخ  در  خود  توئيتر  در  ظريف  جواد  محمد 
به  روحش  باشد،  پايبند  برجام  متن  به  است  آماده  آمريكا  آيا  ببينيم  نوشت: 
كنار. تا كنون واشنگتن هر دو را زير پاى گذاشته است. بايد باز هم از ماژيكم 

كنم؟ استفاده 

اطالعيه مهم بانك مركزى به كسانى كه حساب بانكى دارند
هويت  (نظام  نهاب  سامانه  راه اندازى  راستاى  در  كرد:  اعالم  مركزى  بانك 
شعبه هاى  به  مراجعه  با  است  الزم  بانك ها  مشتريان  كليه  الكترونيكى)،  سنجى 
كنند.  حاصل  اطمينان  شناسنامه اى شان  اطالعات  ثبت  صحت  از  خود،  بانك 
نقص  داراى  حساب هاى  به  بانكى  خدمات  ارايه  امكان  صورت،  اين  غير  در 

اطالعات پس از نيمه ارديبهشت امكان پذير نخواهد بود.

حقوق فوق نجومى 250 ميليارد تومانى!
موضوع   95 سال  گفت:  دست خط  برنامه  در  دهم  مجلس  نماينده  تاجگردون، 
حقوق هاى نجومى اتفاق افتاد؛ من سال 94 بنا به تناسب كارى ام گزارش هايى 
دريافت كردم از برخى پرداختى هاى نامناسب در برخى از شركت ها و دولت ها. ما 
افراد خيلى خيلى باالتر از رئيس صندوق توسعه ملى داشتيم كه پرداخت هايش 
باالتر از اين بود؛ ما 75 ميليون هم داشتيم، 80 ميليون هم داشتيم چرا نامش 
ميليارد   250 و   150 تخلف  نجومى  حقوق هاى  بررسى  جريان  در  نياوردند؟  را 
تومانى هم داشتيم. نقدينگى رشد فزاينده اى پيدا كرده و در 4 سال اخير، سالى 
مشخص  دولت  اقتصادى  تيم  فرمانده  گفت:  وى  رفته.  باال  درصد   30 تا   20

نيست و نظارت در سازمان برنامه و بودجه تعطيل است.

حمايت امام جمعه تهران از پخش زنده 
مناظره هاى انتخاباتى

به  اشاره  با  تهران  امروز  جمعه  نماز  خطبه هاى  در  موحدى كرمانى  آيت اهللا 
داوطلبان  انتخاباتى  مناظرات  شدن  پخش  غيرمستقيم  درباره  اخير  تصميم 
رياست جمهورى  كانديداهاى  انتخاباتى  مناظرات  شد:  متذكر  رياست جمهورى، 
باشند،  بصير  بايد  مردم  مى گوييد  كه  است  اين  غير  مگر  باشد،  زنده  بايد  حتمًا 
يكى از بهترين راه هاى بصيرت همين است كه مردم ببينند و بشنوند، مدير و 
زنده  مردم  بصيرت  افزايش  راه هاى  از  يكى  تشخيص دهند،  را  فرد  بودن  مدبر 

بودن مناظرات انتخاباتى است.

پيام توئيترى روحانى درباره پخش زنده مناظرات
انتخابات  ارزش  كرد:  تأكيد  توئيتر  در  پيامى  انتشار  با  كشورمان  رئيس جمهور 
با  پيامى  ايران  جمهور  رئيس  روحانى  حسن  است.  آگاهانه  و  آزادانه  انتخاب  به 
درج  با  پيام  اين  در  وى  كرد.  منتشر  خود  توئيتر  صفحه  در  انتخابات  موضوع 
آگاهانه  و  آزادانه  انتخاب  به  انتخابات  ارزش  نوشت:  زنده  #مناظره_  هشتك 

است. من حامى آزادترين شيوه ها هستم.

واكنش محسن رضايى
 به نتايج احراز صالحيت كانديداها

خمينى(ره)  امام  جمله  به  اشاره  ضمن  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  دبير 
كه ميزان وضع حال افراد است، بيان كرد عدم احراز صالحيت برخى از افراد 
ديگر  در  صالحيت  عدم  بر  دليل  روى،  پيش  جمهورى  رياست  انتخابات  در 
در  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رضايى،دبير  محسن  نيست.  ها  مسئوليت 

صفحه شخصى خود در اينستاگرام نوشت؛

حكيمانه  است  سخنى  اين  و  است»  افراد  حال  وضع  فرمودند: «ميزان  1-امام 
در تشخيص صالحيت اشخاص. به همين دليل اگر كسى براى كارى پذيرفته 
نمى شود، نبايد او را به اين دليل تخريب كرد؛ چون ممكن است فردا حال او 
بهتر شود و خداى متعال نيز راه بازگشت را به روى همه گشوده است. ديگران 
بحث  باشد،  زده  دست  اى  فتنه  به  اگركسى  البته  ببندند  را  راه  اين  نمى توانند 

ديگرى است.
افراد  نشده،  تاييد  جمهورى  رياست  براى  آنها  صالحيت  كه  افرادى  دربين   -2
در  آينده  در  است  ممكن  و  دارند  وجود  ديگر  هاى  مسئوليت  براى  شايسته 
مسئوليت هايى ديگر از آنها استفاده شود. رد صالحيت براى رياست جمهورى، 

رد صالحيت براى ديگر مسئوليت ها نيست.

قطعا يك كانديدا در مرحله نهايى انتخابات داريم
مسئول طرح و برنامه جبهه مردمى نيروهاى انقالب گفت: جبهه مردمى طبق 
قطعا  داشته  ادامه  فرايند  اين  هم  امروز  به  تا  و  كرده  مشخص  فرايند  در  آنچه 
مجمع  در  امروز  صبح  اردكانى  ناظمى  مى رسد.محمد  كار  پايان  در  نفر  يك  به 
انتخاب  و  رأى گيرى  هدف  با  كه  يزد  انقالب  نيروهاى  مردمى  جبهه  عمومى 
برگزار  يزد  شهر  شوراى  انتخابات  عرصه  در  حضور  براى  جبهه  نفره  ليست 11 
شد اظهار داشت: امروز كامال مشهود است كه يك رويارويى بين تمدن غربى 
با تمدن اسالمى وجود دارد و آثار آن را به صورت مشخص مى بينيم. وى افزود: 
رو  رودر  نخواهيم  و  اسالم هست، بخواهيم  در  كه  با تفكرى  غرب  امروز تفكر 
قرار گرفته و اگر به نوعى اسالم ستيزى، ايران هراسى و حتى قرآن سوزى را 
كم  اسالمى  تمدن  مقابل  در  غرب  تمدن  كه  است  دليل  اين  به  هستيم،  شاهد 
آورده و اينكه اهانت به ساحت مقدس پيامبر اسالم در غرب انجام مى شود به 

اين جهت است كه آنها از لحاظ تفكرى هم كم آورده اند.

فعال دارم خودم را گرم مى كنم
سيدمصطفى هاشمى طبا كانديداى دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 
آغاز  رسمًا  كى  از  را  خودتان  انتخاباتى  تبليغات  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در 
ستادهاى  فعاليت  درباره  وى  نگرفته ام.  تصميم  هنوز  داشت:  اظهار  مى كنيد، 
بزنم  انتخاباتى  ستاد  كه  نرسيده ام  جمع بندى  اين  به  هنوز  گفت:  نيز،  انتخاباتى 
يا خير و فعًال مى خواهم گرم شوم. هاشمى طبا در واكنش به عدم پخش مناظره 
زنده انتخاباتى از صدا و سيما اظهار داشت: معتقدم شايد براى مناظره ضبطى 
مرده  هم  و  زنده  مناظره  از  هم  بنده  صورت  هر  در  اما  باشند  داشته  داليلى 

مى كنم. استقبال 
تالش محمد هاشمى براى انتخاب مجدد روحانى

محمدهاشمى داوطلب انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهورى گفت: طبق 
وصيت برادرم (مرحوم آيت اهللا هاشمى رفسنجانى) كه سفارش كرده بود 5 نفر 
غير از آقاى روحانى داوطلب انتخابات رياست جمهورى شوند تا در صورت رد 
صالحيت وى عرصه خالى نماند، در انتخابات نام نويسى كردم و حال هم تمام 
تالشم را براى انتخاب مجدد روحانى به كار مى گيرم.محمد هاشمى افزود: تا 
روز آخر نام نويسى صبر كردم اما وقتى ديدم هيچ چهره شاخصى جز روحانى 
به  تا  رفتم  كشور  وزارت  به  است،  نشده  داوطلب  اصالحات  و  اعتدال  جبهه  از 
وصيت برادرم عمل كنم، آن موقع هنوز آقاى جهانگيرى اعالم نكرده بود قصد 
زنده  خواسته  پيگيرى  براى  كرد:  تصريح  دارد.وى  را  انتخابات  در  نويسى  نام 
است  ايران  مردم  براى  آسايش  و  عزت  رفاه،  همان  كه  هاشمى  اهللا  آيت  ياد 
شده  تأييد  روحانى  آقاى  صالحيت  كه  اكنون  و  كردم  نويسى  نام  انتخابات  در 
است تمام تالش خود را براى حمايت و انتخاب مجدد وى خواهم كرد. هاشمى 
برطرف  ها  نگرانى  عمال  جهانگيرى  و  روحانى  صالحيت  تأييد  با  كرد:  تأكيد 

شد و شايعاتى كه درباره احتمال رد صالحيت وى شنيده مى شد پايان يافت.

تأثير «فتنه 88» در بررسى صالحيت داوطلبان شوراها
تاكيد  با  روستا،  و  شهر  شوراى  انتخابات  بر  نظارت  مركزى  هيأت  رئيس  نايب 
براينكه گزارش مراجع ذيصالح درباره فتنه 88 در بررسى صالحيت ها لحاظ مى 
شود، گفت: استعالم داوطلبان، محدود به مراجع 4گانه نيست. محمدجواد كوليوند 
در واكنش به اظهارات برخى نمايندگان مجلس كه عنوان كرده بودند حوادث سال 
88 (فتنه 88) در بررسى صالحيت نامزدهاى شوراها تاثيرى ندارد و قانون مالك 
پيامبر  سنت  كريم،  قرآن  از  برگرفته  اسالمى  جمهورى  نظام  داشت:  اظهار  است، 
(ص) و اهل بيت (ع) و قانون اساسى است؛ قانون اساسى نيز تكليف ما را در قبال 
اين مسائل مشخص كرده است. وى ادامه داد: افرادى كه با ساختارشكنى در مقابل 
قانون بايستند و هزينه هاى بسيارى را به كشور تحميل كنند، اگر بر اساس نظر 
مراجع ذيصالح صالحيت ورود به انتخابات اعم از شوراها، مجلس، رياست جمهورى 
و خبرگان را نداشته باشند، طبيعتا در بررسى صالحيت آنها لحاظ مى شود. نايب 
رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراى شهر و روستا ادامه داد: ما در خالل 
38 سال پس از انقالب اسالمى، فراز و نشيب هاى بسيار زيادى را ديده ايم كه از 
جمله آنها فتنه 88، درگيرى هاى قومى و قبيله اى در استان ها و تحركاتى از اين 
دست بوده است؛ لذا مراجع ذيصالح اگر نسبت به صالحيت فردى نكته اى مطرح 

كنند، حتما آن نظر قابل بررسى است.

جهانگيرى اگر جدى آمده، يعنى روحانى را قبول ندارد
رييس  كه  آمده  جدى  جهانگيرى  اگر  گفت:  مؤتلفه  حزب  مركزى  شوراى  عضو 
جمهور شود، يعنى اينكه كار روحانى را قبول ندارد. خب معاون اول دولت، شريك 
همه كارهاى رئيس جمهور است. اسداهللا بادامچيان عضو شوراى مركزى موتلفه 
در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه آيا مصطفى ميرسليم در صحنه انتخابات مى ماند 
يا كنار مى كشد اظهار كرد: تازه روز گذشته صالحيت نامزدها تأييد شده؛ بايد فضا 
را بررسى كنيم. در نهايت با در نظر گرفتن همه شرايط، بر اساس تكليف عمل 
خواهيم كرد. بادامچيان در واكنش به كانديداتورى جهانگيرى در انتخابات گفت: 
اگر جهانگيرى جدى آمده كه رئيس جمهور شود، يعنى اينكه كار روحانى را قبول 
ندارد. خب معاون اول دولت، شريك همه كارهاى رييس جمهور است و اگر وى 

براى شوخى و نمايش آمده باشد كه بسيار بد است.

چهره هاى نامدارى كه تأييد صالحيت نشدند
نفر   1600 دست كم  نشدن  صالحيت  احراز  شده،  حذف  داوطلبين  ميان  از 
بديهى بود چون با هر متر و معيارى رجل سياسى و مذهبى شناخته نمى شدند. 
بين  سه  به  سه  شده اند،  رد  نگهبان  شوراى  فيلتر  از  كه  نهايى  كانديداهاى 
شده  شناخته  چهره هاى  بين  در  اما  شده اند  تقسيم  اصالح طلب ها  و  اصولگراها 
كه احتمال رجل سياسى شناخته شدنشان مطرح مى شد، تعداد اصولگراها بيشتر 
مستقل ها  شده  اند.  حذف  رقابت ها  گردونه  از  اصولگرا  13چهره  دست كم  است. 
در رتبه دوم قرار دارند. دست كم هفت چهره كه به صورت مستقل وارد عرصه 
دست  شده ها  حذف  ميان  از  ندارند.  ارديبهشت  به 29  اميدى  ديگر  شده بودند، 

كم پنج چهره اصالح طلب حضور دارند.
قاسم شعله سعدى مستقل، حميدرضا بقايى مستقل، محمود احمدى نژاد مستقل، 
ثروتى  موسى الرضا  مستقل،  كاشانى  سيداحمد  اصولگرا،  پورمختار  محمدعلى 
بطحايى  هاشم  مستقل،  غرضى  محمد  اصولگرا،  زريبافان  مسعود  اصولگرا، 
مستقل، حسن سبحانى اصولگرا، مهدى كلهر مستقل، حسن نوروزى اصولگرا، 
زاكانى  عليرضا  طلب،  اصالح  كواكبيان  مصطفى  اصولگرا،  غرويان  محسن 
محمد  اصولگرا،  حاجى بابايى  حميدرضا  طلب،  اصالح  طالقانى  اعظم  اصولگرا، 
اصولگرا،  زاهدى  محمدمهدى  اصولگرا،  بيادى  حسن  طلب،  اصالح  هاشمى 
حيدرپور  عوض  اصولگرا،  خليليان  صادق  اصولگرا،  منادى سپيدان  عليرضا 

اصولگرا، عبدالحسن مقتدايى اصالح طلب، محسن رهامى اصالح طلب
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ست سيا

انتخابات  نهايى  نامزدهاى  كسانى  چه  دانيم  مى  همه  كه  حاال   
رياست جمهورى هستند بايد به چند مساله مهم پرداخته شود ؛ به 
اينكه صحنه رقابت روز بيست و نهم چه مختصاتى دارد، آرايش 
سياسى را از اين پس چگونه بايد ديد و مهمترش اينكه كانديداها 
هر كدام با چه ايده اى وارد رقابت خواهند شد . بايد با صورت 
بندى نشانه ها و مولفه هاى موجود به تحليل و پيش بينى امور 

پيش رو پرداخت . 
انتخابات  نهايى  نامزدهاى  كسانى  چه  دانيم  مى  همه  كه  حاال 
رياست جمهورى هستند بايد به چند مساله مهم پرداخته شود ؛ به 
اينكه صحنه رقابت روز بيست و نهم چه مختصاتى دارد، آرايش 
سياسى را از اين پس چگونه بايد ديد و مهمترش اينكه كانديداها 
هر كدام با چه ايده اى وارد رقابت خواهند شد . بايد با صورت 
بندى نشانه ها و مولفه هاى موجود به تحليل و پيش بينى امور 

پيش رو پرداخت .
در سطح نخست تحليل، شايد اين كه اكنون يك تعادلى در چينش 
نامزدهاى تاييد صالحيت شده وجود دارد گزاره درستى باشد . به 
يك معنا مى توان اينگونه دسته بندى كرد كه حسن روحانى ، 
اسحاق جهانگيرى و هاشمى طبا در يك سمت اند و در سمت 
ديگر سيد ابراهيم رييسى ، محمد باقر قاليباف و ميرسليم قراردارند 
. اين يك تقسيم بندى كلى و بدون ورود به كاراكترهاى انتخاباتى 

هر كدام از اين افرادى است كه در صحنه حضور دارند .
در همين سطح كلى بايد اينگونه گفت كه يك طرف از اين دو 
گانه به دفاع از وجود موجود و دولت مستقر مى پردازند و سمت 
ديگر مى كوشد تا با انتقاد از وضع موجود، خودش را به ساختمان 
رياست جمهورى برساند . در طرف دوم، سه نامزد هستند كه هر 
كدام اميدوارند در ماه پايانى بهار رييس جمهور ايران شوند و در 
سمت ديگر فقط يك نامزد چنين اراده اى دارد . پس اين رقابت 
جدال بين موافقان و مخالفان وضع موجود خواهد بود ؛ آيا اين 
جدال قطب هم پدپد خواهد آورد و نتيجه انتخابات بر اساس اين 

دوقطبى شكل خواهد گرفت؟

 حسن روحانى
كمى سخت است تحليل در مورد آنچه اين روزها پيرامون حسن 
دوران  در  را  فردى  به  منحصر  روزهاى  او   . گذرد  مى  روحانى 
رياست جمهورى اش تجربه كرده است . در يك شرايط استثنايى 
كرده  پيدا  استقرار  جناح  دو  ميانه  در  اكنون  و  شد  رييس جمهور 
است . او همه جناح چپ و بخشى از جناح راستگرا را با خود دارد 
. در عين اينكه ذاتى اصولگرا دارد اما اقتضاى زمانه اصالح طلبان 
شده است ؛ اين هم از پديده هاى اين عصر شده است . بايد در 
اين مورد جزيى تر حرف زد . اصالح طلبان باورشان اين شده كه 
امروز و در اين زمانه بايد به گونه اى ديگر در قدرت رسمى حضور 

يابند . آنها كه از گوشه نشينى راز نيمه دوم هشتاد خاطرات تلخى 
دارند حاال از دريچه اى ديگر سياست ورزى خود را دنبال مى كنند. 
ايده مركزى آنها براى سياست ورزى در دهه نود را مى شود آنجا 
به خوبى ديد كه محمدرضا عارف در انتخابات رياست جمهورى 
گذشته كنار كشيد و حسن روحانى عضو جامعه روحانيت نماينده 
اصلى جريان اصالحات و اعتدال شد. جلوتر هم كه آمدند رك و 
صريح گفتند «نقد الريجانى را به نسيه محمد رضا عارف تريجح 
مى دهيم». پس اگر قرار بر تحليل باشد بايد گفت كه آنها تصميم 
خود را گرفته اند ؛ درب سياست ورزى انها در نيمه دوم نود هم 

روى پاشنه حسن روحانى مى چرخد.
اى  ويژه  شرايط  با  اصولگرايان  با  مواجهه  در  روحانى  حسن  اما 
سال   4 تمام  در  كه  بوده  مواجه  افرادى  با  هم  او   . است  مواجه 
على  مانند  افرادى  هم  و  اند  كرده  نقد  را  او  نفس  يك  گذشته 

تمام  كه  ديده  را  واليتى  دكتر  و  الريجانى 
تالششان را كردند كه در سطوح مختلف قدرت 
سياسى ايده مركزى او براى رسيدن به توافق 
. او حتى مى  هسته اى را به سرانجام برساند 
داند كه اين دو گانه درباره او به جامعه روحانيت 
مهمى  طرفداران  آنجا  او   . است  يافته  راه  هم 
دارد . حاال بحث اساسى بر سر اين است كه او 
در اين انتخابات با كدام ايده حضور خواهد يافت 
. در بهار 92 سياست خارجى را محور قرار دادو 
دو گانه «برجاميان/ نابرجاميان» او را به پاستور 
از همان  ايده مركزى او  بار هم  اين  آيا  رساند 
سياست خارجى دنبال مى شود و آنچنان كه مى 
گويند او دوگانه «حاميان صلح / حاميان تنش» 

را سامان خواهد داد ؟
مسال  به  روحانى  حسن  مورد  در  است  بهتر 
ديگرى هم توجه كنيم . سه فرد از اين رقابت 
او را رقيب اصلى خود مى دانند . هر كدام براى 
خودشان داستان هاى جداگانه اى دارند و ايده 

هايى براى مبارزه با روحانى آماده كرده اند . سوال اين است كه 
قطب  و  كند  رقابت  كدامشان  با  دهد  مى  ترجيح  روحانى  حسن 
سازى را بر اساس كاراكتر او آغاز كند ؟ دو رقيب جدى ترند ؛ سيد 
ابراهيم رييسى و محمد باقر قاليباف . هر كدام شخصيت خاص 

خود را دارند كه بايد در ادامه در مورد آن بحث كرد .

 اسحاق جهانگيرى
روحانى مخالف بود اما مى شد حدس زد كه او در نهايت با اصل 
ماجرا كنار خواهد آمد . حتى شايد بتوان اين گمانه تاييد نشده را 
هم مطرح كرد كه او از چند ماه پيش يعنى زمانى كه آيت اهللا 

هاشمى از او خواسته بود با حضور يك نامزد ديگر موافقت داشته 
است . زمان را به درازا كشانده تا براى اينكه چه كسى همراه او 
شود رقابتى در نگيرد . او به جهانگيرى بيش از سايرين اعتماد 
دارد . حاال ديگر مهم نيست ماجرا چه بوده ؛ اسحاق جهانگيرى 

آمده است .
 در همان سطح اوليه تحليل، همه مى گويند كه او اشراف كامل 
بر امور دولتى دارد و به خوبى مى تواند وارد جدال هاى رقبا بر 
اسحاق  نيست؛  اين  هم  فقط  ماجرا  نه،  اما   . شود  امور  اين  سر 
جهانگيرى ماموريت مهم ترى دارد . حسن روحانى اكنون يك 
رييس جمهور است و مواجهه سخت و چالشى با او مى طلبد كه 
او هم كاراكترى شبيه به طرف مقابلش ايجاد كند . ديده شده كه 
او در مواقع متعددى در برانگيختگى پاسخ هاى تندى داده؛ كه اگر 
چه رقيب را كنار زده اما اين اصال براى وجه يك رييس جمهور 

منتاسب نيست . بناى او نمايش چنين چهره اى ؛ آنهم در رقابت 
رياست جمهورى كه بايد اعتماد بدنه اجتماعى خود را براى تداوم 
آرامش و ثبات حفظ كند نيست. پس اسحاق جهانگيرى آمده است 
كه هم پاسخ منتقدان را بدهد و هم كمك كند كه حسن روحانى 

در همان كاراكتر عمومى مورد پذيرش باقى بماند .

 سيد ابراهيم رييسى
ريسك مهمى كرده است ؛ رقابت آن هم در اين سطح؛ سخت 
است و سنگين . سيد ابراهيم رييسى شرايط خاص خود را دارد 
. از چند ماه پيش كه زمزمه هاى نامزدى او در رسانه ها مطرح 

از  هايى  طيف  باشد  داشته  حضور  اگر  كه  رفت  مى  گمان  شد 
اصولگرايان او را بر مصاديق ديگر ترجيح خواهند داد . مهمترينش 
حاميان سابق سعيد جليلى بودند كه به يكباره به ستاد سيد ابراهيم 
رييسى كوچ كردند . بهتر است بحث در مورد ابراهيم رييسى را 
در  گرفت  تصميم  جليلى  سيعد  اينكه   . كنيم  آغاز  جا  همين  از 
انتخابات رياست جمهورى باقى نماند حتما يك دليل اش حس 
كردن همين نكته اى است كه ذكر شد . جبهه پايدارى اگر چه كه 
هنوز رسما اعالم نكرده از كدام نامزد حمايت خواهد كرد و حتى 
حمايت روز چهارشنبه خود را نيز به فاصله يكساعت پس گرفت 
اما تقريبا معلوم است كه چه خواهد كرد . آنها دستور تشكيالتى 
رهبر معنوى خود را دارند ؛ چهره هاى نام آؤناى خود را به ستاد 
هاى اين نامزد انتخابات رسانده اند . آنها البته در ستاد تنها نيستند 
خواهند  حضور  هم  اصولگرايانى  حتما  رييسى  ابراهيم  ستاد  در   .
داشت كه از منتقدان سنتى محمد باقر اليباف 
حاضرند  ؛آنها  است  اين  ترش  روشن   . هستند 
هر اصولگرايى رييس جمهور باشد غير از محمد 

باقر قاليباف .
اما سيد ابراهيم رييسى كدام طبقه از جامعه را 
نشانه گرفته و ايده مركزى او براى اين انتخابات 

چيست ؟
و  انتخاباتى  شعار  از  هم  ؛  نيست  سخت  خيلى 
هم از نوع تصاويرى كه او از خودش به جامعه 
مخابره كرده مى تواند فهميد روى طبقه بورژوا 
حساب باز نكرده و حتى چندان نگاهى به طبقه 
متوسط ندارد . او به صورت ويژه طبقه محروم 
و جذب پرولتاريا مى انديشد. از همين كانتكس 
هم رقابت با روحانى را سامان خواهد داد . جدال 
او با روحانى بيش از اينكه به سياست خارجى ، 
برجام و يا مباحث فرهنگى متمركز شود روى 
جامعه متمركز خواهد شد . او برنامه هايى براى 
 . داشت  خواهد  سطح  اين  در  دوقطبى  ايجاد 
شايد حتى بتوان گفت مدل انتخاباتى او انتخابات سال 84 است . 

بدش نمى آيد احمدى نژاد اين دوران باشد.

 محمد باقر قاليباف
او پر راى ترين چهره اصولگرا تا امروز است. در همه نظرسنجى 
ها باالتر از ساير چهره هاى اصولگرا قرار دارد . اين البته پديده 
اينگونه بود  . هم در سال 92 وضعيت  منحصر به فردى نيست 
و هم تا روزهاى آخر انتخابات سال 84 قاليباف چنين وضعيتى 
داشت. محمد باقر قاليباف در كنار خود اصولگرايانى را دارد كه اگر 
چه منتقد كاركرد و برنامه هاى حسن روحانى در سياست خارجى 

هستند اما مخالف توسعه نيستند . آنها اصولگرايانى هستند كه در 
دهه هشتاد و هفتاد منتقد آيت اهللا هاشمى رفسنجانى بودند و حاال 
در دهه نود ، حسن روحانى ، شبيه ترين فرد به «آيت اهللا» كه از 

قضا رييس جمهور هم هست را نمى پسندند .
از  بخش  كدام  در  را  قاليباف  باقر  محمد  را  اجتماعى  سرمايه  اما 
جامعه مى توان ديد ؟ وجه تمايز او با سيد ابراهيم رييسى دقيقا در 
همين مساله نهفته است . به اين معنا كه هر چه قدر كه ابراهيم 
رييسى روى گرفتن راى طبقه متوسط حساب باز نكرده ، محمد 
باقر قاليباف اميدوار است كه از همين زاويه شانس خود را براى 
پيروزى باال ببرد . اين اما اصال به اين معنا نيست كه قاليباف براى 
گل  دخترك   . است  نكرده  ى  تالش  محروم  طبقه  راى  گرفتن 
فروش ، همان جلد معروف ارگان رسانه اى منسوب به محمد باقر 
قاليباف نمادى بود از تالش ها در اين زمينه . او سركشى هايى 
هم داشت از مناطق محروم . حتى اين وسط در برندينگ تبلغاتى 
خود يك لباس جديد هم براى او دوخته شد . او در ظاهر جديد 
خود دراين برندينگ محاسن بلند ترى داشت با موهاى كوتاه تر 
همراه يك لباس دو جيب روى شلوار. اين قطعا متفاوت است از 
آن ظاهر محمد باقر قاليباف در سال 84 كه كت و شلوار قهوه اى 
بر تن داشت و بنرهايى با لباس خلبانى به معرض ديد گذاشته بود 
. او اين بار براى طبقه محروم هم برنامه هايى دارد . او به يك 
راى تركيبى در انتخابات مى انديشد. او حتما تالش خواهد كرد كه 
قطب مقابل حسن روحانى در اين انتخابات شود . فعال كه بسيار 
سفت و سخت مقابل حستن روحانى ظاهر شده است و او انتقادات 

تندش از رييس جمهور مستقر را كليد زده است.

 هاشمى طبا و ميرسليم 
خيلى ها گمان مى كردند كسانى همچون عليرضا زاكانى ، محمد 
هاشمى ، حاجى بابايى و زاهدى افرادى خواهند بود كه صحنه 
البته  آنها  كرد.  خواهند  تكميل  را  جمهورى  رياست  انتخابات 
 . نكردند  پيدا  را  رقابت  عرصه  به  ورود  مجوز  هيچكدامشان 
از  چه  اگر  كه  هستيم  مواجه  عرصه  اين  در  نام  دو  با  حاال 
كشور  سياسى  جناح  دو  اينكه  دليل  به  اما  هستند  هاى  قديمى 
هاى  تحليل  در  چندان  دارند  خود  براى  ديگرى  نامزدهاى 
است  نشده  گرفته  نظر  در  پيروزى  شانس  آنها  براى  انتخاباتى 
وسط  اين   . شوند  انتخابات  پديده  كه  اميدوارند  البته  آنها   .
در  ميرسليم  حضور  كرد  اشاره  هم  مساله  اين  به  بايد  حتما 
رقابت هاى انتخاباتى حتما خبر خوبى خواهد بود براى موتلفه . 
راستگرايان سنتى كه در انتخابات سال 92 گزينه آنها به انتخابات 
راه پيدا نكرد و در اسل 94 هم نتوانست از تهران كسى را روانه 
پارلمان كند.ميرسليم حتى اگر برنده انتخابات هم نباشد نفسى تازه 

خواهد داد به اين تشكل سنتى .

روحانى چه كسى را رقيب خود مى كند؟ 
مصطفى صادقى رييسى به دنبال بازسازى انتخابات 84 
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استاندا رى  اقتصادى  معاونت  سرپرست 
جمعيت  يك  با  اكنون  گفت:  خوزستان 
300 هزار نفرى جوياى كار مواجه هستيم 
دانش آموختگان  آنها  عمده  بخش  كه 
جوياى كار هستند چرا با وجود اين همه 
ظرفيت و پتانسيل در خوزستان  سال 95 
نسبت به سال 94 به لحاظ نرخ بيكارى 

رشد داشته است.
على بحرينى در جلسه كارگروه اشتغال 
اظهار  خوزستان  استان  سرمايه گذارى  و 
سنوات  در  اينكه  به  توجه  با  داشت: 
گذشته مقام معظم رهبرى بحران اقتصادى 
را پيش بينى مى كردند امسال را نيز سال 

اقتصاد مقاومتى توليد و اشتغال نام گذارى 
كردند. مقام معظم رهبرى به دستگاه هاى 
اجرايى تكليف كردند كه برنامه ريزى دقيق 
در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى توليد و 

اشتغال داشته  باشند.
كالن  قانونى  تكاليف  اينكه  بيان  با  وى 
و  مى گيرد  صورت  كشور  سطح  در 
استان ها  برخى  در  شايد  مى شود  ابالغ 
كه ظرفيت محدودى دارند اين ابالغيه ها 
كارگشا باشد، افزود: به نوعى خوزستان 
يك استان بى نظير از لحاظ فرصت هاى 
بنابراين  اشتغال زايى  و  سرمايه گذارى 
مى طلبد با برنامه ريزى دقيق تر و عملياتى 

به امر اشتغال ورود كنيم.
استاندارى  اقتصادى  معاونت  سرپرست 
خوزستان با اشاره به عدم حضور روساى 
دستگاه هاى اجرايى در جلسه تصريح كرد: 
حضور نيافتن روسا و مديران دستگاه هاى 
اجرايى در جلسه اشتغال و سرمايه گذارى 
خوزستان در ابتداى سال اقتصاد مقاومتى 
توليد و اشتغال نشان مى دهد كه نتوانستيم 
با  تنها  كنيم  ايجاد  را  الزم  حساسيت 
اعتبار  تخصيص  و  مصوبات  تصويب 

مشكلى حل نمى شود.
كارى  اولويت  اشتغال  اينكه  بيان  با  وى 
گفت:  است،  اجرايى  دستگاه هاى  همه 
نفرى  هزار  جمعيت 300  يك  با  اكنون 
جوياى كار مواجه هستيم كه بخش عمده 
آنها دانش آموختگان جوياى كار هستند 
چرا با وجود اين همه ظرفيت و پتانسيل 
در خوزستان  سال 95 نسبت به سال 94 
به لحاظ نرخ بيكارى رشد داشته است؟

استاندار  تذكرات  به  اشاره  با  بحرينى 
تهديد  و  خطر  اينكه  بر  مبنى  خوزستان 
بلكه  نيستند  تكفيرى ها  و  آمريكا  اكنون 
هر  كرد:  بيان  است،  اشتغال  و  اقتصاد 
براى  نقشه راهى  بايد  اجرايى  دستگاه  

اشتغال داشته باشد.
قطار  كه  زمانى  تا  كرد:  تصريح  وى 
نگرفته  قرار  ريل  روى  اشتغال  شوراى 
هر  اشتغال  كارگروه  جلسات  بايد  باشد 
هفته با برنامه ريزى و نقشه راه مشخص 
دستگاه هاى اجرايى برگزار شود و الزاما 
روساى دستگاه ها در جلسه حضور داشته 
باشند تا امسال با يك جهش اشتغال در 

استان روبه رو شويم.

روبه رو  بسيارى  مشكالت  با  خوزستان  استان  ميراث فرهنگى 
است. يكى از مهم ترين اين مشكالت ضعف اقدامات اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اين استان است كه موجب 
ايجاد مشكالت بى شمارى براى آثار باستانى و محوطه هاى تاريخى 

خوزستان شده است.
چندى پيش بود كه آرمان شيشه گر، باستان شناس محوطه تاريخى 
”جوبجى“ براى ادامه فعاليت هاى باستان شناسى به منطقه جوبجى 
شهرستان رامهرمز رفت و جلوى كانال آبى كه قرار است از دِل اين 
محوطه مهم باستانى رد شود، دست به گمانه زنى زد؛ اما حاال و 
پس از يك سال همان جا گندم كاشته شده و مورد كشت و زرع 

قرار مى گيرد.
كاوش هاى هيئت باستان شناسى به سرپرستى دكتر آرمان شيشه گر 
در منطقه جوبَجى رامهرمز در استان خوزستان در سال 86 منجر به 
كشف آرامگاهى شد كه در آن دو تابوت متعلق به دو زن عيالمى از 
نزديكان پادشاه ايالمى نو يعنى «فرزند اين دد» وجود داشت كه همراه 

آنها برخى اسباب و زيورآالت دفن شده بود.
روبه رو  بسيارى  مشكالت  با  خوزستان  استان  ميراث فرهنگى 
است. يكى از مهم ترين اين مشكالت ضعف اقدامات اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اين استان است كه موجب 
ايجاد مشكالت بى شمارى براى آثار باستانى و محوطه هاى تاريخى 

خوزستان شده است.
ندا عزيزه كارشناس موزه دارى و ميراث فرهنگى درهمين خصوص 
مى گويد: به طور كلى به دليل ضعف اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان خوزستان بسيارى از سرمايه گذاران 
و نهادهاى مختلف موفق شده اند در حريم حفاظت محوطه هاى 
تاريخى مجوز ساخت وساز كارخانه ها، ساختمان هاى مسكونى و… 
را دريافت كنند، ميراث فرهنگى استان خوزستان نيز يا با مالكان و 
متقاضيان مجوز ساخت وساز در حريم محوطه هاى تاريخى همكارى 

كرده يا پس از مخالفت كوتاهى تسليم مى شود.
وى افزود: بسيارى از آثار باستانى در استان تاريخى خوزستان حريم 
حفاظت ندارند و حتى جندى شاپور و بسيارى از محوطه هاى تاريخى 
شاخص استان، داراى حريم محافظت نيستند كه باز هم دليل آن به 
سهل انگارى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 

خوزستان بازمى گردد.
اگرچه تمام تقصيرها بر گردن اين اداره نبوده و نهادها و افرادى 
كه به ساخت وساز در حريم محوطه هاى تاريخى اقدام كرده اند نيز 
مقصرند، چراكه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
نمى تواند به تنهايى مسئوليت تمام ميراث فرهنگى استان خوزستان 

را بر عهده بگيرد و همه سازمان هاى دولتى و خصوصى بايد با آن 
همكارى كنند و به طور كلى در زمينه ميراث فرهنگى تمام مردم 
بايد حساس باشند و احساس مسئوليت كنند. از مهم ترين داليلى 
كه مردم در حريم ميراث فرهنگى استان خوزستان به ساخت وساز 
يا كشاورزى مى پردازند، نبود آگاهى و اطالعات مناسب است. مردم 
مى خواهند با كشاورزى امرار معاش كنند و درباره ميراث فرهنگى نيز 
اطالعات كافى ندارند. عزيزه گفت: اين آگاهى رسانى وظيفه سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى است اما من معتقدم در اين 

سازمان دغدغه ميراث فرهنگى وجود ندارد.
به طور كلى اين آگاهى در هيچ نهاد و سازمانى در كشور وجود 
ندارد به طورى كه چندى پيش يكى از نمايندگان شوش در مجلس 
شوراى اسالمى اعالم كرد ثبت جهانى شوش مانع توسعه آن شده در 
صورتى كه اين امر بايد موجب توسعه آن شود و نبايد به عنوان مانع 
به آن نگاه كرد. به طور كلى ما از ميراث فرهنگى آگاهى نداريم و اگر 

هم داشته باشيم نمى دانيم چگونه بايد با آن رفتار كنيم.
استان  ميراث فرهنگى  از  حفاظت  براى  تالش هايى  همه  اين  با 
اداره كل  كه  دارند  وجود  بسيارى  نمونه هاى  و  انجام شده 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان خوزستان به راستى 
درباره آثار باستانى درحال تخريب تالش كرد مالكان خصوصى را 
راضى كند تا آثار تاريخى در مالكيت خود را مرمت كنند. به عنوان 
نمونه بسيارى از خانه هاى تاريخى اهواز داراى مالكان خصوصى بوده 
و درحال نابودى هستند اما اين مالكان خارج از كشور بوده و به هيچ 
عنوان اهميتى به اين خانه ها نمى دهند. يكى از آنها «متل قو»  است كه 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان خوزستان 
بارها تالش كرد مالك آن را به استان خوزسان دعوت كرده و با او 
مذاكره و چاره اى پيدا كند اما مالك آن هيچ حساسيتى نسبت به اين 

خانه تاريخى از خود نشان نمى دهد.
بسيارى از مسائل حقوقى ميراث فرهنگى پيچيده اند و به راحتى قابل 
حل و فصل نيستند. حتى درباره زمين هاى فروخته شده كه در حريم 
محوطه هاى تاريخى واقع شده اند نيز نمى توان به راحتى كارى از 

پيش برد.
يكى ديگر از آثار باستانى «معين التجار» است كه آن هم در دست يك 
مالك خصوصى بوده و مذاكره براى مرمت اين اثر را قبول نمى كند. 
خانه نفيسى در استان خوزستان نيز از ديگر نمونه هاى آثار تاريخى 
درحال تخريب با مالك خصوصى بى توجه است، گويى مالكان 
خصوصى قصد دارند اين آثار تخريب شوند. به نظر من بهترين 
راهكار تشكيل كارگروهى حقوقى است تا مسائل حقوقى اين بناها را 

حل و فصل كند./هورنيوز 

خوزستان  شهرسازي  و  راه  كل  مدير 
گفت: نزديك به حدود 9 هزار متقاضى 
موثر براى واحدهاى مسكن مهر داريم كه 
در سال جديد براى اتمام واحدهاى باقى 

مانده برنامه ريزى مى شود.

منوچهر رحماني اظهار داشت: همچنين 
اصلى  از  اعم  جاده  كيلومتر  حدود 750 
و فرعى و روستايى را در دست ساخت 
دو  در  پروژه ها  اين  ريالى  ارزش  داريم. 
بخش راه و مسكن حدود 200 ميليارد 
تومان است كه در صورت تامين اعتبار، 
ساله  سه  برنامه  يك  آنها  اجرايى  برنامه 

است.
وي افزود: در سال گذشته 275 كيلومتر 
جاده جديد راه اندازى كرديم، اما متاسفانه 
تخصيص اعتبار به طور ميانگين زير 10 
درصد بوده و در حال حاضر از نظر مالى 

به شدت تحت فشار قرار داريم. 
مدير كل راه و شهرسازي خوزستان ادامه 
عمرانى،  بودجه  كمبود  به  توجه  با  داد: 
تالش كرديم تا در طول سال هاى 94 و 

95 پروژه ها را اولويت بندى كنيم و آنها 
به  ممكن  ظرفيت هاى  از  استفاده  با  را 

سرانجام رسانديم . 
وي گفت: ولى پروژه هايى كه در اولويت 
افت  با  اجرايى  نظر  از  دارند،  قرار  دوم 
با  كه  تالشيم  در  امروز  بودند.  مواجه 
استفاده از همه ظرفيت ها اشتغال را حفظ 

كنيم كه تاكنون موفق بوده ايم .
افزايش  حوزه  در  كرد:  اضافه  رحماني 
كيفيت ساخت وسازها با نظام مهندسى 
همكارى و جلسات متعددى با شهردارى 
و نظام مهندسى برگزار كرده ايم و به تعامل 

خوبى رسيده  ايم. 
وي اظهار داشت: پيش بينى ما اين است 
نظارت  و  برنامه ريزى   96 سال  در  كه 

بيشترى در اين بخش اعمال شود.

رشد نرخ بيكارى در خوزستان

تاريخ خوزستان در خطر نابودى

افزايش كيفيت ساخت وسازها با همكارى نظام مهندسى و شهردارى

ميزگرد آب و محيط زيست، در حاشيه همايش «آب؛ 
صاحب نظران  و  كارشناسان  حضور  با  زمين»  حيات 

امر در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد.
  اين ميزگرد با حضور شهرام سالمى كارشناس ارشد 
نماينده  سودانى  ناصر  اس،   آى  جى  و  آب  حوزه 
اسبق اهواز در مجلس شوراى اسالمى، دكتر شهبازى 
سعدى  توفيق  دكتر  آب،  منابع  مهندسى  متخصص 
مهندس  و  اقليم  تغيير  و  اقليم شناسى  متخصص 
ارائه  لزوم  بر  و  برگزار  سازه  ارشد  كارشناس  فكور 
اساتيد  از  متشكل  كميته هايى  در  فنى  گزارش هاى 
براى  مربوطه  حوزه هاى  در  فعال  افراد  و  دانشگاهى 

دفاع از حق خوزستان تأكيد شد. 

خط سير تاالب هورالعظيم از سال 61 تاكنون
شهرام سالمى  كارشناس ارشد حوزه آب،  در اين ميزگرد با 
بيان اينكه هورالعظيم به پنج مخزن تقسيم و از سال 61، هر 
سال حجم آن كمتر شده است، اظهار كرد: در پايان جنگ 
تحميلى و آغاز توسعه كشاورزى، مخازن شماره سه، چهار 

و پنچ تقريبا خشك شدند.
وى افزود: در سال 70 سد آتاتورك در تركيه آبگيرى شد 
كه تأثير بسيار بدى روى رودهاى دجله و فرات گذاشت 
و موجب خشكى اين تاالب در بخش عراق شد. هم زمان 
خشكسالى نيز اتفاق افتاد. در سال 78، با آغاز عمليات 
اجرايى سد كرخه،  هورالعظيم در وضعيت كمترين مقدار 

آب قرار گرفت.
اين كارشناس حوزه آب ادامه داد: سال 81، دايك مرزى 
احداث و موجب شد آبى كه از عراق مى آيد، به سمت 
ايران حركت نكند. با مطالعاتى انجام شده اين نتيجه حاصل 
شد كه حجم آب دريافتى از آنجا تنها 2 درصد از تاالب 
را تشكيل مى داد. در سال 85 شكست هيدرولوژيكى اتفاق 
افتاد؛ اين شكست ها در دو حالت تغيير اقليم يا تغيير در 

مصارف باال رخ مى دهند.
سالمى عنوان كرد: با اين شكست هيدرولوژيكى و توسعه 
مسئوالن  حمايت هاى  با  كرخه،  باالدست  در  كشاورزى 
استان هاى باالدست موفق شدند كشاورزى را توسعه دهند 
به  ساالنه  متوسط  از  كرخه  رودخانه  آورد  شد  سبب  كه 
مراتب كمتر شود، اما از سازمان آب و برق خوزستان جاى 
قدردانى است كه با وجود تمام كمبودهاى آبى توانستند 

رطوبت نسبى را در اين تاالب حفظ كنند.
پرآب  دو،  و  يك  مخزن  كه  اكنون  كرد:  خاطرنشان  وى 
هستند، مخازن چهار و پنج در حال آبگيرى است؛ به عبارت 
ديگر در سال 95 مشكل مرطوب بودن مخازن سه، چهار 
و پنج تقريباً رفع شد. البته پساب هاى نيشكر به مخزن پنج 

مى ريزند، اما مخازن سه و چهار پساب ندارند.
همچنين در اين نشست، دكتر ناصر سودانى نماينده مردم 
اهواز در سه دوره مجلس شوراى اسالمى، اظهار كرد: در 
بدو ورود من به مجلس نهم در دولت هشتم جريان انتقال 
آب كارون در حال سرعت گرفتن بود. ما به رئيس جمهور 
گفتيم اين امر را به كارشناسان بسپاريد و ببينيد آيا به صالح 
است چنين كارى انجام شود، يا خير. رئيس جمهور اين 
وعده را داد كه تا زمانى كه من هستم به شما قول مى دهم 

آب انتقال داده نمى شود.
وى با بيان اينكه جلگه  بودن خوزستان به وجود هفت 
گفتيم  رئيس جمهور  به  ما  گفت:  است،  وابسته  رودخانه 
احساس مى كنيم دست هاى پنهانى در كار هستند كه حكم 
مرگ خوزستان را صادر مى كنند. ما سه كار انجام داديم؛ 
كرديم؛  ادبيات سازى  مردم،  كردن  همراه  براى  آنكه  اول 
همچنين اين واقعه را براى مسئوالن روشن كرديم و سپس 

سازوكارهاى قانونى را كه در اختيار داشتيم، پياده كرديم.
اين نماينده سابق مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى 
ادامه داد: من در ادبيات سازى بيش از حد الزم در دفاع از 
خوزستان مايه گذاشتم. گفتم بايد كسانى كه حكم مرگ 
خوزستان را صادر كرده اند، محاكمه شوند؛ همچنين اينكه 

كارون ديگر رودخانه نيست، بلكه فاضالب خانه است. چرا 
بايد مرثيه كارون خوانده شود؟

تا وقتى آب شرب خوزستان تأمين نشود
 انتقال آب ممنوع است

سودانى ادامه داد: مجلس مجبور شد كميسيون كشاورزى 
را ملزم كند كه كميته آب را به داورى برگزيند كه منجر به 
صدور يك مصوبه پنج بندى شد. بند اول اين مصوبه عنوان 
مى كرد تا زمانى كه آب شرب مردم و صنعت خوزستان 
تأمين نشود و مهندسى رودخانه و اليروبى و حريم سازى 
تحقق پيدا نكند، حق برداشت و انتقال آب به مناطق ديگر 
ممنوع است و اگر اين موارد تحقق پيدا كند، آب بايد از انتها 

انتقال داده شود، نه از سرشاخه ها.
وى عنوان كرد: وزير نيرو متقاعد شد كه به فكر جايگزينى 
راه حلى براى انتقال آب باشد و آن شيرين كردن آب خزر 
و خليج فارس بود. ما با كسانى كه در آن زمان در كرمان، 
رفسنجان،  يزد يا اصفهان بوده و بر وزارت نيرو حاكم بودند، 
كلنجار داشتيم. ما يك خوزستانى را در اين حوزه مسئول 

كرديم و تصويب شد كه انتقال آب مطالعه شده باشد.

چه تضمينى وجود دارد آب تنها 
براى شرب منتقل شود؟

اين نماينده پيشين مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به سفر اخير رئيس جمهور به خوزستان گفت: به 

رئيس جمهور گفتم آبى كه قرار است يك ميليارد مترمكعب 
انتقال داده شود، آيا ترازويى دارد كه نشان دهد بيش از اين 
مقدار انتقال داده نمى شود و اگر چنين است چه تضمينى 
وجود دارد كه اين آب فقط براى شرب منتقل مى شود؟ 
متأسفانه تنها جمله اين بود كه مصوبه شوراى عالى در 

حضور برخى از مركزنشينان تصويب شده است.
سودانى با بيان اينكه استاندار اصفهان گفته از دولت مأيوس 
شده است و بخش خصوصى را دعوت مى كند، تصريح 
با  را  نشست هايى  چنين  كه  است  اين  ما  رسالت  كرد: 
حضور نخبگان و اساتيد در جهت تبيين عمق فاجعه براى 

شهروندان برگزار كنيم؛ اين تنور بايد همواره داغ بماند.
به خوبى  را  ما  فرياد  كه  مسئوالنى  از  بايد  داد:  ادامه  وى 
منعكس مى كنند، حمايت كنيم و سازوكار قانونى الزم را 
از طريق مجلس اتخاذ كنيم؛ همچنين بايد نشست هايى با 
نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى برگزار كنيم. اين ارتباط 
سبب مى شود كه مشكالت هيچ برچسبى نخورند. دفاع 

از خوزستان يك مسأله سياسى نيست، بايد سازوكارهاى 
قانونى و ارتباط با نمايندگان مجلس خبرگان را از طريق 

جرايد، رسانه ها و ... برقرار كرد.
 در ميان صحبت هاى ناصر سودانى تعدادى از حضار نسبت 

به عمكرد وى در زمان مسئوليت به اعتراض برخاستند. 
متخصص  شهبازى  على  دكتر  نشست  اين  در  همچنين 
مهندسى منابع آب، اظهار كرد: در بخش هاى مختلف محيط 
گاهى  مردم نهاد)  (سازمان هاى  سمن ها  فعاالن  يا  زيستى 
تحليل هاى بسيار متفاوت و در برخى موارد متناقضى را از 

يك مسأله زيست محيطى ارائه مى دهند.
وى افزود: بسيارى از اوقات اين مسائل موجب اختالف نظر 
در  مسئوالن  نيز  گاهى  مى شود؛  سنگين  اظهارنظرهاى  و 
تصميم گيرى ها دچار ابهام و اشتباه مى شوند. البته اين مسأله 
در تمام دنيا وجود دارد، اما براى ساماندهى و حل اختالفات، 

كشورهايى هستند كه مى توانيم از آن ها الگو بگيريم.

ابهام در اعداد مطرح درباره آب
 قابل برنامه ريزى در خوزستان 

كه  طرحى  هر  گفت:  آب  منابع  مهندسى  متخصص  اين 
مى خواهد براى بهره بردارى از سيستم هاى منابع آب مورد 
استفاده قرار گيرد، بايد بررسى شود كه در يك افق زمانى 
موجب چه اتفاقاتى مى شود. براى اين كار نيز مهندسان از 
شبيه سازى استفاده مى كنند. شبيه سازى بايد وجود داشته 
باشد، اما آنچه ابهام ايجاد مى كند، مفروضاتى است كه در 
اين شبيه سازى در نظر گرفته مى شود. به عنوان كسى كه 
ذى نفع است، من مى توانم داده ها را به گونه اى كنار هم قرار 
دهم تا نشان دهم انتقال آب هيچ مشكلى ايجاد نمى كند. 
اين مسأله نيز به دليل عدم قطعيت موجود در پارامترهاى 

ما رخ مى دهد.
شهبازى تصريح كرد: اگر بپرسيم مقدار آب قابل برنامه ريزى 
در حوزه آبريز استان جقدر است، اعداد و ارقام متفاوتى 
كه  مختلفى  هاى  سمن   كه  است  خوب  خيلى  مى بينيم. 

در استان فعال  هستند، كميته هاى فنى متشكل از اساتيد 
دانشگاهى و افراد فعال در حوزه هاى مربوطه داشته باشند 
تا اين افراد گزارش هاى فنى مربوطه را ارائه دهند. اين كار 
مى تواند در تصميم گيرى ها بسيار مؤثر باشد. با وجود اين 
از  تا  نوشت  مستقلى  فنى  گزارش هاى  مى توان  كميته ها 
زواياى مختلف مباحث را در حوزه آب و محيط زيست 
بررسى كنند و با اطمينان مى توان گفت كه ديگر در اين 

گزارش ها غرض ورزى وجود ندارد.
وى تصريح كرد: زمانى كه طرح انتقال آب بين حوضه اى 
مطرح مى شود، بر اساس طرح هاى مهندسى اگر مقدار سود 
بيش از هزينه باشد طرح مناسب شناخته مى شود. بايد ديد 
كه اين طرح ها تا چه حد مى توانند كيفيت سازى كنند. در 
حال حاضر در بحث انتقال آب بين حوضه اى يك هزار 
و 200 ميليارد مترمكعب آب و در آينده نيز تا حدود سه 
ميليارد مترمكعب از مجموع سرشاخه هاى كارون تعريف 

شده است.

پيامدهاى انتقال 2,8 ميليارد
 مترمكعب آب از كارون

اين متخصص مهندسى منابع آب با اشاره به اينكه به صورت 
غيرمستقيم در استان انرژى برق توليد مى شود، گفت: اگر در 
شبيه سازى فرض كنيم كه 2 هزار و 800 ميليارد مترمكعب 
آب برداشت شود، به طور متوسط 2 هزار و 100 گيگابايت 
انرژى برق آبى را در سال از دست مى دهيم. انتقال آب بين 

حوضه اى به خودى خود، به شدت موجب آسيب پذيرى 
شركت هايى مى شود كه طرح ها را انجام مى دهند. مثال از 
نظر كشاورزى اين شركت ها مى توانند تأثير بپذيرند و عمال 

طرح هايى كه در حال اجرا است، بدون استفاده مى ماند.
شهبازى با بيان اينكه قرار است 2,2 تا سه ميليارد مترمكعب 
در  كشاورزى  طرح  يك  اگر  افزود:  شود،  برداشت  آب 
خوزستان تعريف و به واسطه آن طرح، آبى برداشت شود 
مى گوييم مثال راندمان فالن شبكه آبيارى زهكشى در استان 
اين  كاهش  اين  معنى  مى يابد.  كاهش  خاصى  مقدار  به 
نيست كه اين آب هدر مى رود؛ البته كيفيت آب مطلوب 
نيست، اما باز اين آب، بازگشتى است. وقتى كه يك تا سه 
ميليارد مترمكعب آب از سرشاخه برداشت مى شود، به طور 
مطلق اين آب از سيستم حذف شده و تأثير مستقيمى در 
عكس العمل هيدرولوژيكى حوضه آبريز خواهد داشت. در 
اين حوضه شاهد حجم مشخصى از بارندگى ها بوديم، اما 

به شدت اين عكس العمل كاهش پيدا مى كند.

بعيد نيست بارش هاى سنگين
 در پى خشك شدن تاالب ها باشد

متخصص  سعدى  توفيق  دكتر  نشست  اين  در  همچنين 
اقليم شناسى و تغيير اقليم، اظهار كرد: ظاهرا طرح هاى انتقال 
بين حوضه اى مجوز محيط زيستى ندارند، اما اينكه چنين 
طرح هايى اجرا مى شود جاى تعجب زيادى دارد. در دنيا 
انسانى  دستكارى هاى  و  فعاليت ها  كه  است  شده  اثبات 

مى تواند تأثير زيادى بر طبيعت بگذارد.
وى افزود: گروهى از اين مسأله استفاده كرده و مى گويند 
در خوزستان سيالب و بارش زياد است و ما اين آب 
زيادى را مى خواهيم به جاهاى ديگر انتقال دهيم. بايد 
موجب  تاالب ها  شدن  خشك  كه  نيست  بعيد  گفت 
شديد  و  سنگين  به صورت  بارش ها  اين  كه  باشد  شده 
نام  به  باران  و  برف  از  مشخصى  الگوى  ما  كند.  بروز 
بارش داريم. از بين رفتن اكوسيستم و گونه هاى گياهى 

مشكالتى را ايجاد مى كند.
حلقه مفقوده براى دفاع از خوزستان گزارش هاى فنى است
ها  سمن   كه  است  اين  ما  پيشنهاد  كرد:  سعدى تصريح 
كارهاى  استانى،  خارج  و  استانى  متخصصان  كنار  در 
به خوبى  روحانيون  و  نمايندگان  انجام  دهند.  تخصصى 
مفقوده،  حلقه  اما  مى دهند،  انجام  را  خود  فعاليت 
تا  باشد  داشته  وجود  بايد  كه  است  فنى  گزارش هاى 
نظر  به  كنيم.  دفاع  خوزستان  حق  از  آن ها  به  استناد  با 
و  برداريم  گام  مسير  اين  در  بايد  آينده  در  كه  مى رسد 

سمن  ها را فعال تر كنيم.
آب انتقال يافته از خوزستان،

 چهار برابر نياز استان هاى مقصد
همچنين در اين نشست مهندس فكور كارشناس ارشد 
و 200  ميليارد  يك  تاكنون  كرد:  اظهار  سازه،  مهندسى 
مترمكعب آب از خوزستان منتقل شده كه شايد چهار 
برابر نياز مناطقى باشد كه انتقال آب به آن ها انجام شده 
است؛ در حالى كه شرط اول انتقال آب، وجود آب مازاد 

در مبدأ و شرط دوم اين است كه در مقصد آورد وجود 
نداشته باشد، حال آنكه آورد رودخانه زاينده رود قبل از 

انتقال، 800 ميليون مترمكعب بوده است.
وى افزود: اولين وظيفه تمام سمن  ها، اين است كه اجازه 
دروغ و تحريف ندهند. مشكل اكنون زياده خواهى افرادى 
است كه مى خواهند آب را براى خود ببرند كه اگر اين 
مى شود.  حل  مشكل  باشد،  نداشته  وجود  زياده خواهى 
اين افراد بايد بدانند در صورت انتقال خودشان هم ضرر 
مى كنند؛ چراكه طبيعت به ما آموخته كه هيچ اقليمى را نبايد 

تغيير داد.
خوزستان به طور طبيعى به سيل نياز دارد

بايد  اينكه  بيان  با  سازه  مهندسى  ارشد  كارشناس  اين 
اطراف  وضعيت  گفت:  برويم،  پيش  سازنده اى  نحو  به 
تنش  كمترين  با  بايد  كه  است  ناامن  به طورى  اكنون  ما 
جلو برويم. اگر استان هاى ديگر بدانند كه عدم تبخير از 
مناطق  آن  در  باران  كاهش  سبب  خوزستان،  تاالب هاى 

مى شود، با ما همراه خواهند شد.
اين  گفت:  خوزستان،  در  سدسازى  به  اشاره  با  فكور 
سدها جلوى ايجاد سيل را گرفته اند، در حالى كه شرايط 
اين  چندسال  هر  كه  دارد  نياز  طبيعى  به طور  خوزستان 
در  خوزستان  رودخانه هاى  كند.  سيراب  را  زمين  سيل 
ما  و  مى دادند  انجام  را  كار  اين  طبيعى  به طور  گذشته 
اكنون متوجه شديم كه نبود اين سيل ها چه ضررى ايجاد 

مى كند.

گزارش هاى فنى، حلقه مفقوده
 چالش هاى آبى خوزستان
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جتماعى ا

حكيمه سلحشورى بهزادى

اغلب  حضور  با  جلسه اى  طى  جنتى  على   : آفتاب  نيوز 
اعضاى كانون فرهنگى اجتماعى حزب اعتدال و توسعه از 

ربات با روحانى تا 1400 رونمايى كرد.
سميرا فعلى، رييس كانون فرهنگى اجتماعى حزب اعتدال 
و توسعه گفت: در طول مدتى كه كانون شكل گرفته، تمام 
اهداف و برنامه ريزى ها را بر اين مبنا قرار داديم كه بتوانيم 
با چشم انداز انتخابات، پايه هاى شكل گيرى كارگروه ها را 

بنا كنيم.  
عليپور، رئيس كارگروه تخصصى محيط زيست نيز با اشاره 
به اينكه در اولين جلسه هيات دولت دستوركار درياچه 
اروميه مطرح شد، گفت: آقاى روحانى همواره تاكيد پر 
و  دارد  بين المللى  و  ملى  بعد  در  محيط زيست  بر  رنگى 
آن  در  تعامل  كه  داريم  حوزه  اين  در  زيادى  موضوعات 
الزم است و مورد توجه مردم است. مثل ريزگردها، درياچه 

اروميه، معضالت كالن شهرها و آلودگى هوا.
او با اشاره به هفته هواى پاك در هفته دوم ارديبهشت ماه، 
اظهار داشت: فعاليت هايى در قالب نشست هاى سراسرى، 
كمپين ها و تبليغاتى براى اين هفته در نظر داريم و اقدامات 

اجرايى را توسط كميته هاى علمى توليد محتوا 
در اين خصوص شروع كرده ايم.

به  هم  كارآفرينى  كارگروه  رييس  خانى، 
از  انتظارات  قالب  در  نخبگان  گفتمان سازى 
و  پرداخت  تبليغات  ايام  در  دوازدهم  دولت 
مراكز  و  تهران  در  تخصصى  نشست هاى  از 
استان ها با رويكرد بررسى عملكرد چهارساله 
دولت و شاخص هاى مطلوب در اين حوزه در 
دولت دوازدهم خبر داد و مهم ترين موضوعات 

اين نشست ها را به اختصار بيان كرد.  
اخالق  و  حرفه اى  صالحيت  نظام  افزود:  او 
حرفه اى كه آقاى روحانى در تمام گفتارشان 
را  آن  بايد  و  هستند  پايبند  مقوله  دو  اين  به 
ترويج كنيم. باور ما بر اين است كه اين گفتمان 
نخبگانى مى تواند طرفداران زيادى را در ايام 
مطالبه گرى  نوعى  و  باشد  داشته  انتخابات 
نخبگانى را براى بعدها به وجود بياورد. حمايت 
از سازمان هاى مردم نهاد و سمن ها كه به عنوان 
ياد  آن  از  كشورها  همه  در  توسعه  پايه هاى 

مى شود و جزو عامل هاى توسعه است.
صورت  به  تهران  در  نشست ها  اين  تمامى  گفت:  خانى 
يك روز درميان در زمان انتخابات برگزار مى شود. استان ها 
مى توانند اين نشست ها را با كمك مراكز غيردولتى كه در 
اين حوزه ها فعال هستند، به تناسب موقعيت جغرافيايى و 
اقليمى شان در مركز استان برگزار نمايند. اميدواريم اين موج 
از پايتخت شروع شود و به مراكز استان ها و شهرستان ها 
سرايت كند. پنداشت ما بر اين است كه موج بسيار خوبى 

ايجاد مى كنيم.
در ادامه اين نشست، محمدى، رييس كارگروه كارآفرينى 
به دستاوردهاى دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: دولت 
در امر گردشگرى بسيار موفق عمل كرده است. در جذب 
صنعت  از  درآمد  سطح  كشور،  به  ورودى  گردشگران 
گردشگرى نسبت به دولت هاى قبلى و از نظر ديپلماسى 
و همكارى ها در اين زمينه  در سطح بين المللى كه منجر به 
درآمدزايى بيشتر شده است كه صنوف بايد اين موارد را به 

اطالع مردم برسانند.
افشانى، رييس كارگروه رسانه هاى مجازى، به تغييرات مثبتى 
كه در دولت يازدهم به خصوص در دوران رياست على 
جنتى در وزارت ارشاد درخصوص هنر و هنرمندان صورت 
گرفته اشاره كرد و راهكارهايى در خصوص توليد محتوا در 

رسانه هاى مجازى ارائه داد.
دلشاد، دبير و رياست كانون فرهنگى اجتماعى در استان 
البرز به دو رويكرد درون حزبى و برون حزبى پرداخت. 
و  اعتدال  حزب  اهداف  بيان  به  درون حزبى  رويكرد  در 
توسعه، بيان معانى اعتدال و جهت گيرى حزب و توسعه 

آن، تقويت بنيه فكرى اعضاى حزب اشاره كرد و گفت 
تشكيل جلسات توجيهى اهداف باال براى اعضا در استان ها 
صورت گرفته است كه مى توان به تشكيل جلسات عقيدتى 
توسط كارشناسان دينى و اجتماعى كه به بررسى اعتدال 
از ديدگاه قرآن و عترت، مالقات با بزرگان دينى و ائمه 
جمعه، مالقات با كارشناسان امور سياسى و اجتماعى و 
اساتيد برجسته دانشگاه ها و بيان ريشه هاى اعتقادى حزب 

كه برآمده از قرآن و عترت اشاره كرد.
در ادامه اين جلسه، على جنتى با اشاره به حضور متخصصان 
در اغلب رشته ها به عنوان اعضاى اين كانون گفت: مى توان 
از اين كانون به عنوان اتاق فكر حزب نام برد كه اين كانون 
را براى نظام جمهورى اسالمى بسيار مفيد و اثربخش كرده 

است.
نظام  اين  دولت هاى  نشيب هاى  و  فراز  به  اشاره  با  او 
اظهارداشت: چنين تجربه اى در هيچ يك از كشورهاى ديگر 
رخ نداده كه با وجود دو بلوك شرق و غرب كه در راس 
آن ها آمريكا و روسيه بودند و دنيا را اداره مى كردند، با نفى 
هر دو گروه چيزى به عنوان جمهورى اسالمى پايه گذارى 
شد كه مشخصه اين نظام، جمهوريت با تكيه بر آراى مردم 
و اسالميت كه باورهاى عميق و اسالمى مردم است و قانون 
اساسى نيز بر همين جمهوريت و اسالميت تدوين شده 

است.
 جنتى ميزان سرمايه گذارى خارجى در طى سال گذشته را 
11 ميليارد دالر و ميزان گندم خريدارى شده از كشاورزان 
را 15 هزار ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: با اقدامات 
دولت يازدهم نه تنها واردات گندم نداريم بلكه 
مى توانيم سه ميليون تن گندم را نيز صادر كنيم 

و باعث رونق زندگى كشاورزان شده است.
واحد  هزار   24 صنعت،  حوزه  در  افزود:  او 
كمك  و  تسهيالت  گذشته  سال  در  صنعتى 
دريافت كردند تا بتوانند ظرفيت خود را باال 
ببرند. در حوزه بهداشت و سالمت تغييرات 
زيادى اعمال شده و در مناطقى كه قبال يك 
داراى  مراكز  اين  االن  داشت،  حضور  بهيار 

پزشك متخصص هستند.
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اسبق  وزير 
مهمى  مسئله  را  انتخابات  در  اخالق مدارى 
عنوان كرد و گفت: مخالفت سياسى بايد همراه 
با رعايت اخالق باشد. روحانى نماد اعتقاد به 

جمهوريت و اسالميت نظام است.
بيان  دولت  ايستادگى هاى  به  اشاره  با  جنتى 
كردن  فيلتر  براى  زيادى  فشار  هم اينك  كرد: 
بر  اينستاگرام،  و  تلگرام  مجازى  شبكه هاى 
دولت وجود دارد و با اينكه به قول آقاى علوى 
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درصد بقيه را هم به خاطر آن ببندند.
او تاكيد كرد: منافع ملى كشور ايجاب مى كند كه تالش 
كنيم و كشور را سرافراز و سربلند كنيم. رونق و شكوفايى 
اقتصادى داشته باشيم و داراى ارزش هاى اخالقى و سياست 
خارجى پويا كه در دنيا بتواند حرف اول را بزند. در سند 
چشم انداز در تعريفى كه از كشور در سال 1404 آمده كه 

كشورى الهام بخش باشد و مى خواهيم چنين باشد.

هيچ جراحى نبايد هر فرد مراجعه كننده براى زيبايى را بدون در 
نظر گرفتن اصول زيبايى شناسى تحت عمل جراحى قرار دهد.

داستان عمل زيبايى بينى بويژه در خانم هاى جوان، قصه 
تكرارى و نخ نمايى شده است. منظورم از نخ نما در مقايسه 
با كارهاى زيبايى جديدى است كه طى دهه اخير بسيار مد 
شده است؛ كارهايى مثل تزريق ژل، بوتاكس، انواع ليزر، 

جراحى هاى غيرتهاجمى و...
مقدم  صف  در  بينى  زيبايى  عمل  همچنان  حال  اين  با 
جراحى هاى زيبايى، ذهن بسيارى را حتى از دوران نوجوانى 
و پيش از رسيدن به سن و شرايط فيزيكى مناسب براى 
انجام اين نوع جراحى درگير مى كند. در حالى كه در بسيارى 
موارد واقعا به انجام اين نوع عمل جراحى نيازى نيست يا 
حتى انجام آن شخص را با عوارض جبران ناپذيرى از حيث 

سالمت مواجه مى كند.
به همين دليل پاى صحبت دكتر محسن نراقى، رئيس انجمن 
تحقيقات راينولوژى، عضو آكادمى جراحان زيبايى آمريكا 
و عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران نشستيم 

كه از آن دست جراحان پالستيك است كه 
اعتقاد دارد اگر انتخاب صحيح بيمار در انجام 
عمر،  آخر  تا  نگيرد  صورت  زيبايى  جراحى 
فرد دچار مشكل خواهد بود. مرورى بر اين 
گزارش نه تنها به تصميم گيرى درست براى 
عمل  انجام  از  نتيجه  بهترين  به  يافتن  دست 
زيبايى بينى كمك مى كند، بلكه شايد تلنگرى 
كمترى  دلسوزى  با  كه  پزشكانى  بر  باشد 
جراحى هاى  تيغ  زير  را  مراجعه كنندگان شان 

زيبايى مى برند.

با جراحى بينى، زيباتر نمى شويد
بخشى از مسئوليت انتخاب درست بيمار با 
پزشك است. يعنى هر فردى كه براى زيبايى 

مراجعه مى كند از سوى پزشك متخصص بررسى مى شود تا 
معلوم شود اين فرد كانديداى جراحى است يا نه؟

هيچ جراحى نبايد هر فرد مراجعه كننده براى زيبايى را بدون 
در نظر گرفتن اصول زيبايى شناسى تحت عمل جراحى قرار 
دهد. يعنى بايد ببينيم اين عمل جراحى به فرد كمك مى كند 
يا نه. آيا واقعا فرد با اين عمل زيباتر مى شود. آيا درخواستى 
كه دارد منطقى است. مسلما نبايد فردى را كه بينى اش اصال 
بزرگ نيست و مى گويد مى خواهم بينى ام كوچك شود، 

عمل كرد.
همچنين كسى را كه مشكل اصلى زيبايى صورتش عقب 
بودن زياد چانه است ولى فكر مى كند بينى اش اشكال دارد را 
نبايد تحت عمل جراحى بينى قرار داد، چون اشكال اصلى 
زيبايى صورتش كه همان چانه است، همچنان باقى است و 

ممكن است نمايان تر نيز بشود.

لزومى به عمل هاى متعدد نيست
انجام جراحى هاى متعدد روى يك ناحيه مثل صورت، هم 
ريسك جراحى را باال مى برد و هم نتيجه نهايى را تحت تاثير 
قرار مى دهد. در مواردى كه بيمار چند درخواست جراحى 
زيبايى دارد بهتر است ابتدا پزشك متخصص، آناليز دقيق 
زيبايى شناسى در مورد وى انجام دهد و براساس آن ابتدا 
از اولويت جراحى اول شروع شود. در بسيارى موارد، پس 
از اصالح مهم ترين مشكل، اجزاى صورت آنچنان با هم 
هماهنگى پيدا مى كنند كه ديگر لزومى به انجام عمل هاى 

متعدد نيست.

نيمى از متقاضيان به عمل زيبايى نياز ندارند
جالب است بدانيد بيش از 50 درصد از متقاضيان جراحى 
بينى به اين جراحى نياز ندارند .   در افرادى كه خود تصور 
مى كنند بينى شان دچار اشكال است، بينى شان در تناسب 

قابل قبولى با اجزاى ديگر صورت قرار دارد و اگر نقصانى 
هم در زيبايى صورت شان باشد بينى در اين ميان گناهكار 
نيست و نبايد آن را به تيغ جراحى سپرد. چنين افرادى در 
صورت جراحى، به احتمال زياد، زيبايى نسبى قبل از عمل 

خويش را از دست خواهند داد.

تحت تاثير ديگران نباشيد
 در گروهى از متقاضيان نيز بينى ايرادهايى جزئى دارد، اما 
خود اين عده مشكلى با آن ندارند و اساسا تا پيش از آن 
كه اطرافيانشان به اين موضوع اشاره كنند، هرگز سوداى 
جراحى بينى نداشته اند و اصرار و القاى مداوم اطرافيان آنها 
را به تخت جراحى نزديك تر مى كند. در عده اى نيز، به سبب 
ساختار خاص بينى به محض جراحى و دست خوردگى، 

احتمال بروز مشكالت تنفسى به ميزان قابل مالحظه اى 
افزايش مى يابد. در مورد اين افراد، به سبب ريسك باالى 
تنگ شدن مجارى تنفسى و مشكالت ديگر، انجام جراحى 

به صالح نيست.

بينى سفارشى ، رويايى بيش نيست
در متقاضيانى كه شخصيت هاى ايده آل طلب دارند يا به 
تعبير ديگر، توقع يك صورت تمام و كمال و بى نقص دارند 
يا مى خواهند بينى شان به شكل بينى فالن هنرپيشه تغيير 
شكل پيدا كند، جراحى قطعا به صالح نيست. جراحى بينى، 
امرى سفارشى نيست كه بيمار سفارش يك مدل مشخص 
را به پزشك بدهد و بعد از عمل آن را تحويل بگيرد. در اين 
دسته افراد بايد با مشاوره هاى روان شناختى تصور ذهنى و 
توقعات فرد را از خود اصالح كرد.  افرادى كه به صورتى 
كامال هيجانى و تحت تأثير مد و القائات جامعه ناگهان و 
بسرعت تصميم به انجام جراحى مى گيرند معموال بعد از 

عمل، به همان سرعت از كرده خود پشيمان مى شوند.

بينى زيبا در چهره اى نازيبا
 برخى متقاضيان نيز دچار نقصان در زيبايى 
آشكار  جراح  معاينه  و  بررسى  اما  هستند، 
مى كند علت عمده اين نقصان، عضو يا اجزايى 
غير از بينى است و به واقع شايد بينى كمترين 
نقش را در كمبود زيبايى نسبى اين افراد داشته 

باشد.
  نوع بافت بينى هم در تصميم جراحى موثر 
است. گروهى از متقاضيان داراى پوست بينى 
خيلى نازك يا خيلى ضخيم هستند. اين عده 
به  چراكه  نيستند،  مناسب  جراحى  براى  نيز 
در  منفى  تبعات  خود،  پوست  جنس  سبب 

نتيجه جراحى پديد خواهد آمد.

 هميشه به تيغ جراحى نياز نيست
ابتدا بايد فرد مراجعه كننده براى جراحى بينى از نظر زيبايى 
مورد آناليز قرار بگيرد و بعد به وى پيشنهاد شود چه كارهايى 
ممكن است چهره اش را زيباتر كند. چه بسا حتى تزريق 
ساده يك فيلر براى فرد موثرتر از جراحى باشد و انجام يك 
روش غيرجراحى، زيبايى بيشترى را براى وى به ارمغان 
و  مشاوره  با  تا  باشد  دلسوز  بايد  پالستيك  جراح  آورد. 
راهنمايى صحيح بتواند بيمارانى را كه به جراحى نياز ندارند 
از جراحى غيرضرورى نجات دهد يا جايگزين هاى بهتر 
را پيشنهاد كند. اين دقت موجب مى شود بيماران به جراح 
اعتماد كنند و از عوارض ناخواسته جراحى هاى غيرضرورى 

اجتناب شود.

چرا دولت اجازه نمى دهد شبكه هاى 
اجتماعى را فيلتر كنند؟

وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به ايستادگى هاى دولت بيان كرد: هم اينك فشار زيادى براى فيلتر كردن شبكه هاى مجازى تلگرام و 
اينستاگرام، بر دولت وجود دارد و با اينكه ب ه قول آقاى علوى فقط 5/2 درصد آن اشكال دارد، مى خواهند 97 درصد بقيه را هم به خاطر آن ببندند.

سـوداى بينى نقلى!

ارمغان؛ پايانى براى داستان تلخ 
زنان زندانى

رقم  مردان  از  متفاوت  كمى  زندانى،  زنان  داستان 
مى خورد. بسيارى از آن ها تا زمانى كه نام مجرم بر 
پيشانى شان حك مى شود، حتى نمى دانند كه جرمى 
مرتكب شده اند. اين مساله در ميان زنانى كه قربانى 
است.  محسوس  بيشتر  نيز  مى شوند  غيرعمد  جرائم 
مطابق آمار ارائه شده از ستاد ديه كشور، تنها 200 زن 
زندانى مرتكب جرائم غيرعمد در زندان هاى كشور 
وجود دارند كه هيچ پرونده قضايى پيش از بازداشت 
نداشته اند. زنانى كه بيشتر قربانى جرائم و خواسته هاى 
مردان خود مى شوند و يا در اثر تصادف گرفتار زندان 
خود  پدران  يا  و  همسران  ضامن  آن ها  مى شوند. 
مى شوند و در اين ميان قربانى بازى هستند كه نقشى در 
آن ندارند.  زندگى زنان در زندان نيز دستخوش تغييرات 
فراوانى مى شود. انگ زنى به آن ها نه تنها ممكن است 
زندگى شان را تا ابد دگرگون كند، بلكه مى تواند تأثير 

مستقيم روى وضعيت خانواده آن ها داشته باشد.
بيشتر زنانى كه مرتكب بزه مى شوند از محالت آسيب 
سكونت گاه هاى  ساكنين  آن ها  مى آيند،  تهران  ديده 
غيررسمى هستند و نبودن آن ها به عنوان مادر باالى سر 
فرزندان مى تواند تأثير مستقيم روى وضعيت فرزندان 
آن ها بگذارد. زندگى زنان در زندان بيش از مردان دچار 
تغييرات منفى مى شود و بايد فكرى به حال بعد از 
آزادى آن ها نيز كرد. از طرفى قرار نيست تمام زندانيان 
از يك محل و يك فرهنگ باشند. سر زدن به پرونده 
مى تواند  غيرعمد  جرائم  دايره  در  خصوصاً  زندانيان 
مصداق جمله اى كليشه اى اما واقعى باشد؛ شايد براى 
شما هم اتفاق بيفتد! شايد براى شما هم اتفاق بيفتد در 
يك تصادف غيرمنتظره جان يك نفر را بگيريد، ممكن 
است در اين داستان تلخ پاى شما به زندان باز شود، 
ممكن است در يك مشكل كارگاهى، به عنوان يك 
مجرم در زندان روزگار بگذرانيد، اما اين انصاف نيست 

شما را به عنوان تبه كار بشناسند.
در چنين شرايطى فاصله شما به عنوان يك شهروند 
عادى تا تبديل شدن به يك مجرم سابقه دار تنها يك 
قدم خواهد بود. حاال در جامعه اى كه مردساالر تلقى 
مى شود، در جامعه اى كه تابوها و انگ ها به لحظه اى 
زنان را نشانه مى روند، ماندن در زندان مى تواند بنيان 
خانواده ها را متالشى كند، فرزندان مادر زندانى را كه 
ناخواسته و تنها براى امضاى چك ضمانت به زندان 
افتاده، سيل تهمت ها و انگ ها را به جان مى خرند، آن ها 
به خاطر داشتن مادر زندانى از جوامع كوچكى چون 
محالت و دوستان طرد مى شوند و اين آغاز سراشيبى 
همه  است.  غيررسمى  گاه هاى  سكونت  در  سقوط 
اين ها بهانه اى است براى چاره انديشيدن براى وضعيت 

قربانيان جرائم غيرعمد.
عنوان  به  موالوردى،  شهين دخت  ورود  ابتداى  از 
به  رياست جمهورى  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
هيئت دولت، انديشيدن به وضعيت زنان زندانى در 
حاال  و  گرفت.  قرار  معاونت  اين  برنامه هاى  رأس 
پس از رايزنى هاى فراوان و جلسات مشترك و متعدد 
تشكيل شده ميان ستاد ديه كل كشور و معاونت امور 
حضرت  تولد  از  جمهورى  رياست  خانواده  و  زنان 
فاطمه زهرا (س) كمپينى به نام ارمغان متولد شد تا 
به بهانه آن زنان پيش قراول آزادى مادران دربند باشند. 
معصومه  فاطمه  تولدحضرت  تا  كه  پويش،  اين  در 
(س) ادامه پيدا خواهد كرد، زنان و در صورت تمايل 
مردان كارمند وبا تخصيص 5 رقم آخر فيش حقوقى 
به آزادى زنان زندانى راه را در ابتدا براى آزادى 200 
زن زندانى مرتكب جرائم غيرعمد هموار مى كنند. مردم 
الكترونيكى  نيز مى توانند با ورود به درگاه پرداخت 
#101*780* سهمى هرچند كوچك در آزادى زنان 

زندانى داشته باشند.
كمپينى كه با دعوت از هنرمندان و انتخاب سفيرى 
از ميان آن ها توانست اولين گام ها را محكم بردارد. 
و حاال سحر دولتشاهى به عنوان سفير اين پويش در 
كنار معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى، 
با حضور در خانه زندان زندانى پاى دردودل ها آن ها 
مى نشيند و براى آزادى آن ها تالش مى كند. «ارمغان» 
در ابتداى راه است و با تولد حضرت معصومه (س) 
هرچند پويش به پايان مى رسد، اما ابتداى راه آزادى 
بقيه زنان است. با اين هدف كه سايه مادران به خانه 
بازگردد. و چراغ خانه ها دوباره روشن شود، با اميد آن 
كه زندان ها كوچك تر شوند، ديوارهايشان كوتاه شود و 

مادران پر پروازشان را برفراز آسمان ها بگسترانند.

ايرانى  زنان  در  افسردگى  آمار 
باالتر از مردان

وزير بهداشت، گفت: راه خدمت به مردم در حوزه 
سالمت، ترويج فرهنگ پيشگيرى است.

دكتر سيد حسن هاشمى صبح جمعه اول ارديبهشت 
96 همزمان با اولين روز هفته سالمت، همراه با جمع 
در  كه  پياده  مراسم  در  تهران  شهروندان  از  كثيرى 

مجموعه ورزشى انقالب برگزار شد، شركت كرد.
بر  روى،  پياده  مراسم  اين  پايان  در  بهداشت  وزير 
ضرورت داشتن جامعه اى با نشاط تاكيد كرد و گفت: 
آمار افسردگى در خانم ها 16 درصد و آقايان 10.5 
درصد است كه البته باال بودن ميزان افسردگى در زنان 

بخاطر طول عمر بيشتر آنان در مقايسه با مردان است.
هاشمى با عنوان اين مطلب كه داشتن نشاط و شادى 
به معناى لذت بردن از زندگى است، افزود: اين نشاط 

و شادى به شرط نداشتن اضطراب حاصل مى شود. 
وزير بهداشت تاكيد كرد: راه خدمت به مردم در حوزه 
سالمت، ترويج فرهنگ پيشگيرى است. بايد كارى 
كنيم كه بيمار نشويم. زيرا، هرچقدر هم كه براى درمان 

هزينه كنيم، باز هم كافى نخواهد بود.

سازمان محيط زيست مكلف به جلوگيرى از 
انتشار امواج غيرمجاز راديويى شد

نمايندگان مجلس سازمان محيط زيست را مكلف به همكارى با سازمان انرژى 
اتمى و وزارت ارتباطات براى جلوگيرى از افزايش ميزان و شدت امواج غيرمجاز 

راديويى، الكترومغناطيسى، پرتوهاى يون ساز كردند.
نمايندگان مجلس ، در جريان بررسى اليحه هواى پاك به ماده 30 اين اليحه 
راى مثبت دادند. براساس ماده 30 اين اليحه، سازمان مكلف است با همكارى 
سازمان انرژى اتمى ايران و وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات نسبت به 
جلوگيرى از انتشار كليه امواج غيرمجاز راديويى، الكترومغناطيسى، پرتوهاى 
يون ساز و غيريون ساز اقدام و به منظور حصول اطمينان از عدم افزايش ميزان و 
شدت امواج و پرتوهاى يون ساز و غيريو ن ساز از حدود مجاز تعيين شده در هواى 

آزاد، شبكه پايش مربوط را راه اندازى نمايد.
اشخاص حقيقى و حقوقى كه حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهاى موضوع اين 
ماده را رعايت ننمايند؛براى اولين بار به پنجاه ميليون(50.000.000)تا دويست 
ميليون(200.000.000) ريال جريمه نقدى محكوم و درصورت تكرار عالوه 
بر پرداخت حداكثر جريمه نقدى، به ضبط اموال و تجهيزات مرتبط نيز محكوم 
مى شوند. در تبصره اين ماده آمده است: حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهاى 
موضوع اين ماده توسط سازمان انرژى اتمى ايران و  با همكارى مشترك 
سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمان ملى استاندارد 
ايران ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ  اين قانون تعيين مى شود و به تصويب 

هيأت وزيران مى رسد.

ايران در چاقى رتبه 77 را كسب كرده است 
هفته سالمت سال 96 با شعار زندگى سالم ، با نشاط و اميد آغاز شد و اولين 
روز آن تحرك بدنى، تفريحات سالم، فعاليت گروهى نامگذارى شده است و 
به مناسبت آن در تمام بوستان هاى شهر پياده روى خانوادگى صورت خواهد 
گرفت. از اول تا هفتم ارديبهشت ماه هر سال در تقويم ها به نام هفته سالمت 
آغاز و شعار هفته سالمت سال 96 « زندگى سالم ، با نشاط و اميد » اعالم 
شده است. در اين هفته هر روز به بخش هاى متفاوتى از سالمت اختصاص 
داده شده است و مشر اولين روز هفته سالمت تحرك بدنى، تفريحات سالم، 
فعاليت گروهى عنوان شده است و مسئوالن به مناسبت آن برنامه هاى خوبى 
را برگزار مى كنند و تالشمى كنند از طريق اطالع رسانى در حوزه سالمت 
ميزان آگاهى و آخرين يافته هاى علمى را در اختيار مردم قرار داده تا در 
ارتقاى سطح سالمت جامعه سهيم باشند. به مناسبت آغاز هفته سالمت و 
روز سالمت تحرك بدنى، تفريحات سالم مراسم پياده روى خانوادگى با حضور 
وزير بهداشت، معاونين، مديران، كارشناسان و كاركنان اين وزارتخانه برگزار مى 
شود.در ساير شهرهاى ديگر نيز پياده روى خانوادگى بطور همزمان در بوستان 
هاى بزرگ شهرهاى مختلف كشور برگزار خواهد شد. همان طور كه مى دانيد 
يكى از پيامد هاى كم تحركى، چاقى و اضافه وزن است كه در پى آن شيوع 
بيمارى هايى مانند ديابت، بيمارى هاى قلبى،افزايش ريسك سكته قلب و ... 
در ميان افراد داراى اضافه وزن افزايش خواهد يافت.در اين راستا وزير بهداشت 
در روزهاى پايانى سال گذشته در مراسم رونمايى از اطلس بيمارى هاى شايع 
كشور،از كم تحركى 90درصد ايرانى ها سخن گفت و هشدار داد كه 29,7درصد 
زنان و 15,29درصد مردان ايران در معرض شيوع چاقى هستند و نزديك به 
50درصد مردم اضافه وزن دارند. وزير بهداشت طبق بررسى هاى جهانى، ايران 
در رده هفتادوهفتم چاقى دنيا قرار دارد. در رده بندى اى كه چندى پيش توسط 
فوربس منتشر شد، يك سوم ايرانى ها چاق تشخيص داده شده و 53درصد افراد 
نيز داراى اضافه وزن تخمين زده شده اند.همچنين 24درصد از مردم ساكن در 
مناطق شهرى و 19درصد از مردم ساكن در مناطق روستايى دچار چاقى هستند. 
همچنين استان هاى تهران و مازندران داراى بيشترين ميزان شيوع چاقى بوده و 

كرمانى ها و سيستان وبلوچستانى ها الغرترين مردمان ايران هستند.

از محدوديت هاى جديد
 براى نوگواهينامه ها چه خبر؟

نخستين بار در دى ماه سال گذشته بود كه خبر اعمال محدوديت براى افرادى 
كه به تازگى گواهينامه رانندگى خود را دريافت كرده اند منتشر شد، خبرى كه 
بر اساس آن نوگواهينامه ها در سال اخذ دريافت مجوز رانندگى با يكسرى 
محدوديت روبه رو خواهند بود و بنا بود كه در سال جديد اجرايى شود، موضوعى 

كه از رييس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى پيگيرى شده است.
سردار تقى مهرى ، درباره اجراى اين محدوديت ها گفت: در سالجارى اين 
محدوديت ها و ممنوعيت ها را اعمال مى كنيم و كسانى كه به تازگى گواهينامه 
گرفته اند بايد آن را رعايت كنند. وى با اشاره به محدوديت هاى قانونى براى 
افراد نوگواهينامه گفت: برخى از محدوديت ها كه از قبل وجود داشته و در حال 
حاضر نيز اجرا مى شود به عنوان مثال افرادى كه به تازگى گواهينامه خود را 
در يافت كرده اند حق رانندگى در بيرون از شهر را ندارند، اما در سال جارى 
محدوديت هاى بيشترى اعمال خواهد شد. وى با تاكيد بر اينكه اين محدوديت 
ها در راستاى افزايش ايمنى ترافيك است، گفت: افراد نوگواهينامه از ساعت 
12 شب تا 5 صبح حق رانندگى ندارند و همچنين طى مدت سه ماه بايد يك 
نفر داراى گواهينامه در كنارشان حضور داشته باشد. رييس پليس راهنمايى و 
رانندگى نيروى انتظامى اضافه كرد: همچنين رانندگان گواهينامه موتور سيكلت 
ها نيز از ساعت 22 تا 5 صبح حق رانندگى ندارند و اجازه هم ندارند كه از 
موتورسيكلت هاى 125 سى سى به باال استفاده كنند. به گفته مهرى جزئيات 

اين قوانين همزمان با اجراى آن اطالع رسانى خواهد شد.
آمار خريد و فروش نوزاد

در كالن شهرها كاهش پيدا  كرد  
 معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى كشور گفت: بر اساس گزارشات ميدانى، 

آمار خريد و فروش نوزاد در كالن شهرها كاهش پيدا  كرده است.
حبيب اهللا مسعودى فريدگفت: برنامه هاى جديدى در راستاى سم زدايى 
نوزادان تازه متولد شده در بيمارستان ها در دستور كار قرار گرفته و اين برنامه ها 

با همكارى وزارت بهداشت انجام خواهد گرفت.
وى افزود: طى سال گذشته تفاهنامه اى در حوزه درمان وزارت بهداشت و 
سازمان بهزيستى به امضا رسيد و طى آن اقدامات خوبى به منظور سم زدايى 

نوزادان تازه متولد شده در دستور كار قرار گرفت.
معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى كشور از به روز شدن تفاهم نامه سازمان 
بهزيستى كشور و وزارت بهداشت خبرداد و تصريح كرد: تفاهم نامه اى كه پيش 
تر در رابطه با ترك اعتياد و سم زدايى نوزادان معتاد متولد شده با وزارت بهداشت 
به امضا رسيده بود به روز رسانى شده و مقرر شد با حضور مسئوالن اين 
وزارتخانه ايرادت و نواقص برطرف شود. معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى 
كشور با اشاره به كاهش ميزان خريد و فروش نوزاد و كودك در كالن شهرها 
و به ويژه تهران خاطرنشان كرد: آمار رسمى از فروش نوزادان وجود ندارد اما بر 
اساس گزارشات ميدانى اين آمار كاهش پيدا كرده است.  وى ادامه داد: در حال 
حاضر تعامل خوبى بين وزارت بهداشت، قوه قضائيه و نيروى انتظامى وجود دارد 
و همين همكارى توانسته ميزان خريد و فروش نوزاد در شهرها را كاهش بدهد.
فريد همچنين به برنامه ريزى سازمان بهزيستى در راستاى حمايت از كودكان 
دچار سوء تغذيه اشاره كرد و گفت: برنامه هايى در همين زمينه تدوين و به زودى 
اجرا مى شود. اعتقاد ما اين است كه با برخى اقدامات مى توان شرايط را براى 

كاهش سوء تغذيه كودكان فراهم كرد.

نـان ز ه تـا كو ر  خبـا ا
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موج پوپوليسم در سياست هاى پولى 
 غالمرضا سالمى؛ مشاور وزير راه و شهرسازى

به نظر مى رسد بخش زيادى از مردم هنوز از تبعات 
و مشكالت اقتصادى كه پرداخت يارانه نقدى بدون 

برنامه و پشتوانه به دنبال دارد،
آگاهى و شناخت دقيقى ندارند و متاسفانه افرادى اين 
موضوع بسيار مهم اقتصادى را تبديل به ابزار خود براى 
جلب راى بيشتر و بازى با افكار عمومى كرده اند. در 
حالى كه اگر مردم با نگاهى به گذشته به ياد بياورند كه 
همان يارانه دوره گذشته نيز پس از زمان كوتاهى اثر 
خود را از دست داد و پيامدهاى تورمى بزرگى را بر 
جاى گذاشت به طورى كه كامال معيشت آنها را تحت 
تاثير قرار داد، چنين وعده هايى آنها را فريب نمى دهد. از 
اين رو به نظر مى رسد بايد رسانه ها و جرايد با يادآورى 
اتفاقات گذشته و تورم هاى افسار گسيخته سال هاى 
گذشته آگاهى و درك مردم را نسبت به بحران هايى 

كه اين وعده هاى پوپوليستى به همراه دارد، باال ببرد.
نكته ديگر اين است كه منبع پرداخت اين يارانه بايد 
هزار  پرداخت 250  وعده  كه  فردى  شود.  مشخص 
تومان يارانه مى دهد، بايد مشخص كند كه اين مبلغ را 
از چه مسيرى و بر مبناى چه درآمدى به مردم خواهد 
پرداخت. بودجه دولت كامال مشخص بوده و در حال 
حاضر با كسرى روبه رو است و منابع درآمدى نفتى و 
مالياتى جديدى هم ايجاد نشده كه پول آن را به شكل 
يارانه بين مردم توزيع كند. از اين رو كامال روشن است 
كه بايد براى تحقق وعده هاى يارانه اى مذكور، متوسل 
به منابع بانك مركزى و چاپ پول شوند و اين پا نهادن 
در مسير تورم هاى سرسام آور است. نتيجه اينكه بعد از 
مدت كوتاهى مبالغ دريافتى يارانه بى اثر شده و وضع 
حتى  تورم  از  ناشى  اقتصادى  بى ثباتى  دليل  به  مردم 
بدتر از قبل خواهد شد. در همان دوره اول پرداخت 
يارانه نيز بنا بر آن بود كه با حذف يارانه هاى حامل هاى 
سوخت مبلغ مابه التفاوت به عنوان يارانه پرداخت شود 
كه مبلغ بسيار كمترى نسبت به آنچه پرداخت شد، بود. 
اما ديديم كه براى اهداف سياسى و ايجاد محبوبيت چه 

بار بزرگى بر دوش اقتصاد ايران قرار داده شد.
از سوى ديگر ممكن است افرادى ادعا كنند كه قصد 
به  يارانه  عنوان  تحت  مستقيما  را  نفت  پول  دارند 
مردم پرداخت كنند، اما نكته اينجاست كه بخشى از 
درآمد صرف توسعه و تجهيز ميادين نفتى و ساخت 
پااليشگاه ها مى شود، بخش بزرگى از آن به صندوق 
و  توسعه اى  پروژه  هاى  صرف  و  رفته  ملى  توسعه 
زيرساختى مى شود و بخش ديگر پول هم در بودجه 
جارى و عمرانى كشور هزينه مى شود. در عين حال 
بدهى هايى كه از دولت باقى مانده و هر ساله بر ميزان 
آن اضافه مى شود، درآمدهاى چند سال آتى نفت را 
هم پيش خور كرده و عمال مبلغى براى اعطاى يارانه 
به مردم باقى نگذارده است. حتى اگر همه اينها را كنار 
بگذاريم و بخواهيم پول نفت را مستقيما به مردم بدهيم، 
دقيقا معادل اين است كه از بانك مركزى استقراض 
كرده يا پول چاپ كنيم. چرا كه انجام چنين كارى دقيقا 
همان تورم هاى قابل توجه را به دنبال خواهد داشت. 
سال هاى سال چنين تجربه اى را داشته ايم و از پيامد 

منفى آن ضربه خورده ايم.
راحت ترين كار براى هر دولتى چاپ پول و روآوردن 
پيامدهايى  و  آثار  ولى  است،  مركزى  بانك  منابع  به 
كه چنين اقدامى براى اقتصاد در هر دولت و در هر 
كشورى به دنبال دارد، چنان وحشتناك است كه در 
هيچ جاى دنيا شاهد چنين سياستى نيستيم. تجربه چند 
سال اخير كشور و سياست هاى پوپوليستى كه سوار 
بر همين سياست چاپ پول بود در اذهان بسيارى از 
كارشناسان هنوز باقى مانده است. كارى كه در زمينه 
مسكن مهر انجام شد آن بود كه با چاپ پول، براى 
عده اى، خانه هايى آن هم با شرايطى بسيار نامناسب 
ساخته شد. نتيجه اين بود كه پايه پولى كشور به ناگاه 
چند برابر شد و تورم هاى 30 تا 40 درصدى را تجربه 
كرديم. در واقع از جيب همه مردم هزينه شد تا وعده اى 

غير عملياتى و پوپوليستى ممكن شود.

گندم مازاد دردسرساز مى شود
مهر: رئيس كميسيون كشاورزى اتاق تهران خواستار برنامه ريزى براى 
مصرف و صادرات گندم در سال جارى شد و گفت: مكانى براى نگهدارى 

توليد مازاد اين كاال در كشور وجود ندارد. 
 كاوه زرگران، رئيس كميسيون كشاورزى اتاق تهران گفت: امسال شرايط 
جوى طورى بوده است كه پيش بينى مى شود ميزان توليدات كشاورزى 
افزايش پيدا كند. طبيعتا در نيمه اول و حتى نيمه دوم سال، رشد توليد خواهيم 
داشت و به تبع آن صنايع تبديلى هم رشد خواهد كرد. پيش بينى ها حاكى از 
اين است كه ميزان برداشت دانه هاى روغنى، غالت و جو با توجه به شرايط 
جوى افزايش داشته باشد. با توجه به ميزان ذخايرى كه از سال گذشته باقى 

مانده است حتى در برخى حوزه ها توليد مازاد برمصرف خواهد بود.
وى تصريح كرد: اما به طور كلى هم محصوالت خام كشاورزى در داخل 
كشور نسبت به كشورهاى ديگر گران تر است و بدون يارانه يا سوبسيد مزيت 
صادراتى ندارد. همچنين كاالهايى كه با اين مواد خام توليد مى شوند، به دليل 
باال بودن مواد اوليه قيمتشان نسبت به قيمت هاى جهانى افزايش پيدا مى 

كند و اين صنايع تبديلى هم از حيث صادراتى دچار مشكل مى كند.
به گفته زرگران، براى امسال پيش بينى ها اين است كه در توليد شهريور، 
حدود 20 ميليون تن گندم داشته باشيم كه قطعا مازاد مصرف كشور است. ما 
سال جديد را با 9.5 ميليون تن گندم ذخيره شروع كرديم، با توجه به ميزان 
توليد كه مانند سال گذشته خواهد بود، پيش بينى من اين است كه در نيمه 
دوم سال 96 با 20 ميليون تن گندم مواجه شويم. در اين حالت با توجه به 
قيمت خريد آن، يعنى كيلويى 1300 تومان و قيمت جهانى آن يعنى حدود 
180 دالر، تفاوت قيمتى زيادى وجود دارد و بايد راهكارى براى مصرف و 
صادرات آن از همين االن در نظر گرفت. وى اظهار داشت: پيش بينى ها 
حتى اين است كه براى نگهدارى اين ميزان گندم مازاد مكانى هم وجود 
ندارد. تمام سيلوى هاى كشور امكان ذخيره سازى مكانيزه اين ميزان گندم 
را ندارد. در نتيجه اين حجم گندم در سال 96 به فصل بارش ها ممكن است 
ضايع شود. به همين دليل بايد برنامه ريزى كالنى از همين االن شكل بگيرد.

تجهيز برخى روستاها به دستگاه هاى خودپرداز
ايسنا: در راستاى تحقق دولت الكترونيكى در كشور، برخى روستاها طبق 
 (ATM) قرارداد منعقد شده با پست بانك ايران، به دستگاه هاى خودپرداز
مجهز مى شوند.  به گفته مديران وزارت ارتباطات، شفافيت در پرداختها به 
عنوان يكى از موارد مهم در وزارت ارتباطات در اولويت قرار داشته و اين 
شفافيت در عملكرد طورى بوده كه حتى يك مورد هم در موضوع  حقوق ها 
و دريافتهاى غير متعارف در وزارت ارتباطات مطرح نشده و اين موضوع به 
دليل اين است كه تمام پرداختها به صورت دقيق و شفاف و در چارچوب 
قانون مديريت خدمات كشورى انجام مى شود. در همين راستا  مهدى راسخ 
- معاون توسعه مديريت، هماهنگى و امور پشتيبانى وزارت ارتباطات - با 
اشاره به اينكه امسال، سال پايانى دولت يازدهم است، تاكيد كرده است: ما 
در مقابل دولت و مردم مسئول هستيم و بايد فعاليتهاى خود را با جديت در 
جهت تحقق برنامه هاى مصوب سال 96 پيگيرى كنيم. به گفته او مديران 
استانى وزارت ارتباطات، مسووالن دولت الكترونيك در استان ها هستند و با 
توجه به اينكه عملكرد دولت الكترونيك در دستگاه ها ارزيابى مى شود، وزارت 
ارتباطات به عنوان متولى اين كار بايد در رتبه برتر قرار گيرد و با توجه به 
اهميت موضوع دولت الكترونيك، اين موضوع  بايد با جديت در استان ها 
پيگيرى شود.  در همين راستا طبق قرارداد منعقد شده با پست بانك ايران، 
برخى روستاها به دستگاه هاى خودپرداز (ATM) مجهز مى شوند و وظيفه 
نظارت بر عملكرد اين دستگاه ها با مديران استانى اين وزارتخانه است، چراكه 

در آينده اين سرويس جزء مطالبات روستائيان قرار مى گيرد.

بازار سيمان با خريد داخلى رونق نمى گيرد
 ايسنا: در شرايطى كه همچنان مشكل توليد سيمان و نبود تقاضا، فعاالن 
اين صنعت را آزار مى دهد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است 
مشكل توليدكنندگان سيمان با قراردادهاى چند ميليون تنى داخلى حل 

نمى شود و بايد بازارهاى ناامن شده خارجى را مجددا فعال كرد.
جعفر سرقينى درباره موضوع قرارداد انجمن توليدكنندگان سيمان با وزارت 
راه و شهرسازى جهت خريد دو تا سه ميليون تنى سيمان از اين صنعت كه 
از سال هاى گذشته بسته شده و همچنان خريد قابل توجهى صورت نگرفته 
است، عنوان كرد: مشكل صنعت سيمان با يكى - دو ميليون تن سفارش 
وزارتخانه هاى داخلى حل نمى شود و نياز به بازگرداندن بازارهاى صادراتى 

است تا تقاضاى مورد نظر توليدكنندگان فراهم شود.
وى در ادامه افزود: در حال حاضر 83 ميليون تن ظرفيت توليد سيمان داريم 
كه سال 1395 را حدوداً با توليد 53 ميليون تن سيمان تمام كرديم و متاسفانه 
در حال حاضر بازار مصرف در داخل ركود دارد و صادرات نيز از 19 ميليون 
تن در سال 1393 به 13 ميليون تن در سال 1395 كاهش يافت كه علت آن 
نيز وجود ناامنى هاى داخلى در كشورهاى همسايه به عنوان اصلى ترين بازار 

صادرات سيمان ايران است.

شـت ا د د هيا تـا كو ر  خبـا ا

اخبار رسيده از بندر عباس حاكى از آن است كه پااليشگاه ستاره 
خليج كه براى ميزبانى از رئيس جمهور در روزهاى گذشته آماده 
شد، نه براى افتتاح هر سه فاز پااليشگاه و نه حتى براى افتتاح 
فاز اول پااليشگاه؛ بلكه تنها براى واحد بنزين سازى فاز 1 اين 

پااليشگاِه 360 هزار بشكه اى مهيا شده بود.
از آن روز كه زنگنه وزير نفت در جلسه راى اعتماد مجلس وعده 
داد كه «اتمام طرح هاى توليد بنزين در پااليشگاه ها و به ويژه به 
نتيجه رساندن مرحله به مرحله پااليشگاه ستاره خليج فارس از 
اولويت هاى ماست.» نزديك به چهار سال مى گذرد و قرار بود كه 
در اين چهار سال طبق وعده شفاف او، هر سه فاز پااليشگاه ستاره 
خليج فارس به بهره بردارى برسد كه در نتيجه آن، نه تنها ايران به 
خودكفايى بنزين دست مى يافت؛ بلكه روزانه در حدود 25 ميليون 

ليتر بنزين را مى توانستيم به كشورهاى ديگر صادر كنيم.

تعويق 4 ساله قول وزير نفت؛ ز قول تا عمل
اگرچه رويكرد كلى وزارت نفت در دولت يازدهم، تمركز بر حوزه 
باالدست نفت و افزايش توليد و صادرات خام آن بود، اما اهميت 
پااليشگاه راهبردى ستاره خليج فارس اجازه سكوت به مسئوالن 
در اين زمينه را نداد و وزير نفت از موقع حضور خود در جلسه راى 
اعتماد مجلس در اواخر مردادماه 92، وعده افتتاح آن را داد. همچنين 
معروف است كه وزير نفت هر هفته براى به سرانجام رسيدن اين 
پروژه جلسه برگزار مى كرد و بنابراين، زنگنه بالفاصله بعد از نشستن 
بر صندلى وزارت نفت در دولت يازدهم، زبان انتقاد بر مديريت اين 
پروژه پااليشگاهى و پيشرفت فيزيكى آن در دولت هاى گذشته 
گشود و ضمن تاكيد بر لزوم شتاب گرفتن ساخت اين پااليشگاه 
گفت: «اين طرح در حال حاضر نشان دهنده يك اغتشاش مديريتى 
است كه مى توان از آن به عنوان موردى خاص براى تدريس استفاده 
كرد. پس از گذشت 8 سال و اندى از شروع پروژه، اين طرح هنوز 

به نتيجه نرسيده است. پيشرفت كنونى آن مايه شرمسارى است.»
خالصه آنكه تمام ظواهر امر حاكى از آن بود كه وزارت نفت تصميم 
قاطع بر خودكفايى بنزين و قطع واردات آن و همچنين افتتاح كامل 
پااليشگاه نيمه ساز ستاره خليج فارس دارد. پااليشگاهى كه با 
حدود 70 درصد پيشرفت فيزيكى به دولت يازدهم تحويل شده بود. 
اما آنچه طى حدود چهار سال دولت روحانى در عمل اتفاق افتاد، 
همانى بود كه زنگنه وزير نفت بارها بى پرده و شفاف در مورد عدم 

اعتقاد خود به پااليشگاه سازى بيان كرده بود.
به طور كلى، به نظر مى رسد وزير نفت و مديران اين وزارتخانه 
نوعى از رويكرد شعارگونه را براى تكميل و افتتاح پااليشگاه ستاره 
خليج فارس در پيش گرفته اند. به طورى كه اظهارنظر راجع به اين 
پااليشگاه و وعده افتتاح آن به نُقل شيرين مصاحبه هاى آنها تبديل 
شده است؛ اما مطابق گزارشات رسمى كه به خبرگزارى مهر رسيده 
است سرعت پيشرفت فيزيكى اين پااليشگاه طى سه سال اخير 
كاهش چشمگيرى داشته است. نمودار زير ميزان پيشرفت فيزيكى 

اين پااليشگاه بر حسب درصد در هر سال را نشان مى دهد.

3 سال تا افتتاح ابرپااليشگاه ستاره خليج فارس
 طى چهار سال اخير، مسئوالن دولتى بيش از 50 مرتبه در مورد 
پااليشگاهى كه هنوز ساخته نشده است، سخن گفته  و آن را جزء 
افتخارات خود دانسته اند. پااليشگاهى كه طبق وعده وزير نفت 
و مدير عامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى، 
قرار بود هر سه فاز آن تا سال 95 به بهره بردارى برسد؛ اما حاال 
خبرها حاكى از آن است كه حتى افتتاح كامل فاز اول آن هم در 
اين دولت محقق نشده و به تابستان 96 موكول شده است. به 
گفته كارشناسان اتمام فازهاى 2 و 3 و بهره بردارى كامل از اين 

پااليشگاه حداقل 2 سال ديگر زمان مى برد.
از طرف ديگر هم عملكرد ضعيف دولت در زمينه كاهش مصرف 
بنزين به علت عدم گسترش زيرساخت حمل و نقل عمومى، تالش 

براى حذف تدريجى كارت سوخت و مواردى از اين دست، به گونه 
اى بود كه واردات بنزين نسبت به سال 92 بيش از 600 درصد 
افزايش داشت و از 1/8 ميليون ليتر در روز به 13/7 ميليون ليتر 

در سال 95 رسيد.
همچنين طبق وعده مدير عامل شركت ملى پااليش و پخش 
فرآورده هاى نفتى قرار بود با روى كار آمدن فاز اول پااليشگاه ستاره 
خليج فارس ايران در سال 96 هيچگونه واردات بنزين نداشته باشد 
و براى اولين بار در طول تاريخ كشور، ايران صادركننده بنزين شود؛ 
اما با روندى كه مصرف و واردات بنزين در سه سال اخير طى كرده 

است مطمئنا در سال 96 نيز همچنان وارد كننده بنزين خواهيم بود 
و دست دالالن و واردكنندگان بنزين باز هم از اين سفره محروم 

نخواهد شد.
گفتنى است پااليشگاه ستاره خليج فارس از اهميت راهبردى و 
استراتژيكى برخوردار است؛ زيرا به تنهايى قادر است به اندازه 55 
درصد تمام پااليشگاه هاى كشور بنزين توليد  كند. اين پااليشگاه 
با توليد روزانه 36 ميليون ليتر بنزين، ايران را از وارد كننده به 
صادركننده بنزين تبديل مى كند و براى حدود 10 سال به كار 
دالالن بنزين پايان مى دهد. اما پس از حدود 10 سال در صورتى 
كه پااليشگاه جديدى در كشور ساخته نشود به دليل رشد جمعيت 
و رشد ميزان مصرف دوباره نياز به واردات بنزين در كشور ايجاد 

مى شود.

مهر: همزمان با نزديك شدن به هفته كارگر و ديدار گروه هاى 
مختلف كارگرى با رهبر انقالب، نشان مى دهد دغدغه  و تاكيد 
ايشان به مسئوالن، همواره بحث تامين امنيت شغلى كارگران بوده 

است. 
در تقويم رسمى كشور پنجم تا يازدهم ارديبهشت ماه به عنوان 
هفته كارگر ثبت شده و يكى از برنامه هاى هر ساله اين هفته ديدار 

گروه هاى مختلف كارگرى با رهبر انقالب است.
اما آنچه كه رهبر انقالب در بيانات خود خطاب به مسئوالن و 
تاكيد  آن  بر  مختلف  سال هاى  كارگر  هفته  در  نظام  كارگزاران 

مى كنند، افزايش انگيزه و كيفيت كار اين قشر از جامعه است.
حال در آستانه هفته كارگر بخشى از سخنان ايشان در هفته كارگر 
سال گذشته (هشتم ارديبهشت95) خطاب به مسئوالن نظام درباره 

گروه هاى كارگرى و كارفرمايى را مرور مى كنيم:
- با وجود مشكالت معيشتى، كارگران هيچ گاه به تبليغات ضد 
انقالب اعتنا نكردند و در مقابل نظام نايستادند بلكه همواره مدافع 

نظام اسالمى بوده اند.
- مهمترين مسئوليت كارگران در اين بخش، «درست، با كيفيت و 

با استحكام انجام دادِن كار» است.

- از جمله مسائل مهمى كه در باال رفتن كيفيت كار كارگران 
تأثير بسزايى دارد، جدى گرفتن موضوع «مهارت افزايى» و باال 
بردن مهارت كارگران است كه دولت در اين زمينه مسئوليت هاى 

مشخصى دارد.
- رهبر انقالب، يكى ديگر از مسائل تأثيرگذار و مهم در افزايش 
كيفيت كار را تأمين امنيت شغلى كارگران دانستند و خاطرنشان 
و  مسئوالن  عهده ى  بر  كارگران  شغلى  امنيت  تأمين  كردند: 

همچنين كارفرمايان است.
- رهبر انقالب «تعطيلى كارگاه هاى توليدى» را از آفات بزرگ 
برشمردند و گفتند: برخى اوقات، تعطيلى كارگاه ها به دليل مشكالتى 
همچون كمبود نقدينگى و امكانات يا فرسودگى تجهيزات است كه 
در اين موارد، كارفرما مقصر نيست و مسئوالن مربوط در بخش 
صنعت و تجارت، بانك ها، مسئوالن بخش فناورى و شركت هاى 

دانش بنيان، بايد به مسئوليت خود عمل كنند.
- البته در موارد ديگرى نيز به دليل سوء استفاده ى برخى كارفرمايان 
و استفاده از وام ها و تسهيالت در بخش هايى همچون ساخت وساز 
بايد  موارد،  اين  در  كه  مى شوند  تعطيل  كارگاه ها  توليد،  به جاى 
دستگاه قضايى، دولت و دستگاه هاى اطالعاتى موضوع را به طور 

جدى پيگيرى كنند.
- ايشان «ترويج محصول كارگر ايرانى»، «سالمت محيط كار» 
و «افزايش سهم دستمزد در هزينه ى توليد» را از ديگر عوامل 
تأثيرگذار در افزايش كيفيت كار كارگران دانستند و تأكيد كردند: 
براى همه ى اين موارد، مى توان با استفاده از روش هاى صحيح 
و همچنين تجربيات كشورهاى ديگر، برنامه ريزى مناسب انجام 
داد تا هم انگيزه و كيفيت كار كارگران ارتقا يابد، و هم كارفرمايان 

آسيب نبينند.
- رهبر انقالب به تبيين حقوق كارفرمايان نيز پرداختند و تأكيد 
نه  يكديگرند  مكمل  اسالم  منطق  در  كارگر  و  كارفرما  كردند: 

معارض و دشمن.
- حضرت آيت اهللا خامنه اى با قدردانى از كارفرمايانى كه سرمايه شان 
را به جاى سرمايه گذارى بدون دغدغه در بانك ها، به ميدان توليد 

و كارآفرينى مى آورند، افزودند: «همكارى صميمانه ى كارگران با 
كارفرمايان»، «تالش مسئوالن براى تسهيل سرمايه گذارى در 
بخش هاى مختلف» و «فراهم كردن زمينه ى صادرات و دفاع 
از حقوق صادركنندگان در كشورهاى خارجى»، از جمله حقوق 

كارفرمايان است كه بايد رعايت شود.
- برخى فروشگاهها مقيدند كه جز توليد داخلى نفروشند كه بايد به 
اين انسانهاى با غيرت آفرين گفت. در برخى فروشگاه هاى عمدتًا 
بزرگ و گاه وابسته به دستگاه هاى دولتى، همه ى اجناس، خارجى 
است كه اين كارِ زشت، عمًال موجب بيكارى كارگر ايرانى و بهبود 

وضع كارگر خارجى مى شود.
امروز يكى از موضوعاتى كه به عنوان دغدغه جامعه كارگرى مطرح 
مى شود و رهبر انقالب نيز بارها بر لزوم توجه به آن تاكيد كردند، 
نبود امنيت شغلى است كه مصداق آن را مى توان در سهم 95 

درصدى قراردادهاى موقت از كل قرادادهاى كار مشاهده كرد.
سريعتر  چه  هر  ساماندهى  كارگران  مطالبات  از  يكى  قطعا 
جامعه  از  قشر  اين  شغلى  امنيت  كه  است  موقت  قراردادهاى 

را تهديد كرده است.
جامعه  دغدغه  مهمترين  از  يكى  حالى  در  امروز  شغلى  امنيت   
سازوكار  به  كار  قانون   7 ماده   1 تبصره  در  كه  است  كارگرى 
ساماندهى آن اشاره شده است اما از زمان تصويب اين قانون در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1369 تدوين و تنظيم آيين 
نامه اجرايى اين تبصره همچنان معطل مانده است و در طول 26 
سال گذشته هيچ يك از دولت ها نسبت به تهيه آيين نامه اجرايى 

اين تبصره اقدام نكرده اند.
عالوه بر اين اواسط سال گذشته بود كه وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى بخشنامه يازده بندى امنيت شغلى را به مديران كل ستادى 
و اجرايى وزارتخانه ابالغ كرد كه يكى از بندهاى اين بخشنامه بر 

ساماندهى قراردادهاى موقت و قراردادهاى پاره وقت تاكيد دارد.
امروز جامعه كارگرى «تشكل يابى»، «امنيت شغلى» و «تامين 
معيشت» را حقوق بنيادين خود مى دانند و بارها خواستار تحقق 

اين سه مهم شده اند.حقوقى كه در دولت يازدهم نيز احقاق نشد.

افتتاح ناقص پااليشگاه خليج فارس
 افتتاح ناقص پااليشگاه ستاره خليج فارس كه به تنهايى 55 درصد  تمام پااليشگاه هاى كشور

 بنزين توليد  مى كند؛ ماه عسل دالالن بنزين را ادامه دار مى كند. 

بازخوانى سخنان رهبرى درباره كارگران

دبير سرويس اقتصادى: الهام صمدزاده
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28 فروردين ماه و پس از جلسه شوراى فنى، تركيب تيم ملى كشتى فرنگى براى حضور 
در رقابت هاى قهرمانى آسيا و بازى هاى همبستگى اسالمى اعالم شد.

نكته عجيب در اين بين انتخاب نشدن سعيد عبدولى دارنده مدال برنز المپيك 2016 و 
فرنگى كار وزن 75 كيلوگرم ايران براى اعزام به اين 2 رويداد مهم بود.با تصميم على اشكانى 
سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى و البته تاييد ريش سفيدان كشتى فرنگى در شوراى فنى،نام 
پژمان پشتام جوان براى حضور در رقابت هاى قهرمانى آسيا و رسول گرمسيرى براى اعزام 

به بازى هاى همبستگى اسالمى در تركيب تيم ملى قرار گرفت.
پس از اعالم ليست نفرات اعزامى به اين 2 رويداد، فرهاد اسماعيل نژاد دستيار على اشكانى  
،درباره علت حضور نداشتن سعيد عبدولى در ليست نفرات اعزامى به رقابت هاى قهرمانى 
آسيا و بازى هاى همبستگى اسالمى اظهار كرد» عبدولى اعالم كرده بود تنها حاضر است 
در بازى هاى همبستگى اسالمى كشتى بگيرد آن هم به شرطى كه در تمرينات تيم   ملى 
حاضر نشود كه اين موضوع با مخالفت اشكانى مواجه شد و نام وى از بين نفرات اعزامى 

خط خورد»
اگر چه با توجه به قانون جديد اتحاديه جهانى كشتى در سيدبندى 4 نفر نخست اوزان 
مختلف براى حضور در رقابت هاى جهانى فرانسه،عبدولى تنها فرنگى كار ايران بود كه به 

لطف برنز المپيك در بين 4 نفر برتر وزن 75 كيلوگرم جهان در اين سيدبندى قرار داشت 
و عدم حضورش در رقابت هاى قهرمانى آسيا مى توانست جايگاه وى را به خطر بيندازد،اما 
نكته مهم و خوشحال كننده اين تصميم على اشكانى،اجراى قانون و عدالت و پايان عصر 

كشتى گير ساالرى در تيم ملى بود.
برخى از اعضاى شوراى فنى نيز بالفاصله در گفتگو با خبرگزارى هاى مختلف از اين 
تصميم اشكانى حمايت و تاكيد كردند دوران ناز كشيدن و تعيين تكليف كشتى گيران براى 

كادر فنى گذشته است.
اما عمر اين اتفاق خوشايند فقط چند دقيقه بود چرا كه سرمربى تيم ملى بالفاصله در 
مصاحبه با سايت روابط عمومى فدراسيون كشتى،اعالم كرد» سعيد عبدولى به اردو دعوت 
شده و نام وى نيز در ليست نفرات اعزامى به رقابت هاى قهرمانى آسيا قرار گرفت البته به 
اين شرط كه وى در مدت زمان باقيمانده تا اين رقابت ها تمريناتش را به خوبى پشت سر 

بگذارد و از آمادگى مطلوبى برخوردار باشد!»
اعضاى شوراى فنى نيز مخالفتى در قبال اين تصميم اشكانى نداشتند تا باز هم شاهد تناقض 

در گفتار و رفتار اين شورا و كادر فنى باشيم.
جدا از اينكه اين اقدام مى تواند تاثير مخربى بر روحيه و انگيزه پژمان پشتام كشتى گير جوان 
و با آتيه ايران كه بدون حاشيه در همه اردوها حضور داشته و عرق ريخته داشته باشد، واقعا 
چرا و با كدام منطق و استدالل دست اندركاران كشتى فرنگى ايران به اين نتيجه رسيدند 
كه اجراى عدالت و قانون را قربانى كشتى گير ساالرى در تيم ملى كنند؟ مگر نه اينكه طى 
سال هاى گذشته مهمترين انتقاد اعضاى شوراى فنى اين بوده كه چرا نام ها در كشتى فرنگى 

ايران بزرگى مى كنند و به جوانان آنچنان كه بايد بها داده نمى شود؟
و  عبدولى  سعيد  جنگندگى  و  شايستگى   منكر  نمى تواند  كس  هيچ  شك  بدون 
افتخارآفرينى هاى او براى كشتى فرنگى ايران طى سال هاى گذشته شود، اما اين كشتى 
گير پس از المپيك 2016 ريو چند ماهى را استراحت كرد و تنها 20 روز مانده به جام 
جهانى آبادان كه اواخر اسفند ماه برگزار شد، باالخره در اردوى تيم ملى آفتابى شد و 
كادر فنى نيز با اين بهانه كه عنوان داران جهانى و المپيك به جام جهانى مى آيند،اين 
كشتى گير را عازم اين رقابت ها كرد كه در نهايت نيز عبدولى مقابل رومن والسوف 
روس شاخص ترين چهره جام جهانى شكست خورد و باز هم نمايشى كسل كننده از 

اعتراضات هميشگى به قضاوت داوران داشت!
همانطور كه جوانان آينده دار و بى ادعاى كشتى فرنگى ايران در جام جهانى حتى تا پاى 
برد تيم پرمهره روسيه نيز پيش رفتند، باز هم مى توانند افتخارى ديگر اينبار در قاره كهن 
بيافرينند، به شرط اينكه شاهد قانونمندى و مبارزه با كشتى گير ساالرى از سوى شوراى فنى 

و سرمربى تيم ملى باشيم.
هر چند اخيرا نيز شاهد بند و تبصره هاى شوراى فنى براى گنجاندن نام برخى فرنگى كاران 
در تيم ملى بوديم، اما اقدام اخير كادر فنى و شوراى فنى كشتى فرنگى نشان داد هنوز هم 

كشتى گير ساالرى در ايران تبديل به قصه و افسانه نشده است.

هاى  تيم  و  ملى  تيم  سابق  مدافع  عقيلى،  هادى   ،  
پرسپوليس، سايپا و سپاهان كه آخرين بار در ليگ پانزدهم 
براى سپاهانى ها به ميدان رفته بود امروز به طور رسمى از 
دنياى فوتبال خداحافطى كرد. عقيلى كه به دليل اختالف 
با مسئوالن تيم سپاهان در ليگ فعلى به ميدان نرفت سال 
هاست با اين تيم در ميادين حضور يافت و در حالى كه با 
پيشنهادات متفاوتى روبرو بود در نهايت ترجيح داد آخرين 
پيراهنى كه در زمين چمن به تن كرد همان پيراهن طاليى 

سپاهانى باشد.
 عقيلى با دل نامه اى كه به نگارش درآورد ضمن وداع 
با هواداران فوتبال، خداحافظى رسمى خود را به اطالع 

رساند. او در اين باره مى نويسد:
آغاز هميشه با لبخند و پايان هميشه با ناراحتى همراهه 
و  رفتن  و  آسون  شروع  و  بستن  دل  و  آغاز  .هميشه 
خداحافظى و  دل بريدن مثل يك مرگ زودهنگام سخت 
بوده و اين چيز تازه اى نيست.. زودتر يا ديرتر روزى 
ميرسه كه خداحافظى رو تبديل به تصميم كنيم و وارد 

مرحله ى جديدى از زندگى بشيم.
 االن هم وقت آن رسيده كه ميخى به ديوار بكوبم و استوك 
هاى فوتبالم رو آويزان كنم. اگرچه هميشه دوست داشتم 
وداعم از فوتبال با پيراهن طالئى سپاهان باشه اما بايد واقع 
بين  باشم كه اين كار برايم مقدور نيست .البته اگه من دور 
از چمن فوتبال و دور از ميدان از شما خداحافظى مى كنم 

مطمئنا داليلى داره كه البته شما مردم ازش خبر دارين و 
پشت پرده ش رو مى دونين .

 البته من در اين مدت كه به دليل بعضى مسائل دور از 
فوتبال بودم پيشنهادهايى داشتم و مى توانستم به تيم هاى 
ديگرى نيز نقل مكان كنم و فوتبال خود را در تيمى ديگر 
ادامه بدم اما عليرغم ناماليمات و اتفاقات پارسال و امسال 
، اونقدر  مردم اصفهان به گردن من حق دارن كه تصميم 

گرفتم هرگز در تيمى برابر آنها قرار نگيرم  ؛ هر چند اينها 
هيچ منتى نيست چون بخشى از  افتخاراتى كه در دوران 

فوتبال خود دارم از حمايت هاى بى شائبه ى آنها بود.
 توانستم دوبار كانديداى بازيكن سال آسيا شوم و يك بار 
به عنوان دومين بازيكن سال  آسيا انتخاب شدم در جام 
باشگاه هاى جهان حضور پيدا كردم، فينال جام باشگاه 
هاى آسيا را تجربه كردم ، قهرمانى ليگ و جام حذفى را 
به افتخاراتم اضافه كردم و بسيارى خاطره ى خوب ديگر 

كه بدون حمايت آنها امكان پذير نبود.
 دوست دارم از همينجا از همه مربى هايم كه به من كمك 
كردند تا در اين فوتبال به جايى برسم تشكر كنم، همچنين 
از همه آن هايى كه درس گرفته ام،از هم تيمى هاى فوق 
العاده ام تشكر مى كنم، خوش شانس بوده ام كه با آن 
ها تمرين كردم و از تمام دوستانى كه با حمايت ها و 
انتقادهاى سازنده خود نقشى بزرگ در پيشرفت فوتبالى 
ام ايفا كردند. در پايان دوباره از مردم شريف اصفهان 
تشكر ميكنم كه هميشه به من لطف داشتند و حتى دراين 
يك سال ونيم گذشته كه دور از ميادين فوتبال بودم محبت 

خودشان را از من دريغ نكردند.
در آخر از همه ى كسانى كه در طول اين مدت طوالنى و 
خاطره انگيز در كنارم بوده اند، عذر مى خواهم اگر خداى 

ناخواسته باعث رنجششان شده ام.
حاللم كنيد و به اميد ديدار دوباره

امير قلعه نويى  درباره پيروزى تراكتورسازى مقابل استقالل، 
حواشى مسابقه ديروز، عكسى كه منتشر شده و گفته مى شود او 
مشت هايش را گره كرده و برخى مسائل ديگر صحبت هايى را 

انجام داد كه ماحصل آن را در ادامه مى خوانيد:
برنده واقعى هواداران بودند

مسابقه  اين  واقعى  برنده  بگويم  بايد  هرچيز  از  قبل 
ورزشگاه  در  كه  خوبى  جو  با  آنها  بودند.  ما  تماشاگران 
ايجاد كردند، فرهنگ واقعى مردم آذربايجان را به نمايش 
گذاشتند. آنها نشان دادند اتفاقاتى كه قبال مى افتاد، نه به 
مردم آذربايجان ربط داشت و نه به طرفداران تراكتورسازى. 
خداراشكر مى كنم كه برنده بازى نيز تراكتورسازى بود. در 
روزى كه فوتبال خوب و فيزيكى را شاهد بوديم، توانستيم 
3 امتياز بگيريم. بحث ما اين بود كه در خط هافبك پرس 
انجام دهيم و اميد ابراهيمى را با يارگيرى من تو من مهار 
كنيم كه خوشبختانه موفق بوديم. در كل مالكيت توپ و 

ميدان در اختيار ما بود و خداراشكر 3 امتياز را گرفتيم.
اميد ابراهيمى را دوست دارم

بچه  ابراهيمى  اميد  بود؛  فوتبالى  بازى  آخر  درگيرى هاى 
از  يكى  او  دارم.  دوستش  خيلى  هم  من  و  است  خوبى 
بهترين بازيكنان اخالقى و فنى فوتبال ما است و اتفاقات 

ديروز در همه جاى دنيا رخ مى دهد. چيز خاصى نبود.
منصوريان مربى خوبى است

عليرضا منصوريان يكى از مربيان خوب فوتبال ايران است 
كه آينده روشنى دارد. من هم دوستى نزديكى با او دارم و 

برايش آرزوى موفقيت مى كنم.
هر مربى دوست دارد در تراكتور كار كند

شال تراكتورسازى كه ديروز برگردن من بود را يكى از 
ليدرها برايم آورد. من هرجايى كار مى كنم با همه وجود 
وظيفه ام را انجام مى دهم. اعتقادم اين است آدم جايى كه 
مسئوليت دارد، بايد پولى كه مى گيرد و به خانه مى برد حالل 
باشد. به همين خاطر با همه وجود در تراكتور كار مى كنم. 
تراكتورسازى تيم بزرگى است و هر مربى بزرگى دوست 
دارد در اين تيم كار كند، چه برسد به من كه يك مربى 

كوچك هستم.
به هدفشان نرسيدند، داستان درست كردند!

متاسفانه بعد از بازى عكسى منتشر شده كه مى گويند مشت 
هايم را گره كرده ام؛ آن عكس اصال مربوط به نيمه اول بازى 
است و نه آخر مسابقه. در آن صحنه من مى خواهم برگردم و 
سرم را بگيرم كه برخى آدمها جو درست كردند. برخى آدمها 
اينطور هستند. بازى ديروز يك فوتبال بود كه تمام شد و رفت 
اما برخى دشمنان امير قلعه نويى كه منتظر اتفاق ديگرى در بازى 
ديروز بودند وقتى به هدفشان نرسيدند، داستان درست كرده اند. 
من بايد بگويم اينها جزو طرفداران استقالل هم نيستند. مى دانم 

چه كسانى هستند و دنبال چه چيزهايى.
كاميابى نيا 16 ساله را در مس بازى دادم

من هرجا كار كردم، يك تيم سايه ايجاد كردم. در مس 
كرمان كمال كاميابى نيا را با 16، 17 سال سن بازى دادم. 
خيلى هاى ديگر هم بودند. در تراكتورسازى نيز اين كار را 
انجام دادم و يكسرى جوان را آورديم كه در آينده مى توانند 
در تراكتورسازى حرف هاى زيادى براى گفتن داشته باشند.

از بازيكنانم تشكر مى كنم
واقعا از بازيكنان تيمم تشكر مى كنم. ممنون همه آنها هستم. 

تيم ما ،30 40 درصد بازيكنانش مصدوم هستند و شما مى 
بينيد بازيكنى با اين وضعيت كه سربازى اش يا قراردادش 
بيست روز ديگر تمام مى شود، با معرفت بازى مى كند و 

اينها در فوتبال ارزشمند است.
مى بريم، مى گويند مشت گره كرده!

در پايان يكبار ديگر از طرفداران تشكر مى كنم كه روز خوبى را 
رقم زدند. اميدوارم در همه بازى ها يادگار چنين شرايطى داشته 
باشد تا با احترام به حريف از فوتبال لذت ببريم. ما احتياج به 
معرفت و اخالق مدارى داريم تا همه از فوتبال لذت ببرند. شما 
ديديد در بازى بايرن مونيخ و رئال چه اتفاقاتى افتاد؛ بعد از 
بازى همه دست دادند و تمام شد. حاال اينجا مى برى، مى گويند 

مشت گره كرده است! واقعا دنبال چه چيزى هستيد؟

حمالت نصفه و نيمه دو تيم ادامه داشت 
سمت  از  سعيد  بيت  حسن  حركت  تا 
راست و پاس او به مومنى و حركت عالى 
مومنى يك گل فوق العاده براى استقالل 

خوزستان را به ارمغان آورد.
در  را  بازى  نبض  ادامه  در  ها  فوالدى 
دست گرفتند اما نتوانستند گلى را بزنند، 
استقاللى هاى خوزستان نيز در ضدحمله 
خطرناك نشان دادند اما هيچكدام از توپ 

هاى آنها نيز گل نشد.
در نيمه دوم نيز فوالد سعى كرد با حمالت 
متعدد بازى را به تساوى بكشاند اما در 
ادامه اين استقالل خوزستان بود كه توسط 

نانگ روى پاس ارش افشين دومين گل 
بازى را زد، او پيش از اين با لباس فوالد 

در دربى گلزنى كرده بود.
هنوز چندى از گل دوم آبى هاى اهواز 
نگذشته بود كه حركت از سمت راست 
به  ساسان  را  او  پاس  و  نجاريان  مجتبى 
گل تبديل كرد تا به صدر جدول گلزنان 

بازگردد.
فوالد پس از اين گل روحيه اش دوچندان 
شد اما در اواخر بازى پاس عقيل كعبى ، 
حركت و ضربه عالى بيت سعيد آب پاكى 

را بر تن فوالد ريخت.
در ادامه فوالدى ها توان كافى براى گل 

استقالل  نهايت  در  تا  نداشتد  را  بعدى 
پيروز  بازى  از   1-3 نتيجه  با  خوزستان 

بيرون بيايد.

 فيروز كريمى در نشست خبرى پايان ديدار 
تيم هاى سايپا و صنعت نفت آبادان گفت: 
اين ديدار براى ما حساسيت زيادى داشت 
و به همين دليل ما در اين بازى بيشتر از 
اينكه به دنبال ارائه بازى خوب باشيم در 
پى نتيجه بوديم و در نهايت دفاعى بازى 
حريف  دروازه  اينكه  از  پس  البته  كرديم. 
را باز كرديم هرگز به بازى تاخيرى و ضد 
فوتبال روى نياورديم. حتى حمالت زيادى 
روى دروازه حريف تدارك ديديم و آنها هم 
موقعيت هايى را ايجاد كردند و در كل هر دو 

تيم فوتبال زيبايى را به نمايش گذاشتند. 
او ادامه داد: پس از اينكه تغييرات در تيم 
مان را آغاز كرديم در تمام بازى ها توانستيم 
عملكرد خوبى داشته باشيم و به همين دليل 
در اين ديدار نيز بدون اشكال بازى كرديم. 
ما در 6 بازى گل نخورديم آن هم مقابل 
تيم هايى چون سپاهان، پرسپوليس و همين 
مردم  مبارك  پيروزى  اين  اميدوارم  سايپا. 
آبادان باشد. نفت آبادان لياقت اين را دارد كه 
در ليگ برتر بماند. مردم آبادان با نتايج نفت 
زندگى و از فاصله اين بازى تا بازى بعد فقط 

به فوتبال فكر مى كنند. 
كريمى در ادامه گفت: فوتبالى هم كه ما ارائه 
داديم واقعاً زيبا بود. هرچند اول به نتيجه فكر 
مى كرديم تا بتوانيم ماندنمان را قطعى كنيم. 
در  آبادان  است  حيف  گفتم  كه  همانطور 
ليگ برتر نباشد. تيم هايى مثل نفت آبادان، 
رشت،  رود  سپيد  ماشين سازى،  ملوان، 
نساجى مازندران، از جمله تيم هايى هستند 
كه هوادار دارند و بايد در ليگ برتر باشند 
جذابيتى  تماشاگر  بدون  فوتبال  كه  چرا 
ندارد. اميدوارم فوتبال آبادان فصل بعد در 
ليگ برتر شكوفايى بيشترى داشته باشد، 
ذكر اين نكته ضرورى است كه هواداران 
تيم صنعت نفت به صورت بى سابقه اى 

از ما حمايت كردند. 
سرمربى صنعت نفتى ها در رابطه با ادامه 
حضور خود در تيم صنعت نفت آبادان 
داشتم  صحبت هايى  عيسى زاده  با  گفت: 
نيازى نمى بينم از مديريت باشگاه تعريف 
كنم، تا بگويند تملق كرد، او زحمات زيادى 
براى نفت كشيده است و واقعاً زحماتش 
بى نظير بوده است. عيسى زاده خسته است 

و به همين خاطر گفت بعد از بازى هاى 
ليگ در مورد آينده صحبت كنيم. مردم آبادان 
بسيار خونگرم هستند و خيلى خوب فوتبال 
را تحليل مى كنند. به هر شكل اميدوارم آنها از 
عملكرد ما راضى باشند. من خيلى خوشحالم 
توانستم به فوتبال آبادان خدمت كنم و اين 

تيم در ليگ برتر ماند. 
يك  هيچ  خوشبختانه  گفت:  كريمى 
بودم  آن  سرمربى  من  كه  تيم هايى  از 
ابومسلم،  مثل  تيم هايى  نكردند،  سقوط 
ملوان، ذوب آهن، تا آستانه سقوط رفتند، 
خوشبختانه آنها را در ليگ نگه داشتيم. 
بوديم  تيم هايى  جزو  عيد  از  بعد  از  ما 
كه بيشترين امتياز را كسب كرديم، براى 
اين كه به تركيب دلخواهمان برسيم زمان 
زيادى طول كشيد اما در نهايت مشكالت 
حل شد. خدا را شكر از تعطيالت نهايت 
استفاده را برديم و حتى از جوانان خوب 
آبادانى در تركيب مان سود برديم. فوتبال 
آبادان جوانان خوبى دارد كه اميدوارم اين 
5 -6 بازيكنى كه مورد استفاده قرار داديم 

پشتوانه خوبى براى تيم فصل بعد باشند.

فوالد 1 - اس.خوزستان 3؛ دربى اهواز به سود سيروس 

اسامى  اعالم  درباره  كمرانى   مهرو 
رقابت هاى  در  حضور  براى  ملى پوشان 
كشورهاى اسالمى، اظهار كرد: در هشت 
وزن اعزام داريم. از 25 بهمن اردو را با  
مرحله  سه  و  كرديم  شروع  بازيكن   16
انتخابى داشتيم. دو مرحله انتخابى درون 
مرحله  آخرين  و  كرديم  برگزار  اردويى 
انتخابى نيز برگزار شد و به اين ترتيب 
شدند. 27  مشخص  وزن  هشت  نفرات 
در  بانوان  تكواندو  مسابقات  ارديبهشت 
با  مى شود.  شروع  اسالمى  كشورهاى 
هشت بازيكن تيم بسته ايم و اما  ممكن 
است ارنج براى جهانى تغيير كند و امكان 
كيميا  معالج  پزشك  مثبت  راى  با  دارد 
عليزاده، وى هم به تيم ملحق شود. البته 

بايد ديد راى پزشك چيست.
او ادامه  داد: انگيزه بازيكنان براى جهانى خيلى 
زياد است و فدراسيون هم شرايط را مهيا 
كرده است. در تورنمنت مراكش هم حضور 
درخواست  شديم.  قهرمان  و  كرديم  پيدا 
اردو مشترك داده ايم و اگر شرايط مهيا شود 

مى رويم. شرايط به خوبى پيش مى رود.
كمرانى با بيان اين كه درخواست اردوى 
خاطرنشان  داده ايم،  تيم  چند  با  مشترك 
كرد: تيم بلژيك درخواست اردو مشترك 
داده و به ايران مى آيد. ما يكى از قطب هاى 
خوب تكواندو را انتخاب خواهيم كرد كه 
و  فرانسه  كرواسى،  انگليس،  كشورهاى 
هستند  ماسب  كه  بودند  مواردى  تركيه 
و اگر امكانش فراهم شود اردو مشترك 

خواهيم داشت.
سرمربى تيم   ملى درباره رقباى ايران براى 
كشورهاى اسالمى گفت :  تيم هاى تركيه 
و آذربايجان از بقيه تيم ها قوى تر هستند. 
اما   دارند،  تيم شان  در  خوبى  مدال آوران 
كشورهاى ديگرى مثل مصر تك ستاره 
مانند هديه ملك دارند كه مدال المپيك 
خوبى  بازيكنان  هم  تونس  تيم  دارد. 
دارد ولى قطعا رقيبان اصلى ما تركيه و 
آذربايجان هستند. اين مسابقات 10 امتياز 

براى رنكينگ المپيك نيز دارد.
وى در پايان گفت: من تا  مسابقات جهانى 
قرارداد دارم و تمام تمركز خود را روى 
جهانى  و  اسالمى  كشورهاى  مسابقات 

گذاشته ام.

ابهام درباره حضور كيميا عليزاده در مسابقات جهانى
سرمربى تيم ملى تكواندو بانوان مى گويد كه كيميا عليزاده ممكن است 

به مسابقات جهانى برسد اما اين اتفاق به تشخيص پزشكان بستگى دارد.

استقالل خوزستان وفوالد در حالى به مصاف هم رفتند كه تقريبا تعداد مساوى تماشاگر
 براى دو تيم به ورزشگاه آمده بود، بازى در نيمه اول با حمله فوالدى ها شروع شد 

و در ادامه ضدحمله استقالل خوزستان نيز منجر به گل نشد.

نوجوانان  قهرمانى  مسابقات  دوره  نهمين 
آسيا با حضور 246 تكواندوكار از 22 كشور 
آسيايى از صبح روز چهارشنبه (30 فروردين 
 ماه) در مجتمع ورزشى «آتى راو» قزاقستان 

آغاز و روز (جمعه) به پايان مى رسد.
در آخرين روز اين رقابت ها، تكواندوكاران 
اوزان 59-، 63-، 78- و 78+ كيلوگرم در 
گروه پسران و اوزان 55-، 59-، 68- و 
68+ كيلوگرم در گروه دختران بر روى 
حميدرضا  كه  مى روند  شياپ چانگ 
اميرحسين  پروينى،  اميرعلى  هاديان، 
مبينا  برخوردارى،  مهران  آذر،  وقوعى 
شاكرى، يلدا ولى نژاد، مبينا بابالو و زهرا 
پوراسماعيل به عنوان نمايندگان كشورمان 

در روز پايانى هستند.
 -59 وزن  تكواندوكار  ولى نژاد  يلدا 
مدال  كه  اين  براى  كشورمان  كيلوگرم 
طاليى اين رقابت ها را به دست آورد، در 
گام نخست «جى وون كيم» تكواندوكار 
كره اى را 10 بر پنج از پيش رو برداشت، 
از  گولوبوآ»  «ميالنا  مصاف  به  سپس 
شش  بر  نتيجه  25  با  و  رفت  ازبسكتان 
از شياپ چانگ خارج شد. او در مرحله 
از  چاوز»  «فلورنس  رقابت ها  اين  نهايى 
و  داد  شكست  چهار  بر   12 را  فيليپين 
عنوان قهرمانى اين رقابت ها را كسب كرد.

هدايت تيم   ملى دختران كشورمان بر عهده 
اعظم درستى به عنوان سرمربى است و 

و  محمديان  معصومه  صفريان،  نيلوفر 
محبوبه محمدنژاد به عنوان مربى در كنار 

درستى حضور دارند.

آخرين طالى دختران ايران بر گردن ولى نژاد
يلدا ولى نژاد به عنوان آخرين نماينده كشورمان در گروه دختران با شكست

 تكواندوكار فيليپينى نشان درخشان اين رقابت ها را كسب كرد.

كشتى گير ساالرى افسانه نيست!
ــيا، ــتى فرنگى به رقابت هاى قهرمانى آس ــت نفرات اعزامى كش ــعيد عبدولى دارنده مدال برنز المپيك 2016 به ليس ــدن نام س اضافه ش

ــت، ــت نفرات اعزامى قرار نداش ــتن براى كادر فنى در ليس ــرط گذاش ــرايطى كه وى بدليل عدم حضور در اردوى تيم ملى و ش  آن هم در ش
ــت. ــيده اس ــاالرى در ايران به پايان نرس ــتى گير س ــان داد هنوز دوران كش  نش

خداحافظى هادى عقيلى از فوتبال
ــرد، ــى ك ــال خداحافظ ــاى فوتب ــمى از دني ــور رس ــه ط ــروز ب ــال، ام ــل دورى از فوتب ــك فص ــس از ي ــى پ ــم مل ــابق تي ــع س مداف

ــمى اعالم كرد.  او با نگارش نامه اى، وداع خود را به طور رس

موتوجى  مسابقات  خبرى  نشست  در 
اسپانيايى  موتورسوار  از  آمريكاس  الس 

خواستگارى شد.
پى  جى  موتو  مسابقات  شروع  از  پيش 
الس آمريكاس اتفاق جالبى رخ داد. زمانى 
خبرى  نشست  در  بائوتيستا  آلوارو  كه 
حاضر شد تا به سواالت خبرنگاران پاسخ 
بدهد از موتورسوار اسپانيايى پرسيدند آيا 
با  او  مى شناسد؟  را  گريس  نام  به  فردى 

لبخند گفت : بله مى شناسم، نامزدم است. 
سپس اين فرد در ادامه پرسيد: سوال اين 
شخص اين است؛ با من ازدواج مى كنى؟
موضوع  اين  گفت :  پاسخ  در  بائوتيستا 
خواستگارى  به  سپس  و  است  جدى 
پيش  گفت :  و  داد  مثبت  پاسخ  نامزدش 
از سفر به آرژانتين من از او خواستگارى 
مثبت  جوابم  خاطر  همين  به  بودم  كرده 

است و با هم ازدواج خواهيم كرد.

خواستگارى از موتورسوار اسپانيايى در نشست خبرى

كريمى: بعد از بازى ها در مورد ماندن صحبت مى كنيم
سرمربى صنعت نفتى ها مى گويد پس از اينكه تغييرات در تيم مان را آغاز كرديم 

در تمام بازى ها توانستيم عملكرد خوبى داشته باشيم و به همين دليل در اين ديدار نيز بدون
 اشكال بازى كرديم. ما در 6 بازى گل نخورديم.

قلعه نويى: به هدفشان نرسيدند، گفتند مشت گره كردم!
سرمربى تيم تراكتورسازى اعتقاد دارد برنده واقعى ديدار ديروز تيمش با استقالل هواداران بوده اند.
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نـه بخا كتا

ــا احتمال حضور  ــايعاتى در ارتباط ب ــد كه ش  هرچن
ــه گوش  ــز ب ــوى ني ــر نب ــون اكب ــى همچ گزينه هاي
ــراى بى حس  ــا نگاهى به روند اج ــد، اما تنه مى رس
ــى او در اين برنامه  ــال و بيش از اندازه نخبگان و ح
ــب عام را دارد  ــى جذب مخاط ــا نه تواناي كه اساس
ــورد توجه  ــانه ها چندان م ــوى رس ــه حتى از س و ن
ــت، احتمال انتخاب او را براى اجراى  قرار گرفته اس
ــد؛  ــينماى ايران باش برنامه اى كه قرار بود «نود» س

ــاند. به حداقل مى رس

ــى از برنامه  ــر جدايى بهروز افخم ــار ناگهانى خب انتش
سينمايى هفت از آن دسته خبرهايى بود كه در روزهاى 
پرهيجان ثبت نام نامزدهاى رياست جمهورى دوازدهم 
گم شد و از سوى بسيارى از رسانه هاى انقالبى و حتى 

غيرانقالبى! نيز ناديده گرفته شد.
هر چند كه گروهى از رسانه هاى سينمايى و خبرنگاران 
وابسته به جريان سينمايى شبه روشنفكرى در رسانه هاى 
ــود با انتخاب تيتر «هفت را خدا  و كانال هاى تلگرام خ
ــينماى  آزاد كرد.»، عقده هاى فروخرده خود را از نقد س
ــنفكرى رواج يافته در سال هاى  ضدمردمى و شبه روش
ــينمايى هفت با اجراى  ــوم برنامه س ــرى س اخير در س
بهروز افخمى بيرون ريختند؛ اما در اين ميان چهره هايى 
ــبت به اين موضوع واكنش نشان دادند. «محسن  نيز نس
مقصودى» مجرى برنامه «ثريا»  يكى از اين چهره ها بود. 
در بخشى از يادداشت مقصودى كه صبح امروز توسط 
ــر شد، آمده است: «در اين چند  خبرگزارى فارس منتش
ــال تقريبا جزو مشترى هاى دائمى برنامه هفت بودم.  س
در يك جمله كه «هفت جيرانى» را ليبرال، «هفت گبرلو» 
ــت افخمى را «صاحب تفكر و در  را محافظه كار و هف
ــته  ــير انقالب» مى دانم، نه اينكه به آن انتقادى نداش مس
ــده و انگيزه و خواهان  ــت افخمى پر از اي ــم اما هف باش
ــنفكر زده ى ايران بود.  ــينماى راكد و روش تحول در س
ــه كاراِن غيرانقالبى در عمل  ــوزه فرهنگ، محافظ در ح

ــه در خدمت ليبرال ها بوده اند و در برنامه هفت  هميش
هم همين بوده است. دوره دوم هفت در مجموع «بدون 
ــينما  ــود و باز هم به تفكر ليبرال در حوزه س هويت» ب

سوارى مى داد.
اما هفت افخمى صاحب تفكر بود و تكليفش با خودش 
و مخاطب مشخص بود. فكر مى كنم، اساسا برنامه هاى 
ــند. پِز بى طرف  تخصصى تلويزيون نبايد بى طرف باش
بودن در برنامه هايى كه قرار است از معضالت و مسائل 
ــور و راهكارهاى عبور از آن بگويند، پز مسخره اى  كش
است كه غربى ها به اهالى رسانه هاى ما القاكرده اند و 

البته خود آنها به هيچ وجه به آن عمل نمى كنند! 
ــينمايى كه بعضا با سوژه ها   اين همه تاثيرگذارى در س
ــى از آن سوى مرزها  و فيلم نامه هاى اجاره اى و سفارش
ــود و ژانر نكبت و خيانت را ترويج مى كند  تغذيه مى ش
ــته  جاى تقدير دارد و حاال من نمى دانم كه افخمى خس
ــته اش كرده اند، اما از او و مديران  ــت يا خس شده اس
ــتند و كم نياورند...  تلويزيون مى خواهم كه دوباره بايس
اگر ايرادى در تعامل هفت با برخى هنرمندان بوده است 
بايد اصالح شود اما رويكرد اصولى و فعال هفت نبايد 

تغيير كند... .»
ــا بحث هاى زيادى  ــن نامه، اين روزه ــته از اي اما گذش
ــى بهروز  ــاى احتمالى جايگزين ــا گزينه ه ــاط ب در ارتب
ــرى جديد برنامه هفت شنيده مى شود؛ از  افخمى در س
ــنى كه به نظر  ــاى دور از ذهنى مثل فرزاد حس گزينه ه
ــه تخصصى در حوزه  ــد براى اجراى يك برنام نمى رس
سينما مفيد باشد تا چهره هايى همچون جمشيد گرگين، 
ــى زاده كه هر كدام به نوعى يا  ــعيد قطب اكبر عالمى و س
ــينمايى را در كارنامه خود  ــابقه اجراى يك برنامه س س
ــده در  ــناخته ش دارند يا حداقل به عنوان يك منتقد ش

سينما به حساب مى آيند.
ــال حضور  ــاط با احتم ــايعاتى در ارتب ــه ش ــد ك هرچن
ــد.  ــى همچون اكبر نبوى نيز به گوش مى رس گزينه هاي
ــينمايى  ــره اى كه اين روزها وظيفه اجراى بخش س چه
ــبكه چهار را برعهده دارد؛ اما  ــن ش ــم روش برنامه چش
ــال و بيش از  ــد اجراى بى حس و ح ــا نگاهى به رون ب

ــا نه توانايى  ــدازه نخبگانى او در اين برنامه كه اساس ان
ــوى رسانه ها  جذب مخاطب عام را دارد و نه حتى از س
ــت، احتمال انتخاب  ــدان مورد توجه قرار گرفته اس چن
ــينماى  او را براى اجراى برنامه اى كه قرار بود «نود» س
ــاند؛ مگر اينكه فشارهاى  ايران باشد؛ به حداقل مى رس
ــل او به  ــينماى ايران براى تحمي ــنفكران س ــبه روش ش
مديران تلويزيون و تبديل برنامه هفت به رسانه اى براى 

مجيزگويى روشنفكران در نهايت موثر شود.
البته يكى ديگر از گزينه هاى بسيار محتمل براى اجراى 
ــى كارگردان و اولين مجرى  ــن برنامه، فريدون جيران اي
ــراى اولين بار  ــى كه خودش ب ــت؛ كس برنامه هفت اس
ــد و پس از دورى چند  ــث راه اندازى اين برنامه ش باع
ساله از اين برنامه و تجربه سردبيرى يكى از موفق ترين 
ــور و اجراى برنامه هاى شبيه  روزنامه هاى سينمايى كش
ــه يكى از  ــازى حاال تبديل ب ــت، در فضاى مج ــه هف ب
ــده  ــينى بهروز افخمى ش ــن گزينه هاى جانش اصلى تري

است.

باز شدن پرونده قصور پزشكى عارف لرستانى باعث شد 
تا مرورى بر برخى از چهره هاى سرشناسى داشته باشيم 
كه به واسطه اشتباهات پزشكى دچار مشكالتى شده اند. 

ــينما و  ــتانى بازيگر س ــى عارف لرس ــت ناگهان درگذش
تلويزيون كشورمان و قوت گرفتن احتمال وجود قصور 
ــتباهات  ــد تا بحث اش ــده او باعث ش ــكى در پرون پزش
ــكى يك بار ديگر مورد توجه رسانه ها و مردم قرار  پزش
بگيرد. بحثى كه سال پيش پس از فوت عباس كيارستمى 
كارگردان بزرگ سينماى ايران تبديل به بحث روز محافل 
فرهنگى و هنرى كشور شده بود و اين بار نيز درست در 
ــال جديد مجددا مورد توجه رسانه ها  روزهاى ابتدايى س

قرار گرفت.
ــكى نشان مى دهد كه  ــى ماجراهاى قصور پزش اما بررس
ــتباهات پزشكى  ــيارى به خاطر اش تاكنون چهره هاى بس
ــالمتى خود را از دست داده اند. افرادى كه نام بسيارى  س
ــطه اينكه آدم هاى مشهورى نبودند،  از آن ها صرفا به واس
ــده است وگرنه كم نبوده و نيستند آدم هايى كه  مطرح نش
به واسطه يك اشتباه ساده پزشكى جان خود را از دست 
داده اند و يا تا پايان عمر با يك بيمارى سخت و يا نقص 

عضو دست و پنجه نرم كرده اند.
در ميان چهره هاى سرشناسى كه سرنوشتشان با ماجراهاى 
قصور پزشكى پيوند خورده است؛ نام هاى جالب توجهى 

ديده مى شود كه در ادامه با هم مى خوانيم: 
مايكل جكسون

ــون در ارتباط با  ــم هايى كه تاكن ــايد در ميان همه اس ش
ــده، هيچكدام از  ــكى نامى از آن ها مطرح ش قصور پزش
ــون برخوردار نبودند؛ موسيقيدان،  ــهرت مايل جكس ش
ــلطان  ــاز و بازرگان آمريكايى كه با لقب «س سرگرمى س

پاپ» در ميان طرفدارانش شناخته مى شود. بود. 
ــت؛ اما آنچه كه باعث شد تا  ــال 2009 درگذش او در س
ــناس بلكه به عنوان  ــرگ او نه به عنوان يك فرد سرش م
ــكى مورد توجه قرار بگيرد،  يكى از قربانيان قصور پزش
ــود. او كه تا پيش از مرگش درگير آماده  نحوه مرگ او ب

ــازى جديدترين كنسرتش بود، با تزريق اشتباه پزشك  س
شخصى اش جان سپرد! 

ــخصى او  ــك ش ــد كه گويا پزش ماجرا از آن جا آغاز ش
ــى از يك داروى بيهوش  كننده قوى و چند داروى  تركيب
ــدازوالم، لورازپام،  ــه نام هاى «پروپوفول، مي خواب آور ب
ديازپام، واليوم، ليدوكائين» را به او تزريق مى كند و تركيب 
ــدرا باالى داروى پروپوفول و چندين خواب آور قوى  مق

ديگر باعث مرگ او مى شود.
ــكى قانونى گزارش كامل كالبدشكافى را بنا به   البته پزش
ــش قضايى به  صورت  ــت پليس و بازپرس بخ درخواس

محرمانه نگهدارى مى كند. 
سيلويا پالت 

ــر چهره  ــيلويا پالت ديگ ــون، س ــس از مايكل جكس پ
ــكى از دنيا رفت.  ــه در اثر قصور پزش ــناس بود ك سرش
ــنده آمريكايى كه بيشتر شهرتش را به  اين شاعر و نويس
ــب كرده بود؛ در اثر  ــطه اشعار منحصربه فردش كس واس
ــى جان خود را از دست داد ولى نكته جالب در  خودكش
ــيارى از طرفدارانش  ــت كه به اعتقاد بس اين ميان آن اس
ــى او قرص هايى بوده كه دكترها به  دليل اصلى خودكش
اشتباه به او داده اند و باعث شده تا به جاى درمان بيمارى 
افسردى اش، ميزان بيمارى تشديد شود و درنهايت منجر 

به خودكشى او شود.
عباس كيارستمى

ــى عباس  ــده درمان ــكى در پرون ــور پزش ــراى قص ماج
ــه باعث ايجاد  ــت اتفاقاتى بود ك ــتمى از آن دس كيارس
ــكان شد. ماجرا از  ــى جدى ميان اهالى هنر و پزش چالش
ــايعاتى درارتباط با احتمال قصور  ــد كه ش آن جا آغاز ش
پزشكى در روند درمانى عباس كيارستمى از سوى برخى 

از نزديكان او مطرح شد.
ماجرا در ادامه توسط بهمن كيارستمى فرزند او پيگيرى 
ــى معالج  ــيارى از دكتر ايران ــاى بس ــد و نام چهره ه ش
ــتمى تا دكتر فرانسوى او و همچنين اميد روحانى  كيارس

بازيگر سينما و تلويزيون كه متخصص بيهوشى نيز هست 
ــتان نزديك كيارستمى محسوب مى شد، مطرح  و از دوس

شد.
ــد تا  ــت اما اين ماجرا با حكمى عجيب همراه ش در نهاي
ــك مرحوم كيارستمى با حكم هيات بدوى سازمان  پزش
ــدود از طبابت محكوم  ــكى به محروميت مح نظام پزش
ــواده آن مرحوم و  ــود. حكمى كه مورد اعتراض خان ش
ــيارى از اهالى فرهنگ و هنر قرار گرفت و در نهايت  بس
ــت آن به طور دقيق  ــال سرنوش ــم هنوز بعد از يك س ه

مشخص نشده است.  
رزيتا غفارى

ــى بود  ــى ديگر از چهره هاى سرشناس ــا غفارى يك رزيت
ــار  ــيب ديد. او مدتى قبل با انتش ــكى آس از قصور پزش
ــتى در صفحه شخصى اش در ارتباط با اشتباهات  يادداش
ــكى پيش آمدهدر روند درمانش همراه با كاريكاتور  پزش
ــت:  «روز بر همه شما عزيزان بخير.. از شما  پرمعنا نوش
چه پنهان يه چند روزى در بيمارستان براى عمل جراحى 
بسترى بودم!!! البته داستانش مفصله كه اگه از حوصله تان 
ــت... الزم ميدونم كه حتما براتون تعريف كنم  بدور نيس
كه شما خدايى نكرده گرفتار اين بال و مصيبت نشويد... 
ــينما يك دكتر  ــروع شد كه خانه س ــتان از روزى ش داس
ــينما معرفى كرد... قضيه  دندانپزشك به اعضاى خانه س
ــال پيش...! در اين اوضاع يكى از  برمى گرده به پانزده س
دندان هايم كرم خوردگى مختصرى داشت و من هم وقت 
رو مغتنم شمردم و به آقاى به ظاهر دكتر مراجعه كردم... 
ــكاااااند و َدرَشم  بگذريم...دكتر محترم مته را در فكم ش
ــت و چهار استامينافون بهم داد كه مسموميت خونى  بس
ــد و ..... و..... و....  ــراغم آم پيدا كردم... درد كم كم به س
در اين پانزده سال چهار مرتبه جراحى فك و لثه و بارها 
پيوند استخوان شدم ... استخوان فك و سينوس ها كامال 
از بين رفت و باالخره چند روز پيش تحت عمل جراحى 
ــتان غم  ــينوس قرارگرفتم...! كه اميدوارم آخر اين داس س
انگيز باشد!!! نتيجه اين كه لطفا حتى براى كمترين درد به 
ــك متخصص و حاذق مراجعه كنيد. امروز مرخص  پزش
ــتون دارم و دعايم براى شما عزيزان فقط  ــدم...! دوس ش

سالمتيست ... سالمتيست...سالمتيست.... ان شااهللا.»
محمدرضا رستمى

ــتمى خبرنگار و دبير فرهنگى سابق سايت  محمدرضا رس
خبرى خبرآنالين، از جمله چهره هايى بود كه صحبت هايى 
در ارتباط با وجود قصور پزشكى در پرونده او مطرح شد. 
رستمى ابتدا كه به دليل تشخيص تومور مغزى بسترى شد و 
سپس مورد عمل جراحى مغز قرار گرفت، اما پس از مدتى 
به كما رفت و درگذشت.پس از انتشار خبرهايى در ارتباط با 
وجود قصور پزشكى در اين پرونده، دانشگاه علوم پزشكى 
شهيد بهشتى با انتشار بيانيه اى ضمن تكذيب اين موضوع به 

تشريح روند درمانى او پرداخت. 
ــاط با احتمال  ــم بحث هايى در ارتب ــا اين همه هنوز ه ب

وجود قصور پزشكى در پرونده او شنيده مى شود.

هفت همچنان خبرساز است

از عباس كيارستمى تا عارف لرستانى

 هنرمندانى كه قربانى قصور پزشكى شدند

كتاب «مسايل اجتماعى» نوشته جان مشونيس به واكاوى مسايل اجتماعى 
و رويكرد سياس ى جوامع مى پردازد. انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر و 
ارتباطات ترجمه كتاب دو جلدى «مسائل اجتماعى» نوشته جان مشونيس، 
استاد جامعه شناسى دانشگاه كنيون گامبير اوهايو آمريكا، را منتشر كرد. اين 
كتاب توسط هوشنگ نايبى، عضو هيئت علمى دانشگاه تهران با همكارى 

شوراى اجتماعى كشور منتشر شده است.
كتاب «مسائل اجتماعى» با زبانى روان، تالش دارد تا دركى عميق از مسائل 
اجتماعى دنياى معاصر را با تكيه بر جامعه آمريكا، فراهم آورد و نشان  دهد كه 

مسئله اجتماعى چيست و چه راه حل هايى دارد.
جان مشونيس، نويسنده اين كتاب، دانش  آموخته جامعه  شناسي دانشگاه 
پنسيلوانياست و بيش از 30 سال است كه مباني جامعه  شناسى و مسائل 
اجتماعى درس مى  دهد و درباره حيات اجتماعات محلى، روابط صميمانه 
در خانواده، تكنولوژى جديد اطالعات و آموزش جهانى تحقيق و پژوهش 
مى كند و آثار فراوانى هم در اين زمينه دارد. شهرت مشونيس بيشتر در 
نوشتن كتاب هاى درسى چون مبانى جامعه  شناسى است. نويسنده كتاب، 
ضمن واكاوى مسائل اجتماعى  دست به گريباِن جامعه آمريكا، خط مشى 
و رويكرد سياسى جامعه آمريكا را نسبت به هر مسئله مى شكافد و نشان 
مى دهد كه شهروندان آمريكايى براى حل مسائل اجتماعى خود، شايسته 
است چه رويكردى را در عرصه سياست برگزينند و چگونه با حساسيت و 

فعاليت سياسى خود، به حل مسائل سياسى جامعه شان يارى رسانند.
اين كتاب در دو جلد و در 17 فصل تدوين شده است؛ فقر و ثروت، نابرابرى 

نژادى و قومى، نابرابرى جنسيتى، سال خوردگى و نابرابرى، جرم،  خشونت و 
نظام قضايى، گرايش جنسى، اعتياد، تندرستى جسمى و روانى، اقتصاد و 
سياست، كار و محيط كار، زندگى خانوادگى، آموزش، زندگى شهرى، جمعيت 
و نابرابرى جهانى، تكنولوژى و محيط زيست و جنگ و تروريسم هفده فصل 

اين كتاب است.
از  آمريكايى  محققى  رصد  از  برگرفته  اگرچه  اجتماعى»  «مسائل  كتاب 
اجتماع خويش است اما مسائل مطرح شده در آن و حداقل رويكرد اتخاذ 
شده از سوى پژوهشگرش، خاص جامعه غربى نيست و فرآيند جهانى شدن 
علم، فرهنگ و اقتصاد، جامعه كنونى ما را نيز با آن ها همراه كرده است. لذا 
پرداختن و تعمق بيشتر بر مسائل مطرح شده در كتاب، عالوه بر آن كه افق  
گسترده ترى را به روى سياستگذاران و محققان داخلى حوزه علوم اجتماعى 
ايران مى گشايد، بلكه به گسترده شدن درك درست عامه از مسئله اجتماعى 
نيز يارى مى رساند و مى تواند به كاهش مسائل و آسيب هاى اجتماعى در 

جامعه ايران كمك نمايد.
 اين كتاب با عكس  ها، نقشه  ها و موضوعات گوناگون، بازتاب تنوع و كثرت 
اجتماعى آمريكا و دنياست. مؤلف كوشيد ه صداى همه مردم از زن و مرد 
گرفته تا پير و جوان و آفريقايى تبار، آسيايى تبار، التينى تبار، عرب تبار، ميراث 

اروپايى و ديدگاه  هاى گوناگون را منعكس كند.
نكته مهم ديگرى كه در معرفى اين اثر مى توان به آن اشاره كرد، نگاه 
تاريخى مشونيس به مسائلى است كه از آن ها تحت عنوان مسائل اجتماعى 
ياد مى شود. اين نگاه تاريخى كه با برجسته  سازى نقطه آغازين طرح يك 
مسئله به عنوان مسئله اجتماعى مطرح مى شود، با عنوان لحظه سرنوشت ساز 
در كتاب روايت شده است. اين روايت ها كه گاه جذاب و گاه تكان دهنده اند،  به 
خوبى نشان مى دهند كه چگونه مواردى كه براى جامعه امروز آمريكا واضح، 
بديهى و قانونى بالمنازع تلقى مى شود، زمانى مطلقاً از اين ويژگى ها برخوردار 
نبوده و حتى بارورشدن يك حركت اجتماعى براى اصالح و تغيير مسئله 

اجتماعى، در باور كسى جاى نداشته است.
ترجمه ويراست چهارم كتاب «مسائل اجتماعى» در دو جلد و به بهاى 62 
هزار تومان از سوى انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات روانه بازار 

نشر شده است.

ا پرسش هاى جسورانه  رضا كيانيان
 از  روحانى ،قاليباف و  رئيسى

 گر انتظار يك قهرمان داريم كه بيايد و همه كارها را درست كند. همين 
مى شود كه تاحاال بوده!

رضا كيانيان در اينستاگرام خود نوشت :
باالخره، بايد بدانيم از يك نامزد انتخابات ،

چه انتظارى داريم؛ چه شوراى شهر،چه مجلس و چه رياست جمهورى!
اگر انتظار يك قهرمان داريم كه بيايد و همه كارها را درست كند. همين 
مى شود كه تاحاال بوده!!! چون همه وعده وعيدهاى ناشدنى مى دهند و 
هر كدام داغ تر باشد و چپ و راست را بكوبد و همه را متهم به دزدى و 
نا كارآمدى و خيانت كند و بگويد در عرض چند سال همه چيز را درست 

مى كنم و همه را خوشبخت مى كنم و ….
َجوگير مى شويم و انتخابش مى كنيم و بعد كه مى بينيم و خود او هم 
مى بيند كه آن همه وعده ناشدنى ست. دلسرد مى شويم و قهر مى 

كنيم. و انتخابات را تحريم مى كنيم و دفعه بعد رأى نمى دهيم!!!
اما بايد بدانيم كه از رئيس جمهور كه نبايد انتظار انقالب داشته باشيم!
بنابراين هر كانديدايى كه ادعاهاى بزرگ كرد ، به سادگى قبول نمى كنيم.

و از او مى پرسيم :
1:شما چگونه و با چه برنامه اى مى خواهيد چنين وعده هايى را عملى 

كنيد!
و ايشان هم اگر برنامه اى داشته باشد اعالم مى كند و ما برنامه هاى آن 
ها را مقايسه و سبك سنگين مىكنيم و …. يكى را #انتخاب مى كنيم.
در اين صورت است كه خودمان را كنار نمى كشيم. به او كمك مى 
كنيم. و مى دانيم كه قرار نيست همه چيز يكباره درست شود. و مى 
دانيم كه همه برنامه ها پله پله پيش خواهند رفت. قدم به قدم. آجر به 

آجر……
و بعد ديگر قهر نخواهيم كرد. بلكه بيشتر فعال مى شويم…

حاال از آقاى روحانى مى پرسم :
شما كه منشور حقوق شهروندى را در دو نوبت منتشر كرديد، چگونه 
مى خواهيد اين حقوق را نهادينه و اجرايى كنيد. با چه ابزارى؟ با چه 

برنامه اى؟
 از آقاى قاليباف مى پرسم، چگونه مى خواهيد درآمد كشور را به دو برابر 
و نيم افزايش دهيد؟ با چه برنامه اى؟با چه سازو كارى؟ و از اين افزايش 

درآمد چقدر به مردم مى رسد؟ و چگونه؟
واز آقاى رئيسى مى پرسم ،كار و كرامت كه #شعار شماست يعنى چه؟ 
چگونه قرار است همه كار داشته باشند؟ و بيكارى از بين برود؟ و كرامت 
يعنى چه؟ شما گفتيد كرامت يعنى وقتى مردى به خانه برود از زن و بچه 

اش خجالت نكشد. چگونه اين مهم را سامان مى دهيد ؟ 
به او يارانه مى دهيد. كه مى دانيد اين طرح شكست خورده و به بيكارى 
دستگيرى  مستمندان  مثل  ها  آن  از  خواهيد  مى  زند.  مى  دامن  بيشتر 
كار  خواهيد  مى  يا  نيست.  خيريه  مؤسسه  دولت  بدانيم  بايد  اما  كنيد؟! 

ايجاد كنيد؟ در اين صورت چگونه؟ با چه برنامه اى؟!
از همه ى نامزدهاى محترم مى خواهم. لطفاً برنامه هاشان را واضح و 
روشن بيان كنند و همچنين واضح و روشن بگويند چگونه اين برنامه 

ها را اجرا خواهند كرد.
ما از شعار خسته ايم.
چند مليون هم صدا

 كارگردان ابد و يك روز اعالم كرد
 به چه كسى راى خواهد داد

سعيد روستايى كارگردان فيلم به ياد ماندنى ابد و يك روز آخرين پست اينستاگرام 
خود را به توضيح داليلش براى راى دادن در انتخابات اختصاص داد.

سعيد روستايى نوشت:
روز ثبت نام او در خرداد 92 از فراموش شده تريِن روزها بود. او نه چون 

قهرمانى به دوربين ها لبخند زد، نه چون عوام گرايان سخن گفت و نه براى 
مشكالت پيچيده راه حلى ساده داشت. او به يارى كاريزماى استقراضى و 
با آن فراز و فرود سخن گفتنش، به سان وعاظ سال هاى دور، با متانت از 

آرامش و اعتدال گفت.
با ذهنيتى حقوق محور و با عقالنيت سياسى، راى دهندگان را قانع كرد 
كه شكاف طبقاتى را با اقتصاد پايدار و برنامه ريزى مى توان كاست نه 
با عوام گرايى و صدقه. مشاجرات جهانى را به ضرب سياست مى توان 

درمان كرد نه با روياى مديريت جهانى.
امروز آمار و ارقام به صد زبان به ما مى گويند كه از اعتماد به او پشيمان 
نبايد بود.  اكنون نه به داليل صنفى و شغلى و نه به شوق گرفتن پروانه و 
مجوزى، بل بنا بر مصلحت عمومى، پيش از آنكه هياهوى انتخابات همه گير 
شود و تمامى ندانم گوها به صف پيروان او بپيوندند، عرض مى كنم كه من به 

عقالنيت، به تدبير و سياست، به حسن روحانى رأى خواهم داد.
 بله من حكومتى ترين فيلمساز اين مملكتم

شهيد  درباره  اى  ،مصاحبه  سينما  مطرح  كارگردان  كيا  حاتمى  ابراهيم 
آوينى در كتاب مستند انحصار ورثه انجام داده است كه بخشهايى از اين 

مصاحبه در نشريه مهرنامه منتشر شده است .
حاتمى كيا: حكومتى يعنى چه؟

حاتمى كيادر بخشهايى از اين مصاحبه گفته :
مثل روشنفكرى كه ميگويد حاتمى كيا فيلمساز حكومتى است .حكومتى 
يعنى چى ؟ حكومت به آن معنا كه مى خواستيم برايش جان بدهيم و 
هنوز هم برايمان مسئله است كه اين مملكت زمين نخورد و خون هايى 
كه براى حفظ آن داده شده پايمال نشود ،بله من حكومتى ترين فيلمساز 
اين مملكتم خدا راشكر ،در آن دنيا اگر بتوانم سرم را بلند كنم به همين 

يكى مى توانم تكيه كنم .
 حرف هاى جديد علم الهدى درباره مخالفت

 با كنسرت در كل كشور
علم الهدى در تازه ترين سخنان ش از حرام نبودن موسيقى و گوش دادنش 
ازمخالفان  كه  كرده  تاكيد  بازهم  ولى  است  آهنگ هاگفته  از  برخى  به 

سرسخت كنسرت هاست.
علم الهدى: كنسرت هنركش است! مشهد فضاى گردشگرى نيست!

ديروز  عصر  مشهد)  جمعه  (امام  علم الهدى  سيد احمد  االسالم  حجت 
در بخشى از نشست صميمانه نخبگان علمى و فرهنگى دانشگاه آزاد 

اسالمى مشهد درباره هنر موسيقى گفت: 
بنده ضد هنر نيستم، خود را بيش از هنرمندان طرفدار هنر مى دانم چون 
اگر هنر در مسير تعالى انسانى قرار گيرد، بهترين عبادت است.  مخالفت 
من با هتل سازى، ساخت مراكز تفريحى و برنامه هاى گردشگرى دروغ 
است. پذيرفتن حرف ديگران به نقل از من و نشنيدن حقيقت از زبان 
خودم، خالف روحيه علمى و تحقيقى شماست. نه ضد گردشگرى و نه 
ضد هتل حرف نزده ام؛ گفته ام مشهد فضاى گردشگرى نيست، فضاى 

زيارت است.
نماينده ولى فقيه در استان خراسان رضوى همچنين عنوان كرد: 

«هنر  كنسرت،  چون  مخالفم  كشور  سراسر  در  كنسرت  برگزارى  با 
ُكش» است. مبانى فقهى بنده براى موسيقى با امام و رهبرى يكى 
آهنگ ها  از  برخى  به  و  نمى دانم  حرام  را  موسيقى  هم  بنده  است، 
هم گوش مى دهم. معتقدم هنر مظلوم است اما مبدأ مظلوميت هنر 
شعر،  موسيقى،  از  هنرى  جريان هاى  تمام  است.  آن  شدن  مصادره 
هستند.  اسالمى  و  انسانى  ابزار  تعالى  براى  ابزارى  سينما  و  نقاشى 
قرن هاى  در  است.  انسانى  تكامل  در  ديگر  بال  علم،  كنار  در  هنر 
گذشته هنر به  عنوان ابزار لذت، هوس بازى و خوش گذرانى مصادره 
كنسرت  دانشگاه  در  كه  است  اين  موسيقى  مظلوميت  است.  شده 
ديگر  در  بفروشند!  بليت  دانشگاه  از  بيرون  آن  براى  و  بگذارند 

كشورها كنسرت ابزار هنر است نه ابزار تفريح و عياشى.

نگاهى به رويكرد سياسى جامعه آمريكا در يك كتاب

شـيه حا ر  د

خنده ات را دوست دارم بهترين حاِل من است

اسِم تو افتاده در فنجانُم فاِل من است

دل مياِن سينه ى من پرزده ست همچون پرنده
عشِق تو ديوانه ام كرده ست ،اقبال من است

بيقرارى هاى من را ُخرده بر قلبم مگير
اين همه بى خوابِى شب هاى هرسال من است

دخترى هستم دلم دريايى از آشفتگى
ميتراود از لبم بيتى و احواِل من است

ديده ات را بنگرم اِعجاز ميببنم از آن
بسته اى برگردنم زنجير چون شاِل من است

چون پرنده پر بزن اى حاِل نامعلوِم من
من دگر جانى ندارم مرگ دنباِل من است

امشبم را بيقرارم عشِق بى پايان من
خنده ات را دوست دارم بهترين حاِل من است

لنوشـته د مريم كاويان


