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شد آنچه كه بايد مى شد
سهيالباورى

لوى اشتراوس مى گويد: «هر عمل سياسى يا به قصد تغيير وضع موجود 
صورت مى گيرد يا با هدف حفظ آن، هرگاه تمايل به حفظ وضع موجود 
باشد، منظور آن است كه از تغيير در جهت بدترشدن جلوگيرى شود. 
هرگاه ميل به تغيير باشد، منظور آن است كه تغييرات در جهت بهترشدن 
به دست آيد. پس تمام اعمال سياسى توسط دو مفهوم بهتر و بدتر هدايت 

مى شوند». 
روحانى رئيس جمهور دوازدهم شد، ملت ايران به صحنه آمدند و كار را 
يكسره كردند و نشان دادند آنقدر هوش سياسى دارند كه با تمايل به حفظ 
وضع موجود، از تغيير در جهت بدتر شدن جلوگيرى مى كنند و اجازه دادند 
روند بهبودى اوضاع كشور كه در دولت يازدهم آغاز شد -بعد از نابسامانى 

هايى كه دولت نهم و دهم به وجود آورد- ادامه يابد.
حسن روحانى كه در سال 92 با بيش از 18 ميليون راى توانسته بود 
براى نخستين بار رئيس جمهور شود، در دور دوم و با اتكا به عملكرد 
4 سال گذشته اش توانست با بيش از 22 ميليون راى ، رقباى خود را 
پشت سر گذارد. مردم ايران چه آگاهانه به صحنه آمدند و نشان دادند 
تخريب، وعده و وعيد، تهمت، هجمه، وارونه نمايى، خللى در عزم و 
اراده شان ايجاد نمى كند، آن ها نشان دادند كسانى كه با شعار «پول 
پاشى» و وعده و وعيد افزايش يارانه نقدى مردم و با هدف جلب 
آراى اقشار پايين درآمدى به صحنه آمده بودند، مورد اقبالشان قرار 
نمى گيرند. حال مردمى كه 29 ارديبهشت ماه 96 حماسه آفريدند، 
امروز بى هيچ تعارفى مطالبه گر مى شوند، روحانى گفت «راه ما راه 
آزادى است» و ملت براى آزادى اينچنين به صحنه آمدند و شد 
آنچه كه بايد مى شد و روحانى يادش باشد براى رسيدن به آزادى 
بايد حصرهاى داخلى و خارجى شكسته شود و مردم چه مسئوليت 
سنگينى بر عهده اش گذاشته اند و بقول مجتبى كاشانى ،زندگى بار 

گرانى است كه بر پشت پيشانى توست...
راى به روحانى، راى به گفتمان اصالحات، راى به اخالق و اميد، 
راى به برجام، راى به سياست خارجى و دورى ايران از انزواى سياسى 
جهان، راى به امنيتى زدايى از ايران، راى به توسعه آزادى هاى مدنى، 
راى به طرح تحول سالمت و... است، راى به روحانى، راى به آرامش 
و آسايش ملت است، ملت با راى به روحانى به خود راى دادند. تازه راه 
آغاز شده و روحانى در عرصه سياسى تولدى دوباره يافته است، خشنوديم 
كه ايران در اين پيچ مهم و تاريخى بر مسير عقالنيت، اقتدار و صحت 
و سالمت گام برداشت و هيچ چيز نتوانست اين رشد را متوقف و اين 
حركت رو به جلو را مخدوش كند، مبارك باد تبلور اين شعور سياسى 

ملت،تا باد چنين بادا.
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خوزستان
بـات نتخا ا خبـر
 قدردانى رييس ستاد انتخابات خوزستان از مردم استان

 رئيس ستاد انتخابات خوزستان با تقدير و تشكر از مردم استان گفت: مردم 
خوزستان بار ديگر با حضور پرشور، حماسه ديگرى را در ايران رقم زدند.

 دكتر على حسين حسين زاده اظهار كرد: ابتدا الزم است از همه دست اندركاران 
انتخابات در خوزستان تقدير و تشكر كنم.

 وى افزود: از همه مردم واليتمدار و شريف خوزستان عذرخواهى مى كنم؛ از 
همه كسانى كه تا پايان وقت انتخابات در برخى شعب حضور داشتند ولى به 

دليل رعايت قانون، امكان رأى گيرى از آن ها وجود نداشت.
با  ديگر  بار  خوزستان  مردم  كرد:  تصريح  خوزستان  انتخابات  ستاد  رئيس 
حضور پرشور، حماسه ديگرى را در ايران رقم زدند. بر اساس آخرين آمار از 
سه هزار و 720 شعبه اخذ رأى، تعداد سه هزار و 625 شعبه، معادل دو ميليون 

و 75 هزار و 77 رأى شمارش شده است.

اسامى اعضاى شوراى شهر خرمشهر مشخص شد
 اسامى اعضاى منتخب اصلى و على البدل شوراى شهر خرمشهر در پنجمين 

دوره انتخابات شوراهاى شهر و روستا اعالم شد.
 محمدجواد بچارى با 4 هزار و 686 راى، امير ثامرى با 4 هزار و541 راى، 
موسى مطورى جزيره با 3 هزار و 924 راى، على بندرى با 3 هزار و 847 
راى، ميالد پورحمزاوى با 3 هزار و 829 راى، حاتم بندرى با 3 هزار و 808 
راى و فاخر ربيعى با 3 هزار و 717 راى به عنوان اعضاى اصلى انتخاب شدند.
همچنين سيدمنصور فاخرى با 3 هزار و 476 راى،  احمدرضا يونس زاده 
شيرازى با 3هزار و 468 راى، احمد بوعذار با 3 هزار و 302 راى، مجيد 
حيدرى با 3 هزار و 301 راى و عادل چلداوى با 3 هزار و 175 راى به عنوان 
اعضاى على البدل پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر خرمشهر انتخاب شدند.

مشاركت 65 درصدى مردم خوزستان در انتخابات
دبير ستاد انتخابات خوزستان از مشاركت 65 درصدى مردم خوزستان در 
انتخابات خبرداد. به نقل از ستاد انتخابات خوزستان، فضل اهللا پور اظهار كرد: از 
مجموع 3 هزار و 720 شعبه اخذ راى در استان، تاكنون آرا 3 هزار و 625 شعبه 
شمارش شده است. مجموع آرا مردم خوزستان در دوازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهورى و پنجمين دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا، دو 
ميليون و 75 هزار و 77 بوده كه اين آمار نشان دهنده مشاركت 65 درصدى 

مردم خوزستان در انتخابات است.
 

منتخبان پنجمين دوره شوراى شهر اميديه مشخص شدند
فرماندار اميديه اسامى اعضاى منتخب اصلى و على البدل شوراى شهرستان 
اميديه در پنجمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا را اعالم كرد

 سيد مهران رفيعى شنبه گفت: بر اساس شمارش آراى پنجمين دوره انتخابات 
شهر و روستا شهرستان اميديه مهران افضلى باپنج هزار714 ،بهنام منجى با پنج 
چهارهزار  با  آغاجارى  رضا  هزار677،محمد  چهار  با  رفيعى  هزار537،حميد 
562،ايمان شريفات با چهار هزار474 ،عباس قديرى نژاد چهار هزار 394وخسرو 
ناصريان با چهار هزار381 راى به عنوان هفت عضو منتخب پنجمين دوره شوراى 
شهر اميديه معرفى شدند.  همچنين بر اساس آمار شمارش شده آقاى على توتك 
با چهار هزار 256،اميد على شنبدى با چهارهزار 233، نجف قلى لركى با چهار 
هزار 33 ،منصور خاورى مهر با سه هزار948 و غالمرضا يار با سه هزار 933 راى 
به عنوان اعضاى على البدل معرفى شدند.  پنجمين دوره انتخابات شوراى اسالمى 
شهر و روستا همزمان با دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ديروز جمعه 

29 ارديبهشت برگزار شد.

نتايج انتخابات شوراى شهر مالثانى اعالم شد
فرماندار شهرستان باوى، اعضاى منتخب پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر 
مالثانى را اعالم كرد.  حيدر كاظمى ، اظهار كرد: در حوزه انتخابيه شهر 
مالثانى، احمد حميدى با دو هزار و 244 رأى، على رضا عامرى (سرحان) با 
يك هزار و 884 رأى، ناجى غافلى با يك هزار و 855 رأى، خليل مرداسى 
با يك هزار و 853 رأى و كاظم نيك نام با يك هزار و 711 رأى به ترتيب با 
كسب حداكثر آرا به عنوان اعضاى اصلى شوراى شهر مالثانى انتخاب شدند.
وى افزود: همچنين قادر وثوقى فر با يك هزار و 689 رأى، على منصورى با 
يك هزار و 641 رأى و اسماعيل بچاكيان جليعه با يك هزار و 626 رأى، به 

عنوان اعضاى على البدل شوراى اسالمى شهر مالثانى معرفى شدند.
فرماندار باوى ميزان مشاركت مردم اين شهرستان را در انتخابات رياست 

جمهورى و شوراى اسالمى شهر و روستا بيش از60 درصد اعالم كرد.

اسامى اعضاى شوراى شهر حميديه مشخص شد
فرماندارى حميديه اسامى اعضاى اصلى و على البدل شوراى شهر حميديه 
را اعالم كرد.   عاشور سوارى پور فرماندار شهرستان حميديه اسامى نهايى 
اعضاى اصلى و على البدل پنجمين دوره شوراى شهر حميديه را اعالم كرد.

 بر اساس اعالم فرماندارى، احمد آلبوعبيد با 3 هزار و 115 راى، عدنان 
سياحى با 2 هزار و 386 راى، عبدالكريم سيالوى مقدم با 2 هزار و 354 راى، 
عبداهللا عبياوى با 2 هزار و 301 راى و نصره سوارى با 2 هزار و 29 راى به 

عنوان اعضاى اصلى شوراى اسالمى شهر آغاجارى انتخاب شدند. 
 همچنين راهى منابى با كسب يك هزار و 972راى، سيد فرج موسوى با يك 
هزار و 950 راى، سيدرمضان موسوى معين با يك هزار و 720 راى نيز به 

عنوان اعضاى على البدل شوراى شهر حميديه معرفى شدند.

معرفى اعضاى شوراى شهر گتوند،
 تركالكى، سماله و صالح شهر

فرماندار گتوند از اعالم اسامى اعضاى منتخب شوراى شهر گتوند در پنجمين 
دوره انتخابات شوراهاى شهر خبر داد. على خدرى غريبوند  اظهار كرد: مريم 
فتاحى با 3 هزار و 323 رأى، محراب مرادى سلطانى با 3 هزار و 61 رأى، 
حميد سردارى با 2 هزار و 990 رأى، جبار سالمى با 2 هزار و 558 رأى و 
صادق عليدادى با 2 هزار و 537 رأى به عنوان اعضاى شوراى شهر گتوند 

انتخاب شدند.
وى با اشاره به نتايج آراى شهرهاى تابعه گتوند، ادامه داد: در شهر تركالكى، 
امير حسنى با يك هزار و 508 رأى، حسين رحمانى با يك هزار و 408 رأى، 
كريم قربانى با يك هزار و 319 رأى، امير بليوند با يك هزار و 153 رأى و رضا 

حسين زاده با يك هزار و 97 رأى، حائز بيشترين آرا شدند.
فرماندار گتوند افزود:  در حوزه انتخابيه سماله، عبدالرضا كايدونى با 522 رأى، 
مرتضى نظرزاده با 519 رأى، على عليزاده با 509 رأى، غالمحسين وردى پور 
با 496 رأى و محمد محمدزاده با 481 رأى به عنوان اعضاى شوراى اين شهر 
برگزيده شدند. وى بيان كرد: در حوزه انتخابيه جنت مكان، عليرضا رسول زاده 
با يك هزار و 285 رأى، مصطفى مقامى با يك هزار و 269 رأى، محمد 
طاهرى زاده با يك هزار و 146 رأى، رضا جلكانى با يك هزار و 87 رأى 
و پروانه موسى زاده با يك هزار و 9 رأى، به عنوان اعضاى شوراى اسالمى 
اين شهر انتخاب شدند. خدرى غريبوند گفت: در حوزه انتخابى صالح شهر، 
اميرحسين زمانى نژاد با يك هزار و 701 رأى، اسحاق غالمى نژاد با يك هزار 
و 498 رأى، رضا بختيارى ارشد با يك هزار و 477 رأى، امين دادور با يك 
هزار و 284 رأى و زهرا پارسى زاده با يك هزار و 262 رأى، اعضاى منتخب 

شوراى اسالمى اين شهر را تشكيل خواهند داد.

چهارم خردادماه، ورود پيكرهاى مطهر 
130 شهيد دفاع مقدس به كشور

پيكر شهداى تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس، 
چهارم خردادماه سال جارى از آبراه اروند وارد خاك 

وطن مى شوند.
فرمانده قرارگاه كميته جست و جوى مفقودان ستاد 
كل نيروهاى مسلح چهارشنبه در خصوص اين خبر 
گفت:18 نفر از اين شهدا از شهداى غواص عمليات 
كربالى 4 هستند كه در جزيره ام الرصاص با دست 
هاى بسته تفحص شده اند. سرهنگ حسين عشقى 
اضافه كرد:پيكرهاى پاك شهداى تازه تفحص شده 
در مناطق عملياتى استان هاى بصره، االماره و شهر 
كوت عراق طى يك ماه گذشته توسط جستوگران 
اين كميته تفحص شده اند. وى ادامه داد:پيكر پاك 
اين شهدا، از آبراه اروندرود وارد كشور مى شود و در 
شهر اروندرود از توابع شهرستان آبادان مورد استقبال 

مردم قدر شناس ايران اسالمى قرار مى گيرند.

كشف محموله 4 ميلياردى
 كاالى قاچاق در انديمشك

 فرمانده انتظامى استان با اعالم توقيف دو دستگاه 
كاميون كانتينر دار از كشف محموله اى به ارزش 

چهار ميليارد ريال در شهرستان انديمشك خبر داد.
 سردار محمد رضا اسحاقى در بيان جزئيات اين 
خبر گفت: در ادامه روند مبارزه جدى وبى امان با 
قاچاق كاال و سوداگران اقتصادى، مأموران ايستگاه 
بازرسى پل زال ، حين كنترل خودروهاى عبورى در 
محور «انديمشك- خرم آباد» به  دو دستگاه كاميون 
كانتينردار مشكوك و به رانندگان آن ها دستور ايست 
دادند.  اين مقام انتظامى افزود: پس از كنترل و بازرسى 
از بار اين كاميون ها تعداد 110 كارتن انواع چوب 
تخت خواب و صندلى چوبى بصورت مونتاژ نشده 
، تعدادى تسمه  نقاله و يك دستگاه برش تسمه فاقد 
مجوز حمل، كشف گرديد. سردار اسحاقى در ادامه 
تصريح كرد: كارشناسان ارزش مالى اين محموله 
قاچاق راچهار  ميليارد ريال برآورد كرده اند و در اين 
راستا 2 قاچاقچى دستگير كه پس از تشكيل پرونده 
راهى مراجع قضائى شدند. . فرمانده انتظامى استان 
خوزستان در پايان با بيان اينكه عملكرد قاچاقچيان 
مغاير با اقتصاد مقاومتى بوده و سالمت جامعه و 
اقتصاد داخلي را مورد هدف قرار مي دهد، خاطرنشان 
ساخت: تالش فرماندهى انتظامى استان جهت مبارزه 

با اخاللگران اقتصادي كماكان ادامه دارد.

تقدير روستاييان انديكا
 از شركت  آبفاروستايى

به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب 
شوراى  اعضاى  اهالى،  خوزستان  استان  روستايى 
از  وند  حاجى  شوكل  روستاى  دهيار  و  اسالمى 

آبفاروستايى شهرستان اللى تقدير بعمل آوردند.
اهالى و مسوولين روستاى شوكل حاجى وند طى 
اقدامى و در راستاى تامين آب شرب شبانه روزى اين 
روستا از محسن طهماسبى مدير امور آبفاروستايى 
شرستان اللى تقدير بعمل آوردند. با نصب و راه 
اندازى ايستگاه پمپاژ آب شرب آبژدان و تامين آب 
شرب اهالى روستاى شوكل حاجى وند از هفتگى به 
شبانه روزى مشكل اين روستا حل شد.  با اقدامات 
انجام شده مشكل آب شرب شهرك طالقانى حل شد 
و آب بصورت شبانه روزى ميان مردم شريف اين 
روستا توزيع مى شود. گفتنى است روستاى شوكل 
حاجى وند 134 خانوار با جمعيتى بالغ بر 786 نفر و 
شهرك طالقانى 40 خانوار با جمعيتى بالغ بر 217 نفر 

را تحت پوشش دارند.

راه اندازي تورهاي ترويجي براي 
تعاونگران خوزستاني 

تور ترويجي بازديد تعاونگران خوزستاني از تعاوني 
هاي نمونه آبادان و خرمشهر برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي استان، تعاونگران خوزستاني در اين تور يك 
روزه- كه به همت معاونت تعاون اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي استان برگزار شد- از تعاوني هاي 
الكل سازي خرمشهر، آموزش نگين اروندان آبادان و 
لنجداران وحيد خرمشهر  بازديد شد.  مدير تعاون 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان درباره 
تعاوني هاي مورد بازديد  گفت:  شركت تعاوني الكل 
سازي خرمشهر از جمله جديدترين و مدرن ترين 
ترين كارخانه هاي الكل سازي دنيا بوده كه توليدات 
آن منطبق با استاندارهاي روز اروپا است. اين تعاوني 
كه از سال 1372 تشكيل شده است و به رغم مشكل 
هاي ناشي از ركود اقتصادي و تحريم ها به فعاليت 
خود ادامه مي دهد، نماد اقتصاد مقاومتي در استان 
است. وي در ادامه گفت: تعاوني لنجداران وحيد 
جشنواره  تنديس  دريافت  به  موفق  پيش  سال  در 
تعالي مديريت كشور شد. همچنين لنجداران وحيد 
زده  جنگ  لنجداران  تشويق  و  ترغيب  طريق  از 
خرمشهري در ساير بنادر كشور به امر بازگشت و 
بازسازي خرمشهر  كمك كرده است. اين تعاوني 
همچنين در امر تامين كاالهاي ملواني براي صنف 
كاالي ملواني بازار خرمشهر و اعطاي تسهيالت به 

لنجداران عضو كمك هاي شاياني داشته است. 
اروندان  نگين  آموزشي  تعاوني  گفت:  حميد 
نخستين تعاوني هنرستان دريايي در منطقه بوده كه 
فضاي مناسبي براي آموزش و نيز زمينه خوبي براي 
اشتغالزايي و رفع مشكل بيكاري جوانان استان فراهم 
از  هدف  تعاون  مديريت  سرپرست  است.   آورده 
برگزاري تورهاي ترويجي تعاون را ترويج فرهنگ 
تعاون و شناساندن قابليت هاي اين بخش عنوان كرد .

درخصوص  اهواز  شهرستان  فرماندارى  سرپرست 
شمارش آراء شوراى شهر توضيحاتى ارائه كرد.

اين  فرماندارى  سرپرست  ميرزائى  خون  اله  نبى  دكتر 
گفت:  انتخابات  آراء  شمارش  درخصوص  شهرستان 
شمارش آراى رياست جمهورى در شهرستان اهواز به 
اتمام رسيده و ما در حال مغايرت گيرى آمار بين ستاد 
انتخابات در فرماندارى و گزارش آنها با هيات نظارت 

شوراى نگهبان هستيم.
 وى اضافه كرد:بعد از مغايرت گيرى ها و اعالم نهايى 
انتخابات  تجميع  به  جمهورى،  رياست  انتخابات  آراء 

شوراها مى پردازيم.
آراء  گفت:آمار  اهواز  شهرستان  فرماندارى  سرپرست 
داوطلبين شوراى شهردر سامانه درحال ثبت شدن است 
و از طرفى ديگر، هيات نظارت بر انتخابات شوراى شهر 

در حال ثبت اطالعات است.
دكتر خون ميرزائى افزود:اين اطالعات را هيات نظارت 
بر انتخابات شوراها بعد از ثبت، با دقت بسيار باال بررسى 
مى كند و بعد ازآن با اعداد و ارقام آرا داوطلبين را در 
مغايرت  به  آنجا  از  و  دهند  مى  مطابقت  جامع   سامانه 

گيرى ها مى رسيم.
هيات  جانب  از  آراء  ثبت  منتظر  بنابراين  داد:  ادامه  وى 
نظارت هستيم و از طرفى در حال مغايرت گيرى رياست 

رياست  انتخابات  اينكه  محض  به  و  هستيم  جمهورى 
جمهورى به اتمام برسد و به تاييد هيات نظارت برسد، 

وارد فرآيند تجميع انتخابات شوراها مى شويم .
خون ميرزائى به اتمام زمان شمارش اعالم كرد و افزود: 
پيش بينى ما اين است، حداقل تا شامگاه يكشنبه مشغول 

اين كار باشيم.
به  توجه  گفت:با  اهواز  شهرستان  فرماندارى  سرپرست 
كه  نيست  هم  انتظار  از  دور  شوراها،  نامزدهاى  كثرت 
دوشنبه طول  تجميع نهايى و مغايرت گيرى ها تا روز 

بكشد، و ممكن باشد به زمان بيشترى نياز داشته باشيم.

انتخابات  ستاد  افزود:سياست  ميرزائى  خون  دكتر 
فرماندارى اين است كه ما دقت را فداى سرعت نكنيم و 

ما ميخواهيم آرا با دقت باال اعالم شود.
سرپرست فرماندارى شهرستان اهواز گفت: كل اطالعاتى 
هم كه پيش از اينكه آراء ثبت نهايى و قطعى شوند و آراء 

همه ى شعب ثبت شود، اعالم نخواهيم كرد.
دكتر خون ميرزائى اضافه كرد: به خاطر اينكه معموال در 
نتيجه  بسا  چه  و  است  رقابت،نزديك  شوراها  انتخابات 
عضو  با  را  البدل  على  يك  جاى  بتواند  شعبه  يك  آراء 

اصلى عوض كند.
وى تصريح كرد: با توجه به رقابت نزديك و آراء باال در 
هر شعبه ممكن است حتى 4 يا 5 شعبه پرتراكم راى، در 
نهايت جاى بعضى از افراد در ليست اصلى را جابجا كند 
وبنابر اين ،سامانه پيش از ثبت نهايى تمام آمار صندوق 
ها امكان جمع بندى ندارد و ما اين كار را نخواهيم كرد.
فضاى  در  كه  آمارهايى  داد:ساير  ادامه  ميرزائى  خون 
مجازى تاكنون منتشرشده و اعالم مى شود و يا افرادى 
آن را ادعا مى كنند، مطلقا از ستاد انتخابات فرماندارى 
نيست ، چون ما وارد اين كار نشده ايم و امكان تجميع 
را پيش از اينكه راى آخرين صندوق درج شود، نداريم.

وى در پايان گفت: ما زمانى نتايج آرا را اعالم مى كنيم 
كه تمام آن در سامانه ثبت شده باشد. 

 آخرين خبرها از نتايج انتخابات شوراى اهواز
ــيم. ــغول اين كار باش ــنبه مش ــامگاه يكش ــت، حداقل تا ش ــمارش اعالم كرد و افزود: پيش بينى ما اين اس خون ميرزائى به اتمام زمان ش

حبيب اهللا مهرآيى در آئينى به عنوان مديركل 
جديد  شركت هواپيمايى جمهورى اسالمى 

ايران در خوزستان معرفى شد

جديد  معارفه مديركل   در آئين توديع و 
شركت هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران 
استان خوزستان كه آيت اهللا سيدعلى شفيعى 
مجلس  در  خوزستان  مردم  نمايندگان  از 
خبرگان رهبرى و جمعى از مديران اجرايى 
و ادارى استان حضور داشتند از خدمات 
سه ساله غالمعباس رئيسى مديركل پيشين 
شركت هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران 
(ايران اير) در استان خوزستان كه به افتخار 

بازنشستگى نائل آمده تجليل به عمل آمد.
محمد رضايى مديركل فرودگاههاى استان 
خوزستان در اين آئين با بيان اينكه با وجود 
هوانوردى  صنعت   ، ظالمانه  هاى  تحريم 
كشور سرپا نگه داشته شد افزود: با ورود 
حاصل  كه  كشور  به  جديد  هواپيماهاى 

صنعت  بود  اميد  و  تدبير  دولت  و  برجام 
و  توسعه  سمت  به  كشور  هوانوردى 

پيشرفت حركت خواهد كرد.
غيرنظامى  هوانوردى  صنعت  گفت:  وى 
كشور به خصوص شركت هواپيمايى ايران 
اير ، سالها با كمبودها و نارسايى ها دست و 
پنجه نرم كرده بود ولى هم اكنون خرسنديم 
كه گره هاى اين صنعت با ورود هواپيماهاى 
نو و پهن پيكربه تدريج در حال باز شدن 
است. رحيم جاللى رئيس انجمن صنفى 
مسافرتى  دفاتر  و  هواپيمايى  هاى  آژانس 
خوزستان در اين آئين با بيان شاهد تحول 
در صنعت هوانوردى در كشور به خصوص 
خوزستان هستيم افزود: در استان خوزستان 
150دفتر خدمات مسافرتى با اشتغال زايى 
600نفر وجود دارد كه با افزايش پروازهاى 
جديد و ورود هواپيماى نو به ناوگان هوايى 
كشور ، امكان توسعه اين دفاتر و اشتغال 
بيشتر وجود دارد. آيت اهللا شفيعى نيز از 

خدمات سه ساله غالمعباس رئيسى مديركل 
پيشين ايران اير در خوزستان تقدير و ابراز 
اميدوارى با افزايش پروازهاى مسافرى در 
فرودگاههاى خوزستان به خصوص اهواز 
سطح خدمات رسانى به مردم افزايش يابد.

در اين آئين اعالم شد هم اكنون شركت 
هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران در استان 

خوزستان ، هفته اى 24پرواز داخلى و يك 
پرواز خارجى به مقصد كويت دارد ضمن 
آنكه هندلينگ همه پروازهاى شركت هاى 
داخلى و خارجى را كه در فرودگاه اهواز 

فعال هستند برعهده دارد.
شركت ايران اير در خوزستان 2 اداره كل در 

اهواز و آبادان دارد.

ــت:  در اين بيانيه آمده اس

ــدا ــام خ بن
ــتان ــريف خوزس مردم فهيم و ش

انتخابات تمام شد ، اما تالش و همگرايي مردم ، براي 
ــتان ادامه دارد. ــور و خوزس ــعه كش سازندگي و توس

انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي شهر 
ــت خويش  ــتا ، مظهر حاكميت مردم بر سرنوش و روس

ــت .  ــور اس و كش
ــان دادند كه در پاسداري  ــتان نش مردم ايران و خوزس
ــام جمهوري  ــش و تقويت نظ ــق حاكميت خوي از ح

ــتند. ــتوار هس ــالمي همچنان مصمم و اس اس
ــن روحاني را به ملت ايران و  پيروزي قاطع دكتر حس

ــتان تبريك عرض مي كنيم. مردم خوزس
ــي خواهيم بود كه  ــات برحق مردم ــي گير مطالب  ما پ
ــتان به روحاني راي  ــكالت عديده در خوزس برغم مش

ــكالت  دادند و اكنون در انتظار توجه دولت به رفع مش
ــل كامل معضالت  ــده ي اجرايي - مديريتي و ح عدي
ــتاني  ــتغال جوانان عزيز خوزس ــت محيطي و اش زيس

ــتيم. هس

ــهروندان اهوازي كه در انتخابات  همچنين به تمام ش
ــد مبارزه با  ــتاقانه و به امي ــهر اهواز مش ــوراي ش ش
ــالح در روند امور  ــاد ، و اص ــت خواري و فس ران
ــهرداي به پاي صندوق هاي راي رفتند  ــهر و ش ش
ــي كنيم.  ــك عرض م ــه آن - تبري ــارغ از نتيج - ف
ــهري  ــتمر مردم بر امور ش اميدواريم با نظارت مس
ــازي  ــاهد بهبود و بهس ــهرداري ، ش ــورا و ش و ش

ــيم ــهري باش امور ش

ــتان ــعبه خوزس ــالمي ش  حزب اتحاد ملت ايران اس
ــتان ــعبه خوزس  حزب اعتماد ملي ش

ــتان ــعبه خوزس  مجمع ايثارگران اصالح طلب ش
ــرب ــان ع ــالح طلب ــع اص  مجم

ــتان ــعبه خوزس  حزب مردم ساالري ايران اسالمي ش
ــتان ــعبه خوزس  حزب نداي ايرانيان ش

 سازمان عدالت و آزادي ايران اسالمي شعبه خوزستان
ــتان ــعبه خوزس ــلمان نوانديش ش  جمعيت زنان مس
ــتان ــعبه خوزس  مجمع نيروهاي خط امام (ره) ش
ــتان ــعبه خوزس ــالمي ش  حزب اراده ملت ايران اس

بيانيه احزاب و تشكل هاى اصالح طلب خوزستان
تالش و همگرايي براي سازندگى و توسعه كشور و خوزستان

برخى از احزاب و تشكل هاى اصالح طلب خوزستان در بيانيه اى ضمن تشكر از حضور پرشور مردم در انتخابات رياست جمهورى
 و شوراهاى شهر ، بر تالش و همگرايي مردم ، براي سازندگي و توسعه كشور و خوزستان تاكيد كردند.

مديركل شركت هواپيمايى ايران اير
 در خوزستان معرفى شد



نامه شريعتمدارى به روساى ستاد روحانى
محمد شريعتمدارى رئيس ستاد انتخاباتى حسن روحانى در نامه به روساى ستاد سراسر كشور 
اين نامزد رياست جمهورى نوشت: معاونين محترم، روساى محترم ستادهاى اقشارى و روساى 
محترم ستادهاى استانيحسب اعالم وزارت كشور، اعالم زود هنگام نتايج انتخابات و برگزارى 
مراسم جشن پيروزى قبل از اعالم رسمى بر خالف قانون است. همچنين برگزارى جنش 
پيروزى از سوى ستادها در مكانهاى محصور و اخذ مجوز امكانپذير ميباشد. ان شاءاهللا همه 
عزيزان و ستادهاى كانديداى ما همانطور كه تا كنون نمونه قانونمدارى و رعايت موازين 

اخالقى بوده اند در اين خصوص هم توجه الزم مبذول دارند.

پيغام نماينده اروپايى ها به روحانى
اين پيام در واكنش به اعالم پيروزى آقاى روحانى در انتخابات رياست جمهورى كشورمان 
صادر شد.خانم "فدريكا موگرينى" هماهنگ كننده سياست خارجى اتحاديه اروپا، در واكنش به 
اعالم پيروزى آقاى روحانى در انتخابات رياست جمهورى كشورمان در توئيتر نوشت: ايرانيان 
مشتاقانه در حيات سياسى كشورشان مشاركت كردند. من به رئيس جمهور روحانى بابت اين 

انتخاب تبريك مى گويم. اتحاديه اروپا آماده ادامه همكارى براى اجراى كامل برجام است.

اول هفته روحانى نرفته!
آخِر هفته شد و روحانى نه تنها نرفت، بلكه زير پايش به پشتوانه آراى بيشتر مردمى سفت تر 
شد و اين است قدرت رأى مردم و نتيجه حضور حداكثرى آنها در عرصه تعيين سرنوشتشان. 
«عصر ايران» مى نويسد: يكى از شعارهاى انتخاباتى حاميان ابراهيم رئيسى در واپسين 
روزهاى تبليغات دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى اين بود: «آخر هفته روحانى 
رفته». اين شعار انتخاباتى كه «الحق واالنصاف» قافيه بندى و «ضرب» خوبى دارد، در اجتماع 
هزاران نفرى حاميان رئيسى در مصالى تهران سر داده شد و سپس در دو سه روز مانده به 
روز انتخابات در محافل و اجتماعات اصولگرايان حامى رئيسى به طور مداوم و با شور و شعف 
خاصى تكرار مى شد. اين شعار انتخاباتى تا حدى حاميان رئيسى و محافل اصولگراى مخالف 
دولت حسن روحانى را به وجد آورده بود كه حتى يك روزنامه مخالف دولت، اين شعار را به 
عنوان تيتر يك با حروف درشت در صفحه نخست خود كار كرد. همچنين هزاران نفر از 
حاميان رئيسى در فضاى مجازى با الهام از اين شعار انتخاباتى «هشتگى» تحت عنوان «# 
روحانى برو» درست كرده بودند و مطالب خود عليه رئيس جمهور يازدهم را به اين هشتگ 
انتخاباتى الصاق مى كردند. انتخابات تمام شد و اين شعار تنها يك آرزوى دست نيافتنى براى 
اصولگرايان مخالف دولت روحانى شد. نتايج اوليه از شمارش آراى انتخابات 29 ارديبهشت 
نشان دهنده پيروزى تقريباً قطعى روحانى با فاصله اى معنادار با رقيب اصولگرايش است. حاال 
چه كسى مانده و چه كسى رفته را نتايج انتخابات مشخص كرده است؛ روحانى چهار سال 
ديگر در انتهاى خيابان پاستور در جايگاه عالى ترين مقام اجرايى كشور خواهد بود و رقيب 
اصولگرايش با آرزوى دست يافتن به جايگاه روحانى وداع خواهد كرد. آخر هفته شد و روحانى، 
نه تنها نرفت بلكه زير پايش به پشتوانه آراى بيشتر مردمى سفت تر شد و اين است قدرت رأى 

مردم و نتيجه حضور حداكثرى آنها در عرصه تعيين سرنوشتشان.

انتقال 27 زندانى ايرانى از تركمنستان به ايران
معاون وزير امور خارجه كشورمان گفت: اولين گروه از زندانيان ايرانى در تركمنستان، شامل 
27 نفر از محكومان، امروز تحويل مقامات قضائى كشورمان شدند.حسن قشقاوى معاون وزير 
امور خارجه در امور كنسولى، مجلس و ايرانيان اظهار داشت: پيرو مالقات وزير امور خارجه 
كشورمان با مقامات عالى كشور تركمنستان و همچنين رايزنى فشرده هيأت اعزامى از وزارت 
امور خارجه با مقامات كشور مذكور،  در راستاى اجراى پروتكل انتقال محكومان بين دو كشور، 
امروز شنبه مورخ 30 ارديبهشت اولين گروه از زندانيان ايرانى شامل 27 نفر از محكومان، از 

طريق مرز باجگيران تحويل مقامات قضائى كشورمان شدند.

برنده انتخابات آيت اهللا هاشمى است
نائب رييس مجلس شوراى اسالمى در حساب توئيترى خود به نتيجه انتخابات رياست 
جمهورى دوازدهم واكنش نشان داد. على مطهرى در توئيتر خود نوشت: برنده انتخابات آيت 
اهللا هاشمى رفسنجانى است كه گفت من ديگر به خاطر آگاهى مردم، براى آينده انقالب 

اسالمى نگرانى ندارم.
مهلت 30 روزه فيفا به استقالل 

فيفا 30 روز به باشگاه استقالل مهلت داده تا پول پروپيچ را پرداخت كند. با اعالم فيفا، باشگاه 
استقالل 30 روز مهلت دارد تا 370 هزار دالر به پروپيچ پرداخت كند و در صورت عدم 
پرداخت، دچار محروميت مي شود! باشگاه هاى ايرانى اخيرا با حكم هايى از جانب فيفا مواجه 
شده اند كه همين احكام باعث ترس هواداران شده و شايد همين موضوع باعث شود پروپيچ 

راحت تر از ساير طلبكاران خارجى استقالل بتواند پول خود را بگيرد.

توئيت جالب نخست وزير سابق سوئد 
نخست وزير سابق سوئد با انتشار پيام و تصويرى در توئيتر به انتخابات رياست جمهورى ايران 
واكنش نشان داد.«كارل بيلت» در توئيت خود مى نويسد: ايرانى ها جمعه در سراسر جهان 
در حوزه هاى راى گيرى حضور يافتند. اينجا پاريس صف هاى طوالنى تشكيل شده است. 
حوزه هاى راى گيرى زيادى نيز در آمريكا فعاليت دارند.بيلت نخست وزير و وزير خارجه 

پيشين سوئد است.

كشته  وزخمى شدن5كولبردرسكوت خبرى!
روز يكشنبه هفته جارى 2 كولبر مريوانى بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند و 3 
نفر ديگر به شدت مصدوم شدند و اين در حالى است كه اين حادثه كمترين بازتاب را در 
رسانه هاى استان كردستان داشت!خبرگزارى ايلنا در حالى خبرى درباره واژگونى خودرو 
حامل كولبران در كردستان منتشر كرده كه اين حادثه روز يكشنبه 24 ارديبهشت اتفاق 
افتاده و طبق خبر منتشره، به دليل واژگونى يك دستگاه پيكان در نزديكى روستاى 
«دزلى» از توابع شهرستان مريوان، 2 كولبر كشته و سه نفر ديگر به شدت مصدوم 
كه  برمى گشتند  كوهستان «ته ته»  از  كولبران  اين  مى گويند  ايلنا  خبرى  شده اند.منابع 
خودروى حامل آنها واژگون مى شود و 2 كولبر جوان كه اهل مريوان بودند، جان خود 
را از دست مى دهند.كوهستان ته ته از توابع مريوان يكى از مرزهاى كوهستانى كولبرى 
در مريوان است كه هر روز تعداد زيادى از كولبران از طريق آن به حمل و نقل كاال 
مى پردازند.اكثر اين كولبران نيز كارگران ساختمانى ماهر و نيمه ماهر هستند كه به علت 
ركود و بيكارى، به كولبرى روى مى آورند. بجز يكى از رسانه هاى محلى مريوان ساير 

رسانه هاى استان درباره اين حادثه خبرى منتشر نكرده اند.
گرانى گوشت در آستانه ماه رمضان

مدت هاست قيمت گوشت قرمز به طور چشمگيرى در بازار افزايش يافته به طوريكه نسبت 
به روزهاى گذشته تفاوت قيمت بيش از 5 هزارتومان گريبانگير مصرف كنندگان شده است. 
براساس آخرين گزارشات ميدانى بازار پر نوسان اين محصول فراتر از سطح انتظار قرار دارد كه 
با توجه به قرار گرفتن در آستانه ماه رمضان و افزايش تقاضا انتظار مى رود كه پايان سكوت 
سازمان حمايت به سرآيد تا در اين ايام  به دنبال سودجويى دالالن فشار مضاعفى بر خانوار ها 
وارد نشود. على اصغر ملكى رئيس اتحاديه گوشت گوسفندى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به آخرين روند قيمت در بازار اظهار داشت: در حال حاضرهر كيلو شقه گوسفندى 
بدون دنبه با نرخ 36 تا 37 هزار تومان به مغازه دار و 40 تا 41 هزار تومان به مشترى عرضه 
مى شود. ملكى در خصوص وضعيت قيمت گوشت طى روزهاى اتى در بازار تصريح كرد: با 
توجه به افزايش تقاضا در آستانه ماه رمضان و كمبود دام در ميادين مى توان گفت كه نرخ 

گوشت به طور هنگفتى افزايش خواهد يافت.

توصيه آيت اهللا جنتى به پيروز انتخابات
آيت اهللا احمدى جنتى دبير شوراى نگهبان پيش از ظهر امروز پس از شركت در انتخابات 
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و پنجمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا در محل شوراى نگهبان، در جمع خبرنگاران با بيان اينكه هميشه مردم دعوت مقام 
معظم رهبرى را براى مشاركت گسترده در انتخابات اجابت كرده اند، اظهار داشت: مردم 
هميشه با عقيده و ايمان سر صندوق هاى رأى حضور يافتند و مى دانند كه اين يك وظيفه 
شرعى و ملى است. دبير شوراى نگهبان پس از شركت در انتخابات با ابراز اميدوارى براى 
اينكه كارها در درست افراد انقالبى باشد تأكيد كرد: هر كس رئيس جمهور شد، افراد انقالبى 

را براى همكارى برگزيند.

بازار جهانى نفت در انتظار نفت 60 دالرى
مهدى عسلى، عضو هيأت علمى مؤسسه مطالعات انرژى در گفت وگو با راديو اقتصاد، در 
رابطه با توافق روسيه و عربستان مبنى بر تمديد كاهش توليد نفت، ضمن يادآورى كاهش 
توليد اوپك در سال گذشته اظهار كرد: «اين اقدام اوپك موجب بهبود قيمت ها شد ولى با 
توجه به افزايش توليد نفت در امريكا بازار با سست شدن قيمت ها رو به رو شده است.» 
وى توافق دو توليد كننده اوپكى و غير اوپكى براى كاهش توليدات را موجب تقويت 
بازار نفت دانست و ابراز اميدوارى كرد قيمت نفت به حدود 60 دالر قبلى باز گردد. عسلى 
ادامه داد: «با توجه به افزايش تقاضا، بعيد است افزايش توليد امريكا تمامى اين تقاضا را 
پوشش دهد؛ اوپكى ها 100 در صد توافق را اجرايى كرده اند و با انجام تعهدات اوپك 

و غير اوپك بازار طى ماه هاى آينده به تعادل باز مى گردد.»

واكنش موگرينى دربارة انتخابات ايران
موگرينى گفت: درباره نتايج احتمالى نظر نمى دهم ولى مطمئنا انتخابات ايران را از 
نزديك دنبال مى كنيم؛ چرا كه اين كشور بازيگرى مهم نه تنها در خاورميانه كه در آسيا 
است. وى ادامه داد : قطعا اين انتخابات مهمى است و تنها مى توانم اميدوار باشم كه 

همه شهروندان ايران به خوبى از حق راى خود استفاده كنند.

احمد توكلى در بيمارستان بسترى شد
احمد توكلى نماينده مردم تهران در مجلس نهم و رئيس سازمان مردم نهاد ديده بان 
به  منتهى  ايام  كارى  فشارهاى  به دليل  ارديبهشت  جمعه 29  صبح  عدالت  و  شفافيت 

انتخابات در يكى از بيمارستانهاى تهران بسترى شد.

تحريم آمريكا و عربستان عليه حزب   اهللا
قرار  تروريست ها  فهرست  در  را  لبنان  حزب اهللا  سران  از  يكى  نام  عربستان  و  آمريكا 
داده اند.دولت هاى واشنگتن و رياض در آستانه سفر دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا، به 
عربستان سعودى نام يكى از سران حزب اهللا لبنان را در فهرست تروريست ها قرار داده اند.

هاشم صفى الدين، رئيس شوراى اجرايى حزب  اهللا، ساله به اتهام مسئوليت عمليات 
چگونگى  براى  مشاوراتى  ارائه  خاورميانه،  مختلف  مناطق  در  حزب اهللا  تروريستى 
فهرست  در  سوريه،  رئيس جمهور  اسد،  بشار  از  حمايت  و  تروريستى  عمليات  انجام 
صفى  به  وابسته  اموال  تمامى  گزارش،  اين  اساس  است.بر  گرفته  قرار  تروريسم 
عربستان  در  مقيم  افراد  و  سعودى  شهروندان  همه  به  و  شد  خواهد  توقيف  الدين 
در خصوص هرگونه همكارى با وى هشدار داده شده است.حكومت آل سعود خاطر 
نشان كرد: «تا زمانى كه حزب اهللا به آشوب پراكنى و ايجاد بى ثباتى، انجام حمالت 
بپردازد،  جهان  سراسر  در  غيرقانونى  و  خالف  فعاليت هاى  به  اقدام  و  تروريستى 
مى كند.  تحريم  را  حزب اهللا  نهادهاى  و  سران  مبارزان،  سعودى  عربستان  پادشاهى 
» در همين حال، وزارت امور خارجه آمريكا در بيانيه اى اعالم كرد رياض نيز همانند 
واشنگتن صفى الدين را در فهرست تروريستى قرار داد. در اين بيانيه آمده است: «در 
نتيجه اين اقدام، تمامى دارايى هاى وى در عربستان مسدود و نقل و انتقاالت (مالى وى) 
از طريق بخش مالى عربستان ممنوع مى شود. » اين وزارتخانه افزود: «اقدام عليه صفى 
الدين آخرين نمونه همكارى قوى ميان اياالت متحده و عربستان سعودى براى مبارزه 
با كمك مالى به تروريسم است.» به گزارش خبرگزارى نهارنت لبنان، صفى الدين از 
خويشاوندان سيد حسن نصراهللا، دبيركل حزب اهللا لبنان، است و احتمال مى رود در آينده 

جانشين نصراهللا شود.

219 نامه شكايت نمايندگان رئيسى
 به شوراى نگهبان و وزارت كشور

يك مقام مسئول در ستاد سيد ابراهيم رئيسى اعالم كرد كه نمايندگان اين كانديداى 
انتخابات رياست جمهورى مستقر در شوراى نگهبان و وزارت كشور ، تا اين ساعت به 
ترتيب با ارسال 112 و 107 نامه، تخلفات و رفتارهاى غير قانونى بروز كرده در روند 

انتخابات را گزارش كرده اند. فارس اين خبر را منتشر كرد.

اى گروهى كه خود را به آمريكا
 وابسته مى كنيد، ابراهيم زمان آمد

حجت السالم كاظم صديقى در همايشى در لرستان گفت: آمريكا بدهكارترين، پر زندانى ترين، 
ناامن ترين، درنده ترين و خيانت كارترين به نوكران وابستگان خود است آن وقت شما اى 
گروهى كه خود را به آمريكا وابسته مى كنيد و به مردم مى گويد نمى شود و نمى توانيم، ابراهيم 
زمان آمد در عمل ثابت كرد ما مى توانيم. وى عنوان كرد: ما هم توانستيم شاه را بيرون كنيم و 
هم تونستيم شورش هاى داخلى را كه از طرف بت بزرگ بر ما تحميل شده بود خاموش كنيم. 
توانستيم 8 سال جنگ تمام عيار با شرق و غرب را پشت سر بگذاريم و اين جنگ ما را ساخت.

سال 80 خاتمى به هاشمى طبا راى داد!
سيد مصطفى هاشمى طبا در گفت وگو با شرق درباره انتخابات سال 80 گفت: سال 80 به خودم 
رأى دادم ولى آقاى خاتمى گفت به تو رأى دادم، در تلويزيون هم گفت. ما با هم رأى داديم بعد 
از رأى گيرى از ما مصاحبه كردند كه من گفتم به خودم رأى دادم، از آقاى خاتمى كه پرسيدند، 

گفت به آقاى هاشمى طبا رأى دادم.

درياچه اروميه به چشم انداز زمين برگشت
گرى لوييس نماينده برنامه عمرانى اين سازمان دركشورمان گفت: زندگى آهسته آهسته به 
درياچه نمك خشك شده اروميه برمى گردد؛ درياچه كم كم جان مى گيرد و اين نتيجه همكارى 
فوق العاده موفق دلسوزانى است كه برخى ايرانى و برخى خارجى هستند. تالش هاى دولت 

روحانى براى احياى اين درياچه موفقيت آميز است. ايرنا اين خبر را منتشر كرد.

ورود فدراسيون فوتبال به 
پرونده رسوايى اخالقى يكى از بازيكنان

به دنبال انتشار خبرى مبنى بر رسوايى اخالقى يكى از بازيكنان خارجى شاغل در فوتبال ايران، 
سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال به اين موضوع ورود كردند. گزارش هايى به دست مسئوالن 
سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال رسيده و آنها به صورت محرمانه رسيدگى اين پرونده را در 
دستور كار خود قرار داده اند. گفتنى است كميته اخالق فدراسيون فوتبال وظيفه بررسى پرونده 
اين بازيكن را بر عهده دارد و به زودى تصميم نهايى را در اين باره مى گيرد. ميزان اين خبر 

را منتشر كرد.

نامه ضدايرانى عربستان به دبيركل سازمان ملل متحد
رژيم آل سعود در ادامه اقدامات خصمانه خود، در نامه اى خطاب به «آنتونيو گوترش» دبيركل 
سازمان ملل متحد و همچنين رئيس شوراى امنيت اين سازمان، جمهورى اسالمى ايران را 
به فريب كارى، حمايت از تروريسم و بى ثبات كردن منطقه خاورميانه متهم كرد. در اين نامه 
كه از سوى هيئت نمايندگى عربستان در سازمان ملل متحد تهيه شده است، رژيم جنايتكار 
آل سعود با تكرار گزافه گويى هاى سران اين رژيم، جمهورى اسالمى ايران را به نقض قوانين 
بين المللى، ارتكاب جنايات جنگى و جنايت عليه بشريت متهم كرده است. همچنين در اين 
نامه، رژيم آل سعود در ادعاهايى واهى و مضحك، با تروريستى خواندن حزب اهللا لبنان، ايران 

را به تشديد فرقه گرايى در عراق متهم مى كند.

سوءاستفاده انتخاباتى از ائمه جمعه
 روزنامه جمهورى اسالمى نوشت: در روزهاى اخير افراد مشــكوكى با ائمه جمعه شــهرها 
تماس تلفنى مى گيرند و با اســم بردن از يكــى از نامزدهاى رياســت جمهورى به آنها مى 
گويند دســتور شــوراى سياســت گذارى ائمه جمعه اين اســت كه براى اين نامزد خاص 
تبليغ كنيد و به مردم بگوئيد بــه او رأى بدهنــد. به نوشــته ايــن روزنامه قطعا شــوراى 
سياســت گذارى ائمه جمعه چنين دســتورى نداده است زيرا رهبر معظم انقالب، كه ائمه 
جمعه نمايندگان ايشــان هستند، تأكيد كرده اند كه هرگز نمى گويم به چه كسى رأى بدهيد 
يا ندهيد اما اصرار دارم كه در پاى صندوق رأى حاضر باشيد. بنابراين، الزم اســت شــوراى 
سياســت گذارى ائمه جمعه با انتشار اطالعيه اى با اين اقدام خالف برخورد كرده و حساب 

خود را از سوءاستفاده كنندگان جدا كند.

رياست جمهورى  انتخابات  حجت االسالم حسن روحانى در 
دوازدهم پيروز شد و بار ديگر به عنوان رئيس جمهور از سوى 

مردم برگزيده شد.
در رقابت چهار نامزد رياست جمهورى او توانست از رقبايش 
و  آقاميرسليم  مصطفى  رئيسى،  سيدابراهيم  االسالم  حجت 

مصطفى هاشمى طبا پيشى گرفته و در اين انتخابات پيروز شود.
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور با بيان اينكه 41 ميليون 220 

هزار و 131 راي اخذ شده است، شرح آرا را اينگونه اعالم كرد: 
حسن روحانى: 23 ميليون و 549 هزار و 616 راى يعنى 57 

درصد آرا 
ابراهيم رئيسى: 15 ميليون 786 هزار و 449 راى يعني  38 و 

نيم درصد آرا 
مصطفي ميرسليم: 478 هزار و 215 راي

مصطفي هاشمى طبا: 215 هزار و 450 هزار راي
به اين ترتيب حجت االسالم روحاني پيروز اين دور از رقابت ها 
شد و بار ديگر بر كرسي رياست جمهوري تكيه زد و حجت 

االسالم ابراهيم رئيسي دوم شد.
نهايى  نتايج  توضيح  در  خبرنگاران  جمع  در  كشور  وزير 
الحمداهللا  كنم  اعالم  هستم  خوشحال  گفت:  انتخابات 
انتخابات با امنيت كامل برگزار شد و مردم با شور و نشاط و 
ذوق مضاعفى كه داشتند پاى صندوق هاى راى حاضر شده 
و به همه جهانيان نشان دادند و اثبات كردند كه ما مدافع و 

حامى انقالب اسالمى، متحد و منسجم و مصصم هستيم 
كه انقالب اسالمى را در جهت اهداف آن كه تقويت دين 
و نظام مقدس جمهورى اسالمى و خدمت به مردم ايران 

است؛ ادامه دهيم.
نظارت،  اجرا،  حوزه  در  انتخابات  اندركاران  دست  از  وى 
تبليغات، قضايى، شوراى نگهبان، مجلس، نيروهاى امنيتى 
مثل بسيج و سپاه و ...تشكر كرد و گفت: با كمك هم امروز 
در اينجا و جلو دوربين هاى رسانه هاى داخلى و خارجى 
پيروزى مردم ايران را به گوش جهانيان و پيش چشم همه 

جهان قرار دهيم.
وى گفت: اميدوارم با پايان رقابت ها و با شروع رفاقت ها تالش 

در جهت حل مسائل مهم كشور به كار گرفته شود. 
وزير كشور همچنين به طور ويژه از رهبرى معظم انقالب 
تشكر كرد و گفت: رهبر انقالب در تمامى مراحل انتخابات و 
قبل از آن بر مشاركت، سالمت انتخابات، قانونى بودن و امنيت 

انتخابات تاكيد داشتند
ميزان مشاركت در انتخابات
 رياست جمهورى ثابت ماند

اگرچه ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهورى دوازدهم 
نسبت به دور قبل قريب به پنج ميليون نفر بيشتر شده است اما با 
توجه به افزايش 10,5 درصدى واجدين ش رايط راى دادن از سال 
92 تا 96، درصد مشاركت مردم در اين دو انتخابات روى 73 

درصد ثابت مانده است.
ديپلماسى موفق،عامل پيروزى روحانى بود

خارجه،  وزارت  ديپلمات هاى  و  كارشناسان  دانشگاه،  اساتيد 
موفقيت هاى دولت در عرصة سياست خارجى را برگ زرين و 
برنده دولت يازدهم در رقابت هاى انتخاباتى دور دوازدهم رياست 
جمهورى عنوان كردند. سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران در 
دولت يازدهم به رياست محمدجواد ظريف و تحت رهنمودهاى مقام 
معظم رهبرى، به رغم افت و خيزهاى زياد فصل تازه اى را به خود 

ديد و تجربه كرد. دستاوردهاى اين حوزه اعم از خروج از فصل هفتم 
منشور سازمان ملل، فسخ 6 قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل در 
ساية امضاى برجام و تحوالت مثبت ديگر، بسيارى از تحليل گران را 
به اين واقعيت رساند كه اين مشى در تاريخ معاصر سياسى ايران بى 
بديل بوده است. كارشناسان و ديپلمات ها متفق القول تأكيد كردند كه 
سياست خارجى دولت يازدهم، برگ زرينى در تاريخ معاصر ايران است 
و همين امر مى تواند برگ برنده اى براى پيروزى دولت تدبير و اميد 

در روز رقابت باشد.

سيدابراهيم  االسالم  حجت  كه  است  معتقد  ناصرى  عبداهللا 
چنين  و  ندارد  را  اصولگرايى  جريان  رهبرى  ظرفيت  رئيسى 
جايگاهى بايد به افرادى چون ناطق نورى و على الريجان ى 

بازگردد.
اين تحليلگر سياسى اصالح طلب در تحليل نتيجه ى انتخابات 
رياست جمهورى اظهار داشت: اصالح طلبان هميشه گفته اند 
كه حركت كشور در مدار توسعه، به هيچ وجه بدون همراهى 
دو جريان سياسى موجود در كشور امكان پذير نيست. همه 
ى انتخابات ها در سال هاى گذشته نشان داده كه دو جريان 
سياسى ريشه دار در كشور هرگز نمى توانند يكديگر را ناديده 

بگيرند.
ناصرى با بيان اينكه پيروزى روحانى، پيروزى جريان اعتدال، 
اصالحات و اصولگرايان معتدل بود، گفت: معتقد نيستم كه 
نبايد  منازعات  عرصه  در  دار  ريشه  جريان  دو  از  هيچيك 
همديگر  از  نبايد  سياسى  يكديگر  از  كنند  خطر  احساس 
وحشت داشته باشند انچه در اين بين اهميت دارد، اين است 
بايد  رقيب  اند،  داده  نشان  طلبان  اصالح  كه  همانطور  كه 
حتى  طلبان  اصالح  بپذيرد.  را  برابر  رقابت  اداب  و  قوانين 
زمانيكه دولت دستشان بود، شاهد رقابت نابرابر بودند. وى 
افزود: به تعبير رهبرى، دو جريان موجود در كشور دو بال 
يك پرنده هستند كه بايد باهم همكارى داشته باشند. در اين 
صورت، اعتماد جامعه به حاكميت خيلى بيشتر مى شود و اين 
وظيفه خطير دو جريان اين است كه نشان دهند با همكارى 
با همديگر على رغم حفظ هويت شان، اعتماد عمومى را به 

حاكميت تقويت كنند
ناصرى در پاسخ به سئوالى در مورد انتظار مردم از روحانى  
در دولت آينده اش گفت: در وهله ى اول، پيام رساى مردم، 
پيام تغيير در چارچوب سياسى قدرت و قانون اساسى بود و 
در وهله ى دوم پيامى سريع به اقاى روحانى براى تغيير در 
برخى رفتارها و توجه به بعضى مطالبات بود. مشخصا اولين گام، 
تنظيم دولت براساس مطالبات مردم است كه بر اين اساس 

دولت نياز دارد كه انجسام و يكدستى بيشترى داشته باشند.
اين تحلليلگر سياسى در پاسخ به اين سئوال كه آيا رئيسى مى 

تاوند از اين پس در قامت ليدر جريان اصولگرا ظاهر شود؟، 
گفت: اصولگرايان ظرفيت هاى خوبى دارند، چهره هاى معتدل 
و معقولى كه هم ظرفيت كار سياسى را دارند و هم مى توانند 
به عرصه هاى سياسى برگردند و در انتخابات ظاهر بشوند. در 
انتخابات، باالخره هيچكس نتوانست پارادايم و گفتمان آقاى 
رئيسى را درك و فهم كند، البته راى 15 ميليونى ايشان قابل 

تجزيه و تحليل و تقسيم بندى در چند بخش است.
 وى اضافه كرد: در هر حال، اقاى رئيسى ظرفيت اينكه رهبرى 
يك جريان را برعهده بگيرد را ندارد. در جبهه اصولگرايى حتما 
افرادى ديگرى وجود دارند كه بتوانند اين مسئوليت را عهده دار 
شوند و در نقش رهبر اين جريان ظاهر شوند، افرادى مثل ناطق 
نورى، الريجانى و واليتى. به نظر بنده، زمينه اى براى رئيسى 

در اين موضوع وجود ندارد. 
ناصرى در تشريح چرايى شكست رئيسى گفت: به هرصورت 
واقعيت اين است كه رئيسى در حوزه ى ديگرى فعاليت داشته 
و به يكباره وارد ميدان شده بود و مفهموم رقابت و سازوكار آن 
را نمى توانست بداند. بعالوه، نيروهايى هم كه دور او را گرفته 

بودند، كسانى نبودند كه اينكاره باشند.
وى افزود: يكى از اشتباهات استراتژيك رئيسى، وجود افرادى 
مثل آن خواننده در ستادش بود. همراه شدن و عكس گرفتن 
با آن خواننده، حتما جريان مذهبى را ناراحت و مسئله دار مى 
كند. اگر چنين افرادى وارد حوزه كالن شوند، هزينه هاى زيادى 
مى توانند به كشور تحميل كنند، مثل احمدى نژاد كه البته تتلو 

نداشت اما تفكرات شبيهى نداشت و نتيجه اش اين شد كه ضربه 
بدى به كشور خورد.

اين تحليلگر سياسى اضافه كرد: حضور اين جنس از افراد به 
رئيسى ضربه زد، البته ما بعنوان اصالح طلب از اين اتفاقات اظهار 
خرسندى نمى كنيم، اما اميدواريم كه رئيسى بتواند به مانند اقاى 
ناطق در سال 76 بازنگرى در خود داشته باشد، ناطق امروز به 
چهره اى محبوب در جامعه تبديل شده است، اين درحاليست كه 
روزى رقيب جريان اصالحات بود. رئيسى نيز بايد همين مسير را 

طى كند و او را الگوى خود سازد.
دولت  عليه  رقيب  جريان  هاى  تخريب  به  اشاره  با  ناصرى 
خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت كه رئيسى در ميانه ى يك 
موج و هيجان اجتماعى در درون جبهه اصولگريان وارد كارزار 
شد و بر موج سوار شد و نهايتا توانست بخشى از آرا را با ويژگى 
هايى مثل سيادت و توليت آستان مقدس امام رضا (ع) بدست 
بگيرد. اما يادمان نرود كه در ايام تبليغات، هجمه هاى سنگين 
و غيرعادالنه اى عليه دولت شكل گرفت. اگر اين مهندسى 
جامعه افكار عمومى در دست دولت بود، حتما ارا اقاى روحانى 

بيشتر از اين بود.
 وى ادامه داد: جامعه ما مذهبى است و نبايد با دين مردم بازى 
شود، با اين حال، جريان رسانه اى مقبل دولت فضايى در جامعه 
مذهبى ايجاد كرد كه انگار دولت روحانى با دين ضديت دارد. 
خب اين مسئه ى تاثيرگذارى بود و باعث تحريك جامعه راى 

اقاى رئيسى شد.

«شيخ محبوب»، مقتدرانه ماندگار شد
روحاني با اختالف 7,8 ميليون راي  از رئيسي پيشي گرفت
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جتماعى ا

چرا دوباره مردم روحانى را انتخاب كردند؟ 
راى گيرى و بحث داغ انتخابات به پايان رسيد، برخالف تصور رقبا كه تصور ميكردند با 
تهمت و دروغ ميتوانند ورق را به نفع خود برگردانند، روحانى باز هم با راى و انتخاب 
مردم سكان هدايت را در دست گرفت و اين بار مردم با شكستن ركورد هميشگى شركت 

در انتخابات ثابت كردند كه شخص اصلح كدام است.
 اما چرا روحانى؟ مردم از هر قشرى و سنى هر كدام به داليلى دست به انتخاب زدند. از 
خانم خانه دارى پرسيدم چرا روحانى؟ گفت من سواد ندارم و نميدانم اين حرفهايى كه 
ميزنند چقدر صحت دارد  اما همينقدر ميدانم چهارسالى مى شود كه ديگر استرس گران 
شدن مرغ، روغن و برنج را ندارم، ميدانم كه اگر مهمانى سرزده به خانه ام آمد براى خريد 
مرغ نيازى به نوبت گرفتن در صف هاى طوالنى نيست. ميدانم كه هر وقت اراده  كنم 

ميتوانم خريد كنم.
 از كارگرى پرسيدم چرا روحانى؟ مگر رئيسى نگفته يارانه ى بيشتر ميدهد پس شما چرا 
يارانه ى بيشتر نمى خواهيد؟ گفت زندگى ما تغيير زيادى نكرده است اما تنها چيزى كه به 
ياد داريم اين است كه از يارانه خاطره ى خوبى نداريم زيرا روزى كه يارانه داده شد جيب 

ما خالى تر شد، پس يارانه ى بيشتر ديگر جيبى براى ما نميگذارد.
 از شخص بيمارى  پرسيدم چرا روحانى؟ گفت كه من سرطان دارم طرح سالمت دولت 
روحانى، به من و امثال من خيلى كمك كرد، روزهايى بود كه بخاطر تحريم دارو و گرانى 
بيش از حد چه كودكان بى گناهى كنار ما جان سپردند اما امروز حالم بهتر است چون دارو 
با قيمت مناسب در اختيارم است و ديگر ترسى از خودكار  پزشك، وقتى كه روى كاغذ 

ميلغزد و دارو تجويز ميكند ندارم.
از بى دغدغه ها، تحصيل كرده ها و باسوادان جامعه هم كه ميپرسى مى گويند روحانى و 
تيمش ديپلمات، باسواد و در پى  تعامل با دنيا و زندگى مسالمت آميز است،  روحانى به 

دنبال ايجاد فرصت هاى شغلى و زندگى اميدارانه است.
مردم ضعيف و ناتوان ما توانايى زندگى در تحريم و نبود امكانات حداقل زندگى را 
ندارند، روحانى كسى است كه آمده تا براى جوانانى كه از بيكارى تا پاى خودكشى رفته 
اند فرصت اشتغال ايجاد كند، آمده تا كمك كند به اين مردم، موافقان نظرات مختلف 
دارند و همه متفق القول هستند كه روحانى آرامش رفته را به خانه هايشان برگردانده است

اما از مخالفان روحانى كه بپرسى همه با هم ميگويند آمده كه به جوانان آزادى دهد، آمده 
مردم را غربى و جوانان ما را از اين بدبخت تر كند و دولت را كم كم با حمايت مخالفان 

اسالم براندازد.
چرا روحانى؟ زيرا نرخ ارز پايين آمد، قدرت خريد مردم بيشتر و تورم كاهش يافت، طرح 
سالمت روحانى جان مردم را نجات داد و تحريم دارو شكست، وام ازدواج به 10 ميليون 
تومان افزايش يافت، تشكل هاى مختلف براى انتقادات و مطالبه گرى به وجود آمد، 

سرعت تخريب محيط زيست كمتر شد و... 
دولت روحانى، به سياهى، ريا، تزوير، دروغگويى و رانت خوارى و دزدى پايان داد و  اما 

چه سخت مردم پيروز شدند.
خوشحاليم بار دگر روحانى نويد پرچم پيروزى را به دست گرفت تا به وضعيتى كه 
 چهارسال زحمت بازسازى اش را كشيد ادامه دهد، اميد است كه اميد مردم و طرفدارانش 

را هميشه به ياد داشته باشد تا با دلگرمى گام بردارد.

له مقا سـر فاطمه نظرى پور  

تتلو اشتباه استراتژيك رئيسى بود 
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كارون
شـت ا د د خبـريا

شهرستان حميديه كه يكى از پرآب ترين مناطق استان به 
شمار  به  آن،  جوار  در  كرخه  رودخانه  بودن  جارى  دليل 
بزرگترين  كرخه  سد  است.  تشنه  روزها  اين  رفت،  مى 
سد ايران با حجم مخزنى به ميزان هفت ميليارد و 300 
كه  شده  احداث  كرخه  رودخانه  روى  مترمكعب  ميليون 
مهمترين دليل درگير شدن كشاورزان حميديه با مشكل 
آبى،  كم  مشكالت  بر  افزون  رود.  مى  شمار  به  آبى  كم 
كشاورزان حميديه  از پرداخت نشدن خسارت بابت آسيب 

محصوالت خود، توسط بيمه نيز گاليه مند هستند.
روند تبديل شدن از روستا به شهر و سپس شهرستان براى 
هر جايى خوشايند است اما در حميديه اين روند نه تنها هيچ 
تغييرى در بهبود وضعيت آن نداشته بلكه بى آبى و بيكارى 
را براى بسيارى از كشاورزان آن به ارمغان آورده است. در 
سال 1390 حميديه به شهرستان تبديل شد وجمعيت آن در 

سال 1393 به بيش از 50 هزار نفر مى رسيد.

10 سال گرفتار كم آبى
يكى از كشاورزان اين منطقه در اينباره به خبرنگار مهر مى 
گويد: آفت گندم يكى از مشكالت مهم ما است كه در اثر 
كم آبى پيش آمده است. امسال، هم خشكسالى هم سرما 
باعث آسيب به گندم شد اما بيمه كشاورزان به تعهدات 
خود عمل نكرد و خسارتى از اين بابت به ما پرداخت نكرد.
و  بود  كم  آب  زمستان،  در  افزايد:  مى  بوعذار  سلمان 
كشاورزان با كمبود مواجه شدند كه سبب ضرر و زيان 
به مزارع شد. در حال حاضر هم آب را به طور كلى از 
روستاى «رمس دو» قطع كردند. 10 سال است كه به دليل 
خشكسالى مشكل كم آبى داريم اما امسال آب پشت سد 
كرخه به اندازه كافى وجود دارد. در زمستان آب به اندازه 
نياز كشاورزان ندادند و با شروع فصل گرما هم به طور كامل 
آن را قطع كردند كه باعث شده روستاى رمس دو به طور 

كامل آب نداشته باشد.
وى با اشاره به پيگيرى مشكلشان از راه هاى مختلف توضيح 
مى دهد: تاكنون به نتيجه اى نرسيده ايم و تنها دليلى كه به ما 
براى ندادن آب، توسط سازمان آب و برق خوزستان اعالم 
شد؛ خشكسالى است. اما بيمه كشاورزى به ما اعالم مى كند 
كه امسال خشكسالى نبوده و حاضر نيست غرامت پرداخت 

كند بنابراين از دو جا آسيب ديديم.

پيگيرى كرديم، نتيجه نگرفتيم
يكى ديگر از كشاورزان منطقه نيز به خبرنگار مهر مى گويد: 
از طريق سازمان جهاد كشاورزى خوزستان، نظام صنفى 
كشاورزى، فرماندارى و استاندارى مشكل خود را پيگيرى 
كرده ايم اما نتيجه نگرفته ايم. به دليل اينكه آب كم است؛ 
مردم اغلب ترجيح مى دهند گندم بكارند و صيفى جات 
نكارند چون گندم آب كمترى مى خواهد و مردم مجبورند 
منتظر بارش باران براى آبيارى اين محصول باشند. بيشتر هم 
از آب زهكش براى آبيارى استفاده مى كنند كه شور است 

و باعث افت محصول مى شود.
يك كشاورز:قبال كه مشكل خشكسالى نبود در هر يك 
هكتار پنج تن گندم برداشت مى شد اما در حال حاضر 
در بهترين حالت نهايتا سه تن مى توان برداشت كردناصر 
آلبوحميد مى افزايد: قبال كه مشكل خشكسالى نبود در هر 
يك هكتار پنج تن گندم برداشت مى شد اما در حال حاضر 

در بهترين حالت نهايتا سه تن مى توان برداشت كرد.
وى با بيان اينكه 200 هكتار زمين دارد، مى گويد: مزرعه اى 
كه نزديك رودخانه كرخه نور بود در هر هكتار پنج تن گندم 
داد اما زمين هايى كه نزديك زهكش بودند در هر هكتار تنها 

دو تن محصول دادند.

پول بيمه را پرداختيم، خسارت نگرفتيم
عضو شوراى بخش گمبوعه كه خود مزرعه دارد درباره 
مهر  خبرنگار  به  شهرستان  اين  در  كشاورزى  مشكالت 
نوع  دو  اعالم  از  پس  زراعى 94-95  سال  در  گويد:  مى 
بيمه با قيمت هاى 45 تومان و 75 تومان كه مزاياى هر 
كدام با ديگرى فرق داشت كشاورزان زمين هاى خود را 
بيمه كردند، اما متاسفانه بيمه به نحوى برنامه ريزى كرد كه 

كشاورزان خسارتى دريافت نكردند.

به  زيادى  سرماى  امسال  افزايد:  مى  موسوى  على  سيد 
محصوالت كشاورزى رسيد و باعث شد خوشه درست 
به بار ننشيند اما بيمه از پنج هزار هكتار تنها خسارت 100 
خسارتى  هيچ  كشاورزان  اكثر  به  و  كرد  تاييد  را  هكتار 
پرداخت نكرد. از طرف ديگر ستاد خشكسالى اعالم كرد 
كه با خشكسالى مواجه هستيم و مطابق اين اعالم، بيمه 
مى بايست خسارت كشاورزان را بپردازد اما بيمه خسارتى 

نپرداخت.
وى توضيح مى دهد: بر چه اساسى در مساحت پنج هزار 
هكتارى تنها به دو نفر خسارت پرداخت شد. چطور ممكن 
است از بين اين همه كشاورز فقط دو كشاورز خسارت 
ديده باشند در حالى كه بايد به حداقل180 كشاورز خسارت 
هيچ  تاكنون  هم  كشاورزان  اعتراضات  شد.  مى  پرداخت 

نتيجه اى نداشته است.

بى اعتمادى به بيمه در بين كشاورزان
موسوى با اشاره به بدعهدى بيمه در سال زراعى 94-95 
بيان مى كند: من 20 هكتار زمين دارم اما به دليل همين 
بى اعتمادى، براى سال زراعى 96-95 محصوالت خود 
را بيمه نكردم. سال گذشته كار من با بيمه به دادگاه كشيد. 
وقتى به بيمه مراجعه مى كنيم مى گويند كه بيمه خصوصى 
است اما در دادگاه اعالم مى شود كه بيمه دولتى است و 
زير نظر بانك كشاورزى هستيم و اين بانك متاسفانه از آنها 
حمايت مى كند و اين دوگانگى وجود دارد قاضى دادگاه 
هم استعالم نگرفت تا مشخص شود باالخره بيمه خصوصى 

است يا دولتى.
كارشناسان بيمه زمان تعيين خسارت به محل اصلى وقوع 
خسارت مراجعه نمى كنند عضو شوراى بخش گمبوعه در 
ادامه مى گويد: متاسفانه بيمه هنگامى كه بخواهد خسارت 
يك كشاورز را تعيين كند، جايى نمى رود كه مزرعه كشاورز 
قرار دارد بلكه به جايى مى رود كه خسارتى وجود ندارد و 
اعالم مى كند كه ما كل منطقه را موقع تعيين خسارت در 
نظر مى گيريم و نه فقط اين مزرعه اى كه خسارت ديده 
است، مسلما مزرعه اى كه نزديك كانال است آب به اندازه 

كافى دارد و دچار خشكسالى نشده است.
موسوى، لزوم نظارت سازمان جهاد كشاورزى بر عملكرد 
بيمه را ضرورى مى داند و اظهار مى كند: نبايد اجازه داده 
شود بيمه هر گونه كه مى خواهد رفتار كند. يكى از بندهاى 
قراردادى كه بين كشاورز و بيمه نوشته شده به اين اشاره 
دارد كه اگر بين كشاورز و بيمه اختالفى پيش بيايد مى 
و  سازش  وقتى  تا  و  دهند  تشكيل  جلسه  هم  با  بايست 
رضايت دو طرف جلب نشده است اين كار بايد ادامه يابد 
اما متاسفانه هيچگاه اين بند اجرايى نشده و همه جلسات 
مسئوالن با همديگر و پشت درهاى بسته است و كشاورزان 

هيچ اطالعى از تصميم گيرى ها ندارند.

خشكسالى نداشتيم
اين در حالى است كه معاون خدمات بيمه اى صندوق 
كشاورزان خوزستان با رد وجود خشكسالى در سال زراعى 

گذشته به خبرنگار مهر مى گويد: سال گذشته جزو سال 
هاى ترسالى بود. شاخص هايى مانند شاخص بارش و 
شاخص آورد رودخانه وجود دارد كه توسط هواشناسى 
مشخص مى شود. اين دو شاخص در سال زراعى گذشته 
منفى نبودند بنابراين ثابت مى كند كه خشكسالى در سال 
داشتيم  گذشته  سال  آنچه  نداشت  وجود  گذشته  زراعى 
تگرگ، باران هاى سيل آسا و طوفان بود كه در برخى جاها 
مانند شعيبيه سيل اتفاق افتاد كه قبل از پايان سال گذشته 
بخشى از اين خسارت ها پرداخت و مابقى نيز به تازگى 
پرداخت شد. براى امسال كارشناسان ما در حال پايش براى 

تعيين ميزان خسارت احتمالى به كشاورزان هستند.

سياست دولت بر پايه نپرداختن برخى 
خسارت ها

محمد آالله مى افزايد: سياست هاى دولت مبنى بر اين است 
كه بيشتر هنگام خسارت هاى شديد به كشاورز كمك كند و 
خسارت هاى جزئى را به كشاورزان واگذار كند. كشاورزى 
كه 10 تا 20 درصد خسارت ديد خودش متحمل خسارت 

شود اما در خسارت 80 درصدى دولت كمك كند.
هنگام  بيشتر  كه  است  اين  بر  مبنى  دولت  هاى  سياست 
خسارت هاى شديد به كشاورز كمك كندوى درباره چرايى 
پرداخت خسارت فقط به دو كشاورز از حميديه توضيح 
مى دهد: اين پرداخت خسارت مربوط به يخبندان است كه 
اراضى بر اساس تاريخ كشت بررسى مى شوند چون مرحله 
رشد گياه متفاوت است برخى در مرحله ظهور خوشه دچار 
خسارت و يخبندان مى شوند در چنين موردى خسارت 
شديد است. برخى ديگر ممكن است در مرحله پنجه زنى 
باشند يعنى پس كارند و در مرحله خوشه دچار خسارت 

نشده اند يا خسارت كم بوده است.
آالله مى افزايد: بيمه ما بيمه پوشش است، يعنى خسارت 
هاى زير 25 درصد را پرداخت مى كنيم و خسارت باالى 
25 درصد را با قيمت باال پرداخت مى كنيم و اين تفاوت 
به دليل جداسازى مزارع با خسارت باال از مزارعى است كه 

كمتر خسارت ديده اند .
وى درباره دولتى يا خصوصى بودن صندوق بيمه كشاورزى 
بيان مى كند: اين صندوق كامال دولتى است و كل كارهايى 
كه در حال انجام دادن است همه تقريبا دولتى هستند بيش 
از 70 درصد سهم حق بيمه كشاورزان را دولت پرداخت 
مى كند اگر حق بيمه كشاورز سه هزار تومان باشد دولت 
هفت هزار تومان پرداخت مى كند و اين صندوق مجرى 
قوانين هيئت مديره و مديرعامل اين صندوق است كه به ما 

ابالغ مى كنند. 
كشاورزان خوزستانى در حالى با مشكل بى آبى و دريافت 
نكردن خسارت از بيمه دست و پنجه نرم مى كنند كه 40 
درصد منابع آب سطحى كشور يعنى معادل 17 ميليارد متر 
مكعب در استان خوزستان است و كشاورزى خوزستان در 
كشور رتبه نخست توليد محصوالت كشاورزى را كسب 
كرده و از نظر اعتبارات ملى در بين استان هاى كشور حائز 

رتبه دوم است.

 چهره اهواز زخمى از نامهربانى مدعيان مديريت شهرى
اين روزها حال شهر اهواز اصال خوب نيست و هجوم 
تبليغات كانديداى انتخابات شوراى شهر بر پيكر و ديواره 

اين شهر حال ناكوكى براى عموم مردم ايجاد كرده است.
اين روزها حال شهر اهواز اصال خوب نيست و هجوم 
تبليغات كانديداى انتخابات شوراى شهر بر پيكر و ديواره 
اين شهر حال ناكوكى براى عموم مردم ايجاد كرده است و 
مردم در سردرگمى تبيلغات رنگى ولى خالى از اطالعات 

كافى از كانديدا به سر مى برند.
كانديدايى كه دم از اجراى قانون مى زنند نخستين افرادى 
فراموش  گويا  و  مى كنند  اقدام  قانون  خالف  كه  هستند 
كرده اند كه شهر ما خانه ما است. بر اساس آئين نامه اجرايى 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا و بخش مصوب 
16/4/1381 هيئت وزيران در فصل پنجمـ  تبليغات؛  الصاق 
هرگونه آثار تبليغاتى نامزدها بر روى عالئم راهنمايى و 
ساير  و  مدارس  تابلوى  بيمارستان ها،  تابلوى  رانندگى، 
مؤسسات آموزشى و تابلوهاى منصوبه در معابر عمومى 
توسط بخش دولتى و وابسته به دولت و همچنين تأسيسات 
تلفن،  باجه هاى  پست،  صندوق هاى  و  دولتى  و  عمومى 
پست هاى برق و تلفن، تابلوها و امالك بخش خصوصى 
تابلوى  هرگونه  و  متصرفان)  يا  مالكان  رضايت  با  (مگر 
راهنما، مأموران انتظامى در صورت مشاهده چنين مواردى 
متخلفان را جلب و به منظور تعقيب قانونى به مقامات 
قضايى تحويل مى نمايند. بخشدارى ها موظف اند با استفاده 
از امكانات محلى نسبت به امحاى چنين اوراقى اقدام نمايند.

شوراى  كانديداى  اكثر  كه  است  حالى  در  موضوع  اين 
شهر فارغ از هر گونه بند و تبصره اى به تبليغات خويش 
بر مكان هاى عمومى مى پردازند و با وجود اينكه عليرضا 
حالج معاون خدمات شهرى شهردارى اهواز گفته است 

رصد  انتخابات  تبليغات  در  شهرى  فضاى  تخريب  كه 
مى شود و از آنجا كه تخريب فضاى شهرى به بهانه تبليغات 
انتخابات غيرقانونى است، شهردارى اهواز هرگونه تخريب 
ديوارها، پايه پل ها، درختان و فضاى سبز و سيماى شهرى 
براى تبليغات انتخاباتى را پيگيرى مى كند و متخلفان را به 
نهادهاى ذيربط معرفى خواهد كرد ولى آنچه كه در شهر 
مشهود است قانون مدارى اكثر كانديدا است كه به فراموشى 

سپرده شده است.
انتخابات  ستاد  حقوقى  كميته  رئيس  هاشمى  لطف اهللا 
خوزستان با اشاره به تخلفات تبليغاتى كانديداهاى شوراها، 

گفته است كه بر اساس آنچه گزارش شده، بيشتر موارد 
روى  بر  نامزدها  تبليغاتى  آثار  هرگونه  الصاق  در  تخلف 
عالئم راهنمايى و رانندگى، تابلوهاى بيمارستان،  مدارس و 
ساير موسسات آموزشى و تابلوى منصوبه در معابر عمومى 
توسط بخش دولتى و وابسته به دولت بوده 

است.
چگونه ممكن است كسى كه قانون را رعايت 
نمى كند كسى را بر التزام به قانون مجبور سازد 
كند.  رطب  منع  مى تواند  خورده  رطب  مگر 
كانديدايى كه در پيش پا افتاده ترين مسائل، 
قانون را زير پا مى گذارند آيا مى توانند در آينده 
شهردارى قانون مدار و متخصص تعيين كنند 
يا همچنان در انتخاب شهردار نيز مسائل را 
زير پا مى گذارند و همانند شوراى چهارم شهر 
اهواز با البى گرى شهردارى را انتخاب مى كنند 
كه در پس ماجراى ناكارآمدى و نااليق بودنش اختالس ها و 
فساد ادارى نمايان شود. اين روزها شهر اهواز دلگير است 
و بنرها و پوسترهاى تبليغاتى لبان شهر را بر هم چسبانده؛ 
بيش از آنكه نيروى انتظامى، فرماندارى ها، شهردارى ها و 
نيز ديگر ارگان هاى مربوطه وارد عمل شوند و مقابل اين 
بى قانونى هايى كه هر 4سال توسط كانديداى شوراى شهر 
رخ مى دهد را بگيرند اين رفتگران هستند كه خط بطالن بر 
بى نظمى ها و بى قانونى هاى كانديدا مى كشند بنابراين مقابله 
از  مى كنند  برخورد  قانون  خالف  كه  كانديدايى  با  جدى 

ارگان هاى مذكور انتظار مى رود.

كشاورزان خسارت ديده در بند تعاريف
سميه تيارى

بند آمدن نفس خاك در رسم غلط سوزاندن مزارع

 قاسم منصور آل كثير

كشاورزان خوزستانى به داليل مختلف، خسارت هاى فراوانى ديده اند ولى بيمه به دليل اينكه اين استان خشكسالى نداشته
يراحى، قميشــى  از پرداخت خسارت كشاورزان سرباز مى زند و آنها را با مشكل مواجه كرده است.

و ديكاپريــو همصــدا
 براي نجات محيط  زيســت

ــر فردى كه  ــت بدانند ه ــئوالن بهتر اس مس
ــتاى تعهد اجتماعى خود براى حل  در راس
ــكالت جامعه خود  ــى معضالت و مش برخ
ــى دارد، بايد فاصله اش با يك فعال  گام برم

ــود. ــى تعريف ش سياس
ــه در جمعى  ــى ك ــش آمده زمان ــا پي باره
ــكاالت مربوط به  ــبت به ايرادات و اش نس
و...  فرهنگى  اقتصادى،  ــتگذارى هاى  سياس
ــيارى با اعالم  ــور صحبت مى شود، بس كش
ــى به بحث هاى  ــوع كه من تمايل اين موض
ــرباز مى زنند.  ــى ندارم از ادامه آن س سياس
ــبت به خانواده  ــر امكان دارد فردى نس مگ
ــه خانواده اش  ــكالتى كه متوج خود و مش
ــئوليتى كند. به  طور  ــت، احساس بى مس اس
ــواده دچار بيمارى  ــر فردى از خان مثال اگ
ــر افراد  ــود، مگ ــكلى مثل اعتياد ش ــا مش ي
ــه آن اتفاق  ــبت ب آن خانواده مى توانند نس

ــند؟ بى تفاوت باش

 اكنون خوشبختانه مى بينيم بعضى هنرمندان 
ــاخص قدم به ميدان گذاشتند و خطوط  ش
ــتند.  قرمزى را كه در ذهن مردم بود، شكس
ــاى حوزه هاى  ــنيديم كه چهره ه ــيار ش بس
ــه وضع اجتماعى  ــبت ب مختلف جهانى نس
ــان فعاليت هاى  ــل زندگى ش ــور و مح كش
ــتانه در كنار مردم انجام داده اند.  انسان دوس
ــهور آمريكايى با رهبران  ــرا بازيگر مش اخي
ــا آنها در  ــكا ديدار و ب ــتان آمري سرخپوس
ــى كه در  ــرات آب و هواي ــى تغيي راهپيماي
ــنگتن دى سى برگزار شد، شركت كرد.  واش
ــن حال در  ــاله در عي ــوى 42 س دى كاپري
ــى گروهى با رهبران  توييتر با انتشار عكس
ــت: باعث افتخار است  ــتان نوش سرخپوس
ــتان و آمريكايى هاى  ــران سرخپوس كه با س
ــت آب و هوايى مبارزه  ــى كه براى عدال بوم
ــه من در حمايت  ــده ام. ب مى كنند، همراه ش

ــويد. از آنها ملحق ش

ــته اى كه در  تصوير دى كاپريو و دست نوش
ــت، من را به ياد حضور مهدى  دست داش
ــواز در زنجيره  ــردم اه ــى در كنار م يراح
ــانى نجات كارون انداخت. يراحى پس  انس
ــرعت  ــنيدن اطالعيه تجمع مردم به س از ش
ــت  ــاند و با در دس ــه اهواز رس ــود را ب خ
داشتن پالكاردى با عنوان «كارون را نجات 
ــويق به حمايت براى  مى دهيم» مردم را تش
ــرد. مدتى بعد اين خواننده  نجات كارون ك
ــانه اعتراض  ــك بر دهان به نش ملى را ماس
ــن  ــاك اهواز بر روى س ــه وضع گرد و خ ب

ــرت ديديم.  كنس

ــاى پخش  ــالل برنامه ه ــدى بعد در خ چن
ــتقيم و با  ــد مس ــده اى كه دعوت مى ش زن
جديت تمام از دغدغه مردم و محيط زيست 
ــه «خاك»  ــه با تك تران ــت. تا اين ك مى گف
ــتداران محيط زيست كشور  بسيارى از دوس
ــود براى  ــه خود خيره كرد. گفته مى ش را ب
ــده  ــر گرفته نش ــك ترانه مجوز نش ــن ت اي
ــه دليل تعهد  ــى آن را تنها ب ــت و يراح اس

ــر كرد. اجتماعى اش منتش

ــر فردى كه  ــت بدانند ه ــئوالن بهتر اس مس
ــتاى تعهد اجتماعى خود براى حل  در راس
ــكالت جامعه خود  ــى معضالت و مش برخ
ــى دارد، بايد فاصله اش با يك فعال  گام برم
ــود. لزوما هر فردى كه  ــى تعريف ش سياس
ــتگذارى ها و  ــكاالت سياس به ايرادات، اش
مى كند،  اعتراض  مسئوالن  برخى  بى كفايتى 
ــى نيست زيرا در راستاى حداقل ها و  سياس
ــه آن معضالت  ــات اجتماعى و اين ك مطالب
بى شك در زندگى شخصى و حوزه فعاليتى 
ــت، اعتراض  ــتقيم خواهد داش او تأثير مس

ــد.  ــان مى كن ــود را بي خ
ــاهد انتشار تك ترانه اى   مدتى پيش نيز ش
ــوا نداره»  ــا نام «اهواز ه ــده اى ب از خوانن
ــت اهواز بوديم.  ــاره وضع محيط زيس درب
ــيار ديرهنگام  ــن اقدام بس ــر چند كه اي ه
ــال زير خاك بودن  ــال هاى  س و پس از س
ــم موجبات  ــا باز ه ــد ام ــر ش اهواز منتش

ــندى مردم را مهيا كرد. خرس
ــوى  ــنيدن چنين اقداماتى از س ــدن و ش  دي
ــدان روزنه اميد را در  ــا برخى از هنرمن تنه
ــن كرده است. در  دل فعاالن اجتماعى روش
ــعى دارند حاشيه  ــيارى س ــرايطى كه بس ش
امنى براى چهره بودن خود در جامعه داشته 
ــكنى  ــتند بعضى كه ساختارش ــند، هس باش
ــبت به  ــان را نس مى كنند و دغدغه مردم ش

ــد. ــرار مى دهن ــت ق ــود در اولوي چهره خ

مديريت آلودگى هوا با 
توسعه ايستگاه هاى پايش كيفى هوا

قطعا راه اندازى ايستگاه هاى پايش كيفى هوا در حفظ كيفيت محيط 
زيست و مديريت آلودگى هوا موثر است

عضو كميسيون كشاورزى مجلس گفت: قطعا راه اندازى ايستگاه هاى 
پايش كيفى هوا در حفظ كيفيت محيط زيست و مديريت آلودگى هوا 

موثر است.
عباس پاپى زاده در رابطه با راه اندازى سامانه آنالين ايستگاه هاى پايش 
كيفى هوا با بيان اينكه پايش نقش موثرى در حفظ كيفيت محيط زيست 
دارد، گفت: مديريت آلودگى هوا امرى مهم است كه مهمترين ابزار آن 
دريافت اطالعات است از اين رو راه اندازى سامانه پايش كيفى هوا 

مى تواند در مديريت آاليندگى هوا موثر باشد.
نماينده مردم دزفول در مجلس شوراى اسالمى، با بيان اينكه ميزان 
آاليندگى هواى كشور به وسيله ايستگاه هاى پايش كيفى هوا مشخص 
مى شود، افزود: وضعيت كيفى هوا بايد به صورت لحظه اى پايش 
شود تا بتوان بر اساس آن تصميم گيرى درستى براى مقابله با اين 

بحران اتخاذ شود.
وى بر ضرورت استقرار و تعبيه ايستگاه هاى پايش كيفى هوا در 
تمامى نقاط كشور تاكيد كرد و ادامه داد: در تمامى شهرهاى كشور 
به ويژه شهرهاى آالينده بايد ايستگاه هاى پايش تعبيه شود تا بتوان بر 
اساس اطالعات اين ايستگاه ها درباره فعاليت مدارس، ادارات و زوج 
و فرد كردن تردد خودروها تصميم گيرى كرد. نماينده مردم دزفول در 
مجلس دهم، يادآور شد: به طور قطع اگر سامانه پايش در خارج از 
كشور  و نقاط بحرانى توليد ريزگرد راه اندازى شود مى توان مردم را 
از ورود طوفان هاى ريزگرد و گردو غبار به كشور آگاه و مطلع كرد. 
عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس شوراى اسالمى،  
با بيان اينكه ايستگاه هاى پايش كيفى هوا در تمامى شهرهاى كشور 
راه اندازى نشده است، تصريح كرد: به عنوان مثال تنها در دو نقطه  از 
كالنشهر اهواز اين ايستگاه ها وجود داشته و همچنين دزفول به عنوان 
شهر پرجمعيت استان خوزستان فاقد چنين سيستمى است و هر چند 

در اين رابطه پيگيرى هايى انجام شده اما به سرانجام نرسيده است.

ممنوعيت واردات خودروهاى
 باحجم موتور باالبه گمركات خوزستان

ناظر گمركات خوزستان از ممنوعيت واردات خودروهاى خارجى 
با حجم موتور باالى 2500سى سى در گمركات خوزستان خبر داد.

    محمدرضا جعفرى با اعالم اين خبر افزود: تنها خودروهايى كه 
حجم موتور آنان كمتراز 2500سى سى اجازه ترخيص دارند.

وى گفت: در صورت واردات خودروهاى خارجى، در گمركات استان 
اجازه ترخيص و شماره گذارى داده نخواهد شد.

ناظر گمركات خوزستان از همه واردكنندگان خودرو خواست به اين 
مهم توجه كنند تا دچار خسارت نشوند.

در  سى  باالى 2500سى  خودروهاى  برخى  اينكه  بيان  با  جعفرى 
انبارهاى گمرك نگهدارى مى شوند افزود: اجازه ترخيص به هيچ 

خودرو باالى 2500سى سى داده نخواهد شد.
ناظر گمركات خوزستان تاكيد كرد: حتى در محدوده منطقه آزاد اروند 
اين  است  موظف  راه  پلس  و  ندارد  تردد  اجازه  خودروهايى  چنين 

خودروها را متوقف و به پاركينگ هدايت كند.
گمرك  طريق  از  وارداتى  خودروهاى  از 95درصد  بيش  اكنون  هم 

خرمشهر و با اعمال معافيت گمركى وارد استان خوزستان مى شود.
به گفته جعفرى خودروهايى كه از طريق گمرك خرمشهر و موافقت 
منطقه آزاد اروند ترخيص مى شوند در حال حاضر مجاز به تردد در 
همه استان خوزستان را دارند. تاكنون بيش از 25هزار دستگاه خودرو از 

طريق منطقه آزاد اروند در گمرك خرمشهر ترخيص شده اند.
گمرك جمهورى اسالمى ايران بارها اعالم كرده است خودروهاى 
پالك اروند تنها در شعاع 120كيلومترى از منطقه آزاد اروند حق تردد 

دارند.

ساخت آزادراه اهواز – اصفهان 
به تصويب دولت رسيد

معاون وزير راه و شهرسازى با اشاره به اين كه بايد شبكه هاى حمل 
و نقل اتصال به خوزستان را با ظرفيت بااليى ايجاد كنيم، گفت: براى 
رفاه مردم و توسعه بيشتر در خوزستان بايد ارتباطات را با استان هاى 

ديگر تقويت كنيم.
خيراهللا خادمى امروز، 26 ارديبهشت ماه در حاشيه  كلنگ زنى جاده 
كمربندى شرق و جاده شهرك شماره 5 اهواز اظهار كرد: در وضعيتى 
كه مشكالت مالى در كشور وجود دارد اما بيشتر پروژه هاى خوزستان 

با روند مناسبى در حال انجام هستند.
 وى افزود: توجه وزارت راه و شهرسازى به خوزستان در تصميمات 
و مصوبه هايى كه براى استان در نظر گرفته مى شود، بسيار زياد است و 

خوزستان داراى اهميت بسيارى براى وزارت راه و شهرسازى است.
خادمى با اشاره به اين كه تكميل رينگ كمربندى اهواز موردنظر وزارت 
راه و شهرسازى است، تصريح كرد: استان به دنبال جذب سرمايه گذار 
براى تكميل رينگ كمربندى اهواز است اما اگر سرمايه گذار نباشد اين 
طرح داراى رديف ملى است و با عنوان طرح رينگ كمربندى اهواز 

تكميل خواهد شد.
وى ادامه داد: اميدواريم رينگ كمربندى اهواز مانند كالنشهرهاى ديگر 
كشور ايجاد شود تا مردم بتوانند با راحتى ترافيك برون شهرى را از 

ترافيك درون شهرى جدا كنند.
اصلى  مشكالت  از  يكى  كرد:  عنوان  شهرسازى  و  راه  وزير  معاون 
خوزستان جاده هاى منتهى به خروجى ها و ارتباط با ساير استان ها است 
و حل اين مشكل يكى از نيازهاى اساسى مردم خوزستان است. براى 
رفاه مردم و توسعه بيشتر در خوزستان بايد ارتباطات را با استان هاى 
ديگر تقويت و شبكه هاى حمل و نقل اتصال به خوزستان را با ظرفيت 

بااليى ايجاد كنيم.
خادمى با بيان اين كه چند روز گذشته ساخت آزادراه اهواز - اصفهان 
كيلومتر  طول 237  به  آزادراهى  كرد:  اظهار  شد،  مصوب  دولت  در 
مصوب شده تا از لردگان اصفهان به سمت اهواز ايجاد شود و اين 
مسير مى تواند براى استان خوزستان و به خصوص مناطق شمال شرقى 
استان يك فرصت بسيار خوب باشد زيرا يك مسير مهم براى توسعه 
است. وى ادامه داد: اين آزادراه طورى طراحى خواهد شد كه بتوان در 
كنار آن شهرهاى جديد ايجاد كرد و با اين وسعت نظر دولت، حداكثر 

توجه به استان خوزستان شده است.
معاون وزير راه و شهرسازى خاطرنشان كرد: به دنبال آن هستيم تا 
اصفهان را به خوزستان از طريقريلى متصل كنيم و در اين زمينه با 
توجه به توافقاتى كه با يك شركت از كره جنوبى انجام شده، مطالعات 
تكميلى آن صورت گرفته و مبلغ سرمايه گذارى آن حدود 12 هزار 

ميليارد تومان است.
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جتماعى ا

حكيمه سلحشورى بهزادى

عبارت ها و جمالتى كه ما در شهر مى بينيم ذهنيت شهرنشينان 
را نمايندگى مى كنند.

مثًال وقتى روى در پاركينگ ها فقط نوشته شود: «لطفاً در اين 
مكان  پارك نفرماييد» مى شود درباره ذهنيت و آرامش ذهنى 
شهرنشينان به نتايجى رسيد، وقتى روى درِ پاركينگ ها اغلب 
شخصيت  نشانه  ديگران  حقوق  به  «احترام  كه  شود  نوشته 
شماست» مى شود نتيجه ديگرى گرفت و اگر اغلب در اين 
مكان ها شهروندان بنويسند «در صورت پارك پنچر مى شويد» 

به نتيجه ديگرى. . . .
معجونى از تنش ها و عصبانيت ها

در اينجا مى توانيم كمى از زاويه باالتر به موضوع نگاه كنيم و 
بگوييم مثًال از كسى كه خودروى خودش را جلوى پاركينگ 
ديگران پارك كرده بپرسيم چرا اين كار را كردى؟ مگر تو آن 
تابلو را نديدى و اصًال نمى دانى جلوى در پاركينگ ديگران 
نبايد پارك كرد، او خواهد گفت چه كنم، وقت دكتر داشتم 
ادارى  كار  يك  كنم،  چه  يا  نبود  پارك  براى  جايى  هيچ  و 
كوچك داشتم و جاى پارك نبود، يا چه كنم، بايد جواب 
پيدا  پارك  براى  جايى  و  مى گرفتم  را  پزشكى ام  آزمايش 
نكردم. اين چه كنم ها مى تواند تا حدودى منطقى و درست 
هم باشد. طرف به هر دليل با خودروى شخصى خودش 
آمده اما جاى پارك پيدا نكرده است. او هم در ادامه خواهد 
گفت چرا شهردارى يا هر ارگان ديگرى كه در اين باره 
مسئوليت دارد به اندازه كافى پاركينگ نساخته است. چرا 
در اطراف بيمارستانى به اين بزرگى يا مجتمع تجارى به 
اين بزرگى، پاركينگ نساخته اند. از يك لحاظ هم حرف 
همه اين  او منطقى است، اما موضوع اينجاست كه نهايتاً 
اتفاقات دست به دست هم مى دهد و مثل مواد اوليه اى كه 
روى هم ريخته و با هم تركيب مى شوند، معجونى به نام 

افزايش تنش ها و عصبيت ها در شهر شكل مى گيرد.
وقتى خونسردترين افراد هم از الك خود بيرون مى خزند

حال اجازه بدهيد از چشم و زاويه ديد كسى كه خودرويى 
جلوى پاركينگ خانه او پارك شده به اين اتفاق نگاه كنيم. آن 
فرد مى خواهد از خانه اش بيرون برود تا به پروازش برسد. 
و  مى شود  خودرو  سوار  عجله  با  و  شده  ديرش  هم  كمى 
وقتى درِ پاركينگ را باز مى كند با صحنه اى مواجه مى شود 
جا  يك  را  دنيا  خاموش  آتشفشان هاى  همه  مى تواند  كه 
برايش فعال كند. كسى مى خواهد سريع به بيمارستان برود. 
كسى مى خواهد سر قرارش در فالن جا برسد و همه اين 
آدم ها با يك صحنه ثابت روبه رو مى شوند، خودرويى كه 
شده  متوقف  آنها  مجتمع  يا  خانه  پاركينگ  جلوى  درست 

كه  است  درست  است. 
گونه  اين  به  افراد  واكنش 
هر  و  نيست  يكسان  اتفاقات 
كسى بسته به ذهنيت و حال 
دايره  و  شخصيت  و  درونى 
واژگانى اش در برابرش واكنش 
در  ترديدى  اما  مى دهد  نشان 
اتفاقات  اين  كه  نيست  اين 
در  و  نيست  كسى  خوشايند 
حتى  مى تواند  تكرار  صورت 
از  هم  را  آدم ها  خونسردترين 
الك شان بيرون بكشد و فتيله 
نزاع ها و درگيرى ها را روشن 

كند.
عباراتى كه 

عصبيت هاى ما را 
نمايندگى مى كند

مثل  مى شود  حك  شهر  ديوار  و  در  روى  كه  عبارت هايى 
دماسنج هايى، حرارت و دماى مناسبات اجتماعى و درون 
فردى را به ما نشان مى دهد. تا همين يك دهه پيش در تهران 
عبارت  مى گشت  كوچه ها  پس  كوچه  همين  در  كسى  اگر 
ثابتى را در كوچه و خيابان ها مى ديد كه نشان دهنده عصبيتى 
فراگير در شهر بود: «بر پدر و مادر كسى لعنت كه در اين 
مكان آشغال بريزد.» نگارنده در اين شهر فقط يك بار آن هم 
در خيابان ايران كه محله اى مذهبى است به عبارتى با ادبيات 
مودبانه و موقر خورد كه اگرچه ديگران را دعوت مى كرد 
كه جلوى خانه او آشغال نريزند اما اين خواسته را با لحنى 
رحمانى و كريمانه مطرح كرده بود: «بر پدر و مادر كسى 
رحمت كه در اين مكان آشغال نريزد» اما در اين ميان آنچه 
قاعده بود عصبيت فراگير در اين نوع عبارت ها بود. مى شد 
البته حدس زد كه آدم هايى كه مثل آب خوردن به ديگران 
لعنت مى فرستند كارد به استخوانشان رسيده است. آخر چه 
كسى دوست دارد در خانه او محل تجمع و انباشت زباله ها 

باشد و بوى تعفن پسماندها را تحمل كند؟ 

اما پرسش اين است كه چرا به تدريج اين عبارت «بر پدر 
و مادر كسى لعنت كه در اين مكان آشغال بريزد» در شهر 
كمرنگ و كمرنگ تر شد. دليل اين اتفاق چه بود؟ آيا آدم ها 
باجنبه تر شدند و مثًال ديگر بوى تعفن زباله آزارشان نمى داد يا 
سعى مى كردند اين بوهاى آزاردهنده را تحمل كنند؟ نه! پاسخ 
روشن است: شهردارى آمد و بر سر هر كوچه اى سطل هاى 
يك  اهالى  پسماندهاى  مى توانست  كه  داد  قرار  زباله  بزرگ 
كوچه را جا دهد بنابراين وقتى كسى جلوى در خانه ديگرى 
آشغال نمى گذاشت عبارت «بر پدر و مادر كسى لعنت. . .» 
هم به تدريج از ديوارها كمرنگ و كمرنگ تر شد، معلوم است 
وقتى عصبيتى از بين برود عبارت هايى هم كه آن عصبيت را 

نمايندگى مى كنند از بين خواهد رفت.

سه گامى كه تا تهديد جلو برمى داريم
اين  در  «لطفا  بنويسد  خانه اش  در  جلوى  شهروندى  وقتى 
عصر  و  ظهر  و  صبح  روز  هر  و  نفرماييد»  پارك  مكان 
وقتى مى خواهد از خانه بيرون برود ببيند كه كسى جلوى 
پاركينگ او پارك نكرده به همان عبارت لطفا بسنده خواهد 
كرد اما اگر او روز بعد و روزهاى بعد ببيند كسى و كسانى 
جلوى پاركينگ او پارك كرده اند او مجبور مى شود كه لحن 
و ادبيات خود را تغيير دهد، در گام دوم برود سراغ اينكه 
ببرد  سؤال  زير  كنايه آميز  صورت  به  را  طرف  شخصيت 
پس مى نويسد: «احترام به حقوق ديگران، نشانه شخصيت 
شماست» و اگر اين كنايه هم نگرفت در گام سوم تهديد 
كامًال مشخص و عريان كه «اگر اينجا پارك كنيد چرخ هاى 

خودروى تان پنچر خواهد شد.»
حال به اين نقطه برسيم كه چه مى شود كرد عبارت هايى با 

لحن تند و عصبى را از شهر جمع آورى كرد.
آيا مثًال اگر قانونى به تصويب برسانيم كه شهروندان حق 
ندارند در روز روشن و مألعام همديگر را تهديد كنند و 
تهديد كردن طبق قانون مجازات دارد مسئله حل مى شود؟ 
اگر شهردارى يا هر ارگان ديگرى كه در اين باره مسئوليت 
در  از  را  دست  اين  از  عبارت هايى  كه  شود  موظف  دارد 
موضوع  مى شود؟  حل  موضوع  كند  پاك  شهر  ديوار  و 
گشايش  و  صدر  سعه  از  درجه  آن  به  همه  كه  اينجاست 
پدر  «بر  بنويسند  خانه شان  در  روى  كه  نرسيده اند  درون 
...» خيلى از افراد جامعه ما مستعد  و مادر كسى رحمت. 
رفتارهاى عصبى هستند، از يك منظر هم حق دارند، چون 
كسى  حاال  سو  آن  از  هستند.  رنگارنگى  مشكالت  درگير 
بيايد و به ما بگويد تو حق ندارى روى درِ خانه يا پاركينگ 
خانه ات شهروندان را تهديد كنى چون قانوناً نمى توانى به 

اموال ديگران آسيب برسانى آيا مسئله حل خواهد شد؟
دعوت به خودكنترلى الزم است اما كافى 

نيست
به نظر مى رسد راهكار حل رفتارهاى عصبى و عبارت هايى كه 
اين رفتارها را در شهر نمايندگى مى كند اين است كه متن و 
محتواى نزاع از ميان برداشته شود. همچنان كه شهردارى از يك 
دهه پيش به تدريج آمد و سطل هاى زباله را سر كوچه ها قرار 
دارد و اين نزاع از ميان برخاست، حال تصور كنيد كه اگر قانون 
مراعات مى شد و همه خانه ها، مجتمع هاى مسكونى - تجارى 
و بوستان ها، شهرهاى بازى و مراكز تفريحى و رستوران ها 
و نظاير آن به اندازه كافى پاركينگ داشتند و عمًال كوچه ها، 
خيابان ها و معابر به پاركينگ تبديل نمى شد اين نزاع هم آرام 

آرام از ميان برمى خاست.
در واقع درست است كه ما بايد اين انتظار را از آدم ها داشته 
باشيم كه با سعه صدر، رفتارهاى خود را كنترل كنند و به سادگى 
وارد مرزهاى عصبيت نشوند - مثًال اين انتظار را داشته باشيم 
كسى با وجود اينكه جاى پارك پيدا نكرده و كار اورژانسى 
هم دارد خودش را به زحمت بيندازد و جاى پاركى در يكى 
كسى  پاركينگ  جلوى  اما  كند  پيدا  طرف تر  آن  خيابان  دو 
پارك نكند. از آن سو هم اين انتظار را داشته باشيم كسى 
كه جلوى پاركينگ خانه او پارك كرده خويشتندارى كند و 
دست به رفتار عصبى نزند - اما واقعيت آن است كه دعوت 
مردم و شهروندان به رفتارهاى خودكنترلى بدون توجه به 
سرچشمه اصلى موضوع پارك كردن صورت مسئله است. 
همچنان كه اشاره شد نهادها و دستگاه هاى متولى در اين 
در  نكنند،  عمل  آنها  به  اگر  كه  دارند  مسئوليت هايى  باره 
مغشوش  و  عصبى  سر  يك  رفتارهاى  در  را  شهرها  واقع 
مى پيچند و باعث مى شوند كه روز به روز بر حجم ادبيات و 

لحن اغتشاش زا افزوده شود.

هنوز تا فصل ثبت نام مدارس دولتى چند هفته اى باقى 
مانده، اما ثبت نام در مدارس غيردولتى آغاز شده و 
همزمان با آن، سريال دنباله دار تخلفات شهريه اى اين 
مدارس نيز مثل هر سال كليد خورده است، اما به نظر 
مى آيد آموزش و پرورش امسال راهكارهايش را براى 

برخورد با اين نوع تخلفات به روز كرده است.
هر سال نرخ شهريه مصوب مدارس غيردولتى همين 
اين  مديران  هم  پيش  هفته  مى شود.  اعالم  موقع ها 
شهريه  درباره  را  آموزش و پرورش  ابالغيه  مدارس 
امسالشان دريافت كردند. بر اساس اين ابالغيه، نرخ 
شهريه مدارس غيردولتى براى سال تحصيلى آينده در 
دوره ابتدايى حداكثر شش ميليون و 200 هزار تومان، 
دبيرستان هاى دوره اول هفت ميليون و 700 هزار تومان 
و دبيرستان هاى دوره دوم حداكثر 9 ميليون و 600 
هزار تومان است. منظور از كلمه «حداكثر» در تعيين 
نرخ شهريه اين است كه رقم هاى اشاره شده،  سقف 
شهريه قابل پرداخت در هر مدرسه را نشان مى دهد 
پس شهريه همه مدارس حتى در يك پايه تحصيلى، 
ممكن است يكسان نباشد. به گفته رئيس كميته امداد 
به فرض محال تا 12 سال آينده رقم شهريه مدارس 
غيردولتى همين ميزان بماند، خانواده كودكى كه از 
كالس اول،تحصيل در اين مدارس را آغاز مى كند 
تا رساندنش به ديپلم بايد تقريبا 90 ميليون تومان 
خرج كند! شهريه مدارس غيردولتى هنگفت است، 
اما عجيب اين است كه برخالف قديم «بچه پولدارها» 
به اين نوع مدارس نمى روند و بنا بر اعالم مديركل 
مدارس و مراكز غيردولتى وزارت آموزش و پرورش 
از  مدارس  اين  در  دانش آموزان  درصد   60 حدود 
قشر متوسط با والدين كارمند هستند. اين رقم به ما 
مى فهماند كه كارمندان با وجود درآمد پايين، براى 
استفاده فرزندان شان از خدمات آموزشى و پرورشى 
بهترى كه غيردولتى ها وعده اش را مى دهند، حاضرند 
هزينه  و  بپوشند  چشم  خانواده  اصلى  نيازهاى  از 
مدرسه رفتن فرزندان شان را كه گاهى با هزينه هر ترم 
دكتراى دانشگاه آزاد، برابرى مى كند بپردازند اما مشكل 
اين است كه دقيقا در همين فصل بسيارى از مدارس 
غيردولتى زيربار همين شهريه هاى سنگين مصوب هم 
نمى روند و آشكارا يا پنهان تخلف و ارقامى نجومى از 

مردم طلب مى كنند .

چراغ شان از چه جنسى است؟
حاضر  دانش آموزى  هيچ  والدين  كه  است  طبيعى 
نيستند نامى از آنها در رسانه منتشر كنيم اما همه دل 
پرى از شهريه هاى هنگفت مدارس غيردولتى دارند. 
والدين دانش آموزى در مقطع دوم متوسطه تعريف 
مى كنند كه امسال مدرسه از آنها 16 ميليون تومان مطالبه 
كرده است اما آنها نمى توانند شكايتى كنند چون اوال 
ممكن است مدرسه مناسب ديگرى براى فرزندشان 
پيدا نشود و ثانيا مدرسه يك بهانه دهان پر كن قانونى 
براى ميزان اضافه شهريه اش پيدا كرده و به آنها گفته 
البته  است.  فوق برنامه  كالس هاى  براى  هزينه  اين 

هزينه يك سفر تفريحى داخلى، آزمون هاى 
آمادگى كنكور و برخى برنامه هاى تفريحى و 
آموزشى پيش بينى نشده جدا از اين 16ميليون 

تومان است.
به گفته رئيس كميته امداد به فرض محال تا 
12 سال آينده رقم شهريه مدارس غيردولتى 
همين ميزان بماند، خانواده كودكى كه از 
كالس اول،تحصيل در اين مدارس را آغاز 
مى كند تا رساندنش به ديپلم بايد تقريبا 90 

ميليون تومان خرج كند
سوم  مقطع  در  ديگر  دانش آموزى  پدر 
مدرسه  شهريه  اضافه  از  نيز  متوسطه 
 20 او  از  مدرسه  دارد.  گله  فرزندش 
مثل  و  است  كرده  مطالبه  تومان  ميليون 
مدرسه ديگرى هشدار داده كه هزينه هاى 
جانبى همچون سفرها و بازديدها از اين 
رقم جداست. به اعتقاد او پز اين مدرسه 

عالى است؛  كاتالوگ هاى رنگى براى نمايش دادن 
به والدين دارند؛ كالس هايشان را متنوع رنگ آميزى 
از  دانش آموزان  غياب  و  حضور  براى  و  كرده اند 
استفاده  انگشت  اثر  ثبت  الكترونيكى  دستگاه هاى 
پايين  آموزشى  كيفيت  به  ربطى  اينها  اما  مى كنند! 
دولتى  مدرسه  منطقه شان،  در  اگر  و  ندارد  مدرسه 
مناسب و با كيفيتى وجود داشت حتما فرزندش را 

به آنجا مى فرستاد.
غيردولتى  دبستانى  به  هم  را  كوچك تر  فرزند  او 
مصوب  نرخ  از  بيشتر  هم  آنجا  و  است  فرستاده 
هزينه پرداخته. اين هزينه ها را از طريق وام تامين 

كرده است و فعال زيربار سنگين پرداخت قسط است. 
او درباره مدرسه فرزند كوچك تر هم مى گويد «روز 
اولى كه مى خواستم فرزندم را ثبت نام كنم، در كالس ها 
به ما ويدئو پروژكتور و پرده الكترونيك نشان دادند و 
منظورشان اين بود كه كيفيت آموزش در اين مدرسه 
باالست اما هيچ كدام از اين وسايل حتى يكبار براى 
فرزندم در كالس اول استفاده نشد و اكنون فكر مى كنم 
براى آموزش خواندن و نوشتن به يك كودك كالس 

اولى اصال نيازى به اين تجهيزات نبود.»
اين پدر مى خندد كه «در هر دو مدرسه به من گفتند 
با هزينه مصوب آموزش و پرورش، چراغ مدرسه هم 

روشن نمى شود. نمى دانم چراغ اين جور مدارس از 
چه جنسى است؟! »

مادر يكى از دانش آموزان در مقطع دبستان نيز هفته 
گذشته 12 ميليون تومان براى ثبت نام فرزندش در 
مقطع ابتدايى هزينه كرده است. اين مادر، وكيل است. 
او بشدت ناراضى است اما براى شكايت از مدرسه 
اقدامى نمى كند چون «مدرسه غيردولتى متخلف بايد 
خيلى ناشى باشند كه مستقيما به خانواده اى بگويند در 
حال عدول از شهريه مصوب هستند! آنها به شيوه اى 
ديگر تخلف مى كنند. روش شان هزينه تراشى است 
دانش آموزان  براى  غيرضرورى  فعاليت هاى  يعنى 

تعريف مى كنند و به بهانه آنها از والدين پول اضافه 
مى گيرند.» به گفته او در اين شرايط والدين نمى توانند 
قانونا مدرسه را متهم به تخلف شهريه اى كنند در حالى 
كه مى دانند هزينه تراشى مدرسه غيرالزم و توجيهى 

براى كسب سود بيشتر است.
خانواده ها به شوراى نظارت شكايت كنند

هم اكنون در ايران حدود 14 هزار مدرسه دولتى وجود 
دارد كه به گفته مرضيه گرد، رئيس سازمان مدارس 
وزارت  مردمى  مشاركت هاى  توسعه  و  غيردولتى 
آموزش وپرورش 1/5 ميليون دانش آموز در آنها درس 
مى خوانند كه 11/6 درصد جمعيت دانش آموزان در 
كشور را تشكيل مى دهند. مسئوليت تعيين 
شهريه در اين مدارس به عهده يك شوراى 
مسئوالن  آن  در  كه  است  سياستگذارى 
مختلفى از مديركل مدارس و مراكز غيردولتى 
وزارت آموزش و پرورش تا نماينده شوراى 

عالى انقالب فرهنگى عضو هستند.
حسن مسعودى، مديركل مدارس و مراكز 
غيردولتى وزارت آموزش و پرورش با توجه 
به سطح آموزش و پرورش، در گفت وگو 
با جام جم توضيج مى دهد كه تعيين شهريه 
مدارس بر اساس فعاليت هاى فوق برنامه، فضا 
و تجهيزات، تخصص و تجربيات معلم ها و 
شرايط منطقه متفاوت است و به همين علت 
ممكن است دو مدرسه كه مقاطع تحصيلى 
مشابهى را پوشش مى دهند شهريه يكسانى 
افزايش  استدالل  اين  با  او  باشند.  نداشته 
شهريه 17 درصدى مدارس غيردولتى را كه 
در برخى رسانه ها مطرح شده بود،  نادرست مى خواند.

وقتى درباره انتقادهاى والدين از شهريه اضافه برخى 
مدارس غيردولتى با مسعودى حرف مى زنيم،  مى پذيرد 
كه ممكن است اين مدارس تخلف كنند و به همين 
علت از برنامه جديد وزارت آموزش و پرورش براى 
برخورد با اين تخلفات مى گويد «امسال براى دفاع 
نظارت  شوراى  منطقه  هر  در  خانواده ها،   حقوق  از 
بر عملكرد مدارس غيردولتى تشكيل مى شود تا در 
متخلفان  با  بالفاصله  شهريه اى،   اعتراض  صورت 
مناطق  در  شورايى  چنين  گذشته  در  شود.  برخورد 

مستقر نبود و مسير شكايت طوالنى تر مى شد.»

او البته خأل قانونى در برخورد با هزينه تراشى ها را قبول 
دارد « برخى مدارس به بهانه خوراك و پوشاك و اياب 
و ذهاب و فعاليت هاى آموزشى و تفريحى فوق برنامه، 
هزينه هاى كالنى از والدين مى گيرند. اين هزينه ها، 
و  است  پرورش  و  آموزش  مصوب  هزينه  از  جدا 
آنها مى گويند دانش آموزان اگر نخواهند مى توانند در 
اين برنامه ها شركت نكنند؛ اما خودتان مى دانيد وقتى 
99 درصد دانش آموزان مدرسه در برنامه اى اينچنينى 
شركت مى كنند، دانش آموزى كه جدا مانده سرخورده 
مى شود و به همين علت خانواده ها بناچار هزينه هاى 

اضافه را مى پردازند تا فرزندشان منزوى نشود.»
تخلفات  براى  پرورش  و  آموزش  وزارت  گرچه 
چاره انديشى  غيردولتى  مدارس  شهريه اى  آشكار 
كرده و حتى با 27 مدرسه متخلف در اين زمينه 
با  برخورد  براى  اما  است،  شده  قانونى  برخورد 
هزينه تراشى هاى اضافه اين مدارس،  هنوز راهكارى 
ندارد و با اين حال خانواده ها مى توانند از نامتناسب 
بودن خدمات مدارس با هزينه هاى فرعى دريافت 
كنند  شكايت  منطقه  هر  نظارت  شوراى  به  شده، 
اصطالح  به  خدمات  كيفيت  دست كم  شايد  تا 
از  كه  اضافه اى  هزينه هاى  ميزان  با  فوق برنامه شان 

والدين دريافت مى كنند،  متناسب شود.
 توصيه هاى رهبرى درباره مدارس دولتى و غيردولتى

به  انقالب  معظم  رهبر  خامنه اى،  آيت اهللا  حضرت 
مناسبت هفته  معلم در ديدار معلمان و فرهنگيان در 
تاريخ 13 ارديبهشت 1395 فرمودند: «يك مطلب هم 
راجع به اين مسائل مدارس موجود خودمان عرض 
بكنم. حاال مساله آموزش  و پرورش طبق قانون اساسى 
و آن چنان كه انسان درست فكر مى كند، مى فهمد ، يك 
مسأله  حاكميتى است؛ معنايش اين نيست كه حتما 
همه  باَرش بايد بر دوش دولت باشد؛ لكن دولت بايد 
در مساله  آموزش وپرورش نقش آفرينى كند. اين كه 
ما مدارس دولتى را مدام تبديل كنيم به غيرانتفاعى، 
معلوم نيست خيلى اين يك كار پخته  درستى باشد؛ 
حاال اسمش مدارس غيرانتفاعى است، اما بعضى 
از اينها مدارس انتفاعى است، نه غيرانتفاعى؛ با آن 
شهريه هاى كذايى كه شنيده ام از بعضى ها مى گيرند. 
سطح مدارس دولتى را باال ببريم تا رغبت خانواده ها به 

اين مدارس بيشتر بشود.»

عبارت» لعنت بر پدرومادر كسى 
كه اينجا آشغال بريزد» كمرنگ شده؟

مدارس غيردولتى زير ذره بين نظارت

بازگو كردن مشكالت زنان 
سياه نمايى نيست

كارگردان سينما و تلويزيون گفت: بازگو 
در  بخصوص  جامعه  مشكالت  كردن 
حوزه زنان بر خالف تصور برخى ها، 

اصال سياه نمايى نيست.
و  سينما  كارگردان  ميالنى  تهمينه 
تلويزيون اظهار كرد: ضوابط در زمينه 
ساخت فيلم در خصوص زنان كارگر 
زنان  حاليكه  در  است  دشوار  بسيار 
هستند  كوشا  و  تالشگر  بسيار  كارگر 
و بايد تالش و زحمت آنها در جامعه 
دهم  مى  قول  افزود:  وى  شود.  ديده 
تمام تالش خود را براى ساخت فيلم 
در خصوص زنان كارگر انجام دهم چرا 
كه يكى از دغدغه هايم ساخت فيلم در 

اين زمينه است.
ميالنى با بيان اينكه فيلم ملى و راه هاى 
نرفته اش به زودى اكران خواهد شد، 
زن  داستان  فيلم  اين  كرد:  نشان  خاطر 
خواست  خالف  بر  كه  است  جوانى 
مى  ازدواج  و  شود  مى  عاشق  خانواده 

كند كه دچار مشكالتى خواهد شد.
خشونت  مورد  در  فيلم  داد:  ادامه  وى 
خانگى عليه زنان است چرا كه اغلب 
تصور مى كنند خشونت فقط درگيرى 
هاى فيزيكى و كتك هستند در حاليكه 
تحقير شدن زن از نظر روانى در حوزه 
هاى اقتصادى واجتماعى نيز خشونت به 

شمار مى رود.
و  زنان  همواره  كه  كارگردان  اين 
مشكالت و آسيب هاى آنان از دغدغه 
هاى اصلى او به شمار مى رود، اذعان 
زنان  عليه  جامعه  در  خشونت  داشت: 
باعث سقوط بنيان خانواده مى شود و 
بايد همگان به اين موضوع توجه داشته 
گام  زنان  مشكالت  زمينه  ودر  باشند 

بردارند.
و  سينما  كارگردان  ميالنى  تهمينه 
كردن  بازگو  گفت:  درپايان  تلويزيون 
حوزه  در  بخصوص  جامعه  مشكالت 
زنان بر خالف تصور برخى ها، اصال 
كردن  بلكه  بازگو  نيست  نمايى  سياه 
حقايق هستند و بايد براى آنها راهكار 

و تدبيرى انديشيده شود.

امكان اخراج زنان بعد از 
بازگشت از مرخصى

 وجود دارد
نائب رئيس كميسيون اجتماعى مجلس 
شوراى اسالمى گفت: همه كارمندان زن 
دولت از قانون 9 ماه مرخصى زايمان 
بخش  كارمندان  ولى  مى كنند،  استفاده 
به  قانون  اين  با  نمى توانند  خصوصى 

مرخصى زايمان بروند.
خصوص  در  جلودارزاده،  سهيال   
مرخصى 9 ماهه زنان بعد از زايمان و 
همچنين مرخصى 3 روزه همسرانشان 
سوى  از  قانونى  يك  وقتى  اظهاركرد: 
ابالغ  دولت  به  و  تصويب  مجلس 
مى شود، دولت مكلف است آن قانون را 

به طور تمام و كمال اجرا كند.
ماهه  مرخصى 9  قانون  داد:  ادامه  وى 
زنان براى زايمان در همه شهر ها اجرا 
مى شود و تاكنون گزارشى مبنى بر عدم 

اجراى آن بدست مان نرسيده است.
كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  جلودارزاده 
برخى گله دارند كه اين قانون اجرايى 
مرخصى 9  قانون  كرد:  بيان  نمى شود، 
ماهه زنان براى زايمان فقط در بيمه هاى 
تامين اجتماعى اجرايى نمى شود به اين 
دليل كه بارمالى كامل در آن ديده نشده 
است. نائب رئيس كميسيون اجتماعى 
درخصوص  اسالمى  شوراى  مجلس 
اينكه مقدار اعتبار براى انجام اين قانون 
اين  اعتبار  مقدار  گفت:  است،  چقدر 
طرح را نمى دانم، زيرا در دوره هاى قبل 
مجلس به تصويب رسيده است، ولى 
منابع آن از محل مصوبه ازدياد جمعيت 

تامين مى شود.
وجود  تضمينى  آيا  اينكه  درباره  وى   
دارد كه زنان بعد از برگشتن از مرخصى 
كارشان را از دست ندهند، عنوان كرد: 
متاسفانه در خيلى موارد اين مرخصى ها 
منجر به بيكارى افراد مى شود، بطور مثال 
فردى كه در كارخانه كار مى كند و 9 
ماه به مرخصى مى رود، آن كارخانه براى 
انجام امورش نمى تواند لنگ بماند و به 
همين خاطر نيروى ديگرى را استخدام 
مى كنند و بعد از 9 ماه هم نمى تواند آن 
فرد را اخراج كند و دو نفر با هم را نيز 

براى يك كار نمى توانند، نگه دارند.
نماينده تهران در مجلس ادامه داد: همه 
كارمندان زن دولت از اين قانون استفاده 
مى كنند، ولى كارمندان بخش خصوصى 
مرخصى  به  قانون  اين  با  نمى توانند 

زايمان بروند.

اعتياد فقط معتاد بودن به مواد مخدر نيست
يك روان شناسى بالينى معتقد است :از قرن بيستم پيشرفت در فناورى اطالعات به اشكال 
مختلفى چون، تلفن همراه، لپ تاپ، اينترنت، برنامه ها، نرم افزارها و بازى هاى اينترنتى خود را 
نشان داده است. اين نرم افزارها بر روى همه ابعاد زندگى افراد تاثير زيادى گذاشته اند. از مهم ترين 
اين ابعاد كه تاثير زيادى از اين نرم افزارها گرفته است، نحوه برقرارى ارتباط افراد با همديگر است.
دكتر حميرا ورمقانى با اشاره به اينكه پيشرفت هاى مجازى مسئله بسيار مهم و مثبتى است مى 
گويد: اما در كنار ابعاد مثبت خود، ابعاد منفى ايى هم به دنبال داشته است. از ابعاد منفى آن مى توان 
به اعتياد اينترنتى اشاره كرد. هدف اصلى به وجود آمدن اينترنت اين بود كه به بهبودى و راحت 
شدن زندگى كمك كند. اما در برخى از افراد ديده مى شود كه اين ابزار كمكى، كل زندگي شان را 

تحت تاثير قرار داده است.
وى مى گويد: اعتياد به اينترنت يا استفاده مشكل آفرين از اينترنت يك رفتار تقريبا جديدى است 
كه موجب مشكالت زيادى شده است. از جمله مهم ترين اين مشكالت عبارتند از، مشكالت 

فردى، خانوادگى، ارتباطى، شغلى و اجتماعى.
 هزينه هايى كه اين افراد براى اينترنت 
پرداخت مى كنند بسيار گزاف است

دانشجوى دكترى تخصصى روان شناسى بالينى اضافه مى كند : در مراحل حاد اعتياد به اينترنت 
مى توان گفت كه حالتى خوشايند به وجود مي آيد كه فرد قادر به دستيابى به آن از طريق ديگر 
نيست. همين شدت خوشى و خوشايندى علت اصلى وابستگى در اعتياد به اينترنت است. اما 
نكته ناراحت كننده اين است كه اين خوشى موقتى است اما حل اين وابستگى زمان بيشترى 

را مى طلبد.
وى مى گويد : افرادى كه وابستگى شديدى به اينترنت دارند، ساعات زيادى از اوقات فراغت و 
تفريحى خود را در اينترنت صرف مى كنند، به جاى بيرون رفتن با دوستان، به برقرارى ارتباط 
مجازى مى پردازند. ساعات كمترى را در كنار خانواده ها هستند. خانواده هاى آنان معموال نگران 
وضعيت سالمتى آن ها هستند. هم چنين به طور منظم نمى توانند به كارهايشان برسند و هميشه 
از امور نامنظم و رها شده خود شكايت دارند. معموال دليل بى نظمى در كارهايشان را در ديگران 
جستجو مى كنند و بودن طوالنى مدت در فضاى مجازى را علت برهم خوردن امور نمى دانند. 

هزينه هايى كه اين افراد براى اينترنت پرداخت مى كنند بسيار گزاف است.
اعتياد فقط معتاد بودن به مواد مخدر نيست

ورمقانى با اشاره به اينكه يكى از داليلى كه اعتياد به اينترنت چندان جدى گرفته نمى شود اين 
است كه افراد و خانواده ها ، فقط اعتياد را مصرف مواد مخدر تصور مى كنند مى گويد: عده اى 
ديگر فرضشان بر اين است كه فقط اعتياد به مواد مخدر خانمان سوز است و اعتياد به اينترنت 
چندان خطرى ندارد. در صورتى كه اعتياد به اينترنت همانند ساير اعتياد ها تبعات و عواقب منفى 
ترى مانند افت تحصيلى، كاهش روابط بين فردى، افزايش تنش ها و استرس ها، از دست دادن 

مديريت زمان و ايجاد و افزايش مشكالت خانوادگى و اجتماعى را در پى دارد.
روانشناس مركز خدمات روان شناسى و مشاوره زندگى تاكيد مى كند: اولين آسيب روانى اين است 
كه فرد از انجام كارهايش باز مى ماند و اين موجب تشويش و نگرانى و آسيب هاى ديگرى مى 
شود هم چنين زمان هايى كه به هر دليلى دترسى به اينترنت ممكن نيست افراد وابسته، دچار 

دلهره، استرس، كالفگى و خشم زيادى مى شوند.
اعتياد به اينترنت به سالمت روانى

 و سالمت جسمانى آن ها آسيب مى زند
وى با اشاره به اينكه سبك زندگى معتادان به اينترنت بسيار مخدوش است مى گويد: به عنوان 
مثال ساعات خواب آن ها با ميانگين افراد جامعه يكسان نيست آنها تا پاسى از شب بيدارند كه اين 

موضوع هم به سالمت روانى و هم سالمت جسمانى آن ها آسيب مى زند.
به اعتقاد اين روانشناس يكى از داليلى كه ممكن است افراد را به سمت اعتياد به اينترنت بكشاند، 
فرار و سركوب احساسات منفى است مى گويد: به كرات مشاهده شده كه برخى افراد در زمان 
هايى كه خلق منفى و هيجان هاى غيرنرمال داشته اند براى فرار و سركوب آن ها به سمت 
فضاهاى مجازى رفته و ساعات به ظاهر خوشى براى خود مى سازند. بنابراين افراد به علت پاداش 

هاى ظاهرى كه از اينترنت مى گيرند به اين رفتار مبادرت مى كنند.
پيشنهادهاى ساده اى براى جلوگيرى از افتادن در تله اينترنت

ورمقانى با بيان اين مطلب مى گويد: پيشنهادهاى ساده اى براى جلوگيرى از افتادن در تله اينترنت 
وجود دارد كه با رعايت آن ها مى توان به موفقيت هاى بزرگى دست يافت بهتر است كارهايى را 
كه امكان انجام دادن آن ها به شيوه دستى و گروهى هست و تفاوت اساسى در مدت زمان ايجاد 

نمى  كند به صورت مجازى و فردى انجام نداد.
وى با ارائه راهكارى مى گويد: مى توان با برنامه ريزى و مديريت زمان به انجام كارها به صورت 
اصولى تر پرداخت به عنوان مثال اين كه امروز چه كارهايى را بهتر است به صورت مجازى و چه 
كارهايى را به صورت دستى انجام دهيد و بهتر است براى جلوگيرى از وسوسه رفتن به سمت 
فضاهاى مجازى، فهرستى از فعاليت هاى لذت بخش را انتخاب و در مواقعى كه احتمال وسوسه 

شدنتان وجود دارد، به انجام دادن كارهاى آن فهرست بپردازيد.

نـان ز شـت ا د د يا بهزاد عزتى



 يكشنبه- 31 ارديبهشت   24 شعبان1438     21 مى 2017 
Bamdadzagros.news@gmail.com6   سال دوم- شماره46

د قتصا ا
ه تـا كو خبـر  شـت ا د د يا

رشد بى رويه مگامال ها 
در سايه تراكم فروشى

 گروه اقتصاد مسكن- چند سالى است كه شاهد رشد بى رويه مگامال ها در سطح 
كالن شهرها هستيم كه البته زمان دقيق رشد قارچ گونه اين نوع ساخت و سازها را 
مى توان با آغاز تراكم فروشى به طور تقريبى يكى دانست، تا جايى كه امروزه شاهد 
پيدايش موج گسترده مال سازى در شهرهاى بزرگ كشور هستيم  و همچنين 
سرمايه گذارى انبوهى نيز در اين عرصه در حال وقوع است؛ به گونه اى كه طبق 
آمار موجود  بيش از 260 مال در كل كشور يا در دست ساخت است يا به تازگى 
مراحل ساخت آن به پايان رسيده است، هر چند در اين مجال بايد متذكر شد كه 
طى سال هاى اخير در مقابل رشد صدور پروانه ساخت مراكز تجارى شاهد كاهش 
چشمگير صدور پروانه هاى ساخت مراكز صنعتى بوديم كه اين مهم خود نشان از 

اقتصاد بيمار كشور دارد.
مال ها كه تعداد آنها به سرعت رو به افزايش است، نه تنها از نظر اقتصادى بلكه از 
منظر اجتماعى نيز تاثيرات بسيارى بر سيماى شهر، سبك زندگى و عادات روزمره 
ساكنان شهرهاى بزرگ گذاشته است كه البته دور از ذهن نيست كه اين تاثيرگذارى 
در آينده با فعال شدن تعداد بيشترى از اين مال ها بيشتر هم خواهد شد، چرا كه 
طبق اظهار نظر جامعه شناسان  واحد هاى تجارى رشد قابل توجهى نسبت به رشد 

انسانى در مناطق شهرى داشته است.
گفتنى است مگامال ها به مثابه شهرى كوچك عمل مى كنند تا فضاهاى مفقوده 
در شهر را جبران مى كنند،چرا كه بنا به اظهار نظر كارشناسان در سراسر دنيا مجتمع 
هاى تجارى براى جلوگيرى از افزايش حجم ترافيك، خارج از شهرها ايجاد مى شود 
كه متاسفانه اين اصل در خصوص مگامال ها در كشور هرگز اجرايى نشده است، 
تا جايى كه امروزه در مناطقى كه اين گونه ساخت و سازها صورت مى گيرد شاهد 
بروز معضل ترافيك و مشكالت عديده براى ساكنان هم جوار مراكز تجارى هستيم 
اما اين در حالى است كه متاسفانه على رغم احداث اين مجتمع ها در داخل شهرها 
، از پاركنيگ كافى نيز برخوردار نيستند كه اين مساله شايد نيازمند توجه بيشتر 
شهردارى به هنگام صدور مجوز بود تا امروزه ديگر شاهد بروز اين مشكالت نبوديم.

از سوى ديگر يكى از اهداف اصلى توسعه مال ها توسعه اقتصادى مى باشد كه اين 
مهم نيز تا به امروز در كشور ما محقق نشده است چرا كه اين مال ها بيشتر منجر 
به مصرف گرايى شده اند و از هدف اصلى خود يعنى توسعه گرى اقتصادى فرسنگ 
ها فاصله گرفته اند. به گونه اى كه  بنا به عقيده كارشناسان امر، طى سال هاى 
اخير، سرمايه هاى سرگردان به جاى روانه شدن به توليد و يا حتى انبوه سازى در 
مسكن به سوى ايجاد مراكز خريد سوق پيدا كرده است و طبق آمار رسمى موجود، 
تا كنون بيش از 200 مجتمع تجارى و فرهنگى تنها در تهران ساخته شده ويا در 

دست ساخت مى باشد.
نبود ساختار اصولى و حرفه اى در طراحى مجتمع هاى تجارى، عالوه بر هدر رفت 
سرمايه، چهره اى بسيار غيرحرفه اى، نامنظم و خشن به كالن شهرها بخشيده است. 
تا جايى كه به گفته بسيارى از معماران متخصص، ساخت مجتمع هاى تجارى 
كارفرمايان با صرف هزينه هاى كالن به دنبال طراح هايى بسيار خشن، وسيع و پر 
لعاب هستند تا بتوانند به واسطه چراغانى يا نماهاى خاص، نا همگون و غيرحرفه اى 
مردم را به اين پروژه ها دعوت كنند، كه البته اين مورد به صورت واضح توانسته 
حقوق شهروندان را نقض كند. زيرا ايجاد تشويش با رنگ هاى شارپ و شفاف 

مى تواند نوعى تهاجم به حريم مردم شهر باشد.
بديهى است در حال حاضر معضالت فرهنگى و اجتماعى بسيارى به علت عدم 
كارشناسى در جانمايى اين مجموعه ها رخ داده است تا جايى كه نمى توان موارد 
مذكور را ناديده گرفت. يكى از بارزترين اين معضالت مگامال بروز پديده پاساژ 
گردى است، تا جايى كه اين مهم نه تنها گريبان گير جوانان جامعه شده است بلكه 
پيران را نيز به اين مهم سوق داده است. به عبارت ساده تر مراكز مدنظر عالوه بر 
اهداف تجارى خود، كاربرد تفريحى نيز به خود گرفته اند، هر چند بايد اذعان داشت 

كه پاساژ گردى پديده اى مدرن مى باشد كه در جامعه ما نيز رواج يافته است.
شايان ذكر است كه متاسفانه امكانات تفريحى الزم و مناسب براى دختران در 
جاهاى ديگر فراهم نيست، لذا اين مهم باعث سوق آنان به پاساژ گردى شده است 
تا از اين وادى بتوانند وقت گذرانى كنند، به گونه اى كه پاساژ گردى به تفريح مدرن 
دختران ما بدل شده است. چرا كه امروزه تفريح در جامعه ما به نوعى زيرزمينى شده 

و خود را در اشكالى نظير پاساژ گردى نمايان مى كند. 
بايد توجه داشت كه مگامال ها در ابتدا از پاريس ظهور كرد و سپس به سراسر دنيا 
گسترش يافت، بنابراين مى توان اين ادعا را داشت كه مگامال ها در خالء شكل 
نگرفته اند، همچنين تغييرات ناشى از وجود مراكز تجارى از يك سو به جهانى شدن 

و از سوى ديگر به تغيير شهرها بستگى دارد.
 آنچه مسلم است در جامعه ما نسبت به اين مراكز دو ديدگاه مطرح است كه ديدگاه 
اول يك ديدگاه نقادانه است كه نقادان بر اين باور هستند كه  اين مراكز تنها براى 
مصرف و رشد مصرف گرايى ايجاد شده است، اما ديدگاه دوم ديدگاه اخالق مدارانه 
است كه اين مراكز را نوعى از سبك زندگى قلمداد مى كند و از اين منظر به آنها 
حمله مى كند، لذا صرفنظر از تقابل اين دو ديدگاه بايد به اين مساله اشاره نمود 
كه زندگى مدرن شهرى اقتضائاتى مانند صرفه جويى در وقت، سهولت در خريد و 
مواردى از اين دست را دارد كه مراكز تجارى اين امكانات را فراهم مى سازد ، از 
اين رو استقبال از مگامال ها در زندگى شهرى امرى اجتناب ناپذير قلمداد مى شود.

در پايان بايد خاطر نشان كرد كه  چنانچه  مگامال ها نواحى تجارى و يا در حاشيه 
كالن شهر ها احداث مى شد، به طور حتم از معضالت اجتماعى و ترافيكى شهر 
تا ميزان چشمگيرى كاهش مى يافت چرا كه در اين صورت باعث بروز مشكالت 
براى ساكنان هم جوار اين مراكز نخواهد شد و از طرف ديگر نيز باعث كاهش 

جرائم شبانه محله هاى تجارى به دليل غير مسكونى و خلوت بودن مى شود.

افزايش سرعت اينترنت ايران 
ايسنا- با اجرايى شدن فاز دوم شبكه ملى اطالعات، متوسط سرعت 
دسترسى پهن باند ثابت چهار مگابيت بر ثانيه و متوسط سرعت 

دسترسى پهن باند همراه به سه مگابيت بر ثانيه رسيد.
 فاز دوم شبكه ملى اطالعات بهمن ماه سال گذشته عملياتى شد تا 
بدين ترتيب دسترسى به محتواى داخلى با سرعت و كيفيتى بهتر 
براى مشتركان اينترنت مسير شود. پس از اجرايى شدن فاز دوم اين 
شبكه، وزارت ارتباطات در قالب آمار متوسط سرعت دسترسى به 
اينترنت در بخش هاى مختلف را اعالم كرد. طبق اين آمارها ضريب 
نفوذ دسترسى پهن باند ثابت خانگى به 60 درصد رسيده و ضريب 
نفوذ دسترسى پهن باند سيار به 35 درصد رسيد و سرانه ترافيك 
27 كيلوبيت بر ثانيه اعالم شد. همچنين نسبت ترافيك داخلى 50 
درصد عنوان شده است. اما اين ارقام بر اساس اطالعات نشريه 
ارتباطات، در شرايطى اعالم شده كه پيش از اين و در فاز اول شبكه 
ملى اطالعات متوسط سرعت دسترسى پهن باند ثابت سه مگابيت 
بر ثانيه و متوسط سرعت دسترسى پهن باند سيار، دو مگابيت بر ثانيه 
اعالم شده و ضريب نفوذ دسترسى پهن باند ثابت خانگى در فاز اول 
40 درصد بوده و ضريب نفوذ دسترسى پهن باند سيار 30 درصد بود.

ممنوعيت خريد و فروش  سهام عدالت 
خبرگزارى خانه ملت- عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، با تاكيد بر اينكه طرح سهام عدالت به مثابه توزيع ثروت 
ملى است، گفت: واگذارى سهام به افراد غير چشم پوشى از ثروت 
ملى است. غالمعلى جعفرزاده ايمن آبادى ، با اشاره به برخى اخبار 
در خصوص واگذارى سهام عدالت و خريد و فروش آن، گفت: طبق 
قانون هر نوع خريد و فروشى در حوزه سهام عدالت ممنوع بوده و بايد 
با عوامل آن برخورد شود. وى با تاكيد بر اينكه طرح سهام عدالت به 
مثابه توزيع ثروت ملى است، تصريح كرد: كسى كه اقدام به فروش 

سهام خود مى كند در واقع خود را از ثروت ملى محروم كرده است.
جعفرزاده ايمن آبادى با بيان اينكه افراد تحت شمول سهام عدالت يارانه 
اى به طور غيرمستقيم دريافت مى كنند، گفت: در صورتى كه برگه هاى 
سهام عدالت از سوى برخى واجدين اين طرح واگذار شود داللى در اين 
حوزه به ضرر سهام داران خواهد بود. جعفرزاده ايمن آبادى با بيان اينكه 
تمام راه هاى خريد و فروش سهام عدالت به وسيله قانون مسدود شده 
است، گفت: در صورت خريد و فروش اين سهام تخلف از قانون صورت 
گرفته و به طور حتم پيگرد قانونى در انتظار فرد خاطى است. عضو 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: 
مردم بدانند كه در خصوص سهام عدالت خبرهاى خوشى در راه است از 

اين رو نسبت به خريد و فروش آن تجديدنظر كنند.

عدم انجام آپديت خودكار راه مقابله با 
باج افزارها

ايسنا- بهترين راه براى اينكه به حمالت باج افزارى آلوده نشويد، 
آپديت خودكار سيستم عامل است؛ همچنين بهتر است پيش از اينكه 
دستگاه و داده هايتان مورد هجوم يك حمله باج افزارى قرار بگيرند، از 
داده هاى خود بك آپ  بگيريد تا حتى در صورت حمله بتوانيد آنها را 
بازيابى كنيد.   حمله عظيم باج افزار واناكريپت در روز جمعه رايانه ها را 
در بيمارستان ها، دانشگاه ها و شركت ها در سراسر جهان فلج كرد، 
حمله اى كه برخى معتقدند بزرگترين طرح اخاذى آنالين تاريخ است. 

در اين حمله باج افزار تاكنون بيش از 350 هزار رايانه آلوده شدند.
اگرچه واناكريپت بيشتر كامپيوتر شركت ها را آلوده كرد، انواع ديگرى 
از باج افزار هستند كه به طور منظم كاربران در خانه را تحت تاثير 
قرار مى دهند. در اغلب موارد، فايل ها توسط نرم افزارهاى مخرب 
رمزگذارى شده و صاحب كامپيوتر يك پيام خواستار باج مى بيند كه در 

صورت عدم پرداخت باج، تمامى داده ها از بين خواهد رفت.
و  باج افزار  حمالت  از  جلوگيرى  چگونگى  بر  مبنى  گزارش هاى 
ديگر مشكالت نرم افزارهاى مخرب نوشته شده است. در صدر اين 
فهرست، قرار دادن امكان به روزرسانى خودكار براى سيستم هاى 
عامل كامپيوتر و تلفن است. هركس كه آخرين پچ هاى ويندوز 10 
را دريافت كرده بود، از اين حمله اخير در امان بود، در حالى كه افراد 
بدون آخرين به روزرسانى آسيب پذير بودند. ديگر احتياط بزرگ، گرفتن 
بك آپ (پشتيبان گيرى)   از اطالعات است. اينكه به طور منظم از 
دستگاه هاى خود بك آپ بگيريد به شما بهترين امكان را مى دهد كه 
وقتى به باج افزارى آلوده شديد، كامپيوتر خود را بازيابى كنيد. زمانى كه 
شما از تمام عكس هاى مهم و فايل هاى خود يك كپى داشته كه آن 
را در يك فضاى ابرى و يا در يك هارد خارجى در خانه ذخيره كرده 
باشيد، نيازى نيست كه براى بازيابى اطالعات خود باجى بپردازيد. در 
عوض، مى توانيد تمام فايل هاى رمزگذارى شده و نرم افزارهاى مخرب 

را پاك كنيد و دستگاه خود را به حالت قبل از حمله برگردانيد.
در روزهاى اخير باج افزارى تحت عنوان واناكريپت (wannacrypt) با 
قابليت خودانتشارى در شبكه كشورها شيوع يافته كه قربانى هاى بسيارى 

را در شركت ها اساسى نيز داشته است.

به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از انرژى امروز، رضا كرانى درباره 
دستور كارگروه ويژه اى كه زنگنه درسفر خود به خوزستان براى 
حمايت از سازندگان تجهيزات نفت و گاز مطرح كرده بود گفت:  
التهاب انتخابات اجازه نمى دهد كه دستورى كه داده شده است 
سريعا اجرايى شود؛ اگرچه يك روز پس از دستور زنگنه اين امر از 

طريق آقاى سنگين اقدام شد.
او در ادامه افزود: پس از آن نيز در تهران نيز نشستى برگزار شد و چارچوب 
همكارى ها مشخص شد و موارد كلى و مهم مشخص گرديد تا در مورد 

آنها دستورات الزم از سوى زنگنه داده شود.
 او در ادامه افزود: نيازهاى كلى مانند اشتغال كه مى 
توان زمينه هاى آن را در استان خوزستان فعال كرد و 
هم نياز كشور به ساخت تجهيزات كه بايد اين نيازها در 
داخل تامين شوند، مشخص و تقديم آقاى سنگين شده 
است؛از طرف ديگر در اهواز نيز كميته اى در استاندارى 
در حال تشكيل است و نماينده وزارت نفت را نيزدعوت 
در  او  شود.  دنبال  جدى  طور  به  امر  اين  كه  اند  كرده 
خصوص اضافه شايستگى كاركنان صنعت نفت كه 10 
درصد اعالم شد، گفت: تاكنون صحبت هايى شده است 

اما ابالغيه اى دريافت نكرده ايم.

منطقه ويژه نفت و گاز در خوزستان مستقر شود
كرانى گفت: در خصوص نياز صنايع نفت و گاز آنقدر تامين كننندگان 
بسيارى داريم كه بايد از آنها استفاده شود، اما طبيعت كار و مباحث 
بحث اقتصاد مقاومتى ايجاب مى كند كه در كنار مناطق نفت خيز 
جنوب، حفارى ها و پتروشيمى ها، واحدهايى تاسيس شود كه بتوانند 
اين خدمات را به اين شركت هاى بزرگ ارائه دهند؛ اگرچه از ابتداى 
انقالب تا كنون بخش اعظم نياز صنعت حفارى به نفت تامين شده 

است.
او در ادامه تاكيد كرد: خوزستان استانيست كه به عنوان پايتخت نفتى 
ايران معرفى شده و 70 شهرك صنعتى دارد؛ بنابراين معتقدم منطقه 
ويژه نفت و گاز مى تواند در استان خوزستان مستقر شود و هركسى 
كه عالقه مند است در صنعت نفت كار بكند اين آمادگى وجود دارد 
كه از طريق سازمان صنايع و معادن و شركت شهرك ها زمين بگيرد 

و در زمينه نفت و گاز در استان خوزستان كار بكند.
رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشيمى 
خوزستان در ادامه تصريح كرد: نه اينكه نفت، مشكالت مختلف، 
اما  باشد  خوزستان  در  همه  ها  زيرساخت  و  ريزگردها  ها،  آسيب 

سفارش ها به مشهد و يا تبريز برود!
او اظهار كرد: چنين چيزى ظلم در حق مردم خوزستان است و بايد 

زمينه سازى ها در حوزه نفتى خوزستان بهتر شود.

تكليف وزارت نفت با خوزستان مشخص شود
رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشيمى 
مستقرند،  خوزستان  در  اصلى  شركت  چهار  شد:  يادآور  خوزستان 
حداقل بيست كارخانه پتروشيمى، و همچنين صنايع گازى در اين 
استان وجود دارد و حفارى بخش عظيمى از فعاليت ها را تشكيل 

مى دهد.
نفت  وزارت  تكليف  هميشه  براى  يكبار  براينكه «بايد  تاكيد  با  او 
بود،  پذير  امكان  اگر  گفت:  شود»  مشخص  خوزستان  استان  با 
شهروندان خوزستانى تمايل داشتند كه چهار چرخ بر زير پتروشيمى 
هاى خوزستان بگذارند و آنها را از خوزستان خارج كنند، آن هم به 
دليل مشكالت زيست محيطى و مشكالت ريوى و تنفسى بسيارى 
كه براى اين استان به وجود مى آورد؛ همچنين به دليل اينكه تريلى 
ها و نفتكش هاى بسيارى در اين استان تردد مى كنند، و بازار داد 

وستد تصادفات جاده اى در اين شهر باالست.

كرانى در ادامه گفت: دكل هاى حفارى با منزل مسكونى مردم نهايتا 
30 يا 50 متر فاصله دارد؛ يعنى فقط حريم را رعايت كرده اند، اينها 
همه آسيب هايى است كه از بابت وجود نفت به خوزستان و مردم 

آن  وارد مى شود.
و  است  ما  اقتصادى  شاخص  نفت  كه  همانطور  كرد:  اظهار  او 
درامدهاى نفتى بيشترين درامدهاى كشور هستند بايد توجه بيشترى 
به اين منطقه بشود درحالى كه 2،3 درصدى كه براى توسعه آن 

اختصاص داده اند فقط مختص مناطق محروم بوده است.
رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، گاز و 
پتروشيمى خوزستان تاكيد كرد: نفت بايد بابت درامدى 
كه دارد هم به اشتغال كمك كند و هم بخشى از نياز 
ملزوم  و  الزم  اينها  دهد؛  پوشش  را  استان  اقتصادى 
يكديگر هستند. ما در كشاورزى ، يا دامپرورى ادعايى 

نداريم، بلكه در نفت و بعد هم در فوالد ادعا داريم.

وارد كردن نيروى مازاد در صنعت نفت، 
انباشت مشكالت

جذب  براى  وزيرنفت  هاى  قول  درخصوص  كرانى 
شايد  من  نظر  به  گفت:  نفت  وزارت  در  نيرو   2500
بيشتر جنبه انتخاباتى داشته باشد هر كدام يك وعده هايى دادند، 
زنگنه وعده استخدام داد، برخى كانديدا وعده داده اند كه فقر را 
از بين ميبرند، كارون را پر آب مى كنند و... اينها عمدتا وعده 

هاى انتخاباتى است.
 او در ادامه افزود: اگر واقعيت را بگوييم شايد 20 تا 30 درصد آن 
وعده ها در واقعيت عملى شوند و 70 درصد آن مى تواند وعده 
بريزيم،  نفت  صنعت  به  مازاد  نيروى  فقط  اگر  باشد.  انتخاباتى 
مشكل روى مشكل خواهد بود، بايد بر روى توانمندسازى نيروها 
كار كرد همچنانكه برنامه هم دارند و بايد نگاه ويژه اى به اين 

موضوع داشته باشد.
او در ادامه افزود: مدت زيادى است كه بحث اشتغال مطرح هست و 
چندين بار آزمون گرفته شده اما يا بودجه اجازه نداده يا اينكه شرايط 
استخدام مهيا نبوده است اما هر چه زودتر بايد تكليف كسانى كه در 

آزمون ها شركت كرده اند مشخص شود.

ظرفيت ايجاد اشتغال جديد در خوزستان
رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشيمى خوزستان گفت: پس از دستور زنگنه

 براى تشكيل كارگروه ويژه، مهم ترين نيازهاى خوزستان مانند اشتغال و همچنين ساخت داخلى تجهيزات مطرح شدند.
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دريافت تسهيالت مسكن از محل اوراق به دليل حذف بخش مهمى 
از سرمايه متقاضى خريد مسكن، به انصراف خانوارها از خريد مسكن و 

درنتيجه تشديد ركود بازار مى انجامد. 
به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از مهر، در حال حاضر كسانى كه مى 
خواهند وام خريد، ساخت يا جعاله مسكن از بانك مسكن دريافت كنند، 
با رسته متنوعى از انواع وام ها روبه رو هستند كه سبد تسهيالتى خوبى 
را به مشتريان اين بانك ارائه مى دهد؛ اما تقريبا همه اين وام ها نياز به 

سپرده گذارى دارند.
از آنجايى كه در طى سال هاى اخير مردم به دليل ركود شديد اقتصادى، 
امكان پس انداز پول در مدت زمان طوالنى و حتى يك ساله را ندارند 
و همچنين به دليل تورم غير قابل پيشى بينى كه سبب مى شود ارزش 
پول سپرده گذارى شده در بانك ها در طول يك سال افت كند، تعداد 

كسانى كه حاضرند با استفاده از سازوكار پس انداز به اضافه 
تسهيالت خانه دار شوند، كم است؛ چراكه ريسك آن را باال 

مى دانند.
بنابراين جذاب ترين تسهيالتى كه متقاضيان خريد خانه به 
سراغ آن مى روند، تسهيالت از محل سپرده ممتاز بانك 
مسكن است كه هم امكان سپرده گذارى براى متقاضى و 
سپس دريافت تسهيالت از محل سپرده خود را فراهم مى 

كند و هم امكان استفاده از امتياز ساير سپرده گذاران.
خريد امتياز ساير سپرده گذاران از محل خريد «اوراق حق 
تقدم تسهيالت مسكن» (تسه) انجام مى شود كه معامالت 
آن را فرابورس هدايت و نظارت مى كند. اما براى كسانى كه 
با مكانيزم فرابورس و بازار سرمايه آشنايى ندارند، شعب بانك 

مسكن اين كار را انجام مى دهد.
قيمت اوراق تسه را سيستم حاكم بر بازارهاى آزاد و شفافى چون بازار 
سرمايه بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مى كند همچنين از زمانى كه 
شركت فرابورس به عنوان عامل فروش و سازمان بورس و اوراق بهادار، 
شوراى پول و اعتبار و شوراى عالى بورس به عنوان سه نهاد نظارتى 
و باالدستى در بخش هاى بانك و بازار سرمايه، مقرراتى براى خريد و 
فروش اين اوراق وضع كرده اند، امكان ورود به سفته بازى و داللى 
براى خريد و فروش اوراق از بين رفته است. بنابراين نرخ هاى موجود در 

خصوص اوراق تسهيالت، كامال بر پايه عرضه و تقاضاست.
با اين حال مهمترين دغدغه كسانى كه مى خواهند با استفاده از وام از 
محل اوراق تسه خانه دار شوند، نرخ باالى اين اوراق است؛ آنچه محل 
اشكال است، اين است كه آيا روش ديگرى براى دريافت تسهيالت يا 

خريد امتياز ديگران با هزينه كمتر وجود دارد يا خير؟ چرا بانك مسكن 
و نهادهاى باالدستى روش ديگرى كه ارزان تر از سازوكار معامله اوراق 

تسهيالت مسكن باشد را بررسى و عملياتى نمى كنند؟
در حال حاضر اگر ميانگين قيمت خريد و فروش هر برگه اوراق تسه 
حاوى 500 هزار تومان تسهيالت را در بازار سرمايه 70 هزار تومان در 
نظر بگيريم، متقاضى خريد مسكن بايد براى دريافت تسهيالت 60 
ميليون تومانى مسكن و 10 ميليون تومانى جعاله، 140 برگه خريدارى 
كند كه حدودا 10 ميليون تومان از كل سرمايه وى معادل كل وام جعاله 
را شامل مى شود به اين معنا كه فرد بايد براى وامى كه عمال دريافت 

نكرده، اقساط بپردازد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

 تشديد ركود مسكن به دليل نرخ باالى اوراق

حسينعلى حاجى دليگانى نماينده مردم شاهين شهر در مجلس و عضو 
كميسيون برنامه و بودجه يكى از نمايندگانى است كه همواره در نطق ها 

و مصاحبه هاى خود بر اين موضوع تأكيد دارد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ركود حاكم 
خريد  متقاضى  كه  كسانى  از  بسيارى  گويد:  مى  مسكن،  بازار  بر 
شوند  مى  مواجهه  كتاب  و  حساب  اين  با  وقتى  هستند،  مسكن 
كه مى بايست بخش مهمى از سرمايه خود را بابت خريد اوراق 
تسهيالت مصرف كنند، عمال از دريافت اين وام و خريد مسكن 
منصرف مى شوند. همين موضوع خود به تشديد ركود بازار مسكن 

دامن زده است.
وى درباره استفاده از مكانيزم سپرده گذارى براى دريافت وام مسكن كه 
در تسهيالت صندوق يكم لحاظ شده، گفت: بسيارى از خانواده ها پولى 

كه پس انداز كرده اند، نزد صاحب خانه به عنوان وديعه مسكن نهاده 
اند كه در شهرهاى بزرگ و كالنشهرها، رقم قابل مالحظه اى است از 
سوى ديگر پولى كه بانك مسكن براى تشكيل حساب صندوق يكم و 
اعطاى تسهيالت از آن محل مطالبه مى كند، براى متقاضى فردى، 40 
و زوجين، 80 ميليون تومان است كه معموال خانواده ها امكان تهيه اين 
مبالغ در كنار وديعه مسكن را ندارند؛ درنتيجه استقبال از حساب صندوق 

يكم نيز چندان باال نبوده است.
سيدمسلم ثابتى كارشناس امور بانكى و مسكن نيز با تأييد اين موضوع 
كه بخش مهمى از سرمايه افراد بابت خريد اوراق تسه مصرف مى شود 
گفت: كسانى كه وام 60 ميليون تومانى از محل اوراق دريافت مى كنند، 
بايد ماهانه يك ميليون تومان اقساط اين تسهيالت را پرداخت كنند؛ از 
سوى ديگر اگر ميانگين قيمت هر برگه اوراق تسهيالت در بازار سرمايه 
را 80 هزار تومان در نظر بگيريم، متقاضى بايد 9 ميليون و 
600 هزار تومان بابت خريد اوراق بدهد و درنتيجه عمال با 
وامى به ارزش 50 ميليون و 400 هزار تومان روبه رو است. 

يعنى بابت مبلغ وام كمترى بايد اقساط بدهد!
آيا امكان حذف فرآيند اوراق از چرخه تسهيالت 

مسكن وجود دارد؟ 
با اين وجود تا به حال هيچ يكى از مديران بانك مسكن 
پاسخ مناسبى به اين پرسش نداده اند. آنها با اين توجيه 
كه يا فرد بايد سپرده گذارى كند يا امتياز فرد ديگرى كه 
سپرده نزد اين بانك داشته و به ازاى اين مدت زمانى كه 
پولش در بانك بوده، اوراق گرفته است را بخرد، همواره 
تسهيالت  امتياز  فروش  و  خريد  روش  كه  دارند  تأكيد 
امتياز  انتقال  براى  ممكن  حالت  بهترين  اوراق  محل  از  مسكن 

تسهيالت مسكن است.
آنها با اين توجيه كه منابع بانك مسكن محدود بوده و توانايى پاسخ 
دهى به همه تقضاهاى دريافت تسهيالت را ندارد، اعالم مى كنند كه 
متقاضيان مى توانند از طريق خريد اوراق تسهيالت، از امتياز ديگران 
بهره مند شوند، بنابراين پولى كه متقاضى مى دهد، به جيب بانك 
نمى رود؛ بلكه در اختيار كسى قرار مى گيرد كه امتياز اين تسهيالت 
را با استفاده از سپرده گذارى در مدت زمان طوالنى به دست آورده 
است؛ همچنين نرخ اوراق را بانك تعيين نمى كند؛ بلكه اين عرضه و 

تقاضاست كه نرخ اوراق را معين مى كند.
بنابراين در حال حاضر روش جديدى براى جايگزينى با سيستم «خانه 

دار شدن از محل خريد اوراق» وجود ندارد. 

روش هاى محال براى خانه دار  شدن

الهام صمدزاده
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واليبال  فدراسيون  مستعفى  رييس  نايب 
داورزنى  آقاى  رفتن  از  بعد  گفت: 
مشكالتى در فدراسيون به وجود آمد و 
ارتباط ما باهم كم شد و همين شرايط را 

براى من سخت كرد.
از  استعفايش  درباره  ميرسپاسى   زهره 
اظهار  واليبال،  فدراسيون  رئيسى  نايب 
شرايط  داورزنى  رفتن  از  بعد  كرد: 
با  و  كم  او  با  من  ارتباط  و  شد  سخت 
مشغله  دليل  به  گرفت.  صورت  واسطه 
آن  ديدار  فرصت  داورزنى  آقاى  كارى 
به  چيز  همه  و  نداشت  وجود  چنانى 
صورت ناقص منتقل مى شد  و اوضاع 

را سخت كرد.
 ميرسپاسى ادامه  داد: در واقع بايد بگويم 

كه هيچ چيز سر جايش نبود. وقتى خبرها به صورت 
مى آيد.  وجود  به  زيادى  مشكالت  شود،  منتقل  ناقص 
ما  نكردند  اختيار  تنفيذ  داورزنى  آقاى  كه  اين  دليل  به 
همه كارها را بايد با او در ميان مى گذاشتيم و با توجه به  

كمبود وقت همين موضوع باعث بروز مشكالتى شد.
بدون  گفت :   واليبال  فدراسيون  مستعفى  رييس  نايب 
اطالع من اتفاقاتى صورت گرفت و اصال درست نيود. 
نايب رييس نفر دوم فدراسيون است و نبايد اصال چنين 
مساله اى وجود داشته باشد. پيش از اين هم مشكالتى 

وجود داشت اما با تعامل همه پيز درست 
مى شد ولى در كل اجازه هيچ كارى به 
هم  افشاردوست  آقاى  نمى شد.  داده  من 
تمام  نمى تواند   و  دارد  احتيار  حدى  تا 
مشكل  درباره  او  بدهد.  انجام  را  كارها 
فدراسيون  بانوان  رييس  نواب  جايگاه 
ها در اساسنامه ، گفت :  اين مشكلى كه 
براى من پيش آمده مربوط به فدراسيون 
در  مشكل  اين  و  نيست  داورزنى  آقاى 
نايب  دارد.  وجود  ها  فدراسيون  تمام 
رييس بانوان جدى گرفته نمى شود  و در 
اساسنامه مشكل جدى وجود دارد. نايب 
اما   بدهد،  انجام  كار  مى خواهد   رييس 
اجازه ورود پيدا نمى كند. آقاى داورزنى 
ايرادى  و  مى گذارد  زيادى  احترام  ما  به 

هم به او وارد نيست. اين موضوع بايد اصالح شود.
شدم.  اذيت  خيلى  من  مدت  اين  در  گفت:  ميرسپاسى 
اصال بحث بر كنارى من در اين مدت مطرح نبوده است 

و حتى از من خواستند تا انتخابات فدراسيون بمانم.

مهاجم بارسلونا و رئال مادريد در يك دهه اخير هميشه 
براى رسيدن به كفش طال يك رقيب داشتند.

فوتبال جهان در يك دهه اخير به رقابت ليونل مسى و 
كريستيانو رونالدو محدود شده است. مهاجم آرژانتينى و 
پرتغالى جوايز فردى را از سال 2009 به خود اختصاص 
دادند. هر دو بازيكن ( مسى پنج و رونالدو چهار) از اين 
سال برنده توپ طال بودند. در جايزه كفش طال هم رقابت 

اغلب بين مهاجم بارسلونا و رئال مادريد بود.
در اين فصل ليونل مسى اين جايزه را به خود اختصاص 
خواهد داد. مهاجم آرژانتينى با به ثمر رساندن 35 گل در 
33 بازى 70 امتياز كسب كرده است. او هفت گل بيشتر 
از سوارس و 11 گل بيشتر از رونالدو به ثمر رسانده 
است. در اين شرايط مسى رقيب خود در كسب كفش 
طال يعنى باس داست هلندى را كنار خواهد زد. بازيكن 
تيم اسپورتينگ ليسبون در 30 بازى توانسته است 31 
همچنين   كند.  كسب  امتياز   62 و  برساند  ثمر  به  گل 
مارك لواندوفسكى نيز تا آخرين هفته با مهاجم بارسلونا 
رقابت خواهد كرد. او در 32 بازى 30 گل به ثمر رساند 

و 60 اميتاز كسب كرد.
باس داست نخستين بازيكنى نيست كه با رونالدو و مسى 
براى كفش طال رقابت مى كند. در فصل 08-2007 دنى 
گيسا در اين شرايط قرار داشت. مهاجم اسپانيايى با پيراهن 
مايوركا 27 گل به ثمر رساند اما رونالدو كه در آن زمان كه 
در منچستريونايتد بازى مى كرد اجازه نداد اين جايزه به 
مهاجم اسپانيايى برسد. سومين بازيكن هونتالر از آژاكس 
بود كه 34 گل به ثمر رساند اما به خاطر اين كه هر گل در 

ليگ هلند 1.5 امتياز دارد نتوانست برنده كفش طال شود.
يك فصل بعد ديگو فورالن با پيراهن اتلتيكومادريد 32 
بار گلزنى كرد و اين جايزه را به خود اختصاص داد، او 

توانست باالتر از ساموئل اتوئو قرار گيرد. مسى در فصل 
ديديه  و  ناتاله  دى  به  طال  كفش  نداد  اجازه    2009-10
دروگبا برسد. بازيكن ايتاليايى و ساحل عاجى هر يك 29 
گل به ثمر رساندند اما مسى 34 بار دروازه حريفان را باز 
كرد. در فصل بعدى دى ناتاله دوباره در اين رقابت حضور 
داشت و با پيراهن اودينزه 28 گل به ثمر رساند، او با ركورد 
ماريو گومز برابر بود. با اين حال مسى با 31 و رونالدو با 
41 گل باالتر از او قرار گرفتند. در فصل 12-2011 در 
حضور دو ستاره آرژانتينى و پرتغالى فان پرسى فرصت 
كسب كفش  طال را داشت. مهاجم هلندى به همراه آرسنال 
30 گل به ثمر رساند اما مسى 50 بار گلزنى كرد و 100 

امتياز (بهترين ركورد) به دست آورد.
در فصل 13-2012 رقابت دو مهاجم بارسا و مادريد ادامه 

داشت و مسى 46 و رونالدو 34 گل به ثمر رساند. ادينسون 
كاوانى با 30 گل سومين گلزن برتر شد.  سوارس در فصل 
بعد توانست با ثمر رساندن 31 گل به همراه رونالدو اين 
جايزه را به خود اختصاص دهد. مهاجم پرتغالى در فصل 
15-2014 توانست 48 بار دروازه حريفان را باز كند و 
ركورد  بهترين  امتياز   96 با  طال  كفش  كسب  بر  عالوه 
شخصى اش را به ثبت رساند. مسى در آن فصل 43 بار 
گلزنى كرد و در ديگر ليگ سرخيو آگوئرو با 26 گل برترين 

گلزن شد.
در فصل گذشته رونالدو و مسى در بين برترين ها جايى 
نداشتند و سوارس با 40 گل برترين گلزن رقابت هاى 
اروپايى شد. گونسالو ايگواين نزديك ترين تعقيب كننده 

اش با 36 گل بود.

ــت تيم فوتبال سپاهان  سرپرس
بازيكن  ــا  ب مذاكره  ــان،  اصفه
ــپوليس را  ــش پرس ــل پي فص

تكذيب كرد.
ــپاهان اصفهان بعد   باشگاه س
ــا زالتكو  ــد قرارداد ب از تمدي
ــذب  ــال ج ــه دنب ــار ب كرانچ
ــن مربى  ــر اي ــان مدنظ بازيكن
ــى در  ــتن تيم ــروات و بس ك
ــت. هر چند  قامت قهرمانى اس
كرانچار به كرواسى بازگشته اما 

مسئوالن باشگاه با چند بازيكن وارد مذاكره شده اند.
ــر و صداى زيادى پيرامون  يكى از بازيكنانى كه اين روزها س
ــده، رامين رضائيان است. اين ملى  او و تيم جديدش مطرح ش
ــپوليس مورد توجه چند  پوش فوتبال ايران بعد جدايى از پرس
باشگاه قرار گرفته و از استقالل و سپاهان به عنوان دو مشترى 

اصلى رضائيان نام برده مى شود.

ــاره  ــن ب ــوان دراي ــدى اخ مه
عنوان كرد: رامين رضائيان در 
فهرست آقاى كرانچار نبوده و 
ــره اى با وى  ما هم هيچ مذاك
ــر  ــال حاض ــته ايم. در ح نداش
ــگاه با چند بازيكن مذاكره  باش
ــت اما هنوز قراردادى  كرده اس
ــيده و نمى توانيم  به امضا نرس
نامى از كسى ببريم. با اين حال 
ــان هفته،  ــم تا پاي فكر مى كن
بازيكنانى كه به سپاهان پيوسته 

اند، معرفى شوند.
ــپاهان اصفهان همچنين در پاسخ به  ــت تيم فوتبال س سرپرس
ــش كه آيا قرارداد احسان حاج صفى تمديد مى شود،  اين پرس
ــان اگر در ايران باشد، فقط براى سپاهان بازى مى  گفت: احس
كند. احسان در مسافرت خارج از كشور بوده و به زودى با او 

مذاكره خواهيم كرد.

كرانچار،  رضائيان را نمى خواهد
 حاج صفى در ايران براى سپاهان بازى مى كند

ــكتبال  ــى رقابت هاى بس ــواز عنوان قهرمان ــاهين اه تيم ش
ــتان را به خود اختصاص داد. ــگاه هاى خوزس باش

ــهرام پرنياك،  رييس هيات بسكتبال استان اظهار كرد: اين   ش
ــاالن از 20 تا 27 ارديبهشت ماه  ــابقات در سنى بزرگس مس

ــد. ــاله برگزار ش ــش س پس از يك وقفه ش
ــاهين  ــابقات با حضور تيم هاى ش ــرد:  اين مس ــان ك وى بي
ــين  ــهر، اكس ــواز،  نفت، ملى حفارى، آينده پژوهان ماهش اه
رامهرمز و هيات بسكتبال خرمشهر طى دو مرحله در سالن 

ــيد. 22 بهمن اهواز به انجام رس
ــتان خاطرنشان كرد:  در پايان  ــكتبال خوزس رييس هيات بس
ــانه به  ــام بازى هاى نزديك و ش ــن رقابت ها پس از انج اي

ــاهين اهواز با هدايت ناظم سالمى به قهرمانى  شانه، تيم ش
ــر موزرمى و تيم  ــا هدايت امي ــم ملى حفارى ب ــيد و تي رس
ــهر با هدايت مهدى زكى زاده به  ــازان پژوهان ماهش آينده س

ــت آوردند. ــوم را به دس ترتيب عناوين دوم و س
ــم اختتاميه اين رقابت ها با حضور جمع  وى بيان كرد:  مراس
ــيارى از عالقه مندان و پيشكسوتان اين رشته و همچنين  بس
ــتان و معاون وى، روز  ــان خوزس ــركل ورزش و جوان مدي
ــد و از تيم هاى برتر تجليل به عمل آمد.  ــته برگزار ش گذش
ــندى از حضور  ضمن اين كه آقاى حيدرى ضمن ابراز خرس
ــت و همراهى با اين  ــكتبال، به حماي ــع خانواده بس در جم

ــت. ــه پرداخ مجموع

شاهين اهواز قهرمان مسابقات بسكتبال خوزستان شد

ميرسپاسى: شرايط سخت شده بود
اتفاقات واليبال بدون اطالع من بود

رقيب هاى مسى و رونالدو براى كفش طال در يك دهه اخير

ــركل ورزش و جوانان  مدي
ــدن  ش فعال  از  ــتان  خوزس
در  ــده  رهاش ــروژه  پ ــك  ي
ــال خبر  اهواز پس از 12 س

داد.
ــار  اظه ــدرى  حي ــين  افش
پروژه هاى  از  ــى  يك ــرد:  ك
ــه  ك ــتان  خوزس ــى  ورزش
منظوره  ــد  چن ــالن  س ــك  ي
ــى  ورزش مجموعه  در  واقع 
ــه  ــت و ب ــارى اس 16 هكت

ــود، با  ــده ب ــال رها ش 12 س مدت 
ــتيم،  داش كه  ــيارى  بس ــاى  پيگيرى ه
ــد كه به صورت مشاركتى -  قرار ش
ــتانى و ملى، از اواخر تيرماه سال  اس
جارى با مشخص شدن پيمانكار آن، 

ــود. فعال ش
ــن ظرفيت  ــان اين كه باالتري وى با بي
ــتان، سالن 2  سالن موجود در خوزس
ــت، گفت:  هزار نفرى بقايى بهبهان اس
ــتان و كالنشهر  ــكالت اس يكى از مش

ــالن خوب با  ــتن يك س ــواز نداش اه
ــدن  ــت كه با فعال ش گنجايش باال اس
ــتان و اهواز  ــردم اس ــروژه، م اين پ
ــد منظوره با  ــالن چن صاحب يك س
500 نفر  ــزار و  ــار ه ــش چه گنجاي
ــالن،  ــدن اين س ــوند. آماده ش مى ش
يكى از آرزوهاى ورزشكاران سالنى 

ــتان بود. و مردم خوزس
خوزستان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
ــتان هاى ديگر  ــى از اس ــزود: خيل اف
ــتند،  هس كوچكتر  ــتان  خوزس از  كه 

و  بزرگ  ــالن هاى  س داراى 
هستند  ــب  مناس گنجايش  با 
ــواز  ــتان و اه ــى خوزس ول
ــالن هايى  س ــن  چني ــد  فاق
در  ــن  بنابراي ــند،  مى باش
مديران  ــا  ب ــه  ك ــه اى  جلس
ــز  ــعه و تجهي ــركت توس ش
وزارت  ــى  ورزش ــن  اماك
ــتيم،  داش جوانان  و  ورزش 
پروژه  اين  كه  كرديم  توافق 
ــاركتى انجام  به صورت مش

ــود. و وارد مرحله واگذارى ش
ــزود: 15 ميليارد تومان براى  وى اف
ــاخت  ــامل س ــام فاز اول آن ش اتم
گرفته  ــر  نظ آدر  ــقف  س و  ــواره  دي
ــالن در نهايت  ــت. اين س ــده اس ش
ــارد  ميلي  40 ــادل  مع ــارى  اعتب ــه  ب
دارد.  نياز  ــدن  ش آماده  براى  تومان 
راستاى  در  ــالن،  س اين  آماده سازى 
ــتان  ــاى نيمه تمام اس ــام پروژه ه اتم

ــت. اس

فينال تمام ايرانى رقابت هاى تنيس روى ميز بازى هاى همبستگى 
كشورهاى اسالمى با پيروزى و قهرمانى نوشاد عالميان به پايان 

رسيد.
ست اول اين بازى خانوادگى پاياپاى بود و هر دو برادر با امتيازات 
تك تك پيش رفتند تا اينكه پس از تساوى 11-11 اين نوشاد بود 

كه 2 امتياز گرفت و ست را به نام خود ثبت كرد.
در ست دوم اين نيما بود كه عملكرد بهترى داشت و توانست 
با نتيجه 11-7 به برترى دست يابد. در اين ست برادران عالميان 
چند بار رالى هاى تماشايى اجرا كردند كه با تشويق تماشاگران 
همراه شد. نوشاد ست سوم را به قصد جبران آغاز كرد ولى پس 
از برترى اوليه، نيما كار را به تساوى كشيد ولى نوشاد در ادامه 
باتجربه تر ظاهر شد و با نتيجه 11-7 كار را به سود خود تمام 
كرد. ست چهارم با برترى 11-8 نيما عالميان به پايان رسيد. نيما 
در اين ست از همان ابتدا برتر از نوشاد بود و در نهايت توانست 

ست را به نام خود كند تا نتيجه كلى 2-2 شود.
در ست پنجم هم نيما و نوشاد پاياپاى تا امتياز 10 پيش آمدند اما 
اين برادر چپ دست (نوشاد) بود كه كار را به سود خود درآورد 

و 3-2 پيش افتاد.

شرايط  زيرا  كرد  حساس  بسيار  را  ششم  ست  نتيجه،  اين 
متفاوتى را براى دو برادر رقم مى زد. همين عامل سبب شد 
نيما و نوشاد امتياز به امتياز باال بيايند و در نهايت اين نيما 
بود كه با نتيجه 16-14 پيروز شد تا همه چيز به ست آخر 

كشيده شود.
ست  آخرين  در  قهرمانى  براى  عالميان  برادران  فشرده  رقابت 
هم ادامه داشت و هيچ يك برترى محسوسى نسبت به ديگرى 
نداشتند اما در اواخر بازى نيما نتواست از برترى سه امتيازى اش 
استفاده كند و نتيجه 9-6 را 11-9 واگذار كرد تا نوشاد جشن 

قهرمانى بگيرد.
گفتنى است در زمان برگزارى ديدار فينال بين برادران عالميان 
هيچ كدام از اعضاى تيم ايران اعم از رئيس فدراسيون، سرمربى 
در  شركت  براى  و  حضورنداشتند  سالن  در  بازيكنان  ساير  و 
در  كشورمان  سفارت  محل  در  جمهورى  رياست  انتخابات 

آذربايجان حضور داشتند.
شهسوارى كه عملكرد نسبتا خوبى در اين بازى ها داشت، در 
بازى رده بندى برابر ميائو وانگ، پينگ پنگ باز چينى االصل 
تيم آذربايجان قرار گرفت و در نهايت با نتيجه 4- يك مغلوب 
شد تا دستش از كسب مدال كوتاه بماند. دو ست اول را حريف 
آذربايجانى با حساب هاى 13-11 و 11-3 به سود خود تمام كرد 
اما در ست سوم اين شهسوارى بود كه بازى را با نتيجه 11-8 به 

سود خود به پايان رساند.
در ست چهارم بازهم اين پينگ پنگ باز چينى االصل آذربايجان 

بود كه موفق شد با نتيجه 11-7 پيروز شود.
شهسوارى در ست پنجم نمايش خيلى خوبى داشت و حتى مى 
توانست برنده باشد اما برخى بدشانسى ها سبب شد اين ست زيبا 
و تماشايى با نتيچه 19-17 به سود نماينده ميزبان خاتمه يافته و 

دست پينگ پنگ باز كشورمان از كسب مدال كوتاه بماند.

پروژه نيمه كاره سالن ورزشى 4500 نفرى اهواز مجددا فعال مى شود

نوشاد با غلبه بر نيما جشن قهرمانى گرفت

كاپيتان تيم بسكتبال پتروشيمى بندرامام معتقد است 
هميشه بازى هاى شهرآورد از حساسيت بيشترى 

برخوردار است.
پتروشيمى  بسكتبال  تيم  بازيكن  لطفى  سعيد 
بندرامام  دررابطه با آخرين وضيعت تيمش گفت: 
ارائه  آمادگى  لحاظ  همه  از  ما  تيم  خداروشكر   »
بازى هاى خوب در فينال را دارد. اميدوارم شاهد 
بازى هاى به دور از حاشيه و تماشاگر پسند در 
فينال باشيم.» بازيكن پتروشيمى بندرامام درپاسخ 
به حضور هواداران دربازى فينال گفت: « از تمامى 
دوستداران تيم پتروشيمى بندرامام درخواست مى 
سالن  در  حضورشان  با  گذشته  همچون  كه  كنم 

بسكتبال انديشه ما را حمايت كنند و اميدوارم كه تيم ما با 
بازى هاى خوب وكسب نتيجه مورد نظر همچون سال 

گذشته بتواند دل هوادارانش را شاد كند.»
لطفى درباره ليگ امسال، تاكيد كرد: « به نظر من ليگ 
سوم  دور  برگزارى  و  بود  طوالنى  بسيار  ليگ  امسال 

مسابقات لزومى نداشت همين امر باعث طوالنى شدن 
ليگ شد. بيشترين خستگى اين ليگ به نظر من براى 
بازيكنان ملى پوش است زيراكه از اردوها و بازى هاى 
راهى  هم  مسابقات  خالل  در  شدند.  ليگ  وارد  ملى 
مسابقات غرب آسيا شدند و بعد از اتمام ليگ هم دوباره 
پيشرفت  فكر  به  اگر  ما  شوند.  مى  ملى  تيم  اردو  وارد 

ريزى  طورى برنامه  بايد  هستيم  ايران  بسكتبال 
كنيم كه اين سرمايه هاى ملى را در نظر داشته 

باشيم.»
چنين  برگزارى  طرفى  از   » گفت:  درادامه  وى 
ليگ هاى طوالنى و خسته كننده اى مى تواند 
به ضرر بسكتبال باشد چراكه مدت زمان بيشتر 
مسابقات هزينه ى بيشترى براى تيمها در بردارد 
و اين موضوع ميتواند تبعات منفى براى بسكتبال 
ليگ  فنى  لحاظ  به  ولى  باشد.  داشته  همراه  به 
امسال ليگ خوبى بود چون شاهد رقابت هاى 

خوب و نزديك به هم بوديم.»
كاپيتان تيم پتروشيمى درباره رويارويى با نفت 
آبادان در فينال گفت: « اين دومين سال متوالى است كه 
فينال ليگ برتر بسكتبال تمام خوزستانى است. هميشه 
برخوردار  بيشترى  حساسيت  از  آورد  شهر  هاى  بازى 
كه  برند  مى  بهره  خوبى  هواداران  از  تيم  دو  هر  است. 

اميدوارم شاهد بازى هاى زيبا درفينال باشيم.»

بود  خواهد  زنى  داور  اولين  هاوس،  اشتاين  بيبيانا 
كه از فصل آتى در بوندسليگا قضاوت خواهد كرد.

امروز در جريان نشست اعضاى فدراسيون فوتبال 
اشتاين  بيبيانا  كه  شد  اعالم  فرانكفورت،  در  آلمان 
هاوس، افسر پليس 38 ساله اهل هانوفر از فصل 
قضاوت  وسط  داور  عنوان  به  بوندسليگا  در  بعد 

خواهد كرد.
 او اولين داور زنى خواهد بود كه به چنين موفقيتى 
دست مى يابد. چنين تصميمى با واكنش هاى مثبت 

در رسانه هاى آلمان روبرو شده است.
اشتاين هاوس كه پيش از اين به عنوان داور چهارم 
زمان  در  حتى  و  كرد  مى  فعاليت  بوندسليگا  در 
حضور گوارديوال در بايرن، تنش لفظى مختصر بين 
اين دو خبرساز نيز شده بود، به خبرنگاران گفت:« 
داورى در بوندسليگا هميشه روياى من بود و اين 
رويا حاال به حقيقت پيوسته است. بسيار خوشحالم 

و شور و شوق زيادى دارم.»

فدراسيون فوتبال آسيا با انتخاب داورى از كشور بحرين 
تصميمى  عربستان  و  ايران  نماينده  ميان  ديدار  برابر 

جنجالى را اتخاذ كرد.
 كنفدراسيون فوتبال آسيا در تصميمى عجيب و بحث 
بر انگيز داورى از كشور بحرين را به عنوان داور وسط 
عربستان  الهالل  و  خوزستان  استقالل  تيم  دو  ديدار 

انتخاب كرد.
با تصميم كنفدراسيون فوتبال آسيا على السماهيجى از 
روز  ديدار  بحرينى  كمك  دو  همراه  به  بحرين  كشور 
در  كه  را  الهالل  برابر  خوزستان  استقالل  ى  شنبه  سه 
كشور عمان و شهر مسقط برگزار مى شود را قضاوت 

خواهند كرد.

فدراسيون فوتبال آسيا امسال در ديدارهاى ميان تيم هاى 
ايرانى و عربستانى از داوران غير عرب استفاده مى كرد 
اما در اين ديدار ترجيح داد تا از داورى بحرينى استفاده 
كشور  با  اى  صميمانه  و  نزديك  ى  رابطه  بحرين  كند. 
ديدار  حاال  از  تواند  مى  موضوع  اين  كه  دارد  عربستان 

روز سه شنبه را به حاشيه بكشاند.

اميدوارى كاپيتان ماهشهرى ها در فينال بسكتبال

پليس اهل هانوفر، 
اولين داور زن بوندس ليگا

هافبك تيم فوتبال تراكتورسازى به نفت آبادان پيوست.
  مسووالن نفت آبادان پس از مذاكره با جاسم كرار، هافبك 
تيم تراكتورسازى، با او براى فصل پيش رو ليگ برتر كشور 
قرارداد همكارى امضا كردند. مدت قرارداد جاسم كرار براى 

يك فصل است.

پبوستن جاسم كرار به نفت آبادان

تصميم جنجالى AFC براى ديدار آسيايى اس.خوزستان
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شـيه حا ر  د

لنوشـته د

نـه بخا كتا

مديران وزارت خانه هاى ارشاد و آموزش و پرورش با 
تكذيب صدور مجوز براى كتابى به نام «لك لكى در كار 
نيست»، تاكيد كردند انتشار ترجمه فارسى اين كتاب، 
غيرقانونى بوده كه توسط مسئوالن در حال پيگيرى است.

در روزهاى اخير كه جامعه در حال و هواى انتخابات 
در  خبرى  بود،  جمهورى  رياست  دوره  دوازدهمين 
دست  حال  در  اجتماعى  شبكه هاى  و  مجازى  فضاى 
به دست شدن است كه كتابى به نام «لك لكى در كار 
نيست» منتشر شده و قرار است 9 هزار نسخه از آن 

مدارس  و  مهدكودك ها  در 
تدريس شود.

اما در واقعيت، چنين كتابى 
مجوز  ارشاد  وزارت  از 
نشر نگرفته است و پخش 
نسخه هاى غير قانونى آن هم 
بارها از سوى مسئوالن مورد 
پيگيرى قرار گرفته است. با 
اين حال، انتشار غير قانونى 
دستمايه اى  به  كتاب،  اين 

براى برخى كانديداها و رسانه هاى همسو با آن ها براى 
تضعيف دولت تبديل شده است.

اين كتاب كه با هنجارهاى جامعه ايران و فرهنگ آن 
همخوانى ندارد، نوشته روبى هريس، نويسنده اى غير 
ايرانى است كه موضوعش چگونگى تولد و فرزندآورى 

است.
پيگيرى وزارت ارشاد براى برخورد قضايى با عوامل 

انتشار    
چندى پس از انتشار اين خبر، پايگاه اطالع رسانى دولت 
از قول سيدرضا صالحى اميرى وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اين خبر را تكذيب كرد و اعالم كرد كه عوامل 

انتشار اين شايعه را تحت پيگرد مى گيرند.
واكنش  در  ارشاد  «وزير  نوشت:  رسانى  اطالع  پايگاه 
به شايعه صدور مجوز چاپ كتاب غير اخالقى «لك 

لكى در كار نيست» گفت: «همانگونه كه معاون فرهنگى 
وزارت ارشاد بارها اعالم كرده هيچ گونه مجوزى براى 
چاپ اين كتاب و عناوين مشابه كه حاوى نكات غير 
وزارت  نيز  اين  از  پيش  نشده.  صادر  است  اخالقى 
آموزش و پرورش صدور مجوز كتاب مذكور را تكذيب 
نموده بود. شايسته نيست آقايان براى دستيابى به چند 
راى اخالق و شرافت انسانى را زير پاى بگذارند. عوامل 
انتشار اين شايعه از سوى مراجع قضايى تحت پيگرد 

قرار خواهند گرفت.»

بارها گفته ايم كه به اين كتاب مجوز نداده ايم
سيدعباس صالحى معاون فرهنگى وزير ارشاد هم در 
گفت وگويى كه با خبرآنالين داشت، صدور مجوز براى 
اين كتاب را رد كرد و گفت: «اين كتاب در يك سال 
اخير چند بارى به عنوان كتابى كه داراى مجوز است 
مطرح شده   اما ما بارها اعالم كرده ايم اين كتاب داراى 
مجوز نيست و نشر آن به صورت غيرقانونى صورت 

گرفته است.»
محسوب  تخلف  كتاب  اين  نشر  براينكه  تاكيد  با  او   
جمع آورى  شده  مشاهده  نسخه هاى  حتما  و  مى شود 
مى شود  در مورد بهره گيرى هاى سياسى از اين كتاب 
گفت: «برخى با بهره گيرى هايى اين كتاب را با سند 2030 
پيوند زده اند  اما حقيقت آن است كه همانطور از ناحيه 

دوستان در توسعه كتابخوانى اعالم شده اين كتاب داراى 
مجوز نيست و باز هم اعالم مى كنم هيچ گونه مجوزى به 
اين كتاب داده نشده است و هر جا كه دوستان نظارتى 
با اين كتاب مواجه شوند به عنوان كتاب بى مجوز با آن 

برخورد مى كنند.»

«لك لكى در كار نيست» 
هرگز قابل تأييد براى مدارس نيست

تكنولوژى  و  انتشارات  دفتر  مديركل  ناصرى،  محمد 
پژوهش  سازمان  آموزشى 
آموزشى  برنامه ريزى  و 
نسخه  هزار   9 انتشار  خبر 
اين كتاب براى تدريس در 
و  كرد  تكذيب  را  مدارس 
ساماندهى  «شوراى  گفت: 
كتابى  چنين  تاكنون  كتاب 
است.  نكرده  دريافت  را 
چاپ  اوليه  مجوز  گرچه 
وزارت  با  كتاب  هرگونه 
فرهنگ و ارشاد اسالمى است اما هر كتابى براى ورود 
كتاب هاى  ساماندهى  دبيرخانه  مجوز  بايد  مدرسه  به 
آموزشى و كمك آموزشى را كسب كند.» او همچنين 
گفت: «دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى وزارت 
آموزش و پرورش به عنوان تنها مرجع صالحيت دار 
آموزشى  كمك  كتاب هاى  ورود  مجوز  صدور  براى 
سازمان  رييس  محمديان،  بهرام  است.»   مدارس  به 
و  آموزش  وزارت  آموزشى  ريزى  برنامه  و  پژوهش 
فضاى  «در  گفت:  خبر،  اين  رد  ضمن  هم  پرورش 
مجازى مطلبى منتشر شده مبنى بر اينكه كتاب «لك 
است،  درسى  كتاب هاى  جزو  نيست»  كار  در  لكى 
كه اين مطلب به هيچ وجه صحت ندارد. مترجمان 
به صورت انتخابى آن را چاپ و در فضاى مجازى 

منتشر كرده اند.»

نادر مشايخى نيز همچون اكثر اهالى موسيقى با 
مميزى شعر كارى ندارد اما مميزى خود موسيقى 

را مسئله اى غيرقابل قبول مى داند. 

ــاره به مسئله مميزى در موسيقى  ــايخى ضمن اش نادر مش
ــيقى ما در  ــكالت موس به خبرنگار ايلنا گفت: يكى از مش
ايران كه البته الينحل نيست اما پله پله جلو مى رود مسئله 
مجوز موسيقى است. مجوز دادن به موسيقى كار بى معنى 
ــم فردى با  ــود. من بدون اينكه بخواه ــوب مى ش محس
ماجرا برخورد كنم همانطور كه همواره گفته ام تمام اين 
شوراهاى موسيقى كه مجوز مى دهند بايد منحل بشوند. 
ــمت برويم كه باالخره به اين جوانهايمان  بايد به اين س
ــان احساس  ــان و كشورش امكان بدهيم تا در قبال كارش
ــا را مى گيريم معلوم  ــئوليت كنند. وقتى جلو جوانه مس

ــد از هر  ــت كه تالش مى كنن اس
ــر مى آورند كار  ــه اى كه گي روزن

غيرمتعارفى انجام بدهند.
ــد  ــزود: باي ــيقيدان اف ــن موس اي
ــوراهاى مميزى موسيقى كنار  ش
گذاشته شود تا ببينيد اين جوانها 
ــش ماه اين  ــه كار مى كنند. ش چ
ــل  ــيقى را تعطي ــوراهاى موس ش
ــيقى ايران چه  كنيد تا ببينيد موس
ــود. من به اين جوانها ايمان  مى ش
دارم. اين جوان =ها را بايد جدى 
بگيريم. وى همچنين عنوان كرد: 
من كارى با شوراهاى شعر ندارم 
نمى توانند  موسيقى  شوراهاى  اما 
ــد. اصال مميزى  متعارف كار كنن
براى  نيست.  امكان پذير  موسيقى 
ــيقى رپ  مثال من نمى توانم موس
گوش بدهم و طبعا نيز نمى توانم 
درباره اين موسيقى نيز نظر بدهم. 
ــتم و  ــيقى رپ بلد نيس من موس

ــيقى در زندگى من نقش بازى نمى كند؛ اما در  اين موس
زندگى يك پسر شانزده ساله نقش زيادى بازى مى كند.

مشايخى ادامه داد: من نمى توانم براى يك جوان شانزده 
ساله تعيين كنم چه موسيقى گوش بدهد و چه موسيقى 
گوش نكند. وقتى ما موسيقى را مميزى مى كنيم درست 
ــت كه بگوييم شما حق دارى به چه چيزى  مثل اين اس
فكر كنى و حق ندارى به چه چيزى فكر كنى. اين رويه 
ــت و به نظرم بايد اين روند اصالح  اصال امكان پذير نيس
شود و شوراهاى مميزى موسيقى تعطيل شوند چون هم 
موسيقى را نمى شود مميزى كرد و هم تجربه نشان داده 

جامعه به حرف چنين شورايى گوش نمى دهد.
ــرى از گفتگويش درباره  ــايخى در بخش ديگ ــادر مش ن
اركستر تحت امرش گفت: «اينتر اركستر تهران» اركستر 
ــود. البته كمك هاى بسيارى  ــوب مى ش ــتقلى محس مس

ــود و  ــتر مى ش ــتان هنر به اين اركس ــوى فرهنگس از س
ــن و امكاناتى مى دهند كه  ــبختانه به ما جاى تمري خوش
ــم فعاليت مان را ادامه بدهيم و البته بنياد رودكى  مى تواني
ــد و آنها نيز جاى تمرين را  ــيار به ما كمك مى كن نيز بس

براى ما فراهم كرده اند.

ــاز و رهبر اركستر در ادامه افزود: از آنجا كه  اين آهنگس
اين روزها اركسترهاى مختلفى دارند به وجود مى آيند و 
همچنين كنسرت هاى زيادى برگزار مى شود اركسترهاى 
ــدت با مشكل جاى تمرين مواجه  بزرگى مانند ما به ش
ــراى اداره  ــه ب ــكل مالى هم كه مثل هميش ــتند. مش هس

اركسترهاى بزرگ وجود دارد.
ــبختانه بنياد رودكى در  وى همچنين عنوان كرد: خوش
ــاز بزرگى  اين زمينه به ما كمك مى كند و حتى اگر س
ــيم در اختيارمان مى گذارد. به  ــته باش هم احتياج داش

ــن زمينه  ــيقى در اي ــى و دفتر موس ــرم بنياد رودك نظ
ــت كار مى كنند. سالن هاى بزرگ و خوبى در اين  درس
ــترها وجود دارد كه مى توان  ــهر براى تمرين اركس ش
ــكل مكان  ــترهايى كه با مش ــل در اختيار اركس حداق
تمرين روبرو هستند؛ قرار بگيرند و مشكلشان را حل 

ــد. كنن
مشايخى در مورد اركستر شهردارى كه بعدها تعطيل شد 
ــتر شهردارى را راه  نيز گفت: زمانى كه قرار بود ما اركس
بيندازيم اركسترهاى سمفونيك و ملى منحل شده بودند 
و هنوز على رهبرى به ايران نيامده بود. در آن زمان وقتى 
ما داشتيم اركستر شهردارى را راه مى انداختيم ارشاد نيز 
كارهاى بازگشايى اركسترهاى سمفونيك را تسريع كرد. 
ــانى بودند  ــان 60 درصد از نوازنده هاى ما كس در آن زم
ــاز مى زدند. وقتى اركستر  ــتر سمفونيك س كه در اركس

سمفونيك بازگشايى شد ما اين تدبير را در پيش گرفتيم 
كه نوازنده هاى جوان را به اركستر بياوريم.

ــهردارى وقتى ما  ــتر ش ــت: پس از اركس ــايخى گف مش
ــه  ــتر تهران" را راه بيندازيم س ــتيم "اينتر اركس خواس
ــتيم: اول اينكه نوازنده هاى جوانى  مرحله در پيش داش
ــترى را بفهمند؛ در  ــار اركس ــه رفت ــذب كنيم ك را ج
ــتر گوش داد تا اينكه نوازندگى كرد.  اركستر بايد بيش
ــتاندارد  ــت كه رپرتوار اس ــه دوم كار ما اين اس مرحل
ــرت ها الزاما  ــم؛ در اروپا هم در كنس ــار بگذاري را كن
ــرت را  ــتاندارد نمى نوازند. يعنى فرم كنس قطعات اس
ــومين مرحله اين است كه ما بايد  هم بايد تغيير داد. س
ــى تطبيقى كار  ــنيدارى ديگر به نوع با فرهنگ هاى ش
ــت بلكه معتقدم  كنيم. منظور من ادغام و يا فيوژن نيس
ــنيدارى مختلف را همجوار كنيم  كه بايد فرهنگ هاى ش
ــود بيايد. اين تنها راهى  ــكل جديدى به وج تا فرم و ش
است كه مى شود امكانات جديد 
ــف كرد. يعنى يك نوع از  را كش
ــنيدارى با نوع ديگرى،  عادت ش
ــد و چيز  ــان پيش مى رون هم زم

جديدى به وجود مى آورند.
اجراى  ــزود:  اف ــيقيدان  موس اين 
ــتر  ــيك با اركس ــيقى كالس موس
ــادت  ــوع ع ــك ن ــمفونيك ي س
ــت؛ در اين عادت  ــنيدارى اس ش
ــى كه  ــنيدارى، مخاطب و كس ش
ــق  ــى را از طري ــات عاطف جريان
ــد از هم دور  ــوت ابراز مى كن ص
ــتند و نمى توانند به يكديگر  هس
برسند. اركستر باال نشسته و اجرا 
ــد و مخاطب هم اين پايين  مى كن
ــوش مى دهد. يعنى  ــط دارد گ فق
ــه مخاطب انجام  ــا فعاليتى ك تنه
ــت؛  ــد و البته كم هم نيس مى ده

شنيدن است.
ــرد: ما  ــوان ك ــن عن وى همچني
ــعى مى كنيم كه اين  ــتر تهران" داريم س در "اينتر اركس
ــب به يكديگر  ــتر و مخاط ــه را برداريم تا اركس فاصل
ــان به وجود  ــوند و صميميتى خاص بين ش نزديك ش
بيايد. اين صميميت چيزى است كه در عادت فرهنگ 
ــنيدارى ما و موسيقى مان وجود دارد. به همين دليل  ش
ــازهاى ايرانى پايين  ــد رزنانس س ــت كه تا اين ح اس
ــت؛ اگر سازها كم صدا هستند به دليل اين است كه  اس
ــيند؛ اين نزديكى  ــين مى نش مخاطب نزديك به موزيس
ــت. براى همين است  ــيقى ايرانى الزامى اس براى موس
ــتفاده  كه من مدام مى گويم در اجراها از ميكروفن اس
ــيقى زنده را از  نكنيد. ميكروفن تمام ظرافت هاى موس
آن گرفته است؛ در چنين شرايطى سه تار ديگر صداى 
ــرايط از سه تار صداى  ــه تار نمى دهد؛ ما در اين ش س

ــنويم. ــه تار مى ش هوى س

«لك لكى در كار نيست» تنها يك شايعه بود

وقتى يك كتاب دستاويز جمعى 
براى بهره بردارى سياسى مى شود

نمى توانيم به جوانان بگوييم چه گوش كنند !

حسن  دكتر  گفتمان  در  باورى  كتاب«مردم  دو 
روحانى» و «رسوالن بيدارى» (مجموعه ديدگاه هاى 
دكتر حسن روحانى درباره علما و روحانيون) به 

قلم رييس جمهور منتشر شدند. 
كتاب «مردم باورى در گفتمان دكتر حسن روحانى» 
كه با تدوين عيسى عبدى به مقوله بندى مهمترين 
مولفه هاى مردم باورى در گفتارهاى حجت االسالم 

و المسلمين حسن روحانى مى پردازد، منتشر شد.
فصل اول كتاب به بررسى جايگاه مردم در ادبيات 
سياسى دولت يازدهم اختصاص يافته است. در اين 
فصل، نگارنده كتاب، شرايط شكل گيرى اعتدال و 
داللت هاى فرهنگى آن را به مثابه زبان سياسى و 
اجمالى  بررسى  مورد  مردم  با  پيوند  در  ديپلماسى 

قرار مى دهد.
اميد  و  اقتصادى  تدبير  سياسى،  «اعتدال  گانه  سه 
اجتماعى» نقطه عزيمت يك تحول زبانى است كه 
گره  مردم  منافع  با  جمهورى  رئيس  گفتارهاى  در 
خورده است. جايگاه مردم در منشور اخالقى تدبير 
و اميد، رويكرد دولت به مردم و همچنين جايگاه 
از  مردمى  عمل  ميدان هاى  و  ها  مناسبت  نمادها، 

محورهاى مهم اين فصل هستند.
جمهورى  رئيس  گفتارهاى  دربرگيرنده  دوم  فصل 
مردم  حضور  تاريخى  زمينه هاى  مهمترين  درباره 
است. مردم ساالرى و مشاوره با مردم در سنت و 
سيره نبوى، حقوق مردم در گفتمان انقالب اسالمى، 
شورا نماد مشاركت مردمى، مشاركت مستمر براى 
تغيير سرنوشت، از مهم ترين محورهاى اين فصل 

محسوب مى شوند.
حسن  ديدگاه هاى  مفصل،  طور  به  سوم  فصل 
روحانى و رويكرد دولت تدبير و اميد به مردم را 
مردم  هوشمندانه  گرايش  است.  داده  جا  خود  در 
مجلس  و  مردم  مقدس،  دفاع  و  مردم  اعتدال،  به 
در  پژوهش  پرورش،  و  آموزش  و  مردم  مردمى، 
مبناى  بر  مردم  سياسى  مشاركت  مردم،  خدمت 
اسالم و آزادى، انتخابات 24 خرداد 92 بازآفرينى 
مردم،  آراى  بر  دولت  بناى  مردم،  و  دولت  اعتماد 
مردم،حقوق  و  دولت  مناسبات  در  شفافيت  اصل 
حقوق  و  مردم  اى،  هسته  حقوق  از  فراتر  مردم 
شهروندى، مردم و امنيت قضايى، مردم و پليس، 
سالمت،  نظام  و  مردم  زيست،  محيط  و  مردم 
قانون اساسى تجلى مشاركت و راى مردم، اعتماد 
آفرينى مردم و نظام بانكدارى، مهمترين محورهاى 
مستخرج از مجموعه ديدگاه هاى رئيس جمهور را 

تشكيل مى دهند.
كتاب «مردم باورى در گفتمان دكتر حسن روحانى» 
نشر  سوى  از  صفحه   152 در  وزيرى  قطع  در 
جمهور ايران (وابسته به مركز پژوهش، سنجش و 

اسناد رياست جمهورى) منتشر شده است.
دكتر  ديدگاه هاى  (مجموعه  بيدارى»  «رسوالن   
با  روحانيون)،  و  علما  درباره  روحانى  حسن 
منتشر  خبازخلخالى  زاده  مريم  تدوين  و  گردآورى 

شد.
مطالب كتاب دربرگيرنده سخنان رياست جمهورى 
و  نقش  تبيين  به  راجع  يازدهم  دولت  طول  در 
و  علما  مراجع،  هدايت گر  و  بيدارگرانه  جايگاه 
روحانيون در دوران مبارزه، دوران پس از پيروزى 
انقالب اسالمى و تبيين مسائل مهم جامعه در حال 
حاضر و آينده كه اغلب در جلسات ديدار و گفت 

وگو با آنها بيان و مطرح شده است.
به  اميد  و  تدبير  دولت  ويژه  نگاه  به  توجه  با 
كاربست توصيه  ها و رهنمودهاى ارزنده روحانيون 
كاركرد  و  فعاليت  عرصه  در  علميه  حوزه  هاى  و 
دولت، در اين مجموعه تالش شده، گزيده ايى از 
سخنان، نظرات و انديشه  هاى روحانى كه مى  تواند 
بيانگر نگرش و رويكرد دولت تديبر و اميد به نهاد 
دينى، علما و روحانيون باشد، در 16 محور كلى 
موضوعى تهيه، تدوين و در اختيار مخاطبان محترم 

قرار گرفته است.
اين مجموعه گذشته از وجه سنديت و ارزش  هاى 
پژوهشى آن براى محققان معاصر و آينده، مى  تواند 
براى عالقه  مندان به مسايل اجتماعى و سياسى و 
در  شفافيت  به  قرين  و  موثق  منبعى  پژوهشگران، 

گردش اطالعات باشد.
دكتر  ديدگاه هاى  (مجموعه  بيدارى»  «رسوالن 
حسن روحانى درباره علما و روحانيون) از سوى 
نشر جمهور ايران (وابسته به مركز پژوهش و اسناد 
رياست جمهورى)، 1396به بهاى 12 هزار تومان و 

شمارگان 500 نسخه در دسترس است.

پس از ربناى شجريان؛ 
سرود «اى ايران» ثبت ملى شد

از ويژگى هاى اين سرود، آن است كه تك تك واژه هاى به كار رفته 
در آن، فارسى است و در هيچ يك از ابيات آن، كلمه اى معرب يا 
غير فارسى وجود ندارد. زهرا احمدى پور ـ معاون رييس جمهور 
و رييس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى افزود: 
اين سرود با شماره 1395 در فهرست آثار ملى كشور ثبت شد. «اى 
ايران اى مرز پرگهر» در شهريورماه سال 1323 همزمان با حضور 
نيروهاى انگليسى و متفقين از سوى «حسين گل گالب» سروده 
شد و «روح اهللا خالقى» موسيقى آن را در آواز دشتى خلق كرده و 

«غالمحسين بنان» نيز آن را خوانده است.
از ويژگى هاى اين سرود، آن است كه تك تك واژه هاى به كار رفته 
در آن، فارسى است و در هيچ يك از ابيات آن، كلمه اى معرب يا 
غير فارسى وجود ندارد. در سال هاى نخست پس از انقالب، «اى 
راديو و  از  ملى» ايران بود كه  كوتاهى «سرود  ايران» براى مدت 
تلويزيون پخش مى شد، اما پس از مدتى از رسانه ى ملى حذف شد 
تا سال هاى اخير كه در مناسبت ها و رويدادهاى تاريخى و سياسى 
خوانده مى شود. سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

هفته گذشته «ربناى شجريان» را نيز ثبت كرد.

اميد معلم به جاى پدرش  در كن 2017 حضور يافت
اميد معلم فرزند على معلم به جاى پدرش در جشنواره كن حضور 

يافت, و عكسى از مراسم يادبود پدرش منتشر كرد.
اميد معلم نوشت: «امروز ياد پدر در كنار دو نفر از اعضاى هيئت 
مديره سيفج و امير اسفنديارى عزيز در غرفه فارابى در جشنواره كن 
گرامى داشته شد پدرم سال ها عضو افتخارى تشكل بين المللى 
سيفج بود به واسطه اين كه دنياى تصوير اولين نشريه تخصصى 
كودكان و نوجوان در سينما در جهان رو منتشر مى كرد روحش 

شاد يادش گرامى»

لباس جنجالى وزير اسرائيل در جشنواره كن
رسانه هاى رژيم صهيونيستى اعالم كردند، ميرى رگو، وزير فرهنگ 
و ورزش رژيم صهيونيستى اين لباس را براى جشن پنجاهمين 
سالگرد اشغال قدس درخواست كرده است كه اسرائيلى ها آن را 
«يكپارچگى قدس» مى خوانند و طى روزهاى آينده براى آن جشن 
با  اسرائيلى  وزير  نوشت:  آحارونوت  يديعوت  مى گيرند.روزنامه 
پوشيدن اين لباس قصد داشت تاكيد كند كه قدس پايتخت ابدى 
اسرائيل است. اين وزير وابسته به حزب تندروى ليكود به رهبرى 

بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل است.
رژيم صهيونيستى بخش شرقى شهر قدس را در جنگ ژوئن 1967 
اشغال كرد و آن بخشى است كه اين وزير صهيونيستى تصوير آن را 
براى لباسش انتخاب كرده است. اين اقدام وزير اسرائيلى موجى از 

خشم را در بين كاربران عرب شبكه هاى اجتماعى به راه انداخت.

تضمين كنسرت حجت اشرف زاده در مشهد با من
تهيه كننده ماجراى نيم روز در صفحه شخصى توئيتر خود نسبت به 

اظهارات حجت اشرف زاده واكنش نشان داد.
سيدمحمود رضوى تهيه كننده ماجراى نيم روز در صفحه شخصى 
توئيتر خود نسبت به اظهارات حجت اشرف زاده خواننده موسيقى 
سنتى مبنى بر اينكه من را به مشهد نمى برند واكنش نشان داد. 
رضوى در توئيتر خود نوشته است كه آقاى اشرف زاده واقعاً اگر 
مصمم به رفتن به مشهد هستند تشريف بياورند، ميهمان حقير برويم 

مشهد كنسرت را برگزار كند و برگردند تضمين برگزارى با من.
 حجت اشرف زاده در صفحه شخصى خود در اينستاگرام عنوان 

كرده بود كه از ورودش به مشهد ممانعت به عمل آمده است.

علت بسترى شدن جمشيد مشايخى
 در بيماستان از زبان همسرش

جمشيد مشايخى كه به علت نارسايى كليه در بيمارستان بسترى بود 
و روز جمعه ترخيص شد.

گيتى رئوفى: خوش بختانه حالش بهتر شده است!
رئوفى، همسر اين بازيگر در گفت و گويى اعالم كرد:  جمشيد مشايخى 
به علت درد كليه و تب شديد به بيمارستان منتقل شد كه پزشكان مشكل 
ايشان را نارسايى كليه اعالم كردند. پنج روز از بسترى شدن ايشان مى 
گذرد و خوشبختانه حالشان بهتر شده وآزمايش ها به پايان رسيده است. 
ايشان با نوه شان كه خارج از كشور هستند تلفنى صحبت كردند و اين 

در روحيه شان بسيار موثر بود.

انتشار 2 كتاب تازه
 از حسن روحانى

گاهى راه را گم ميكنى
بيهوده و عبث در كوچه هاى زندگى چرخ ميزنى ؛

بى جهت انسان ها را از خود ميرانى؛
زخم زبان هايت از نيش مار كشنده تر ميشود؛

كارت فقط در شكستن خالصه ميشود،
شكستن دل...

شكستن غرور ديگران،
شكستن پل هاى پشت سر

و در آخر شكستن شخصيت خودت،
آنچنان كه در نظر ديگران پست ترين انسان ميشوى.

آن وقت افتادن ها شروع مى شود... 
افتادن از پست و مقام هايى كه داشتى... 

افتادن از چشم ديگران... 
فروافتادن از اسب؛ اصل و و و و... 
از لحظه اى كه وجدان در من مرد، 

هر روز شاهد مرگ خود هستم.
از روزى كه توكل به خدا را از دست دادم 

آرامشم قطع شد.
هميشه ، كلمات محبت آميزم گرچه ساده بودند 

اما بازتاب خوبى داشتند،
وقتى سنگ صبور كسى مى شدم

مى گفت بعد از حرف زدن با تو ،تا مدتها احساس آرامش دارم.
اما حاال سوهان روح شده ام ...

و بيزار از اين شخصيت كاذبى كه براى خود ساخته ام .

نازى صالحى 


