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اندر پاك كردن پوسترهاى
 انتخاباتى از ديوارهاى شهر

سيدرحيم آقازاده
يك روز بعد از انتخابات پاكسازى ديوارهاى و مكان هايى كه پوستر 
چسبانده شده بود شروع گرديد، گروه هاى پاكسازى با دقت بسيار 
تصويرها از ديوارها، پايه هاى برق، بدنه پل ها، تابلوهاى راهنمايى، 
تابلوهاى مغازه ها، ساقه هاى درختان و حتى شاخ و برگ درختان و 
يا جاهاى ديگر پاك و يا به پايين كشيدند. البته اگر اين گروه هاى 
پاكسازى از گروه هاى (پاره كن) پوسترها كه در عرض مدت بسيار 
كوتاه پوسترهاى رقباى كانديد موردنظرشان پاره مى كردند، يارى 
مى طلبيدند، سرعت پاكسازى خيلى سريع تر مى بود البته كار اين 
گروه، يعنى گروه (پاره كن پوستر رقيب) هم بسيار دقيق بود و هم 
مى دانند در كجا پوسترى چسبانده شده كه از پاره كردن در امان 
مانده، اين گروه يعنى پاره كن ها با عمليات راپل در صخره نوردى 
هم آشنا هستند و به آسانى مى توانند يك پوستر را از فراز يك 

ساختمان يا برج 10-12 طبقه به زير بياورند.
هرچند شنيده شده عده اى كانديداها كه سال هاست در انتخابات 
مختلف كانديد مى شوند به پاك سازى تصويرشان اعتراض نموده 
اند آن ها كه سال هاست با يك عكس كه بر در و ديوار نصب مى 
كنند كانديد انتخاب مى شوند انگار نه انگار كه گذر زمان چهره را 
تغيير مى دهد عكسى كه در سه يا چهار دوره و حتى بيشتر بر 
ديوارها چسبانده بودند مجدداً در اين انتخابات بدون هيچ تعبيرى 
در پوسترهايشان ديده مى شد. البته نبايد يكطرفه به قاضى رفت و 
اين چنين قضاوت كرد شايد توى اين چندسال هيچ فرقى نكرده 
اند، همان چشم، همان ابرو، همان پيشانى و خالصه از هر نظر 
مثل 10-12 سال قبل، بر حسود لعنت، هرچند جهت اطمينان از 

التغييرى اينان بايد از بستگان و نزديكانشان سوال كرد.
در هرحال اينان عادت به چسباندن تصويرشان، در هر دوره اى 
را ندارند و از شهردارى خواسته اند رعايت حالشان را بكنند و 
تصويرشان را پاك نكنند و بگذارند تا دوره هاى بعدى هم از اين 
پوسترها استفاده شود تا هزينه ها باال نرود چون هزينه چاپ پوستر 

سرسام آور باال رفته است.
حاال شهردارى ها اگر دلشان به حال اين كانديداها بسوزد بنظر مى 
آيد آن ها پس از اين انتخاب خدمت بيشترى ارائه خواهند كرد البته 

فقط بنظر و به شرط انتخاب.
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خوزستان
خبـر خبـر
برخى معلمان بدون گذراندن دوره هاى آموزشى 

وارد آموزش و پرورش شدند
 معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش خوزستان گفت: برخى از معلمان 
بدون گذراندن دوره هاى آموزشى وارد بدنه آموزش و پرورش شدند كه 

آموزش هاى الزم به آنها ارائه شده است.
 اردشير شجاعى در جلسه شوراى آموزش و پرورش خوزستان اظهار كرد: در 
حوزه مقطع ابتدايى، سه اولويت مهم پيش دبستانى، انسداد مبادى بى سوادى 
و كيفيت بخشى به فرآيند آموزش (دانش آموزان، آموزگاران، مديران و اولياء 

دانش آموزان) داريم.
وى با اشاره به شركت 234 هزار نفر از دانش آموزان خوزستان در طرح هاى 
مختلف گفت: شناسايى و پيگيرى وضعيت آموزش دانش آموزان الزم التوجه، 
جشنواره الگوهاى نمونه تدريس، جشنواره براى معلمان چندپايه، جشنواره 
ساالنه مديران و معاونان براى اجراى برنامه ساالنه نيز از جمله برنامه هاى 

اجرايى در آموزش و پرورش خوزستان بود.
شجاعى با بيان اينكه سه هزار آموزگار حق التدريسى در آموزش و پرورش 
داريم، بيان كرد: برخى از معلمان به بدنه آموزش و پرورش بدون گذراندن 
دوره هاى آموزشى وارد شدند. بنابراين بالغ بر چهار هزار كارگاه آموزشى را 
در سراسر خوزستان برگزار و نكته افتخارآميز آن هم برگزارى كامال رايگان آن 
است.وى در ادامه با اعالم اينكه معاون وزير آموزش و پرورش از اجراى اين 
طرح در خوزستان تقدير كرد، گفت: اگر اين كارگاه ها در قالب دوره ضمن 
خدمت برگزار مى شد آن وقت چند ميليارد هزينه دربر داشت. جلسات 
مشتركى بين معلمان و اوليان برگزار مى كنيم تا نحوه فرآيند آموزشى مقطع 

ابتدايى كه تغيير كرده را به اولياى دانش آموزان اين مقطع نيز منتقل كنيم.

 دانشگاه پيام نور اهواز ميزبان 2 شهيد گمنام شد
دانشگاه پيام نور اهواز ميزبان 2 شهيد گمنام دوران دفاع مقدس مى شود.

  بر اساس اعالم روابط عمومى دانشگاه پيام نور استان پيرو پيگيرى ها و 
رايزنى هاى انجام شده موافقت هاى اوليه براى تدفين 2 شهيد گمنام دوران دفاع 

مقدس در مركز پيام نور اهواز در اسفندماه 95، اخذ شد.
 با حضور و بازديد سردار باقرزاده فرمانده كميته جستجوى مفقودين ستاد كل 
نيروهاى مسلح، از دانشگاه پيام نور اهواز و طى برگزارى جلسه اى با رييس 
اين دانشگاه جانمايى نهايى محل تدفين 2 شهيد بزرگوار دوران دفاع مقدس 

انجام شد

قيمت زولبيا و باميه اعالم شد
رئيس اتحاديه شيرينى فروشان اهواز، نرخ هر كيلوگرم زولبيا و باميه ممتاز 11 
هزار و 500 تومان و زولبيا و باميه درجه يك را 10 هزار و 500 تومان اعالم 
كرد. سيامك جعفرى اظهار كرد: نرخ اين اقالم نسبت به سال گذشته 15 
درصد افزايش داشته است. وى افزود: براى تعيين نرخ زولبيا و باميه كه در ماه 
مبارك رمضان مصرف بااليى دارد، با سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف 
در هفته گذشته جلساتى برگزار كرديم و در اين جلسات مقرر شد كه نرخ 
اين دو كاالى مصرفى نسبت به سال قبل افزايش يابد. جعفرى در خصوص 
نرخ سال گذشته زولبيا و باميه خاطرنشان كرد: در سال 95 هر كيلو زولبيا و 
باميه ممتاز كيلويى 10 هزار و 200 تومان و درجه يك 9500 تومان بوده است.

وى تصريح كرد: نرخ ديگر اقالم شيرينى همان نرخ سال گذشته است و 
تغييرى نكرده اند و فقط نرخ زولبيا و باميه نسبت به سال گذشته افزايش 

داشته است.

خارج كردن 26 مغروقه از اروند
 در دو سال گذشته

خارج سازى  كار  درصدى  پيشرفت 34  به  اشاره  با  خرمشهر  بندر  معاون 
شناورهاى مغروقه از اروند اعالم كرد: از سال 1393 كه مطالعات آغاز شد 
تاكنون 26 شناور از آب خارج شده اند.   مهران ميدرى در نشست خبرى اظهار 
كرد: در جريان مطالعات مشخص شد 66 شناور مغروقه در اروند وجود دارد 
كه 48 فروند در مرز ايران، 15 فروند در عراق و سه فروند در خط مشترك 
مرزى قرار گرفته اند و از سال 1393، 26 فروند از شناورهاى مرز ايران از آب 
خارج شده اند.  به گفته وى از سال 1372 تاكنون 180 شناور از دو رودخانه 
اصلى جنوب خارج شده كه 35 فروند از اروند و 125 فروند از كارون بوده 
است.  معاون بندر خرمشهر ادامه داد: خارج كردن اين شناورها اهميت بااليى 
دارد زيرا تنها در كارون 10 شركت كشتى سازى فعال هستند كه نياز به عبور 
از اين منطقه دارند اما قطعا براى اجرايى شدن كار، نياز به منابع اعتبارى خواهد 
بود. براى اين امر در اروند 625 ميليارد تومان منابع اختصاص يافته اما در 
كارون اعتبارى وجود ندارد. وى ادامه داد: البته در اين رابطه با سازمان مناطق 
آزاد مذاكراتى صورت گرفته تا با توجه به محوريت داشتن آن بندر براى آن ها، 
اعتبار از سوى اين سازمان تامين شود. موضوعى كه با موافقت ابتدايى اين 

سازمان همراه شده است. 
به گفته ميدرى تنها رشد فعاليت هاى ايران در زمينه خارج سازى مغروقه ها 

كافى نيست و بايد عراق نيز در اين حوزه فعاليت هاى خود را پيگيرى كند.
 وى خاطرنشان كرد: خرمشهر در طول سال هاى گذشته ظرفيت 130 هزار 
TEUرا نيز ثبت كرده و قطعا با خارج سازى شناورها و افزايش توان اروند 

مى توان عملكرد مثبت سال هاى گذشته را تداوم بخشيد.

12 درصد كاهش حمل  بار از بندر امام 
به گزارش روابط عمومى اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي خوزستان؛ 
جلسه برنامه ريزى و ساماندهى حمل چغندر قند از استان خوزستان  با حضور 
مسؤوالن سازمان جهاد كشاورزي و صنوف حمل و نقلي و كشاورزي استان 

در محل سالن جلسات اين اداره كل برگزار گرديد.
 مدير كل راهداراى و حمل و نقل جاده اى خوزستان اذعان داشت: كشت 
چغندرقند پس از سال ها توقف از سال زراعي 93-92 در استان خوزستان 
آغاز و طى اين سال ها سطح زير كشت وهمچنين ميزان توليد اين محصول 
در استان افزايش يافته است؛ به نحوي كه در سال زراعي مذكور در 2هزار و 
10هكتار از مزارع استان ، 115هزار تن  چغندر قند برداشت شده و در سال 
زراعي جاري سطح زير كشت، 10هزار و 200هكتار بوده و پيش بيني مي 

شود بيش از750هزار تن چغندر قند برداشت گردد.
مسعود مصدقى در ادامه گفت: دردو ماهه ي اول سال 1396 حدود 10 ميليون 
تن كاال تحت پوشش 340 هزار فقره بارنامه از مبدأ استان خوزستان به ساير 
نقاط كشور حمل شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7درصد كاهش 
داشته است. مصدقى افزود: در بازه زماني يادشده عمده ترين كاالهاي حمل 

شده: ذرت دامي ، انواع تره بار، سبزي، چغندر قند و شكر بوده اند.
وى خاطر نشان ساخت:علت اصلي كاهش حمل بار از استان ، كاهش واردات 
مي باشد به نحوي كه در اين مدت ميزان حمل كليه كاالها از بندر امام (ره)  

12درصد  و كاالهاي اساسي 30درصد  كاهش يافته است. 
در پايان اين جلسه شركت كنندگان ضمن ارائه گزارش از وضعيت حمل 
چغندر قند از مبدأ شهرستان هاي محل كشت به ارائه ي پيشنهاد و راهكار در 
خصوص رفع مشكالت حمل اين محصول راهبردي تا پايان فصل برداشت 

پرداختند.

اسامى منتخبان
 شوراى شهر اهواز اعالم شد

نتايج پنجمين دوره انتخابات شوراى  اسالمى شهر 
اهواز منتشر شد. بدين وسيله به اطالع همه اهالى 
محترم شهر اهواز مى رساند، با توجه به برگزارى 
در  شهر  اسالمى  شوراى  دوره  پنجمين  انتخابات 
آراء  شمارش  نتايج   29/2/96 مورخ  جمعه  روز 
به  شهر  اين  اسالمى  شوراى  انتخابات  نامزدهاى 

ترتيب دارندگان بيشترين رأى به شرح ذيل است.
اعضاى اصلى:

محمد جعفر فلسفى با 30306 راى
مهران باباپور با 25117 راى

اسكندر لطفعلى زاده با 24665 راى
سيدناصر موسوى نژاد با 23014 راى
مازيار جهان بخشى با 21608 راى
محمدرضا ايزدى با 21317 راى

سيدمحسن موسوى زاده با 20561 راى
جاسم موسى پور با 19948 راى
رحيم كعب عمير 19494 راى
فتح اله حاجتى با 19415 راى
حسين حيدرى با 19387 راى

محمد هادى قنوات با 19273 راى
عبدالزهرا سنواتى با 18548 راى

اعضاى على البدل:
كيوان لطفى با 18492 راى

مريم ابريشم كار با 18210 راى
يونس اسفنديارى نژاد با 17617 راى
سيدمحمدجواد رضوى با 17240 راى

حميد زنگنه با 17133 راى

افزايش 3,4 درصدى عمليات تخليه 
وبارگيرى در بندرآبادان 

مدير بنادر و دريانوردى آبادان با بيان افزايش 3,4 
كاال  بارگيرى  و  تخليه  عمليات  ميزان  درصدى 
سال 94،  به  نسبت  سال 95  طى  آبادان  بندر  در 
گفت:سال 95 در مجموع 14هزار و 880 تن كاال 
از اين بندر تخليه و بارگيرى شد در حالى كه اين 

ميزان در سال قبل آن، 14 هزار و 660 تن بود
افزايش 3,4 درصدى عمليات تخليه وبارگيرى در 

سال 95 در بندرآبادان نسبت به سال 94
بازديد  حاشيه  در  سفارى  رضا  ايرنا  گزارش  به 
سالروز  داشت  گرامى  با  آبادان  بندر  از  خبرنگاران 
آزادسازى خرمشهر، افزود: آمارهاى صادراتى دو ماهه 
نخست سال جارى حاكى از افزايش 6,4 درصدى كاال 
از بندر آبادان است و اين نشان مى دهد كه توليد در 

داخل كشور با افزايش مواجه شده است.
كاال  واردات  ميزان  مقابل،  در  اينكه  بيان  با  وى 
است،  داشته  كاهش  درصد   27,8 بندرآبادان  از 
اظهارداشت:فروردين ماه امسال در مقايسه با فروردين 
ماه سال گذشته ميزان صادرات كاال از اين بندر رشد 

64,5 درصدى داشته است.
بيان  با  سخنانش  از  ديگرى  بخش  در  سفارى 
آبادان  بندر  حوزه  در  دريايى  گردشگرى  توسعه 
بندر  در  دريايى  گردشگرى  يادآورشد:خوشبختانه 
آبادان در سال 95 نسبت به سال 94 از رشد 143درصد 
برخوردار شده كه هموطنان و كاروانهاى راهيان نور از 

جزاير اطراف بندر آبادان بازديد كردند.
با  كرد:امسال  بيان  آبادان  دريانوردى  و  بنادر  مدير 
راه اندازى ترمينال مسافرى اين بندر خط مسافرى 
دريايى آبادان- كويت راه اندازى مى شود و تنها از 
20 اسفند ماه سال 95 تا 25 فروردين ماه 96 يكهزار و 
447 سفر دريايى از طريق بندر آبادان انجام شد كه دو 
شناور ناجى نيز همواره اين گردشگران را همراهى مى 
كردند در حالى كه در سال 94 در اين مدت تنها 360 

سفر دريايى انجام شده بود.
به گفته وى، بندر آبادان به عنوان يكى از بنادر تجارى 
در جنوب  غربى ايران از جايگاه مهمى برخوردار است 
كه در سال 1347 به بهره بردارى رسيده و در زمان 
جنگ تحميلى صدمات زيادى ديد اما پس از دوران 
دفاع مقدس در سال 1371 زير ساخت هاى دوباره 

بازسازى شد.
وى با بيان اينكه مجموعه بندرى آبادان، اروند كنار و 
چوئبده نيز در زير مجموعه بنادر و دريانوردى آبادان 
فعال هستند، گفت:احداث اسكله شماره 1 بندر آبادان 
با ظرفيت يكهزار تن با اعتبارى معادل 40 ميليارد ريال 
و اليروبى اسكله بندر آبادان براى پهلوگيرى كشتى 
هاى بزرگ تا عمق 6 متر از مهمترين پروژه هاى بندر 

آبادان بوده است .
سفارى اظهارداشت:در بندر چوئبده اسكله يكهزار تنى 
آن با اعتبارى معادل 90 ميليارد ريال تكميل شده است 
و ساخت انبارهاى مسقف در بند ر آبادان با اعتبارى 
16 ميليارد ريالى از ديگر پروژه هاى مهم بندر آبادان 

بوده است.
وى، ساخت منطقه نفتى 50 هزار تنى اروند كنار را يكى 
از مهم ترين پروژه هاى بندرى اين منطقه اعالم كرد و 
گفت:ساخت اين پروژه توسط بخش خصوصى انجام 
خواهد شد و آماده سازى اسلكه ناجى و تهيه طرح 
جامع بندر آبادان از پروژه هاى مهم در دست اقدام 

اين بندر است.
مدير بنادر و دريانوردى آبادان همچننى با تشريح 
ظرفيت فعلى بندر آبادان گفت:هم اكنون ظرفيت تخليه 
و بارگيرى بندر آبادان بيش از 700 هزار تن در سال 

است.
سفارى به كمبود محل توقف شناورهاى دريايى در 
بندر آبادان اشاره كرد و افزود:براى توقف اين كشتى 
ها محلى خارج از بندر آبادان در نظر گرفته شده 
است، تا پس از تخليه كاالهاى كشتى ها در بندر 

آبادان، شناورها به اين منطقه منتقل شوند.

نخست  فاز  افتتاح  حاشيه  در  امروز  شريعتى  غالمرضا   
طرح هاى ارتباطات و فناورى اطالعات منطقه آزاد اروند 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از جمله زيرساخت هاى 
اساسى، توسعه ارتباطات است و هر اندازه كه پيشرفت در 
اين حوزه بيشتر باشد، زيرساخت هاى توسعه و رشد منطقه 

آزاد اروند بيشتر فراهم مى شود.
زيرساخت هاى  بيشتر  گستردگى  طريق  از  داد:  ادامه  وى 
ارتباطات، شرايط ارائه خدماتى در حوزه ارتباطات كه پيش 
از اين به صورت عادى ارائه مى شد بيشتر فراهم مى شود و 

مى توان در اين حوزه اشتغالزايى ايجاد كرد.
استاندار خوزستان با اشاره به سفر 18 ماه گذشته وزراى 
ارتباطات و فناورى اطالعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
به استان و امضاى 18 تفاهم نامه كسب و كار، اشتغالزايى 
در حوزه ارتباطات، زيرساخت هاى ارتباطى، توليد محتوا 
اين  از  بخشى  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  شتاب دهنده،  و 
تفاهم نامه عملياتى و زمينه اشتغال بسيار خوبى ايجاد شده 

است.
نورى  فيبر  لينك  نخستين  تحويل  اميدواريم  گفت:  وى 
خانگى (FTTH)  كه امروز در آبادان انجام شد در كل 

استان خوزستان ايجاد شود.
 شريعتى با بيان اين كه از وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 

قول گرفته ايم كه لينك فيبر نورى خانگى (FTTH) در 
اهواز به عنوان مركز خوزستان نيز اجرايى شود، ادامه داد: 
خوزستان بايد نماد استانى توسعه يافته، مدرن و هوشمند 

باشد.
شريعتى با اشاره به اين كه در زمينه مركز ارتباطات بين الملل 
اينترنت كشور(GW)، خوزستان پنجمين استان كشور است 
كه در آن راه اندازى شده است، بيان كرد: با راه اندازى اين 
مركز در خوزستان افزون بر اتصال به ديتاى جهانى، شاهد 
ارتقا و رشد خوبى در حوزه ارتباطات خواهيم بود كه البته 

بسيارى از استان هاى توسعه يافته از آن محروم هستند.

منطقه آزاد اروند پايلوت شهر هوشمند 
شود

مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: دنبال آن هستيم 
كه منطقه آزاد اروند به عنوان پايلوت منطقه و شهر هوشمند 

باشد.
اسماعيل زمانى در مراسم افتتاح فاز اول طرح هاى ارتباطات 
و فناورى اطالعات منطقه آزاد اروند در هتل كاروان سراى 
آبادان اظهار داشت: افتتاح زيرساخت هاى ارتباطى منطقه 

آزاد اروند شروعى براى كارى بزرگ است.

وى با اشاره به اين كه دنبال اين هستيم كه زيرساخت هاى 
ارتباطى منطقه آزاد اروند به عنوان پايلوت شهرهاى هوشمند 
و  مديران  همت  با  اقدام  اين  داد:  ادامه  شود،  داده  توسعه 
مسئوالن اين بخش به ويژه وزير ارتباطات و فناورى ممكن 

است.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند زيرساخت در هيأت 
و  نرم  زيرساخت هاى  بخش  دو  به  را  سازمان  اين  مديره 
سخت دانست و گفت: در جهت توسعه اقتصادى منطقه 
آزاد نخست زيرساخت هاى آن را بايد توسعه داد؛ حوزه 
و  نرم  زيرساخت هاى  از  برخوردار  بخش  تنها  ارتباطات 

سخت است.
زمانى با اشاره به اين كه دنبال آن هستيم كه منطقه آزاد اروند 
به عنوان پايلوت منطقه و شهر هوشمند باشد، افزود: سازمان 
ملل متحد 13 آيتم را تا قبل از سال 2015 براى شهرهاى 
هوشمند تعريف كرده بود اما باتوجه به مطالعات و بررسى ها 

4 مورد ديگر نيز به اين آيتم ها اضافه شد.
بسيار  آيتم هاى  از  برخوردار  را  هوشمند  شهرهاى  وى 
پيچيده نرم افزارى برشمرد و بيان كرد: حقوق شهروندى و 
آزادى هاى مدنى يكى از اين آيتم ها است و اگر اين چنين 
مورد  زيرساخت ها  توسعه  صرفا  و  نشوند  رعايت  اصول 

توجه قرار گيرد هيچ اتفاقى نخواهد افتاد.

پروژه فيبر نورى خانگى 
در سراسر خوزستان اجرايى شود

ــود. ــتان ايجاد ش ــتان خوزس ــد در كل اس ــتين لينك فيبر نورى خانگى (FTTH)  كه امروز در آبادان انجام ش ــتان گفت: اميدواريم تحويل نخس ــتاندار خوزس اس

پس از تخريب ورك شاپ هاى شركت نفت واقع در مجموعه 
دبيرستان كه اولين سازه هاى مدرن صنعتى خاورميانه بودند، 
تخريب مجموعه استور (انبار خوراكى) و باشگاه كاوه (باشگاه 
بدر) در بازار چشمه على مسجدسليمان، اين بار تصميم گرفته 
اند يكى از مهم ترين مجموعه باشگاههاى خاورميانه پس از 
كشف نفت را در شهر مسجدسليمان را به نام باشگاه ايران 
به مزايده گذاشته تا همانند ديگر مكان هاى فرهنگى ورزشى 
تفريحى اين شهر نفتى يا با خاك يكسان و يا قطعه بندى شود.

 در مسجدسليمان نيز اماكنى چون ُورك شاپ، دبيرستان 
صنعتى ارتش، باشگاه كاوه، باشگاه ايران و... جز اماكنى بود 
كه قابليت ثبت ميراث فرهنگى داشتند اما متاسفانه ُورك 
شاپ و دبيرستان صنعتى ارتش كامًال تخريب و زمين آن 
به فروش رسيد و اگر نبود تالش اهالى بازار چشمه على تا 

امروز باشگاه كاوه نيز به همان درد دچار مى شد.
شنيده ها حاكى از آن است باشگاه تاريخى ايران با سابقه 
اى حدوداً 70 ساله كه پس از انقالب به جهاد كشاورزى 

واگذار شده بود قرار است بابت بدهى هاى حدوداً دو 
نيم ميليارد تومانى اداره جهاد كشاورزى به اداره تامين 
اجتماعى به مزايده گذاشته شود و تاريخ اين مزايده نيز 
اواخر خرداد 1396 تعيين شده است و بدين ترتيب قرار 
است يكى ديگر از آثار قديمى اين شهرستان به ورطه 

نابودى كشيده شود.
 باشگاه موسوم به ايران پيش از توسعه باشگاه مركزى 
و ايجاد تاالر سينما و آمفى تئاتر و فضاى جنبى در 
دهه پنجاه، محورى ترين باشگاه و كانون تجمع مديران 
و كارمندان نفت به حساب مى آمد. اين باشگاه كه به دليل 
وجود امكانات تفريحى و ورزشى و هنرى به اصطالح 
CLUB  خوانده مى شد را مى توان نمونه اى موفق و 
هم عرض سراهاى محله و فرهنگسراهاى امروزى خواند.

باشگاه ايران پس از انقالب در اختيار جهاد سازندگى 
به  تبديل  بودن  متروكه  سالها  از  پس  و  گرفت  قرار 
رستوران وتاالر جشن گرديد كه پس از چندى به كلى 
تعطيل و امروزه به صورت متروكه در وضعيت اسفناكى 

رها شده است.
فرهنگى  ميراث  دوستداران  انجمن  سخنگو  و  دبير 
تاريانا خوزستان با ابراز نگرانى از سرنوشت نامشخص 

بسيارى از بناهاى با ارزش باقى مانده پس از كشف نفت در 
مسجدسليمان كه يك نفت-شهر مهم محسوب مى شود، 
گفت: مسجدسليمان به عنوان اولين شهرى كه در خاورميانه 
شاهد كشف نفت بود و تا به امروز تاسيسات قابل توجه اى 
از آن دوران برجاى مانده و همچنين يكى از شهرهاى اولين 
ها محسوب مى شود جايگاه آن را دارد تا در زمينه توسعه 

گردشگرى صنعتى فعال باشد.
مجتبى گهستونى افزود: گردشگرى صنعتى در قالب بازديد از 
محله ها و بناهاى صنعتى جاى مى گيرد؛ رويكردى كه توسعه 
آن سال ها است از سوى كشورهاى صنعتى جهان و در راستاى 

افزايش سرانه درآمدها مورد توجه قرار گرفته است.
 وى بيان كرد: گردشگران صنعتى به توانمندسازى جوامع 
محلى كمك مى كنند. واحدهاى صنعتى كوچك به ويژه 
در عرصه صنايع غذايى و محصوالت بهداشتى نيز مى توانند 
با برگزارى تورهاى گردشگرى محصوالت توليدى خود را 
به بازار معرفى كرده و از اين طريق در راستاى بازاريابى گام 

بردارند.
اين فعال ميراث فرهنگى اظهار كرد: مسجدسليمان نمونه 
كامل يك شهر توسعه نيافته است. از جمله شهرهايى است 
كه روزگار باشكوه خود را پشت سر گذاشته و دولت ها از آن 
نهايت بهره را برده و اكنون به حال خود رهايش كرده اند. از كليه 
مسئوالن انتظار مى رود براى واگذارى عجوالنه باشگاه ايران 
تصميم هاى غير منطقى نگيرند. در فضايى تخصصى و منطقى 
به منظور حفظ و سرمايه گذارى و درآمدزايى مادى و معنوى از 

اين مجموعه ارزشمند تاريخ اين كشور بيشتر بكوشند.
تاريانا  فرهنگى  ميراث  دوستداران  انجمن  سخنگو  و  دبير 
خوزستان در ادامه تاكيد كرد: وجود اين باشگاه ها و بناهاى نظير 
باعث حفظ هويت تاريخى، تقويت خاطرات جمعى  و ايجاد 
حس تعلق به مكان گشته و بدين طريق شهر مسجدسليمان را 

به شهرى با معنا تبديل مى كند.
گهستونى گفت: در حال حاضر كه چهره آشفته و به هم ريخته 
شهر به سبب وجود ساخت و سازهاى بى ضابطه و بدون 

سبك و منطقى مناسب، بار منفى بصرى و روانى را به هر بيننده ، 
باشنده و رهگذر القا مى كند، تكنيك هاى اجرايى و راهكارهاى 
طراحى اين بنا مى تواند الگوى مناسبى به منظور شكل گيرى 

معمارى بومى و توامان پيشرفته شهر مسجدسليمان باشد.
موزه  مدير  معمارى،  ارشد  كارشناس  يك  همچنين   
مسجدسليمان عنوان كرد: باشگاه ايران يا همان تاالر-رستوران 
حامد، فضايى فرهنگى ورزشى تفريحى ساخته عصر پهلوى 
و يكى از منحصربه فرد ترين بناهاى تاريخ معاصر و تاريخ 
معمارى مدرن ايران است. اين مكان متروكه كه روزگارى 
فضايى عمومى سرزنده و قرارگاه مهم شهرى محسوب مى 
شد، شوربختانه در شرف ابتال به سرگذشت تلخ مجموعه ورك 

شاپ هاى شركت نفت قرار دارد.
شهرام اميد افزود: اين بنا و بهتر است بگوييم مجموعه بنا، كه 
هم اكنون در وضعيت نابسامان وخطرناكى به صورت متروكه 
رها شده و به رغم اينكه كليت كالبدى بنا با وجود مداخالت 
گوناگون حفظ شده، اما فقدان نگهدارى و سرويس، نفوذ آب 

به بخشى از فضاها و انبوه نخاله و زباله، به طرز دردناكى به 
تاريخ، اصالت و كاربرى آن لطمه زده اما از عظمت و شكوه 

بنا كم نكرده است.
وى بيان كرد: باشگاه ايران پيش از انقالب با توجه به اينكه 
در مركز شهر مسجدسليمان قرار گرفته بود داراى عرصه اى 
وسيع و ساختمان بزرگ با امكانات كم نظير بود و از فضاهاى 
همچون آمفى تئاتر و سينما، سالن بيليارد، انواع سالن تجمع، 
فضاى ادارى، ايوان، رستوران، كافى شاپ، باغ و فضاى سبز 

برخوردار بود.
اين بنا چه به لحاظ گونه بندى و چه از لحاظ ريخت شناسى 
يكى از بناهاى مهم معمارى مدرن و يكى از بى نظرترين بناهاى 
سازمانى و جزو ميراث مسلم تاريخى صنعتى و اجتماعى 
ايران و خاورميانه محسوب مى شود. بيش از خود بنا درجه 
اهميت كاربران فضا و سطح باالى خدمات رفاهى ارايه شده 
در مسجدسليمان هفتاد - هشتاد سال پيش نشانگر سطح رفاه 
عمومى و امكانات پيشرفته اين شهر بوده است. پيش از احداث 
اولين فرهنگسرا در اواخر دهه پنجاه خورشيدى در كشور، 
اين باشگاه ها اولين فرهنگسراها و باشگاه هاى فرهنگى 

ورزشى كشور محسوب مى شوند.
شهرام اميد در پاسخ به اين پرسش كه پيشنهاد شما در مقابل 
گزينه واگذارى وتخريب باشگاه ايران چيست؟ گفت: اين 
بنا از لحاظ محتوا و قدمت و معمارى و مباحث اجتماعى 
مسلما و قطعا و موكدا جزو ميراث تاريخ صنعت ايران، 
صنعت نفت خاورميانه محسوب شده و هرگونه تخريب يا 
تغيير كاربرى آن مشمول پيگيرى قانونى و موجب پيامدهاى 
فاجعه بار فرهنگى، بين المللى و اجتماعى عميقى خواهد 
شد.  وى تاكيد كرد: مجموعه شهروندان، دوستداران ميراث 
فرهنگى و سازمان هاى مردم نهاد به عنوان ستون فقرات 
شهروندى، تمام تالش خود را براى جلوگيرى از اين 
تخريب تا حصول نتيجه و ترجيحا خلع يد مخربان به عنوان 
گزينه اى نهايى مدنظر خواهند داشت. طبق قانون صرف 
مالكيت نمى تواند باعث مداخله غير قانونى در بناهاى ثبت 
شده جزو بناهاى تاريخى و ثبت ملى و يا در حال ثبت 
شود. ضمنا باشگاه ايران هم اكنون جزو بناهاى شناسايى 
شده محسوب شده و براى ثبت در فهرست آثار ملى قرار 

داشته و مراحل ثبت آن در پروسه اقدام ارزيابى مى شود.
اميد اظهار كرد: با توجه به حفظ كليت اين مجموعه، اگر در 
بهترين حالت و سرنوشت آن حفظ و احياى كاربرى اين بنا 
را مدنظر قرار بدهيم، سازمان تامين اجتماعى مى تواند ضمن 
حفظ و مرمت اين بنا، آن را جهت رفاه كاركنان و بهره وران 
بازنشسته و مستمرى بگيران تامين اجتماعى و ساير اقشار جامعه 
اختصاص داده و به عنوان سرمايه سازمان به آن به چشم درآمد 

و سرمايه اى پايدار بنگرد.
 اين كارشناس ارشد معمارى تصريح كرد: اين بنا مى تواند با 
حفظ كاربرى فرهنگى به عنوان مجتمعى رفاهى – فرهنگى 
نظير فرهنگسرا يا به عنوان موزه و يا مجموعه سالن اجتماعات 
و جلسات تخصصى و رويدادهاى فرهنگى به صورت اجاره يا 
اجاره به شرط تمليك به نهادهاى دولتى و يا بخش خصوصى 
واگذار شود. مشخصا اين بنا مى تواند به عنوان بخشى از موزه 
هاى نفت توسط وزارت نفت تملك و يا به عنوان فرهنگسراى 
شهر توسط مديريت شهرى مورد اجاره يا اجاره به شرط 

تمليك واقع شود./ برنا خوزستان

«ايران» را در مسجدسليمان به حراج گذاشتند!



 «تجهيزات نظامى زيبا»
خاورميانه را نجات نخواهد داد

 ايسنا نوشت :شماره امروز نيويورك تايمز يادداشت محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه 
كشورمان با عنوان « تجهيزات نظامى زيبا» (به قول آقاى ترامپ) خاورميانه را نجات 

نخواهد داد! را منتشر كرد.به گزارش ايسنا، ترجمه اين يادداشت به شرح زير است:
ميهمان  تسليحاتى،  تاريخى  قرارداد  يك  امضاى  از  پس  ترامپ  آقاى  كه  حالى  در 
قصرهاى خانواده سلطنتى سعودى بود، مردم ايران نتيجه يك انتخابات واقعى و چالشى 
را جشن مى گرفتند. انتخابات عزم راى دهندگان ايرانى براى ادامه مسير ميانه روى و 
تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل را نشان داد- مسيرى كه توافق هسته اى 2015 

را ميسر نمود.
اگر كارايى روش هاى قبلى مالكى براى موفقيت در آينده باشد، 110 ميليارد دالر ديگر 
براى سالح، ، نه «بار هزينه هاى اضافى را از دوش واشنگتن برخواهد داشت» و نه «به 
امنيت دراز مدت عربستان»  — آنگونه كه وزارت امور خارجه آمريكا ادعا مى كند  — 
كمكى خواهد كرد.  آخرين بارى كه سعودى ها چنين مبلغ هنگفتى را هزينه كردند، 
بيش از 70 ميليارد دالر به صدام حسين براى تسليح وى در تجاوز به ايران  در دهه 

هشتاد ميالدى پرداخت كردند: ولى ببينيد نتيجه اين كار براى دنيا و خود آنها چه بود.

حرمت رئيس جمهور منتخب بايد حفظ شود
آيت اهللا احمد خاتمى با تاكيد بر اينكه بايد حرمت رئيس جمهور منتخب حفظ شود، 
گفت: رئيس جمهور منتخب نيز بايد حرمت كسانى را كه به او راى نداده اند نگه دارد تا 

اجماع و وحدت ملى حاصل شود.
 آيت اهللا احمد خاتمى  با اشاره به برگزارى انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهورى 
اظهار كرد: ديگر انتخابات تمام شده و بايد حرمت رقباى انتخاباتى نگه داشته شود. به 
طورى كه رقبا باور كنند آقايى كه راى آورده هم حرمت و مشروعيت دارد و البته نبايد 

منتخب مردم،  رقبايش را دست كم بگيرد.
در  و  است  بوده  نادرستى  كار  رقبا  خواندن  افراطى  و  تخريب  هميشه  كرد:  تاكيد  وى 
حال حاضر اين كار بدتر است. چون راى حدود 17 ميليون حجم كمى نيست و به اين 

مجموعه تندرو و افراطى گفتن مناسب نخواهد بود.
خاتمى ضمن اشاره به حضور شكوهمند 73 درصدى مردم در انتخابات خاطر نشان كرد: 
اين حضور مايه مباهات براى نظام اسالمى بود و تك تك آراء راى آرى مجدد به نظام 

مقدس جمهورى اسالمى است.

رأى ما سياه و حرام است يا رأى تتليتى ها؟!
 بهار نيوز نوشت : اظهارات چند فعال مذهبى و سياسى اصولگرايان از جمله محمدعلى 
موحدى كرمانى (رييس جمنا) مبنى بر حالل بودن!! آراى رييسى كه مفهوم غيرمستقيم 
آن حرام بودن!! 24 ميليون راى مردم به آقاى روحانى مى باشد واكنش هاى زيادى در 

پى داشته است.
ادعاى  طبق  نوشت:  متنى  در  نگار  روزنامه   - فر  امامى  سيدمحسن  زمينه  همين  در 
خبرگزارى فارس يكى از روحانيون محترم جناح راست از تخلفات انتخاباتى سخن گفته 
و در مقابل اظهار داشته 16 ميليون راى رئيسى حالل بوده است. چند سوال از ايشان 

وارد است.
1- مگر راى روحانى حرام بوده كه تاكيد بر حالل بودن راى رئيسى مى شود؟

2- اصال سوال اساسى اين است كه مالك تشخيص راى حالل از حرام چيست؟
3- بر فرض برخى مسئوالن رده چندم دولتى تخلفاتى كرده باشند كه البته به قول دبير 
محترم شوراى نگهبان به سالمت انتخابات آسيب وارد نكرده و ايشان تضمين سالمت 
آن را داده اند،  آيا دروغ هاى بزرگ در رقابت هاى انتخاباتى در روستاها و شهرهاى 

كوچك براى تحريك اعتقادات مذهبى مردم باعث حرام شدن راى نمى شود؟
دروغ بزرگى همچون مجوز آموزش همجنس بازى در مدارس!

4- ديدار با خواننده اى غير مجاز كه تا پيش از آن، وى را مبتذل خوان و ... خطاب مى 
كردند و در حالى كه به طور كلى مخالف كنسرت و موسيقى هاى مجاز هستند، مصداق 

خداى نكرده رياكارى نيست؟

5- رياكارى در رقابت هاى انتخاباتى منجر به حالل شدن راى مى شود يا حرمت آن؟
رئيس  همچنين  و  امر  كارشناسان  اظهارات  طبق  كه  اقتصادى  هاى  وعده  دادن   -6

مجلس شوراى اسالمى غير قابل تحقق هستند، مصداق عوام فريبى نيست؟
7- عوام فريبى منجر به حالل شدن راى مى شود؟

كرمانى  موحدى  اظهارات  خبر  ذيل  در  خبرگزارى ها  از  يكى  كاربران  حال  همين  در 
كامنت هاى زيادى را براى اين خبرگزارى ارسال نمودند كه تعدادى از آنها را در زير 

مى خوانيد:
انگليسى  ليست  شعار  كه  مجلس  انتخابات  مثل  پوچشان  شعارهاى  شكست  از  «بعد 
نامند.  مى  حرام  راى  يا  و  سياه  آراى  را  ايران  بزرگ  مردم  راى  هم  بار  اين  دادند  سر 
اين جمعيت بعد از شكست هاى پشت سرهم در انتخابات مجلس، رياست جمهورى و 
شوراها، اگر به اين نتيجه نرسيده اند كه اكثريت مردم ايران خواهان شعارها و اعتقادات 
تندگرايانه آنها نيستند، رفراندومى دقيقاً با مضمون آرى يا نه به خط مشى خود برگزار 

كنند و از توهين و تهمت به مردم بزرگ ايران دست بردارند.»
« اى بابا بسه ديگه، همش هم مى گن ما نجيبانه باختيم. اصال كسايى كه به روحانى 

رأى دادن سياه و تاريك، شماها فرشته ى رو زمين، خوبه؟»
«16 ميليونى هاى ثابت كه تا ده قرن ديگر هم حداكثر راى كه بياوريد 16 ميليون 

است»
«آراى سياه آراى بغبغوى تتلو و رشوه يارانه و ناهار روز انتخابات در روستاهاى خراسانه 

نه راى اكثريت قاطع مردم ايران»
«واقعا براى من دردآور كه اقايون اينقدر از كلمه فتنه استفاده ميكنند يعنى مايى كه 

عاشق ايران هستيم فتنه گريم واونا مصلح وپاك»
«يعنى هر كى به شما راى بده بافهم و شعور بقيه نفهمند»

كنايه جالب مولوى عبدالحميد به اصولگرايان
از  جانبه  همه  صورت  به  سنت  اهل  راهبردى  شوراى  اتفاق  به  كه  عبدالحميد  مولوى 
اصالح طلبان و روحانى در انتخابات اخير حمايت كرد در اظهارات تازه خود اظهار كرد 
كه پيش از اين برخى از نمايندگان جريان اصولگرا از او خواسته بودند كه براى يكبار 

همه كه شده از كانديداى اصولگرايان در اين انتخابات حمايت كند.
جشن  در  خود  سخنان  آخرين  در  سنت  اهل  سرشناس  ،چهره  نيوز  بهار  گزارش  به    
پيروزى حاميان روحانى گفت: جا دارد شكرگزار خدا باشيم كه در يك آزمون بزرگ ملت 
ايران پيروز شد و  جا دارد از ملت ايران تشكر كنم كه با تشخيص صحيح آمدند. مولوى 
عبدالحميد اسماعيل زهى امام جمعه مسجد مكى و مدير حوزه علميه دارالعلوم اهل سنت 
زاهدان گفت: برخى افراد به ما گفتند كه شما هميشه از اصالح طلبان حمايت مى كنيد 
يك بار هم اصول گرايان را تجربه كنيد كه به شوخى گفتم اصول گرايان ما را اصال 
قبول ندارند. ما اگر بخواهيم به سمت اصول گرايان چرخش كنيم اين چرخش هزينه 

دارد و هزينه آن نيز بكارگيرى اهل سنت در سطوح حكومت است

مديرعامل سابق بانك سرمايه ممنوع الخروج شد
 تسنيم نوشت :كميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان اخيراً مداركى را 
به دست آورده اند كه براساس آن مديرعامل سابق بانك سرمايه ممنوع الخروج شده 
است. اسداهللا عباسى عضو كميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى تسنيم، از ممنوع الخروج شدن محمدرضا 
خانى رئيس سابق بانك سرمايه خبرداد و گفت: در تحقيق و تفحص از صندوق 
بانك  سابق  مديرعامل  آن  براساس  كه  آمده  دست  به  مداركى  فرهنگيان  ذخيره 

سرمايه با نظر مراجع ذى صالح ممنوع الخروج شده است.
وى  با بيان اينكه مدارك به دست آمده در اختيار قوه قضائيه قرار داده مى شود تا 
اقدامات الزم صورت گيرد، ادامه داد: اينكه آقاى خانى بازداشت شود به نظر مراجع 
ذى صالح بستگى دارد. 4مهرماه سال 95 به پيشنهاد هيئت مديره  بانك سرمايه و 
تأييد بانك مركزى، محمد رضا خانى، عضو هيئت مديره اين  بانك، به مديرعاملى 
بانك سرمايه منصوب شده بود كه در پى استعفاى وى در تاريخ 29 فروردين سال 

جارى، عليرضا پويان شاد جايگزين محمدرضا خانى شد.

نگرانى وزير حاشيه ساز دولت
 از انتخاب شهردار سياسى براى تهران!

دوران  و  تهران  چهارم  شوراى  عمر  پايانى  روزهاى  به  چه  :هر  نوشت  تابناك 
احتمالى  گزينه هاى  سر  بر  بحث  شويم،  مى  نزديك  قاليباف  شهردارى  طوالنى 
براى  نامش  كه  وزيرى  حتى  كه  داغ  آنقدر  مى شود؛  داغ تر  وى  جايگزينى 

شهردارى تهران مطرح است هم اسبش را براى تصدى اين پست زين كرده!
روستا  و  شهر  اسالمى  شوراهاى  و  جمهورى  رياست  انتخابات  يافتن  پايان  با   
ديگر  سال  چهار  براى  مستقر  جمهور  رئيس  چند  هر  خورد،  رقم  كه  نتايجى  و 
تا  شدند  وسيع  تغييراتى  دستخوش  شهرها  از  بسيار  شوراهاى  اما  شد،  تمديد 
جايى كه همگان چشم انتظار سونامى تغيير شهرداران در گوشه و كنار كشورند.

تركيب  شديد  تغيير  با  كه  است  قاليباف  محمدباقر  شهرداران،  اين  جمله  از 
اعضاى شوراى تهران و گرايش سياسى متفاوتى كه در اين نهاد حاكم شده، به 
زودى از شهردارى تهران منفك خواهد شد تا ركورد 12 ساله شهردار بودنش 
متوقف شود. دورانى كه گاه كانديداى اخير انتخابات رياست جمهورى تا آستانه 
از دست دادن سمت شهردار هم پيش رفت اما در نهايت شهردار ماند تا تغيير 

تركيب شورا وى را به در خروج هدايت كند.
است.  شده  پست  اين  تصدى  فراوان  هاى  گزينه  شدن  قطار  موجب  كه  اتفاقى 
راه  فعلى  وزير  آخوندى،  عباس  ايشان،  از  يكى  كه  آشنا  نام  اغلب  هايى  گزينه 
در  جايى  مى دهند  احتمال  برخى  كه  وزيرى  است.  يازدهم  دولت  شهرسازى  و 
دولت دوازدهم نخواهد داشت و از اين رو، مطرح شدن نام وى به عنوان گزينه 

احتمالى شهردارى تهران عجيب نيست.
براى  نيز  وى  معاونان  از  يكى  نام  آخوندى،  بر  عالوه  كه  است  حالى  در  اين 
مردان  دولت  گذارى  هدف  از  نشان  كه  است  مطرح  تهران  شهردارى  تصدى 
براى پر كردن جاى قاليباف دارد. تصميمى كه مى توان در اظهار نظرهاى اين 
پيرامون  ها  رسانه  با  گفت وگو  در  ديد.  را  آثارش  وضوح  به  نيز  آخوندى  روز 
شهردارى تهران، نقد عملكرد شهردار فعلى و ضرورت ها و شرايطى كه گزينه 

هاى جايگزينى اين پست مى بايست داشته باشند.
تفصيلى  گفت وگوى  در  مى توان  را  عجيب  نظرهاى  اظهار  اين  شاخص  نمونه 
وزيرحاشيه ساز دولت با روزنامه اعتماد با تيتر «انتخاب شهردار سياسى از چاله 
به چاه افتادن است» ديد كه اگر از سمت و سوى مشخص شده در آن براى 
و  راه  وزير  نظر  اظهار  كه  بابت  اين  از  كنيم،  نظر  صرف  پنجم  شوراى  اعضاى 
شهرسازى درباره انتخاب شهردار يكى از هزاراش شهر كشورمان است، بسيار 

تامل برانگيز و ابهام آفرين به نظر مى رسد.
مى آوريم  ياد  به  آخوندى  از  را  آن  مشابه  هاى  نمونه  هرچند  كه  نظرى  اظهار 
قطار  دو  برخورد  خونين  حادثه  باختگان  جان  بودن  بيمه  بر  وى  تاكيد  (مثل 
معرف  قاليباف  جانشينى  هاى  گزينه  كه  روزهايى  در  آن  بيان  اما  سمنان)،  در 
در  به  بيشتر!)  حتى  (يا  نگاه  نيم  وزير  اين  كه  كرد  خواهد  مجابمان  مى شوند 
مردم  با  مواجهه  در  كه  گونه  همان  اما  دارد،  كليدى  پست  اين  گرفتن  اختيار 
معترض در فرودگاه شتاب زده عمل كرد و پاسخ هاى نامناسبى به ايشان داد يا 
به همان شكل كه در مواجهه با سوال تكرارِى خبرنگار رسانه ملى از كوره در 
رفت و ميكروفن وى را گرفت و به سمت ديگرى پرت كرد، اين بار نيز شتاب 

زده و نامناسب عمل كرده است.
و  اجرايى  عملگرا،  فردى  باشد  قرار  اگر  كرده  فراموش  كه  زده  شتاب  آنقدر 
وى  امثال  به  جايگاهى  چنين  هرگز  باشد،  تهران  شهردارى  گزينه  غيرسياسى 
نخواهد رسيد چراكه حضور چهار ساله وى در راس وزارت خانه راه و شهرسازى 
نه به راه سازى خاصى منجر شده و نه در حوزه شهرسازى اتفاق ويژه اى را 
سبب شده و از همه مهم تر، چيزى جز سياست در حضور آخوندى در اين پست 

كليدى نقش نداشته است.
وزيرى كه مى داند چگونه بعد از حادثه خونين و مرگبار تصادف قطار از اهالى 

آذربايجان عذرخواهى كرده و با معرفى اصل و نصب خود، همشهرى بودنش با 
جان باختگان را واسطه آرام سازى ايشان قرار دهد و يكى از موثرترين افراد در 
ثمره چينى از برجام با ورود هواپيماها و انعقاد قرارداد با اروپايى ها و آمريكايى 
نيست.  سياسى  مدير  يك  از  بيشتر  چيزى  نهايت  در  اما  است  زمينه  اين  در  ها 
مى كند  معرفى  را  شدن  تهران  شهردار  براى  نياز  مورد  هاى  گزاره  كه  مديرى 
اما تنها به اين دليل حرفش شنيده مى شد كه سمت بسيار باالى سياسى دارد 

و بس!
 

رييس جمهور در راستاى 
حقوق شهروندى پيگير رفع حصر است

و  طرح  كه  انتقاد  اين  به  واكنش  در  با  يازدهم  دولت  :سخنگوى  نوشت  ايلنا   
پيگيرى موضوع «رفع حصر» از منظر حقوق عادى شهروندى، تقليل دادن اين 
معضل سياسى است، گفت: اين دو مسئله مانعه الجمع نيستند و ممكن است اين 
حق، سياسى، فرهنگى يا اجتماعى باشد اما به هر ترتيب از حقوق شهروندان ايرانى 

است
محمدباقر نوبخت در واكنش به سوالى مبنى بر اين كه باتوجه به باال گرفتن برخى 
مطالبه هاى عمومى در راستاى توسعه سياسى اعم از رفع حصر، ممنوع التصويرى 
خاتمى، حضور زنان و اقليت هاى قومى و مذهبى در كابينه، راهكار و برنامه دولت 
دوازدهم براى مقابله و برطرف كردن محدوديت ها و مشكالتى كه مانع از تحقق 
اين خواسته ها مى شود، چيست، اعالم كرد: صرف نظر از مصاديقى كه به آن اشاره 
شد كه از حقوق مردم است، با يك مجموعه حقوقى روبرو هستيم كه دولت اوًال بايد 

آن را به رسميت بشناسد و در جهت استيفاى اين حقوق اقدام كند.
او گفت: در بسيارى از موارد دولت ها اساساً اين حقوق را به رسميت نمى شناختند و 
به همين جهت اين كه اين حقوق حقه مردم است را تاييد نمى كردند. دولت يازدهم 
اولين اقدامى كه براى به رسميت شناختن اين دست حقوق مردم به انجام رساند، 
خاطرنشان  يازدهم  دولت  بود.سخنگوى  شهروندى  حقوق  منشور  تدوين  و  تهيه 
كرد: دولت در اين منشور، تمامى اين حقوق را يك به يك تاييد كرد و اعالم 

كرد اين حقوق مردم را به رسميت مى شناسم و موظف به اجراى آن هستم.

آقاى روحانى؛ به شما 
گزارش غلط داده اند يا اينكه؟

هيأت هاى  كه  بود  بهتر  گفت:  نگهبان،  شوراى  :سخنگوى  نوشت  نيوز  رجا 
اجراى به جاى برخى گزارش ها به آقاى روحانى توضيح مى دادند كه چرا برخى 

حوزه ها در روز انتخابات با تأخير زياد كار خود را آغاز كردند.
نوشت:  خود  تلگرامى  كانال  در  نگهبان  شوراى  سخنگوى  كدخدايى  عباس على 
عزيز  شوراى  اين  مى شد  كاش  ...«اى  اند:  گفته  اخيرا  روحانى  آقاى  جناب 
همان  كرد،  قبول  اجرايى  هيات  پيشنهاد  شب  ساعت 10:30  در  كه  ما  نگهبان 
زمانى كه هيات اجرايى در صبح پيشنهاد كرد كه براى تسريع در كار فقط كد 
شب   10:30 تا  صبح   10:30 از  ديگر  و  مى كرد  موافقت  شود  نوشته  افراد  ملى 

طول نمى كشيد. البد دقت كافى نمودند....»
 در اينجا الزم به ذكر است كه اولين تماس وزير محترم كشور در اين خصوص 
بود.  تامل  نيازمند  نامه  آيين  صراحت  به  توجه  با  موضوع  كه  بود  غروب  هنگام 
شد  مشورت  مركزى  هيات  محترم  اعضا  با  موضوع  ايشان  پيگيرى  به  توجه  با 
و پس از موافقت اين اعضا موافقت نيز اعالم شد. اما فاصله حدود دو ساعت 

بود و نه بيشتر. فكر مى كنم به جناب روحانى گزارش غلط داده اند يا اينكه؟!
روحانى  آقاى  جناب  به  گزارش،  اين  جاى  به  بود  بهتر  اجرايى  دوستان  اما   
توضيح مى دادند چرا بسيارى از حوزه ها با تاخير زياد شروع به كار كردند و يا 
چه  تا  آرا  اخذ  در  آن  تاثير  و  مى شدند؟  فنى  نقص  دچار  مرتب  دستگاه ها  چرا 

ميزان بوده است!

روزنامه بهار: شايد فقط ساعتى از پيروزى حسن روحانى 
در دوره دوازدهم انتخابات رياست جمهورى گذشته بود كه 
در كنار تبريك ها و شادمانى ها سيلى از توصيه ها و پيشنهادها 
براى كابينه دولت دوازدهم به سوى او روانه شد. چهره هايى 
از جريان اصولگرا از پايان رقابت و آغاز رفاقت مى گفتند و 
معتقد بودند كه دولت منتخب اكثريت مى بايست نمايندگانى 
از اقليت را نيز در كابينه استفاده كند (!) و جريان اصالحات 
هم از تاثيرگذارى مهم حمايت اين جريان سياسى در راى 
آوردن روحانى سخن مى گفت و بر اين اعتقاد بود كه دولت 
دوازدهم مى بايست نسبت به دولت يازدهم رنگ و بويى 

اصالح طلبانه تر به خود بگيرد.
حال بياييم فارغ از اين جناح بندى هاى سياسى به آن چه از 
كابينه دولت دوازدهم مى خواهيم نگاهى بيندازيم. شايد بتوان 
بديهى ترين انتظار از آقاى رئيس جمهور براى چينش كابينه 
در دولت تدبيرواميد (2) را اين دانست كه اعضاى كابينه 
مى بايست با وعده هاى روحانى همسو باشند.  به عنوان مثال 
نمى توان در دولت بعدى روحانى ديگر پذيرفت كه فردى 
در مقام سكاندار امور وزارت كشور باشد كه با وجود مشى 
اعتدالى اش فاصله اى بعيد از خواسته ها و برنامه هاى اعالمى 

روحانى در دوران تبليغات انتخابات دارد.
يا نمى توان قبول كرد كه براى كرسى وزارت دادگسترى 
(حتى با وجود سازوكارى كه براى انتخاب اين وزير وجود 
دارد و هماهنگى با رئيس قوه قضائيه از ملزومات آن در 
نظر گرفته شده است) فردى به مجلس معرفى شود كه در 
كارنامه كارى خود سوابق درخشان و همسويى با آن چه 

روحانى در اين حوزه ها مد نظرش است نداشته است.
در حوزه هاى اقتصادى نيز با وجود آن كه تيم اقتصادى 
يادگار  به  خود  از  قبولى  قابل  كارنامه  يازدهم  دولت 
گذاشته است و به قول معاون اول رئيس جمهور، اقتصاد 
ايران را از پرتگاه خارج كرده اما در شرايط امروز كه ديگر 

از بحران به جا مانده از دولت احمدى نژاد خبرى نيست 
اين انتظار وجود دارد كه در برخى بخش هاى اين تيم 
اقتصادى تغييراتى را شاهد باشيم تا بهبود شاخص هاى 
يابد. برخى  ادامه  از گذشته  بيش  سرعتى  با  اقتصادى 
ناهماهنگى ها را هم كه در دولت يازدهم رخ داد و شايد 
به واسطه آن كه نسبت به دولت هاى نهم و دهم آن چنان 
پر سروصدا نبود چندان به چشم نيامد بايد پيش از شروع 
به كار دولت دوم روحانى عالجى كرد. ناهماهنگى هايى 
مانند آن چه بين وزارت رفاه و بهداشت و درمان در 
موضوع طرح تحول سالمت و بيمه ها رخ داد و يا برخى 
ناهماهنگى هاى مشهود در اظهار نظرهاى رئيس سازمان 
انرژى اتمى با سياست خارجى مدنظر حسن روحانى و 
تيم سياست خارجى همراهش كه با تذكر صريح رئيس 

جمهور نيز روبه رو شد.
در كنار اين مسائل نبايد از خاطر برد كه تغييرات گسترده هم 
مى تواند آثار منفى بسيارى را بر جا بگذارد. تغييرات بيش 
از حد ممكن است هماهنگى به وجود آمده در بسيارى 
از حوزه ها را خدشه دار كند و تجارب به دست آمده را 
هدر دهد. بنابراين، رئيس جمهور روحانى مى بايست با 
مشى اعتدالى دست به برخى تغييرات و اصالحات در 
دولت خود بزند تا هم ناهماهنگى ها و اشكاالت موجود در 
دولت يازدهم برطرف گردد و هم خطرات ناشى از تغييرات 

گسترده گريبان گير دولت نشود.
به اين موضوع مى توان از زاويه اى ديگر نيز نگريست؛ 
همسويى با وعده هاى روحانى. رئيس جمهور در دوران 
تبليغات انتخابات مانند ديگر رقبايش وعده هاى گوناگونى 
را به مردم عرضه كرده است. وعده هايى كه سبب آن شده 
است تا اكثريت به واسطه آن وعده ها، برنامه ها و كارنامه 
دولت اول روحانى بار ديگر به او اعتماد كنند، اعتمادى كه 
اين بار بيش از گذشته و ملموس تر از قبل است.  اين راى 

قابل توجه اكثريت همانقدر كه فرصت خوبى براى پيگيرى 
اهداف و برنامه هاست مى تواند در خود واجد تهديدى 
بزرگ هم باشد. اگر حسن روحانى به هر دليلى از جمله 
اشتباه در انتخاب همراهانش در كابينه نتواند پاسخگوى 
اين حمايت بى دريغ از سوى اكثريت باشد، همين مردم 
به مخالفان سرسخت او تبديل خواهند شد، مخالفانى كه 
مى توانند با مخالفت هايشان كليه برنامه هاى دولت را تحت 

الشعاع خود قرار دهند.
و سومين وجه در موضوع چينش كابينه دولت دوازدهم 
را بايد با عينك سياست نگريست. واقعيت اين است كه 
روحانى در انتخابات96 نامزد جريان اصالحات بوده است 
و حمايت كامل اين جريان سياسى را در كنار خود احساس 
مى كرد. بخشى از مردم هم به واسطه اعتماد به رهبر جريان 
اصالح طلبى كشور به روحانى روى خوش نشان داده اند 
و شايد به بخش هايى از كارنامه دولت يازدهم نقدهايى 

جدى داشته باشند.

 از همين رو به نظر مى رسد كه قاعدتا مى بايست در كنار 
شايسته ساالرى در چينش كابينه به اين موضوع هم توجه 
داشت كه جريان سياسى حامى رئيس جمهور مستقر و 
برنامه هاى مقبول اين جريان مى بايست جايگاهى ويژه 
در دولت دوم روحانى داشته باشد. مى توان مشورت با 
بزرگانى كه حامى روحانى در انتخابات96 بوده اند، نگاهى 
به نقاط مثبت و منفى تجارب گذشته در دولت يازدهم و 
توجه به سابقه و عملكرد افراد منتخب براى حضور كابينه 
دولت دوازدهم را سه ابزار در اختيار رئيس جمهور براى 
يافتن افرادى شايسته دانست كه هم با يكديگر هماهنگى 
كاملى داشته باشند، هم سابقه اى درخشان در تالش براى 
تحقق اهداف اصالح طلبانه داشته باشند و از اين دو مهم تر 
با وعده هايى كه رئيس جمهور روحانى به مردم داده است 
و اكثريت قاطعى نيز به آن آرى گفته اند در هماهنگى كامل 
باشند و همچون برخى موارد در دولت يازدهم مانند سازى 

ناكوك در سمفونى دولت دوازدهم عمل نكنند.

مگر مى شود انسان از مردانگى ها و مروت ها به خاموشى 
گذر كند و يادى نكند از آن دسته مردان بزرگى كه از «نام 
و نان» گذشتند ولى از «معنويت و اصالت، و حمايت از 

حقانيت» نگذشتند؟!
على اكبر ناطق نورى؛ نام آشناى نهضت و نظام اسالمى 

است.
صورت  در  «موى  خودش  تعبير  به  كه  روزى  از   
نداشت» و با عمامه سياه و عينك دودى اعالميه امام 
مى خواند،  (س)  معصومه  حضرت  حرم  در  را  (ره) 
و تا روزى كه در كميته استقبال از امام نقش مهمى 
سوم  مجلس  در  كه  روزى  تا  و  كرد،  ايفاء  خود  از 
كه  روزى  تا  و  داد  نشان  خود  از  مؤدب  چهره اى 
مديريت مجلس را به عهده گرفت و تنش ها كم شد، 
و تا رقابتش در دوم خرداد و تبريك مخلصانه اش به 

رئيس جمهور منتخب، و تا ايفاء نقش مهم بازرسى در 
دفتر رهبرى نظام، و نيز اخيراً، كه حمايت مردانه اش 
از سردار پيشرفت ايران اسالمى يعنى آيت اهللا هاشمى 
رفسنجانى بود، همه و همه؛ نشان از تاثيرات مثبت اين 
فرد است كه در صفحات زريرين اين نظام نقش بسته 

و قابل افتخار است.
اما در اين برهه، ناطق نورى نطقى ديگر و نورى ديگر از 

خود نمايان كرد.
او با اينكه وابسته به جناح راست و به تعبير امروز از اركان 
اصول گرايى بود و عضو مؤثر جامعه روحانيت، اما مرد 
و مردانه از حزب و جناح خود فاصله گرفت و در مقام 
تشخيص و تبيين و اعالم «اصلح» در ميان كانديدهاى 
رياست جمهورى در انتخابات دولت دوازدهم به وظيفه 

خود عمل كرد و از آن «نام و نان» آماده گذشت كرد.

بايد هم چنين باشد، چرا كه او مشق كرده درس شهيد مظلوم 
آيت اهللا بهشتى بود، نه تنها دروس حوزوى را، بلكه كنار 
گيرى از جناح متبوع خود را، در محضر آن شهيد بزرگوار 
وقتى آموخت كه ديده بود ايشان، براى انتخابات رياست 
جمهورى دوم، شهيد رجايى را بر كانديداى پيشنهادى حزب 

جمهورى ترجيح مى دهد.
آفرين بر آنان كه مصداق «رجال صدقوا» هستند و نسبت 
به آنچه كه «ماعاهدوااهللا» است، مردانه بر آن تعهد با خداى 

متعال باقى مى مانند.
انتظار مى رود كه همانطورى در انتخابات 88 و آن قضاياى 
تلخ، حاكميت معزز نظام، اجازه ى بى بهره شدن از اين 
شخصيت بزرگوار را نداد، همكنون نيز، مقدماتى تدبير شود 
تا از اين چشمه مروت و شهامت و سياست، بهرمند باشيم./ 

انصاف نيوز - هادى سروش
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سى سيا

انتخابات96 بى شباهت 
به رفراندوم نبود

ــن تعريف كنيم، مى توان  ــكل ممك ــر بخواهيم انتخابات را به خالصه ترين ش اگ
ــوان با آن متوجه  ــه دانست. ابزارى كه مى ت ــناخت جامع ــزارى براى ش آن را اب
ــت است و كدام ديدگاه و  ــتيبانى اكثري ــد كه چه ديدگاه و برنامه اى مورد پش ش
ــا معناى انتخابات  ــت. قاعدت ــتيبان خود خواهد داش نظر اقليتى از جامعه را پش
ــار و محدوديت براى آنان كه در اقليت هستند نبايد  حذف اقليت و يا ايجاد فش
ــظ حقوق اقليت به كار  ــت مى بايست تمام توان خود را براى حف ــد و اكثري باش
ــود كه اقليت پس از آن كه متوجه جايگاه  ــكل از جايى آغاز مى ش ببندد اما مش
ــت رضايت ندهد و همچنان  ــد هم به حضور در جايگاه اقلي ــود در جامعه ش خ
ــن خواسته هاى اكثريت به  ــه با ناديده گرفت ــا روش هاى مختلفى تالش كند ك ب

ــته اش ادامه دهد. رفتارهاى نادرست گذش
انتخابات96 از جهاتى بى شباهت به يك رفراندوم نبود. يك همه پرسى كه مردم 
ــه برنامه هايى نه گفتند و به برنامه هايى در نقطه مقابل آن آرى. در يك  در آن ب
سو سخن از فرصت بودن تحريم بود و در سوى ديگر از وعده رفع تحريم هاى 
ــه و انحراف»  ــرف از خط قرمز بودن «فتن ــد، يك ط ــى مانده سخن گفته ش باق
ــالش براى رفع محدوديت هاى به جا  ــن مى گفت و سوى ديگر رقابت از ت سخ
ــى از كفايت سرمايه هاى  ــده در حوزه هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى، يك مان
ــتغال مى گفت و بر اين عقيده بود كه با  داخلى براى رونق اقتصادى و ايجاد اش
ــه رسيد! و آن سو از تالش  ــى در هزينه هاى دولت مى توان به توسع صرفه جوي
ــور و سرمايه  ــذف سرمايه هاى داخلى و همچنين ايرانيان خارج از كش براى ح

ــت. ــن مى گف ــى سخ خارج
يك سو در كارنامه اش محدوديت و سانسور موج مى زد و طرف ديگر در چهار 
ــردم در حوزه هاى  ــته بازترى را براى م ــال حضورش فضاى به نسبت گذش س
ــبه رفراندوم  ــى – اجتماعى و سياسى به ارمغان آورده است.حاال اين ش فرهنگ
ــى - و نه «جمعيت  ــر تفكرى ميزان واقع ــط پايان خود رسيده است و ه ــه خ ب
ــكل ممكن فهم كرده است و اكنون  ــفاف ترين ش اتوبوسى» - حاميانش را به ش
ــد و  ــت كه هر كس به جاى خود برود. اقليت در جايگاه خود باش ــت آن اس وق
ــود و براى اقليت  اكثريت هم در موقعيت خود. خواسته هاى اكثريت اجرايى ش
هم فضايى مهيا گردد تا خواسته هايش را با مردم مطرح كند. آيا در صحنه عمل 

ــاهديم؟ هم چنين تصويرى را ش
ــود؟ در  تريبون هاى  ــا در صداوسيما تصويرى از خواست اكثريت ديده مى ش آي
ــم گيرى ها وضعيت  ــاى اثرگذار بر تصمي ــور؟ در ديگر نهاده ــاز جمعه چط نم
ــى از آن چه اكثريت  ــا اقدامات و اظهارات رنگ و بوي ــكلى است؟ آي به چه ش
ــت كه پاسخ به همه اين پرسش ها  ــوربختانه بايد گف مى خواهد گرفته است؟  ش
ــايد  ــت و گويا آن طور كه بايد و ش ــى از اين جنس منفى اس ــر سئواالت و ديگ
ــده است. اين عدم فهم دقيق از آن چه مردم  هنوز خواسته هاى اكثريت درك نش
ــايد در كوتاه مدت باعث  مى خواهند و حركت به سمت و سويى مخالف آن ش
ــد اما در بلند مدت  ــى مانور قدرت براى اكثريت و دولت منتخب آن ها باش نوع
ــد آورد، از همين رو به نظر  ــور وارد خواه ــرى را بر كش ــات جبران ناپذي صدم
ــارات عظيم بايد از همين االن فكرى كرد  ــد كه براى جلوگيرى از آن خس مى آي

ــنيد. و صداى اكثريت را ش

له مقا سـر صادق صدرايى

نظام هم «ناطق» مى خواهد و هم «نور» او را 
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خبـر

ميزان مشاركت مردم شهر اهواز در انتخابات مجلس اخير 
يكى از پايين ترين ارقام را نشان مى داد. كارشناسان اين 
درصد پايين مشاركت را با ميزان باالى بيكارى در اهواز و 

نارضايتى عمومى مرتبط مى دانستند. 
با وقوع پديده وحشتناك ريزگرد و به دنبال آن قطعى ممتد 
برق و آب و مختل شدن زندگى، ميزان نارضايتى مردم 
به اوج خود رسيد. اين حوادث و اتفاقات هرچند باعث 
دردسر دولت يازدهم شد اما نور اميدى را در قلب مخالفان 

دولت روشن نمود. 
در روزهاى آخر سال 1395جناح مخالف دولت، اهواز را 
به پيراهن عثمان تبديل نمود و اين حوادث را دليل ناكار 
آمدى دولت روحانى عنوان نمود. تقريباً همه مخالفان كابينه 
يازدهم، خوزستان و در راس آن شهر اهواز را به عنوان 
جبهه فتح شده خود مى ديدند. اما غافل از اينكه داستان 

مردم شهر اهواز، با داستان ديگر نقاط متفاوت است. 
مخالفان در محاسبات خود در مورد اهواز فقط پارامترهاى 
ديگر  مهم  پارامترهاى  و  بودند  نموده  لحاظ  را  اقتصادى 
اجتماعى  باالى  شعور  و  سياسى  درك  ميزان  همچون 
اهوازيان را مالك كار خود قرار نداده بودند. آنان به خود 
زحمت نداده بودند كه ببينند اهواز بجز نفت ،گاز، فوالد، 

نيشكر، كارون و... يك چيز خيلى مهم ديگر هم دارد. 
اهواز بيشترين ميزان مطالعه كتاب ايران را در خود جاى داده 
است. در واقع اهواز پايتخت كتاب ايران است و مردمى كه 
با كتاب محشور هستند، مردمى عاقل و با فرهنگ هستند. 
يك  اهواز  شهر  اقتصاد  ساختار  كه  بوديم  گفته  بار  دهها 
اقتصاد دولتى است؛ اقتصاد دولتى دهها عيب دارد اما يك 
حسن هم دارد و آن حسن چيزى نيست بجز با سواد بودن 
مردم در اين اقتصاد. اين مطلبى كه عنوان مى شود در طول 
تاريخ معاصر ايران به خوبى قابل پيگيرى است. فعاليتها و 
جنبش هاى كارگرى در زمان قبل از انقالب بيشترين نمود 
خود را در پرسنل فنى ، تكنسين ها و مهندسين خوزستان 

و اهواز نشان مى دهد. در بعد از انقالب و جنگ با اهميت 
يافتن بيش از پيش انتخابات و تالش مردم ايران جهت 
توسعه سياسى هم مى بينيم كه مردم خوزستان عليرغم 
حضور چندباره كانديداهاى خوزستانى در كارزار انتخاباتى، 
مطلقاً توجهى به بومى بودن كانديدا نكرده و راى خود را به 
كسانى مى دهند كه افكار نوانديش و تجدد خواهانه دارند. 
بارى؛ بپردازيم به انتخابات اخير و حضور روحانى در اهواز.

 روز حضور روحانى در اهواز يك روز بهارى اما بسيار گرم 
و شرجى بود. در چنين آب و هوايى بود كه ورزشگاه تختى 
اهواز و حتى چندين خيابان اطراف آن مملو از جمعيت 
بود. اين جمعيت و فشردگى مردم به يكديگر بر ميزان گرم 
بودن هوا مى افزود. قطعاً آنچه كه اين مردم را در اين شرايط 
بسيار سخت به ورزشگاه كشانده بود چيزى نبود بجز تعهد 

و عشق به تداوم راه اصالحات.
اين حضور آنگاه نمود بيشترى مى يابد كه سختى هاى مردم 
اهواز را خصوصاً طى ماههاى اخير به ياد آوريم. آمار باالى 
بيكارى، دود نفت و نيشكر و از همه وحشتناكتر ريزگرد 
دائمى. چنين بزنگاه هايى است كه عيار مردم، جنس و فلز 
آنان را مشخص مى كند. نكات اين حضور چشمگير مردمى 
كه باز هم نشان از روحيه فرهيخته مردم اهواز داشت بسيار 
بود. عليرغم صد دقيقه تاخير در سخنرانى و با وجود دماى 
خاموش  اى  لحظه  ورزشگاه  در  حاضر  مردم  هوا،  باالى 
ادامه  روحانى  سخنرانى  پايان  تا  خروش  اين  نايستادند؛ 

داشت.
چنين ميزان انرژى از انسان، فقط ريشه در تعصب، عشق 
و ايمان دارد. نظم و ترتيب بينظير و همكارى مردم جهت 
برگزارى اين مراسم ،نشان از سطح باالى تمدن مردم داشت. 
نكته بسيار حائز اهميت ديگر كه واقعاً چشمگير بود حضور 
زنان و مردان اهوازى در كنار يكديگر بود. اختالط جمعيتى 
چيز رايجى در مملكت ما نيست، چرا كه زن و مرد را 
همچون آتش و پنبه مى بينند اما اين مرتبه مردم اهواز نشان 

دادند كه نه تنها بافرهنگترين مردم هستند كه نجيبترين و با 
شخصيت ترين هاى اين مرز و بوم هم آنانند. اما مهمترين 
نكته اين حضور شعارهاى مردم بود. مردم اهواز با شعارهاى 
آب پاكى را بر دست جناح مخالف ريختند.  خود واقعاً 
جناحى كه اميد زيادى به ريزگرد بسته بود، اميد بزرگش 

گرد ريزى شد توسط اهوازى ها.
جدا از شعارهايى كه اصالح طلبان در سراسر ايران مى 
واقعًا  داريم»  هواتو  ببين  نداريم  هوا  كه  «ما  شعار  دادند 
قوت قلبى بود براى روحانى. اين شعار نشان از گذشت و 
معرفت مردم اهواز داشت. بدين ترتيب اين خصلت نيكو 
به جمع خصايل قبلى مردم اين خطه خونگرم اضافه شد تا 
روحانى با خيالى آسوده و با اطمينان از روشن انديشى مردم 
خوزستان و اعتماد آنان به اصالحات به فكر تداوم سياست 
هايش در پاستور باشد. از حماسه جانانه مردم ديار كارون 
در روز راى گيرى در آن هواى شرجى از صبح تا شام ديگر 

چيزى نمى گوييم.
اتفاقات اين دوره انتخابات در خوزستان و اهواز به ما   
نشان داد اين استان بر خالف آنچه كه تالش دارند از بافت 
ناهمگون نژادى آن در اذهان جا اندازند، نه يك شهر و 
استان طايفه اى و عشيره اى بلكه شهر و استانى است كامًال 
ملى و همسو و حتى پيشتاز در انديشه نو. اين خطه از ايران 
نشان داد كه از بلوغ بسيار بسيار بااليى برخوردار است. نه 
تنها فريب پوپوليسم را نمى خورد بلكه با وجود كوهى از 
مشكالت و صعوبت ها، در كنار روحانى واصالحات باقى 
مى ماند. چنين كنش مترقى كه مردم ديار كارون نشان دادند، 
مسئوليت هاى زيادى را براى جوابگويى به آنان طلب مى 
كند. اين مردم با اين سطح دانش و با اين ميزان آگاهى 
سياسى قطعاً نيازمند توجهى بسيار ويژه و خاص مى باشند.
نشان دهنده عدم   نگاه امنيتى به اين مردم انداختن عيناً 
شناخت آنان است. اين چنين مردمى را مديران كارآزموده 
و متشخص بايد مديريت كنند. يك چنين مردمى نيازمند 

محيط زيستى سالم و آب و هوايى تميز هستند.
آنان نيازمند سرانه فضاى سبز زيادى مى باشند. زبان محاوره 
با آنان زبان فرهنگ و كتاب است. اين همه كه گفتيم يعنى 
اينكه پيامى به رئيس جمهور داريم. رئيس جمهورى كه 
حاال با اين ميزان از اعتماد مردم به يك اسطوره تبديل شده 
است و بايد قدر مردمى كه به او اعتماد كرده اند بداند. 
لطفاً اينبار خوزستان را در اولويت قرار دهيد. لطفاً مساله 
را  ريزگردها  شوم  مشكل  و  خوزستان  زيست  محيط 
نگه  خوزستان  مردم  ما  براى  را  كارون  لطفاً  كنيد.  حل 
داريد و آنرا به جايى وعده ندهيد. لطفاً مشكل فاضآلب 
خوزستان و خصوصاً اهواز را مرتفع فرماييد. لطفاً مساله 
بيكارى در اين استان را كاهش دهيد. شما مشكالت ما 
راى  بگذريم؛  گوييم.  بيشترنمى  دانيد،پس  مى  بهتر  را 
مردم اين ديار پيامى را نيز به مخالفان اصالحات داده 
است كه اين مردم تشنه اصالحات هستند. تشنه زندگى 
بهتر. صداى اين مردم كه از طريق برگه هاى راى فرياد 
كشيده شد بشنويد و فراموش نكنيد كه گفته اند: صداى 

خدا، صداى خلق خداست.

معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات با بيان اينكه بهبود 
كيفيت اينترنت در خوزستان و استان هاى همجوار، مستلزم 
قابل  بهبود  كرد:  عنوان  است،  الزم  زيرساخت هاى  ايجاد 
توجه كيفيت سرويس اينترنت در استان خوزستان، شاخص 
اول راه اندازى دروازه اينترنت بين الملل در اهواز است كه 

اميدواريم ظرف 2 ماه آينده محقق شود.
اظهار  خبرى  نشست  در  جهرمى  آذرى  محمدجواد 
مورد  اهواز  در  امروز  كه  اينترنت  بين الملل  دروازه  كرد: 
بهره بردارى قرار گرفت، دروازه اى براى صادرات و واردات 
ارتباطات است.  وى تصريح كرد: استان خوزستان در زمينه 
مصرف اينترنت پنجمين استان كشور است. خوزستان براى 
دسترسى به اينترنت از طريق زيرساخت هاى نوين به سمت 
استان فارس يا استان تهران هدايت مى شد و از آنجا به حوزه 

بازارهاى بين الملل دسترسى پيدا مى كرد.
با  داد:  ادامه  زيرساخت  ارتباطات  شركت  مديرعامل 
لزومى  ديگر  اهواز،  اينترنت  بين الملل  دروازه  راه اندازى 
ندارد كه خوزستان براى اتصال و دسترسى به اينترنت به 
سمت شيراز يا تهران هدايت شود و از اين لحاظ گردش 
اضافى داشته باشد. آذرى جهرمى با بيان اينكه بهبود كيفيت 
اينترنت در خوزستان و استان هاى همجوار، مستلزم ايجاد 
زيرساخت هاى الزم است، عنوان كرد: بهبود قابل توجه 
شاخص  خوزستان،  استان  در  اينترنت  سرويس  كيفيت 
اول راه اندازى دروازه اينترنت بين الملل در اهواز است كه 

اميدواريم ظرف 2 ماه آينده محقق شود.
وى با تاكيد بر لزوم تالش براى صادرات محتوا به بازارهاى 
منطقه، بيان كرد: با توجه به تمايل زيادى كه در كشورهاى 
همسايه و به ويژه عراق  براى استفاده از محتواهاى توليد 
در  گذرگاه هايى  استقرار  طريق  از  بايد  دارد،  وجود  ايران 
نزديكى كشورهاى همسايه، اين امكان ايجاد شود تا ايران 
كشورهاى  با  شبكه اى  كيفيت  نظر  از  را  فاصله  كمترين 

همسايه داشته باشد.

معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات افزود: استقرار  
گذرگاه بين الملل در اهواز و اتصال اين گذرگاه به بازار 
توجه  قابل  بهبود  موجب  فاو  مرز  طريق  از  عراق  كشور 
كيفيت سرويس هاى ارتباطى بين دو كشور ايران و عراق 

مى شود. در حال حاضر براى اين سرويس حدود 20 مگ 
ظرفيت وجود دارد كه تا يك ماه آينده 60 مگ ديگر به آن 

افزوده خواهد شد.
آذرى جهرمى گفت: بسيار خرسنديم كه مشكالت امنيتى 
در  تروريسم  همچنين  و  رفع  آستانه  در  عراق  كشور  در 
حال محو شدن است؛ بنابراين به منظور در اختيار گرفتن 
بازار اين كشور در حوزه ارتباطات، الزم است خود را در 
زمينه سرويس دهى هاى حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات 
تقويت كنيم. وى با بيان اين كه هر نوع تكنولوژى داراى 
مزايايى قابل توجه و همچنين برخى تهديدات است، اظهار 
كرد: طبيعتا مزاياى بهره گيرى از خدمات حوزه ارتباطات 
و فناورى اطالعات بسيار زياد، و تمهيدات بسيارى براى 

امنيت بخشى به فضاى مجازى انجام شده است.
در  كرد:  تصريح  زيرساخت  ارتباطات  شركت  مديرعامل 
كشور،   در  توجه  مورد  رخداد  يا  انتخابات  هر  با  گذشته 
همواره با حمالت به سايت هاى خبرى، اين سايت ها از 

دسترس خارج مى شدند؛ به طورى كه يكى از چالش هاى 
سايت هاى خبرى در آستانه انتخابات يا رخدادهاى مشابه، 
تهديد به حمله بود. در آن دوران، قطع دسترسى سايت مورد 
نظر به اينترنت حداكثر سپر دفاعى ما در برابر اين تهديدها 

و حمله ها بود.
آذرى جهرمى ادامه داد: امسال در ايام برگزارى 
انتخابات،  شديدترين حمالت به سايت هاى 
رخدادهايى  و  انتخابات  تاريخ  در   خبرى 
مشابه انتخابات را تجربه كرديم، با اين وجود 
به علت تأمين سپر باليى در اين حوزه امسال 
هيچ  هم  دقيقه  يك  براى  شايد  خوشبختانه 
سايت خبرى چه در داخل و چه در خارج از 
دسترس خارج نشد و در اين ايام سرويس هاى 
تمام سايت هاى خبرى با هر گرايش و جناحى 

داير بود.
تمام  در  سايبرى  امنيت  مراكز  تشكيل  به  اشاره  با  وى 
اپراتورهاى تلفن همراه، عنوان كرد: با توجه به اينكه امروزه 
عدم دسترس پذيرى شبكه ها يكى از مخاطرات امنيتى است، 
بايد توجه بيشترى به استقرار نظام امنيت شبكه شود؛ بنابراين 
در دسترس نگه داشتن سامانه ها يك بعد امنيت است و بايد 

فكرى براى اين موضوع كرد.
معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات بيان كرد: بروز 
اختالل در زمان حمالت سايبرى موضوعى طبيعى است 
اما نكته حائز اهميت ميزان آمادگى و آسيب پذيرى و قدرت 

عكس العمل ما در برابر اين حمله ها است.
آذرى جهرمى با بيان اين كه شكاياتى نسبت به شاخص هاى 
كيفى ما وجود دارد، گفت: ميزان شكايت از هيچ شبكه اى 
هرگز به صفر نمى رسد. ما به صورت دائم در حال پايش 
شاخص هاى كيفى هستيم؛ بخشى از بحث كيفيت خدمات 
به سرويس دهنده ها، بخشى به اپراتورها و بخشى نيز به 

زيرساخت هاى موجود بستگى دارد.

18 نفر از اين شهدا از شهداى غواص عمليات كربالى 
4 هستند كه در جزيره ام الرصاص با دست هاى بسته پيدا 

شده اند.
پيكر مطهر 135 شهيد تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس 
وارد خاك ايران شد.  با استقبال مردم و خانواده شهدا و 
تازه  شهيد  مطهر 135  و  پاك  پيكر  مسئوالن،  از  جمعى 
اروندرود  آبراه  طريق  از  مقدس  دفاع  دوران  تفحص شده 

وارد شهر مرزى اروندكنار شهرستان آبادان شد.
18 نفر از اين شهدا از شهداى غواص عمليات كربالى 
4 هستند كه در جزيره ام الرصاص با دست هاى بسته پيدا 

شده اند.
پيكر اين 135 شهبد در مناطق  عملياتى استان هاى بصره، 
در  گذشته  ماه  دو  حدود  در  عراق  كوت  شهر  و  االماره 

تفحص هاى گروه تفحص ايران پيدا شده است.

خوزستان، تشنه اصالحات

آقاى روحانى اكنون نوبت شماست

بهبود قابل توجه كيفيت اينترنت در خوزستان تا 2 ماه آينده

دكتر فرشيد خداداديان

صديقه جهانگيرى*

با اتمام مبارزات انتخاباتى، تحليل نتايج آن انتخابات در دستور كار مفسرين سياسى، روزنامه نگاران  و كارشناسان آمار قرار مى گيرد. 
آنچه هميشه گفته شده است اين است كه مشكالت اقتصادى و نارضايتى از عملكردهاى اقتصادى دولت باعث مى شود كه مشاركت مردم

 در انتخابات كاهش يابد و يا مردم راى منفى به دولت دهند. در اهواز يعنى قلب خوزستان، عليرغم وجود مشكالت بسيار، اما داستان ديگرى رقم خورد. 
با هم نگاهى به داستان حيرت انگيز اهواز در چند روز پرهيجان انتخابات رياست جمهورى مى اندازيم. 

 به مزايده گذاشتن
 باشگاه ايران شهراولين ها همزمان 

با پنجم خرداد!

باشگاه  شدن  گذاشته  مزايده  به  خبر  انتشار  پى  در 
فرشيد  دكتر  آن  گسترده  بازتاب  و  ايران  تاريخى 
در  محقق  و  نويسنده  دانشگاه،  استاد  خداداديان 
مى  كه  داد  نشان  واكنش  اتفاق  اين  به  يادداشتى 

خوانيد:
 ديروز و در ميان پيام هاى مختلف دوستان و اخبار 
استاد فرهيخته  شبكه ها و گروه هاى مختلف، پيام 
ام آقاى دكتر عباس رضوى كه شاگردى اش افتخار 

هميشه زندگى ام است شوكى بزرگ بود!
متاسفانه شنيده ها حاكى از آن است باشگاه تاريخى 
ايران با سابقه اى حدوداً 70 ساله كه پس از انقالب 
به جهاد كشاورزى واگذار شده بود قرار است بابت 
بدهى هاى حدوداً دو و نيم ميليارد تومانى اداره جهاد 
كشاورزى به اداره تامين اجتماعى به مزايده گذاشته شود 
و تاريخ اين مزايده نيز اواخر همين ماه خرداد تعيين شده 
است و بدين ترتيب قرار است يكى ديگر از آثار قديمى 

اين شهرستان به ورطه نابودى كشيده شود!
فردا،پنجم خرداد سالروز اكتشاف نفت از چاه شماره 
است.  مسجدسليمان  تولد  روز  و  خاورميانه  يك 
در چنين ايامى منتظر خبرهاى خوب از  بايد  قاعدتاً 
شهر اولين ها و پروژه پارك موزه نفت مسجدسليمان 
باشيم. پروژه اى ملى كه با دستور ويژه مهندس زنگنه 
و با راهبرى انسانى شريف و متخصص همچون دكتر 
اكبر نعمت الهى به عنوان مدير موزه هاى صنعت نفت و 
مديريت و كاركنان خوب صنعت نفت در حال پيگيرى 

است.
اين كه واگذارى باشگاه ايران و ديگر اماكن تاريخى 
صنعت نفت در دوران شور انقالبى و موج مصادره 
هاى اوايل انقالب چقدر قانونى بوده به جاى خود. 
بحث حقوقى بين دو سازمان غير نفتى جهاد و تامين 

اجتماعى هم نظر كارشناسان فن را مى طلبد.
مسايل  و  ها  محدوديت  تمام  وجود  با  اميدوارم  اما 
فنى و عملياتى اجراى هر پروژه فرهنگى، نفت امكان 
حداقل  يا  باشد!؟  داشته  را  خود  ملك  مجدد  خريد 
شخصيت حقيقى يا حقوقى كه برنده مزايده مذكور 
مى شود، كاربرى،ماهيت و تاريخچه اين باشگاه را 
كه اتفاقاً مى تواند به درآمد اقتصادى و اشتغال زايى 
در صنعت گردشگرى بيانجامد را مدنظر داشته باشد. 
پنجم خرداد سالروز كشف نفت و روز تولد شركت 

شهر مسجدسليمان گرامى باد.

 حال شهر اهواز
 خوب نيست

از زمان شروع تبليغات در شهر اهواز ، اكثر كانديدها 
اقدام به نصب پوستر تبليغاتى در همه نقاط شهر 
كردند كه اين تبليغات تنها به تير چراغ برق ، باجه 
تلفن ، سطل آشغال ، صندوق صدقات ، صندوق 
پستى و پست هاى مخابرات ختم نشد بلكه حتى 

به آرامستانها و مزار از دنيا رفتگان  نيز كشيده شد.
 اين تبليغات عالوه بر آنكه چهره شهر را كثيف كرده 
است باعث شده تا زحمات كارگران شهردارى كه 
چند روز شهر را پاك سازى كرده بودند به هدر برود 
. ضمن اين كه  جمع آورى و پاكسازى پوسترهاى 
الصاق شده به در و ديوار شهر بعد از انتخابات هزينه 

هاى زيادى به شهردارى تحميل مى كند.
براى  كه  بودند  هم  كانديدهايى  ميان  اين  در  البته 
پوستر  نصب  از  و  شده  قائل  ارزش  شهر  نظافت 
خوددارى كرده بودند  و فقط در مكان هاى مشخص 

پوسترهاى خود را نصب كرده بودند.
الزم به ذكر است  «مطابق ماده 69 قانون انتخابات 
اجرايى  آيين نامه   62 ماده  و  جمهورى  رياست 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر مصوب 16/4/84 
هيئت وزيران «الصاق هرگونه آثار تبليغاتى نامزدها 
بر عالئم راهنمايى و رانندگى، تابلوى بيمارستان ها، 
تابلوى  و  آموزشى  موسسه هاى  ساير  و  مدارس 
دولتى  بخش  توسط  عمومى  معابر  در  منصوبه 
و وابسته به دولت و همچنين تاسيسات دولتى و 
صندوق هاى پست باجه هاى تلفن، پست هاى برق 
و تلفن و تابلوها و امالك بخش خصوصى» ممنوع 
و متخلفان تحت پيگرد قانونى قرار خواهند گرفت.»
وجود پوسترهاى ناهماهنگ و معلق  كه  با استرس 
اينكه حريف جلوتر نيفتدحكايت از اين دارد كه ما و 
همشهرى هايمان تا اصالح وفرهنگ سازى صحيح  

انجام تبليغات فاصله زيادى داريم.
در اين ميان براى نيل به هدف اصالح فرهنگ سازى 
صحيح تبليغات ،اختصاص حداقل مدت پنج دقيقه 
براى هر كانديد ها جهت معارفه اى  مختصر  با تاكيد 
بر شعار  جلوگيرى از نازيبا ساختن چهره شهر اهواز  

در  برنامه هاى صدا و سيما خالى از لطف نبود.
حال اين سواالت پيش مى آيد: آيا كانديدهايى كه 
با پوسترهاى تبليغاتى چهره شهر اهواز را اين چنين 
مى كنند مى توانند عضو ايده آلى براى شوراى شهر 

باشند؟
*دكتراى مديريت محيط زيست

خرمشهر آزاد شد اما آباد نشد!!
هنوز هم چهره ى خونين شهر زخمى از تركش ها و خرابى هاى 
جنگ است، مردمانش هنوز هم از حداقل هاى امكانات زيستن محروم 

هستند.
  جنگ تحميلى هشت ساله ميان ايران و عراق، هميشه يادآور دالورى 
ها و از جان گذشتگى هاى مردم خوزستان بوده است. اما در ميان 
اين افتخار آفرينى ها، استان خوزستان بيشترين ضربه را در آن سالها 

متحمل شد.
خرمشهر يكى از شهرهاى مرزى خوزستان با عراق است كه به دليل 
محوريت در ورود دشمن بعثى به خاك كشورمان، آسيب هاى زيادى 

در سالهاى جنگ به خود ديد كه تا اكنون ادامه دارد.
خرمشهرى كه پس از 578 روز اشغال توسط دشمن، طى عمليات الى 
بيت المقدس در سوم خرداد 61 با رشادت هاى مثال زدنى رزمندگان 
و ساكنين شهر، به آغوش ميهن بازگشت، امروز پس از گذشت 35 
سال هنوز هم رنگ خرمى را به خود نديده است. هنوز هم چهره ى 
خونين شهر زخمى از تركش ها و خرابى هاى جنگ است، مردمانش 

هنوز هم از حداقل هاى امكانات زيستن محروم هستند. 
شايد يكى از منحصر به فرد ترين ويژگى هاى وضعيت فعلى خرمشهر، 
آماده بودن لوكيشن فيلم بردارى با موضوع جنگ است، به طورى كه با 
استفاده از چند دوربين و بازيگر ميتوان به راحتى صحنه هاى جنگ تن 

به تن در كوچه هاى خرمشهر را به تصوير كشيد.
مردم مظلوم خرمشهر امروز از سوراخ ديوار خانه هايشان كه زخمى 
از تركش هاست، شاهد تردد خودروهاى لوكس با پالك هايى خاص 

هستند كه باعث شده اختالف طبقاتى در اين شهر به آسمان برسد.
جوانان خرمشهرى كه روزى پدرانشان با خون خود خط مرز ايران را 
ترسيم كردند، عليرغم وجود ظرفيت هاى باال در اين شهر، مجبور به 
مهاجرت به شهرهاى ديگر هستند تا براى خود كارى دست و پا كنند.
سوم خرداد در تقويم ملى مان به پاس رشادت ها و از جان گذشتگى 
ها در اين شهر، به نام سالروز آزادسازى خرمشهر ناميده شده اما نام 
خرمشهر هرساله براى كمتر از 24 بر زبان مسئوالن جارى مى شود و 

پس از آن تا سال آينده به فراموشى سپرده مى شود./ هور نيوز

مسجدسليمان بيشترين راى را
 به آقاى روحانى داد

جمهورى  رياست  دوره  دوازدهمين  انتخابات  برگزارى  با  همزمان   
پرور  شهيد  مردم  روستا  شهرو  اسالمى  شوراهاى  دوره  پنجمين  و 
مسجدسليمان با حضور در پاى صندوق هاى راى حماسه اى به ياد 
ماندنى خلق كردند و راى خود را به صندق ها انداختند تا بار ديگر با 

آرمان هاى امام راحل، شهدا و مقام معظم رهبرى تجديد بيعت كنند.
على پوريان رئيس ستاد انتخابات دكتر روحانى در مسجدسليمان  و 
رييس حزب اتحاد ملت ايران در مسجدسليمان با اشاره به مشاركت 
65 درصدى مردم اين استان در انتخابات دوازدهمين دوره رياست 
جمهورى گفت: مسجدسليمان با 45159 راى بيشترين و هويزه با 

5756 راى كم ترين راى را به آقاى روحانى داده اند….
حال با توجه ميزان مشاركت و درصد باالى راى مردم مسجدسليمان 
به جناب دكتر روحانى انتظار مردم از ايشان نگاه ويژه به اين شهرستان 
محروم است. كاهش نرخ بيكارى و تسهيل مشكالت شركت هاى 
آلومينيوم و پتروشيمى، راه اندازى سريع فرودگاه مسجدسليمان و حل 
مشكالت اين فرودگاه عليرغم وعده هاى مكرر، حل مشكالت مناطق 
آلوده به نفت و گاز و تسريع در حل مشكالت مردم اين مناطق، راه 
اندازى بيمارستان  قديم 22 بهمن، حل مشكالت جاده ميانبر و… 
بخشى از انتظارات مردم اين شهرستان محروم از رييس جمهور منتخب 

است كه اميدواريم اين وعده ها هر چه سريع تر عملى شوند…./
باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان

45 شهر خوزستان اينترنت نسل چهارم دارند
 

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات با بيان اينكه در ابتدا كه دولت را 
در اختيار گرفتيم هيچ شهرى از استان خوزستان اينترنت نسل سوم 
نداشت، گفت: اكنون بيشتر شهرهاى خوزستان داراى اينترنت نسل 

سوم هستند و 45 شهر نيز اينترنت نسل چهارم دارند.
محمود واعظى در آيين افتتاح مركز تبادل ترافيك داده شبكه ملى 
اطالعات و دروازه بين الملل اينترنت كه امروز 4 خرداد ماه در اهواز 
برگزار شد، اظهار كرد: فضا براى كسب وكارهاى الكترونيكى و اشتغال 

در اين حوزه به خوبى در كشور مهيا شده است.
وى افزود: همكارى هايى كه در اين زمينه ميان بخش هاى مختلف مانند 
دانشگاه و پارك هاى علم و فنارى به وجود آمده، باعث ايجاد فضاى 

مناسبى براى كسب وكارهاى الكترونيكى و اشتغال شده است.
توليد  كسب وكار،  حوزه  در  اميدواريم  كرد:  تصريح  واعظى 
اپليكيشن هاى بومى، خلق ثروت و ايجاد اشتغال در سال 96 بهتر 
از سال 95 عمل كنيم و در اين زمينه موفق تر باشيم. وى با بيان 
اينكه از ابتداى دولت تا كنون حدود 955 ميليارد تومان در استان 
از  خوزستان  مردم  كه  سهمى  گفت:  است،  شده  هزينه  خوزستان 
فراموش  نمى توان  را  داشتند  كشور  از  صيانت  در  انقالب  ابتداى 
كرد. وزير ارتباطات و فناورى اطالعات با اشاره به اتصال اينترنت 
در برخى از مناطق صعب العبور روستايى كشور در سال هاى اخير 
عنوان كرد: امروز 20 شهر خوزستان به اينترنت نسل سوم و 19 
شهر به اينترنت نسل چهارم متصل مى شوند كه توفيق بسيار خوبى 
است. طبيعتا استان پهناورى نظير خوزستان را نمى توان با استان هاى 
كوچك كشور مقايسه كرد؛ بنابراين بايد در خوزستان خيلى تالش 
كنيم. در هيات دولت هميشه به استان هاى جنگى نظير خوزستان 

توجه متفاوتى نسبت به ساير استان ها مى شود. 

بازگشت 18 غواص شهيد دست بسته به ميهن

  عبداهللا منصفى 
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جتماعى ا

 رئيس مركز فوريتهاى اجتماعى بهزيستى كشور با بيان اينكه 
سال گذشته 1189 مورد مسمويت كودكان با مواد مخدر 
گزارش شد گفت: از اين تعداد پس از بررسى هاى الزم 467 
كودك به بهزيستى تحويل، 647 نفر به خانواده و 60 نفر به 

اقوام سپرده شدند و 15 كودك نيز فوت كردند.
به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از ايسنا ، حسين اسدبيگى 
، با اشاره به ماموريت هاى اورژانس اجتماعى درخصوص 
كودكان مبتال به مسموميت با مواد مخدر اظهار كرد: سال 
گذشته همكاران ما با كمك مردم، نهادهاى مردمى و منابع 
مختلف و بخصوص مراكز درمانى وارد امر رسيدگى به 
وضعيت كودكان مسموم شده با مواد مخدر كه عمدتا از 

مادران معتاد بدنيا مى آيند، شدند.
با  جلساتى  آن  از  قبل  و   95 سال  ابتداى  از  افزود:  وى 
وزارت بهداشت داشتيم كه منجر به صدور چند بخشنامه به 
دانشگاه هاى علوم پزشكى شد. بر اين اساس مراكز درمانى 
مسئول شدند تا به محض مشاهده چنين مواردى با همكاران 
ما تماس بگيرند تا كودكى كه دچار مسموميت با مواد مخدر 
است تحت بررسى قرار گرفته و اگر الزم شد پرونده قضايى 
براى وى تشكيل بشود. رئيس مركز فوريتهاى اجتماعى 
بهزيستى كشور افزود: بر اساس گزارشات استانى در سال 

95، 1189 مورد كودك مسموم با مواد مخدر مشاهده شد.
در  زدايى  سم  كودكان  اين  براى  بايد  داد:  ادامه  اسدبيگى 
درمانگاه انجام شود به همين خاطر بسيارى از اين خانواده ها 

كودك خود را به بيمارستان مى آورند.
وى با بيان اينكه در مواردى الزم است پدر و مادر دادگاهى 
شوند گفت: عده اى از اين كودكان با حكم قاضى به مراكز 
شبه خانواده و شبانه روزى بهزيستى سپرده مى شوند و عده 
اى هم به خانواده برمى گردند. تعدادى هم به اقوام خانواده 

تحويل مى شوند. متاسفانه بعد از مدتى بسيارى از خانواده 
اين كودكان كه  به مراكز ارجاع داده مى شوند حكم گرفته 

و آنها را به خانواده باز مى گردانند.
رئيس مركز فوريتهاى اجتماعى بهزيستى كشور در ادامه به 
اعالم ريز آمار اين كودكان پرداخت و افزود: همانطور كه 
گفته شد در مجموع 1189 مورد مسموميت با مواد مخدر 
گزارش شد كه 600 مورد دختر و  589 مورد پسر بودند. 
از مجموع اين آمار 639 مورد نوزاد و مابقى در سنين باالتر 

قرار داشتند.
مراكز  سوى  از  مورد  ميزان 849  اين  از  افزود:  اسدبيگى 
درمانى گزارش شده بودند. پس از بررسى هاى الزم 467 
كودك به بهزيستى تحويل داده شدند، 647 نفر به خانواده و 

60 نفر به اقوام سپرده شدند و 15 كودك نيز فوت كردند.

به گفته وى استان هاى تهران، كرمان، كرمانشاه و خراسان 
در  شده  گزارش  موارد  بيشترين  داراى  ترتيب  به  جنوبى 
اين خصوص بودند.  به لحاظ رده سنى نيز مى توان گفت 
بيشترين موارد مسمويت مربوط به نوزادان و كمترين موارد 

مربوط به گروه سنى 11 تا 18 سال بوده است.
رئيس مركز فوريتهاى اجتماعى بهزيستى كشور  در پاسخ به 
اينكه آيا در رده سنى 7 تا 18 سال موارد اخراج از مدرسه 
هم مشاهده شده است يا خير گفت: مدرسه سعى مى كند 
اين كودكان را تا جايى كه مى شود اخراج نكند زيرا  ترك 
اجتماعى  هاى  آسيب  مهم  عوامل  از  زودهنگام  تحصيل 
قضائيه  و  قوه  كمك  با  پرورش  و  آموزش  اخيرا  است. 
بهزيستى طرحى تحت عنوان "نماد"  را براى پيشگيرى از 

آسيب هاى اجتماعى در دست دارد.

افزايش آمار كودكان 
اسكيزوفرنى و تاثير محيط بر ژنتيكمبتال به مسموميت مواد مخدر 

اسكيزوفرنى يا شيزوفرنى يك بيمارى مغزى با عالئم گسترده 
شناختى، هيجانى و حركتى است كه مهمترين عارضه آن اختالل 
در عملكردهاى اجتماعى يا شغلى است و كارشناسان تاثير مولفه 
هاى محيطى بر ژن ها را يك عامل افزايش احتمال بروز آن مى 

دانند.
واژه اسكيزوفرنى براى اولين بار به عنوان فقدان يكپارچگى يا 
شكافته شدن روان توسط ’بلولر‘ در سال 1911 ميالدى ابداع 
شد. به عبارت ساده تر  اسكيزوفرنى در ابتدا در سال 1852 يعنى 
قبل از بلولر توسط ’بنديكت مورل‘ به عنوان ’جنون زودرس‘ و 
يك بيمارى شناخته شده بود و در سال 1896 ’واميل كراپلين‘ 
براى اولين بار آن را به عنوان يك سندرم بالينى تعريف كرد و 
بيمارى ’زوال عقل و جنون جوانى‘ ناميد كه با معيوب شدن 

توانايى هاى ذهنى و شناختى فرد قبل از بلوغ همراه است. 
امروزه از اسكيزوفرنى به عنوان يك بيمارى مغزى نام برده مى 
شود كه با اختالالت شناختى و هيجانى آشكار همراه است؛ از 
اين رو شايد ديگر واژه اسكيزوفرنى نام چندان مناسبى براى 
اين بيمارى نباشد و بهتر باشد آن را اختالل يا بيمارى ’گسست 

شناختى رفتارى زودرس‘ ناميد.
اسكيزوفرنى عالئم متنوعى دارد كه مهمترين آنها هذيان گويى، 
توهم شنيدارى، افكار و باورهاى جنون آميز، اختالل در تكلم و 
آشفتگى در تفكر است و در اين بين مهمتر از همه اختالل در 
عملكردهاى اجتماعى يا شغلى است كه به طور قابل مالحظه 

اى مشهود است. 

در حوزه فكر كه مهمترين حوزه درگير در اين بيمارى است، هم 
محتواى تفكر و هم حالت تفكر آسيب مى بيند و ادراك عاطفه، 
درك بيشتر، انگيزش رفتار و عملكردهاى بين فردى دچار اختالل 

مى شود. 
يكى از ويژگى هاى اسكيزوفرنى اين است كه ارتباط بيمار با 
دنياى واقعى قطع مى شود و دنيايى را مى بيند كه خارج از 
واقعيت است و مى تواند ساخته ذهن خود بيمار باشد؛ اين حالت 

در تستى با نام ’تست واقعيت‘ قابل تشخيص است. 
مشخصه اصلى اسكيزوفرنى اختالل در تفكر است كه هسته 
اصلى آن ناتوانى در كنار گذاشتن محرك هاى غيرمرتبط به شمار 
مى رود؛ اين بيمارى معموال ترس بدفهمى و محكوم سازى را 
در بيمار برمى انگيزد و ضربه شديدى به عواطف او وارد مى كند؛ 
اين اختالل ذهن را از معنادادن به روابط و همخوانى بين افكار و 
هيجان، خالى و مغز را از ادراك هاى تحريف شده، انديشه هاى 

غلط و مفاهيم غيراخالقى پر مى كند. 
اسكيزوفرنى به طور متوسط حدود سه تا هفت دهم درصد در 
جوامع مختلف شايع است اما شيوع آن در نژادها و گونه هاى 

مختلف تا حدودى تفاوت دارد. 
شيوع اين بيمارى در زنان و مردان يكسان است؛ در مردان در 
سن پائين تر بروز مى كند، شروع بيمارى از دوران نوجوانى يا 
جوانى است، شايع ترين سن شيوع بيمارى 16 تا 25 سالگى 
است و كمتر از 10 سالگى يا بعد از 40 سالگى به طور نادر 

اتفاق مى افتد. 

شهرنشينى تهديدى
 براى سالمت روان نوجوانان

مهر- تحقيق جديد نشان مى دهد زندگى شهرى به مغز و روان 
نوجوانان آسيب مى رساند. 

، مطالعه جديد شامل بيش از 2000 نوجوان 18 ساله در انگلستان و 
ولز بود كه در مورد تجربه بيمارى هاى روانى از سن 12 سالگى نظير 
شنيدن اصوات و احساس پارانوئيد شديد مورد مصاحبه قرار گرفتند.
تيم تحقيق از كالج كينگ لندن و دانشگاه دوك دريافتند نوجوانان 
بزرگ شده در شهرهاى بزرگ در مقايسه با نوجوانان بزرگ شده 
در مناطق روستايى، 40 درصد بيشتر بيمارى هاى روانى را تجربه 

كرده بودند.
هلن فيشر، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «اين يافته ها 
بر اهميت شيوه هاى پيشگيرانه ابتدايى كاهش خطر بيمارى روانى 
تاكيد دارد و بيان مى كند كه نوجوانان ساكن در مناطق شهرى بايد 

در اولويت باشند.»
به گفته محققان اين مطالعه، شرايط محله هاى فقيرنشين و جرم و 

جنايت در شهرها از عوامل اصلى افزايش اين خطر هستند.
داليل احتمالى افزايش خطر بروز بيمارى هاى روانى در نوجوانان 
ساكن در شهرهاى بزرگ شامل واكنش شديد بيولوژيكى به استرس 
است كه بر دوپامين مغز تاثير مى گذارد. به گفته محققان، دوپامين 
اضافى در مغز عامل تاثيرگذار در بروز بيمارى هاى روانى نظير 

شيزوفرنى است.

خودكشى علت مرگ 
10 درصد بيماران اسكيزوفرنى

 مهر- معاون امور توانبخشى سازمان بهزيستى با اشاره به اينكه 
كاهش  را  افراد  عمر  طول  سال   10 حدود  روانى  تعارضات 
درصد اين بيماران در اثر خودكشى  مى دهد، گفت: حدود 10 

فوت مى كنند. 
حسين نحوى نژاد با بيان اينكه اختالل اسكيزوفرنى ارتباط فرد با 
واقعيت را مختل مى كند، افزود: مولفه هاى عادى همچون شادى، 
غم، ترس و... كه براى انسان ها نرمال هستند براى آنها معنادار 
دچار  سايرين  با  ارتباط  در  تعارضات  همين  دليل  به  و  نيست 
اختالل شده و به تبع آن خود دچار آسيب هاى متعدد مى شوند.

ضمن  ادامه  در  كشور  بهزيستى  سازمان  توانبخشى  امور  معاون 
بيان آنكه يك درصد جامعه جهانى برابر 50 تا 70 ميليون نفر 
افراد  درصد  گفت: 30  هستند،  مبتال  اسكيزوفرنى  به  جهان  در 
طور  به  و  بوده  روانى  تعارضات  دچار  جهان  در  بى خانمان 

مشخص 15 درصد آنها به اسكيزوفرنى دچار هستند.
نحوى نژاد ادامه داد: بسيارى از كارتن خواب ها نيز ممكن است 
و  بى خانمان ها  تمامى  ترتيب  بدين  باشند  اسكيزوفرنى  دچار 
افرادى كه زير پل ها مى خوابند لزوما كارتن خوابى شان به علت 
چنين  تا  شده  موجب  آنها  روانى  تعارضات  بلكه  نيست  فقر 

وضعيتى داشته باشند.
به گفته وى، تعارضات روانى حدود 10 سال طول عمر افراد را 
كاهش مى دهد اين در حالى است كه حدود 10 درصد اين افراد 

در اثر خودكشى فوت مى كنند.
درخصوص  كشور  بهزيستى  سازمان  توانبخشى  امور  معاون 
چالش هاى اجتماعى بيماران روانى بخصوص اسكيزوفرنى ها نيز 
در جامعه بيماران  پيش داورى ها و برچسب زنى هايى كه  گفت: 
روانى به ويژه اسكيزوفرنى ها با آن درگير هستند كه عمدتا باعث 
طرد آنها مى شود، در نهايت موجب وخامت اوضاع فرد مى گردد.

وى در ادامه با بيان اينكه ميان بيمار روانى و فردى كه داراى 
كه  كسى  گفت:  دارد  وجود  تفاوت  است  ذهنى  عقب ماندگى 
دچار عقب ماندگى ذهنى است، به طور كلى داراى سطح هوش 
و آى كيوى پايينى است، اما فرد مبتال به بيمارى روانى ممكن 
كم  كه  طورى  به  باشد،  جراح  اينكه  يا  و  دانشگاه  استاد  است 
دانشگاه هاى  وارد  خوب  بسيار  رتبه هاى  با  كه  افرادى   نيستند 

مطرح شده اما يك مرتبه دچار اين اختالل مى شوند.
همچنين  كشور  بهزيستى  سازمان  توانبخشى  امور  معاون 
خاطرنشان كرد: اين افراد ممكن است به دليل انزواى خود به 
مصرف انواع موادمخدر نيز گرايش پيدا كنند. اين در حالى است 
كه مى توان گفت مصرف حشيش به علت آنكه در مغز انسان آثار 
مخربى را بر جاى مى گذارد تا حدودى مى تواند در ابتالى فرد به 

اختالالت روانى از جمله اسكيزوفرنى تاثيرگذار باشد.
نحوى نژاد درخصوص علل بروز اختالل اسكيزوفرنى نيز گفت: 
تاكنون علت مشخصى براى علت بروز اين اختالل مطرح نشده اما 
عوامل محيطى و ژنتيكى از جمله علل بروز اين اختالل هستند 

اما نمى توان يك عامل مشخص را در اين خصوص اعالم كرد.
عنوان  ادامه  در  كشور  بهزيستى  سازمان  توانبخشى  امور  معاون 
و  دارند  مداوم  مصرف  به  نياز  روان  و  اعصاب  داروهاى  كرد: 
در بلندمدت آثار خود را بر جاى مى گذارند اين در حالى است 
آنكه  علت  به  يا  و  هستند  همراه  عوارضى  با  آنها  از  برخى  كه 
تجويز  بيماران  به  را  خارجى  داروهاى  ترجيحا  روانپزشكان 
مجموع  كلى  طور  به  و  نيستند  بيمه  پوشش  تحت  كه  مى كنند 
اين عوامل باعث دلسردى بيمار از قرارگيرى در فرآيند درمان و 

مصرف دارو مى شود.
نحوى نژاد در ادامه تاكيد كرد: قطع ناآگاهانه داروهاى روانپزشكى 

منجر به عود اختالل و عوارض شديد مى شود.

تقدير از نقش جوانان
 در حماسه انتخابات رياست جمهورى

ايسنا- رئيس مطالعات و پژو هش هاى راهبردى وزارت ورزش 
انتخابات  در  ورزشكاران  و  جوانان  مشاركت  گفت:  جوانان  و 
رياست جمهورى چشم انداز روشنى را براى آينده كشور رقم 

زد. 
رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاى وزارت ورزش و جوانان در 
پيامى از نقش آفرينى جوانان و ورزشكاران در آينده كشور، با 

حضور در انتخابات تقدير كرد.
در متن اين پيام آمده است:

با  كه  هستند  جامعه  فعال  هاى  سرمايه  ورزشكاران  و  جوانان 
و  اجتماعى  نهادهاى  خانواده،  حمايت  و  تالش  ايمان،  پشتوانه 
آموزشى، مديريت و نقش آفرينى آينده كشور را در عرصه هاى 

بين المللى بر عهده خواهند گرفت.
حضور مردم بويژه جوانان در پاى صندوق هاى راى نشان از 
اهميت مشاركت اجتماعى و ميل به آبادانى و سازندگى كشور و 
همچنين پايبندى به ارزشهاى فرهنگى-اجتماعى و قانون گرايى 
در مسير توسعه و تكامل پايدار و پويا را تضمين مى نمايد. اين 
ميزان مشاركت، مسئوليت مديران در اجراى طرح ها و برنامه 
هاى توسعه ششم كشور در حوزه ورزش و جوانان را بيش از پيش 

پر رنگتر و اثر بخش تر خواهد نمود.

آيين نامه صالحيت حرفه اى پرستاران
 در دولت دوازدهم اصالح شود

ايلنا- قائم مقام سازمان نظام پرستارى بر ضرورت اصالح آيين نامه 
صالحيت حرفه اى پرستاران در دولت دوازدهم تاكيد كرد.

پرستارى؛  درباره  نظام  سازمان  مقام  قائم  مقدم،  شريف  محمد 
انتظارات پرستاران از دولت دوازدهم گفت: يكى از مشكالتى 
كه با آن درگير هستيم، به آيين نامه صالحيت حرفه اى پرستاران 
برمى گردد. هر فردى كه مى خواهد، تعيين صالحيت شود؛ ابتدا 
بايد به انجمن يا صنف خود مراجعه كند، اما در اين آيين نامه اين 
امكان از سازمان نظام پرستارى گرفته شده است و خود وزارت 
رفع  خواهان  پرستاران  و  مى كند،  صادر  را  مجوز  اين  بهداشت 

اين مشكل هستند.
رشته  فارغ  التحصيالن  وضعيت  به  اشاره  با  مقدم  شريف  
پرستارى تصريح كرد: وزارت بهداشت با طرح تربيت پرستاران 
آورده  وجود  به  رشته  اين  آموختگان  دانش  براى  نگرانى هايى 
است، ما در كل كشور 180 دانشكده پرستارى داريم كه ساليانه 
هزار  الى 15  حدود 10  سال  در  و  مى پذيرد  دانشجو  هزار   60
فارغ  حجم  اين  به  توجه  با  داريم.  التحصيل  فارغ  دانشجوى 
كرد؟  قبول  را  پرستاران“  تربيت  ”طرح  مى توان  آيا  التحصيالن 
نبايد اين موضوع را از ياد برد كه مهارت هاى پرستارى احتياج 
در  آموزش  با  نمى  تواند  كسى  و  دارد  آكادميك  آموزش هاى  به 

بيمارستان پرستار شود.
وى با تاكيدبر اجراى طرح تعرفه گذارى خدمات پرستارى گفت: 
با توجه به مذاكراتى كه صورت گرفته اميدواريم در چهار سال دوم 
دولت آقاى روحانى به وضعيت پرستاران كه يكى از اصلى ترين 

عوامل طرح تحول سالمت هستند، رسيدگى شود.

شـت ا د د يا

ه تـا كو خبـر 

نمايندگان مردم در خانه ملت با تاكيد بر اينكه امكان واگذارى 
نوزادان در بيمارستان به متقاضيان فرزند خواندگى وجود ندارد، 
معتقدند كه قانون تسهيل يافته فرزند خواندگى بر طى فرايند 

پزشكى و حقوقى اصرار دارد. 
به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از خبرگزارى خانه ملت، 
اصالح قـانون حمايت از كودكان و نوجوانان بى سرپرست و 
بدسرپرست با عـنوان اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان بى 
سرپرست در شهريور ماه سال 1392 تصويب و ابالغ شد، هدف 
از اصالح اين قانون تسهيل شرايط  فرزند خواندگى و افزايش 
سپردن سرپرستى كودكان بى سرپرست و بدسرپرست به متقاضيان 

بود.
اين قانون از ويژگى هاى خاصى نسبت به گذشته چون واگذارى 
اين كودكان به دختران مجرد باالى سى سال سن و غيره برخوردار 
است اما با يان وجود چندى پيش حبيب اهللا مسعودى معاون 
بهزيستى استان تهران، از بررسى طرح « واگذارى نوزادان به طور 
مستقيم از بيمارستان به خانواده هاى متقاضى فرزند خواندگى» با 
هدف جلوگيرى از رسوب كودكان و نوزادان در شيرخوارگاه ها 
و مراكز شبه خانواده و رايزنى با مسئوالن قوه قضاييه براى اجراى 

اين طرح خبر داد.
نمايندگان مردم در مجلس دهم اما در واكنش به 
اين خبر تاكيد كردند كه امكان واگذارى نوزادان 
بيمارستان  در  خواندگى  فرزند  متقاضيان  به 
وجود ندارد زيرا مراحل پزشكى و حقوقى 

براى ارايه كودكان بايد طى شود.
اين نمايندگان همچنين اذعان داشتند كه رد 
قانون فعلى چنين واگذارى پيش بينى نشده 
كما آنكه در قانون تسهيل يافته شرايط به نوعى 
است كه الزم به واگذارى نوزاد در بيمارستان 
نيست، البته يكى از اعضاى كميسيون اجتماعى 
مجلس نيز يادآور شده كه اين طرح در جريان 
مذاكرات بين مسئوالن بهزيستى و قوه قضاييه 

هنوز مطرح نشده است.
 

هاشمى: امكان واگذارى نوزادان در 
بيمارستان به متقاضيان فرزندخواندگى 

وجود ندارد
همايون هاشمى، در خصوص واگذارى نوزادان 
فرزند خواندگى،  متقاضيان  به  بيمارستان  در 
گفت: به جهت مباحث بهداشتى و حقوقى 
به  بيمارستان  در  نوزدان  واگذارى  امكان 
در  ندارد،  وجود  فرزند خواندگى  متقاضيان 
حقيقت به اين جهت كه نوزادان در بيمارستان 

رها شده يا بدون والد اوليه شناخته مى شوند بايد فرايند بهداشتى 
را طى كند تا از سالمت آنها اطمينان حاصل شود، بنابراين دوره 

قرنطينه را در يك مركز وابسته به دولت بايد طى كنند.
نماينده مردم شاهين دژ، تكاب و ميان دوآب در مجلس شوراى 
اسالمى، تصريح كرد: از سوى ديگر در فرآيند واگذارى نوزادان، 
حكم قاضى براى واگذارى فرزند به خانواده دوم نياز است؛ 
بنابراين به سرعت نمى توان نوزادان را به متقاضيان فرزندخواندگى 
تحويل داد، در حقيقت پرونده اين نوزاد از زمان تحويل يا رها 
شدن بايد تشكيل و ثبت شود تا عدم وجود والدين نَسبى كودك 

هم تاييد شود.
متقاضيان  به  بيمارستان  در  نوزدان  سپردن  داد:  ادامه  وى 
فرزندخواندگى نه پيوست حقوقى داشته و نه به لحاظ علمى 
قابل تاييد است، كما اينكه در قانون فرزندخواندگى هم بر طى اين 

فرايند تاكيد شده است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى يادآور 
شد: در قانون فرزند خواندگى نيز تاكيد شده كه احراز نداشتن 
واليدن نَسبى نوزادان ضرورى است، حتى بررسى به لحاظ داشتن 
يا نداشتن اقوام سببى هم مورد تاكيد است، حتى بعد از اين اقدام، 

والدين پذيرنده نيز بايد به جهت اجتماعى، فرهنگى و تمكن مالى 
مورد بررسى و مطالعه قرار گيرند تا در نهايت هم بنا به دستور مقام 

قضايى نوزادان به متقاضيان واگذار  شوند.
  

خدادادى: عدم پيش بينى واگذارى
 نوزادان در بيمارستان در قانون

سلمان خدادادى در خصوص واگذارى نوزادان در بيمارستان 
به متقاضيان فرزند خواندگى، گفت: در قانون فرزند خواندگى 
واگذارى كودكان بى سرپرست يا بد سرپرست بايد بر اساس 
فرايند خاصى طى شود، طى اين فرايند الزم است زيرا متقاضيان 

بايد از ويژگى هاى خاصى برخوردار باشد.
نماينده مردم ملكان در مجلس شوراى اسالمى، تصريح كرد: 
شرايطى براى متقاضيان در قانون فرزند خواندگى تعريف شده، 
بهزيستى نيز نسبت به اجراى آن مكلف است، از اين رو براى 
جلوگيرى از بروز مشكالت در آينده كودكان بايد از واگذارى 
نوزدان در بيمارستان به متقاضيان فرزند خواندگى جلوگيرى شود.
وى افزود: امان سنجى نوزدان بى سرپرست يا بد سرپرست در 
بيمارستان انجام نمى گيرد بنابراين براى جلوگيرى از به مخاطره 

افتادن آينده اين كودكان شرايط قانونى بايد طى شود، از سويى 
هم در قانون فعلى فرزند خواندگى چنين نوع واگذارى پيش بينى 

نشده است.
خدادادى تاكيد دارد: بر اساس واگذارى نوزادان به متقاضيان 
فرزند خواندگى در بهزيستى هم تعاريف به گونه اى نيست كه 
نوزادان را در بيمارستان واگذار كنند، بنابراين بهزيستى  هم بايد به 

روال قانونى فعلى پايبند باشد.
رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى، تاكيد كرد: 
امكان اجراى طرح « واگذارى نوزادان به طور مستقيم از بيمارستان 
به خانواده هاى متقاضى فرزند خواندگى هم وجود ندارد مگر آنكه 

قانون فرزندخواندگى اصالح شود تا آينده كودك تضمين شود.
  

ساعى: سازوكار واگذارى نوزادان به متقاضيان 
فرزند خواندگى در بيمارستان فراهم نيست

به  بيمارستان  در  نوزادان  واگذارى  خصوص  در  ساعى  زهرا 
متقاضيان فرزند خواندگى،گفت: واگذارى نوزادان در بيمارستان 
به متقاضيان فرزند خواندگى امكان پذير نيست زيرا سازو كار آن 

در كشور ما انجام نشده است، البته كار ايده آل و آرمانى است.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراى اسالمى، 
تصريح كرد: با وضعيت موجود از سويى قوه قضاييه و از طرف 
ديگر سازمان بهزيستى وظايفى را عهده دار هستند كه تاكنون 
همكارى خوبى داشته اند، در سال هاى اخير با توجه به تعامالت 
صورت گرفته آمار فرزند خواندگى افزايش و شرايط واگذارى 

تسهيل شده است.
وى ادامه داد: واگذارى نوزادان به متقاضيان فرزند خواندگى پس 
از تاييد صالحيت متقاضيان و شناسايى هويت اين نوزادان و 
كودكان امكان پذير است، بنابراين واگذارى نوزادان به متقاضيان 
فرزند خواندگى در بيمارستان به دليل عدم طى اين فرايند ناممكن 

است.
ساعى با اشاره به طرح « واگذارى نوزادان به طور مستقيم از 
بيمارستان به خانواده هاى متقاضى فرزند خواندگى» از سوى 
معاون بهزيستى استان تهران، گفت: اين موضوع بين قوه قضاييه 
و سازمان بهزيستى مطرح نشده به نوعى كه تاكنون نشستى هم 
در اين رابطه برگزار نشده، در واقع اين طرح به صورت جدى 

مطرح نشده است.
اين نماينده مردم در مجلس مجلس شوراى اسالمى، يادآور شد: 
واگذارى نوزادان به طور مستقيم از بيمارستان 
خواندگى  فرزند  متقاضى  خانواده هاى  به 
پشتوانه عملياتى ندارد اما در هر حال اگر قرار 
به اجراى اين اقدام باشد، ابتدا بايد به اصالح 
ضمن  شود  پرداخته  فرزند خواندگى  قانون 
آنكه قوه قضاييه و سازمان بهزيستى هم بايد 
موافقت كنند. عضو كميسيون اجتماعى مجلس 
مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر اينكه در 
شرايط كنونى ساز و كار اين نوع واگذارى 
نوزادان به متقاضيان فرزندخواندگى تعبيه نشده 
است، تصريح كرد: با توجه به تسهيل شرايط 
فرزندخواندگى بهتر است شيوه فعلى دنبال 
شود تا هم خانواده ها با خيالى آسوده فرزند 
اين  بتواند  بهزيستى  هم  كنند  قبول  خوانده 
امانت را به نحو احسنت در اختيار خانواده ها 

قرار دهد.
 

 كمالى پور:  سواستفاده از كودكان در 
صورت واگذارى پيش از تاييد صالحيت

يحيى كمالى پور در خصوص واگذارى نوزادان 
خواندگى  فرزند   متقاضيان  به  بيمارستان  در 
گفت: براى واگذارى دايم نوزادان به خانواده 
ها بايد سازو كار قانونى به ويژه صالحيت 

متقاضيان تاييد شود.
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراى اسالمى 
تصريح كرد: صالحيت افراد و خانواده ها براى واگذارى نوزادان 
براى  بسيارى  مشكالت  صورت  اين  غير  در  است  ضرورى 

بهزيستى و كودكان فراهم خواهد شد.
وى افزود: پروسه واگذارى نوزادان بايد تسهيل شود اما واگذارى 
متقاضى  خانواده هاى  صالحيت  تاييد  عدم  از  پيش  نوزادان 
فرزندخواندگى به مصلحت نيست زيرا در اين صورت فضا 
براى برخى فرصت طلبان كه توانايى نگهدارى از اطفال ندارند، 
باز مى شود، افرادى كه عموما  از كودكان براى موارد مختلف 
اينكه  بر  تاكيد  با  پور  كمالى  مى كنند.  سواستفاده  كار  چون 
صالحيت نسبى خانواده ها الزمه واگذارى نوزادان به متقاضيان 
فرزندخواندگى است، گفت: صالحيت نسبى افراد بايد تاييد شود 

و پس از طى فرايند قانونى، كودكان واگذار شود.
نايب رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس با بيان اينكه تاييد 
صالحيت خانواده ها به دستور قضات توسط كارشناسان سازمان 
خانوادگى،  و  مالى  وضعيت  گفت:  مى گيرد،  انجام  بهزيستى 
متقاضى  خانواده هاى  روحى  و  جسمى  سالمت  اخالقى، 

فرزندخواندگى از شرايط تاييد صالحيت است.

كالف سردرگم فرزندخواندگى

تئورى ذهن يا ذهن خوانى يعنى توانايى انسان در خواندن ذهن ديگران،وبه عبارت ساده تر،توانايى درك احساسات وافكار ديگران.
براى درك پيش بينى وشكل دادن رفتار ديگران نظريه ى ذهن الزم است.

مركز مشاوره تخصصى كودك بهياديكى از نشانه هاى ناتوانى رشدى كودكان داراى اتيسم ناتوانى در ذهن خوانى است
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د قتصا ا
ه تـا كو خبـر  شـت ا د د يا

آرايش اقتصادى دولت جديد  
ديگر  بار  روحانى  حسن  و  رسيد  پايان  به  انتخاباتى  رقابت هاى 
توانست اميد و اعتماد مردم را به دست آورد و حاال با پشتوانه يى 

عظيم تر براى توسعه ايران تالش كند. 
 توسعه يى همه جانبه كه نيروى محرك آن پيشرفت اقتصادى است 
و عملكرد او در اين 4سال نشان خواهد داد آيا بار ديگر نيروهاى 
خودجوش، كمپين اصالح طلبى را پيروز بالمنازع ميدان مى كنند يا 
خير. بر همگان آشكار است كه 4سال دوم روحانى، به آسانى طى 
نمى شود و او بايد كيفيت زندگى در چارچوب مرزهاى ايران را 
ارتقا دهد. در 4سال گذشته دولت يازدهم تالش كرد تا بسيارى 
از ويرانى هاى به جا مانده را آواربردارى كند و اكنون بستر مناسبى 
براى هنرنمايى دولتمردان شكل گرفته است.  نكته مهم در اين بين 
اين است كه آيا در 4سال پيش رو و تا افق 1400، با دولتى به سبك 
و سياق دولت يازدهم روبه رو خواهيم بود يا تغييرى بنيادين در 
انتخاب و چينش مهره ها شكل خواهد گرفت. نمى توان انكار كرد 
كه حسن روحانى براى برنده شدن در سال 92، طيف ها و تفكرهاى 
سياسى متعددى را پشت سر خود داشت و هر كدام نيز در دولت 
پسااحمدى نژاد صاحب كرسى شدند. درواقع دولت يازدهم رنگ 
و بوى يك دولت ائتالفى داشت كه تجربه موفقى در دنيا ندارد 
و نشان داده تجربه تاريخى اداره ملوك الطوايفى يك كشور، گزينه 
مناسبى در عصر مدرن نيست، به همين جهت بارها مشاهده شد 
كه حركت هاى خالف جهتى درون دولت شكل گرفت كه مانع به 
فعليت رسيدن همه پتانسيل ها شد. قاعدتا وقتى دولت از سوى چند 
جريان سياسى تغذيه مى شود شايد ظرفيت بيشترى داشته باشد، اما 
لزوما عملكرد ايده آلى نخواهد داشت. بنابراين رييس دولت دوازدهم 
كه رقابت را برده و اقبال عمومى قابل توجهى به دست آورده در 
چند ماه آينده بايد دولتمردان خود را از بين افرادى متخصص و 
با كمترين جهت گيرى سياسى انتخاب كند. به عبارت ديگر حسن 
روحانى برنده بين چند رقيب هم سطح نبود، بلكه او نمايندگى 
گفتمانى را برعهده داشت كه در تضاد كامل با گفتمان رقيب بود 
و از اين رو وامدار هيچ حزب يا دسته سياسى نيست. گفتمان 
اعتدال مى خواهد بازى را به نفع اقتصاد تغيير دهد و سياست را 
در خدمت منافع اقتصادى به كار بگيرد اما رقيب تنها خواست از 
مشكالت اقتصادى سوءاستفاده كرده و بار ديگر نه تنها اقتصاد بلكه 
تمام منابع را، براى ماجراجويى سياسى داخلى و خارجى بسيج كند. 
پس حتى اگر هيچ هماهنگى صورت نمى گرفت در جنگ گفتمان ها، 
احزاب و گروه هاى اصالح طلب مجبور بودند پشت حسن روحانى 
صف آرايى كرده و براى رياست جمهورى مجدد او تالش كنند. با 
اين اوصاف سهم خواهى از دولت دوازدهم نه تنها جايز نيست بلكه 
تجربه نشان داده در تضاد با منافع گفتمان و نهايتا مصلحت ملى 
است.  طيف اصالحات نيز بايد بپذيرد رييس جمهور دوازدهم تنها 
ملزم به اجراى برنامه و تحقق وعده هايى است كه به مردم داده و 
در انتخاب راه و ابزار اجرايى كردن پيمان خود، مخير است. دولت 
دوازدهم اگر به پايانى شيرين مى انديشد راهى ندارد جز اينكه از 
افرادى توانمند و تا حد امكان مستقل بهره بگيرد و از توصيه هاى 
اقتصادى  تيم  براى  حساسيت  اين  كند.  دورى  مآبانه  پدرخوانده 
دوچندان است و فارغ از واكاوى وابستگى سياسى افراد موجود، 
نياز به يك تحول اساسى در بازوهاى اجرايى دارد. هسته مركزى 
سياست گذارى اقتصادى (يعنى محمد فروزنده، على طيب نيا و 
مسعود نيلى) نشان داده با تجربه يى كه در طول ساليان اندوخته، 
راه را به درستى مى شناسد و نسخه هايى قابل قبول تجويز مى كند 
اما هنوز در اجراى بسيارى از اين نسخه ها دو سازمان زيرنظر 
بودجه يى  سياست هاى  اجراى  متولى  يكى  كه  رياست جمهورى 
و ديگرى متولى اجراى سياست هاى پولى است، از توان كافى 
برخوردار نيستند. اين دو سازمان يا نهاد كه اتفاقا به راى مجلس 
شوراى اسالمى نيز نيازى ندارند نقطه اصلى گره گشايى از اجراى 
درست سياست هاى اقتصادى است. در اين دو نهاد بايد افرادى 
توانايى  حداقل،  كه  شوند  گماشته  كار  به   اقتصادفهم  و  مجرب 
به حركت در آوردن بدنه كارشناسى خود را داشته باشند. پس 
اجراى  نحوه  به  انتقاد  خاطر  به  بعضا  كه  را  اصلى  هسته  بايد 
سياست هاى شان در دو نهاد مذكور تمايل كمى براى ماندن در 
دولت دوازدهم دارند، راضى كرد كه مسير خود را ادامه دهند 
دولت  داد.   قرار  آنان  كنار  در  كارآمدترى  اجرايى  بازوى  دو  و 
دوازدهم همان گونه كه گفته شد نه تنها فرصت آخر حسن روحانى 
براى ماندگار شدن است بلكه آبروى نيرويى عظيم به نام اصالح طلبى 
را نيز به عاريت گرفته كه تنها جهش هاى ملموس قادر به اعاده 
حيثيت است وگرنه تبعات ناگوارى در پى خواهد داشت. دولت 
يازدهم دولت تغييرات ملموس بود ولى دولت دوازدهم بايد به 
دولت جهش هاى ملموس تبديل شود تا اندك اميد باقى مانده در 
جامعه تباه نشود. يادمان نرود نيروى اصالح طلبى در ايران نيرويى 
تشكيالتى نيست بلكه خودجوش است و تنها كارنامه  درخشان 
دولت دوازدهم، اين نيرو را براى خلق حماسه يى ديگر در سال 

1400 زنده نگه خواهد داشت.

عوامل اصلى خروج بنگاه ها
 از چرخه اقتصاد 

 ايسنا- مشاور كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران كشور 
مى گويد: اگر 50 درصد تسهيالت بانكى در مجراى واقعى 
خودش استفاده مى شد، امروز بيكارى، ركود اقتصادى و بسته 

شدن كارخانه ها را نمى ديديم.
على اكبر سيارمه اظهار كرد: يكى از علتهاى بسته شدن واحدهاى 
توليدى در كشور، واردات بى رويه كاالست كه با حجم انبوه و 
بدون دادن ماليات و عوارض به دولت وارد مى شود و بنگاه هاى 
توليدى را از گردونه اقتصاد خارج مى كند. وى افزود: متاسفانه 
نظارت بر گمركات و اسكله ها و مبادى ورودى كاال بسيار كم 
است در حالى كه براى مقابله با قاچاق و ورود غيرمجاز كاال بايد 
كنترل بيشترى اعمال شود و گمركات به تجهيزات و دستگاههاى 

روز مجهز شوند.
كارخانه ها  بدهى  را  توليد  مشكالت  از  ديگر  يكى  سيارمه 
دانست و گفت: بيشتر كارخانه ها نياز به نقدينگى دارند ولى آيا 
كارخانه هايى كه حقوق و دستمزد كارگران را به تاخير مى اندازند،   
تنها مشكلشان نقدينگى است؟ سهم دستمزد در قيمت تمام 
شده كاال بيش از 10 درصد نيست بنابر اين هزينه دستمزد در 
بين ساير هزينه هاى كارفرما در رده هاى پايينى قرار دارد و بايد 
علت افزايش هزينه ها را در جاى ديگرى جست وجو كرد. اين 
فعال كارگرى متذكر شد: متاسفانه به دليل عدم استفاده صحيح از 
نقدينگى بخشى از تسهيالتى كه در اختيار توليد كننده قرار گرفته 
در مجراى خودش هزينه نشده است كه همين امر زمينه فساد و 

رانت خوارى در بعضى اليه ها و بخش ها را ايجاد كرده است.
دبير كانون انجمن هاى صنفى كارگران استان قزوين تصريح كرد: 
بانكها از توليد حمايت نمى كنند چون آن را مقرون به صرفه 
نمى دانند و تنها به سودآورى خود فكر مى كنند، در صورتى كه 
همين بانكها توليد را زمين گير كرده اند و مسبب اصلى بحران و 

ركود در توليد، به شمار مى آيند.

برخورد با توليدكنندگان مصالح 
ساختمانى غيراستاندارد

ايسنا- مديركل استاندارد استان تهران از توقيف مصالح ساختمانى 
غير استاندارد در اين استان خبر داد.

مسلم بيات با اشاره به توقف توليد مصالح ساختمانى غير استاندارد 
در استان تهران، اظهار كرد: در جريان بازرسى كارشناسان استاندارد 
از واحدهاى توليد و عرضه مصالح ساختمانى در ارديبهشت ماه 
سال جارى، تيرچه با پاشنه بتنى و فوندوله با نام تجارتى طهران 
در واحد توليدى واقع در دو منطقه خادم آباد بلوك و تيرچه سقفى 
با نام هاى تجارى پارسافوم و ماهان فوم در دو واحد توليدى در 
شهرك صنعتى نصيرآباد به علت نداشتن مجوز استاندارد، توقيف 
و متخلفان به دادگاه معرفى شدند. وى با بيان اينكه در جريان 
بازرسى هاى سال گذشته بازرسان استاندارد در مجموع 10 واحد 
توليدى بتن غير استاندارد پلمپ شد، اعالم كرد: همچنين يك 
ميليون عدد آجر ماشينى، 64 هزار عدد بلوك سقفى، شش هزار 
عدد آجرنما، 300 متر مربع موزائيك و 37 هزار متر تيرچه با 
پاشنه بتنى و فوندوله به علت نداشتن مجوز استاندارد توقيف شد.

قيمت جهانى نفت سقوط آزاد كرد
مهر- به دنبال توافق اوپك و نا اميدى سرمايه گذاران از كاهش 
بيشتر توليد، قيمت جهانى نفت ظرف يك شب گذشته، نزديك 
به 5 درصد از ارزش خود را از دست داده است.  قيمت جهانى 
نفت در بازار معامالت آتى روز جمعه، با كاهش قابل توجهى 
روبرو شد؛ اين در حالى است كه توافق اوپك براى تمديد كاهش 
توليد تا مارس سال 2018 ميالدى هم، موجب نا اميدى سرمايه 
گذاران براى كاهش بيشتر توليد نفت شده و عامل اصلى سقوط 
قيمت طالى سياه نام برده مى شود. همچنين در نشست ديروز 
اوپك و برخى غير اوپكى ها، قرار بر اين شد كه عرضه نفت تا 
پايان سه ماه نخست سال 2018 ميالدى، روزانه 1.8 ميليون بشكه 
كاهش پيدا كند. البته صحبت در مورد تمديد كاهش توليد و تائيد 
شدن آن از سوى برخى مقامات نفتى كشورها، طى روزهاى اخير 

موجب افزايش بهاى قيمت نفت شده بود.
بر همين اساس، ظرف يك شب گذشته به دنبال توافق اوپك و 
نا اميدى سرمايه گذاران از كاهش توليد بيشتر، بهاى نفت برنت 
و وست تگزاس اينترميديت آمريكا هم، هر كدام به ترتيب با 4.6 

درصد و 4.8 درصد كاهش مواجه شدند.
در همين حال، قيمت نفت درياى برنت در روز جمعه با يك 
دهم درصد كاهش به تداوم روند نزولى خود ادامه داد و به 51 
دالر و 50 سنت در هر بشكه رسيد؛ ضمن اينكه قيمت نفت 
وست تگزاس اينترميديت آمريكا هم بدون تغيير، 48 دالر و 88 

سنت به ازاى هر بشكه معامله شد.  

به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از دنياى اقتصاد ،  مهم 
ــه اعتبارى چين  ــته كاهش رتب ترين خبر طى هفته گذش
ــس از 30 سال بود. اين خبرى  توسط موسسه «مودى» پ
ــا به آن نيز دور  ــره بود، اما واكنش بازاره نسبتا غيرمنتظ
ــش رتبه اعتبارى چين از سال  از ذهن بود. نخستين كاه
1989 ميالدى ابتدا بازارهاى سهام چين و همچنين يوآن را 
ــار قرار داد، اما هر دو روند به زودى خنثى شدند.  تحت فش
ــازار فلزهاى گرانبها نيز گرچه داده هاى بد اقتصادى از  در ب
بزرگ ترين وارد كننده طال در جهان نگرانى ها را تشديد كرد، 
ــت. با اين  نگرانى هاى آمريكايى خريد طال را باال نگه داش
همه، داستان هاى چينى پايان نيافته است. بايد ديد در هفته ها 
و ماه هاى آينده چه اخبار و داده هايى از دومين اقتصاد بزرگ 
ــد و حاضران و ناظران بازارها چه  ــر خواهد ش جهان منتش
ــان خواهند داد. فعال وزارت دارايى چين  واكنشى به آن نش
گفته كه اين موسسه اعتبارسنجى، توانايى دولت اين كشور 
براى تعميق اصالحات و افزايش تقاضا را دست كم گرفته 
است. با كاهش رتبه چهارشنبه، رتبه اعتبارى چين مانند ژاپن، 
عربستان سعودى و استونى شده است اما گويا بازارها فعال 

اعتماد خود را به چين از دست نداده اند.
 

اژدهاى بيمار
ــنبه رتبه  موسسه «خدمات سرمايه گذاران مودى» چهارش
ــارى چين، اژدهاى آسيا را براى اولين بار در سه دهه  اعتب
ــته كاهش داد. مودى مى گويد قدرت مالى اين غول  گذش
ــد و ادامه  اقتصادى در سال هاى آينده به دليل كاهش رش
ــت. رتبه اعتبارى چين از  ــد بدهى، تحليل خواهد رف رش
A1 به Aa3 تنزل پيدا كرده، درست در زمانى كه چين با 
ــش افزايش خطرات مالى به دليل سال هاى استفاده از  چال
محرك هاى مالى روبه رو است. به گزارش رويترز، مودى 
با تغيير چشم انداز چين از پايدار به منفى، مى گويد: «اين 
ــودى براى فرسايش  ــه بازتاب دهنده انتظار م كاهش رتب
قدرت مالى چين در سال هاى پيش رو است؛ چراكه بدهى 
سرسام آور كشور به رشد ادامه مى دهد و رشد نيز كاهش 
مى يابد.» وزير دارايى چين در واكنش به اين كاهش رتبه 
گفته كه خطرات پيش روى اقتصاد چين دست باال گرفته 
ــى نامناسب» استفاده كرده است.  ــده و مودى از «روش ش
ــى (NDRC) نيز گفته  ــه مل ــون اصالح و توس كميسي

خطرات بدهى چين عموما قابل كنترل است.
رهبران چين پيش تر اعالم كرده اند كه مهار خطرات مالى 
و حباب هاى دارايى، اولويت آنها در سال جارى است. با 
ــن حال، مقام هاى دومين اقتصاد بزرگ جهان محتاطانه  اي
ــد كشور آسيب بيشترى نبيند. آنها  حركت مى كنند تا رش
ــش آرام نرخ هاى بهره  ــته در حال افزاي در ماه هاى گذش
كوتاه مدت و از سوى ديگر، تشديد نظارت و قانون گذارى 
بوده اند. با همه اينها، مودى مى گويد اينكه رسيدن به رشد 

ــود  هدف رسمى براى پكن بسيار مهم است باعث مى ش
ــه محرك ها وابسته بماند:  ــور به گونه فزاينده اى ب كه كش
ــرفت مداوم اصالحات احتماال اقتصاد  «در حالى كه پيش
ــول زمان دگرگون خواهد  ــن و نظام مالى آن را در ط چي
ــى و افزايش متعاقب ديون  ــد بده كرد، جلوگيرى از رش

دولتى بعيد است. »
ــن در حال حاضر حدود 70 هزار ميليارد يوآن معادل  چي
ــدود 10 هزار ميليارد دالر بدهى دارد. اقتصاد چين در  ح
سال گذشته ميالدى 7/ 6 درصد رشد داشت كه نسبت به 
ــت. در واقع  سال 2015حدود دو دهم درصد كاهش داش
اقتصاد اين كشور در سال گذشته كمترين رشد خود را از 
سال 1990 ميالدى تجربه كرد. افزايش نسبت بدهى چين 
ــور ممكن است  در مقايسه با توليد ناخالص ملى اين كش
ــن ريسك سرمايه گذارى در اين  تبعاتى از جمله باال رفت
كشور را به همراه داشته باشد. از سوى ديگر، چين دومين 
ــوالت اقتصادى در اين  ــاد بزرگ جهان است و تح اقتص
ــور ساير كشورهاى جهان را هم متاثر خواهد خواهد  كش
كرد. به گزارش بى بى سى، موسسه اعتبارسنجى مودى در 
حالى رتبه چين را كاهش داده است كه دولت اين كشور 
ماه آوريل با انتشار آمارهاى رسمى از شتاب آهنگ رشد 
اقتصادى در اين كشور خبر داد. بر اين اساس اقتصاد چين 
در سه ماهه اول سال جارى ميالدى (2017) در مقايسه با 
ــابه سال قبل، حدود 7 درصد رشد داشته است.  مدت مش
اين رقم فراتر از تخمين تحليلگران اقتصادى بوده است.

اداره ملى آمار چين در اطالعيه اى گفته بود: «اقتصاد ملى 
رشد معقول و ثابت خود را از اواسط سال گذشته ميالدى 
ــروع كرد. اين  حفظ كرد و سال 2017 را بسيار خوب ش
ــداف اقتصادى در سال  ــاز، مبنايى براى رسيدن به اه آغ
ــت.» سرمايه گذارى هاى دولتى  ــوده اس ــالدى ب 2017 مي
ــا در بخش مسكن از  ــور زيربنايى و افزايش تقاض در ام
ــد اقتصادى در اين مدت عنوان شده اند.  جمله عوامل رش
ــاه فوريه امسال ميزان  ــاس داده هاى اقتصادى در م بر اس
ــن در مقايسه با مدت  ــا و خدمات در چي ــروش كااله ف
مشابه سال قبل نزديك به 11 درصد افزايش داشته است. 
بلومبرگ ازكريستوفر بالدينگ نقل مى كند: «اين ضربه اى 
ــد  ــى به چين است كه به راحتى پذيرفته نخواهد ش روان
ــزود.» البته بالدينگ  ــارهاى مالى خواهد اف و قطعا به فش
ــگاه  كه استاد مدرسه كسب و كار «اچ اس بى سى» در دانش
پكينگ در شنزن چين است، مى افزايد: «اين مساله اهميت 
حياتى ندارد، چراكه بيشتر بدهى چين مربوط به بازيگران 
دولتى و نيمه دولتى است.» نبايد فراموش كرد كه با وجود 
ــراض را براى دولت  ــن كاهش رتبه، هزينه استق آنكه اي
ــاال مى برد، بازه اعتبارى مناسب  چين و نهادهاى دولتى ب
براى سرمايه گذارى كم و بيش دست  نخورده باقى مى ماند. 
واكنش بازارها به اين ركورد 30 ساله را مى توان با توجه 

به همين نكته تفسير كرد.

روندهاى خنثى  
بازارهاى جهان مانند تمام روزها كار خود را از اقيانوسيه 
ــز مهم ترين خبر  ــد، جايى كه مرك ــروع كردن و آسيا ش
ــن در آغاز كار  ــاى چي ــود. بورس ه ــنبه ب روز چهارش
ــوط كردند، اما بعد روز خود را  حدود يك درصد سق
ــاق براى يوآن چين  ــد به پايان بردند. همين اتف با رش
ــار اخبار  ــز افتاد. پول چين كه ابتداى روز تحت فش ني
ــه روز ارزش از دست رفته  ــود، در ادام ــرار گرفته ب ق
ــود را پس گرفت. جالب اينجاست كه دالر استراليا،  خ
ــور به چين، چهارشنبه  به دليل وابستگى اقتصاد اين كش
ــد. با وجود اين،  ــت كرد. همزمان، آهن نيز ارزان ش اف
ــت مى كرد. اونس  ــان برابر افت مقاوم ــز زرد همچن فل
ــود؛ چراكه  ــار اخبار چين ب ــنبه تحت فش طال چهارش
ــده و مصرف كننده اين  ــور بزرگ ترين وارد كنن اين كش
ــاالى گرانبها در جهان است. با اين همه، نگرانى هاى  ك
ــال را باال نگه  ــاخ سفيد همچنان خريد ط ــه به ك وابست
ــه در سفر دوره اى  ــت. دونالد ترامپ با آنك ــته اس داش
ــوى منتقدان  ــت، همچنان از س ــه و اروپاس خاورميان
ــديد  به دليل اخراج رئيس «اف بى آى» تحت حمالت ش
ــين  ــده كه دليل اخراج رئيس پيش ــرار دارد. گفته ش ق
ــاره روابط گروه  ــى آى، تالش او براى تحقيق درب اف ب
ــت. براساس برخى  ــه بوده اس ــارى ترامپ با روسي ك
ــا از جيمز  ــور جنجالى آمريك ــا، رئيس جمه گزارش ه
ــات در اين زمينه خاتمه  ــى خواسته بوده به تحقيق كوم
ــار سودگيرى  ــنبه تحت فش ــد. اونس طال كه سه ش ده
ــران، 9 دالر افت كرده و به قيمت 1251 دالر  معامله گ
ــنبه را با بهاى 1252 دالر آغاز كرد.  رسيده بود، چهارش
ــته تا قيمت 1247 دالر هم پايين  اونس صبح روز گذش
ــت. با باز  ــت، اما بعد به محدوده 1250 دالر بازگش رف
شدن بازارهاى آمريكاى شمالى دامنه نوسان ها افزايش 
ــنبه به وقت  ــت. بهايى كه تا ساعت 6 عصر چهارش ياف
ــد، 1251 دالر بود، گرچه  ــس ثبت ش ــران براى اون ته
هم اكنون كه شما اين گزارش را مى خوانيد ممكن است 
قيمت متفاوتى به عنوان قيمت نهايى روز سوم هفته آخر 
ــد، به ويژه از آن رو كه اواخر شب  ماه مه رقم خورده باش
گذشته، صورت جلسه نشست پيشين فدرال رزرو آمريكا 

نيز منتشر شد.
ــى از سودگيرى  ــنبه عمدتا ناش افت 9 دالرى روز سه ش
ــنبه و تقويت  ــت 1260 دالرى دوش ــران از قيم معامله گ
ــنبه رو به  ــاخص دالر صبح سه ش ــاخص دالر بود. ش ش
ــاخص كه  ــد. اين ش ــت، اما بعد تقويت ش ــف داش ضع
ــنبه  ــنبه روى عدد 98/ 96 واحد ايستاده بود، سه ش دوش
ــد  ــر جهش اصالحى تا عدد 35/ 97 واحد رش تحت تاثي
ــرد. بازارها در كل در اين روز واكنش چندانى به حمله  ك
تروربستى به يك كنسرت در بريتانيا نشان ندادند. با ثبات 
نسبى بازارهاى سهام، اونس بيشتر از بازار ارز و داده هاى 
ــنبه تا اوج 4  ــى داخلى تاثير گرفت. نفت خام كه دوش فن
هفته اى باال رفته بود، سه شنبه رشد اندكى داشت. شاخص 
ــنبه صبح هم رشد داشت تا طال تحت فشار  دالر چهارش
ــه، نگرانى هاى آمريكايى  ــاى ارز بماند. با اين هم بازاره
ــته  ــد خريد طال به عنوان سرمايه امن ادامه داش باعث ش
ــازار فلزهاى  ــا  آنكه اخبار بدى براى ب ــد. چين هم ب باش
گرانبها داشت، به سرعت كاهش نگرانى ها را تجربه كرد، 
ــه نگرانى ها در ميان مدت  ــه اين به آن معنا نيست ك گرچ
ــرژى روز  ــد. بازار ان ــم خنثى خواهد ش ــدت ه و بلندم
گذشته عمدتا در انتظار نشست امروز اوپك بود. اعضاى 
ــنبه در وين  ــت، امروز پنج ش ــورهاى صادر كننده نف كش
ــستى كه احتماال تصويب كننده ادامه  گرد هم مى آيند، نش
كاهش سطح توليد خواهد بود. در توافق 30 نوامبر 2016 
ــورهاى اوپك و غيراوپك توافق كردند كه به مدت 6  كش
ماه از ابتداى سال 2017 توليد خود را 8/ 1 ميليون بشكه 
ــش دهند. اين هفته هم وزير انرژى عربستان  در روز كاه
ــترك خبرى با همتاى عراقى خود گفت  در كنفرانس مش
كه عراق براى طرح تمديد 9 ماهه توافق اوپك چراغ سبز 

نشان داده است.

زلزله اعتبارى در اقتصاد چين 
 موسسه اعتبارسنجى «مودى» چهارشنبه براى نخستين بار در حدود 30 سال گذشته، رتبه اعتبارى چين را كاهش داد. اين موسسه با اشاره به 

چالش هاى مالى، كاهش رشد چين و ادامه رشد بدهى هاى ملى، رتبه اعتبارى دومين اقتصاد بزرگ جهان را از وضعيت «پايدار» به «منفى» تنزل داد. 
بازارهاى جهان روز گذشته نشان دادند كه هنوز از اين غول اقتصادى نااميد نشده اند. با اين همه، روندهاى ميان مدت و بلندمدت ممكن است

 تحت تاثير قرار بگيرند. وضعيت اقتصاد چين بر بسيارى از اقتصادها و كل اقتصاد جهان اثرگذار است.
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ورزش
خبـــر

هيات مديره دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
نامشخصى  و  ريخته  بهم  شرايط  درحالى 
دارند كه اين دو تيم بايد در فصل نقل و 
را  خودشان  تكليف  هفدهم  ليگ  انتقاالت 
خبرهايى  كه  است  ماه  دو  از  بيش  بدانند. 
در مورد تغييرات در هيات مديره استقالل 
و پرسپوليس منتشر مى شود. در واقع اين 
هواداران فوتبال نيستند كه شايعه تغييرات در 
اين دو تيم را در راس هرم  به وجود آورده 
اند بلكه اين خبرها گهگاه به صورت رسمى 
توسط مسئوالن ورزش در وزارت  ورزش 
است كه به جامعه ورزش القا مى شود و البته 
كه كمبود نفر به دليل استعفا يا فوت اعضا هم 

اين خبرها را تاييد مى كند.
با اين وجود بيش از دوماه تمام است كه اين 
دو تيم در اوج مسابقات حساس خودشان 

هر روز اين خبرها را باال و پايين مى كنند كه آيا هيات مديره 
عوض مى شود؟ آيا مدير عامل عوض مى شود؟

 در استقالل اوضاع بدتر هم هست چون قراردادها دو امضا مى 
خواهد كه يكى از آنها امضاى مدير عامل است و امضاى ديگر 
بر عهده معينى عضو هيات مديره استقالل است اما وقتى كسى 
نمى داند كه چند روز آينده در اين تركيب خواهد بود يا نه 
چگونه با امضا قراردادها و يا چك ها (به ويژه چك ها) براى 
خودش تعهد ايجاد كند؟ نقل و انتقاالت به همين دليل ساده 

در استقالل جلو نمى رود و هر كارى هم كه توسط سرمربى 
اين تيم انجام شده شفاهى است و رسميت ندارد.

در پرسپوليس هم اوضاع رو به راه نيست، هر روز يك شايعه 
از درون ساختمان شيخ بهايى بيرون مى آيد، يك روز مى 
گويند طاهرى مى رود، روز بعد طاهرى با وزير ديدار مى 
كند و همه چيز محكم مى شود روز سوم معاون وزير برخى 
از دو تابعيتى ها را از حضور در هيات مديره منع مى كند و 
به اين ترتيب هيچكس نمى داند براى روزهاى آينده كار به 

كجا مى كشد؟

در واقع وسط مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 
مشكالتى به وجود آمده كه هم برانكو و هم 
منصوريان را آزار مى دهد، آنها اين روزها 
بعضا به جاى آناليز حريفان خود، در حال 
البى براى تغيير يا عدم تغيير در ميان مديران 
خود هستند و بعضا به فكر اين هستند كه 

پول خود را در آينده چگونه زنده كنند.
در هر صورت بهتر است وزارت ورزش اين 
ماجرا را به اتمام برساند و با اعالم و تكميل 
پرسپوليس  و  استقالل  مديره  هيات  نفرات 
آرامش كامل را هم براى ليگ قهرمانان آسيا 
و هم براى نقل و انتقاالت زمستانى به اين 
تيم برگرداند. به نظر مى رسد خود وزارت 
ورزش هم فكر نمى كرده كه اين دو تيم 
در ليگ قهرمانان بمانند و صعود كنند وگرنه 
همان دو ماه قبل هم اين موضوع را مطرح 
نمى كردند چرا كه بيش از هر دليل ديگرى احتماال وزارت 
اسامى جديد را اعالم نمى كند تا تمركز اين دو تيم هم در آسيا 
به هم نخورد چون همان اندازه كه عدم اعالم اسامى جديد 
هيات مديره ها مى تواند منجر به تغييرات و عدم تمركز شود 

شايد اعالم اسامى هم اينگونه شرايط را پيش ببرد.
بايد ديد وزارت ورزش چگونه اين معادله را حل مى كند و 
نتايج اين دو تيم در نهايت در آسيا به كجا مى كشد؟/ مهر - 

محمد سررشته دارى

فوتبال در خون خانواده ماست
سرمربى تيم جوانان ايران معتقد است در بعضى از خانواده ها، فوتبال 

در خون آنهاست كه اين مساله در خانواده پيروانى هم وجود دارد.
 امير حسين پيروانى در گفت و گو با سايت فيفا درباره موضوعات 
مختلفى صحبت و نكات جالبى را مطرح كرد. وى بابيان اينكه در 
بعضى از خانواده ها فوتبال در خون آنهاست و اين همان چيزى است 
كه در خانواده اميرحسين پيروانى هم ديده مى شود، گفت:  من يكى 
از هشت فرزند خانواده پيروانى هستم كه دو برادر ديگر خود را نيز 
در فوتبال مى بيند. برادر بزرگترم غالمحسين كه در زمان فوتبال بازى 
كردن مدافع بود، سابقه مربيگرى در ليگ ايران را دارد و افشين نيز 
سابقه حضور در جام جهانى فرانسه و مربيگرى در تيم بزرگى چون 

پرسپوليس را در كارنامه مربيگرى خود داراست.
اميرحسين پيروانى درباره اين موضوع عنوان كرد: حضور غالم و 
افشين طبيعتا تاثير خوبى روى من داشت. ما هر سه زمانى كه در 
شيراز بوديم، در تيم برق باهم بازى مى كرديم. غالم مدافع مركزى 
بود و افشين نيز در سمت راست دفاع بازى مى كرد. من نيز در پست 

هافبك دفاعى بازى مى كردم.
وى ادامه داد:براى هواداران برق جالب بود كه ببينند سه بازيكن از 11 
بازيكن تيم از يك خانواده هستند. وقتى به تيم هاى ديگر رفتيم، خيلى 
سخت بود برابر هم قرار بگيريم ولى در فوتبال بايد احساسات را كنار 
بگذاريد. همه ما به غالم احترام مى گذاشتيم. او نوعى سمبل اخالقى 

در فوتبال ماست كه خدمات زيادى به فوتبال ارائه كرده است.
فيفا در متن اين گفتگو نوشته، امير حسين پيروانى نقش مهمى در 

كادر فنى تيم ايران در رقابت هاى آسيايى گوانژو داشت.
 سرمربى تيم جوانان ايران درباره سبك مربيگرى خود عنوان كرد: 
براى من نظم و تالش دو فاكتور مهم در مربيگرى است كه خيلى 
به آنها دارم. معتقدم تيم با اين دو فاكتور پيشرفت مى كند و به سطح 

باالترى مى رسد.

حق بوكسورهاى ايرانى را مى خورند 
مشتزن تيم ملى مى گويد: حق بوكسورهاى ايرانى را در پيكارهاى 

بين المللى به راحتى پايمال مى كنند.
رضا مرادخانى ، اظهار كرد: پس از مصدوميتم براى نخستين بار در 
بازى هاى همبستگى كشورهاى اسالمى به روى رينگ رفتم و چون 

اولين تجربه ام در سنگين وزن بود به نظرم عملكرد خوبى داشتم.
وى ادامه داد: در مبارزه نخست، مشتزنى از كشور كامرون را شكست 
دادم اما در مبارزه دوم با حريف اردنى داورها همه عرب بودند و رأى 

به نفع حريف دادند، اما به نظرم مى توانستم برنده شوم.
مرادخانى با بيان اينكه مربيان از عملكردم راضى بودند، خاطرنشان 
كرد: بوكسور اردن در المپيك ريو به دارنده نشان طال باخته بود و از 
مشتزن هاى خوب است و چون در وزن جديد براى نخستين بار در 
رقابت هاى بين المللى روى رينگ مى رفتم، تجربه خوبى بود. اگر اين 

مشتزن را شكست مى دادم، نشان برنز قطعى مى شد.
اين مشتزن لرستانى با بيان اينكه چون در فدراسيون آسيا و جهان 
نماينده نداريم، حق ما را به راحتى مى خورند، اضافه كرد: اگر در 
رقابت هاى بين المللى حريفان را ناك اوت نكنيم و يا مبارزه يك طرفه 
حق  همواره  و  مى كنند  اعالم  برنده  را  حريفان  داوران  نباشد، 

مشتزن هاى ايرانى پايمال مى شود.
وى تصريح كرد: در مسابقات كشورهاى اسالمى بوكسور وزن 49 
كيلوگرم كشورمان مبارزه يك طرفه اى با حريفش از كشور عراق 

داشت اما با رأى ناعادالنه داوران بازنده شد.
 مرادخانى تأكيد كرد: به حدى مشتزن هاى ايرانى با رأى ناعادالنه 
داوران شكست خورده اند كه اين اتفاقات عادى شده و متأسفانه با 

اعتراض هم رأى برنمى گردد.

بررسى عملكرد ورزش ايران در بازيهاى 
كشورهاى اسالمى؛ نزول رتبه، رشد مدالى

كشورهاى آذربايجان و تركيه در چهارمين دوره بازيهاى اسالمى با 
يك برنامه ريزى دقيق توانستند با يك صعود چشمگير عنوان قهرمانى 
و نايب قهرمانى را از آن خود كنند و كاروان ايران نيز با يك پله 

سقوط نسبت به دوره قبل، سوم شد.
 نخستين دوره بازيهاى همبستگى اسالمى در سال 2005 به ميزبانى 
عربستان برگزار شد و 6000هزار ورزشكار از 57 كشور در اين 
دوره حضور داشتند. كاروان ورزشى ايران در نخستين دوره بازيهاى 
همبستگى كشورهاى اسالمى كه در عربستان برگزار شد، از مجموع 
17 رشته ورزشى حاضر در اين بازيها با 130 ورزشكار در 13 رشته 
حضور يافت كه در مجموع با كسب 10 مدال طال، 9 نقره و 11 برنز 
بعد از كشورهاى عربستان، مصر و قزاقستان در رده چهارم رنكينگ 

مدال آوران قرار گرفت.
 دومين دوره اين رقابت ها كه به ميزبانى ايران بود برگزار نشد. 
اندونزى سومين ميزبان  بازيهاى همبستگى اسالمى بود كه 56 كشور 
در اين رويداد حضور داشتند و كاروان ايران با 88 ورزشكار در 6 
رشته موفق به كسب 30 نشان طال، 17 نقره و 12 برنز شد و در مكان 
دوم بازى ها قرار گرفت. اندونزى با 36 طال، 35 نقره و 34 برنز اول 
شد و مصر با 26 طال، 27 نقره و 32 برنز در رده سوم جاى گرفت.

ميزبانى  به  جارى  سال  ماه  ارديبهشت  نيز  بازيها  دوره  چهارمين 
آذربايجان در باكو برگزار شد و كاروان ايران با 161 ورزشكار در 

18 رشته نماينده داشت.
در هر سه دوره برگزار شده از بازيهاى همبستگى اسالمى، كشور 
هاى ميزبان عنوان قهرمانى را از آن خود كرده اند. نكته قابل تامل در 
نتايج كسب شده صعود قابل توجه كشور هاى آذربايجان و تركيه 
در اين دوره از رقابت ها بود. آذربايجانى ها كه در دوره نخست با 4 
مدال طال و در دوره سوم بازيها با 6 طال در مكان هشتم جدول رده 
بندى قرار داشتند به يك باره در چهارمين دوره بازيها با كسب 75 
مدال طال در رده نخست بازيها قرار گرفتند. كشور تركيه نيز كه در 
نخستين دوره با 1 طال در رده 15 جدول رده بندى  و در دور سوم 
بازيها با  23 مدال طال در رده پنج جدول قرار داشت در چهارمين 
دوره با كسب 71 مدال طال در مكان دوم جدول قرار گرفت. كشور 
تركيه ميزبان پنجمين دوره بازيها در سال 2021 خواهد بود و بدون 

شك خود را براى قهرمانى در اين دوره آماده خواهد كرد.
كاروان ايران هرچند 30 مدال طالى دوره قبل را به 39 طال تبديل 
كرد اما در رده بندى كشورها از آذربايجان و تركيه عقب افتاد. شايد 
اين دو كشور در دوره هاى قبل بازيهاى كشورهاى اسالمى را چندان 
جدى نمى گرفتند، اما در اين دوره با تمام قوا در اكثر رشته هايشان 

به ميدان آمدند تا ورزش ايران در حضور رقباى قدر محك بخورد.
از  استفاده  با  ها  رشته  برخى  در  كه  تركيه  و  آذربايجان  جهش 
ورزشكاران مليتهاى ديگر نيز بدست آمده بود، مى تواند هشدارى 
براى ورزش ايران باشد. نتايج دور از انتظار دووميدانى كاران ايران كه 
هيچ مدال طاليى نگرفتند و يا كاراته مردان ايران كه داعيه قهرمانى 
جهان دارد اما در اين بازيها با تمام مهره هايش تنها يك طال گرفت، 

زنگ خطرهايى بودند كه براى ورزش ايران به صدا درآمدند.

اژدرى زاده: با پورموسوى فقط به باالى 
جدول فكر مى كنيم

مديرعامل باشگاه فوالد با اشاره به انتخاب پورموسوى به عنوان 
سرمربى گفت: اگر مى خواستيم صبر كنيم تا بازى استقالل خوزستان 

در ليگ قهرمانان تمام شود، 10،15 روز عقب مى افتاديم.
 عليرضا اژدرى زاده درباره انتخاب سيد اكبر پورموسوى به عنوان 
سرمربى تيم فوالد خوزستان، اظهار كرد: بعد از بررسى گزينه ها، 
نهايتاً به اين نتيجه رسيديم كه يك گزينه بومى مى تواند كمك زيادى 
به باشگاه فوالد خوزستان كند و پورموسوى بهترين گزينه است. 
با توجه به جلسه اى كه با پورموسوى داشتيم، در نهايت به توافق 

رسيديم كه ايشان فصل آينده سرمربى فوالد باشد.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به حضور استقالل خوزستان 
در ليگ قهرمانان آسيا، بهتر نبود كمى صبر مى كردند و بعد اين خبر 
به صورت رسمى اعالم مى شد، گفت: در هر صورت ما بايد اين 
انتخاب را انجام مى داديم و آن را نهايى مى كرديم. اگر مى خواستيم 
صبر كنيم تا بازى استقالل خوزستان در ليگ قهرمانان تمام شود، 
عمًال 10، 15 روز عقب مى افتاديم. ما كار خودمان را مى كنيم و 
كارى ساير اتفاقات نداريم. آرزوى ما هم حضور قدرتمند استقالل 
فوالد  باشگاه  مديرعامل  است.  آسيا  قهرمانان  ليگ  در  خوزستان 
هفدهم،  ليگ  براى  باشگاه  اين  هدف گذارى  مورد  در  خوزستان 
خاطرنشان كرد: فوالد هميشه تالشش اين بوده كه بهترين نتايج و 
عملكرد را داشته باشد. آكادمى بزرگى داريم و جوانان خيلى خوبى را 
پرورش مى دهيم. باشگاه ما مى تواند يكى از قطب هاى فوتبال كشور 
شود. فوالد خوزستان به جز باالى جدول، به هيچ چيز فكر نمى كند. 

همه مجموعه با تمام وجود سعى مى كنند كه تيم در باالى قرار بگيرد.
اژدرى زاده به گاليه از مشكالت مالى باشگاه هاى ايرانى پرداخت و 
تصريح كرد: باشگاه فوالد خوزستان از لحاظ بودجه هيچ مشكلى ندارد. 
من هميشه گفتم و باز هم مى گويم كه متأسفانه درآمدهاى فوتبالى ما 
حاصل نمى شود و اين خالف روند حرفه اى شدن فوتبال كشورمان 
است. فوتبال حرفه اى مى گويد فدراسيون فوتبال بايد تالش كند كه 
درآمدزايى فوتبال تك منبعى نباشد. شركت ها و ارگان هاى مختلف در 
اين سال ها دين خودشان را به فوتبال ادا كردند و بوجه الزم را به آن دادند، 

اما باشگاه هاى ما بايد منابع درآمدى داشته باشند.
او با بيان اينكه پورموسوى فعال ليست مدنظرش را به باشگاه ارائه نداده 
است، عنوان كرد: بر اساس نقطه نظر اكبر پورموسوى، ما جلسات 
هماهنگى مى گذاريم و بازيكنان مدنظر او را به خدمت مى گيريم. يك 
جلسه خيلى سريِع يكى دو ساعته با پورموسوى داشتيم، اما بقيه موارد را 
بعداً با او صحبت خواهيم كرد. مديرعامل باشگاه فوالد در پاسخ به اين 
سوال كه آيا اين باشگاه عالقه اى به جذب حسن بيت سعيد دارد يا خير، 
گفت: در هر صورت بيت سعيد يكى از افتخارات باشگاه فوالد است و 
هر چيزى كه دارد، از فوالد است. او خودش هم بارها اين موضوع را هم 
گفته و هم در عمل نشان داده است. اگر امكانش وجود داشته باشد، براى 
هر دو طرف افتخار است كه با يكديگر كار كنند، اما اگر باشگاه ديگرى در 
نظرش دارد، براى او آرزوى موفقيت مى كنيم. به هر حال اين افتخار براى 
ماست كه بيت سعيد را به عنوان يك پديده به فوتبال ايران معرفى كرديم. 
بعد از بازى استقالل خوزستان مقابل الهالل، اگر پورموسوى صالح بداند، 

با بيت سعيد صحبت  خواهيم كرد.

بى مهرى فوتبال ايران به آندرانيك
آنهايى كه در جريان خط زدن بازيكنان تيم ملى از جمع اردونشينان 
هستند هميشه از رفتار حمايتى كارلوس كى روش نسبت به خط 

خورده ها صحبت مى كنند.
، هميشه مبناى حذف شدن بازيكنان تيم ملى در اردوهاى پيشين اين 
بود كه سرمربى تيم ملى از طريق يكى از دستياران با بازيكن مذكور 
تماس مى گرفته و خبر را به او اطالع مى داده و در عين حال وى 
را به تمرين جدى تر و حفظ سطح ملى تشويق مى كرده است. اين 
رويه اى است كه در اردوهاى تيم ملى كه اگر بازيكنى اردو را ترك 

مى كند، احترام و غرور او حفظ شود.
اما در كمال تعجب اين اتفاق براى آندرانيك تيموريان كاپيتان دو سال 
گذشته تيم ملى رخ نداده است. آندو كه امسال، سال فوتبالى خوبى 
را پشت سر نگذاشت و پس از حضور در تيم ماشين سازى دچار 
مصدوميتى آزاردهنده نيز شد، بعد از حضور در اردوى تيم ملى در 
شرايطى توسط كارلوس كى روش كنار گذاشته شد كه از موضوع 
خط خوردنش از طريق سايت ها اطالع پيدا كرد. اتفاقى كمياب در 
اردوى تيم كى روش كه رفتارش با بازيكن ها يكى از داليل شيفتگى 

ستاره هاى تيم ملى به اوست. 
تيموريان كه بعد از حذف از جمع ملى پوشان ديگر به اردو دعوت 
نشده در نيم فصل تيم خود را تغيير داد و با حضور در جمع نفتى 
فاتح  تيمش  با  نهايت  در  و  كرد  پيدا  بهترى  شرايط  آرام  آرام  ها 
فينال حذفى شد. اگرچه شرايط نفت براى او هرگز ايده آل نبود 
و مشكالت اين باشگاه روى عملكرد فنى تيم سايه انداخته بود. 
با وجوداين شرايط تيموريان بهترين عملكرد ممكن را به نمايش 
گذاشت تا خيلى ها به اين باور برسند كه او دوباره به تيم ملى دعوت 

مى شود، اتفاقى كه هرگز رخ نداد.
تيموريان كه باز هم در جمع مردان ملى حاضر نيست كماكان به 
ادامه فعاليت در رده باشگاهى فكر مى كند اگرچه به نظر مى رسد 
باشگاه مورد عالقه اش استقالل تمايلى به بازگرداندن او ندارد تا 
شايد هافبك خستگى ناپذير تيم ملى در دو جام جهانى 2006 و 
2014 با شرايطى كه چندان مورد عالقه اش نيست به روزهاى پايانى 

فوتبال نزديك شود. 
آندو نماينده مسيحى هاى ساكن ايران و يكى از آخرين فوتباليست 
هاى اقليتى است كه قبال ستاره هاى بيشترى را در اختيار فوتبال ايران 
مى گذاشت. شايد اگر كى روش خارجى نبود و برخالف مربيان 
ايرانى درباره بازيكنانش صحبت مى كرد از او سوال مى كرديم كه 
چرا چشم روى آندو بسته است؟ آيا كاپيتان سابق كى روش نمى 
توانست بخشى از جشن صعود احتمالى تيم ملى در بازى هاى آينده 
باشد؟ خوشبينانه ترين فرض اين است كه شايد شهريورماه و در 
دو بازى پايانى تيم ملى مقابل سوريه و كره جنوبى اين اتفاق براى 

تيموريان بيفتد. شايد، تا يار چه را خواهد و ميلش به كه باشد!

ايران مقر كشتى غرب آسيا شد 
پس از برگزارى انتخابات كشتى غرب آسيا، ايران به عنوان مقر كشتى 

منطقه انتخاب شد.
 انتخابات كنفدراسيون كشتى غرب آسيا اواخر هفته جارى در شهر 

بيروت برگزار شد و ايران بعنوان مقر كشتى اين منطقه انتخاب شد.
در اين انتخابات كه نمايندگان كشورهاى ايران، عراق، لبنان، سوريه، 
يمن و فلسطين حضور داشتند، زعيم از كشور عراق به عنوان رييس 

شوراى كشتى غرب آسيا انتخاب شد.
اعضاى شوراى كشتى غرب آسيا كه از يازده كشور تشكيل شده 
است، با توجه به حضور دكتر حميد بنى تميم نايب رپيس فدراسيون 
كشتى ايران به عنوان دبيركل شوراى آسيا، از وى خواستند به عنوان 
دبيركل اين منطقه نيز فعاليت نموده و فدراسيون هاى كشتى غرب 

اسيا را كمك كند. همچنين ايران مقر كشتى اين منطقه شد.

معادالت پيچيده در استقالل و پرسپوليس

وزارت ورزش بين زمين و هوا

سرمربى تيم بسكتبال پتروشيمى درباره عملكرد اين فصل 
تيمش و كسب مقام قهرمانى صحبت كرد.

مهران شاهين طبع درباره عملكرد تيمش در فينال ليگ برتر 
بسكتبال اظهار كرد: فكر مى كنم نفت تيم كامل و خوبى بود. 
تشكيالت باشگاهى خوب با يك سازماندهى مناسب باعث 
شد امسال رقابت سختى برابر اين تيم داشته باشيم. ابتداى 
فصل دو بازى برابر اين تيم باختيم و فهميديم كه كارمان بسيار 

دشوار است.
با  نهايت  در  داد:  ادامه  پتروشيمى  بسكتبال  تيم  سرمربى 
مشكالتى كه برايمان به وجود آمده بود چه از نظر بازيكن 
خارجى، آسيب ديدن بازيكنان و اتفاق هايى كه در اردن افتاد 
توانستيم ابتدا جواز باشگاه هاى آسيا را بگيريم و سپس در ليگ 
به هدفمان برسيم. واقعا بچه ها از تجربه خودشان خيلى خوب 
استفاده كردند. اگر به عملكردمان هم دقت كنيد مى بينيد در 

فينال هر بازى جلو رفتيم بهتر و بهتر شديم.
او درباره اضافه شدن حامد حدادى به تيمش نيز گفت: به هر 
حال ما از روز اول كه كار را شروع كرديم، مشكالتى داشتيم 
كه از مسابقات آسيايى شروع شد. حامد قرار بود به ما اضافه 
شود اما با توجه به قراردادش در چين و آسيبى كه داشت 
نتوانست به ما كمك كند. ما با دو بازيكن پيرامونى به مسابقات 
رفتيم و از طرفى محمد جمشيدى هم آسيب ديدگى داشت. 
با اين شرايط با تالشمان را به كار گرفتيم و به يك موفقيت 
نسبى رسيديم با اينكه مقام سومى اصال برايمان راضى كننده 

نبود. هدفمان قهرمانى بود اما نشد.
شاهين طبع ادامه داد: مشكل در پست پنج ما 
وجود داشت. جانسون هم كه آمد، به ما كمك 
كرد اما او بازيكن پست چهار بود نه پنج. در 
مرحله پلى آف با آمدن حدادى مشكلمان حل 
شد. با آمدن او بچه ها را يك پست پايين تر 
آورديم. مثال بهنام گارد بازى كرد. در بيشتر 
مسابقثه ها از او در پست يك استفاده كرديم 
و خيلى خوب بازى كرد. محمد جمشيدى در 
پست دو بازى كرد و اوشين را در پست سه 
بازى داديم. اين تغييرات را داشتيم كه خيلى 
شرايط تيم بهتر شد. با آمدن حامد به لحاظ 
ميانگين قدى شرايط تيم خيلى بهتر شده بود 
و بازيكنان هم خيلى خوب خودشان را تطبيق 

دادند.
سرمربى تيم پتروشيمى با اشاره به پيروزى سه 
بر صفر برابر نفت در فينال گفت: بازيكنان 

عزمشان را جزم كرده  بودند كه كار را در بازى سوم تمام كنند. 
باشگاه نيز تداركات خيلى خوبى ديده بود و زحمت كشيده 
بود. واقعا كارهاى جانبى خيلى خوب انجام شده بود. بچه ها 
باتمركز باال براى بازى سوم وارد زمين شدند و از همان ابتدا با 

انسجام بسيار عالى بازى كردند و برنده شدند.
شاهين طبع در پاسخ به اين سوال كه قبول دارد با آمدن حدادى 
به تيمش قهرمانى پتروشيمى گارانتى و قطعى شد نيز بيان 
كرد: حامد كار بزرگى كرد. با آسيب ديدگى كه داشت خيلى 
خوب بود. او براى پول نيامد بلكه براى عشق و عالقه به شهر 
و بازيكنان و تيم آمد. از تمام توانش گذاشت و از او تشكر 
مى كنم. هميشه گفتم كيفيتى كه حامد حدادى دارد، بى نظير 
است. او با تمرين خوب شرايطى به دست مى آورد كه باعث 
مى شود جزو سنترهايى بى نظير قرار بگيرد. اكنون او در سطحى 

قرار دارد كه نمونه اش را در آسيا نداريم.
او افزود: در هر صورت احساس مى كنم بازيكن بزرگى را 
آورديم و خيلى به ما كمك كرد و وزنه سنگينى براى تيم بود. 
براى تيم خيلى اثر گذار بود اما اين را هم بايد بگويم كه ساير 
بازيكنان نيز زحمت كشيدند و خيلى كار كردند. تالش زيادى 

انجام دادند و واقعا از همه آنها تشكر مى كنم.
سرمربى پتروشيمى در پاسخ به اين سوال كه اين فصل از ليگ 
برتر بسكتبال را چطور ارزيابى مى كند نيز به صحبت پرداخت 
و اظهار كرد: در جلساتى كه ابتداى ليگ صورت مى گيرد 
يكسرى صحبت ها و حرف ها عنوان مى شود كه ليگ براساس 
آنها انجام مى شود. در اين جلسات باشگاه ها اختيارهايى دارند 
كه شرايط و نحوه برگزارى را تعيين مى كنند و اگر باشگاه ها با 
آگاهى و اطالعات بيشترى وارد اين جلسات شوند، مى توانيم 

ليگ بسيار بهترى داشته باشيم.
شاهين طبع افزود: در هر صورت من ليگ  را مثبت ارزيابى 
كه  بود  اين  ليگ  مثبت  نكته  داشتيم.  خوبى  ليگ  مى كنم. 
خارجى هاى خوبى داشتيم. حضور بازيكنان خارجى خوب 
رشد  بر  زيادى  تاثير  و  است  مناسب  كشور  بسكتبال  براى 

بسكتبال دارد.
او درباره عملكرد پتروشيمى نيز بيان كرد: تيم ما درگير آسيايى 
بود و در مجموع 10 ماه و چند روز درگير مسابقات بوديم. 
طوالنى ترين سالى بود كه با يك تيم كار مى كردم. با توجه به 
اينكه باشگاه هاى آسيا شهريور بود از ابتداى مرداد كارمان را 
شروع كرديم. در مجموع هم معتقدم ليگ امسال خوب بود. با 
اينكه برخى مسائل بر روى عملكرد باشگاه ها تاثيرگذار بود اما 

بازهم امسال شرايط خوب پيش رفت.
 مربى سابق تيم ملى بسكتبال درباره اين مسائل تصريح كرد: 
دستگاه هاى  توجه  عدم  است.  نظرم  مد  اقتصادى  موضوع 
مساله  اصلى ترين  ورزش  در  سرمايه گذارى  روى  بر  دولتى 

است. سرمايه گذارى موسسه هاى دولتى چون مراكز صنعتى 
و وزارتخانه ها در ورزش كمبود اصلى ورزش كشور ما است 
و ان شاءاهللا با تشكيل مجدد دولت آقاى روحانى اميدوارم اين 

نقطه ضعف از بين برود و به اين مساله توجه ويژه شود.
او ادامه داد: همچنين بايد به سرمايه گذارهاى خصوصى نيز 
توجه شود. بايد آنها بازخورد مشخصى از سرمايه گذارى خود 
در ورزش داشته باشند تا برايشان انگيزه ايجاد شود. البته اين 
موضوع در كل رشته هاى ورزشى مساله است و بايد خيلى به 

آن توجه شود.
شاهين طبع ادامه داد: به عملكرد رشته هاى ورزشى دقت كنيد. 
هر زمان كه با در يك رشته خوب بوديم، باشگاه هايمان شرايط 
مناسبى داشتند. در همين بسكتبال هر زمان كه خيلى رشد 
كرديم، نتيجه فعاليت خوب باشگاه ها بودند. سرمايه گذار وقتى 
انگيزه داشته باشد مى تواند شرايط مناسب براى ستاره ها را مهيا 
كند، به جوان ترها توجه كند، بازيكنان خارجى خوب جذب 
كند و در نهايت باعث رشد بسكتبال شود. به نظرم هر زمان 

هم كه خوب نبوديم باشگاه هايمان شرايط مناسبى نداشتند.
سرمربى پتروشيمى افزود: به نظرم ورزش ما چوب برخى 

هم  را  سياستمداران  برخى  غيركارشناسانه  تصميم هاى 
خورده است. برخى سياستمداران خواستند ورزش را به سمت 
خصوصى سازى ببرند و يا دست به انتقال باشگاه ها زدند 
كه ضربه سختى به ورزش كشور زد. به هر حال ما كشورى 
هستيم كه بخش عظيمى از ورزش بايد زير نظر دولت باشد. 
با توجه به اينكه مديران ورزشى خيلى خوبى هم داريم بايد از 

توان و تجربه آنها براى رشد هم استفاده كرد.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا همكارى اش با پتروشيمى ادامه 
خواهد داشت يا نه نيز پاسخ داد: ابتدا بايد از همه همكاران 
تشكر كنم. از مهندس اميرى مدير پتروشيمى، هيات مديره و از 
آقاى ياورى كه خيلى از تيم حمايت كردند. آقاى ياورى نقش 
اصلى را در موفقيت تيم داشت. همكاران من تالش كردند تا 
تيم نتيجه گرفت. درباره ادامه همكارى نيز پتروشيمى باشگاهى 
حرفه اى است و در هر صورت تمايل به ادامه كار داشته باشند، 

من هم در خدمتشان خواهم بود.
شاهين طبع در پاسخ به اين سوال كه آيا واقعا بعد از رفتن 
ديرك باوئرمن در آن زمان نمى توانست به تيم ملى كمك 
كند يا اينكه نخواست هدايت ملى پوشان را برعهده بگيرد نيز 
صحبت كرد و گفت: از 2013 با تيم ملى كار كردم و خيلى 
شرايط خوبى بود. تا جايى كه توان داشتم، در خدمت تيم 
ملى بودم و آقاى مشحون هم خيلى به من كمك كرد و لطف 
داشت. براى اين موضوع در يك دو راهى قرار گرفته بودم. 
از يك طرف پتروشيمى مسابقات غرب آسيا را پيش رو داشت. 
مشكالت فنى در تيم داشتيم كه بايد آنها را حل مى كرديم. در 
آن شرايط احساس كردم نبايد تيم را دست 
تنها بگذارم و با آقاى مشحون صحبت كردم. 
از او تشكر و عذرخواهى كردم و اجازه گرفتم 

كه در آن بازه زمانى در كنار پتروشيمى باشم.
در  ايران  جوانان  ملى  تيم  پيشين  سرمربى 
جوانان  جديد  نسل  كه  سوال  اين  به  پاسخ 
شرايط  گفت:  نيز  مى كند  ارزيابى  چطور  را 
به گونه اى است كه كل ورزش ما گلخانه اى 
در  بازيكنان  اكثر  پرورش  فوتبال.  جز  است 
كمپ هاى تيم ملى است و فدراسيون بازيكنان 
را پرورش مى دهد. البته امسال چند باشگاه 
در كنار فدراسيون خوب كار كردند. به نظرم 
پتروشيمى با مربى خارجى خوب بود. مهرام 
هم كمك خوبى به بسكتبال كرد. به نظرم اين 
را  ما  پايه  رده هاى  بسكتبال  نوع  باشگاه  دو 
متفاوت كردند. از طرفى باشگاه ها نيز تمايل 

داشتند و از اين بازيكنان استفاده كردند.
او ادامه داد: همين شرايط باعث شد تا جوان ها فرصت حضور 
در ليگ هاى كشور را داشته باشند و بازى كنند. به همين دليل 
معتقدم تيم جوانان خوبى داريم. كادر فنى خوبى آنها را هدايت 
مى كند. بازيكنان ما مستعد هستند و حضورشان در ليگ واقعا 
مفيد بوده است. به نظرم تنها نقطه ضعف تيم جوانان اين است 
كه در كنار هم كم بازى كردند و اگر بتوان برايشان قبل جام 
جهانى بازى تداركاتى برگزار كرد، پتانسيل صعود به مرحله 

بعدى را دارند.
شاهين طبع درباره همگروهى با آمريكا،  ايتاليا و آنگوال نيز بيان 
كرد: آمريكا شرايط مشخصى دارد اما اين بازى يك تجربه 
بزرگ براى بسكتبال ما خواهد بود. نبايد به نتيجه نگاه كرد بلكه 
بايد عملكرد بازيكنان را بررسى كرد. ايتاليا هم سرمايه گذارى 
خوبى در رده هاى پايه كرده و بازيكنان نوجوان و جوان آنها در 
ليگ هاى معتبر بازى مى كنند و مسابقه سختى برابرشان خواهيم 
داشت. آنگوال هم به عنوان يك تيم آفريقايى بسكتبالى فيزيكى 
خواهد داشت كه معتقدم بازيكنان ما مى توانند برابرشان برنده 

شوند.

جذب  براى  را  خود  تصميم  استقالل  سرمربى 
دارد  قصد  و  است  گرفته  نظرش  مورد  بازيكنان 
بازيكنانى را به خدمت بگيرد كه قبال امتحان خود 

را پس داده اند.
، عليرضا منصوريان قبال در اظهار نظرهاى مختلف 
اعالم كرده است كه ليستش با 3 بازيكن بسته مى 
شود و با توجه به عملكرد اين باشگاه به نظر مى 
رسد تعداد نفرات جذب شده اين باشگاه از تعداد 

4 بازيكن تجاوز نكند. 
منصوريان بر خالف فصل گذشته براى فصل بعد 
تصميم دارد بازيكنانى را جذب كند كه قبال امتحان 

خود را پس داده اند و با اين شرايط جذب بازيكنانى مثل بيت 
سعيد، رحيم زهيوى و حتى اميد جهانبخش منتفى به نظر مى 
رسد، البته اين بازيكنان تنها در شرايطى براى آبى پوش شدن 
شانس دارند كه بازيكنانى كه در ليست اوليه استقالل حضور 

دارند براى فصل بعد با باشگاه به توافق نرسند.

ها  آبى  توجه  مورد  است كه  بازيكنى  اولين  پژمان منتظرى 
قراردارد تا با جذب اين بازيكن كمربند  خط دفاع استقالل 
محكم شود و آبى ها بتوانند با حضور او شرايط بهترى را 
در خط دفاعى پيدا كند. در اين بين گفته مى شود منتظرى با 
استقاللى ها به توافق هايى هم رسيده است و به احتمال زياد 
قرارداد او به زودى نهايى خواهد شد. منتظرى از ليگ هفتم تا 

نيم فصل اول ليگ سيزدهم در استقالل بازى مى 
كرد و با جو اين تيم اصال بيگانه نيست.

اما بازيكن بعدى سجاد شهباززاده است، بازيكنى 
كه بعد از 2 فصل موفق در استقالل در ابتداى فصل 
گذشته به تركيه رفت و در نيم فصل پيراهن نفت را 
برتن كرد و موفق شد گل قهرمانى اين تيم در جام 
حذفى را بزند. او يكى از مهاجمانى است كه مورد 
توجه منصوريان است و از بعد از بازى با العين 

رسما با استقالل وارد مذاكره مى شود.
مرتضى تبريزى، كاپيتان سوم اين فصل ذوب آهن 
قرار  منصوريان  توجه  مورد  كه  است  نفراتى  از 
گرفته است چراكه او در تيم اميد با منصوريان كار كرده است 

و به خوبى با روحيات سرمربى جوان آبى ها آشنا است.
هافبك  يك  با  است  ممكن  بازيكن  اين 3  جز  به  استقالل 
بازيساز هم وارد مذاكره شود كه هنوز كادرفنى اين تيم در 

مورد نام بازيكن به جمع بندى نهايى نرسيده اند.

شاهين طبع: حدادى وزنه  سنگينى براى ما بود

سرليست خريدهاى منصوريان مشخص شد
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شـيه حا ر  د نـه بخا كتا

خبـر

نمايش انيميشن ضد ايرانى «تهران تابو» در بخش مستقل 
و رقابتى هفته منتقدين جشنواره كن و حضور زهرا امير 
ابراهيمى بازيگرى مهاجرت كرده سينما و تلويزيون در آن 
باعث شد تا بحث بازيگران و هنرمندانى كه تاكنون به خارج 
از كشور مهاجرت كرده اند و سرنوشت آن ها مورد توجه 

رسانه ها قرار گيرد.
 اين بحث در سال هاى گذشته به واسطه حضور برخى از 
بازيگران درجه دو و سه در آثار توليد شده توسط شبكه 
جم بيشتر از هميشه مورد توجه قرار گرفت ولى با اعالم 
پشيمانى برخى از اين بازيگران از مهاجرت و حضور در 
آثار اين شبكه، روند رو به رشد آن تا حدودى متوقف شد.

ستاره اى كه خودش را سوزاند!
در ميان همه بازيگرانى كه از ايران مهاجرت كردند، بدون 
دخت  بود.  سرشناس تر  همه  از  فراهانى  گلشيفته  شك 
كوچك بهزاد فراهانى بازيگر معروف سينما و تئاتر و خواهر 
كوچكتر شقايق فراهانى ديگر بازيگر سينما و تلويزيون كه 
خود در زمان حضور در ايران جز ستاره هاى سينماى ايران 
محسوب مى شد و ركورد جوان ترين فرد دريافت كننده 

سيمرغ جشنواره فجر را در اختيار داشت.
بهانه او براى مهاجرت حضور در فيلمى به كارگردانى ريدلى 
اسكات بود كه در آن نقش يك پرستار عراقى حضور پيدا 
كرده بود و براى اولين بار بدون حجاب در اين حضور پيدا 
كرد. اين اتفاق در نهايت منجر به كشمكش هايى شد كه 

زمينه ساز مهاجرت هميشگى او از ايران شد.
كارگردان هاى  با  كار  تجربه  بعد  سال هاى  در  فراهانى 
سرشناسى از جمله جيم  جارموش را به دست آورد ولى 
آنچه كه باعث توجه رسانه ها به او شد، نه حضور درخشانش 
در دنياى سينما بلكه انتشار تصاويرى از برهنه شدن او در 
مقابل دوربين بود. اتفاقى كه ابتدا براى موارد تبليغاتى بود و 
بعد از آن پايش به فيلم هاى فراهانى نيز باز شد و در نهايت 
همين اتفاقات بود كه باعث شد تا گلشيفته فراهانى آرام آرام 
از ذهن مخاطبان ايرانى كه ارزشگذارى هاى ذهنى متفاوتى 

نسبت به چنين برخوردهايى داشت؛ پاك شود.
هر چند كه هنوز هم بسيارى از بازيگرانى كه به كشورهاى 
ديگر مهاجرت مى كنند، با اميد طى كردن مسيرى همچون 
طى  براى  اينكه  از  غافل  مى شوند؛  راه  اين  وارد  فراهانى 
چنين مسير (با فرض آن كه فراهانى در حال حاضر بازيگر 
موفقى محسوب شود!) نيازمند اتفاقات ديگرى خارج از 

توانايى هايى حرفه اى بازيگرى است.

حذف در اوج!
مينا الكانى يكى ديگر از چهره هاى سرشناسى بود كه به 
سراغ گزينه مهاجرت رفت. بازيگرى كم حاشيه كه در زمان 
حضور در داخل كشور در پروژه هاى سينمايى و تلويزيونى 
مختلفى ايفاى نقش كرده بود. او حتى در سال 73 براى 

ايفاى نقش در فيلم سينمايى ديدار موفق به كسب جايزه 
بهترين بازيگر نقش اول زن از جشنواره فيلم فجر شد ولى 
با مهاجرت به خارج از كشور تقريبا براى هميشه از عرصه 

هنرى حذف شد. 
او در حالى اقدامى به اين كار كرد كه پس از مهاجرت در 
هيچ اثر سينمايى و تلويزيونى حضور پيدا نكرد تا در عين 

ناباورى از عرصه بازيگرى حذف شود.پ

آن ها كه رفتند و پشيمان شدند
چكامه چمن ماه نيز از جمله بازيگرانى بود كه به سراغ 
گزينه مهاجرت رفت. چمن ماه كه در هنگام حضور در 
ايران تقريبا هيچگاه به عنوان بازيگرى مهم مورد توجه اهالى 
سينما قرار نگرفت؛ بيشتر در آثار تلويزيونى و يا نقش هاى 

كوتاه در آثار سينمايى حضور پيدا كرده بود.
تلويزيونى  بازيگران  از  ديگرى  تعداد  همچون  چمن ماه 

افكارى  پرديس  و  كبريتى  رامسين  اسكويى،  رابعه  مثل 
دليل  به  گذشته  سال هاى  در  كه  بودند  افرادى  جمله  از 
كاهش چشمگير توليد تله فيلم هاى تلويزيونى و كاهش 
حضور آن ها در آثار نمايشى تلويزيونى و سينمايى تن به 
پيشنهادهاى وسوسه انگيز مديران شبكه تلويزيونى جم دادند 

و براى جبران اين خال اقدام به مهاجرت كردند.
اين اتفاق در سال گذشته با سرعت زيادى به وقوع پيوست 
چهره هاى  از  بسيارى  پشيمانى  از  خبرهايى  انتشار  ولى 
مهاجرت كرده باعث شد تا برخى از بازيگران ديگران كه 

قصد اين كار را داشتند، از تصميم خود منصرف شوند. 

مهم اما ناكام!
ايران  سينماى  نام  به  كارگردان هاى  از  يكى  نادرى  امير 
از  او  بود.  اسالمى  انقالب  پيروزى  ابتدايى  سال هاى  در 
كارگردانان تأثيرگذار و مهم سينماى موج نو و معناگراى 
ايران است كه فيلم هاى مهمى چون «دونده» و «خداحافظ 

رفيق» را كارگردانى كرده است.
نادرى كه در همه آن سال ها از عالقه اش به ساخت فيلم 
«آب،  فيلم  توقيف  از  پس  بود  گفته  كشور  از  خارج  در 
باد، خاك» به آمريكا مهاجرت كرد و به سراغ ساخت اثر 

بعديش رفت.
او از معدود كارگردان هايى بود كه پس از مهاجرت نيز 
توانست به فيلمسازى خود ادامه دهد، اما در نهايت هيچگاه 
نتوانست موفقيت هايى كه در ايران كسب كرده بود را در 

خارج از كشور تجربه كند.

بازگشت به عرصه، به هر قيمتى كه شده!
بود.  كشور  از  مهاجرت  موارد  خاص ترين  از  يكى  او 
فيلم  يك  انتشار  واسطه  به  شهرت  اوج  در  كه  بازيگرى 
خصوصى دچار جنجال هايى شد كه هيچگاه او را رها نكرد. 
اميرابراهيمى تا مدتى پس از انتشار اين فيلم در ايران زندگى 

مى كرد ولى پس از مدتى به خارج از كشور رفت و ديگر 
خبرى از او نبود تا اينكه در چندين مصاحبه تلويزيونى 
حضور پيدا كرد و اخبارى در ارتباط با همكارى او در 
پروژه هاى مستندسازى شبكه تلويزيونى بى بى سى انگليس 

منتشر شد.
 او در سال جارى با بازى در انيميشن ضدايرانى «تهران 
تابو» عمال نشان داد كه ديگر عالقه اى براى بازگشت به 
كشور ندارد و براى طرح دوباره نام خود حاضر به انجام 

هر كارى است. 
به اين فهرست مى توان نام چهره هايى چون سوسن تسليمى، 
مهدى مظلومى، صدف طاهريان و... را افزود. چهره هايى كه 
غالبا پس از مهاجرت يا اصال موفق به ساخت اثر و يا بازى 
در فيلم و سريالى نشدند يا آن كه با وجود حضور در تعداد 
محدودى از آثار هيچگاه نتوانستند به موفقيت هايى نظرى 
آنچه كه در داخل كشور داشتند، دست پيدا كنند. / سينما 

پرس /

دفاع از برگزارى جشن   كاوه ميرعباسى با 
اين  البته  مى گويد:  كتاب  رونمايى  و  امضا 
مراسم در خيلى از موارد تأثيرى بر وضعيف 

فروش كتاب ندارد.
اين مترجم و نويسنده درباره ارزيابى اش از 
مراسم رونمايى و جشن امضاى كتاب با بيان 
اين كه نقدى بر اين مراسم  وارد نيست، اظهار 
كرد: هر تالشى در جهت معرفى كتاب باشد، 
مفيد است. اما اين كه جشن امضا و رونمايى 
نسبت  دارد،  كتاب  وضعيت  بر  تأثيرى  چه 
به هر كتابى فرق دارد. در انواع اين مراسم  
 60 در   بگويم  مى توانم  و  كرده ام  شركت 
درصد از موارد،  اين مراسم  هيچ تأثيرى بر 

وضعيت كتاب ندارد.
او در عين حال با بيان اين كه اين گونه مراسم  

گفت:  دارند،  تاثير  كتاب  فروش  بر  موارد  برخى  در 
رونمايى ها در فروش كتابى كه  قبل از رونمايى  به هر 
دليلى در ميان مردم مطرح  و شناخته شده است و يا  مولف 
شاخصى دارد تأثير دارند. اما در موارد بسيارى اين مراسم  
بازخورد چشم گيرى ندارند و بى رونق هستند كه مورد اخير 

در رونمايى و جشن امضا رايج تر است.
ميرعباسى  با بيان اين كه در برخى از رونمايى ها حضور 
مخاطبان به خاطر مولف چشم گيرتر است، گفت:  مخاطبان 
براى ديدن مولف در اين مراسم شركت مى كنند نه براى 
كتاب؛ مثال در مراسم رونمايى كه نشر چشمه براى كتاب 
اصغر فرهادى گرفت، مردم حضور چشم گيرى داشتند. در 
واقع مردم به خاطر محبوبيت زياد اصغر فرهادى آمدند و 
كتاب را خريدند. كتاب فروش زيادى داشت اما بعد از آن 

مراسم كتاب جزو پرفروش ترين ها نبود.
  او افزود: چهره هاى محبوبى كه عمدتا چهره ادبى به 
كه  هستند  سينما  هنرمندان  عموما  و  نمى آيند  حساب 
طبع آزمايى مى كنند، كتاب شان با استقبال مواجه مى شود. 
و  شاخص  چهره هاى  اين  ديدن  براى  مخاطبان  البته 
كتاب شان  رونمايى  مراسم   در  آن ها  امضاى  داشتن 

ممكن  نمى روند،  آن جا  كتاب  براى  و  مى كنند  شركت 
كتاب  نخواندن  و  خواندن  اما  بخرند  را  كتاب  است 
براى شان اهميت ثانوى دارد  و شايد فقط بخواهند آن 

را  يادگار نگه دارند.
ميرعباسى تأكيد كرد: شايد فروش زياد كتاب در اين گونه 
مراسم  تصور اشتباهى از فروش آتى آن به دست بدهد،  
به ويژه براى ناشر تازه كار و ناشرى كه تجربه  اين چنينى 

نداشته است.
از  عام  مخاطبان  استقبال  درباره  داستان نويس  اين 
موضوع  اين   گفت:  كتاب،  امضاى  جشن  و  رونمايى 
كنند  استقبال  كتاب  و  مراسم   اين  از  عام  مخاطبان  كه 
به نحوه اطالع رسانى بستگى دارد. گاهى خود  مراسم 
در  مى شود.  كتاب  اطالع رسانى  براى  مرجعى  رونمايى  
خيلى از موارد ناشر با اين ديد كه اصحاب رسانه در اين 
رونمايى ها شركت مى كنند و با انعكاس خبر رونمايى 
مى كنند،  معرفى  را  آن  غيرمستقيم  صورت  به  كتاب، 

جشن امضا و رونمايى برگزار مى كند.
امضا  جشن هاى  و  رونمايى ها  كرد:  خاطرنشان  او   
زيرا  است،  كتاب  براى  اطالع رسانى  مرجع  و  تبليغات 
رسانه ها در رونمايى شركت مى كنند و خبر انتشار كتاب 

را به مخاطب عام مى رسانند.
بى رونق ترين  اين كه  بيان  با  ميرعباسى  كاوه 
مراسم  براى كتاب اولى ها و نويسنده هاى جوان 
چهره هاى  نويسنده ها  اين  كرد:  اظهار  است، 
به  و  نيستند  مردم  ميان  در  شناخته شده اى  
همين دليل  بيشتر دوستان نويسنده  در اين 
در  است  ممكن  البته  دارند.  حضور  مراسم  
رسانه  اهالى  از  جوان  نويسنده  اين  مراسم 
شركت داشته باشند و به خاطر مطلبى كه  براى 
كتاب مى نويسند، كتاب ديده شود.  يكى از 
اين  جوان  نويسندگان  مشكالت  بزرگ ترين 
است كه كتاب هاى آن ها ناديده مى ماند و كسى 
آن ها را نمى شناسد. كسانى كه با سيستم توزيع 
مى شود  چطور  مى دانند  دارند  آشنايى  كتاب 

كتابى در ميان انبوه كتاب ها گم مى شود.
او افزود: البته ماه پشت ابر نمى ماند و كسانى كه استعداد 
خرج  به  زيادى  ممارست  كار  اين  در  و  دارند  زيادى 

مى دهند ديده مى شوند.
اين مترجم درباره كاركرد رسانه ها درباره مراسم رونمايى 
حجم  اين كه  به  توجه  با  گفت:  كتاب  امضاى  جشن  و 
مطالب انبوه است، خبرگزارى ها و مطبوعات نمى توانند 
يك مطلب را شاخص كنند. آن ها اخبار كتاب ها را به 
صورت يكسان منتشر مى كنند اما  اين مخاطب است كه 
تعيين مى كند چه خبرى برايش جذاب است و ممكن 
است خبرى برايش جذاب نباشد و اين طور نيست كه 
به كتاب شاخصى بپردارند يا كتابى را شاخص كنند و 
استثنا قائل شوند؛ مخاطب انتخاب مى كند و تشخيص 

مى دهد كه جذب كدام  يك شود.
او در ادامه يادآور شد: ميزان برگزارى مراسم جشن امضا 
و رونمايى نسبت به نيمه دوم دهه 80 كمتر شده است، 
و شايد به اين دليل باشد كه اين مراسم  رونق چندانى 
از  بهتر  مراسم   اين  كردن  برگزار  حال  هر  به  اما  ندارد. 
وجود  آن ها  در  منفى  جنبه  و  آن هاست  نكردن  برگزار 

ندارد./ ايسنا

چرا هنرمندان ايرانى پس از مهاجرت در عرصه حرفه اى ناموفق هستند؟

 هنرمندان مهاجرت كرده
سينماپرس: هر چند كه در طى سال هاى پس از انقالب برخى از چهره هاى سينمايى به خارج از كشور مهاجرت كردند ولى تجربه

نشان داده كه موفق ترين اين افراد نيز نتوانسته اند موفقيت هايى كه پيش از اين در داخل كشور داشتند؛ تكرار كنند.

«اينجا نرسيده به پل»، اولين رمان آناهيتا يارمحمدى 
است كه نويسنده در آن كوشيده تا بخشى از زندگى 
سه  راه،  اين  در  و  دهد  نشان  را   60 دهه  دختران 
شخصيت متفاوت را به عنوان نماينده هاى اين نسل 

انتخاب كرده است. 
رويا، مهتاب و آيدا سه دختر جوان اند كه با هم در 
يك خانه زندگى مى كنند و هركدام با مسايل حال و 

گذشته شان دست به گريبان اند.
 رويا دخترى مستقل است كه در يكى از آموزشگاه هاى 
زبان تدريس مى كند، مهتاب دخترى فارغ التحصيل 
است كه براى داشتن استقالل ناچار است در رشته اى 
هنوز  كه  آيدا  و  شود،  وارد  بى ربط  كامال  و  ديگر 
دانشجو است، با سيستم آموزشى دانشگاه مشكل دارد.
ادامه   اجتماعى،  و  مالى  استقالل  مثل  مسايلى   
تحصيل،روابط عاطفى و تضاد با نسل گذشته، هركدام 

به شكلى در زندگى هر سه شخصيت وجود دارند.

حسين عليزاده برنده جايزه 
موسيقى جهانى آسيا شد

دومين جايزه موسيقى جهانى آسيا به حسين عليزاده تعلق 
گرفت.

 Asian world music Award جايزه  دومين   
توسط بنياد WMC ( World Music center) به 
اين رديف دان، آهنگساز و نوازنده تار و سه تار اهدا شد.
، اين بنياد كه با عنوان مركز موسيقى جهان فعاليت مى 
كند هر دو سال يك بار  طى مراسمى از هنرمندانى 
جهان،  نقاط  ديگر  با  كشورشان  ارتباط  باعث  كه 
بخصوص كشورهاى آسيايى شده اند تقدير مى كند.

 پيش از اين در سال 2014 اين جايزه به يويوما تعلق 
گرفت و امروز در 4 خرداد 96 ، مصادف با 26 مى 2017 
جايزه اين بنياد به مسئوالن فرهنگى سفارت ايران در كره 
به نمايندگى از حسين عليزاده -رديف دان، آهنگساز و 

نوازنده تار و سه تار- اعطا شد.
 حسين عليزاده در نامه اى ، خطاب به مسئوالن اين بنياد 

نوشت:
«به نام آنكه عشق را آفريد ....

 از دوران كودكى هنگامى كه روح و جانم را به موسيقى 
مى سپاردم،

ندايى به گوشم مى رسيد كه مى گفت: مى دانى خوشبختى 
چيست؟

و من با دلى روشن مى گفتم: خوشبختى يعنى شنيدن 
نغمه هايى كه از دل فرشتگان تاريخ، جارى ست.

نغمه هايى كه طنين انداز عشق، صلح، دوستى، برادرى و 
برابرى ست.   از آن دوران هميشه آرزوهاى بزرگ در دلم 
جوانه مى زد تا نغمه هايى كه از دل مردمان وطن عزيزم 
ايران در جانم كاشته مى شد، آن را در قلبم جاى داده تا به 

گوش عاشقان دنيا برسانم.  
بيش از پنجاه سال فراز و نشيب زيبايى طى شد تا من 
به اين افتخار نائل شوم كه نه تنها در ايران بلكه در جهان 
سفير عشق و دوستى بوده و از ثمره آن، همراز مردمانى با 

هر رنگ و هر نژاد باشم.  
من قدردان مردمان عزيز ايران هستم كه مرا تا به امروز 
در دامان شان پروراندند تا به افتخار كسب اين جايزه نائل 

شوم.  

مجرى مشهور تلويزيون تهديد به قتل شد
 رضا رشيدپور با انتشار پستى در صفحه اينستاگرام خود نسبت به توهين و 
تهديد شدنش توسط برخى افراد واكنش نشان داد. رضا رشيدپور  مجرى 
تلويزيون با انتشار متنى در صفحه اينستاگرام خود از افرادى نوشت كه با 
سوءاستفاده از يك ويدئوى تقطيع شده با الفاظ ناشايست به او توهين و وى 

را تهديد كرده اند.
رضا رشيدپور در صفحه اينستاگرام خود نوشت:

 «توى اين چند روز برخى با ارسال پيامهاى سراسر بى شرمى و الفاظ ركيك 
به من تالش كردند كه اهداف غيراصيل و كوته نگرانه ى خودشان را پيش 
ببرند.از گفتگوى طوالنى من با يك پايگاه خبرى كه چند سال پيش صورت 
گرفته و مربوط به تاثير سريالهاى ساخت تركيه بر ذهن و جان مخاطب 
گرانمايه ى ايرانى ست ، چند ثانيه را تقطيع و پخش كرده اند تا به گمان 
خودشان فضاى غرورآميز پس از انتخابات و شور ملى در ميهن عزيزمان و به 
ويژه ى آذربايجان پاك را تحت تاثير قرار بدهند.اگر اين موضوع به فحاشى به 
من محدود مى شد واكنشى نشان نمى دادم اما از دو چيز نمى توان ساده عبور 
كرد . اول مادر مهربان و ارجمندم كه مورد توهين بى شرمانه قرار گرفت . دوم 
مام ميهن كه مورد هجمه ى وقيحانه ى عده اى بى اصالت واقع شده . كودكانه من 

را تهديد به قتل (!) كرده اند ... اتفاقا نيك بدانند كه چو ايران نباشد تن من مباد.»

سيماى رمضانى تلويزيون 
در  ايران  مردم  ميليونى  حضور  به  اشاره  با  سيما  معاون  مرتضى ميرباقرى 
انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهورى از تالش همكارانش در ايجاد 
فضاى پر نشاط و شورآفرين در ميان آحاد مردم قدردانى كرد و گفت: در 
طول اين انتخابات رسانه ملى توانست شرايطى را فراهم آورد تا نامزدها در 
فرصتى برابر به تبليغ برنامه هاى خود بپردازند. با توجه به نظرسنجى هاى 
وجود قريب به 80 درصد مردم موضوعات مربوط به انتخابات را از رسانه ملى 

دنبال مى كنند.
وى اضافه كرد: در تمامى آيين ها و مراسم ملى و مذهبى تلويزيون نشان داده 
در جايگاه مناسبى قرار گرفته و قادر است در تمامى زمينه ها نقش موثرى ايفا 
كرده و جريان سازى كند.  معاون سيما عنوان كرد: از آنجا كه صداوسيماى 
جمهورى اسالمى در قانون اساسى به عنوان سازمانى فراجناحى تعريف شده 
است در بحران ها و شرايط مناسب اين سازمان توانسته رضايت آحاد مردم ايران 

را جلب نمايد. 
وى با اشاره به حلول ماه مبارك رمضان از برنامه گسترده شبكه هاى تلويزيونى 
خبر داد و گفت: در طول اين ماه 4 مجموعه تلويزيونى به نام «زير پاى مادر»، 
«رستاخيز تفنگ ها»، «نفس» و «افسانه سامبونگ» به ترتيب از شبكه هاى 
يك، دو، سه و پنج پخش مى شود. سريال «نفس» آخرين قسمت از سه گانه 
جليل سامان به تهيه كنندگى احمد كاشانچى قرار است در ايام ماه رمضان 

ساعت 21 از شبكه سه سيما پخش شود.
ميرباقرى با اشاره به سه گانه جليل سامان گفت: مجموعه تلويزيونى «نفس» 
داستان جوانى پر شر و شور است كه در بحبوحه وقايع انقالب است. اين 
سريال به دليل همزمانى ماه مبارك رمضان و ايام 14 و 15 خرداد به نوعى 
اين مناسبت ها را نيز شامل مى شود. «رستاخيز تفنگ ها» مجموعه ديگرى 
بود كه معاون سيما به آن اشاره كرد و گفت: سريال «رستاخيز تفنگ ها» 
محصول سال1392 تلويزيون المنار لبنان و با موضوع مقاومت مردم سوريه و 
لبنان عليه استعمار فرانسه در خالل دهه 1920 است. در اين سريال مى توان 
سال ها ظلم به مسلمانان و مبارزات طوالنى آنها را در برابر استعمار لمس كرد.
ميرباقرى سحرگاهان را از عرفانى ترين ساعات ماه مبارك رمضان خواند و 
اضافه كرد: تقريبا همه شبكه هاى تلويزيونى براى اين لحظات ملكوتى برنامه 
اى ويژه خواهند داشت. به عنوان مثال «ماه خدا» از شبكه يك، «خلوتگه 
عارفان» از شبكه پنج و «خلوت انس» از شبكه قرآن و معارف سيما پخش 
مى شود. از آنجا كه همواره در دين ما توجه به كودكان و نوجوانان تاكيد 
شده است. برنامه هاى «نوسفران» براى روزه اولى ها تدارك ديده شده كه 
از شبكه دو سيما پخش مى شود. «سحرگاهان حرم» با همكارى مركز قم 
(سيماى نور) از حرم مطهر حضرت معصومه (س) از شبكه سه روى آنتن مى 
رود. وى در پايان بيان كرد: براى لحظات ملكوتى اذان مغرب و عشا نيز برنامه 
هاى ويژه اى خواهيم داشت. اين برنامه ها شامل «شهر يكتايى»، «شهر 
عزيز»،  «ضيافت الهى»، «ماه ماه» و «به توان خدا» است كه به ترتيب از 
شبكه هاى يك، پنج، قرآن، نهال و اميد پخش مى شود. برنامه پربيننده «ماه 

عسل» نيز همچنان با حضور احسان عليخانى از شبكه سه پخش مى شود.

برگزارى نمايشگاه خوشنويسى «اردى بهشت» 

نمايشگاه خوشنويسى اردى بهشت با آثار استاد رحيم حاجى پور ، هنرمند خوزستانى 
برگزار شد.به گزارش بامداد زاگرس در اين نمايشگاه كه با استقبال عالقه مندان به 
هنر خوشنويسى همراه بود بيشتر اثار با مضامين اشعار حافظ و سعدى و در سبك 
شكسته و نستعليق به نمايش گذاشته شدند. رحيم حاجى پور هنرمند خوشنويسى 
متولد 1362 است كه فعاليت خود را در اين زمينه  از سال 1382 آغاز كرده است/

دغدغه هاى يك نسل

لنوشـته د
بزرگ كسى است كه

قلبش كودكانه
قهرش بى كينه

در دوست داشتن بى ادعا
و بخشش او بى منت است …

 على حسينى

مراسمى كه به آن نقدى وارد نيست

ويانا خسروىپارميدا بت شكنكمند كيوانى

 دانش آموزان  ممتاز


