امام خمینی (ره):

امام علی (ع) آن کســی است که زمام یک مملکتی که از حجاز گرفته تا مصر ،ایران و سایر جاها تحت سلطه او بود و قدرت

جسمی و روحی خودش آنطور بود می بینیم از یکی از این افراد پایین و متوسط ،متواضع تر است و این قدرت ها در روح او

تاثیر نکرده ،برای این روح این قدر بزرگ است که همه عالم را می گیرد.

هفته انهم
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استاندار فارس

تقویت ارتش و نیروهای مسلح وظیفه

ملی ،میهنی و دینی همه افراد در هر
جایگاه و مسئولیتی است

مشاور فرماندار ُمهر در امور بانوان:

جشنواره بزرگ غذاهای سنتی
و صنایع دستی در گلهدار
برگزار شد

برگزاری همایش

دشت پیمایی در شب

به طول 12کیلو متر در المرد

وزیر فرهنگ مطرح کرد:
شناسایی  ۸گلوگاه اصلی
فساد در دولت /بانکها
عموم ًا ورشکستهاند
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس؛

اشتغال  ۵۵هزار نفر در
پارس جنوبی
مطهری:
وزارت کشور باید
اعتبارنامه مینو خالقی را
صادر کند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستانهای المرد و مهر در گفتگو با رویداد
به دنبال پیام های مردمی در خصوص مسائل و مشکالت نظام مهندسی ساختمان شهرستان های المرد و مهر بر آن شدیم تا با یکی از جوانان خوشنام و خوشفکر منطقه
گفتگویی داشته باشیم ضمن سپاس از جناب مهندس کشتکار گزیده صحبت های ما با ایشان را ذیآل مالحظه می فرمائید:
جناب کشتکار شما مشکالت اساسی موجود در ساخت و ساز شهرستانهای المرد و مهر را چه می بینید؟
-1تولید ،توزیع و استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد در اکثر ساخت و سازها
-2وجود نیروی کاری غیر ماهر در برخی مشاغل مرتبط و افراد فاقد صالحیت حرفه ای و شغلی در ساخت و سازها
-3استفاده از روش های غیر اصولی در برخی نقاط دو شهرستان که ریشه در مسائل اقتصادی و فرهنگی دارد.
-4کم اطالعی یا عدم توجه طراحان و کارآفرینان از روشهای نوین ساخت و روی آوردن به روشهای قدیمی و سنتی در سازه ها
-5عدم رعایت نکات ایمنی در کارگاههای ساختمانی

رویداد :با توجه به شرایط فوق توصیه ها و راهکارهای حضرتعالی جهت بهبود وضعیت موجود چیست؟

-2فرهنگ سازی نهادهای مرتبط با موضوع و آموزش کارفرمایان
-3برگزاری دوره های حرفه ای جهت استادکاران فعال در این بخش و افزایش توان فنی آنها
-4استفاده از توصیه های مبحث  19مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)
-5ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری ،ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی به تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صالحیت و جلوگیری از مداخله
اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی

رویداد :اقدامات انجام شده و در دست اقدام سازمان نظام مهندسی در این خصوص چه میباشد؟

-1شــروع عملیات اجرایی احداث ســاختمان اداری رفاهی نمایندگی نظام مهندســی ساختمان شهرستان های المرد و مهر با زیربنای  850متر مربع در دو منطقه واقع در بلوار شهید نعیمی ،خیابان گلستان شامل بخش اداری ،مهمانسرا ،نمایشگاه ،سالن اجتماعات با گنجایش  200نفر،
سالن کنفرانس و محل برگزاری کالسهای آموزشی
مدت زمان اجرای اسکلت سازه این پروژه بر اساس قرارداد منعقده با پیمانکار مربوطه شش ماهه می باشد.-2برگزاری همایش های کوهنوردی و طبیعت گردی به منظور آشنایی بیشتر مهندسین با نقاط گردشگری در شهرستان و ترویج فرهنگ گردشگری
-3برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت مهدسین معمار ،عمران و تاسیسات در سال  95به منظور ارتقاع دانش فنی و نظارتی مسائل:
روشهای ساخت فناوری های نوین ساختمان و جزئیات اجرائیتاسیسات لوله کشی گاز ساختمانآشنایی با شرح وظایف مجری ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساختمبانی گود برداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبانتاسیسات گرمایی سرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوعچیلر و برج های خنک کنندهروشهای تسویه گرم و سرد باهوا و تاسیسات بهداشتی در فضاهای پر جمعیتاصول حرفه ای خدمات مهندسی مدیریت ایمنی و کیفیت ساختآشنایی با مبانی پدفند غیرعامل در ساخت و سازآشنایی با فرایند جوشکاری در ساختمانتاسیسات بهداشتی-4برنامه ریزی جهت بازدید کلیه ساختمانهای در دست احداث توسط کنترل مضاعف موضوع بند  -1-7-2الف
مقرارت ملی و ماده  1-3قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قبل از بتن ریزی از ابتدای سال 1395
چاهورزی
-5ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری،ارتقای کیفیت طرححهای ساختمانی،
تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندس ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی
در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صالحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی.
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اظهارات رییسجمهور در جمع مردم سمنان  /چرا واقعیتها را برای مردم نمیخواهند روشن کنند

رییس جمهور با انتقاد از عملکرد برخی از رســانهها و هجمه آنها علیه دولت از این رســانهها
خواست اخالق را مد نظر قرار دهند.
به گزارش خبرنگار سیاســی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،حجت االسالم والمسلمین
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جریان بیست و ششمین سفر استانی کاروان تدبیر و
امید در جمع مردم استان سمنان به ارائه گزارشی از عملکرد  31ماهه دولت یازدهم پرداخت
و خاطرنشان کرد :دولت یازدهم کار خود را در زمانی آغاز کرد که اسالمهراسی و ایرانهراسی
در اوج خود قرار داشــت .دولت هنگامی کار خــود را آغاز کرد که تحریمها به نقطه اوج خود
رســیده بود و تورم ،رکود ،بیکاری و عدم آرامش در بازار ،زندگی مردم  ،آینده کشور و اقتصاد
را در ذهن مردم با تردیدهای فراوانی مواجه کرده بود.
وی با بیان اینکه مردم تصمیمی تاریخی گرفتهاند که اســام و ایران هراسی قدرتهای بزرگ
جهان و صهیونیسم بینالمللی را با شکست مواجه کنند ،اظهار کرد :ملت ایران تصمیم گرفتند
که با همه فشارها ،فشار تحریمها و مشکالت منطقهای و بینالمللی را یکی پس از دیگری حل
و فصل کنند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید به خاطر اینکه مردم در طول  31ماه دولت یازدهم همواره
در کنار دولت و نظام بودهاند و همیشــه نیز پاســخگوی ندای رهبری بودهاند ،تقدیر و تشکر
میکنم ،گفت :امروز از فراز بلندی که پیش رو داشتهایم و ارتفاعی که باید بپیماییم ،تقریباًبه
قله نزدیک شدهایم.
روحانی با اشــاره به توافق ایران و گروه  5+1و خروج ایران از فصل هفت منشور سازمان ملل،
اظهار کرد :ملت بزرگ ایران توانست با قدرت خود تمام قطعنامههای تحریمی فصل هفت علیه
کشــور را از بین ببرد .همه قطعنامههایی که علیه ایران بود امروز لغو شــدهاند و آنها که فکر
میکنند و میگویند که برجام برای ما کاری نکرده است باید بگویم که برجام افتخاری سیاسی
و حقوقی برای تاریخ ملت ایران ثبت کرده است.
وی با طرح این پرســش که چه کســی فکر میکرد  6قطعنامه شورای امنیت و  12قطعنامه
شــورای حکام یکی پس از دیگری لغو و مطرود شد و برای همیشه به زبالهدان تاریخ انداخته
شــود ،خاطرنشان کرد :مردم یادشان نرفته است که فروش نفت ایران که به عنوان یک قدرت
اقتصادی در صحنه بینالملل حضور داشت را به نصف تغییر دادند و از دو میلیون بشکه در روز
به یک میلیون بشــکه کاهش دادند .مردم همچنان شاهد بودند که کشتیرانی به علت تحریم
ایران برای انتقال کاال به داخل با مشکالت فراوانی مواجه بود.
.
به گزارش ایســنا ،روحانی در بخش دیگری از صحبتهــای خود با انتقاد از عملکرد برخی از
رســانهها و هجمه آنها علیه دولت با بیان اینکه از رسانهها میخواهم اخالق را مورد نظر خود
قرار دهند ،خاطرنشان کرد :انتقاد از دولت اشکالی ندارد و نقد دولت گاهی الزم است اما ملت
ایران آشــوب و هرج و مرج رســانهای را نمیپسندد و هجمههای غیراخالقی رسانهها در شأن
ملت بزرگ ایران نیست.

وی با تأکید بر اینکه اگر حمایت مردم نبود هیچگاه نمیتوانســتیم موفقیت برجام را در برابر
قدرتهای بزرگ به دست آوریم ،اظهار کرد :برای من جای تعجب است که برخی میخواهند
به گونهای القاء کنند که ملت ایران پیروز نیست بلکه آمریکا پیروز است .برای من جای تعجب
ی میگویند دیپلماتهای ایرانی پیروز نیستند بلکه صهیونیستها پیروز هستند؛
است که برخ 
کجا رفت تعصب ملی و غیرت دینی؟
روحانی ادامه داد :چرا واقعیتها را برای مردم نمیخواهند روشن کنند و چرا در برابر عظمت
ملت ایران که یک موفقیت بزرگ تاریخی به دست آورده است نمیخواهیم سر فرود آوریم.
.
.
رئیــس جمهور با تأکید بر اینکه یادمان باشــد که زمانی که ویرانی رخ میدهد ،بازســازی و
نوســازی زمانبر اســت ،اظهار کرد :امروز موانع از پیش پا برداشته شده است و مسیر به روی
صادرکنندگان و تجار هموار شده است ،اما برای اینکه سرمایهگذاری خارجی وارد کشور شود،
نیازمند زمان هستیم.
روحانی با بیان اینکه امروز ســه ماه از برجام گذشته اســت در حالی که برخی فکر میکنند
ســی سال گذشته اســت ،تأکید کرد :در مدت زمان گذشته از برجام گشایشهای فراوانی در
زمینههای مختلف از جمله حمل و نقل هوایی و گردشــگری خارجی ایجاد شده است .امروز
همچنیــن روزانه تعداد زیادی از کمپانیها و بخــش خصوصی خارجی جهت مذاکره و انعقاد
قرارداد به کشور وارد میشوند.
وی همچنین با بیان اینکه امروز صادرات کشور از یک میلیون بشکه در پیش ازبرجام به بیش
از  2میلیون و  100بشکه در روز افزایش یافته است ،خاطرنشان کرد :امروز ما جایگاه خود را
در بازار نفت که از ما به ناروا گرفته بودند باز ستاندهایم.
.
روحانی با تأکید بر اینکه امروز مسیری برای حرکت ایران باز شده است ،گفت :امروز برخی از
اقالم صنعت نفت و پتروشیمی به قیمت یک دوم و یک سوم شش ماه قبل خریداری میشود.
امــروز حتی برخی کاالها را به یک دهم قیمت قبل خریداری میکنیم .چرا که اگر دیروز یک
کشورفروشنده در مقابل ما قرار داشت امروز دهها فروشنده در مقابل ما هستند و ما میتوانیم
بهترین کاالها را با مناسبترین قیمت از بازار جهانی تهیه کنیم.
.
روحانی با تأکید بر اینکه امروز زمان استفاده از فرصت ایجاد شده است ،اظهار کرد :اگر کسی
برای برجام نقدی دارد ،برای زمان پیش از تصویب آن اســت؛ امروز زمان اجرای برجامی است
که همه از جمله مقام معظم رهبری ،مجلس و شــورای عالی امنیت ملی آن را تأیید کردهاند.
امروز دیگر زمان برخی نقدها و بیانها نیست و همه باید در برادرانه و منسجم در کنار یکدیگر
و جهت ساختن ایرانی آباد تالش کنیم.
.

تقویت ارتش و نیروهای مسلح وظیفه ملی ،میهنی و دینی همه افراد در هر
جایگاه و مسئولیتی است
استاندار فارس گفت :ارتش جمهوری اسالمی ایران مظهر نظم ،اقتدار و انضباط و مایه آرامش ملت است و امروز در اوج اقتدار و بازدارندگی قرار دارد.
به گزارش خبرآنالین و به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري فارس،سيد محمد علي افشاني در مراسم بزرگداشت ارتش و رژه نيروهاي
مسلح استان در شيراز اظهار داشت :ارتش جمهوري اسالمي ايران امروز با توجه به تجهيزاتي كه در اختيار دارد در كنار ساير نيروهاي مسلح چنان اقتداري ايجاد
كرده است كه كسي جرات ندارد به كشور نگاه بد كند.
وي با بيان اين كه روز ارتش يادآور روزهايي است كه ارتش با وجود اين كه يار و همراه مردم بود ولي عده اي شعار انحالل ارتش را سر ميدادند ،ادامه داد :امام
راحل(ره) در برابر آن ها از ارتش حمايت كردند و روز  29فروردين را به نام ارتش نامگذاري و تاكيد كردند ارتش پيوند ناگسستي خود را با ملت حفظ كند و براي
استقالل كشور و حمايت از مردم قدم بردارد و مردم هم بايد از ارتش پشتيباني كنند.
اســتاندار فارس با بيان اين كه پيوند ناگسســتني مردم و ارتش قبل از پيروزي انقالب اسالمي با خاطره بسيار خوش رژه همافران و افسران نيروي هوايي آگاه
و فهيم ارتش در  19بهمن  57همراه شــده اســت ،افزود :اين رژه كمر رژيم شاهنشاهي را شكست زيرا آن رژيم كه پايگاه مردمي خود را از دست داده بود تنها
تكيه گاه خود را ارتش ميدانســت كه با رژه همافران هيچ پايگاهي براي رژيم باقي نمايند و ســه روز بعد در  22بهمن ســاقط شد و نظام جمهوري اسالمي در
كشور مستقر شد.
افشاني با اشاره به اين كه ارتش فداكار در طول هشت سال دفاع مقدس با تكيه بر تجربه خود و با توجه به اين كه سپاه پاسداران مانند امروز گسترده نبود نقش
بارزي در حفظ و حراست از خاك و دفاع از سرزمين اسالمي ايفا كرد ،گفت :تيپ  55هوابرد شيراز يكي از يگان هاي رزمي سرآمد در تمام عمليات ها بود.
وي تصريح كرد :هر جا كه تيپ  55هوابرد و ساير يگان هاي نيروهاي مسلح شيراز مانند تيپ  37زرهي شيراز و مراكز آموزشي استان فارس ،وارد عمليات مي
شدند ،قطع ًا پيروزي به دست مي آمد.
استاندارفارس با اشاره به اين كه ارتفاعات ميشگان به عنوان بلندترين ارتفاع با رشادت يگان هاي رزمي شيراز آزاد شده و عمليات فتح المبين به پيروزي رسيد،
اظهار داشت :عمليات بيت المقدس و آزادسازي خرمشهر با ايثار گري و رشادت كليدي و تعيين كننده يگان هاي رزمي شيراز به پيروزي رسيد.
افشاني ادامه داد :ارتفاعات سومار به عنوان آخرين نقطه مرزي در عمليات مسلم بن عقيل توسط دالورمردان يگان هاي رزمي شيراز آزاد و همه خاك ايران از
اشتغال خارج شد.
وي با تاكيد بر اين كه امنيت و آرامشي كه هم اكنون در سرزمين ما حاكم است حاصل از خودگذشتگي ،ايثار و فداكاري شهيدان نيروهاي مسلح است كه جان
خود را فردا كردند تا ما با سربلندي در دنيا زندگي كنيم و در منطقه آشوب خيز خاورميانه تنها كشوري باشيم كه در آرامش است.
استاندار فارس اظهار داشت :تقويت ارتش و نيروهاي مسلح وظيفه ملي ،ميهني و ديني همه افراد در هر جايگاه و مسئوليتي است.
افشاني به جايگاه نيروهاي مسلح در كالم اميرالمومنين(ع) اشاره كرد و افزود :امام علي(ع) در نامه خود به مالك اشتر براي حكومت مصر كه براي همه تاريخ
قابل استفاده است ،مي فرمايند :مردم از گروه هاي گوناگون هستند كه اصالح هر يك جز با دیگري امكان ندارد و هيچ يك از گروه ها از دیگري بىنیاز نيست؛
آن گروه ها لشكرهاى خدا ،نويسندگان ،قضات دادگستري كارگزاران عدل و نظم جزيه دهندگان و پرداخت كنندگان مالياتند و تجار و بازرگانان ،صاحب صنعت
و پيشه وران و طبقات مختلف مردم كه براي هر يك خداوند سهمي مقرر داشته است .پس مقدار واجب آن را درياب...آن پيماني از جانب خداست كه نگهداري
آن بر ما الزم اســت .اول از همه نظاميان و ســپاهيان را سفارش مي كنم به لحاظ اهميت امنيت براي هر ملت و سرزميني ...نظاميان و سپاهيان به فرمان خدا
پناهگاه اســتوار رعیتند و زینت و افتخار زمامداران؛ شــكوه دین و عامل تحقق امنيت كشورند...كساني را به فرماندهي برگزين كه خيرخواهي او بيشتر ،دامن او
پاك تر و شكيبايي او برتر باشد .دير به خشم آيد و بر ناتوان رحمت آورد .با قدرتمندان با قدرت برخورد كند از همه بيشتر به سربازان كمك كند و رضايت مردم
را فراهم كند.
استاندار فارس افزود :مهم ترين و آخرين تاكيد امام علي(ع) جلب رضايت مردم است كه ولي نعمت همه ما هستند و مديون ايستادگي آنها هستيم كه در همه
عرصه ها انقالب اسالمي و نظام را حفظ كرده و فرزندان نظامي و انتظامي را در دامان خود پرورانده اند.
گفتني است در اين مراسم يگان هاي مختلف نيروهاي مسلح مستقر در استان فارس از مقابل جايگاه رژه رفتند.

رئیس اداره مخابرات شهرستان ُمهر:

سرویسدهی شبانهروزی مخابرات در بخش اسیر
به گزارش پایگاه خبری ُمهرســتان ؛ مهندس میرزایی رئیس اداره مخابرات مهر در این خصوص گفت :با تعویض و انتخاب پیمانکار جدید
نگهداری مراکز مخابراتی  ،وضعیت پاسخگویی و رفع خرابیها بهروز شده است.
وی افزود :پیشتر برای سرویسدهی در شهر اسیر با مشکل روبرو بودیم و باید از مهر نیرو اعزام میشد که در همین راستا جهت نگهداری
و رفع خرابی تلفن در بخش اسیر  ،دو نفر با یک خودرو که اتفاق ًا ساکن اسیر هم هستند بهطور شبانهروزی خدمت مشغول خدمت شدهاند.
مهندس میرزایی تصریح کرد :با توجه به حجم کار و تعداد کم نیروی نگهداری هنوز در بخش اسیر مشکالتی وجود دارد که تمام تالشمان
جهت رفع این مشکالت به کارخواهیم گرفت.
رئیس اداره مخابرات شهرســتان ُمهر ضمن معرفی پیمانکار جدید  ،اظهار داشت :شرکت نیک فن گلهدار به شماره تماس ۰۹۱۷۳۸۲۰۴۰۲
پیمانکار دو شهرســتان ُمهر و المرد اســت و در صورت وجود مشکل مشــترکین محترم میتوانند تماس بگیرند .بنده هم با شماره همراه
 ۰۹۱۷۳۸۲۱۰۰۹در خدمت شما بزرگواران هستم.

.
روحانی با تأکید بر اینکه امروز در پســابرجام باید به دنبال اخالق و اقتصاد باشیم ،خاطرنشان
کرد :در تماس تلفنی که به مناســبت عید نوروز با یکی از مراجع و علمای بزرگ قم داشــتم
ایشان به من گفتند که سال  95باید کاری کنیم که سال برجام اخالقی باشد .به تعبیر او برجام
دو باید برجام اخالقی باشد و ما باید در این سال اخالق ،ادب ،راستگویی و خدمت به مردم و
عظمت کشور را همواره مورد نظر خود قرار دهیم.
روحانی همچنین با اشاره به نامگذاری سال  95با تأکید بر اینکه امسال ،سال اقتصاد مقاومتی
در زمینه اقدام و عمل است ،اظهار کرد :روز گذشته دولت و معاون اول رئیس جمهور برنامههایی
را برای اقتصاد مقاومتی در سال  95ابالغ کردند که حدود یک سال روی این برنامهها کار شده
و همه دارای اسناد پشتیبانی هستند.
روحانی با اشــاره به مثبت شدن تراز تجاری کشــور در سال  ،94اظهار کرد :اقتصاد مقاومتی
بدین معناست که ما بتوانیم صادرات غیرنفتی خود را نسبت به واردات غیرنفتی افزایش دهیم
و در همین راستا سال گذشته و پس از  63سال برای نخستین بار دولت موفق شد این اقدام
را انجام دهد.
.
روحانی در پایان خاطرنشان کرد :در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به استان سمنان  67طرح
و پروژه با اعتبار  927میلیارد تومان مورد تصویب قرار میگیرد و همه این طرحها نیز تا پایان
سال  95و  96اجرایی خواهند شد

مشاور فرماندار ُمهر در امور بانوان:
جشنواره بزرگ غذاهای سنتی و صنایع دستی در گلهدار برگزار شد
جشــنواره بزرگ غذاهای سنتی و صنایع دستی به مناسبت دهه مبارک فجر در شهر گله
دار برگزار شد .
به گزارش پایگاه خبری ُمهرســتان ؛ مهندس زینب طاهری مشاور امور بانوان فرمانداری
شهرســتان مهر در این خصوص عنوان کرد :این جشنواره در سالن عفاف شهر گله دار با
حضور  ۲۰مدرســه از منطقه گله دار و اسیر با همکاری و مساعدت اداره آموزش و پرورش
منطقه گله دار و شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار شد .
وی افزود :خوشــبختانه این جشنواره با استقبال بسیار چشم گیر مردم و مسولین محترم و
خانواده های پرسنل پاالیشگاه پارسیان ُمهر رو به رو شد.
مهندس طاهری تصریح کرد:در این جشنواره هنرمندی و توانایی بانوان شهرستان ُمهر در
هنر آشپزی  ،شیرینی پزی و صنایع دستی بطور کامل نمود داشت.
وی ادامــه داد :تمام تالش ما برآن بود که غذای ســالم و ســنتی منطقه که مورد تایید
کارشناسان تغذیه باشد  ،به نمایش گذاشته شود.
مشاور فرماندار شهرستان ُمهر در امور بانوان در تشریح برنامه های جانبی این جشنواره ،
گفت :در این جشنواره نکات تغذیه و سالمت به صورت بروشور در بین بازدیدکنندگان توزیع
و به شکل تصویری با استفاده از ویدیوپرژکتور برای بازدیدکنندگان پخش شد .همچنین
ســنجش سالمت (اندازه قد  ،وزن و فشار خون) بازدید کنندگان نیزدر این جشنواره توسط
کاردان بهداشت انجام گرفت .
طاهری در پایان ابراز داشت :جا دارد در اینجا ازرابطین محترم در آموزش و پرورش منطقه
گله دار ســرکار خانم رهنما و شبکه بهداشــت و درمان سرکار خانم ابراهیمی ( کارشناس
تغذیه) بابت زحماتشان تشکر ویژه کنم .

افتتاح آسفالت ورودی دو روستای فاریاب و چاهگزی در شهرستان مهر
قاســم حاجی پور :به مناسبت سال روز تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی آســفالت ورودی دو روستای فاریاب و چاه گزی از توابع شهرستان ُمهر با حضور
فرماندار  ،بخشداران مرکزی و وراوی و جمعی از مسئولین و معتمدین محل افتتاح شد .به گزارش پایگاه خبری ُمهرستان ؛ محمد حاجی پور رئیس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی…
قاســم حاجی پور :به مناسبت سال روز تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی آســفالت ورودی دو روستای فاریاب و چاه گزی از توابع شهرستان ُمهر با حضور
فرماندار  ،بخشداران مرکزی و وراوی و جمعی از مسئولین و معتمدین محل افتتاح شد.
به گزارش پایگاه خبری ُمهرستان ؛ محمد حاجی پور رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان مهر در این خصوص گفت :به مناسبت سالروز تأسیس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی و گرامیداشت دهه حساب  ۱۰۰حضرت امام خمینی (ره)  ،خیابان ورودی روستای فاریاب از توابع بخش مرکزی شهرستان مهر به طول
۲۳۰متر،عرض ۱۲متر شامل زیرسازی ،بیس،آسفالت ،تک لبه و کانیوا بااعتباری افزون بر۱۵۰میلیون تومان توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و با مشارکت
شورای اسالمی و دهیاری روستای فاریاب ساختهشده بود به بهرهبرداری رسید.
وی افزود :در ادامه برنامه نیز با حضور مسئولین در روستای چاه گزی ۴۶۰۰ ،مترمربع آسفالت ورودی دوم در غرب روستا که با مشارکت بنیاد مسکن انقالب
اسالمی و دهیاری و شورای اسالمی چاه گزی انجامشده است  ،افتتاح شد.

هفتـه نامه رویــداد
آگـهـی مـی پـذیــــرد
تلفن52727488 :
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اقتصادی

وزیر فرهنگ مطرح کرد :شناسایی  ۸گلوگاه اصلی فساد در دولت /بانکها عموم ًا ورشکستهاند

به گزارش خبرنگار مهر ،علی جنتی صبح امروز در مراســم صبحانه کاری با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ،گفت :اواخر ســال  ۹۳سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی ابالغ شده و دولت با جدیت این موارد را دنبال میکند به نحوی که ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیسجمهور به صورت مرتب جلسات هفتگی
خود را برگزار کرده و در اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی هم  ۱۱کارگروه تشکیل شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :یکی از این کارگروهها ،گفتمانسازی و فرهنگسازی برای اقتصاد مقاومتی است که البته باید از مرحله برنامهریزی گذر کرده و وارد عمل
و اقدام شود.
وی تصریح کرد :امســال دولت با جدیت چندین مســاله از جمله رونق به تولید در صنعت و کشــاورزی و رفع موانع بخش خصوصی را دنبال خواهد کرد که در خصوص حوزه
حمایت از تولید ۱۶ ،جلسه در سال  ۹۴از جلسات دولت به این موضوع اختصاص داده شده است و در گامی دیگر ،موانع پیشروی تولید باید با همکاری مجلس برداشته شود و
وزارتخانهها نیز به صورت داخلی در این موضوع پیشگام شوند.
به گفته جنتی ،امســال برای رونق تولید و صادرات غیرنفتی ،برنامه ویژهای از ســوی دولت ارائه خواهد شد ،البته سال  ۹۴پس از دو دهه صادرات بر واردات چربید و این نشانه
خوبی در اقتصاد کشور است ،ضمن اینکه با توجه به ارتباط  ۱۲۰صنعت به حوزه مسکن ،دولت به دنبال خروج این بخش از رکود است.
این عضو کابینه یازدهم از طرح ویژه دولت برای واگذاری طرحهای نیمهتمام خبر داد و خاطرنشان کرد :دولت آمادگی دارد در صورت عدم تغییر کاربری ،طرحهای نیمه تمام را
به صورت رایگان به فعاالن اقتصادی واگذار کند تا این طرحها را تکمیل کرده و از منافع اقتصادی آن بهرهمند شوند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به مدیریت ارزهای خارجی و وجود فســاد در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد ۸ :گلوگا ه فساد از سوی دولت شناسایی شدهاند که به
دلیل حضور اصحاب رسانه در این جلسه ،امکان توضیحات بیشتر در مورد آنها وجود ندارد .البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که اقتصاد ایران یک بیماری مزمن دارد اما
به هر حال دولت به دنبال مبارزه با فساد است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی خاطرنشان کرد :بخش اصلی اقتصاد بیمار ایران به بدهی انباشته دولت به بانک مرکزی ،پیمانکاران و سیستم بانکی مرتبط است که یک رقم
سرسامآور را به خود اختصاص میدهد و زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی ،اعداد مرتبط با آن را در جلسه دولت اعالم کرد ،همه شگفتزده شدند که دولت به چه میزان بدهی انباشته دارد.
جنتی ادامه داد :بانکهای کشــور عموم ًا ورشکســته هســتند و در این راســتا باید تحولی ایجاد شود .البته از سال  ۲۰۱۰در دنیا موضوع اقتصاد خالق مطرح شده و بسیاری از کشورهای دنیا ساختارهایی را ایجاد کردهاند که مستقیم ًا زیر نظر رئیسجمهور یا نخستوزیر توجه ویژهای به اقتصاد
فرهنگ دارند.
وی با بیان اینکه برخی چاپ کتاب و هنرهای نمایشی و تجسمی را فاقد توجیه اقتصادی میدانند ،ادامه داد :در این حوزه فعالیتهای مناسبی از سوی بانکها و بخش خصوصی صورت گرفته که دارای توجیه اقتصادی و ارزش افزود ه باالیی است؛ به نحوی که در زمینه هنرهای تجسمی ،در
چهار سال اخیر بانکها وارد شده ،موزههای هنرهای تجسمی تشکیل دادهاند و سرمایهگذاریهای کالنی به امید سودآوری در این بخش صورت دادهاند.
ً
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه به فروش تابلوی سهراب سپهری در یک حراج به قیمت  ۷۰۰میلیون تومان خبر داد و گفت :البته بانک پاسارگاد سال گذشته آن را به قیمت دو میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان خریداری کرد و چنانچه حراجی در سال بعد برگزار شود ،مطمئنا این تابلو سه
میلیارد تومان فروخته خواهد شد ،ضمن اینکه در حراجهای بینالمللی هم مشاهده میشود فروش اینگونه هنرها درآمد خوبی دارد.
جنتی گفت :حوزه فیلم یکی از حوزههایی است که در گذشته مورد بیتوجهی بوده و هماکنون با توجه به رونقی که در سینما احساس میشود ،به یک حوزه درآمدزا تبدیل شده ،ضمن اینکه مجتمعهای تجاری نیز به فکر ساخت چندین سینما بوده و هماکنون از فروش بسیار خوبی هم برخوردار
هستند در حالی که در گذشته کسی به فکر ساخت سینما نبود و سینمادارها دنبال تغییر کاربری بودند اما اکنون تقاضای زیادی برای احداث سینما ارائه میشود.
وی به ساخت چندین مجتمع تجاری ـ فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد :تولید فیلم در گذشته درآمدی نداشت و بنیاد فارابی باید با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یک فیلم میساخت در حالی که سال گذشته در ایام عید فروش سینماها از مرز  ۳.۲میلیارد تومان گذر کرده است و امسال
نیز در  ۱۳روز ایام نوروز ۱۶.۴ ،میلیارد تومان فروش فیلم صورت گرفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :برخی سینماها به صورت شبانهروزی فعالیت میکردهاند و برخی سینماها نیز  ۴۰ساعت پشت سر هم به دلیل تقاضا و استقبال مردم ،فیلم پخش کردهاند؛ پس اگر فیلم خوب تولید شود ،مردم عالقهمند هستند.
وی از فروش  ۱۱میلیارد تومانی فیلم «من سالوادور نیستم» در ایام اکران خبر داد و گفت :بازگشت سرمایه ساخت فیلم خوب ،بسیار خوب است و ضرورت دارد عالوه بر کار در داخل ،صنایع فرهنگی اینچنینی خود را به خارج از کشور صادر کنیم.
جنتی از تشکیل نهادی در دولت تحت عنوان «کمیسیون اقتصاد خالق» در آینده نزدیک خبر داد و گفت :صنایع فرهنگی به تولید ناخالص داخلی کمک خواهند کرد و بر این اساس یکی از محورهای کلیدی برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال جاری توجه به اقتصاد خالق است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس؛

اشتغال  ۵۵هزار نفر در پارس جنوبی
ُمهرستان » براساس آخرین آمارها هم اکنون بیش از  ۵۵هزار نفر به صورت مستقیم در منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس مشغول به فعالیت هستند.
به گزارش ُمهرســتان؛ این مطلب را مهدی یوسفی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انر ِژی پارس در دیدار با جمعی از استادان علوم سیاسی و روابط بین الملل گفته است.
طرح توسعه میدان پارس جنوبی که با کشور قطر مشترک است ،با تاخیر ده ساله ای در ایران
در ابتدای دولت اصالحات آغاز شد و در اوج فعالیت آن بیش از دو برابر آمار فعلی زمینه اشتغال
داشــته است ،اما در پی خروج شرکت های خارجی از عسلویه در دولت احمدی نژاد ،از شتاب
توسعه پارس جنوبی هم به تدریج کاسته شد.
مدیرعامل منطقه ویژه پارس ادامه داد :تکمیل طرحهای توسعه ای ،پارس جنوبی می تواند
ســاالنه  ۱۰۰میلیارد دالر (با محاســبه نرخ  ۵۰دالر برای هر بشکه نفت خام) ثروت عاید کشور کند؛ ضمن اینکه منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس از نظر تنوع قومیتی ،مرز مشــترک سیاســی با کشورهای مختلف منطقه ،منابع مشترک با دیگر کشورها و تنوع مذهبی و فرهنگی یک
استثنا است که این موضوع سبب شده جغرافیای سیاسی منطقه خاص شود.
یوسفی افزود :در دولت تدبیر و با اولویت بندی فازها از سوی وزیر نفت این نوید را داده که طرح توسعه پارس جنوبی در سال  ۹۶به سرانجام
برسد.
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تعداد شــاغالن پارس جنوبی را  ۵۵هزار نفر اعالم کرد و گفت :هزار هزار هکتار زمین

چند درصد درآمدهای هر استان در همان منطقه هزینه می شود؟ /سهم استان ها از بودجه
کشور
بررسی درآمدها و اعتبارت استانی در الیحه بودجه سال  1395نشان می دهد کمتر از  18درصد از درآمدهای استانی در قالب اعتبارات استانی به استان ها
باز می گردد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،کل منابع بودجه عمومی در الیحه بودجه سال  1395معادل با  3،674هزار میلیارد ریال است؛ که  71درصد از این مبلغ به
منابع ملی و  29درصد به منابع استانی اختصاص دارد .در طرف مصارف نیز کل اعتبارات الیحه بودجه سال  1395معادل با  2،674هزار ملیارد ریال است که
از این رقم  6.94درصد شامل اعتبارات ملی و  4.5درصد اعتبارات استانی است .به این اعتبارات  2درصد صادرات حاصل از نفت ،طرح های استانی ویژه و
اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور که مازاد بر جدول بودجه استانی است ،اضافه می شود و به این ترتیب کل اعتبارات استانی به 284
هزار میلیارد ریال ،معادل  6.10درصد کل منابع عمومی می رسد.
دولت در الیحه بودجه سال  95افزایش قابل توجهی در اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امکانات کشور پیشنهاد داده است که در الیحه بودجه با افزایش
حدود  37درصدی اعتبارات نســبت به قانون ،به رقم  91به 500میلیارد ریال رســیده است .رشــد باالی اعتبارات موضوع این قانون به نوعی جبران کننده
افزایش اندک اعتبارات مربوط به  2درصد درآمد حاصل از صادرات نفت است زیرا به علت کاهش قیمت نفت این اعتبارات دارای رشد  8درصدی بوده است.
بررسی ها نشان می دهد در الیحه بودجه سال  1395نسبت به درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان ها  3.5برابر شده است .به عبارتی ،درآمدهای
استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی پیش بینی شده است .این نسبت در قانون بودجه سال  1394و  1393به ترتیب  6.5و  9.2برابر بوده است.
باال بودن این نســبت در الیحه بودجه سال  1395بیانگر این است که بودجه سال آینده از نظر درآمدهای استانی غیرمتمرکز و به لحاظ مصارف متمرکزتر
شده است زیرا فقط کمتر از  18درصد از درآمدهای استانی در قالب اعتبارات استانی به استان ها باز می گردد.

اقتصاد کشور در دوران پساتحریم و پسا افراط گرایی /جذب سرمایه گذاران؛ راه حل خروج از
رکود اقتصادی
دو فعال اقتصادی ،به تحلیل اقتصاد سال  ۹۵پرداختند و درباره عملکرد دولت اظهار نظر کردند.
محمدمهدی رییس زاده ،مشاور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنالین درباره احتماالتی که از اقتصاد سال ۱۳۹۵
وجود دارد ،گفت« :سال  ،۹۵بسیار از سال  ۹۴سخت تر خواهد بود؛ زیرا دامنه رکود روز به روز بیشتر شده است».
وی افزود« :در حال حاضر درصد ظرفیت تولید کارخانه ها کاهش پیدا کرده اســت؛ یک ســری از کارخانه ها بسته شده اند و رفتند .از این نظر سال سخت
تری خواهد بود ،اما از سوی دیگر همین تغییری که من اشاره کردم ،می تواند به یک فرصت خوب باشد».
مشاور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد« :فضای پسابرجام و اجرا شدن موارد بعد از تحریم ،فرصت خوبی برای اقتصاد کشور است .به
عبارتی ،بعد از تحریم با برقراری سیستم سوییفت و ارتباط بین المللی سیستم بانکی ،می توانیم یک رفاهی در داخل کشور فراهم کنیم».
رییس زاده عنوان کرد« :با کمک مجلس می توانیم به فضای بین المللی امیدوار باشیم .منظور من تنها سرمایه گذاران خارجی نیست ،بلکه ایرانی های مقیم
خارج نیز محسوب می شود .آن ها نیز اگر فضای مناسبی را در داخل کشور مشاهده کنند ،به طور قطع به اقتصاد کشور رو می آورند و می توانیم با جذب آن
ها و مشارکت با آن ها ،تکنولوژی را به روز کنیم و هم ایجاد اشتغال کنیم».
وی گفت« :تمامی این موارد به کشور کمک می کند تا از رکود خارج شود و به رونق اقتصادی دست یابد».
در همین خصوص ،جمشید عدالتیان ،عضو سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین گفت« :در سال  ۹۵شرایط
مناسب خواهد بود؛ برای اینکه از رکود می توانیم خارج شویم .ما توانستیم تورم را کم و کنترل کنیم .تحریم ها را تا حدود زیادی تواستیم برداریم و اگر منطقه
نیز به آرامش برسد ،می توانیم رشد اقتصادی چشم گیری داشته باشیم».

نقش زنان در توسعه صنعت نفت/مدیران زن صنعت نفت از مشکالتشان
می گویند
هم اکنون بیش از  8درصد از کارکنان صنعت نفت ایران را زنان تشکیل می دهند که در دورترین مناطق عملیاتی این صنعت مسوولیت های مهمی را
بر دوش دارند
نگاهي آماري به وضعيت زنان شاغل در صنعت نفت نشان مي دهد كه هم اكنون بيش از  8درصد از كاركنان صنعت نفت ایران را زنان تشكيل مي دهند
كه در دورترين مناطق عملياتي اين صنعت مسووليت هاي مهمي را بر دوش دارند و اين البته جداي از كاركنان تبديل وضعيت يافته به قرارداد مستقيم
است .همچنين براساس آمارهاي موجود بيشترين گروه سني شاغل در اين صنعت را زنان  30تا  34ساله تشكيل مي دهند و  31.5درصد از زنان شاغل در
اين صنعت حداقل  15سال سابقه خدمت دارند 48 .درصد از بيش از  6هزار نيروي زن شاغل قرارداد مستقيم در اين وزارتخانه نيز داراي مدرك ليسانس
و باالتر هستند .امارها نشان مي دهد از ميان اين همه زن تحصيلكرده در صنعت نفت حدود  7درصد در مناصب مديريتي حضور دارند كه اگرچه اين آمار
در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته كه زنان سهمي برابر با مردان در سمت هاي مديريتي و ارشد دارند ،سهم بسيار كمي است ،اما با روي كار آمدن نگاه
تدبير و اعتدال ،اميدها براي دستيابي زنان به حقوق و جايگاه شايسته خود بسيار افزايش يافته است.
فاطمه تندگويان ،مشاور وزير در امور زنان و خانواده صنعت نفت درباره وضعيت اشتغال زنان در صنعت نفت مي گويد« :با وجود این که در صنعت نفت
ایران با جمعیت  17هزار نفری زنان شاغل روبرو هستیم ،پست های مدیریتی صنعت نفت تاکنون کامال مردانه تفویض شده و چون زمام قدرت به دست
آن ها بوده ،با تغییر پست ها ،دوباره به مردان سپرده شده است ،اين در شرايطي است كه به نسبت ترکیب جمعیتی زنان نسبت به مردان در صنعت نفت،
میانگین سهم سواد زنان نسبت به مردان بیشتر است ،اما تعدادی از زنان از لحاظ ارتقا سازمانی در سمت های خود یا فریز شده اند یا به ندرت به سطوح
سرپرستی ارتقا یافته اند ،مطابق طرح ضربتی تربیت مدیران ،تعداد قابل توجهی از زنانی که از لحاظ سوابق کاری شایستگی و قابلیت ارتقا به پست های
مدیریتی را دارند ،شناسایی شده و مشخصات آن ها در بانک اطالعاتی وزارت نفت ایران درج شده و در اختیار مدیران باالدستی قرار گرفته است ،ضمن
این که شبکه مشاوران نفت در حوزه زنان نیز با تاکید وزیر نفت ایران شکل گرفته که با حمایت مدیران می توانند فرصت های خوبی را فراهم کند».
سختكوشي مضاعف
مرضيه رياحي ،مدير كل آسيا و اقيانوسيه معاونت امور بين الملل يكي از مديران توانمند شركت ملي نفت ايران محسوب مي شود ،درباره وضعيت شغلي
زنان در صنعت نفت مي گويد 2« :گروه زن در صنعت نفت ایران به كار مشغول هستند كه شامل سطح كارشناسي و سطح سرپرستي و مديريتي است
كه تعداد زنان در گروه دوم بسيار كم است و از جمله داليل آن درگير بودن زنان با مسائل تشكيل خانواده و نگهداري و مراقبت از كودكان است كه مانع
حضور جدي آنان در سطوح سرپرستي مي شود و وقتي فرزندان بزرگ تر و مستقل مي شوند ،ديگر آن ها به سن بازنشستگي نزديك مي شوند و عمال
فرصت كمي براي رقابت با مردان در عين شايستگي وجود دارد».
وي به زنان توصيه مي كند« :با وجود چنين شــرايطي زنان مي توانند با سختكوشــي و تالش بيشتر توانايي هاي خود را اثبات كنند و از مديران مرد نيز
انتظار مي رود كه در شرايط مساوي ،امكانات بهتري را براي زنان فراهم كنند».
مرجانه شمشكي ،معاون امور مالي قراردادهاي نفتي شركت ملي نفت ايران نيز يكي ديگر از زنان توانمند در صنعت نفت به شمار مي رود ،او معتقد است:
«هيچ مانع ظاهري براي دســت يابي زنان به ســمت هاي مديريتي در صنعت نفت وجود ندارد و زنان مي توانند با دست يابي به دانش ،شخصيت حرفه
اي و سالمت كاري در رده هاي باالي مديريتي حضور يابند .اگر چه با وجود چنين شرايطي حضور مديران زن در مديريت هاي مالي و بين المللي بسيار
كمرنگ است و الزم است زنان در اين عرصه ها حضور پررنگ تري داشته باشند».
او توصيه مي كند« :زنان بايد اعتماد به نفس بيشتري پيدا كنند و سطوح علمي خود باال برده و براي تصاحب پست هاي مديريتي رقابت جدي با مردان
داشته باشند و به هيچ وجه به دليل زن بودن كوتاه نيايند و جلوي پيشرفت خود را با تفكر زن بودن نگيرند».
مديران مرد چه مي گويند؟
حیدر بهمنی ،مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران معتقد است« :اگر چه بخش عمده مشاغل صنعت نفت در بخش عملیاتی انجام شود و شرایط روحی
زن ها برای کار در چنین شرایطی چندان مناسب نیست ،اما با این حال در صنعت نفت ایران هیچ تبعیضی میان پرسنل زن و مرد برای واگذاری تسهیالت
و خدمات و شایســتگی های شــرکت وجود ندارد .حتی در شرکت ملی حفاری اگر یک زن تمایل داشته باشد حفار شود ،علیرغم این که خیلی ها ممکن
است مخالف باشند ،زمینه را فراهم می کنیم و به آن ها امتیاز می دهیم».
بیژن عالیپور ،مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مي گويد« :زنان جایگاه بسیار تاثیرگذاری در پیشبرد اهداف تدوین شده صنعت نفت دارند و
خوشبختانه حرکت رو به جلوی آن ها در تصدی سمت های کلیدی طی دهه های اخیر شتاب گرفته است .اما منکر برخی کاستی ها در ساختار سازمانی
نمي توان شــد .اگر چه هم اكنون در صنعت نفت و بخش های عملیاتی و فنی که روزگاری کامال مردانه تلقی می شــد ،شاهد حضور زنان متخصص و
با تجربه هستيم ،اما معتقدم براي حضور گسترده و برابر زنان با مردان در مشاغل ارشد مديريتي نيازمند ساختارشكني هستيم كه احتياج به زمان دارد».
نقش زنان در توسعه صنعت نفت
تحقق حضور برابر زنان با مردان در صنعت نفت به عنوان يكي از مهمترين گلوگاه های صنعتی برای حضور زنان در بخش صنعت کشور ،نيازمند تالش،
صبوري ،اعتماد به نفس و نيز معرفي شايستگي هاي اين بخش از صنعت است.
فرهنگ سازمانی معموال در برابر ارتقای زنان مقاومت نشان می دهد ،اما تمام برنامه ریزی ها زمانی به نتیجه می رسد که مدیران اوال توانایی های زنان
را ببینند و در ثانی متهورانه و شــجاعانه اقدام به حمایت جدی از ارتقای شــغلی زنان کنند .وقتی زنان در حوزه های سیاستگذاری و مدیریتی قرار گیرند،
توانمندی آنان برای سایر افراد محرز می شود و کار مدیریتی زنان به رسمیت شناخته می شود.
مسير رشد ،توسعه و بالندگي يك جامعه از مسير رشد و بالندگي زنان آن جامعه مي گذرد و ايجاد فرصت هاي برابر با مردان براي زنان جامعه ،زمينه هاي
پياده سازي قواعد رشد و توسعه در صنعت به عنوان يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي كشور فراهم مي شود ،اتفاقي كه با انتصاب يك زن توانمند
به عنوان مدير عامل يكي از مهمترين شــركت هاي صنعتي كشــور ،در حال شكل گيري و نويدي خوش براي حضور موثر ديگر زنان در رده هاي ارشد
مديريتي كشور است.
منبع:ماهنامه ایران پترولیوم

اجتماعی
چهار خوردنی غیر مجازدرطول عمر

حسرت زندگي ديگران:
يکي از خوردني هاي بسيار خطرناک حسرت است .چقدر ناراحت
کننده است وقتي انسان مي بيند که عده اي مدام در حال حسرت
خوردن به زندگي اين و آن هستند که خوش به حال فالني ،چه
خانه و زندگي و شرايط خانواده اي دارد و بدين شکل روح و روان
خود را رنجور و بيمار کرده اند و روز به روز وخامت حالشان بيشتر
مي شــود حق دیگران متاســفانه عده اي بدون توجه به عواقب
خطرناک استفاده از اين خوردني غيرمجاز به راحتي ،حق ديگران
را مي خورند و اين حق مي تواند از موارد ســاده اي مثل گرفتن
نوبت يک نفر در صف نانوايي و عدم رعايت حق تقدم در رانندگي
باشد تا مواردي همچون عدم پرداخت بدهي ها و تعهدهاي مالي
که کنون در بازار کسب و کار شاهد آن هستيم.
غصه
يکي ديگر از خوراکي هاي مســموم ،غصه اســت .کم نيستند
کســاني که عليرغم هشدارهاي فراوان ،اندوه و غصه ي گذشته
را مي خورند که چرا چنين و چنان شــد و کاش فالن اتفاق نمي
افتاد .يادتان باشــد غصه خوردن عالوه بر آنکه امروز شما را تباه
و فاسد مي کند سالمت جســم و روان شما را نيز به طور جدي
به خطر مي اندازد.
فريب دنيا:
يکي از خوردني هاي آلوده و بسيار شايع نيز اين است که انسان
فريب زرق و برق چنــدروزه ي دنيا را بخورد و چنان مجذوب و
شيفته و دلباخته ي دنيا شود و براي گرفتن سهم بيشتري از دنيا،
به گونه اي تقال و خودکشي کند که انگار
عمــر جاويدان دارند و تــا ابد زنده خواهــد ماند.اينها که از اين
خوردني ها ،بي مهابا اســتفاده مي کنند معمو ًال اطرافيان ،مرگ،
قيامت و خدا را يک جا فراموش مي کنند....

شکاف نسل ها

خانواده های کوچک در خانه های قوطی کبریتی ،پیامد صنعتی
شدن جوامع و در نتیجه دور افتادن از سنت های بر جای مانده از
نســل های پیشین است که متاسفانه این آداب و رسوم همچنان
در حال کم رنگ تر شدن است.
 ،معموال یک نوع اختــاف نظر و تفاوت نگرش بین فرزندان و
والدین در خانوادهها وجود دارد که بخشی از این اختالف نظرها
به توقعات دو طرف باز میگردد.
به گفته کارشناســان این توقعات باعث چالش بین دو طرف می
شود و این پدیده ،عاملی برای ایجاد شکاف بین نسلها می شود.
متاسفانه  ،سرعت و شتاب جوامع در مسیر توسعه یافتگی ،باعث
شــده که آنچه از آن به عنوان فرهنگ و رسوم یاد می شود ،به
فراموشــی سپرده شود و همین امر منجر به ایجاد شکاف عمیق
«بین نسلی» شده است.
دور افتادن نســل امروز از عقاید و افکار نسل گذشته ،پایه های
خانواده های سنتی و اصیل را متزلزل کرده و این نکته ای است
که جامعه شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بر آن تاکید نموده
و حساسیت خاصی بر روی آن دارند.
موضوع دیگر اینکه  ،ســیر تحول جامعه رو به پیشرفت است و
ل های نو با یک نگاه آرمان گرایانه به جامعه و مسائل نگاه می
نس 
کنند ،راه کارهای جدید را راحت میپذیرند و به دنبالش هستند.
ل های قبلی در مقطعی قرار دارند که یک نگرش
در حالی که نس 
محافظه کارانه در رفتار آنان شکل گرفته و خود به خود یک نسل
ی خواهد آن را
مدافع و حافظ همه چیز میشــود و یک نسل م 
تغییــر دهد و بهتر آن را ارائه دهد و این خود باعث تفاوت دیدگاه
ی شود.
ها و نگرش م 
ث های نظری و عینی وجود دارد.
پیرامون شکاف نســلها بح 
بحــثهای نظری همان مباحث کلی اســت و تا حدی واقعیت
عینی ندارد و یک الگویی است که روی واقعیت عینی تحلیل می
کند .در بحث نظری روی بایدها و نبایدها روی مســائل ارزشی،
حقانیت آن باید بحث شــود که جزء بحث نظری است .ما وقتی
ل ها ،شکاف از چه چیزی؟ از مرجعیت  ،از
ی گوییم شکاف نس 
م
فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد و ...همه قابل طرح است.
ی کند .فاصله
ل ها با فاصله بین نسلها فرق م 
شــکاف بین نس 
بین نسلها وجود داشته اســت .در گذشته مجبور بودند از یک
فرهنگ اصیل و سنتی پیروی کنند و این باعث ایجاد فاصله می
شد ولی در حال حاضر از آن فرهنگ اصیل و سنتی فاصله گرفته
ی کنند بنابراین به دلیل تفاوت
وبه عقاید مشــخص خود رجوع م 
نســلها دو دیدگاه و دو آرمان ایجاد شده و این باعث شکاف بین
آنها شده است.
به گفته جامعه شناســان شکاف بین نسلها وجود دارد و این امر
باید در عرص ه های اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،مذهبی
مورد بررسی قرار گیرد و پس از علت یابی راهکار ارائه شود .
اختــاف فرهنگی و فکری در خانواده ها و عدم آموزش دقیق و
به موقع آموزه های دینی باعث شــده است که دختران به جای
خانه بــه بیرون پناه بیاورند .قریب به اتفاق دختران فراری ،علت
فرار از منزل را اختالفات فکری و فرهنگی با والدین عنوان کرده
و در خانواده  ،با از هم گسیختگی فرهنگی و یا شکاف فرهنگی
مواجه هستند.
یک جامعه شناس در این خصوص می گوید :والدین توجه کنند
که نســل جدید ،خواســته ها و ایده آل هــای متفاوتی با پدر و
مادرشان دارند .اگر والدین بخواهند فرزندان خود را مثل خودشان
تربیت کنند ،دو نسل از جامعه عقب خواهند بود و به همین دلیل
نخواهند توانست با جامعه تعامل متناسبی داشته باشند.
خانواده ها به خصوص والدین باید شرایط زمان و اجتماع را درک
کرده و ضمن حفظ اصول و ارزش های انسانی و بنیادی تاجایی
که منع شرعی و قانونی ندارد به فرزندان خود اجازه فعالیت دهند.
اگــر به آموزه های دینی توجه نشــود و به مرور زمان آگاهی ها
و آمــوزش های الزم به کودکان ارائه نشــود ،آن ها در تعامل با
خانواده و جامعه دچار مشکل شده و با از هم گسیختگی فرهنگی
مواجه خواهند شد.
دخترانی که در خانواده با اختالف فرهنگی و فکری مواجه شــده
و دیگر آنجا را امن احســاس نکنند ،ناچار به بیرون از این مامن
پناه می آورند که غالبا با اشــرار مواجه شــده و مورد قاچاق قرار
می گیرند.
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آسیب شناسی اجتماعی در شهرستان های المرد و مهر
و راههاي پيشگيري و کنترل آن

استخدام مادر «عسل و فاطمه» به
خونبهای پدر فداکارشان!

به قلم سرکار خانم دکتر امینی
بخش اول

مقدمه
آسیب های اجتماعی طبق تعریف به هر رفتاری گفته می شود که برخالف هنجارها و نرم های اجتماعی از فرد سرزده و کارکرد وی را مختل کرده و به تبع آن کارکرد خانواده و جامعه
را تحت شعاع قرار دهد (ساروخانی ) 524 :1370 ،و یا به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق می شود که در چهار چوب اصول اخالقی و قواعد عام جامعه قرار نمی گیرد و در نتیجه
با منع قانونی و یا قبح اخالقی و اجتماعی روبرو می گردد ( عبداللهی.)15 :1381 ،
آسیب اجتماعی یکی از مظاهر مدنیت و اجتماعی زیستن است .بدیهی است که جمعی زیستن نیازمند رعایت یک سری قوانینی است که در پناه آن جامعه بتواند در آرامش زندگی کرده
و رشد و توسعه داشته باشد .در شهرستان المرد به دلیل مسایل و پدیده های مختلف من جمله سرازیر شدن نیروی کار و افراد غیر بومی بخاطر وجود پاالیشگاه ها و همچنین جمعیت
جوان شهرستان و عدم وجود برنامه ریزی مناسب برای کنترل آسیب های اجتماعی و مهاجرت نیروی بومی متخصص به شهرهای دیگر و نداشتن مدیران تحصیل کرده متخصص در
زمینه های مختلف آسیب های اجتماعی و نیز ده ها علل دیگر ،در سال های اخیر شاهد رشد روز افزون آسیب های اجتماعی هستیم.
در همین راستا برای برنامه ریزی علمی و مبتنی بر واقعیات جامعه الزم است با توجه به امکانات و ظرفیت جامعه المرد ،آسیب های اجتماعی را اولویت بندی نموده و بتدریج به برنامه
ریزی برای کنترل آسیب ها پرداخت .چرا که شناسايي آسیب ها و علل اساسي و کنترل آنها ميتواند بسياري از نيروهاي از دست رفته شهرستان را تجديد نموده ،در مسير سالم جامعه
را هدايت کند.
انواع ناهنجاری ها و مشکالت اجتماعی شهرستان
مســئله مربوط به ناهنجاری های اجتماعی از دیرباز در جامعه بشــری مورد توجه اندیشمندان بوده است .همزمان با گسترش انقالب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی ها ،محرومیت
های ناشــی از عدم امکان برآورده شــدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنهدار فساد ،عصیان ،تبهکاری ،سرگردانی ،دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیب ها در
هر جامعه ای شده است و به تبع آن جامعه المرد نیز از این آسیب ها مصون نمانده است .در ذیل به ذکر چند معضل به ترتیب اولویت اشاره می شود هر چند همپوشی هایی بین این
معضالت و مشکالت دیده می شود:
-1بیکاری :بیکاری به افرادی گفته می شود که سن آن ها بین  15تا  64سال می باشد و شامل کارگران در جستجوی کار ،اشخاص تازه به سن کار رسیده ،اشخاص بدون شغل ثابت
و یا دارای کار فصلی و اشخاصی که به واسطه خوابیدن کار بیکار شده اند می شود (سینگر و همکاران  .)1369 ،امروزه ویژگی های بیکاران متفاوت از دهه های گذشته است و متاسفانه
افراد بیکاری در شهرستان المرد یافت می شوند که دارای تحصیالت عالیه هستند .بیکاری بویژه در نسل پر انرژی و جوان که انرژی و قدرت و نیروهای آنها راکد و بیمصرف باقی
میماند نمود بیشتری پیدا میکند و زمینه را برای انوع انحرافات اجتماعی فراهم میسازد .وجود فرصتهای همیشه خالی ،عدم تحمل بیکاری ،فقدان قدرت تأمین نیازها به دلیل نداشتن
درآمد ،زمینههایی آماده برای کاشت بذر جرم و انحرافات میباشند.
راهکارهای کنترل و کاهش بیکاری :
 فراهم کردن زمینه اشتغال افراد بیکار از طریق کاریابی ،خود اشتغالی ،وام اشتغال و  - ...برگزاری همایش و دوره های آموزشی کارآفرینی برای اقشار مختلف  -برگزاری کارگاه هایآموزشی مهارت تفکر خالق  -آموزش مهارت های شغلی و ایجاد کسب و کار  -فراهم کردن وام برای فقرا بدون نیاز به وثیقه  -برنامه ریزی توسعه مشاغل خانگی -آموزش و تقویت
فرهنگ کارآفرینی متناسب با شرایط فرهنگی ،اقتصادی و اقلیمی شهرستان
-2وابســتگی دارویی یا اعتیاد  :اعتیاد به معنی تمایل به مصرف مســتمر یا متناوب یک ماده برای کسب لذت یا رفع احساس ناراحتی اطالق میشود که قطع آن ناراحتی های روانی
یا اختالالت جســمانی ایجاد میکند .در گرایش به اعتیاد عوامل مختلفی شناســایی و مطرح شدهاند .این عوامل هر چه باشند (که البته در مباحث مربوط به علت شناسی حائز اهمیت
هســتند ).سرچشــمه بسیاری از مشکالت فردی ،خانوادگی و اجتماعی هستند .اعتیاد به سبب ویژگیهای ذاتی خود ،اغلب با سایر آسیب ها همراه میشود و موجب هدر رفتن نیروهای
ثمربخش جامعه میشود.
راه کارهای کنترل و کاهش اعتیاد :
 بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی ،اعتماد اجتماعی و تعمیق ارزشهای دینی و تحکیم باورهای مذهبی به جوانان و هنجارهای اجتماعی  -تقویت و گسترش برنامه های آموزشهنجارها و ارزش های دینی در میان کودکان ،نوجوانان و جوانان با شــیوه های جذاب  -توجه کافی و مناســب به اوقات فراغت جوانان و توسعه امکانات ورزشی ،تفریحی و فرهنگی
سالم در شهرستان ،بخش ها و روستاها -تقویت و گسترش فعالیت ورزش همگانی (مثل پیاده روی ،کوهنوردی و )...در مناطق و محالت شهرستان  -شناسایی نقاط مناطق آسیب
زای اجتماعی شهرستان -آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و مربیان مهدهای کودک دولتی و غیردولتی با هدف پیشگیری از اعتیاد  -اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی و
مقابله با مشکالت با هدف پیشگیری از اعتیاد در مدارس مقاطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه برای دانش آموزان ،معلمان و مسئوالن مدارس و والدین دانش آموزان و در دانشگاه ها
برای دانشــجویان ،اســاتید و مسئوالن دانشگاه ها  -آموزش مهارتهای زندگی به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست تحت پوشش سازمانهای حمایتی ،مربیان ،مددکاران اجتماعی،
مشاوران ،روانشناسان و مسئولین مراکز  -تاسیس بنیاد خیریه به منظور ارائه خدمات مشاوره ای رایگان برای جوانان در مخاطره و معتادان به الکل و مواد مخدر  -تقویت نقش شبکه
های مجازی در زمینه پیشگیری از اعتیاد  -فراهم کردن زمینه آموزش مهارت فنی و حرفه ای به افراد معتادی که ترک کرده اند -فراهم کردن زمینه اشتغال معتادان بهبود یافته از
طریق کاریابی ،خود اشتغالی ،وام اشتغال ،و..

دلیل بزرگی که ثابت میکند سیالب از جمله «حوادث غیر مترقبه» نیست!
در شرایطی که بارندگیهای چند شبانه روز اخیر در برخی نقاط کشورمان به وقوع سیالبهایی شدید و خانمان برانداز منجر شده و اوضاع بسیاری از استانهای کشورمان
را بحرانی کرده ،پیرامون دریاچه شوربخت ارومیه اخباری منتشر میشود که مایه مسرت بسیاری از هموطنانمان ،به ویژه ساکنان پیرامون نگین آبی کشورمان شده است.
آن گونه که گزارش شده ،در پی بارندگیهای اخیر ،ارتفاع آب دریاچه حدود  ۸۰سانتیمتر افزایش یافته است ،به گونهای که بخشهای وسیعی از این دریاچه که تبدیل به
شوره زار شده بود ،احیا شده و ژرفای آب در آن به اندازهای است که میتوان در آن قایقرانی کرد .ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید ،مساحت دریاچه ارومیه در شش ماه
گذشته ،چهار برابر شده و هزاران فالمینگو به این دریاچه بازگشتهاند و خالصه اینکه هوای ابری و بارندگیهای پیاپی ،دورنمای بزرگترین دریاچه محصور در مرزهای
کشورمان را آن گونه روشن و آفتابی کرده که چه بسا پیشتر تصورش را هم نمیکردیم .اتفاقی بسیار خوشایند که البته به باور برخی کارشناسان ،موقت و فصلی است؛ اما
به همین اندازه هم برای زنده نگه داشتن امید در دل دوستداران محیط زیست کشورمان و ساکنان پیرامون این دریاچه کافی است ،زیرا به وضوح دریافتهاند همه اتفاقات
شومی که این دریاچه در سال های گذشته پشت سر گذاشته ،هنوز جبران پذیر هستند .همه اینها در حالی است که به تازگی فاز سوم احیای این دریاچه آغاز شده و بر
ط زیست ب ه منظور حفظ منابع آبی و جلوگیری از آلودگی و هدررفت آن» قرار گیرند؛
اساس آن قرار است کشاورزان نود روستا تحت آموزش «کشاورزی سازگار با محی 
رویکردی که امید میرود با اتخاذ آن ،در کنار دیگر اقداماتی که برای احیای دریاچه صورت میگیرد ،سال به سال بر میزان آب ورودی به دریاچه افزوده شده ،برداشت
از چاههای فراوان حفر شده پیرامون آن کاسته شده و به جابجایی آب دریاچه در سفرههای زیرزمینی پایان داده شود و ...تا در نتیجه دریاچه به وضع سابق خود بازگردد.
اقداماتی که اگر تمام و کمال صورت گرفته و با اقبال مردم منطقه مواجه شوند ،همچنین اگر کار انتقال آب از برخی مناطق به دریاچه صورت گرفته و حقابه طبیعی این
پهنه آبی از رودهای پیرامونش از این پس رعایت شده یا دست کم به نسبت حال حاضر با افزایش مواجه شود ،پیش بینی میشود در سالهای آتی دریاچه ارومیه از این
خشکتر نشده و وضعیت آن به مرور رو به بهبود بگذارد ،مگر آنکه اتفاق دیگری رخ دهد .اتفاقی شبیه آنچه در روزهای اخیر رخ داده و موجب شده ،سطح آب دریاچه
به شکلی فراتر از انتظار باال آمده و موجب خرسندی عموم شود؛ اتفاقی از جنس اتفاقاتی که «حوادث غیرمترقبه» خطابشان میکنیم تا به نوعی بر بیمباالتیهای خود
سرپوش گذاشته و خسارات احتمالی را گردن طبیعت بیندازیم ،در حالی که به وضوح میبینیم بارش بارانهای بهاری که در برخی نقاط کشور غیرمترقبه میخوانیم و از
خسارات وارد آمده را به آن نسبت میدهیم ،در جای دیگری از کشور ،موجب آبادی وسیعترین پهنه آبی کشورمان شده است .اینجاست که باید در سخن خود تجدید
نظر کرده و به جای ارتباط دادن خرابیها به باران و ســیل ،در پی یافتن این پاســخ باشیم که براستی چرا رودخانهها طغیان میکنند و در پایین دست سدها سیالب رخ
میدهد؟ آیا با الیروبی رود یا کانال بندی پایین دست یا رعایت اصول ایمنی و ...نمیشد از وقوع طغیان یا خسارت بار شدنش پیش گیری کرد؟!

هشدار روزپدری پلیس فتا
به گزارش ایسنا ،سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش با اشاره به برخی از شگردهای کالهبرداری در این ایام گفت :متاسفانه یکی از علل مهم وقوع چنین کالهبرداری هایی را می توان
در حسن اعتماد بیش از حد هموطنان دانست .مجرمان سایبری از این حسن اعتماد سوءاستفاده کرده و با استفاده از تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطالعات کاربران،
برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی و  ....می کنند.
وی افزود :ارسال بدافزار ،ارائه کادو و هدایای تقلبی ،ارائه کاالهایی مغایر با کاالی درخواستی ،طراحی سایت های جعلی(فیشینگ) و ...از نمونه های مختلف شگردهای کالهبردارانه این
ایام است ،گفت :عمدتا این سایتهای قارچگونه در این ایام با وعده های تخفیف ویژه در فضای سایبر فعال شده و مدتی بعد هم از دسترس خارج میشوند.
وی در توصیــه بــه کاربــران فضای مجازی کــه قصد خرید کادوی روز پدر از طریــق فضای مجازی را دارند ،گفت :خرید کردن از ســایت های معتبر و مهــم و دارای نماد اعتماد
الکترونیک( )enamadضروری است .همچنین شهروندان باید در خریدهای آنالین دقت داشته باشند در دام فیشرها (طراحان صفحات جعلی) گرفتار نشوند چرا که این افراد صفحاتی
جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطالعات مهم کاربران که عمدت ًا اطالعات بانکی است هستند.
آذردرخش دقت در آدرس نوشته شده در آدرس بار را بسیار مهم دانست و گفت :مهمترین راه برای جلوگیری از عملی شده اهداف فیشرها ،نوشتن آدرس صحیح توسط خود کاربر می
باشد .لذا از رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف و یا شبکه های اجتماعی ارائه شده است خودداری کنید.
وی همچنین ارسال پیامک های تبریک از سوی افراد ناشناس را یکی دیگر از شگردهای مرسوم دانست و گفت :این افراد با ارسال پیامک های مختلف در قالب  smsو  emailو
مطالب جذاب و اغوا کننده ،کاربران را به لینک های دیگر راهنمایی می کنند .این لینک ها می تواند همان لینکهای جعلی فیشینگ باشد.
رئیس اداره پیشــگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ارســال بدافزار را یکی دیگر از شگردهای این افراد دانست و گفت :هدف افراد سودجو از ارسال بدافزار ،فعالیت های جاسوسی،
تخریب و یا سرقت اطالعات است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم اطالعرسانی پلیس فتا ،آذردرخش در توصیه ای دیگر به کاربران فضای مجازی گفت :هموطنان عزیز به این گونه پیام ها که از سوی افراد ناشناس
ارسال شده است توجه نکنند چون ممکن است اهداف مجرمانه ای در پشت ماجرا باشد.

استخدام همســر داغدیدهای که باید دست تنها دو یادگار
قهرمان فراموش ناشدنی کشورمان را بزرگ کند ،همه تقدیر
مسئوالن از خانواده معلم فداکار است.
به گــزارش «تابناک» ،بــه فاصله چند روز از جانفشــانی
«حمیدرضا گنگوزهی» ،معلم روســتای نوکجو در منطقه
صفر مرزی کشورمان با پاکستان ،علیرضا نخعی ،مدیر کل
آموزش و پرورش اســتان سیستان و بلوچستان از استخدام
همسر وی به دستور وزیر آموزش و پرورش کشورمان خبر
داد.
این در حالی اســت که بنا بر اخبار منتشره ،معلم فداکار در
حالی جان باخت که به صورت خرید خدمت در این منطقه
محروم به کار مشــغول بود و تدریس وی از ابتدای ســال
تحصیلی تا زمان جان باختــن وی ،هیچ عایدی برای وی
نداشــت ،زیرا حقوق ماهیانه  450هزار تومان این معلمان
پرداخت نشده بود.
البته این تنها روایت تلــخ از زندگی معلمی که چند روزی
است نامش بر میدانی در شهر خاش قرار گرفته ،نبود و آن
گونه که همکار مجروح وی گفته ،ایشان مجبور بودند برای
رفت و آمد به مدرســه واقع در روستای نوک جو ،هر روز از
مرز کشــورمان عبور کرده و وارد خاک پاکستان شوند و با
پیمودن مســیری ،به خاک کشورمان بازگشته و به کالس
درس برســند و این موضوع موجب شد تا در روز حادثه به
مشکل خورده و با ممانعت نیروهای مرزبانی مواجه شده و
معلم مجروح یک ساعت پشت ایست بازرسی مرزی متوقف
بماند.
وقفه ای طوالنی که در نهایت به جان باختن معلم فداکار
منجر شــد تا دو دختر وی محروم از دیدار پدر شوند؛ عسل
و فاطمه که یکی شــان بیمار است و آن گونه که نزدیکان
گنگوزهی میگویند ،بخشی از درآمد خانواده صرف رسیدگی
به وی میشــود؛ خانواده ای که مســتأجر هســتند و داغ
سرپرست برایشان بسیار سنگین است.
در چنین شرایطی است که شنیدن خبر استخدام همسر آن
مرحوم ،معنای متفاوتی پیدا میکند ،زیرا انتظار داشتیم پیش
از شــنیدن این خبر ،از پرداخــت مطالبات معوق مانده این
معلم بشنویم و جزئیاتی درباره بیمه بودن یا نبودن این معلم
خرید خدمت دریافت کنیم که میتواند در آینده همســر و
فرزندانش نقش اساسی داشته باشد.
این در حالی اســت که میدانیم معلم فــداکار ،حین انجام
خدمــت و به دلیل ریزش دیوار جان به جان آفرن تســلیم
کرده اســت؛ رویدادی که یادآوری آن ایــن توقع را ایجاد
میکنــد که به خانواده وی غرامــت پرداخت و حتی از آن
فراتر ،تدبیری اندیشــیده شود که حقوق و مزایای این معلم
قطع نشده و به بازماندگان وی پرداخت شود.
انتظاراتی که تا کنون جامه عمل نپوشیده و حتی دورنمایی از
محقق شدنشان هم در دست نیست ،در حالی که شاهد خبر
اســتخدام همسر آن مرحوم هستیم .آن هم با این مالحظه
که همسر داغدار معلم فداکار ،دانشجوی رشته علوم تربیتی
در مقطع کارشناسی است و ظاهرا مسئوالن وعده استخدام
وی را منوط به اتمام تحصیالت وی دانستهاند!
بر این اســاس اســت که میبینیم مدیر کل استان در این
باره میگوید« :همسر این معلم ،لیسانس علوم تربیتی بوده
و قرار شــده با انجام روند اداری در سال تحصیلی 96-97
در کالس بــه عنوان معلم حاضر شــود».؛ وعدهای که اگر
بپذیریم محقق خواهد شد و از فراموشی در گذر زمان مصون
خواهد ماند ،باز نمیدانیم چــه فایده ای به حال و روز این
روزهای خانواده ای دارد که نان آورشان ،قهرمان ملی لقب
گرفته اما کسی نگران سفره شان نیست!
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ده سال حاكميت انحصارطلبان در المرد
گذشت و اين سؤاالت بي پاسخ ماند
چرا علي رغم گذشــت دو دوره از انتخابات مجلس  ،عدد رأيدهندگان در انتخابات هشــتمين دوره مجلس شوراي اسالمي
همچنــان ده هزار راي و حــدود دوازده درصد از رأي دهندگان
دهمين دوره مجلس شــوراي اسالمي در حوزه انتخابيه المرد و
مهر باالتر است!!! -چه كساني در دولت احمدي نژاد در المرد و
مهــر وام هاي كالن طرح هاي زود بازده گرفته اند و در مجموع
چه درصدي از بيكاران در طرح هاي زود بازده مشغول به كار شده
اند!!! -مبالغ هنگفت عوايد درآمدهاي گاز و .....در كدام طرح هاي
مهم هزينه شــده است و چرا علي رغم هزينه كرد اين مبالغ و
اعتبارات دولتي هنوز چهره روستاها غبار محروميت گرفته است!!!!!
چرا مبلغ نهايي درآمد تعاوني هاي مرزنشينان در شهرستان هايالمرد و مهر به اطالع عموم رسانده نمي شود و اينكه هر سال چه
مبالغي از محل فــروش مجوز تعاوني ها به واردكنندگان برنج و
ساير كاالهااخذ شده  ،به اطالع اعضاء رسانده نمي شود!!!! -چرا
مــردم در انتخابات اعضاء هيأت مديره تعاوني هاي مرزنشــين
حضور فعالي ندارند و تركيب برخي از اعضاء و مديران عامل اين
تعاوني ها بيش از دو دهه دست نخورده باقي مانده است!!! -چرا
مبالغ هنگفتي از عوايد گاز كه مي بايست صرف عمران و آباداني
روستاها و شهرهاي كوچك و محرم در شهرستان المرد مي شده
اســت در طرح راه ارتباطي به دريا كه بدون كار كارشناسي آغاز
شده است و هم اكنون پروژه تعطيل شده و بخشي از زيرساخت
ها تخريب گرديده ،هزينه شده اســت!!!! -چه كساني در پروژه
آلمينيوم مشغول به كار شــده اند و چگونه!!!!! -سايت انرژي بر
توسط چه كساني اداره مي شود و نحوه انتخاب مدير آن براساس
چه ســاز و كاري انجام گرديده و چه كساني مشغول به كار شده
اند و چگونه!!! -چرا با گذشــت بيش از دو سال از دولت تدبير و
اميد هنوز اغلب مديران دولت احمدي نژاد مشغول ادامه مأموريتند
؟ كمبود مدير اســت يا اينكه استاندار محترم توان تغييرات مورد
نظر مردم را ندارد !!!!!! -و سؤاالت مهمتري كه در وقت ديگري
مطرح خواهيم كرد.

پيروز واقعي هفتم اسفند ماه مردمند
سهم خواهي نكنيم
انتخابات هفتم اسفندماه در حوزه انتخابيه المرد و مهر را با
نتيجه اي به سود مردم به پايان رسانديم  ،پيروز واقعي اين
رقابت انتخاباتي عامه مردمند  .هر چند تشكل ها و شخصيت
ها و فعاالن سياسي و اجتماعي در اين برد انتخاباتي نقش
داشته اند اما برنده واقعي اين رقابت  ،مردمند  ،همان مردمي
كــه بدون توقع و چشمداشــتي در روز اخذ رأي آگاهانه به
كانديداي محبوب خويش رأي دادند و اين پيروزي ارزشمند
را به كام ما شيرين نمودند  .اين پيروزي حاصل حضور همه
عالقمندان به مشي اعتدال بود كه درآن هم اصالح طلبان
ســهيم هستند و هم بخشــي از بدنه جريان اصول گرا كه
ضمن شــناخت كامل و دقيق از منش و شخصيت مردمي
آية اهلل علوي و ســوابق ارزنده خدمات ايشــان در منطقه
به فرزند برومندشــان رأي دادند .اعالم حمايت عامه مردم
از مدت ها قبل از روز هفتم اســفندماه در ديدارهاي ايشان
بــا مردم به وضوح قابل درك بود  .انتظارات مردم از جناب
علوي در طي چند ماه حضورشان در منطقه مطرح گرديده
اســت و طرح آن در اين نوشــتار ضرورتي ندارد  ،اما آنچه
افراد و گروه هاي حامي جدا بايد از آن پرهيز نمايند  ،طرح
مطالبات و سهم خواهي هاي خارج از عرف معمول مي باشد
.اجازه دهيم در مسيري معقول و منطقي انتظارات عمومي
از علوي با نظر ايشــان و مشورت با شخصيت هاي درون
و بيــرون منطقه در فضايي آرام و بدون حاشــيه به تدريج
طرح و عملي گردد .طرح انتظارات شــخصي و گروهي به
شــكلي طلبكارانه باعث ايجاد نوعي بدبيني در ميان جامعه
خواهد شد تا مردم تصور كنند عده اي قصد دارند بين آنان
و كانديداي منتخبشان فاصله ايجاد نمايند  .علوي نماينده
مردم اســت و گروه هايي كه مــورد قبول و منتخب مردم
باشند مي توانند حلقه اتصال واقعي مردم با علوي باشند تا
با همياري و تعامل و تدبير به شكلي منطقي خواسته هاي
مــردم را اجرايي و عملي نمايند .تغييرات اداري و مديريتي
در شهرستان المرد همســو با دولت تدبير و اميد مي تواند
به عنوان اولويت اول عامه مردم تلقي نمود تا از اين طريق
مجال حضور مديراني متعهد و كارآمد فراهم گردد  ،توسعه
منطقه با هدف محروميت زدايي از چهره شهرها و روستاها
بدون تبعيض و رفع معضل بيكاري و ايجاد زمينه اشــتغال
جوانان مطالبات عمومي اســت كه بدنبــال اين تغييرات
ايجاد خواهد شد  .قدر مســلم اين تغييرات بايد در فضايي
بــه دور از التهاب و با نگاهي كامال غير جناحي انجام گيرد
تا فرصــت برابري جهت حضور همه عالقمندان به آباداني
منطقــه فراهم گردد .در تغييرات مورد نظر مي بايســت از
توانمندترين نيروهاي موجود با لحاظ نمودن سوابق اجرايي
و صالحيــت هاي علمي و  .....مورد انتظار بهره جســت تا
مردم را در رســيدن به اهدافشان ياري نمايند .فضاي جديد
فضاي همدلي و ايجاد وفاق جهت كار و ســازندگي است و
نه محل تقابل و تســويه حساب هاي شخصي و يا جناحي
 ،بنابرايــن انتظار مي رود افراد و گروه هاي عالقمند ضمن
ارائه پيشــنهادات خود جهت فراهم نمــودن زمينه چنين
تغييراتي از اعمال نظر شخصي جدا پرهيز نمايند تا بهترين
تصميمات پس از رايزني با شخصيت هاي تأثير گذار اتخاذ
گردد و به دنبال آن شاهد شكوفايي  ،پويايي و رشد مادي و
معنوي منطقه و رضايتمندي عمومي مردم باشيم.
ان شاء اهلل
سيدعباس علوي

سیاسی

مطهری :وزارت کشور باید اعتبارنامه مینو
خالقی را صادر کند
به گزارش ایرنا از خانه ملت ،علی مطهری در حاشیه جلسه علنی امروز -سه شنبه -مجلس شورای اسالمی ،در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات پیشین خود مبنی بر استیضاح وزیر
کشور در صورت عدم ارائه اعتبارنامه مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم گفت :منتظریم ببینیم وزارت کشور چگونه رفتار می کند؛ اگر این وزارتخانه اعتبارنامه خانم خالقی
را صادر کند موضوع استیضاح نیز منتفی خواهد شد؛ به همین دلیل ما همچنان با وزارت کشور در ارتباط هستیم و درصورتی که اعتبارنامه صادر نشود استیضاح وزیر کشور را مطرح خواهیم
کرد .نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به گفت وگوی خود با تعدادی از نمایندگان برای جلب نظر آن ها درمورد استیضاح
وزیر کشور افزود :ما این موضوع را در مدت باقیمانده مجلس نهم پیگیری خواهیم کرد اما اگر در این مجلس به نتیجه نرسید ،آن را در مجلس بعد مطرح می کنیم.
مطهری ادامه داد :ممکن است وزیر کشور بگوید از آن جایی که هیات نظارت اعتبارنامه را امضا نکرده نمی تواند آن را صادر کند اما به نظر من اگر هیات نظارت بخواهد برخالف قانون
از امضای اعتبارنامه سر باز زند ،وزیر حق اعتراض داشته و می تواند بگوید اعتبارنامه را به مجلس می فرستیم تا نمایندگان تصمیم بگیرند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :من با وزارت کشور صحبت کردم؛ آن ها هم با من هم نظر هستند؛ لذا منتظریم نظر نهایی وزارت کشور اعالم شود.
به گزارش ایرنا،مینو خالقی پس از شــمارش آرای انتخابات دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی از سوی فرمانداری اصفهان و وزارت کشور با  193هزار و  399رای به عنوان سومین
منتخب حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان اعالم شد اما در آخرین روزهای سال  94خبر ابطال آرای وی از قول شورای نگهبان منتشر شد .ئ در همین راستا محمد حسین مقیمی معاون
سیاسی وزیر کشور پیش تر اعالم کرده بود  :وزارت کشور درحال گفت و گو و تعامل با شورای نگهبان برای رسیدن به نظر واحد درباره منتخب سوم شهر اصفهان در انتخابات دهمین
دوره مجلس شــورای اســامی است .معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه منتخب سوم شهر اصفهان در نامه ای به شورای نگهبان ،مواردی را در این زمینه متذکر شده اظهار کرد:
وزارت کشور نیز نظرهای خود را در این زمینه به شورای نگهبان اعالم کرده است .وی با تاکید بر اینکه مالک و مبنای ما قانون انتخابات است گفت :ما نظرهای خود را با استناد به
موارد قانونی بویژه تبصره  3ماده  52قانون انتخابات کشور به شورای نگهبان اعالم کردیم .بر اساس تبصره  3ماده  52انتخابات کشور ،در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر
رد صالحیت داوطلبانی باشد که صالحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است ،داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم کند و شورای
نگهبان نیز باید بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت ،نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صالحیت داوطلبان به وزارت کشور اعالم کند .مقیمی بدون توضیح
بیشتر در این زمینه افزود :ما آنچه را که شورای نگهبان درباره آراء بصورت کتبی به ما اعالم کند قبول داریم و درباره منتخب سوم اصفهان ،مصوبه ای که شورای نگهبان اعالم کند،
مالک عمل ما است .همچنین امیری قائم مقام وزارت کشور نیز به خبرنگار ایرنا گفته بود :استنباط حقوقی وزارت کشور با شورای نگهبان راجع به مینو خالقی همچنان متفاوت است.
این در حالی بود که سیامک ره پیک سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات درباره ابطال آرای مینو خالقی تاکید کرد :تصمیم شورای نگهبان در ابطال این آرا ،بر اساس موازین و
چارچوبهای قانونی بوده و در تصمیمات قبلی تغییری ایجاد نشده است

کرباسچی در گفتوگو با ایلنا:

کانون سیاسی خاصی برای تبلیغات علیه دولت شکل گرفته است /صداوسیما مرجع اخبار نیست
غالمحسین کرباسچی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا ،با اشاره به هجمههای صورت گرفته علیه دولت به بهانه اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد :آقای سیف به
عنوان عضوی از دولت وقتی میخواهد با طرف مقابل بحث کند ،نمیتواند صرفا از طرف خود تعریف و تمجید داشته باشد .در هر مذاکره و معاملهای باید تا جایی که میتوانیم امتیاز
جدید بگیریم و از کاستیها انتقاد کنیم.
او افزود :در مذاکره باید همیشه از طرف خود مطالبه داشته باشیم به نظر من هم صحبتهای آقای سیف در همین راستا قابل تحلیل است .چنین مذاکرهای در این ابعاد به سادگی در
یک جلسه اجرایی نمیشود و نمیتوان چنین توقعی هم داشت .رقبا و مخالفان دولت که از اول با برجام مخالف بودند و با دولتی این بحران را برای کشور ایجاد کرد موافق بودند و
مسئوالن همان دولت مراوده دارند و حرفهای آنها را تکرار میکنند در هر لحظهای به شکلی طلبکاری میکنند و حرفهایی در این زمینه میزنند که جنبه سیاسی دارد.

االن هم با
دبیرکل حرب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد :واقعیت این است که دولت مشغول اجرای این توافقنامه است و طرفهای مقابل مدعیاند که به آنچه توافق شده به تدریج عمل
میکنند .فراموش نکنیم این مسالهای است که حدود هشت سال روابط پولی و مالی ما را با بحران عمیقی مواجه کرد و باعث شد بانکهای خارجی میلیاردها دالر برای رابطه با ایران
جریمه شوند برای همین ریسکها را محاسبه میکنند تا بتوانند روابط را عادی کنند و به سادگی جرات عادی سازی روابط پولی و بانکی را ندارند.
او گفت :طبیعی است که ما هم انتقادها و طلبکاریهای خود را داشته باشیم تا طرف مقابل عملکرد بهتری داشته باشد .نمیتوان برای یک کلمه آقای سیف که در نقد عملکرد طرف
مقابل زده شده است کل این توافق را زیر سوال ببریم .فراموش نکنیم که دولت یازدهم کار عظیم و غیرقابل باوری را انجام داده است .رقبای دولت هم به خوبی میدانند که این کار
چه از لحاظ بینالمللی و چه از لحاظ داخلی چقدر بزرگ بوده است برای همین هم مردم و هم انسانهای منصف به خوبی درک میکنند که این چه کار درخشانی است.
کرباسچی تاکید کرد :کسی هم نگفته است که همه ابعاد این کار در یک لحظه خود را نشان میدهد این یک کار زمانبر است که باید رفت و آمدها و مذاکرات برای اجرای کامل آن
انجام شود در برخی موارد در مذاکرات هم الزم است نقدها مطرح شود اما توافق در این ابعاد گسترده کار آسانی نیست که در یک چشم بر هم زدن همه مسائل آن شود.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به عملکرد صدا و سیما در نقد برجام و دولت یازدهم عنوان کرد :در تمام رسانهها چه صدا و سیما و چه مطبوعات افرادی حضور دارند که
به لحاظ سیاسی سالیق مختلفی دارند .در حال حاضر در صدا و سیما در بخش اخبار و تبلیغات کسی حضور دارد که سالها معاون آقای جلیلی بوده است و مسئولیت بوجود آمدن این
بحرانها به نوعی به آنها باز میگردد به نظر من در افکار عمومی این کارها نتایج معکوس دارد .امروز دیگر اینطور نیست که مرجع تمام اخبار و اطالعات مردم صدا و سیما باشد.
کرباسچی خاطرنشان کرد :فضای اطالعاتی مردم امروز گسترش پیدا کرده است در واقع امروز قضاوت افکار عمومی آن چیزی نیست که صدا و سیما تالش میکند آن را منعکس کند.
او با اشــاره به اهداف انتخاباتی نقدهای مربوط به برجام یادآور شــد :بحثهای سیاسی همیشه در انتخابات داغتر میشود من فکر میکنم تحلیل رقبای دولت این است که یکی از
دستاوردهای دولت یازدهم که در شکلدهی آرای مردم تاثیر داشته است همین توافق هستهای بود .طبیعی است که تالش میکنند بگویند هیچ اتفاقی نیفتاده است.
این فعال سیاسی اصالحطلب عنوان کرد :اینکه در تبلیغاتی همه بگویند «تقریبا هیچ» نشان میدهد کانون سیاسی خاصی برای این تبلیغات علیه دولت شکل گرفته و در حال فعالیت
است .در رقابت سیاسی طبیعی است افراد حرف خود را بزنند مهم این است دروغ و مطالب خالف واقع در تبلیغات گفته نشود.
کرباســچی گفت :اینکه مدام انتقاد کنیم و راهحلی ارائه نکنیم ،منطقی نیســت مردم هم این را میفهمند ما هشت سال با دنیا به گونهای برخورد کردیم که آثارش را دیدیم حاال این
دولت برای جبران این تخریبها آمده است .اگر رقبای دولت نقدی دارند خوب است راهحل خود را هم ارائه کنند چون دنیای سیاست دنیای مذاکره و حرف است.

واکنش یک جامعهشناس به فعالیت نامحسوس  7000پلیس امنیت اخالقی
در پی اعالم فعالیت  7000مامور نامحسوس پلیس امنیت اخالقی در پایتخت ،یک جامعهشناس گفت که اجرای این طرح به دالیل متعدد هم
موجب تشدید ناامنی روانی بین شهروندان تهرانی میشود و هم به ضرر پلیس است.
دکتر امیرمحمود حریرچی در گفتوگو با خبرنگار سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) همچنین با بیان اینکه «تصمیم برای
فعالیت نامحسوس پلیس امنیت اخالقی میتواند نشاندهنده اثربخش نبودن فعالیت محسوس در این زمینه توصیف شود» اضافه کرد :البته با
اجرای این طرح ،پلیس مظلوم هم واقع میشود؛ چرا که افراد متخلف از این طرح میتوانند سوءاستفاده کنند و رفتارهای ناهنجار خود را به گردن
پلیس بیندازند .وی تاکید کرد :اجرای این طرح حاشیه امنی را برای سوءاستفادهکنندگان و متخلفان به وجود میآورد؛ چراکه فردی که مورد تذکر
قرار میگیرد نمیتواند تشخیص دهد که پلیس با او برخورد کرده است یا فردی غیرمسوول و حتی زمینه اخاذی فراهم میشود.
این جامعهشناس با بیان اینکه مردم در مواجهه با پلیس باید احساس آرامش و امنیت کنند ،گفت:پلیس باید در زمینههایی که خالء داریم بیشتر
وارد شود .به عنوان نمونه در حال حاضر با ناهنجاریهایی مانند سرقت و زورگیری مواجه هستیم که پلیس میتواند فعالیتهای خود را در این
زمینهها تقویت کند .حریرچی در پایان تصریح کرد :به منظور نهادینهسازی امور اخالقی باید قوانین و مقررات قابل اجرا وضع شود و با اجرای آن
بهتدریج توجه به موضوعات اخالقی در اعضای جامعه درونی شود .در این شرایط است که مردم با واکنشهای خود نسبت به فردی که مرتکب
رفتارهای ناهنجار میشود ،مانع تکرار این رفتارها میشوند؛ بنابراین صرف وضع قانون و اجرای گشتهای نامحسوس و محسوس نمیتوان به
به نتیجه مطلوب رسید؛ در واقع به جای برخورد اینگونه با ناهنجاریهای اخالقی باید فرهنگسازی کنیم

مردم در  7اسفند زیباترین و قوی ترین روش اعمال قدرت را انتخاب کردند
 نمایندده منتخب مردم شیراز در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت  :مردم در  7اسفند زیباترین و قوی ترین روش اعمال قدرت را انتخاب کردند. ،فرج اله رجبي ظهر امروز يكشنبه  29فروردين که در يك نشست خبري با موضوع دور دوم انتخابات،سخن می گفت با اشاره به ضرورت حضور مردم در پاي صندوق هاي راي افزود:
برآيند نتايج انتخابات در كل كشور نگاهي كه حاوي تغيير بود را نشان داد .وي گفت :اولين دستاورد  7اسفند را مي توان لبخندي دانست كه در چهره مردم شیرازا اين روزها مي توان
ديــد نــام برد و افزود:این اتفاق حكايت از رضايت مردم از نتيجه انتخابات دارد به همین دلیل بايد در دور دوم نيز مردم با حضور در پاي صندوق هاي راي كار نيمه تمام را تمام كنند.
رجبي دومين پيام بسيار مهم انتخابات را اين برشمرد كه مردم فهميدند با حضور در پاي صندوق هاي راي مي توان تغييرات مد نظرشان را ايجاد كنند  .شهردار اسبق شیراز در ادامه
سخنانش با اشاره به پيام مقام معظم رهبري در سال جديد و انتخاب شعار اقدام و عمل از سوي ايشان نشان از داشتن از علم و آگاهي معظم اله نسبت به توانمندي مجلس آينده دانست
و گفت :ايشان نسبت به توانمندي نمايندگان خوشبين هستند و ظرفيت مجلس آينده را كاري و عمل گرايي مي دانند و از اين روست كه اين شعار را به عنوان نقشه راه براي مجلس و
مسئولين انتخاب كردند  .او همچنين در خصوص وضعيت اردوگاه رقيب افزود :ما ا بنا نداريم كه فضاي آرام انتخابات را متشنج كنيم اما دوستان هنوز به يك سئوال شفاف ما در مورد
 700ميليارد تومان درآمد نفتي دولت قبل و اينكه چه بر سر آن آمده جوابي ندادند و بيشتر سعي دارند با پرداختن به كازها و گزارشات ظاهري كه مي دهند از جواب تفره بروند و ماجرا
به گونه اي رفو كنند .وي رقباي جناح مقابل را مانند جراحي دانست كه پس از عمل پنس را در شكم بيمار به جاي مي گذارد و اكنون نيز روي دست نمايندگان فعلي مانده است .رجبي
درادامه در خصوص برنامه هاي آتي خود و هم فكرانش در مجلس گفت :در حوزه استاني اقدام به تشكيل هسته هاي مشورتي خواهيم كرد و از طرح هاي افراد و گروه ها چه اصالح
طلب و چه اصولگرا كه در جهت پيشرفت و توسعه استان باشد استقبال مي كنيم  .وي در پايان از مردم خواست كه به ماننند دور اول به پاي صندوق هاي راي بيايند تا با بيرون آمدن
نتيجه مطلوب از صندوق شيراز را كه عنوان پايتخت فرهنگي دارد به عنوان پايتخت سياسي نيز مطرح كنند.

کجای کار «روحانی» ایراد دارد؟!
 مقایســه کار صحیحی نیســت! با این وجود میزان خوبی وبدی اشــخاص و اشیا در بســیاری از موارد جز از طریق قیاس
مشخص نمی شود! درست است که در انتخابات ریاست جمهوری
ســال  1392دکتر محمود احمدی نژاد غایب بزرگ به حســاب
می آمد امــا حضور فعال جریان فکری منتســب به وی رقابت
انتخاباتی این ســال را نیز همچون دوره های گذشــته داغ و پر
هیجان نمود! به عبارتی مردمی که دست کم در ذهنشان احمدی
نژاد و روحانی را مقایســه می کردند ،خود را ناگزیر به گزینش از
میان کســی که خوب نمی شناختند و امتحان نشده بود و فردی
که به خوبی معــرف حضور همه بود و بد جــوری امتحانش را
پس داده بود ،مشــاهده نمودند! در این میان از آنجا که نمی شد
با مقایسه «دســتاوردها» رییس جمهور منتخب را برگزید ،رای
دهندگان بهتر دیدند که در مقایسه «برنامه ها» و «از دست رفته
ها» اولی را برگزیده و «ناشناخته» یا «کمتر شناخته شده» را به
«معرف حضور همه» ترجیح دهند! همگان به خوبی اطالع دارند
که دولت حسن روحانی در بدو امر با مشکالت و معضالت عدیده
و ندیده ای دست و پنجه نرم می کرد که به ویژه در عرصه های
اقتصادی و سیاست خارجی کامال خودنمایی می نمود! در عرصه
اقتصــاد کمبود بودجه و بدهی های فراوان مانع از این می شــد
که دولت بتواند دستی به ســر و گوش اوضاع و احوال معیشتی
خانوارهای ایرانی بکشد و در حوزه سیاست خارجی نقصان اعتبار
بین المللی،مردم را نگران و دست به دعای «خدا این امنیت را از
ما نگیرد» می نمود! نکته حائز اهمیت و مغفول مانده این اســت
که بر خالف تصور« ،اقتصاد» و «سیاســت خارجی» چندان هم
بی ربط نیستند و به همین دلیل بسیاری از کشورها به مدد اعتبار
بین المللی از عهده بحران های اقتصادی برآمده و می آیند زیرا
وام دهندگان به آن ها به اعتبار اینکه حساب هایشان قبل از سر
رسید مقرر تسویه می شود از ارائه کمک های انسان دوستانه به
ایشان دریغ نمی ورزند!؟ از سوی دیگر کشورهایی هم هستند که
می توانند به برکت پول هایی که خرج روابط بین المللی می کنند،
سر و صدای کارهایی که به اعتبارشان لطمه می زند را در نیاورده
ببینند! در این رابطه می توان به عربستانی اشاره کرد که در طی
سالهایی طوالنی به خوبی توانسته برای خود در عرصه بین المللی
و جهانی اعتبار خریداری نماید! با این حســاب است که هم می
باید بر وزارت امور خارجه ای که بدون صرف هزینه گزاف یا قابل
توجه ،اعتباری بین المللی خریداری نمود دست مریزاد گفت و هم
بر وزارت اقتصادی که بی کمک های انسان دوستانه دول خارجی
اوضاع و احوال مالی مردم را ســر پا نگه داشــت درود فرستاد!
متاسفانه قیاس دولت ها بیش از میزان الزم به دولت دکتر حسن
روحانی چسبید و آقای رییس جمهور بهتر دیدند مقایسه فوق را
تا سر رســید سال  1396نیز کماکان پیگیری نمایند! ایراد عمده
چنین قیاسی این است که دولت روحانی با تصور «از احمدی نژاد
که بهتریم!» همیشه و کماکان خوب جلوه می کند و این در حالی
است که اگر رییس دولت پس از سال اول ،دست به مقایسه خود
با خویشتن می زد و سعی می کرد هر سال برای خود کارنامه ای
قابل قبول تر از سال پیش دست و پا نماید ،می توانست خواستنی
تر شده و خوبی را بیش از پیش مال خود نماید!؟

مجاهدان روز شنبه
«مجاهدان روز شنبه» اصطالحي است که «احمد کسروي» در
تاريخ مشــروطه يا تاريخ 18ساله آذربايجان نقل کرده است .مي
دانيد که انقالب مشــروطه در روز جمعه پيروز شــد و وقتي اين
پيروزي مسجل شد ،مطالب و نامه هاي فراوان بود که در پي آن
منتشر شــد و برخي افراد که نقشي در آن جنبش و پيروزي آن
نداشــتند ،ناگهان با قطار فشنگ و چهره هاي انقالبي در عکس
ها ظاهر شــدند و اينطور به نظر رسيد که اين همان ها بودند که
مشروطه را به پيروزي رساندند و از قضا ،در ابتداي صف مجاهدان
قرار گرفتند .در مقابل «ســتارخان» که بعدها در دوران استبداد
در «پارک اتابک» زخمي شــد يا «باقرخــان» که در کوه هاي
کرمانشاه سر بريده شد ،ادعايي در مشروطه نداشتند و پس از آن،
هزينــه آن را هم پرداختند .نگارنده جزييات تاريخي اين وقايع را
دوباره مطالعه نکردم و تقدم يا تاخر زماني اين تحوالت را به ياد
ندارم چراکه فارغ از آنها ،آنچه مهم است اينکه داستان مجاهدان
روز شنبه داستاني است که در همه تحوالت سياسي  -اجتماعي
دنيا وجود داشــته و مي توان براي آن مصداق هاي فراوان يافت
که مدام تکرار شده اند .به نظر مي رسد يک بار ديگر بناست اين
ماجرا در ايران تکرار شود؛ همان گونه که در نهضت مشروطيت،
ملي شــدن صنعت نفت و دوم خرداد  76تکرار شــد .مجاهدان
روز شــنبه در تشکيل کابينه آقاي روحاني نيز جلو افتاده اند و در
صف اول جشــن پيروزي جا خوش کرده اند .آنها مجاهدان روز
جمعه را به حاشــيه رانده اند .البته مجاهدان روز جمعه هيچ گله
و انتظاري ندارند .همين که بار ســنگين فشار دولت احمدي نژاد
از مردم برداشــته شود براي آنها يک دنيا مي ارزد اما بايد مراقب
باشيم اين «انا شريک» گفتن بعد از پيروزي توسط مجاهدان روز
شنبه ،باعث منحرف شــدن ذهن آقاي روحاني از وظايف اصلي
و انتخاب هاي درست نشــود .اساسا طرز تفکر و نگاه اين گروه
مدعي با مجاهدان روز جمعه کامالمتفاوت است و اينها با استعداد
عجيبي که دارند تا به امروز توانســته اند بسياري از جهش هاي
اجتماعي عظيم را از مسير اصلي خود منحرف و مطالبات اصلي و
برپاکنندگان اين خيزش را به نفع خود مصادره کنند .نگارنده مي
تواند با کار بيشتر روي اين نوشتار ،همه آمار هاي دقيق اطالعات
تاريخي مجاهدان روز شــنبه را در اينجا ذکر کند .اما بيم آن مي
رود در همين فرصت 48ســاعته ،اعوجاج و انحراف ،خيل عظيم
مجاهدان را تهديد کند! مجاهدان روز شــنبه هميشه دو سر برد
هستند و در مقابل ،عمدتا مجاهدان روز جمعه دچار شرايط دو سر
باخت مي شوند .دسته اول پر از توقع و ادعا هستند اما مجاهدان
روز جمعه نه توقع دارند نه ادعا .همين که آثار پيروزي معلوم مي
شود آنها ماموريت خود را تمام شده مي بينند و به خانه مي روند و
برعکس ،مجاهدان روز شنبه سر از خانه ها بيرون مي آورند .شايد
اينکه 24خــرداد روز جمعه بود و پيروزي ،روز بعد از آن ،مصداق
جالبي براي اين داستان باشد!

فرهنگی
سخن امام جواد(ع) درباره کسانی که مقابل
مردم جانماز آب می کشند و پنهانی گناه می
کنند

متن زیر قســمتی از شــرح مرحــوم آیت اهلل آقا
مجتبی تهرانی از حدیث امام جواد(ع) اســت که
به مناسبت والدت امام نهم شیعیان انتخاب شده
است:
علی الجواد علیهماالسالم قال:
روی عن محمد بن ٍ
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«ل ت َُک ْن َول ِّیاً ِ َّلِ فِی ال ْ َع َ َ ُ ّ ُ
ِّ
در بین رذائلی که انسان به آن مبتال میشود و در
معارف ما ح ّتی بیش از کفر نسبت به آن نکوهش
شده ،مسأله نفاق است که از آن به دورویی تعبیر
ی کنیم .نفاق گاهی در ارتباط با مخلوق اســت؛
م
مث ً
ال کسی روابطی منافقانه با افراد داشته باشد و
در علن اظهار دوســتی ولی از آنطرف در خفاء
دشــمنی کند .ا ّما گاهی نفاق با خالق است ،نه با
ی کند،
مخلوق! الب ّته بــا خالقش منافقانه عمل م 
برای بهر ه کشی از مخلوق.
ی فرمایندَ :
«ل
امــام جواد در این روایت کوتــاه م 
ت َُک ْن َول ِّیــاً ِ َّل ِ فِی ال ْ َع َلن َِیةِ» .تــو از آنهایی نباش
که در ظاهر و علن طوری خودشــان را جلوه می
دهند که از دوســتان خدا هســتند ،آدم متدیّن
و خوبی هســتند ،ا ّمآ در خفا دشمن خدایند! به
تعبیر ســاده ،از کسانی نباش که در علن و مقابل
ی کشــند ،ا ّما در خفاء خالف
مردم ،جانماز آب م 
َّ
ً
َ
ً
َ
ْ
ی کنندَ « ،ول ِّیا ِل ِ فِی ال َعلن َِی ِة َع ُد ّوا ل ُه فِی
شــرع م 
الس ِّر»َ « .ع ُد ّوا ً ل َ ُه» ،یعنی دشمنی با خدا .سرپیچی
ِّ
از فرمان خدا در خفاء دشمنی با خدا است دیگر.
از این افراد نباش .این انســان بدترین فرد است.
ی کند،
یک وقت شخصی با مردم منافقانه عمل م 
مث ً
ی گوید :من خیلی با شما کذا
ال مقابل رویش م 
ی گوید و منافقانه
و فالن ،بعد پشــت سرش بد م 
ی نماید که این دورویی
ی کند و دورویی م 
عمل م 
با شــخص مخلوق اســت .بدتر از این ،دورویی با
خالق اســت که در علن اظهار تدیّن و دوستی با
ی کند ا ّما در خفــاء کارهایی که میک ند
خدا م 
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ی فرمایند :از اینها نباش .کار این ســنخ افراد،
م
در قیامت ســختتر از ک ّفار اســت .چون اینطور
نیست که ک ّفار را از اینجا که میبرند یک سر در
آتش جهنم بیاندازند .یک وقت اشتباه نکنید! چون
بعضی از ک ّفار مستضعفاند .استضعاف یعنی چه؟
یعنی حقّ به اینها نرسیده .اگر شعار حق هم بوده
ا ّما کسی برایشــان تبیین نکرده است .در روایات
ی کنند،
داریم :هنگام مرگ حقّ را به اینها عرضه م 
ی شود ،اگر
اگر قبول کرد ،همین کافر بهشــتی م 
قبول نکرد ،معلوم میشــود با خدا دشمنی دارد
ق
و لذا راه و مســیرش جه ّنم میشود .ولی مناف 
اینطور نیست و کارشان سختتر از کافران است.
در قرآن هم آیات بیشــتری در نکوهش منافقین
آمده اســت .در قرآن در مورد منافق ،منافقین و
منافقات هست ا ّما راجع به ک ّفار ،کافرین و کافرات
نداریم و فقط کلمة کافر آمده است .لذا انسان باید
خیلی مراقب باشد تا در جامعه از نظر دینی ،بیش
از آنچه که هست ،خودش را جلوه ندهد .حواست
جمع باشد! این نفاق با خداست.

برادر فرهیخته جناب آقای
محمد حسینی
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احمدی زاده معاون فرماندار شهرستان المرد:
باید برای وارد شدن به عرصه مطالعه جذابیتها و مشوقهایی وجود داشته باشد

ُمهـــــرستان :جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان المرد با حضور حجتاالسالم
شهیدی امامجمعه المرد و رئیس این شورا ،احمدی زده معاون فرماندار و دیگر اعضا در
سالن شهید جنگآور فرمانداری المرد برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری ُمهرستان به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان المرد
 ،ســید مهدی احمدی زاده معاون فرماندار شهرســتان المرد در ابتدای سخنان خود
بیان داشت :احساسی متفاوت نسبت به فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارم که امیدوارم
با تالش و ارائه برنامهها و نظرات کارشناســی دوستان این فرهنگ مهم در شهرستان
جایگاه خودش را پیدا کند.
وی افــزود :اگــر بخواهیم افراد وارد مجموعهای شــوند یا کاری را انجــام دهند باید
جذابیتهایی برای افراد وجود داشته باشد تا برای ورود به آن مقوله مورد تشویق قرار
گیرند.
معاون فرماندار شهرســتان المرد با اشاره به اینکه عالقه به کتاب و کتابخوانی را باید
در سنین نوجوانی و جوانی ایجاد کنیم اظهار داشت :برای ایجاد انگیزه باید از مدارس

و خانوادهها شــروع کنیم ،که در این زمینه باید خانوادهها ،معلمین و فرهنگیان تالش
مضاعفی داشته باشند تا این مهم بهاندازه سهم خود محقق شود.
احمدی زاده در ادامه ســخنان خــود با توجه به اینکه فضای مناســب برای کتاب و
کتابخوانی نیز مؤثر اســت خاطرنشان کرد :ســاختمانی با امکانات و طراحی مناسب
برای کتابخانه مرکزی در این شهرستان نیاز است.
وی تصریح نمود :یکی از مباحث مطروحه این اســت که امروز کتاب را ببریم خدمت
افراد یا افراد را ببریم خدمت کتاب؟ خداوند را شاکریم که کتاب در خدمت افراد است
ولی میبایست جذابیتها و مشوقهایی نیز باشد تا افراد نیز به سمت فرهنگ کتاب و
کتابخوانی سوق پیدا کنند.
معاون فرماندار شهرســتان المرد با توجه به سخنان رئیس اداره کتابخانههای عمومی
شهرستان المرد پیرامون افق سرانه مطالعه در شهرستان اظهار کرد :میبایست نگاه به
انگیزه افراد هم داشته باشیم که همه سطوح و همه گروهها در نظر گرفته شود.

توانمندسازی قاچاقچیان فصلی

اگرچه دولت یازدهم در این چند سال سعی بر این دارد تا با تامین مرکبات مورد نیاز مصرف کنندگان ،مشکل وکمبودی برای مصرف کنندگان در ایام نوروز به وجود نیاید و
کشور به حدی از تولید مرکبات رسیده که حتی واردات مرکبات از مبادی رسمی مممنوع است ،اما همچنان شاهد ورود مرکبات از مبادی غیرقانونی به کشور هستیم .در حالی
این مرکبات وارد کشور می شود که به گفته معاون وزیر کشاورزی برای بازار شب عید هیچ نگرانی وجود ندارد و پیش بینی می شود  30هزار تن مرکبات خریداری و ذخیره
ســازی شــود .اما در شرایط نامساعد کنترلی و نظارتی ،فرصت طلبانی که تجارت خود را بر پایه واردات زیرزمینی و قاچاق بنا کرده اند ،به دلیل به حاشیه رفتن واردکنندگان
قانونی ،بیشترین بهره برداری را از نابه سامانی بازار دارند .هر چند ذات واردات قاچاق و پنهانی ،اندازه گیری مستقیم آن را با مشکل رو به رو می سازد و معموال بیشتر روش
های اندازه گیری میزان کاالهای قاچاق ،روش های تخمین غیرمستقیم اینگونه فعالیت ها است ،اما واقعیت این است که وقتی فعالیت رسمی به ویژه در شرایط رکود با هزینه
بسیار باال و دست اندازهای مستمر روبه رو می شود ،بسترهای فعالیت اقتصاد غیررسمی گسترش می یابد .آنچه امروز به طور مستقیم در بازار و از گزارش های کمیسیون
های مختلف مجمع واردات مشاهده می شود ،ضعیف شدن واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار و در مقابل توانمند شدن افرادی است که بدون هیچگونه محدودیتی و بدون
رعایت ضوابط و استانداردهای الزم و بدون ارائه خدمات پس از فروش و ضمانتنامه های معتبر ،اقدام به واردات غیرقانونی کاالهای مورد نیاز مردم می کنند و عالوه بر اینکه
حقوق گمرکی و سایر حقوق دولت را پرداخت نمی کنند ،مصرف کنندگان را نیز با مخاطرات جدی مواجه می سازند.
**فرصت طلبی قاچاقچیان فصلی
یک تجارت چه به صورت قانونی و چه به شــکل غیرقانونی براســاس یک معماری منطقی تشکیل می شود و در قالب پردازش تحلیلی لحظه به لحظه رویدادهای داخلی و
خارجی جریان پیدا می کند .مســلما فرصت طلبانی که تجارت خود را بر پایه واردات زیرزمینی و قاچاق بنا کرده اند ،به دلیل به حاشــیه رفتن واردکنندگان قانونی ،بیشترین
بهره برداری را از نابه سامانی بازار گرفتار در رکود دارند .این هشداری است که به ویژه در زمانی که در حال نزدیک شدن به ایام خرید پایان سال هستیم به مسئوالن داده
می شود و باید به شکل جدی مورد اهتمام دولت قرار گیرد .هر ساله تامین کنندگان کاالی قاچاق برای خرید شب عید مردم کیسه دوزی می کنند و به همین جهت تالش
واردکنندگان رسمی کشور برای تامین کاالی شب عید دوچندان می شود اما نشانگر های اقتصادی حاکی از آن است که در شرایط فعلی که اقتصاد در رکود به سر می برد،
تدارک قاچاقچیان هم مضاعف شده است و به همین جهت دولتمردان باید فازهای جدیدی از تسهیل تجارت را عملیاتی کنند که خوشبختانه با اجرایی شدن برجام و سفر
های اخیر رئیس جمهور امید می رود در آینده ای نزدیک بازرگانان کشور به آسانی فعالیت تجاری انجام دهند .همچنین با قوانین جدید گمرکی و الکترونیکی شدن اطالعات
گمرکی به نظر می رسد فعالیت های غیرقانونی گمرکی کمتر شکل گیرد.

بمناسبت هفته سالمت ؛
جشنواره غذای سالم در مدرسه غیردولتی فرزانگان برگزار شد.

همزمان با هفته سالمت جشنواره غذای سالم با حضور مسولین و دانش آموزان و تهیه انواع غذاها در مدرسه غیردولتی فرزانگان المرد برگزار گردید.
صفری مسئول واحد تغذیه آموزش و پرورش در حاشیه افتتاح این جشنوراه اظهار کرد :تغدیه سالم در کودکان با استفاده از تمام گروه های مواد غذایی سالم به صورت روزانه
و خوردن صبحانه در منزل و قرار گرفتن در معرض آفتاب جهت تولید ویتامین دی در بدن تامین می شــود .وی افزود  :عدم اســتفاده از مواد غذایی غیر سالم و هم چنین
خواب به موقع کودکان باعث رشد و شکوفایی کودکان می شود .حیاتی مسئول واحد بهداشت مدارس نیز در این مراسم با تاکید برخوردن صبحانه سالم اظهار داشت  :خوردن
صبحانه برای دانش آموزان و بخصوص کودکان بسیار حایز اهمیت در رشد و شکوفایی آنان هست  .والدین باید برخوردن صبحانه سالم فرزندان خود قبل از رفتن به مدرسه
مسر باشند  .در این جشنواره بیش از  100نوع غذای سالم که به صورت های مختلف تزیین شده بود به نمایش گذاشته شد.

رای سومین سال متوالی:

درخشش مربیان و دانش آموزان ُمهری در جشنواره نوجوان سالم

درخشش دانش آموزان دبیرستان
متوسطه دوم استعدادهای درخشان
شهید دستغیب المرد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان
المــرد ،دانش آموزان دبیرســتان متو ســطه دوم
اســتعدادهای درخشان شهید دستغیب المرد امسال
درخشش خاصی در مســابقات برگزار شده از سوی
سمپاد داشته اند.
خلیل عامری مدیر این دبیرســتان بيان كرد :دانش
آموزان این دبیرســتان در المپیـــاد ریاضــــی و
مسابقات قرآن بحمد اهلل خوش درخشیدند که الزم
اســت این موفقیت را به جامعه علمی و آموزشی،
آموزش و پرورش شهرستان المرد  ،دبيران مربوطه
و خانواده های محترم تبریک و تهنیت بگوییم.
وی اســامی و مشخصات این دانش آموزان به شرح
ذیل اعالم نمودند:
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برگزاری همایش دشت پیمایی در شب
به طول 12کیلو متر در المرد

به گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانان
شهرســتان المرد ،اولیــن همایش دشــت پیمائی
بمناسبت پیشــواز میالد امام علی)ع) و روز پدر در
تاریخ  24فروردین برگزار گردید.
این همایش ساعت  20از محل پارک ملت آغاز شده
و طبیعتگردان و شرکت کنندگان در همایش پس از
عبور از مسیرهای بلوار غدیر -جاده خافی و صحرای
ســمت غرب فرودگاه -رودخانه شور -کوهک و طی
کردن مســافت  12کیلومتر به مقصد باغ شهابی در
روستای قلعه فریدون رسیدند.
تعداد  60نفر شــرکت کننده متشــکل از گروههای
فعال کمیته طبیعتگرد ورزش همگانی ،گروه زنگنه،
ســیمرغ تراکمه ،فرهنگیان و تعدادی از ورزشکاران
آزاد شرکت حضور داشتند.
در پایان پس از برنامه شاد گروه هنری و صرف شام
و همچنین به کسانیکه نام آنها علی بود به قید قرعه
کشی جوائزی اهداءگردید.
این همایــش با حمایــت مالی و مســئول کمیته
طبیعتگردی(کوه-دشت-ساحل) آقای جلیل بهادر و
با همکاری هیئت کوهنوردی و جمعیت هالل احمر
برگزار گردید.

حرفهای جالب پروفسور سمیعی در
نود و توصیه ای پزشکی که او به
فوتبالیست ها کرد

 -1آقای علی پروین زاده کالس دوم تجربی ممتاز
رشته مفاهیم (راه یابی به مرحله کشوری)
 -2آقــای محمدرضا فرمانی کالس ســوم ریاضی
ممتاز رشته قرائت (راه یابی به مرحله کشوری)
 -3آقای احســان بزرکار کالس سوم تجربی ممتاز
رشته مفاهیم (راه یابی به مرحله کشوری)
 -4آقای ابوالفضل حســن پور کالس دوم ریاضی
ممتاز المپیاد ریاضی ( راه یابی به مرحله دوم المپیاد
ریاضي)

موفقيت دانش آموزان المردي در
المپياد علمي

به گزارش روابط عمومي مديريت آموزش و پرورش
شهرستان المرد  ،ابراهيمي معاون آموزشي بيان
كرد  3 :نفر از دانش آموزان متوســطه دوم شهر
ستان المرد در مسابقات المپياد علمي انتخاب شد
ند .
ابراهيمي با اشاره به اينكه المپياد علمي هر ساله
بهمن ماه در سراســر كشــور برگــزار مي گردد
ودانش آموزان متوسطه دوم در رشته هاي مختلف
با هم به رقابت مي پردازند خاطر نشــان كرد كه
دانش آموزان ابوالفضل حسن پور پايه دوم رياضي
دبيرســتان تيز هوشان شهيد دستغيب و نرجس
رفيعي پايه سوم رياضي دبيرستان نمونه خديجه
كبــري (س) هر دو در المپيــاد علمي رياضي و
دانش آموز ســينا تهمك پايه ســوم ادبيات علوم
انساني دبيرســتان حاج سيد احمد خميني (ره)
چاهورز در المپياد علمي ادبي برگزيده شدند.
وي اظهار كرد كه جا دارد اين موفقيت بزرگ را به
جامعه آموزش و پرورش شهرستان المرد  ،مديران
و دبيران مدارس مربوطه  ،خانواده هاي اين عزيزان

يكى از سنتهاى حسنه و مستحبات اسالمى كه پس ازپيروزى انقالب اسالمى احياء گرديد ،سنت مبارك اعتكاف است.اين سنت،در طول تاريخ اسالم و اديان آسمانى طرفداران و عامالنى
داشته و در بالد اسالمى به طور عموم و شهرهاى شيعه و مراكز حوزوى بطور خاص مورد توجه بوده است .مساجد شهرهاى مقدس نجف و كربال و كاظمين و سامرا و مشهد و قم و اصفهان
و شيراز و بسيارى ديگر از شهرهاى شيعه،خاطره حضور پر نور نيايشگران و معتكفان«ايام البيض» ماه رجب و احيانا دهه آخر ماه رمضان را در سينه دارد .اين عبادت كه قبل از پيروزى انقالب
اسالمى حالت فراگير و عمومى نداشت،در چند ساله اخير در ميان جمع كثيرى از صالحان و نيكان و خواهران و برادران دينى از اقشار گوناگون اجتماعى به ويژه دانشجويان و طالب،متداول
حسن انتخاب حضرتعالی بعنوان مدیر گرديده اســت و مســاجد بسيارى از شهرهاى ايران و جهان اســام پذيراى مهمانان خدا در ايام البيض ماه پر بركت رجب است .از آنجا كه اشتغال انسان به كار و زندگى و مسؤوليتهاى
اجتماعى،گاهى موجب غفلت مىشود،و توجه به كار،گاه از توجه به هدف باز مىدارد و سبب مىشود وظيفه بزرگ ياد خدا و توجه به خود سازى و مبدا و منتهاى هستى فراموش شود.
دفتر ارتباطات مردمی نماینده منتخب اعتكاف،آب حيات بخش در كوير غفلتهاست .غفلت از«خود»و«خداى خود»،بستر مرگ ارزشهاى انسانى و نقطه سقوط از پايگاه بلند خردورزى و عشق عرفانى و عامل پيوستن به زندگى
پســت و حيوانى اســت .اولئك كاالنعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون(اعراف )179/اعتكاف،بستر مناسب انديشه و تفكر و خردورزى است .اعتكاف،تالشى استبراى اينكه انسانهاى فرو
مردم فهیم شهرســتان های المرد و رفته در غرقاب روزمرهگی ها از فضاى پر التهاب روزانه به ســوى«خويش»و«خداى خويش»باز گردند .اعتكاف زمينه توبه و بازگشــت است.بازگشتبه قرآن و معنويت،بازگشتبه دعا و
استمداد از عالم غيب،بازگشت از«خودمدارى»به«خداگرايى»آنها كه مسؤوليتهاى حساستر و بزرگترى دارند،بيش از ديگران به اعتكاف و خودسازى نياز دارند .بىجهت نيست كه شخص
رســول اهلل صلى اهلل عليه و آله پس از هجرت،همه ســاله دهه اول يا دوم و گاه هر دو دهه و در ســالهاى آخر زندگى به طور منظم دهه سوم ماه مبارك رمضان را به«اعتكاف»مىپردازد و
مهر در مرکز اســتان فارس صمیمانه
به همه دســتاندركاران و كارگزاران و رجال سياســى،اجتماعى درس معنويت گرايى و ذكر و نياش و روزه و تالوت قرآن مىدهد .اعتكاف،توقفى ناآگاهانه در مسجد نيست.صرف درنگ و
مكث و«حبس خويشتن»در مسجد ،بدون عشق به عبادت و قصد قربت نيست .اعتكاف،لميدن خوابيدن و چرت زدن و احيانا وقت گذرانى بيكاران و گردهمايى تفريحى-سياحتى در مساجد
تبریک می گوئیم.
بزرگ شهر نيست .در اعتكاف كسانى كه كار دارند و زياد هم كار دارند،و غرق دنياى اقتصاد و سياست و هنر و مطبوعات و غيره هستند،بايد از توليد و توزيع و طرح و برنامههاى اقتصادى
و سياسى و فرهنگى و نظامى و كار و زندگى فاصله بگيرند و به همآهنگى كار و تالش و فعاليتها،با رضاى خدا و وظيفه مكتبى بيانديشند.تنظيم فكر و انديشه و عمل،با معيارهاى الهى را
تمرين كنند .كار براى امت و تامين حوائج نيازمندان،تشييع پيكر شهيدان و مؤمنان،عيادت بيماران و هر كارى كه در آن،خود مطرح نيست و انگيزه الهى دارد،با اعتكاف سازگار است و حتى
در برخى احاديث قضاى حوايج مؤمنان از اعتكاف برتر شناخته شده است .اعتكاف،دوره كوتاه مدت خود سازى است،كه حداقل سه روز طول مىكشد و انسان را از حاكميت غريزهها،عادتها
و اشتغاالت معمول زندگى آزاد مىسازد .اعتكاف،محو خود خواهى در امواج بلند خداگرايى و خدمتبه امت اسالمى است .اعتكاف،برون رفتن از خانه خويش و مصمم شدن بر حضور در خانه حضرت حق است .عبادتى مستحبى و تقرب جويانه و داوطلبانه است كه روزه روز سوم آن رنگ وجوب مىگيرد .اعتكاف،گريز
از لذت گرايى و هر گونه التذاذ جنسى و مهار حس خود محورى و برترى جوئى و بازگشت از قبله ديناگرايان به سمت و سوى قلب و قبله هستى است .خود سازى،محاسبه نفس،توبه و نيايش،نماز و تالوت قرآن و استمداد از آستان قدس ربوبى از ديگر بركات«اعتكاف»است .از آنجا كه گرد آورى احكام و استفتائات
مربوط به اعتكاف،كارى است كه مؤمنان را در انجام اين وظيفه الهى يارى مىدهد،ستاد هماهنگى اعتكاف شهر مقدس قم كه از دير باز از حافظان و مروجان اين سنتحسنه اسالمى است.از برادر بزرگوار جناب حجة االسالم محمد حسين فالحزاده،در خواست كرد،احكام و مسائل اين عبادت اسالمى را در ابعاد مختلف
واجبات-محرمات،مبطالت و احيانا مكروهات و مباحات گرد آورى كنند،تا عاكفان خانه دوســت فرمان الهى را بهتر بشناســند و با عمل به احكام دين،از فيض ثواب و ارزش معنوى مورد نظر از انجام اعتكاف،بهرهمند شــوند .در پايان از همه عاكفان حضرت دوست و مؤمنان معتكف در مساجد ميهن اسالمى صميمانه
مىخواهيم،براى زالل شدن درياى قلبها و صاف شدن آسمان انديشه مسلمين و تحكيم دوستى بين ياران و دوستان انقالب اسالمى و ظهور مصلح كل حضرت بقية اهلل االعظم عليه السالم دعا كنند و عزت و عظمت فرزندان امام خمينى قدس سره را همراه با سالمت و موفقيت رهبر بزرگوار انقالب-حضرت آية اهلل
العظمى خامنهاى و مراجع عظيم الشان جهان تشيع از خداى بزرگ تمنا كنند.

برادران ارجمند آقایان حسین حبیبی و منصور انصاری
انتخاب شما دو بزرگوار از سوی دکتر علوی نماینده منتخب مردم فهیم شهرستان های المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی به عنوان مدیران دفتر شهرستان های مهر و المرد
صمیمانه تبریک گفته امید است در جهت رسیدگی به مطالبات مردمی اهتمام ویژه ای مبذول فرمائید .موفق و پیروز باشید.
هیات تحریریه نشریه رویداد جنوب فارس

پروفسور سمیعی گفت و گویی اختصاصی با برنامه
نود انجام داده بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛پروفسور سمیعی
یکــی از مهمانان ویژه دربی بــزرگ پایتخت بود.او
درباره ایــن بازی گفت«:می دانم که این بازی یکی
از بازی های جالب لیگ ایران است.خداوند فرصتی
به ما داد که این بازی را از نزدیک تماشا کنیم.البته
از دور خبرها به ما می رسد.باید بگویم که در ایران
پرســپولیس و استقالل تک نیستند.تیم های دیگر
هم در شهرستان ها هســتند که طرفداران زیادی
دارند و خیلی قوی شده اند».
پروفســور ســمیعی ادامه داد«:من فوتبال ایران را
دنبال می کنم.شهر تبریز و تیم تراکتورسازی را.آنها
خیلی از بازی ها را برده اند.من بیشــتر طرفدار تیم
ملی هســتم و هر جا که تیم ملی بازی کند پیگیر
نتایج آن هستم.دوست دارم ببینم ایران چه کار می
کند».
او بــا بیان اینکه فرصت نمی کنــد تمام بازی های
فوتبال را تماشا کند ادامه داد«:سعی می کنم نتایج
را از اینترنــت دنبال کنم.فکر می کنم ایران به یک
آکادمی فوتبال نیاز دارد تا بچه های ایران فوتبال را
خیلی زودتر آغاز کنند.بچه ها عاشق فوتبال هستند
و در آینــده ای نزدیک می توانیم بهترین تیم های
فوتبال را در دنیا داشته باشیم».
یکی از افتخارهای ایــران در پایان حرفهایش یک
توصیه پزشــکی هم به ورزشــکاران می کند و می
گوید«:بازیکنان باید ســعی کنند قبل از مسابقات
خیلی مهم و کلیدی افکار خودشــان را به مســائل
فرعــی معطوف نکنند.من به آنها قول می دهم آنها
اگر این کار را بکنند می توانند در زمین دو برابر بهتر
بازی کنند.مغز ورزشــکار است که آنها را در زمین
هدایت می کند».

موفقیت دوباره دانش آموزان
خوابگاه اشکنان در مسابقات استانی

دوزادهمیــن دوره از مســابقات ورزشــی مجتمع های
فرهنگی تربیتی کمیته امداد امام خمینی ره استان فارس
در شهر مقدس شــیراز برگزار شد .جعفر باهوش رییس
کمیته امدادامام خمینی ره اشکنان گفت:در این دوره از
رقابتها هفت دانش آموز از مجتمع فرهنگی تربیتی کمیته
امداد امام خمینی ره اشــکنان با کسب مقامهای دوم و
سوم در رشته های تنیس روی میز و دومیدانی توانستند
افتخاری دیگر را برای مجتمع اشکنان کسب کنند .جعفر
باهوش گقت :دانش آموزان سجاد احمدیان وامیر حسین
انصاری در رشــته دومیدانی هر کدام به صورت انفرادی
مقــام دوم،محمدرضا ابوذر و علیرضــا رضایی به صورت
مشترک مقام پنجم ،محمد حیدری و حسن قریشی نیز
در مســابقه تنیس روی میز مقام دوم ومهدی ابراهیمی
و حســن جعفرپور نیز مقامهای چهــارم وپنجم را از آن
خود کردند .رییس کمیته امداد امام خمینی ره اشکنان
با تقدیر از مدیر و مربیان این مجتمع گفت:مجتمع امداد
اشکنان در ســال جاری نیزتوانسته بودمقام برترکشوری
قران کریم را کسب کند که افتخارات ورزشی کسب شده
دومیــن موفقیت این مکان فرهنگی در ســال تحصیلی
جاری است ..باهوش از میزبانی خوب ومناسب اداره کل
امداد فارس و اداره فرهنگی این نهاد تقدیر کرد.

ورزشی
اتحاد چاه کور فاتح جام شیخ عامر

دیدار نهایی سیزده همین دوره مسابقات فوتبال یادواره شهید واالمقام محمد هاشم پور بین تیم های اتحاد چاه کور و آریا پارس عالمرودشت بر گزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان المرد ،دیدار پایانی سیزده همین دوره مسابقات فوتبال یادواره شهید واالمقام محمد هاشم پور که در ایام نوروز برگزار
شــد حمید غالمپور رییس اداره ورزش و جوانان و مصطفی صادقی رییس هیات فوتبال شهرســتان المرد و جمع کثیری از پیشکسوتان فوتبال ،ورزشکاران و ورزش دوستان
حضور داشتند که پس از نود دقیقه تالش دو تیم  ،توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و ضربات پنالتی تیم قهرمان را مشخص کرد که تیم اتحاد چاه کور توانست با نتیجه ۲-۴
بر اریا پارس عالمرودشت غلبه کند و برای دومین بار فاتح جام سیزده هم شود.
دراین دوره از مسابقات تعداد دوازده تیم شهید جعفری الف و ب و تیم مهدیه از مرکز بخش بیرم ،شهید سخاوت محمد قاسمی ،آریاپارس عالمرودشت ،اتحاد چاه کور ،امید
شــیخ عامر ،وحدت کمالی ،شــهدای دهنو ،ستاره سرخ احشام ،منتخب چاه ورز و پیام شهرداری المرد حضور داشتند که در سه گروه چهار تیمی به رقابت پرداختند که پس
از تالش فراوان چهار تیم اتحاد چاه کور ،آریا پارس عالمرودشت ،شهدای دهنو و شهید جعفری ب بیرم به نیمه نهایی راه یافتند که تیم های اتحاد چاه کور با نتیجه یک بر
صفر بر شهدای دهنو غلبه کرد و اریا پارس با نتیجه سه بر صفر برشهید جعفری ب بیرم پیروز شد و به دیدار پایانی راه یافتند که این دیدار سخت و نفس گیر به سود اتحاد
چاهکور تمام شد و این تیم قهرمانی خود را جشن گرفت و اریا پارس به مقام دومی بسنده کرد.
در مراسم اختتامیه ابتدا عبدالمجید فاطمی رییس شورای اسالمی مرکز دهستان شیخ عامر از حضور مسئولین و پیشکسوتان ورزش شهرستان در مراسم اختتامیه انهم در ابتدای
سال نو به فال نیک گرفتند و اظهار امیدواری کردند که سال جدید  ،سال رونق ورزش منطقه باشد .سپس غالمپور ريیس اداره ورزش و جوانان از کمیته برگزاری مسابقات
تشکر نمودند و آنگاه اشاره داشتند برای ورزش منطقه بخصوص شیخ عامر که سالهاست در امر برگزاری مسابقات فوتبال تالش می کند از هیچ کوششی دریغ ننمایند.
در ادامه مراسم محمد صادقی به نمایندگی از معتمدین در خصوص زنده نگه داشتن یاد شهدا سخن به میان اوردند و از نقش ورزش در سالمتی روح و جسم انسان توضیحاتی
ارایه دادند .وی درادامه یاد اور شدند که با توجه به برگزاری چندین دوره مسابقه فوتبال در شیخ عامر از داشتن حداقل امکانات بی بهره است .انگاه اظهار امیدواری کردند که
مسئولین ورزش شهرستان بصورت ویژه  ،مرکز دهستان شیخ عامر ببینند.
درنهایت احمد صداقت خواه مسئول کمیته برگزاری مسابقات از همکاری سرپرستان و ورزشکاران سپاسگزاری نمودند .وی اشاره داشتند اگر این دوره از مسابقات همانند دیگر
دوره های قبل با شور و نظم خاصی به اتمام رسید و اگر هم توفیقی حاصل شده باشد انرا مرهون تالشهای همکاران خود بخصوص عبدالمجید فاطمی رییس شورای اسالمی
شیخ عامر و کربالیی محمود عبداهلل پور و سرپرستان و ورزشکاران و تماشاگران نمونه ی منطقه که سرمایه اصلی ورزش هستند می دانند.
دراین دوره از مسابقات فرهاد رشیدی از تیم اریا پارس عالمرودشت بعنوان بهترین بازیکن ،محمد جعفری ازشهید جعفری الف بیرم با به ثمر رساندن شش گل بعنوان اقای
گل مسابقات ،احسان عالی از تیم امید شیخ عامر ،علی ابراهیمی ازشهید جعفری ب بیرم ،محسن بامری از مهدیه بیرم بعنوان پدیده جام شناخته شدند که هدایایی به رسم
یاد بود به انان اهدا گردید.

اثرات روانی ورزش

ورزش از طریق راههای زیر باعث اثرات مثبت و مفیدی بر روی سیستم بدن افراد می گردد که عبارتند از:
الف .تخلیه انرژی های درونی
انسان درارتباط با محیط بصورت دائمی دارای تبادالت انرژی می باشد .یعنی ازراه خوردن موادغذایی ومایعات ،خواب،و...انرژی دریافت نموده و از طرف دیگر این انرژی های
دریافتی را مصرف وتخلیه می نماید.اگر این انرژی ها در درون انسان متراکم شده و راه تخلیه خود را بصورت صحیح نیابند،ممکن است خودرا به شکل های گوناگون مثل
انفجارات روانی،ناآرامی های فردی واجتماعی،هیجانات کنترل نشده وهمچنین اضطراب و ناآرامی نشان دهند.ورزش کردن باعث می گردد که این انرژی های متراکم درونی
انسان که در زمان قدیم صرف کار ورفت وآمد ؛...می شد ،درمسیری سالم وسازنده مصرف وتخلیه شود وتعادل درونی بین انرژی دریافتی وپرداختی برقرار ودرنتیجه آرامش
روانی بر وجود وی حاکم گردد.این مســئله مخصوصا درجوانان ونوجوانان ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده وموجب آرامش روانی توأم با نشــاط پس از ورزش کردن در انسان
می شود.اینکه گفته می شود درزمانهای قدیم اضطراب و افسردگی کمتر از امروز بوده به دلیل تحرک وفعالیت بدنی فراوان درآن زمان بوده وفرصتی برای اضطراب وبیماری
های افســردگی نداشــتند،امروزه کاردرمانی یکی از شیوه های درمان بیماران روانی است ،چرا که کارکردن هم به مثابه نوعی ورزش کردن است که موجب تخلیه انرژیهای
درونی ودیگر آثار مفید می گردد.
ب.ایجاد نشاط روحی
یکی از آثاری که همه ورزش کاران در سخنان خود به آن اشاره می کنند،نشاطی است که از طریق ورزش کردن نصیب انسان می شود.پرواضح است که نشاط را با اضطراب
وغم واندوه وافسردگی سر سازگاری نبوده وآنها را ازمیان برخواهد داشت.
ج.افزایش آندروفین دربدن ورزشکاران
گزارشاتی مبنی بر افزایش مواد آندروفین بعنوان مواد مخدر بدن درجسم ورزشکاران تایید شده که موجب کاهش اثرات درد وآرام بخشی را بدنبال داردوهمچنین این مواد اثرات
خواب آوری در بدن که نتیجه آرامبخشی است را بدنبال دارد.
د .تغییر وضعیت بدن
بطورکلی حالت جســمی و وضعیت های مختلفی که جســم و بدن و حاالت صورت انســان به خود می گیرد،هم نشان گری ازحاالت روحی او می باشد و هم براین حاالت
روانی درای تاثیر بوده وزمینه تغییر آنها را فراهم می کند.شاید یکی از علل اینکه در روایات آمده که درموقع غضب شدید برخاسته و وضو بگیرید،همین مطلب باشد.تغییر با
اضطراب بیان شده است.
ه .تقویت حس اعتماد به نفس
امروزه هر چه بیشتر می گذرد نسبت به آثار جسمی وروانی ورزش توجه بیشتری نشان داده شده ،آثار مفید ورزش بیشتر کشف می شود.برای مثال طبق مطالعه چاپ شده در
ژورنال اپیدمی شناسی آمریکا نشان داده شده است که افزایش مشارکت در برنامه های ورزشی ،تمرینات بدنی وفعالیت های جسمانی به شدت با کاهش عالئم افسردگی ،بی
قراری واضطراب واحساس کسالت همراه است.
پیشنهادات
ورزش دارای فواید زیادی بوده که ازجمله می توان به كسب توانمندي جسماني براي انجام كارهاي سخت و سنگين زندگي اشاره کرد ،ولي فايده ورزش،منحصربه نيرومندي
بدني نيست،بلکه باعث پیشگیری از بیماریها،تامین سالمت جسمی،روانی واخالقی،ایجاد تناسب اندام مناسب وانجام دادن بهتر وقوی تر تکالیف دینی می گردد.آنچه که اسالم

شكايت باشگاه استقالل از داور شهرآورد  /82تركي بازنده اصلي نبرد سرخابي بود
به گزارش يك شنبه ايرنا ،در بخشي از شكايت نامه باشگاه استقالل كه قرار است به فدراسيون فوتبال ارسال شود ،آمده است :استقالل در هشتاد و دومين شهرآورد مغلوب
حريف خود شد و هيچ توجيهي نيز براي آن ندارد .انتشار مصاحبه مدير عامل و مربيان باشگاه استقالل ،نامه كاپيتان ،اظهارات بازيكنان و اطالعيه كادر فني كه در همه آنها
شكست را پذيرفته و از هواداران عذرخواهي شده است ،نشان دهنده اين است كه استقالل شكست را قبول كرده و دنبال توجيه نيست .اما جدا از نتيجه ،استقالل در شهرآورد
روز جمعه ضربات مهلكي از داور خورد .در نامه شكايت باشگاه استقالل اضافه شده است :محسن تركي با وجود همه سوابق و كارنامه اي كه دارد ،بازنده اصلي نبرد سرخابي
ها بود .وي كه قضاوت در چندين شهرآورد را هم يدك ميكشد ،در كمال ناباوري  2پنالتي استقالل را نديد و يك پنالتي نادرست براي پرسپوليس اعالم كرد .به گواه تصاوير
واضح و نظر قطعي كارشناسان داوري ،در دقيقه  32خطاي مشخص پنالتي روي آرش برهاني در مقابل دروازه پرسپوليس گرفته نشد .در صحنه اي ديگر ،توپ به وضوح به
دست مدافع قرمز پوشان برخورد كرد اما داور اين صحنه را هم نديد .در صحنه اي هم كه به نفع سرخپوشان خطاي پنالتي اعالم شد ،به طور مشخص اول بازيكن پرسپوليس
روي حنيف عمران زاده مرتكب خطا شد .باشگاه استقالل يادآور شده است‹ :بر همين اساس از فدراسيون فوتبال ،كميته داوران و مسئوالن محترم آن كه قضاوت داور را بي
نقص دانستند ،تقاضا داريم به اين پرسش ما پاسخ دهند كه به جز اعالم يك پنالتي نادرست براي رقيب و نگرفتن  2پنالتي واضح و مشخص براي استقالل ،ديگر چه ظلمي
مي توان در رقابتي با اين اهميت ،متصور شد ؟! همچنين در ديدار حساس با استقالل خوزستان نيز ،گل حريف با خطاي قطعي بر روي پروپييچ مهاجم استقالل به ثمر رسيد و
در ديدار با پرسپوليس نيز اشتباهاتي عجيب در حد نگرفتن  2پنالتي اتفاق بيفتد!!! اينكه مسئول محترم فدراسيون در چند هفته گذشته ،پس از مصاحبه سرمربي استقالل ،موضع
شكايت مي گيرد و مسئولي ديگر در رقابت ديگر استقالل ،تيم رقيب را متضرر مي داند اما حاال سكوت را انتخاب كرده و از اين اشتباهات حرفي به ميان نمي آورند جاي سوال
دارد .در بخش ديگري از شكايت نامه استقالل آمده است :داور محترم رقابت شهرآورد و مسؤوالن كميته و دپارتمان داوري ،بايد در مورد اين اشتباهات اثرگذار و تعيين كننده،
پاسخي اصولي داشته و هواداران استقالل را قانع كنند .نگرفتن  2پنالتي قطعي و اعالم يك پنالتي نادرست به سود حريف ،به هيچ وجه اشتباهاتي كوچك و بخشودني نيست

حمله به تیمی که هنوز شانس
قهرمانی دارد /استقالل قربانی
مخالفت با مظلومی

درست است که استقالل دربی را بد باخته ،اما االن
شــاید زمان خوبی برای انتقادهای شدید علیه این
تیم نباشد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ زمانی كه استقالل
دربــی را چهار بر دو باخــت ،خود مظلومی هم می
دانســت كه انتقادهای شــدیدی از او خواهد شد.
نتیجه دربی یك طرف و جایگاه تیم در جدول رده
بنــدی هم یك طرف .همه ایــن ها را مظلومی هم
می دانســت اما او تصور می كــرد با توجه به اینكه
تیمش هنوز شانس قهرمانی دارد ،شاید انتقادها بعد
از دربی به این شدت نباشد.
امــا برخالف تصــورات مظلومی ،انتقــادات از تیم
استقالل به شدت زیاد اســت ،انتقاداتی كه به نظر
می رســد همه آن ها هم به خاطر دلسوزی نیست.
در یكی دو روز گذشــته طوری از اســتقالل انتقاد
شــده كه به نظر می رسد مخالفان مظلومی بیشتر
به فكر بیرون كردن او از تیم و باز كردن جایی برای
خودشان هستند نه اینكه واقعا دلشان برای استقالل
سوخته باشد.

جواد درخشنده به
پرسپولیس تهران پیوست

جواد درخشنده فوتبالیست اشکنانی که چندی پیش
در تست باشگاه پرسپولیس تهران شرکت کرده بود
روز گذشته رسما پرسپولیسی شد.
جواد درخشنده فرزند منصور درخشنده متولد اشکنان
اســت که بازی های غیر رسمی خود را از فوتسال و
زمین چمن اشکنان آغاز کرده است.نامبرده چندین
ســال به عنوان بهترین و تکنیکــی ترین بازیکن
منطقه در جام دوستی اشکنان انتخاب شده بود که
برخی از مربیان به نبوغ این جوان اشکنانی پی بردند
که با تالش و پشــتکار فراوان خود و مشاوره برخی
ازورزشــکاران توانست به تیم پرسپولیس تهران راه
یابد.
هیات فوتبال بخش اشکنان با ارسال نامهای موفقیت
این جوان اشکنانی را تبریک گفته است.
اشــکنان خبرنــگار موفقیت این جوان ورزشــکار
اشــکنانی را ابتدا به خانواده ایشان و جامعه ورزش
بخش وشهرستان تبریک می گوید

هفته نامه

رویداد
آگهی میپذیرد
واتساپ:

09172488515

مهرداد اوالدی مهاجم سابق تیم ملی و باشگاه های استقالل و پرسپولیس ظهر امروز در بیمارستان شهدای تجریش درگذشت.
به گزارش وبسایت نود ،مهرداد اوالدی با اورژانس تهران به بیمارستان آمده و  ۳نفر از دوستانش همراه او بودند ،تالش ها برای احیای قلبی او بی نتیجه ماند و او در بدو ورود قلبش از کار ایستاده بود ،به قطع علت مرگ او ایست قلبی است.
مهرداد اوالدی قرار بود در دقیقه  ۶۰بازی با فوالد برای ملوان به میدان آید اما درد در ناحیه قفســه ســینه را به محمد احمدزاده منتقل کرد و شــب هم با اجازه به تهران آمد و ظهر امروز با افزایش درد در حالی که قادر به رانندگی نبود با اورژانس به بیمارســتان منتقل شد و در ساعت
 ۱۴و  ۵۶دقیقه در گذشت .اسماعیل رمضانی ،مدیرکل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،در پاسخ به علت فوت مهرداد اوالدی ،بازیکن سابق تیمهای پرسپولیس و استقالل و این فصل تیم ملوان بندرانزلی ،گفت :مرحوم اوالدی امروز ساعت  ۱۴:۱۰امروز از طریق
اورژانس تهران و در حالتی نیمه جان به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد.
وی گفت :وقتی ایشان به بیمارستان رسید فاقد عالئم حیاتی بود و به اتاق احیا منتقل شد و تمام اقدامات الزم برای احیای وی در بیمارستان شهدای تجریش صورت گرفت و تقریبا یک ساعت عملیات احیا طول کشید ،اما متاسفانه علیرغم انجام اقدامات الزم به دلیل اینکه وقتی
رسیده بودند فاق عالئم حیاتی بودند  ،وی احیا نشد و متاسفانه درگذشت.

روزنامه فرهنگی  ،اجتماعی  ،اقتصادی
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خادمان مردم

انتخاب شایسته و پر افتخار شما بزرگواران را تبریک عرض نموده ،امید است همچون گذشته
در راه خدمت به مردم و نظام اسالمی موفق و پیروز باشید.

حاج احمد امینی
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