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حرف اول

زندگی سفید

صاحب مقصـودی

جامعه ما هنوز راه حلی برای معضل ازدواج های سفید نیافته
بود که اکنون بحران دیگری به نام زندگی سفید نیز به آن
اضافه شده است.
بیش از  33درصد خانوارهای ایرانی در سال گذشته تک فرزند
بودند ،اما این نرخ در نیمه اول سال جاری  14درصد کاهش
یافته و به  19درصد رسیده است ،ولی پیشنهاد می کنم به جای
خوشحالی بابت این موضوع ،ناراحت باشید چراکه  14درصد
باقیمانده ترجیح دادند بدون فرزند باشند درحالیکه فرزندآوری در
سراسر تاریخ از کارکردهای مهم خانواده بوده است .متاسفانه در
برهه ای از زمان شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» باعث ترغیب
خانواده ها به داشتن یک فرزند شده است ،تک فرزندی گرچه
پدیده جدیدی نیست اما در جامعه ما در هیچ زمانی مانند االن
فراگیر نبوده است .در میان آموزه های اسالمی نه تنها به تک
فرزندی توصیه نشده بلکه با آن مخالفت و با رعایت شرایطی
دعوت به ازدیاد نسل شده است بگونه ای که در قرآن کریم
تکثیر نسل به عنوان یکی از مهم ترین اهداف ازدواج معرفی
شده است .اما امروزه علیرغم هشدارهای فراوان به خانواده
ها روی آسیب های تک فرزندی مثل فرزند ساالری ،بلوغ
زودرس ،کم شدن روابط اجتماعی و عدم جامعه پذیری ،کاهش
انسجام خانواده و یا تضعیف شبکه ی ارتباطی خویشاوندی که
باعث شد بسیاری از نوجوانان آینده ما با واژه های چون خاله،
عمو ،عمه و دایی بیگانه باشند ،بحران دیگری در پیش است که
ثمره آن زندگی بدون فرزند یا زندگی سفید است.
اگرچه درصدی از خانوارهای بدون فرزند را زوج های نابارور
تشکیل می دهند اما نباید خود را گول بزنیم که تمایل به نداشتن
فرزند اخیرا از سوی بسیاری از زوج ها نیز باب شده است .امار
جهانی ناباروری در جهان  13درصد است اما این آمار در ایران
بیش از  20درصد است که به نوعی یک ترور بیولوژیک را
هشدار می دهند ،با این حال به لطف پیشرفت علم پزشکی
بیش از  75درصد این زوجها درمان و صاحب فرزند می شوند،
ولی این زوج های نابارور باقی مانده که اغلب بخاطر هزینه های
گزاف به دنبال درمان نرفتند تنها درصد پایینی از آن  14درصد
زوج های بدون فرزند را تشکیل می دهند و باید اعتراف کرد
درصد باالیی از زوج ها دیگر تمایلی به داشتن فرزند حداقل در
دهه اول زندگی مشترک را ندارند.
همه اینها در حالی است که پژوهشگران معتقدند فرزند طول
عمر والدین را افزایش می دهد و زندگی پر از سالمتی و شادابی
را نصیب آنان می کند اما این زوج های خودخواه تجمل و لذت
جویی های زندگی بدون فرزند را می پسندند و خود را از نعمت
پدر یا مادر شدن محروم می کنند.

فیلم کوتاه «کالغ پر ،آدم پر» با درخشش ستایش مقصودی بازیگر
نونهال خود در دومین جشنواره ملی ساحلی نور برتر شد.
به گزارش معین این فیلم چهارشنبه شب در بخش فیلم کوتاه « دومین
جشنواره ملی نور پایتخت ساحلی ایران» اکران داده شد که هم مورد
استقبال عالقمندان به سینما قرار گرفت و هم نظرهیات داوران را
جهت انتخابش به عنوان فیلم برتر جلب کرد.
این فیلم با نگاهی اجتماعی به وضعیت اعتیاد تالش دارد در اکرانی
کوتاه هشداری عمیق به جامعه دهد.
فیلم کوتاه «کالغ پر ،آدم پر» به کارگردانی و نویسندگی مسعود
آقاجانپور در آموزشگاه سینمایی جوان تهیه شده است .رضا غالمی،
علیرضا رمضانی ،اسماعیل نواب و هنرمند خردسال ستایش مقصودی،
بازیگران این مجموعه هستند.
ستایش هشت ساله در گفتگو با خبرنگار ما از عالقه اش به بازیگری
می گوید ،وی اظهار داشت :کمتر از شش ماه است که بازیگری را نزد
اساتیدی چون آقای رشیدی و خانم رهنما آموخته ام و دوست دارم تا
مدارج عالی تحصیلی ،این رشته را ادامه دهم.
ستایش مقصودی برخالف بسیاری از دختران همسن و سال خود فقط
عالقمند به بازیگری نیست بلکه استعداد را نیز در کنار عالقه دارد،
دلیل این مدعی نیز دعوت رضا عطاران هنرمند سرشناس و محبوب
کشورمان از ستایش برای تست دادن جهت بازی در فیلم جدیدش بود که البته با مخالفت والدین ستایش روبه رو شد.
با این حال ستایش از این موضوع ناراحت نیست و ضمن تشکر فراوان از آنها می گوید :پدر و مادرم در این مدت یکی از مشوق های اصلی من بوده اند و قطعا اگر
تصمیمی برایم گرفته اند خیری در آن هست ،آنها تاکید دارند که حضورم در تهران ممکن است به درسهایم لطمه بزند من هم پذیرفتم و قول دادم در کنار بازیگری هرگز
درسهایم را فراموش نکنم.
ستایش که اولین تجربه بازیگری خود را با فیلم کوتاه «کالغ پر ،آدم پر» چشیده است در پایان از پیشنهادات جدیدی می گوید که برای ایفا نقش به وی ارائه شده است.
گفتنی است دومین جشنواره ملی ساحلی نور در بخش های مختلف با حضور هنرمندان مطرحی از سراسر کشور از هجدهم تا بیست و یکم مرداد ماه در نور پایتخت
ساحلی ایران برگزار شد.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن ،بیمه را قوام رسانه دانست و بیان
کرد :پیگیری بیمه خبرنگاران یکی از اولویت های این اداره است.
فیروز فاضلی افزود :تا پایان سال گذشته  405نفر از خبرنگاران استان بیمه شده اند
که 56نفر از این تعداد ،دارای بیمه تکمیلی نیز هستند.
وی ادامه داد :مقوله بیمه خبرنگاران مبحثی مورد اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیز هست و این اداره کل نیز به جد ،این موضوع را پیگیری می کند.
وی جایگاه رسانه های گیالن را در کشور مطلوب توصیف کرد و افزود :این استان
در بحث رسانه ای جایگاه ششم کشور را داراست و در زمان حاضر  179 ،نشریه در
گیالن فعال هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی گیالن:

بیمه قوام رسانه است

فاضلی افزود :این تعداد نشریه از میان  286نشریه دارای مجوز فعال هستند و بقیه
آنها هنوز ،اقدام به انتشار نکرده اند.
وی با توجه به توسعه فضای مجازی و انتشار نشریه های الکترونیک گفت :جایگاه
رسانه های مکتوب به شرط دارابودن خالقیت ،هنر جذب مخاطب و بوجود آوردن
احساس نیاز به خبر در جامعه محفوظ است.
وی بیان کرد :عرصه کنونی ،عرصه رقابت است و رسانه های محلی می بایست
بیش از همیشه برای ماندگاری ،به تخصص و افزایش مهارت در خصوص جذب
مخاطب مسلط شوند.

ماهنامه اجتماعی  .ورزشــی

بانک
احمدی عنوان کرد:

اعطای تسهیالت بانک
قرضالحسنه رسالت با
کارمزد  2درصد

مدیر امور شعب بانک قرضالحسنه رسالت گیالن
از اعطای تسهیالت با کارمزد  2درصد توسط این
بانک خبرداد و گفت :در استان گیالن  100هزار نفر
از خدمات و تسهیالت بانک قرضالحسنه رسالت
بهرهمند میشوند.
به گزارش خط اول ،محمدحسین احمدی ،مدیر
امور شعب بانک قرضالحسنه رسالت گیالن امروز
در نشست با خبرنگاران ،ضمن تبریک به مناسبت
فرارسیدن روز خبرنگار ،اظهار کرد :رسانه و قلم جهت
آگاه سازی جامعه متحمل زحمات بسیاری میشوند و
قلم اصحاب رسانه راهگشای بسیاری از امور است.
وی با بیان اینکه قرضالحسنه معامله با خداست،
افزود :بانک قرضالحسنه رسالت در ابتدا فعالیت خود
را از سال  76با عنوان صندوق قرضالحسنه آغاز کرد
و سپس از سال  91با مجوز رسمی از بانک مرکزی
به عنوان اولین و تنها بانک خصوصی با تخصص
قرضالحسنه در نظام بانکی کشور شروع به ارائه
خدمت کرد.
احمدی با اشاره به اینکه در استان گیالن 100
هزار نفر از خدمات و تسهیالت بانک قرضالحسنه
رسالت بهرهمند میشوند ،گفت :خوشبختانه بانک
قرضالحسنه رسالت در گیالن از سال  91توانسته بالغ
بر  110میلیارد تومان تسهیالت قرضالحسنهای به
مشتریان خود پرداخت کند.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف بانک قرضالحسنه
رسالت ترویج و اشاعه فرهنگ قرضالحسنه در بین
مردم است ،تصریح کرد :بانک قرضالحسنه رسالت
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ،تسهیالت خود را
با کارمزد  2درصد اعطا میکند که این امر توانسته
بخشی از مشکالت کارآفرینان خرد را برطرف نماید.
مدیر امور شعب بانک قرضالحسنه رسالت گیالن
با بیان اینکه در این بانک هیچ سپرده کوتاه مدت
یا بلندمدت نداریم ،ادامه داد :تمام خدمات بانکی و
سامانههای الکترونیکی در بانک قرضالحسنه رسالت
وجود دارد و تنها تفاوت بازر این بانک با دیگر بانکها،
قرضالحسنه و اجتماعی بودن آن است.
احمدی با بیان اینکه سقف وام در بانک قرض
الحسنه رسالت تا  20میلیون تومان است ،تصریح
کرد :باز پرداخت تسهیالت از  10ماه تا  60است .البته
تسهیالتی که ما میتوانیم در اختیار مشتریان بگذاریم
با کارمزد  2تا  4درصد است ولی به همان کارمزد 2
درصد اکتفا کردیم.
وی با بیان اینکه بانک قرضالحسنه رسالت عالوه بر
سه شعبه موجود در رشت ،در شهرستانهای الهیجان،
صومعهسرا ،تالش و بندرانزلی هم شعبه دارد ،ادامه داد:
از دیگر ویژگیهای بانک قرضالحسنه رسالت ،اجرای
طرح بانکداری اجتماعی بوده زیرا با اجرای این طرح
درصدد است تا حضور و مراجعه فیزیکی به شعب را
کاهش دهد و همچنین دسترسی همگان برای
بهرهمندی از خدمات این بانک را تسهیل نماید ،طرح
بانکداری اجتماعی با خدماتی نوین و بدون حضور در
شعب ،حدود دو ماه است که در گیالن اجرا میشود.
احمدی با بیان اینکه  60نفر در شعب بانک
قرضالحسنه رسالت در استان گیالن مشغول به
خدمترسانی هستند ،اضافه کرد :ضمانت در بانک
قرضالحسنه رسالت بر اساس آییننامههای جاری و
شرایط مشتری انتخاب میشود.
مدیر امور شعب بانک قرضالحسنه رسالت گیالن
تاکید کرد :مشکالتی که در نظام بانکی جامعه ایجاد
شده به دلیل فاصله گرفتن از فرهنگ قرضالحسنه
است زیرا بانکهای قرضالحسنه در کشور راهگشای
اقشار نیازمند هستند و میتوانند به توسعه مشاغل
خانگی کمک قابل توجهی کنند.
وی با بیان اینکه در بعضی مواقع شعب بانک
قرضالحسنه در کشور در راستای پرداخت تسهیالت
ی میکنند،
به صورت شبکهای همدیگر را همپوشان 
خاطرنشان کرد :سال گذشته از 100درصد تسهیالت
اختصاص یافته به مددجویان کمیته امداد بیش از
 ۸۵درصد آن محقق شد؛ طبق ضوابط بانکهای
قرضالحسنه ،این نوع بانکها اجازه سرمایهگذاری در
هیچ کجا را ندارند و درآمد و هزینههای جاریشان
هم از طریق دریافت کارمزد  2درصدی تامین میشود.

فرماندار آستانه اشرفیه:

تعویضافرادراحتترینکاراستاماهمیشهبهترینکارنیست
فرماندار آستانه اشرفیه در پاسخ به این سئوال که چرا بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر
و امید تغییر و تحول آنچنانی در سطح ادارات شهرستان رخ نداده است گفت :تعویض
افراد راحت ترین کار است اما همیشه بهترین کار نیست ،ما باید فکر و استراتژی افراد
را تغییر دهیم.
به گزارش خط اول بعد از پیروزی حزب اعتدال و توسعه در انتخابات سال  ،92یکی
از مشکالتی که دولت تدبیر و امید کم و بیش با آن دست و پنجه نرم می کرد کمبود
نیروی انسانی در بخش های مختلف بود ،اما بودن افرادی که خیال دولت را از تصدی
بر برخی نقاط راحت کرده بودند ،یکی از این افراد رحیم حیدری بود.
حیدری متولد روستای گلرودبار شهرستان الهیجان و کارمند دانشگاه گیالن است،
پیش از انتخابش به عنوان فرماندار شهرستان سیاهکل در اردیبهشت ماه سال ،1393
سمت هایی چون مدیر مرکز نشر و مدیر هماهنگی امور آموزشی دانشگاه گیالن را
تجربه کرده بود ،تا اینکه از دی ماه  1394مسئولیت فرمانداری شهرستان آستانه
اشرفیه نیز به ایشان سپرده شد؛ اما از همه مهمتر وی جزو هسته اولیه حزب اعتدال
و توسعه در گیالن و عضو شورای مرکزی این حزب در استان نیز می باشد از همین
رو بهتر از هر کس دیگری می تواند در خصوص چگونگی پیدایش این حزب در
گیالن اظهار نظر کند.
وی به خبرنگار خط اول گفت :در سالهای ۷7و  ۷۸که تندروهای برخی جریانهای
سیاسی جهت پیشبرد مطامع خود ،مردم و نظام را بازیچه قرار داده بود و کمتر به منافع
و مصالح ملی فکر میکردند ،گروهی از همفکران دکتر نوبخت در این وانفسا ،به این
نتیجه رسیدند که با قرارگیری در هر کدام از احزاب و جریان ها نه تنها چیزی عاید
مردم و نظام نمیشود بلکه وارد تنش های بیهوده می شوند و انرژی برای سازندگی
نمی ماند .ازاین رو دکتر نوبخت و یارانش تصمیم گرفتند تفکری که بر مبنای آرامش
باشد را جستجو کنند تا دنبال توسعه باشند ،آنها به این نتیجه رسیدند تحت لوای
تفکری که نامش را اعتدال گذاشته بودند به دنبال این دوعامل مهم یعنی ابتدا آرامش
و بعد سازندگی باشند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در استان گیالن افزود :در همین راستا
یارگیری در نقاط مختلف کشور آغاز گردید و از سال  ۱۳۷۹بود که در گیالن نیز جرقه
هایی زده شد و در سالهای  ۸۰و  ۸۱بود که حزب اعتدال و توسعه تشکیالت گیالن
رسما پا گرفت.
وی ادامه داد :افراد ارزشمندی در این مجموعه بودند که برخی از آنها در طول این
سالها آرام آرام کنار رفتند ولی برخی ثابت قدم و استوار باقی ماندند چراکه چیزی که
اساس و شاکله حزب را تشکیل می دهد منافع ملی است و حب و بغض فردی و
گروهی در آن راهی ندارد.
حیدری گفت :خوشبختانه در حال حاضر هم فضایی فراهم شده که هر کس بخواهد
خود را محق جلوه دهد می گوید من اعتدالی هستم و اعتدالی کار می کنم و این نشان
از اصالتی است که حزب اعتدال و توسعه بدست آورده است.
اما اکنون بعد از سه سال از عمر دولت کسی جز یک فرماندار که با فراز و نشیب دولت
همراه است نمی تواند به خوبی عملکرد دولت را واکاوی کند ،از همین رو از فرماندار
استانه اشرفیه خواستیم این مهم را بر عهده بگیرد ،وی گفت :دولت تدبیر و امید در
شرایطی کشور را تحویل گرفت که در زمینه های اقتصادی و بهداشتی و سیاست
خارجه در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد ،الحمداهلل با ارشاد مقام معظم رهبری
و تالش ها و تدابیر دولت ،تورم از چهل و چند درصد به حدود ده درصد رسید و از
سراشیبی سقوط نجات یافت؛ در زمینه بهداشت نیز دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر

اینکه «بزرگترین رنج خانواده بیمار باید رنج بیمار داری اش باشد نه رنج هزینه های
بیمار» محقق شد و دولت تالش کرد میزان اورده مردم از حدود سی درصد به سه
الی شش درصد کاهش پیدا کند؛ در سیاست خارجه هم مستحضرید شش قطع نامه
ظالمانه و کمرشکن علیه ایران وضع شده بود و ایران را کشوری جنگ افروز و مخل
صلح جهانی معرفی کردند که خوشبختانه با گفتگویی هایی که با شش کشور بزرگ
جهان انجام شد این قطع نامه ها بی اثر شد ،اکنون طبیعی است که تا برقراری ارتباط
کامل اقتصادی و سیاسی با جامعه جهانی باید یک مسیر طوالنی را بپیماییم ،نکته
مهم در تمامی این مسیر خوشبختانه هم هدایت های مقام معظم رهبری و هم تاییدات
ایشان در موارد مختلف بود.وی افزود :ما در همه زمینه ها به فصل الخطاب نیاز داریم،
در کشور ما هم فصل الخطاب مقام معظم رهبری است وقتی موضوعی مورد تایید
ایشان قرار گرفت علی القاعده باید در آن مورد تمکین کنیم و نظرات ایشان را صائب
بر تمامی امور بدانیم که خوشبختانه همینطور هم هست .در جامعه جهانی متاسفانه
دانش صلح امیز هسته ای ایران را دانش جنگی معرفی کردند و یک هماهنگی بین
المللی علیه ایران راه انداخته بودند ،الحمداهلل کشور ما اکنون این هماهنگی بین المللی
را شکسته و جایگاه خودش را پیدا کرده و توانسته اثبات کند کشور صلح دوستی است.
حیدری با اشاره به ثبات و آرامش ایجاد شده در جامعه تصریح کرد :درگذشته بخاطر
نوع رفتار برخی افراد ،مسائل و مشکالتی بوجود امد که به دستور رهبری برای حل
و فصل آن ،کمیته رفع مشکالت بین سران قوا تشکیل شده بود ،االن الحمداهلل بین
سران قوا هماهنگی خوبی وجود دارد و با تاکیدات مقام معظم رهبری در اوج همکاری
و هماهنگی بسر می برند ،البته این بدان معنا نیست که اختالف نظر و سلیقه وجود
ندارد ،بلکه اختالف نظر و اختالف سلیقه در اتاق دربسته به بحث گذاشته می شود و
انچه به جامعه ارزانی می گردد همراهی و همدلی مسئوالن برای رفع مشکالت است.
وی ادامه داد :یکی از برکات و دست اوردهای دولت محترم ،برگزاری انتخابات اخیر
مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری است که با حضور خوب مردم در اوج
سالمت برگزار شد ،این حضور مثال زدنی در استان هم تجلی پیدا کرد ،همگان دیدند
که با همراهی استاندار پرتالش و نماینده معزز ولی فقیه و همکاری سایر قوا ،بزرگترین
برنامه سیاسی اجتماعی دولت تحقق پیدا کرد.
البته این مدیر دولت تدبیر و امید کمبودها را هم پنهان نمی کند ،حیدری گفت :میزان
درامدهای دولت سال گذشته محقق نشد؛ بخاطر همان تحریم های ظالمانه ،میزان
فروش نفت ایران به حدی محدود شده بود که نه تنها به  800هزار بشکه تقلیل یافت
بلکه همان مقدار هم به پول تبدیل نمی شد و خریداران می گفتند باید در ازایش
تولیدات ما را به جای پول وارد کشور خود کنید ،بنابراین ایران پولی نداشت تا به
موضوعات اقتصادی وعمرانی خود جامعه عمل بپوشاند ،با این حال با سیاست هایی
که دولت در سه سال اخیر در پیش گرفت و با دلسوزی مدیران منطقه ای تالش شد
مباحث اقتصادی بر سر سفره های مردم احساس شود .به هرحال با درایت مدیران
سیاسی اقتصادی دولت جلوی تورم وحشتناک گرفته شد و روابط بین المللی بهبود
یافت اگرچه هنوز رضایت دولتمردان فراهم نشده است ولی ظرف یکی دو سال اینده
قطعا شاهد بهبود شرایط اقتصادی مردم خواهیم بود.
اما شرایط سیاسی حوزه استحفاظی رحیم حیدری نیز جزو مباحث مطرح در این گفتگو
بود ،برخی سیاسیون نزدیک به دولت در آستانه اشرفیه گله مند بودند که همچنان
همان مدیران دولت گذشته در راس ادارات دولتی قرار دارند ،آقای فرماندار نیز ضمن
تایید ان ،قاطعانه گفت :اگر تغییر را به منزله تعویض افراد در نظر بگیریم ،درست
است ما تغییر آنچنانی نداشتیم ،البته اگر مدیری نتواند انتظارات الزم در زمینه برنامه

ریزی و تمشیت حوزه عمل خود را بدرستی انجام دهد
طبیعتا باید جای خود را به فرد تواناتری بدهد اما من
اعتقاد دارم به جای اینکه دنبال این باشیم تا افراد را
عوض کنیم ،سعی کنیم برنامه هایی تنظیم نماییم
تا افراد خود را به ان معیارها و شاخص ها برسانند
می توانیم مسائل مربوط به عمران شهرستان را با
حداقل هزینه و بیشترین بهره وری انجام دهیم،
به هر حال تعویض افراد راحت ترین کار است
اما همیشه بهترین کار نیست ما تالش می
کنیم ،به جای ظاهر ،باطن مدیران را همسو
کنیم تا برنامه های دولت محقق شود.
حیدری اما دیگر نقد مطروحه بر خود مبنی
بر مهیا نبودن فضای مناسب برای فعالیت
احزاب همسو و برعکس فراهم بودن فضای
مناسب برای سایر گروه ها و تشکیالت سیاسی
غیرهمسو را نپذیرفت و گفت :به برکت ظرفیت
نظام ،شاهد برگزاری انواع و اقسام جلسات
سخنرانی و میزگرد در شهرستان آستانه اشرفیه
هستیم و نه تنها هیچ مانعی برای فرد یا گروهی
ایجاد نشد بلکه حتی تسهیالتی نیز برایشان فراهم
گردید ،غالب جلسات هم مربوط به گروه های معتدل
و همسو هست البته تشکیالت اصولگرا هم از این فضای
باز سیاسی بی نصیب نماندند و گردهمایی هایی داشتند ،به
هر حال نظام ظرفیت الزم برای همه گروه ها ایجاد کرد تا
به فعالیت بپردازند.
وقتی با نماینده عالی دولت در یک منطقه به گفتگو می نشینید
ظلم است که در خصوص پروژه های عمرانی آن منطقه نپرسید،
حیدری نیز با اشاره به فعالیت های عمرانی شهرستان استانه
اشرفیه گفت :همانطور که گفتم بدون سر و صدا و ایجاد
تغییر می توان کارهای خوبی انجام داد ،مثال در همین سال
جاری بدون یک ریال هزینه  170کیلومتر از انهار شهرستان را
الیروبی کردیم و این سبب شد کشاورزان ما تا االن که فصل
برداشت محصول هم رسید حتی یک مورد هم در خصوص
مشکالت آبرسانی به نهادهای زیربط مراجعه نداشته باشند.
کلنگ زنی بیمارستان تامین اجتماعی با  12میلیارد ریال اعتبار
نیز از دیگر پروژه های مهم شهرستان است ،پل کورکا هم جزو
مصوبات سفر ریاست جمهوری است و حسب اخرین رایزنی ها
بودجه مناسبی برایش درنظر گرفته شد و امسال به بهره برداری
می رسد.
اگرچه پروژه های عمرانی شهرستان بزرگ استانه اشرفیه
بیش از این است اما گفتگوی خط اول با مردی که
همیشه می خندد را در همین جا به پایان می بریم.

قصه ای تکان دهنده از " فروغ و انسانیت " در کوهپایه های مه آلود لیال کوه
قاسم خوش سیما
نویسنده و روزنامه نگار
اهمال کاری برخی دستگاههای حمایتی شهرستان
لنگرود و دختری که  12سال در « کمای زندگی «
به سر می برد.
پدوازده سال و دوماه مچاله ماندن روی تخت خواب
و خیره شدن به سقف سفید رنگ سرنوشت ،تنها
اندکی از رنج های مجهول « فروغ فالح اقبال پور
« دختر سی ساله لنگرودی است که در اثر یک
خطای پزشکی ،دوازده سال است « کمای زندگی
« را تحمل می کند .دوازده سالی که دختر کوهپایه
های « لیال کوه « نه از آمدن بهارانی سبز و خرم
لذت می برد و نه از رفتن زمستانهایی سپید دلش می
گیرد ،بلکه همه ی آنچه بر او گذشته ،گذر ثانیه هایی
به رنگ زجر و به ابعاد اتاقکی دور از هیاهوی آدمها
بوده است .دختری سوار بر مرکب گذر عمر که اسب
سرکش زمان به نامش می دود اما « سوار « یعنی
فروغ را بر زمین انداخته و کسی جز الهه ی خوبی
های زمین کنارش نیست.
ماجرا از اینجا آغاز می شود که فروغ در زمان کودکی
خود دچار سانحه می گردد و بنا به نظر پزشکان مقرر
می شود در حدود سن  18سالگی جراحی بر بینی وی
انجام گیرد تا مشکالت تنفسی اش برطرف شود.عمل
جراحی نافرجام و شوم جهت رفع مشکالت تنفسی
که به دلیل اهمال کاری های اثبات شده ،به کمای
زندگی بیمار می انجامد .آغاز مشکالت مغزی از یک
کلینیک خصوصی و غیر تخصصی در شهرستان
لنگرود و ماجرای درام بلند باالیی که در نهایت
دادگاه صالحه از متخصص هوشبری گرفته تا پزشک
جراح و کلینیکی که امکانات الزم جهت انجام چنین
جراحی را نداشته مقصر دانسته و اکنون همه می دانند
با وجدانشان که البته این موضوع مشکلی از درد های

بی پایان فروغ حل نمی کند و مورد بحث ما نیست.
پرداختن به آنچه در این سالها بر یک جوان با هزاران
آمال و آرزو گذشته نیز سودی ندارد .ماجرای قصه
پر غصه دختری از بهترین مردمان این سرزمین که
از سه سالگی طعم تلخ یتیمی را نیز با خود به یدک
کشیده هرگز مفید نخواهد بود بلکه موضوع کالن
تر ،مرگ عاطفه آنهم در چند قدمی ماهایست که با
هزاران شعار،آکتور وار در این جامعه روزگار سپری
می کنیم .دوازده سال تحمل درد و طعم تلخ زندگی
در بدترین شرایط مالی ممکن ،آنهم از سوی یک
مسلمانزاده که همین کنارگوشمان هست و کسی به
کسی نیست.
حال چنانچه یکی از همنوعانمان – در شرایط کامال
بی اختیار  -دوازده سال رو به روزهای بی بازگشت
حرکت کرده و حتی یک مسئول دولتی شهرستان
لنگرود برای سرکشی اوضاع وی و مادر پیر و
گرفتارش به خود زحمت فاصله گرفتن از میزش را
نداده ،قطعا مشکل این مملکت نیست.مملکتی که
هر ساله مبالغ بزرگی از بودجه های سالمت و حتی
بودجه های اجتماعی را برای مواردی از این دست
کنار می گذارد اما وقتی مسئول شهرستان با صد
متر فاصله نسبت به منزل فروغ ،از وی خبری ندارد
و او را نمی شناسد چه انتظاری از وزیر سالمت این
مملکت است که توقع داشته باشیم با هزاران مشغله
و فرسنگ ها فاصله ،برایش کاری بکند؟
.1صد هزارتومان هزینه ماهیانه پوشک مصرفی
.2هزینه ویزیت دوره ای پزشک در منزل
.3خرید دستگاهها و هزینه نگهداری،ساکشن ،تعویض
شیلنگ های انتقال غذا ،شارژ مخازن اکسیژن ،تشک
های مواج،دارو و غیره
.4هزینه نگهداری بیمار ،استحمام و غیره که با توجه
به کهولت سن مادر ،انجام چنین اعمالی پس از
دوازده سال دشوار شده است.
و موارد پنهان دیگر همه بر دوش مادری است که
همواره فروغ و یتیمی هایش را به دندان گرفته و
اکنون کالبدش را به تنهایی و کشان کشان به سوی
مقصدی نامعلوم می برد .جایی که شاید در هیاهوی

شهرکمتر کسی از فروغ بداند کما آنکه هیچ تضمینی
نیست لحظاتی بعد بنده به عنوان نگارنده این متن نیز
روی تختی مشابه ای بخوابم.
اما سوال این است با توجه به ماموریت های سازمانی
نهادهای حمایتی شهرستان مانند « اداره بهزیستی
« کدام گزینه واجبتر از فروغ برایشان وجود داشته
که مادر پیرش را در کوران مشکالت رها کرده اند،
مادری که اظهار می دارد هیچگاه ردی از نهاد های
حمایتی را در شعاع نگاهش ندیده است.جایی که
طبق برآورد چند سال گذشته کارشناسان دادگستری،
هزینه یک میلیون تومانی برای نگهداری بیمار
تشخیص داده شده اما امان از قدمی حرکت یک
مسئول لنگرودی که برخی هایشان همواره در صف
اول مراسمات به دنبال دوربین هایی هستند تا دیده
شوند ،بیشتر از ما روزنامه نگاران حرف میزنند اما
متاسفانه در عمل تهی از انجام وظایف خود در قبال
مادر تنهایی هستند که دردنامه ای به قطر دوازده
سال عمر آدمی دارد و دل هر جنبنده ای در دورترین
نقاط عالم را به درد وا می دارد.
در ادامه آنچه رخ داده تهیه گزارش توسط صدا و
سیمای مرکز گیالن است که با صرف ساعت ها
وقت این مادر و دختر بی کس ،گزارشی را تهیه اما
هیچگاه پخش نمی کند .تهیه گزارش و ایجاد انتظار
برای خانواده که این موضوع را نوعی توهین به خود
می دانند که اگر قرار نبود پخش شود پس اصوال چرا
تهیه شده و کاش این رسانه قدرتمند شبه ملی در
کنار برخی برنامه های لود خود ،کمی هم به فروغ
و انسانیت در بالدمان می پرداخت و دوربین هایش
اندکی به سمت زندگی بر می گشت .نشان دادن درد
جامعه ،وقتی برخی خانواده های امروزی فرزند سالم
خود را در میان انواع بدافزارهای اجتماع رها کرده
اند اما مادر فروغ ،دوازده سال دختر بیمارش را با
همه ی سختی هایش پذیرایی می کند .مادری که
اظهار می نمود وقتی به سختی دخترش را استحمام
می کند احساسش آن است ثواب هزار رکعت نماز
برایش نوشته می شود ،مادری که هفته ها مقابل
درب بیمارستان میالد تهران می خوابد تا حاذق ترین

طبیب متخصص مغز و اعصاب جهان را مالقات کند
اما پرفسور سمعیی نیز پس از رویت پرونده پزشکی
فروغ ،خبری امیدوار کننده برای وی ندارد.
در مجموع جهات مادر با دل دریایی خود کمتر امید
و اعتمادی به همنوعان دولتی و غیر دولتی دارد که
دوازده سال به تمنای دیدنشان چشم به در دوخته
است و در کنج تنهای خود و فروغش ،آخرین
آرزویش آن است که هیچگاه تخت دخترش را خالی
نبیند اما این رفتار مادر تنها یک مسئله شخصی وی
است که نه اصطالحا پارتی برای رتق و فتق امورش
داشته و نه « گردنی کلفت « تا حقی که قانون
برایش تعریف کرده را بستاند .حال سوال مشخص
از وجدان جامعه این است که آقای مسئول شما چه
کاری مهمتر از فروغ برای والیتت انجام داده ای که
پرونده وی دوازده سال بر زمین مانده است؟ آقای
مسئول که میز کارت چسبیده به خانه فروغ است چه

کار واجبی داشتی که دوازده سال فرصت آنرا نداشتی
با یک بطری آب معدنی به دیدار این خانواده بروی و
الاقل چند لحظه ای کنار همنوعت بنشینی در حالیکه
براساس قانون تو برای همین کار از بیت المال حقوق
می گیری ،سر سفره خانواده ات می گذاری و در
یوم الدین باید پاسخگوی فروغ های پیرامونت باشی
که اکثرشان را نمی شناسی و بیشتر آمار و ارقام و
گزارشاتت بوی مرغ و خروس می دهد .آقای مسئول
وقتی تو در چند قدمی فروغ ،لحظه ای میزت را رها
نکرده ای و پای درد دل مادرش ننشسته ای چه
انتظاری از مرکز استان و یا مرکز کشور داشته باشیم
که به داد وی برسد و این را بدان تو مقصر ابدی
تمام اهمال کاری های خود خواهی ماند و باز بدان
اگر جامعه اسالمی ندای فریاد خاموش این مسلمان
زاده را نشنیده ،گناهکار شماره یکش فقط شخص
خودت هستی.

سرپرست هالل احمر گیالن از ارایه آموزش های تخصصی جاده و پیش بیمارستانی به
نجاتگران این جمعیت در مرکز آموزشی تخصصی چاف لنگرود خبر داد.
مهدی ولی پور  ،افزود :یکصد و  83نفر از نجاتگران مرد و زن طی دوره های مختلف
آموزش های تخصصی جاده و پیش بیمارستانی را فرا گرفتند.
وی اظهار داشت :این تعداد شامل  63نجاتگر مرد در دوره های امداد جاده ای و پیش
بیمارستانی و یکصد و  20نجاتگر مرد و زن در دوره بازآموزی جاده ای و ساحلی شرکت
کردند.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان گیالن خاطر نشان کرد:دوره های پیش بیمارستانی
 ،سیالب و جاده با حضور  84نفر از نجاتگران زن نیز تا پایان مرداد برگزار می شود.

نجاتگران هالل احمر
گیالن آموزش های
تخصصی را فرا گرفتند

ماهنامه اجتماعی  .ورزشــی

ایندوسخنگو

سالمت
دکتر یوســف زاده چابک در مراسم تجلیل
از خبرنگاران حوزه سالمت:

خواستار تعامل بیشتر
با رسانه های
تحلیل گر هستیم

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن گفت :خواستار
تعامل بیشتر با رسانه هایی هستیم که عالوه بر انتشار
خبر به تحلیل موشکافانه و منطقی رخدادها و وقایع
می پردازند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی
( وب دا ) مراسمی به مناسبت روز خبرنگار (17مرداد)
و جهت تقدیر از خبرنگاران حوزه سالمت با حضور
ریاست دانشگاه ،مدیر روابط عمومی ،مسوول امور
رسانه دانشگاه و جمعی از فعاالن رسانه در سالن
اجالس دانشگاه برگزار شد .در این مراسم ،دکتر
یوسف زاده چابک  -رییس دانشگاه علوم پزشکی
گیالن ،ضمن گرامی داشت دهه کرامت ،فرارسیدن
روز خبرنگار را تبریک گفت و افزود:خبرنگاران به
عنوان ذینفعان دانشگاه می توانند با دقت نظر،
موشکافانه ،در شناسایی موانع و رفع مشکالت همراه
دانشگاه باشند .خبرنگاران در فرهنگ سازی و اطالع
رسانی در حوزه سالمت ،نقش مهم و تاثیرگذاری
دارند و ما خواستار تعامل بیشتر با رسانه هایی هستیم
که عالوه بر انتشار خبر به تحلیل موشکافانه و
منطقی رخدادها و وقایع می پردازند.
وی چشم انداز  1404دانشگاه را  ،پیشرو بودن در
دانشگاه های نسل سوم،کارآمدی در ارایه خدمات
و پیشگامی در شاخص های سالمت برشمرد و
خاطرنشان کرد :تامین ،حفظ و ارتقای سالمت جامعه
با تکیه بر فرهنگ سازی و اعتالی بهداشت ،درمان،
آموزش و پژوهش از رسالت های اصلی دانشگاه علوم
پزشکی گیالن است.
دکتر یوسف زاده چابک با اشاره به این که بدهی های
دانشگاه علوم پزشکی گیالن باعث شده تا سرعت
حرکت به سوی پیشرفت با کندی مواجه شود،
اظهار داشت :امروز نقشه راه دانشگاه علوم پزشکی
مشخص شده است و تمام سعی ما بر آن است تا در
ده سال آینده جزو دانشگاه ها پیشرو باشیم.
این مقام مسوول اذعان داشت :نگاهی به تاریخ
گذشته بشر در مورد نقش و جایگاه اطالع رسانی و
رسالتی که یک خبرنگار و فعالین این عرصه دارند،
موید این مطلب است که اطالع رسانی جزو نیازهای
فطری بشر است .نیاز فطری بشر آن جایی شناخته
می شود که زمان و مکان در آن اثرگذار نیست.
وی با اشاره به قدمت ارتباطات رسانه ای گفت:
نخستین پیام بشری مربوط به 17هزار سال پیش
است زمانی که انسان های غارنشین سعی می کردند
از طریق نقاشی ،در مورد وضعیت موجود مردم زمان
خود ،آیندگان را آگاه سازند .پس از آن ،پیام رسانی
از طریق خط ،معماری و سایر هنرها به یادگار مانده
است.
دکتر یوسف زاده چابک با بیان این که پس از انقالب
صنعتی  ،با رشد ابزار های جدید رسانه و ایجاد شبکه
های مجازی و وسایل ارتباطی ،مردم از طرق مختلف
پیام ها را دریافت می کنند ،گفت :در گذشته مردم
در مقابل رسانه «مخاطب» بودند .یکی گوینده بود
و دیگری شنونده .به عبارت دیگر ارتباط یک سویه
بود  .به طوری که اولین رسانه ها برای تربیت مردم
شکل گرفت .اما امروز مخاطبین به کاربران فعالی
تبدیل شده اند که خود پیام ها را انتخاب می کنند.
رییس دانشگاه با بیان این که نقش و جایگاه خبرنگار
نسبت به گذشته با ارزش تر و ملموس تر شده است،
گفت :انتظار می رود کسی که در عرصه خبر کار
می کند عالوه بر نخبه بودن و خالقیت بتواند قدرت
تحلیل نیز داشته باشد  .در این خصوص ،ارتباط دو
سویه اصحاب رسانه با مردم و سازمان ها ،اجتناب
ناپذیر و ضروری است .
دکتر یوسف زاده چابک از راه اندازی اولین شرکت
دانش بنیان در گیالن خبر داد و افزود :با این دیدگاه
که علم باید در خدمت جامعه ،تولید ثروت و کار باشد،
امیدواریم بتوانیم نیازهای جامعه را شناسایی و نسبت
به رفع مشکالت بکوشیم .از سوی دیگر ،دانشگاه
علوم پزشکی گیالن برای رسیدن به جایگاه مناسب
و شایسته نیاز به عزم جدی و همت واالی دست
اندکاران حوزه سالمت دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن خواستار تعامل
بیشتر با رسانه ها در زمینه اطالع رسانی شد و تاکید
کرد :ایجاد ذهنیت مناسب و فرهنگ سازی بدون
کمک خبرنگاران و اصحاب رسانه میسر نخواهد بود.

وی توانمند سازی نجاتگران هالل احمر را یکی از اولویت های هالل احمر نام برد و
تصریح کرد :همه ساله امدادگران و نجاتگران با حضور در دوره های آموزشی تخصصی
و بازآموزی ،توان امدادی خود را ارتقا می دهند.
وی بیان داشت :ارتقاء سطح عملیاتی نجاتگران  ،آشنایی با جدیدترین روش های آموزشی
و عملیاتی  ،مدیریت صحنه حادثه  ،آشنایی با تروما و فوریت های نجات و افزایش تاب
آوری مصدومان تا قبل از رسیدن به مراکز درمانی از اهداف برگزاری این دوره های
آموزشی است.
بر اساس آخرین آمار ثبت شده در سامانه 15 ،هزار و  576نجاتگر ،امدادگر ،جوانان
استان گیالن هستند.
و داوطلبان از اعضای جمعیت هالل احمر

یادداشت
چرا سهم ما «هیچ» شد؟
ایمان رنجکش

اسامی نفرات برتر کنکور 95درحالی اعالم شد که
برخالف سال های گذشته اینبار هیچ نامی از شرکت
کنندگان گیالنی در فهرست نفرات برتر دیده نمی
شد و گیالنیان پس از المپیک ریو ،سهم هیچ دیگری
را با خود به خانه هایشان بردند.
حال کافی است با تلفن همراه هوشمندتان سری به
بازی کلش آف کلنز یا سایر اپلیکیشن های مشابه
بزنید و با جستجوی رتبه ها و رنکینگ ها ،مطمئن
باشید هم استانی ها و همشهری های گیالنی تان
را متاسفانه در بعد منفی در صدر رده بندی این بازی
ها خواهید یافت! و اما نکته بعدی؛ چندی پیش سفر
یکی از بازیگران فیلم های خاص به کشورمان
حواشی بسیاری به پا کرد .موضوع قابل تامل آماری
بود که از سوی یکی از رسانه ها عنوان شد و طبق
نتایج تحلیلی موتورهای جستجوگر ،گویا استان
گیالن بیشترین جستجو درباره این بازیگر خاص را
داشته است!
دو مثال فوق کامال گویای این قضیه است که بخش

آمریکا جهت اعالم موضع گیری ها و ارائه گزارشات رسمی خود از وجود
چهار سخنگو که برترینش "جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید هست
بهره می برد ،اما در ایران دکتر نوبخت بواسطه توانایی های ذاتی اش نه
تنها کار سخنگوی دولت را به تنهایی انجام می دهد بلکه معاون رییس
جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز هست...

در کابینه هر دولت چه در کشور خودمان و چه در دول
خارجه همیشه فردی مسئولیت اعالم مواضع و بیانیهها
و گزارشات رسمی را برعهده می گیرد که به ان سخنگو
می گویند؛ در دولت حسن روحانی این مهم برعهده مرد
گیالنی دولت یعنی دکتر محمدباقر نوبخت است و در
نقطه مقابل ما در آمریکا جاش ارنست این وظیفه را بر
عهده دارد.
به گزارش خط اول بیان مواضع ،رویکردها و دیدگاهها
درباره مسائل مختلف و رویدادهای مهم در دستگاهها و
نهادهای داخل و خارج از کشور برعهده سخنگوی نهادها
یا دستگاههای دولتی است .کشورهای دنیا برای تعامل با
یکدیگر و بیان مواضع و دیدگاههای خود درباره مسائل
مختلف از افرادی به عنوان سخنگو استفاده میکنند.
سازمانها ،دستگاهها ،وزارتخانهها و هیئت دولت معموال
برای بیان نظرات خود از یک یا چند سخنگو استفاده
میکنند .برخی کشورها برای بخشها و مراکز خاص
سخنگوی ویژه دارند .در این میان چند سخنگو به طور
همزمان رویکرد آمریکا را در رابطه با مسایل مختلف بیان
میکنند و وظیفه سخنگویی این کشور را برعهده دارند.
بیشترین تعداد سخنگویان دولت به آمریکا تعلق دارد که
در صورت لزوم تغییر میکنند یا از سمتی به سمت دیگر
جا به جا میشوند .در حال حاضر چهار سخنگو در دولت
اوباما مشغول خدمت هستند.
“جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید« ،جن ساکی»
سخنگوی وزارت امور خارجه« ،ماری هارف» معاون
سخنگوی وزارت امور خارجه و «آلن ایر» سخنگوی
فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا جمعی از
سخنگویان دولت کنونی محسوب میشوند که بیشترین

وحید شعبانی

اظهار نظر را درباره ایران دارند .البته در هفته گذشته آلن
ایر سخنگوی فارسی زبان کاخ سفید با یک پیام توئیتری
خداحافظی و پایان خدمتش را اعالم کرد .ایر در این
پیام به زبان فارسی نوشت« :خدمت من بعنوان
سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه به
پایان رسید .. .خدا نگهدار همه شما موفق و شاد
و سر بلند باشید ».گفتنی است ایر بعنوان اولین
سخنگوی فارسی زبان دولت آمریکا کار خود را در سال
 ۲۰۱۰شروع کرده و گفته میشود در جریان مذاکرات
هستهای برای تهیه نسخه فارسی برجام کمک کرد .او
سابقه ریاست دفتر ایران در کنسولگری آمریکا در»دبی»
را دارد».ایر» تاکنون ایران را ندیده ،اما با فرهنگ ایرانی
آشنایی کامل دارد و به خوبی فارسی صحبت میکند .او
که مدعی است یک ایران دوست است ،همواره انگشتر
عقیقی به دست میکند ،ایر همواره سعی بر این دارد
که حس ایران دوستانه خود را نمایش دهد .آلن ایر در
فیسبوک شخصی خود درباره مسائل روز ایران اظهارنظر
میکند و خود را در غم و شادی ایرانیان سهیم میداند!
اما جاشوا رایان هنری معروف به جاش ارنست که یک
سیاستمدار آمریکایی است سیامین سخنگوی کاخ
سفید می باشد که البته در آمریکا به عنوان دبیر رسانهای
می شناسندش و عموما هم یک خبرنگار کارکشته است.
جاش  41ساله از دهم خرداد  93بهعنوان دبیر رسانهای
ی است که در
کاخ سفید انتخاب شد ،وی سومین شخص 
طول ریاستجمهوری باراک اوباما پس از رابرت گیبس و
جی کارنی به این سمت منصوب میشود .جاش ارنست
پیش از این معاون جی کارنی در کاخ سفید بود و برای
مدت های طوالنی به همراه باراک اوباما در کاخ سفید
و مبارزات انتخاباتی اش بوده است .او به اولین مبارزات
اوباما پیوسته بود تا برای رئیس جمهور شدن به باراک
اوباما کمک کند .برای همین در آن زمان به عنوان مدیر
ارتباطات انتخاباتی اوباما در ایالت ایووا در سال ۲۰۰۷
منصوب شد.
جاش ارنست در نزدیکی شهر کانزاس به دنیا آمد و

بزرگ شد .مادر او یک روانشناس و پدرش یک مدیر
ورزشی است .جاش در یک مدرسه خصوصی در
شهر کانزاس درس خوانده است  .از این رو خانواده او
یک خانواده سیاسی نیست .او پس از فارغ التحصیلی
در مبارزات انتخاباتی شهردار سابق هوستن ،لی
بروان فعالیت کرده است .پس از آن نیز به نیویورک
رفت و به عنوان دستیار در اولین مبارزات انتخاباتی
شهردار سابق مایکل بلومبرگ خدمت کرد .پس از آن
سخنگوی کمیته ملی حزب دموکرات شد .او متاهل
است و همسرش ناتالی ویت نام دارد .ناتالی در حال
حاضر دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در امور عمومی
است .آنها در سال  ۲۰۱۲ازدواج کردند و هم اکنون یک
کودک دارند .جاش همواره مورد توجه رسانه ها در کاخ
سفید قرار داشت و نام او همواره به عنوان جانشین کارنی
مطرح می شد.
اما بد نیست نگاهی به سخنگویان دولت ایران بیاندازیم،
در کشور ما اعالم مواضع ،سیاستها و خطمشیهای هیأت
دولت در خصوص مسایل و موضوعات داخلی و خارجی
کشور به صورت مستمر ،اعالم تصمیمهای هیأت دولت
و تشریح مفاد و محتوای کلیه مصوبات ،پاسخگویی
به سؤالهای مطبوعات و رسانهها و انجام مصاحبههای
رادیویی و تلویزیونی از وظایف سخنگوی دولت برشمرده
می شود.
این مهم هم اکنون در دولت حسن روحانی از ابتدا تا به
امروز برعهده مرد گیالنی دولت یعنی دکتر محمدباقر
نوبخت بوده است ،اگرچه محمود احمدی نژاد نیز به مانند
اوباما از چند سخنگوی برای بخش های مختلف استفاده
می کرد اما در سایر دولتها تعداد سخنگوها یکی بوده
و حتی در دولت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی سخنگو
نداشته ایم.
نوبخت بعد از عباس امیر انتظام و محمد صادق
طباطبایی در دولت مهدی بازرگان ،محسن سازگارا در
دولت رجایی ،بهزاد نبوی در دولت باهنر ،احمد توکلی
در دولت موسوی ،عطاهلل مهاجرانی و عبداهلل رمضانزاده
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در دولت خاتمی ،غالمحسین الهام ،محمدرضا رحیمی
و سید محمد حسینی در دولت احمدی نژاد ،یازدهمین
سخنگوی ایران است که البته به مانند سخنگویان دولت
آمریکا از بدنه رسانه ای جامعه انتخاب نشد.
نوبخت  66ساله ،نوبخت ،در دهه سوم زندگی اش ،مدیر
دبیرستان دکتربهشتی رشت بود ،سپس مدیرکل آموزش
و پرورش استان کرمانشاه شد و بعد از آن چهار دوره
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی بوده است.
جالب اینکه وی در هر چهار دوره ،به عنوان نماینده
نخست شهر ،از طرف مردم ،با اختالف آراء زیاد برگزیده
شده است.
بعد از خانه ملت ،به عنوان معاون پژوهشهای اقتصادی
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه ،انتخاب شد ،وی از
نزدیکان به هاشمی رفسنجانی محسوب میشود.
هم اکنون نیز محمد باقر نوبخت که دارای مدرک
دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه آزاد اسالمی تهران
واحد علوم و تحقیقات است به عنوان معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی
دولت فعالیت می نماید.
وقتی می بینیم که در دولت آمریکا چهار سخنگو فعال
هستند و جاش ارنست جوان یکی از آنهاست پی به
مسئولیت سنگینی که بر عهده سخنگوی دولت حسن
روحانی که وظایف سنگین دیگری چون معاون ریاست
جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه را نیز برعهده
دارد می بریم.
البته از یک گیالنی بیش از این نیز انتظار نمی رود.

عمده ای از جمعیت نوجوانان و جوانان ما بیشتر در
چه فضاهایی سیر می کنند و نیازها ودغدغه های
زندگی اجتماعی شان بیشتر به سمت «کلش آف
کلنز» و «کندی چارمز» سوق پیدا کرده تا برنامه
ریزی های هدفمند برای آینده!
این جفت پوچ ها و سهم های هیچ می تواند ده
ها دلیل و علت داشته باشد اما یک دلیل آن نبود
راهبردها و برنامه ریزی های مناسب در مسیر
چگونگی آموزش رفتار با رسانه های اجتماعی
است که پیشتر در مطلب جداگانه ای تحت عنوان
«پسامدرسه» به آن پرداخته شد و طبق آمارها و
تحلیل های ارائه شده گویا این معضل بیشتر از سایر
نقاط کشور گریبان گیر استان ما شده است و اگر
چاره اندیشی الزم نسبت به این موضوع انجام نشود،
کنکور که سهل است بلکه به صورت سلسله مراتبی
بخش های مختلفی از زندگی اجتماعی آینده سازان
جامعه را «هیچ ها» فرا خواهد گرفت و زمانی به فکر
چاره خواهیم افتاد که دیگر خیلی دیر است.

روزخبرنگاریاجشنعاطفهها

فاز اول؛ سوار بر االغ مال نصرالدین
خبرنگاری که هنوز نیازهای مالی اولیه دارد موجود خیلی رقت آوری
است .وقتی تازه به این جرگه پیوسته بودم ساشا ایلیچ را در خیابانی در
گلسار دیدم .خواستم باهاش قرار مالقات بگذارم از من شماره ی موبایل
خواست .گفتم موبایل ندارم .با غرولند چیزی به مترجمش گفت .پرسیدم
چه می گوید؟ گفت این چه جور خبرنگاریه که موبایل نداره؟ ساده بود؛
پول نداشتم بخرم .بعدها که یک نوکیای دسته دوم خریدم دیگر همه
اندروید داشتند .تبلت بماند .فرد سرشناسی در تهران کفش به پا می
کند و یک ساعت بعد در فرودگاه رشت پیاده میشود .خبرنگار رشتی که
می خواهد از او خبر تهیه کند دو ساعت زودتر از خانه راه می افتد و در
ابتدای جاده انزلی منتظر تاکسی می ماند .خبرنگاری که به سختی با
فالن شخصیت سیاسی تماس می گیرد ،تا میگوید الو! اعتبار تلفنش
تمام میشود و تا دوباره شارژ کند و زنگ بزند با گوشی خاموش فرد مورد
نظر مواجه میشود قصه ی غم انگیز خنده داری دارد .این مثل شرکت
در مسابقات اسبدوانی با االغ مالنصرالدین است.
فاز دوم؛ آگهی ترحیم یک خبرنگار
خبرنگاری که پول ندارد باید به طریقی معاش کند .پس به جناج و
دسته و فرقه و باند و گروه و جریانی ملحق میشود .آنوقت دیگر خبرنگار
نیست ،سخنگوی آنهاست .روحش شاد ،یادش گرامی باد.
فاز سوم؛ فوت مادرشوهر اقدس خانم
خبرنگاری به شیوه های خوشایندی می تواند خیلی پولساز باشد .در
واقع صفحات روزنامه ها و سایتها ( و امروزه آنتن رادیو و تلویزیون )
به صورت خیلی شیک و مجلسی فروشی هستند .همه ی سردبیرها و
مدیرمسئولها یک دالل خبری را به صدتا خبرنگار خوش قریحه ترجیح
می دهند .اصال خبرنگار باهوش سیخی چند؟ مثال اگه شما بخواهید
مصاحبه ای از یک چهره ی شاخص بگیرید و درج کنید هیچی نشود
بیست هزار تومان خرج پذیرایی جلسه ی مصاحبه میشود .بابت انتشار
آن هم که در شهرستان پولی نمی دهند .تازه منت هم میگذارند که
صفحه ی هشتم زیر آگهی فوت مادرشوهر اقدس خانم چاپش کرده
ایم .در عوض من پیشنهاد نان و آبداری برایتان دارم .به جای استاد
ناصر مسعودی با شهرام کچل مصاحبه کنید که عشق خوانندگی دارد.
حاضر است بابت چاپ مصاحبه اش دویست هزار تومن بدهد .فردا با
اصغر کولی مصاحبه کنید که بادی بیلدینگ کار می کند و می خواهد
بازیگر شود .سابقه ی بازیگری هم دارد؛ توی چند تا فیلم سینمایی از
ستاره ها کتکهای عالی خورده که هیچ سیاه لشگر هالیوودی نخورده.
او هم سیصد تومان می دهد .من یک لیست دارم که صد میلیون می

ارزد .بخشی از آن را به شما می دهم که بتوانید مغازه تان را باز کنید.
یعنی منظورم این بود که خبرنگار موفقی باشید؛ فرشید دراز  -کاندیدای
شورای روستای تشتک آباد ،افشین پلنگ – مدیر شرکت قلیانسرای
چوچال ،فرهاد قزاق – کارشناس کباب مگسی و شیرین گوشت .اینها
برای مصاحبه خوب پول می دهند .اینها را برای خودت داشته باش ،در
کنارش حاال چاهار تا کار خبری واقعی هم بکن که زبانت جلوی خانه
ی مطبوعات دراز باشد.
فاز چهارم؛ روابط عمومی یا روابط خصوصی؟
سیاوش کسرایی شعری برای کشته شدگان مبارزه با طاغوت دارد؛ هر
شب ستاره ای را به زمین می کشند و این آسمان غمزده باز هم غرق
ستاره هاست .من اینجوری می نویسم؛ هر روز خبرنگاری را به روابط
عمومی میبرند و این حرفه ی غمزده باز هم غرق خبرنگارهاست .من
تا سه میشمرم هر کس بتواند نام سه سازمان را بگوید که خبرنگاری
در واحد روابط عمومی اش کار نمی کند یک خودروی منطقه آزاد
جایزه میگیرد .یک...دو...سه ...دیدید؟ نتوانستید .اصال گاهی فکر می
کنم آن دوست خبرنگارمان که االن در مهمترین نهاد استان فعال است
روز اول که سراغ خبرنگاری آمد دنبال گرفتن کار دولتی بود .با همین
اوصاف این دوستان که کارشان اصطالحا روابط عمومی است فقط به
تماسهای آشنا پاسخ می دهند و در پست روابط عمومی با پرداختن به
روابط خصوصی انجام وظیفه می کنند .بگذریم از اینکه بسیاری از این
دوستان اگر فقط یک چیز در خود نداشته باشند آن مهارت ارتباط است.
فاز پنجم؛ همکاران و همکاسگان
اگر کسی سرش ضربه خورده باشد و عقلش پاره سنگ بردارد و شیرین
بزند و بخواهد صرفا یک خبرنگار خبر نگار باشد و از شغل دولتی و
داللی و صفحه فروشی پرهیز کند و خبرهای واقعی را منتشر کند
بزودی به چوب دو سر طال تبدیل خواهد شد .همکارانش او را به جرم
پرهیز از همکاسگی طرد می کنند و مردمش پاسخ خیرخواهی او را با
نمک نشناسی خواهند داد .هیچکس او را دوست نخواهد داشت اال دو
سه تا آدم باوجود باقیمانده از نسل فردین که آنها هم آفتاب لب بامند.
دور نیست که مردمی که به عشقشان تن و جان به خدمت سپرده ای
بگویند کی گفت خدمت کنی؟ میخواستی نکنی.
فاز ششم؛ خانه ی شیشه ای خبرنگاران
آجرهای خانه ی خبرنگارهای شهر ما شیشه ای هستند .با وجود مسائل
و معضالت بیشماری که هست حرفه ی خبرنگاری شنا کردن در آبهای
خروشان و در میان کوسه هاست .خبرنگاری که بخواهد صادقانه فعالیت
کند و به هدف بزند شکار خواهد شد .باید احتیاط کند و احتیاط از اساس

با ماهیت خبرنگاری در تعارض است .خبرنگار محتاط دیگر چه جور
خبرنگاری می تواند باشد؟ با اینحال طرح و پیگیری و انتشار هر خبری
که حاکی از کجروی و اشتباهی در دیار ما باشد انداختن سنگی به سوی
کسی است که به احتمال قریب به یقین ظرفیت آن را ندارد .دیر یا زود
همان سنگ را به سمت شما خواهد انداخت و خانه ی شیشه ای شما در
هم خواهد شکست .بهتر آنست که با سوژه هاتان طرح رفاقت بریزید.
آنوقت هم اینکه آنها در دسترس شما خواهند بود و هم اینکه به دردتان
خواهند خورد .نه سیخ خواهد سوخت نه کباب .دو سر برد است .برد برد
بازی کنید .شما فالنی را یاری کنید که در سازمانش باال برود و او هم
گوشه ی چشمی به شما خواهد داشت.
فاز هفتم؛ کله پاچه ی مورچه
شهر ما شهر کوچکی است .در میان همین جغرافیای کوچک و جمعیت
اندک ،شمار مخاطبان مطبوعات و رسانه های آن هم اندک است .خود
مطبوعاتی ها و مسئوالن شهر و استان اغلب مخاطبان خودند .در شهر
خبری برای انتشار نیست .گاهی یک هفته یک خبر با امالها و بیان
های مختلف تکرار و دست به دست و باال و پایین میشود .خبرنگاران
ما ناچارند خبرسازی کنند .کلمه ی تولید خبر کلمه ی بیخودی است.
از اساس اشتباه است .تولید خبر دیگر چه صیغه ای است؟ خبر باید یک
رخ داد یا ماجرا باشد و خبرنگار آن را پردازش کند .اینجا همه ی خبرها
در حد گرفتن اظهار نظر از این و آن است؛ آقای نماینده نظر شما درباره
ی کباب کثیف چیست؟ خیلی خوشمزه است ،فقط میکروبش کم است.
آقای سرمربی نظر شما درباره ی چمن زمین فوتبال چیست؟ قبال بهتر
بود ،االن طعم تلخی دارد ،کمی هم خشک است ،از گلو پایین نمی
رود .جناب گاو نظر شما درباره ورزا جنگ در کوچصفهان چیست؟ به
نظر من اگر لیگی شود بهتر است .آقای بازیگر نظر شما درباره ی تئاتر
چیست؟ تئاتر در پوست و خون و گوشت و دل و قلوه و جگر و راسته
و کلیه و روده و معده و مثانه و ریه و کله پاچه و کیسه صفرای انسان
جا دارد .خیلی ممنونم.
فاز هشتم؛ روز خبرنگار ،جشن عاطفه هاست
با پشت سر گذاشتن روز خبرنگار از یک خبرنگار پیشکسوت شنیدم که «
تبریکو وا بده ،چاهار صدتومنو بچسب « .کدام چهارصد تومن؟ نکند به
خبرنگارها بابت روز خبرنگار کارت هدیه می دهند؟ آهان! پس بگو چه
خبر است! اینها بده بستان دارند! لیست پول بگیران را چه کسی تعیین
می کند؟ به به! پس سفره ای پهن کرده اند! نذری هم می دهند؟ خدا
برکت بدهد به بیت المال .از جیب جناب رییس سازمان که نیست .چرا
این پولها را جمع نمی کنند در سال به پاکدست ترین ،و موشکاف ترین،

و خطرنگارترین و مستقل ترین خبرنگارها یک جایزه ی گنده بدهند؟
چون اصال دنبال آن چیزها نیستند .ضمنا اگر چنین خبرنگاری وجود
داشته ،تا االن باید نسخه اش را پیچیده باشند.
فاز نهم؛ نجات شکوهمند سگ ترمینال
مردی را در رشت با اتهام سرقت از صندوق مغازه ای که در آن کار می
کرده بازداشت کردند .سپس عوض آنکه در دادگاه و زندان حاضر شود
سر از غسالخانه و قبرستان در آورد ،و عوض آنکه با قاضی و وکیل و
شاکی مواجه شود با مرده شور و تلقین خوان و قبرکن دمخور شد .آنوقت
خبرنگاران شهر این دست موضوعات را نادیده گرفته درباره ی نجات
یک سگ در ترمینال رشت می نویسند .پس آن مرد دستکج مفلوک در
اثر چه استحاله ای ناگهان تصمیم گرفت با حضرت مرگ مالقات کند؟
آیا کتکش زدند؟ چیزخورش کردند؟ سکته کرد؟ یا یکهو همینجوری
محض خنده تصمیم گرفت بمیرد و پنج فرزندش را یتیم کند؟ گزارش
های پزشک قانونی در این موارد تا چه حد قابل اعتناست؟ خبرنگار را تا
کجاهای بایگانی ها راه می دهند؟ چه پرونده هایی را دست خبرنگار می
دهند که مطالعه کند؟ خب اگر نشود این چیزها را پیگیری کرد و نوشت
به ناچار باید خبر تصادف یک دستگاه پراید با یک دستگاه موتورسیکلت
را در بزرگراه شهید بهشتی ،تقاطع استقامت درج کنیم ،در حالیکه ممکن
است چند متر آنطرفتر در پزشکی قانونی خبرهای خیلی مهمتری باشد.
فاز دهم؛ شتری که خواب پنبه دانه می بیند
جهان ،جهان صداقت و کیفیت است .خواه ناخواه مزدوران و قلم به
مزدان پوسیده حذف خواهند شد و آنها که کیفی اندیشیده و صادقانه در
صدد تعالی خویشتن خویش و سرزمین و مردمان خویش برآمده اند رشد
خواهند کرد .نسل تازه ای از خبرنگاران ظهور خواهند کرد که از کار
کردن در فالن سازمان و فالن اداره و فالن شرکت ابا خواهند ورزید.
جوانهایی که کارشان را به خوبی انجام خواهند داد و بر اجتماع خود
اثرات مطلوب و مثبت خواهند گذاشت .مدیران و تصمیم سازان باید
بستر ظهور و رشد چنین پدیده هایی را فراهم سازند و از آنها استقبال
کنند .بزودی از ما خواهند خواست که با تمام صداقت و صراحت و
شفافیت و وضوح هر آنچه رخ می دهد را منعکس کنیم و خود مانند
کوهی پشت ما خواهند ماند .آری اینچنین است برادر .روزی خواهد آمد
که پنبه دانه های خوشمزه ای را در خواب خواهم خورد ...رویاپردازی
کافی است ،بهتر است بیدار شوم بروم کارت هدیه ام را بگیرم .جشن
عاطفه هاست .ببخشید ،روز خبرنگار است.

مردادماه 1395
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مدیرعامل شرکت شهر ک های صنعتی گیالن گفت :طی سه سال گذشته با بهره برداری از
 457واحد صنعتی برای هفت هزار و  939نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان اشتغالزایی
شده است.
طهمورث الهوتی اشکوری افزود :براساس پروانه بهره برداری  ،برای راه اندازی این واحدهای
صنعتی  ،چهار هزار و  139میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
وی تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده طی دوره سه ساله دولت تدبیر وامید را دارای رشد
سه برابری نسبت به دولت گذشته دانست و گفت :اشتغال ایجاد شده و حجم سرمایه گذاری
انجام شده طی همین مدت نیز دو برابر دولت قبل بوده است.
الهوتی اشکوری ادامه داد :با اعطای تسهیالت کمک های فنی  ،اعتباری و طرح نوسازی و
 78هزار و  700میلیون ریال و اشتغالزایی از محل طرح های مذکور 340 ،شغل در شهرکهای
صنعتی استان ایجاد شد.

حدود هشت هزار شغل
دستاورد دولت تدبیر و امید
در شــهرکهای صنعتی گیالن

ماهنامه اجتماعی  .ورزشــی

تالش
معاون فرماندار تالش:

کاهش آسیب های اجتماعی،
زمینه ساز افزایش امنیت است

وی ادامه داد :احداث و خرید شش ایستگاه و ماشین آتش نشانی به منظور باال بردن ارتقای
ایمنی شهرک ها و نواحی صنعتی طی این سه سال اخیر انجام شده که قبل از آن هیچ گونه
اقدام خاصی دراین باره انجام نشده بود.
وی احداث  65هکتار فضای سبز  ،برگزاری  115دوره آموزشی برای چهار هزارو  65نفر از
مدیران ،فسخ قراردادهای راکد و آزاد سازی  61هکتار زمین صنعتی در شهرک ها و نواحی
صنعتی  ،اعطای تسهیالت از محل طرح کمک های فنی و اعتباری و نوسازی  ،حمایت از 9
پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا ،پیاده سازی دولت الکترونیک از طریق سیستم های جدید
طرح جامع  ،اتصال به شبکه دولت و راه اندازی سامانه  gisبر روی تارنمای و استقرار هشت
واحد دانش بنیان در شهرک ها و ناحی صنعتی استان را تنها گوشه دیگری از فعالیت های
شرکت شهرک های صنعتی در استان عنوان کرد.

آیت اهلل محقق داماد :

امربهمعروفدردنیایامروزحفظمحیطزیستاست
دیندار کج اندیش بسیار خطرناک است

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان تالش
گفت :کاهش آسیب های اجتماعی  ،زمینه ساز افزایش
امنیت در جامعه است و باید نسبت به تحقق این امر،
اهتمام ورزیم.
به گزارش ایرنا ،سیدجالل سیدمحمدی در اولین
جلسه کارگروه ارتقاء امنیت اجتماعی تالش افزود :از
جمله کمیسیون هایی که می تواند در بررسی آسیب
های اجتماعی بسیار موثر باشد  ،کمیسیون ارتقاء امنیت
اجتماعی است که با هدف ریشه یابی ناهنجاری های
اجتماعی و ارائه راهکار تشکیل می شود .
وی ادامه داد :امروزه جامعه درگیر آسیب های اجتماعی
و فرهنگی فراوانی است و اگرچه به طور کلی ریشه
کن نمی شود  ،اما می توان با ارائه راهکارهای عملی
و نیز تقویت اعتقادات دینی در جامعه  ،از رشد سریع
آنها جلوگیری کرد.
معاون فرماندار تالش با اشاره به موازنه تامین امنیت
و کاهش هزینه های اجتماعی در یک جامعه اضافه
کرد :اگر در جامعه ای امنیت اجتماعی ایجاد شود ،این
موضوع در کاهش هزینه های اجتماعی آن جامعه
نمود پیدا می کند و قطعا اگر در جامعه ای هزینه های
اجتماعی آن باال برود ،امنیت اجتماعی در آن جامعه
پائین خواهد آمد.
وی گفت :برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی ،ابتدا
باید عوامل مخل امنیت اجتماعی را شناسایی و پس
از اولویت بندی این آسیب ها  ،با یک برنامه ریزی
عملیاتی و قابل اجرا نسبت به رفع این آسیب ها به
صورت ریشه ای و اساسی اقدام کنیم.
اولین جلسه کارگروه ارتقاء امنیت اجتماعی تالش ،با
حضور بخشداران  ،شهرداران تابعه و رئیسان اداره های
ذیربط برگزار شد.

معاون اداری ،مالی و عمرانی
دانشگاه پیام نور؛

 60طرح عمرانی دانشگاه پیام
نور هفته دولت و  100طرح در
دهه فجر افتتاح می شود

دکتر حسنی معاون اداری ،مالی وعمرانی دانشگاه
پیام نوردر جمع اصحاب رسانه استان گیالن گفت :
خوشبختانه دانشگاه پیام نور در مسیر توسعه علمی
دراقصی نقاط کشور با وجود تنگناهای مالی مسیرهای
مثبتی را طی کرده و در هفته دولت  60طرح بزرگ این
دانشگاه افتتاح می شود.
وی با اشاره به طرح های نیمه تمام دانشگاه پیام نور در
سراسر کشور افزود :حدود  450طرح عمرانی در کشور
وجود دارد که از این تعداد  9طرح متعلق به استان گیالن
است .
وی افزود :ساختمان آزمایشگاه و سالن ورزشی پیام نور
رشت و مجتمع آموزشی واحد آستارا از طرح های تکمیل
شده است که فقط از لحاظ تاسیسات باید تجهیز شوند.
وی با بیان اینکه  60طرح در هفته دولت و  100طرح
در دهه فجر افتتاح خواهد شد ،اضافه کرد :یک سوم این
طرح ها امسال و دو سوم باقی مانده طی سه سال آینده
به بهره برداری خواهد رسید.
وی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی
گفت :اسامی  1000نفری که در آزمون ادواری قبول
شده اند به دولت اعالم شده است تا بر اساس ردیف
بودجه ای که از طرف دولت تخصیص می یابد به پیمانی
تغییر وضعیت دهند .
وی همچنین اعالم کرد :با توجه به رسالت وشعار دانشگاه
پیام نور مبنی بر گسترش مرزهای دانش در کشور ،این
دانشگاه مردمی با استفاده از تمامی ظرفیت ها ی دولتی
وکمک از خیرین و مردم نسبت به توزیع عدالت آموزشی
در ایران اسالمی اهتمام می ورزد و دراین راستا  ،کمترین
میزان شهریه را از دانشجویان اخذ می کند .وی ادامه داد:
دانشگاه پیام نور دانشگاه کم هزینه ای است و با توجه
به روند الکترونیکی شدن تحصیالت در دانشگاه پیام نور
نوید توسعه وگسترش روزافزون دانشگاه پیام نور در آینده
فراهم شده است .

نشست «الهیات محیط زیست با تکیه بر دیدگاه اسالم» با سخنرانی
آیت اهلل سید مصطفی محقق داماد در راستای ادامه برگزاری سلسله
نشست های تخصصی توسعه استان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان گیالن ،پیش از ظهر امروز برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان گیالن با خوش آمدگویی به حاضرین و عرض خیر مقدم
به آیت اهلل محقق داماد خطاب به حاضرین بیان داشت :آیت اهلل
محقق داماد از افتخارات جهان تشیع و به عقیده من جهان انسانی
است و بهتر است که فردی مانند من برای تمجید از ایشان فقط
سکوت کند .وی ادامه داد :پذیرش ایشان برای حضور در این مراسم
اجابت خواسته مردم عالم پرور گیالن بود ،استانی که همواره مفاخر
دینی و علمی پرشماری از میرزا حبیب اهلل رشتی تا آیت اهلل بهجت
فومنی داشته است وی افزود :اجابت ایشان برای حضور در استان
اجابت به کلیه فرهیختگان و اساتید استان گیالن است ،حضور ایشان
را گرامی می داریم و امیدواریم که بهره کافی از محضر ایشان ببریم.
در ادامه جلسه آیت اهلل سید مصطفی محقق داماد مجتهد ،حقوقدان،
عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران ،عضو هیئت امنای سازمان اسناد
و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران و استاد حوزه و دانشگاه با
اشاره به این که چهره هایی با سنین باال در جلسه حضور دارند گفت:
بنده  ۵۱سال است که معلم هستم و از نتایج طوالنی بودن عمر معلمی
این است که انسان حاصل و فراورده عمر خودش را به چشم می بیند،
از این که این فرصت برای من فراهم شد متشکر هستم .وی با اشاره
به مجله ساینس و قدمت  ۱۴۰ساله آن گفت :این مجله مهم ترین
مجله علمی جهان امروز است که من بسیاری از اعضای تحریریه آن
را از نزدیک می شناسم و سردبیر این مجله در مدت اخیر مهمان ما
بود ،در سال  ۱۹۶۷مقاله ای با عنوان«ریشه های تاریخی مشکالت
محیط زیست ما» به قلم وایت استاد دانشگاه های آمریکا در چهار
صفحه نوشته شد که در آن مقاله او نتیجه گرفته تمام مشکالت ریشه
در دو دین مسیحیت و یهودیت دارد ،چرا که این ادیان آموزه ای دارند
که خداوند را همه چیز را برای بشر آفریده است و به تعبیر امروزی بشر
را ناز پروده کرده است .وی افزود :در آن زمان کشیش های کلیسا به
این نوشته اعتراض و او را تکفیر کردند ولی در بین پاسخ ها هیچ پاس
علمی و منطقی دیده نمی شد.
این استاد حوزه دانشگاه در ادامه به چاپ کتاب دیگر در این زمینه
اشاره کرد و گفت :در سال  ۱۹۸۳نیز کتابی با نام بشر و جهان طبیعت
منتشر شد  ،نویسنده کتاب که حدس می زنم یهودی باشد در این
کتاب نوشته است که نه تنها مسیحیت و یهودیت بلکه اسالم هم
زمینه نابودی محیط زیست توسط بشر را فراهم می کند و به چند آیه
از قرآن اشاره کرد و عکس ها و تصاویری را همراه با آن در کتاب
آورده است تا نتیجه بگیرد که ادیان سه گانه علل الخصوص اسالم

همه طبیعت را تسخیر شده برای انسان معرفی می کنند ،این زمینه
نابودی محیط زیست به دست انسان است .وی افزود :در مورد اسالم
اگر بدون هیچگونه تعصبی نگاه کنیم به خوبی به مسائل محیط زیست
و حق طبیعت پرداخته شده است ،اما باید بدانیم آیه ای در قرآن است
که اگر نفهمیم خطرناک ترین است و در واقع تمام فجایعی که امروزه
در خاورمیانه در حال وقوع است از نفهمیدن آیات قرآن است.
دیندار کج اندیش بسیار خطرناک است /آلوده کردن طبیعت آلوده
کردن «نمود حق» است
آیت اهلل محقق داماد در ادامه اظهار داشت :اوایل انقالب یک عده
نادان بی سواد که قرآن ران را نفهمیدند و در آن اندیشه نکرده اند با
ِنسان ا ِّل ما َسعى» شروع به تندروی
یس لِال ِ
تکیه بر آیه  ۳۹نجم« لَ َ
هایی کردند  ،در واقع باید بگویم ظلمی که تفکر چپ در این کشور
چپ کرد کمتر از ظلم مغول نبود .وی در ادامه گفت :باید در قرآن و
احکام دین تدبر و تفکر کنیم آن سوی قرآن را باید بفهمیم  ،اگر قرار
باشد دین را کج بفهمیم دین نداشته باشیم بهتر است ،چون دیندار کج
اندیش بسیار خطرناک است.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه خاطرنشان کرد :درست
است که هدف نهایی طبیعت انسان است و در حکمت متعالیه(حکمت
مالصدرا) جهان از طریق انسان باید به خدا برسد ،اما این بدان معنا
نیست که انسان مالک و صاحب اختیار است  ،به نظر بنده یکی از
اشتباهات در ترجمه قرآن این است که «آیه» را «نشانه» معنا کرده اند،
به نظر من بهترین ترجمه فارسی برای این کلمه «نمود» است .چرا
که زیبایی گل ،زیبایی جنگل ،زیبایی دریا «نمود» زیبایی خدا است،
آلوده کردن طبیعت آلوده کردن «نمود حق» است .وی افزود :کریه
ترین کاری که انسان می تواند بکند کثیف کردن نمود حق است ،نباید
انسان دریا و رودخانه را آلوده کند.
آیت اهلل محقق داماد با اشاره به دیدار روز گذشته خود با آیت اهلل قربانی
گفت :وقتی دیدار به پایان رسید از یکی از دوستان همراه پرسیدم آیا
در کالس های درس آیت اهلل قربانی شرکت می کنید گفت بله،
موضوع درس را پرسیدم گفت« :وضو» که به عقیده من یک موضوع
بسیار مهم است ولی علما و فقها به اندازه کافی درباره آن گفته اند،
در کتابخانه بنده بیش از صد جلد کتاب در باب مساله وضو وجود
دارد ،اما آنچه امروز جایش خالی است مسائل شرعی محیط زیست
است ،اگر کسی کیسه زباله را باز بگذارد و مگسی از آن برخیزد و بر
زخم فرد دیگری بنشیند و از این مساله بیماری بوجود آید این فرد
در قبال بیماری مسئول است  ،فرد مومنی که نماز را اول وقت می
خواند باید بداند که دستمال آلوده خود را کجا رها کرده و یا اتومبیل
خود را کجا پارک کرده است تا به محیط زیست و جهان پیرامون خود
آسیب نرساند.
وقتی روی مسائل شرعی محیط زیست تبلیغ صورت نگیرد اوضاع مثل

یک بام و دو هوای شهرداری رشت

این روزها در گوشه و کنار شهر بنرهایی از سوی شهرداری رشت
در ورودی برخی ساختمانهای نوساز دیده می شود که محتوای آن
اعالن عمومی بدهی ساختمان مذکور وغیرقانونی بودن آن بناست،
اما سئوال اینجاست که چرا تاکنون این امر برای شهرداری مهم
نبوده است؟
به گزارش خط اول در عرف شهرسازی ،پس از اتمام عملیات
ساختمانی در صورتیکه ساختمان ،مورد تایید شهرداری باشد و
مواردی همچون خالفی یا بدهی نداشته باشد شهرداری مدرکی
تحت عنوان «پایان کار» صادر می کند که تایید کننده پایان عملیات
ساختمانی است.
در واقع گواهی پایان کار سندی است که پس از اختتام کلیه عملیات
ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن توسط
شهرداری و باتوجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می
گردد ،این گواهی باید به تایید کلیه ناظران ساختمانی برسد و در
صورتیکه ملک خالفی نداشته باشد می تواند پایان کار بگیرد .در
این میان اگر رای کمیسیون ماده 100مبنی بر جریمه باشد به مالک
جریمه تعلق می گیرد عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی
پایان کار ساختمان مالک انجام می شود اما اگر او جریمه را پرداخت
نکند پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده  100ارجاع و رای تخریب
از سوی کمیسیون صادر می شود.
در همین راستا شهرداری دایره ای ویژه تشکیل داده تا مطالبات
اینگونه شهرداری را پیگیر باشند و آن را به نقدینگی برسانند که البته
حق شهرداری است اما وقتی می بینیم برخی پیمانکاران و سازندگان
از مصونیت ویژه ای در این راستا برخوردارند و نه تنها اسیبی به انان
نمی رسد بلکه بدون پرداخت بدهی خود صاحب پایان کار می شوند
باقی سازندگانی که بخاطر دیرکرد در پرداخت بدهی خود بنر اعالن
عمومی بدهی را بر سر درب آپارتمان خود می بینند دچار نوعی
سردرگمی در جامعه می شود که این یک بام و دو هوا برای چیست؟
یک بام و دو هوایی که حتی شهردار رشت را به استیضاح نیز سوق

داده و یکی از مهمترین سئواالت اعضای شورای شهر در همین
خصوص بود.
مجید رجبی ویسرودی یکی از اعضای شورای اسالمی شهر رشت در
مورد تقسیط بدهی مجتمع دانا  -ساختمانی که بدون تسویه بدهی
کالن خود صاحب پایان کار شده است  -خاطرنشان کرد :قانون
تقسیط بدهی ،در زمان صدور پروانه است ولی شهردار بدون مجوز
شورا و خارج از اختیارات خود برای عقب نشینی و بعد از پایان کار
اقدام به تقسیط بدهی های این مجتمع کرده و چکی هم که اذعان
دارد بابت تقسیط بدهی دریافت شده بعد از پایان کار و بدون اطالع
و مجوز شورا بوده است.
محمود باقری خطیبانی یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز اظهار
کرد :شهردار هر چقدر هم توان باالیی داشته باشد ،بدون نظر شورا و
اخذ مجوزهای قانونی دست به اقداماتی زده که نهادهای نظارتی هم
بر آن صحه گذاشته اند .وی ادامه داد :تقسیط بدهی ساختمان دانا و
دریافت چک بابت بدهی ،از اختیارات شهردار خارج است و چون بدون
مجوز شورا بوده خالف قانون است.
جمشیدی رییس اسبق شورای اسالمی شهر هم در نامه ای خطاب
به شهردار رشت نوشته است :همه خوب میدانند که به یک ساختمان
فقط و فقط زمانی پایان کار میدهند که بدهی خویش را پرداخت
نماید .در سطح شهر به کرات بنرهایی را میبینیم که با آبروی سازنده
بازی میشود و به علت عدم پرداخت بدهی پلمب شده اند .اگر اینکار
را میکنید برای همه بکنید نه اینکه به یک ساختمان بلند مرتبه پایان
کار داده اید در حالیکه بدهی اش را تسویه ننموده است .ساختمان
دانا را میگویم .در صحن شورا هم جوابی ندادید و فقط به کلیات و
حواشی پرداختید.
اما پور ناصرانی شهردار منطقه یک رشت در این خصوص توضیحاتی
داد :در خصوص پرونده آقای کار خواه که سوال جلسه علنی شورای
شهر گذشته بود باید عنوان کنم که قیمت آن یک میلیارد و ۵۹۰
میلیون تومان بوده که  ۱۶میلیارد ریال درخواست تهاتر به شهرداری

شهر نجف خواهد شد
این استیکاد دانشگاه در ادامه بیان داشت :قاعده الضرر و الضرار فقط
مربوط به بحث فقهی مشخص نیست ،بلکه برای همه زمینه ها
و امور کاربرد دارد ،در جهان اسالم سه حوزه بزرگ وجود دارد،
حوزه نجف ،قم و مشهد ،وقتی روی مسائل شرعی محیط
زیست تبلیغ صورت نگیرد اوضاع مثل شهر نجف خواهد شد،
کوچه های نجف بروید نگاه کنید ،آیا تمیز است؟ کسی
درباره این آلودگی ها شبهه شرعی ندارد ،ادرار در کوچه
های شهر یک رسم در بین مردم است که خیابان برای
مردم مانند دستشویی است،وی افزود :امر به معروف در
دنیای امروز حفظ محیط زیست و حفظ فرهنگ عمومی
محیط زیست است ،اگر مسئولین آموزش وپرورش در
جلسه هستند دستشاان را می بوسم که گروه های
علمی تشکیل بدهند و آموزش بدهند  ،من به خوبی
اطالع دارم که برترین آموزگاران کشور گیالنی ها
هستند ،پس با کار علمی و آموزشی حظ محیط زیست
را به کودکان یاد بدهید .محقق داماد تصریح کرد :به عنو ا ن
آموزگار هفتاد و یکساله می گویم مشکل اصلی کشور اخالق است ،در
مدتی که در شهر شما هستم ،در هر کوچه و کنار رودخانه بوی زباله
و فاضالب بسیار نامناسب است ،اینجا شهر شما است و من مهمانم
 ،از شما می خواهم همه کارها را بر عهده دولت نگذارید ،چرا حفظ
منافع ملی را آموزش داده اند،ما باید وطن ما را اولویت قرار بدهیم و
برای ایران ،عرب و اجنبی و چین و روسیه و اروپا دلسوزی نمی کنند،
ما باید برای حفظ منابع کشورمان بکوشیم این صدای فردوسی را که
گفت «چو ایران مباشد تن من مباد» باید در گوشمان طنین انداز باشد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت :ما صاحب یکی از
بزرگترین و کهن ترین تمدن های بشریت هستیم  ،اما نباید تنها به
گذشته اکتفا کنیم ،در کشور ما آمار محیط زیست افتضاح است ،چرا
جنگل زدایی رخ می دهد و محیط زیست و منابع طبیعی به دست
خودمان از بین می روند.
آیت اهلل محقق داماد در پایان صحبت های خود با اشاره به قسم به
طبیعت در قرآن گفت :به عنوان یک طلبه الهیات بسیار تحقیق کردم
 ،هیچ سابقه ای از قسم به طبیعت در شعر و ادبیات عرب تا پیش از
نزول قرآن نمی بینید ،این اعجاز و نوآوری قرآن است که بسیار زیبا
است .وی در ادامه خواستار آن شد که هنرمندان و شعرا به دنبال تولید
آثار با محوریت حفظ محیط زیست و نشر فرهنگ عمومی حفظ محیط
زیست بروند و در تاکید کرد :در دیدار افطاری ساالنه ای که به صورت
خصوصی خدمت مقام معظم رهبری می رسیم در اولین سال بعد از
چاپ کتاب «الهیات محیط زیست» بنده این کتاب را خدمت ایشان
عرضه کردم که رهبری بعد از دیدن این کتاب به بنده فرمودند« چقدر

رشت ارایه داده است .وی افزود :برای ارزیابی ملک این مبلغ به
کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده شد و آقای رحمت
موسی پور کارشناس دادگستری ارزیابی مبلغ بالغ بر  ۷۱میلیارد ریال
را برآورد کرده و به شهرداری اعالم کرد .وی با بیان اینکه ساختمان
دانا در پل بوسار برای دریافت پروانه به شهرداری مراجعه کردند ،بیان
کرد :بابت تخلف های ساختمانی مبلغ  ۴میلیارد ریال به شهرداری
پرداخت می کردند و این ساختمان متعلق به شرکت عمران و مسکن
شمال است که زیر مجموعه بنیاد مستضعفان می باشد.

جای این کتاب خالی بود» که این نشان از اهمیت دیدگاه محیط
زیست در دیدگاه مقام معظم رهبری دارند.
گفتنی است در این جلسه منوچهر جمالی نماینده رودبار ،محمدصادق
حسنی نماینده رشت ،احمد سیاوش پور رییس کل دادگستری گیالن،
حجت االسالم ساجدی امام جمعه آستانه اشرفیه ،حجت االسالم
یاری مدیرکل تبلیغات اسالمی ،فیروز فاضلی مدیرکل ارشاد گیالن،
یونس رنجکش مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن،
محمود ایزددوست مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ،مسعود
رهنما مدیرکل ورزش و جوانان استان گیالن ،علی وارسته معاون
سباسی فرماندار رشت ،امیر محمدپور مدیرکل کتابخانه های استان و
محمدرضا ربانی ،هادی نوری ،سید حجت مهدوی ،فریبرز سعیدی کیا،
سعید آقایی ،سید فرشاد موسوی و سید مسلم موسوی و غالمحسین
بخشی از فعالین سیاسی استان گیالن از جمله حاضرین در این نشست
بودند.
همچنین آیت ّ
سید محقق داماد پیش از این همایش ،به دیدار آیت
الل ّ
ّ
الل قربانی رفتند  .در این دیدار صمیمی که استاندار گیالن و جمعی
از مسئولین استان نیز حضور داشتند ،آیتاهلل محققداماد هشت جلد
از کتابهای خود را به آیتاهلل قربانی اهدا کرد و امام جمعه رشت نیز
کتابهای قرآن آیین زندگی ،کتاب علم حدیث ،پژوهشی نو در قرآن و
علوم قرآنی و … از تالیفات خود را به آیتاهلل محققداماد هدیه کرد.

پور ناصرانی ادامه داد :شهرداری بدون اذن مالک زمین حریم رودخانه
را برای احداث ترمینال هشت پر مبادرت کرد که دوستان عنوان می
کردند که در محاکم قضایی بر علیه شهرداری شکایت می کنیم و
این مبلغ از شرکت عمران مسکن شمال به صورت تهاتر دریافت شود
که آقای شهردار نپذیرفتند.
حال به هر دلیل و به هر نحو که بوده شهرداری در صدور پایان کار
مجتمع دانا آن کاری که با سایر بدهکاران می کرد را نکرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت :چهار پروژه مربوط به برق منطقه ای در هفته
دولت در استان به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایرنا ،عظیم بلبل آبادی روز دوشنبه در نشست خبری در جمع رسانه های گروهی
استان پروژه نصب پست  230/63کیلو ولت سیار هشتپر  ،پروژه احداث فیدر ترانس پست
شهر صنعتی صومعه سرا را از جمله طرح های افتتاحی این شرکت در هفته دولت عنوان کرد.
وی اظهار کرد :همچنین پروژه خط  63کیلو ولت تغذیه کننده پست شهرک صنعتی سپیدرود  ،و
پروژه اتصاالت  230و  63کیلو ولت پست  230/63کیلو ولت سیار تالش از دیگر پروژه های این
شرکت می باشد .وی تصریح کرد :برای این پروژه ها حدود  230میلیارد ریال هزینه شده است.
بلبل آبادی با اشاره به اهمیت این پروژه ها گفت :پروژه نصب پست  230/63کیلو ولت سیار
هشتپر که عملیات اجرایی آن از اسفندماه سال  94با هدف تامین برق مطمئن و پایدار در
منطقه غرب گیالن و جلوگیری از افت شدید ولتاژ فوق توزیع در پیک بار شروع شد،در هفته

چهار پروژه برق منطقه
ای گیالن در هفته دولت به
بهره برداری می رسد

منطقه آزاد
برای اولین بار در مناطق آزاد کشور؛

نخستین شعبه بانک روسیه
در منطقه آزاد انزلی افتتاح
می شود

مدیر بنیاد دوستی و همکاری های روسیه با ایران
در نشست مشترک با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از
تاسیس نخستین شعبه بانک روسیه در منطقه آزاد
انزلی در صورت اخذ مجوزهای الزم خبر داد.
به گزارش ایرنا  ،الکساندر بورتنیک در دیدار با
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت  :این بنیاد عالوه بر
تاسیس بانک  ،برای ایجاد مرکزی در منطقه آزاد انزلی
در راستای ارائه خدمات الزم به تاجران منطقه و معرفی
ظرفیت های بازار روسیه پیشنهاد دارد  .وی اظهار
کرد :شرایط الزم برای انعقاد تفاهم نامه همکاری های
مشترک با سازمان منطقه آزاد انزلی و همچنین تاسیس
دفتر نمایندگی این سازمان در روسیه نیز وجود دارد.
وی با تاکید بر وجود ظرفیت های مناسب افزایش
همکاری های مناطق آزاد و ویژه روسیه با منطقه آزاد
انزلی اظهار کرد :با توجه به ظرفیت های موجود و
برنامه های در دست اجرا در منطقه آزاد انزلی ،این
منطقه می تواند به کانون تجارت در منطقه خزر تبدیل
شود.
الکساندر بورتنیک نقش منطقه آزاد انزلی در افزایش
مبادالت تجاری و خصوصا صادرات محصوالت
ایرانی به کشورهای حاشیه خزر و روسیه را بسیار موثر
دانست و افزود :برگزاری نمایشگاه های تخصصی بین
المللی در منطقه آزاد انزلی و افزایش سطح همکاری
های مشترک اقتصادی موجب تسریع در روند انجام
مبادالت اقتصادی و افزایش آگاهی دو طرف با نوع
محصوالت ،مقررات و میزان توانمندی های دو کشور
می شود.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی نیز در
این دیدار با استقبال از فعالیت بنیاد دوستی و همکاری
ایران و روسیه در جهت افزایش مراودات تجاری ایران
با کشور روسیه برای بهره مندی از ظرفیت های منطقه
گفت :منطقه آزاد انزلی با ایجاد شرایط الزم و مزایای
قانونی و همچنین معافیت های تجاری و اقتصادی در
تالش برای فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای
حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این منطقه
است.
رضا مسرور با اشاره به توسعه زیر ساخت های الزم
و راه اندازی مجتمع بندری کاسپین برای فراهم
کردن زمینه های گسترش همکاری های اقتصادی
و مبادالت تجاری بین کشور های حاشیه خزر افزود:
برگزاری نشست های تخصصی مشترک برای آشنایی
و معرفی قوانین تجاری دو کشور به بازرگانان و تجار به
ویژه در حوزه تبیین قوانین خاص گمرکی و استانداردها،
موجب توسعه و تسهیل مراودات تجاری می شود.
وی با اشاره به رفع برخی از موانع تعرفه ای برای
تجارت ایران با روسیه در طول یک سال اخیر تصریح
کرد :با توجه به کاهش موانع تعرفه ای تجارت با روسیه
نسبت به گذشته ،آمادگی میزبانی از نشست مشترک
بازرگانان و فعاالن اقتصادی ایران و روسیه در منطقه
آزاد انزلی در راستای رفع کامل موانع و مشکالت
تجاری و درنهایت افزایش همکاری های اقتصادی
بخشهای خصوصی و دولتی دو کشور وجود دارد.
منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه دریای
خزر است؛ کشورهای حاشیه دریای خزر ،ترکیه و
کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی
عمده بازارهای صادرات و واردات محصوالت از طریق
منطقه آزاد انزلی هستند.
معافیت مالیاتی  20ساله از تاریخ بهره برداری انواع
فعالیت های اقتصادی  ،آزادی کامل ورود و خروج
سرمایه ،آزادی مشارکت سرمایه گذار خارجی تا سقف
 100درصد و معافیت گمرکی برای ورود مواد اولیه ،
قطعات و ماشین آالت مورد نیاز کارخانه ها  ،فعالیت
بورس کاالی منطقه  ،اجرای کاالی همراه مسافر و
اعمال قانون ارزش افزوده برای کاالهای ساخته شده
در منطقه آزاد به داخل کشور از مهمترین مزایای ثبت
شرکت و فعالیت اقتصادی تولیدی در منطقه آزاد انزلی
است.

ازگورستانلهستانیهادرانزلی
تانحوهورودشانبهگیالن

در کوران جنگ جهانی دوم اندکی پس از آنکه شوروی
و آلمان ،کشور لهستان را بین خود تقسیم کردند ،استالین
که از تامین معاش حداقلی اسرای لهستانی مستقر در
اردوگاههای سیبری ناتوان مانده بود ،در توافقی با بریتانیا،
لهستانیها را به سوی ایران فرستاد تا در ایران تجهیز و از
طریق بغداد به فلسطین و بعد به جنوب اروپا منتقل شوند
و در جبهه متفقین علیه آلمان بجنگند .این چنین بود که
حدود  ۳۰۰هزار لهستانی در یک روز بهاری با کشتی
به بندر انزلی آمدند .باریس ماکسینیا که تا آخر مصاحبه
تن نمیداد که نامش را بگوید ،یک ایرانی روستبار است
که تمام قرنی را که داریم به پایانش میرسانیم زیسته
است .او از معدود شهروندان بازمانده شهر انزلی است که
روزهایی را که لهستانیها به ایران آمده بودند به خوبی به
یاد دارد .برخالف بسیاری از پیرمردان و پیرزنان که از زوال
حافظهشان گلهمندند ،باریس از حافظه خوبش شکایت
دارد .او در خانهاش در یکی از محلههای حاشیهای بندر
انزلی با «تاریخ ایرانی» گفتوگو کر ده است.
سال ( ۱۹۴۲زمانی که لهستانیها وارد انزلی شدند) چند
سالتانبود؟
 ۲۰سال.
شغلتان چه بود؟ آن روز را یادتان هست؟
شیالت کار میکردم .بین لهستانیها بودم ،دو کیلومتر
(منطقه یک) ،دو کیلومتر (منطقه دو) ،دو کیلومتر (منطقه
سه) تا نامجو .منطقه سوم ،شش کیلومتر تا نامجو تمام
میشد .حاال بروید نامجو را پیدا کنید.
ما اینجا یک خانه قدیمی داشتیم که اخیراً دیگر داشت
خراب میشد که بچهها آن را ریختند .آن وقتها یک
اتاق از این خانه را داده بودیم به کماندان (فرمانده)
ناحیه یک ،که با زن و آجودانش در آنجا زندگی میکرد.
روسها (کمونیستها) پدر اینها را آنجا درآوردند .هیتلر
وقتی حمله کرد به استالین هم گفت بیا آن طرف هم
مال تو .آخر میدانید لهستانیها در مقابل کمونیستها
واقع ًا آدمهای روشنفکر و تحصیلکردهای بودند .روسها
از  ۱۹۱۷برخوردهای تندشان شروع شد .شاه خودشان
را کشتند .من اگر خودم را ایرانی حساب میکنم چون
پدربزرگ و مادربزرگم اینجا فوت کردند .بچهها و نوههای
من هم اینجا هستند .االن حدود شش نسل است که ما
اینجا هستیم .پدر بزرگ من قبل از  ۱۹۱۴آمده بود اینجا،
چندی بعد جنگ جهانی اول شروع شد .ناوبر کشتیهای
تجارتی بود و دیپلمش را در سال  ۱۹۰۵از سنپترزبورگ
آن دوره گرفته بود .پدرم و خانوادهام همینجا فوت کردند
و تمام مدت عمرشان را همین جا گذراندند .من هم در
همین شیالت متولد شدم.
آن زمان که روسها آمده بودند اینجا این اصالت روسی
شما کمکی کرد که به شما بیشتر رسیدگی کنند؟
روسها اگر دستشان میرسید ما را میدزدیدند میبردند
روسیه اعدام میکردند .چند تا ارمنی را آورده بودند نصفه
شب با مسلسل کشته بودند .من خودم شاهد هستم .ما
اینجا شخصی داشتیم به نام هشداریا ،که عضو نوبل بود
یعنی نفت میفروخت .اینجا یک خانهٔ چوبی قشنگی
داشت .بعدها شنریزی زیاد کردند و سربازخانه ،منطقه
تا پل و کاخ ،همه شنریزی شد .دورهای که من کالس
پنج و شش بودم ما را به جای سرباز به استقبال رضاشاه
میبردند که سالی دو دفعه میآمد .هنوز پل ساخته نشده
بود .زعمای قوم اینجا چند تا تاجر بودند؛ رمضاناف که
االن رمضانی است ،علیاف که االن علیزاده است ،صف
میکشیدند یک طرف .حاکم رشت (آن موقع ما استاندار
نداشتیم) وقتی میآمد ما را از دبستان به اسکله میبردند.
یک بار به اینها دستور دادند کاله سیلندر بگذارید.
هشداریا سرتیپ ارتش تزاری بود .اینها در آخرین مرحله
در باکو با کمونیستها جنگیدند – تعدادشان کم بود – به
هر حال فرار کردند و آمدند اینجا یا رفتند تهران و جاهای
دیگر .رضاشاه که آمده بود اینجا به خانهٔ هشداریا که دو
طبقه بود اشاره کرد و گفت این ساختمان مال کیست؟

گـــپـــ

هشداریا هم که از افسران ارشد (سرتیپ) و جزو کارمندان
عالیرتبه نوبل (نماینده نفت) بود به محض شنیدن ،یک
قدم گذاشت جلو ،تعظیم کرد و گفت قربان پیشکش .این
یک کلمه را گفت و رفت سر جای خودش ،تمام شد.
رضاشاه هم خداحافظی کرد و بعد هم رفت انزلی منزل
رمضانی یا قاسماف .اینها تاجر بودند و از روسیه قند و
شکر و چینیآالت و سماور وارد میکردند و از اینجا ارقام
مختلف برنج را صادر میکردند .بعد از آن رضاشاه دستور
داد که به هشداریا در هر کجای گیالن که ملک خواست
بدهند ،آن چیزی را که خواست گرفته بود.
هشداریا به هر حال آدم مهمی بود .بخشدار آمد به او
گفت که رضاشاه چنین دستوری داده .او هم گفت من
اینجا خانه و زمین نمیخواهم .گوشه و کنار باشد بهتر
است .زمزمهٔ این بود که کمونیستها اگر بیایند از اینجا
وارد میشوند ،خودش آدم نظامی بود .لیسار زمین گرفت
و خانهٔ تر و تمیزی هم ساخت .اما باالخره با پنج تیر یک
گلوله بهش زدند .یک عدهای از روسهای سفید که شهود
ما در اینجا بودند رفتند بعد از مرگش جسد را معاینه کردند.
نشسته بود طرف پنجره داشت کتاب میخواند ،گلوله را به
سرش زدند از آنجا خورده بود به دیوار .گلوله را که درآوردند
دیدند از پنج تیر روسی است ،مسلسل نبود .محلیها دیده
بودند گفتند دو تا سرباز روس بودند .میگفتند دنبال سرباز
فراری خودمان میگردیم .او پرونده داشت ،ما که پرونده
نداشتیم .اما اگر امثال ما که قبل از جنگ و انقالب آمده
بودند هم حرف مفت میزدند سریع ًا میبردند ،نمونهاش
داداشی .یکی از داداشیها را سوار کشتی کردند بردند.
لهستانیهاچطور؟
انگلیسیها از استالین پرسیدند شما به اینها احتیاج دارید؟
استالین جواب داد :احتیاج چه؟ ما خودمان غذا نداریم .به
اینها چه بدهیم؟ گفتند اینها را به ما میدهید؟ گفت
بله بردارید ببرید .آن موقع بندر کراسنوسک بود ،هنوز
آکتاو نشده بود .روسها که وارد شدند ما دیگر مدرسه
نرفتیم .افسران ما دیگر لباسهایشان را درآوردند گذاشتند
کنار ،سربازگیری نکردند .دانشگاهها تعطیل شد ،اوضاع
به هم ریخته بود .من شیالت بودم ،یک روز آمدند
گفتند لهستانیها را دارند با کشتی میآورند .لهستانیها
پر از شپش ،گرسنه ،زهوار در رفته از کشتی پیاده شدند.
انگلیسیها سربازان هندی را که همه گردن کلفت بودند
با ماشینهای مخصوص صحراهای لیبی از بغداد آوردند
اینجا پر کردند .تمام این منطقه دوکسازی را گرفته
بودند .ک ً
ال زمینهای ما را اشغال کرده بودند دیگر ،ایران
ما اشغال شده بود .بخشی از دریا را هم گرفته بودند .اما
بعد نیروی دریایی مال خودش را گرفت .انگلیسیها حمام
ساختند ،لولهکشی کردند ،دیگ بخار گذاشتند .سلمانی
پیدا کردند که از خودشان بود ،با دست موهای سرشان را
میزدند ،ماشین نبود .میفرستادنشان آنجا ،لباسها را در
کورهها میسوزاندند .به خاطر این که امراض مسریشان
سرایت نکند .انگلیسیها کار خودشان را خیلی خوب انجام
دادند .لهستانیها افسران الیقی داشتند ،سرگروهبانها و
سربازان بسیاری داشتند .کارگرهای انگلیسی هم سربازان
هندی و ماالیایی بودند .بعد از اینکه لهستانیها از حمام
درمیآمدند چه زن و چه مرد – طبق صورت – لباسشان
آماده بود .کسی که نظامی بود لباس خودش را میپوشید.
اینجا را هم زود روبهراه کردند .چادر زدند حصیر آوردند.
پول هم زیاد خرج میکردند ،کارگرهای خودمان را آوردند
توالت ساختند .این بخش یک بود برای خانوادههایی که
هنوز مشخص نبودند .هر بخشی با بخش دیگر دو کیلومتر
فاصله داشت .در بخش دو فقط زنها با بچهها بودند.
بخش سه فقط مردها بودند .کامیونهایی بودند که هر روز
اینها را سوار میکردند میبردند تهران و از آنجا به بغداد
که تحت امر انگلیسیها بود .هندوستان و مصر و برمه،
نصف دنیا همه اینها دست انگلیسیها بود .انگلیسیها
هر درجه نظامی را که لهستانیها از قبل داشتند دوباره
به آنها دادند .فرماندهشان کاپیتان کولنسکی بود
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معاونش هم کاپیتان پودلوف (مغزم مرا دیوانه کرد ،هیچ
چیز حتی لحظهای از جلوی چشمم کنار نمیرود!) که
پسرش هم مریض شده و همینجا مانده بود .اینها مرتب
به انگلیسیها فشار میآوردند که پسر ما را از آنجا زود
بفرستید .کاپیتان میگفت من اینجا را به عنوان کماندانی
قبول میکنم .یک ستوان هم همراهشان بود که تازه
ستوان سه شده بود .همسرش هم همراهش بود .باالخره
پسرش را فرستادند ،فردای همان شب هم رفتند تهران،
آنجا اینها را تقسیمبندی کردند ،پدر و پسر و محافظشان
را که ستوان یک بود.
کالً چه مدت اینجا بودند؟
نزدیک بهار بود که اینها آمدند ،تابستان بودند ،پاییز گم
و گور شدند.
زنها و بچهها چطور؟
به خانمهای جوان آموزش پرستاری دادند .همه لباسهای
فرم بدون درجه پوشیدند .لباسهای انگلیسی خیلی مرتب
بود ،مثل لباس روسها مزخرف نبود .لباسهایشان
ماالیی و هندی بود .ماشین هم داشتند ،ماشینهای
ویژه برای عبور از صحراهای بصره .من خودم در زمان
جنگ جهانی در خرمشهر سه سال برای متفقین کار
کردم .خیانت نکردم ولی کار کردم .جانمان را سر کارمان
گذاشتیم ،آنها هم پول خونمان را میدادند .آن زمان که
حقوق  ۱۰۰تومان بود حاکم آنجا به ما  ۳۵۰تومان میداد،
مث ً
ال در شیالت حقوق کارگر روزی دو قران بود .من خودم
شیالت تابلونویسی هم میکردم ،چهار ساعت که اضافه
کار میکردم میافتاد سه قران .اما در آنجا هر لحظه در
خطر بودیم .در خرمشهر در کل مسیر فقط ماشینهای
نظامی بود ،ماشین شخصی به هیچوجه نمیدیدید.
بارشان تجهیزات نظامی و کنسرو بود .من همیشه ماقبل
آخر اسمنویسی میکردم ،کامیون شماره  ۴بودم .آرم زده
بودند نوشته بودند ،پاک نمیشد .تا تهران با سرعت ۶۰
کیلومتر بیشتر نمیتوانستیم بیاییم .در تهران پس از آنکه
ماشینها را کنترل میکردند و از آنجا خارج میشدیم دیگر
هر کس با هر سرعتی که میخواست میآمد ،توی دره
هم میافتادند.
لهستانیها از آن محدوده میتوانستند خارج شوند؟
لهستانیها در فاصلهٔ یک ماه خیلی تلفات دادند .حاال
دو طرف قبرستان لهستانیها در انزلی از بین رفته است.
عرض کردم اینها را نو نوار کردند .بعد قسمت به قسمت،
جوخه به جوخه به پیاده نظامها در بغداد میفرستادند،
از آنجا اینها را جدا میکردند و بعد بهشان ماموریت
میدادند و میفرستادند به واحدهای مربوط .جنگ ادامه
داشت .اینها جیره خودشان را میخوردند .پول هم به
اینها میدادند .میآمدند پرتقال که هیچ ،نارنج ما را با
پوست میخوردند .آنجا غذا میخوردند .اما وقتی میآمدند
اینجا  ۱۰-۱۲تا تخ م مرغ میخریدند ،قیمتی هم نداشت
میخوردند.
پس در شهر میآمدند؟
بله ،آزاد بود .ما هم میتوانستیم برویم آنها هم میآمدند،
کولنسکی به من جواز داده بود ،همرنگ اینها هم بودم،
توآمد میکردم .تابستان باهاشان شنا میکردم .اینها
رف 
آزاد بودند چند نفری میرفتند انزلی چیزهایی میخریدند.
اولش که آمده بودند وسایلشان را اینجا فروخته بودند بعد
فهمیدند که سرشان کاله رفته ،بدلش را اینجا خریدند.
خیار و گوج ه فرنگی را نشسته همینطور گاز میزدند و
میخوردند .خیال میکردند دستگاه گوارششان موتور دیزل
است .چیزهای مختلف و ناجور میخوردند .بچههای بیکار
میدیدند که اینها پول زیاد دارند به اینها میفروختند.
اینها هم زیادهروی میکردند همه چیز را نشسته
میخوردند .زمانی سر و صدا در آمد که لهستانیها وبا
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دولت امسال به بهره برداری می رسد .وی درباره پروژه احداث فیدر ترانس پست شهر صنعتی
صومعه سرا نیز گفت :همچنین عملیات اجرایی این پست از اردیبهشت امسال با هدف افزایش
قدرت پست از  15مگا ولت آمپر به  30مگا ولت آمپر و آزاد شدن یک ترانس سیار برای زمان
های بحرانی آغاز در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
گیالن ادامه داد  :همچنین پروژه خط  63کیلو ولت دو مداره تغذیه کننده پست شهرک صنعتی
سپیدرود به منظور تامین انرژی الکتریکی ممطمئن و با کیفیت برای مشترکان متقاضیان اتی
مستقر در شهرک از ابتدای سال  89آغاز شده بود ،در هفته یاد شده راه اندازی می شود.
بلبل ابادی به بهره برداری از پروژه برقراری اتصاالت  230و  63کیلو ولت سیار تالش در هفته
دولت نیز اشاره و تصریح کرد :این پروژه با هدف افزایش پایداری شبکه فوق توزیع و تقویت
ولتاژ پست های فوق توزیع منطقه غرب گیالن و تامین انرژی الکتریکی مطمئن و با کیفیت
برای مشترکان موجود و متقاضیان آینده آغاز شده بود .
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مهارت یک
زبان آموز گپ
پس از
یک ترم

گرفتهاند .اگر وبا میشد ما هم همراه آنها مبتال میشدیم.
هیچ پادزهری هم نبود .اما اسهال خونی بود ،وبا نبود .در
حدود یک ماه بسیاری از جمعیت اینها مردند .حاال یک
بخش از آن قبرستان جزو خیابان شده است .تازه چند
ردیف قبر هست ،خدا میداند! انگلیسیها جلوی اسهال
را گرفتند .دارو داشتند ،داروهایی که فقط در ارتش پیدا
میشود .آن موقع هنوز آنتیبیوتیک به آن معنا نبود .اما
داروهایی بود که آمریکاییها میدادند .یک ماه نشده
جلوی شیوع اسهال گرفته شد .به اینها گفتند شما جریمه
شدهاید دیگر نباید بیرون بروید ،با ایرانیها هم نباید تماس
بگیرید .چون باز هم میروید میخورید و همین وضعیت
ایجاد میشود.
پس دیگر ممنوع شد؟
محدود شد .برایشان دژبان گذاشتند ،از هندیها و
انگلیسیها.
لهستان یای هم هست که در انزلی مانده باشد؟
در انزلی نه ،ولی در تهران چرا .مثال دکتر شریف با یکی
از اینها ازدواج کرد .خیلیهایشان خیاط بودند .من خودم
شاهد عینی هستم .اینها چند تا ساختمان اجاره کردند،
چرخ خیاطی پایی و دستی آنجا گذاشتند ،هر کس از اینها
که خیاطی بلد بود (بیهنر نبودند) نشست ،کار کرد .به
اینها حقوق و جیره میدادند .خانه هم بهشان داده بودند
به اضافه اینکه اگر فانوسقه یا پیراهن میدوختند بهشان
پول هم میدادند.
در ایران به لهستانیها تعرضی هم شد؟
نه.
حتیانگلیسیها؟
نه.
قبرستان را به شکل فعلی چه زمانی بازسازی کردند؟
از همان موقع بود .سفارت لهستان از جانب انگلیسیها
اینجا نظارت داشت .جنگ دیگر تمام شده بود .لهستان
هم به دست آلمانیها افتاد ،اما انگلیسیها کمک میکردند
سفارتخانهها برپا شود و پرچمشان را آنجا باال ببرند.
پس بعد از جنگ ساخته شد؟
درست نمیدانم .البته من با اینها زندگی کردم.
آبتنی میکردیم .مجروحینشان را میدیدم ،حتی محل
زخمهایشان را به من نشان میدادند.
لهستانیها با چه زبانی با مردم اینجا صحبت میکردند؟
روسی حرف میزدند ،اینجا همه روسی بلد بودند .نیازی
به مترجم نبود .من داشتم لهستانی یاد میگرفتم اما اینها
زود رفتند.
فکر میکنید اینها خاطرهٔ خوشی از انزلی داشته باشند؟
حتما ً،حتم ًا.
جیرهٔ غذاییشان شامل چه چیزهایی بود؟
آشپز از خودشان بود .تا خرخره به اینها غذا میدادند.
هر روز انگلیسیها جنس تازه میدادند ،آنها در این کار
خبرهاند ،میدانستند چه چیزهایی باید بدهند .اینها هم
غذاهای پخته شده را میخوردند هم کنسروها را؛ از بس
که گرسنگی کشیده بودند.
کسی به فکر فرار هم افتاده بود؟
نه ،چرا .روسها با ارتش سرخ و ارمنیها آن موقع آمدند
تا مسکو ،از آن سمت استالینگراد را در محاصره داشتند.
ارمنیها پشتشان لرزید .در روزنامههای اطالعات و کیهان
نقشهٔ پیشرویها بود .من هر روز میگرفتم .اینجا یک
ارمنی داشتیم هر روز از من میپرسید چه خبر؟ کجا را
گرفتند ،کجا را نگرفتند؟ حس ششم به من میگفت که
این میخواهد فرار کند .خب فرار هم میکردند ،البته دو،
سه نفری را هم گرفتند و اعدام کردند .چون ارمنیها
میدیدند اینجا ارمنی زیاد است میتوانند با ارمنیهای
اینجا بُر بخورند .اما روسها با چه کسی میخواستند بُر

بخورند؟ روسها بدبخت بودند .از  ۱۳کشور از اوکراین،
بالروس ،ارمنستان و گرجستان گرفته تا قزاقستان و
قرقیزستان… همه با اینجا بُر میخوردند ،ولی روسها
بدبخت بودند .با هیچکس اینجا بُر نخوردند.
بعد آن ارمنی فرار کرد؟
نه ،نگذاشتند فرار کند .گفتند تاواریش! آلمانیها دارند
میروند.
لهستانیهایی که دیدید یهودی بودند؟
نه ،کاتولیک بودند .در لهستان یهودی زیاد بود .اینجا هم
کشور آزادی بود .ولی اولین قربانیهای جنگ خلبانهای
اینها شدند .اولین کاری که کردند خلبانها را با هواپیما از
طریق شمال آفریقا و جزیره مالت فرستادند لندن و آموزش
دادند .با هواییهای شکاری یک نفره که اگر نفله شدند،
یک نفر نفله شود .به اینها گفتند احتیاط کنید شش تا
شش تا ،سه تا سه تا بروید .از کدهایی هم که به شما
دادهایم در هوا استفاده کنید .وقتی به بال چپ و یا راست
میخوابید به زبان مخصوص انگلیسی بگویید که ما به
شما یاد خواهیم داد .اگر به زبان خودتان صحبت کنید
بالفاصله آلمانیها میفهمند که شما اسکادران انگلیسی
نیستید و شما را میزنند .اینها هم قبل از رفتن مشروب
خوردند مست بودند ،رفتند هوا به زبان لهستانی سرود
خواندند .آلمانیها هم سریع فهمیدند از شش تا پنج تا را
زدند ،یکی فرار کرد .از سه تا دو تا را زدند ،یکی فرار کرد.
اینها آخر نتوانستند عادت کنند که به زبان خودشان حرف
نزنند و خودشان را لو میدادند .آخرش به اینها گفتند
جمع شوید اینجا .بعد اینها را دو تا ،دو تا در هواپیمای
داکوتای دو نفره یا النگستر دو موتوره که دو ،سه کاره هم
بود و شش تا خدمه داشت نشاندند و گفتند :اینجا دیگر
چشمتان کور ،یکی از شما میرود پشت مسلسل ،یکی هم
با مکانیک و برقکار همکاری میکند.
شما هرگز در انزلی شنیدید که یک لهستانی به دنبال
اقوامش آمده باشد؟
نه .شاید بعد از جنگ کسانی که متمول بودند اینجا و یا
مالت و شمال آفریقا را به صورت خصوصی گشته باشند،
اما گمان نمیکنم فایدهای داشته باشد.
خب اسمتان را به ما نگفتید؟
میدانید یک بار در جنگ عدهای از روسها مامور شده
بودند از یک تپه محافظت کنند ،وقتی آلمانیها داشتند
میرفتند .حسابی استحکامبندی کردند ،مسلسل گذاشتند.
نارنجک داشتند .آلمانیها به تانکهایشان دستور دادند اگر
تیراندازی کنید محاکمه نظامی میشوید .شما باید از این
منطقه طوری عبور کنید که صدای این طرف آن طرف
شدن توپهای شما را روسها نشنوند .یک تانک آلمانی
اشتباه کرد .بعد هر کاری کرد که روسها را ساکت کند
فایده نداشت .روسها هی نارنجک میزدند .آخرش راننده
تانک آلمانی عصبانی شد (آلمانیها عصبانی هستند) اینها
را به توپ بست .از چند نفری که اینجا بودند مث ً
ال یک
گروهان ،فقط سه نفرشان مانده بود که در معنا دو نفرشان
هم بهدردبخور نبودند .دهی هم آن کنار بود که در نقشه به
نام ده گمنام در ارتفاع بیشماره قرار داشت .حاال آلمانیها
برای آن ده و آن ارتفاع اسم گذاشته بودند .چون قبل از
رفتن میخواستند از این نقطهٔ گمنام استفاده کنند ولی آن
تانک آلمانی آنها را لو داد .بعد شعری هم برای اینها
ساختند با این مضمون که اینها گروهی بودند که تنها دو
نفر ازشان مانده .حاال من جزئی از آن تپه گمنام هستم.
اینجانب سرباز وظیفه از هنگ مستقل گیالن ،باریس
ماکسینیا هستم ولی هر کدام از ما یک اسم اسالمی –
ایرانی هم داریم .من رضا هستم ،پسرهایم مهدی و هادی
هستند .همسرانشان هم ایرانی هستند.
برگرفته از تاریخ ایرانی

There are three goats, a small, big and very big goat. Three goats like to eat
grasses. “I’m hungry” says the very big black goat. Three goats see a bridge.
.But there was a troll under the bridge. “This is my bridge” says the troll
”?Look! There’s a troll. The little goat goes on the bridge. “Who’s on my bridge
.the troll says. “It’s me” says the little goat
“ ”.Come here “he says. “I want to eat youرضوانه سلیمانی
“.Please don’t eat me. I’m small” the little goat says
.The very big goat goes on the bridge
“.Who’s on my bridge” he says
“.It’s me” says the very big goat. I want to eat you! Then very big goat runs at the troll

مردادماه 1395
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ماهنامه اجتماعی  .ورزشــی

یادداشت وارده

وزارت ورزش مانع
از ذبح حیوانات در
اماکن ورزشی شود!
سپـهر سلیمی

انتشار تصویری از قربانی
کردن یک گوساله در
تمرین تیم نفت تهران،
در حالیکه علی دایی در
کنار بازیکنان و اعضای
کادر فنی با لبخندی بر لب
منتظر قربانی کردن حیوان
زبان بسته هستند باعث
اعتراض تعداد زیادی از حامیان حیوانات و دوستداران
محیط زیست در شبکه های اجتماعی شده است.
اما این نخستین باز نیست که چنین اتفاقی در محیط
های ورزشی و بویژه فوتبالی رخ می دهد .تقریب ًا یک
اتفاق رایج است که به مناسبتهای مختلف انجام می
شود ،از اول فصل گرفته تا قربانی پس از بردهای
شیرین یا رفع مصدومیت بازیکنان کلیدی! مشخص
نیست چه رازی در قربانی کردن حیوانات است که
مدیران غیر فوتبالی فوتبال ایران اینگونه آنرا در صدر
برنامه های خود برای نتیجه گیری قرار داده اند؟!
چهار سال پیش لوید ساموئل بازیکن ترینیداد و
توباگویی تیم استقالل تهران پس از دیدن صحنه
قربانی در تمرین تیم آنرا «شوک فرهنگی» نامیده بود
و به نشریه انگلیسی «چهار چهار دو» گفته بود« :
آنها برای خوش شانسی گوسفند قربانی کردند .بعد
از باخت در یکی از بازیها ،گوسفندی خریدند و برای
اینکه بخت تیم باز شود بازیکنان باید داخل خون آن
گام برمی داشتند اما من این کار را انجام ندادم .دوست
نداشتم کاری برخالف اعتقادات آنها انجام دهم ولی
این کار از من بر نمی آمد)1( ».
قربانی کردن حیوانات در اماکن و مناظر عمومی یکی
از مواردی است که در سالهای گذشته و در آستانه
مناسبتهای خاص از سوی حامیان حیوانات و محیط
زیست مورد توجه قرار گرفته است ،هر چند نحوه
اعتراضات به شکلی بوده که شعارهای هیجانی مانع
از شنیده شدن دالیل عقالنی و اصولی شده است.
اما دالیل مخالفت با ذبح حیوانات در اماکن عمومی
چیست؟
نخست :کشتار غیرمجاز دام در معابر عمومی ،مغایر
مقررات بهداشتی است و ارتکاب این عمل مطابق ماده
 ۶۸۸قانون مجازات اسالمی و ماده  ۳۷قانون تعزیرات
حکومتی می تواند موجب پیگرد قانونی قرار گیرد)2( .
دوم :برخی از مراجع شیعه کشتن حیوانات در اماکن
عمومی را شرع ًا دارای اشکال می دانند)3( .
سوم :طبق بخشنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد
بر عدم ذبح گوسفند مقابل ورودی مساجد تاکید شده
است)4( .
چهارم :اگر الشه دام ذبح شده توسط دامپزشک معاینه
نشود امکان وجود بیماری های خطرناک و سرایت آن
به دیگران وجود دارد)5( .
پنجم :بر اساس نظر عموم روانشناسان و متخصصان،
ذبح حیوانات در اماکن عمومی و در حضور کودکان
اثرات نامناسبی بر روان آنها خواهد داشت)6( .
ششم :انتشار تصاویر ذبح حیوانات در اماکن عمومی
ممکن است تصویری خشن و نامناسب از مردم و
فرهنگ کشورمان به جهان نشان دهد.
هفتم :ذبح حیوانات در انظار عمومی می تواند سبب
گسترش فرهنگ حیوان آزاری و بی احترامی به حقوق
حیوانات شود.
در کنار این موارد ،ورزشکاران به عنوان گروه های
مرجع نقش بسزایی در هدایت افکار عمومی دارند و
خوشبختانه در سالهای گذشته شاهد توجه ورزشکاران
به مباحث محیط زیستی و حمایت از حیوانات بوده ایم.
توجه ورزشکاران به محیط زیست در یکسال گذشته
و پس از ایجاد دفتر محیط زیست و توسعه پایدار در
وزارت ورزش و جوانان روند رو به رشدی داشته است
تا آنجا ماه گذشته جایزه ملی محیط زیست به وزارت
ورزش و جوانان رسید!
با توجه به خواسته حامیان حیوانات و محیط زیست و
ایرادات بر شمرده شده در خصوص ذبح حیوانات در
اماکن عمومی به جاست که وزارت ورزش و جوانان
وارد عمل شده و دستور ممنوعیت ذبح حیوانات در کلیه
اماکن ورزشی را به باشگاه های سراسر کشور ابالغ
کند .گفتنی است پیش از این و پس از کندن سر یک
کبوتر در جریان دربی تهران توسط یکی از تماشاگران،
با تالش و پیگیریهای «دیده بان حقوق حیوانات» و
با همکاری ناجا و سازمان لیگ فوتبال ،ورود هرگونه
پرنده به ورزشگاههای کشور ممنوع اعالم شده بود.
اینک چشم حامیان حیوانات و محیط زیست به وزرات
ورزش و جوانان است تا با ابالغ دستور ممنوعیت ذبح
حیوانات در اماکن ورزشی گامی مهم برای فرهنگسازی
در جهت حمایت از حیوانات بردارد ،اقدامی عملی که
قطع ًا اثرگذارتر از درج تصویر حیوانات روی پیراهن تیم
ها خواهد بود.

مدیرکل امــور اجتماعی و فرهنگی
استانداری گیالن :

تجهیز سواحل گیالن به
 28فروند قایق موتوری و
جت اسکی

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دبیر ستاد ساماندهی سواحل و تفرجگاه های
ساحلی گیالن از تجهیز سواحل این استان به  10فروند قایق موتوری و  18فروند جت اسکی
خبر داد.
یونس رنجکش در حاشیه بازدید از طرح های سالمسازی دریا در بخش بندرکیاشهر از توابع
شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استان گیالن در گفتگو با ایرنا  ،با بیان این مطلب اظهار
داشت :این تعداد جت اسکی و قایق موتوری هم اکنون آماده واگذاری به  9شهرستان ساحلی
استان گیالن است.وی ارزش ریالی این تجهیزات را  15میلیارد ریال عنوان کرد و افزود :اعتبار
خرید این تعداد جت اسکی و قایق موتوری از محل اعتبارات سال  93وزارت کشور بوده که
در سال  94تامین و خریداری شده است.رنجکش با بیان اینکه تجهیز سواحل گیالن به جت
اسکی و قایق موتوری در انجام عملیات های امداد و نجات موثر است ،تصریح کرد :این
تجهیزات اموال دولتی است که از سوی استانداری گیالن در اختیار فرمانداری های شهرستان

های ساحلی قرار می گیرد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سواحل گیالن اظهار داشت :با توجه به نگاه
دولت در زمینه ایجاد فضای امن در راستای تولید نشاط اجتماعی و بهره مندی درست از ظرفیت
های ساحلی در حوزه توسعه گردشگری داخلی ،اقدامات خوبی از سال  93در ایجاد طرح های
سالمسازی و تجهیز آنها به امکانات امداد و نجات آغاز شده که این امر ،امسال نیز با جدیت دنبال
می شود .وی افزود :در گیالن نیز با توجه به سیاست های دولت و پیگیری های استانداری،
تالش می شود تا استفاده مناسب از فرصت ها و ظرفیت های سواحل استان به منظور توسعه
بخش گردشگری انجام شود .رنجکش با یادآوری اینکه میزان خدمات دهی سواحل گیالن به
گردشگران در طول سال به چند برابر جمعیت کل این استان می رسد ،افزود :تکمیل زیرساخت
های توسعه گردشگری ساحلی و ایجاد جاذبه های مناسب در بخش سواحل ،در ماندگاری و
خدمات رسانی به مسافران و گردشگران نقش موثری دارد.

کجایند مردان پرادعا؟

از میان ده ها چهره بزرگ و کوچک متمول که طی
دودهه اخیر به فوتبال ایران قدم گذاشتند ،حتی یک
نفر هم برای این رشته جذاب نمانده است.
به گزارش تابناک باز میان ده ها چهره بزرگ و
کوچک متمول که طی دودهه اخیر به فوتبال ایران
قدم گذاشتند ،حتی یک نفر هم برای این رشته
جذاب نمانده است .آیا این نقطه ضعف فوتبال
ماست یا همه سرمایه گزاران بخش خصوصی که
به فوتبال اقبال نشان دادند ،ایراد داشتند؟ به نظر
می رسد پاسخ حقیقی میان این دو گزینه نباشد.
نه فوتبال ایران فاقد جذابیتی است که پشتیبانی
کنندگانش را خیلی زود دلسرد و سیر کند و نه همه
صاحبان سرمایه وارد شده در این عرصه ،بی کفایت
و بی برنامه بوده اند
نخبگان و کارشناسان چه درحوزه فوتبال و چه
درمسایل اقتصادی ،روی این واقعیت اتفاق نظر
دارند که فوتبال ایران با بودجه دولتی و ارتزاق
از محل مخارج عمومی ،هر سال به پرتگاه
ورشکستگی و انحالل تیم هایش نزدیک تر می
شود.
از میان ده ها چهره بزرگ و کوچک متمول که طی
دودهه اخیر به فوتبال ایران قدم گذاشتند ،حتی یک
نفر هم برای این رشته جذاب نمانده است .آیا این
نقطه ضعف فوتبال ماست یا همه سرمایه گزاران
بخش خصوصی که به فوتبال اقبال نشان دادند،
ایراد داشتند؟ به نظر می رسد پاسخ حقیقی میان
این دو گزینه نباشد .نه فوتبال ایران فاقد جذابیتی
است که پشتیبانی کنندگانش را خیلی زود دلسرد
و سیر کند و نه همه صاحبان سرمایه وارد شده در
این عرصه ،بی کفایت و بی برنامه بوده اند که در
فوتبال میلیاردها زیان بگذارند و بروند.
به نظر می رسد فقدان قوانین و سازوکار الزم
برای جذب و حفظ این دسته ازعالقمندان فوتبال
و همچنین باز بودن دروازه ورود بی حساب و کتاب
این جماعت ،باعث شده تا این نمایشگاه فروش
شهرت ،به محلی برای مانور ثروتمندان ریزودرشت
کشور تبدیل شود.
در این مطلب مروری داریم بر چهره هایی که
طی دو دهه اخیر ،فوتبال ایران را جوالنگاه حساب
بانکی خود کردند اما اکنون هیچکدام پیدای شان
نیست.
مسعود درویش  /نوشهر -دیرپاترین
مالک خصوصی در فوتبال ایران

کی از وفادارترین حامیان مالی و سرمایه گزاران
فوتبال ایران پس از انقالب اسالمی  ،که بیش از
همه همتایان ایرانی خود در فوتبال دوام آورد اما
حتی او نیز نتوانست عمر بقای خود در فوتبال بی
حاصل ایران را به دو دهه برساند.
مرحوم درویش شش سال قبل درگذشت و باشگاه
پرآوازه شموشک نوشهر به فرزندانش رسید که
عالقه چندانی به اداره باشگاه فوتبال و خرج کردن
برای آن نداشتند .بدین ترتیب مازندران هنوز رنگ
لیگ برتر را به خود ندیده است .بعد از درویش
دیگر سرمایه گزار بدون چشمداشتی شبیه او اطراف
فوتبال دیده نشد.
علی و شهرام شفیعی زاده /اهواز-
دلسرد از ناکامی در آخرین گام فتح جام

حضور خانواده شفیعی زاده در فوتبال از تیمداری
در کیش آغاز شد و این برادران استقاللی ،سرانجام
موفق شدند مالکیت استقالل اهواز را به دست
بگیرند .تیم محبوب اهوازی ها ،با هزینه شفیعی
زاده تا یکقدمی فتح سومین دوره لیگ برتر هم

رفت اما در روز پایانی عدم اعالم گل این تیم با
وجود عبور توپ از خط دروازه از سوی داور کنار،
باعث شد تا رویای قهرمانی آبی های جنوب  ،در
حد یک آرزو بماند.
شفیعی زاده ها تا پایان دولت اصالحات حرف
از کناررفتن از فوتبال نمی زدند و حتی خریدار
استقالل تهران نیز بودند اما مشکالت به وجود
آمده در کارخانه نیشکرخوزستان و بیکاری عده
زیادی از کارگران که تصمیم دولت جدید هم درآن
بی تاثیر نبود ،نه تنها از فوتبال بلکه از انظارعمومی
هم کنار رفتند .علی شفیعی زاده به امارات رفت و
برادرش شهرام تا مدتی تیم را اداره می کرد ولی
سرانجام مالکیت تیم پس از سقوط واگذار شد.
بهروز و فیروز ریخته گران /اصفهان-
قهرمان فوتسال آسیا طعمه بحران اقتصادی

فوتبال ایران خوشحال شده بود که یک سرمایه
گذار درجه یک و قدرتمند دراستان قطب فوتبال
کشف کرده است .بهروز و فیروز ریخته گران
خریدار پتروشیمی اصفهان ،حرف از ساخت
استادیوم اختصاصی و ساختن باشگاهی حرفه ای
می زدند که تنها قهرمانی قاره را نشانه رفته است.
تیم فوتسال فوالد ماهان هم تا فتح باشگاه های
آسیا پیش رفت تا نشان دهد این حرفها الکی و
پربیراه نیست.
آنها برای مدیریت باشگاه ،محمدرضا ساکت را از
سپاهان گرفتند و مرتضی طالیی عضو شورای شهر
تهران را هم به هیات مدیره خود اضافه کردند اما
پرونده ای که با عنوان اخالل در نظام اقتصادی و
ابهام در واگذاری کارخانه پتروشیمی به این خانواده
باز شده بود ،باعث بازداشت آنها شد تا همچنان
شرکت دولتی فوالد مبارکه و ذوب آهن از جیب
مردم برای فوتبال هزینه کنند.تیم فوالد ماهان
نابود شد و امروز اثری از آن به جز در حافظه سایت
ها و آرشیو مطبوعات نیست.
حسین هدایتی /تهران -ضعف در
مدیریت هزینه و بلندپروازی بی ثمر

دل ورود این میلیاردر سابقا گمنام به فوتبال را می
توان بدترین الگو برای سرمایه گزاری در فوتبال
دانست .هدایتی که بخاطر عالیق ریشه دارش به
پرسپولیس ،از همان ابتدا رویای تملک قرمزهای
پایتخت را در سر می پروراند در فوتبال ایران با تیم
اکباتان ظاهر شد.
او به علی پروین چسبید و خیلی سریع توسط
روزنامه ها به چهره ای آشنا و مشهور برای مردم
تبدیل شد .او پس از خرید امتیاز تیم ،باشگاه استیل
آذین را تاسیس کرد و سه سال برای صعود به لیگ
برتر خرج کرد.چندین مربی و مدیرعامل داخلی را
هم امتحان کرد و سرانجام با لشگری از ستاره
ها به لیگ برتر رسید .صعود استیل با هزینه های
بسیار بیشتر از استاندارد آن رقم خورد اما برای
کسی که به عابربانک معروف شده بود ،اینها درس
عبرت نشد تا موج تازه جمع آوری ستاره ها را کلید
زد.
کهکشان او که برای قهرمانی خریداری شده بود،
با مدیریت ضعیف و مربی خارجی ضعیف تر بجای
فتح جام ،به دسته پایین تر سقوط کرد ودرنهایت
منحل شد .اقدام برای خریدن پرسپولیس در پروسه
نافرجام واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی،
آخرین تالش عابربانکی بود که به رغم حضور در
صنایع فوالد ،استیل ،شیالت و بازار امالک ،گفته
می شود بدهی هنگفت و نجومی به نظام بانکی
دارد.اهلیت او برای خرید پرسپولیس تایید نشد و

حتی گفته شد وثیقه ابتدایی اش برای شرکت در
مزایده هم توسط نظام بانکی ضبط شد.
محمدرضازنوزیمطلق/تبریز-تنهاباقیمانده
ازخیلباشگاههایمنحلشدهخصوصی

مالک و سهامدار چند ده شرکت تولیدی ،صنعتی،
خدماتی ،بانکی و ورزشی در ایران با تیم فوالدگستر
تبریز که بعدها به گسترش فوالد تغییر نام داد،
به سطح اول فوتبال ایران رسید .او یک استادیوم
اختصاصی جمع وجور را ساماندهی کرد و سعی کرد
نسبت به همتایانش زیربنایی تر کار کند.
او به جای اینکه تیم های قدیمی مثل ماشین سازی
را دوباره احیا کند ،ترجیح داد شخصا تیم شرکت
خود را ساخته و بزرگ کند.در امپراطوری اقتصادی
او از هواپیمایی و بانک گرفته تا خودروسازی
وصنایع غذایی و فوالد دیده می شد .ارتباط او با
دولت احمدی نژاد هم عالی بود اما بعدها بدلیل
آنچه اخالل مالی عنوان شد ،به زندان رفت و با
قرار وثیقه ای سنگین آزاد شد.باشگاه گسترش اما
در این مدت به کارش ادامه داد و اکنون جزو معدود
تیم هایی است که در اوج بحران مالی ،چرداخت
های بازیکنانش را به موقع انجام داده است.
محسن پهلوان مقدم /مشهد -از رویای
یک شهر تا خرابه ای در شرق

سرمایه گذار جدید فوتبال ایران از شرق طلوع کرد.
در سال  ۸۳شرکتی تحت عنوان توسعه بینالمللی
صنعت گردشگری پدیده شاندیز تاسیس شد که
تنها سه سال بعد با نشان پدیده  ،از رستوران
داری به شهرسازی(!) روی آورد .طبیعی بود که
نظر مالک متمولش به سمت تیمداری در فوتبال
جلب شود و اینگونه بود که پدیده ای در فوتبال
ایران ظهور کرد.
آنها برخالف بسیاری از همتایان بجای خرید امتیاز
تیم لیگ برتری ،با زحمت خود از لیگ دسته اول
صعود کردند تا مشهد دوباره در سطح اول فوتبال
ایران نماینده داشته باشد اما ورشکستگی و هجوم
سهامداران میلیونی برای فروش سهام بی مشتری
شرکت ابنیه هلدینگ ،باعث سقوط و حبس مالک
پدیده شد .این بحران باعث شد زمزمه های خرید
ستاره های فوتبال ایران در کنار سرمربیگری قلعه
نویی در مشهد ،فراموش شود و به جای خیال
پردازی برای قهرمانی ،هدف نگهداشتن تیم در
لیگ برتر باشد .هنوز کسی نمی داند با این اوضاع
و احوال ،پدیده از کدام بودجه ارتزاق می کند و
چطور منحل نشده است؟!
علی انصاری /تهران -غولی که از
دست فوتبال و استقالل پرید

در مقابل یک منبع پول برای پرسپولیسی ها،
ناگهان علی انصاری وارد گود فوتبال شد .مالک
بخش اعظم زمین های یافت آباد و بازار مبل ایران
که چندی بعد بازار موبایل و بانک هم تاسیس کرد.
علی انصاری از نوجوانی در بازار بود با اینحال ثروت
افسانه ای اش در یک دهه اخیر راه به رسانه ها برد
و دلیل آن فقط و فقط فوتبال بود.
امیررضا واعظی آشتیانی عضو شاخص حزب موتلفه

اسالمی ،پای او را به ورزش باز کرد و انصاری را
بعد از عضویت در هیات رییسه فدراسیون دوچرخه
سواری(!) به ریاست این فدراسیون رساند! او حتی
طرح ساخت پیست تارتان ورزشگاه آزادی را در
دست داشت که کوچ واعظ به استقالل ،انصاری را
هم به این باشگاه الصاق کرد.
آرم بانک تات درکنار لوگوی بازارهای موبایل و
مبل پیراهن استقالل را تسخیر کردند و پرستاره
ترین تیم چنددهه اخیر آبی ها با پول او ساخته
شد اما همه چیز در اوج ناگهان تمام شد .انصاری
حضور رسانه ای خود را به طور کامل قطع کرد و
حاضر نشد هیچ پیشنهادی را از ورزش بررسی کند.
گفته می شود اختالف او از آنجا آغاز شد که سعیدلو
در مقابل تالش بانک تات برای معرفی به عنوان
بانک جامعه ورزش کشور ،از او سهمی مشخص
از مدیریت این بانک طلب کرد .موضوعی که به
مزاق این سرمایه گزار بخش خصوصی فوتبال،
خوش نیامد.
بابک زنجانی /تهران -پروژه ناتمام
ازخرید راه آهن تا تملک پرسپولیس

از جزییات پرونده فساد اقتصادی این چهره تقریبا
همه چیز می دانید .بانک ،ساخت وساز ،هواپیمایی،
هتلداری ،نفت ،چرم و ارز عرصه تاخت و تازش بود.
زنجانی که با استخدام علی دایی و سپردن تیم راه
آهن به شرکت لوازم بهداشتی وآرایشی سورینت،
وارد فوتبال شد ،اولین گام برای تصاحب پرسپولیس
را هم با سپردن یک هواپیمای اختصاصی شرکت
قشم ایر به قرمزها و نقاشی آن به رنگ قرمز در
زمان مدیریت رویانیان برداشت .راه آهن پس از
دستگیری او ،به فروش گذاشته شد تا نقطه ای
بسیار کوچک از بدهی او به وزارت نفت را پر کند.
پروژه زنجانی در فوتبال هم به سرنوشت بسیاری
دیگر از تیم های خصوصی مبتال شد.
مه آفرید خسروی /رشت -سقوط
داماش به ناکجاآباد فوتبال

تیم قدیمی استقالل رشت که پس ازدست به دست
شدن بین شهرداری این شهر و شرکت شیرولبنبات
پگاه به شرکت آب معدنی داماش واگذار شد ،و به
لیگ دسته دوم کشور سقوط کرد تا برگشتش دیگر
به اما و اگرها باشد .تیمی که با سرمایه گذاری
هلدینگ منحل شده امیرمنصور آریا  ،گیالن را
امیدوار به درخشش در لیگ برتر کرده بود ،هیچگاه
کاری ریشه ای نکرد و در برهه ای که نام یک
جوان به نام شهرام قویدل را در راس خود می
دید ،با مدیریت امیرعابدینی  ،میراثی از بدهی برجا
گذاشت .با اعدام خسروی ،داماش به پایان خط
رسیده بود اما با همین نام ادامه داد تا از چاله به
چاه فوتبال ایران بیفتد.
مهدی پرهام /قائمشهر -نساجی
سرگردان میان سرمایه داران بی میل

باشگاه نساجی قائمشهر محله برو و بیای سرمایه
گزاران است .در حالی که سالهاست دیگر شرکت
زیان ده نساجی مازندران نقشی در اداره این تیم

ندارد ،نگین فوتبال مازندران بین چند حامی دست
به دست می شود .تیمی که به دلیل شهرت نامش
حتی جرات تغییر اسمش نیز وجود ندارد ،چند سالی
است که در رویای صعود به لیگ برتر پرپر می زند.
پرهام که به عشق رسیدن به لیگ برتر با آتشی تند
وارد نساجی شد ،آرام آرام از پرداخت دستمزد عادی
بازیکنانش هم سرباز زد تا مشخص شود نتیجه
در شدت شوق و ذوق مالکان خصوصی فوتبال
باشگاهی ایران تاثیر بسزایی دارد .تب تند پرهام
آخرین بار فصل گذشته با دعوت از قلعه نویی و
مدیریت درودگر باالگرفت اما نساجی که به اعتراف
مالکش طعمه تبانی بازیکنانش با حریفان شده بود،
یک گام کم آورد .از مرحوم ناصر حجازی گرفته
تا یحیی گل محمدی و نادر دست نشان زور خود
را برای صعود این تیم زدند اما هیچکدام ثمری
نداشت.
سیروس محجوب /انزلی – وقتی فوتبال
روی پای خود نمی ایستد

ملوان بندر انزلی دو فصل پیش این فرصت را پیدا
کرد تا پس از دهه ها اداره سنتی و موروثی ،طعم
مدیریت بخش خصوصی را بچشد .باور اهالی شهر
کوچک انزلی و طرفداران تیم دوست داشتنی بندر
همیشه این بود که تیم شان با تولیدات خودش می
تواند بدون نیاز به بودجه و کمک آنچنانی اداره
شود و تنها یک مرد میدان می خواهد که زیر بال
و پر قوی سپید را بگیرد .محجوب هم روی همین
حساب و با برنامه راه اندازی آکادمی های حرفه
ای بازیکن سازی راهی انزلی شد ،تا بتواند آن
چیزهایی را که بیرون از وطن در تیم های پایه
نیوکاسل گرفته تا همین دوبی دیده را پیاده کند.
اما تیم همیشه بحران زده نیروی دریایی و مالک
تازه اش خیلی زود فهمیدند در فوتبالی که پول
تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی اش در
کنار حق کپی رایت پیراهن ،به شوخی شبیه است و
سرجمع همه آنها بیست درصد هزینه تیم را تامین
نمی کند ،نمی شود دم از مدیریت بخش خصوصی
زد .فوتبالی که هیچ چیزش برای خودش نیست.
محجوب که هتلش در امارات متحده عربی را
فروخته بود تا با سرمایه اش به ایران برگردد ،خیلی
زود فهمید که از مدیران شهری و استانی و وعده
های شان چیزی در نمی آید و خودش دست تنها
باید پاسخ توقعات سکوهای تختی را بدهد .نقطه
مثبت حضور او در ملوان ،استخدام مربی کرواتی به
نام اسکوچیچ بود که در حال حاضر چند تیم داخلی
دنبال استخدامش هستند.
حمیدرضا سیاسی /تهران  -تاکتیک
جالب یک راهساز برای قبض فوتبال
ابتدا پشت نقاب یکی دو چهره فوتبالی مثل حمید
استیلی جلو آمد .این تاکتیک ،مشابه شگرد حسین
هدایتی در ابتدای کار بود اما وقتی دو مدیر از
شهرداران مناطق تهران را در هیات مدیره خود
منصوب کرد ،ماجرا برای رسانه ها جالب شد .با در
اختیارگرفتن راه آهن که مالکش در گیرودار محاکمه
بود کار سیاسی در فوتبال شروع شد اما امیررضا خادم
که دنبال یک سرمایه دار برای اجاره پرسپولیس و
درآوردن این باشگاه از دست رویانیان بود ،پای او را
به پرسپولیس باز کرد.
فوتبال برای شهرت یافتن چهره گمنامی مثل سیاسی
که یک پیمانکار در ساختن منطفه  ۲۲تهران بود،
بسیار دست و دلباز عمل کرد و با رقمی ناچیر او را در
ویترین معرفی خود گذاشت .کاری که برای آدمهایی
در سطح سیاسی چند ده میلیارد آب می خورد ،در
فوتبال با سه چهار میلیارد جمع شد .کسی که چک
برگت خورده چندده میلیون تومانی اش در روزنامه
ها منتشر شد ،به عنوان نماینده وزارت ورزش ایران
به مالقات هایی در ایتالیا و اسپانیا رفت که ازبین
آن دیدار با جاسوس معروف صهیونیست ها درآمد.
سیاسی بازداشت شد و کمتر از دو ماه بعد از حبس
بیرون آمد ولی دیگر در حوالی فوتبال دیده نشد.

تیم والیبال بانوان امید
گیالن قهرمان کشور شد

ورزش ایران به جز المپیک  ۱۹۰۰فرانسه که تنها یک نماینده
در آن داشت ،در  ۱۵دوره دیگر بازیهای المپیک حضور رسمی
داشته است و حاصل این حضور کسب  ۶۰مدال طال ،نقره و برنز
در چهار رشته است.
کاروان ورزش ایران در حالی با  ۶۴ورزشکار در سی و یکمین
دوره بازی های المپیک حاضر شد که تا پیش از این پانزده دوره
حضور در این بازی ها را تجربه کرده است .اولین دوره بازی های
المپیک در عصر نوین سال  ۱۸۹۶در آتن برگزار شد .ورزش ایران
اولین بار با اعزام یک شمشیرباز به نام «فریدون ملکم» ،دانشجو
و پسر «میرزا ملکم خان ناظم الدوله» از سیاستمداران دوره قاجار
به المپیک  ۱۹۰۰فرانسه در بازی های المپیک حضور پیدا کرد
اما اولین اعزام رسمی ورزش ایران به صورت کاروان ،در المپیک
 ۱۹۴۸لندن انجام شد.
از آن زمان تا به امروز به جز دو دوره متوالی بازی های المپیک
 ۱۹۸۰مسکو و  ۱۹۸۴لس آنجلس ،ورزش ایران در سایر حضور
متوالی در ادوار مختلف بازی های المپیک داشته است.
حاصل  ۱۵دوره حضور ورزشکاران ایرانی در ادوار مختلف بازی
های المپیک ،کسب  ۶۰مدال شامل  ۱۵مدال طال ۲۰ ،مدال نقره
و  ۲۵مدال برنز است .کشتی آزاد ،کشتی فرنگی ،وزنه برداری،
تکواندو و دوومیدانی تنها رشته هایی هستند که این مدال ها به
نام ورزشکاران آن ثبت شده است.
بسکتبال ،بوکس ،کشتی آزاد ،وزنه برداری ،تیراندازی و
ژیمناستیک رشته هایی بودند که ترکیب کاروان ورزش ایران را
در اولین حضور رسمی در المپیک تشکیل دادند اما در دیگر ادوار،
ورزشکارانی از دیگر رشته ها نیز وارد این کاروان شدند.
چهاردهمین دوره؛ المپیک  ۱۹۴۸لندن (انگلستان)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۳۸ورزشکار در
رشته های بسکتبال ( ۱۲نفر)،
بوکس ( ۹نفر) ،کشتی آزاد
( ۸نفر) ،وزنه برداری ( ۵نفر)،
تیراندازی ( ۳نفر) و ژیمناستیک
(یک نفر) در این دوره بازی ها
شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :علی کنی
* پرچمدار کاروان :سرهنگ
مصطفی بهار مست
نتایج به دست آمده :
* بسکتبال :تیم ملی بسکتبال ایران با مجموع  ۵باخت و تنها
یک برد در میان ۲۳تیم شرکت کننده صاحب جایگاه پانزدهم شد.
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم اعزامی ایران منصور رئیسی به
عنوان چهارم دست یافت ،ابوالقاسم سخدری و عباس زندی هم
رده های پنجم و هفتم مشترک را از آن خود کردند .در رده بندی
نهایی تیم ها نیز تیم کشتی آزاد ایران نهم شد.
* وزنه برداری :محمد جعفر سلماسی صاحب مدال برنز شد ضمن
اینکه محمود نامجو نیز با شکستن رکورد جهان در حرکت دو
ضرب به عنوان پنجم رسید.
** کاروان  ۳۸نفره ایران در المپیک  ۱۹۴۸لندن با یک مدال
برنز در میان دیگر کشورها شرکت کننده ،جایگاه آخر و سی و
چهارم را در جدول توزیع مدال ها از آن خود کند.
پانزدهمین دوره؛ المپیک  ۱۹۵۲هلسینگی (فنالند)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۲۲ورزشکار در
رشته های کشتی آزاد ( ۸نفر)،
وزنه برداری( ۷نفر) ،مشت زنی
( ۶نفر) و دوومیدانی (یک نفر)
در این دوره بازی ها شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :امان اهلل
میرزا جهانبانی
* پرچمدار کاروان :محمود نامجو
نتایج به دست آمده:
*کشتی آزاد :در میان اعضای تیم
کشتی آزاد ایران مرحوم غالمرضا تختی و ناصر گیوه چی صاحب
مدال نقره شدند .جهانبخت توفیق،عبداهلل مجتبوی و محمود
مالقاسمی به مدال برنز دست یافتند .عباس زندی در رده پنجم
ایستاد و مهدی یعقوبی هم به عنوان هشتم دست یافت .در رده
بندی نهایی تیم ها نیز تیم کشتی آزاد ایران سوم شد.
* وزنه برداری :در میان اعضای تیم وزنه برداری ایران محمود
نامجو و علی میززیی تنها مدال آوران بودند که به ترتیب صاحب
مدال نقره و برنز شد .در این تیم محمدحسن رهنوردی چهارم
شد ،فیروز برهان و حسن فردوس به عنوان پنجم اوزان خود
دست یافتند ضمن اینکه محسن عدل طباطبایی و جالل
منصوری هم هشتم شدند .در رده بندی تیم ها نیز تیم وزنه
برداری ایران سوم شد.
** کاروان  ۲۲نفره ایران در المپیک  ۱۹۵۲هلسینگی با  ۳مدال
نقره و  ۴مدال برنز در میان دیگر کشورهای شرکت کننده ،جایگاه
سی ام را در جدول توزیع مدال ها از آن خود کرد.
شانزدهمین دوره؛ المپیک  ۱۹۵۶ملبورن (استرالیا)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۱۷ورزشکار در
رشته های کشتی آزاد (  ۸نفر)،
وزنه برداری ( ۷نفر) و دوومیدانی
( ۲نفر) در این دوره بازی ها
شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :عباس
ایزدپناه بود.
* پرچمدار کاروان :محمود نامجو
نتایج به دست آمده :
* کشتی آزاد :در میان اعضای
تیم کشتی آزاد ایران امام علی حبیبی گودرزی همراه باغالمرضا

پس از قهرمانی تیم والیبال دختران نوجوان گیالن در کشور ،اینبار رقابتهای والیبال قهرمانی
منطقه سه بانوان امیدهای کشور نیز ،با قهرمانی تیم گیالن در شهرستان صومعه سرا پایان
یافت .
به گزارش معین ،در پایان این مسابقات که در سالن ورزشی شهدای شهرستان صومعه سرا
گیالن جریان داشت ،تیمهای والیبال بانوان امید گیالن و یزد با برتری برابر حریفان خود به دیدار
نهایی این دوره از رقابتها راه یافتند .
در دیدار نهایی این دوره از مسابقات  ،تیم والیبال بانوان امید گیالن در یک بازی برتر با نتیجه
سه بر صفر برابر تیم والیبال بانون امید یزد به برتری رسید و عنوان قهرمانی این مسابقات را
کسب کرد .
همچنین در دیدار رده بندی این دوره از مسابقات  ،تیمهای والیبال بانوان کرمانشاه و قم رو در
روی هم قرار گرفتند که در نهایت تیم والیبال بانوان امید قم با نتیجه سه بر یک حریف خود را

شکست داد و در مکان سوم این رقابتها قرار گرفت .
در پایان مسابقات والیبال بانوان امیدهای منطقه سه کشور  ،تیمهای والیبال بانوان امید گیالن ،
یزد و قم که به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند  ،به رقابتهای لیگ دسته اول بانوان
امیدهای کشور صعود کردند .
در رقابتهای والیبال قهرمانی باتوان امیدهای منطقه سه کشور  ،تیمهای والیبال بانوان امیدهای
کردستان ،اردبیل  ،کرمانشاه  ،یزد  ،هرمزگان  ،قم  ،قزوین  ،سمنان  ،ایالم و گیالن حضور
داشتند که به مدت پنج روز در شهرستان صومعه سرا گیالن با هم به رقابت پرداختند .
گفتنی است اسامی تیم امید بانوان گیالن به شرح ذیل است :منا رمضانى ،سوگند حق پرست،
زهره ملك محمدى ،سحر همتى ،ندا مصلح ،هنگامه همرنگ ،مهتاب سپهرآرا ،آذر آقانجفى،
هديه مومنى ،ساراموسوى ،ماهرخ قويدل و ساگل دلشاد با مربیگری مریم ثابت و کمک سمیه
خانزاده و سرپرستی لیال پورمهدی
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تختی صاحب مدال طال شدند ،محمدعلی خجسته پور ومهدی
یعقوبی مدال نقره گرفتند .ضمن اینکه نبی سروری به عنوان
مشترک چهارم رسید و ناصر گیوه چی نیز همراه با عباس زندی
به ترتیب صاحب عنوان ششم و هفتم مشترک شدند .در رده بندی
نهایی تیم ها نیز تیم کشتی آزاد ایران سوم شد.
* وزنه برداری :در میان اعضای تیم وزنه برداری ایران محمود
نامجو صاحب مدال برنز شد ،جالل منصوری وفیروز پژمان چهارم
شدند ،هنریک تمرز پنجم شد و ابراهیم پیروی نیز به عنوان هفتم
دست یافت .در رده بندی هایی تیم ها نیز تیم وزنه برداری ایران
سوم شد.
* دوومیدانی :نجمالدین فارابی یکی از دو دونده ایران بود که با
 ۵۱۰۳امتیاز چهاردهم شد.
** کاروان  ۱۷نفره ورزش ایران در المپیک  ۱۹۵۶ملبورن با ۲
مدال طال ۲ ،مدال نقره و یک مدال برنز در میان دیگر کشورهای
شرکت کننده ،جایگاه چهاردهم را در جدول توزیع مدال ها از
آن خود کرد.
هفدهمین دوره؛ المپیک  ۱۹۶۰رم (ایتالیا)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۲۵ورزشکار در
رشته های کشتی آزاد ( ۸نفر)،
وزنه برداری ( ۷نفر) ،کشتی
فرنگی و مشت زنی ( ۴نفر)،
تیراندازی و دوومیدانی (یک
نفر) در این دوره بازی ها شرکت
کرد.
* سرپرست کاروان :محمد
دفتری
* پرچمدار کاروان :جعفر سلماسی
نتایج به دست آمده:
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران غالمرضا
تختی مدال نقره گرفت و محمدابراهیم سیف پور هم به مدال
برنز دست یافت ،امامعلی حبیبی گودرزی و مصطفی تاجیک
چهارم مشترک شدند ،مهدی یقوبی به عنوان هفتم دست یافت
و محمدخادم ازغدی هم در رده هشتم دست یافت .در رده بندی
تیم ها نیز تیم کشتی آزاد ایران پنجم شد.
* کشتی فرنگی :در میان اعضای تیم کشتی فرنگی ایران محمد
پذیرایی به مدل برنز دست یافت و حسین مالقاسمی در رده
ششم مشترک ایستاد.
* وزنه برداری :در میان اعضای تیم وزنه برداری ایران اسماعیل
علم خواه صاحب مدالبرنز شد ،محمد عامی تهرانی در رده ششم
ایستاد ،هنریک تمرز به عنوان چهاردهم دست یافت و امیری
منگشتی هم به عنوان دهم رسید.
** کاروان  ۲۵نفره ورزش ایران در المپیک  ۱۹۶۰رم با یک
مدال نقره و  ۳مدال برنز در میان دیگر کشورهای شرکت کننده،
جایگاه بیست و هشتم را در جدول توزیع مدال ها از آن خود کرد.
هجدهمین دوره ،المپیک  ۱۹۶۴توکیو (ژاپن)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۵۸ورزشکار در
رشته های فوتبال ( ۱۸نفر)،
دوومیدانی ( ۸نفر) ،کشتی آزاد
( ۷نفر) کشتی فرنگی ( ۵نفر)،
شمشیربازی ،دوچرخه سواری و
تیراندازی ( ۴نفر) ،بوکس ،شنا،
شیرجه و ژیمناستیک (یک نفر)
در این دوره بازی ها شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :حسین بنایی
* پرچمدار کاروان :نصرت اهلل
شاهمیر
نتایج به دست آمده:
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران محمدعلی
صنعتکاران و اکبر حیدری مدال برنز گرفتند ،منصور مهدی زاده و
غالمرضا تختی چهارم شدند ،عبداهلل موحد به عنوان پنجم دست
یافت و عبداهلل خدابنده هم هشتم شد .در رده بندی نهایی تیم ها
نیز تیم کشتی آزاد ایران پنجم شد.
* کشتی فرنگی :در میان اعضای تیم کشتی فرنگی ایران رسول
میرمالک به عنوان ششم رسید و اصغر ذوقیان هم هفتم مشترک
شد.
* وزنه برداری :در میان اعضای تیم دوومیدانی ایران پرویز جالیر
به عنوان هفتم دست یافت و رجبی اسالمی هم دهم شد.
** کاروان  ۵۸نفره ورزش ایران در المپیک  ۱۹۶۴توکیو با ۲
مدال برنز در میان دیگر کشورهای شرکت کننده ،جایگاه سی و
پنجم را در جدول توزیع مدال ها از آن خود کرد.
نوزدهمین دوره؛ المپیک  ۱۹۶۸مکزیکو (مکزیک)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۱۴ورزشکار در
رشته های کشتی آزاد ( ۸نفر)،
وزنه برداری ( ۴نفر) ،دوومیدانی
و کشتی فرنگی (یک نفر) در این
دوره بازی ها شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :حسن
رهنوردی
* پرچمدار کاروان :ابوالفضل
انوری
نتایج به دست آمده:
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران عبداهلل
موحد به مدال طال دست یافت ،ابوطالب طالبی و شمسالدین
سیدعباسی صاحب مدال برنز شدند و علی محمد مومنی هم
چهارم شد .در رده بندی نهایی تیم ها نیز تیم کشتی آزاد ایران
ششم شد.
* وزنه برداری :در میان اعضای تیم وزنه برداری ایران محمد

نصیری به مدال طال دست یافت ،پرویز جالیر صاحب مدال نقره
شد و نصراهلل دهنوی هم به عنوان ششم دست یافت .در رده
بندی نهایی تیم ها ،تیم وزنه برداری ایران چهارم شد.
** کاروان  ۱۴نفره ورزش ایران در المپیک  ۱۹۶۸مکزیکو با ۲
مدال طال ،یک مدال نقره و  ۲مدال برنز در میان دیگر کشورهای
شرکت کننده ،جایگاه نوزدهم را در جدول توزیع مدال ها از آن
خود کرد.
بیستمین دوره؛ المپیک  ۱۹۷۲مونیخ (آلمان)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۵۱ورزشکار در
رشته های فوتبال ( ۱۹نفر)،
کشتی آزاد ( ۱۰نفر) ،بوکس و
کشتی فرنگی ( ۵نفر) ،دوچرخه
سواری ( ۴نفر) ،وزنه برداری و
دوومیدانی ( ۳نفر) و شمشیربازی
( ۲نفر) در این دوره بازی ها
شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :جالل
رسولی
* پرچمدار کاروان :عبداهلل موحد
نتایج به دست آمده:
* وزنه برداری :در میان اعضای تیم وزنه برداری ایران محمد
نصیری به مدال نقره دست یافت و نصراهلل دهنوی هم پنجم
شد .در رده بندی نهایی تیم ها نیز تیم وزنه برداری ایران ششم
شد.
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران ابراهیم
جوادی صاحب مدال برنز شد ،رمضان خدر در رده هفتم ایستاد و
منصور برزگر به عنوان پنجم مشترک رسید .در رده بندی نهایی
تیم ها نیز تیم کشتی آزاد ایران ششم شد.
* کشتی فرنگی :رحیم علی آبادی تنها مدال آور این تیم بود که
صاحب مدال نقره شد.
** کاروان  ۵۱نفره ورزش ایران در المپیک  ۱۹۶۸مونیخ با ۲
مدال نقره و یک مدال برنز در میان دیگر کشورهای شرکت
کننده جایگاه بیست و هشتم را در جدول توزیع مدال ها از آن
خود کرد.
بیست و یکمین دوره؛ المپیک  ۱۹۷۶مونترال (کانادا)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۸۸ورزشکار در
رشته های فوتبال ( ۱۹نفر)،
شمشیربازی ( ۱۳نفر) ،واترپلو
( ۱۱نفر) ،کشتی آزاد ( ۱۰نفر)،
کشتی فرنگی ،وزنه برداری،
دوچرخه سواری ( ۷نفر) ،بوکس
( ۶نفر) ،دوومیدانی  ۴نفر) در این
دوره بازی ها شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :مهدی
رشیدپور
* پرچمدار کاروان :مسلم اسکندری
نتایج به دست آمده:
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران منصور برزگر
مدال نقره گرفت ،محسن فره وشی چهارم شد و رمضان خدر هم
در جایگاه پنجم ایستاد.
* وزنه برداری :در میان اعضای تیم وزنه برداری ایران محمد
نصیری به مدال برنز دست یافت.
* کشتی فرنگی :در میان اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران
مرادعلی شیرانی ششم شد.
** کاروان  ۸۸نفره ورزش ایران در المپیک  ۱۹۷۶مونترال با
یک مدال نقره و یک مدال برنز در میان دیگر کشورهای شرکت
کننده جایگاه سی و سوم در جدول توزیع مدال ها را از آن خود
کرد.
بیست و چهارمین دوره؛ المپیک  ۱۹۸۸سئول (کره جنوبی)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۲۷ورزشکار در
رشه های کشتی آزاد ( ۸نفر)،
کشتی فرنگی و دوچرخه سواری
( ۷نفر) ،تکواندو ( ۴نفر  -به
صورت غیر رسمی) ،دو ماراتن
(یک نفر) در این دوره بازی ها
شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :نصراهلل
سجادی
* پرچمدار کاروان :حسن زاهدی

نتایج به دست آمده:
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران عسکری
محمدیان به مدال نقره دست یافت ،اکبر فالح چهارم شد و آیت
واگذاری صاحب عنوان ششم شد .در رده بندی نهایی تیم ها نیز
تیم کشتی آزاد ایران نهم شد.
** کاروان  ۲۷نفره ورزش اران در المیک  ۱۹۸۸سئول تنها با
یک مدال نقره در میان دیگر کشورهای شرکت کننده جایگاه
مشترک سی و ششمی را همراه
با کشورهای کاستاریکا ،شیلی،
سنگال ،جزایر ویرجین ،جزایر
آنتیل ،پرو و اندونزی از آن خود
کرد.
بیست و پنجمین دوره؛
المپیک  ۱۹۹۲بارسلونا (اسپانیا)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۴۰ورزشکار در
رشته های کشتی آزاد ( ۱۰نفر)،

دوچرخهسواری (۷نفر) ،کشتی فرنگی ،بوکس ( ۶نفر) ،وزنه
برداری ( ۵نفر) ،تکواندو ( ۳نفر) و تنیس روی میز (یک نفر) در
این دوره بازی ها شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :دکتر مظفری
* پرچمدار کاروان :علیرضا سلیمانی
نتایج به دست آمده:
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران عسکری
محمدیان به مدال نقره دست یافت و امیررضا خادم و رسول خادم
صاحب مدال برنز شدند .همچنین علی اکبرنژاد عنوان چهارم را
کسب کرد و ایوب بنینصرت هم پنجم شد .در رده بندی نهایی
تیم ها نیز تیم کشتی آزاد ایران سوم شد.
* کشتی فرنگی :در میان اعضای تیم کشتی فرنگی ایران حسن
بابک پنجم شد ضمن اینکه رضا سیمخواه و عبداهلل چمنگلی
صاحب رده ششم در اوزان خود شدند .در رده بندی نهایی تیم ها
نیز تیم کشتی فرنگی ایران دوازدهم شد.
** کاروان  ۴۰نفره ورزش ایران در المپیک  ۱۹۹۲بارسلونا با یک
مدال نقره و  ۲مدال برنز در میان دیگر کشورهای شرکت کننده
جایگاه چهل و چهارم را در جدول توزیع مدال ها از آن خود کرد.
بیست و ششمین دوره؛ المپیک  ۱۹۹۶آتالنتا (آمریکا)
* ترکیب کاروان ایران:
کاروان ورزش ایران با ۱۹
ورزشکار در رشته های کشتی
آزاد ( ۹نفر) ،بوکس ( ۴نفر)،
کشتی فرنگی ،تیراندازی
بانوان ،شنا ،دوومیدانی و وزنه
برداری (یک نفر) در این دوره
بازی ها شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :نصراهلل
سجادی
* پرچمدار کاروان :لیدا
فریمان به نمایندگی از تیم تیراندازی حمل پرچم ایران در مراسم
رژه افتتاحیه را عهده دار بود .فریمان اولین بانوی ورزشکار ایرانی
بود که پرچمدار کاروان ایران در المپیک شد.
نتایج به دست آمده:
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران رسول خادم
به مدال طال دست یافت و امیررضا خادم نیز برنز گرفت .عباس
جدیدی هم به مدال نقره رسید .همچنین غالمرضا محمدی در
رده پنجم ایستاد و محمد طالیی هم ششم شد.
* کشتی فرنگی :در میان اعضای تیم کشتی فرنگی ایران احد
پازاج در رده دوازدهم ایستاد.
** کاروان  ۱۹نفره ورزش ایران در المپیک  ۱۹۹۶آتالنتا با
یک مدال طال ،یک مدال نقره و یک مدال برنز در میان دیگر
کشورهای شرکت کننده ،جایگاه چهل و سوم را در جدول توزیع
مدال ها از آن خود کرد.
بیست و هفتمین دوره؛ المپیک  ۲۰۰۰سیدنی (استرالیا)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۳۵ورزشکار در
رشته های کشتی آزاد ( ۸نفر)،
وزنه برداری ( ۶نفر) ،بوکس (۵
نفر) ،جودو و کشتی فرنگی (۳
نفر) ،تکواندو ( ۲نفر) ،تیراندازی،
دوومیدانی ،شنا ،تنیس روی میز،
سوارکاری و قایقرانی (یک نفر)
در این دوره بازی ها شرکت
کرد.
* سرپرست کاروان :شاهرخ
شهنازی
* پرچمدار کاروان :امیررضا خادم
نتایج به دست آمده:
* وزنهبرداری :در میان اعضای تیم وزنه برداری ایران حسین
رضازاده و حسین توکلی صاحب مدال طال شدند و کوروش
باقری هم چهارم شد.
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران علیرضا
دبیر به مدال طال دست یافت ،امیررضا خادم ،عباس جدیدی و
محمد طالیی چهارم شدند و علیرضا حیدری هم به عنوان ششم
دست یافت.
* تکواندو :هادی ساعی در این دوره بازی ها مدال برنز گرفت.
* جودو :آرش میراسماعیلی در رده پنجم ایستاد.
** کاروان  ۳۵نفره ورزش ایران در المپیک  ۲۰۰۰سیدنی با
 ۳مدال طال و یک مدال برنز در میان دیگر کشورهای شرکت
کننده ،جایگاه بیست و ششم را در جدول توزیع مدال ها از آن
خود کرد.
بیست و هشتمین دوره؛ المپیک  ۲۰۰۴آتن (یونان)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۳۸ورزشکار در
رشته های کشتی آزاد و جودو
( ۷نفر) ،کشتی فرنگی ( ۶نفر)،
وزنه برداری ( ۵نفر) ،دوچرخه
سواری ( ۴نفر) ،تکواندو،
دوومیدانی ( ۲نفر) ،شنا ،تنیس
روی میزو بوکس (یک نفر) در
این دوره بازی ها شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :نصراهلل
سجادی
* پرچمدار کاروان :آرش میراسماعیلی
نتایج به دست آمده:
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران مسعود
مصطفی جوکار و علیرضا رضایی صاحب مدال نقره شدند ،علیرضا
حیدری به مدال برنز دست یافت و مجید خدایی هم پنجم شد.
* وزنهبرداری :در میان اعضای تیم ملی وزنه برداری ایران حسین

رضازاده به مدال طال دست یافت و شاهین نصیرینیا چهارم شد.
* تکواندو :در تیم تکواندو ایران هادی ساعی صاحب مدال طال
شد و یوسف کرمی به مدالبرنز دست یافت.
* کشتی فرنگی :سجاد برزی به عنوان چهارم دست یافت.
** کاروان  ۳۸نفره ورزش ایران در المپیک  ۲۰۰۴آتن با ۲
مدال طال ۲ ،مدال نقره و  ۲مدال برنز در میان دیگر کشورهای
شرکت کننده جایگاه بیست و نهم را در جدول توزیع مدال ها
از آن خود کرد.
بیست و نهمین دوره؛ المپیک  ۲۰۰۸پکن (چین)
* ترکیب کاروان ایران :کاروان
ورزش ایران با  ۵۴ورزشکار در
رشته های بسکتبال ( ۱۲نفر)،
کشتی آزاد ( ۷نفر) ،جودو (۶
نفر) ،کشتی فرنگی و دوومیدانی
( ۵نفر) ،تکواندو ،بوکس ،دوچرخه
سواری  ،وزنه برداری ۳( ،نفر)،
قایقرانی و تیر و کمان ( ۲نفر)،
شنا ،تنیس روی میز و بدمینتون
(یک نفر) در این دوره بازی ها
شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :نصراهلل سجادی
* پرچمدار کاروان :هما حسینی
نتایج به دست آمده:
* دوومیدانی :در میان اعضای تیم ملی دوومیدانی و در ماده
پرتاب دیسک احسان حدادی هفدهم شد و عباس صمیمی به
عنوان بیست وششم دست یافت .در ماده دوی  ۸۰۰متر سجاد
مرادی صاحب جایگاه نهم شد ،در ماده ده گانه هادی سپهرزاد
به عنوان یست ودوم دست یافت.
*  -کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران سید مراد
محمدی صاحب مدال برنز شد ،فردین معصومی در رده پنجم
ایستاد ،سعید ابراهیمی ،عباس دباغی و مهدی تقویدهم شدند،
رضا یزدانی به عنوان یازدهم رسید و میثم مصطفی جوکار هم
نوزدهم شد.
* دوچرخه سواری :در بخش رقابت های جاده حسین عسگری
رده پنجاه ودوم را به دست آورد و قادر میزبانی هفتاد و نهم شد،
در رقابت های تایم تریل انفرادی هم حسین عسگری به عنوان
سی و پنجم دست یافت.
* کشتی فرنگی :در میان اعضای تیم کشتی فرنگی ایران حمید
سوریان به عنوان پنجم رسید ،علی محمدی و سامان طهماسبی
یازدهم شدند و مسعود هاشم زاده صاحب رده پانزدهم شد.
* وزنه برداری :در میان اعضای تیم ملی وزنه برداری ایران رشید
شریفی صاحب رده ششم شد ،اصغر ابراهیمی به عنوان هفتم
دست یافت و محسن بیرانوند هم یازدهم شد.
* قایقرانی :محسن شادی و هما حسینی در مجموع رقابت های
خود و در میان دیگر شرکت کننده به ترتیب صاحب رده های
بیست و ششم و بیست وهشتم شدند.
* جودو :علی معلومات و محمد رضا رودکی دو عضو تیم ملی
جودو ایران در اوزان خود به عنوان پنجم دست یافتند.
* تکواندو :در میان اعضای تیم تکواندو ایران هادی ساعی
صاحب مدال طال شد.
* بسکتبال :تیم ملی بسکتبال ایران با کسب عنوان یازدهم به
کار خود پایان داد.
* بوکس :مرتضی سپهوند در رده پنجم ایستاد.
** کاروان  ۵۴نفره ورزش ایران در المپیک  ۲۰۰۸پکن با یک
مدال طال و یک مدال برنز در میان دیگر کشورهای شرکت کننده
جایکاه پنجاه و یکم را در جدول توزیع مدال ها از آن خود کرد.
سی و امین دوره؛ المپیک  ۲۰۱۲لندن
ترکیب کاروان ایران :کارون
ورزش ایران با  ۵۴ورزشکار
در رشته های دوومیدانی (۱۰
نفر) ،کشتی آزاد ( ۷نفر) ،کشتی
فرنگی و وزنه برداری( ۶نفر)،
بوکس ،قایقرانی ۴( ،نفر)،
تیراندای ،تکواندو ،دوچرخه
سواری ( ۳نفر) ،تیر و کمان،
تنیس روی میز ،جودو ( ۲نفر)،
شنا و شمشیربازی (یک نفر) در
این دوره بازی ها شرکت کرد.
* سرپرست کاروان :بهرام افشارزاده بود.
* پرچمدار کاروان :بهداد سلیمی
نتایج به دست آمده:
* کشتی آزاد :در میان اعضای تیم کشتی آزاد ایران صادق
گودرزی به مدال نقره دست یافت ،احسان لشگری و کمیل
قاسمی هم به مدال برنز دست یافتند.
* کشتی فرنگی :در میان اعضای تیم کشتی فرنگی حمید
سوریان ،امید نوروزی و قاسم رضایی مدال طال گرفتند،
* وزنه برداری :در میان اعضای تیم وزنه برداری بهداد سلیمی
به مدال طال دست یافت ،سجاد انوشیروانی و نواب نصیر شالل
در اوزان خود به مدال نقره دست یافت ،کیانوش رستمی صاحب
مدال برنز شد
* دوومیدانی :احسان حدادی در ماده پرتاب دیسک صاحب مدال
نقره شد.
تکواندو :محمد باقری معتمد به مدال نقره دست یافت.
** کاروان  ۵۴نفره ورزش ایران در المپیک  ۲۰۱۲لندن با کسب
 ۴مدال طال ۵ ،مدال نقره و  ۳مدال برنز در میان دیگر کشورهای
شرکت کننده جایگاه هفدهم را در جدول توزیع مدال ها از آن
خود کرد.

ماهنامه اجتماعی  .ورزشی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :صاحب مقصودی
مدیراجرائی  :بعثت همتائی
دبیر تحریریه  :ایمان رنجکش
مجری چاپ  :شرکت چاپ و نشر عطر کاغذ تاالب
نشانی :رشت خیابان سعدی.کوچه پورنقاشیان
بن بست سوم.پالک.88طبقه چهارم
تلفکس 013-42126896 :
همراه 09111349302 :
www.khatteavval.com
صندوق پستی3457-41635:
info@khatteavval.com
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« مندرجات لزوما برتابنده دیدگاه نشریه نیست »

با حضور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در رشت؛

در همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن از
فعاالنبرتر بخشصنعت و معدن گیالن تقدیر شد
همزمان با روز صنعت و معدن و با حضور معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در گیالن و جمعی از صنعتگران،
کارآفرینان استان ،از  35واحد صنعتی و معدنی نمونه
استان تقدیر شد.
استاندار گیالن در همایش گرامیداشت روز صنعت و
معدن گفت :خانواده بزرگ صنعت ،معدن و تجارت بیش
از دو سوم اشتغال استان را به خود اختصاص داده است
تأمین بیش از  60درصد تولید ناخالص داخلی کشور از
طریق خانواده صنعت و معدن
دکتر محمدعلی نجفی در همایش گرامیداشت روز
صنعت و معدن بر ضرورت داشتن اندیشه مشترک برای
حل مشکالت پیشرو تأکید کرد و افزود :طبق آمارهای
ارائه شده کشوری و استانی بیش از  60درصد تولید
ناخالص داخلی کشور از طریق خانواده صنعت و معدن
تأمین میشود .وی تصریح کرد :هم اکنون  26تا 28
درصد از سهم اشتغال استان متعلق به بخش کشاورزی و
مابقی این سهم را بخش صنعت استان تأمین کرده است.
نجفی ارزیابی توان یک بنگاه اقتصادی را در سه مقوله
ارزش افزوده ،اشتغال باال و تولید ثروت عنوان کرد و
افزود :خوشبختانه بخش صنعت در هر  3مورد توانمندی
باالیی در کشور و استان دارد.
استاندار گیالن با بیان توانمندی های صنعتی استان در
بخش های صنایع تبدیلی  -کشاورزی ،غذایی ،دارویی،
سلولزی و  ..گفت :با وجود سختی و سنگینی بار تورم و
رکود در صنعت و بخشهای وابسته صنعتگران همیشه
در صف مقدم بوده و با عزم جدی و اراده قوی در بخش
تولید به تالش خود ادامه می دهند.

عزم راسخ مدیران در حل مشکالت
واحدهای تولیدی و صنعتگران
استاندار گیالن تشکیل کارگروههای مختلف نظیر رفع
موانع تولید ،اشتغال و صادرات غیرنفتی را گویای عزم
جدی استان در حل مشکالت واحدهای تولیدی دانست
و افزود  :مدیران عزم راسخ در حل مشکالت واحدهای

تولیدی و صنعتگران دارند.
وی رفع  43درصدی موانع تولید در استان را گویای
اهتمام دولت و تالش مدیران در این بخش عنوان کرد
و افزود  :در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی ،اقدام و
عمل است همه باید با تمام توان آمار  43درصدی رفع
موانع تولید را به حداکثر ارتقاء دهیم.
استاندار گیالن بر ضرورت بهرهگیری از فرصتهای
فراهم شده در کشور برای واحدهای تولیدی تأکید کرد
و افزود  :اختصاص حدود  500میلیارد تومان تسهیالت
و یارانه به صنایع کوچک و متوسط ،گویای اهتمام جدی
دولت در حل مشکالت این بخش است.
وی در ادامه از برگزاری منظم جلسات حل مشکالت
واحدهای تولیدی در استان خبر داد و افزود  :تمامی
واحدهای نیمه فعال و راکد باید شناسایی و در جهت حل
مشکالت آنان اقدامات الزم صورت پذیرد.
وی بر ضرورت حل مشکالت واحدهای تولیدی که در
اثر افزایش ناگهانی قیمت ارز و تحریمها در سالهای
گذشته دچار مشکل شدهاند تأکیدکرد و افزود :باید با بهره
گیری از فرصت های فراهم شده در کشور برای احیای
این واحدهای تولیدی تالش کنیم.
ابالغ بخش نام ه مبنی بر خرید کاالهای تولید استان
توسط بخشهای دولتی ،نیمه دولتی و نهادهای عمومی
استاندار گیالن از ابالغ بخش نامهای مبنی بر خرید
کاالهای تولید استان توسط بخشهای دولتی ،نیمه
دولتی و نهادهای عمومی خبر داد و افزود  :علی رغم
اینکه در اقتصاد باز و شکوفا نباید خرید را به مصرف کننده
تحمیل کرد اما جهت گذر از رکود و به منظور فراهم
کردن شرایط الزم برای فروش محصوالت تولیدی
استان و بازاریابی ،این بخش نامه را ابالغ کردیم.
وی از عزم راسخ دولت جهت حل مشکالت واحدهای
تولیدی خبر داد و افزود :همه موظفیم از ظرفیتهای
استان در بخشهای تولید و نیروی انسانی که امروز
باالترین سرمایه در دنیا به شمار میرود ،بهره گیریم.
وی در خاتمه تصریح کرد :همه مدیران استان در کنار
صنعتگران و تولیدکنندگان هستند و همه ما تالش
می کنیم تا فرصتهای ممکن را در خدمت تولید و
سرمایهگذاری به کار بریم.
صنعت ،عامل موثر در توسعه پایدار کشور
در ادامه این همایش ،سرپرست معاونت آموزش و
پژوهش وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه
صنعت پایدار در کشور نیازمند دانش بنیان بودن است،
گفت :صنعت عاملی موثر در توسعه پایدار کشور تلقی
میشود.

دکتر رمضانعلی صادقزاده با بیان وجود مشکالت فراوان
در عرصه تولید گفت :موانع و مشکالت در حوزه صنعت
در تمامی حوزهها و در تمامی دولتها وجود داشته است و
این مشکالت در زمان اوج درآمدهای دولت در سالهای
گذشته نیز در کشور وجود داشت.
اقدامات جدی دولت در رفع موانع و
مشکالت صنعت کشور
وی با تاکید بر اینکه اقدامات عمدهای در یک سال
گذشته در زمینه رفع موانع و مشکالت صنعت کشور
انجام شده است تصریح کرد :سیستم بانکی ،سرمایه
در گردش ،نرخ ارز و قیمت به ریال ،چند نرخی بودن،
حوزههای بیمه و کارفرما ،مالیات ارزش افزوده و قاچاق
کاال از عمده مشکالت صنعت کشور محسوب میشود.
وی افزود :تمامی این مشکالت فعالیت در عرصه صنعت
کشور را تحت تأثیر قرار داده است از این رو حمایت
از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،رعایت حقوق
مصرفکنندگان و تعرفههای دولت در تنظیم بازار و
مبارزه با قاچاق کاال از اقداماتی است که دولت در راستای
حمایت از صنعت انجام داده است.

دانش بنیان بودن ،نیاز صنعت در توسعه
پایدار کشور
سرپرست معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،تشکیل شرکتهای دانش بنیان را در
سال اقتصاد مقاومتی یک ضرورت عنوان کرد و افزود:
امروزه صنعت پایدار در کشور نیازمند دانش بنیان بودن
است.
وی با بیان اینکه  3هزار و  200شرکت دانش بنیان در
کشور تشکیل شده است ،تصریح کرد :دانش بنیان کردن
صنعت یک عامل موثر در توسعه پایدار صنعت کشور تلقی
میشود و با توسعه فنآوری در تولیدات ،رقابتپذیری در
حوزههای مختلف صنعت گستردهتر میشود.
صادقزاده با تاکید بر بهره مندی از نیروهای فارغ التحصیل

در کشور به عنوان یکی از مهم ترین سرمایههای یک
ملت ،خاطر نشان کرد :برای ارتقای سطح بهرهوری در
کشور ،دورههای آموزشی کوتاه مدت برای نیروهای
بخش صنعت در کشور پیش بینی و اجرا میشود.
سرپرست معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت،
معدن و تجارت کشور ،دانش فنی را اصلیترین دارایی
یک ملت عنوان کرد و افزود :دانش بنیان شدن صنعت،
توسعه در تولیدات ایجاد کرده و در زمان رکود ،قابلیت
گذر از رکود و آسیب ندیدن از رکود را برای برندها ایجاد
میکند.
وی با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی ،معدنی و تولیدی
میتوانند با معافیت  10درصدی مالیات خود ،درصد
مذکور را بهمنظور تقویت پژوهشی واحد خود در امور
تحقیق و تولید صرف کنند ،تصریح کرد :این طرح از اول
امسال در کشور اجرایی شده است.
اجرای 43درصد از مصوبات کارگروه رفع
موانع تولید در استان
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن گفت:
در آیندهای نزدیک بزرگترین طرح صنعتی کشور
و بزرگترین واحد سلولزی خاورمیانه در گیالن به
بهرهبرداری میرسد.
علی منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید
در گیالن افزود :این کارگروه با برگزاری  38جلسه اصلی
و  325جلسه فرعی در راستای رفع موانع و مشکالت

پیش روی صنعت استان ،دستاوردهای قابل توجهی
تاکنون داشته است.
منتظری با تاکید بر اینکه  43درصد از مشکالت
واحدهای تولیدی در استان رفع شده است خاطرنشان
کرد :بیش از  400واحد تولیدی در گیالن برای گرفتن
تسهیالت به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
رتبه دهم کشوری گیالن در سرمایهگذاری
های صنعتی
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن با اشاره
به اینکه در سالهای گذشته سرمایهگذاریهای زیادی
در استان صورت گرفته است افزود :در سال گذشته 720
میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید در استان صورت گرفته
و پیشبینی میشود امسال بالغ بر  1000میلیارد تومان
سرمایهگذاری در استان انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه گیالن در سرمایهگذاری صنعتی
رتبه  10کشوری را دارد تصریح کرد :در سال  ۹۴هفت
هزار میلیارد تومان برآورد سرمایهگذاری جوازهای تاسیس
صنعتی صادره در استان صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد :در آیندهای نزدیک بزرگترین طرح
صنعتی کشور و بزرگترین واحد سلولزی خاورمیانه در
گیالن به بهرهبرداری میرسد.
منتظری با تاکید بر وجود  1100طرح صنعتی نیمه تمام و
در حال احداث ،تصریح کرد :با بهرهبرداری از این طرحها،
 42هزار شغل جدید در گیالن ایجاد میشود.

چاپ کتاب 100فرصت سرمایه گذاری های
صنعتی گیالن به دو زبان
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن چاپ و
انتشار کتاب موقعیتهای سرمایهگذاری در گیالن را
یک اقدام موثر در شناسایی موقعیتهای سرمایهگذاری
در استان عنوان کرد و افزود :این کتاب بیش از 100
فرصت سرمایهگذاری به دو زبان فارسی و انگلیسی را
برای سرمایهداران تشریح میکند.
منتظری با اشاره به تشکیل خانه صنعت ،معدن و تجارت
در گیالن ابراز امیدواری کرد :با اقدامات انجام شده برای
تقویت فعالیت تشکل های بخش خصوصی آیندهای
روشن پیش روی صنعت استان خواهیم داشت.
در پایان همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در
گیالن ،از  35واحد صنعتی و معدنی نمونه استان با اهداء
لوح و هدایایی تقدیر شد.

از دریچه دوربین

