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ايران پس از هاشمى
محمد توكلى

با وجود گذراز  شوك اوليه ارتحال مرحوم آيت اهللا 
هاشمى رفسنجانى همچنان تصور ايراِن منهاى هاشمى 
ناشدنى و دلهره آور است. در نوشته پيش رو سعى شده 
است كه به بهانه فقدان مردى كه يار و همراه مردم بود 

سه نكته را درباره ايراِن پس از او مطرح كنيم.
1 -پدر اعتدال

شايد بتوان هاشمى رفسنجانى را اولين فردى دانست 
كه مفاهيمى چون اعتدال و ميانه روى را وارد ادبيات 
را  او  كرد.  انقالب  از  پس  ايران  در  ورزى  سياست 
مى توان به حق پدر جريانات ميانه رو در ايران دانست. 
هاشمى سالها پيش از آنكه ميانه روى سكه رايج دنياى 
سياست شود و جريانات مختلِف به ستوه آمده از تندروى 
به سمت همگرايى پيش بروند از اعتدال سخن مى گفت 
و تمام توش و توان خود را صرف نهادينه كردن اين 

مفهوم در جامعه ايرانى كرد. 
او در دوران دفاع هشت ساله همان قدر كه به دنبال 
پيروزى در نبرد نظامى بود، از افراطى گرى هايى از 
جنس آنكه تمام امكانات كشور مى بايست خرج جنگ 
شود پرهيز مى كرد و همواره معتقد بود كه حتى در شرايط 
جنگى نيز بايد حداقل هاى زندگى و معيشت مردم تامين 
گردد. او در هشت سالى كه سال هاى قدرت گرفتن 
هتاكان به او بود به واسطه همين نگاه معتدالنه اش در 
سالهاى جنگ از سوى برخى فرماندهان نظامى سخنان 
نارواى بسيارى را شنيد كه همچون هميشه به آرامى از 

كنار تندگويى هاى اين اقليت تندرو عبور كرد. 
در همان سالهاى انتهايى جنگ و با مشاهده وضعيت 
ناگوارى كه براى ايران به وجود آمده بود و همچنين 
واقع نگرى نسبت به توان نظامى طرف بعثى كه از 
تالش هاى  مى برد  بهره  غرب  و  شرق  كمك هاى 
بسيارى را براى جا انداختن نظرش كه مبتنى بر پايان 
جنگ بود به خرج داد و مى توان به جرات گفت كه 
از علل اصلى پذيرش قطعنامه آتش بس كه باعث 
جلوگيرى از خسارات سنگينى براى كشور شد اين يار 

صّديق مرحوم امام بوده است. 
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بى توجهى صنايع آالينده
 به ضـرورى ترين طرح استان

خوزستان

كارون

اجتماعى

هنرى

داستان كمبودها و مشكالت امروز خوزستان به قصه هزار و يك شبى تبديل شده كه رد پاى هركدام از دولت ها و مسئوالنى كه براى مدت كوتاهى به اين استان آمده 
و سپس براى هميشه به مركز بازگشته اند، مشهود است. اگرچه بازگويى مشكالت استان ديگر براى بسيارى لوث و حتى عادى شده اما مردم خوزستان روزها و هر لحظه با آن درگير هستند،

 در اين ميان اما، مسأله آلودگى هوا و هجوم ريزگردها به طور مستقيم بر تنفس و جان شهروندان تأثير دارد.

به گزارش روابط عمومى مجتمع فنى خوزستان: 
در اين كارگاه كه به همت جهاد دانشگاهى استان 
و مجتمع فنى خوزستان برگزار گرديد مباحث 
گسترش كسب و كار و توسعه مشترى توسط 
ــگاه  دكتر رضا علوى مدرس كارآفرينى دانش

مورد بررسى و آموزش قرار گرفت. 
ــدف معرفى ايده  ــداد اصلى فرآفرين با ه روي
هاى برتر، در حوزه كشاورزى و منابع طبيعى 
ــال جارى برگزار  در تاريخ 7 و 8 بهمن ماه س

خواهد شد. 
عالقمندان و صاحبان ايده مى توانند با مراجعه 
به دفتر مركزى فرآفرين واقع در اهواز – امانيه 
– خ سقراط شرقى – جنب پست بانك پالك 

ــرى رويداد  ــتان (مج 74 مجتمع فنى خوزس
ــت نام نمايند و پس از  فرآفرين) مراجعه و ثب
كسب آموزش هاى الزم در رويداد، در صورت 
انتخاب ايده از سوى هئيت داوران، از امتيازات 
و تسهيالت ويژه ايده هاى برتر برخوردار شوند.
ــم كارى، به  ــكيل تي ايده هاى برتر، ضمن تش
ــرمايه گذار و منابع مالى ويژه معرفى شده و  س
از سوى مركز رشد دانشگاه شهيد چمران اهواز، 

مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
تا پيش از برگزارى رويداد فرآفرين در تاريخ 7
و 8 بهمن ماه، كارگاه هاى آموزشى و كاربردى 
ــردى بصورت رايگان در محل  و منحصر به ف

مجتمع فنى خوزستان برگزار مى گردد.

سنى
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برگزارى سومين كارگاه
 پيش رويداد فرآفرين در اهواز

سومين كارگاه پيش رويداد فرآفرين روز شنبه 95/10/25 با موضوع توسعه مشترى 
در سالن شهيد فريدنيا سازمان جهاد كشاورزى استان خوزستان برگزار شد.

رويداد اصلى فرآفرين با هدف معرفى 
ايده هاى برتر، در حوزه كشاورزى 
و منابع طبيعى در تاريخ 7 و 8 بهمن 
ماه سال جارى برگزار خواهد شد. 

ايده هاى برتر، ضمن تشكيل تيم 
كارى، به سرمايه گذار و منابع مالى 
ويژه معرفى شده و از سوى مركز 
رشد دانشگاه شهيد چمران اهواز، 
مورد حمايت قرار خواهند گرفت.

عالقمندان و صاحبان ايده مى توانند با مراجعه به دفتر مركزى فرآفرين واقع در اهواز – امانيه – خ سقراط شرقى – جنب پست 
بانك پالك 74 مجتمع فنى خوزستان (مجرى رويداد فرآفرين) مراجعه و ثبت نام نمايند و پس از كسب آموزش هاى الزم در 

رويداد، در صورت انتخاب ايده از سوى هئيت داوران، از امتيازات و تسهيالت ويژه ايده هاى برتر برخوردار شوند

كيانپارس ،محل دائمي شركت نمايشگاه هاى بين المللي استان خوزستان
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ايران پس از هاشمى
محمد توكلى ادامه از صفحه 1

پس از دوران دفاع هشت ساله نيز در قامت رييس جمهور هر چه در توان داشت 
را به كار گرفت تا ويرانى هاى به جا مانده از جنگ را سامان دهد و همچنان 
با همان ميانه روى هميشگى اش اين موضوع را براى تصميم گيران جا 
بيندازد كه مفهوم انقالبى بودن و دورى از تجمالت توزيع فقر و نمايش 
تهى دستى نيست و ايران براى سربلندى اش چاره اى جز حركت در مسير 

توسعه را ندارد.
با روى كار آمدن مخالفان توسعه در ايران در سال 84 هاشمى در ظاهر 
به انزوا كشانده شد و نقش پررنگ هميشگى اش را در ساختار رسمى 
قدرت از دست داد. اين انزواى اجبارى پس از وقايع 88 به اوج خود رسيد 
اما آيت اهللا مانند هميشه براى حفظ نظام سكوتى از جنس اعتدال را بر 
جار و جنجال هاى بى ثمر از جنس تندروى ترجيح داد و در هرموقعيتى 
دلواپسى هاى خود را از انحراف ايجاد شده در مسير انقالب با مردم در 
ميان مى گذاشت. عاقبت همان انذارها باعث شد كه مردم در انتخابات92 
شبيه ترين افراد به هاشمى رفسنجانى را برگزينند. انتخابى كه نمادى بود 
از تدبير و وحدت سيد اصالحات و مرد اعتدال. وحدتى حول محور اعتدال 

و توسعه ايران.
2 - خسران عظيم

غم جانكاهى كه در پيام تسليت رهبرى معظم براى رفيق ديرينشان آمده 
است واقعيتى انكار ناپذير است. به واقع با رفتن هاشمى مى توان از غربت 
رهبرى در ميان دوستان نادان انقالب سخن گفت. هاشمى رفسنجانى به 
واقع چون برادرى مومن خطاهاى رخ داده در مسير رسيدن به آرمان هاى 
انقالب را آيينه وار براى عشق اش (اشاره به جمله معروف آيت اهللا كه 
درباره احساسش به رهبرى همواره مى گفت: «عشق من آقاى خامنه اى 
است») بيان مى كرد و بيان مى كرد و از جّوسازى هايى كه خناسان متملق 
عليه او ايجاد مى كردند واهمه اى به دل راه نمى داد. بنا بر آنچه حضرت امير 
(ع) به مالك اشتر توصيه كرده اند كه «افرادى را كه در گفتن حق از همه 
صريحتر، و درمساعدت و همراهى نسبت به آنچه خداوند براى اوليايش 
دوست نمى دارد، به توكمتر كمك مى كند، مقدم دار، خواه موافق ميل 
تو باشند يا نه» مرحوم هاشمى رفسنجانى را مى توان بهترين افراد براى 
نزديكى به رهبرى دانست. او در بيان آنچه حق مى دانست ترديد به خود راه 
نمى داد و با صراحت آن را مطرح مى كرد. حتى اگر اين صراحت لهجه باعث 

آسيب هايى به او و وجهه اش نيز مى شد.
3  - خطر اسطوره سازى از هاشمى

مرحوم هاشمى رفسنجانى نيز مانند هر شخصيت ديگرى روزگار پر فراز و 
نشيبى را تجربه كرده است. نقاط قوت و ضعف در كارنامه 82 سال زندگى 
اش نيز قاعدتا كم نيست. اينكه در ايراِن پس از هاشمى به رسم معمول، ما 
ايرانيان شروع به بت سازى از فردى كه تازه درگذشته است كنيم و به بهانه 
حفظ حرمت راه را بر نقدها ببنديم نمى تواند مسيرى صحيح و حتى هم 
راستا با انديشه هاى آيت اهللا باشد. هيچ انديشه اى با مقدس سازى و مسدود 
كردن راه نقد بسط و گسترش نخواهد يافت و انديشه هاشمى نيز از اين 
قاعده مستثنا نيست. شايد بتوان به دوستداران آيت اهللا حق داد كه انتظار 
داشته باشند در اين روزها بيشتر وجوه مثبت شخصيت آن بزرگمرد مطرح 
شود اما واقعيت آن است كه بايد از ادامه دار شدن اين مشى واهمه داشت.

آيت اهللا هاشمى با همه نقاط قوت انكار ناشدنى اش مرتكب خطاهاى 
مختلفى در دوران مختلف در حق بخشى از دلسوزان انقالب و در زمانى 
كه در دولت سازندگى قدرت بسيارى را داشت نيز رفتار ميانه روانه اى با 
به  ايشان  متفاوت  نگاه  نداشتند.  ورزى  سياست  ديگر  سوى  نيروهاى 
آزادى هاى سياسى و آرمان هاى دموكراسى خواهانه تا اواخر دهه 80 نيز از 
ديگر مواردى است كه نمى توان به سادگى از كنار آن عبور كرد. سخن آخر 
اينكه حضرت آيت اهللا هاشمى رفسنجانى بزرگ مردى همراه مردم بود و 
همين مردم قطعا راه او را ادامه خواهند داد و آرزوهاى بزرگ او را با وحدت، 

اعتدال و مدارا به فضل حضرت حق محقق خواهند كرد.

خبر
8 هزار نفر در فاز 2 پااليشگاه آبادان 

مشغول كار مى شوند
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراى اسالمى از اشتغال 8 هزار نفر در طرح 
فاز 2 پااليشگاه آبادان خبر داد و گفت: جوانان جوياى كار براى كسب مهارت 
الزم به مركز فنى و حرفه اى مراجعه كنند. جليل مختار  اظهار كرد: اجراى فاز 
دو پااليشگاه آبادان موجب خير و بركت و ايجاد فرصت هاى شغلى براى جوانان 
اين شهر مى شود. وى ادامه داد: راه اندازى فاز دوم پااليشگاه آبادان موجب تثبيت 
توليد پااليشگاه و ارتقاء كيفيت فرآورده هاى نفتى در بزرگترين پااليشگاه كشور 
مى شود و آن را از ضرردهى خارج و به سودهى مى رساند. مختار افزود: مهم ترين 
خير و بركتى كه اجراى فاز 2 پااليشگاه براى آبادان دارد بحث اشتغال جوانان 
در اين طرح است كه براى 8 هزار نفر فرصت شغلى ايجاد خواهد كرد. نماينده 
مردم آبادان در مجلس شوراى اسالمى گفت: عمليات عمرانى و تأسيسات 
زيرساخت هاى پروژه آغاز گرديده و مكان يابى الزم صورت است. وى افزود: فاز 
2 پااليشگاه آبادان، يكى از طرح هاى بزرگ ملى است كه بعد از برجام با استفاده 
از فاينانس در ايران ايجاد شده است. مختار افزود: با آغاز مراحل اجراى اين طرح 
ملى بعد از چهارماه اولين نيروها با اولويت نيروهاى بومى و متخصص بومى جذب 
خواهند شد. وى بيان داشت: جوانان و افراد جويايى كار مى توانند با مراجعه به 
مركز فنى و حرفه اى مطابق با تخصص هاى مورد نياز اعالم شده آموزش هاى 
الزم را بگذرانند. پااليشگاه آبادان به عنوان نخستين پااليشگاه كشور در سال 
1291 آغاز به كار كرد و با احداث واحدهاى جديد اين پااليشگاه آبادان در سال 
1334 به عنوان بزرگ ترين پااليشگاه جهان در زمان خود شناخته شد. ظرفيت 
اسمى اين پااليشگاه 440 هزار بشكه در روز است و هم اكنون قادر است روزانه 

حدود 400 هزار بشكه نفت خام را پااليش كند.
ثبات قيمت ميوه و تره بار در بازار اهواز

رييس اتحاديه ميوه و تره بار اهواز با اعالم نرخ انواع ميوه و تره بار در بازار اهواز در 
هفته جارى دى ماه، گفت: از هفته گذشته تاكنون قيمت انواع ميوه و تره بار ثابت 

بوده و تغييرى در نرخ انواع ميوه و تره بار به وجود نيامده است. 
عبدالرضا جمالى پوراظهار كرد: در حال حاضر هر كيلوگرم موز با قيمت5200  
تومان، هر كيلوگرم سيب زرد و قرمز 5200 تومان، هر كيلوگرم كيوى 4550 
تومان، هر كيلوگرم سيب سبز ايرانى 5850 تومان و هر كيلوگرم ليموشيرين 
3900 تومان به فروش مى رسد. وى افزود: همچنين هر كيلوگرم انار با نرخ 
5460 تومان، هر كيلوگرم نارنگى 4550 تومان، هر كيلوگرم خرمالو 6500 
تومان، هر كيلوگرم پرتقال شمال 3900 تومان، هر كيلوگرم پرتقال جنوب 6500 
تومان، هر كيلوگرم گريپ فروت 2600 تومان، هر كيلوگرم ليموسنگى 5850 

تومان و هر كيلوگرم گريپ فروت 2600 تومان در بازار عرضه مى شود.
جمالى پور تصريح كرد: در حال حاضر نرخ هر كيلوگرم سيب زمينى 1690 تومان، 
هر كيلوگرم انواع كاهو 1300 تومان، هر كيلوگرم فلفل دلمه اى 1560 تومان، هر 
كيلوگرم انواع خيار 2000 تومان، هر كيلوگرم انواع پياز 1300 تومان، هر كيلوگرم 
شلغم، لبو و هويج 1300 تومان است.  وى خاطرنشان كرد: قيمت هر كيلوگرم 
گوجه 1040 تومان، هر كيلوگرم كلم سفيد و قرمز 1040 تومان، هر كيلوگرم گل 
كلم 1300 تومان، هر كيلوگرم كدو 1300 تومان، هر كيلوگرم لوبيا فرنگى 3250 
تومان، هر كيلوگرم انواع بادمجان 1690 تومان، هر كيلوگرم سير خشك ايرانى 

16 هزار و 900 تومان و هر كيلوگرم قارچ 10 هزار تومان است.

در  روانپزشكى  تخت   120
پزشكى  علوم  دانشگاه  حوزه 
حضور  اهوازبا  شاپور  جندى 
بهره بردارى  به  بهداشت  وزير 
امور  مدير  معزى،  ميثم  رسيد. 
علوم  دانشگاه  بيمارستان هاى 
اهواز،  شاپور  جندى  پزشكى 
افتتاحيه  مراسم  حاشيه  در 
در  كه  روانپزشكى  تختهاى 
بيمارستان  روانپزشكى  بخش 
گلستان اهواز انجام شد، در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد:  از مجموع 
120 تخت روانپزشكى كه امروز 
به بهره بردارى رسيد، 74 تخت 
روانپزشكى  بخش  به  مربوط 

بيمارستان گلستان اهواز است و بقيه تخت ها در 
و  مسجدسليمان  بيمارستان  سالمت،  بيمارستان 

بيمارستان مادر رامهرمز هستند.

اختالالت روانپزشكى در خوزستان از 
استاندارد ملى و جهانى باالتر است

 رئيس دانشگاه علوم پزشكى اهواز گفت: اختالالت 
روانپزشكى در استان خوزستان از استاندارد ملى و 
جهانى باالتر است كه بايد در اين زمينه تالش هاى 
بيشترى انجام داد.  اسماعيل ايدنى در مراسم افتتاح 

طرح هاى بيمارستانى و درمانى استان خوستان با 
حضور وزير بهداشت در اهواز اظهار كرد: در استان 
خوزستان متاسفانه بار اختالالت روانپزشكى نه تنها از 

استاندارد كشور بلكه از جهانى هم باالتر است.
وى با اشاره به اينكه 27 درصد جمعيت اين استان 
با اختالالت روانپزشكى درگير هستند، افزود: ميزان 
شيوع آن در زنان متاسفانه 50 درصد بيشتر از مردان 

است
ايدنى توضيح داد: بيمارى هاى غيرواگيردار در صدر 
اول جدول بعد از دوران جنگ قرار گرفت. عمده 
اين بيماران در سنين فعال اجتماعى هستند و بنابراين 

حضور و برگشت آنها به سطح 
جامعه كمك شايانى را به كشور 

مى كند.
پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس 
ارتقاى  برنامه  كرد:  بيان  اهواز 
سطح  چند  در  را  جامعه  روان 
نظام  تحول  طرح  جمله  از 
قرار  كار  دستور  در  سالمت 
در  را  پيشگيرى  بعد  داديم. 
اختالالت روانپزشكى به خوبى 

پوشش داديم.
ايدنى گفت: امروز شاهد افتتاح 
74 تخت در بيمارستان گلستان 
اهواز، 20 تخت بيمارستانى در 
بيمارستان سالمت اهواز و مابقى 
در رامهرمز و مسجدسليمان هستيم. برنامه بعدى 
بيمارستان  روانپزشكى  تخت  كامل 140  نوسازى 
گلستان اهواز است. وى ادامه داد: مركز دى سنتر، 
روانپزشكى سالمندان و كاردرمانى نيز در برنامه هاى 
آتى دانشگاه است كه تا چهار يا پنج ماه آينده بسته 

درمان روان در خوزستان كامل مى شود.
ايدنى عنوان كرد: امروز همچنين مركز پيوند استخوان 
بيمارستان شفاى اهواز نيز افتتاح مى شود و الزم است 
كه با توجه به شيوع سرطان در اين استان چنين بخشى 

را داشته باشيم.

مدير اداره جهاد كشاورزى رامشير با گاليه از عدم 
رهاسازى به موقع و مكفى آب براى كشت پاييزه اين 
شهرستان،  گفت:  سازمان آب و برق خوزستان به وعده 
خود مبنى بر رهاسازى و تامين به موقع آب مورد نياز 

براى كشت پاييزه عمل نكرده است.
مصطفى هنرمنديان اظهار كرد:  طرح نوبت بندى تامين 
آب محصوالت پاييزه كه بين شهرهاى حوضه رودخانه 
مارون انجام شد، به درستى اجرا نشده و به اين دليل آب 
موردنياز كشاورزان به موقع رهاسازى نشده است و اين 

مساله مشكالت و نگرانى هاى فراوانى براى كشاورزان 
به دنبال داشته است. وى افزود:  قرار بود از 21 دى 
ماه آب براى كشاورزان رامشير به طور كامل رهاسازى 
شود اما اين مساله اتفاق نيفتاد. همچنين ظرفيت خالى 
براى  مشكالتى  بروز  موجب  نيز  انتقال  كانال هاى 
كشاورزان شده است. هنرمنديان تصريح كرد:  سازمان 
آب و برق خوزستان طبق تعهدات خود عمل نكرده و 
آب را در اختيار 20 هزار هكتار از اراضى داخل شبكه 
رامشير قرار نداده است و اين مساله مشكالت فراوانى 

را براى كشاورزان رامشير به وجود آورده است.
وى گفت:  كشاورزان در اين زمينه نگران هستند و 
بارها نيز در مقابل فرماندارى شهرستان تجمع كرده اند و 

خواستار رهاسازى كامل آب هستند.
 هنرمنديان عنوان كرد:  سازمان  آب و برق خوزستان بايد 
براى حل اين مشكل و جبران عدم كشت كشاورزان در 
سال گذشته، آب را به طور كامل و به موقع رهاسازى 
كند تا كشاورزان بتوانند بدون نگرانى در بحث تامين 

آب، به فعاليت بپردازند.

 مديران استان به دنبال اجراى پروژه هايى هستند كه 
با صرف هزينه اى كمتر اثرات ظاهرى بيشترى داشته 
باشد حال آنكه اين توهمى بيش نيست و در نهايت 
اين مردم هستند كه با تحليل مسائل صورت گرفته 

نمره در شأن هر دستگاه را به آنها مى دهند.
داستان كمبودها و مشكالت امروز خوزستان به قصه 
هزار و يك شبى تبديل شده كه رد پاى هركدام از 
دولت ها و مسئوالنى كه براى مدت كوتاهى به اين 
استان آمده و سپس براى هميشه به مركز بازگشته 
اند، مشهود است. اگرچه بازگويى مشكالت استان 
ديگر براى بسيارى لوث و حتى عادى شده اما مردم 
خوزستان روزها و هر لحظه با آن درگير هستند، در اين 
ميان اما، مسأله آلودگى هوا و هجوم ريزگردها به طور 

مستقيم بر تنفس و جان شهروندان تأثير دارد.
سالهاست كه خوزستان درگير آلودگى 
ناشى از صنايع و بى توجهى دولت ها 
در قبال حل معضل ريزگردها است و 
شايد نخستين و ابتدايى ترين راه براى 
نهال،  كاشت  ها  آلودگى  اين  كاهش 
ايجاد كمربند سبز در حاشيه شهر و 

تثبين شن هاى روان است.

تنها 15 درصد از اعتبارات 
بيابان زدايى اختصاص يافت

خداكرم جاللى رئيس سازمان  جنگل ها، 
مراتع و آبخيزدارى در جريان بازديد از 
روان  شن زارهاى  در  نهال كارى  طرح 

شهرستان باوى اظهار داشت: در كل كشور حدود يك 
ميليون و 200 هزار هكتار عرصه هاى بحرانى بيابانى و 
10 ميليون هكتار نياز به اجراى طرح هاى آبخيزدارى 
است و هم اكنون براى تثبيت شن در هر هكتار از 

شن زارها حدود 2 ميليون تومان مورد نياز است.
جاللى با بيان اينكه استان خوزستان حدود 10 درصد 
عرصه هاى بحرانى و بيابان كشور را در خود جاى 
دارد، گفت: عالوه بر اعتبارات استانى از كمك هاى 
پروژه هاى نفتى نيز براى تثبيت شن و بيابان زدايى 

استفاده مى شود.
شن هاى  بحرانى  كانون هاى  منشأ  مورد  در  وى 
روان، گفت: در برخى مناطق خوزستان قبًال  به وسيله 

تاالب ها و هورها از آب پوشيده بود كه بعد از احداث 
سدهاى مختلف و همچنين خشكسالى هاى اخير 
سطح اين تاالب ها به محلى براى گرد و خاك تبديل 

شده اند و براى هر منطقه راه حل جداگانه اى است.
رئيس سازمان  جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى گفت: 
همچنين چراى بى رويه دام در مراتع باعث از بين 
رفتن پوشش گياهى و فرسايش خاك مى شود كه با 
قرق كردن مى توان برخى از اين كانون هاى بحرانى 

را تثبيت كرد.
و  اميديه  شهرستان  در  مثال  عنوان  به  گفت :  وى 
هنديجان در استان خوزستان به دليل احداث سدهاى 
باالدست حقابه تاالب ها از بين رفته و كانون هاى 

بحرانى ايجاد شده است.

عدم همكارى شركت هاى آالينده در 
احداث كمربند سبز

ابراهيم نوشادى معاون برنامه ريزى و توسعه شهردارى 
اهواز گفت: طبق بند دال ماده 172 قانون توسعه پنجم 
ايجاد كمربند سبز با منابع دولتى توسط شهردارى 
صورت گيرد اما پيرو آلودگى 7 شهر از جمله اهواز 
آئين نامه هايى براى مشاركت شركت ها و سازمان 

ها نيز وضع شد.
و  7هزار  اهواز  سبز  كمربند  ميزان  داد:  ادامه  وى 
200هكتار است كه بايد كامل سراسر شهر ايجاد شود 
از همين رو تقسيم كارى بين تمام دستگاه ها و شركت 
ها ايجاد شد. سهميه شهردارى اهواز 800 هكتار بود 

كه در طول اين مدت ايجاد شد.
نوشادى با اشاره به اينكه انتظار مى رفت شركت هاى 
آلوده كننده هوا مانند نيشكر و صنايع فوالد، در اين 
مقوله همكارى كنند، يادآور شد: شرايط شهر اهواز به 
دليل استقرار صنايع آالينده و ريزگردها خاص است 
و بايد براى ايجاد فضاى سبز بيشتر در آن تالش كرد.

مديران بى توجه طرح، 
لياقت مسئوليت ندارند

على ناصرى عضو شوراى شهر نيز در همين خصوص 
گفت: كمربند سبز اهواز در شوراى سوم به تصويب 
رسيد اما از آن زمان تاكنون تنها شهردارى به تعهداتش 
عمل كرده در صورتى كه دستگاه ديگر مانند نفت، 
فوالد و…. موظف به انجام تعهدات 

خود در اين خصوص هستند.
دستگاه  اين  مديران  چرا  افزود:  وى 
ها به وظايف خود عمل نمى كنند، 
اشتغال،  ايجاد  بر  عالوه  طرح  اين 
باعث كاهش آلودگى ها خواهد شد 
به  خصوص  اين  در  كه  مديرانى  و 
اين  لياقت  نكنند،  عمل  تعهداتشان 

مسئوليت را ندارند.
بى شك يكى از عوامل بى ميلى دستگاه 
ها و شركت ها در انجام اين پروژه هزينه 
باال و در چشم نبودن اين طرح است، 
بررسى عملكرد سازمان ها در سال هاى 
گذشته نشان داده است كه مديران به دنبال اجراى 
پروژه هايى هستند كه با صرف هزينه اى كمتر اثرات 
ظاهرى بيشترى داشته باشد حال آنكه اين توهمى بيش 
نيست و در نهايت اين مردم هستند كه با تحليل مسائل 
صورت گرفته نمره در شأن هر دستگاه را به آنها مى 

دهند.
امروز نام خوزستان و به ويژه كالنشهر اهواز با آلودگى 
هوا و هجوم ريزگردها گره خورده است كه همين امر 
تأثير منفى در جذب سرمايه گذار، افزايش مهاجرت 
از استان و شيوع بيمارى هاى ريوى و تنفسى داشته 
است از همين رو لزوم توجه جدى مسئوالن به كاهش 
اثرات آلودگى يكى از ضروريات است./منبع :هور نيوز

 با حضور وزير بهداشت؛
120 تخت روانپزشكى در خوزستان به بهره بردارى رسيد

سرمقاله

خبر

بى آبى 20 هزار هكتار از اراضى پاييزه
سازمان آب به تعهدات خود عمل نكرده است

درج مهر استاندارد بر قطعات بى كيفيت !
رييس اتحاديه صنف لوازم يدكى و نمايندگى هاى مجاز خودرو اهواز با بيان اين نكته كه قطعات و لوازم يدكى 
داخلى اگر با كيفيت خوب توليد شوند، قطعا بهتر از قطعات وارداتى هستند، گفت: اگر مرجعى براى رسيدگى به 
كيفيت قطعات توليدشده در داخل وجود داشته باشد، كيفيت قطعات داخلى بهتر از قطعات وارداتى بى كيفيت 

و تقلبى خواهد بود. 
محمود بازرگان  اظهار كرد: تبليغات الزم در ارتباط با قطعات داخلى به خوبى انجام نمى گيرد و سيستمى كه 
تاييدكننده صالحيت قطعات داخلى باشد، وجود ندارد تا بتواند عالوه بر تاييد كيفيت، به معرفى توليدات داخلى 

نيز بپردازد.
وى افزود: اداره استاندارد فقط آرم خود را بر روى قطعات مى چسباند و در اين زمينه پولى دريافت مى كند اما 
اينكه كيفيت قطعات را كنترل مى كند يا نه، مساله اى است كه بايد به آن توجه شود تا قطعات توليدشده از نظر 

كيفى داراى كيفيت بااليى باشند.
بازرگان عنوان كرد: قطعات توليد داخل بهتر از قطعات خارجى هستند و آنچه كه در بازار وجود دارد و مردم از آن 

استفاده مى كنند، بيانگر آن است كه قطعات داخلى بسيار بهتر از قطعات بى كيفيت وارداتى است.
وى گفت: قطعات و لوازم يدكى بى كيفيت معموال از طريق گمركات وارد مى شود و معموال با برگ سبز همراه 
هستند و بايد در اين زمينه و از مبدا بر روى كيفيت اين كاالها نظارت شود تا شاهد ورود قطعات بى كيفيت و 

تقلبى خارجى به درون كشور نباشيم. 
بازرگان تصريح كرد: قطعات بى كيفيت خارجى از مجراى قانونى وارد كشور مى شوند كه بايد جلوى اين مساله 
گرفته شود و بايد قوانين محكمى وجود داشته باشد، تا از گمركات و مناطق آزاد قطعات غير اصلى و تقلبى به 

داخل كشور وارد نشود.
وى با بيان اين كه ورود قطعات غير اصلى فقط از مجراى قانونى امكانپذير است، گفت: با توجه به جايگاهى كه 
اداره استاندارد در گمرك ها دارد، بايد به كنترل قطعات بپردازد و اگر اين اتفاق بيفتد به مرور زمان مساله ورود 

قطعات بى كيفيت به داخل كشور حل خواهد شد. 
بازرگان ادامه داد: اگر بتوانيم نياز داخل را با توليد قطعات داخلى تامين كنيم، به سود كشور خواهد بود و با حمايت 

از توليد داخل مى توان به اين مهم دست يافت.
وى خاطرنشان كرد: توليدكنندگان لوازم يدكى و قطعات در داخل كشور، اين توان را دارند تا به توليد محصوالت 

با كيفيت بپردازند و در اين زمينه بايد از آن ها حمايت كرد و به معرفى كااليى توليد شده آن ها پرداخت.

حفظ بناهاى تاريخى ثبت شده اولويت كاريمان است
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان گفت: حفظ بناهاى تاريخى كه ثبت ملى شده 

در اولويت كارى ميرات فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان قرار دارد
خسرو نشان در حاشيه سفر رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور به خوزستان در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه يكى از گنجينه هاى ميراث فرهنگى بناهاى تاريخى گوشه و كنار استان خوزستان 
است، گفت: بناهاى تاريخى در استان به خصوص در شهرهاى آبادان و خرمشهر از جمله خانه بچارى، دبستان 

مهرگان و دبيرستان رازى در آبادان و ساختمان قديمى هالل احمر در خرمشهر براى ما حائز اهميت هستند.
وى اولويت كارى ميراث فرهنگى را مرمت بناهاى تاريخى خواند و گفت: ساختمان هالل احمر به لحاظ 
محتوايى به عنوان موزه هنرهاى سنتى و صنايع دستى در نظر گرفته شده و مرمت اين ساختمان در اولويت 
كارى است. نشان، آمادگى آموزش و پرورش براى مرمت و حفظ دو مركز آموزشى دبستان مهرگان و دبيرستان 
رازى آبادان يادآور شد و گفت: طبق مذاكره كه با رئيس آموزش و پرورش آبادان انجام شد، دو مركز آموزشى 

دبستان مهرگان و دبيرستان رازى آبادان به زودى مرمت مى شود.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان با بيان اينكه موزه ها به شكل هيات امنايى به 
آنها نگاه مى كنيم، گفت: پيشنهاد كرديم كه اداره آموزش و پرورش، اداره ميراث فرهنگى و منطقه آزاد اروند به 

شكل يك مثلت بتوانند به لحاظ مرمت و طراحى بناهاى تاريخى مشاركت كنند.
نشان، طراحى ايده سازى نوين را از وظايف ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى دانست و گفت: با توجه 
به اينكه اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همه بار مسئوليت را نمى تواند به تنهايى تحمل كند، 

ولى مى توان از توان مالى و فكرى منطقه آزاد اروند استفاده نمود.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان با بيان اينكه موزه آبادان به عنوان دومين موزه 
كشور محسوب مى شود، گفت: موزه آبادان در سال 1338 شكل گرفت و بعد از پايان جنگ تحميلى موزه دفاع 

مقدس راه اندازى شد و به همت مسئوالن وزارت نفت و پااليشگاه آبادان موزه نفت در شرف تاسيس است.
نشان، آغاز مرمت موزه آبادان را ياد آور شد و گفت: موزه آبادان يكى از موزه هاى تاريخى بوده كه اشياء نفيسى 
در آن نگهدارى مى شود و ساختمان آن نمادى يك شهر تلقى مى شود. وى با بيان اينكه 20 اثر تاريخى به 
آثار موزه آبادان اضافه مى شود، گفت: با مذاكره اى كه با مدير كل موزه هاى ميراث فرهنگى داشتيم قرار شد 
كه به لحاظ محتوايى شكل موزه حفط شود و به غير از اشياء موجود 20 اثر ديگر به صورت امانتى از موزه ملى 
ايران باستان در آن قرار داده شود. وى تبديل دبيرستان مهرگان به دانشكده هنر را يادآور شد و گفت: دبيرستان 
مهرگان به لحاظ اهميت و جايگاه آموزشى كه دارد قرار است به همت دانشگاه شهيد چمران و با حمايت منطقه 
آزاد اروند به دانشكده هنر با گرايش سينما و تئاتر تبديل شود. وى ادامه داد: توافق هاى اوليه صورت گرفته و 

موارد مكتوب امضاء شده ولى به نظر مى رسد اين اراده خيلى جدى پى گيرى نشده است

دولت موظف به بسترسازى براى توسعه روستاها شد
با موافقت نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، دولت موظف به بسترسازى براى توسعه روستاها شد

نماينده مردم آبادان در مجلس شوراى اسالمى گفت: با موافقت نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، دولت 
موظف به بسترسازى براى توسعه روستاها شد.

عامر كعبى با اشاره به تكليف دولت براى بسترسازى براى توسعه روستاها به عنوان سهم روستاها در برنامه ششم 
توسعه گفت: نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در نشست علنى نوبت عصر روز چهارشنبه 22 دى ماه و در 
جريان بررسى جزئيات اليحه برنامه ششم توسعه، با ماده 32 ارجاع شده از كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه 
با 187 راى موافق، دو راى مخالف و چهار راى ممتنع از مجموع 227 نماينده حاضر در صحن موافقت كردند.

وى افزود: براساس ماده 32 اليحه مذكور؛ دولت موظف است به منظور تحقق سياست هاى كلى برنامه 
و اقتصاد مقاومتى، شناسايى و بهره بردارى از ظرفيت هاى موجود در نواحى روستايى و ارتقاى منزلت 
اجتماعى روستائيان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملى و ايجاد بستر الزم براى شكوفايى و پيشرفت 

عدالت محور روستاها اقداماتى را مطابق با قوانين و بودجه سنواتى به انجام رساند.
كعبى از اقدامات اقتصادى و بخشى و اقدامات عمرانى زيربنايى به عنوان دو محور اصلى كاركرد دولت 
در بخش روستايى نام برد و اظهار كرد: بر اين اساس دولت مكلف است به منظور برنامه ريزى منطقه 
اى، تقويت اقتصاد روستايى و توسعه اقتصادى صادرات محور، برنامه توسعه اقتصادى و اشتغالزايى هر 
ساله پنج هزار روستا را با همراهى سازمان برنامه و بودجه هر استان و مبتنى بر سند آمايش سرزمينى 
كشور ( با توجه به استعدادها، ظرفيت هاى بومى و محيطى و قابليت محلى - اقتصادى آن منطقه) و با 
مشاركت نيروهاى محلى و با بهره گيرى از تسهيالت بانكى، حمايت هاى دولتى و سرمايه گذارى بخش 

خصوصى تهيه و به تصويب شوراى توسعه و برنامه ريزى استان هاى مربوطه برساند.
به گفته اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى، سازمان برنامه و بودجه هر استان موظف است 

تعداد روستاهاى سهميه استانى را تا سه ماهه نخست سال اول برنامه به دولت اعالم كند.
كعبى از كاهش مدت زمان پاسخ به استعالم ها و صدور پروانه ساخت بنگاه هاى اقتصادى روستايى و 
عشايرى از طريق هر يك از دستگاه هاى ذيربط، به حداكثر 15 روز، توسعه حداقل 54 خوشه كسب و 
كار روستايى، بهره بردارى و ساخت 98 ناحيه صنعتى روستايى و ايجاد يك ميليون و 914 هزار فرصت 
شغلى در روستاها و مناطق عشايرى، از طريق احداث و توسعه بنگاه هاى اقتصادى رقابت پذير و صادرات 
گرا از طريق بخشهاى خصوصى و تعاونى و تامين منابع مورد نياز براى رشد ساالنه حداقل پنج درصد 
شاخص هاى برخوردارى تعيين شده در ساماندهى عشاير و تهيه طرح هاى هادى و طرح هاى توسعه و 
بازنگرى آنها براى همه روستاها و آبادى هاى باالى 20 خانوار در طول اجراى برنامه با اولويت مناطق 

كمتر برخورداربه عنوان بخشى از اقدامات اقتصادى دولت در مصوبه اخير خواند.
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: آموزش100 هزار نفر از روستائيان و عشاير به 
عنوان عناصر پيشرو و تسهيل گر در زمينه برنامه ريزى محلى، توسعه فعاليتهاى اقتصادى و برنامه هاى فرهنگى، 
بهبود خدمات رسانى، جلب مشاركت هاى مردمى و نظارت بر اثربخشى طرح هاى دستگاه هاى اجرائى، 
شناسايى روستاهاى در معرض خطر سوانح طبيعى، تعيين شاخص هاى بافت هاى فرسوده و نابسامان روستايى 
و تهيه و اجراى طرحهاى بهسازى بافت هاى فرسوده در روستاهاى داراى اولويت، بخشودگى سود و جرائم 
تسهيالت پرداخت شده به افراد تحت پوشش كميته امدادامام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى براى بازسازى 
اماكن مسكونى مناطق روستايى آسيب ديده از حوادث طبيعى و غيرمترقبه تا پايان برنامه پنجم توسعه كشوراز 

ديگر اقداماتى است كه دولت در حوزه توسعه اقتصادى روستاها مكلف به انجام آن شد.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: دولت موظف است تا با تامين منابع مالى از محل 
تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت تا پايان برنامه ششم توسعه و  پرداخت 
معادل بدهى افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى همچون كميته امداد و بهزيستى به بانكهاى عامل اقدام كند.
كعبى افزود: طبق مصوبه مجلس، كار شناسايى روستاهاى در معرض خطر سوانح طبيعى، با هدف اجراى 
طرحهاى ايمن سازى اين سكونتگاه ها با همكارى دستگاه هاى مسئول و مشاركت مردم و نهادهاى 
محلى،  با پيش بينى ايمن سازى حداقل 30 درصد از روستاهاى در معرض خطر تا پايان برنامه ششم 

توسعه، بايستى توسط دولت انجام شود.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به اقدامات عمرانى زيربنايى قابل اجرا توسط دولت در روستاها 
اظهار كرد: موضوع امكان سنجى، طراحى و ايجاد سامانه هاى دفع بهداشتى زباله هاى روستايى محدوده هاى 
روستاها و جمع آورى و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعيين مسؤوليت دستگاههاى ذيربط كه 
آئين نامه اجرائى اين بند نيز با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مى رسد از جمله اين اقدامات است.

رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى با تاكيد بر لزوم تركيب و پيوستگى 
ظرفيت دفاع مقدس با ديگر ابعاد گردشگرى 
خوزستان، گفت: خرمشهر به ظرفيت گردشگرى 

دفاع مقدس تبديل شده است.
مركز  از  بازديد  حاشيه  در  احمدى پور   زهرا   
بر  تاكيد  با  شهرستان  مقدس  دفاع  فرهنگى 
دفاع  گردشگرى  به  خرمشهر  شهرستان  اينكه 
مقدس تبديل شده است، اظهار كرد: به موازات 
چون  مختلفى  ابعاد  مقدس،  دفاع  گردشگرى 
ظرفيت هاى تاريخى و فرهنگى در سطح استان 

خوزستان وجود دارد.
وى در ادامه بر لزوم پيوستن ظرفيت هاى دفاع مقدس با 
ديگر ابعاد تاكيد و عنوان كرد: بايد ظرفيت دفاع مقدس 

با ديگر ابعاد تركيب و به عنوان مجموعه به هم پيوسته 
ايجاد شود. رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى گفت: اگر اين تركيب صورت بگيرد، از 

ظرفيت هاى استان خوزستان بهره هاى الزم برده خواهد 
شد و به يك خوشه گردشگرى تبديل خواهد شد.

ميان  افزايى  هم  صورت  در  كرد:  عنوان  احمدى پور 
ظرفيت ها،  و  ابعاد  ديگر  و  مقدس  دفاع  ظرفيت هاى 
گردشگرى براى استان خوزستان تبديل به سرمايه خواهد 
شد. وى متذكر شد: ما سعى كرديم كه در بودجه سال 96، 
رديف هاى بودجه تعريف شده از سوى استان خوزستان 

را قرار دهيم.
تخت   120 اين  راه اندازى  براى  اين كه  بيان  با  وى 
روانپزشكى 30 ميليارد ريال هزينه شده است، ادامه داد: 74 
تخت جديد روانپزشكى بيمارستان گلستان اهواز شامل 
اطفال، نوجوانان و  بيماران روان تنى مردان و زنان است كه 
با بهره بردارى از اين تخت ها، تعداد تخت هاى روانپزشكى 

بيمارستان گلستان اهواز به 140 تخت رسيده است.

خرمشهر به ظرفيت گردشگرى دفاع مقدس تبديل شده است

بى توجهى صنايع آالينده به ضرورى ترين طرح استان
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شرط صداوسيما براى پخش مواضع رييس دولت اصالحات
معاون سيما مى گويد به عقيده او هيچ محدوديتى در زمينه استفاده از آرشيو 
تاريخى درباره سيدمحمد خاتمى و رياست جمهورى او در رسانه ملى وجود 
ندارد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تغيير مواضع به منزله حذف آنها از 
تاريخ است؟ گفت: نكته اى كه وجود دارد؛ اين است كه رسانه نيست كه تعيين 
مى كند چه كسى در آن حضور پيدا كند يا نكند. اگر كسانى كه مسئوليت دارند 
و وزير و وكيل اند؛ همچنان مسيرشان به گونه اى باشد كه خطوط قرمز و مصالح 
اصلى نظام را رعايت كنند و دشمن از آنها سوءاستفاده نكند، تريبون هاى ملى 
همچنان در اختيارشان است. مرتضى ميرباقرى معاون سيماى سازمان صداوسيما 
در اين زمينه گفت: ما اميدواريم واقعا شرايط به گونه اى باشد كه تمام كسانى 
كه مورد اقبال مردم بودند، هستند و انشاهللا خواهند بود، همانطور كه مورد اقبال 
هستند به مصالح و منافع اساسى درازمدت كشور توجه كنند. به هر صورت 
كشور دستگاه هاى اطالعاتى و امنيتى دارد و به صور مختلف كشوردارى ايجاب 
مى كند كه دستگاه هاى امنيتى و اطالعاتى ما انواع ارتباطاتى كه وجود دارد را 

مورد توجه قرار بدهد. خبرآنالين اين خبر را منتشر كرد.

دفتر هاشمى حرف هاى بادامچيان را تكذيب كرد
به دنبال نقل فرازى از سوابق مبارزاتى حضرت آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، 
دفتر ايشان توضيحاتى در اين مورد ارائه داد. در توضيحات دفتر رئيس فقيد 
مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است: در پى رحلت جانسوز مجاهد نستوه 
و مبارز شادروان حضرت آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، اخيرا توسط برخى 
اشخاص در نقل فرازى از سوابق مبارزاتى آن يار سفر كرده در زمان حكومت 
ستمشاهى، ذكر شده است كه اسلحه ى ترور حسنعلى منصور توسط ايشان 
تهيه و در اختيار جمعيت فداييان اسالم قرار گرفته است. درصورتى كه براساس 
مستندات موجود و نقل خاطرات خود آن عالم ربانى، اين موضوع مستند نبوده 
و صحت ندارد. رئيس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام. عصر ايران 

اين خبر را منتشر كرد.

كويتى ها خواستار مذاكره كشورهاى عربى با ايران شدند
شيخ محمدالصباح السالم الصباح وزير امور خارجه سابق كويت و از چهره هاى 
برجسته و نزديك به حاكميت اين كشور خواستار گفتگو و مذاكره كشورهاى 
عربى حوزه خليج فارس و ايران درباره مسائل منطقه اى شد. شيخ محمد الصباح 
طى سخنانى در جمع تعدادى از كارشناسان داخلى و خارجى با ارائه تحليلى در 
زمينه تحوالت سياسى منطقه گفت: به رغم تمامى تحوالت و اختالف نظرها، 
كشورهاى شوراى همكارى (خليج فارس) اميدوار هستند كه شرايط براى از 
سرگيرى گفت وگوها با ايران فراهم شود و اين رايزنى هاى واقعى و سازنده بر 
پايه و اساس احترام به تماميت ارضى، همسو با اصول و مبانى بين المللى و عدم 

دخالت در امور داخلى يكديگر باشد. ايرنا اين خبر را منتشر كرد.

كاسبى جديد با اكسيژن فروشى در هواى آلوده
محمد پورحاجى غالمى متخصص گوش، حلق و بينى بيان كرد: متأسفانه با 
شروع آلودگى هوا در كالنشهرها برخى اقدام به سودجويى با فروش كپسول هاى 
اكسيژن كردند و بازار داغ فروش اين كپسول ها به راه افتاده است. وى ابراز 
داشت: فروش كپسول اكسيژن به بهانه مقابله با آلودگى هوا، بازار جديدى خلق 
كرده كه خيلى ها هم در دام تبليغات آن گرفتار مى شوند. شبكه هاى ماهواره اى 
و فضاى مجازى هم مملو از تبليغات كپسول هايى است كه فروشندگان آن ادعا 
دارند با كمك آن مى شود شاخ غول آلودگى هوا را شكست. جام جم؛ اين خبر 

را منتشر كرد.

گاف عجيب در ليگ برتر فوتبال؟!
محمدباقر صادقى درحالى درتركيب صباى قم مقابل نفت آبادان قرار گرفت كه 
مدتى پيش دبيركل فدراسيون فوتبال اين بازيكن را ممنوع الفعاليت كرده بود. 

فارس اين خبر را منتشر كرد.

گزينه مورد حمايت جبهه مردمى ممكن است
 عضو هر جناحى باشد

مرضيه وحيد دستجردى با بيان اينكه جبهه مردمى در رسيدن به گزينه نهايى 
خود براى انتخابات 96 اصل را جلب نظر مردم گذاشته است، گفت: ما يك 
حزب جناحى و سياسى نيستيم كه بخواهيم از يك جناح يا حزب، گزينه اى 
را انتخاب و به مردم معرفى كنيم بلكه يك جريان پوياى مردمى هستيم و بر 
همين اساس نيز تالش خواهيم كرد كه يك گزينه مردمى و برآمده از مردم را در 
انتخابات 96 مورد حمايت قرار دهيم. وى بابيان اينكه، گزينه نهايى جبهه مردمى 
نيروهاى انقالب ممكن است عضو هر جناح خاص سياسى باشد، تاكيد كرد: 
طبق مكانيزمى كه ما براى انتخاب گزينه نهايى طراحى كرده ايم، قرار است نامزد 
مورد حمايت ما از پايين به باال انتخاب شود و در حقيقت ما به عنوان هيئت 
موسس سعى خواهيم كرد كه گزينه مورد انتخاب مردم را مورد حمايت قرار 

دهيم. تسنيم اين خبر را منتشر كرد.

بازگشت تلويزيون به روية سابق خود
روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: رسانه ملى اگرچه در روزهاى اخير تالش 
زيادى براى جبران خطاى خود درباره آيت اهللا هاشمى رفسنجانى كرد، ولى 
ديشب بار ديگر به رويه سابق خود برگشت و ظلم ديگرى را بر ايشان روا 
داشت. شبكه دوم سيماى جمهورى اسالمى، در يك بازگشت سريع به روش 
گذشته خود درحالى كه هنوز مردم سراسر كشور در فقدان آيت اهللا هاشمى 
رفسنجانى عزادارى مى كنند، ديشب به بهانه نقد نظرات افراد و محافل خارجى 
راجع به ايشان، انواع و اقسام تهمت ها و توهين ها را نثار اين شخصيت محبوب 
و مردمى كرد و خشم مردم را برانگيخت بطورى كه عده اى از آنها در تماس با 

روزنامه جمهورى اسالمى به اين اقدام اعتراض كردند.

مهدى هاشمى: ديگر دنيا برايم زندان شد
يكى از وكالى مهدى هاشمى گفت: مهدى مى گويد بدون بابا بيرون زندان بدتر 
و بى رحم تر است.وحيد ابوالمعالى گفت: اين چند روز، دائما برخى به شيطنت 
و عده اى از سر كم توجهى يا بى مهرى ميپرسند كه مرخصى مهدى(هاشمى) چه 
زمانى تمام مى شود؟ نمى دانم چه بگويم، اما مهدى را كه در آغوش گرفته بودم و 
هر دو مى گريستيم، به من گفت؛ وحيد ديگر دنيا برايم زندان شد. فرقى نمى كند 

كجا باشم. بدون بابا، بيرون، زندان بدتر و بى رحم تر است.

مسوول ستاد انتخابات اصولگرايان سنتى
در نهايت در جبهه پيروان، درخصوص انتخابات شوراها جمع بندى ابتدايى 
صورت گرفت و اسداهللا بادامچيان به عنوان مسوول ستاد انتخابات شوراهاى 
اختصاصى  نامزد  معرفى  با  اسالمى  موتلفه  شد.حزب  انتخاب  پيروان  جبهه 
خود چندى پيش در مذاكره با جبهه پيروان به مرحله انتخابات شوراها ورود 
كرده است.هرچند پيش از اين حزب موتلفه اسالمى در مورد معرفى مصطفى 
ميرسليم به عنوان نامزد نهايى خود براى انتخابات رياست جمهورى به جمع 
بندى رسيده بود اما رسما اين موضوع دو هفته پيش اعالم شد. در عين حال 
كه رايزنى براى انتخابات شوراها نيز جريان داشت.برهمين اساس در نهايت در 
جبهه پيروان، درخصوص انتخابات شوراها جمع بندى ابتدايى صورت گرفت و 

اسداهللا بادامچيان به عنوان مسوول ستاد انتخابات شوراهاى جبهه پيروان انتخاب 
شد.جبهه پيروان متشكل از چهارده گروه از احزاب سنتى اصولگرايان است 
كه موتلفه نيز در زير مجموعه آن قرار دارد. پيش از اين مرحوم حبيب اهللا 
عسگراوالدى رياست اين جبهه را بر عهده داشت كه بعد از درگذشت وى، 

محمدرضا باهنر بر اين جايگاه تكيه زد.اين مطلب در پارس منتشر شده است.

ماجراى شايعه عالقه امام خمينى(ره) به يك عطر
به گزارش مشرق، صادق طباطبايى در كتاب خاطراتش كه از سوى دفتر تنظيم و 
نشر آثار امام خمينى (ره) منتشر شده، مى نويسد: شنيدم يك بار براى ايشان [امام 
خمينى (ره)] عطر آورده بودند، خانم ها هم نشسته بودند. مى گويند آقا! اين عطر 
زنانه است. امام گفته بودند شما زن ها كاله سر ما مى گذاريد، هر چيز قشنگ 
و خوب و لطيف را مى گوييد زنانه است و هر چيز زمختى را مى گوييد مردانه 
است!همانجا هم ظاهراً عنوان كرده بودند كه نمى دانم كدام شير پاك خورده در 
مكه شايعه كرده كه من از ادكلن تى ُرز خوشم مى آيد، اينجا را پر كردند از عطر 

تى رز، هر حاجى آمده است براى من ادكلن تى رز آورده است!
گزينه مورد حمايت جبهه مردمى انقالب؟

عضو هيئت مؤسس جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى گفت: گزينه نهايى 
جبهه مردمى ممكن است عضو هر جناح خاص سياسى باشد.مرضيه وحيد 
دستجردى با بيان اينكه جبهه مردمى در رسيدن به گزينه نهايى خود براى 
انتخابات 96 اصل را جلب نظر مردم گذاشته است، گفت: ما يك حزب جناحى 
و سياسى نيستيم كه بخواهيم از يك جناح يا حزب، گزينه اى را انتخاب و به 
مردم معرفى كنيم بلكه يك جريان پوياى مردمى هستيم و بر همين اساس نيز 
تالش خواهيم كرد كه يك گزينه مردمى و برآمده از مردم را در انتخابات 96 
مورد حمايت قرار دهيم.وى با بيان اينكه، گزينه نهايى جبهه مردمى نيروهاى 
انقالب ممكن است عضو هر جناح خاص سياسى باشد، تاكيد كرد: طبق 
مكانيزمى كه ما براى انتخاب گزينه نهايى طراحى كرده ايم، قرار است نامزد مورد 
حمايت ما از پايين به باال انتخاب شود و در حقيقت ما به عنوان هيئت موسس 
سعى خواهيم كرد كه گزينه مورد انتخاب مردم را مورد حمايت قرار دهيم.

دستجردى درباره برخى ادعا مبنى بر مشخص بودن گزينه نهايى جبهه مردمى 
نيروهاى انقالب، گفت:سطح تخريب  ها نشانگر عصبانيت عده اى از نقش مردم 
در انتخابات است چرا كه مكانيزم انتخاب گزينه نهايى جبهه مردمى نيروهاى 

انقالب اسالمى كامال شفاف و روشن است.

رهبرى گفتند از قبل انقالب دو رفيق برايم باقيمانده
على اكبر واليتى كه در برنامه اين شب ها صحبت مى كرد، اظهار كرد: آيت اهللا 
هاشمى رفسنجانى خود يك «اميركبير» بلكه باالتر از آن بود. وى در مورد برخى 
اختالف نظرها بين مقام معظم رهبرى و آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، نيز گفت: 
ايشان مصلحت ملى و انقالب را برتر از هر چيز ديگر مى دانستند، حتى اگر عليه 
نظر ايشان باشد. ايشان (آيت اهللا هاشمى رفسنجانى) اين شجاعت را داشتند كه 
نظرشان را مى گفتند اما اگر به جايى مى رسيد كه بايد نظر خودشان را بازگو كنند 
يا نظر مقام معظم رهبرى را، نظر مقام معظم رهبرى را ترجيح مى دادند. يكبار 
رهبرى گفتند از قبل از انقالب دو رفيق برايم باقى مانده، يكى آيت اهللا طبسى، 

يكى آيت اهللا هاشمى كه هر دو را دار فانى را وداع گفتند.

اسرار زيادى بود كه هاشمى نگفت، دلم سوخت كه نگفت
محمد غرضى وزير پست و تلگراف و تلفن دولت مرحوم آيت اهللا هاشمى در 
گفت و گو با اعتماد از همكارى 40 ساله اش با آيت اهللا هاشمى، گفت.غرضى 
گفت من از سال 1340 در زندانها، در سوريه و لبنان و ايران ودر مبارزات 

انقالبى و... با آقاى هاشمى بودم و خاطرات زيادى دارم.او مى گويد كه هاشمى
شخصيت بزرگى بود و اعتبار اجتماعى داشت. طرفدارانش ناراحت هستند و در
اين بين بيشتر طيف چپ ناراحتند چون اعتبار زيادى از آنها گرفته شده است.
وى در پاسخ به اينكه اولين چيزى كه بعد از شنيدن خبر فوت آيت اهللا هاشمى
به ذهنتان آمد چه بود؟، يادآور شد: بيشتر به خاطر مطالبى كه مى دانستند و نمى
گفتند دلم سوخت. آقاى هاشمى منبع اسرار بود. آن اسرار مى توانست به نفع اداره
كشور باشد. آقاى هاشمى اسرارى داشت كه مى توانست براى نسل هاى بعد
براى اداره كشور مفيد باشد. ايشان هم مايل بود بگويد اما عمرش كفاف نداد.وزير
دولت هاشمى، تاكيد كرد: اسرار زيادى بود كه ايشان نگفتند چيزهايى كه تا بحال
گفته شده 10 درصد از اسرارى كه آقاى هاشمى مى دانست، نيست. آقاى هاشمى
از سن 20-25 سالگى راجع به فلسطين و بعد امير كبير نوشتند و بعد در تمام
جريان ها حضور داشته و دائم دستگير مى شد. آقاى هاشمى با گروههاى سياسى
و همه در تماس بوده و رفقاى زيادى داشت كه اين رفقا به او پشت كردند و...

دليل استعفاى كى روش مشخص شد
روند انتخاب سرمربى جديد تيم ملى فوتبال آفريقاى جنوبى از هفته آينده آغاز
خواهد شد و در اين بين سايت شبكه تلويزيونى سوپر اسپورت آفريقاى جنوبى
از كارلوس كى روش به عنوان يكى از گزينه هاى اصلى مربيگرى اين تيم نام برد.
به گزارش اين سايت، عالوه بركارلوس كى روش، در ميان كسانى كه از آنها به
عنوان گزينه هاى مربيگرى آفريقاى جنوبى نام برده مى شود مى توان به گاوين
هانت مربى تيم بيدوست ويتس ( Bidvest Wits) ، ميلوتين ميشو سردويچ
مربى اوگاندا و پيتسو موسمانه ( سرمربى سان داون و مربى سال آفريقا )نام برد.
دنيس مامبل ” مدير اجرايى فدراسيون فوتبال آفريقاى جنوبى در اين باره گفت
اين فدراسيون هنوز با كسى در مورد پست خالى صحبتى نكرده است. مامبل

گفت: ”اين كارغير اخالقى بود زيرا هنوز مربى تيم بر سر كار حضور داشت“.

اجازه ندارم درباره جزئيات قرارداد خريد هواپيما توضيح دهم
فابيس برژير مديرعامل ايرباس در حاشيه مراسم تحويل اولين هواپيماى ايرباس
خريدارى شده پس از برجام، در پاسخ به سوال ايلنا مبنى بر در اينكه در شرايط
احتمالى و تحريم ايران، ايرباس پيش پرداخت ها را چه زمانى به ايران اير باز
مى گرداند، گفت: ايران اير يك مذاكره كننده قدرتمند است و ما اجازه نداريم
درباره جزئيات قرار داد اظهار نظر كنيم.او ادامه داد:  خوشحاليم كه توانستيم اولين
هواپيما را به ايران اير تحويل دهيم و مابقى ايرباس ها نيز در موعد مقرر تحويل
داده خواهد شد.مديرعامل ايرباس با تاكيد بر اينكه ما به تعهدات خود پايبند
هستيم، اظهار كرد: تالش كرديم مردم ايران را شاد كنيم و هواپيماهاى جديد نيز

وارد ناوگان ايران اير مى شود.

 آخرين توصيه هاى آيت اهللا هاشمى به وزير كار
ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در همين راستا آخرين توصيه آيت اهللا على ربيعى 
هاشمى رفسنجانى به خود را مورد اشاره قرار داد و گفت: در آخرين ديدارمان ايشان
درباره بيمه بيكارى و بيمه فراگير اجتماعى براى اقشار فرودست جامعه صحبت
كردند و تاكيد داشتند كه اين موضوع بايد در كشور اجرايى و حداقل هايى براى
اقشار محروم فراهم شود.وى ساماندهى تشكل هاى كارگرى را از جمله توصيه هاى
مؤكد آيت اهللا هاشمى رفسنجانى عنوان كرد و گفت: يكى از خصوصيات بارز
ايشان برنامه ريزى و درست كردن اجتماع براى حركتها بود و از اين رو جامعه
كارگرى با وى انس ديرينه داشت.به اعتقاد وزير كار، تدوين بخشى از قانون اساسى
كشور در حوزه عدالت مرهون تالشهاى آيت اهللا هاشمى رفسنجانى و شهيد بهشتى
بوده است.در هفته اى كه گذشت دومين نمايشگاه توانمندى هاى بخش تعاون كشور

با رويكرد صادرات در مصالى تهران برگزار شد.

«اصولگرايان بعد از نتايج هولناك و ضعيف در اسفد 94 متوجه شدند 
كه در انتخابات 96 هم شانسى ندارند بنابراين تنها راه باقى مانده اين 

است كه به شكلى روحانى را رد صالحيت كنند.»
در حالى كه سخنگوى شوراى نگهبان ايران صراحتا گفته است هيچ 
تضمينى نيست يك رئيس جمهور مستقر براى دوره دوم انتخابات هم 
تاييد صالحيت شود، برخى چهره هاى سياسى ردصالحيت احتمالى 
روحانى براى انتخابات 96 را «بعيد» مى دانند و مى گويند كسانى كه 
چنين موضوعى را مطرح مى كنند، «درك درستى از سيستم سياسى 
در  است  قرار  ايران  رياست جمهورى  انتخابات  ندارند.»  كشور 

ارديبهشت ماه سال 1396 برگزار شود.
در  نگهبان  شوراى  سخنگوى  كدخدايى،  عباسعلى 
گفتگويى اظهار كرد: «هيچ تضمينى نيست كه رئيس 
جمهور مستقر دوباره تاييد صالحيت شود.» كدخدايى 
در پاسخ به اين پرسش كه «امكانش هست كه يك نفر 
از نظر شوراى نگهبان در دوره رياست جمهورى اش 
شرايط الزم را از دست بدهد و براى دوره بعد تاييد 
در  نگهبان  شوراى  «قانونا  گفت:  نشود؟»  صالحيت 
همه ادوار صالحيت روساى جمهورى مستقر را هم 
دقيقا بررسى كرده است. حاال در اين چند دور گذشته 
نتيجه مثبت بوده است. اين رويه قانونى و هميشگى 
شوراى نگهبان بوده و طبيعتاً هميشه هم اجرا خواهد 

شد.»
اين موضوع واكنش دولت را نيز در پى داشت. روز 
سخنگوى  نوبخت،  محمدباقر  ماه،  دى  سه شنبه 14 
دولت در پاسخ به سئوالى درباره موضوع ردصالحيت 
احتمالى حسن روحانى در انتخابات آتى گفت: «اين 

حرف حرف پوچ و بى ربطى است.»

واكنش اصول گرايان و اصالح طلبان
حميد روحانى، رئيس بنياد تاريخ پژوهى و دانش نامه انقالب اسالمى 
يكى از كسانى است مخالفت هاى خود با رئيس جمهور را صراحتا 
اعالم مى كند و گاهى به ادبياتى توهين آميز نيز روى مى آورد. حميد 
روحانى در «همايش از نهضت مشروطيت تا انقالب اسالمى» مدعى 
شده بود: «خطر بزرگ براى ايران، نه آمريكا و نه اسرائيل است، بلكه 
آقاى دكتر روحانى و تفكرات اينچنين است. آقاى روحانى آگاهانه به 
صحنه آمده تا اصالت هاى اسالمى را از بين ببرد. اين آقايان دنبال اين 
هستند كه كشور ما را به دوران ستم شاهى بازگرداند. كوتاهى وعاظ 
و ائمه جمعه و روحانيت كشور نزد خدا پاسخگو هستند… آقاى 
بايد  واليت  از  دورى  و  دروغ  و  كشور  خيانت به  جرم  روحانى به 
محاكمه شود… اى كاش شوراى نگهبان قبل از تصويب اعتبارنامه 

ايشان كتاب ايران و جهانى شدن شان را مطالعه مى كرد.»
در همين حال موسى قربانى، از چهره هاى اصول گرا در گفت وگو با 

«انتخاب» گفت كه اظهارنظر اخير سخنگوى شوراى نگهبان درباره 
بررسى صالحيت رئيس جمهور مستقر تنها «يك موضوع كلى» بوده و 
سخنان او به حال حاضر ربطى ندارد. وى با بيان اينكه «نمى خواهم 
كدخدايى  «آقاى  افزود:  مى شوند»،  تاييد  قطعا  روحانى  آقاى  بگويم 
شخص خاصى را مدنظر نداشتند و كلى گفتند كه كسى كه يك بار 
تاييد شده به اين معنا نيست كه دوباره تاييد مى شود. هر كس اگر 
شرايط را داشته باشد تاييد مى شود و اگر نداشته باشد نمى شود و اين 
حرفى است كه ديگران نيز مى زدند… اين بهره بردارى هاى سياسى را 
دوستان آقاى روحانى مى كنند و هدفشان هم اين است كه اين ماجرا 

به نفع خودشان تمام شود.»

واكنش عباس عبدى و صادق زيباكالم
عباس عبدى روزنامه نگار اصالح طلب هم دراين باره گفته است كه 
اين موضوع را بعيد مى داند. به گزارش خبرگزارى ايرنا آقاى عبدى 
افزوده است: «افرادى كه اين احتمال را مطرح مى كنند هنوز سيستم 
سياسى ايران را نشناخته اند. اين كه تف سرباالست كه بگويند روحانى 
يا  دارد  صالحيت  ايشان  خير  بگويد  رهبرى  بعد  ندارد،  صالحيت 
مصلحت است و بعد هم وى در انتخابات راى بياورد. يعنى مردم 
به فرد مصلحتى راى دهند… اگر سيستم به هر دليلى به اين نتيجه 
برسد كه روحانى نباشد، روحانى خودش نامزد نمى شود، نه  اين كه 
بيايد و رد صالحيت شود، اما من مطمئنم كه مطلوب سيستم اين است 
كه روحانى دوباره بيايد و رئيس جمهور شود...سيستم حكومتى ايران 
بسيار باهوش است و به همين دليل تا كنون توانسته از بدترين شرايط 
و بحران ها عبور كند؛ يعنى حداقل تا اينجاى كار توانسته چنين كند.»

در  نيز  اصالح طلب  چهره هاى  از  و  دانشگاه  استاد  زيباكالم،  صادق 
شوراى  به  را  رد صالحيت  اجازه  ««قانون  است:  گفته  اين خصوص 

نگهبان مى دهد اما همان قانون مى گويد براى اينكار بايد داليل قانونى 
وجود داشته باشد.» اين استاد دانشگاه در خصوص منشا تالش هاى 
اصول گرايان براى رد صالحيت روحانى گفت: «اصولگرايان بعد از 
نتايج هولناك و ضعيف در اسفد 94 متوجه شدند كه در انتخابات 96 
هم شانسى ندارند بنابراين تنها راه باقى مانده اين است كه به شكلى 

روحانى را رد صالحيت كنند.»
جهانبخش خانجانى، عضو حزب كارگزاران سازندگى هم ردصالحيت 
روحانى را منتفى دانسته و گفته است: «اگر روحانى رد صالحيت شود 
يعنى از   همان زمان رد صالحيت فاقد صالحيت رياست جمهورى است 

و نمى توان گفت كه او تا پنج ماه بعد صالحيت دارد.»
ديگر  از  جوادى حصار  صادق  محمد 
اين رابطه  در  هم  اصالح طلب  چهره هاى 
گفت: «اصولگرايان از شرايط موجود خوف 
و وحشت دارند و از ادامه يافتن آن چندان 
خوشحال نيستند به همين دليل به دنبال آن 
هستند تا از هر ابزارى براى جلوگيرى از ادامه 
به  آنها  كنند…  استفاده  فعلى  شرايط  يافتن 
دنبال آن هستند تا با تهديد حسن روحانى به 
رد صالحيت مسير حركت رئيس جمهورى را 
به سمت گفتمان اصولگرايى و فاصله گرفتن از 
شاخص هاى اصالح طلبى در مقوالت مختلف 
تغيير دهند. در حقيقت آنها مى خواهند اجازه 
ندهند روحانى به اصالح طلبان نزديك شود.»

در حالى كه كمتر از پنج ماه ديگر انتخابات 
شد،  خواهد  برگزار   96 رياست جمهورى 
حزب اصولگراى موتلفه اسالمى، اعالم كرد 
كانديداى  عنوان  به  را  ميرسليم  مصطفى  كه 
براساس  كرد.  خواهد  معرفى  اصوگرايان  ائتالف  به  خود  پيشنهادى 
گزارش يورونيوز، در همين حال محمود احمدى نژاد هنوز قصد دارد 
در انتخابات آتى حضور پيدا كند: «به نظر مى رسد احمدى نژاد اين 
ماجرا را به اين راحتى رها نمى كند… به گفته يك اصول گراى ميانه رو 
كه خواسته نامش فاش نشود احمدى نژاد هنوز به سراسر كشور سفر 
مى كند و سعى مى كند با مردم ديدار كند. او سعى مى كند خودش را به 

عنوان يك كانديداى بالقوه جا بزند.
حضور  براى  را  گمانه زنى هايى  رسانه ها  كه  چهره هايى  ديگر  از 
آنها در انتخابات آتى رياست جمهورى داشته اند مى توان به سعيد 
جليلى، دبير سابق شوراى عالى امنيت ملى اشاره كرد. جليلى در 
حدادعادل،  غالمعلى  همچنين  بود.  روحانى  رقيب  نيز  دهم  دوره 
عزت اهللا  تهران،  شهردار  قاليباف،  محمدباقر  دهم،  مجلس  نماينده 
ضرغامى، رئيس اسبق صدا و سيما و محمد مهدى زاهدى وزير 
اسبق علوم و آموزش عالى در دولت احمدى نژاد نيز از جمله ديگر 
كانديداهاى بالقوه هستند كه رسانه ها احتماالتى را درباره حضور 

آنها مطرح كرده اند.

احمدى نژاد هنوز هم مى خواهد كانديدا شود

تالش دلواپسان براى ردصالحيت روحانى 
من هم مى توانم اكبر هاشمى رفسنجانى باشم! 

سيدمجتبى مومنى
روزى كه در خطبه هاى نماز جمعه در دانشگاه تهران از 
تفكرات(يا  افق  انتهاى  در  شايد  كرد،  حمايت  فتنه گران 
خياالتش) هم نمى ديد كه در روز تشيع اش دو دستگى باشد 
از مردمى كه دل شان براى هاشمى دوره نهضت و يار امام 
و رهبرى تنگ شده بود و همان هايى كه همان روز از او 
به عنوان ابزارى براى اهداف شان استفاده كردند و از «پلة 

هاشمى» استفاده كردند.
آقاى هاشمى براى شخص من يكى از موجودات دوست داشتنى مبارز و فداكار در دوره هاى اول نهضت اسالمى و 
بعدها پيروزى انقالب مبارك اسالمى است. انسانى كه با مال و جان به معنى اتم كلمه در اين راه قدم گذاشت و پايش 
ايستاد. فارغ از سال هاى آخر عمر ايشان كه ديگر دوست ندارم برايش پسوند «مبارك» بياورم – چيزى حدود يك 

دهه- نمى توان خدمات ايشان را ناديده گرفت. 
اما در اين بين بايد به يك موضوع مهم توجه كرد و آن هم تغيير ايشان بود. تغييرى كه باعث شد از آن مواردى كه من 
به آن ها ارزش، آرمان و حتى اهداف نظام مقدس جمهورى اسالمى مى گويم؛ فاصله بگيرد و در جاهايى حتى به مقابله 
با آن بپردازد. تغييراتى كه توانست بعضى از اوقات او را در مقابل «رهبرى» قرار دهد. بديهى است كه اين تغييرات خود 

َ َال ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما بِأَنُْفِسِهْم». خواسته بوده است؛ «إِنَّ اهللاَّ
فارغ از اين كه ريشة اين خواست در چه بوده است و شايد آن قدر در درونيات ايشان وجود داشته كه هر چه بگوييم 
تفسير به راى خودمان باشد، نمى توان اصالت اين خواست را رد كرد. اين خواست و تغييرات اش آن قدر ملموس بود كه 
اگر يك ورق كوتاه در صفحات اينترنتى و شبكه هاى مجازى بزنيد اختالف نظرات ايشان را در مورد موضوعات زيادى 
مى بينيم كه از ابتداى دهه چهل و سال هاى مبارزاتى اش در نهضت غرورآفرين انقالب تا سال هاى پايان عمرشان 

چرخش هاى معنادارى كرده است. (مصداق هاى زيادى دارد)
فارغ از داعيه تكميل نگاه ايشان طى اين سال ها كه نمى توان آن را مطرود دانست؛ اين جهش نگاه و نظر را مى توان 
متناقض از نگاه اوليه شان دانست. اين تناقض تا جايى مشهود بود كه حضرت آقا در پيام تسليت شان به طور مستقيم از 
آقاى هاشمى دوره نهضت به عنوان يار و رفيق ياد مى كند و در عهد جمهورى اسالمى ايشان را همكارِ نزديك مى دانند: 
«...همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسالمى، و همكار نزديك سالهاى متمادى در عهد جمهورى اسالمى...» و 

«...او نمونه ى كم نظيرى از نسل اّول مبارزان ضد ستم شاهى و از رنج ديدگان اين راه پرخطر و پرافتخار بود.»
اين ها يعنى اين كه اين تغيير محسوس در شخص آقاى هاشمى پيش آمد؛ روزى كه در خطبه هاى نماز جمعه در 
دانشگاه تهران از فتنه گران حمايت كرد، شايد در انتهاى افق تفكرات(يا خياالتش) هم نمى ديد كه در روز تشيع اش 
دو دستگى باشد از حزب الهى ها و مردمى كه دل شان براى هاشمى دوره نهضت و يار امام و رهبرى تنگ شده بود 
و همان هايى كه همان روز  از او به عنوان ابزارى براى اهداف شان استفاده كردند و از «پلة هاشمى» استفاده كردند. 
تاكيد حضرت آقا در نماز امروز: «بگو همه بايد بخونن» را مى توان يكى ديگر از دل سوزى هاى برادرانه و دوستانه ايشان 
در حق آقاى هاشمى دانست. بديهى است تعداد زيادى از كسانى كه آن جا بودند نه هاشمى دوره نهضت را مى شناختند 
و نه عالقه اى به هاشمى مبارز و زندانى كشيده دوره انقالب داشتند. آن ها صرفا آقاى هاشمى را مى خواستند كه در 
سال 88 موضع گيرى هايى را در برابر فتنه و جنبش سبزشان داشت. شايد بى راه نباشد كه آقا خواسته باشند اقال تعداد 

نمازگزاران بر پيكر مرحوم نيمى از جمعيت شركت كننده در مراسم شوند نه عده اى قليل كه در زمين ورزش بودند. 
 امشب اولين شب حيات دنياى ديگر ايشان است و شايد بتوان گفت كه او به تاريخ پيوست. اما اگه به حال روز خودمان 
نگاه كنيم، همة آن هايى كه مثل من ظاهرى واليى و حامى «ولى مطلق» داريم و حتى به اندازه يك صدم آقاى 
هاشمى براى اين نظام و انقالب هزينه مالى نكرده ايم و شكنجه نشده ايم؛ او را مالمت مى كنيم به خاطر اين تغييرش 

حواسمان باشد كه ممكن است ما هم روزى تغيير كنيم. 
تغييرى كه مى تواند ريشه در مال، ُحبِّ فرزند و دوستى دنيا و موقعيت باشد. اين يعنى اين كه مانند آقاى هاشمى 
شدن سخت نيست، ممكن است ما هم روزى تغيير كنيم و خدا به سنت االهى اش ما را در مسير تغيير قرار دهد و ما 
داعيه داران ولى و واليت از تريبون هامان به ستيز برخيزيم.  به نظرم بايد از زندگى افرادى مثل آقاى هاشمى درس 

گرفت و به خودمان تاكيد كنيم كه من هم مى توانم اكبر هاشمى رفسنجانى باشم.
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شوراي شهر موفق
 در اهواز مي تواند 

چگونه باشد؟
 نويد قائدي 

چهارمين دوره شوراي اسالمي شهر اهواز 
به گونه اي در حال اتمام دوره خود مي 
باشد كه به نظر مي رسد اكثر شهروندان 
و كارشناسان صاحب نظر در حوزه مديريت شهري از اين دوره 

رضايت چنداني ندارند.
بايد اذعان داشت كه شورا در اين دوره نتوانست در بعد نظارت 
و برنامه ريزي موفق عمل كند،نه اينكه گفته شود علمكرد شورا 
كامال منفي و سياه است نخير بلكه در اين دوره كارهايي هم انجام 
گرديد اما اين كارهاي انجام شده نتوانستند رضايت نسبي مردم 

را حاصل نمايند كه شورا الاقل نمره قبولي سر مرز هم بگيرد.
 يكي از موارد عمده اصالح ساختار شهرداري است كه بايد از 
ابتداي دوره شورا مد نظر قرار مي گرفت زيرا هر تصميم و نظارتي 
در شورا زماني مي تواند كارساز باشد و عملي گردد كه بدنه و 
ساختار شهرداري توان اجرايي نمودن اين برنامه ها را داشته باشد.

ما هنوز در زمينه هاي مختلف همچون سيستم هاي حمل و 
نقل شهر،پسماند هاي شهري،شهرسازي و فضاي سبز و اجراي 
پروژه بزرگ و زيربنايي در شهر مشكالت عمده و اساسي داريم 
عمومي  افكار  مساعد  نظر  اند  نتوانسته  شده  انجام  كارهاي  و 

شهروندان را اقناع نمايند.
بدنه شهرداري اهواز فربه شده است و بسياري اعتقاد دارندادوار 
شوراهاي گذشته و اين شورا اتفاقا دليل اين همه استخدام بي 
رويه بوده اند، اين همه تجمع نيرو نياز نيست زيرا شهرداري اهواز 
اين همه توان مالي پرداخت هزينه هاي باالي حقوق و دستمزدها 
را ندارد لذا از ميزان اعتبارات الزم جهت سيستم هاي ديگر كاسته 
مي شود و اين يك نقص عمده و اساسي است،بعد نظارتي شورا 
مشكل دارد،مشكل از اين بابت كه هنوز جهت بررسي عملكرد 
كارايي  سنجش  مشخص  هاي  شاخص  مختلف  هاي  حوزه 
ساالنه  و  ماهانه  آمارها  اين  تا  است  نشده  تعريف  پيشرفت  و 
مشخص گردند و نتيجه گزارشات روتين با تهيه نمودار و گزارش 
هاي تصويري در اختيار اعضاي شورا قرار گيرد و آنان مرتبط در 
كمسيسون هاي مربوطه بررسي هاي الزم را بعمل آورند.اين تهيه 
شاخصه ها بايد با استقرار سيستم هاي تخصصي در بخش هاي 
مختلف شهرداري همراه باشد تا اين منابع اطالعاتي وارد و ثبت و 
ضبط گردند و در مواقع نياز از آنها بهره برداري و در تصميم گيري 

ها مورد استفاده و آناليز قرار گيرند.
در بعد محتواي نيروهاي شورا اين دوره تعداد اعضا زياد و تصميم 
گيري هاي سخت و كالن بدليل تعدد اعضا و آراي متفاوت قدري 
مشكل بود اما طي دوره آينده قرار است تعداد اعضا به سيزده نفر 
كاهش يابد اين اتفاق مي تواند بعنوان يك نقطه قوت مد نظر 
باشد.كاركردهاي شهرداري را مي توان در چهار حوزه امور عمراني 
و زيربنايي،امور خدماتي ،امور فرهنگي و اجتماعي و امور اقتصاد 
شهري و سرمايه گذاري تقسيم بندي نمود.لذا اعضاي منتخب 
مردم بايد در اين چهار حوزه متخصص و كارآمد باشند و تجربيات 
مفيدي در زمينه هاي مديريت،اجرا و شناخت ايده ها و افكار جديد 

و متون علمي دقيق داشته باشند.
اعضاي بايد با جريان هاي علمي و تخصصي بطور مداوم در 
ارتباط باشند تا بتوانند دائم در حال كسب تجربيات جديد قرار 
گيرند،بايد در فكر ايجاد سيستم هاي نظارتي دقيق جهت بررسي 
عملكردهاي بخش هاي مختلف شهرداري باشند تنها اكتفا كردن 
به چند گزارش كه همه روزه با فرمت هاي مختلف تهيه مي 
شوند و امكان راستي آزمايي آنها ميسر نيست پرهيز كرد زيرا 
اينكه  يا  و  كرد  اطمينان  هايي  گزارش  چنين  به  توان  نمي 
اطالعات را از منابع غير موثق يعني ارتباط با زير مجموعه 
هاي شهرداري بدست آورد زيرا مي تواند با هزاران قصد و 

غرض همراه باشد.
شورا بايد در زمينه برنامه ريزي و نظارت فعاليت داشته باشد 
و هر گونه دخالت در انتصابات سم مهلكي است كه متاسفانه 
رواج يافته است و بايد ريشه اين اقدامات خشكانده شوند زيرا 
در صورت بروز شهرداري سيستم ملوك الطوايفي خواهد شد 
كه هر بخش در دست عده اي قرار خواهد گرفت و در چنين 
به  توجه  ندارند،با  معنايي  شهرداري  و  شهر  ديگر  سيستمي 
اجتماعي  و  فرهنگي  امور  بايد  اهواز  شهر  عديده  مشكالت 
سرلوحه امور قرار گيرند تا مردم از آموزش هاي شهروندني 
بهره گيرند و رفتار هاي روزمره آنان تغيير نمايد و زمينه براي 

بروز جامعه اي آرام و سالم و شاد فراهم گردد.
بايد جهت جذب سرمايه گذار و انجام پروژه هاي مشاركتي 
همت كرد،شهرداري با توجه به توان مالي خود امكان انجام 
و  حقوق  صرف  منابع  اكثر  زيرا  ندارد  را  بزرگ  هاي  پروژه 
و  صداقت  رعايت  با  بايد  شورا  باشد.اعضاي  مي  دستمزد 
پاكدامني در كنار هم همدل و هم صدا و هم راي به فكر حل 
مشكالت شهر و شهروندان باشند مگر نه بصورت انفرادي 
نخواهد  دوا  را  دردي  كارها  در  گروكشي  و  گرفتن  تصميم 
كرد و مردم اين روزها بسيار از اين موضوعات شاكي هستند.

تحت هيچ شرايطي شورا محلي براي سياست كاري و سياست 
بازي نيست و نبايد گذاشت جريان هاي سياسي جهت اهداف 
و مقاصد خود اين صندلي هاي مقدس را اشغال نمايند كه اگر 
شهرداري  و  شهر  محدود  امكانات  همين  افتاد  اتفاقي  چنين 
خواهند  قرار  سياسي  مقاصد  اختيار  در  هم  انتصابات  حتي  و 

گرفت و دود آن به چشم فرو خواهد رفت.
اما انجمن هاي مردم نهاد با توجه به تجربه و تخصص خود 
در صورتي كه نيت و اهداف خير داشته باشند مي توانند در اين 
حوزه ها فعال و افراد متخصص و مورد وثوق و حمايت خود را 
جوابگو نيست و  معرفي نمايند ،روش هاي ورود انفرادي واقعاً 
تجربه چهار دوره گذشته شوراي شهر اهواز اين را نشان داده 
است، ورود به شورا بايد با همفكري و هم انديشي و همگرايي 
افراد متخصص و متعهد و معتقد و پاكدامن كه رزومه كاري 
و عقيدتي آنها مشخص است و به قول معروف امتحان خود 
تلخ  تجربيات  هم  باز  نه  مگر  گيرد  صورت  اند  داده  پس  را 
گذشته تكرار خواهند شد، مجددا متذكر مي گردد كه در شورا 
فرصتي براي آزمون و خطا باقي نمانده است لذا مردم بايد بينا و 
بصير باشند و صرفا تجربيات و رزومه افراد را بررسي دقيق نمايند.

يادداشت

خبر

بهره مندى روستاهاى غرب كارون
 شهرستان خرمشهر از طرح غدير

موافقت  از  خرمشهر  شهرستان  روستايى  فاضالب  و  آب  امور  سرپرست 
غرب  روستاهاى  به  غدير  طرح  آبرسانى  براى  برق  و  آب  سازمان  ضمنى 

داد. خبر  كارون 

به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى استان خوزستان 
على حزباوى گفت: با رايزنى و پيگيرى  هاى انجام شده، سازمان آب و برق 

خوزستان با طرح آبرسانى به روستاهاى غرب كارون موافقت كرد.
گفتنى است بر اساس اين توافق و با بهره بردارى از اين طرح ميزان 50 ليتر 
آب در ثانيه از طرح غدير به 17 روستاى غرب كارون شهرستان خرمشهر 

اختصاص مى يابد.
حزباوى با بيان اينكه اين پروژه در آينده اى بسيار نزديك اجرايى خواهد 
نفر  هزار   7 با  كارون  غرب  روستاى   17 طرح،   اين  اجراى  با  افزود:  شد، 

جمعيت از نعمت آب شرب با كيفيت برخوردار خواهند بود.
اين  اول  فاز  اينكه  بيان  با  خرمشهر  شهرستان  آبفاروستايى  امور  سرپرست 
طرح بزودى به بهره بردارى خواهد رسيد افزود: با اجراى اين پروژه، آب 
غدير در مرحله نخست به 9 روستاى غرب كارون به 4 هزار نفر جمعيت 
خواهد رسيد و به تدريج و با اجراى فاز دوم پروژه هر 17 روستا از نعمت 

شد. خواهند  برخوردار  سالم  آشاميدنى  آب 
وى در ادامه به تشريح روند اجراى كار پرداخت و گفت: در فاز نخست 
استفاده  سابق  آبرسانى  سيستم  از  و  شود  مى  كارگزارى  لوله  متر   500

شد. خواهد 
روستاهاى  اينكه  بيان  با  خرمشهر  شهرستان  آبفاروستايى  امور  سرپرست 
باال  اى.سى»   » و  كدورت  با  كارون  رودخانه  آب  از  اينك  كارون  غرب 
استفاده مى كنند، افزود: با اتمام اين پروژه آب غدير به مخزن آب پاك مى 

آيد و ميان اهالى روستاهاى غرب كارون توزيع مى شود.
حزباوى با اعالم اينكه اعتبار مورد نياز اين پروژه از اعتبارات داخلى شركت 
بوده است، گفت: آبرسانى به روستاهاى غرب كارون جزء پروژه هاى غير 
مصوب بوده است كه به همين سبب و براى رضايتمندى اهالى 17 روستاى 

غرب كارون اين پروژه از محل اعتبارات داخلى شركت تامين خواهد شد.

دولت موظف به جبران عقب ماندگى
 مناطق عملياتى دفاع مقدس شد

توسعه  ششم  برنامه   128 ماده  خوزستان  استان  نمايندگان  پيگيرى  با 
با  مقدس،  دفاع  عملياتى  مناطق  استان هاى  عقب ماندگى  جبران  به منظور 

لحاظ اعتبارات كالن براى توسعه و بازسازى اين استان ها تصويب شد

با پيگيرى نمايندگان استان خوزستان ماده 128 برنامه ششم توسعه به منظور 
جبران عقب ماندگى استان هاى مناطق عملياتى دفاع مقدس، با لحاظ اعتبارات 

كالن براى توسعه و بازسازى اين استان ها تصويب شد.
پيشنهادهاى دكتر همايون يوسفى نماينده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى 
عملياتى دفاع  استان خوزستان و ساير مناطق  عدم توسعه يافتگى  براى جبران 
روز  بود،  شده  لحاظ  كشور  توسعه  ششم  برنامه  در  ماده 128  در  كه  مقدس 
دوشنبه، 20 دى ماه با رأى 72 درصدى و قاطع نمايندگان ملت به تصويب رسيد.
پيشنهاد فوق كه ابتدا توسط همايون يوسفى جهت توسعه مناطق عملياتى كشور 
در دوران دفاع مقدس به آقاى الريجانى رياست مجلس پيشنهاد شد، با كسب 
نظر موافق ايشان و دستور رييس قوه مقننه با مستندات پيوست جهت اقدام به 
كميسون تلفيق مجلس ابالغ شد كه پس از ورود اين ماده به صحن علنى مجلس 
با همكارى، همت و وحدت تمام نمايندگان خوزستان و استان هاى عملياتى دفاع 

مقدس با رأى قاطع تصويب شد.
مناطق  هاى  استان  عقب ماندگى هاى  جبران  منظور  به  مجلس،  مصوبه  طبق 

عملياتى دفاع مقدس موارد زير تعيين شده است:
الف - ستادكل نيروهاى مسلح محدوده مناطق عملياتى دفاع مقدس را تا پايان 

سال اول اجراى برنامه ششم توسعه به سازمان برنامه و بودجه اعالم كند.
وضعيت  از  جامعى  ارزيابى  است  موظف  بودجه  و  برنامه  سازمان   - ب 

توسعه يافتگى زيرساخت هاى اين مناطق را تا سطح شهرستان تهيه كند.
ج - دولت موظف است در سال اول اجراى برنامه ششم توسعه رديف متمركزى 
شاخص هاى  ارتقاى  و  عقب ماندگى ها  جبران  به  سنواتى  بودجه  قوانين  در  را 
برخوردارى مناطق موضوع اين ماده اختصاص دهد، به گونه اى كه ساالنه 10 
درصد (10درصد) افزايش يافته و به سطح متوسط شهرستان هاى برخوردار 

كشور برسد.
د - دولت موظف است حداقل ساالنه بيست و پنج درصد (25درصد) نسبت به 
اليروبى اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نمايد به طورى كه در پايان چهار 
سال به اتمام برسد و در چارچوب قرارداد 1975 و قوانين مربوطه و در بودجه 

سنواتى باشد.
فوق العاده   سقف  اعمال  براى  را  الزم  اعتبار  بودجه  و  برنامه  سازمان   - هـ 
براى  كشورى  خدمات  مديريت  قانون   (68) ماده  يك  بند  در  پيش بينى شده 

كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول برنامه تأمين و اعمال نمايد.
و - سازمان برنامه و بودجه مكلف است نسبت به صدور احكام پرداخت 
ابالغى  ضوابط  و  جداول  مقدس برابر  دفاع  عملياتى  مناطق  شاغلين  مزاياى 
نمايد.  اقدام  برنامه  اول  سال  از  استخدامى(1376)  و  ادارى  امور  سازمان 
مكلفند  نيستند  كشورى  خدمات  مديريت  قانون  مشمول  كه  دستگاه هايى 
مشابه  صورت  به  را  (ج)  و  (ث)  بندهاى  موضوع  موارد  مربوطه،  منابع  از 

اعمال نمايند.
تصويب اين ماده در بازسازى و توسعه استان خوزستان نقش بسيار مهمى 
مناطق  توسعه  و  بازسازى  براى  را  كالنى  اعتبارات  كه  صورتى  به  دارد، 

عملياتى دفاع مقدس احيا مى كند.

تلويزيون هاى شهرى هواشناسى 
در اهواز نصب مى شود

مديركل هواشناسى خوزستان از راه اندازى سامانه هوانما در فرودگاه اهواز خبر داد

ــرودگاه بين المللى  ــافران در ف ــامانه براى رفاه حال مس وى افزود: اين س
ــتان و كشور را  ــت و وضعيت جوى تمامى نقاط اس ــده اس اهواز نصب ش

ــانى مى كند. اطالع رس
ــتان دو دستگاه تلويزيون  ــتاندار خوزس ــاعدت اس بهادرى اظهار كرد: با مس
ــهرى براى اطالع رسانى وضعيت جوى به شهروندان خريدارى شده كه تا  ش

ــوند. يك ماه آينده در اهواز نصب مى ش
ــراى نصب اين  ــهردارى ب ــال دريافت مجوز از ش ــان اينكه در ح ــا بي وى ب
ــراى نصب اين تلويزيون  ــتيم افزود: چهار نقطه در اهواز ب ــون ها هس تلويزي
ــت دو دستگاه از آنها در  ــده است كه در گام نخس ــهرى پيش بينى ش هاى ش

ــود. ــهيد چمران نصب مى ش ــگاه ش ميدان فرودگاه و ميدان دانش
بهادرى اظهار اميدوارى كرد: اين طرح در ساير نقاط اهواز و ساير شهرستان 

ــد. ــه ياب ــا ادام ه
ــخنانش گفت:اداره كل هواشناسى استان خوزستان براى براى  وى در پايان س
ــهرى و استاندارى  ــاير نقاط اعم از پايانه هاى ش ــامانه هوانما در س نصب س

ــى دارد. آمادگ

چندى پيش نماينده عالى دولت 
هاى  نخاله  ازوضعيت  انتقاد  با 
شهرهاى  سطح  در  ساختمانى 
هاى  كرد  نخاله  انتقاد  استان 
و  برنامه  بدون  زيادى  بسيار 
حساب و كتاب در اهواز پخش 
مى شود و متاسفانه شاهد شيوع 
بيمارى سالك هستيم كه عامل 
اصلى آن نخاله هاى ساختمانى 

است.
و  ساخت  با  كيوانى:  سعيد 
نقاط  در  همواره  كه  سازهايى 
مى شود،  انجام  كشور  مختلف 
شاهد  متوسط  طور  به  روزانه 
نخاله هاى  تن  هزار  توليد، 200 
ساختمانى در شهرها و روستاهاى 
كشور هستيم كه به دليل نبود 
مديريتى منسجم در جمع آورى 
در  غيرقانونى  صورت  به  آن ها، 
حاشيه مناطق مسكونى و شهرها 

پخش شده و ضمن ايجاد مشكالتى در تردد مردم باعث 
آلودگى زيست محيطى نيز مى شود.

از طرفى، انباشته شدن نخاله هاى ساختمانى باعث زشت 
شدن حاشيه شهرها شده و اين مسأله ناراحتى مردم را 
مديريت  ساماندهى  در  عامل  مهمترين  دارد.  دنبال  به 
در  كه  است  توليد  منابع  شناخت  ساختمانى  نخاله هاى 
اين خصوص مى توان به خاكبردارى، تخريب، نوسازى، 
فعاليت هاى  به  مربوط  نخاله هاى  و  حفارى  تعميرات، 
صنعتى به عنوان منابع اصلى توليد نخاله هاى ساختمانى 

اشاره كرد.
چندى پيش نماينده عالى دولت با انتقاد ازوضعيت نخاله 
كرد  انتقاد  استان  شهرهاى  سطح  در  ساختمانى  هاى 
:"نخاله هاى بسيار زيادى بدون برنامه و حساب و كتاب 
در اهواز پخش مى شود و متاسفانه شاهد شيوع بيمارى 
سالك هستيم كه عامل اصلى آن نخاله هاى ساختمانى 
است. متاسفانه اين بيمارى در صورت بهبود نيز آثار آن بر 
بدن افراد باقى مى ماند و اثر روحى و روانى نيز به دنبال 

دارد." دامنه انتقادات استاندار خوزستان به شهردارى و نهاد 
هاى مربوطه نيز كشيده شد:" اين يك زنگ خطر است و 
اين وضعيت زيبنده اهواز نيست. از شهردار اهواز درخواست 
شده كه ساماندهى نخاله هاى ساختمانى در دستور كار قرار 
گيرد و الزم است در اين خصوص يك برنامه مدون بين 
بخشى مشخص و ارايه شود تا به سمت شهرى سالم تر 

پيش برويم و اين امر بسيار ضرورت دارد."
يكى از مهمترين نكاتى كه مى توان از سخنان استاندار 
برداشت كرد موضوع شيوع بيمارى سالك به واسطه رها 
سازى نخاله هاى ساختمانى در سطح شهر ها بوده است 

،اما وضعيت بيمارى سالك در كشور چگونه است؟
هستند  سالك  بيمارى  درگير  ايران  از  مختلفى  مناطق 
سالك  به  مبتال  كشور  در  نفر  هزار  حدود 19  ساالنه  و 
مى شوند ، گزارش سازمان بهداشت جهانى نشان مى دهد 
كه ساالنه 1.5 تا 2 ميليون نفر در جهان به سالك مبتال 
مى شوند كه 90 درصد اين موارد در 9 كشور دنياست كه 
ايران هم يكى از اين 9 كشور است. طبق آمارهاى موجود 

در كشور ما حدود 19 هزار ابتال به 
سالك در سال وجود دارد.

در اين خصوص سيد مهدى طبايى 
جهاد  معاون  و  پوست  متخصص 
تهران  پزشكى  علوم  دانشگاهى 
اعتقاد دارد:رعايت استانداردهاى الزم 
براى دفع زباله و فاضالب شهرى و 
روستايى بسيار ضرورى است زيرا با 
اين كارامكان تكثير مخزن اين انگل 
و تجمع پشه خاكى وجود نخواهد 
نخاله  مديريت  ديگر  نكته  داشت. 
هاى ساختمانى و كودهاى حيوانى 
و جلوگيرى از تجمع آنها در مناطق 
مناطق  در  حتى  است.  مسكونى 
روستايى شكاف ديوارها و جاهايى 
كه مى تواند محل تكثير پشه خاكى 

باشد بايد بهسازى شوند.

در اين ميان اما وظيفه 
شهردارى ها چيست ؟

وظيفه  شهرى  خدمات  مسول  عنوان  به  ها  شهردارى 
اصلى را در خصوص جمع آورى زباله هاى ساختمانى 
دارد  وجود  هم  مشكالتى  ميان  اين  در  اما  دارند 
،عدم  آالت  ،ماشين  اعتبارات  :كمبود  مانند  مشكالتى 
بودن  ،باال  يكديگر  با  اجرايى  دستگاههاى  هماهنگى 
حجم نخاله هاى ساختمانى و كمبود نيروى انسانى . 
مشكالتى از اين دست كه اگر جدى گرفته نشود پيامد 
هاى به مراتب به دنبال خواهد داشت . اين پيامد كه مى 
تواند در حد بحران انسانى جلوه نمايد زنگ خطرى براى 

متوليان امور شهرى و سالمت شهروندان است
البته ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه شهردارى ها 
و  بكشند  دوش  به  را  بار  تمام  توانند  نمى  تنهايى  به 
اطالع  اجتماعى،  سازى  فرهنگ  مانند  ديگر  عوامل 
رسانى هاى مستمر و همكارى انبوه سازان ساختمان 
،مى تواند زمينه كاهش بحران هاى مانند شيوع بيمارى 

سالك را فراهم آورد.

يكى از مهم ترين اتفاقات پس از كاهش بودجه و كم 
شدن درآمدهاى استان، روى آوردن به افزايش ماليات از 
واحدهاى توليدى و ساير صنايع است، امرى كه باتوجه به 
شرايط ركود به عنوان يك تيرخالص بر پيكره اين واحدها 
تلقى مى شود.   اين روزها بحث اعتبارات استانى و تقسيم 
بودجه سال96 به يكى از مباحث داغ و پرحاشيه تبديل 
شده است. بودجه بيشتر استان ها با رشدى چند درصدى 
همراه بوده اما در اين ميان چند استان معدود از جمله استان 

خوزستان شاهد كاهش اعتبارات در سال 96 بوده است.
اين  كه  حاليست  در  خوزستان  استان  بودجه  كاهش 
استان با توجه به جايگاه و درآمدهاى خود سهم اساسى 

در تعيين درآمدهاى ساالنه كشور ايفا مى كند. روند 
كاهش بودجه استان خوزستان از سال ها پيش آغاز 
و در سال 96 نيز تكرار شده است كه همين امر با 
واكنش برخى از نمايندگان استان در مجلس شوراى 

اسالمى، مديرانى استانى و مردم همراه بوده است.
كاهش بودجه خوزستان يك خودزنى 

براى دولت است
اقبال محمديان نماينده مردم رامهرمز در مجلس 
شوراى اسالمى، روز گذشته در مجلس نسبت به اين 
وضعيت اعتراض و گفت :  در بودجه سال 96 ، استان 
خوزستان دچار سيل نزولى اعتبارات تملك دارايى 

شده است. همچنين اعتبارات عمرانى استان با كاهش 
يازده درصدى مواجه شده اند. به عالوه دو طرح بزرگ 
توسعه پايدار استان و احياى رودخانه كارون دچار كاهش 
اعتبار شده اند، در صورتى كه اعتبارات مشابه در كل كشور 

هشت درصد افزايش داشته است.
او ادامه داد: استان خوزستان با 60 درصد توليد نفت و 
بيكارى  معضل  اما  است  آن  مديون  كشور  اقتصاد  گاز 
و آب و هواى ناسالم و مشكالت برجاى مانده از دفاع 
مقدس زندگى را براى مردم سخت كرده است. چرا استان 
خوزستان بايد مورد بى مهرى قرار گيرد؟ علت كاهش 

اعتبارت چيست؟
اين نماينده مجلس افزود: در سال پايانى دولت كاهش 
اعتبارات استان يك خودزنى براى دولت و يك بى عدالتى 

است كه باعث نگرانى مردم استان شده است.

كاهش بودجه استان خالف قانون است
حجت االسالم ناصرى نژاد ديگر نماينده استان نيز در 
واكنش به اين امر توضيح داد: يكى از ايرادات وارده به 
برنامه ششم در خصوص سهم مناطق نفت خيز آن است 
كه يك سوم از سهم سه درصدى به مناطق نفت خيز و دو 
سوم به مناطق كمتر توسعه يافته اختصاص داده شده اما 

چون بسيارى از مناطق استان كمتر توسعه يافته هستند بايد 
از كل سهم سه درصدى استفاده كنيم و همه آن به استان 
اختصاص داده شود. وى با بيان اين كه سهم 3 درصدى در 
گرفته شده براى استان كم است و بايد افزايش پيدا كند، 
افزود: همچنين ايراد وارده به برنامه بودجه آن است كه 
وقتى كه سهم نفتى را به استان مى دهد، به دنبال كاهش 
سهم استان در بحث اعتبارات تملك و دارايى هستند و اين 
مسأله در بودجه امسال نيز اتفاق افتاده اما به دنبال رفع اين 
مشكل هستيم. ناصرى نژاد تصريح كرد: قانون اختصاص 
3 درصد از درآمدهاى صادرات نفتى به شكلى است كه اين 

اعتبارات اضافه بر اعتبارات تملك و دارايى بايد به استان 
اختصاص داده شود و اين مساله  كه چون سهم نفتى به 
استان داده مى شود، بايد ساير اعتبارات استان كاهش پيدا 

كند، خالف قانون است.
بودجه سال 95 كمتر سال 89 است

هدايت اهللا خادمى عضو كميسيون انرژى مجلس نيز با 
اشاره به اينكه درسال 95 نيز بودجه استان به شدت كاهش 
داشته، اظهار داشت: خوزستان مانند يك مادر شير ده، منبع 
درآمدى براى ايران است و بايد براى آن هزينه شود اما 
متاسفانه بودجه سال 95 آن كمتر از بودجه سال 89 است 
درحالى كه بودجه برخى از استانها 300 درصد افزايش پيدا 

كرده است.
از سويى ديگر غالمرضا شريعتى استاندار خوزستان 
دليل اصلى كاهش بودجه استان را انتقال آمار غلط 
اين  شد:  يادآور  و  دانست  مديران  نبودن  پيگير  و 
استان  تهران  از  پس  كه  است  حالى  در  مشكل 
خوزستان بيشترين نمايندگان را در مجلس شوراى 
اسالمى دارد و اينكه خوزستان بااين وجود داراى اين 

محروميت ها باشد پسنديده نيست.
درحالى  استان  بودجه  كاهش  دار  ادامه  سريال 
هرسال از سوى دولت رونمايى مى شود كه استان 
خوزستان با مسائل و مشكالت بى شمارى همچون 
بيكارى، رشد باالى حاشيه نشينى، تعطيلى كارخانه ها و 
ورشكستگى توليدكننده ها و… مواجه است و بيش از هر 
زمان ديگر به تزريق بودجه و ساماندهى اين امور نيازمند 

است.
يكى از مهم ترين اتفاقات پس از كاهش بودجه و كم 
شدن درآمدهاى استان، روى آوردن به افزايش ماليات از 
واحدهاى توليدى و ساير صنايع است، امرى كه باتوجه به 
شرايط ركود به عنوان يك تيرخالص بر پيكره اين واحدها 

تلقى مى شود./هورنيوز 

سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى خوزستان به 
پيشنهاد شركت توسعه نيشكر  و صنايع جانبى ، 
قرار است براى تبديل نيشكر به نماد استان جشنواره  
شكرستان بر پا كند؛ اين خبرى بود كه با موجى 
از واكنش هاى منفى دوستداران محيط زيست و 

فعاالن ميراث فرهنگى روبرو شد.
يكى از فعاالن محيط زيست گفت:  اين يعنى دهن 
كجى آشكار به منتقدان تخريب محيط زيست بعد 
از آن همه فاجعه محيط زيستى، دود، آالينده ها، 
خاكستر نيشكر، بوى الكل، بيمارى هاى ناشناخته و 
رشد عجيب برخى از آنها در اهواز و ديگر شهرستان 

ها است و اگر اين كار را بكنند از هر ظرفيتى، عامالن را به 
رويارويى مستقيم، هشدار مى دهيم.

عليرضا عامرى گفت: استاندار محترم در اين زمينه بايد به 
دغدغه هاى مردمى پاسخ دهنداين اقدام ميراث فرهنگى 
به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست  ما خواهان توضيح 
چرايى اين اقدام و داليل توجيهى آن هستيم. متأسفانه 
دولت برخالف  دغدغه ها و نگرانى هاى مردم در رابطه 
با وضع فاجعه بار محيط زيست خوزستان قدم بر مى دارد!

نخلستان  بر  نيشكر  معيارها  كدام  اساس  بر  افزود:  وى 
اقتصادى؟  محيطى؟  زيست  دارد؟  برترى  و  رجحان 
اجتماعى؟ فرهنگى؟ در همه اين زمينه ها آمادگى خود را 
براى رد مقبوليت تصميم ميراث فرهنگى استان در انتخاب 
نيشكر بعنوان نماد و ميراث فرهنگى در استان خوزستان 

اعالم مى داريم.
نخل ،نماد طبيعت و بركت در خوزستان است

ديگر فعال زيست محيطى نيز با بيان شگفتنى خود از 
رجحان نيشكر بر نخل كه نماد مقاومت مردم خوزستان 

است، نسبت به قصد برگزارى جشنواره شكرستان از 
سوى ميراث فرهنگى ،واكنش نشان داد و نخلستان 

را نماد طبيعت و بركت استان خوزستان اعالم كرد.
مسعود كنعانى  گفت: نيشكر ،بخاطر عوارض جبران 
ناپذير طبيعى ،زيست محيطى و اجتماعى براى مردم 
خوزستان  گزينه مناسبى براى نماد شدن نمى باشد.

اين  برگزارى  با  نيشكر  طرح  تلخى  افزود:  وى 
جشنواره ها و نمادسازى ها به كام مردم خوزستان 
شيرين نخواهد شد و اى كاش مسئوالن استان به 
فكرنهضت احياء نخلستان ها بر اساس سنت نبوى 
و سيره علوى و ائمه اطهار سالم اهللا عليهم اجمعين 

باشند.
گفتنى است؛ از استاندار خوزستان كه اشراف كاملى نسبت 
به مسائل كلى استان دارد انتظار مى رود به اين موضوع  
كه  چنينى  اين  هاى  جشنواره  برگزارى  از  جلوگيرى  با 
عالوه بر صرف وقت و هزينه مالى نتيجه اى براى استان 
نخواهند داشت و باعث بدبينى مردم نسبت به خير خواهى 
دولت بمى شود، ورود كنند تا ديگر شاهد عملكرد سليقه از 

اداره مهمى چون ميراث فرهنگى نباشيم./آراس 

طعـم تلــخ يك جشــنواره
ــت  ــكر و صنايع جانبى ، قرار اس ــعه نيش ــركت توس ــگرى خوزستان به پيشنهاد ش ــازمان ميراث فرهنگى و گردش س
ــتان بر پا كند؛ اين خبرى بود كه با موجى از واكنش هاى  ــنواره شكرس ــتان جش ــكر به نماد اس براى تبديل نيش

ــد. ــت و فعاالن ميراث فرهنگى روبرو ش ــتداران محيط زيس منفى دوس

بودجه خوزستان؛ هرسال كمتر از پارسال!

ساختمان هاى «سالك» ساز
بامداد زاگرس- سعيد كيوانى
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مردم به شادى نياز دارند نه اخبار دردناك

ــات ايران  ــاورى اطالع ــگاه علوم و فن ــش پژوهش ــاون پژوه مع
ــوا، مى تواند از  ــاى برنامه هاى كم محت ــد: تلويزيون به ج مى گوي
ــبت هاى مختلف براى بيشتر كردن وفاق ملى و شاد كردن  مناس

ــتفاده كند. مردم اس

بهزاد دوران، گفت: در جامعه اى چندفرهنگى زندگى مى كنيم كه اقوام 
مختلفى با اديان مختلف سابقه زندگى طوالنى و مسالمت آميز كنار هم 
دارند، تاثير گرفتن از فرهنگ هاى ديگر جاى نگرانى ندارد، نبايد نسبت به 
تاثيرگذارى فرهنگى نگران باشيم چون در عين حال در چنين فضايى ما 
هم مى توانيم داشته هايمان را به كشورهاى ديگر عرضه كنيم،  اما بايد اين 
را بررسى كرد كه تاثيرگذارى فرهنگى ما بر كشورهاى ديگر چقدر است. 
وقتى منفعل عمل كنى و توليداتى نداشته باشى، صرفا گيرنده هستى. اگر 
مديريت فرهنگى قوى داشته باشيم، مى توانيم به جاى نگرانى از تاثير 
فرهنگ ها بر همديگر، از اين موضوع استقبال كنيم و براي ارائه فرهنگ 

خودمان از اين فضا استفاده كنيم.
او در عين حال با انتقاد از عملكرد صداوسيما گفت: تلويزيون به جاى 
برنامه هاى كم محتوا، مى تواند از مناسبت هاى مختلف براى بيشتر كردن 
وفاق ملى استفاده كند. صداوسيما قرار است به تمام اقشار جامعه توجه 
كند و چه بهتر است كه به جاى ناديده گرفتن اقشار مختلف، هنگامى 
كه هموطنان كشورمان در اديان گوناگون مناسبت هاى خاصى دارند،  به 
آنها هم به عنوان يك ايرانى توجه شود چون در قانون اساسى كشورمان 
هم اين اديان پذيرفته شده و محترم هستند. الزم است اقليت هاى مذهبى 
سهم بيشترى در سپهر فرهنگى داشته باشند و صدايشان شنيده شود نه 
اين كه بخواهيم آنها را حذف كنيم و به تقابل بين مردمى كه در يك 
كشور زندگى مى كنند دامن بزنيم. اما متاسفانه مى بينيم كه به جاى ايجاد 
براى وفاق و همدلى، از پرداختن به فرهنگ هاى ديگر احساس نگرانى 

وجود دارد.
اين جامعه شناس با اشاره به رواج برخى مراسم و آيين از كشورهاى 
ديگر در بين مردم تاكيد كرد: مردم ما شادى ندارند بنابراين بخشى از 
شادى را مى خواهند از طريق آيين هاى ديگر به دست بياورند. رسانه ها 
در همه جاى جهان، يكى از وظايف اصلى شان سرگرم كردن مردم است 
در حالى كه رسانه ها در كشور ما مردم را مورد تهاجم قرار مى دهند؛ انواع 
خبرهاى ناگوار در هر كجاى دنيا كه هست پوشش داده مى شود ولى 
خبرى از تفريح و سرگرمى و شادى نيست. مردم از سر كار مى آيند و به 
جاى تجديد قوا و استراحت، بايد باز هم با مشكالت دست و پنجه نرم 
كنند. اين مى شود كه مشترى كاالها و فرهنگ هايى مى شوند كه به آنها 
شادى بدهد. شادى،  در توليدات فرهنگى ما سهم كمى دارد و حتى براى 

شادى هاى خودمان هم در رسانه ملى جايى نداريم. 
دوران همچنين افزود: به نظر من بيشتر از هر چيزى مهم است كه نظام 
سياسى خودش را براى دخالت در هر چيزى محق نداند، در بسيارى از 
موارد بايد برنامه ريزى وجود داشته باشد اما در موارد زيادى فقط كافى 
است بستر الزم فراهم شود و اجازه داده شود جامعه به طور طبيعى مسير 
خودش را برود. بايد اولويت هاى نظام فرهنگى در سياستگذارى به موارد 
كليدى محدود شود كه آنها را مد نظر قرار بدهد و بعد اجازه بدهد جامعه 
خودش تصميم بگيرد كه چه چيزى را بپذيرد و چه چيزى را نه. فرهنگ 
نياز به قيم ندارد، مردم راه خودشان را مى روند، اگر به طور خودجوش 
اين اتفاق نيفتد كه فرهنگ از عقيم بودن دربيايد و زايا شود، اگر توليد 
داشته باشيم، اگر با محصوالت فرهنگى مناسب، اعتماد به نفس ارائه آنها 
به ديگران افزايش پيدا كند، فرهنگ كشورمان نه تنها از بين نمى رود بلكه 
پيش مى رود؛ اما اگر توليد نكنيم، بايد منتظر اين باشيم كه داشته هايمان با 

داشته هاى ديگران جايگزين شود. 

داليل فرار از خدمت
ــلح گفت: جرايم  ــتاد كل نيروهاى مس ــانى س معاون نيروى انس

ــت. ــربازى 21 درصد كاهش يافته اس فرار از خدمت س

سردار محمدجواد زاده كمند در مجمع استانى پيشگيرى از جرم سازمان 
قضائى نيروهاى مسلح خراسان شمالى با بيان اينكه سازمان نيروهاى 
مسلح در راستاى پيشگيرى از جرايم در بين كاركنان اهتمام جدى دارد، 

از عزم و اراده متوليان اين حوزه در استان قدردانى كرد.
اين مقام ارشد نيروهاى مسلح به فرمايش مقام معظم رهبرى در جمع 
فرماندهان نيروهاى مسلح كه فرمودند: «كارى بكنيد سربازان در دوران 
خدمت احساس تضعيف نكنند و دو سال خدمت سربازى بهترين دوران 
توانمندسازى اين افراد براى آينده جامعه است» اشاره كرد و گفت: با اين 
نگرش كرامت و منزلت سربازان و احساس مسئوليت فرماندهان به آنان 

بيشتر مى شود.
وى با بيان اينكه توجه و نگاه مثبت فرماندهان به سربازان در نوع رفتار 
و ميزان تكليف مدارى آنان در طول خدمت تأثير بسزايى دارد، گفت: با 
اصالح بينش نسبت به سربازان، عزت نفس آنان افزايش يافته و به عناصر 

مفيد تبديل و خود را مطيع ضوابط و مقررات مى دانند.
معاون نيروى انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح كشور در ادامه با اشاره به 
كاهش21 درصدى جرايم فرار از خدمت سربازى، گفت: سربازان نيروى 

مفيدى براى تأمين امنيت كشور هستند.
رفتار،  در  عدالتى  بى  اقتصادى،  و  معيشتى  مشكل  كمند،  زاده  سردار 
فشارهاى غير منطقى در يگان ها، عدم آگاهى از ضوابط و مقررات و 
پايين بودن هزينه جرم براى سربازان فرارى را از عوامل وقوع جرم در 
دوران خدمت سربازى برشمرد و افزود: ايجاد مراكز مشاوره، جلسه 
اخوت با فرماندهان و تغيير در ضوابط و مقررات برخى قوانين از عوامل 

كاهش جرايم فرار از خدمت سربازى است.
و  قوانين  بهبود  و  ثبات  نظارت،  توسعه  شايسته،  اقدامات  استمرار  او 
مقررات، منزلت افزايى سربازان و آگاهى بخشى بيشتر به آنان نسبت 
به باورهاى دينى، تبيين و تبليغ نقش سربازان در تأمين امنيت، اجراى 
آموزش هاى مفيد، افزايش سطح معيشت در سربازخانه ها، توانمندسازى 
فردى و اجتماعى، مديريت نيازهاى سربازان، عدم تبعيض بين سربازان 
و آشنايى فرماندهان با روش ها و تكنيك هاى علمى براى پيشگيرى از 

جرايم را از ديگر راههاى كاهش جرايم دوران سربازى دانست.

مشكالت رفاهى دانش آموزان كه حل مى شود مشكالت ديگر خود 
را نشان مى دهد گويى نگرانى خانواده ها بابت فرزندانشان تمامى ندارد. 
يك بار جان دانش آموز از دست مى رود، يك بار عضوى از بدن دانش 

آموز، زمانى هم سالمت روانى وى و وقتى هم امنيت و آرامش او.

مشكالت رفاهى دانش آموزان كه حل مى شود مشكالت ديگر خود 
را نشان مى دهد گويى نگرانى خانواده ها بابت فرزندانشان تمامى ندارد. 
يك بار جان دانش آموز از دست مى رود، يك بار عضوى از بدن دانش 
آموز، زمانى هم سالمت روانى وى و وقتى هم امنيت و آرامش او. 
بودجه هاى عمومى هم كه نوشته مى شود، در همهمه زياده خواهى 
برخى از مسئوالن، به فراموشى سپرده مى شود و تنها در حد يك 

نوشته باقى مى ماند.

 خراب شدن سقف كالس بر سر دانش آموزان 
 طبق مشاهدات موجود هر سال يك سوژه خبرى تاسف بار از 
مدارس در فضاى عمومى منتشر مى شود و هيچ گوش شنوايى 
براى رسيدگى به آن وجود ندارد. حوادث دردناك و تلخ از گذشته 
مدرسه  سوزى  آتش  آن  بارز  نمونه  كه  آموزان  دانش  و  مدارس 

درود زن و آسيب جسمى آن به دانش 
آموزان بود، خبر از اين دارد كه گذشته 
بد فضاى آموزشى و خاطرات خطرناك 
آن نمى خواهد براى دولت و مسئوالن 

درس عبرت باشد.
 امسال نيز ديوار يكى از مدارس روى 
تلفات  گرچه  و  شد  آوار  آموزان  دانش 
جانى نداشت اما دانش اموزان را راهى 
بيمارستان كرد كه اين هم البته نه به 
لطف همت كسى از مسئوالن بلكه به 
لطف تقدير و شانس دانش آموزان بود. 

20 درصد مدارس تخريبى و 
20 درصد هم  نياز به مقاوم 

سازى دارد
 وجود مدرسه هاى نا امن كه تعداد آن فقط در يك استان به 200 
و در برخى از استان ها به 400 مورد مى رسيد باعث شده مسئوالن 
در سال هاى اخير در تدارك برنامه جدى ترى براى مقاوم سازى 
و ايمنى مدارس برآيند كه يكى از مهم ترين آن تصويب بودجه 
تلفيق  كميسيون  در  مدارس  مقاوم سازى  براى  دالرى  3ميليارد 

مجلس است.
 در حال حاضر طبق آمار ها 20 درصد مدارس تخريبى است و 20 
درصد هم نياز به مقاوم سازى دارد. اما مشكل دانش آموزان تنها به 

كهنگى و ايمنى مدارس ختم نمى شود از سرويس هاى نا امن گرفته 
و تا وسايل گرمايشى و خوراك و تغذيه دانش آموزان و مهم تر از همه 

رفتار بهينه با دانش آموز جاى دغدغه دارد. 
اين مسائل به خصوص در مناطق محروم و روستاهاى دورافتاده بيشتر 
خود را نشان مى دهد چرا كه در اينجا خطر نه فقط دانش آموز بلكه 
معلم و تمامى كاركنان مدارس را تهديد مى كند. بيش از 30 درصد 
مدارس در اين مناطق خشتى، گلى و كپرى هستند و 84 هزار كالس 
درس كه تعداد دو ميليون دانش آموز را پوشش مى دهد با بخارى نفتى 

گرم مى شوند. 
  طبق گفته برخى معلمان در برخى از مناطق محروم دانش آموزان 
حتى از اساسى ترين نياز خود براى رفتن مدرسه محروم اند. مشكالت 
فرهنگى مانند والدين بى سواد و عدم توجه به امر سوادآموزى هم كه 
به اين مسائل اضافه مى شود موضوع مدرسه را در اين مناطق بغرنج تر 
مى كند. به همين دليل يكى از رايج ترين مسائل در مدارس مناطق 

محروم افت آموزشى دانش آموزان است.  

مشكالت مدارس در مناطق محروم بيشتر است
مهدى تقوى استاد بازنشسته دانشگاه در اين رابطه مى گويد: «مدارس 

خطر آفرين نشان از بى توجهى مسئوالن بخش آموزش دارد. دانش 
اموزان در سنى قرار دارند كه شايد توان بازخواست و يا گاليه نداشته 
باشند، بيشتر مواقع نسبت به وضعيت و شرايطى كه دارند سكوت 
مى كنند. اين مسئوالن و افراد ناظر در بخش آموزش و پرورش هستند 
كه نبايد نسبت به مشكالت دانش آموزان غافل باشند. البته ناگفته نماند 
كه چنين مشكالتى معموال در مناطق محروم وجود دارد و يا در اين 
مناطق است كه بيشتر است. با اين وجود همين امر براى سيستم علمى 

و آموزشى بسيار تاسف بار است.»

 برنامه ريزان نظام آموزشى بابت
 كم كارى ها بازخواست نمى شوند

 وى توضيح مى دهد: «البته فضاى آموزشى خود درگير يك سرى 
مسائل مانند سودجويى و داللى است. آموزش بيش از آنكه به دنبال 
افزايش سطح علمى و سواد مردم باشد درگير يك سرى مسائل مادى 
شده است كه گاهى هم همين مسائل حقوق معلم ها و دانش اموزان 
را زير پا مى گذارد. كمترين مورد ضايع شدن حقوق معلم ها تاخير در 
حقوق هاى پرداختى آنها و عدم هماهنگى ميزان دستمزدشان با نيازهاى 
ضرورى زندگى است. از سوى ديگر برنامه ريزان نظام آموزشى نسبت 
به برخى از مسائل بى توجه هستند و يا اينكه هيچ گونه بازخواستى از 

آنها بابت كم كارى هاى موجود نيست.»
 نظام آموزشى به اساسى ترين نياز ها پاسخ نداد

اين استاد دانشگاه ادامه مى دهد: «مسئله مهم تر اينكه حوادثى كه براى 
دانش آموزان اتفاق مى افتد على رغم اينكه به گوش همه هم مى رسد 
باز هر سال به شكل هاى مختلف تكرار مى شود و نتوانسته درس عبرت 
باشد. نظام آموزشى اى كه نمى تواند پاسخ گوى اساسى ترين نياز دانش 
آموزان باشد، نمى تواند براى حل مشكالت بعدى چاره اى داشته باشد. 
اول از همه بايد ديد اين مشكالت به چه خاطر به وجود مى آيد و 
پس از آن به دنبال چاره بود. طبيعى است 
كه دانش اموزان بايد اولويت مسئوالن و 
نظام آموزشى باشند. نسل آينده به وجود 
آن ها مديون است و اشتغال، اقتصاد و آينده 

متعلق به آن ها است.»

بسيارى از دانش آموزان، امنيت 
جسمى و روانى ندارند

در حال حاضر طبق آنچه مسئوالن ذكر 
كرده اند دانش آموزان تحت پوشش بيمه 
قرار گرفته اند از جمله موارد بيمه دانش 
آموزان به اين صورت است: هزينه درمان 
سرپايى و بيمارستانى ناشى از هر حادثه 
تا سقف يك ميليون و 500 هزار تومان، 
جبران غرامت نقص عضو دائم و جزيى 
ناشى از حادثه تا سقف 100 ميليون تومان، جبران هزينه كاشت حلزون 
براى 50 نفر در كل كشور تا سقف 10 ميليون تومان، هزينه درمان 
اعمال جراحى. ناشى از بيمارى ها تا سقف 600 هزار تومان، هزينه خريد 
و پيوند كليه تا سقف 2 ميليون تومان، جبران غرامت فوت ناشى از حادثه 
تا سقف 7 ميليون تومان. با اين حال به گفته برخى از كار شناسان حل 
مشكالت بيمه اى دانش آموزان درحالى است كه هنوز اقدامى عملى 
براى ايمن سازى مدارس، امنيت جسمى و روانى دانش آموزان انجام 

نشده است.

آمارهاى رسمى در كشور حكايت از افزايش سقط جنين طى سال هاى 
اخير در كشور دارد كه برخى آن را يك زنگ خطر براى جامعه پزشكى 
از نظر عوارض اين سقط ها دانسته و برخى ديگر نقش آن را در سياست 

هاى جمعيتى كشور پررنگ مى دانند.
سقط جنين به معنى از دست رفتن محصول حاملگى(جنين يا رويان) 
، قبل از هفته 20 باردارى است اما پزشكان بيشتر از اين اصطالحات 
براى توصيف هر نوع ختم حاملگى در سه ماهه اول باردارى استفاده 
مى كنند.  نكته قابل توجه در موارد سقط ها اين است كه بخ ش زيادى 

از آنها به صورت غيرقانونى و زيرزمينى انجام مى شود. 
آمار  كشور،  قانونى  پزشكى  سازمان  در  موجود  آمارهاى  اساس  بر 
مراجعان و تعداد مجوزهاى صادر شده با افزايش مواجه بوده به نحوى 
كه در شش ماهه امسال پنج هزار و 720 نفر براى دريافت مجوز سقط 
درمانى به مراكز پزشكى قانونى مراجعه كردند كه براى چهار هزار و 19 

نفر از آنان مجوز صادر شد. 
آمار مراجعان سقط درمانى در نيمه نخست امسال (1395) نسبت به 
مدت مشابه سال قبل با رشد 17,9 درصدى و تعداد مجوزهاى صادر 

شده با رشد 14,3 درصدى روبرو بوده است. 
و  قانونى  جنين هاى  سقط   آمار  به  مربوط  فقط  آمار  اين  البته 

سقط هاى غيرقانونى است كه منجر به فوت مى شوند اما 
بطوركلى بنا به آمارهاى اعالم شده از سوى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى ساالنه 220 هزار سقط جنين در 

ايران اتفاق مى افتد. 
افزايش موارد سقط جنين در حالى اتفاق مى افتد كه تعداد زيادى 
از آنها بزعم كارشناسان خارج از چهارچوب هاى تعريف شده و 

به صورت غيرقانونى و زيرزمينى انجام مى شود. 
اين سقط هاى زيرزمينى گاه به آن علت است كه زوجى 
ناخواسته باردار شده اند ، گاهى به خاطر آن است كه معلوليت 
فرزند تازه در ماه هاى آخر اتفاق افتاده يا معلوم شده است، گاهى 
از سر فقر و ندارى كودك را نمى خواهند و گاهى نيز متاسفانه 

ارتباطات خارج از شرع و قانون است.
آموزش دهيم نوجوانان ارتباط جنسى نداشته باشند 

معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى در اين رابطه مى گويد: همه 
جاى دنيا حتى آنجا كه ارتباط با جنس مخالف چندان مذموم نيست ، 
آموزش هاى متعددى مى دهند تا كودكان و نوجوانان ارتباط جنسى 

نداشته باشند. 
حبيب اهللا مسعودى فريد مى افزايد: اما اين آموزش ها در كشور ما 
مورد پذيرش نيست. اينگونه آموزش ها بايد از سوى وزارت بهداشت و 
آموزش و پرورش ارائه شود چراكه هم اكنون 95 درصد كودكان ايرانى 
در مدرسه ها تحصيل مى كنند و مى توان در اين مقاطع تحصيلى ، 

مباحث مربوط به بلوغ و تربيت جنسى را آموزش داد. 
وى خاطرنشان مى كند: در بسيارى از مواقع كودكان و به ويژه نوجوانان 
ممكن است وارد يك رابطه عاطفى شوند درحاليكه ممكن است آسيب 

هايى براى او به همراه آورند. 
مسعودى فريد تاكيد مى كند: حتى اگر نرخ اين آسيب ها، پايين باشد 
براى ما مهم است بطورمثال اگر نرخ آسيب هاى ناشى از ارتباطات 
غيرمتعارف بين دختر و پسر در ايران حتى پنج درصد هم باشد براى ما 
خيلى حائزاهميت است به ويژه آنكه عوارض اين آسيب ها در سنين 
پايين بسيار شديدتر است.  وى خاطرنشان مى كند: عوارض اينگونه 
آسيب ها -حداقل اثرات روانى آن - در سنين پايين ممكن است ساليان 
سال باقى بماند.  مسعودى فريد مى گويد: آموزش هاى اين بخش در 
حوزه مددكارى مدارس ديده شده اما محوريت آموزش ها با وزارت 

آموزش و پرورش است.

ردپاى عطارى ها در سقط جنين ها 
اقبال زنان به استفاده از داروهاى سنتى براى سقط جنين به خاطر 
پيشنهاد و معرفى شدن اين داروها از سوى اطرافيان و گاه حتى شبكه 
هاى اجتماعى، موجب شده كه متاسفانه برخى عطارى ها اقدام به 

عرضه غيرقانونى داروهاى سقط جنين كنند. 
اميرحسين جمشيدى مدير كل نظارت بر فرآورده هاى طبيعى، سنتى 
و مكمل سازمان غذا و دارو نيز در اين رابطه با گاليه از تخلف فراگير 
عطارى ها در عرضه داروهاى غيرمجاز سقط جنين مى گويد: متاسفانه 
يكى از تخلفات فرا گيرى كه در برخى عطارى ها وجود دارد، تجويز و 

ارائه دارو بوده كه در مقوله سقط جنين نيز فراگيرتر شده است.
ناصرخسرو هم عقب نماند 

فقط عطارى ها نيستند كه داروهاى سقط جنين را به مردم عرضه مى 
كنند بلكه بازار سياه ناصرخسرو نيز محلى براى تامين اين داروها شده 
است.  رئيس انجمن جنين شناسى در اين باره مى گويد: متاسفانه برخى 
افراد پس از گذشتن ظرف محدوده زمانى تعيين شده براى سقط درمانى 
متوجه عارضه جنين مى شوند و چون تاريخ دريافت مجوز سقط درمانى 

گذشته در چهارچوب هاى غيرقانونى دست به سقط جنين مى زنند. 
دكتر محمدمهدى آخوندى در گفت و گو با خبرنگار ايرنا مى افزايد: 

برخى افراد داروهاى سقط جنين را از ناصرخسرو يا افراد بى صالحيت 
تهيه مى كنند.

سقط جنين غيرقانونى در مكانى قانونى 
رئيس انجمن جنين شناسى تصريح مى كند: برخى زنانى كه امكان 
سقط جنين در چهارچوب قانونى را ندارند در بيمارستان ها بسترى مى 
شوند و سقط جنين انجام مى شود و با نام ديگرى مانند خونريزى در 
بيمارستان ثبت مى شود.  آخوندى در عين حال مى افزايد: بسيارى از 
موارد سقط جنين خارج از بيمارستان ها انجام مى شود و هيچ نظارتى 

در اين زمينه انجام نمى شود.
علل افزايش سقط جنين

نگرش زنان جوان در داشتن خانواده با بعد كوچك، تاخير در ازدواج به 
دليل مشكالت اقتصادى، گذار از جامعه سنتى به جامعه مدرن، جلو 
افتادن تحوالت بلوغ و نيز باال رفتن متوسط سن استقالل شغلى و 
ازدواج، نبود هر دو والدين در خانواده و تاثير فيلم ها و عكس هاى 
ماهواره و اينترنت در رابطه هاى غيراخالقى، موجب افزايش سقط 
جنين هاى غيرقانونى در مكان هايى دور از استاندارد پزشكى مى شود 
چنانكه گفته مى شود حتى تا 90 درصد سقط ها در كشور به صورت 

غيرقانونى انجام مى گيرد. 
البته بزعم كارشناسان، دسترسى به مجوز سقط درمانى در محدوده 
زمانى تعيين شده، بزرگ ترين عامل گسترش سقط هاى زيرزمينى 
است. رئيس انجمن جنين شناسى به عنوان يكى از پيشكسوتان مقوله 
سقط جنين در ايران مى گويد: سقط جنين، مساله پيچيده اى است و 

پيچيدگى آن شايد به خاطر موانع شرعى و قانونى براى اين مساله است. 
دكتر محمدمهدى آخوندى در گفت و گو با خبرنگار سالمت ايرنا مى 
افزايد: سقط حتى در قالب درمانى نيز با محدوديت هايى روبرو بوده و 
كمتر كسى جرات طرح بحث آن را دارد؛ نخستين طرح بحث سقط 
جنين در منظر عموم در سال 83 طى برگزارى كنگره اى اتفاق افتاد و 

انديكاسيون(موارد درمانى) هاى آن مستند شد. 
وى كه در آن دوران مسئوليت پيگيرى روند قانونى سقط جنين را 
برعهده داشته است، گفت: با اين پيگيرى ها، قانون سقط درمانى در 
مجلس شوراى اسالمى تصويب شد كه براساس آن سقط درمانى 
با تاييد پزشكى قانونى، سه پزشك و تشخيص عارضه مادر يا جنين، 
مجوز گرفت كه البته سقط درمانى فقط بين هفته چهاردهم تا هفدهم 
باردارى امكان پذير است و حداكثر تا چهار ماهگى سقط جنين بايد 
انجام شود و در قانون تصريح شده است كه جنين بعد از چهار ماهگى 

به مثابه انسان كامل تلقى مى شود.
آمار واقعى سقط جنين در ايران چقدر است؟ 

رئيس انجمن جنين شناسى مى گويد: سالها پيش آمارى اعالم شد كه 
ساالنه 80 هزار سقط در سال در ايران انجام مى شود و امروز ما آمار 
ساالنه 600 هزار سقط در ايران به گوشمان مى رسد و اگر نمى شود 
به اين آمار اعتماد كرد به خاطر اين است كه هيچكس حاضر 
نيست در زمينه سقط جنين كار كند بنابراين آمار مشخصى در 

اين زمينه در دست نيست. 
آخوندى مى افزايد: همه آمارها، تخمين و بر مبناى آثار، عالئم 
و مشكالتى است كه زنان پس از سقط جنين با آن برخورد 

مى كنند. 
وى تصريح مى كند: سه سال پيش در يك كنگره كه اتفاقا 
من مسئوليت پانل سقط درمان آن را داشتم از سوى پزشكى 
قانونى اعالم شد كه طى يك سال حدود 800 مورد سقط جنين 
در تهران انجام شده است درحاليكه در آن سال آمارهاى سقط 
جنين بيشتر از 500 هزار مورد عنوان شده بود و اين مساله نشان 
مى دهد نداشتن آيين نامه اجرايى براى سقط درمانى به سقط 

هاى زيرزمينى دامن زده است.
رئيس انجمن جنين شناسى تاكيد مى كند: نپذيرفتن مسئوليت سقط 
درمانى از سوى وزارت بهداشت يكى از مهم ترين معضالت سقط 
درمانى است.  آخوندى مى افزايد: قانون تصويب شده در زمينه سقط 
درمانى بدون داشتن آيين نامه اجرايى، امكان تشخيص صحيح 3 
پزشك و نيز زمينه تصميم گيرى زوج ها در فرصت محدود را فراهم 
نمى آورد و نبايد انتظار داشته باشيم كه با اين شرايط، آمار سقط هاى 

زيرزمينى در ايران كم شود.
 حاملگى هاى ناخواسته و سقط جنين 

رئيس انجمن جنين شناسى معتقد است كه نگرانى هاى اخير در كشور 
در رابطه با كاهش جمعيت، تصميم گيران را بر آن داشت كه مانع از 
حمايت هاى كنترل باردارى از سوى وزارت بهداشت شود تا دست كم 

از حاملگى هاى ناخواسته جلوگيرى شود. 
آخوندى تاكيد مى كند: طى چند سال اخير اين حمايت ها را نداريم و 

اين مساله از عوامل توسعه سقط جنين در كشور است.
 رئيس انجمن جنين شناسى در يك جمع بندى مى گويد: افزايش 
سقط جنين ها به علل حاملگى هاى ناخواسته در پى نبود حمايت هاى 
كنترل باردارى، عدم آموزش زوج ها براى چگونگى كنترل و تصميم 
باردارى و نداشتن شرايط مناسب براى تشخيص سقط درمانى در زمان 

خود قانون سقط جنين را بى تاثير كرده است. 
آخوندى مى افزايد: قانون سقط جنين عمال، شرايطى كه مردم براى 

سقط درمانى به آن نياز دارند، فراهم نكرده است. 

تقابل دختِر شاه پريون 
و پسرى با اسِب سفيد!

بحث و بررسى درباره تجرد و داليل پايين آمدن آمار ازدواج اين روزها 
موضوعى است كه به ترتيب تيتر سايت ها و رسانه ها مى شود. از اين كه 
بگذريم؛ آن سوى داستان اين روزها اهميت بيش ترى دارد. صحبت از نظرات 
يا كامنت هايى است كه هربار ميداِن جنگى را زيِر اخبار يا گزارش هاى مربوط 

به تجرد يا ازدواج مى سازد.
در داستان مجرد ماندنِ 11 ميليون جوانِ ايرانى، دختران پسرا ن را مقصر 

مى دانند و پسران هم دختران را.
كافيست تنها چند نظر از خيِل بى شمار نقطه نظرات افراد را درباره اين موضوع 

مرور كنيم.
الهام: آخه خيلى از پسرها به درد ازدواج نمى خورند! من در بيمه كار مى كنم. 
سروكارم با آقايان متاهل زيادى مى افتد. گاهى با خودم فكر مى كنم كه 
چه شده كه زنانى حاضر شده اند با اين مردها ازدواج كنند! يعنى آن ها تنها 

خواسته اند كه اسِم «شوهر» را يدك بكشند؟
وحيد: يكى از داليلى كه دخترها خواستگارهايشان را رد مى كنند ارتباط 
داشتن با پسر ديگرى است كه متاسفانه آن پسر هيچ وقت با آن ها ازدواج 

نخواهد كرد!
سارا: بايد قبول كنيم كه مشكل از خود دخترهاست. اولويت آن ها عوض 
شده، ِقر و فرشان زياد شده. پسرها هم عقلشان به چشمشان آمده و ديگر 

تكيه گاه زندگى نيستند. 
مصطفى: واقعا دخترى هست كه توقعاتش با درآمِد ماهى يك ميليونى 
برآورده بشود؟ مشكل به توقعات و عدم پذيرش شرايط خود و جامعه 
برمى گردد. وقتى زن ببيند كه فالنى زندگى اش بهتر است، دلش مى خواهد 
زندگى او هم بهتر شود اما نخواهد شد. از آن طرف مرد چون دائم كار مى كند 

تفريحى ندارد. همين مى شود سنِگ بناى بگومگو و اختالف.
مريم: پسرها يك جورى مى گن دخترها پرتوقع اند كه انگار نه انگار نگاه آن ها 
به دخترها كامال كااليى شده و فقط به دنبال زيبايى هستند، آن هم درحالى 
كه انتظار دارند دختر با اين ويژگى هاى ظاهرى نگاه انسانى هم داشته باشد.
اين نظرات را مى تواند همين طور ادامه داد. نظراتى كه مى توان آن ها را در 

ساده ترين حالت به اين صورت دسته بندى كرد:
دليل ازدواج نكردن دخترها و پسرها؟ 1. بى مسئوليتى پسرها. 2. توجه بيش 
از حد دخترها به ماديات. 3.مشكالت اقتصادى. 4. ظاهربين شدن پسرها. 5. 

بيكارى. 6. استقالل اقتصادى زن ها.
كارشناسان معتقدند نمى توان گفت نظرات و ديدگاه دخترها و پسرها نسبت 

به داليل ازدواج نكردن پر بيراه است. 
به اعتقاد آن ها بخشى از اين گفته ها با واقعيت  تطبيق دارند.

دكتر افسر افشارنادرى، جامعه شناس و عضو انجمن جامعه شناسى ايران، 
معتقد است هم آموزش هاى نادرست و هم سياست هاى اجتماعى منجر 
شده اند تا امروز دختران و پسران در امر ازدواج نه در كنار هم كه در مقابل 

هم قرار بگيرند.
به گفته او ما نمى توانيم منكر اين شويم كه سياست ها و مسائل اشتباهى در 

جامعه ما وجود دارد كه اين مشكل را به وجود آورده است. 
در  دختران  و  پسران  به نوعى  كه  تغييراتى  مى گويد  جامعه شناس  اين 
دوران گذار جامعه داشته اند دليل شده تا اين مسئله بر روى ازدواج هم اثر 
بگذارد. مثال سياست ِ محروم كردن زنان و به ناگهان آزادكردن آن ها از اين 

محروميت. 
افشارنادرى همچنين گفت: اين سبب شده تا دختران ايرانى كه خودشان را از 
هر الگوى فرهنگى و قديمى آزاد كرده بودند حاال زندگى شان را زندگى مدرن 

بدانند. در حالى كه در اشتباه بودند و تصور اشتباهى نسبت به خود داشتند.
اين كارشناس همچنين ادامه داد: از سويى پسران نيز از الگوى نان آور خانواده 
بودن شانه خالى كرده اند و تصور قبلى از مردى كه پشت وپناهِ يك خانواده 

است از ميان رفته است.
افشارنادرى با اشاره به نبود آموزش صحيح درباره ازدواج به جوانان گفت: در 
اين ميان به دختران و پسران يا زنان و مردان آموزشى هم داده نشده و آن ها 

گمان كرده اند كه زندگى مدرن با بى مسئوليتى برابرى مى كند.
وى در ادامه توضيح داد: زنان امروزى زير بار هيچ امرى و نهى  نخواهند 
رفت. نه تنها امر و نهى از يك مرد، كه شنيدن امر و نهى از زنان ديگر نيز 

برايشان مشكل است.
وى همچنين گفت: ما امروز در جامعه مى بينيم كه زنان حق ديگر زنان را 
به راحتى ضايع مى كنند؛ در رانندگى، در مترو و ... . براى مثال بهتر است به 
رفتار زنان با يكديگر در فضايى مانند مترو دقت كنيم. زنان هنوز مشكلشان 

را بر گردن زنان ديگر مى اندازند و گذشت ندارند.
به اعتقاد اين عضو انجمن جامعه شناسى ايران، اين ها همه نشان دهنده اين 

است كه باور زنان اشتباه است، همان طور كه باور مردان نيز اشتباه است.
افشارنادرى همچنين با اشاره به تصورات پسرها يا مردان نسبت به دخترها و 
زنان نيز توضيح داد: مردان براساس باور قبلى، زنانى را مى بينند كه به سختى 
زيِر بار مسئوليت مى روند و از خود مى پرسند چطور فالن دختر يا خانم خواهد 

توانست مادر فرزندشان شود. 
وى همچنين تاكيد كرد: از سويى زنان به دليل داشتن امنيت بيش تر 
اقتصادى نسبت به گذشته، تا زمانى كه مورد مناسبى پيدا نكنند ازدواج 

نخواهند كرد.
اين جامعه شناس گفت: همه اين باورهاى فرهنگى و اقتصادى كه در بخش 
زيادى قابل اتكا و ارجاع هم هستند باعث شده تا مردان و زنان زيادى در 
ايران رو به سوى تجرد قطعى حركت كنند. اين در حالى است كه در اين 
شرايط و با توجه به از بين نرفتن تمام ريشه هاى سنتى ايرانى زنان بيش از 

مردان متضرر خواهند شد.
او همچنين با ذكر اين نكته كه تربيت جنسيتى نيز در دوران گذار در ايران 
نياز به نقد دارد توضيح داد: بسيارى از پدر و مادرها خالءهاى زندگى خودشان 
را به نحوى به فرزندانشان منتقل كرده اند. آن ها فرزندانشان را براى مبارزه و 

تقابل آماده  كرده اند و نه براى گذشت.
اين استاد دانشگاه يا ذكر مثالى در ادامه گفت: مثال بسيارى از مادران در 
تربيت جنسى دخترانشان از اين نظر اشتباه داشته اند كه كه دختران براى 

رسيدن به اهدافشان شروع به تقابل با باورها كرده اند. 
وى همچنين درباره باورهاى اشتباه مردانه نيز تاكيد كرد: در مقابل، باورهاى 
اشتباه مردانه نيز در ابتدا شروع به سركوب اين تقابل و بعد به تقابل در برابر 

اين تقابل پرداخت. 
درنتيجه به گفته اين جامعه شناس بايد اين را پذيرفت كه در نسل جوان 
ايرانى نگرش زندگى نتوانسته به خوبى شكل بگيرد؛ نگرش سنتى و فرهنگ 
غربى در كنار يكديگر فضايى را ايجاد كرده اند كه يكى از نتايج آن همين 

تقابل دختران و پسران و در نتيجه تجرد است.
افسرافشارنادرى در انتها گفت: اين روند نيز، تا زمانى كه ساختارهاى فرهنگى 

و اقتصادى و اجتماعى به شكل كنونى اش باشند ادامه پيدا خواهد كرد.

مشكالت دانش آموزان مناطق محروم تمامى ندارد 
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 برنامه ششم به موضوع اشتغال كم لطفى كرد

رئيس كانون انجمن هاى صنفى دفترهاى مشاوره شغلى و كاريابى هاى سراسر كشور گفت: با حذف بند ‹و› 
ماده 180برنامه پنجم در برنامه توسعه كنونى متاسفانه به موضوع اشتغال كم لطفى شده است.

فعال بخش خصوصى: برنامه ششم به موضوع اشتغال كم لطفى كرد
بابك هاشمى پور  افزود: در بند ‹و› ماده 180 برنامه پنجم توسعه مشوق هايى براى بكارگيرى نيروى كار 
پيش بينى شده بود. وى با اشاره به ماده 49 برنامه سوم توسعه، ماده103برنامه چهارم توسعه و بند ‹و› ماده 
180 برنامه پنجم توسعه گفت: در اين مواد مشوق هايى براى جذب نيرو وجود داشت كه متاسفانه همه 
اين موارد در برنامه ششم توسعه حذف شده است. در ماده 49برنامه سوم توسعه آمده بود: به منظور تشويق 
كارفرمايان كارگاه هاى موجود به استخدام نيروى كار جديد، دولت موظف است كارفرمايانى را كه در دوران 
برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى مبادرت به استخدام نيروى كار جديد كنند، 
مشمول تخفيفاتى كند. همچنين بر اساس ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تشويق كارفرمايان 
كارگاه هاى موجود به استخدام نيروى كار جديد، دولت موظف است براى كارفرمايانى كه در دوران برنامه از 
طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى نيروى كار جديد استخدام كنند تخفيف هايى در نظر 
گيرد. همچنين در بند ‹و› ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به دولت اجازه داده مى شود براى ايجاد 
اشتغال پايدار، توسعه كارآفرينى، كاهش بى تعادلى منطقه اى و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفيف 
پلكانى يا تامين بخشى از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه هايى كه با تاييد يا معرفى واحدهاى وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى نسبت به بكارگيرى نيروى كار جديد مبادرت مى  كنند، اقدام كند؛ مشروط به آنكه واحد، 
تازه تاسيس بوده يا در سال پيش از آن، كاهش نيروى كار نداشته باشد. وى گفت: متاسفانه در برنامه ششم 
توسعه مواد ياد شده حذف شده است و در چنين وضعيتى به نظر نمى رسد تحركى براى استخدام نيروى كار 
جديد در بنگاه ها حاصل شود. وى توضيح داد: اقتصاد ايران در حال خروج از ركود است؛ بنابراين بايد با لحاظ 

كردن قوانينى كه مى تواند اشتغال را در كشور توسعه دهد تحركى در بازار كشور ايجاد كنيم.

ايران اير پيشتاز صنعت هوانوردى دنيا خواهد بود
مديرعامل ايرباس با بيان اينكه حمل ونقل 
هوايى در ايران هم از اين پس بيشتر قابل 
دسترس خواهد بود، گفت: ناوگان ايران اير 
نه تنها ضامن جايگاه پيشتاز اين شركت در 
صنعت هوانوردى غرب آسيا بلكه در دنيا 
خواهد بود. فابيس برژير در مراسم تحويل 
شده  خريدارى  ايرباس  هواپيماى  اولين 
توسط ايران اير با عرض تسليت به مناسبت 
درگذشت آيت اهللا هاشمى رفسنجانى گفت: 
مرحوم آيت اهللا هاشمى رفسنجانى خدمات 

شايانى را براى جمهورى اسالمى ايران به ارمغان آورد و باعث تاسف اينجانب است كه امروز نمى توانيم در 
فضاى شاد جمع شويم.  مديرعامل ايرباس ادامه داد:  از دى ماه سال گذشته و در طول بازديد رييس جمهور 
ايران از شهر پاريس اين مذاكرات شروع شد. زمانى كه شركت هاى ايرباس و ايران اير توافق حقيقتا تاريخى را 
به دنبال برنامه جامع اقدام مشترك به امضا رساندند و اين شروعى بود براى يك سال ديپلماسى فعال همراه 
با تالش هاى عميق فنى و بازرگانى.  برژير يادآورشد: از دى ماه سال گذشته ما ضمن درخواست و دريافت 
مجوزهاى الزم از اداره كنترل دارايى هاى خارجى در چارچوب برجام توافق اوليه خود را نيز به قراردادهاى 
نهايى تبديل و اين هواپيما را جهت تحويل آماده ساختيم.  مديرعامل ايرباس با بيان اينكه الزم مى دانم به 
طور مشخص از آخوندى و قائم مقام وزارت راه و رييس سازمان هواپيمايى براى تمام حمايت ها در طول سال 
گذشته تشكر كنم ادامه داد: مايلم از دولت هاى فرانسه، آلمان، بريتانيا و اسپانيا به دليل حمايت هايشان قدردانى 

كنم. براى من باعث خرسندى است كه نماينده هر چهار كشور امروز به جمع ما پيوستند. 
وى با قدردانى از فرهاد پرورش مديرعامل ايران اير گفت: قرارداد ما بدون تعهد و تالش آقاى پرورش امكان 
پذير نبود.  برژير با بيان اينكه تحويل اين هواپيماى ايرباس 321 به آرزوى ديرين من و همكارانم در شركت 
ايرباس براى ديدن پرواز دوباره يك ايرباس نو در رنگ آميزى ايران اير جامعه عمل پوشانيد، اظهاركرد: به 
عنوان يكى از باسابقه ترين شركت هاى هواپيمايى اين منطقه، ايران اير تاريخچه غرور آفرين دارد كه به بيش 
از نيم قرن گذشته بر مى گردد.  وى با بيان اينكه از اين پس شركت ايران اير مى تواند با اعتماد به نفس كامل 
شاهد عصر جديد و هيجان انگير در رشد و توسعه باشد ادامه داد: در دى ماه توافقى براى تحويل 100 فروند 
هواپيماى ايرباس نو به ايران اير نهايى شد ضمن آنكه اين يكى از مهم ترين قراردادهاى تاريخى هواپيمايى 
تجارى محسوب مى شود و نماد قدرتمندى از تالش ايران اير براى دستيابى به افق هاى بلند است. مديرعامل 
ايرباس افزود: حمل ونقل هوايى در ايران هم از اين پس بيشتر قابل دسترس خواهد بود و ميليون ها بازديد 
كننده براى تفريح و تجارت از سراسر جهان به ايران خواهد آمد. هواپيماى A 321 نمونه بسيار خوبى است و 
سكوى عالى براى توسعه مسيرهاى پرحجم مسافر ايران اير كه تلفيقى از پايين ترين هزينه عملياتى و باال ترين 
استانداردهاى راحتى مسافران را ارايه مى دهد. همچنين به عنوان بزرگ ترين هواپيماى تك راهرو ايرباس 
هواپيماى 321 به ايران اير كمك مى كند.  برژير گفت: هواپيماى A321 امروز نخستين هواپيما از سفارش 
ايران اير براى 46 فروند هواپيماى تك راهرو است كه ما در شركت ايرباس در طول چند سال آينده تحويل 
ايران اير خواهيم داد. تعداد زيادى هم از هواپيماهاى پهن پيكر خود را به اين شركت تحويل خواهيم داد كه 
شامل 38 فروند ايرباس  A 330 و 16 فروند  A 350 است. ناوگان ايران اير نه تنها ضامن جايگاه پيشتاز اين 

شركت در صنعت هوانوردى غرب آسيا بلكه در دنيا خواهد بود. 
مديرعامل ايرباس اظهار كرد: ما در شركت ايرباس به رابطه مستحكم خود با اير الين ايران اير مفتخريم كه 
سراغاز آن سال 1356زمانى كه ايران اير 6 فروند هواپيماى پهن پيكر  A 300خود را سفارش داد ، رقم خورد. 

حاال نزديك به 40 سال بعد رابطه ما با تجديد و هر زمان ديگرى مستحكمتر مى شود.

افزايش راندمان آبيارى كشاورزى به 44 درصد
وزير جهادكشاورزى گفت: با برنامه ريزى هايى كه طى سه سال گذشته صورت گرفته، راندمان آبيارى در 
اراضى كشاورزى كشور به 44 درصد رسيده كه با ادامه اين روند مى توانيم هم توليدات بخش كشاورزى را 

افزايش دهيم و هم استفاده بى رويه از سفره هاى آب زير زمينى را كاهش دهيم.
 محمود حجتى  اظهار كرد: در راستاى توسعه توليدات پايدار كشاورزى،  يكى از اولويت هاى دولت و وزارت 
جهاد كشاورزى استفاده بهينه از آب است و در اين خصوص برنامه هاى مناسبى در اجراى سيستم هاى نوين 
آبيارى انجام شده و اين روند در حال اجراست.  حجتى اظهار كرد: با اجراى سيستم هاى نوين آبيارى تحت 
فشار ، منابع آب زير زمينى حفظ و بحران آب در كشور مديريت خواهد شد. وى با بيان اينكه شش ميليون 
هكتار از اراضى كشاورزى كشور قابليت تجهيز به سيستم هاى نوين آبيارى را دارد، گفت: در حال حاضر يك 

ميليون و 600 هزار هكتار از اراضى كشور مجهز به سيستم هاى نوين آبيارى  شده است.
وزير جهاد كشاورزى با بيان اينكه چهار ميليون هكتار از اراضى كشور هنوز به سيستم هاى نوين آبيارى 
مجهز نشده اند، افزود:  بر اساس يك برنامه 10 ساله برنامه ريزى شده سالى 400 هزار هكتار اجرا شود كه 

اميدواريم به اين مهم دست يابيم.

استفاده از توان قوه قضائيه درصورت رعايت 
نشدن نوبت بندى آب هنديجان

مهر : استاندار خوزستان گفت: در صورتى كه نوبت  بندى آب از باال 
دست شهرستان هنديجان رعايت نشود، از توان قوه قضائيه و نيروى 
انتظامى براى برخورد با متخلفان استفاده خواهيم كرد.  غالمرضا 
شريعتى  در شوراى ادارى شهرستان هنديجان اظهار كرد: شهرستان 
ها  پتانسيل  و  ها  ظرفيت  تمامى  از  برخوردارى  رغم  به  هنديجان 
با مشكالتى مواجه است كه رفع آنها نيازمند همكارى و همراهى 

تمامى مسئوالن است.
وى افزود: رودخانه زهره و كشاورزى اين شهرستان با مشكالت زيادى 
مواجه است. اولويت وزارت نيرو با توجه به كاهش بارندگى و قرار گرفتن 
در دوره كم آبى، تامين آب شرب است و پس از آن تامين آب مورد نياز 
كشاورزى در دستور كار قرار دارد. شريعتى بيان كرد: با توجه مشكالت 
شهرستان هنديجان در حوزه آب، اتمام احداث سد چم شير و رها سازى 
آب از سد كوثر مى تواند تا حدودى مشكل آب كشاورزى را حل كند اما 
در كوتاه مدت بايد با نوبت دهى و منطقه بندى نسبت به حل مشكل 
آب كشاورزى اقدام كرد. استاندار خوزستان گفت: در صورتى كه نوبت 
بندى آب از باال دست رعايت نشود، به رغم ميل باطنى از توان قوه 
قضائيه و نيروى انتظامى براى برخورد با متخلفان استفاده خواهيم كرد. 
همچنين به فرماندارن اميديه و بهبهان تاكيد شده است سهميه بندى 
آب را رعايت كرده و هرگونه تخطى در اين زمينه به معنى تخطى از يك 

دستور قانونى خواهد بود.
شريعتى افزود: در جلسه اخير با معاون وزير نيرو، مقرر شد حجم آب 
رهاسازى شده مشخص و زمان رهاسازى با توجه به شرايط آب و هوايى 
از سوى سازمان آب و برق استان مشخص شود. وى همچنين اظهار 
كرد: در حوزه تجارت و بازرگانى نيز بايد به دنبال ايجاد رونق در شهرستان 
هنديجان باشيم كه در اين راستا با رونق دادن به كاالى ملوان شاهد 
حضور مردم استان در اين شهرستان به منظور خريد كاال هستيم. رونق 
اقتصادى با رفتن به سوى توليد محقق خواهد شد اما بايد به گونه اى 

عمل كرد كه هر دو حوزه توليد داخلى و تجارت دچار مشكل نشوند.
استاندار خوزستان تصريح كرد: اسكله صيادى اين شهرستان امكان 
تبديل شدن به يك منطقه گردشگرى را دارد كه در اين  زمينه معاونت 
عمرانى استاندارى با همكارى فرماندارى شهرستان هنديجان مى توانند 
با ارائه طرح مطالعاتى و ايجاد زيرساخت هاى الزم، نسبت به جذب 

سرمايه گذار و تقويت بخش گردشگرى اين منطقه اقدام كنند.

محور خوزستان - شهركرد از لحاظ 
گردشگري و حمل و نقل اهميت بااليي دارد

ايسنا :معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور گفت: 
امروز شاهد آغاز عمليات اجرايى قسمتى از محور مسجدسليمان – بازفت 
بوديم كه اين محور به نوعى خوزستان را به استان چهارمحال بختيارى 
متصل مى كند و از لحاظ گردشگرى و حمل و نقل اهميت و ارزش 
بااليى دارد.  محمدرضا كدخدازاده در آيين آغاز عمليات اجرايي جاده 
و  گردشگرى  لحاظ  از  كرد:همچنين  اظهار  بازفت  مسجدسليمان - 
توريستى با توجه به محيط بكرى كه در اين مسير وجود دارد بسيار 
ارزشمند خواهد بود.  وي افزود: طول قطعه نخست اين محور حدود 20 
كيلومتر است و حدود 3 ميليون متر مكعب خاكبردارى، يك ميليون متر 
مكعب خاكريزى، 2 تونل و حدود 100 هزار تن آسفالت در اين پروژه 
پيش بينى شده است. كدخدا زاده تصريح كرد: در اين محور شيب طولى 
6 درجه كاهش يافته و شعاع قوس ها به 250 متر افزايش پيدا كرده 
است. مدت زمان پيش بينى شده براي ساخت اين پروژه 3 سال است كه 

اميدوارم براى مردم منطقه خير و بركت به همراه داشته باشد.
همچنين در اين مراسم على عسگر ظاهرى، نماينده مردم در مجلس 
شوراى اسالمى ضمن تسليت ارتحال آيت اهللا رفسنجانى اظهار كرد: 
اين جاده يك جاده استراژيك بين خوزستان و چهارمحال بختيارى است  
وجاده اى است كه در جلوگيري از بروز خيلى از حوادث مى تواند گره گشا 
باشد و مردم انتظار دارند عليرغم همه مشكالت به اين مناطق محروم 
توجه بيشترى شود. وي با تشكر از استاندار خوزستان بيان كرد: بايد يك 
تشكر ويژه از استاندار خوزستان داشته باشم زيرا در همين مدت اندك 
هفتمين بار است كه به شهرستان سفر كرده است و اين نشان از عالقه 

وي به حل مشكالت مناطق محروم دارد. 
عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: همچنين از 
استاندار به خاطر اختصاص 5/5 ميليارد تومان بودجه براى حل اضطرارى 
مشكالت فاضالب منطقه كلگه تشكر ويژه دارم واميدوارم با تالش همه 

مسئولين شاهد كاهش مشكالت شهرستان باشيم.
عليرضا گوروئى، فرماندار مسجدسليمان نيز در اين مراسم اظهار كرد: 
از استاندار عدالت محور خوزستان به دليل نگاه ويژه به مسجدسليمان 
تشكر مى كنم.  وى ادامه داد: دولت تدبير و اميد مصمم است عقب 
افتادگى شهرستان مسجدسليمان – اللى و شمال خوزستان را با تدبير 
و تالش حل كند. بنده نيز به عنوان نماينده دولت در منطقه از پيگيرى 
هاى استاندار و نماينده مسجدسليمان كمال تشكر و سپاسگزارى را دارم 
و مهمترين نكته، فضاى همدلى و صميميت است كه در شهرستان به 

وجود آمده و اين بسيار ارزشمند است.

هاشمى نظام برنامه ريزى
 اقتصـادى را پايه ريـزى كرد
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عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى كنونى كه در دوران دولت 
سازندگى آيت اهللا هاشمى عهده دار وزارت مسكن دولت دوم 
ايشان بود، مناسب ترين گزينه براى شناخت انديشه اقتصادى و 

عملكرد سردار سازندگى محسوب مى شود.
وى معتقد است كه اين باور عمومى كه مشى اقتصادى آيت اهللا 
هاشمى بر محور اقتصاد ليبرال و بازار آزاد مى چرخيد، كامًال 
اشتباه است. به اعتقاد وى پس از خرابى هاى وسيع دوران 
جنگ، اقتصاد بر مدار آبادانى و نوسازى محور اصلى انديشه 

ايشان محسوب مى شد.
ضرورت نوسازى و عمران كشور در شرايط ويژه آن زمان 
اقتضا مى كرد كه از هر ظرفيتى براى تحقق اين آبادانى استفاده 
كرد. چه از ظرفيت هاى بخش خصوصى، چه از ظرفيت هاى 
نهادهاى نظامى و چه از ظرفيت هاى سرمايه گذارى بين المللى. 
بر اين مبنا آخوندى معتقد است كه اقتصاد هاشمى اقتصاد 

نوسازى محسوب مى شود.
وى مى گويد همه دولت هاى بعد از دوران سازندگى وامدار 
آيت اهللا  توسط  شده  بناگذارى  اقتصادى  پيشرفت  و  توسعه 
هاشمى هستند. وى درعين حال معتقد است بخش خصوصى 
در آن دوران جان گرفته و ظرفيت هايش را به اقتصاد كشور 
تزريق كرده است.گفتگوى دكتر عباس آخوندى وزير راه و 
شهرسازى كنونى و وزير مسكن دولت دوم آيت اهللا هاشمى با 

روزنامه ايران را بخوانيد:

اقتصادى كه آيت اهللا هاشمى در سال 68 تحويل گرفت چه 
شرايطى داشت؟ با توجه به اينكه آغاز دوران رياست جمهورى 
ايشان مترادف با پايان جنگ بود، شرايط اقتصاد پس از جنگ 

واجد چه ويژگى هايى بود؟
يك كالم  در  گرفت  تحويل  هاشمى  آيت اهللا  كه  اقتصادى 
اقتصاد جنگ زده داراى خرابى هاى زياد بود. از همه جهات 
و ابعاد كشور نيازمند نوسازى گسترده بود چه در بخش هاى 
زيربنايى و صنعتى چه در بخش هاى انرژى و زيرساخت هاى 
مربوطه و چه به لحاظ مؤلفه هاى كلى مربوط به رفاه و اقتصاد 
خانواده. بنيه دفاعى كشور بشدت لطمه خورده بود و در همه 
بخش ها ويرانى گسترده تر از آن بود كه در نگاه اول به نظر 
مى رسيد. جنگ جامعه ايران را به گردابى از مشكالت وارد كرد 
كه حل آن ها به زمان طوالنى و برنامه ريزى نياز داشت چون 
بسيارى از اين مشكالت زيربنايى بود لذا از اين طريق بسيارى 
از بنيان هاى جامعه نيز تهديد مى شد. پس از پايان جنگ، 
بسيارى از مشكالت موجود در راه توسعه اقتصادى و اجتماعى 
شهرهاى ايران ناشى از تبعات اين حمالت نظامى بود و از 
همان ابتدا هم روشن بود كه بودجه اى كه مى بايست صرف 
توسعه و آبادانى كشور مى شد بايد صرف جبران خسارات، ترميم 
خرابى ها و بازسازى بنيان هاى اقتصادى كشور گردد. وضعيت 

بسيار سختى حاكم بود.
با وجود اين شرايط، آيت اهللا هاشمى چه در سر داشت؟ انديشه 
اقتصادى وى چه سمت و سويى داشت؟ آيا اين باور رايج كه 
ايشان به دنبال پياده كردن اقتصاد بازار آزاد بود را تأييد مى كنيد؟
بنياد كليدى فكرى آيت اهللا هاشمى عمران و آبادانى كشور 
بود. شرايط پس از جنگ و ويرانى هاى عميقى كه در اقتصاد و 
جامعه به وضوح نمايان شد حاكى از اين بود كه هيچ راه چاره اى 

به جز حركت به سمت بازسازى و نوسازى وجود ندارد. در اين 
راه هر ابزارى كه مى توانست به توسعه و نوسازى كشور كمك 
كند  بايد مورداستفاده قرار گيرد. اگر نياز به مشاركت بخش 

خصوصى بود بايد اقدام مى شد.
مانند  نظامى  نهادهاى  ظرفيت هاى  از  استفاده  به  نياز  اگر 
قرارگاه خاتم االنبيا بود بايد مورداستفاده قرار مى گرفت. اگر 
نياز به استفاده از منابع سرمايه گذارى بين المللى حس مى شد 
 بايد اقدام مى شد؛ بنابراين محور نوسازى و آبادانى موردنظر 
آيت اهللا هاشمى فراتر از همه مباحثى كه در خصوص اقتصاد 
بازار آزاد، اقتصاد سرمايه دارى و... مى شود قرار داشت. براى 
آيت اهللا هاشمى ديد اقتصادى متناسب با شرايط پس از جنگ 
تعريف مى شد؛ شرايطى كه نيازمند اجماع همگانى و بسيج همه 
منابع موجود و منابع موردنياز براى حركت به سمت نوسازى و 

عمران كشور مى شد.
آيت اهللا هاشمى پايه گذار برنامه هاى توسعه اى بعد از انقالب هم 
به شمار مى رود. برنامه هاى توسعه اى كه تا برنامه سوم خوب 
پيگيرى شد اما بعد از آن به ويژه در دوران رياست جمهورى 
محمود احمدى نژاد چندان موردتوجه قرار نگرفت. توسعه بر 
آيت اهللا  فكرى  نظام  در  جايگاهى  چه  برنامه ريزى  مبناى 

هاشمى داشت؟
عقب ماندگى ما در حوزه هاى مختلف اقتصادى محسوس بود و 
اين عقب ماندگى در حوزه برنامه ريزى هم حس مى شد. آيت اهللا 

هاشمى اعتقاد عميقى به نظام برنامه ريزى و توسعه بر مبناى 
برنامه ريزى داشت. وى يكى از مهم ترين مشكالت اقتصاد 
كشور را نداشتن برنامه ريزى مناسب و سند هاى چشم انداز 
مى دانست. بعد از انقالب همان گونه كه اشاره شد ايشان نظام 
برنامه ريزى اقتصادى را پايه ريزى كردند. آنچه تحت عنوان 
خط توسعه اقتصادى در دولت هاى بعد از ايشان دنبال مى شد 
در قالب نظام برنامه ريزى تعبيه شده در دولت سازندگى بود. 
اگرچه در دوره هايى به اين برنامه ها بى توجهى شد اما شاكله 

اقتصاد كشور مرهون تالش هاى ايشان در اين زمينه است.

 رشد اقتصادى 12.1 درصدى 
در دولت سازندگى

شما به عنوان كسى كه به عنوان وزير در كابينه دوم آيت اهللا 
هاشمى نقش ايفا كرديد دستاوردهاى اقتصادى آن دوران را چه 
مى دانيد؟ اقتصادى كه آيت اهللا هاشمى ساخت چه ويژگى هايى 
دارد؟ برخى منتقدان در كنار اقدامات مثبت سازندگى و ايجاد 
زيرساخت هاى جديد، از تورم باال كه در سال 74 به 49 درصد 
هم رسيد انتقاد مى كنند. عده اى ديگر هم معتقدند كه اقدامات 

دولت سازندگى موجب ترويج فرهنگ سرمايه دارى شد.
اين بى انصافى است كه دولت سازندگى را زمينه ساز پرورش 
فرهنگ سرمايه دارى بدانيم. بايد هر چيزى را در ظرف زمانى 
خود موردبحث قرارداد. اقتصاد ويران بعد از جنگ مى طلبيد 
كه از همه ابزارهاى نوسازى استفاده كرد. شرايطى در كشور 
حاكم بود كه حتى در شهرى مانند تهران هم مرتب قطعى 
برق داشتيم. رفاه اجتماعى در وضعيت هشدارآميز قرار داشت. 
اقتصاد با مؤلفه هاى مهم توسعه و پيشرفت فاصله هاى زيادى 
داشت. آنچه از زمينه هاى نوسازى و صنعتى شدن اكنون در 

سازندگى  دولت  اقدامات  از  ناشى  مى كنيم  مشاهده  كشور 
آيت اهللا هاشمى است.

كسانى كه اكنون از نتايج مثبت اين اقدامات بهره مند هستند در 
جهت تخريب آن دوران گام برمى دارند. اگر با ديد كارشناسى به 
قضيه نگاه كنيم كامًال نگرش ها عوض خواهد شد. در خصوص 
نرخ تورم هم واقعيت هاى اقتصادى و رونقى كه پيش آمده بود 
گواه اين است كه كامًال طبيعى است تورم در برخى مقاطع از 
دوران سازندگى نوسان هايى را به وجود آورد. اين در قياس 
با حجم عظيم عمران و آبادانى به وجود آمده نقطه ضعف 
محسوب نمى شود. رشد توليد ناخالص داخلى 14.1 درصدى، 
رشد سرمايه گذارى 8.3  درصدى، رشد اقتصادى 12.1 و نرخ 
بيكارى 9.1  درصدى را فراموش نكنيم كه در اين دوران ثبت 

شد. بيشترين ايجاد شغل در اين دوران صورت گرفت.
دوران سازندگى ويژگى مهم ديگرى هم دارد و آن هم آغاز 
درگيرى گسترده بخش خصوصى در اقتصاد است. بخش 
خصوصى هم براى كمك به عمران و آبادانى و هم براى 
بازيابى نقش واقعى خود در تحوالت اقتصادى رشد و نمو 
از  كرد.  پيدا  سازندگى  دوران  برنامه ريزى هاى  به واسطه  را 
اين منظر آيت اهللا هاشمى هم در انديشه و هم در عمل چه 
كشور  اقتصاد  در  خصوصى  بخش  فعاالن  براى  جايگاهى 

متصور بود؟
اقتصاد پس از جنگ و دوره ويرانى هاى گسترده اقتضا مى كرد 

كه هر ظرفيتى در كشور موجود است براى سازندگى كشور 
مورداستفاده قرار گيرد. در دوران سازندگى، آيت اهللا هاشمى 
جايگاه بخش خصوصى را تسهيل گر شرايط اقتصادى ويژه 
مى دانست. اوايل آن دوران اقتصاد دولتى غلبه خاصى بر فضاى 
اقتصاد داشت. اكثر نهادهاى اقتصادى از مؤسسات و بانك ها و 

بيمه ها گرفته تا كارخانه ها و صنايع دولتى بودند.
بااين حال دوران سازندگى زمينه ساز خصوصى سازى در اقتصاد 
بود؛ موضوعى كه موجب پديدار شدن و همچنين تقويت 
اجزاى مختلف بخش خصوصى شد. در پايان دوران سازندگى 
شاهد اين بوديم كه بخش خصوصى و فعاالن آن نقش مهمى 
در توليد و ايجاد ارزش افزوده براى كشور ايفا مى كنند. در امور 
بازرگانى نقش بخش خصوصى بسيار پر رنگ تر از قبل شد و 
صادرات در بخش خصوصى جان گرفت. به تدريج و پس از 
قوت گرفتن بخش خصوصى، سياست هاى اصل 44 با تدبير 
ايشان در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و پياده شد 

و زمينه براى سكان دارى اين بخش در اقتصاد فراهم شد.
اينكه عده اى مى گويند بخش خصوصى شبه دولتى و خصولتى 
در دوران ايشان بنيان گذارى شد كامًال غلط است. آيت اهللا 
هاشمى اعتقاد به استفاده از ظرفيت هاى همه بخش هاى كشور 
در نوسازى و عمران داشتند و خود متولى اصلى فعال شدن 
بخش خصوصى در توسعه كشور بودند. اساس ايجاد بخش 
خصولتى و شبه دولتى در دوران دولت قبل پايه گذارى شد و 
در دولت احمدى نژاد نزديك به 100 ميليارد دالر واگذارى به 
بخش شبه دولتى و خصولتى را شاهد بوديم. اگر سياست هاى 
اصل 44 به درستى در دوران دولت قبل پيش مى رفت شاهد 
توسعه و پيشرفت همه جانبه كشور مى شديم اما دريغ از باور 
دولت قبل به انگاره جايگاه بخش خصوصى در توسعه كشور

اقتصاد خوزستان
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اين باور عمومى كه مشى اقتصادى آيت اهللا هاشمى
 بر محور اقتصاد ليبرال و بازار آزاد مى چرخيد، كامالً اشتباه است
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صنعت نفت 2- صبا 1؛ جمبلو جمبليله!
ــدند صباى قم را  ــارى موفق ش ــايى نص ــادان با دو گل تماش ــان آب ــى پوش طالي

ــند. ــتين پيروزى با فيروز كريمى برس ــت دهند و به نخس شكس

 صنعت نفت آبادان كه در سه مسابقه اخير خانگى 
ليگ برتر سه شكست در كارنامه خود ثبت كرده 
بود و امروز هم يك بر صفر عقب بود با درخشش 
نصارى و دو گل او به بازى برگشت و موفق شد 
با نتيجه 2 بر يك صبا را شكست دهد و هفتمين 

باخت پياپى صمد مرفاوى را رقم بزند.
صبا از ابتداى مسابقه بازى را در كنترل داشت و با 

گردش توپ در ميانه زمين قصد ايجاد موقعيت از جناحين و ميانه مدافعان صنعت نفت را 
داشت كه بازيكنان تيم آبادان اجازه فرصت جدى به آنها نمى دادند؛ شوت سركش اميرى از 
پشت محوطه جريمه نخستين موقعيت جدى صبا بود كه هورى آن را مهار كرد و پس از 
آن نيز توپ ارسالى از سمت چپ زمين قمى ها حاصلى براى آنها در پى نداشت؛ درست 
از دقيقه 30 به بعد تيم فيروز كريمى سوار بر بازى شد و از اشتباهات بازيكنان صبا نهايت 
استفاده را برد و به دروازه اين تيم نزديك شد اما آنها نيز مثل صبايى ها نتوانستند كارى از 

پيش ببرند تا هر دو تيم بدون گل به رختكن بروند.
در 10 دقيقه آغازين نيمه دوم اين بازيكنان صنعت نفت بودند كه مثل اواخر نيمه اول مالكيت 
ميدان را در اختيار داشتند و دو فرصت نسبتا جدى هم خلق كردند ولى پس از آن صبا به 
حركت از جناحين روى آورد كه نتيجه بخش هم بود و آنها در دقيقه 60 روى نفوذ كيوان 
امرايى و ضربه او موفق شدند گلزنى كنند تا از استرسى گل نزدن در دو بازى اخير خارج 
شوند اما برترى آنها خيلى دوام نداشت و صنعت نفت با حمالت پياپى نمى خواست بازنده 
از زمين خارج شود كه دقيقه 72 آنها نتيجه تالش شان را گرفتند و گل تساوى را روى 
شوت بادقت نصارى زدند؛ در ادامه صبا نشان از تيم هجومى نداشت اما در طرف مقابل 
صنعت نفت با نمايش برتر و حمالت پياپى موفق شد در دومين دقيقه وقت هاى تلف شده 
گل برترى را روى پرتاب اوت معبودى و برگشت توپ، توسط نصارى به ثمر رسانند و 

صاحب برترى شوند.
ـ تراكتور 1؛ اس. خوزستان صفر 

 گل طاليى شريفى
ــب 3 امتياز اين  ــازى تبريز با برد باارزش در اهواز و كس ــم فوتبال تراكتورس تي

ــت. ــرار گرف ــگ ق ــدول لي ــدر ج ــه در ص ــارج از خان ــازى خ ب

مديون  را  پيروزى  اين  كه  نويى  قلعه  شاگردان   
درخشش محمدرضا اخبارى در نيمه اول هستند، 
در دقيقه 87 با ضربه سر تماشايى مهدى شريفى 3 
امتياز اين بازى دشوار را به تبريز بردند و اهوازى 

ها را مغموم به خانه فرستادند.
تيم فوتبال تراكتورسازى حسابگرانه و تيزهوشانه 3 
امتياز فوق العاده اولين بازى دور رفت را از اهواز 
به تبريز برد. تراكتورى ها اين برد را مديون درخشش محمدرضا اخبارى در نيمه اول و 
همين طور شم گلزنى مهدى شريفى هستند كه با يك ضربه سر تماشايى در دقيقه 86 بازى 
را به سود صدرنشين جدول ليگ كرد. استقالل اهواز كه بازى را با فرارهاى آرش افشين و 
مزاحمت هاى نانگ، عالى آغاز كرده بود در نيمه اول مى توانست به گل برسد اما اخبارى 
3بار راه نانگ را بست. در نيمه دوم ميداندارى در اختيار شاگردان قلعه نويى بود و آنها در 

دقيقه 51 و 57 دو شانس گلزنى پيدا كردند كه راهى به دروازه حريف نيافت. 
با سپرى شدن دقايق ابتدايى اين نيمه و كاهش فشار اوليه تيم تراكتورسازى، استقاللى ها رفته 
رفته كنترل بازى را به دست گرفتند تا در اين ديدار خانگى براى زدن گل برترى تالش كنند. 
اولين تعويض هاى قلعه نويى و پورموسوى در اين نيمه، تعويض هايى در خط ميانى بود و 
دو تيم با آوردن دو هافبك پاسور سعى در تغذيه بازيكنان خط حمله داشتند، اما بازى فشرده 
مدافعان تراكتورسازى و استقالل، كمتر فرصت گلزنى را به مهاجمان مى داد. در نيمه دوم 
توپ بيشتر در ميانه ميدان جريان داشت و سى دقيقه پايانى اين مسابقه كم حادثه تر از سى 

دقيقه ابتدايى آن دنبال مى شد و دو تيم دنبال استفاده از حداقل موقعيت ها بودند.
گل دقيقه 87 مهدى شريفى، مهاجم تعويضى تراكتورسازى كه در پى ارسال يك ضربه كرنر 
به دست آمد، آب سردى بر پيكر تيم ميزبان بود كه در نيمه اول از موقعيت هاى گلزنى اش 
بهره اى نبرده بود. بازيكنان استقالل در دقايق باقى مانده از وقت معمول مسابقه و دقايق تلف 
شده، براى جبران گل خورده تالش كردند، اما ارسال هاى بلند بازيكنان استقالل در اين 

دقايق ثمرى نداشت و بازى با يك گل به سود تراكتورسازى خاتمه يافت.

نمره قبولى آرش افشين در آزمون اول
ــان داد كه مهره تاثيرگذارى است  ــين در بازى برابر تراكتورسازى نش آرش افش

ــت. ــى گرف ــره قبول و نم

 آرش افشين مهاجم رامهرمزى استقالل خوزستان 
در نمايش اول بسيار آماده عمل كرد و 90 دقيقه 

براى اين تيم بازى كرد.
او در نمايش اول خود براى تيم پورموسوى نمره 
قبولى گرفت تا با نمايش قابل قبول براى ديدار 

هفته بعد برابر تيم منصوريان آماده شود.

پيروزى پتروشيمى و نفت آبادان در ليگ برتر بسكتبال كشور
ــه چهاردهم ليگ  ــش نفت آبادان در هفت ــيمى بندرامام و پاالي ــم هاى پتروش تي

ــيدند ــور برابر حريفان خود به برترى رس ــكتبال كش برتر بس

در اين هفته از رقابت ها، پتروشيمى بندرامام با نتيجه 73 بر 66 برابر ميهمان خود دانشگاه 
 آزاد به برترى رسيد تا همچنان صدرنشين بماند. پااليش نفت آبادان هم در ديدارى خارج 
از خانه موفق شد با حساب 84 بر 49 به پيروزى برسد. آبادانى ها با اين برد در رده دوم 

جدول رده بندى باقى ماندند.
پورموسوى: اخبارى ستاره بازى بود

ــه  ــازى تنها و تنها س ــان در بازى با تراكتورس ــى گويد كه حقش ــوى م پورموس
ــت. امتياز بوده اس

از  بعد  كنفرانس  در  پورموسوى  سيروس  سيد   
بازى با تراكتورسازى كه با شكست تيمش همراه 
توانستيم 3-2  مى  اول  نيمه  «همان  گفت:  بود، 
گل بزنيم كه بچه ها بى دقتى كردند و موقعيت 
ها خراب شد. در نيمه دوم مدتى تمركزمان را از 

دست داديم، به نظر من ستاره بازى اخبارى بود.»
درباره  ادامه  در  خوزستان  استقالل  سرمربى   
تعويض نانگ گفت: «مى دانستيم نانگ بعد از دقيقه 70 نمى تواند خود را آنگونه كه بايد و 
شايد به دليل وضعيت بدنى نشان دهد و من از عاشورى راضى هستم و البته مى توانست 

روى بعضى توپ ها بهتر عمل كند. با آمدن عاشورى تيم ما بسيار هجومى تر شد.»
وى درباره حضور مومنى در تركيب گفت: «مومنى با جان و دل بازى مى كند، هم سرعتى 
است و هم تكنيك بااليى دارد. براى هماهنگ شدن بازيكنان با بازيكنان جديدى چون نانگ 

و افشين هنوز زمان نياز داريم.»
 پورموسوى در مورد جاى خالى دورقى در تركيب استقالل خوزستان، گفت: «اين نظر 

شماست و من از بازيكنان ميانه زمين تيمم راضى هستم.»

خبر
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2در 1352 دنيا مانند امروز نبود؛ فرق هاى زيادى بين دنياى آن روز با جهان امروز 
ما وجود داشت؛ از سايت هاى خبرى و موتورهاى جستجوگر امروزى خبرى 
نبود، كتاب ها هنوز كاغذى بودند و كسى مطالعه اخبار و اطالعات شبكه هاى 
اجتماعى و دستگاه هاى ديجيتال را به خواندن كتاب و روزنامه ترجيح نمى داد، 
چه، اساسا از اين چيزها خبرى نبود. مردم به جاى دانلود فيلم ها از سايت هاى 

مختلف، آنها را در سينماها تماشامى كردند.
در انگليس تاتنهام هاتسپر در فينال جام اتحاديه يك بر صفر نوريچ را برد و 
4قهرمان شد، تيم هاى ملى درگير مسابقات انتخابى جام جهانى 1974 بودند و در 
ايران، فوتبال، داغ داغ دنبال مى شد. در شهريور همان سال بود كه نتيجه تاريخى 

6 بر صفر در داربى معروف پايتخت رقم خورد.
2 تير 1352، در مشهد پسرى به دنيا آمد كه بعدها  20 دو ماه قبل از داربى مشهور،
نقش زيادى در داربى هاى پايتخت ايفا كرد؛ محسن تركى، ركورددار قضاوت 

در شهرآورد تهران، آن روز چشم به جهان گشود.
مدرك درجه سه –  م– 6تركى وقتى 16 سال داشت، اولين مدرك داورى اش را 
دريافت كرد و فعاليت حرفه اى اش به عنوان داور را آغاز كرد. اين داور مشهدى 

با پشتكار فراوان مدارج ترقى را يكى 
سال  در  و  كرد  طى  ديگرى  از  پس 
1381 توانست مدرك داورى بين المللى 
را كسب كند. اين آخرين مدرك داورى 

بود كه تركى به آن دست يافت.
مدرك  دريافت  از  قبل  سال  دو 
نام،  به  ايران  فوتبال  ليگ  بين المللى، 
حرفه اى شد و با عنوان ليگ برتر معرفى 
شد. محسن تركى از جمله داورانى بود 
در  قضاوت   1379 سال  همان  از  كه 
ليگ برتر را تجربه كرد و تا امسال كه 
از دنياى قضاوت كنار رفت، بى وقفه در 

آن حضور داشت.
عمده شهرت تركى در دنياى داورى، 
تعداد قضاوت هاى او در داربى مشهور 
تهران است. تركى هفت بار اين بازى 
مهم را سوت زده است كه اين مساله از 
توانايى باالى او در امر قضاوت و اعتماد 

باالى كميته داوران به او در دوره هاى مختلف حكايت دارد.
2 شهريور 1352 6در اولين شهرآوردى كه در زمان حيات محسن تركى يعنى 16
برگزار شد، نيكوالى پتريچيانو از رومانى كار قضاوت را بر عهده داشت. البته 
در آن زمان، داربى ها هر از گاهى به داوران خارجى سپرده مى شد و از بين 
داوران ايرانى، محمد صالحى پنج بار داربى را قضاوت كرد. در هر پنج بارى 
كه صالحى قاضى ميدان داربى ها بود، بازى به تساوى كشيده شد اما از هفت 
قضاوت تركى، چهار ديدار با تساوى، دو ديدار با برترى استقالل و يك ديدار 

با برد قاطع پرسپوليس پايان يافت.
تا سال 1374، داربى ها گاهى با داور ايرانى و گاهى با داور خارجى انجام 
مى شد اما از اين سال به بعد، تنها داوران خارجى اجازه سوت زدن داربى را پيدا 
كردند تا به نوعى توانايى داورى فوتبال ايران در قاره آسيا و جهان زير سوال 
4برود. جنجال ها و حاشيه سازى هاى زياد در داربى هاى قبل از 1374 شايد چاره 

ديگرى براى كميته داوران فدراسيون فوتبال نگذاشته بود.
7 بهمن 1387، مهدى تاج، رئيس  5اين وضعيت ادامه داشت تا اين كه در تاريخ 25

وقت كميته داوران و رئيس فعلى فدراسيون فوتبال، قضاوت داربى را دوباره به 
يك داور ايران سپرد؛ محسن تركى. اين ديدار به تساوى يك بر يك انجاميد. 
از آن تاريخ تا پايان كار تركى، شش بار ديگر قضاوت در داربى نصيب اين 

داور بين المللى شد.
داربى هايى كه محسن تركى آنها را سوت زده است:
استقالل يك ا– –؛ پرسپوليس يك  7 بهمن 1387 25 – 1
استقالل يك ا– –؛ پرسپوليس يك  7 مهر 1387 10 – 2

استقالل يك ا– –؛ پرسپوليس صفر  – 10 فروردين 1390 3
2استقالل 2 ا– –؛ پرسپوليس صفر  – 25 شهريور 1390 4

استقالل صفر ا– –؛ پرسپوليس صفر  3 شهريور 1391 –3 5
استقالل يك ا– –؛ پرسپوليس يك  4 آبان 1394 8 –8 6

استقالل 2 ا– 4؛ پرسپوليس 4 5 فروردين 1395 27 –7 7
در  اما  داشت  كمى  نشيب  و  فراز  خود  حرفه اى  فعاليت  دوران  در  تركى   
هفته هاى اخير مورد هجمه بخشى از جامعه داورى و مربيان قرار گرفته بود. 
ماجرا از روزى آغاز شد كه تركى در تست آمادگى جسمانى داوران آسيا 
موفق نبود و رد شد؛ اتفاقى كه از سوى 
دوستان تركى در جامعه داورى طبيعى 
فوتبال  بين المللى  داوران  شد.  دانسته 
ايران در گفت وگو با ايسنا عنوان كردند 
AFC كه تركى چند روز قبل از تستC
تست  در  كه  اين  و  بوده  آماده  كامال 
به  كند  عمل  خوب  نتوانسته  مذكور 
شرايط همان روز بستگى داشته و دليلى 

بر نتوانى او نبوده است.
AFC قانون هم به داورانى كه در تستC
رد مى شوند اجازه داده است كه تا زمانى 
كه اعتبار قبولى در تست داورى داخل 
رقابت هاى  در  دارند،  را  خود  كشور 
داخلى سوت بزنند. فريدون اصفهانيان 
كميته  كامرانى فر،  روساى  حسن  و 
فدراسيون  داورى  دپارتمان  و  داوران 
فوتبال هم به ايسنا اين مورد را تاييد 
شانزدهم  فصل  ابتداى  تركى  كرده اند. 
ليگ برتر در تست داوران ايرانى موفق بود و مى توانست تا تست بعدى كه در 
د–در رقابت هاى ليگ برتر  AFC فارغ از نتيجه تستC ف– –نيم فصل گرفته مى شد 

و جام حذفى ايران سوت بزند.
با تمام اين اوصاف، برخى از مربيان و بخشى از جامعه داورى در روزهاى 
اخير عليه تركى موضع گرفتند و بارها عنوان كردند كه او حق قضاوت در ليگ 
برتر را ندارد؛ اظهارنظرهايى كه موجب ناراحتى شديد محسن تركى شد. در 
نهايت، تركى در كالس داورى در جزيره كيش شركت كرد و تست آمادگى 
با  ب– –فيفا بود  AFC كه به زعم داوران حاضر در حد تست هاىC ك– –جسمانى را 
امتيازى باال پشت سر گذاشت و در همان زمين چمن اعالم كرد كه تصميم 

دارد از دنياى داورى كنار برود.
فدراسيون  رئيس  داورى،  دپارتمان  و  كميته  مسئوالن  داوران،  صحبت هاى 
فوتبال و سايرين بى نتيجه بود و محسن تركى در تصميم خود ثابت قدم ماند. 
نام تركى نه به عنوان بهترين داور ايران اما قطعا به عنوان يكى از بهترين ها در 

تاريخ داورى ايران،  باقى خواهد ماند.

ــاگردان كاظمى و سعداوى  جدال ش
ــته  ــى در پى داش ــه گل ــدون اينك ب
ــيد تا هر دو تيم  ــد به پايان رس باش

ــوند. صاحب يك امتياز ش

9 سبزپوشان تبريزى كه پس از 9 شكست 
متوالى، در ديدار معوقه اخير برابر سايپا 
به تساوى رسيده بودند امروز هم مقابل 
و  ببرند  پيش  از  كارى  نتوانستند  فوالد 
مقابل اين تيم اهوازى فقط صاحب يك 
امتياز شدند تا همچنان قعرنشين بمانند؛ 

3نعيم سعداوى و شاگردانش نيز نتوانستند مثل مسابقه گذشته شان 3 امتياز را 
كسب كنند و به روند خوب شان ادامه دهند و از بازى سرد تبريز فقط مساوى 
گرفتند.  دقايق ابتدايى در ميانه ميدان پيگيرى شد و بازيكنان با اشتباه هاى پياپى 
حريف را صاحب توپ مى كردند؛ پس از 15 دقيقه ماشين سازى كمى شكل 
گرفت و موقعيت هايى با شوت هاى از راه دور و بازى مستقيم ترتيب داد ولى 
ايستادگى مدافعان فوالد آنها را ناكام مى گذاشت؛ در ادامه شاگردان سعداوى 
هم فرصت هايى به وجود آوردند ولى دوباره سبز پوشان تبريزى مالكيت ميدان 

حمالت  تمام  كه  گرفتند  دست  در  را 
شاگردان كاظمى بى حاصل بود؛ در دقايق 
پايانى نيمه اول فوالد با ارسال از جناحين 
به دنبال گل بود كه به خواسته اش نرسيد 

و هر دو تيم بدون گل به رختكن رفتند.
نيمه  در  طوفانى اى  شروع  ماشين سازان 
داشتند و حمالت خطرناكى روى  دوم 
كه  مى دادند  ترتيب  صادقيان  نفوذهاى 
آنها  برابر  فوالد  مستحكم  دفاع  خط 
سعيدى  همچنين  و  مى كرد  ايستادگى 
مدافع راست خوزستانى ها اجازه نمى داد 
موقعيت هاى تيم تبريز از جناح چپ ثمر بخش شود؛ پس از آن حدود 15

دقيقه فوالد سوار بر بازى شد و اگر چاگو خودخواهى نمى كرد روى دو صحنه 
مى توانست به گل برسد اما عدم پاس هاى او انصارى آقاى گل ليگ را نيز مثل 
تمام دقايق مسابقه صاحب فرصت جدى نكرد تا خطرساز شوند؛ در 20 دقيقه 
آخر مسابقه ماشين سازان با تعويض هايشان به ويژه حضور تيموريان بارها روى 
ارسال ها موقعيت جدى خلق كردند ولى هيچ يك تبديل به گل نشد و اين 

ديدار مساوى به اتمام رسيد.

سرمربى فوالد خوزستان مى گويد كه تالش زيادى براى 
كسب پيروزى انجام دادند اما دروازه بان حريف اجازه 

پيروزى نداد.
در  سازى  ماشين  برابر  تساوى  از  بعد  سعداوى  نعيم 
ورزشگاه يادگارامام تبريز با حضور در نشست خبرى 
درباره مسائل مختلفى صحبت كرد كه مشروح آن در 

ادامه مى آيد:

نگه دارى از چمن يادگار
 كار سختى است

از تمام دست اندركارانى كه چمن ورزشگاه يادگار امام 
(ره) را آماده كردند، تشكر مى كنم. در چنين فصل و چنين 

استانى نگهدارى از اين چمن كار سختى است و از همه كسانى كه ورزشگاه يادگار 
امام (ره) را آماده استفاده كردند، تشكر مى كنم.

بازى تماشاگر پسندى ارائه كرديم
 ما به دنبال اين بوديم كه بازى جذابى ارائه دهيم. فكر مى كنم اين اتفاق هم افتاد و 
تماشاگران شاهد بازى جذابى بودند، فقط اين ديدار گل كم داشت. واقعيت اين بود 

كه دو تيم در ايجاد موقعيت خوب عمل كردند، اما به 
نظرم سهم ما بيشتر بود. به خصوص در نيمه اول كه تيم 
ما موقعيت هاى گلزنى زيادى داشت و مى توانستيم در 
همان نيمه كار را تمام كنيم، اما دروازه بان حريف بسيار 

خوب كار كرد.

ماشين سازى دگرگون شده بود
 امروز چهره دگرگون شده ماشين سازى را ديديم. فكر 
مى كنم اين تيم در آينده روزهاى خوبى را با فرهاد 

كاظمى خواهد داشت.

هر دو تيم دنبال گلزنى بودند
ما دنبال سه امتياز بوديم، اما خوشحاليم كه در نخستين ديدار دور برگشت توانستيم 
يك امتياز را در حالى كه ميهمان بوديم، كسب كنيم. امروز دو تيم موقعيت هاى 
خوبى خلق كردند و واكنش هاى دروازه بان ها نشان داد كه هر دو تيم به دنبال گلزنى 
بودند. ما تالش مى كنيم هواداران مان از تماشاى فوتبال لذت ببرند، اما اميدوارم اين 
فوتبال زيبا با گلزنى هم همراه باشد. بازيكنان ما به اين شرايط جوى عادت ندارند، 

اما امروز بازى خوبى را به نمايش گذاشتند و من از آنها راضى هستم.

آيا ركورددار قضاوت در داربى پايتخت، با دلخورى از ناماليمتى ها و هجمه هاى
 برخى از همكاران سابقش از دنياى داورى كنار رفت؟

خداحافظى محسن تركى از قضاوت؛ 
پايان 27 سال داورى با رضايت يا دلخورى؟

برگزارى مسابقات بين المللى 
وزنه بردارى از 19 اسفندماه در اهواز

ــزارى  ــتان از برگ ــان خوزس ــركل ورزش و جوان مدي
ــام فجر، از  ــن المللى وزنه بردارى ج ــت هاى بي رقاب

ــفندماه در اهواز خبر داد 19 تا 24 اس

فرامرز كيانى زاده در جلسه ستاد برگزارى رقابت هاى بين 
المللى وزنه بردارى اظهار كرد: در سفرى كه آقاى مرادى، 
خواستار  داشت،  اهواز  به  بردارى  وزنه  فدراسيون  رييس 
برگزارى مسابقات بين المللى جام فجر در اهواز بود كه دكتر 
شريعتى نيز پذيرفت كه اين مسابقات در اين جا برگزار شود.

وى بيان كرد: بر همين اساس با دستور دكتر شريعتى تفاهم 
نامه اى بين اداره كل ورزش و جوانان و فدراسيون، منعقد 
رييس  حكم  با  نامه  تفاهم  اين  راستاى  در  همچنين  شد. 
فدراسيون، استاندار خوزستان به عنوان رييس سياستگذارى و 

برگزارى اين مسابقات منصوب شد.
مديركل ورزش و جوانان خوزستان با بيان اين كه اين پيكارها 
از 19 تا 24 اسفندماه در اهواز برگزار خواهد شد، گفت: قرار 
بود اين رقابت ها را يك هفته زودتر برگزار كنيم ولى باتوجه 
به اين كه مشكل رزرو هتل داشتيم، در نهايت اين تاريخ 
مشخص شد. خدا را شكر تقريبا مشكل رزرو هتل برطرف 

شده است.
وى با اشاره به كميته هاى مربوط به اين رقابت ها، عنوان كرد: 
در اين راستا جلساتى با هيات وزنه بردارى استان داشتيم و 
با توجه به ميزبانى هايى بين المللى، آسيايى و جهانى كه در 
گذشته داشتيم، كميته ها را مشخص كرديم كه شامل كميته 
سياستگذارى و برگزارى مسابقات، كميته تبليغات و اطالع 
رسانى، كميته پشتيبانى، كميته بهداشت و سالمت، كميته 
فنى، كميته تشريفات، كميته امنيت، كميته حمل و نقل، كميته 
پذيرش، تغذيه و اسكان و كميته اقتصادى و بازاريابى است 

كه شرح وظايف هر كميته نيز مشخص شده است.
هاى  رقابت  عنوان  با  ها  رقابت  اين  كرد:  بيان  زاده  كيانى 
بين المللى وزنه بردارى «شهيد الماسى» كه از وزنه برداران 
خوزستانى بود و به درجه رفيع شهادت نائل شد، برگزار 

خواهد شد.

مرفاوى: بضاعت صبا همين قدر است
ــت مقابل  ــرمربى تيم فوتبال صباى قم پس از شكس س
ــت نفت گفت: بضاعت صبا در حد همين بازى بود صنع

صمد مرفاوى پس از شكست صباى قم مقابل نفت آبادان در 
آغاز دور برگشت ليگ برتر فوتبال، اظهار كرد: بازى دست 
ما بود و در آغاز نيمه دوم به گل رسيديم. متاسفانه نتوانستيم 
نتيجه را حفظ كنيم و در دقايق پايانى نتيجه را واگذار كرديم. 
بازيكنان ما خوب بازى كردند. نفت شيوه خاصى نداشت و 
روى دو صحنه به گل رسيدكه يكى از اين گل ها روى توپ 

برگشتى بود.
وى با بيان اينكه نفت آبادان مستحق پيروزى در اين ديدار 
نبود، افزود: نفت تيمى نبود كه بتواند در اين ديدار برنده شود. 
آن ها فوتبال رو به جلو بازى نكردند اما من به آن ها تبريك 
مى گويم. مبارك شان باشد. بازيكنان ما زحمت كشيدند و 
حداقل مى توانستيم يك امتياز را به دست بياوريم. بضاعت 
تيم ما همين قدر است و به دنبال اين هستيم كه اگر امكانش 

بود يكى،دو بازيكن را جذب كنيم.
و  داديم  را  اسالمى  كريم  گفت:  صبا  فوتبال  تيم  سرمربى 
نتوانستيم جايگزينى برايش انتخاب كنيم. تيم شرايط خوبى 
ندارد. نيم فصل به جاى اينكه به دنبال بازيكن باشيم توانستيم 
يك بازيكن را فقط جذب كنيم. در بازى با استقالل خوزستان 
هم در دقايق پايانى گل خورديم. وقتى تيمى شرايط مالى و 
ساختار خوبى نداشته باشد يك جايش لنگ مى زند و ما هم 
دچار اين مشكل شده ايم. اگر مى خواهند اين تيم در ليگ 
برتر بماند، بايد حمايت شود. اتفاقات فوتبال به كسى رحم 

نمى كند.
وى درباره شايعه بركنارى اش نيز گفت: من هر موقع دلم 
بخواهد از تيم مى روم. بايد جلوى زد و بند را گرفت. يك 
بار با بازيكنانم صحبت كردم و به بازيكنان گفتم وضعيت 
باشگاه اين است. چند بازيكن مى خواستيم كه نتوانستيم آن ها 
را جذب كنيم. پول هايى كه بايد به بازيكنان مى دادند به افراد 
ديگرى دادند. با توجه به اينكه تيم بدهكار است نمى دانيم 

مى توانيم ادامه دهيم يا خير.

عزت الهى با نظر مهدوى كيا
 به هامبورگ مى رود

ــعيد عزت الهى با توصيه  ــانه آلمانى عنوان كرد س رس
ــد. ــد ش ــورگ خواه ــى هامب مهدى مهدوى كيا راه

در  مدت  كوتاه  حضورى  از  بعد  الهى  عزت  سعيد 
اتلتيكومادريد راهى روستوف در ليگ روسيه شد و در اين 
تيم هر چند دقايق زيادى به بازى گرفته نشد ولى هر وقت كه 
در تركيب تيمش حضور داشت نمايش خوبى از خود نشان 
داد تا فوتبال ايران به داشتن يك ستاره در آينده اى نزديك 
اميدوار شود.   مهدى مهدوى كيا كه در هامبورگ دوران 
خيلى خوبى داشت و همه از او به عنوان يكى از بهترين 
بازيكنان چند سال اخير هامبورگ ياد مى كنند، هنوز رابطه 
خوب خود را با سران اين تيم حفظ كرده است. اين بازيكن 
سابق ايران اخيرا به سران هامبورگ توصيه كرده است كه 
سعيد عزت الهى ستاره جوان ايرانى كه در روستوف بازى مى 
كند را به خدمت بگيرد و به نظر مى رسد هامبورگ با ارائه 

پيشنهاد رسمى خواهان جذب سعيد عزت الهى شده باشد.
عزت الهى كه نمى خواهد فرصت حضور در جام جهانى را 
از دست بدهد ممكن است به پيشنهاد هامبورگ پاسخ مثبت 
بدهد تا فوتبال ايران بعد از چند سال غيبت، در بوندسليگاى 

آلمان نماينده داشته باشد.
هامبورگ در رده 16 جدول رده بندى 18 تيمى بوندسليگا 
قرار دارد و تالش مى كند تا از خطر سقوط به دسته پايين 

تر نجات يابد.

ماشين سازى 0- فوالد 0؛ 

سرد و بدون گل در يادگار

سعداوى: ماشين سازى دگرگون شده است
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

مشهورترين اثر فرويد 
روانه بازار شد

ــاى پنهان و  ــا» دني ــل روي ــاب «تاوي ــد در كت فروي
ــى كاود. ــودآگاه را م ــده ناخ پيچي

«تاويل رويا» نام كتابى است نوشته زيگموند فرويد با ترجمه 
سهيل  سمى كه اين روز ها از سوى انتشارات پندار تابان 

روانه بازار كتاب شده است.
زيگموند فرويد به عنوان بنيان گذار روانكاوى بيش از هر 
كس ديگرى در تاريخچه روانشناسى مورد تحسين قرار 
مفاهيمى  فرويد  نام  و  روانكاوى  گرفته است. اصطالح 
روانشناسى  كه  طورى  به  است.  افراد  بيشتر  براى  آشنا 
علمى و شيوه هاى عملى روان درمانى با نام فرويد آغاز 
مى شود. او روان كاوى را وسيله اى براى كاهش اضطراب 

و روان رنجورى بشر مى ديد.
مرحله  سه  به  را  فرويد  پژوهشى  زندگى  پژوهشگران 
تقسيم مى كنند. در مرحله اول تحقيقات او بيشر جنبه  
بالينى دارد كه نتيجه آن آثارى است مانند «تاويل رويا»، 
است  پرداخته  فرهنگى  مباحث  به  بيشتر  دوم  دوره   در 
و در سومين دوره تأمالت او فلسفى و فراروانشاختى 

مى شوند.
آثارش  ساير  از  بيش  اهميتى  كه  كتاب  اين  در  فرويد 
دارد، اولين نظريه جامع درباره رويا را ايجاد و بر اهميت 
رويا در روانكاوى به عنوان بهترين وسيله دسترسى به 
اطالعات انباشته شده در ناخودآگاه، بسيار تأكيد مى كند. 
كه  مى شود  آغاز  ويلسن  استيفن  از  مقدمه اى  با  كتاب 
معتقد است زيگموند فرويد در كتاب «تاويل رويا» دقيقا 
شروع مى كند به تشريح ويژگى هاى درك ناپذير رويا، 

ناممكن هاى منطقى و اتفاقات عجيب.
«تعبير  مى گويد:  چنين  نيز  رويا  تعبير  باب  در  فرويد 
فعاليت هاى  شناخت  به  را  ما  كه  است  شاهراهى  رويا 

ناخودآگاه ذهن مى رساند.»
آثار  روانشناسى  حوزه   در  اين  از  پيش  سمى  سهيل  از 
ديگرى نيز به بازار كتاب عرضه شده اند كه عبارتند از: 
«فرويد در مقام فيلسوف»، «مطالعاتي در باب هيستري» 

و «روانشناسي زنان».
زيگموند فرويد، به ترجمه  نوشته  رويا»  تاويل   » كتاب 
سهيل سمى در 528 صفحه و قطع رقعى با تيراژ يك هزار 
و 500 نسخه به ارزش 46 هزار تومان توسط انتشارات 

پندار تابان منتشر شده است.

 كسى كه دست نوازش و محبت به سر يتيمى بكشد به عدد 
هر موئى كه از زير دستش گذشته خداوند پاداش به او عنايت 

حضرت محمد(ص)مى فرمايد.

از خم ابروى توام هيچ گشايشى نشد 
 وه كه در اين خيال كج عمر عزيز شد تلف
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 معارف در لنگ ظهر
 به نظر مى رسد رسانه ملى دچار سردرگمى عجيب و غريبى 
وظيفه  از  مقدار  هر  به  عمومى  دانشگاه  اين  و  است  شده 
پرورشى و فرهنگسازى خود فاصله مى گيرد از مخاطب 

نيز دور مى افتد.
ارزش هاى  مورد  در  صراحت  عدم  و  مماشات  سياست   
انقالب و پيگير نبودن در باره پيشرفتها و مشكالت كشور از 
يكسو و فراموش كردن عنصر پايه اى فرهنگ از سوى ديگر،  

باعث اين سردرگمى شده است.
 كم اهميتى به ادبيات و فرهنگ و زبان و اصالت يكى از 

مشكالت رسانه ملى شده است.
دورى از ذوق و سليقه و سرسرى گرفتن برنامه سازى حرفه 
اى از جمله مشكالت اين روزهاست كه به عقيده اين قلم از 
همان فراموش كردن فرهنگ و همچنين رسالت اين دانشگاه 

عمومى سرچشمه مى گيرد.
 فالن برنامه به جاى ايجاد موج در فضاى جامعه و فضاى 
مجازى،  در به در دنبال يك قطعه فيلم يا صدادر فضاى 

مجازى است تا به عنوان برگ برنده نشان دهد.
 اين قضيه هم مسابقه اى شده بين برنامه هاى مختلف. يعنى 
كمبود انديشه و پركردن برنامه با روزمرگى و سطحى نگرى.
 جاى تعجب و تاسف بسيار است كه نام برنامه صبحگاهى 
واصلى شبكه يك، كه نام شبكه هر ايرانى را يدك مى كشد 

«فرمول يك»  است. 
عنوان دست مالى شده مسابقات اتومبيلرانى اروپايى چه ربطى 

به برنامه صبحگاهى اصلى ترين شبكه كشور دارد؟؟؟؟!
 آيا مديران اين شبكه لحظه اى فكر كرده اند كه وارد كردن 
كلمات خارجى و شيوع آن بين مردم، خيانت به زبان فارسى 

و فرهنگ اسالمى و ايرانى است؟؟؟
در راديو كه وضعيت دردناكتر و جانكاهتر است.

نام يك برنامه در راديو جوان «لنگ ظهر» است!! نامى كه 
واقعا قابل تصور نيست چگونه براى يك برنامه از شبكه اى 
انتخاب شده كه بايد ارزشهاى انقالب و اسالم را به جوانان 
ياد دهد و با سبك زندگى اسالمى آنها را آشنا كند! اين نام 
و اين ادبيات در بين اقشار لمپن جريان دارد و نبايد از رسانه 
اى چنين پخش شود. دردناكتر اينكه داخل اين برنامه كودكى 
با الفاظ بى ادبانه و ركيك حرف مى زند كه حتى شايسته 

بزرگساالن نيست.

جالبتر اينكه قبل از پخش آگهى ها در اين شبكه جمله اى 
بارها پخش شده و مى شود كه غلط محض و مضحك است 
و در كمال شگفتى تاكنون كسى به آن اعتراض نكرده است!!!

اين مساله نشاندهنده آن است كه يا كسى اين جمالت را 
و اين شبكه را نشينده يا آنكه كسانى كه شنيده اند از درك 
بديهيات زبان و لفظ و جمله و اطالق آنها بر ذى روح و اشيا 

بى جان غافلند! آن جمله اين است :
«مراسم معارفه جوانان ايرانى با كاالهاى ايرانى « !!

مگر كاال جاندار است و انسان است كه لفظ معارفه را براى 
آن به كار مى برند و بارها و بارها تكرار مى كنند؟!

واقعا قابل تصور است كه اينها از رسانه جمهورى اسالمى 
كجا  و  كنند  مى  چه  نظارتى  نهادهاى  واقعا  شود؟!  پخش 

هستند؟؟!
 سردرگمى در برنامه ها و كج سليقگى و سطحى نگرى در 

برنامه ها از نام آنها شروع مى شود تا متن و فرم و....
اينها نامهاى بعضى از برنامه هاست، خودتان قضاوت كنيد 
كه چقدر رسانه اى هستند و چقدر ذوق و سليقه در آنها به 

كار رفته است :
ره آونگ!، ونوس!، صباهنگ، صباخند، نيم صبا!،سينماصبا، 
پى  نامه،  راه  شورونور،  كلمات)  با  خنك  صبامك!!(بازى 

نوشت (اسم يك برنامه صوتى!!)

يادداشت

دمى با حافظ
ا ا

كتابخانه

امير ايمانى زاده

Climax منبع   

نابرده رنج گنج ميسر نميشود
Nothing ventured, nothing gained

فرهنگ

معماى شاه آخرين ساخته ى محمدرضا ورزى است كه اين 
شاه تا وقوع  رسيدن رضا  به سلطنت  از  روزها تاريخ انقالب، 

انقالب اسالمى را روايت مى كند.
اما اين فيلم با انتقادات گسترده اى از سوى منتقدان و مورخان 
مواجه شده است. برخى بزرگ نمايى از فساد اخالقى و مالى شاه 
و اطرافيانش را از موارد مورد بحث در اين فيلم مى دانند. هم 
چنين كارگردانى ضعيف و استفاده از نابازيگران بى تجربه در اين 
فيلم بحث هاى بسيارى را به دنبال داشت. به همين بهانه به 
سراغ دو تن از تاريخ نگاران و منتقدان سينما رفتيم و گفت و گوى 

كوتاهى داشتيم كه در ادامه مى خوانيد:

بدسليقگى كارگردان در استفاده از ظرفيت 
هاى موجود فيلمسازى

محمد رحمانى روزنامه نگار و پژوهشگر تاريخ معاصر در گام اول به 
مشكالت فنى و كارگردانى اين فيلم اشاره كرد و گفت: هنگامى 

كه در رابطه با يك سريال تاريخى مى خواهيم 
تاريخ  از  بخش  آن  اگر  خصوصا  كنيم  صحبت 
از  مى توان  برگردد،  كشورمان  انقالب  تاريخ  يه 
نخست  كرد.  بحث  طرح  متفاوت،  منظرهاى 
آنكه از منظر هنرى و جذب مخاطب به سريال 
نگريست، آيا اين سريال توانسته است مخاطبين 
خود را فارغ از محتوا اقناع كند؟! بنده معتقدم در 
كارگردانى آقاى ورزى شاهد اينسرت هاى بسته 
جهت تاكيد و القا مستقيم محتوا به مخاطب در 
كنار استفاده افراطى از فلو و فوكوس كشيدن ها 
و نماهاى بسته و استفاده مستمر از موسيقى هاى 
ملودرام و حماسى، هستيم كه در مجموع در قدم 
براى  دافعه  ايجاد  موجب  فنى  مسائل  اين  اول 
شده  محترم  كارگردان  اين  ساخت  سريال هاى 

است.
وى گفت: البته تبديل يك اثر هنرى به يك كار تبليغاتى با روايت 
تكرارى بيش از اين مى توانست بسيارى از مخاطبين را فرارى 
دهد اما ورزى اين ضعف را با قرار دادن، ديوانه هاى شيرين عقل 
در سريالش و البته چند ماجراى عاشقانه كه در موازات روايت 
تاريخى به طرح آن مى پردازد همچون دسيسه چينى يك زن 
براى برهم زده زندگى زن ديگرى، كوشش كرده است مخاطب 
عام خود را به پاى تلويزيون نگه دارد، حال اينكه اين روايت ها 
چه ارتباطى را به مباحث تاريخى دارد، خيلى نياز به پاسخ ندارد؟!

سريال سفارشى و عدم روايت واقعيت ها
رحمانى با بيان اينكه اگر منصف باشيم، مى پذيريم كه محمدرضا 
ورزى براى دريافت بودجه كالن از اين صدا و سيما چاره اى 
جز ساخت سريال سفارشى نداشته است، افزود: در ساليان دور 
برخى از سريال هاى تاريخى ديگر، همچون «كيف انگليسى»، با 
پرداخت غير مستقيم به وقايع تاريخ معاصر، بسيار موفق تر از نظير 

سريال هاى اخير تلويزيون بوده است.
اين پژوهشگر تاريخ معاصر گفت: معماى شاه به علت پرداخت 
مستقيم به شخص اول شاه، در ژانر بيوگرافى ريسك بزرگى 
كرده است، چرا كه همراهى مستمر بيننده با يك شخصيت، خواه 
ناخواه باعث دلبستگى عاطفى تماشگران مى شود، اين مسئله 

به حدى بديهى است كه در تمام كالس هاى فيلمنامه نويسى 
مبتدى تدريس مى شود؛ معماى شاه براى گريز از اين مسئله و 
تبديل اول شخص داستانى خود به آنتاگونيست، شخصيت خبيث 
فيلم يا بدمن سريال كوشش كرده است تا بى اراده بودن شاه 
در مقابل غربى ها، ديكتاتورى وى و ساير موارد شخصيتى او را 
مورد تاكيد قرار دهد، همين امر موجب شده تا مخاطب در يافتن 

قهرمان داستان ناكام باشد.
قهرمان سريال معماى شاه اما شخصيت هاى متفاوت و متعددى 
هستند كه هيچكدام شخصيت پرداخت جدى نمى شوند، روايت 

در رابطه با آنها نهايتا آنان را تبديل به يك تيپ كرده است.

اغراق، سياه نمايى و سانسور تاريخ
رحمانى عدم پرداخت درست به واقعيت هاى موجود را از مهمترين 
عوامل ضعف اين سريال دانست و گفت: همين اصرار كارگردان 
براى كشيدن هاله اى از تقدس بر حول قهرمانان داستان باعث 

شده است تا قسمتى از تاريخ سانسور شود، بر فرض مرحوم آيت 
اهللا كاشانى در سريال معماى شاه در تمام لخظات زندگى اش 
فردى ضدسلطنت معرفى مى شود، حال آنكه بعد از سرنگونى 
جعفرى،  شعبان  زاهدى،  با  وى  ديدارهاى  و  مواضع  مصدق، 
مصاحبه هاى وى در رابطه با اهميت نقش شاه و حتى بررسى 
نشريه فدائيان اسالم و درخواست آنها براى اعدام مصدق ناديده 

گرفته مى شود.
به  مى ماند،  مسكوت  مسائل  از  بعضى  چنين  هم  افزود:  وى 
عنوان مثال ترور كسروى يا فاطمى گويا اساسا در تاريخ به وقوع 

نپيوسته و اصال فدائيان اسالم از اين ترورها مبرا هستند.
چريكى  گروه هاى  كه  كرد  بينى  پيش  مى توان  نتيجه  اين  با 
همچون فدائيان خلق، مجاهدين خلق در روايت دهه چهل اين 

سريال چگونه جلوه خواهند كرد!
او در ادامه تصريح كرد: شايد توقع بيجايى باشد كه سريالى كه 
براى توده ها به نمايش گذاشته مى شود روايت دقيقى از تاريخى 
داشته باشد. اما به عنوان مثال وقتى امام خمينى(ره) به عنوان 
رهبر انقالب بارها از آخوندهاى دربارى و وضعيت حوزه ها گاليه 
مى كند نمى توان اين مسئله را ناديده گرفت. همانطور كه اشاره 
شد فيلم كوشش مى كند جريان مذهبى را قهرمان اصلى داستان 
وابستگى  هيچ  گروه ها  ساير  برخالف  كه  افرادى  دهد،  نشان 

خارجى نداشتند و براى شهادت لحظه شمارى مى كردند.

گزينش سليقه اى وقايع تاريخى
ناديده  براى  سريال  اين  اجحاف  از  بايد  نكرده ام  فراموش  تا 
گرفتن شخصيتهاى مبارز جريان نهضت آزادى، همچون مرحوم 
سياسى  مباحث  از  فارغ  كنم،  جدى  گاليه  بازرگان،  مهندس 
روز، اصوال چگونه ممكن است از تاريخ انقالب سخن گفت و 
بازرگان را از آن حذف كرد؟! اين پژوهشگر تاريخ معاصر به انتقاد 
از بزرگنمايى هاى موجود در خصوص فساد شاه و اطرافيانش 
پرداخته و گفت: اما اينكه شاه و اطرافيانش همگى هرزه و وابسته 
بودند آيا بر واقعيت منطبق است؟! در اينكه موج نارضايتى از شاه 
روز به روز فزونى مى گرفت و فساد در حاكميت جدى بود هيچ 
جاى شك و شبهه اى نيست، اما آيا جلوه هاى ديگرى در حكومت 
پهلوى وجود نداشت؛ با گذشت سه دهه از پيروزى انقالب به نظر 
مى رسد كه ديگر بايد اندكى واقع گرايانه تر مسائل را مطرح كرد 

و از نگاه عاميانه سياه و سفيد تقليد كردن وقايع فاصله گرفت.

سياه نمايى از دوران شاه به مثابه 
ضد تبليغ براى انقالب!

حل  راه  بدترين  را  مطلق  نمايى  سياه  رحمانى 
براى تبليع انقالب اسالمى دانست و تصريح كرد: 
چنانچه به دنبال آن هستيم كه نقدهاى ما شنونده 
داشته باشد، بايد انصاف داشت. به نظر مى رسد 
معماى شاه در اين رابطه موفق نبوده و همه چيز 
را به ارتباط مخفيانه ملكه با دوست پسر سابقش 
و مديريت آمريكايى ها محدود مى كند. حال آنكه 
مى دانيم كه سلطنت طلبان نيز اتفاقا بر اساس 
همين گفتمان اعتقاد دارند كه جزيره ثبات را خود 
آمريكايى ها و انگليسى ها نابود كردند و به شاه از 
پشت خنجر زدند. اين عده، گودلوپ، سفر هايزر، 
همكارى قره باقى، فردوست را با انقالبيون مورد استناد قرار داده 

و مى گويند انقالب كار انگليسى ها بود.
امروز ما براى مخاطبى برنامه مى سازيم كه به واسطه دسترسى 
روايت  توقع  مختلف  روايت هاى  و  اطالعات  به  فراگيرش 
بى طرفانه تاريخ را حتى در ظاهر امر دارد و گرنه چنانچه سريالى 
بخواهد پيشاپيش بر اساس كليشه هاى سه دهه اخير روايت 
خطى را از سرنگونى پهلوى روايت كند، واضح است كه با عدم 

اقبال مخاطبين مواجه مى شود.

هدر رفت بيت المال براى
 ساخت سريال سفارشى 

وى عمده انتقادات را متوجه كارگردان فيلم دانست و گفت: وقتى 
آدمى بى مايه باشد شباهت را فقط در تطابق فيزيكى مى بيند 
چون درك غير از اين را نمى تواند. بماند كه در اجراى همين 
سطحى نگرى هم ضعيف و ناتوان عمل كرده است. عجيب و 
تلخ سرمايه مالى و معنوى و انسانى هنگفتى است كه براى يك 

ژوژمان عكاسى اختصاص داده اند.
جاويد افزود: به آمارهاى رسمى مراجعه كنيد تا ببينيد اساسا 
اين پروژه مخاطب قابل بحثى دارد يا نه. چه انتظارى از كار 
دانش آموزى يك چهل ساله مى توان داشت؟ يعنى پيش بينى 
مى كرديد كه اين كالژ تصويرى مورد تاييد و استقبال قرار بگيرد؟

به نظر مى رسد جشنواره فجر امسال نيز همانند سال هاى گذشته 
شاهد حضور چندين اثر پرحاشيه و جنجالى باشد كه به سوژه هايى 

ملتهب و خاص پرداخته اند.
اعالم اسامى فيلم هاى راه يافته به بخش مسابقه سى وپنجمين 
ج شنواره فيلم فجر، از جمله خبرهايى بود كه در چند روز گذشته 

حواشى و جنجال هاى بسيارى را به راه انداخت.
فارغ از اينكه انتخاب هاى صورت گرفته از سوى اعضاى هيئت 
انتخاب اين دوره از جشنواره فجر تا چه اندازه وابسته به مسائل 
فنى آثار بوده و يا سليقه هاى شخصى تعيين كننده حضور يا عدم 
حضور اثرى در ميان فهرست 28 تايى فيلم هاى بخش مسابقه شده 
است، به نظر مى رسد جشنواره امسال همانند سال هاى گذشته شاهد 
حضور چند اثر جنجالى خواهد بود. آثارى كه به واسطه سوژه ها 
و مضامين كه به آن ها پرداخته اند، از پتانسيل بااليى براى ايجاد 

حواشى برخوردارند.
در اين گزارش مرورى كوتاه بر مهمترين آثارى داريم كه به نظر 

مى رسد جز آثار پرحاشيه سى وپنجمين جشنواره فيلم فجر باشند.
ماه گرفتگى 

«ماه  سى وپنجم،  فجر  جشنواره  فيلم  سياسى ترين  شك  بدون 
به  آن  داستان  كه  فيلمى  بود.  خواهد  اطيابى  مسعود  گرفتگى» 
بخش هايى از حوادث پيش آمده در سال 88 مى پردازد و مدت هاست 

كه اخبار توليد آن مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
هر چند كه چند ماه قبل از آغاز جشنواره فجر و درست در واپسين 
روزهاى باقيمانده به چهاردهمين جشنواره فيلم مقاومت، بحث هايى 
در ارتباط با رونمايى از اين اثر در جشنواره مقاومت قوت گرفت اما 
با فرارسيدن جشنواره مشخص شد كه اين فيلم آمادگى الزم جهت 
حضور در جشنواره مقاومت را ندارد و سازندگان اثر توان خود را براى 

رساندن اين فيلم به جشنواره فجر گذاشته اند.
داستان «ماه گرفتگى» در روز 30 خرداد 88 روايت مى شود؛ يعنى 
همان روزى كه تظاهراتى با دعوت چندين گروه سياسى از ميدان 
انقالب تا ميدان آزادى برگزار شد و عده اى از فتنه گران با حمله به 
مسجد لوالگر آن را به آتش كشيدند و ندا آقاسلطان در خيابان كارگر 

در اثر اصابت گلوله كشته شد.
كارگردانى  و  آذرپندار  مهدى  فيلمنامه  با  گرفتگى»  «ماه  فيلم 
سيدمسعود اطيابى توليد مى شود و در آن بازيگرانى چون كامبيز 
ديرباز، فريبا كوثرى، سارا خوئينى ها، الناز حبيبى، قاسم زارع، شهرام 

عبدلى و ارسالن قاسمى ايفاى نقش مى كنند. 
ماجراى نيمروز

سينمايى  فيلم  ساخت  با  پيش  سال  كه  مهدويان  محمدحسين 
«ايستاده در غبار» و روايت جذابش از زندگى حاج احمد متوسليان 

داوران  از  بسيارى  توجه  مقدس،  دفاع  دوران  جاويداالثر  فرمانده 
جشنواره فجر و اهالى سينما را به خود جلب كرده بود، امسال با 
همكارى سيدمحمود رضوى به سراغ يكى از اتفاقات مهم سال هاى 
ابتدايى پيروزى انقالب اسالمى رفته است؛ ماجراى شناسايى چند 
تن از نيروهاى ارشد سازمان منافقين و هالكت آن  ها به دست 
نيروهاى انقالب. به نظر مى رسد با توجه به سوژه حساس اين فيلم 
كه روايتگر بخش هايى از تاريخ معاصر كشورمان است، حضور اين 
اثر در جشنواره امسال موثر با بازخوردهاى گوناگونى در داخل و خارج 

از كشور روبرو شود. 
مهرداد صديقيان، هادى حجازى فر، احمد مهرانفر و مهدى پاكدل از 

جمله بازيگران اين اثر سينمايى هستند.

زير سقف دودى 
«زير سقف دودى» يكى ديگر از آثار جشنواره امسال است كه به 
نظر مى رسد بحث هايى زيادى پيرامون آن دربگيرد. پوران درخشنده 
كارگردان اين اثر سينمايى كه چهار سال قبل با ساخت فيلم سينمايى 
جنجالى  موضوع  پاى  توانست  نمى زنند»  فرياد  دخترها  «هيس! 
آزارهاى جنسى كودكان خردسال را به شكلى صريح و بى پرده در 
سينماى ايران باز كند، امسال به موضوع طالق هاى عاطفى ميان 
زوج ها پرداخته است و با دست گذاشتن بر پديده در حال گسترش 
«همباشى سياه» يك بار ديگر به سراغ سوژه اى جنجالى رفته است.
اتفاقى كه نشان مى دهد از همين حاال بايد «زير سقف دودى» را 
يكى از آثار پرحاشيه جشنواره فجر امسال و احتماال اكران سال بعد 

دانست. اثرى كه در آن بازيگرانى چون فرهاد اصالنى، مريال زارعى، 
هوشنگ توكلى، مريم بوبانى، هادى مرزبان، فريبا متخصص، شهرام 
حقيقت دوست، رسول نجفيان و نفيسه روشن ايفاى نقش مى كنند.

پشت ديوار سكوت
ماجراى ورود خون هاى آلوده به ايدز از كشور فرانسه به ايران كه 
باعث انتقال ويروس اين بيمارى مهلك براى اولين بار به كشورمان 
شد، يكى از دردناك ترين اتفاقات تاريخ معاصر كشورمان است كه 
بايد پيش از اين مورد توجه اهالى فرهنگ و هنر قرار مى گرفت. 
اتفاقى كه بيش از 30 سال از وقوع آن مى گذرد و حاال مسعود 
جعفرى جوزانى كارگردان با سابقه كشورمان براى اولين بار با ساخت 

فيلم سينمايى «پشت ديوار سكوت» به سراغ آن رفته است.
اين فيلم كه از جمله آثار راه يافته به سى وپنجمين جشنواره فيلم 
فجر است، با پرداختن به اين موضوع جنجالى به احتمال فراوان 
يكى از آثار پرحاشيه جشنواره امسال خواهد بود. موضوعى كه پس 
از مدت ها مسكوت ماندن بار ديگر به بهانه سفر فابيوس وزير امور 
خارجه فرانسه كه در آن زمان دستور ارسال اين خون ها را به ايران 
داده بود؛ به كشورمان، بار ديگر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و به 
نظر مى رسد نمايش اين فيلم در جشنواره فجر بار ديگر باب اين 

بحث را باز كند.
جوزانى در ساخت اين فيلم از همكارى محمد خزاعى تهيه كننده 
فيلم جنجالى قالده هاى طال و دبير فعلى جشنواره فيلم مقاومت 
و همچنين برادرش فتح اهللا جعفرى جوزانى در مقام تهيه كنندگى 

بهره مند شده است و به نظر مى رسد نتيجه اين همكارى بايد اثرى 
پرويز  تارخ،  امين  چون  بازيگرانى  فيلم  اين  در  باشد.  توجه  قابل 
پورحسينى، حسين پاكدل، سحر جعفرى جوزانى، آرمان درويش، 

سيامك صفرى و… ايفاى نقش كرده اند.
قاتل اهلى

قاتل اهلى يكى ديگر از آثار جنجالى امسال خواهد بود. اثرى كه هم 
در مرحله توليد درگير حواشى بسيارى شد و ماجراى دعواى منصور 
لشكرى قوچانى تهيه كننده اثر و مسعود كيميايى كارگردان آن، كار 
را به وساطت خانه سينما كشاند و در واپسين روزهاى باقيمانده به 
اعالم آثار راه يافته به بخش مسابقه، نسخه مورد تاييد كارگردان 
به جشنواره ارسال شد تا جشنواره سى وپنجم فجر شاهد حضور 

جديدترين اثر كارگردان «قيصر» باشد.
اما آنچه كه قاتل اهلى را تبديل به اثرى جنجالى كرده است، 
صرفا محدود به دعواى تهيه كننده و كارگردان آن برسر اضافه 
كردن يا نكردن چند سكانس ديگر به اين اثر نمى شود؛ بلكه آنچه 
كه احتماال باعث جنجالى شدن اين اثر خواهد شد، مضمون اين 
فيلم و پرداختن آن به مسئله رانتخواران سياسى و يقه سفيدهاست. 
مضمونى كه پرداختن به آن در سينماى ايران خالى از جنجال 
نخواهد بود. پرويز پرستويى، پگاه آهنگرانى، امير جديدى، پرويز 
مهمترين  جمله  از  آذرنگ  حميدرضا  و  زنگنه  لعيا  پورحسينى، 

بازيگران اين فيلم به شمار مى روند.
گشت ارشاد 2

حواشى  و   91 سال  در  ارشاد»  «گشت  سينمايى  فيلم  اكران 
با  فيلم  اين  عمومى  اكران  شد  باعث  كه  آن  براى  آمده  پيش 
محدوديت هايى روبرو شود، اتفاقى بود كه «گشت ارشاد» را تبدلى 
به يكى از فيلم هاى جنجالى آن سال كرد. فيلمى كه موضوع آن 
درارتباط با سه جوان جنوب شهرى است كه براى بدست آوردن 
پول و گذراندن زندگى دست به كارهاى خالف مى زنند. آنها خود 
را به عنوان گشت ارشاد معرفى مى كنند و با اين كار از پسران و 
دختران جوان اخاذى مى كنند و از اين راه زندگى خود را مى گذرانند.

هر چند كه اعتراضات صورت گرفته به اين فيلم در زمان اكران 
آن باعث ايجاد حواشى مختلفى پيرامون آن شد اما سعيد سهيلى 
كارگردان اين فيلم با عوض شدن دولت و مهياتر ديدن فضاى 
ساختى با چنين نام و مضمونى يك بار ديگر به سراغ داستان  اين 
سه رفيق خالفكار رفت تا اين بار با ساخت «گشت ارشاد 2» يك 

بار ديگر توجه رسانه ها را به خود جلب كند.
به نظر مى رسد با توجه به حوادث پيش آمده براى قسمت اول اين 
فيلم، دومين قسمت از «گشت ارشاد» نيز از حواشى و جنجال ها 

به دور نماند.

 معماى شاه اثرى انقالبى نيست!

 بدسليقگى هايى كه براى انقالب ضدتبليغ  هستند
ــت. اين اثِر تصويرى به  ــاه را يك اثر انقالبى دانس ــينما و تلويزيون گفت: نمى توان معماى ش ــيد امير جاويد، منتقد س س

ــول  ــول جهالت و كارنابلدى و محص ــوس تبديل كرده. اتفاقى كه محص ــت و نهضت را به يك كاريكاتور ل ــالب لطمه زده اس انق
ــت. ــت اندركاران به تربيت محيطى اس نگاه غلط برخى دس

رانت خوران سياسى  در جشنواره فجر نگاهى به جنجالى ترين فيلم هاى جشنواره فجر95


