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اي كاش بروز اين حادثه
 بر ما تلنگري بزند

 نويد قائدي
مردم  دل  انگيز،  غم  اي  حادثه  دوباره       
ايران را به درد آورد.بروز اين حادثه دردناك 
به گونه اي بود كه تمامي مردم ايران را به 

شوك فرود برد.
دو روز سخت بر همه گذشته و سنگيني اين 
اتفاق بر دوش تمامي ايرانيان احساس مي 
شود.ابراز نظرهاي مختلفي از سوي مسئولين 
و متخصصان و مردم بيان شده است.فضاي 
رسانه اي- مطبوعاتي و شبكه هاي مجازي 
به طور كامل تحت تاثير اين حادثه جانكاه 

قرار گرفته اند.
شروع  حادثه  اين  دادن  رخ  گفت  توان  مي 
شهري  مديريت  سيستم  در  بزرگ  آزموني 
بود.آنهم در پايتخت كه در تمامي بخش هاي 
شهر و شهرداري بايد الگو و پيشتاز در كشور 
باشد.بدون شك نمي توان تالش و مجاهدت 
هاي پرسنل زحمتكش آتش نشاني را ناديده 

گرفت.
اگر ايثار و از خود گذشتگي اين عزيزان نبود 
حادث  بيشتري  جاني  هاي  خسارت  قطعاً 
شده بود.اما نبايد چشم را به روي واقعيت 
هاي موجود بست، بلكه بايد واكاوي كرد و 
درس گرفت و برنامه ريزي عاقالنه و عادالنه 
داشت تا بتوان جلوي حوادث تلخ ديگري 

را گرفت.
اگر مجدد و به راحتي از خالل اين حادثه 
كه  دارد  وجود  تضميني  چه  نماييم  عبور 
نباشيم. حوادثي  چنين  بروز  شاهد  دوباره 

فضاي  تاثير  تحت  ما  همگي  شايد  امروز 
غيرت  نشانان  آتش  فشاني  جان  احساسي 
مند قرار گرفته ايم و همه متفق القول بر اين 

تالش تاكيد داريم.
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اي كاش بروز اين حادثه
 بر ما تلنگري بزند

 نويد قائدي
ادامه از صفحه 1

اما به نظر مي رسد مديران شهري و مسئولين تصميم گيرنده 
دوست دارند فضايي احساسي جامعه پر رنگ باشد تا بتوانند 
نواقص سيستم هاي مديريت خود(اعم از مديران دولتي و 
شهرداري) و ضعف امكانات و تجهيزات و همچنين به روز 
نبودن علوم روز در مباحث ايمني شهري و مميزي آنها را 
فعال به كناري گذاشته و پشت آن فضاي احساسي و غم 
انگيز سنگر بگيرند.اگر در شهري تصميم بر اين است كه بلند 
مرتبه سازي ادامه يابد گريزي نيست و بايد متناسب با تعداد 
طبقات و نوع سازه هاي اجرا شده و همچنين معابر و خيابان 
هاي شهر امكانات اطفاء حريق يعني ادوات و ماشين آالت 

و علوم روز سيستم هاي ايمني در شهرداري ها قرار گيرد.
مجدد تاكيد مي گردد اين حادثه در پايتخت رخ داد كه تقريبا 
مي توان گفت از لحاظ امكانات و توان مالي از بقيه شهرهاي 
كشور و ديگر كالنشهرها ارجحيت دارد و اگر خدايي ناكرده 
در ديگر شهرها كه در حال ورود به عرصه هاي بلند مرتبه 

سازي هستند اتفاق افتد خدا مي داند نتيجه چه خواهد بود.
در بعد طراحي و اجراي ساختمان هاي بلند مرتبه سيستم 
هاي ايمني و اطفاء حريق بايد با جديت از سوي سازمان 
هاي نظام مهندسي و شهرداري ها كنترل شوند و بدور از هر 
گونه انعطاف برخورد هاي جدي و الزم بعمل آيد.در بعد 
موضوعات فرهنگي و اجتماعي و آموزش هاي شهروندي 
بروز اين حادثه نشان داد كه واقعا مشكالت عديده اي وجود 
دارد و شهروندان بايد تحت آموزشهاي مختلف قرار گيرند.

ديدن بسياري از تصاوير و فيلم هاي ارسال شده از محل 
حادثه واقعا جاي تاسف داشت كه در مواردي مردم بدليل 
ازدحام هاي بي مورد و گاهاً تفني و تمسخر آميز مانع فعاليت 

هاي امدادگران بودند.
    كوتاه سخن بروز چنين حوادثي با غرور ملي ما ايرانيان در 
آميخته است. مي توان گفت لحظه لحظه اين حادثه بزرگ و 
غم انگيز بايد مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد. نقاط ضعف 
هاي فني ، علمي ،تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي آن را بايد 
شناسايي كرد و براي آنان راه حل هايي را تعريف و تبعيين 
نمود. تعارف هم نبايد داشت كه اين ضعف امكانات و داشتن 
علوم مرتبط با موضعات ايمني شهري و صنعتي با تعامالت 
بين المللي مرتبط است، هيچ كشوري نمي تواند ادعا كند كه 
در موضوعات ايمني همه چيز تمام هستيم و به كشورهاي 
ديگر و انجمن ها و موسسات و شركت هاي  بين المللي و 

افراد متخصص بيگانه نياز نداريم.
در گذشته حوادثي مانند سقوط چندين هواپيماي مسافربري 
بايد اين تلنگر را بر ما مي زد كه در بسياري از علوم تعامالت 
در  علمي و صنعتي بين المللي بايد برقرار باشد،خصوصاً 

حوزه هايي كه با جان مردم آميخته است.
شوراي شهر يعنگي نمايندگان مردم بايد مطالبات عمومي 
پاسخگو  نمايند  ملزم  را  شهري  مديران  و  باشند  داشته 
باشند،اگر شوراييان متخصص و كارشناس و متعهد باشند 
نقاط  بتوانند  خود  سنگين  مسئوليت  دوران  طي  در  بايد 
ضعف مديريت شهري را شناسايي و به شهردار و مجموعه 
شهرداري تذكر دهند و اين يكي از مزاياي اصلي در ورد افراد 

خبره و آشنا به موضوعات مديريت شهري است.

خبر
ب بر

اقداماتى جدى براى پيگيرى 
حقوق فعاالن فرهنگى و رسانه خوزستان را 

انجام خواهيم داد
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  جوروند  محمد  دكتر 
خوزستان كه از سفر ادارى نشست مديران در بندرعباس برگشته 
بود، بالفاصله پس از ورود به خوزستان پيگير ماجراى ضرب و 
شتم و اهانت به دو خبرنگار توسط يكى از مقامات صنعتى استان 
شده و ضمن گفت و گو با هر دو خبرنگار در اين خصوص 
گفت : ضمن محكوم كردن اين وقايع زشت و دور از شان 
اسالمى و انسانى و مدنى، در اولين روز كارى از طريق واحد 
حقوقى اداره كل پيگيرى هاى قانونى خود را انجام خواهيم داد 
چون چنين برخوردهايى با اعضاى جامعه خبرى عالوه بر جنبه 
فردى جنبه عمومى تر يك صنف را نيز در بر مى گيرد و وظيفه 
داريم كه از حوزه و حريم آزادى بيان و نقد و روشنگرى دفاع 

كنيم و اين دفاع اختالف بردار نخواهد بود.
وى افزود : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان با حساسيت 
پيگير اين موضوع و همچنين بهبود فضاى كار حرفه اى رسانه اى 
خواهد بود چرا كه امنيت و رضايت خاطر فعاالن فرهنگى رسانه 
جزو شاخصه هاى يك جامعه توسعه يافته است و همگان نبايد 

اجازه خدشه به اين حريم توسط زورمداران داده شود.
وى همچنين براى خبرنگار مصدوم ايسنا محمد آهنگر نيز 
آرزوى بهبود و شفاى عاجل كرد و افزود : بنا داريم در هفته 
هاى آينده اقداماتى جدى براى دفاع از حقوق جامعه خبرى 

را به انجام برسانيم.

دو رتبه برتر مركز خوزستان در اجالس 
سراسرى فناورى رسانه

صدا و سيماى مركز خوزستان در سيزدهمين اجالس فناورى 
رسانه دو رتبه برتر كسب كرد. معاون فنى صدا و سيماى 
مركز خوزستان گفت: اين رتبه ها شامل طرح هاى خالقانه 
ى ممتازه حوزه ى فناورى رسانه در زمينه بهبود سيستم 
خنك كننده ى تلويزيونى فرستنده هاى پرقدرت و رتبه مركز 

برتر در زمينه پدافند غير عامل است.
وحيد آتش پور افزود: ديشب با حضور دكتر عسكرى رئيس 
رسانه ملى از مركز خوزستان و ديگر مراكز برتر در مركز 
اجالس  سيزدهمين  شد.   تقدير  سيما  و  صدا  همايشهاى 
سراسرى فناورى رسانه با شعار همگرايى رسانه اى و رسانه 
و  صدا  هاى  همايش  مركز  در  دى  و 29  تركيبى28  هاى 
سيما برگزار شد.  در اين اجالس نمايشگاه صنعت رسانه با 
حضور70 شركت داخلى و مهمان هاى خارجى برگزار شد.

كيخسرو چنگلوايى اظهار كرد: جلسه اى با نمايندگان اين شركت برگزار و 
قرار شد تا اين شركت در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد و با همكارى 

بخش خصوصى استان به فعاليت بپردازد.
 وى افزود: در اين زمينه قرار است تا اين شركت هلندى به صورت 
پايلوت در دو شهر دزفول و شوشتر به فعاليت كند و در صورتى كه به 
تعهدات خود به خوبى عمل كند، پروژه هاى بيشترى در اختيارشان قرار 

گيرد.
چنگلوايى تصريح كرد: اين شركت به دنبال ورود سازه ها و تكنولوژى به 
درون كشور است اما با توجه به اين كه اين شركت يك برند معروف در 
زمينه توليدات گلخانه اى است، قول داده براى توليدات انجام گرفته استان 

نيز بازاريابى كند.
وى خاطرنشان كرد: همكارى با اين شركت هلندى يك فرصت بسيار 
خوب براى استفاده از امكانات و ورود تجهيزات در بحث احداث گلخانه 
و توليد محصوالت گلخانه اى است كه اميدواريم در اين زمينه بتوانيم از 

فرصت بوجودآمده به خوبى استفاده كنيم.

 استاندار خوزستان در اين بازديد، 
گفت: تا پايان سال جارى، اقدامات 
قبرستان  در  عمرانى  و  زيرساختى 
تاريخى ارامنه و لهستانى ها جهت 

حضور گردشگران انجام مى شود.
 غالمرضا شريعتى، به دعوت انجمن 
تاريانا  فرهنگى  ميراث  دوستداران 
خليفه گرى  شوراى  و  خوزستان 
آشورى، كلدانى، كاتوليك و ارامنه 
پارك  باستانى  محوطه  از  اهواز، 
كوهساران و  دو آرامستان مسيحيان 
دستورات  و  بازديد  لهستانى ها  و 

الزم را صادر كرد.
تشكيل  ضرورت  به  اشاره  با  وى 

تپه ى  ساسانى  محوطه  تاريخى  بافت  شهردارى 
فرهنگى  محور  به  هفت  منطقه  تبديل  آسيه آباد، 
،تاريخى و تفريحى، عنوان كرد: تا كنون قبرستان 
خودشان  هزينه  و  تالش  با  آشوريان  و  مسيحيان 
بازسازى و ترميم شده است. در اين دو قبرستان، 

نياز به اقدامات ديگرى از جمله محوطه سازى، ايجاد 
فضاى سبز، روشنايى و شبكه دفع فاضالب است 
كه اين كارها از عهده متوليان آن خارج است، وى 
سپس در همان محل، دستورات الزم را به صورت 
تلفنى به معاون فنى شهردارى اهواز، مديركل ميراث 
فرهنگى خوزستان و به صورت حضورى به معاون 

عمرانى استاندارى و شهردار منطقه 
هفت داد.

استاندار خوزستان يادآور شد: با 
توجه به اينكه هر ساله لهستانى ها 
حضور  قبرستان  در  بازديد  براى 
كارهاى  ازجمله  مى كنند،  پيدا 
مهم در اين قبرستان ها، ايجاد راه 

دسترسى مناسب براى آن است.
شريعتى تأكيد كرد: الزم است به 
هم وطنان ارمنى كه از كيش و دين 
كنيم،  كمك  هستند  ديگرى  الهى 
زيرا آن ها هم، از سرانه ملى سهم 
دارند و بايد اين كارها در حقشان 

صورت پذيرد.
وى تصريح كرد: وضعيت قبرستان ارامنه در قياس 
با قبرستان آشوريان، بسيار نامناسب تر است و نياز به 

كارهاى بيشترى دارد.
استاندار خوزستان، در هر دو آرامستان بر مزار دو 

شهيد آشورى و ارمنى، فاتحه خواندند.

 رييس جمعيت هالل احمر مسجدسليمان از نجات 
جان يك كودك دوساله توسط دادرس ممتاز اين 
جمعيت خبر داد. «فريدون رفيعى منجزى»، با اشاره 
به آموزه هاى امدادى در راستاى دستيابى به جامعه اى 
ايمن، اظهار كرد: «شكوفه مختارى»، يكى از دادرسان 
ممتاز و منتخب هالل احمر مسجدسليمان است كه 
توانست با استفاده از آموزش هاى امدادى، جان يك 
كودك دوساله را كه فاقد عالئم حياتى بود، نجات 
بخشد. وى با بيان اينكه اين دانش آموز قهرمان در 
مسابقات طرح دادرس به مقام نخست احياى قلبى و 
ريوى دست يافته است، افزود: اين دانش آموز امدادگر 
پس از ورود به منزل همسايه و ديدن كودك دو ساله 
آنها به حالت بيهوشى و صورت كبود و فاقد تنفس، به 
انجام ماساژ قلبى و تنفس مصنوعى مبادرت كرده و 
اين كودك دوساله پس از انجام عمليات احيا، شروع 
به سرفه مى كند و اهل منزل او را به بيمارستان منتقل 

مى كنند. رييس جمعيت هالل احمر مسجدسليمان، 
تصريح كرد: شكوفه پس از انتقال كودك نجات يافته به 
بيمارستان و شرح ماجرا، مورد تشويق و تقدير پزشكان 

و پرستاران قرار گرفت.
شكوفه مختارى نيز با ابراز خرسندى از نجات جان 
يك انسان، گفت: در منزل همسايه بودم و وارد اتاق 
شدم و دختربچه دو ساله همسايه را به حالت بيهوش و 
صورت كبود ديدم كه تنفس هم نداشت. بعد با آموزش 
هايى كه در اين دوره هاى امدادى طرح دادرس فرا 
گرفته بودم، با انجام ارزيابى عالئم حياتى، راه هوايى رو 
باز كردم و با تنفس مصنوعى و انجام ماساژ قلبى، 
كودك شروع به سرفه كردن كرد و به بيمارستان 

منتقل شد.
اين دانش آموز مسجدسليمانى با تقدير از مربيان 
هالل احمر و طرح دادرس براى آموزش مهارت 
هاى امدادى به آحاد جامعه، افزود: واقعا خوشحالم 

كه توانستم باعث نجات جان كودك شوم واز همه 
باعث  كه  مسجدسليمان  در  دادرس  طرح  مربيان 
افزايش دانش امدادى به من و در نهايت به نجات 

جان كودك منجر شد، تشكر مى كنم.

 نماينده مردم دزفول در مجلس شوراى اسالمى 
گفت:با تخصيص 10 ميليارد ريال اعتبار از سوى 
استاندار خوزستان موزه دفاع مقدس دزفول وارد 

آخرين مرحله اجرايى شد.
به  آن  از  كه  دزفول  مقدس  دفاع  فرهنگى  مركز 
عنوان موزه دفاع مقدس نيز نام برده مى شود با 
گذشت 14 سال از آغاز عمليات احداث همچنان 

براى تكميل نهايى و تجهيز نيازمند اعتبار است.
عباس پاپى زاده  افزود:به منظور تامين اعتبار الزم 
براى تكميل و تجهيز مركز فرهنگى دزفول اين 
مركز روز جمعه مورد بازديد استاندار خوزستان 

قرار گرفت.
 10 بازديد  اين  در  خوزستان  افزود:استاندار  وى 
ميليارد ريال به تجهيز و دكوربندى مركز فرهنگى 

دفاع مقدس دزفول اختصاص داد كه پيش بينى 
چهارم  مركز  اين  اعتبار  اين  تامين  با  شود  مى 
خردادماه سال آينده - روز دزفول به طور رسمى 
به بهره بردارى برسد. موزه دفاع مقدس دزفول 
يكى از بزرگترين موزه هاى شمال خوزستان است 
كه شامل سالن كنفرانس، نمايشكاه عكس دفاع 
مقدس، سالن نمايش فيلم و ماكت مناطق عملياتى 

جنوب غرب كشور است.
نماينده مردم دزفول در مجلس شوراى اسالمى 
همچنين از قول مساعد استاندار خوزستان براى 
عمران  تمام  نيمه  طرح  چند  تكميل  به  كمك 
شهرى در دزفول خبر داد و گفت:پل روگذر فتح 
المبين ، پل منطقه گاوميش آباد و زهكش كوى 
استاندار  به  پيشنهادى  طرح  سه  دزفول  مدرس 

خوزستان براى تخصيص 20 ميليارد ريال اعتبار 
جهت تكميل مى باشند.

پاپى زاده به بازديد استاندار خوزستان از شهيد آباد 
دزفول نيز اشاره كرد و گفت: از آنجا كه ظرفيت 
استاندار  شده  تكميل  دزفول  شهر  هاى  قبرستان 
خوزستان 10 ميليارد ريال به ساماندهى آرامستان 
جديد دزفول در مجاورت پادگان شهدى باكرى 

اختصاص داد.
وى افزود: در سفر استاندار خوزستان به دزفول 
غالمرضا  آتى  سفر  در  تا  شد  مقرر  همچنين 
آوج  راه  چهار  مشكل  شهرستان  اين  به  شريعتى 
و سه راه بنوت 2 طرح نيمه تمام راهسازى مورد 
بزودى  نيز  ها  طرح  اين  تا  گيرند  قرار  بررسى 

تكميل و به بهره بردارى برسند.

انعقاد تفاهم نامه احداث گلخانه 
ميان جهاد كشاورزى خوزستان و شركت هلندى

رييس سازمان جهاد كشاورزى خوزستان از انعقاد تفاهم نامه همكارى ميان اين سازمان 
و يك شركت هلندى در راستاى توسعه كشت گلخانه اى در استان خبر داد.

سرمقاله

يادداشت

بازديد استاندار خوزستان از آرامستان مسيحيان، آشوريان و لهستانى ها

اهواز،بيمارعزيـز!
ــرى غالمرضــا جعف

اهواز تنهاسـت وآدم ها يى كه به قاعده متولى پرستارى از اين بيمار 
عزيزنـد، دانش طبابت ندارند، وبدتر آنكه اينان با پلى كه بسـته اند 
از تخصصـى به تخصصـى كوچ مى كنند، حفظ چنيـن بيمارى با اين 
طبيبان تنها معجزه اى اسـت كه هنوز هم جريـان دارد .لطفا همين 

امشـب براى شـفاى اين بيمار عزيز دعا بخوانيد

ــت و غبار خاطره  ــز ، آنچه مى ماند يادى اس ــا مى گذرند و ايام ني ــال ه س
ــت وگاه در نماى پلى و برخى اوقات  ــين اس اى كه گاه در كتابى خانه نش
ــتن حافظه كوتاه  ــى . و مردمان عليرغم آنكه معروف به داش ــن مردم در ذه
ــوان فضايى  يافت نگهدارنده  ــان مى ت تاريخى اند، اما درچار چوب تن ش
ــانى كه روزى از روزگاران، لطفى و مهرى  درحق شان  داشته  نام و ياد كس
ــدكه در مجاورت يكديگر  ــيارانى باش ــامل بس اند ،خاصه اگر اين لطف ش

ــد.  ــى گذرانن روزگار م
آدمى بالفطره جوياى ابديت است ،در فرزندان خود همين را دنبال مى كند،  
ــد و حتى در جامه اى كه  ــازد ، در كتابى كه  مى نويس درخانه اى كه مى س
ــت ، در اين ميان  ــد؛ در آرزوى بقاى نام و پى جوى رهايى از فناس مى پوش
ــيان و فراموشى از جمله بزرگترين  ــت، و نس اما بدترين چيز از ياد رفتن اس
ــتجوى ابديت نام خويش، حتى همسايه  ــيارى كسان  در جس درد آدمها. بس
ابليس شدند؛ اما ابديت نام به تنهايى كافى نيست، اگر همزمان لعن و نفرين 

ــود.  نصيب جان و جهان آدمى ش
ــا كارى نكنيد كه بعد از  ــان از كودكى يادمان دادند؛ لطف ــدران و مادران م پ
ــته كسى است  ــى بگويد بر آن پدر و مادر ...، و اين حداقل خواس مرگ كس
ــت، هر چند  در هر كدام ما صدايى  ــتى نيس كه مى داند راه رفته را بازگش
است كه فناى ابدى را از يادمان مى برد و ما نيز باورمان مى شود كه مرگ، 
ــب هاى  بسيارى در پيش رويمان  ــايه را مى شناسد و ما ش تنها خانه همس
ــم و آنچنان در باورمان مى خزد كه  ــت، فريبى كه به جان مى خري باقى اس

ــتان تكانش نمى دهد. هزاران گورس
ــتجوى  به هر روى چه باور كنيم يا نه، همراه حس مرگ ، حس دلپذير جس
ــا و قصه هاى خود ،  ــت، و آدمى در كارها و نام ه ــت، همراه آدمى اس ابدي
خواستار ادامه خويش است، گيريم كه جسم در ميان خاك، نام اما مى تواند 

ــد. ــازه بمان ــاره ت هم
ــهرها و جاودانگى، قصه ديگرى است، شهر ساخته  ــتان ش در اين ميان داس
دست بشر است و بشر فانى پيشتر از ساخته دستش، طعم مرگ را مى چشد؛ 
ــا؛ جاى پاى آدم هايى  اند كه پيش از  ــا و پارك ها، پل ها و پياده روه خيابان ه
ــى كوچيده به  ــيده و ديگران ــده اند، برخى به منزل رس ــن لحظه رد ش همي
سمت ابديت؛ پل ميان دو جهان نيز ساخته دست همان بشر؛گاهى خودرو، 
ــدن دهانه مترو، گاهى نيز افتادن در چاله اى و چاهى و جوى  گاهى باز ش
ــت كه مى خواهد روزگارش را  ــت پخت جانورى اس آبى، و اينها همه؛ دس

ــاده تر بگذراند. س
ــياران در راه  اين كوشش، گاه نام نيك  ــياران و بس ــهر، ساخته دست بس ش
ــان  ــن به جان خريده اند و اگر روزش ــته وگاه لعن و نفري ــه يادگار گذاش ب
ــان در زير تلى از خاك بنشيند؛ اين دوگانه رحمت ولعنت،  ــد وجسم ش برس
ــى وتنگنايى در خانه گور خواهد بود، اسفناك اگر كسى از ياد ببرد.  گشايش
ــوردار از همه صفت هاى متعلق به  ــازه هاى ما برخ ما الجرم رفتگانيم و س
آدمى؛ زيبايى، زشتى، نيكى،بدى، و در نهايت دوگانه ابدى فرشته و اهريمن 
ــاز ه هاى او متجلى مى شوند، حتى  ــرند  در همه س ــته در جان بش كه نشس
ــا كرد، اگر چه گاه  ــاخته ها به وضوح تماش مرگ را مى توان در همه اين س
ــا صفت فنا صفتى  ــتر از خالق خود دارد، ام ــت پخت آدمى عمرى بيش دس
ــر چهره او كه باقى  ــه ابعاد جهان جاى گرفته، مگ ــت كه در تعريف هم اس

ــوى همه فانى. ــت وماس اس
ــه اطراف مان نگاه كنيم، اهواز را طور ديگرى ببينيم، چند پارك  حاال كمى ب
ــاده هايش را،  ــمك زن؟ ج ــل، چند فواره و چند چراغ چش ــد پ دارد؟ چن
ــواره اش را نگاه  ــش را ، موجوديت مظلوم بد ق ــش را، خانه هاي خيابان هاي

ــتان دارد؟ ــهر اما چند گورس كنيم، اين ش
ــت كه اكنون تنها  ــتان ها انبوه خاطرات و آرزوها و اميال آدميانى  اس گورس
ــاكن  ــن مى كند، اينان چون ما بودند، س ــان را روش قرائت فاتحه اى جان ش
ــاى مختلف ،صبح ها بر  ــايه هر كدام ما در محله ه ــهر، اهواز؛ همس همين ش
ــب روزى از خانه بيرون مى شدند وغرق در تالش  ــتند و براى كس مى خاس

ــيدند،  ــب كه به خانه مى رس ــان را از ياد مى بردند و ش معاش؛ اهوازش
ــان دوگانه معروف  ــا و بدى ها ، هم ــا و فريب ها و نيكى ه ــتان دعواه  داس
ــر و فرزند بازگو مى كردند؛ بى آنكه بگويند  ــته و اهرمن را براى همس فرش
ــال است كه همشهرى ماست و ما تا كنون فاتحه اى  اين پل معلق چندين س
ــهر تشنه توجه است و يا بگويد  ــازنده اش نخوانده ايم، ويا بگويد ش براى س
كهداهوازمان تنهاست وبيكس، ودر برابر پاسخ فرزندش كه مثال((شهر مگر 

ــد.  ــخى درچنته اش نباش متولى ندارد ؟)) پاس
گورستان هاى اهواز با نام هاى بسيار و در گوشه وكنار اين شهر پراكنده اند، 
ــى، در كنار  ــوم هاى خانوادگ ــار گرفته در آلب ــره هاى غب ــار از خاط سرش
ريورسايد، چهار شير، پل معلق ،پارك هفت تير، خيابان سى مترى و بيست 
ــار مترى،عامرى، اهواز قديم، دروازه، فلكه پنچ نخل و...، در كنار آدم  وچه
ــتند در قاب خسته اى و يا گوشه آلبومى، در  ــى هس هايى كه حاال تنها عكس

ــت. ــان مى دهد اهواز به درد عجيبى گرفتار اس پس زمينه اى كه نش
در بيشتر عكس هاى پنجاه ساله اخير؛ به جز چهره آدم ها كه در هر عكس 
ــهر گويى  ــترك اند، اين ش ــت، بيش و كم عموم پس زمينه ها مش متفاوت اس
ــت، گويى كودكى است كه از فرط  ــيده اس به جز در چاقى مفرط، قد نكش
ــمان قد  ــمت آس ــبيده و به جاى آنكه به س انبوهى تن به جاذبه زمين چس

ــت.  ــد، روبه زير زمين اس بكش
افسوس كه تغييرى هم اگر باشد،عموما زخمى است كه جان شهر را خونى 
ــيمترى و بيست وچهار مترى زخمى اند كه  كرده؛ رواق هاى خيابان هاى س
ــمى مجنون دچار مى كند ، رواق  هايى  ــا را از فرط اندوه  به خش جان تماش
كه در آنجا پدران  و مادران مان خاطرات و قدم هايشان را در بادهاى پاييزى 
ــوزان بهار و تابستان اين شهر، به جا گذاشتند  ــتانى و آفتاب س و باران زمس
ــا را با ضربه آفتاب و  ــتن دراين خيابان ه ــتند و ماهوس گام برداش و گذش
ــا چنين فاجعه اى  ــيالبى از ياد برده ايم و آنكس كه ب ــير باران هاى س شمش

ــز.  ــرد ني ــران ك ــا را وي رواق ه
ــت اما اميد بهبودى سدى بوده تا جان بيمار تلف نشود،  اهواز هنوز بيماراس
ــيژنى كه در ريه هاى اين شهر است حاصل سوختن بيش از پانصد چاه  اكس
ــت تا به تركيب ئيدروژن و آب،  ــبيه اس ــتر ش نفت و به دوده اى ذغالى بيش
ــد و ما نيز همچنان، ولى داستان چهره  ــهر هنوز نفس مى كش با اين همه ش

ــرى دارد. ــخ ديگ تل
ــتارى از اين بيمار  ــده متولى پرس ــت وآدم ها يى كه به قاع ــواز تنهاس اه
ــته اند از  ــد، وبدتر آنكه اينان با پلى كه بس ــد، دانش طبابت ندارن عزيزن
ــظ چنين بيمارى با اين طبيبان  ــى به تخصصى كوچ مى كنند، حف تخصص
ــب براى  ــت كه هنوز هم جريان دارد .لطفا همين امش تنها معجزه اى اس

ــفاى اين بيمار عزيز دعا بخوانيد. ش

غالمرضا جليلى رئيس اداره ميراث فرهنگى ،صنايع 
دستى و گردشگرى اهواز با بيان اينكه اولويت كارى 
سازمان واداره در شهر اهواز نجات بناهاى تاريخى 
و مرمت آنهاست افزود: خانه ماپار اهواز از جمله 
بناهاى ارزشمند شهر اهواز است كه به ثبت ملى 

رسيده است .
 وى با يادآورى اين نكته كه در سال 87 كتابخانه 
در  كارشناسى  كار  و  قراردادى  هيچ  بدون  حافظ 
خانه ماپار اهواز مستقر شده است و بدليل استفاده 
نامناسب ، زير زمين اين بنا هم اينك دچار موريانه و 
رطوبت شديد و شوره است ادامه داد: براى مرمت 
و نجات بخشى اين بنا  كه جزئى از هويت تاريخى 
شهروندان اهوازى است بايد كتابخانه حافظ هر چه 
سريعتر اين بنا را تخليه كند تا عمليات مرمت آغاز 

شود. 
جليلى در ادامه با اشاره به تالش استانهاى مختلف 
براى نجات بناهاى تاريخى خود به واگذارى خانه 
ماپار در سال گذشته از سوى صندوق احياء و بهره 
بردارى از اماكن تاريخى و فرهنگى كشور به سرمايه 
گذار بخش خصوصى جهت مرمت و احيا و بهره 
مدير  تمكين  عدم  بدليل  افزود:متاسفانه  بردارى 

كتابخانه حافظ  به قانون و على رغم اخطارهاى 
مكرر واحد حقوقى اداره كل ميراث استان زيرزمين 
اين بنا هنوز تخليه نشده است و اين موضوع روند 

نجات بخشى  اين بنا را با وقفه مواجه كرده است.
 جليلى با اشاره به اينكه مجموعه ميراث فرهنگى 
اهواز از همه فعاليتهاى فرهنگى دفاع ميكند افزود: 
نميتوان به بهانه كار فرهنگى از جمله كتابخانه دارى  

يك بناى تاريخى را به كام مرگ برد. 
وى با اشاره به برنامه سرمايه گذار اين بنا جهت 
تبديل آن به مكانى با كاربرى فرهنگى و گردشگرى 
خصوصى  بخش  گذارى  سرمايه  از  حمايت 
مهمترين  از  را  تاريخى  هاى  خانه  نجات  براى 
راهكارهاى     قانونى براى حفظ ميراث شهروندان 
اهوازى دانست و خواهان مشاركت بيشترادارات 
مربوطه،شهردارى و مردم در مرمت و احيا و بهره 

بردارى از اين اماكن شد.

اولويت ما نجات بناهاى تاريخى است

نجات جان كودك دو ساله مسجدسليمانى توسط دادرس هالل احمر

موزه دفاع مقدس دزفول با تخصيص اعتبار وارد آخرين مرحله اجرايى شد
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پاسخ فرزند ابتكار به برخى ادعاها
ايرنا نوشت :سيد طه هاشمى پسر معصومه ابتكار در واكنش به اخبار منتشره در برخى 
رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى به ادعاهاى مطرح شده مبنى بر شراكت ميلياردى سرمايه 

گذاران جوان با وى پاسخ داد.
 متن توضيحات سيد طه هاشمى به شرح ذيل است:

فردى كه ادعاى ماجراى شراكت ميلياردى سرمايه گذاران جوان با آقازاده ابتكار را با برخى 
رسانه ها مطرح و نام خود را مخفى كرده، ابتدا به وزارت اطالعات نامه داد تا رسيدگى 
كنند. سپس به گزارش وزارت اطالعات اكتفا نكرد و به نهادهاى عالى نظام نامه داد كه 
از طريق بازرسان ويژه با دعوت از اشخاص از جمله اينجانب ماه ها تحقيق كرده و گزارش 
مبسوطى از زياده خواهى هاى فرد مدعى به همراه تهديدهاى صورت پذيرفته تهيه كردند كه 
به طبع رسيدگى در مراجع قضايى مورد پذيرش همه است.بنابراين جاى تاسف دارد برخى 
خبرگزارى هاى خاص كه گمانه هايى را از زندگى شخصى افراد بدون آنكه صحت و سقم 
آن مشخص شده باشد، رسانه اى كرده و باعث تشويش اذهان مى شوند. اين قبيل رسانه ها 
قطعاً اهدافى را به دور از رعايت اخالق اسالمى و ايرانى دنبال مى كنند. در حالى كه وظيفه 
آنها عالوه بر حفظ حرمت انسان ها به عنوان وظيفه شرعى هر مومن انقالبى، بايد احترام به 

نظرات مراجع مربوطه و قوه قضاييه باشد و احكام آنها باشد.
آرزوى مشاور احمدى نژاد براى معين

 سايت خردادنيوز نوشت: عبدالرضا داورى مشاور محمود احمدى نژاد كه اين روزها بيش از ديگر 
چهره هاى حامى وى فعال است و با رسانه ها به گفت و گو مى نشيند، در كانال تلگرامى خود با 

درج عكس خواننده لس آنجلسى، ابراز اميدوارى كرد كه وى به ايران باز گردد.

گاليه روانچى به همتاى بريتانيايى خود
ايسنا نوشت :در اين ديدار، تخت روانچى نسبت به مواضع اخير برخى از مقامات بريتانيايى 
نسبت به جمهورى اسالمى ايران انتقاد و اين گونه موضع گيرى ها را برخالف روند توسعه 
روابط دو كشور در چارچوب تفاهمات قبلى دانست.  وى تاكيد كرد: هرگونه پيشرفت در 
روابط بايد در چارچوب منافع دوجانبه و براساس احترام متقابل باشد. وى همچنين خواستار 
اجراى دقيق  تعهدات به عمل آمده در چارچوب برجام توسط همه كشورهاى عضو 1+5 شد.

اصالح طلبان، روحانى را بهترين گزينه
 براى انتخابات 96 مى دانند

قائم مقام حزب اعتماد ملى تاكيد كرد كه اصالح طلبان روحانى را بهترين گزينه براى انتخابات 
96 مى دانند. به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين رسول منتجب نيا اظهار كرد: حمايت 
اصالح طلبان از دولت آقاى روحانى به معناى بدون اشكال بودن دولت نيست، ولى با توجه 
به شرايط موجود و شخصيت هايى كه در سال 92 بودند و امروز هم هستند بهترين گزينه را 

براى انتخابات 96 روحانى مى دانيم.

نامزد نهايى را مردم مشخص مى كنند
ايلنانوشت: عضو هيات موسس جبهه نيروهاى مردمى انقالب اسالمى با تاكيد بر اين كه 
بازگشت به خط امام (ره) از اهداف اين جبهه است، گفت: هر كسى كه مردم دوست داشتند 
و به ما القاء كردند، نامزد نهايى است. حميدرضا حاجى بابايى با اشاره به فعاليت گسترده جبهه 
نيروهاى مردمى انقالب اسالمى، در واكنش به احتمال كانديداتورى خود به عنوان نامزد 
نهايى اين جريان، اعالم كرد: جبهه نيروهاى مردمى، يك جبهه گسترده و وسيع است 
كه شبكه هاى خود را در تمام شهرها، شهرستان ها و روستاها گسترش داده و تقريباً اكثر 

جريان هاى ارزش گرا را در خود جا داده است.
آخرين وضعيت شكايت سيد محمد خاتمى

 از حسين شريعتمدارى
وكيل رييس دولت اصالحات جزئياتى از شكايت هاى موكل خود عليه برخى از مسئوالن را 

تشريح كرد. ايلنا نوشت :سيد محمد انجام در مورد شكايت حجت االسالم سيد محمد خاتمى 
از سردار نقدى رييس سابق سازمان بسيج گفت: چندى پيش سردار نقدى در مصاحبه اى با 
روزنامه شرق اعالم مى كند كه آقاى خاتمى براى پيشبرد كارهاى خود از پادشاه عربستان 
پول دريافت مى كند. او ادامه داد: اين اقدام سردار نقدى كه نوعى توهين و تشويش اذهان 
عمومى است از اين رو حدود دو هفته پيش شكايتى در شعبه چهارم دادسراى فرهنگ و 
رسانه به ثبت رسيد. وكيل رييس دولت اصالحات در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون سردار 
نقدى در دادسرا حاضر شده است، اظهار كرد: به دليل درجه نظامى سردار نقدى، دادسرا طبق 
قانون بايد احضاريه را به ستاد كل نيروهاى مسلح ارسال و آن ستاد احضاريه را به دست فرد 
برساند. اين پروسه كمى زمان بر است و به همين دليل هنوز سردار نقدى در دادسرا حاضر 
نشده است. انجام در مورد شكايت سيد محمد خاتمى از حسين شريعتمدارى نيز گفت: پس 
از انتخابات سال 88، آقاى شريعتمدارى در برنامه «ديروز، امروز، فردا» از ارتباط موكل با 
جورج سورس سخن گفت. در آن زمان به وكالت از آقاى خاتمى شكايتى را در دادسرا مطرح 

و پرونده به شعبه نهم دادسراى كاركنان دولت ارجاع شد. 
او ادامه داد: در آن زمان اقاى شريعتمدارى احضار و در جلسه بازپرسى تفهيم اتهام نيز شد. 
آقاى شريعتمدارى در آن جلسه مدعى شد كه ديدار رييس دولت اصالحات با جورج سورس 
مسئله واضحى است و مثل اينكه اكنون كه آفتاب در آسمان است بگوييم شب است. وكيل 
رييس دولت اصالحات افزود: در آن زمان دادسرا براى آقاى شريعمتدارى قرار خفيفى صادر 
كرد و منتهى به صدور كيفرخواست و ارسال به دادگاه نشد. انجام در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا رييس دولت اصالحات شكايت هاى ديگرى نيز انجام داده است، گفت: اخيرا يك نماينده 
مجلس و همچنين سردار نقدى مجددا اظهاراتى را در مورد رييس دولت اصالحات مطرح 

كرده اند كه ممكن است در آينده نيز از آنها شكايت كنيم.

حسين فريدون برايم موضوعيت ندارد
كامران دانشجو در گفتگو با  تسنيم گفت :آدم ها حدى دارند و نبايد بيشتر از حدشان به آن ها 
بها داد، البته به همه آدم ها و انسان ها و افراد اين دولت و دولت هاى قبلى احترام مى گذارم، 
در عين اينكه احترام مى گذارم، به سياست هاى اين دولت منتقدم، زيرا معتقدم اين سياست ها 
براى كشور عزت نياورد، وضع اقتصاد و معيشت مردم را بهبود نداد، لذا به سياست هاى 
داخلى و خارجى دولت منتقدم، حاال آقاى روحانى مى خواهد بگويد ما بى سواد و بى شناسنامه 
هستيم، اشكالى ندارد، ولى من به اين سياست ها منتقدم، ضمن اينكه منتقدم، دلواپس چهار 
سال آينده كشور با اين مجموعه و دولت هستم كه به حول و قوه الهى مردم نمى گذارند 

اين اتفاق رخ دهد.

معرفى گزينه ويژه «مردم ساالرى» 
براى انتخابات رياست جمهورى 96

عضو شوراى مركزى حزب مردم ساالرى از تصميم گيرى براى معرفى گزينه ويژه حزب 
متبوعش در انتخابات رياست جمهورى96 در كنگره سراسرى اين حزب خبر داد. ميرزا بابا 
مطهرى نژاد عضو شوراى مركزى حزب مردم ساالرى با اشاره به جلسه اخير شوراى مركزى 
حزب مردم ساالرى، گفت: همايش فصلى حزب مردم ساالرى كه به دليل فوت آيت اهللا 
هاشمى به تعويق افتاد، 8 بهمن ماه در تهران برگزار مى شود و مسائل مربوط به كنگره 

سراسرى را در اين همايش بررسى مى كنيم.
مطهرى نژاد درباره زمان برگزارى كنگره سراسرى حزب، گفت: قرار بود كنگره سراسرى 
حزب 28 بهمن برگزار شود اما چون اين تاريخ مصادف با چهلم آيت اهللا هاشمى است 
احتماًال يك هفته به عقب بيفتد لذا منتظريم برنامه هاى چهلم آيت اهللا هاشمى اعالم شود اما 
احتمال تغيير تاريخ كنگره زياد است. عضو شوراى مركزى حزب مردم ساالرى در پاسخ به 
اين سوال كه آيا گزينه اى در حزب براى انتخابات رياست جمهورى بررسى شده يا خير، گفت: 
همايش فصلى حزب مردم ساالرى براى همين كار تشكيل مى شود  و در كنگره سراسرى 
در اين باره تصميم گيرى مى كنيم. سياست حزب ما اين است كه يك نفر را در كنار روحانى 
براى انتخابات سال آينده معرفى كنيم. به گزارش تسنيم، پيش از اين مطهرى نژاد  كميته 
سياسى حزب مردم ساالرى معرفى گزينه ويژه اين حزب در كنار حجت االسالم روحانى براى 

انتخابات رياست جمهورى سال آينده را در دستور كار دارد.
به  اصالحات  مردمى  جبهه  هماهنگى   شوراى  عضو  احزاب  از  يكى  مردم ساالرى  حزب 

دبيركلى مصطفى كواكبيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى است. كواكبيان 
سال 84 و سال 92 در انتخابات رياست جمهورى ثبت نام كرده بود.

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى 
در بدترين شرايط كشور را مديريت كرد

ايرنا نوشت : مشاور نهاد رياست جمهورى گفت: آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در بدترين 
شرايط كه نفت كمترين قيمت و حدود بشكه اى 8 دالر را داشت كشور را مديريت و در 

دورترين روستاهاى جنگ زده سازندگى كرد.
هاشمى  اكبر  اهللا  آيت  گراميداشت  مراسم  در  اصفهانى   اشرفى  محمد  االسالم  حجت 
رياست  دوران  در  وى  خدمات  داشت:  اظهار  كاشان  اميرالمومنين  مسجد  در  رفسنجانى 
جمهورى را نمى توان فراموش كرد و بيشترين سدها، نيروگاه ها و پااليشگاه ها به بركت 
دولت سازندگى ساخته شد. وى افزود: اولويت آيت اهللا هاشمى رفسنجانى رسيدگى به 
شهرهاى جنگ زده بود كه در مدت كمى آن ها را آباد مى كرد و در بازديد از آن ها اشك 
شوق مى ريخت. اشرفى اصفهانى با بيان اين كه رئيس فقيد مجمع تشخييص مصلحت 
نظام امين امام راحل بود، گفت: امام خمينى (ره) در تمام امور با هاشمى رفسنجانى مشورت 

مى كرد و قدر اين ذخيره انقالب را به خوبى مى دانست

بررسى حادثه ساختمان پالسكو
 در نشست آتى كميسيون عمران مجلس

 ايرنا نوشت : عضو هيات رئيسه كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر لزوم 
مقاوم سازى ساختمان هاى ناايمن گفت: موضوع حادثه ساختمان پالسكو در نشست آتى 

كميسيون عمران مجلس بررسى مى شود.
 سيد احسن علوى درباره آتش سوزى ساختمان پالسكو تهران گفت: بايد پذيرفت بسيارى 
از ساختمان قديمى كشور مانند ساختمان پالسكو تهران كه امروز دچار آتش سوزى و نهايتا 
تخريب شد، ايمن نيستند. نماينده مردم سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراى 
اسالمى ادامه داد: بايد تمامى ساختمان هاى ناايمن مانند پالسكو تهران، كه در مركز شهر 
و در محل عبور و مرور قرار دارد مقاوم سازى يا نوسازى شوند البته بايد قبل از وقوع حادثه 
اقدامات جدى انجام مى شد تا اين اتفاق به وقوع نمى پيوست. علوى ادامه داد: سازمان 
مديريت بحران و شهردارى ها بايد به مالكان ساختمان هاى ناايمن اعالم كنند نسبت به 
مقاوم سازى ساختمان هاى فرسوده اقدام كنند به دليل اينكه ساختمان هاى مذكور در برابر 
آتش سوزى و زلزله از مقاومت برخوردار نيست. وى تصريح كرد: در نشست آتى كميسيون 
عمران مجلس شوراى اسالمى موضوع حادثه ساختمان پالسكو و روند رسيدگى به اين 
حادثه پيگيرى مى شود همچنين بايد برنامه ها و اقدامات وزراتخانه هاى راه و شهرسازى، 
سازمان نظام مهندسى، شهردارى و دستگاه هاى ذى ربط براى مقاوم سازى ساختمان ها 

فرسوده وجلوگيرى از حوادث احتمالى مشابه، بررسى شود.
علوى با تاكيد بر لزوم جلوگيرى از تكرار حوادثى مانند حادثه ساختمان پالسكو ادامه داد: در 
حال حاضر بايد امدادرسانى ها با مديريت و برنامه ريزى ادامه يابد و نجات جان مصدومان 

آتش نشان، امدادرسان و كسبه كه زير آوار مانده اند، در اولويت است.
عضو هيات رئيسه كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى افزود: بايد بصورت جدى 

اقدامات الزم انجام شود تا نسبت به نوسازى بافت هاى فرسوده اقدام شود. 

چرا تلويزيون به كاهش ازدحام كمك نكرد 
كه هيچ بدتر هم كرد؟

خرداد نوشت :سوالى كه پس از وقوع حادثه پالسكو به ذهن ها مى رسد، اين است كه چرا 
با وجود تاكيد به حضور نيافتن مردم عادى در مكانى كه حادثه رخ داده است، در برخى از 

رسانه ها شاهد اقدام به تشويق حضور يافتن مردم و فيلم و عكس گرفتن آنها هستيم؟!
 امروز در خبرها از همان ساعت هاى ابتدايى در صبح، خبرهاى مبنى برآتش سوزى ساختمان 
پالسكو كه از آن به عنوان اولين ساختمان مرتفع و ُمدرن ايران ياد مى شد، به گوش مى رسيد 

و اين خبر كم كم در تمام شبكه هاى اجتماعى و فضاى مجازى پر شد.

همين امر سبب شد كه برخى از مردم كه يا محل كارشان آنجا بود و يا براى كنجكاوى به 
آنجا مى آمدند، در محل حادثه تجمع كنند و اين در حالى بود كه اين تجمع سبب مى شد 
امدادرسانى به حادثه ديدگان و تالش براى اطفاى آتش، به دليل همين ازدحام با مشكل 
مواجه شود. در اين بين بارها مسئوالن و ماموران آتش نشانى از طريق بلندگو از مردم 
مى خواستند كه به خيابان هاى اطراف خيابان جمهورى مراجعه نكنند ولى متاسفانه اين گونه 
نشد و هر لحظه بر ازدحام جمعيت افزوده شد؛ به گونه اى كه در آن همه مشكالت امداد 
رسانى كه وجود داشت، در يكى از رسانه ها آمده بود كه «تصاويرتان را براى ما ارسال كنيد 
تا با نام خودتان منتشر شود...» و از طرفى هم يكى از شبكه هاى تلويزيونى اخبار تصاوير و 

فيلم هاى مردم را به عنوان شهروند خبرنگار پخش كرد.
حال اين سوال پيش مى آيد كه اين همه گفته مى شود در محدوده بروز هر حادثه اى مردم 
حضور نداشته باشيد تا امدادرسانى ها به موقع انجام شود، آيا در اين ميان برخى از رسانه ها با 
مطرح كردن اين چنين مسائلى سبب تشويق به حضور يافتن مردم و فيلم و عكس گرفتن 

نمى شوند!؟
فاجعه امروز فقط در آتش سوزى نبود، بلكه فاجعه يعنى اينكه گروهى براى نجات جان 
هموطنان تالش مى كردند ولى جمعى ديگر به فكر گرفتن سلفى و تهيه گزارش تصويرى 

بودند.
برخى مسؤوالن حاضر در محل نيز با بيان اينكه عكاسان و خبرنگاران در محل حضور داشته 
و به نظر نمى رسد كه نيازى به فعاليت شهروند خبرنگارها و تجمع شان براى ثبت تصوير در 
محل عمليات وجود داشته باشد، از شهروندان مى خواستند كه مسيرهاى اطراف ساختمان 

پالسكو را براى تردد خودروهاى امدادى باز بگذارند.
در اين ميان آن چيزى كه بعد از وقوع اين امر چشمگير بود، اين بود كه در تمام شبكه هاى 
اجتماعى مردم نسبت به اين بى مباالتى ها در تجمع واكنش نشان مى دادند و همه با پخش 
تصاوير و مقايسه اين امر با ساير كشورها ابراز تاسف مى كردند. با اين حال، برخى شبكه هاى 

تلويزيونى همچنان مردم را تشويق مى كردند كه خبرنگار تلويزيون باشند

افراد انقالبى به هيات موسس دانشگاه آزاد اضافه شوند
رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها با تشريح روند تعيين اعضاى هيات 
موسس دانشگاه آزاد گفت: اصل بر اين است كه افرادى انقالبى به هيات موسس دانشگاه 

آزاد اضافه شوند.
به گزارش مشرق، حجت االسالم  محمد محمديان رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشگاه ها با اشاره به نحوه انتخاب اعضاى هيات موسس دانشگاه آزاد، گفت: با رحلت 
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى رئيس هيات موسس دانشگاه آزاد، تعداد اعضاى هيات موسس از 
حدنصاب نيفتاده است ولى با توجه به كم شدن تعداد اعضا، هيات موسس دانشگاه مى تواند 

افرادى را اضافه كند.
وى افزود: روند تعيين اعضاى هيات موسس به اين صورت است كه اعضاى هيات موسس 
افراد موردنظر خود را به شورايعالى انقالب فرهنگى پيشنهاد مى دهند و شورا بايد آن افراد 

را تائيد كند.
محمديان در رابطه با اينكه اسم وى نيز براى عضويت هيات موسس دانشگاه آزاد مطرح شده 

است، گفت: اين مسئله شايعه بوده و هيچ صحبتى با من صورت نگرفته است.
عضو شورايعالى انقالب فرهنگى عنوان كرد: اصل بر اين است كه افراد انقالبى به هيات 

موسس دانشگاه آزاد اضافه شوند و اميدواريم همين اتفاق بيفتد.

برجام چرخ صنعت ايران را به گردش درآورد
بهار نيوز نوشت : وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با اجرايى شدن برجام معوقات بانكى 

ايران از 15 درصد به 11 درصد رسيده است.
محمدعلي نعمت زاده گفت: حدود 5000 طرح صنعتى با پيشرفت 60 درصدى را در دستور 
كار داشتيم كه تا كنون 4300 واحد تكميل و راه اندازى شده است كه اميدواريم تا پايان سال 
همه 5000 واحد به چرخه توليد برسند. او افزود: در كنار ارائه تسهيل واحد نظارتى هم داشته 
ايم، آنچه كه مشخص شده اين است كه بيش از 90 درصد از واحدهايى كه تسهيالت را 
دريافت كرده اند به چرخه اقتصاد بازگشته اند و بيش از 1000 نفر مشغول به كار شده اند اما 

آمار نهايى را بهمن اعالم مى كنيم

يك فعال سياسى اصالح طلب تبعات فقدان «آيت اهللا» براى اصالحات را 
بيشتر از سايرين دانست و با بيان اينكه روحانى در انتخابات رياست جمهورى 
دوازدهم بدون رقيب است گفت: بى رقيب بودن روحانى در انتخابات براى 

پيشبرد روند دموكراسى خوب نيست.
عبداهللا رمضان زاده با بيان اينكه نبود آيت اهللا هاشمى براى كل كشور خسارت 
بار است، اما جريان اصالح طلب به دليل اينكه يكى از حاميان خود را از دست 
داد، خسارت بيشترى متحمل شده است اظهار كرد: جريان اصالحات آنقدر 

پويايى دارد كه بر اين نقصان بزرگ البته نه در كوتاه مدت غلبه كند.
وى درباره جايگزينى آيت اهللا هاشمى در جريان اصالحات معتقد است كه 
على اكبر ناطق نورى، حسن روحانى، سيد حسن خمينى و سيد محمد خاتمى 

اين توانايى را دارند كه جايگزين آيت اهللا هاشمى در جريان اصالحات شوند.
سخنگوى دولت اصالحات همچنين با تاكيد بر اينكه اصالح طلبان از روحانى 
در انتخابات رياست جمهورى حمايت مى كنند افزود: نزديك شدن روحانى به 

اصولگرايان ضررى ندارد و ما در جريان اصالحات از آن استقبال مى كنيم.
متن كامل گفت و گوى ايسنا با عبداهللا رمضان زاده درباره تبعات درگذشت 
آيت اهللا هاشمى بر فضاى سياسى كشور، انتخابات ارديبهشت 96، رويكرد 
جريان اصالحات در انتخابات96  و رقباى روحانى در اين انتخابات به شرح 

زير است:
آيت اهللا هاشمى اين تيز هوشى را داشت كه هيچگاه جانب اكثريت را رها نكرد

رمضان زاده در باره تبعات فوت آيت اهللا هاشمى بر جريان اصالحات معتقد 
است : فوت آيت اهللا هاشمى خسارت بزرگى براى كل كشور است، زيرا وى 
وزنه تعادلى در سياست ايران بود و هميشه سعى مى كرد همه نگاه هاى وفادار به 
جمهورى اسالمى ايران را در كنار هم قرار دهد. آيت اهللا هاشمى اين تيز هوشى 

را داشت كه هيچ گاه جانب اكثريت را رها نكرد.
اين فعال سياسى اصالح طلب در ادامه درباره  رابطه جريان اصالحات با آيت اهللا 
هاشمى افزود: نيروهاى موسوم به چپ تا سال 72 طرفدار هاشمى بود. در دولت 
دوم هاشمى اختالف نظرهايى درباره  مسائل اقتصادى پيش آمد كه آيت اهللا 
هاشمى از نظر ما دير متوجه شد كه سياست هاى خود را اصالح كند و نتيجه آن 
تورم باال و بى سابقه بود. از سويى شاهد رفتارهايى در وزارت اطالعات بوديم و 
بعدها متوجه شديم كه به دليل تمركز آيت اهللا هاشمى بر سازندگى ، وى عمال 

خود را از ساير مسائل كنار كشيده بود.
رمضان زاده خاطر نشان كرد: پس از انتخابات مجلس ششم نزديكى اصالحات 
به آيت  هاشمى دوباره شروع شد كه تا سال 84 ادامه يافت و پس از سال 88 
كامال در كنار هم قرار گرفتند. نبود آيت اهللا هاشمى براى كل كشور خسارت بار 
است، اما جريان اصالح طلب به دليل اينكه يكى از حاميان خود را از دست داد، 

خسارت بيشترى متحمل شد.
مواضع ناطق  نورى براى اصالح طلبان قابل دفاع است

وى با بيان اين كه جريان اصالحات آنقدر پويايى دارد كه بر اين نقصان بزرگ 
البته نه در كوتاه مدت غلبه كند تصريح كرد: چگونگى رفع اين نقصان به شرايط 
عمومى كشور بستگى دارد. اميدواريم شرايط همچنان با آرامش پيش برود، 
زيرا خواست عمومى اصالح طلبان اين است كه جامعه در چارچوب قانون و با  
آرامش پيش برود. مراسم تشييع پيكر آيت اهللا هاشمى مى تواند گام مهمى در 

ايجاد وحدت، همدلى و انسجام باشد.
رمضان زاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا جريان اصالحات جايگزين براى 
آيت اهللا هاشمى دارد اظهار كرد:  وقتى اعالم مى كنيم اصالح طلبى يعنى حركت 

آرام، تدريجى و در چارچوب قانون اساسى و اصول نظام، بايد فكر آن باشيم كه 
كانال ارتباطى با مجموعه حاكميت براى خود تعريف كنيم. اين يك ضرورت 
سياسى است. البته نه در حد هاشمى ولى افراد ديگرى  همچون على اكبر ناطق 
نورى، حسن روحانى، سيد حسن خمينى و سيد محمد خاتمى داراى چنين 
پتانسيلى هستند. شخصيت اين افراد به بازسازى اين ارتباط كمك مى كند.

اين فعال سياسى در پاسخ به اين پرسش كه رابطه ناطق نورى را با اصالح 
طلبان چگونه ارزيابى مى كنيد گفت: ما در جريان اصالح طلب بنايى به 
مطرح كردن خواسته حداكثرى نداريم. در انتخابات 92 هم نه روحانى 
خود را اصالح طلب مى دانست و نه ما او را اصالح طلب مى دانستيم اما 
برنامه هاى وى در جهت خواسته هاى حداقلى ما بود و ما ديديم در شرايط 

روز جامعه، مسير ديگرى نداريم.
رمضان زاده افزود: وقتى مى گوييم  ناطق نورى توان بالقوه دارد به اين معنا 
نيست كه وى اصالح طلب شده باشد و ما مواضع وى را صد در صد تاييد 

مى كنيم. منظور ما اين است كه مواضع ناطق  نورى براى ما قابل دفاع است و 
مى تواند به جريان اصالحات كمك كند. همين اندازه براى ما كفايت مى كند.

سخنگوى دولت اصالحات در پاسخ به اين پرسش كه چرا جريان اصالحات 
بايد وابسته به افراد خاص باشد تصريح كرد: در همه دنيا بعضى شخصيت ها آنقدر 
كاريزما دارند كه خود را به كليت سياست تحميل مى كنند مثل آقاى هاشمى يا 
خاتمى كه نبايد از آنها غفلت كرد. از طرفى جامعه ما هم متكثر است كه نيازمند 
نمايندگى اشخاص متفاوتى از جريان هاى متكثر جامعه است. در همه دنيا اين 
نمايندگى از طريق احزاب انجام مى شود. اما فضاى سياسى، اجتماعى، فرهنگ 

اقتصادى و امنيت كشور اجازه رشد احزاب بزرگ را نمى دهد.
وى افزود: در غياب احزاب، شخصيت ها گل مى كنند. تا زمانى كه اين احزاب 
بزرگ شكل نگيرند ما مجوريم از شخصيت ها براى نمايندگى جريان هاى 

سياسى استفاده كنيم.
تجربه دولت افراطى احمدى نژاد براى 15-10 سال جامعه ايرانى كفايت مى كند

اين فعال سياسى در پاسخ به اين پرسش كه آيا با  فوت آيت اهللا هاشمى، 
افراطيون فرصت تازه براى ظهور و بروز پيدا مى كنند خاطر نشان كرد: ظهور 

جريان هاى سياسى هميشه محتمل است. در فرانسه هم ترس از بازگشت 
افراطيون وجود دارد. در سال 84 قدرت آيت اهللا هاشمى از سال 88 و 94 بيشتر 
بود، ولى در سال 84 جريان افراطى احمدى نژاد ظهور كرد. خطر افراطى گرى 
هميشه ما را تهديد مى كند و بازگشت افراطى گرى به شرايط عمومى سياست ، 

جامعه و تحوالت بين الملل بستگى دارد.
رمضان زاده در ادامه با بيان اين كه معتقدم حافظه جامعه ايرانى آنقدر كوتاه 
نيست كه نقش مثبت نيروهاى  معتدل را فراموش كند افزود:  تجربه دولت 
افراطى احمدى نژاد فعال براى 15-10 سال جامعه ايرانى كفايت مى كند. به 
هر حال افراطيون به نهادهاى قدرت دسترسى دارند و از قدرت حاكميت سوء 
استفاده مى كنند مثال از صدا و سيما بهره مى برند و البته ما بايد استقبال كنيم 
كه فعاليت آنها در سطح صدا و سيما باقى بماند و وارد فازهاى خطرناك نشود. 
هر كارى از اين جريان بر مى آيد و احتمال انجام حركات كور افراطى وجود دارد 
ولى اين حركات تبديل به حركات غالب عليه دولت نمى شود. بدتر از ترور سعيد 

حجاريان، حمله با باغ سفارت انگليس و سفارت عربستان بود كه اثراتش خيلى 
بيشتر از ترور يك فرد بود. مهم اين است كه اين حركات محكوم شود مثال 
در حمله به سفارت عربستان، شهردار تهران از كسى كه ستادش را مديريت 
مى كرد، اعالم برائت نكرد. اين محكوميت افراطى گرى را در جريانات سياسى 

كم داريم.
برجام نقطه قوت و عملگرا بودن نظام سياسى است

وى درباره  اينكه آيا برجام مى تواند نقطه قوت دولت باشد يا خير اظهار كرد: 
مهم اين است كه اگر برجام رخ نمى داد چه مى شد؟ شرايط جامعه در سال 
92 را با االن مقايسه كنيد. تورم باال، فقر گسترده، انزوار كامل سياسى ، حداقل 
امكانات اوليه از جمله دارو، و خط جنگ در آن سال وجود داشت اما امروز نرخ 
تورم كنترل شده ، تبادل ما با دنيا آزاد شده، براى ارتباط با دنيا التماس نمى كنيم، 
جذب سرمايه  خارجى داريم، از منابع نفتى بهره بردارى مى كنيم و در اوپك تاثير 

گذاريم. اگر برجام نبود از ونزوئال بدتر مى شديم.
رمضان زاده با اشاره به اين كه برجام را نقطه قورت و عملگرا بودن نظام سياسى 
مى دانم گفت: برجام تدبير رهبرى بود كه بايد به اين تدبير آفرين گفت. مذاكرات 

قبل از دولت روحانى آغاز شده بود و هنر دولت روحانى به موفقيت رساندن 
برجام بود. من برجام را مهمترين دستاورد كل نظام سياسى مى دانم كه كليت 
نظام از آن دفاع مى كند. هر چند ما به ايده آل هاى خود نرسيديم اما وقتى از تعبير  

برد-برد استفاده مى كنيم يعنى هر دو طرف دستاورد داشته اند.
اين فعال سياسى افزود:  آمريكا نمى تواند برجام را به همه بزند اما آمريكا و 
اسراييل مى خواهند كارى كنند كه ما برجام را نقض كنيم. ما بايد  هوشيار باشيم 

و كارى نكنيم كه بهانه نقض برجام را به آنها بدهيم.
وى تاكيد كرد:  مشكل دولت اين است كه توانايى ارائه دستاوردهاى خود را ندارد. 

ناكارآمدى دولت در بيان دستاوردهايش مهمترين مساله دولت است.
از روحانى حمايت مى كنيم

رمضان زاده همچنين درباره  رابطه جريان اصالحات با روحانى در انتخابات 
رياست جمهورى دوازدهم تصريح كرد:  روحانى بيش از حد مورد نظر موفق 
عمل كرده است. روحانى فقط رئيس جمهور اصالحات نيست، بلكه رئيس 
جمهور كل كشور است. او رئيس جمهور موفقى است هر چند شايد ما اصالح 
طلبان به اهداف صد در صد خود نرسيده باشيم ما اهل شرط گذاشتن براى 
روحانى نيستيم و از وى به عنوان كسى كه در مسير درست حركت مى كند 

حمايت مى كنيم هر چند روحانى اصالح طلب نباشد.
نزديك شدن روحانى به اصولگرايان ضررى ندارد

وى درباره  اين ديدگاه  كه روحانى به دليل اطمينان از حمايت اصالح طلبان از 
خود به سمت اصولگرايان حركت مى كند گفت: خوب است كه روحانى اين كار 
را انجام دهد و با راى باالترى انتخاب شود. اين كار ضررى ندارد. خيلى خوب 
است كه روحانى رئيس جمهور هر دو  جريان باشد. ما به چنين شخصيت هايى 

نياز داريم و بايد از  اين رويكرد استقبال كرد.
نگرانى من اين است كه روحانى بدون رقيب پيروز شود

رمضان زاده درباره ى مطرح شدن بحث بررسى صالحيت روحانى براى 
انتخابات رياست جمهورى پيش رو گفت: اين حرف شوراى نگهبان قانونى و 
منطقى است، ولى من دليلى براى نگرانى نمى بينم. آنها كجا با عملكرد روحانى 
مشكل دارند؟ برجام  كه تاييد رهبرى را داشته است. منافع ملى هم در اوپك 
تامين شده است. آنها  با كاهش تورم يا سياست فرهنگى روحانى مشكل دارند؟ 
روحانى كدام عمل خارق العاده ضد ملى را انجام داده كه رد صالحيت شود؟ از 
اين بابت من نگرانى ندارم و آنقدر قوه عاقله نظام را باال مى دانم كه روحانى را 
تاييد صالحيت كند. نگرانى من اين است كه روحانى بدون رقيب پيروز شود. 
اين وضعيت براى پيشبرد روند دموكراسى خوب نيست كه روحانى بدون رقيب 

توانمند پيروز انتخابات شود. اكنون روحانى هيچ رقيبى ندارد.
قاليباف جرات حضور در انتخابات را ندارد

وى در مورد احتمال ورود قاليباف به انتخابات هم گفت: قاليباف جرات 
كانديداتورى ندارد و اقداماتش هم تبليغى است . اظهار تاسف من از بى رقيب 

پيروز شدن روحانى است.
مصباح يزدى هم از جليلى حمايت نمى كند

سخنگوى دولت اصالحات همچنين درباره  احتمال حضور سعيد جليلى نيز افزود:  
از حضور وى بايد استقبال كرد زيرا اين جريانات به خاطر روحيه افراطى گرى كه 
دارند اگر در انتخابات شركت نكنند به حركت هاى غيرقانونى روى مى آورند 
بايد فضاى باز براى گفت و گو با آنها ايجاد كرد و مانع حضور آنها نشد، 
اما متاسفانه من رقيبى براى روحانى نمى بينم و حتى مصباح يزدى هم از 

جليلى حمايت نمى كند.

وى درباره  اظهارات اخير سعيد جليلى در مورد برجام تصريح كرد: جليلى قبل از 
آغاز مذاكرات كنار گذاشته شد. جليلى يك روز بيايد جواب دهد كه در مذاكرات 
چه دستاوردى داشته و چرا كنار گذاشته شد و چه كسى او را كنار گذاشت؟ 
مذاكراتى كه منجر به توافق برجام شد توسط واليتى در عمان آغاز شد در حالى 

كه جليلى در آن زمان مسئول تيم مذاكره كننده بود.
بگويند اصولگرايى يعنى چه؟

رمضان زاده هچنين در تحليل خود از جريان اصولگرا با اشاره به اين كه من 
اردوگاهى به اسم اصولگرايى نمى شناسم كه وجود خارجى داشته باشد تصريح 
كرد:  آنهايى كه ادعاى اصولگرايى دارند بگويند چه كسى اصولگراست و اصولگرا 
يعنى چه؟ ما  در تعريف جريان اصالحات مى گوييم ما طرفدار قانون اساسى، 
اصالح تدريجى امور، رفتارهاى مدنى و آرامش در جامعه هستيم. آنها بگويند 
اصولگرا يعنى چه؟ آيا ناطق اصولگرا است يا قاليباف؟ موحدى كرمانى يا جليلى؟  
مير سليم يا مصباح يزدى؟ مرحوم عسگر اوالدى و مهدوى كنى تا چه ميزان 

مورد اقبال اصولگرايان بوده اند؟
وى افزود: اين مشكل پيش آمده كه وقتى يك جمعى برخى نهادهاى قدرت را 
دراختيار دارند مى خواهند جناح بندى درست كنند كه اين كار بايد تعطيل شود. 
من متالشى شدن جبهه اصولگرايى را براى روند توسعه دموكراسى در كشور 
مضر مى دانم ما بايد دعا كنيم يك جبهه قوى و متشكل از اصولگرايى شكل  
بگيرد تا آنها مانع حركت هاى افراطى شود. بنابراين بايد از يكپارچه شدن جريان 
اصولگرايى استقبال كنيم ولى آنها چون از رانت و قدرت بهره برده اند نمى توانند 

به صورت مستقل به ايجاد جبهه متشكل اقدام كنند.
براى تهيه ليست ائتالفى با حاميان دولت تالش كنيم

 رمضان زاده همچنين درباره  اختالفات پيش آمده در درون جبهه اصالحات و 
تصميم حزب اعتماد ملى براى جدايى از اين جريان در انتخابات پيش رو اظهار 
كرد: اعتماد ملى هنوز موضع خود را روشن نكرده است. اختالف اين جاست كه 
دوستان حزبى در شوراى هماهنگى جبهه اصالحات معتقدند تهيه ليست بايد 
به عهده احزاب گذاشته شود كه اين مساله نقش برخى اشخاص مهم مثل سيد 
محمد خاتمى كه حزبى نيست را ناديده مى گيرد. سوال اين جاست كه ما نقش  
خاتمى را كجا قرار دهيم؟ من فكرمى كنم شوراى عالى سياست گذارى بهتر 

مى تواند كليه احزاب و شخصيت هاى اصالح طلب را نمايندگى كند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا در انتخابات شوراهاى اسالمى شهرو روستا، 
اصالح طلبان در تهران ليست ائتالفى با حاميان دولت ارائه مى كنند يا خير؟ 
تصريح كرد: بايد در اين راستا تالش كنيم كه حتما هم مثل ليست اميد با 
مشكل مواجه مى شويم. من پيش از انتخابات مجلس هم در ستاد ائتالف 
سخنرانى كردم و گفتم بابت اين ليست حتما مشكل پيدا مى كنيم، ولى ناچاريم 
ليست را اين گونه تهيه كنيم و آنجا گفتم حتما بعضى از اعضاى ليست آن 
طرف مى روند. ما درانتخابات شوراها حتما يك ليست اصلى و چند ليست فرعى 
خواهيم داشت البته اميدواريم به اين نقطه نرسيم ولى نمى توانيم كسى  را هم 

از دادن ليست منع كنيم.
اجازه ندهيم هيچ اتفاقى، امنيت كشور را به خطر اندازد

سخنگوى دولت اصالحات  در پاسخ به اين پرسش كه تا ارديبهشت 96 شما 
چه نگرانى هايى داريد تصريح كرد: اوال اين كه نبايد هيچ اتفاقى امنيت كشور 
را به خطر اندازد. همه بايد از دست آورد امنيت كشور كه حاصل تالش 37 
ساله همه نيروهاى درگير در جامعه است حفاظت كنيم. دوم اين كه  نبايد 
بهانه اى  براى نقض برجام به آمريكا و اسراييل بدهيم. آنها قدرت نقض برجام 
را ندارند و اراده اش را هم ندارند و سوم اين كه بايد همه تالش كنيم كه مانع 
بازگشت افراطى گرى شويم چون ممكن است افراطى  گرى امنيت كشور را 

به خطر بياندازد.

متاسفانه روحانى بى رقيب پيروز است
خسارت فقدان «آيت اهللا» براى اصالحات بيشتر از سايرين است
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شوراي شهر سياسي 
در اهواز مردود است

*نويد قائدى:   
سياسي،  گروهاي  اكثر  روزها  اين 
محفل  و  طلب  فرصت  هاي  البي 
بر  پدرخواندگي  ادعاي  كه  نشينان 
مردم شهر اهواز را دارند با خيزهايي 
بلند و با هزاران ترفند و سياس بازي در پي اين هستند كه 
خود را دلواپسان شهر و مردم نشان دهند تا بتوانند رداي 
پوشيدن شوراي شهر را بر تن خود و دوستان هم گروه 
خود مستحق بدانند،مي خواهند خود را ناجيان اين شهر 
و مردم جلوه دهند تا بواسطه احساس دين و تكليفي كه 
بر خود واجب مي كنند و اين شعار كه بزرگان شهر و 
استان كه معلوم نيست به چه نام هايي هستند(پرده نشينان 
خيالي اين جماعت) بر آنان تكليف كرده اند كه بياييد و در 
شورا حاضر باشيد و مردم شهر مظلوم اهواز را از اين همه 

مشكالت و مصائب برهانيد.
      مردم شهر در اين جو نامعلوم و نامفهوم و مشوش 
گرفتار شده اند و نمي دانند صالح و مصلحت آنان در 
چيست و چه انتخابي بايد داشته باشند،بسياري از مردم 
شهر به واسطه صدها مشكل فعلي و تجربيات انتخابات 
گذشته دست از چيزي كه نام آن انتخابات باشد شسته 
اند و دلسرد از هر گونه اميد به تغيير و مصلحت خود 
شده اند،اين جماعت انتخاباتي كه اكثر آنان در همين ايام 
پيدايشان مي شود و سينه چاك مي دهند دست به سر و 
روي مي كوبند و خود را ناجيان مردم مي دانند تقريبا 
پايه ثابت اكثر انتخابات شهر اهواز و استان خوزستان شده 
اند. كافي است  در مورد عقبه و ادوار زندگي آنان نقبي 
زد تا همه چيز هويدا گردد.مردم بايد به هوش باشند و 
اين آگاهي و بصيرت را داشته باشند تا دوباره با صدها 
ترفند كاله سرشان نرود،به هر حال متقاضيان ورود شورا 
تعدادشان به چند صد نفر رسيده است و همگي با استدالل 
هاي عجيب و غريب ، خود را واجد شرايط ورود به شورا 
كانديداتوري  استقبال  همه  اين  از  هدف  اما   ، دانند  مي 
چيست كاري است كه بايد جامعه شناسان و روانشناسان 
مجرب در پي تحقيق برآيند تا بررسي هاي همه جانبه 
اي صورت دهند كه در صندلي هاي شوراي چه عناصر 
جذابي وجود دارند كه اين همه ميل و مغناطيس آنان قوي 
است كه مي توانند اين همه وسوسه در دلها اندازد.عقيده 
اكثر  كه  افرادي  اتفاقا  كه  است  اين  است  بنده  شخصي 
كساني كه براي ورد به شورا حرص و ولع دارند اتفاقا 
افرادي هستند كه در طول زندگي خود نتوانسته اند در 
زمينه هاي علمي و تخصصي و فرهنگي و اجتماعي و..... 
افراد موفقي باشند و جز افراد شاخص اجتماع تلقي شوند 
لذا شورايي شدن را مسيري جهت پيشرفت و معرفي خود 
مي دانند و فقط تعداد محدودي وجود دارند كه از اين 

قاعده مستثني هستند.
اما شورا نياز دارد كه توسط افرادي مختصص و مجرب 
و  اقتصادي  و  اجرايي  كارهاي  كرده  خورد  استخوان  و 
اجتماعي و فرهنگي و....... اداره شود،بايد اين افراد جنتلمن 
هاي شخصيتي باشند يعني بر كرامت نفس خود مسلط 
باشند،عالوه بر داشتن حواس شش دنگ پنجگانه و قوه 
تجزيه و تحليل باال بايد امتحان پس داده باشند و كارنامه 
و رزومه قابل قبولي داشته باشند،شورا محلي براي آزمون 
و خطا نيست و در دوره پنجمن بايد اين بلوغ و بصارت 
و توانمندي در آن احساس و لمس گردد،اين انتخابات 
عصاره فهم و شعور مردم شهر اهواز خواهد بود،مردم بايد 
به نظر و راي خود فارغ از هر گونه قرابت هاي قوم و 
خويشي و قبيله اي و مقاصد سياسي احترام بگذارند.زيرا 
شورا با امور روزمره زندگي تمامي شهروندان خرد و جوان 
و پير گره خورده است،قرار نيست از كرسي هاي شورا 
سياست بازي كرد و به اهداف ديگر رسيد،قرار نيست 
خود  جوالنگاه  را  شورا  چپ  چه  و  راست  چه  احزاب 
بدانند و ليست و اسم دهند،احزاب اگر احساس دين و 
تكليف مي كنند بهتر از بر عملكرد هاي نمايندگاني كه به 
مجلس فرستاده اند نظارت نمايند،بهتر است پيگير مطالبات 
كالن شهر و استان باشند و از ظرفيت هاي خود در جهت 
امور سياسي و اجتماعي بهره ببرند،ترخدا بگذاريد مردم 
بيش از اين از شورا و شورايي شدن دلسرد نگردند،شما 
بهتر است به فكر راه انداختن جرايد و مطبوعات تخصصي 
باشيد و چشم هاي بصير در رصد عملكردهاي استان و 
كشور باشيد ،بهتر است موضوعات را تحليل و تبيين و 
مطالبه گري كلي و گفتگوتر و گفتمان ساز باشيد،بهتر است 
به فكر نزديك كردن دل هاي مردم باشيد،بهتر است به 
فكر درمان هزاران درد اجتماعي و سياسي استان باشيد كه 
هر روز بر تعداد آنان افزوده مي شود،اگر صداقت رفتار و 
گفتار داريد بهتر است در دل اجزاب سياسي خود باقي 
بمانيد و افراد واجد شرايط و امتحان پس داده شده و با 
رزومه هاي قوي را بياوريد و به عنوان كانديد خود معرفي 
كنيد ، نه اينكه پيشرو شويد و خود را كانديد معرفي نماييد 
كه از نظر اين حقير دون شان احزاب است كه همه ستوان 
هاي انساني آن در پي كانديدا شدن باشند،يك روز كانديد 
مجلس مي شويد و يك روز كانديد شوراي شهر و هر روز از 
شاخه اي به شاخه ديگر مي پريد،متاسفانه بسياري از گروههاي 
سياسي بدليل عدم توان علمي و سطح اطالعات و آگاهي خود 
توان تحليل موضوعات و واقعيت را ندارند و نمي توانند 
راهبرد صحيح و مشخصي از جامعه و اوضاع كشور و 
استان و شهر اهواز داشته باشند و به همين دليل فقط و فقط 
راههاي پيشبرد مقاصد خود را كانال هاي انتخابات مي 
دانند تا مردم را به هزاران رنگ در آورند تا راي آنان را 
كسب نمايند،توصيه برادرانه اين است كه بگذاريد مردم 
نفس بكشند و حداقل در امور شورايي آنان را درگير 
جر و بحث هاي سياسي راست و چپ نكنيد،بگذاريد 
اين اختالفاتي كه شما به آنان ها دامن زده ايد در همان 
حد انتخابات مجلس باقي بماند و آن را به ورطه شورا 

تعميم ندهيد.

يادداشت

خبر
آئين تقدير از خيران نخستين 

جشن  پيوند همدالن
 آسمانى برگزار شد

مراسم تجليل و تقدير از حاميان دست اندركاران و عوامل اجرايى 
نخستين جشن پيوند همدالن آسمانى   در تاالر اجتماعات مجتنع 

فرهنگى تفريحى ملى حفارى برگزار شد.
على اشرف ظهرابى مديرعامل جامعه معلولين استان خوزستان در 
اين مراسم ضمن تقدير از خيران و دست اندركاران اظهار داشت: 

پيشنهاد برگزارى مراسم ازدواج اين افراد در شوراى معاونين مطرح و پس از اجماع اعضاء اجرا شد. وى با اشاره 
به اينكه در صدد اجراى اين برنامه به صورت ساالنه هستيم، افزود: درحال حاضر اشتغالزايى، ازدواج و تهيه 
مسكن معلوالن از مهم ترين اولويت هاى ما است. ظهرابى با بيان اينكه در استان خوزستان 320هزار نفر 
تحت پوشش بهزيستى هستند، تصريح كرد: دولت به تنهايى قادر به ارائه خدمت به اين افراد نيست و خيران 
بايد وارد ميدان شوند. وى در ادامه ضمن تقدير از حمايت هاى استاندار خوزستان گفت: عبادت يك مؤمن تنها 

نماز خواندن نيست بلكه دلجويى از افراد معلول هم نوعى عبادت محسوب مى شود.
در حاشيه اين مراسم مصطفى پناباد رئيس اتحاديه گل،گياه، صنايع دستى و سفره عقد كه از سوى انجمن مورد 
تجليل قرار گرفت، با اشاره به اينكه تهيه لباس عروس بانوان، گل كارى ماشين هاى عروس، تزئينات و تهيه 
سفره عقد برعهده اتحاديه ما بوده است، اظهار داشت: طبق برآورد به عمل آمده بالغ بر دوازده ميليون تومان 

توسط اين اتحاديه كمك شده است.
وى با بيان اينكه استقبال از سوى فروشندگان و خيران مختلف اتحاديه گل و گياه بسيار چشمگير بوده است، 

افزود: اين افراد بابت خدمات ارائه شده هيچ گونه وجهى دريافت نكرده اند.
پناباد گفت: تزئين 22 ماشين عروس، تهيه 22 لباس عروس و تزئين سفره هاى عقد از جمله اقدامات انجام 
شده است و باتوجه به استقبال خوب صورت گرفته اميدواريم كه اين روند به صورت مستمر ادامه پيدا كند. وى 
به نقش رئيس اتاق اصناف اهواز در برگزارى مطلوب جشن ازدواج اين زوج هاى معلول اشاره كرد و توضيح 
داد: به نوعى مى توان از آقاى ممبينى به عنوان پرچم دار اين امر خيرخواهانه نام برد و تشكر ويژه نمود كه در 

برگزارى همچين مراسمى يد طواليى دارند./ هور نيوز / 
آمبوالنس هاى ريلى در خوزستان راه اندازى مى شوند

مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان از اعالم آمادگى اين جمعيت جهت راه اندازى آمبوالنس ريلى و پايگاه 
امداد و نجات راه آهن در مسيرهاى پرخطر خبر داد.

 على خدادادى در نشست همكارى هاى مشترك با حضور معاون راه آهن كشور و مديران راه آهن جنوب و 
مديرعامل و معاونين جمعيت هالل احمر خوزستان برگزار شد، با اشاره وجود شبكه وسيع ريلى در استان و بروز 
خطرات احتمالى اظهار كرد: با توجه به وسعت خطوط راه آهن و ضرورت آمادگى حداكثرى در ارائه خدمات 
امدادى در حوادث احتمالى در خصوص تردد قطارهاى محلى و سراسرى نيازمند توجه ويژه به مقوله مهم 

پاسخگويى سريع در سوانح هستيم.
وى با بيان اينكه آمادگى امدادى از اولويت هاى مهم اين جمعيت است، افزود: هالل احمر خوزستان در 
خصوص راه اندازى آمبوالنس ريلى و پايگاه امداد و نجات راه آهن در مسيرهاى پرخطر آمادگى خود را 
اعالم مى كند كه با توجه به محدوديت امكانات و نيروهاى امدادى به ويژه در مناطقى مانند تله زنگ و حوزه 
شهرستان انديمشك، اين مقوله مى تواند بركات زيادى را در كاهش آسيب هاى ناشى از حوادث ريلى به دنبال 
داشته باشد.  خدادادى اظهار كرد: همچنين با توجه به وجود بسترهاى ريلى در مناطق صعب العبور و دسترسى 
سريع و مطمئن به اين مناطق در صورت بروز حوادث، ضرورت ايجاد آمبوالنس ريلى را دوچندان مى كند. 
رييس كارگروه امداد و نجات و آموزش همگانى مديريت بحران خوزستان با اشاره به ضرورت اجراى آموزش 
همگانى در جامعه بيان كرد: با توجه به حضور هميشگى و پرتعداد مسافرين خطوط ريلى و نياز به ارائه كمك 
هاى امدادى در صورت بروز حادثه، هالل احمر مى تواند به به تدوين برنامه آموزشى خاصى اقدام كرده و به 
كاركنان راه آهن جنوب، آموزش هاى تخصصى مرتبط را آموزش دهد تا در شرايط اضطرار به صورت عملياتى 
متبلور شوند. خدادادى با تاكيد بر توانمندى مسافران در راستاى خودامدادى در صورت بروز حوادث تصريح 
كرد: يكى از برنامه هاى اصلى جمعيت هالل احمر كه با محور خانواد هاى آماده در مخاطرات انجام مى شود، 
بحث آموزش همگانى است كه با تدابير و راهكارهاى مناسب مى توان آموزه هاى خودامدادى را به مسافران 

مسيرهاى ريلى آموزش داد.
 معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل شركت راه آهن جمهورى اسالمى ايران نيز در اين نشست با ابراز 
خرسندى از خدمات جمعيت هالل احمر خوزستان در حوزه هاى امدادى و عام المنفعه، همكارى بين بخشى 
به ويژه در حوزه امدادى را خواستار شد. سعيد رسولى با اشاره به پتانسيل هاى موجود در هالل احمر خوزستان 
اظهار كرد: در اين راستا مى خواهيم با انعقاد تفاهم نامه اى در خصوص راه اندازى آمبوالنس هاى ريلى و 
اسكان موقت در صورت بروز مشكالت و حوادث احتمالى به ارتباطات بين بخشى همت گماشته و براى 

خدمت به مردم گام هاى بلندى برداريم.

آب آشاميدنى آلوده علت فوت
 بيماران دياليزى بيمارستان سينا بود

رييس مركز بهداشت خوزستان با اشاره به فوت شش بيمار دياليزى در بيمارستان سينا در سال جارى 
گفت:  در بررسى هاى انجام شده مشخص شد اين بيماران به علت انتقال باكترى ايكوالى (E coli)  از 

طريق آب آشاميدنى به اسهال خونى دچار شدند و فوت كردند.
 شكراهللا سلمان زاده در مراسم افتتاحيه كارگاه منطقه اى بهداشت محيط بيمارستان ها با بيان اين كه مدل 
بيمارستان ها پيچيده ترين مدل هاى شهرى است، اظهار كرد:  وضعيت بهداشتى و آراستگى بيمارستان شايد اولين 
مساله اى باشد كه مورد توجه مراجعه كنندگان به آن بيمارستان قرار مى گيرد و اين موضوع مى تواند در روحيه بيمار 
و همراه بيمار و يا حتى سير بهبودى بيمار نقش بسيار موثرى ايفا كند و همچنين موجب جلب اعتماد بيمار و همراه 
بيمار به كادر درمانى آن بيمارستان شود. وى تصريح كرد:  مساله عفونت هاى بيمارستانى يكى از مشكالت مهمى 
است كه در دو دهه اخير بيمارستان ها را درگير كرده اين موضوع يكى از مشكالت مهم دنياى امروز است و نظام 
سالمت كشورهاى مختلف را به چالش كشانده و مشكالت عديده اى را ايجاد كرده است. وى ادامه داد: اكنون 
با  افزايش روزافزون مقاومت هاى ميكروبى و افزايش تعداد عفونت هاى بيمارستانى از يك سو و از سوى ديگر با 
محدوديت در توليد آنتى بيوتيك هاى جديد مواجه هستيم در سه دهه گذشته مشاهده مى شد كه در هر چند سال 

يك آنتى بيوتيك جديد توليد مى شد اما در سال هاى اخير آنتى بيوتيك هاى بسيار كمى توليد و وارد بازار شدند.
سلمان زاده با اشاره به تبعات محدوديت در توليد آنتى بيوتيك در سال هاى اخير عنوان كرد:  محدوديت بسيار زيادى 
براى توليد آنتى بيوتيك جديد و به ويژه براى ميكروارگانيسم هاى بسيار خطرناك نظير استافيلوكوك و انواع و 
اقسام ميكروب هاى گرم منفى وجود دارد و اين موضوع يك تهديد جهانى است.وى بيان كرد:  سازمان بهداشت 
جهانى در سال 2005 در شعار خود به لزوم مراقبت تميز در محيط بيمارستانى اشاره كرده است؛ اگر فلسفه ساخت 
يك بيمارستان را كه درمان و معالجه بيماران است در نظر بگيريم نبايد با اقدامات خود موجب شويم كه يك 
فرد طى دوران بسترى به عفونت ديگرى دچار شود كه انتقال اين عفونت ناشى از سهل انگارى مسئوالن حوزه 
سالمت مى باشد. اين موضوع از يك سو مى تواند موجب مرگ و مير و عوارض شديد جسمى براى بيمار 
شود و از سوى ديگر بار سنگين اقتصادى براى نظام سالمت و فرد بيمار به همراه دارد. رييس مركز 
بهداشت خوزستان اظهار كرد:  در سال هاى اخير سازمان بهداشت جهانى مقاومت آنتى بيوتيكى را يك 
تهديد جهانى دانسته و نسبت به محدوديت توليد آنتى بيوتيك نيز به كشورها هشدار داده است. اگر دست 
انسان از آنتى بيوتيك هاى اثرگذار به استافيلوكوك خالى شود قطعا يك فاجعه و يك تهديد جهانى بروز 
خواهد كرد.سلمان زاده با بيان اين كه كنترل عفونت در ايران سابقه زيادى ندارد، گفت:  از سال 1350 
دانشگاه هاى علوم پزشكى اهواز و شيراز بحث كنترل عفونت را مطرح كردند كه با وقوع جنگ تحميلى 
پيگيرى اين مساله در دانشگاه علوم پزشكى اهواز متوقف شد و مجددا از سال 59 موضوع عفونت هاى بيمارستانى 
و راهكارهاى مقابله آن در دانشگاه هاى تهران و شيراز بررسى و مطرح شد تا امروز اقداماتى خوبى در اين زمينه 
انجام شده است و اميدواريم عفونت هاى بيمارستانى حداقل در كشور ايران يك تهديد نباشند. وى با اشاره به 
اهميت رعايت اصول بهداشت عمومى در كنترل عفونت هاى بيمارستانى تصريح كرد: در تمام مراحل ساخت و 
احداث يك بيمارستان بايد اصول بهداشت عمومى رعايت شود و حتى مكان جغرافيايى بيمارستان بايد از نظر 
نزديكى به مراكز آلوده كننده و ساير مراكز تهديدكننده بهداشت محيط بيمارستان ها مدنظر باشد. رييس مركز 
بهداشت خوزستان در خصوص اهميت بهداشت آب آشاميدنى بيمارستانى عنوان كرد:  منبع تامين آب بيمارستان 
مساله اى است كه فوق العاده حائز اهميت است. در سال جارى يك چالش مهم را در اين زمينه تجربه كرديم و 
در يكى از بيمارستان هاى اهواز متاسفانه تعدادى از بيماران دياليزى كه همشهرى ما بودند به علت اسهال خونى 
فوت شدند كه در بررسى هاى انجام شده مشخص شد كه باكترى اى كوالى (E coli) از گونه H7-O157  از 
طريق آب آشاميدنى به اين بيماران منتقل شده بود كه در نهايت منجر به فوت اين افراد شد. سلمان زاده ادامه داد:  
اين مساله چالش بزرگى را در استان و كشور ايجاد كرد و مورد توجه بسيار رسانه ها قرار گرفت و واقعا مشكالت 
زيادى ايجاد كرد. البته به غير از بيمارى هاى روده اى انواع بيمارى هاى تنفسى ممكن است از طريق آب شرب 

آلوده به بيماران منتقل شود.
وى موضوع مديريت فاضالب بيمارستان ها را يكى از چالش هاى عمده بين دانشگاه ها و بيمارستان ها دانست 
و اظهار كرد:  بايد مساله بى خطرسازى فاضالب هاى بيمارستانى را مدنظر قرار داد و سازمان هاى ذيربط در اين 
زمينه نظارت هاى الزم را انجام دهند. اگر پسماندهاى بيمارستانى در طبيعت و محيط زيست رها شوند، مشكالت 

عديده اى ايجاد خواهد شد.
رييس مركز بهداشت خوزستان تصريح كرد:  هر بخش و هر قسمت بيمارستان مى تواند منشاء چالش و 
مشكل ساز باشد. ميزان نور در بخش هاى بسترى و غيربسترى و ادارى و غيرادارى و دستگاه هاى حرارتى و 
برودتى و سيستم تهويه بيمارستان همچنين بحث پسماندها و تفكيك پسماندها به زباله هاى عفونى، غيرعفونى، 
شيميايى، بافت هاى انسانى و اجسام برنده هر كدام بايد در بيمارستان ها از لحاظ بهداشتى مورد توجه قرار بگيرند.

انواع  از  ــتايى،  روس ــگرى  گردش
ــت كه بر پايه  ــگرى نوپاس گردش
ــى  فرهنگ و  ــى  طبيع ــت  ظرفي
مى تواند  و  ــده  ش ــا  بن ــتاها  روس
ــق  رون ــه  ب ــترى  بيش ــتاب  ش
از  ــه  گرفت ــات  نش ــادى  اقتص

ــد. ــگرى ببخش صنعت گردش
ــته  ــن رس ــاى اي ــه ج ــا اين ك  ب
ــت، اما  ــا خالى اس ــور م در كش
ــتان درصدد  ــتان خوزس اخيرا اس
در  ــش  ظرفيت از  ــردارى  بهره ب
گردشگرى روستايى برآمده است.

كشورهاى  اغلب  در  روستايى  گردشگرى 
روستاها،  پيشرفت  اقتصادى،  رونق  سبب  توسعه يافته 
اشتغالزايى و درنهايت كاهش وابستگى معيشتى روستاييان به 
منابع آب و خاك شده است. در استان خوزستان نيز با توجه به 
موقعيت جغرافيايى اين استان، وجود رودخانه ها، دريا، سواحل 
بكر و ميراث تاريخى و فرهنگى اين ظرفيت وجود دارد كه 
صنعت گردشگرى روستايى توسعه يابد و بيش از پيش مورد 
توجه قرار گيرد؛ موضوعى كه اتفاقا مورد توجه مسئوالن اين 
استان قرار گرفته است. در همين ارتباط، شش روستا براى 
طرح آموزش گردشگرى روستايى در اين استان انتخاب شده 
كه شلهه در شرق آبادان يكى از اين روستاهاست و به دليل 
وجود جاذبه هاى طبيعى همچون نزديكى به رودخانه اروند و 
وجود نخلستان هاى گسترده و قديمى، ظرفيت اجراى طرح 
گردشگرى روستايى را دارد. به همين دليل طرح آموزش 
روستاييان براى ورود به حوزه گردشگرى از چند ماه پيش 

آغاز شده است.
اشتغال در كنار پاسدارى از سنت ها

خوزستان  روستايى  گردشگرى  پروژه  مجرى  آذرى،  نيما 
خوزستان،  استان  در  طرح  اين  اجراى  از  هدف  مى گويد: 
و  روستاييان  براى  اشتغال  ايجاد  ظرفيت ها،  شناسايى 
ساماندهى گردشگرى روستايى در اين منطقه است، زيرا در 
آبادان و خرمشهر عمدتا گردشگرى جنگ، دفاع مقدس و 
شهرى بخصوص در فصل بهار رونق دارد، اما جاى خالى 
گردشگرى روستايى در اين مناطق همواره احساس مى شود.

وى در تشريح شرايط روستاى شلهه مى افزايد: اين روستا 
بسيار وسيع است و ويژگى هاى متعددى دارد. كافى است 
گردشگران را ايستگاه به ايستگاه پيش ببريم تا از آرامش و 

فضاى خاص اين روستا لذت ببرند.
وى به مبحث پرنده نگرى در حاشيه رودخانه اروند و نشان 
دادن شيوه كشاورزى و كار در نخلستان ها اشاره و تصريح 
مى كند: در سال هاى اخير ساخت سدهاى متعدد در باالدست 
رودخانه هاى استان و كاهش آب ورودى به آنها سبب شورى 
آب در اين استان و كاهش كيفيت و كميت محصوالت شده 
كه بر كشاورزى و زندگى مردم منطقه اثر مستقيم گذاشته 
و موجب كاهش درآمد روستاييان شده است. آذرى تصريح 
مى كند: با وجود تمام مشكالت زيست محيطى پيش آمده به 
دليل ظرفيت هاى موجود در استان، مى توان از گردشگرى 
كشاورزى براى اشتغالزايى روستاييان استفاده كرد. كافى است 
مردم با سرمايه گذارى هاى كوچك و تجهيز خانه هاى خود به 
اين حوزه ورود و از گردشگران پذيرايى كنند تا به اين ترتيب 

ديگر شاهد مهاجرت روستاييان به شهرها نباشيم.
تحول در روستاهاى آبادان و خرمشهر

در همين حال، مجتبى گهستونى يكى از مدرسان گردشگرى 
روستايى مى گويد: از تيرماه 95 آموزش گردشگرى روستايى 
آشنايى  هدف  با  و  خرمشهر  و  آبادان  روستاى  شش  در 
روستاييان با صنعت گردشگرى در چند مرحله و به صورت 
همزمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد تا مردم بتوانند پس از 
آموزش، با سرمايه گذارى و فعاليت در اين حوزه به درآمدزايى 

برسند.
گردشگرى  توسعه  در  مهمى   نقش  دولت ها  وى،  گفته  به 
روستايى دارند، اما تجربه نشان داده هرجا دولت ها به تنهايى 
و بدون بخش خصوصى در حوزه گردشگرى ورود كرده اند، 
نتوانسته اند آن گونه كه بايد موفق عمل كنند. بنابراين انتظار 
مى رود مسئوالن شرايط و زيرساخت هاى الزم را براى ورود 

هرچه بهتر و بيشتر مردم و بخش خصوصى فراهم كنند.

شلهه از گردشگران استقبال مى كند
عيسى ابوالدوله از كشاورزان و ساكنان قديمى  روستاى شلهه 
درباره اهميت جذب گردشگر به جام جم مى گويد: روستاى 
شلهه ظرفيت جذب گردشگر را دارد. رفت و آمد گردشگران 
نه تنها سبب اشتغالزايى مى شود، بلكه زمينه شناخت ساير 

فرهنگ ها را نيز فراهم مى كند.
وى مى افزايد: برنامه هاى فراوانى براى رونق گردشگرى در 
منطقه داريم و تالش خواهيم كرد با طبخ غذاهاى سنتى، 
پذيرايى با قهوه و اجراى برنامه ها و بازى هاى محلى، آداب و 
رسوم گذشتگان را زنده نگاه داريم، زيرا معتقديم گردشگرى 

مى تواند به احياى سنت ها كمك كند.
اين كشاورز درباره توليد صنايع دستى در روستا مى گويد: توليد 
صنايع دستى براى استفاده روزمره ساكنان روستاست، اما در 
نظر داريم با ارتقاى كيفيت؛ محصوالتى توليد كنيم كه براى 
گردشگران جالب توجه باشد و از اين طريق، عده اى از اهالى 

روستا امرار معاش كنند.
شلهه  اهالى  اصلى  كار  اين كه  به  اشاره  با  ابوالدوله 
نخل دارى است و مردم از اين طريق امرار معاش مى كنند، 
مى افزايد: آب مورد نياز زمين هاى كشاورزى منطقه با جذر 
و  بعد  به   84 سال  از  متاسفانه  اما  مى شود،  تامين  مد  و 
و  آب  انتقال  طرح هاى  اجراى  و  سدها  ساخت  دنبال  به 
به  كرد،  تغيير  نخلستان ها  وضعيت  آب،  شورى  درنتيجه 
گونه اى كه خرماى ما كه زمانى بهترين و مرغوب ترين 
شده  مواجه  كمى   و  كيفى  كاهش  با  اكنون  بود،  خرما 
و  صيفى جات  توليد  از  ناشى  درآمد  اين،  بر  عالوه  است. 
اين  كاهش  و  آب  شورى  و  گردوغبار  دليل  به  ميوه جات 
محصوالت كم شده و ايجاد گردشگرى روستايى مى تواند 

اين چالش ها را رفع كند.

عضو شوراى اسالمى شهر اهواز با اشاره به امتناع صنايع و 
شركت هاى آالينده از جمله شركت نفت از پرداخت عوارض 
آاليندگى گفت: استاندار خوزستان بايد به اين مساله ورود كرده 
و با تشكيل كارگروهى كه داراى قدرت اجرايى است، صنايع 
را ملزم به پرداخت عوارض آاليندگى و انجام تعهداتشان در 

زمينه كمربند سبز اهواز كند.
آذر زمانپوربا اشاره به آلودگى هواى اهواز در بيشتر روزهاى 
سال، اظهار كرد: ريزگردها، ريختن پسابهاى بيمارستانى به 
رودخانه كارون و آلودگى ناشى از فعاليت صنايع آالينده در 
اهواز، سالمتى مردم و به ويژه گروه هاى پرخطر را در معرض 

خطر قرار داده است.
عوارض  پرداخت  از  آالينده  صنايع  امتناع  به  اشاره  با  وى 
آاليندگى به شهردارى، تصريح كرد: شركت هاى متمولى مانند 
شركت نفت و صنايع فوالد على رغم حجم باالى آاليندگى 
خود، زير بار پرداخت عوارض آاليندگى به شهردارى نمى روند. 
در منطقه صنايع فوالد روى خيابان ها و حياط  منازل  در تمام 
روزها، اليه سياهى از دود قرار مى گيرد كه ناشى از فعاليت 
شركت صنايع فوالد است. اين اليه دود با ورود به بدن چه 
باليى بر سر مردم و سالمت آنان خواهد آورد؟ با اين وجود 

اين شركت حاضر به پرداخت عوارض آاليندگى نمى شود.
عضو شوراى اسالمى شهر اهواز ادامه داد: شركت متمول 
و بسيار گسترده اى مانند شركت نفت كه با فعاليت خود 
بسيار  هاى  آالينده  از  زيادى  حجم  روزه  همه  اهواز  در 
خطرناك را وارد هواى اهواز مى كند، نه تنها حق و سهم 

بلكه  دهد  نمى  را  نفت  هاى  چاه  بابت  از  منطقه  مردم 
از  ناشى  محيطى  زيست  خسارت  جبران  به  حاضر  حتى 
شود.  نمى  االيندگى  عوارض  پرداخت  و  خود  فعاليتهاى 
اين شركت در بحث كمربند سبز اهواز تاكنون اقدام به 

كاشت حتى يك اصله درخت نيز نكرده است
زمانپور عنوان كرد: شهرداى فاقد اختيار و حدود قانونى براى 
از پرداخت عوارض  كه  آالينده اى است  با صنايع  برخورد 
و  ها  سازمان  سد  مى  نظر  به  كنند.  مى  امتناع  آاليندگى 
محيط  حفاظت  كل  اداره  مانند  ذيربط  و  نظارتى  نهادهاى 
زيست و دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور نيز در برخورد 

با صنايع متخلف و آالينده تعلل مى كنند.
و  رازى  سازى  الكل  شركت  آاليندگى  به  اشاره  با  وى 
شركت كربن بلك بيان كرد: اين دو شركت با وجود حجم 
باالى آالينده اى كه توليد مى كنند، در وسط و مركز شهر 
استقرار دارند. جاى سوال دارد كه باتوجه به قوانين مبنى 
چرا  شهرى  حريم  از  خارج  در  آالينده  صنايع  استقرار  بر 
سازمان هاى متولى مانند اداره كل حفاظت محيط زيست 

با اين دو شركت برخورد قانونى نمى كنند؟
عضو شوراى شهر اهواز با انتقاد از عملكرد رسانه ملى در اين 
زمينه گفت: با وجود آلودگى زياد هواى اهوازدر بيشتر روزهاى 
سال، رسانه ملى تنها به موضوع آلودگى هواى پايتخت مى 
پردازد و در روزهايى كه نفس مردم اهواز به علل مختلف از 
جمله آتش سوزى مزارع نيشكر، پديده ريزگردها و فعاليت 
صنايع آالينده تنگ مى شود، هيچ خبرى از اين وضعيت در 

تلويزيون منعكس نمى كند.
فوالد،  ملى  گروه  نفت،  شركت  كرد:  اظهار  عنوان  زمانپور 
صنايع فوالد و ... حتى يك اصله درخت در طرح كمربند سبز 
اهواز نكاشته اند. بايد اين موضوع به صورت جدى پيگيرى 
شود و با ورود شخص استاندار خوزستان كارگروهى داراى، 
قدرت اجرايى تشكيل شود تا از يك سو صنايع آالينده ملزم 
به پرداخت عوارض آاليندگى و انجام تعهدات در طرح كمربند 
سبز شوند و از سوى ديگر شركتهايى مانند الكل سازى رازى 
و شركت كربن بلك از مركز شهر سريعا تخليه و به خارج از 

شهر منتقل شوند.

 كالنشهرى همچون اهواز كه آوازه ثروت ها و منابع 
ملى اش دل بسيارى را بُرده سال هاست در مشكالت 
بومى خود غوطه ور شده است. از مشكالت آب و هوا، 
كه  و…  ها  جاده  نامناسب  شرايط  ريزگردها،  هجوم 
بگذريم وضعيت اسفناك سيستم حمل و نقل اهواز ، 

شهروندان را كالفه كرده است.
اهواز در حدود يك ميليون و 500 هزار نفر جمعيت 
ثابت دارد و البته مى توان جمعيت متغير را نيز به دليل 
مركزيت استان به آن افزود كه حجم باالى استفاده از 

ناوگان حمل و نقل عمومى را نمايان مى كند.
بر اساس استانداردهاى جهانى در حمل و نقل شهرى، 

براى هر يك هزار نفر بايد يك دستگاه اتوبوس بايد وجود 
ناوگان  اتوبوس  دستگاه  تنها 200  اما  اهواز  باشد.در  داشته 
حدود 1300  اهواز  در  ديگر  عبارتى  به  دارد؛  وجود  شهرى 
اتوبوس كم داريم و با اين حساب مى توان گفت كه اهواز در 

استانداردهاى جهانى حمل و نقل عمومى جايى ندارد!
اين درحاليست كه همين تعداد معدود دستگاه اتوبوس نيز غالبا 
فرسوده و از حداقل امكانات سرمايشى و گرمايشى بى بهره 
هستند. آذر ماه امسال شهردارى پس از گذشت بيش از سه 
سال اقدام به بازسازى 60 اتوبوس فرسوده كرد؛ اتوبوس هاى 
قديمى كه بازسازى شده اند و البته فاقد امكانات سرمايشى 
هستند كه همين امر نشان مى دهد مسئوالن مربوطه بدون 
دغدغه مندى الزم و تنها براى پر كردن جاى خالى اين 

اتوبوس ها دست به چنين اقدامى زده اند.
بازسازى اتوبوس هاى فرسوده جاى نگرانى دارد

هوشنگ شيرمردى در مراسم بهره بردارى از 60 ناوگان حمل 

و نقل عمومى اظهار داشت: جاى گله مندى بسيار زيادى است 
اتوبوس هايى كه بايد به كوره ذوب سپرده مى شدند اكنون 

دوباره به خطوط حمل و نقل بازگردند و جاى نگرانى است.
وى با اشاره به اينكه زيرساخت هاى خوزستان در طول 8 سال 
دفاع مقدس آسيب ديده است، گفت: در دنيا رسم است كه هر 
جا آسيبى و حادثه اى پيش آيد همه كشور بسيج مى شوند تا 
به آن نقطه را ترميم كنند اما در خوزستان به رغم اينكه مردم 

مستحقى داريم اين اتفاق نيفتاده است.
رئيس شوراى شهر اهواز عنوان كرد: چرا پس از اين همه 
شاهد  اهواز  نقل  و  حمل  ناوگان  معضل  حل  براى  تالش 
بهره بردارى از اتوبوس هاى بازسازى شده باشيم كه حتى كولر 

هم ندارند.
بودجه هاى مصوب، براى

 خريد اتوبوس هزينه نشده است
جانعلى خورشيدى عضو شوراى شهر اهواز  تأمين اتوبوس 

شهرى را يكى از نيازهاى اصلى مردم شهر دانست و 
اظهار داشت: به ازاى هر 5هزار شهروند اهوازى تنها 

يك دستگاه اتوبوس وجود دارد.
وى افزود: در شروع به كار شوراى چهارم حدود 400 
دستگاه اتوبوس وجود داشت كه امروز به 198 اتوبوس 
تقليل يافته و اين به معناى آنست كه هرچه بودجه براى 

خريد اتوبوس تصويب شده محقق نشده است.
خورشيدى به بيان اينكه تنها به تعمير اتوبوس ها اكتفا 
شده، تصريح كرد: هرسال 70 ميليارد تومان بودجه براى 
خريد اتوبوس تعريف شده است. از شهردار مى خواهيم 
امسال هرچه بودجه بدين منظور تصويب شد همه آن را 
صرف خريد اتوبوس كند. نكته مهم ديگر رفتار تبعيض آميز 
شهردارى در توزيع همين تعداد اندك اتوبوس در سطح شهر 
است به گونه اى كه اتوبوس هاى با كيفيت بهترو ايستگاه 
هاى مكانيزه در اختيار مناطق مرفه و اتوبوس هاى فرسوده 

سهم مناطق كم برخوردار شده است.
به گزارش هورنيوز در سال پايانى شوراى چهارم و شهردارى، 
هر روز موجى جديد از تخلفات ادارى و مالى برخى از افراد 
شاغل در شهردارى منتشر مى شود كه يكى از نمونه هاى 
بارز آن استخدام بحث برانگيز 30 نفر در شهردارى اهواز 
بوده است. در شرايطى كه كالنشهر اهواز از امكانات ساير 
كالنشهرها مانند مترو بى بهره است انتظار مى رود شهردارى 
در ماه هاى آخر به جاى برخى اقدامات تبليغاتى، به نيازهاى 
اساسى شهروندان توجه بيشترى كند چراكه در نهايت آنها 

درخصوص عملكرد مسئوالن قضاوت خواهند كرد.
منبع : هورنيوز

رفاه شهروندان اهوازى فداى تعامالت شهردارى؟
ــت انتظار مى رود  ــهرها مانند مترو بى بهره اس ــاير كالنش ــهر اهواز از امكانات س ــرايطى كه كالنش در ش

ــترى  ــهروندان توجه بيش ــى ش ــهردارى در ماه هاى آخر به جاى برخى اقدامات تبليغاتى، به نيازهاى اساس ش
ــرد. ــد ك ــاوت خواهن ــئوالن قض ــرد مس ــوص عملك ــا درخص ــت آنه ــه در نهاي ــد چراك كن

شركت نفت زير بار پرداخت عوارض آاليندگى در اهواز نمى رود

گردشگرى روستايى سالح خوزستان
*نگار نخلى/جام جم براى مقابله با بيكارى
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قانون حمايتى براى زنان سرپرست خانوار نداريم

ــوراى اسالمى، گفت: حوزه  ــيون اجتماعى مجلس ش عضو كميس
ــه نحوى كه  ــت ب ــده اس ــت خانوار مغفول واقع ش زنان سرپرس

ــم. ــوار نداري ــت خان ــان سرپرس ــون حمايتى خاصى براى زن قان
زهرا ساعى  ضمن ابراز تاسف از عدم حمايت 
ويژه از زنان سرپرست خانوار، گفت: متاسفانه 
سرپرست  زنان   حوزه  به  مربوط  قوانينى  ما 
زنان  اين  از  ويژه اى  حمايت  بتواند  خانواركه 
داشته باشد نداريم و متولى خاصى هم در اين 

زمينه وجود ندارد.
وى تصريح كرد: هر چند مباحث مالى حوزه 
زنان بدسرپرست يا سرپرست خانوار را كميته 
امداد تقبل مى كند اما تنها مبالغ بسيار پايين و قطره چكانى به صورت ماهانه به اين 
زنان كمك مى شود؛  درصورتيكه متأسفانه اين زنان دريافتى ديگرى ندارند. ما مى بينيم 
كه بسيارى از اين زنان جوان هستند كه سرپرست خانوار بوده و زندگى بسيار سختى 

دارند. در اين ميان زنان بدسرپرست نيز با اين مشكالت دست و پنجه نرم مى كنند.
ساعى با بيان اينكه زنانى كه شوهر بيمار و يا معتاد دارند همان بانوان بدسرپرستى 
زنان  براى  اجتماعى  حمايت  كرد:  اضافه  نمى شوند،  اجتماعى  حمايت   كه  هستند 
سرپرست خانوار يا بدسرپرست بسيار موثر است كه اين موضوع در كشور بسيار 
كم رنگ است. بهزيستى و كميته امداد در اين ميان هرچند به نوعى كمك هاى 
قطره چكانى دارد اما اين زنان حمايت هاى همه جانبه مادى و معنوى احتياج دارند يعنى 

هم ازلحاظ اجتماعى و هم بعد اقتصادى بايد توانمند شوند.
وى افزود: زنان سرپرست خانوار متأسفانه آموزشى نديده اند و سردرگم مى شوند؛ اصال 
نمى دانند بايد به كجا مراجعه كنند و اينكه چطور بر مشكالت خود غلبه داشته باشند. 
همه اين ها به موضوع توانمندى نياز است كه در برخى كشورهاى ديگر بحث توانمندى 

در همه ابعاد (روانشناختى و مهارتى) براى بانوان سرپرست خانوار لحاظ مى شود.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس با انتقاد از اينكه متاسفانه زنان سرپرست خانوار و يا 
بدسرپرست متولى خاصى ندارند، خاطرنشان كرد: در قوانين و مواد برنامه ششم توسعه،  
در مواردى كه ممكن بود بر اساس آن حمايتى صورت گيرد (چه در بحث آسيب ها و 

چه در موضوع رفاه) كلمه «زن سرپرست خانوار» را اضافه كرديم.
وى يادآور شد: به عنوان مثال بحث حمايت از قشر محروم در برنامه ششم مطرح شده 
كه پيشنهاد داديم واژه زنان سرپرست خانوار و كودكان كار را اضافه كردند. در ماده 
117 و 118 كه مربوط به بحث زنان سرپرست خانوار است و روز شنبه نيز در صحن 
علنى مجلس به آن اشاره شد. همچنين پيشنهاد رفع ابهام در مواردى را نيز ارائه كرديم 

و فراكسيون زنان هم در بحث اضافه كردن اين مواد تالش بسيارى كرد.
ساعى در ادامه با اشاره به اينكه باز هم الزم است مواردى در حوزه زنان در برنامه ششم 
رفع ابهام شود، گفت: به رئيس مجلس هم اين موضوع را انتقال داديم كه با نگاه زنان 
سرپرست خانوار بندهايى به اين مواد اضافه شود. همچنين بحث بازنشستگى پيش 
از موعد اين زنان را مطرح و بر حمايت هاى ويژه از آنها تأكيد كرديم و خوشبختانه به 
تصويب رسيد، كما اينكه به دنبال اين هستيم كه بتوانيم در قانون اساسى كشور هم 

متولى خاصى را براى اين زنان مشخص كنيم.
نماينده مردم تبريز در مجلس همچنين افزود: همواره به دنبال اين هستيم تا يك روند 
خاص را در حوزه زنان سرپرست خانوار طى كنيم (كه البته پايلوت آن را در شهررى 
انجام داديم) و در اين راستا كار از صفر يعنى شناسايى زنان آغاز و وارد چرخه اطالعاتى 
شود و به اين مسئله پرداخته شود كه جامعه هدف ما چه هدفى دارد تا اين اطالعات 

ثبت و وارد حوزه توانمندسازى و شناسايى شوند.
ساعى بر همين اساس اضافه كرد: ما بر آنيم با يك برنامه مدون به زنان سرپرست 
خانوار يا بدسرپرست، مهارت و آموزش داده و براى آنان ايجاد اشتغال كنيم و در 
تالشيم اين موارد در مجلس قانونمند شود يعنى ما با ضمانت قانونى بتوانيم كار را جلو 
ببريم كه در حال كار كردن روى اين موضوع هستيم. در اليحه برنامه هم هر جايى كه 
بحث حمايت ويژه اى در قشر محروم و نيازمند با توانمندسازى آنها بوده اگر بودجه اى 
بوده كه مى خواستند به اين بخش اختصاص دهند ما به سرعت زنان سرپرست خانوار 

را اضافه كرديم و مواد آن هم مشخص است./ با عكس / مهر 

سن مناسب ازدواج براى دختران و پسران
يك روانشناس اجتماعى گفت: بر اساس شرايط جامعه و  ويژگى هاى روانشناختى، 22 

سالگى براى دختران و 24 سالگى براى پسران، سن مناسب ازدواج است.
محمديان با اشاره به شكل گيرى شخصيت افراد گفت: شخصيت بالغ انسان زمانى 
وارد عمل مى شود كه او ريسك مى كند، تصميم مى گيرد و حمايت مى كند. حدود 
پنج سال پس از بلوغ، شخصيت بالغ پخته مى شود و شكل مى گيرد. در اين زمان 
انسان وارد دوره جديدى از زندگى شده واز لحاظ فيزيولوژيك و شناختى آماده و 
پذيراى ازدواج است. وى ادامه داد: سن تقويمى مالك ما براى ازدواج نيست و سن 
هيجانى، معيار روابط است. در حال حاضر سن هيجانى رو به كاهش است. به عبارت 
ديگر فرد 18 ساله امروز پختگى بسيار كمترى از فرد 18 ساله سال هاى قبل دارد. 
بنابراين اگر بخواهيم فرزندان مان در سن مطلوب ازدواج كنند بايد از كودكى به آنان  
بياموزيم كه چگونه به پختگى برسند. اين استاد دانشگاه در خصوص ازدواج ديرهنگام 
و مشكالت و مخاطرات آن، اظهار كرد: در ازدواج ديرهنگام افراد مختلفى وارد زندگى 
فرد مى شوند و همين امر سبب افزايش ويترين هاى زندگى مى شود. در نتيجه بحث 
شناخت مقايسه پيش مى آيد. همچنين ورود افراد مختلف به زندگى فرد فشار ناشى 
از عدم توانايى در انتخاب را نيز به همراه دارد. وى ادامه داد: ناتوانى در انتخاب همسر 
با فشار زيستى حاصل از تاخير در ازدواج، تاهل دوستان و تالش براى شبيه شدن به 
آنها همراه مى شود در نتيجه جوان نسبت به خروج از تجرد تشويق مى شود. در حقيقت 
اين فشارها عامل اصلى ازدواج خواهند بود. محمديان در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه 
چگونه مى توان به فردى براى ازدواج اعتماد كرد، گفت: بهتر است از خودمان شروع 
كنيم كه آيا قابل اعتماد هستيم؟ و يا اگر قرار است با فردى ناسازگار ازدواج كنيم آيا از 
انعطاف كافى در برابر آن شخص برخوردار هستيم؟ بيشتر مشكالت در ازدواج به اين 

دليل است كه افراد منتظر هستند طرف مقابل شان آنان را خوشبخت كند.
وى تاكيد  كرد: ازدواج پله اى از زندگى و تنها گذر از يك مرحله به مرحله ديگر است 
و به طور قطع پس از ازدواج با سختى هاى جديدى در زندگى مواجه خواهيم شد كه 

بايد براى آن آماده شويم.

توانايى فرد براى ايفاى نقش همسرى
 در تربيت خانوادگى ريشه دارد

شامل  ازدواج  سن  اينكه  بيان  با  اجتماعى-  روانشناس  يزدى -  شريفى  عليرضا   
معيارهاى متعددى چون سن هيجانى، وضعيت بيولوژيك و شرايط عاطفى، عقالنى 
و اقتصادى مى شود و برآيند اين موارد نشان دهنده اين است كه فردى براى ازدواج 
آمادگى دارد يا خير، اظهار كرد: ازدواج يك موضوع سه اليه اى شامل فرد، خانواده و 
اجتماع است و هر زمان كه يكى از اين سه اليه نتواند به درستى عمل كند، نشان از 

اين دارد كه فرد براى ازدواج آمادگى ندارد.
وى ادامه داد: توانايى فرد براى ايفاى درست نقش همسرى، ريشه در تربيت خانوادگى 
او دارد. از سوى ديگر بايد توجه كرد فرد تا چه اندازه توانايى زندگى مشترك را دارد. 
همچنين آمادگى جامعه شامل زيرساخت هاى الزم براى ازدواج و تشكيل خانواده 
نيز حائز اهميت است. اين روانشناس اجتماعى در پاسخ به اين پرسش كه آيا دليل 
دير ازدواج كردن، مشكالتى معيشتى و مالى است، اظهار كرد: وحشتى در خصوص 
مسائل مالى در بين جوانان امروز وجود دارد و بااين ذهنيت زندگى را آغاز و يا اقدام 
به فرزندآورى مى كنند كه همه امكانات زندگى در باالترين شكل ممكن فراهم باشد.
اگر قناعت را كه به صورت تاريخى در كشور ما و در كشورهاى ديگر تجربه شده را به 

جوانان بياموزيم، بخش بزرگى از اين مشكل قابل حل خواهد بود.
شريفى يزدى كه در يك برنامه راديويى صحبت مى كرد، در پايان گفت: مطالعات 
نشان مى دهد كه اگر سبك و نوع نگاه زندگى را اصالح كنيم، زياده خواهى ها را كنار 
بگذاريم، از صرف هزينه هاى اضافى جلوگيرى و حداقل هاى نيازهاى خود را در نظر 
بگيريم مى توانيم يك خانواده خوب تشكيل دهيم. بهبود وضعيت زندگى بايد منوط به 
تالش دو نفره (مرد و زن) باشد. اگر يكى از زوجين توان بيشترى دارد و بار سنگين ترى 
را به دوش مى كشد، دنبال كردن چنين شيوه اى تا زمان خاصى بدون ايراد است، اما از 

زمانى كه تبديل به وظيفه شود، مشكل آفرين خواهد شد.

مجيد صفارى نيا درباره شيوع پديده خون بازى 
گفت:  دخترانه)  مدارس  در  تيغ  با  (خودزنى 
يكى از علل اين پديده مى تواند؛ بروز اختالل 
مبتال  افراد  كه  باشد  فرد  در  مرزى  شخصيت 
به اين اختالل رفتارهايى تحت عنوان خودزنى 

انجام مى دهند.
دوره  در  اختالل  اين  آغاز  اينكه  بيان  با  وى 
معموال  افراد  اين  داد:  ادامه  است،  نوجوانى 
كننده  طرد  و  سرد  مادران  كودكى  دوران  در 
داشته اند و يا مورد آزار قرار گرفته اند. اين افراد 
گهگاهى به مصرف مود مخدر روى مى آورند يا 
مشروبات الكلى مصرف مى كنند. چنين افردى 
در صورت عاشق شدن در آن مبالغه كرده و 
وقتى آن را از دست مى دهند؛ بسيار ضعيف و 
آسيب پذير هستند. چنين افرادى ممكن است؛ 
ايجاد  قانونى  مشكالت  ديگران  و  خود  براى 

كنند.
صفارى نيا خاطرنشان كرد: افراد داراى اختالل شخصيت مرزى 
يك روى بسيار دوست داشتنى و جذاب در شخصيت خود دارند 
كه افراد را فريب مى دهد و در روى ديگر سكه بسيار عصبى و 

پرخاشگر هستند كه ممكن است؛ دست به خودزنى نيز بزنند.
رييس انجمن روانشناسى اجتماعى ايران با تاكيد بر اينكه شيوع 
چنين اختالالتى در مدارس مى تواند به دليل اختالل شخصيت 
عامل  است؛  ممكن  اتفاقاتى  چنين  كرد:  عنوان  باشد،  مرزى 
ديگرى داشته باشد كه در طبقه بندى بيمارى هاى روانى گنجانده 
نشده است كه اين عامل را تحت عنوان «رفتار آسيب رسان به 
خود بدون قصد خودكشى شناسايى مى كنند كه معموال اين رفتار 

در مدارس شايع است.
اضطراب و افسردگى عامل رفتارهاى آسيب رسان به خود

و  شكستگى  بد،  خيلى  تتوهاى  زدن،  بريدن،  خراشيدن،  وى 

جراحات را از جمله رفتارهاى آسيب رسان به خود توصيف كرد 
و گفت: معموال دليل بروز چنين رفتارهايى اضطراب و افسردگى 
بوده و نتيجه مطالعات درد شناسى نيز نشان مى دهد كه وقتى 
افراد در شرايط استرس زا به سر مى برند ممكن است رفتارهاى 

آسيب رسان به خود را انجام دهند.
صفارى نيا با بيان اينكه انجام چنين رفتارهايى براى اين افراد جنبه 
كاهش استرس دارد، بيان كرد: وقتى اين افراد در خود زخم ايجاد 
مى كنند باعث ترشحات مغزى ضد درد در آنان مى شود كه اين 
ترشحات ميزان آرامش در اين افراد را باال مى برد و اضطراب آنان 

را كاهش مى دهد.
چنين  از  مواردى  وقتى  كرد:  تصريح  اجتماعى  روانشناس  اين 
رفتارى را در مدارس مى بينيم بايد سريعا دانش آموز را خواسته و 

تحت روان درمانى قرار دهيم.
جمعى  حالت  خود  به  آسيب رسان  رفتار  وقتى  كرد:  اظهار  وى 

مى يابد؛ ممكن است جنبه نمايشى، يادگيرى 
و مدل سازى داشته باشد و يكى از علل و نقاط 
منفى رفتار آسيب رسان به خود آن است كه اين 
رفتار شيوع زيادى پيدا مى كند يعنى اگر يكى 
از دانش آموزان چنين رفتارى بروز داد؛ ممكن 
است ساير دانش آموزان نيز الگوبردارى كرده و 

اين رفتار را تكرار كند.
رييس انجمن روانشناسى اجتماعى با اشاره به 
دو گروه از افراد داراى رفتار آسيب رسان شامل 
افرادى كه براى رفع اضطراب خود دست به 
دليل  به  كه  افرادى  و  مى زنند  اقدامى  چنين 
الگوبردارى و همانندسازى با ساير دانش آموزان 
چنين مى كنند، تصريح كرد: اگر به داد اين دو 
گروه نرسيم بعد از مدتى آنها تبديل به گروه 
در  كه  شد  خواهند  مرزى  شخصيت  داراى 
اين صورت براى روابط و شرايط اجتماعى و 

تعامالت اجتماعى مضر هستند.
صفارى نيا اضافه كرد: چنين افرادى بعدها به عنوان بيمار، مجرم 
و... شناسايى شده و در ارتباط با آنها طالق، رفتارهاى پرخطر و 

روابط نامشروع و پرونده هاى قضايى پيش بينى مى شود.
ميان  در  خون بازى  شيوع  علت  درباره  اجتماعى  روانشناس  اين 
دختران دانش آموز تاكيد كرد: فشارهاى اجتماعى روى دختران 
سمت  به  را  آنها  مى تواند  موضوع  اين  و  است  پسران  از  بيش 
اضطراب و افسردگى سوق دهد. همچنين درگيرى هاى خانوادگى، 
والدينى كه روابط سرد با فرزند خود دارند يا آنها كه فرزندانشان را 
تخريب مى كنند و والدين معتاد و بيمار نيز از جمله عواملى هستند 

كه مى توانند دانش آموزان را به چنين اقدامى ترغيب كند.
صفارى نيا با بيان اينكه بايد براى اين موضوع چاره انديشى كرد، 
گفت: با بى توجهى به اين مسائل ممكن است؛ روزهاى بدترى در 

انتظارمان باشد./ ايلنا

كوروش محمدى با بيان اينكه طالق پديده همه جانبه است و سازمان 
بهزيستى به تنهايى قادر به كنترل اين پديده نيست، گفت: ضرورى 
است مجلس سازوكارها، ساختارها و اعتبارات الزم را براى سازمان 

بهزيستى تعريف كند.
محمدى با تاكيد بر اينكه سازمان بهزيستى به عنوان سازمان مسوول 
در ايجاد شرايط به زيستن براى جامعه مسووليت دارد، اظهار كرد: اما 
بايد بررسى كرد كه چه مسايلى باعث شده سازمان بهزيستى نتواند؛ 
فرآيند طالق و ساير آسيب هاى اجتماعى همچون اعتياد، بزهكارى و 

... را كه در حوزه ماموريت هاى اين سازمان است، 
كنترل كند.

رييس انجمن آسيب هاى اجتماعى با بيان اينكه ما 
نتوانستيم سازمان بهزيستى را به درستى تقويت و 
تجهيز كنيم، خاطرنشان كرد: ضرورى است اين 
سازمان باور شود و تمامى اعتبارات، انتظارات و 
امكاناتى را كه براى اين سازمان ضرورى است در 

اختيارش قرار دهند.
وى با اشاره به موازى كارى بسيارى از دستگاه ها با 
سازمان بهزيستى عنوان كرد: بسيارى از دستگاه ها 
در حوزه اعتياد و طالق اقداماتى را انجام مى دهند 
و اصرار دارند به فعاليت هاى ناموفق خود ادامه 

دهند.
محمدى با تاكيد بر اينكه آمارها و شرايط امروزى جامعه بيانگر آن 
است كه سازوكارهاى ما در حوزه اجتماعى بويژه در حوزه طالق 
موفق نبوده است، تصريح كرد: اگر مجلس مى خواهد برنامه اى را به 
بهزيستى محول كند بايد زيرساخت هاى ضرورى را فراهم كرده و 
اين سازمان را تقويت كند و به لحاظ فضا، امكانات و حوزه عمل به 
اين سازمان توجه كرده و دستگاههاى مرتبط با آن را نيز بسيج كنند.

سازوكار  با  تنها  طالق  پديده  كرد:  تصريح  دانشگاه  استاد  اين 
از  بسيارى  در  ريشه  پديده  اين  زيرا  نمى شود،  حل  بهزيستى 

آسيب هاى اجتماعى دارد.
وى با اشاره به اينكه اعتياد و حاشيه نشينى به توليد طالق مى انجامد، 
گفت: متولى مبارزه با اعتياد ستاد مبارزه  با مواد مخدر و پليس مبازره 
با  مواد مخدر ناجا است. همچنين سازمان بهزيستى توان حل مشكل 
حاشيه نشينى را ندارد، لذا تا ريشه هاى اصلى طالق را در جامعه كنترل 
نكنيم؛ باورها و نگرش هاى آسيب ديده جامعه را بازسازى نكنيم، 

نخواهيم توانست به راحتى طالق را كنترل و كاهش دهيم.
تغيير  با  امروز  اينكه  بيان  با  ايران  شناسى  آسيب  انجمن  رييس 

سبك زندگى روبرو هستيم و سازمان بهزيستى توانايى تغيير سبك 
زندگى مردم را ندارد، بيان كرد: امروز سبك زندگى مردم به سمت 
تجمل گرايى و رفتارهايى خارج از اصول اصلى و اساسى زندگى حركت 
كرده است و اختالفات خانواده ها اغلب ربطى به مسايل درون خانواده 

نداشته و همه بيرونى هستند.
خيانت هاى  روسپى گرى،  همچون  آسيب هايى  افزود:  وى 
خانوادگى، خشونت، فقر، بيكارى به توليد طالق مى انجامند و 
سازمان بهزيستى نمى تواند تمام اين موارد را كنترل كند. بنابراين 

با  دستگاهها  از  مجموعه اى  بايد  طالق  كنترل  و  كاهش  براى 
همت  و  ملى  عزم  عمومى،  بسيج  و  شده  هماهنگ  يكديگر 
همگانى در حوزه هاى اجتماعى و دستگاههاى مرتبط ايجاد شود 
تا ضمن كنترل آسيب هاى مادر مثل بيكارى و فقر برنامه ريزى 
در اين زمينه و در راستاى ايجاد نشاط اجتماعى و كنترل حاشيه 

نشينى و ... اقدام شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: با ابالغيه نمى توانيم از بهزيستى 
انتظار داشته باشيم كه ظرف 5 سال 20 درصد طالق را كاهش دهد 
و با فراهم نكردن سازوكار مورد نياز اين سازمان 
ظرف 50 سال هم نمى تواند؛ طالق را حتى 5 
درصد كاهش دهد، زيرا با مكانيسمى كه در حال 
حاضر وجود دارد دست بهزيستى به جايى بند 

نيست و اين مساله از توان آن خارج است.
محمدى گفت: در راستاى اين امر ضرورى است؛ 
باشد،  ديده  را  الزم  سازوكارهاى  تمام  مجلس 
دستگاههاى موازى تعطيل شوند، تمام آسيب ها 
به سازمان بهزيستى سپرده شوند تا با هماهنگى و 
با تعيين خط مشى و نقشه راه واحد همه در يك 

راستا عمل كنند.
همزمان  فرايندى  چنين  با  كرد:  اضافه  وى 
اگر  زيرا  شد،  خواهد  كنترل  ديگر  آسيب هاى 
به موضوع طالق به صورت يك پديده مفرد و خاص نگاه شود از 

آسيب هايى كه توليد طالق مى كنند؛ غافل خواهيم شد.
اين آسيب شناس اجتماعى با بيان اينكه امروز در جامعه ما رشد طالق 
بسيار باال است، اظهار كرد: طالق عاطفى در جامعه ما به سرعت اتفاق 
مى افتد و در بسيارى از كالن شهرها آسيب هاى روانى تبديل به عاملى 
مهم در بحث طالق عاطفى و در نهايت طالق رسمى شده است، لذا 
چنين تكاليفى مى تواند كارشناسى شده نباشد، مگر آن كه سازوكارهاى 

ضرورى در آن لحاظ شده باشد.

بهره بردارى  مراسم  در  موالوردى  شهيندخت   
جمع  در  ياسوج  شهر  بانوان  پارك  نخستين  از 
به  بار  سومين  براى  اينكه  بيان  با  خبرنگاران 
استان كهگيلويه و بويراحمد و شهر ياسوج سفر 
منظور  به  ياسوج  شهر  به  سفر  گفت:  مى كنم، 
ديدار با زنان و آشنايى از نزديك با وضعيت و 

مشكالت اين گروه از جامعه است.
خانواده  و  زنان  امور  جمهوردر  رئيس  معاون 
استان  در  ملى  برنامه  چند  اجراى  به  اشاره  با 
اين  انجام  اظهاركرد:  بويراحمد  و  كهگيلويه 
به  ظرفيت ها  و  زمينه ها  بررسى  براى  سفرها 
منظور ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به مردم 

است.
از  بهره بردارى  شاهد  امروز  كرد:  اضافه  وى 
و  كهگيلويه  استان  در  بانوان  پارك  نخستين 
شده  ارائه  توضيحات  با  كه  هستيم  بويراحمد 

است  قرار  و  دارد  را  استانداردها  حداقل  پارك  اين  اول  فاز 
توسعه پيدا كند و به حداكثر استانداردها برسد.

موالوردى از اختصاص اعتبار 3 ميليارد و 100 ميليون تومانى 
براى احداث و تجهيز پارك بانوان  خبر داد و اظهاركرد: اين 
اعتبار براى 31 استان كشور در نظر گرفته شده و براى احداث 

و تجهيز پارك ها در استان ها اعتبارى اختصاص داده مى شود.
و  زنان  حوزه  در  شده  اجرا  برنامه هاى  ساير  به  وى 

اميد  كارآفرينى  صندوق  با  وگفت:  كرد  اشاره  خانواده 
تومان  ميليارد   20 مبلغ  و  رسيد  امضاء  به  تفاهم نامه اى 
و  خانوار  سرپرست  كارآفرين  زنان  از  حمايت  براى 
شده  گرفته  نظر  در  دانشگاهى  فارغ التحصيل  دختران 
و  شده  تدوين  استان   31 در  تفاهم نامه  اين  شيوه نامه  كه 

قرار است بزودى اجرايى شود.
موالوردى به برنامه هاى ماه هاى پايانى عمر دولت يازدهم اشاره 
و اظهار كرد: با توجه به اينكه در پايان سال 95 همچنين ماه هاى 

تالش  هستيم  اميد  و  تدبير  دولت  عمر  پايانى 
را  است  كار  دستور  در  كه  پروژه هايى  مى كنيم 
جمع بندى كنيم و طرح هاى را كه قابليت اجرايى 

به صورت ملى دارند به اجرا درآوريم.
تاب آورى  طرح  دوم  فاز  اينكه  بيان  با  وى 
خواهيم  اجرا  را  خانواده  و  زنان  اجتماعى 
زنان  مهارت افزايى  دوره  به زودى  كرد،گفت: 
اجرا  بويراحمد  و  كهگيلويه  در  ويژه  به  مدير 
مى شود، ضمن اينكه لوايحى به مجلس ارسال 
شده  و اسناد راهبردى در حال تدوين است كه 

شامل كل زنان ايران مى شود.
خانواده  و  زنان  امور  جمهوردر  رئيس  معاون 
در  بانوان  پارك هاى  تعداد  به  پاسخ  در 
زنان  جدى  مطالبات  از  يكى  گفت:  كشور 
در تمام سفرهايى كه داريم احداث و توسعه 
تفريحى  و  فرهنگى  ورزشى،  مكان هاى 
زنان  جمعيت  با  پارك ها  و   مراكز  اين  تعداد  هنوز  و  است 

ندارد. همخوانى 
پيشنهاد  كه  حكمى  ششم  برنامه  در  اظهاركرد:  پايان  در  وى 
حوزه  در  رهبرى  ابالغى  كلى  سياست هاى  براساس  شده 
خانواده و جمعيت است كه در يكى از بندهاى آن به تقويت 
نهاد خانواده، جايگاه زن در آن، استيفاى حقوق شرعى و قانونى 

زنان در همه زمينه ها اشاره شده است.

هر روز در خيابان 
چند  «سميه» 
مى بينيم؟

ــينما  ــى، بازيگر س نيما رييس
در  ــتى  يادداش ــون،  تلويزي و 
و  كار  ــودكان  ك از  ــت  حماي
به  ــبت  نس و  ــته  نوش خيابان 
ــى  ــب زندگ ــت نامناس وضعي

ــت. آنها انتقاد كرده اس

 نمى دانم، شايد فيلِم «مردى كه به زانو درآمد» را ديده باشيد، آن 
روزها كه فيلم ها جذاب تر بودند و تلويزيوِن دهه شصت هم آنها 
را پخش مى كرد، جوليانو جماى فقيد، دكه دار فقيرى بود كه قهوه 
و مجله مى فروخت و به خاطر يك فنجان قهوه ناقابل كه از دكه 
محقرش به دست مافيا رسيده بود، همينطورى و از سر اتفاق وارد 
يك جريان پيچيده و مخوف مافيايى شد، همينطورى و اتفاقى ...
اين روزها كه سوز سرما بيداد مى كند و مردم دست  در جيب 
و پالتوها را تا نوك بينى باال كشيده ، اين پا و آن پاكنان طول 
كنم،  عرض  چه  كه  مى روند  مى روند،  را  خيابان ها  عرض  و 
مى دوند و ماشين هاى مسابقه اى، وسط خيابان ها ويراژ مى دهند 
و دور پليسى زنان حتى مهلت گذر به عابران نمى دهند، به حتم 
هيچكس طاقت نشستن كه هيچ، قدرت ايستادن هم در اين 
سرماى سوزناك را ندارد؛ البته زمستان است ديگر، و از اين منظر 

همه چيز طبيعى است!
اما كافى است در اين هياهو، لحظه اى چشم بياندازى به گوشه 
پياده رو، تا او را ببينى كه با پيكر نحيف، صورت سرخ  شده و 
بينى ورم  كرده اش از سرما، با يك شلوار نازك، روى سنگفرِش 
خيس و سرد خيابان نشسته است. كمتر از ده سال سن دارد، 
چند دستمال كاغذى و تعدادى آدامس روبه رويش گذاشته كه 
مثال بفروشد، مى گويم «اى كاش روى يك مقوايى، كارتنى چيزى 
مى نشستى، زمين سرد است»؛ خودم از پيشنهادى كه مى كنم 
شرمم مى آيد ... دلم مى خواهد برايش كارى كنم، مى دانم حتى 
اگر همه اجناسش را هم بخرم باز فردا او اينجاست، در همين 
سرماى سينه  سوز، او و صد ها كودك كنار پياده رو و وسط 
چهارراه و اتوبان ها كه هر روز، نه به طور خودجوش بلكه به 
شكل كامال سازماندهى شده و سيستماتيك، چه شيشه شور به 
دست و چه فال فروش و گل فروش و ... در حال استثمار 
شدن هستند. چه فرقى مى كند توسط پدر و مادر بى  صالحيت 
يا باندهاى تكدى گرى و قاچاق كودك اين اتفاق دردناك بيفتد، 
مهم اين است كه او را سرپرست باصالحيتى نيست و بر اين درد 

بى پناهى درمانى نمى يابد.
بندهاى پيمان نامه حقوق كودك را در ذهنم مرور مى كنم و 
را  وجودم  اعماق  تا  خيابان نشين  فرشته  معصوم  چشم هاى 
متعهد  كودك  حقوق  كنوانسيون  عضو  كشورهاى  مى لرزاند، 
شده اند براى همه بچه ها امكان آموزش و تحصيل رايگان را 
فراهم كنند، پس چرا در ساعتى كه همه بچه ها مدرسه هستند، 
اين دخترك و كودكانى مثل او كنار خيابان نشسته اند و فال 

مى فروشند و شيشه ماشين ها را پاك مى كنند؟
كشورهاى عضو كنوانسيون حقوق كودك پيمان بسته اند كه 
در مقابل كار كودك و هر چيزى كه سالمت جسمى و روحى 
كودك را به مخاطره مى اندازد، ايستادگى كنند، پس چرا اين 
دخترك بايد كار كند؟! آيا در اين سرماى سينه سوز سالمت جسم 

او به خطر نمى افتد؟ روح كودكانه او تحقير نمى شود؟
دوباره چشم در چشم دخترك در ذهنم قوانين مربوط به كودكان 

كار و خيابان را مرور مى كنم؛ 
11 ارگان وظيفه ساماندهى اين بچه ها را بر عهده دارند، پس چرا 
اين بچه و بچه هايى مثل او در سرماى زمستان از سرما به خود 

مى لرزند و ناله مى كنند و اشك مى ريزند و راه گريزى ندارند؟ 
با اورژانس اجتماعى تماس مى گيرم، مى گويند براى ساماندهى 
و اسكان كودكان بايد حكم قضايى داشته باشيد وگرنه نمى توانيم 
كارى كنيم، مى گويم من كه مراحلش را نمى دانم، شما كه مى دانيد 
كارى بكنيد، مى گويند بگوييد بچه خودش تماس بگيرد، گوشى 
نيست  حاضر  است،  سميه  اسمش  مى دهم،  دخترك  به  را 
حرف بزند، مى ترسد. تا بخواهم راضى اش كنم، بلند مى شود 
و در ازدحام خيابان از مقابل چشمانم دور مى شود، مى گريزد 
انگار كه به او گفته باشند جرمى مرتكب شده و اگر نگريزد 

گرفتارى هايش صد برابر مى شود...
هر روز در اين شهر چند سميه مى بينيم؟ چه كسى بايد حامى 
اين كودكان معصوم خيابان باشد؟ ياد بچه هايى مى افتم كه در 
كارگاه هاى زيرزمينى و غيرقانونى، هم كار مشقت فرسا مى كنند 
هم در معرض انواع تهديدهاى جسمى و جنسى هستند، ياد 
وضعيت  مى گفت:  كه  مى افتم  مددكارى  دوست  حرف هاى 
بچه هاى كار و خيابان از كودكانى كه در كارگاه هاى زيرزمينى 

هستند، به  مراتب بهتر است...
درد مى كشم، هميشه با ديدن اين صحنه ها درد كشيده ام و دلم 
خواسته كه براى اين بچه هاى بى پناه كارى بكنم، براى همين بود 
كه پويش «بدسرپرست تنهاتر است» را با كمك جامعه هنرى 
دلسوز راه انداختيم، شايد كه زبان گوياى بچه هايى باشيم كه 
توسط سرپرست قانونى و بى صالحيت خود، استثمار مى شوند و 

رنج مى كشند و راه گريزى ندارند.
يك پدر بيامرزى پيدا بشود و بگويد چرا آيين نامه حمايت از 
حقوق كودكان و نوجوانان همچنان معلق مانده و هنوز در اولويت 
بررسى و تصويب قرار نگرفته است؟ يك نفر از خدا باخبر پيدا 
شود و بگويد چرا نهادهاى مسئول، نامه بيش از چهارصد هنرمند 
و ورزشكار محبوب و برجسته را، كه خواسته اى جز رسيدگى به 
وضعيت بچه هاى بدسرپرست ندارند، مورد توجه قرار نداده اند؟

يك نفر مقام مسئول، پيدا شود و بگويد گيريم پدر و مادرِ درگير 
فقر و اعتياد بخواهد بچه اى را استثمار كند، آن قدر شكنجه بدهد 
كه جان بچه در خطر بيفتد، نهادهاى مسئول اين وسط چه نقشى 
دارند؟ حكم قضايى وقتى  كه كودكى زير شكنجه پدر يا مادر 
بى صالحيت جان مى سپارد چه ارزشى دارد، نمى توانيم از اين 
موارد پيشگيرى كنيم؟! يكى بيايد بگويد مردم نوع دوست اين 
جامعه كه با ديدن اين صحنه ها قلبشان به درد مى آيد، چه بايد 

بكنند؟
حاال شايد بگوييد اين حرف ها چه ربطى به فيلم «مردى كه به 

زانو درآمد» دارد، راست مى گوييد؛ هيچ ربطى ندارد!»
*بازيگر سينما و تلويزيون و عضو پويش «بدسرپرست تنهاتر 

است»

مسئوالن خون بازى در مدارس
يادداشت دخترانه را جدى بگيرند

وز ه

خبر

طالق با دستور و بخشنامه كم نمى شود

دولت برنامه اى براى عقيم سازى كارتن خواب  ها ندارد

رئيس انجمن آسيب شناسى ايران در واكنش به تكليف مجلس به سازمان بهزيستى براى كاهش 20 درصدى
 نرخ طالق در طول برنامه ششم گفت: طالق با دستور و بخشنامه كاهش نمى يابد.

معاون رئيس جمهوردر امور زنان و خانواده با اشاره به طرح عقيم سازى كارتن خواب ها و گور خواب ها گفت:
 از مصاحبه سال 94من برداشت نادرستى شد، از من پرسيده شد آيا دولت برنامه اى در اين خصوص دارد، گفتم دولت برنامه اى
 در اين خصوص ندارد و اگر قرار است چنين برنامه اى اجرا شود توسط وزارت بهداشت و با بررسى كارشناسى صورت مى گيرد.

ــران ــى روى دخت ــارهاى اجتماع ــت: فش ــران گف ــى اي ــى اجتماع ــن آسيب شناس ــس انجم رئي
ــوق دهد. ــردگى س ــمت اضطراب و افس ــت و اين موضوع مى تواند آنها را به س ــران اس  بيش از پس
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 پيروز حناچى*
واقعه آتش  سوزى در ساختمان پالسكوى خيابان جمهورى تهران، اگرچه سخت و تكان دهنده بود، اما 
اين نكته را به همه ما نشان داد كه هم اكنون وارد مقطع جديدى از نظام مديريت شهرى شده ايم و آن 

توجه به عمر مفيد ساختمان هايى است كه در زمان حاضر به پايان رسيده است.
مسأله اى كه هم اكنون در سراسر دنيا به طور عمومى مورد توجه قرار مى گيرد درس گرفتن از اين 
حوادث و اصالح روش ها و حتى آيين نامه ها است كه موجب اصالح قوانين قبلى و وضع قوانين جديد 

نيز مى شود. اما درباره عمر مفيد ساختمان ها در كشور بايد به دو نكته مهم اشاره كرد. 
اول اينكه بايد ديد اين  گونه ساختمان ها با وجود سن باال مى توانند در زمره ساختمان هايى كه مقررات 
ملى در آنها اجرا شود قرار بگيرند يا نه؟ و دوم اينكه اگراين امر ميسر نيست، يعنى امكان بهسازى واجراى 
ضوابط و مقررات در آنها(ساختمان هايى كه قبل از اجراى اجبارى ضوابط و مقررات ملى ساخته شده اند) 

و استفاده با اين شرايط از ساختمان قديمى وجود ندارد، بايد به مباحث ديگر توجه كرد. 
بعد از انقالب ساختمان هاى متعددى وجود داشت كه بر اثر آتش سوزى، صدمه ديده بودند، براى همين 
هنگام بهره بردارى مجدد، از آنها مطالعات عميقى انجام شد تا اگر امكان بهسازى وجود ندارد، عمليات 
تخريب انجام شود. من فكر مى كنم درباره بسيارى از ساختمان هاى با سن باال، (در صورت ميسر نبودن 
اجراى مقررات ملى همچون مقاوم بودن در برابر حريق و ايمنى در برابر زلزله) پيش از بروز حادثه اى 
جدى، مى بايست به عمليات «تخريب بنا» متوسل شد. اين كار در دنيا نيز امرى متداول و مرسوم است. 
هم اكنون در نسل اول ساختمان هاى بلند و مدرن كه تعدادشان هم كم نيست و درخيلى از شهر ها و 
تهران نمونه هاى آنها به كرات به چشم مى خورد، امكان اجراى مقررات ملى وجود ندارد و بايد تخريب 
شوند.همانطورى كه مى دانيد در اواخر دهه 30 و اوايل دهه 40، ساختمان هاى بلند وغيرمتعارف معمول 

آن زمان افزايش پيدا كرد. 
عمر مفيد اين ساختمان ها هم اكنون رو به پايان است. در آن زمان البته آيين نامه هاى سراسرى وجود 
نداشت و بايد گفت نخستين آيين نامه مقررات ملى ساختمان در حوزه زلزله معروف به 519 وبعد از آن 
با عنوان «2800 » پس از زلزله رودبار و منجيل شكل سراسرى به خود گرفت. در كشورهاى ديگر 
هم به ساختمان هايى كه از نظر مقررات ايمنى در شرايط مطلوبى قرار ندارند، اجازه استفاده عمومى 
نمى دهند و براى ساختمان هايى كه جنبه ميراثى دارند هم هزينه هاى زيادى مى پردازند تا امكان اجراى 

مقررات را ايجاد كنند. 
با اين حال در كشورهاى اروپايى هم ساختمان هاى بعد از جنگ جهانى دوم تحت تأثير نياز شديد 

مسكن، تخريب شدند تا به جاى آنها ساختمان هايى با الگوهاى جديد احداث شوند.
*معاون شهرسازى وزارت راه

خبر
نننننننننننننناون شهر *مع

علت حادثه پالسكو چه بود؟
 ساختمان سيستم اطفا حريق نداشت

سازه نيوز: هنوز گزارش نهايى كار مشخص نشده، اما مى توان گفت  قديمى بودن، عدم 
وجود سيستم اطفاء حريق، عدم بهسازى و بازسازى المان هاى سازه اى و عدم توجه به مراقبت 

و نگهدارى از ساختمان از مهمترين داليل فرو ريختن ساختمان بوده است.
كارشناس ارشد سازمان نظام مهندسى ساختمان 
تهران گفت: هنوز گزارش نهايى كار مشخص 
نشده، اما مى توان گفت  قديمى بودن، عدم وجود 
بازسازى  و  بهسازى  عدم  اطفاء حريق،  سيستم 
و  مراقبت  به  توجه  عدم  و  سازه اى  المان هاى 
فرو  داليل  مهمترين  از  ساختمان  از  نگهدارى 
ريختن ساختمان بوده است. صابر پيربرناش  با 

بيان اينكه اين ساختمان در سال 1341 ساخته و سازمان نظام مهندسى فعاليت خود را از سال 1374 آغاز 
كرده است، اظهار كرد: بنابر اين در آن زمان سازمان نظام مهندسى وجود نداشت كه بخواهد نظارتى بر 
ساخت اين ساختمان داشته باشد. به گفته وى در حال حاضر بايد منتظر بمانيم تا مسئوالن شهردارى و 
آتش نشانى در مورد بحث هاى مقاوم سازى و نگهدارى ساختمان نظرات خود را بيان كنند، اما نمى توان 
قديمى بودن اين ساختمان را انكار كرد. وى تصريح كرد: زمانى كه عمر يك ساختمان بيش از 50 سال 
مى شود بايد مقاوم سازى صورت بگيرد. به گونه اى كه بايد بهسازى و بازسازى براى ساختمان هايى با 

عمر باال در نظر گرفته شود تا بتوان نيازهاى جديد ساختمان را مطابقت داد.
وى ضمن انتقاد به نبود سيستم اطفا حريق در ساختمان پالسكو تاكيد كرد: اين مسئله يكى از مهمترين 

مسائلى بود كه اگر به موقع به آن توجه مى شد ميزان حادثه كمتر بود.
پيربرناش با بيان اينكه در حال حاضر سازمان نظام مهندسى تنها در جايگاه يك كارشناس مى تواند در 
اين مورد اظهار نظر كند عنوان كرد:  بحث نگهدارى از ساختمان يكى از موارد مهم و اساسى است 
به طوريكه مى توان گفت 20 درصد كار معطوف به ساخت و مابقى مربوط به نگهدارى از ساختمان 
مى شود. وى ادامه داد:  در همين راستا وزارت راه و شهرسازى مشغول تدوين مقررات جديد براى 

نگهدارى ساختمان است كه بى شك مى تواند تاثيرات مثبتى را به جاى بگذارد.
تخريب كامل 400 واحد تجارى در پالسكو

سرقفلى مغازه ها چقدر است؟
مهر :رئيس سابق اتحاديه پيراهن دوزان با اشاره به تخريب كامل 400 واحد تجارى در ساختمان پالسكو 
گفت: سرقفلى مغازه هاى ساختمان پالسكو، بين 600 ميليون تا بيش از يك ميليارد تومان است. جواد 
دروديان با اشاره به سانحه آتش سوزى و تخريب ساختمان پالسكو در تهران، گفت: 600 واحد تجارى 
در ساختمان پالسكو وجود داشت كه 400 واحد آن تخريب شده و بر روى 200 واحد ديگر ريخته است.  
وى با بيان اينكه تمامى 400 واحد به طور كامل تخريب شده اند و خسارات زيادى را بر ساير واحدهاى 
پايينى وارد كرده اند، گفت: در حال حاضر نمى توان برآوردى از خسارت عنوان كرد؛ زيرا واحد هاى 

طبقات بااليى توليد كننده بودن و هر كدام اجناس متفاوتى در توليدى هايشان داشتند.
رئيس سابق اتحاديه پيراهن دوزان با اشاره به اينكه براى برآورد خسارت، بايد ارزش تمامى اجناس هم 
در نظر گرفته شود گفت: به هر حال سرقفلى اين مغازه ها بسيار گران بوده است و از 600 ميليون تا 
بيش از يك ميليارد تومان ارزش داشته است كه بر همين اساس، خسارت بااليى را متوجه صاحبان 
اين مغازه ها كرده است. دروديان در خصوص اينكه اين مغازه ها بيمه بوده اند يا نه گفت: تا سه سال 
پيش كه در شوراى ساختمان پالسكو بودم، تمامى اين مغازه ها بيمه بودند و اطالعى ندارم در حال 
حاضر هم تمامى آنها تحت پوشش بيمه قرار دارند يا تغييرات ديگرى حاصل شده است. وى ادامه داد: 
البته اگر حتى واحدها هم بيمه باشند، پروسه دريافت خسارت بسيار طوالنى خواهد بود كه اميدوارم اين 

مشكل براى آنها حل شود.

اختصاص بيش از 21 هزار ميليارد تومان 
براى پروژه هاى خوزستان 

معاون ستاد اجرايى فرمان امام(ره) گفت: در تفاهم نامه بين ستاد فرمان 
اجرايى و استاندارى خوزستان ستاد در سه بخش فعاليتى خود بيش از 21 
هزار ميليارد تومان براى پروژه هاى عمرانى تخصيص داد كه اين اعتبار 

مى تواند تحول بزرگى را در استان خوزستان ايجاد كند.
 عبدالعزيز فدعمى در نشست شوراى سازمان بسيج اساتيد استان خوزستان 
اظهار داشت: امروزه با توجه به مقطع حساس تهاجم فرهنگى، بسيج اساتيد 
و دانشگاه در انتقال ارزش هاى انقالب اسالمى و تربيت مديران انقالبى و 

جهادى براى نسل آينده نقش مهمى را دارند.
وى با بيان اينكه در تربيت مديران انقالبى غفلت شده است افزود: با توجه 
به تهاجم فرهنگى در دانشگاه و محيط هاى آموزشى بسيج اساتيد مى توانند 
در تداوم ارزش هاى انقالب اسالمى اهداف مقدس امام (ره) و مقام معظم 
رهبرى تالش كنند. معاون ستاد اجرايى فرمان امام(ره) در خوزستان گفت: 
ستاد اجرايى فرمان امام(ره) مستقيما زير نظر مقام معظم رهبرى اداره 
مى شود و كارهاى مختلفى در راستاى محروميت زدايى است. در خوزستان 
ستاد اجرايى فرمان امام(ره) را با عنوان بنياد بركت مى شناسند اما بنياد بركت 
زير مجموعه اين ستاد است. وى با بيان اينكه فعاليت ستاد اجرايى فرمان 
امام(ره) در خوزستان از سال 92 افزايش يافت عنوان كرد: حدود يك هزار 
و 800 پروژه براى مناطق محروم خوزستان تعريف شده كه در كمتر از 2 
سال اخير 850 پروژه به بهره بردارى رسيد. فدعمى بيان كرد: درآمدهايى 
كه از هلدينگ هاى مختلف ستاد اجرايى فرمان امام(ره) به دست مى آيد 
به دستور مقام معظم رهبرى در جهت رفع محروميت در سطح كشور 
هزينه مى شوند. ستاد اجرايى فرمان امام(ره) در سطح كشور داراى سه 
نوع فعاليت از قبيل سرمايه گذارى، مشاركت هاى اقتصادى و پروژه هاى 
زيربنايى هستند. وى با اشاره به فعاليت سرمايه گذارى ستاد اجرايى فرمان 
امام(ره) در خوزستان گفت: احداث شركت فوالد جهان آرا در خرمشهر كه 
اين شركت از نظر توليدات اقتصادى و اشتغال زايى اهميت دارد كارخانه 
فسفات در شهرك صنعتى آبادان و از همه مهم تر بخش نفت و گاز شركت 

پرشيا نمونه اى از فعاليت سرمايه گذارى است.
معاون ستاد اجرايى فرمان امام(ره) در خوزستان با شاره به مشاركت هاى 
اقتصادى ستاد بيان كرد: در مشاركت هاى اقتصادى مناطق محروم حداكثر 
سهم بنياد بركت 49 درصد و سهم سرمايه  گذار 51 درصد است. 15 طرح 

در خوزستان فعال هستند و حدود 7 طرح به بهره بردارى رسيد.
وى با بيان اينكه تفاهم نامه اى بين ستاد اجرايى فرمان امام(ره) و استاندارى 
خوزستان انجام شد افزود: با توجه به كمبود اعتبارات عمرانى و تعطيلى 
بسيارى از پروژه هاى عمرانى تفاهم نامه بين ستاد اجرايى فرمان امام(ره) و 

استاندارى خوزستان بسته شد.
دولت در برنامه ششم توسعه

 بخش كشاورزى را فراموش كرد

نماينده دزفول در مجلس شوراى اسالمى گفت:عمال بخش كشاورزى 
در برنامه ششم توسعه دولت فراموش شده و دولت هيچ اولويت براى اين 
موضوع در نظر نگرفته است. عباس پاپى زاده اظهار داشت: دولت اساسا 
اليحه برنامه ششم توسعه را به مجلس تحويل نداد و اعتقاد داشت كه 
برنامه ششم توسعه را نبايد به مجلس برده شود كه اين موضوع سبب ايجاد 

بحث و جدالى بين نمايندگان و هيئت دولت شد.
وى افزود: آن چيزى كه در قالب اليحه برنامه ششم توسعه به مجلس 
ارائه شد در واقع چند الويت تعريف شده از سوى دولت بود كه در هيچ 
كدام از اين الويت ها بخش كشاورزى نيامده است. نماينده دزفول درمجلس 
شوراى اسالمى گفت: عمال بخش كشاورزى در برنامه ششم توسعه دولت 
فراموش شده و دولت هيچ الويت براى اين موضوع درنظر نگرفته است. 
ما در مجلس نهايتا 5 تا 10 درصد اليحه را مى توانيم تغيير دهيم و شوراى 
نگهبان نيز طبق قانون اگر تغييراتى نياز باشد بايد آن ها را لحاظ كند. وى 
بيان كرد: 80 تا 90 درصد اشتباهات دولت را مطابق با مصوبات مجلس 
اصالح كرديم اما همچنان مواردى براى اصالح باقى مانده است كه 
فرصتى براى تصحيح آن ها وجود ندارد. سازمان جهادكشاورزى به جاى 
اينكه در مصاحبه هاى خود بگويد موضوعى در برنامه ششم توسعه ديده 
نشده  بايد بگويد چرا در اليحه بخش كشاورزى پيشنهادى نداده  زيرا 

متولى اصلى برنامه هاى كشاورزى وزارت جهاد است.
كردند  تصويب  مجلس  اعضاى  كه  مواردى  اينكه  بيان  پاپى زاده با 
به شدت چند برابر آن چيزى است كه در اليحه دولت براى بخش 
كميسيون  كه  فشرده اى  جلسات  در  افزود:  است،  نوشته  كشاورزى 
كرديم  اعالم  داشت  كشاورزى  جهاد  و  دولت  اعضاى  با  كشاورزى 
بخش  نفع  به  مفادى  برتصويب  مبنى  اقداماتى  تذكرات  دركنار  و 

كشاورزى داشتيم كه حتى در اليحه دولت به آن اشاره اى نشده است.

وام مسكن مهر 40ميليون تومان شد
نياز به مراجعه متقاضيان نيست

خواست دولت  فرانسه اجراى كامل برجام است

شركت توتال    خريد نفت ايران را از سر گرفت 
سفير فرانسه در ايران با بيان اينكه دستيابى به توافق برجام براى  دنيا بسيار مهم بود، گفت:

 خواسته دولت   فرانسه اجراى كامل برجام در ابعاد سياسى و اقتصادى آن است.

جدول كلمات متقاطع شماره19- پاسخ جدول شماره18
افقى  

  -1زير خاكى گران بها- ترازو- وضعيت آب در دماى 100 درجه سانتى گراد   -2 جوانمرد- دارايى ها- ميوه 
آبدار تابستانى  -3 مخفف اگر- ازانگشتان دست- خوراكى از خرما و تخم مرغ  -4 خودش مى گويد معذور 
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 مديرعامل شركت عمران پرديس از ابالغ 
مجوز افزايش تسهيالت مسكن مهر، از 30 
به40 ميليون تومان خبر داد و گفت: ميزان 
افزايش به صورت اتوماتيك براى واحدها 
به  مراجعه  به  نيازى  و  مى شود  اعمال 

بانك نيست.
سعيد غفورى گفت: بانك مركزى مجوز 
از 30  را  مهر  مسكن  تسهيالت  افزايش 
ميليون تومان به 40 ميليون تومان ابالغ 
خوب  پيشرفت  با  داد:  ادامه  وى  كرد. 
پروژه ها، تا قبل از سال جديد شاهد تحويل 
واحد در فازهاى 8، 5، 11 و 9 قديم خواهيم 
بود كه پس از استقرار افراد، مراسم افتتاح 

حاضر،  حال  در  داشت:  اظهار  غفورى  كنيم.  مى  برگزار  را 
تيم اجرايى رسيدگى به اين مساله از دفتر قائم مقام وزير 
عمران  شركت  و  مهر  مسكن  طرح  در  شهرسازى  و  راه 

پيمانكاران  با  گفتگو  و  مذاكره  حال  در  جديد،  شهرهاى 
قرار  بررسى  مورد  را  برنامه ها  پيشبرد  چگونگى  و  بوده 
پرديس  جديد  شهر  عمران  شركت  مديرعامل  مى دهند. 
تمامى  همت  با  تا  شود  مى  تالش  كرد:  اضافه  همچنين 

دست اندركاران مجموعه و فعال كردن 
روزهاى  در  كارگاه ها  شب  شيفت 
تعطيل، پروژه عظيم در پرديس را به 

پايان برسانيم.
غفورى در ادامه به آمادگى بانك مسكن 
براى تحويل مبالغ اعالم شده خبر داد و 
گفت: شركت عمران شهر جديد پرديس، 
برنامه تمامى خدمات زيربنايى و روبنايى 
و همچنين اقدامات الزم جهت طرح هاى 
آماده سازى در هر فاز، محله و بلوك را 
تهيه كرده است و به محض دريافت يارانه 
از ابتداى اسفندماه به صورت شبانه روزى و 

سه شيفت به تكميل پروژه ها مى پردازد.
به گفته وى، ميزان مبلغ افزايش يافته، به روال اتوماتيك 
براى تمامى واحدهاى باقى مانده انجام شده و نياز به مراجعه 

متقاضيان به بانك نيست.

 فرانسوا سنسو سفير فرانسه در جمهورى اسالمى ايران 
در ديدار با جاسم جادرى استاندار هرمزگان با بيان اينكه 
هرمزگان از موقعيت استراتژيك و استثنايى در منطقه 
و حتى دنيا برخوردار است، اظهارداشت: اين استان و به 

خصوص بنادر موجود در آن نقشى راهبردى و مهم دارند.
وى با اشاره به ابعاد سياسى و اقتصادى روابط فرانسه و ايران 
بيان داشت: دستيابى به توافق برجام براى دو كشور و حتى 
دنيا بسيار مهم بود و برجام مى تواند به پايدارى امنيت منطقه 
كمك بسيارى داشته باشد و خواسته دولت هاى ايران و 
فرانسه اجراى كامل برجام در ابعاد سياسى و اقتصادى آن 

است.
ما  داد:  ادامه  ايران  اسالمى  جمهورى  در  فرانسه  سفير 
شركت هاى فرانسوى را تشويق مى كنيم در مسير جديد 

ايران براى توسعه زيرساخت هاى اين كشور مشاركت داشته 
باشند و اين همكارى مى تواند به منافع دو كشور كمك كند. 
سنسو با بيان اينكه در ماه هاى اخير همكارى هاى بسيارى ميان 
شركت هاى ايرانى و فرانسوى صورت گرفته است، تصريح كرد: 
شركت هاى خودروسازى پژو و سيتروئن فرانسه قراردادهاى 

همكارى را با شركت هاى ايران خودرو و سايپا منعقد كرده اند و 
از ماه هاى آينده شاهد تردد مدل هاى جديد خودروهاى فرانسوى 
در ايران هستيم. وى خاطرنشان كرد: همچنين طبق قرارداد 
شركت ايرباس با هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران نيز نخستين 
هواپيماى ايرباس به ايران تحويل داده شد و شركت بزرگ نفت 
و گاز توتال نيز قرار است در توسعه ميادين نفت و گاز در ايران 

مشاركت كند و همچنين اين شركت خريد نفت از ايران 
را از سر گرفته است. سفير فرانسه در جمهورى اسالمى 
هدف خود از سفر به هرمزگان را آشنايى با ظرفيت ها و 
زمينه هاى همكارى در اين استان دانست و بيان داشت: 
در اين سفر با ابعاد گسترده فعاليت هاى اقتصادى و 
صنعتى در اين استان از جمله در كشتى سازى ايزوايكو و 
بندر شهيد رجايى آشنايى پيدا كردم و از برخى فعاليت هاى 

بزرگ در اين منطقه شگفت زده شدم.
سنسو با اشاره به ظرفيت هاى آبزى پرورى و شيالتى 
هرمزگان، اضافه كرد: در زمينه هاى مختلف مى توانيم در 
هرمزگان همكارى و مشاركت داشته باشيم و فرصت هاى 
بسيارى در هرمزگان وجود دارد كه شركت هاى فرانسوى 
را براى سرمايه گذارى و مشاركت در اين استان تشويق 
مى كنم و تالش مى كنم ظرفيت هاى اين استان را شركت هاى 

فرانسوى معرفى كنم.
وى گفت: از برقرارى پيمان خواهرخواندگى ميان هرمزگان و 
يكى از استان هاى فرانسه نيز استقبال مى كنم و در اين زمينه 

بررسى هاى الزم را انجام خواهيم داد./ تسنيم

 گزارش تازه وزارت امورخارجه جمهورى اسالمى ايران درباره 
اجراى توافق هسته اى (برجام) نشان مى دهد پارسال 9 ميليارد 
و 900 ميليون دالر از دارايى هاى مسدود شده ايران در بانك 

هاى خارجى هنگام تحريم ها، آزاد شد.
 اين دارايى ها شامل مطالبات نفتى ايران از امارات، انگليس، 

هند، يونان، ايتاليا و نروژ مى شود.
همچنين تا پيش از اجراى برجام همزمان با توافق ژنو در سوم 
آذرماه 1392، كشور ما توانست در مجموع به 12 ميليارد دالر 
از وجوه مسدود شده خود در ژاپن، كره جنوبى و هند دسترسى 
پيدا كند. چندى پيش نيز روزنامه آمريكايى «وال استريت 
ژورنال» در گزارشى اعالم كرد در سايه توافق برجام و اجراى 
آن ايران توانست 10 ميليارد دالر از دارايى هاى توقيف شده 

خود را به شكل نقدى يا طال دريافت كند.
در عصر پسابرجام، بانك مركزى به وجوه مسدود شده مربوط 
به در دوره تحريم ها به طور كامل دسترسى پيدا كرده است. 
همچنين اين بانك بر منابع مالى خود در خارج از كشور كنترل 
دارد؛ به گونه اى كه تخصيص ارز به ميزان زيادى به روز شده 

و نوبت هاى چهار ماهه پيش از برجام از بين رفته است.
همچنين حساب هاى بانك مركزى نزد ديگر بانك هاى 
مركزى بويژه در اروپا، يك به يك در حال بازگشايى و فعاليت 

دوباره است.
اكنون حساب بانك مركزى در اتريش، ايتاليا، ژاپن، سوئيس، 
بلژيك، اسپانيا، هند، كره جنوبى، چين، تركيه و روسيه، فعال 

شده و مذاكره با ساير كشورها در حال انجام است.
*محدوديت هاى غيربرجامى بانك ها

همانطور كه در گزارش وزارت امور خارجه نيز تاكيد شده است، 
هرچند گشايش هاى ناشى از رفع تحريم ها در بخش بانكى و 

مالى گسترده بوده و نظام بانكى كشور را از بحران خارج كرده 
است اما همچنان برخى مشكالت كه به برجام ارتباطى ندارد، 
پابرجاست. اين مشكالت به تحريم هاى اوليه و غيرهسته اى 
آمريكا، قوانين پولشويى و لزوم استانداردسازى نظام بانكى و 
انطباق آن با مقررات بين المللى مربوط مى شوند اما مى توان 
گفت سيستم بانكى كشور با مانع تحريمى جدى روبرو نيست 

و هيچ كجا در بن بست قرار ندارد.
* ارتباطات بانكى 

آنگونه كه گزارش وزارت امور خارجه نشان مى دهد، بانك 
هاى كوچك و متوسط خارجى همكارى با نظام بانكى ايران 
را آغاز كرده اند و بانك هاى بزرگ تر نيز در آستانه ورود به 

اين عرصه قرار دارند.
در يك سال گذشته، برخى بانك هاى خارجى آمادگى خود را 
براى گشايش دفتر نمايندگى و همچنين شعبه در ايران اعالم 
كرده اند كه اين امر در مواردى عملياتى شده و چند درخواست 

نيز در دست بررسى و اقدام است.
شعبه هاى بانك هاى داخلى نيز در خارج از كشور فعال شده 
است و نقش زيادى در مبادالت مالى ايفا مى كنند. برخى از 
آنها از طريق اتصال به نظام پرداخت يورو (تارگت2) به سيستم 
تسويه اروپا نيز دسترسى يافته اند. همچنين پس از اجراى 
برجام، شبكه بانكى كشور به سيستم پيام رسانى مالى موسوم 
به سوئيفت متصل است و اتصاالت بانكى و پيام رسانى به 

صورت دوسويه برقرار شده و در جريان است.
آن دسته از بانك هاى ايرانى كه مجوز انجام عمليات ارزى 
بين المللى دارند، توانسته اند نسبت به برقرارى روابط كارگزارى 
با بانك هاى خارجى به صورت افتتاح حساب، مبادالت ارزى 
در قالب صدور حواله جهت انجام خدمات ارزى، گشايش اعتبار 

اسنادى و ثبت سفارش برات اسناد اقدام كنند.
بر اين اساس از زمان اجراى برجام (بيست و هفتم دى ماه 
1394) تا يازدهم دى ماه امسال، 650 رابطه كارگزارى با 238 
بانك خارجى برقرار شده است. در زمينه گشايش اعتبارات 
اسنادى و ارايه خدمات تجارى نيز بايد گفت تا بيست و پنجم 
دى ماه امسال 77 هزار و 912 فقره خدمات تجارى در قالب 
گشايش 15 هزار و 124 فقره اعتبار اسنادى، يك هزار و 464 
فقره ثبت سفارش برات اسنادى و 61 هزار و 324 فقره حواله 
ارزى انجام شد. بر اين اساس ارزش دالرى خدمات تجارى 
ارايه شده از آغاز امسال تا بيست و پنجم دى ماه شامل 14 
ميليارد و 923 ميليون دالر گشايش اعتبار اسنادى، سه ميليارد 
و 45 ميليون دالر برات اسنادى و 12 ميليارد و 763 ميليون 
دالر حواله ارزى مى شود. همان گونه كه وزير نفت چندى 
پيش اعالم كرد درآمدهاى نفتى بدون وقفه به حساب هاى 
ايران واريز و دريافت مى شود. گزارش وزارت امورخارجه نيز 
بيانگر آن است كه 12 حساب بانكى در آلمان، ايتاليا، ژاپن، 
تركيه، امارات، سويس، چين و نيز شعبه هاى خارجى سه بانك 
ايرانى، براى واريز وجوه حاصل از صادرات محموالت نفتى 
فعال شده است. بتازگى «دويچه بانك» آلمان و بانك «آر.
بى.اس» (RBS) انگليس نيز نقل و انتقال وجوه براى شركت 

نفت ايران و نيكو را آغاز كرده اند.
نظام بانكى در زمينه تامين منابع مالى و گشايش خطوط 
اعتبارى نيز با موسسه هاى مالى كشورهاى مختلف مذاكره 

كرده است. 
در مجموع بيش از 60 ميليارد دالر آمادگى براى عقد قرارداد 
وجود دارد كه فقط شامل موارد وزارت نفت نمى شود و زمينه 

هاى ديگر را نيز دربردارد.

اقتصاد خوزستان

يادداشت

برجام 9,9 ميليارد دالر از دارايى هاى ايران را آزاد كرد
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پورموسوى: با قلبمان بازى كرديم
ــال تهاجمى  ــتان مى گويد كه همواره به دنبال فوتب ــتقالل خوزس ــرمربى اس        س

ــيدند. ــان به پيروزى رس بوده و در اين ديدار با قلبش
 سيد سيروس پورموسوى، سرمربى تيم فوتبال 
استقالل خوزستان با حضور در نشست خبرى 
بعد از بازى با استقالل درباره موضوعات مختلفى 

صحبت كرد كه مشروح آن در ادامه مى آيد:
برد تقديم به استاندار، زهيوى و هواداران

از همه خبرنگارانى كه در نيم فصل اول مشكالت 
استقالل خوزستان را رسانه اى كردند تا مسئوالن 
تكان بخورند، تشكر مى كنم و اين برد را به استاندار خوزستان، دكتر شريعتى تقديم مى كنم 
كه اگر پشت ما نبود، منحل شده بوديم. همچنين اين برد را به رحيم زهيوى و همه هواداران 

استقالل خوزستان تقديم مى كنم.
گل سالم ما را آفسايد گرفتند

بازى سختى بود كه در آن برنده شديم. در بازى با تراكتورسازى نيز با وجود احترامى كه 
براى قلعه نويى قائل هستم، حق ما برد بود. در اين چند روز در كالس حضور داشتم و 
همكارانم در اهواز روى مسائل روحى و روانى كار كردند. الزم مى دانم از دستيارانم تشكر 
كنم كه در اين روزها تيم را تمرين دادند. با اينكه يك گل سالم زديم اما مردود اعالم شد. 

در نهايت توانستيم پيروز باشيم.
مشكالت مالى ما حل نشده است

همه گفتند كه مشكالت مالى حل شده اما ما تنها يك ميليارد دريافتى داشتيم كه بين 40 نفر 
تقسيم كرديم. بازيكنان به عشق مردم بازى مى كنند و همه مى خواهند در نيم فصل دوم 
نتايج نيم فصل اول را جبران كنند. اگر بازيكنان اين روند را ادامه دهند، يك جايگاه مناسب 

خواهيم داشت.
براى مردم خوزستان هم قسم شديم

كل دريافتى ما از ابتداى فصل 2,5 ميليارد بود كه 1,5 ميليارد آن مربوط به مرداد بود. هم قسم 
شديم براى مردم خوزستان كارى انجام بدهيم زيرا مردم خوزستان مشكالت زيادى دارند و 

اين تيم دلخوشى آنها است. فكر مى كنم بچه هاى ما با قلبشان بازى كردند.
به دنبال فوتبال تهاجمى هستم

من به دنبال فوتبال تهاجمى هستم. در نيم فصل اول گل زياد زديم و خورديم. در نيم فصل 
نيز بيشتر به دنبال بازيكن تهاجمى بودم زيرا دوست دارم هوادارانى كه بازى را مى بينند، از 

فوتبال لذت ببرند.

 مردم آبادان فوتبال فهم هستند
ــازى  ــه تيمش ديروز مقابل تراكتورس ــادان اعتقاد دارد ك ــرمربى تيم نفت آب س

ــت. ــته اس بازى زيبايى را به نمايش گذاش
از  امتياز  يك  تبريز  در  توانست  آبادان  نفت  تيم 
تراكتورسازى بگيرد كه نتيجه مطلوبى براى اين تيم 
محسوب مى شود. فيروز كريمى، سرمربى نفت 
خوشحال  تيمش  زيباى  بازى  انجام  بابت  آبادان 
است و ابراز اميدوارى مى كند در آينده نيز نتايج 

خوبى براى اين تيم به دست بيايد.
سه»  «ورزش  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  كريمى 

درباره بازى با تراكتورسازى عنوان كرد: «بازى خيلى خوبى انجام شد. ما توانستيم نقاط 
ضعف قوت حريف را به خوبى پوشش دهيم. شناخت از كار تاكتيكى دو تيم در طول 
90 دقيقه باعث شد كه هرچه از زمان بازى مى گذشت، جذابيت بيشترى پيدا مى كرد. اين 
شناخت و بازى تاكتيكى منجر به به ثمر رسيدن 4 گل شد. همچنين بالغ از 10 موقعيت گل 

براى هر دو تيم خلق شد كه اين نشان دهنده كيفيت باالى مسابقه است.»
وى ادامه داد: «تراكتورسازى تيم خوبى است و همچنان در كنار پرسپوليس از شانس هاى 
اصلى قهرمانى به حساب مى آيد. اينكه ما توانستيم در خانه تراكتور امتياز بگيريم، نتيجه 

مطلوبى برايمان است.»
سرمربى تيم نفت آبادان درباره كيفيت چمن يادگار گفت: «چمن ديروز كيفيت خوبى داشت 

اما زيرسازى انجام شده براى اين چمن مشكل دارد.»
كريمى با اشاره به انتظارات مردم آبادان از صنعت نفت تاكيد كرد: «ما در هر شرايطى به فكر 
ارائه يك بازى زيبا هستيم. به هر حال مردم آبادان فوتبال را خوب مى فهمند و براساس 
فهمشان از فوتبال انتظار بازى خوبى دارند. بايد بتوانيم اين انتظارات را برآورده كنيم و 

خوشحالم كه ديروز اين امر اتفاق افتاد.»

تراكتورسازى 2 - صنعت نفت 2؛ ژنرال به صدر نرسيد
ــايى با  ــازى و صنعت نفت آبادان در يك بازى جذاب و تماش ــم تراكتورس دو تي

ــاوى به بازى خود پايان دادند. تس
 اولين ديدار هفته هفدهم ليگ برتر  سرانجام با 
تساوى 2 بر 2 به پايان رسيد. در اين ديدار ابتدا 
محمد ابراهيمى روى نبوغ فردى در دقيقه 7 موفق 
به پيش انداختن تراكتورسازى شد و آن ها نيمه 
اول را با همين نتيجه به رختكن رفتند. با شروع 
نيمه اول اين تيم صنعت نفت بود كه موفق شد 
با ضربه زبير نيك نفس در دقيقه 60 به گل دست 
يابد، ولى اين تساوى تنها يك دقيقه دوام پيدا كرد تا در دقيقه 61 اميد عاليشاه گل دوم 
تراكتورسازان را به ثمر برساند. اين پيروزى تا دقايق انتهايى اين ديدار پا برجا بود و در دقيقه 
86 ضربه سر على عبداهللا زاده كار را به تساوى كشاند. با اين تساوى فيروز كريمى با كسب 
4 امتياز از 2 بازى كارنامه درخشانى را از خود در بدو ورود به آبادان بر جاى گذاشته است 
و تيم تراكتورسازى تبريز كه مى توانست با اين پيروزى به صدر برسد، اين فرصت را از 
دست داد تا چشم به روزهاى آينده و البته نتيجه گيرى فوالد خوزستان در مقابل پرسپوليس 

داشته باشد تا فاصله با صدر بيشتر از يك امتياز نشود.

افشين: چرا بايد دلخور باشم؟ 
ــت  ــگاران قرار گرفت كه همه دوس ــه روى خبرن ــرايطى روب ــين در ش آرش افش

ــاورد.  ــان بي ــه زب ــدى ب ــاى تن ــرف ه ــى اش ح ــاره جداي ــتند درب داش
ستاره استقالل خوزستان اما با آرامش در اين باره 
صحبت كرد و با وجود دلخورى از حضور در 
فهرست فروش استقالل هيچ صحبتى عليه كادرفنى 

آبى ها انجام نداد. 
افشين كه در اين بازى مى توانست يك بار دروازه 
استقالل را باز كند در اين باره گفت: من موقعيت 
خوبى داشتم اما قسمت نشد گل بزنم اما به هر حال 
و به لطف خدا برديم و همين براى من كافى است. 

او درباره بازى گفت: مسابقه خوبى بود و بايد به نفع ما تمام مى شد. نيمه اول موقعيت داشتيم 
استفاده نكرديم اما در نيمه دوم هوشيار بوديم و دو گل زديم. استقالل تيم بزرگى است و برد مقابل 
آنها ارزش زيادى دارد.  مهاجم تيم استقالل خوزستان درباره مشكالت مالى تيمش هم گفت: 
اكثر تيم ها با مساله مالى دست به گريبان هستند. آقاى استاندار قول هايى داده اند و ان شااهللا همه 

مشكالت تيم برطرف مى شود. 
اما قسمت مهم حرف هاى او درباره جدايى اش از استقالل بود. افشين گفت: چرا بايد دلخور 
باشم؟ من در استقالل با وجود اين همه هوادار و لطفى كه داشتند دوست داشتم بيشتر بازى كنم 
اما قسمت نشد. در اين باره تابع تصميمات كادرفنى بودم. من در تمام تمرينات استقالل حضور 
پيدا كردم به جز روز آخر؛ به خاطر پول هم نيامده بودم كه به خاطر پول بروم، روزى كه آمدم 
آقاى منصوريان شاهد است كه قرارداد را بدون هيچ بحثى امضا كردم. من بحث مالى در استقالل 

نداشتم اما خب شرايط آنطور كه من مى خواستم پيش نرفت.

خبر

خبر

تيم  ارزنده  كاپيتان  طيبى  محمد 
استقالل خوزستان پيش از بازى با 
استقالل تهران در هفته هفدهم ليگ 
برتر فوتبال كشور ، در گفتگويى كه  
با بامداد زاگرس داشت بيان كرد : 
در بازى هاى نيم فصل اول به دليل 
مشكالت مالى كه باشگاه داشت بچه 
ها تمركز الزم را نداشتند. ولى خدا 
را شكر االن مشكالت مالى دارد حل 
ميشود و بچه ها به ان تمركز الزم 
رسيده اند و همانطور كه در  بازى با 
تراكتور سازى ديديد موقعيت هاى 
زيادى از دست داديم و تيم ما خيلى 
خوب بازى كرد . خدا را شكر در  
حال حاضر همه چيز خوب است 

و  كم كم روند رو به رشد خود را ادامه مى دهيم .
خوب  خيلى  ميكنيم  را  خودمان  تالش  همه  ما 
تمرين ميكنيم تا بتوانيم در تمام بازى هاى خود 
به  را  الزم  امتياز  خانگى  هاى  بازى  مخصوصا 
.و در مورد بازى هاى  اسيايى نيز  دست اوريم 
تمام تالشمان را ميكنيم تا بتوانيم نماينده خوبى هم 
براى استان و هم براى كشورمان در جام باشگاه 

هاى اسيا باشيم .

تالش  ميكنيم كه هميشه كه 
بتوانيم تيم بهترى باشيم

 حسن بيت سعيد در گفتگو با بامدادگفت :بازى 
استقالل و پرسپوليس تهران در  هايى كه در مقابل
ازادى داريم شرايط خاص خودش را دارد و فكر 
كنم اين بازى يكى از سخت ترين بازى هايى است 
كه ما پيش رو داريم.ان شاال كه بتوانيم با كمك 

بچه ها و تالشهمه كادر ، و اناليزى
كه در مورد نقاط ضعف و قوت تيم 
انجام شده بازى را با برد پشت سر 

بگذاريم.
شرايط تيم ما خيلى بهتر شده ، ان 
شاال كه بتوانيم جبران كنيم من سابقه 
گلزنى به استقالل تهران را داشته ام 
و البته با تالش همه بچه هاى تيم بود 
2كه من توانستم در بازى رفت  2 گل 
به استقالل بزنم ان شاال اين بازى را 
هم بتوانيم با برد پشت سر بگذاريم و 
من نيز بتوانم به روند گلزنى خود در 
بازى ها ادامه بدهم .بازى هاى ليگ 
است  درست  هستند  سخت  همه 
پرسپوليس  و  استقالل  با  بازى  كه 
سه  حكم  بازى  هر  اما  دارد  بيشترى  حساسيت 
امتياز را دارد و من فكر ميكنم تيمى كه بخواهد 
به رده هاى باالى جدول نگاه كند بايد به استقالل 
، پرسپوليس و سپاهان و ساير تيم ها به يك چشم 
نگاه كند تا بتواند جايگاه الزم را كسب كند، امسال 
ما نماينده ايران در بازى هاى اسيايى هستيم و خدا 
را شكر با گرفتن چند بازيكن توانسته ايم  نقاط 

ضعف خود را پوشش دهيم

پرسپوليس در يك ديدار منطقى و جذاب توانست فوالد را با پيروزى قاطع 
4شكست دهد و اكنون با اختالف 4 امتيازى شرايط مناسبى براى جدال قهرمانى 

ايجاد كرده است.
در حالى كه تصور مى شد پرسپوليس جدال سختى مقابل فوالد پيش رو داشته 
باشد، آنها با يك بازى منطقى توانستند شاگردان نعيم سعداوى را غافلگير 
كنند و با پيروزى سه امتيازى حاصل از سه گلى كه كرمى (گل به خودى)، 

وحيد اميرى و على عليپور از 
زمين خارج شدند و اكنون با 
به  نسبت  امتيازى  اختالف 4 
تراكتورسازى در صدر جدول 

قرار گرفته اند.
بازى با دقايقى تاخير با توجه 
سكوها  روى  مشكالت  به 
آغاز شد و در حالى كه تصور 
مى شد اين مساله مى تواند به 
كيفيت بازيكنان در دقايق ابتدايى 
تاثير بگذارد، شاگردان برانكو با 
استفاده از اصل غافلگيرى و البته 
سريال اشتباهات مدافعان حريف 

به گل اول دست يافتند.

فوالد كه در اين بازى ضعف بزرگى در درون دروازه و خط دفاعى خود به 
نمايش گذاشته بود در ادامه نيز با خروج اشتباه طالب لو فرصت گلزنى را 
نصيب اميرى كرد تا اين مهاجم كوتاه قامت با ضربه سر دروازه فوالد را باز 
كند. در ادامه فوالد با فوتبال احساسى و استفاده از كيفيت خط هجومى خود 
در تالش براى جبران نتيجه بود اما خط دفاعى سفيدپوشان پرسپوليس مانع از 

نزديك شدن آنها به دروازه اين تيم شد.
دو تيم در نهايت در يك نيمه 
به  اختالف  گل  دو  با  جذاب 
رختكن رفتند و اين پرسپوليس 
بود كه بار ديگر در دقايق ابتدايى 
بازى شوك بزرگ را به فوالد 
وارد كرد و روى اشتباه مجدد 
طالب لو و خط دفاعى اين تيم 
گل سوم خود را به ثمر رساند. 
در ادامه هر دو تيم موقعيت هاى 
نصف و نيمه اى براى رسيدن به 
گل داشتند كه عملكرد مدافعان 
ضربات  زدن  در  دقتى  بى  و 
به  آنها  رسيدن  از  مانع  نهايى 

خواسته شان شد.

تيم فوالد خوزستان در نمايشى ضعيف و پر انتقاد با نتيجه سه بر صفر بازى هفته 
هفدهم را به مهمان خود پرسپوليس واگذار كرد.

به گزارش «ورزش سه»، تيم فوالد مثل هميشه با تركيب 1_3_2_4 و تيم مهمان 
وارد زمين شد.هنوز يك دقيقه از بازى نگذشته بود كه تيم  با تركيب 4_4_2
پرسپوليس با استفاده از تاكتيك اوت پرتابى با گل به خودى عبداهللا كرمى به گل 
رسيد تا آب سردى بر پيكره فوالد ريخته باشد.تيم فوالد خوزستان كه مثل هميشه  از 
حمايت چشمگير هواداران خود بهره ميبرد نتوانست از نظر روحى خود را به تعادل 
نسبى برساند و با لو دادن توپ ها در ميانه زمين و دادن پاس هاى اشتباه فرصت 
را به هافبك هاى بازيساز پرسپوليس مى داد و همين موضوع باعث شد كه تيم 
1پرسپوليس در دقيقه 11 توسط وحيد اميرى با غفلت مدافعين و خروج اشتباه طالب 

لو كه روز بدى را پشت سر گذاشت به گل برسد.
تيم فوالد خوزستان بعد از گل دوم انتظار ميرفت تا از نظر تاكتيكى تغييراتى را در 
تيم خود حاصل كند اما اصرار مربى و اطمينان او به تركيب و همچنين فقر نفرى 
فوالد در نيمكت اجازه كار و اقدامى به كادر مربيگرى فوالد نميداد.فوالد خوزستان 
با استفاده از سرعت شريفات و ناصرى با پشتيبانى چاگو و عبداهللا زاده به صورت 

پراكنده حمالتى را ترتيب دادند اما هيچ كدام راه به دروازه پيدا نكردند.
دو دفاع كنارى فوالد يعنى مريدى و سعيدى يكى از ضعيف ترين بازى هاى خود 
را انجام دادند و بارها و بارها با دادن فضا به هافبكهاى خطرناك پرسپوليس موقعيت 

هاى زيادى به اين تيم ميدادند.
در كنار آنها عدم تمركز تيم در بازيسازى در زمين خودى و گرفتار شدن در پرس 
بازيكنان پرسپوليس راه را براى هنرنمايى تيم بسته بود و حتى بهم ريختگى خط 
هافبك و سر درگمى دفاع ميتوانست در نيمه اول نتيجه اى سنگين تر از سه بر صفر 
را براى فوالد رقم بزند. در نيمه نخست فوالد چند موقعيت خطرناك را بر روى 
دروازه پرسپوليس ايجاد كرد كه با بى دقتى و خودخواهى توپ ها يكى پس از 
ديگرى از دست ميرفت.انگيزه باالى شريفات و انصارى براى گلزنى قابل تحسين 
بود اما اين دو بازيكن با توجه به فشار پرسپوليس و عدم تغذيه آنها توسط هافبكها 

از جريان بازى خارج شده بودند.
در نيمه دوم نعيم سعداوى دست به تغييرى عجيب زد و چاگو با تجربه كه 
عملكردى خوبى در نيمه اول داشت را از زمين خارج و مطلق زاده را وارد ميدان 
كرد اما اين تغيير كار ساز نبود و همچنان لو دادن توپ ها و فضا دادن به بازيكنان 
پرسپوليس ادامه پيدا كرد تا نهايتا در اوايل نيمه دوم با شاهكار خط دفاع و طالب لو 

تيم پرسپوليس به گل سوم رسيد تا كار را تا حدودى تمام كرده باشد.تيم پرسپوليس 
طبعا بعد از گرفتن نتيجه الزم سعى در كنترل بازى و پرسينگ و از كار انداختن 
بازيكنان كليدى فوالد داشت كه تقريبا تا پايان بازى در اين كار موفق بود به گونه اى 
كه فوالد چاره اى جز بردن توپ به كناره ها و سانتر از جناحين نداشت كه به غير 
از يك صحنه كه با واكنش جدى بيرانوند همراه بود در بقيه صحنه ها خطر خاصى 

روى دروازه پرسپوليس احساس نشد.
تيم پرسپوليس كه رو به ضد حمالت و پاس كارى هاى كوتاه كرده بود به طور 
كامل فوالد را ناكام گذاشت و در چند صحنه حتى ممكن بود اين تيم به گل چهارم 
نيز دست يابد.در ادامه سعداوى با كم كردن يك هافبك و اضافه كردن ارنست به 
عنوان پشت مهاجم نيز نتوانست كارى را از پيش ببرد و در روزى تلخ و سياه تيم 

فوالد خوزستان با سه گل مغلوب پرسپوليس شد.
نكات بازى :

باز شدن در ورزشگاه چندين ساعت قبل از بازى. راهكارى براى حضور بى دغدغه 
و راحت هواداران پرسپوليس كه از شهرهاى اطراف خود را به غدير رسانده بودند 
5و دادن بيش از 15 درصد تماشاگر به اين تيم و در ادامه هجوم هواداران اين تيم به 

جايگاه از نكات جالب اين ديدار بود.
از بعد تاكتيكى تيم فوالد امروز بدون شك يكى از ضعيف ترين عملكرد هاى فصل 
خود را به نمايش گذاشت و اين تيم هم در بعد حمله و هم دفاع نمايش  سطح 
پايينى داشت و شايد خوردن گل در دقيقه يك آن هم گل به خودى شيرازه تيم را از 
نظر روحى پاشيد و كادر فنى نيز نتوانست از نظرى روحى و تاكتيكى به تيم كمك 

شايانى بكند و تيم به راحتى بازى را به حريف واگذار كرد.
عملكرد ضعيف پيستون هاى فوالد در فاز حمله و دفاع و دادن فضا به حريف اين 
سوال را در ذهن همه ما پديدار ميكند كه آيا سعداوى فكرى به حال اين پاشنه آشيل 

تيم خود ميكند يا خير؟
خريد يك دفاع راست و چپ مطمئن در روزهاى باقى مانده نقل و انتقاالت و 
يا  بردن عبداهللا ناصرى به پست قبلى خود با در نظر گرفتن دفاعى مستحكم و 
قوى مخصوصا در كناره ها ميتواند تيم را در ديدارهاى مهم و حساس مخصوصا 
تيمهاى پر مهره بيمه كند. با اضافه شدن رحمانى و دورقى چاگو ميتواند آزادانه تر به 
خط حمله و تغذيه آنها كمك كند.با اضافه شدن ارنست به خط حمله تيم ميتواند 
خطرناك تر و زهردار تر از قبل باشد اما همه اين سيستم ها و تغييرات به نظر و 

سليقه مربى بستگى دارد.

بامداد زاگرس_ميترا فيروزى نژاد

كاپيتان  استقالل :

در  حال حاضر  همه چيز خوب است 
ابراز همدردى كى روش، برانكو، دايى، كريمى 
و ... با بازماندگان حادثه ساختمان پالسكو

چهره ها و شخصيت هاى ورزشى حادثه فرو ريختن ساختمان 
پالسكو را تسليت گفتند.  در پى اتفاق تلخ آتش سوزى 
تن  چند  شهادت  و  پالسكو  تجارى  ساختمان  تخريب  و 
از آتش نشان ها و امدادرسان هاى حاضر در محل براى 
اطفا حريق، جامعه ورزش هم با مردم و خانواده بازماندگان 
قربانيان و مصدوم ها همدردى كردند. كارلوس كى روش، 
سرمربى تيم ملى ايران پيامى دو فضاى مجازى منتشر كرد 
و گفت: تمام فكر و دعاهاى ما با قربانيان و ناپديد شده 
ها، همچنين با خانواده هاى آن ها است. برانكو ايووانكويچ، 
سرمربى پرسپوليس هم با براز تاسف خود گفت: عمق تأسف 
خودم را از آتش سوزى ساختمان پالسكو اعالم مى دارم. همه 

پرسپوليسى ها همراه با مردم ايران داغدار هستند.
همچنين على دايى، آقاى گل فوتبال جهان و سرمربى نفت 
تهران نيز در پيامى آورده است:  تسليت. حرفى براى گفتن 

نيست. براى قهرمانان واقعى وطن دعا كنيد.
على كريمى، بازيكن سابق پرسپوليس و تيم ملى فوتبال هم 
در صفحه شخصى خود عكسى از آتش نشان ها را قرار داد 

و  گفت: كاش ذره اى از شجاع شما را ما داشتيم. روحتان شاد.
جواد نكونام، ركوردار بازى ملى براى ايران و مربى تيم ملى فوتبال 
هم در پيامى گفت:  در كنار تسليت ها دعا كنيم. شايد هنوز زير 
آوارها نفسى زنده است. صدايى كه از زير آوار ساختمان پالسكو 
مى شنويد، صداى از خود گذشتگى و ايثار است. چهره هاى 
سرشناس ديگرى مانند كريم باقرى، آرش برهانى، سيد مهدى 
رحمتى. مسعود شجاعى، مهدى مهدوى كيا، اميد ابراهيمى، 
سروش رفيعى،  وريا غفورى و ... هم مانند اقشار مختلف جامعه 

تاثر خود را از اين واقعه تلخ اعالم كردند.

شكست نوروزى در انتخابى
 تيم ملى پينگ پنگ

افشين نوروزى در دومين روز از مسابقات انتخابى تيم ملى پينگ 
پنگ برابر احمديان جوان تن به شكست داد.

 در دومين روز از مسابقات انتخابى تيم ملى تنيس روى ميز، 
افشين نوروزى و امين احمديان در دور نهم به مصاف يكديگر 
رفتند كه نوروزى نتوانست از پس حريف جوان خود بر ايد.  
نوروزى با نتيجه 3 بر 1 نتيجه را واگذار كرد.  او در دور دهم امير 
حسين هدايى را با نتيجه 3 بر 2 شكست داد.  نوشاد عالميان نيز 
در روز دوم مسابقات تا كنون موفق به شكست واحد مالميرى و 
حميدرضا طاهر خانى شده است.  در پايان امروز هشت پينگ 

پنگ باز برتر به مرحله دوم انتخابى تيم ملى راه خواهند يافت. 
اسطوره كشتى جهان: اى كاش

 مى توانستم به آتش نشانها كمك كنم

الكساندر كارلين پرافتخارترين فرنگى كار تاريخ كشتى جهان 
در پيامى حادثه تلخ آتش سوزى ساختمان پالسكوى تهران 
را تسليت گفت.  فرنگى كار افسانه اى كشتى روسيه و دارنده 
12 مدال طالى جهان و المپيك خطاب به مردم ايران گفت: 
ابراز همدردى من را كه از صميم قلبم است بپذيريد. به خاطر 
از دست رفتن مردم زيادى در حادثه آتش سوزى تهران به 
شدت ناراحت هستم و با احساسات شما، و همچنين دوستان 
و خانواده هاى جانباختگان ابراز همدردى كرده و آنرا درك 
مى كنم. اى كاش راهى بود تا مى توانستم به آتش نشان ها 
كمك كنم. من براى آنها دعا خواهم كرد. قلب من آكنده از 

درد و تالم است.»
امضاى رسمى قرارداد 2 بانوى لژيونر

 واليبال ايران با شومن كالب

كالب  شومن  تيم  به  رسمى  صورت  به  گيوه  و  برهانى 
بلغارستان پيوستند.  مائده برهانى و زينب گيوه  دو ملى پوش 
واليبال بانوان ايران به صورت رسمى به تيم شومن كالب 
بلغارستان پيوستند. اين دو بازيكن حدود سه هفته پيش از 
راهى  و  شدند  جدا  ايران  واليبال  برتر  ليگ  در  تيم هايشان 
بلغارستان شدند. تيم شومن كالب بلغارستان براى نيم فصل 
دوم ليگ برتر اين كشور دو بازيكن ايرانى را به خدمت 
گرفت. برهانى و گيوه دو لژيونر ايران براى نخستين بار بود 
كه در خارج از كشور بازى مى كنند. آى تى سى اين دو بازيكن 

نيز صادر شده است.
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هفته نامه منطقه اى

كتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوى»
ناگفته هاى مردى كه نيم قرن در كنار شاه بود

ارتشبد حسين فردوست؛ دوست صميمى اى كه رضاخان 
براى پسرش برگزيد و او را همراه وليعهد به سوئيس براى 
تحصيل در كالج «له روزه» فرستاد. فردوست در ميان نسل 
اول و دوم انقالب آن قدر معروف بود كه پس از چاپ كتاب 
خاطراتش، براى خريد آن صف بسته شود و با 31 بار تجديد 
چاپ و در حدود دويست هزار نسخه، در فهرست كتاب هاى 

ُپرشمارگان قرار بگيرد.
ارتشبد حسين فردوست؛ دوست صميمى اى كه رضاخان 
براى پسرش برگزيد و او را همراه وليعهد به سوئيس براى 
تحصيل در كالج «له روزه» فرستاد. فردى كه تا آخرين روز 
حكومت پهلوى صميمى ترين دوست شاه شناخته مى شد؛ 
تا جايى كه حق داشت با شاه و ملكه بر سر يك ميز غذا 
مخفيانه ترين  در  محمدرضا  اسرار  محرمانه ترين  بخورد، 
ارتباطات او را بداند و در رأس مهم ترين ارگان اطالعاتى رژيم پهلوى، «دفتر ويژه ى اطالعات»، كه 
سازمان اطالعاتى شخصى شاه محسوب مى شد، بر كل سيستم سياسى و اطالعاتى كشور و حتى 
بر ساواك، نظارت داشته باشد. فردى كه حسنعلى منصور ابالغ حكم نخست وزيرى اى كه آمريكا 
و انگليس دستورش را صادر كرده بودند، از او مطالبه مى كند و... ناگاه در 12 آبان 1362 پس از 
پنج سال زندگى مخفيانه، شناسايى و بازداشت مى شود. بعد از عبور از سؤاالتى همچون اينكه چرا 
او ايران را ترك نكرد؟ آيا در تدارك كودتا بود؟ و... هيچ كس ترديدى نداشت چنين فردى خاطرات 
مهمى با خود دارد. درك اين اهميت سبب شد اين خاطرات تا ارديبهشت 1366 كه بر اثر سكته 
زندگى اش پايان يافت، به مرور ضبط و چندى بعد، تدوين و منتشر شود. فردوست در ميان نسل اول 
و دوم انقالب آن قدر معروف بود كه پس از چاپ كتاب خاطراتش، براى خريد آن صف بسته شود و 
با 31 بار تجديد چاپ و در حدود دويست هزار نسخه، در فهرست كتاب هاى ُپرشمارگان قرار بگيرد.. 

خبر
ر

نيازمند بيمه بازنشستگى هستيم
 فريده سپاه منصور بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر در رابطه با 
مشكالت سينماى ايران گفت: مشكالت سينماى ايران آنقدر 
زياد است كه نمى توان تصورى براى آن قائل شد اما ورود بى 
رويه و بدون ضابطه جوانان و عدم افزايش توليدات سينما كه 
باعث بيكارى شديد پيشكسوتان شده است يكى از مهمترين 
مشكالت است و من بسيار متأسفم كه مديران سينماى كشور 
هيچ گونه تدبير جدى براى رفع مشكالت و موانع كه بر سر راه 

ما به وجود آمده و ما را مجبور به خانه نشينى كرده است ندارند.
بازيگر فيلم سينمايى «مهمان مامان»  افزود: بنده قطعاً مخالف حضور جوانان در سينما و تلويزيون و عرصه 
هنر نيستم اما معتقدم كه هرچيز بايد به قاعده باشد و اينكه مديران با شعار جوانگرايى درهاى سينما را باز 
گذاشته اند و جوانان عالقمند به سينما را وارد اين حوزه كرده اند اما جاى كارى براى پيشكسوتان هنر باقى 

نمانده كارى بسيار غلط است كه بايد جلوى آن گرفته شود.
وى ادامه داد: امروزه بسيارى از هنرمندان هم نسل من با مشكالت زيادى روبرو هستند و بعضاً حتى از عهده 
تأمين معاش روزانه زندگى شان نيز بر نمى آيند و اين وضعيت قطعاً شايسته افرادى نيست كه عمر و جوانى 

شان را براى رشد و ارتقاى هنر و فرهنگ اين مرز و بوم صرف كرده اند.
بازيگر فيلم سينمايى «پدر آن ديگرى» خاطرنشان كرد: ما امروزه نيازمند جدى بيمه بازنشستگى و بيمه از 
كارافتادگى هستيم؛ مديران سينماى كشور تنها شعار مى دهند و سال ها است با وعده عملى شدن تأسيس 
صندوق بيمه بيكارى ما را ساكت نگه داشته اند اما ديگر صبر ما لبريز شده چرا كه متوجه شده ايم حرف 
هاى مديران عملى نمى شود و تنها در حد شعار و حرف باقى مانده است و بيم و ترس از آينده زندگى مان 

لرزه بر اندام مان انداخته است.
سپاه منصور  در بخش ديگرى از اين گفتگو تأكيد كرد: از سوى ديگر بى احترامى به پيشكسوتان عرصه هنر 
نيز روز به روز افزايش پيدا مى كند به نحوى كه متأسفانه بنده بارها شاهد آن بوده ام كه برخى از فيلمسازان 
جوان براى بازى در يكى 2 سكانس از فيلمشان از ما دعوت مى كنند و اين در حالى است كه اين نقش ها 
را هنرورها بايد بازى كنند نه پيشكسوتانى كه چندين دهه است در سينماى ايران حضور پررنگ و اساسى 

داشته اند.
وى افزود: البته اگر چنين پيشنهاداتى به ما مى شود همگى به دليل نابخردى مديرانى است كه اين شرايط 
دشوار و رقت انگيز را براى ما به وجود آورده اند؛ متأسفانه در شرايط فعلى سينما و تلويزيون ايران جاى كار 
درستى براى بازيگران پيشكسوت وجود ندارد چرا كه فيلمنامه اى در رابطه با افراد ميانسال و كهنسال نوشته 

نمى شود و من نمى دانم دليل آن چيست؟
بازيگر فيلم سينمايى «كتاب قانون» در خاتمه اين گفتگو با بيان اينكه متأسفانه برخى آثار توليد شده در اين 
در سينما و تلويزيون طى سال هاى اخير رسماً اين 2 مديوم را به نمايشگاه و جايگاهى براى جوالن بازيگرانى 
كرده اند كه مى خواهند آرايش ها و لباس هاى آنچنانى شان را به رخ مخاطبان بكشند اظهار داشت: اين 
روندى بسيار غلط است كه مى بايست هرچه سريعتر آن را اصالح كرد. من اميدوارم با سياست گذارى مناسب 
و مديريت صحيح بتوانيم سينما و تلويزيون كشور را به سمتى هدايت كنيم كه آثار شاخص و قابل تأمل در آن 

ساخته شود و هنرمندان راستين بتوانند حضورى جدى در آن داشته باشند.

بليت هاى ميليونى جشنواره فجر 
چه ارتباطى با مردم دارد؟

 اين بار سقف قيمت بليت جشنواره به يك ميليون و صد هزار تومان رسيد و اين رقم نيز متعلق به سينماملت 
تحت عنوان «كاخ مردمى» جشنواره است؛ جايى كه طبيعتاً بايد اقشار مختلف مردم بتوانند در آن حضور يابند 

اما با اين قيمت، قسمِت از ما بهتران مى شود!
 سى و پنجمين جشنواره فيلم فجر در شرايطى از دوازده روز ديگر آغاز مى شود كه قيمت باالى بليت فروشى 
اين رويداد براى كاخ مردمى جشنواره، هيچ ارتباطى با لفظ «مردم» ندارد و چنين تصور مى شود كه دسترسى 
عمومى به جشنواره براى عموم سال به سال دشوارتر خواهد شد و اين رويداد با بليت فروشى به سمت طبقات 

خاص سوق پيدا خواهد كرد.
گمانه زنى ها درباره بليت هاى جشنواره فيلم فجر به عنوان مهم ترين رويداد فرهنگى كشور تقريباً درست از 
آب درآمد و اين بار سقف قيمت بليت جشنواره به يك ميليون و صد هزار تومان رسيد و اين رقم نيز متعلق به 
سينماملت تحت عنوان «كاخ مردمى» جشنواره است؛ جايى كه طبيعتاً بايد اقشار مختلف مردم بتوانند در آن 

حضور يابند اما با اين قيمت، قسمِت از ما بهتران مى شود!/ با عكس ارم جشنواره فجر
يكى از رويكردهايى كه همواره در جشنواره فيلم فجر برقرار بوده و به اين وضعيت نابرابرى در دسترسى 
عمومى به جشنواره دامن زده، فروش «سرى» بليت هاى جشنواره است. بر مبناى سياستى كه مسئوالن 
اين رويداد در اكثر دوره ها داشته اند، بليت ها در قالب چند گروه به صورت سرى ده تايى فروخته مى شود و 
كسى كه طالب تماشاى چند فيلم از گروه هاى مختلف باشد، به ناچار مجبور به پرداخت بيش از پانصد هزار 

تومان تا يك ميليون و صد هزار تومان -بسته به سينماى انتخابى- خواهد بود.
اين سياست با اين هدف پى گرفته مى شود كه فيلم هاى كم مخاطب تر كه تماشاچى كمترى دارند، با اين 
مدل بليت فروشى صاحب تماشاچى شوند و هيچ سانسى از جشنواره خالى نماند. طبيعتاً اين رويكرد به ويژه 
براى سينماداران بسيار مثبت و سودآور است اما طبقات متوسط و پايين مردم را به شدت تحت فشار مى 
گذارد و به همين دليل بسيارى از مردم در ايام برگزارى جشنواره صرفاً به سردر سينماها خيره مى شوند! البته 
به صورت محدود شاهد بليت فروشِى تك در مقابل سالن هاى ميزبان جشنواره فجر بوده و خواهيم بود اما 

اين ميزان بسيار محدود است و پاسخگوى طيف وسيعى از مردم نيست.
بر اساس اعالم رسمى هر كاربر مجاز به تهيه حداكثر 4 سرى و در هر سرى حداكثر 2 صندلى است. سينما 
گالرى ملت امسال كاخ مردمى جشنواره بوده و قيمت صندلى در هر سانس هر بليت 25 هزار تومان است كه 

با خريد سرى قيمت آن ها هر بليت 22هزار تومان محاسبه خواهد شد.
قيمت صندلى در هر سانس سينماهاى تهران هر بليت 12 هزار تومان است كه با خريد سرى قيمت آن ها 
هر بليط 10 هزار تومان محاسبه خواهد شد. قيمت صندلى در هر سانس سينماهاى راگا،كيان و تماشا هر 
بليت 10 هزار تومان است كه با خريد سرى قيمت آن ها هر بليت 8 هزار تومان محاسبه خواهد شد. مهمانان 
ويژه گروه «الف» مجاز به انتخاب حداكثر 4 صندلى خواهد بود. هركاربر از اين گروه مى تواند در 2 سرى 
2 صندلى انتخاب نمايد يا در 4 سرى يك صندلى. مهمانان ويژه گروه «ب» هر كاربر از اين گروه مى تواند 

حداكثر 2 صندلى انتخاب نمايد.

اين گفتار مرد به همسرش كه «من تو را دوست دارم»، هرگز از 
قلب زن بيرون نمى رود.

حضرت محمد(ص)

از خم ابروى توام هيچ گشايشى نشد
وه كه در اين خيال كج عمر عزيز شد تلف
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  آقا كريم درحاليكه داشت فلكه رو دور ميزد؛ كم كم آمپرش باال رفت 
بطورى كه صداى حرف هاى زير لبيشو خانومش متوجه شد... محبوبه 
خانم يه نگاهى به آقا كريم انداخت و فورا متوجه شد كه يه چيزى 
اعصاب آقا رو خورد كرده و با نرمى و لطافت پرسيد: چى شده آقا كريم؟

 و آقا كريم مثل يه بمب صداش دراومد كه توروخدا نگاه كن ببين 
اين وانت هاى ميوه فروشى كجا ايستادن، راه رو بستن، هيچكى هم 

توجه نمى كنه!!
 محبوبه خانم كه اين موقع ها ميدونست چطورى آقا كريم رو آروم كنه 
گفت؛ آره واقعاً اصال رعايت نميكنن ولى حاج آقا حرص خوردن تو چه 

مشكلى رو حل مى كنه؟ 
اونائيكه بايد جلوگيرى كنن خودشونو زدن به كوچه على چپ ...

آقا كريم با اينكه اون شلوغى و بى نظمى رو پشت سر گذاشته بود ولى 
همچنان عصبى بود و رو به محبوبه خانم كرد و گفت: من نميدونم بازار 
بى صاحابه، شهردارى بى صاحابه، راهنمايى رانندگى بى صاحابه، شهر 
بى صاحابه كه البته مطمئنم اينا همه صاحاب دارن، پس چرا هيچكى 

به اين موضوع توجهى نمى كنه...!!!؟
خدايا... مسئولين بى توجهن؟ دلشون برا اينا ميسوزه؟ حواسشون نيست؟ 
از ميوه فروشى هاى سيار مى ترسن؟ فكر مى كنن براى رقابت بازار 

خوبه؟ 
وال نميدونم خدايا قانون نداريم؟ مسئولين قانون رو اجراء نمى كنن؟ 
نظارت به اجراى قانون نميشه؟ قانون داريم اما مسئولين هرطور دلشون 

مى خواد تعبير و تفسيرش مى كنن؟! و يا ...
آقا كريم همينطور كه غر مى زد و رانندگى مى كرد گفت: ببين حاج 
خانم اون دوربينو نگاه كن اگه من االن سرعتم از حد مجاز باالتر بره 
تخلف برام ثبت ميشه و جريمه ميشم و خدا مى دونه روزانه چقدر مردمو 
جريمه مى كنن...البته از حق كه نگذريم تو جريمه كردن خيلى چابك 
و دقيقن...يعنى تو اجراى قانون مو ال درزشون نميره اما سوال من اينه 

حق من راننده را چرا رعايت نمى كنن؟
 حاال از چاله چوله هاى خيابونا و خيلى چيزاى ديگه بگذريم ولى تو 
خيابوناى اصلى ميوه فروشاى سيار پارك دوبله مى كنن و علنا و جلوى 
پليسا بصورت غير قانونى كار مى كنن هيچكى هم احساس مسئوليت 

نمى كنه؟...
 اگه اين خيابونا روز بازارن كه من راننده بى جا ميكنم از اونجا رد بشم!! 
ولى اگه خيابون ماشين رووه كه حتى پياده ها هم بايد از خط عابر پياده 

رد بشن و حق ندارن سد معبر كنن!! 
محبوبه خانم يه اشاره اى به جلو كرد و يه نفر تابلو بدست رو كه تقريبا 
وسط خيابون ايستاده و از دور پيدا بود به آقا كريم نشون داد و گفت؛ 

نوشته موز خارجى 2800 تومن، نمى ايستى موز بخريم؟!
آقا كريم كه ميدونست محبوبه خانوم سر به سرش مى ذاره يه لبخند 
كوچيك زد و گفت؛ حاج خانوم يه روز ديگه صبر كن حقوقمو گرفتم 
چشم، موز هم ميخرم ولى از مغازه محله مون! اون  بيچاره هم به اميد 

اينكه اهل محل ازش خريد كنن اونجا سوپر ميوه زده...

«اين يك قصه نيست»

دمى با حافظ
ا ا

كتابخانه

داريوش امامى

Climax منبع   

به ساز كسى رقصيدن
 To dance to a person›s tune

فرهنگ

سينماپرس: با نزديك شدن به زمان برگزارى جشنواره فيلم 
فجر و شوق عالقه مندان به سينما و اين رويداد مهم براى 
ديدن آثار رسيده به اين جشنواره بيش از پيش به چشم مى 
آيد. جشنواره فيلم فجر به عنوان ويترين يك سال تالش 
سينماگران آثار هر دوره شاهد فيلم هاى مهمى است كه 
مى توان حتى پيش از اولين اكران رسمى آن ها در جشنواره 

به آن ها اشاره كرد.
فجر  فيلم  جشنواره  برگزارى  زمان  به  شدن  نزديك  با 
و شوق عالقه مندان به سينما و اين رويداد مهم براى 
ديدن آثار رسيده به اين جشنواره بيش از پيش به چشم مى 
آيد. جشنواره فيلم فجر به عنوان ويترين يك سال تالش 
سينماگران آثار هر دوره شاهد فيلم هاى مهمى است كه 
مى توان حتى پيش از اولين اكران رسمى آن ها در جشنواره 
به آن ها اشاره كرد. در اين جا برخى از اين آثار را كه هر 

كدام از جهاتى داراى اهميت هستند را اشاره مى كنيم.

ماجراى نيمروز(محمدحسين مهدويان)
فيلم  آن  ادامه  در  و  زمستان»  روزهاى  «آخرين  سريال 
«ايستاده در غبار» فصل جديدى را از بيان تاريخ معاصر در 
سينما و تلويزيون ايران به وجود آورد. اتفاقى كه اقبال مردم 

و منتقدين را به همراه داشت. 
فيلم «ايستاده در غبار» سال گذشته به عنوان بهترين فيلم 
جشنواره فجر برگزيده شد تا نگاه ها بيش از پيش به سوى 
محمدحسين مهدويان فيلمساز جوان و با استعداد سينماى 
ايران خيره شود. فيلمسازى كه پس از سال ها با خلق ايده 
هاى ناب پا به سينماى دفاع مقدس و انقالب گذاشته 
است و با وجود راه دشوار پيش رو به دام كليشه هاى 

كشست خورده اين سينما نيفتاد.
مهدويان امسال با «ماجراى نيمروز» به جشنواره سى 
ترور  ماجراى  كه  فيلمى  است.  آمده  فجر  پنجم  و 
هاى دهه شصت و فضاى ملتهب آن روزهاى كشور 
را روايت مى كند. نقطه قوت اين اثر فيلمساز جوان 
هاى  فضاسازى  او  قبلى  آثار  همچون  ايران  سينماى 
نزديك به واقعيت به حساب مى آيد. همان گونه كه 
از تصاوير منتشر شده اين فيلم پيداست مهدويان زمان 
ماجراهاى  اساس  بر  ها  موقعيت  خلق  براى  را  زيادى 
واقعى صرف كرده و در اين فيلم باز هم شاهد طراحى 

صحنه سطح بااليى خواهيم بود. 
از نكات مهم ديگر اين اثر تهيه و توليد آن توسط سيد 
محمود رضوى است. تهيه كننده اى كه سال گذشته 
هاى  زمينه  كه  فيلمى  آمد.  جشنواره  به  «سيانور»  با 
انحراف منافقين از اسالم به سمت ماركسيسم و تسويه 

برخى اعضاى مسلمان اين گروه را نشان مى دهد. 

بيست و يك روز بعد(محمدرضا خردمندان)
حوزه هنرى پس از آن كه سال گذشته جز مشاركت در 
فيلم دلبرى هيچ اثر سينمايى ديگرى را روانه جشنواره نكرد 
امسال با اين فيلم و اعتماد به يك فيلمساز جوان پا به دوره 
سى و پنجم جشنواره فيلم فجر گذاشته است. اثرى كه 

باشگاه فيلم سوره حوزه هنرى تهيه كنندگى آن را برعهده دارد. نهادى كه پيش 
تر در حوزه فيلم كوتاه آثارى را توليد كرده بود. 

كسانى كه در حوزه فيلم كوتاه فعاليت دارند بدون شك محمدرضا خردمندان را 
يكى از بهترين هاى اين حوزه مى دانند. كسى كه براى فيلم كوتاه «پدر» جايزه 
جشنواره فيلم كوتاه را گرفت و تا كنون آثار اجتماعى فراوانى را با نگاهى خاص 

توليد كرده است. 
اين فيلم كه به اذعان خود خردمندان به نوعى ادامه «پدر» هم به حساب مى آيد 

فيلمى اجتماعى و قصه پسرنوجوانى است كه عشق فيلمساز شدن دارد. 
پس از آن كه سال گذشته سعيد روستايى مخاطبان را غافلگير كرد امسال نيز 
احتماًال بايد شاهد رونمايى از فيلمساز جوانى ديگر باشيم كه با اثر خود اميدها را 

به سينماى ايران زنده كند. 

پشت ديوار سكوت
(مسعود جعفرى جوزانى)

فيلمساز نام آشنا و كهنه كار سينماى ايران پس  
از ايران برگر باز هم موضوعى ملى را دستمايه 
كار خود قرار داده است تا نشان دهد كه خالق 
«در چشم باد» همچنان حرف هايى براى دفاع 

از ملت خود دارد. 
شركت  يك  طريق  از  كه  آلوده  هاى  خون 
فرانسوى و به واسطه آن ها ويروس ايدز وارد 
كشور شد موضوع فيلم اخير جعفرى جوزانى 
است. فيلم پربازيگرى كه عليرغم سوژه حساس و 

ملتهبش در فضايى آرام توليد شد. 
بايد منتظر ماند تا مشخص شود اين فيلم كه بار 
همه كم كارى سينماگران ايرانى در اين سال ها 
در خصوص اين اتفاق ناگوار را به دوش مى كشد 
تا چه ميزان از عهده بيان ماجرا بر آمده و به كدام 

بعد اين حادثه تلخ پرداخته است.

ماه گرفتگى(مسعود اطيابى)
پس از قالده هاى طال امسال نيز شاهد فيلمى 
با موضوع فتنه 88 و مسائل اجتماعى مربوط به 
آن خواهيم بود. فيلمنامه اى كه مهدى آذرپندار 
نوشته بيش از ساير آثار با اين موضوع به زمينه ها 

و تأثيرات اجتماعى اين اتفاق پرداخته است. 
اين فيلم كه محصول انجمن سينماى انقالب 
و دفاع مقدس است در زمان توليد با حواشى 
مختلفى از جمله عدم حضور برخى بازيگران و 
فشار برخى از گروه ها در سينما به عوامل آن 
ساخته شد.   سياسى ترين فيلم جشنواره امسال 
كوششى است براى روايت اتفاقات آن روزهاى 
تهران و بيان برخى از واقعيت ها كه عده اى 
كوشيدند تا با كمك رسانه هاى غربى آن ها را 

وارونه جلوه دهند.

وياليى ها (منير قيدى)
منتير قيدى كه سال ها به عنوان منشى صحنه 
در سينماى ايران فعاليت داشته در نخستين تجربه 
كارگردانى خود زندگى همسران رزمندگان در 
پشست جبهه را دست مايه اثر خود قرار داده است. 
سوژه اى كه پرداخت آن مى تواند بخشى از تاريخ 
مهم دفاع مقدس را كه اتفاقاً خيلى هم در سينما 

ديده نشده بيان كند. 
از  مراقبت  و  دست  اين  از  هايى  داستان  بيان 
فضاسازى هايى كه در اين گونه آثار اتفاق مى 
افتد دشوارى هاى فراوانى دارد اتفاقى كه اگر در 
اين فيلم درست رخ داده باشد امتياز بزرگى براى 
نخستين كار اين فيلمساز به حساب خواهد آمد.  
افتادن به دام هاى فمنيستى و ضد جنگ در 
اين آثار از خطرات جدى است كه بايد ديد فيلم 

«وياليى ها» چه نسبتى با اين دو گذاره خواهد داشت.

قاتل اهلى(مسعود كيميايى)
بدون شك اين فيلم جنجالى ترين فيلم در زمان توليد بود. فيلمى كه اخبار ضد و نقيضى 
در خصوص فرآيند توليد آن و اختالفات ميان قوچانى به عنوان تهيه كننده و كيميايى 
در مقاتم كارگردان منشتر مى شد. با اين حال اين كشمكش ها با وساطت خانه سينما 

پايان يافت تا در اين جشنواره شاهد فيلمى از مسعود كيمايى باشيم.
اين فيلمساز كهنه كار پس از فيلم ضعيف و نه چندان ديده شده «متروپل» اين بار به 
سراغ فيلمى با موضوع رانت خوارى اقتصادى رفته است. موضوعى كه به نظر مى توان 
آن را متأثر از سليقه تهيه كننده فيلم دانست. چرا كه لشكرى قوچانى پيش از اين فيلم 

«خط ويژه» را هم با مضمونى شبيه به اين توليد كرده است.

كرد:  بيان  شاعر،  عليپور،  مصطفى 
گردشگرانى  مانند  نيما،  شعر  مخاطبان 
منظره  يك  با  او  اشعار  در  كه  هستند 

مواجه ميشوند. 
با  كه  عليپور  مصطفى  شعر  كارگاه  در   
حضور شاعران جوان و مشتاقان ادبيات 
ميشود،  برگزار  هنرى  حوزه  در  فارسى 
شعر نيما يوشيج و ويژگيهاى آن بررسى 

شد. 
مصطفى عليپور با بيان اين كه نظريه هاى 
نيما بر همه جريانهاى شعرى از جمله 
اغلب  گفت:  است،  گذاشته  تاثير  غزل 
سروده  نيما  دوره  از  بعد  كه  غزلهايى 
شد، شباهتى به غزل پيش از او ندارد. و 
موضوعاتى كه در اين غزلها شاعران به 

آنها اشاره ميكنند، جنبه هاى حسى، شهودى 
و كشف لحظه هاى ناب در غزل بعد از نيما 
به قدرى متفاوت است كه ميتوان آنها را از 

غزل سنتى جدا كرد. 
عنوان  به  كرد:  اشاره  كشورمان  شاعر  اين 
مثال در اشعار حسين منزوى كه غزلسراى 
بزرگ بعد از نيماست ميتوان اين تفاوت را 
به خوبى ديد يا در اشعار هوشنگ ابتهاج كه 
زبان شعرى او تلفيقى از سنت و مدرنيسم 
چه  و  نو  زبان  چه  با  كه  ديد  ميتوان  است، 
ميگويد:  و  ميسرايد  شعر  اى  تازه  مضامين 
نشود فاش كسى آنچه ميان من و توست/ تا 

اشارات نظر نامه رسان من و توست ... 
هر  خلق  كه  اين  اظهار  با  همچنين  وى 

نيما  مديون  را  شعر  در  جديد  فضاى  نوع 
در  نيما  تئوريهاى  كرد:  تاكيد  هستيم، 
زيبايى شناسى، زبان و ... اگرچه به داليل 
در  تمامى  به  نيما  مرگ  جمله  از  مختلف 
را  مسيرى  اما  نشد،  پياده  خودش  اشعار 
بدون  بتوانند  كه  كرد  باز  شاعران  براى 
كالسيك  قالبهاى  در  كه  محدوديتهايى 

وجود داشت، سخن بگويند. 
خالق مجموعه اشعار «در چهارراه بهارنارنج» 
و «در پيراهن ارديبهشت» افزود: نيما معموال 
چيزى را به چيز ديگرى تشبيه نميكرد و از 
اين اتفاق كه در شعر كالسيك بسيار رخ ميداد 
دورى كرد. كارى كه او كرد اين بود كه چيزى 
مخاطب،  براى  نيما  ميكرد.  خلق  خودش  را 
منظره سازى كرد و ميتوان گفت مخاطبان شعر 

نيما، مانند گردشگرانى هستند كه در اشعار 
او با يك منظره مواجه ميشوند. 

اين  ميگويند  عده اى  داد:  ادامه  عليپور 
تغيير ساختار در اشعار كالسيك، به اين 
را  نحو  و  وزن  نيما  كه  است  بوده  دليل 
نميشناخته، در حالى كه اينگونه نيست. او 
با آشنايى كافى به سنتهاى ادبى، عامدانه 
آنها را به هم ريخت تا بدعت ويژه اى در 
شعر فارسى ايجاد و فضا را براى سخن 

گفتن شاعران بازتر كند. 
نيز  داودى  على  نشست،  اين  ادامه  در 
درباره اشعار نيما بيان كرد: شعر نيمايى به 
دليل موسيقى كه در خود دارد، هم ميتواند 
براى مخاطب عام قابل توجه باشد و هم 
محدوديتهاى قالب كالسيك را براى شاعر 

نداشته باشد. 
اين شاعر افزود: شعر نيمايى كه امروزه با آن 
مواجهيم، با شعر نيمايى زمان خود نيما بسيار 
متفاوت است چرا كه حاال شاعران ما تجربه و 
پشتوانه سالها شعر سپيد و شعر ترجمه را نيز 
با خود دارند و اين تجارب را به دستاوردها و 
پيشنهادهاى نيما براى شعر مدرن اضافه كرده 

اند. 
وى همچنين گفت: شعر نيمايى ظرفيت هاى 
زيادى دارد اما در ارتباط برقرار كردن با آحاد 
مردم فراموش و كم رنگ شده و از ياد خيلى ها 
رفته است. شعر سپيد از شعر نيمايى امكانات 
كمترى دارد اما اغلب شاعران اين روزها خود 

را به شعر سپيد محدود مى كنند. 

فضاهاى جديد شعرى را 
مديـون نيما يوشـيج هستيم

نيما براى مخاطب منظره سازى مى كرد

در جشنواره فيلم فجر امسال
 شاهد چه آثار مهمى خواهيم بود؟

خوشبختى واقعى در دنيا خوشبختى واقعى در دنيا 
فقط با يك چيز ميسر مى شود فقط با يك چيز ميسر مى شود 
دوست داشتن و دوست داشته شدندوست داشتن و دوست داشته شدن
 جناب آقاى رسول قلى پور

سركار خانم دكتر فرشته كريمى 
سرخ  گل  هزاران  تقديم  با  را  پيوندتان 
و  عشق  از  پر  زندگى  و  ميگويم  تبريك 

محبت را برايتان آرزو ميكنم
عبدالرحيم كيوانى ،بيژن محموديان ،

قاسم خليلى،سعيد كيوانى ،كورش سبزوارى 
،عباس سازواريان


