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 ايران و جهان در سال 95
ديگر چيزى نمانده كه سال 95 با همه تلخى ها و اتفاق هاى خوبش 
جاى خود را به نوبهارى ديگر بدهد. امسال، هم خبرهاى تلخ و ناگوار 
شنيديم، هم خبرهاى خوب. روزهايى بودند كه از ته دلمان شاد بوديم 
و خنديديم و روزهايى هم روزگار روى خوشش را از ما پنهان كرد و 
وادارمان كرد كه از فرط درد و اندوه اشك بريزيم. با هم مرور مى كنيم،  

همه خبرهاى مهمى را كه در سال 95 شنيديم:
 وداع با «آيت اهللا»

غروب 19 دى ماه بود كه خبرى بهت آور ملت ايران را شوكه كرد. 
ـ رئيس مجمع  آن روز خبر رسيد كه آيت اهللا اكبر هاشمى رفسنجانى 
ـ كه به دليل عارضه قلبى در بيمارستان  تشخيص مصلحت نظام 
شهداى تجريش تهران بسترى شده بود، در سن 82 سالگى دعوت 
حق را لبيك گفت و به ديار باقى شتافت. مراسم تشييع با شكوه رفيق 
ديرين امام، رهبر، انقالب و ملت صبح 21 دى ماه با حضور جمع كثيرى 
از مردم، فعاالن سياسى و مسئوالن كشورى و لشكرى از مقابل دانشگاه 
تهران برگزار شد. مقام معظم رهبرى نيز در دانشگاه تهران بر پيكر 
آيت اهللا نماز خواندند و بدرقه با شكوه مردم نيز تا ميدان راه آهن ادامه 

داشت.
 «پالسكو» غرق در آتش و اندوه

ساعت 7:59 صبح پنجشنبه 30 دى ماه، وقوع آتش سوزى در ساختمان 
پالسكو به سامانه آتش نشانى شهر تهران اطالع داده شد. طبق اعالم 
مراجع رسمى، ساختمان پالسكو از طبقه هشتم به باال دچار حريق شده 
بود. شدت حادثه به حدى بود كه عبور و مرور در خيابان هاى اطراف را 
دچار مشكل و اختالل كرده و دود ناشى از حادثه، آسمان منطقه را هم 
فراگرفته بود. حوالى ساعت 11:30 و در حالى كه تعداد زيادى آتش نشان 
در داخل ساختمان در حال كنترل آتش بودند، همه ساختمان پالسكو 
به طور عمودى درون خود فرو ريخت و به اين ترتيب اولين ساختمان 
مدرن خاورميانه به صورت كامل تخريب شد. بر اثر اين حادثه ناگوار 16 
آتش نشان به شهادت رسيدند. عمليات آواربردارى پالسكو 9 روز طول 
كشيد و طى آن 1900 كاميون حدود 20 هزار تن خاك و نخاله را از 
محل خارج كردند. مراسم تشييع جان باختگان نيز صبح 11 بهمن ماه 
از مصلى تهران آغاز شد و در ميان ازدحام جمعيت در قطعه 50 گلزار 

شهداى بهشت زهرا (س) به پايان رسيد.
 شليك پدافند هوايى در خيابان انقالب

آن روز يك روز آرام و معمولى بود تا اينكه صداى شليك، قلب ساكنان 
منطقه ميدان انقالب و حوالى آن را لرزاند. عصر 27 دى ماه بود
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شـوش ،شهرى جهانى شـوش ،شهرى جهانى 
گزارشكه پاركينگ طبقاتى ندارد !كه پاركينگ طبقاتى ندارد !

سياسى

اجتماعى

دوشنبه
23 اسفند95 

لثانــى1438 14 جمــادى ا
13 مــارس2017

كشتى (رستوران ، كافى شاپ ) نگين كارون
مجموعه اى با ظرفيت 350 نفر براى سرو  صبحانه ،ناهار و شام 

  انواع فست فود ها، كباب ها و غذا هاى دريايى  هر شب مو سيقى زنده  از ساعت 19 تا 24

 قايق سوارى  سرويس  VIP با ظرفيت 10 نفر  سرويس  VIP با ظرفيت 20نفر

 كافى شاپ  تقديم عكس فورى رايگان به شما 

 نشانى : بلوار   ساحلى كيانپارس جنب پل طبيعت 

 تلفن هماهنگى : 09109648607
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سرپرست فرماندارى اهواز منصوب شد
خوزستان،  استاندار  سوى  از  حكمى  طى 
سرپرست  به عنوان  خون ميرزايى  نبى اهللا 

فرماندارى اهواز منصوب شد.
دكتر غالمرضا شريعتى استاندار طى حكمى 
نبى اهللا خون ميرزايى را به عنوان سرپرست 

فرماندارى شهرستان اهواز منصوب كرد.
پيش از اين اسماعيل ارزانى بيرگانى اين 

مسئوليت را برعهده داشت.

كشف زمين خواري 10 ميليارد ريالى در اهواز
فرمانده انتظامى خوزستان از كشف يك فقره زمين خوارى به ارزش 

10 ميليارد ريال در شهرستان اهواز خبر داد. 
سردار محمد رضا اسحاقى در تشريح اين 
خبر بيان كرد:  در پي كسب خبرى مبني 
بر تصرف و ساخت و ساز غير مجاز اراضي 
در يكي از مناطق اهواز ، موضوع به صورت 
ويژه در دستور كار كارآگاهان مبارزه با جرايم 

اقتصادي پليس آگاهي استان قرار گرفت.
وى افزود: با بررسي هاي ميداني و مراجعه 
سند  با  شخصي  شد،  مشخص  محل  به 

سازي اقدام به تصرف يك هزار متر از اراضي و باغات يكى از مناطق 
اهواز كرده است. اين مقام انتظامى با بيان اين كه پس از هماهنگي با 
مقامات قضايي فرد مذكور احضار و در تحقيقات كارآگاهان پليس به 
بزه انتسابى خود اعتراف كرد، گفت: كارشناسان ارزش ريالى اراضى 
تصرف شده توسط متهم را 10 ميليارد ريال برآورد كردند.  اسحاقى در 
خاتمه خاطر نشان كرد: فرماندهى انتظامى استان خوزستان در راستاي 
تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي 
و به ويژه زمين خواري را در دستور كار قرار داده و شهروندان مى توانند 
هر گونه اخبار در اين خصوص را به مركز فوريت هاى پليسى 110 

اطالع دهند.

مذاكره شركت آلماني با استاندار براي 
سرمايه گذاري  در پروژه هاي خوزستان

استاندار خوزستان با اشاره به حضور هيات سرمايه گذاري آلماني در اهواز 
گفت: دفتر اين شركت در اهواز در شهرك هاى صنعتى مستقر شده 
است و ما از آن ها دعوت كرديم تا براى صنايع پايين دستي پتروشيمى، 

انرژى و همچنين فرودگاه اهواز در استان حضور پيدا كنند.
 غالمرضا شريعتى در جلسه اى  با حضور 
هيات آلمانى در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: 
اين شركت براى طراحى، مشاوره و جذب 
سرمايه گذار براى فرودگاه اهواز و همچنين 
شهرك صنايع پايين دستي پتروشيمى و 
انرژى وارد استان شده  است و در اين زمينه 

با آن ها به مذاكره مى پردازيم.
وى افزود: اين شركت آلمانى با تجربه اى 
60 ساله كارهاى بزرگى در نقاط مختلف دنيا انجام داده و در روسيه 

حدود 2 هزار پروژه اجرا كرده است.
شريعتى با اشاره به عالقه اين شركت به ايران و به ويژه استان خوزستان 
گفت: اين هيات ابراز عالقه و اصرار داشتند كه كارها و سرمايه گذارى 

خود در ايران را از خوزستان شروع كنند.
با  استان  معاونين  و  مشاورين  قبل  ها  ماه  از  كرد:  خاطرنشان  وى 
نمايندگان اين شركت آلمانى در تماس و مذاكره بودند و امروز شرايط 
فراهم شد كه مذاكره حضورى داشته باشيم و بنا شد تا ساير مسائل در 
زمينه هاى مختلف پيگيرى شود و تفاهم نامه هاى الزم منعقد و مطالعاتى 

انجام گيرد تا در زمينه جذب سرمايه براى پروژه ها اقدام شود.

قيمت آجيل و شيرينى عيد
    رييس اتحاديه آجيل و شيرينى فروش اهواز با اعالم نرخ انواع آجيل 
و شيرينى در آستانه عيد گفت: نرخ اقالم شيرينى و آجيل نسبت به سال 
گذشته تغييرى نداشته است و حتى برخى از اقالم مانند فندق و تخمه 

ژاپنى بين 8 تا 10 درصد كاهش قيمت داشته اند.
سيامك جعفرى با اشاره به اينك ه نرخنامه 
اين اتحاديه نسبت به سال گذشته تغييرى 
كيلوگرم  هر  كرد:  اظهار  است،  نداشته 
حسب  بر  مغز  شش  شور  مخلوط  آجيل 
آجيل  و  تومان  هزار   50 تا   45 كيفيت 
شيرين اعالء نيز كيلويى 55 تا 60 هزار 
افزود:  وى  مى رسد.  فروش  به  تومان 
 48 كله قوچى  پسته  كيلوگرم  هر  قيمت 

تا 50 هزار تومان، پسته اكبرى اعالء 55 هزار تومان، تخمه ژاپنى 
30 تا 32 هزار تومان، تخمه كدو مشهدى 20 تا 30 هزار تومان، 
فندق با پوست 40 هزار تومان، مغز بادام آمريكايى 48 تا 50 هزار 
تومان، مغز بادام ايرانى 80 تا 90 هزار تومان و مغز گردو اعالء 65 

تا 68 هزار تومان است. 
جعفرى همچنين در خصوص قيمت انواع شيرينى تصريح كرد: هر 
كيلوگرم شيرينى كره اى و دانماركى ممتاز با قيمت 12 هزار تومان، 
هر كيلوگرم نان خامه اى، شيرينى  تر و رولت 15 هزار و 500 تومان، 
هر كيلوگرم كيك يخچالى مغزدار 18 هزار تومان، شيرينى ناپلئونى، 
لطيفه و معجون 12 هزار تومان، شيرينى خشك، نان كشمشى و 
نان برنجى 12 هزار تومان و  هر كيلوگرم كيك فنجانى نيز 9 هزار 

تومان عرضه مى شود. 
رييس اتحاديه آجيل و شيرينى فروش اهواز با بيان اين كه قيمت 
است،  مصوب  نرخ  با  مطابق  و  نكرده  تغييرى  هيچ  شيرينى  انواع 
اظهار كرد: نرخ اقالم شيرينى با كيفيت درجه يك و دو، 10 درصد 

كمتر از نرخ ممتاز است.

اكبر صباغيان در نشست شوراى هماهنگى حفظ آثار 
و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خوزستان با موضوع 
برنامه ريزى جهت حضور كاروان هاى راهيان نور 
در استاندارى خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: جاده 
ــمت  هاى يادمان فكه از دو محور فتح المبين به س
يادمان شهدا و جاده چذابه به سمت فكه در حدود 

30 نقطه نيازمند لكه گيرى  فورى هستند. 
همچنين در خصوص يادمان شهداى كارون 
كه در جاده اهوازـ  آبادان قرار دارد با توجه 
به اينكه كاروان هاى راهيان نور وارد اردوگاه 
اين يادمان مى شوند، امكان وقوع حادثه در 
محور خاكى اين يادمان وجود دارد و بنابراين 

بهتر است كه آسفالت شود.
وى تصريح كرد:  ششم فروردين ماه سه سال 
ــادف در 13 كيلومترى  ــك حادثه تص قبل ي

ــمال يادمان طالييه داشتيم كه موجب كشته شدن  ش
ــد. متاسفانه همين  چند نفر از راهيان نور كرمانى ش
محور اكنون همچنان فاقد عالئم است و بنابراين از 
اداره كل راهدارى خواهشمنديم نسبت به نصب عالئم 
راهنمايى و رانندگى اين محور به صورت بسيار فوررى 

اقدام كند تا در اين محور شاهد حادثه ديگرى نباشيم.
معاون يادمان ها و امور زيربنايى ستاد مركزى راهيان نور 
كشور با بيان اينكه يادمان هاى فكه، طالييه، كربالى 4 
و بيت المقدس فاقد پاركينگ هستند، عنوان كرد:  اين 
مساله موجب شده تا در جريان بارش هايى كه به ويژه 
در ايام نوروز داريم، وضعيت در اطراف اين يادمان ها 

به اندازه اى ناپايدار شود كه گاه الزم است حتى در اين 
مناطق جرثقيل مستقر شود. خواهشمنديم براى 20 روز 
آينده تا حل مشكل بودجه اى اين مساله، ماشين آالت 
ــاش در محل اين چهار يادمان  ــد لودر و آبپ الزم مانن
مستقر شوند كه در صورت بارش، پايدارى موقتى را 

داشته باشيم تا حداقل در اين زمينه مشكلى ايجاد 
شود.

صباغيان در خصوص مسائل زيرساختى يادمان ها 
ــى هويزه،  ــهداى بوم ــث مزار ش ــان كرد: بح بي
ــتى يادمان اروند و زيرساخت  ــرويس بهداش س
اردوگاه ها شامل حل مساله آب و برق بيمارستان 
صحرايى امام على(ع)، فاضالب اردوگاه 
شهيد باكرى و تقويت چاه آب و فاضالب 
اردوگاه شهيد حبيب الهى از مسائلى است 
ــاختى بايد دنبال و حل  كه در بحث زيرس
ــوند. با توجه به ظرفيت ايجاد شده، حل  ش
ــتان صحرايى امام  ــاله آب و برق بيمارس مس

على(ع) حائز اهميت بسيار زيادى است.
ــينيه يك هزار مترمربعى  وى از احداث حس
در فكه تا پايان شهريورماه سال آينده خبر داد 
ــور براى يادمان هاى  و گفت: در مصوبه وزارت كش
مناطق جنگى، استان معين نيز انتخاب شده كه بتوانيم 
از ظرفيت استان هاى معين در اين زمينه استفاده كنيم تا 
مشكالت زيرساختى يادمان با سرعت بيشترى پيگيرى 

شوند. 

مدير مركز مشاوره تخصصى كودك بهياد گفت: جشن 
بهار ويژه كودكان اوتيسم برگزار شد.

ــاوره  ــرتيپى زاده اظهار كرد: مركز مش ــوش س مهرن
تخصصى كودك بهياد در سومين سال تاسيس خود 

جشن بهار ويژه كودكان اوتيسم را برگزار كرد.
وى ادامه داد: اين جشن با حضور كودكان اوتيسمى و 
خانواده هاى آنان در فضايى گسترده تر از قبل برگزار 
شد و برنامه هاى متنوعى اجرا شد، همچنين خانواده 

ها در جريان روند پيشرفت كودكان خود قرار گرفته و 
از مربى ها نيز تقدير شد. مدير مركز مشاوره تخصصى 
كودك بهياد خاطر نشان كرد: اين مركز تخصصى به 
ــاص مانند اختالل در  ــرايط خ كودكانى كه داراى ش
ــتند  ــم هس يادگيرى، بيش فعالى، اضطراب و اوتيس
ــد ارائه  ــات و امكاناتى در تمام حيطه هاى رش خدم
مى دهد. وى عنوان كرد: كار درمانى ذهنى و حركتى، 
ــى كودك و مشاوره خانواده براى واجدين  روانشناس

شرايط و بسته به نياز، برنامه ريزى  براى بازى  درمانى، 
موسيقى درمانى و... براى بهترين شرايط صورت مى 
گيرد. سرتيپى زاده با بيان اينكه بيشترين برنامه ريزى 
براى كودكان اوتيسم است، به دليل اينكه آسيب ديدگى 
بيشترى دارند تصريح كرد: مركز مشاوره تخصصى 
كودك بهياد بر آن است كه درمان اين كودكان را رايگان 
انجام دهد و البته شركت فوالد اكسين هزينه درمان 8 

نفر از اين كودكان را تقبل كرده است.

نبود پاركينگ طبقاتى در سطح شهر شوش سالهاست كه به يك چالش بزرگ براى شهروندان تبديل 
شده است؛ اين چالش زمانى عمق مى گيرد كه معابر كم عرض اين شهر به هر بهانه اى پذيراى مسافران 

و گردشگران شود.  
اينجاست كه بايد از ترافيك، آلودگى صوتى و زيرسوال رفتن مديريت يك شهر جهانى و به دنبال آن 
ريزش ممبرهاى توريست در سالهاى بعد صحبت كرد؛ مديريتى كه سالهاست پاركينگ طبقاتى آن نيمه 
كاره رها شده و تنها به محلى براى تجمع سگ  هاى ولگرد تبديل شده است. اينجاست كه فرماندار اين 
شهرستان راهى به جز در نظر گرفتن داشته ها و ظرفيت هاى شهر خود پيدا نمى كند؛ رضا نجاتى در اين 
ارتباط مى گويد: در ايام تعطيالت نوروز، از محوطه مدارس و ادارات شوش به عنوان پاركينگ وسايل 

نقليه ميهمانان نوروزى استفاده مى شود!
نبود زيرساخت هاى گردشگرى و اقامتى در سطح شهر يكى از مهمترين مطالبه هاى شهروندان شوشى، 
گردشگران و مسافران نوروزى به شمار مى رود كه البته سالهاست نيمه كاره و الينحل باقى مانده است.

حجت اهللا آريايى نيا ضمن بيان اين مطلب با اشاره 
به جاذبه هاى گردشگرى شهر دزفول و برنامه هاى 
ويژه ميراث فرهنگى براى استقبال از بهار اظهار داشت: 
زمان تحويل سال نو در ورودى شهر دزفول با اهداى 
گل مريم، رز و قلم نى دزفول سال نو را به مسافران 

نوروزى تبريك مى گوييم.
آريايى نيا افزود: با استقرار دو كانكس ويژه در ورودى 
شهر، مسافران نوروزى را به سمت بافت قديم و 
جاذبه هاى داخل شهر و سياه چادرها هدايت مى شوند. 
در جاده دزفول به اهواز ، شوشتر ، انديمشك براى 
پذيرايى از مهمانان نوروزى، نواختن موسيقى محلى، 
سوغات هاى صنعتى دزفول مانند صنايع بافندگى، كپو 

بافى، خراطى وصنايع سفالى را خواهيم داشت.
وى تصريح كرد: در روز اول فروردين 11 آژانس 
براى برگزارى تورهاى يك روزه در سطح شهر دزفول 
برنامه ريزى شده است كه در دو نوبت صبح و عصر به 

ارائه خدمات به مسافران خواهند پرداخت.
و  دستى  صنايع  و  فرهنگى  ميراث  اداره  رئيس  
گردشگرى دزفول با اشاره به جاذبه هاى گردشگرى 

دزفول به پل قديمى اين شهرستان اشاره كرد و گفت: 
اين پل حدود 17 قرن خدمت دارد و به دوره ساسانى 
مربوط مى شود و از قديمى ترين پل هاى ماشين رو بوده 
كه يكى از جاذبه هاى گردشگرى شهرستان دزفول به 
شمار مى رود. آريايى نيا ادامه داد:  از ديگر نقاط تاريخى 
در شهر دزفول آسياب هاى آب دزفول به عنوان يكى 

از آثار ارزشمند تاريخى است.
وى تصريح كرد: موزه مردم شناسى «كرناسيون» يكى 
ديگر از جاذبه هاى شهر دزفول است كه در ايام نوروز 
براى بازديد گردشگران جذابيت هاى ويژه خودش را 
دارد. در اين موزه برنامه نوروزگاه برپا مى شود و امسال 
براى اولين بار 9 فروردين جشنواره پخت كلوچه سنتى 

دزفول انجام خواهد شد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
دزفول در ادامه گفت: خانه هاى قديمى دزفول از ديگر 
جاذبه هاى گردشگرى اين شهر به شمار مى رود كه 
از زيباترين آثار قديمى اين شهر است كه همه ساله 
مورد توجه گردشگران در ايام نوروز قرار مى گيرد . 
بزرگترين سازه آجرى در ايران كه قدمت برخى از 

آنها به دوره صفويه و قاجاريه باز مى گردد مانند خانه 
سوزنگر، خانه 1 و 2 طلوعى و سهرابى نمونه هاى 

شاهكارى هاى آجركارى است.
اين  طبيعى  جاذبه هاى  به  كرد  اشاره  ادامه  در  وى 
شهرستان و گفت: منطقه سردشت، شهيون، درياچه 
روستاى پامنار و آبشار روستاى نورآباد كه از زيباترين 

مناطق طبيعى گردشگرى اين شهرستان هستند. 
آريايى نيا با بيان اينكه بيشترين گردشگران شهر دزفول 
را گردشگران تهران و مشهد تشكيل مى دهند، گفت: 
اين شهر تقريبا از تمامى استان ها گردشگر دارد و در 
طول سال نيز توريست هايى از كشورهاى مجارستان، 
آلمان، ژاپن و ايرانى هاى مقيم آمريكا به اين شهر سفر 
مى كنند و حتى در تابستان كه گرماى اين منطقه 
طاقت فرساست توريست  هاى خارجى براى ديدن 

مناطق تاريخى به اين شهرستان مى آيند.
وى در پايان از چاپ و توزيع حدود 30000 هزار 
هدف  با  فرهنگى  ميراث  اداره  سوى  از  كاتالوگ 
معرفى جاذبه هاى طبيعى و تاريخى شهر دزفول بين 

گردشگران نوروزى خبر داد./ ايلنا

پل باستانى و آسياب آبى؛  جاذبه هاى بى نظير گردشگرى دزفول
سرمقاله

سرمقاله
 ايران و جهان در سال 95

ادامه از صفحه 1:كه يك فروند پهپاد به محدوه پرواز ممنوع ميدان انقالب وارد شد و با شليك پدافند هوايى از 
اين منطقه خارج شد. معاون قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبياء (ص) همان زمان در گفت وگويى كوتاه اعالم كرد: 
«پدافند پس از رويت اين ريزپرنده شليك خود را آغاز كرد اما پس از خارج شدن آن از محدوده پرواز ممنوع براى 
تامين امنيت مردم تيراندازى خاتمه يافت. هيچ مورد خاص و نگران كننده اى نيست و همه چيز آرام است و آنچه ما 

رويت كرديم تهديد خاصى براى ما محسوب نمى شد.»درباره اين خبر جزئيات بيشترى اعالم نشد.
 مرگبارترين حادثه ريلى ايران

ـ دامغان كه 5 آذرماه امسال رخ داد، يكى از مرگبارترين حوادث ريلى ايران پس  برخورد قطار در محور سمنان 
از حادثه نيشابور به شمار مى رود. ماجرا از اين قرار بود كه دو قطار مسافربرى در حوالى «ايستگاه هفت خوان» در 
ـ دامغان با يكديگر برخورد كردند. در اين حادثه كه در ساعت 7:22 صبح به وقوع پيوست، قطار  محور سمنان 
سمنان - مشهد از پشت به قطار تبريز - مشهد كه در همان ريل متوقف بود، برخورد كرد. در پى برخورد دو قطار، 
چهار واگن از ريل خارج و پنج واگن نيز دچار حريق شد. در اين حادثه 47 نفر از هموطنانمان كشته و 103 نفر نيز 

مصدوم شدند. علت اين حادثه خطاى انسانى بود.
 كيارستمى، پورحيدرى و ...

وقتى پايان هر سال 12 ماه آن را مرور مى كنيم، ياد آنهايى مى افتيم كه دوستشان داشته ايم و وجودشان برايمان 
خاطره انگيز بوده است اما ناچار شده ايم بدرقه شان كنيم به «خانه دوست».

آيت اهللا العظمى موسوى اردبيلى كه به علت مشكل قلبى و ريوى در بيمارستانى در تهران بسترى شده بود، ظهر 
3 آذرماه در سن 91 سالگى دار فانى را وداع گفت. در مدتى كه اين مرجع تقليد براى مراقبت هاى بيشتر به تهران 
منتقل شد، چهره هاى مختلف سياسى و دينى از جمله رهبر معظم انقالب و سران قوا با حضور در بيمارستان، از 
نزديك در جريان روند درمان ايشان قرار گرفتند. 14 تيرماه خبر رسيد عباس كيارستمى كه براى ادامه درمان بيمارى 
خود به فرانسه سفر كرده بود، در سن 76 سالگى درگذشت. اين كارگردان سرشناس سينماى ايران كه از اسفند 
سال 94 تا اوايل ارديبهشت 95 به دليل انجام چند عمل جراحى در ناحيه روده در بيمارستان بسترى شده بود، بنا به 
تصميم خودش 8 تيرماه براى تكميل مراحل درمان به پاريس رفت و سرانجام در بيمارستانى در پاريس از دنيا رفت.
چند روز بعد پيكر او به ايران منتقل شد و 20 تيرماه در ميان حزن و اندوه خيل عظيمى از دوست دارانش از مقابل 
ـ خواننده  كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به «خانه دوست» بدرقه شد. 21 خردادماه بود كه حبيب محبيان 
ـ بر  اثر ايست قلبى در رامسر درگذشت. او چند سال پيش براى ادامه فعاليت هنرى به كشور  پيشكسوت پاپ 
ـ نيز يكى از خبرهاى  ـ پدر استقالل  بازگشته اما هيچ گاه موفق به اين كار نشده بود. اما درگذشت منصور پورحيدرى 
تلخ امسال براى اهالى ورزش بود. پيشكسوت استقالل 14 آبان ماه امسال بعد از حدود يك سال مبارزه با بيمارى 
سرطان در سن 71 سالگى جان به جان آفرين تسليم كرد. صبح 5 شهريورماه نيز داوود رشيدى بر اثر ايست قلبى 
دار فانى را وداع گفت و در سن 83 سالگى براى هميشه آرام گرفت. سليم موذن زاده اردبيلى صداى ماندگار مرثيه 
«زينب زينب» 2 آذرماه با پاييز همسفر شد و بر اثر عارضه قلبى از دنيا رفت. درگذشت حسن جوهرچى نيز يكى 
ديگر از خبرهاى غيرمنتظره امسال بود. اين بازيگر 48 ساله سينما و تلويزيون 15 بهمن ماه امسال پس از تحمل 

عارضه كبدى، عفونت ريوى و كليوى به علت ايست قلبى از دنيا رفت تا دوستدارانش را در غم و بهت فرو ببرد.
ـ در سن 85 سالگى پس از مدت ها دست و پنجه نرم  ـ نوازنده برجسته تار  17 شهريورماه هم فرهنگ شريف 
كردن با بيمارى درگذشت. 8 دى ماه هم خبر درگذشت عروسك گردان «كاله قرمزى» منتشر شد. دنيا فنى زاده 
هنرمند تئاتر عروسكى و عروسك گردان «كاله قرمزى» كه از مدت ها پيش از بيمارى سرطان رنج مى برد، براى 

هميشه رفت تا كاله قرمزى ديگر مادر نداشته باشد.
 صدور حكم اعدام بابك زنجانى

پرونده بابك زنجانى كه سال 92 توسط دادستانى كل كشور به عنوان متهم نفتى بازداشت شده بود، باالخره 
در سال 95 به مراحل پايانى نزديك شد. محسنى اژه اى - سخنگوى قوه قضائيه - 16 اسفندماه 94 اعالم كرد كه 
دادگاه بدوى، بابك زنجانى به همراه دو متهم ديگر اين پرونده را به اعدام محكوم كرده است. همچنين اين سه 
متهم به رد مال مربوط به شاكى كه همان شركت ملى نفت ايران است و جزاى نقدى معادل يك چهارم پول شويى 

نيز محكوم شده اند. سرانجام 16 فروردين 1395، حكم اعدام بابك زنجانى تاييد و ابالغ شد.
 برجام نفتى

با برچيده شدن تحريم هاى بين المللى بر اقتصاد ايران، چشم انداز گسترده اى از تأثير برجام بر اقتصاد ايران و 
همچنين اقتصاد جهانى خصوصا در حوزه نفت و گاز به وجود آمد. شركت هاى خارجى زيادى هم بعد از اجرايى 
شدن برجام براى بازگشت يا ورود به بازار ايران، ابراز تمايل يا اقدام كردند. در ماه اكتبر 2016 (مهرماه 95) ايران 
اعالم كرد كه توليد نفت خود را در اين ماه 210 هزار بشكه در روز نسبت به ماه قبل افزايش داده و به 3،92 ميليون 
بشكه در روز رسانده است. اين در حالى است كه در زمان تحريم و قبل از اجرايى شدن برجام، ميزان توليد نفت 
ايران در بيشترين مقدار خود روزانه 1 ميليون و 100 هزار بشكه بود. 27 نوامبر 2016، شلمبرژه - بزرگ ترين شركت 
خدمات نفتى جهان - كه از زمان تشديد تحريم ها در سال 2010 از بازار ايران خارج شده بود، اعالم كرد كه توافق 

اوليه اى براى مطالعات توسعه يك ميدان نفتى با ايران امضا كرده است.
 آبى كه جهرم و اهواز را با خودش برد

چند شهر ايران امسال درگير سيل شدند و سيل جهرم و اهواز مدتى طوالنى در صدر خبرها قرار گرفتند. 
سيالب هاى ناشى از طغيان رودخانه كارون به اهواز رسيد و اهالى چند روستاى اين شهرستان را با سيالب درگير 
كرد. شهرستان جهرم نيز به دليل شكسته شدن سد محمدآباد گرفتار اين بالى طبيعى شد. بعد از بارش باران، حجم 
آب زيادى وارد اين سد شد كه به موجب آن قسمتى از سد شكسته و آب آن تخليه و وارد شهر جهرم شد. سيل 

خسارت و خرابى زيادى به اين مناطق وارد كرد.
وقتى حق هركول ايران را خوردند

27 آذرماه امسال قرار بود بهداد سليمى معروف به هركول ايران در مسابقات المپيك ريو 2016 با حريفان خود 
رقابت كند اما آن روز، روز بهداد سليمى نبود. او با وزنه 216 كيلوگرمى با قرار گرفتن در جايگاه نخست به كار خود 
در حركت يك ضرب پايان داد و  براى نخستين حركت دوضرب خود وزنه 245 كيلوگرمى را درخواست كرد و در 
حالى كه اين وزنه را به راحتى ليفت و باالى سر برد اما داوران با دو چراغ قرمز اين وزنه را از او قبول نكردند. وى 
در حركت دوم بار ديگر وزنه 245 كيلوگرمى را انتخاب و در حالى كه اين بار هم به راحتى آن را مهار و ثبت كرده 
بود، داوران 3 چراغ سفيد دادند اما ژورى رأى را برگرداندند تا كار براى وزنه بردار كشورمان سخت شود. سليمى 
براى حركت سوم بار ديگر وزنه 245 كيلوگرمى را انتخاب كرد كه با وجود فشارى كه در وزنه هاى قبلى تحمل 
كرده بود، اين بار موفق به مهار نشد تا از گردونه مسابقات بدون كسب مدال حذف شود. حذف بهداد سليمى يكى 
از اتفاقات تلخ المپيك براى ايرانى ها محسوب شد. اين در حالى است كه حذف اين وزنه بردار ايرانى واكنش هاى 

جهانى هم در پى داشت.
گورخوابى و كول برى

روزنامه «شهروند» در دى ماه سال 1395 خبر از كارتن خواب هايى داد كه در قبر مى خوابند. 50 كارتن خوابى كه 
اطراف و درون گورستان بزرگ نصيرآباد باغستان در حومه شهريار ساكن بودند و دست كم 20 گور را اشغال كرده اند. 
بر اساس اين گزارش، در هر گور يك نفر و گاهى هم سه تا چهار نفر زندگى مى كنند. اين گورها عموما براى خواب 
مورد استفاده قرار مى گيرند و در طول روز و زمانى كه افراد براى تهيه پول مواد و غذا، ضايعات جمع مى كنند يا 
گدايى مى كنند، خالى هستند اما بايد حواسشان به گورشان باشد چرا كه از طرف ديگر كارتن خواب ها مورد سرقت 
قرار مى گيرند و ممكنست به پتوهاى پاره و لباس هاى كهنه هم رحم نكنند. اين خبر در زمان انتشارش به شدت 
مردم را تحت تاثير قرار داد.  يكى ديگر از حوادث تلخ امسال مرگ 4 كول بر در منطقه سردشت بود. ريزش بهمن 
در حوالى روستاى «بيوران عليا» در 10 كيلومترى شهر سردشت منجر به جان باختن 4 نفر از كولبران و واردشدن 
جراحات و آسيب هايى به تعداد ديگرى از آنان شد. انتشار اين خبر نيز با واكنش وسيع مردم و ابراز احساسات آنها به 

اين رويداد در فضاى مجازى همراه بود.
طعم تحريم و اسكار

«فروشنده» اثر اصغر فرهادى امسال نامزد جايزه اسكار شد اما اين در حالى بود كه دونالد ترامپ در اولين روزهاى 
حضور خود در كاخ سفيد قانونى را وضع كرد كه طى آن مردم هفت كشور از جمله ايران اجازه ورود به خاك آمريكا 
را ندارند. ترانه عليدوستى بالفاصله به اين خبر واكنش نشان داد و در اينستاگرام و توئيتر خود نوشت كه حتى اگر اين 
قانون شامل حال هنرمندان نشود او براى شركت در مراسم اسكار به آمريكا نخواهد رفت. اين نوشته با واكنش هاى 
بسيارى در داخل و خارج از كشور رو به رو شد. آكادمى اسكار هم در بيانيه اى اين كار ترامپ را محكوم و از ترانه 
عليدوستى و اصغر فرهادى دفاع كرد. اصغر فرهادى نيز با انتشار متنى اعتراض و انزجار خود را از اين قانون اعالم 
كرد و گفت كه حتى در صورت اجازه در كنار ديگر عوامل فروشنده در مراسم اسكار شركت نخواهد كرد. او در ششم 
اسفندماه انوشه انصارى و پروفسور فيروز نادرى را به عنوان نمايندگانش براى حضور در مراسم اسكار معرفى كرد.

سرانجام در هشتاد و نهمين دوره جوايز اسكار جايزه بهترين فيلم خارجى زبان به «فروشنده» تعلق گرفت. اين 
دومين جايزه اسكار سينماى ايران و اصغر فرهادى بود.

كودتاى نافرجام
اما چند خبر خارجى هم در سالى كه گذشت، موجب بهت و حيرت شد كه يكى از مهم ترين آنها كودتاى نافرجام 
تركيه در 15 جوالى (15 تيرماه) بود. كودتاى نافرجام 2016 تركيه تالشى توسط گروهى از نظاميان بود كه بنا بر 
گفته نخست وزير تركيه بخشى از ارتش اين كشور مى خواستند حكومت را در دست بگيرند. جت هاى جنگى در 
آسمان استانبول و آنكارا پرواز كردند و ارتش پل هاى «بسفر» و «سلطان محمد فاتح» در استانبول را به وسيله تانك 
و سربازها مسدود كرد. طى اين عمليات، بسيارى خطوط تلفن و اينترنت قطع بودند. ساعاتى پس از آغاز درگيرى ها، 
نيروهاى وفادار به دولت تركيه و حزب عدالت و توسعه اعالم كردند كه كنترل كشور را به دست گرفته و 1563 
نظامى كودتاگر بازداشت شده اند. همچنين نيروهاى مردمى طرفدار دولت تركيه به سمت ستاد مشترك ارتش اين 
كشور حركت كردند. سرانجام سرويس اطالعاتى دولت تركيه در بيانيه اى مدعى شد كه كودتاى ارتش شكست 
خورده است و عده اى از كودتاچيان هم دستگير شده اند. ترور آندره كارلوف (سفير روسيه در تركيه) نيز يكى ديگر از 
اتفاقات شوكه كننده بود. او كه آذرماه امسال در مراسم افتتاحيه نمايشگاه عكسى در آنكارا با عنوان «روسيه از نگاه 
ترك ها» حضور پيدا كرده بود از سوى يك فرد مسلح مورد حمله قرار گرفت و كشته شد. البته فرد مهاجم به سفير 

نيز به ضرب گلوله پليس تركيه كشته شد.
شوك ترامپ

در نهايت يكى از مهم ترين اخبارى كه موجب شوك مردم دنيا از جمله ايرانى ها شد، خبر رياست جمهورى 
ـ نامزد  دونالد ترامپ بود. ترامپ در انتخابات سراسرى 8 نوامبر 2016 به طرز غافلگيركننده اى بر هيالرى كلينتون 
ـ پيروز شد. ترامپ با 70 سال سن ثروتمندترين و مسن ترين فردى است كه رياست جمهورى را شروع  دموكرات 
كرده است. او تنها كسى است كه بدون هر گونه سابقه تصدى مناصب سياسى يا نظامى به رياست جمهورى 
آمريكا برگزيده شده و پنجمين كسى است كه با كسب آراى مردمى كمتر از رقيبش به رياست جمهورى برگزيده 
شده است. پس از تحليف ترامپ تظاهرات  گسترده اى در اعتراض به او در آمريكا و سراسر جهان از جمله راهپيمايى 

زنان در واشنگتن برگزار شدند.

رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى دزفول از پل باستانى و آسياب آبى 
به عنوان  مهمترين جاذبه هاى گردشگرى 
شهر دزفول نام برد و از پخت كلوچه سنتى 
براى نخستين بار در اين شهر خبر داد.

شوش ،شهرى جهانى كه پاركينگ طبقاتى ندارد !
در نبود پاركينگ طبقاتى در شهر جهانى شوش از محوطه مدارس و ادارات به عنوان پاركينگ

 وسايل نقليه مسافران نوروزى استفاده مى شود.

لزوم رفع نقاط حادثه خيز محورهاى برخى
 يادمان هاى دفاع مقدس در خوزستان

معاون يادمان ها و امور زيربنايى ستاد مركزى راهيان نور كشور با اشاره به مشكالت محورهاى يادمان هاى استان 
گفت:  اكنون حدود 30 نقطه در جاده يادمان فكه نيازمند لكه گيرى فورى هستند.

مدير مركز مشاوره تخصصى كودك بهياد:

جشن بهار ويژه كودكان اوتيسم برگزار شد

جناب آقاى دكتر
 نبى اهللا خون ميرزايى 
سرپرست محترم فرماندارى اهواز 
انتصاب شايسته جنابعالى رابه عنوان 

سرپرست فرماندارى  كالن شهر اهواز 
تبريك گفته ،اميدواريم همچون گذشته 

در مسوليت جديد هم موفق  و مويد باشيد 
ستار اكبرزاده ،سعيد كيوانى ،

غالمرضا حيدر زاده، حسين اصالنى
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رونمايى از استراتژى جديد انتخاباتى احمدى نژاد
محمود احمدى نژاد در جمع شوراهاى بازخوانى خط امام گفت: 4 ماه پيش مى خواستند يك 
عده را بياورند و به اسم ما قالب كنند. من خودم فعال و البته فعال در مقوله انتخابات مستقيم 
وارد نمى شوم � ولى بقيه دوستان كه منعى  ندارند. به من گفتند تو خودت نباش ولى رايت 
را بياور پشت سر ما باشد گفتم اصال از اين خبر ها نيست. خبرآنالين اين خبر را منتشر كرد.

ارسال نامه غير از راه هاى ديپلماتيك
 موجب وهن نظام است

عليرضا رحيمى، عضو كميسيون امنيت ملى در خصوص نامه نگارى برخى از مسئوالن 
اجرايى سابق كشورمان با مقامات ديگر كشورها، اظهار كرد: براى برقرارى ارتباط و نامه 
نگارى در سطح مسئوالن و مقامات دو كشور يكسرى مقدمات ديپلماتيك و پروتكل هاى 
بين المللى وجود دارد كه بايد هر مسئولى در هر كشورى اين مسائل را رعايت كند. عضو 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى، بيان داشت: بى شك ارسال نامه به روساى جمهور 
و مقامات ديگر كشورها از راه هاى غير ديپلماتيك به شان سياسى افراد آسيب وارد خواهد 

كرد و موجب وهن نظام جمهورى اسالمى خواهد شد.خانه ملت اين خبر را منتشر كرد.

اولين كنسرت در پايتخت عربستان پس از سه دهه
روز گذشته صدها نفر از مردم شهر رياض پس از سه دهه توانستند در يك كنسرت زنده در 
اين شهر شركت كنند. دست كم دو هزار تماشاگر توانستند در كنسرتى به خوانندگى راشد 
الماجد و محمد عبدو در رياض شركت كنند. به گفته رسانه هاى محلى، براى اولين بار پس 
از سال 1990 است كه در پايتخت عربستان صعودى كنسرتى عمومى برگزار مى شود. البته 
جمعيتى كه در اين كنسرت شركت كرده بودند تنها مردها به چشم مى خوردند ولى اين 
كنسرت مى تواند باعث تغييرات زيادى در اين كشور بسته عضو شوراى همكارى خليج فارس 

شود.ايسنا اين خبر را منتشر كرد.

پيشنهاد اعطاى نوبل به صدا و سيما توسط وزير نفت!
تخصص  عده اى  كرد:  عنوان  زاهدان  به  گازرسانى  پروژه  به  اشاره  با  زنگنه  بيژن 
جايگاه  خصوص  اين  در  دارند؛  شرنگ  به  دولت  فعاليت هاى  شهد  تبديل  در  خاصى 
بايد  تلويزيون  و  راديو  در  افرادى  كه  شود  گرفته  ناديده  نبايد  هم  تلويزيون  و  راديو 
كرد. منتشر  را  خبر  اين  كنند.فارس  دريافت  نوبل  جايزه  تخصصشان  اين  دليل  به 

سفير آمريكا در آنكارا هم در ليست تررور بود
روزنامه تركيه اى مليت گزارش داد كه قاتل سفير روسيه در آنكارا، قبل از انجام اين جنايت 
در اينترنت به دنبال اطالعاتى درخصوص سفير آمريكا نيز گشته بود و بازرسان براين باورند 
كه وى براى قتل سفير آمريكا نيز برنامه ريزى كرده بود. بازرسان ترك از شركت گوگل 
خواسته اند تا پست هايى را كه مجرم آنها را از جيميل خود حذف كرده بود، بازگرداند اما اين 

شركت آن را غيرممكن دانسته است. ايسنا اين خبر را منتشر كرد.

برخى حاكمان كشورهاى اسالمى آدم نيستند
آيت اهللا امامى كاشانى در خطبه  هاى نماز جمعه تهران: بعضى حاكمان اسالمى در بعضى 
كشورها با صهيونيست ها و با دشمنان اسالم هستند، اين ها آدم نيستند. مجلس خبرگان 
وظيفه مهمى دارد و آن كشف ولى امر است. بنا به بيانات مقام معظم رهبرى، ولى امر، 
فرهنگ اصيل اسالم را احيا مى كند و در برابر هجمه هاى دشمن مردم را آماده كرده، اجازه 
نمى دهد مردم هجوم دشمن را بپذيرند و انفعال داشته باشند. فردى بايد در جامعه رهبرى كند 
كه لياقت داشته باشد و مجلس خبرگان پاسدار اين حقيقت است. ايلنا اين خبر را منتشر كرد.

نفوذ سيا در گوشى هاى اپل و سامسونگ
تلفن  هاى  گوشى  رمزگذارى  گفت:  خبرى  نشست  در  ويكيليكس  بنيانگذار 

و  بدافزارها  است.  پذير  امكان  آنها  در  نفوذ  باشد  كه  اى  شيوه  هر  به  همراه 
شده  تهيه  روسيه  و  ايران  به  سايبرى  حمالت  براى  كه  اى  پيچيده  هاى  برنامه 
كرد. منتشر  را  خبر  اين  تسنيم  آمريكاست.  مركزى  اطالعات  سازمان  كار  بود، 

كنايه پوتين به اظهارات نتانياهو در مورد ايران
پوتين در واكنش به اظهارات نتانياهو گفت: اين ها مربوط به قرن پنجم قبل از ميالد است. 
االن دنيا عوض شده، بياييد در مورد اوضاع امروز صحبت كنيم. نتانياهو در ديدار با پوتين 
گفته بود: 2500 سال پيش، در دوران امپراتورى پارس مى خواستند يهودى ها را نابود كنند 
و شكست خوردند! حاال هم ايران به عنوان وارث آن امپراتورى همان هدف را دارد. فارس 

اين خبر را منتشر كرد.

صحبت يك مرجع تقليد با رئيس جمهور 
درباره تحصن روحانيون

در سومين روز از تحصن علما، ائمه جمعه و روحانيون خراسان جنوبى آيت اهللا وحيد خراسانى 
از تحصن كنندگان خواست ثابت قدم باشند. حجت االسالم والمسلمين صدرالدين عارفى مدير 
حوزه علميه سفيران هدايت بيرجند گفت: طى تماس تلفنى با دفتر آيت اهللا وحيد خراسانى؛ 
اين مرجع تقليد خطاب به تحصن كنندگان خراسان جنوبى فرمودند ثابت قدم باشيد، با رئيس 
جمهور صحبت مى كنم.خروش انقالبى روحانيون و علماى خراسان جنوبى در واكنش به 
سكوت سه هفته اى وزارت كشور مقابل سخنان ضددينى و هنجارشكنانه استاندار از 18 

اسفندماه آغاز شده است.
كرسنت، قرارداد غلطى است، اما اجرا شود

هفته  اين  مهمان  آزاد  مناطق  سازمان  رئيس  و  جمهور  رئيس  مشاور  تركان  اكبر 
كرسنت  گفت:   برنامه  اين  در  جمهور  بود. مشاوررئيس  خط"  "دست  برنامه 
كارى  نيست  اين  حل  راه  ولى  نيست  درست  قيمتش  فرمول  كه  است  قراردادى 
است. قرارداد  اجراى  آن  حل  راه  بلكه  شويم،  بازنده  المللى  بين  دعواى  در  كه  كنيم 

كاله بردارى به شيوه سهام عدالت!
مشاور رييس سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه پيگيرى وضعيت سهام عدالت 
فقط از سايت و شماره تلفن مختص اين سهام قابل انجام است، مى گويد: طى چند 
روز گذشته افرادى كاله بردار مدعى شده اند كه مى توانند با گرفتن مبلغى براى مردم 
سهام عدالت ثبت نام كنند.سيد جعفر سبحانى در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: در چند 
روز گذشته افرادى سودجو در نقاط مختلف كشور به مردم كارتى مى دهند و مدعى 
مى شوند كه آن كارت سهام عدالت است و بابتش از مردم مبالغى دريافت مى كننديا 
اين كه در بعضى از سايت ها شماره تلفن هايى گذاشته اند و مى گويند كه درباره سهام 
عدالت مشاوره مى دهند و بابتش پول مى گيرند كه اين موضوع غير قانونى است.مشاور 
رييس سازمان خصوصى سازى اظهار كرد: بعضى از شركت هاى تعاونى شهرستان ها 
مى گويند مبلغى بدهيد و درباره سهام عدالت خدمات بگيريد. حتى بعضى ها مبالغى 
مى گيرند و مدعى مى شوند كه سهام عدالت را ثبت نام مى كنند كه تمام اين موارد 

كاله بردارى و سودجويى است.

رشد اقتصادى ملموس نيست
عضو هيأت رئيسه مجلس با بيان اينكه رشد اقتصادى 7 درصد براى مردم ملموس 
نيست، گفت: انداختن تقصيرها به گردن دولت قبل، آن هم بعد از سه سال و نيم از 
كار دولت، بداخالقى سياسى است و قابل پذيرش نيست.اكبر رنجبرزاده نماينده مردم 
اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اظهارات رئيس جمهور در ارتباط با مسائل 
اقتصادى و معيشتى مردم گفت: دولت گزارش هايى را از پيشرفت و توسعه اقتصادى 
ارائه كرده، اما اين گزارشات براى مردم ملموس نيست و نكاتى هم در مورد رشد 
اقتصادى 7 يا 8 درصدى كه از سوى دولت مطرح مى شود، در جامعه براى مردم قابل 
لمس نيست. وى افزود: بهترين راهكار براى دولت اين است كه گزارشى از واقعيات 

موجود در سه سال و نيم گذشته اعم از موفقيت و عدم موفقيت و نداشته ها را نيز به 
مردم ارائه كند و ارائه گزارش شفاف و واقعى باعث مى شود تا حرف دولت بيشتر در 

ذهن مردم جاى بگيرد.

اظهارات عجيب رسايى در توييتر
نماينده اصولگراى مجلس نهم كه پس از ردصالحيت در انتخابات مجلس دهم، 
براى حضور در انتخابات ميان دوره اى اصفهان نام نويسى كرده، در توييت هايى درباره 
اين انتخابات اظهارنظر كرد.حميد رسايى نماينده اصولگراى مجلس نهم كه اخيراً 
ضمن اعالم كانديداتورى براى انتخابات ميان دوره اى از حوزه انتخابيه اصفهان، با 
اخير  ماه هاى  طى  كه  سياست مدارانى  جمع  به  توييتر  در  كاربرى  حساب  راه اندازى 
توييترى شده اند، پيوسته، در دو توييت جديد خود با استعاره و كنايه هاى ادبى، درباره 
انتخابات بهار سال آينده توييت كرد.رسايى در توييت نخست خود نوشت «يك گله 
گوسفند اگر فرمانده شيرى داشت، مثل شير عمل مى كند و يك گله شير اگر فرمانده 
گوسفندى داشت، مثل گوسفند عمل مى كند» و هشتگ زد: «انتخاب با خودمان 
است»اين نماينده عضو جبهه پايدارى همچنين در توييت ديگرى با همان هشتگ 
«انتخاب با خودمان است» نوشت: يك گله شير بايد يك شير را فرمانده خودش كند و 

شير بماند. انتخاب افراد ضعيف و بزدل يعنى دعوت دشمن به تجاوز»

كنايه وزير ارتباطات به فعاليت توئيترى احمدى نژاد
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات دولت يازدهم با كنايه آغاز فعاليت  توئيترى احمدى نژاد 
گفت : شرايط جامعه باعث شده به فضاى مجازى بپيوندند وگرنه االن هم اگر بتوانند همه چيز 
را مى بندند.محمود واعظى وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در پاسخ به اين سوال كه آنان 
كه خودشان مانع فعاليت  در شبكه هاى اجتماعى مى شدند حاال به اين شبكه ها پيوسته اند، به 
نظر شما اين متأثر از تغيير نگاه آنان است، اظهار كرد: نه اينها تفكراتشان عوض نشده است.
واعظى ادامه داد: شرايط جامعه بعضى مسائل را به اين افراد ديكته كرده است.وزير ارتباطات 

تأكيد كرد: االن هم به دنبال اين هستند كه همه چيز را ببندند.

حضور پررنگ زنان در ليست انتخاباتى اصال ح طلبان
قائم مقام جمعيت زنان مسلمان نوانديش گفت: اصالح طلبان در تمام نقاط كشور 30 
درصد ظرفيت ليست هاى انتخاباتى خود را به زنان اختصاص مى دهند.آذر منصورى روز 
جمعه در نشست زنان، شوراها و مديريت شهرى در مشهد افزود: از ديدگاه ما ليستهايى كه 
اين ظرفيت را به زنان اختصاص ندهند فاقد برند اصالح طلبى هستند. وى اظهار كرد: اگر 
نتوانيم نرخ حضور زنان در انتخابات شوراها را افزايش دهيم فرصت اثرگذارى زنان در بهبود 
مديريت شهرها را از دست مى دهيم. وى گفت: دولتها اصرار دارند كه تعداد زنان در شوراها 
و پارلمانهاى شهرى افزايش يابد چون توسعه پايدار مهم است و براى تحقق توسعه پايدار 
بايد فرصتهاى برابر براى آحاد جامعه فراهم شود. اين فعال سياسى افزود: در دوره گذشته 
12 هزار زن در انتخابات شوراها شركت كردند كه 6 هزار نفر از اين تعداد راى آوردند.

واكنش شوراى نگهبان به شايعه ردصالحيت روحانى
سخنگوى شوراى نگهبان در اظهاراتى درباره شايعاتى در مورد رد صالحيت آقاى روحانى 
واكنش نشان داد.كدخدايى با اشاره به شايعاتى درباره رد صالحيت روحانى گفت: من شفاف 
عرض مى كنيم كه شوراى نگهبان فقط وظيفه قانونى خودش را انجام مى دهد و همه 
افرادى كه ثبت نام مى كنند السويه هستند و بر اساس سوابقى كه دارند و اختياراتى كه 

شوراى نگهبان دارد صالحيتشان بررسى مى شود و بعد از آن اعالم نظر خواهيم كرد.

ناطق نورى از بيمارستان مرخص شد 
حجت االسالم  والمسلمين ناطق نورى كه به دليل شكستگى مچ دست در بيمارستان 
شهيد بهشتى قم بسترى شده بود، از بيمارستان مرخص شد.حجت االسالم  والمسلمين 
على اكبر ناطق نورى عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به دليل شكستگى مچ 

دست در بيمارستان شهيد بهشتى قم بسترى شده بود اوايل بامداد از بيمارستان مرخص 
شد.به گفته مظفرى معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى قم، حجت االسالم   ناطق نورى 
به دليل زمين خوردگى از ناحيه مچ دست آسيب  ديده اند و مچ دست وى گچ گرفته شد.

نظر آقاتهرانى درباره عملكرد جمنا
دبيركل پايدارى ادعاى مردمى بودن جمنا را به چالش كشيده و از وحدت گفته شده درباره 
اين جبهه انتقاد كرد. دبيركل جبهه پايدارى ضمن انتقاد به روش و كار جمنا گفت«بعد از 
5 ماه تلفن زدند كه بياييد اما ما كه نبوديم خيلى كارها شده است، گفتيم برويد كار خود 
را بكنيد و به ما چه كار داريد، ما بعدش كه ان شاء اهللا جلو رفتيد اوال دعا مى كنيم كه 
خدا شما را موفق به بهترين راه كند و بتوانيد به اصلح برسيد، اگر واقعا به اصلح برسند 
دوستان را يارى خواهيم كرد اما اگر ديديم كسى كه معرفى شده شاخص ها را ندارد ما 
هم آزاد هستيم.»آقاتهرانى در ادامه افزود ما كه دعا مى كنيم موفق باشند اما صرف اين كه 
10 نفر بنشينند و كنار هم بگويند مردمى هستيم مردمى مى شوند؟ اگر بشوند كه خيلى 
خوب است اما مردم بايد رأى دهند نه ما چند تا، از اين رأى ملت در نمى آيد، براى رأى 
ملت بايد با ملت صحبت كرد و مردم بدانند، اعتماد كنند و بفهمند كه چه كارى مى كنيم.

دولت نسخه كانال هاى تلگرامى شايعه ساز را مى پيچد
سخنگوى دولت گفت: دستور معاون اول رييس جمهور براى برخورد با شايعه پراكنى 
ها عليه دولت در كانال هاى تلگرامى در حال پيگيرى است.محمد باقر نوبخت با اشاره 
باعوامل  برخورد  و  شناسايى  براى  اطالعات  وزارت  به  جهانگيرى  اسحاق  دستور  به 
ايجاد شايعه عليه دولت در كانال هاى تلگرامى اظهار كرد: مطلع هستم كه اين دستور 
در حال پيگيرى است، اما اطالع دقيقى ندارم كه اين رسيدگى در چه مرحله اى قرار 
دارد.وى در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما دليل ايجاد اين شايعات و تخريب ها 
عليه دولت چيست، اظهار كرد: عده اى عالقه مند نيستند كه خدمات دولت آنطور كه 
هست به مردم منتقل شود. پس تالش مى كنند در پايان دوره دولت يازدهم، با ايجاد 
ابهام و سوال افكنى و حتى ايجاد انحراف ذهنى افراد ، اين خدمات را مخدوش كنند.

انتقاد علم الهدى از فضاى مجازى كشور
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى ظهر امروز در خطبه هاى عبادى سياسى نماز جمعه مشهد كه 
در حرم مطهر رضوى برگزار شد، با اشاره به برگزارى دومين اجالس دوره پنجم مجلس 
خبرگان رهبرى در هفته جارى، اظهار كرد: برگزارى هر 6 ماه يكبار اجالس خبرگان 
رهبرى برحسب وظيفه اى است كه خبرگان در برابر وكالت و نمايندگى مردم دارند كه 
در حقيقت بيعت با واليت، رهبرى و همچنين دقت و مراقبت در تداوم شرايط رهبرى 
و صيانت از واليت است كه اين ها بر سه اصل شرعى و تكليف دينى داللت دارند.امام 
جمعه مشهد با اشاره به اينكه فضاى مجازى خارجى فضايى فسادزده است كه باعث 
گرفتارى جامعه شده، از سياست هاى دولت در باز گذاشتن فضاى مجازى انتقاد كرد. 

ادعاى سنگين سپاه عليه دولت
در  سخنانى  طى  سپاه  هوافضاى  نيروى  فرمانده  زاده  حاجى  اميرعلى  سردار 
آماده  ماهواره بر  موشك  داشت:  اظهار  اسالم  شهداى  فرزندان  هيات  همايش 
تحقيراميز  اين  گذاشته اند  انبار  داخل  را  آن  آمريكا  ترس  از  ولى  است  پرواز 
نيست  تحقيرآميز  ايرانى  و  ايران  براى  آيا  داد:  ادامه  زاده  حاجى  سردار  است. 
 250 قدمت  با  آمريكا  به  را  خود  سالهسرنوشت  چندهزار  تمدن  با  ايران  كه 
انگليس  و  آمريكا  امروز  گفت:  سپاه  هوافضاى  نيروى  بزند؟فرمانده  گره  سال 
پوشش  را  آن  ورسانه ها  مى كنند  برقرار  رزمايش  فارس  خليج  در  فرانسه  و 
مى دهند اما ما مى ترسيم رزمايش هاى مان را رسانه اى كنيم و هيچ اعتراضى 
ماهواره بر  موشك  كه  است  ترديدآميز  ما  براى  داد:  ادامه  نمى كنيم.وى  هم 
انبار  به  آمريكا  تشر  با  است،  پرتاب  آماده  و  بوده  غيرنظامى  اهداف  داراى  كه 

بياييم؟ كوتاه  و  باج دهيم  بايد  كى  تا  برود. 

معموال انتقاد از دولت ها با اهداف مختلفى انجام مى شود. گاهى صرفا سياسى كارى و 
اهداف جناحى و حزبى مد نظر قرار مى گيرد وحالت و فرم تخري ب پيدا مى كند و گاهى هم 
واقع بينانه و منصفانه انتقاد ها از دولت مطرح مى شود. بنابراين تفاوت ميان نقد و تخريب فارغ 
از محتوا و فرم، در هدف خالصه مى شود. اما چه كسانى تخريب و چه گروه هايى با هدف 

اصالح انتقاد مى كنند؟
بعد از روى كار آمدن دولت يازدهم بسيارى بر اين باور بودند كه همانند دولت هاى قبل 
حداقل چند ماه «در ماه عسل» مى ماند، اما اينگونه نشد و آن دوره كه مجلس اصولگراى 
نهم در بهارستان مستقر بود، اين ايام را براى دولت كوتاه كرد تا از زمان به بهترين شكل 
استفاده كند. درآن روز ها كه مجلس ميان اصولگرايان تندرو و ميانه رو تقسيم شده و بخش 
اندكى از كرسى هاى آن به اصالح طلبان رسيده بود و بيشتر انتقادات از آنجا بيرون مى آمد. 

اما محتواى حرف ها تفاوت هاى بسيارى با يكديگر داشت.

شاكيان دائمى
تندرو ها از همان ابتدا با بسيارى از مسائل مشكل داشتند آن ها را به نوعى رد 
مى كردند. اين مسئله و رويكرد هم از دوران آغاز به كار دولت شروع نشده بود 
و همان زمان تبليغات انتخاباتى انتقادات بسيارى به حسن روحانى داشتند. اما 
بعد از انتخابات حضور روحانى در پاستور اين شرايط رنگ و بوى ديگرى به خود 
گرفت. تندرو ها انتخابات را از دست داده و به مراتب بيشتر از قبل از روحانى و 
اطرافيانش عصبانى بودند. همين موضوع تاثيرات بسيارى بر محوراى انتقادات 
آن ها گذاشت و هر مسئله اى را دستاويز قرار دادند تا به دولت حمله كنند و آن 

را زير سوال ببرند.
نخستين انتقاد آن ها كه البته يكى از مشتركات ميان تندرو ها و ميانه روهاى 
اصولگرا و حتى برخى از اصالح طلبان بود، كابينه دولت يازدهم بود. زمانى كه 
روحانى ليست وزراى خود را منتشر كرد بسيارى از فعاالن سياسى و اقتصادى 
انتقادى مبنى بر اينكه سن كابينه زياد است را مطرح كردند و اين يكى از 
نقاط مشترك ميان منتقدان و مخالفان دولت بود. اما انتقاد به كابينه از سوى 
مخالفان به اين مورد محدود نمى شد. آن ها چند گام نيز جلوتر رفتند و وضعيت 
اقتصادى برخى وزرا يا اينكه محمود علوى براى انتخابات رد صالحيت شده 

بود يا ماجراهاى وقايع سال 88 و... را به ميان كشيدند.
بعد از اين موضوع ماجراى برجام و مذاكرات هسته اى آغاز شد كه تندرو ها دولت را به 
سازشكارى با آمريكا و انگليس متهم مى كردند و بازهم مجلس و رونامه كيهان سردمدارى 
اين حركت را برعهده داشتند. ديگر به وضوح مشخص شده بود كه مخالفان دولت چه 
كسانى هستند. آن ها به هر بهانه دولت را هدف قرار مى دادند با استفاده از تريبون هايى كه 
در اختيار داشتند بر دولت ميتاختند و حتى گاهى با مطرح كردن مسائل خالف واقع يا ارائه 
آمارهايى كه برخالف آمارهاى سازمان آمار يا دستگاه هاى مربوطه بود، دولت را به باد انتقاد 
مى گرفتند.  به عنوان مثال نتايج برجام را برخالف آنچه دولت و گروه 1 + 5 اعالم مى كردند، 
جلوه مى دادند. اين گروه متشكل از چند دسته بود. بخشى از آن ها اعضاى جبهه پايدارى 
بودند كه كانديداى مورد حمايتشان در انتخابات تنها 4 ميليون راى كسب كرده بود و بخش 
ديگر حاميان دولت محمود احمدى نژاد بودند كه با وجود تالش هاى بسيار كانديدايشان 
نتوانست از فيلتر شوراى نگهبان عبور كند و بسيار مورد انتقاد دولتى ها و اصالح طلبان بودند. 
در مجموع اين گروه ها به تمامى اقدامات و سياست هاى دولت انتقاد داشتند و همچنان هم با 
آن ها مخالف هستند. از نحوه صحبت كردن روحانى آغاز مى شد تا برجام، عملكرد اقتصادى، 

حضور برادر رئيس جمهور و اصالح طلبان در پاستور و...
از چهره ها حاضر در اين دسته مى توان به امثال سعيد جليلى، مهرداد بذرپاش، زاكانى، نادران، 

رسايى، كوچك زاده و برخى وزراى دولت نهم و دهم اشاره كرد.
البته اين اواخر اين گروه ها وارد فاز جديدى از تخريب شده اند و ديگر صرفا به عملكرد دولت 
و پخش شايعه نمى پردازند. آن ها در كمال خونسردى تالش مى كنند با تحريف سخنان 
رئيس جمهور يا متهم كردن نزديكانش دولت را در موضع ضعف قرار دهند به عنوان نمونه 
بعد از سخنرانى روحانى در اهواز برخى رسانه هاى منتقد دولت، در راستاى اهداف سياسى 
خود، با تقطيع سخنان رئيس جمهورى در اهواز، به نقل از وى مدعى شدند كه گرد و غبار 

و ريزگردهاى موجود در خوزستان نتيجه «عذاب الهى است.»
اين رسانه ها بدون اشاره به مقدمه و مؤخره گفته هاى رئيس جمهورى، يا بدون توجه به 
پيوسته بودن سخنان او، با برجسته كردن چند جمله و ناديده گرفتن چند جمله ديگر، اين 
طور به خوانندگان خود وانمود كردند كه روحانى گرد و غبار خوزستان را ناشى از ترك 

معروف و ترويج منكر يا نتيجه ترك واجبات و انجام محرمات، آن هم از سوى مردم 
خوزستان دانسته است. در صورتى كه رئيس جمهورى از اساس سخنان ديگرى بر زبان 
آورد و محتواى سخنان وى به هيچ وجه همخوان با ادعاى رسانه هاى نبود. يا اتهامات 
متعددى را به برادر رئيس جمهور وارد كردند، ولى با وجود تاكيد و اصرار دولت درباره 
هيچكدام مدركى ارائه نكردند. اما موفق شدند موج جديدى در كشور ايجاد كنند و حداقل 

بخشى از اقشار جامعه را دچار شك كنند.

منتقدان منصف
گروه دوم منتقدان دولت، اصولگرايان ميانه رويى بودند كه طى اين سال ها تالش كردند در 
فضايى آرام و به دور از تنش عملكرد دولت را بررسى و انتقادات خود را مطرح كنند. اين 
جريان كه غالبا از اصولگرايان سنتى تشكيل شده است، اختالفات بزرگ و چشمگيرى با 
دولت يازدهم ندارند و حتى برخى از آنها، حسن روحانى را وابسته به جريان خود مى دانند. 

با اين حال طى اين سال ها درباره برخى مسائل معتقد بودند كه عملكرد دولت مناسب نبوده 
است. به عنوان مسال شرايط معيشت اقتصادى مردم يكى از انتقادات آن ها به دولت يازدهم 

بود. آن ها معتقد هستند كه هرچند دولت در خصوص كنترل تورم موفق عملكرده است، 
اما نتوانسته تغيير چشمگيرى در معيشت مردم ايجاد كند. اين گروه به در بيان اينكه دولت 
يازدهم توانسته گام هاى مثبتى در اين مسير بردارد، اما اين انتقاد را به قوه مجريه دارند كه 

وضعيت معيشتى مردم بهتر از قبل نشده و حتى در مواردى بدتر شده است. 
البته انتقادات ديگرى هم به دولت داشتند و دارند. به عنوان مثال حذف يارانه ها يكى از آن ها 
است. به قول محمدرضا باهنر دولت شجاعت الزم در اين باره را نداشت. يا انتقادات اخير 
احمد توكلى كه در خصوص وزارت صنعت و معدن انجام شده بود. اما عمده انتقادهاى اين 
دسته به مسئله معيشتى مردم خالصه مى شود. زاويه زيادى با دولت ندارند. حتى در بعضى 

موارد در برابر تندرو ها ايستاده اند.
از چهره هاى حاضر در اين گروه مى توان به على الريجانى، على مطهرى، محمدرضا باهنر، 

احمد توكلى، غالمرضا مصباحى مقدم اشاره كرد.

حاميان منتقد
اصالح طلبان گروه ديگرى هستند كه انتقاداتى به دولت طى اين سال ها 
وارد كرده اند. آن ها هرچند به جد از دولت يازدهم حمايت كرده اند، اما در 
بعضى موارد قوه مجريه را مورد انتقاد قرار داده اند. يكى از اين مسائل تيم 
رسانه اى دولت است. تقريبا از همان ابتدا اصالح طلبان در اين خصوص 
ابراز نگرانى كرده بودند بار ها به حسن روحانى تذكر دادند كه دولت نياز به 

يك تيم رسانه اى قوى دارد.
از انتقادات ديگر اين گروه مى توان اقدامات دولت در حوزه سياست داخلى 
و عمدتا آزادى هاى مدنى و رفع حصر اشاره كرد. منتقدان حاضر در 
اين جريان سياسى معتقدند كه حسن روحانى طى اين سال ها برخالف 
موفقيت هايى كه در سياست خارجى به دست آورد، به همان اندازه در 
سياست داخلى ناموفق عمل كرده است و بسيارى از وعده هاى انتخاباتى 

خود را ناديده گرفته يا موفقيتى در انجام آن ها كسب نكرده است.
از سوى ديگر اصالح طلبان در موضوعاتى نظير اتفاقات مشهد (لغو 
كنسرت ها) يا شيراز (حمله به على مطهرى) و نمونه هاى مشابه آن ها 
انتقاداتى را به دولت و به خصوص وزارت كشور وارد كرده اند. البته در اين 
ميان يك نقطه مشتركى هم با اصولگرايان ميانه رو دارند. هردو اين منتقدان در خصوص 

عدم تغيير در معيشت مردم به دولت تذكر داده اند.
عالوه بر اين ها از انتقادات اصالح طلبان به دولت مى توان به ادامه حضور مديران دولت 
قبلى در برخى سمت هاى مهم و كارشكنى هاى آن ها عليه دولت نيز اشاره كرد. اين جريان 
سياسى در اين خصوص بار ها تذكر داده است كه حضور چنين افرادى نه تن ها باعث 
مى شود در برخى موارد كارشكنى صورت بگيرد، بلكه به وجهه دولت آسيب ميرسانند و 

اشتباهات و كم كارى هاى آن ها به پاى دولت نوشته مى شود.
در مجموع طى اين سال ها گروه هاى مختلفى به نقد دولت پرداخته اند كه در اين ميان 
برخى جريان ها با اهداف سياسى از انتقاد گذر كرده و وارد فضاى تخريبى دولت شده اند 
و حاال با نزديك شدن به ايام انتخابات شاهد اين هستيم كه فعاليت اين جريان به مراتب 

بيشتر از دوگروه اصولگرايان ميانه رو و اصالحطلبان است.
 گويا آن ها بيشتر عالقه مند پيروزى در انتخابات رياست جمهورى هستند و براى رسيدن به 
هدفشان از هر حربه اى استفاده مى كنند. گاه با تغيير آمار ها و گاه با تحريف سخنان رئيس 

جمهور. گاه با مطرح كردن خالف واقع و گاه از طريق بزرگنمايى مشكالت.

از نقد تا تخريب

گفتگو، كليد گشاينده قفل درهاى بستهمنتقدان دولت چه كسانى هستند و چه مى گويند
سيدرضا صالحى اميرى

گفت و گو يكى از ضروريات جامعه امروز ايران است. نگاهى به تحوالت چهار دهه اخير و 
تغييرات اجتماعى حاصل از آن، اهميت نهادينه شدن فرهنگ گفت و گو را دوچن دان مى كند. 
واقعيت آن است كه در پى تغييرات دهه اخير در نظام خانواده و اجتماع، از گفت و گو و 
تعامل فاصله گرفته ايم. كاهش مراودات در سطح خانواده به كمتر از بيست دقيقه در 
گذشته،  دهه  پنج  در  آن  صعودى  سير  و  طالق  آمار  نگران كننده  رفتن  باال  شبانه روز، 
افزايش ميزان منازعات و تعداد پرونده هاى قضايى و مواردى از اين دست، همگى بيانگر 

غفلت از عنصر تأثيرگذار گفت و گو در ميان مردم مى باشد. 
گفت و گو و تعامل در سطوح مختلف مى تواند به حل بسيارى از مسائل مبتالبه جامعه 
كاهش  راستاى  در  مهمى  گام  شود،  پذيرفته  فرهنگ  يك  به عنوان  اگر  و  بينجامد 
آسيب هاى اجتماعى و افزايش همدردى و انسجام برداشته ايم. چرا كه گفت و گو منجر 
به كاهش عصبيت و شكاف فرهنگى، افزايش اشتراكات، ايجاد فضايى براى داشتن 
گوش شنوا، پذيرش نقد و شكوفايى و پويايى در جامعه مى شود. در جامعه اى كه فضاى 
افزايش  ديگر  فضايل  از  بسيارى  و  اخالق  معرفت،  فضيلت،  است،  حاكم  گفت و گويى 

مى يابد.
در اين ميان تعامل ميان كانون هاى حاكميت، نخبگان و مردم، جامعه اى منسجم، سالم، 
دورانديش، همه جانبه نگر و كل نگر را نويد مى دهد و بى ترديد نخبگان، اصحاب فرهنگ، 
گفت و گويى  فضاى  ايجاد  در  اثر گذار  كانون هاى  جمله  از  آگاهى  و  دانش  و  علم  هنر، 
هستند. همچنان كه رسانه نيز به عنوان بسترى براى انتقال عقايد نخبگان به جامعه 
و حلقه وصل ميان دولت و ملت از ديگر كانون هاى تأثير گذار در جامعه براى افزايش 

گفت و گو محسوب مى شود.
برگزارى «همايش ايران فرهنگى در جهان امروز» در اواخر هفته گذشته كه با هدف 
تمرين گفت و گو در سطوح نخبگى جامعه و بيان اهميت موضوع گفت و گو برگزار شد و 
استقبال و همراهى بسيارى از نخبگان را به همراه داشت، در حقيقت اين پيام روشن را 
منتقل مى كند كه براى برون رفت از فضاى فعلى و حل مشكالت جامعه مسيرى جز 
گفت و گو نداريم. اين موضوع بايد در سطوح خردتر از جمله ميان هنرمندان، دانشگاهيان، 

انديشمندان، حوزويان و... دنبال شود.
در اين صورت است كه گفت و گو به فرهنگ ملى كشور تبديل مى شود و به جاى منازعه و 
تخريب، نقد سازنده و اصالح روش ها اهميت مى يابد. بنابراين نقطه آغاز تعامل در جامعه، 
گفت و گوى فرهنگى است. چنان كه عامل اصلى منازعه نيز، تخاصم فرهنگى است. در 

حقيقت، منازعه فرهنگى به دليل عدم گفت وگو و مداراى فرهنگى شكل مى گيرد. 
ناديده انگاشتن تنوع و تكثر فرهنگى به عنوان يك واقعيت انكار ناپذير، زمينه منازعه 
فرهنگى را فراهم مى كند، در حالى كه پذيرش آن ما را به وحدت و همگرايى فرهنگى 
رهنمون مى سازد. پس مى توان با سازگارى و تأكيد بر نقاط مشترك به مسائل بزرگتر و 
دغدغه هاى اصلى جامعه فكر كرد و در جامعه پرآسيب امروز، راه تداوم حيات اجتماعى، از مسير 

گفت و گو مى گذرد. 
بايد گفت وگو، تعامل، سازگارى،  هم انديشى، تحمل، مدارا و پذيرش حق ديگران براى زيست 
فرهنگى را به رسميت بشناسيم. از اين منظر گفت و گوى فرهنگى زمينه اى براى اشاعه گفت و گو 

به ديگر حوزه هاى تعاملى نظير سياست و اقتصاد نيز خواهد بود. 
آنچه كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد، لوازم اخالقى تحقق گفت وگوى فرهنگى يعنى تواضع، 
وفاى به عهد و مشاركت است. گفت وگو بايد با اصل احترام به تفكر، اعتقادات و آداب و 
رسوم طرف هاى گفت وگو همراه باشد. نتيجه گفت وگو بايد به مشاركت جويى و همزيستى 

مسالمت آميز فرهنگى متنوع منجر گردد.
كوتاه سخن اينكه گفت وگو راهبرد و مهم ترين كليد گشاينده قفل درهاى بسته و گفت وگوى 

فرهنگى، بخشى اساسى از تداوم حيات اجتماعى ما است.

يادداشت
گفتگ
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تغييرى ديرهنگام ، تصميمى غيرمنتظره

در توانمندى خون ميرزايى به عنوان يك مدير كاربلد شكى نيست و وى مورد اعتماد 
ساختمان  در  او  حضور  شك  بى  و  است  استان  اقوام  و  مختلف  هاى  طيف 

فرماندارى ، تاثير بسزايى در آستانه انتخابات خواهد داشت اما...
معرفى  و  اهواز  فرماندار  ارزانى  بركنارى  شايعه  از  پس  و  امسال  ماه  بهمن   19
گزينه هاى مختلف ، مسئولين ارشد استان بنا به داليلى از جمله عدم اجماع بر 
گزينه جايگزين ، تصميم به ابقا فرماندار اهواز گرفتند. در همان زمان ارزانى در 
گفتگو با شوشان ، با تاييد خبر ابقا خود گفته بود كه تا بعد از انتخابات شاهد 

تغييراتى نخواهيم بود و تصميم بر ماندن گرفته شده است.
يك  طى  وى   ، ارزانى  ماندن  بر  استان  ارشد  مسئولين  تاكيد  و  تاييد  از  پس 
 96 سال  انتخابات  حوزه  در  بويژه   ، آينده  هاى  برنامه  از   ، مطبوعاتى  نشست 
فرماندار  معاونين  برخى  تغيير  از  خبرهايى  نيز  بعد  روزهاى  در  گفت.  سخن 

جهت آرايش انتخاباتى و تشكيل ستاد انتخابات مطرح شد. 
از 19 بهمن تا 12 اسفند ، ارزانى تقريبا بيش از پيش حضورش در بازديدهاى 
شهرى و سركشى از روستاها نمود پيدا كرد و حتى پاى ثابت تجمعات مردمى 
دعوت  را  آنان  و  رفت  مردم  ميان  به  بار  چندين  و  بود  خوزستان  اخير  بحران 
به آرامش كرد اما به ناگاه و در تصميمى غيرمنتظره از سوى استاندار بركنار و 

خون ميرزايى مديركل شيالت ، جايگزينش شد.
با  همزمان  اهواز  فرماندارى  اجتماعى  سياسى  معاون  انتصاب   ، تامل  قابل  نكته 
معاونين  معموال  است.  فرماندارى  سرپرست  عنوان  به  ميرزايى  خون  انتصاب 
از سوى فرماندار به استاندار معرفى و آنگاه حكم مديريتى شان زده مى شود. 
تصميم غير منتظره استاندار به گونه اى بود كه حتى نبى اهللا خون ميرزايى نيز 
تغييراتى  چنين  بر  تصميم  كه  است  گفته  و  خوانده  غيرمنتظره  را  خود  انتصاب 

نبوده است.
در توانمندى خون ميرزايى به عنوان يك مدير كاربلد شكى نيست و وى مورد 
اعتماد طيف هاى مختلف و اقوام استان است و بى شك حضور او در ساختمان 
فرماندارى ، تاثير بسزايى در آستانه انتخابات خواهد داشت اما سوال اينجاست 
كه اگر قرار بر كنار گذاشتن ارزانى بود ، بايد اين تصميم چند ماه پيش و پس 
از انتصاب شريعتى به عنوان استاندار صورت مى گرفت چرا كه دو بار استعفا 

داده بود و به گفته ى خود ديگر عالقه اى به ماندن در اهواز نداشت.
تغيير ديرهنگام ارزانى و در عين حال ، بركنارى پس از ابقا ، از جمله تصميمات 
غيرمنتظره اى ست كه مديران ارشد استان بايد پاسخگوى آن باشند ؛ همانگونه كه 
تصميمات ديرهنگام آسيب زاست ، تصميمات غيرمنتظره و ناگهانى نيز خالى از آسيب 

نخواهد بود./شوشان 

يادداشت

آشنايى زدايى از پديده هاى اهوازى!
لفته منصورى

 آشنايى زدايى يا بيگانه سازى نخستين بار توسط 
ويكتور شكلوفسكى منتقد روس ( 1893 – 1975 
روسى  فرماليست   گروه  نخستين  نماينده ى  و  م) 
به مثابه  «هنر  عنوان  با  مقاله اى  در   1917 سال  در 
تكنيك» مطرح شد. آشنايى زدايى يعنى تازه و نو؛ 
و غريبه و متفاوت كردن آنچه آشنا و شناخته شده 

است.
هنر،  و  ادبيات  در  سازى  بيگانه  يا  آشنايى زدايى   
از  استفاده  با  كه  مى گردد  اطالق  شگردى  به 
به گونه اى  خود  اثر  در  هنرمند  يا  آن،نويسنده 
بدين  و  مى نگرد  پديده ها  و  اشياء  به  نامعمول 

وظيفه ى هنر،  ترتيب سعى بر آن دارد تا نگاهى نو به اطراف خود بيندازد. اساساً 
ناآشنا كردن چيزها يا به عبارت ديگر پيچيده كردن چيزها و دور ساختن آن ها از 

حوزه ى عادت و روزمرگى است.
من امروز صبح دريكى از خيابان هاى فرهنگ شهر اهواز فايل صوتى ضميمه اين 
يادداشت را ضبط كردم. فرقى نمى كند شما در هركدام از مناطق اهواز ساكن باشيد 
به جز مناطقى كه داراى «گيت» هستند و در يادداشت «آپارتايد شهرى در اهواز» 

آن ها را نكوهش كردم.
اين صدا را مى شنويد. با زيروبم هاى متفاوت، در زمان هايى كه در خواب يا بيدارى 
هستيد، با زبان فارسى و عربى و لهجه هايى برآمده از زندگى روزمره ى اهوازى. اين 
صدا براى «شهر ايرانى معاصر» گنگ و نامفهوم است. اين صدا را فقط در اهواز 
«آقاى  يادداشت  در  لطفى  كيوان  دكتر  سترگ  نكته  بر  عالوه  تازه  اين  مى شنويد. 
رئيس جمهور! تاروپود فرش خوزستان رفو مى خواهد» است. آنجا كه نوشته بود: 
اما خبرداريد كه مردم اين سامان سال هاست در «جلگه خوزستان» (همان بيابان 
خاكستان!)، حتى در ساختمان هاى همكف هم آب (مثًال شرب) شهرى را پمپاژ 
مى كنند؟ پس لطفاً دستور دهيد همه ى پمپ هاى خانگى ملت، ديزلى شود كه در 

بى برقى، بى آب نشويم. تعمير تصفيه خانگى همچنان با خودمان!
اين پژواِك بديهى ترين نيازهاى زندگى شهرى يعنى «آب شرب» در اهواز است. 
وانت نيسانى با يك تانكر فايبرگالس بزرگ و آبى كه در تصفيه خانه هاى بخش 
خصوصى در اهواز تصفيه شده و پس از بارگيرى به نقاط مختلف اهواز حمل و 
به وسيله ى پيت هاى (دبه هاى) 10، 20 ليترى به مردم فروخته مى شود. تازه اين هم 
غير از موجود عجيب وغريب و گران قيمتى به نام دستگاه هاى تصفيه آب خانگى كه 
در زير سينك ظرف شويى، روى ميز و يا پيشخوان آشپزخانه قرار مى گيرند. جايى 
كه درواقع آخرين نقطه شبكه توزيع آب شهرى بوده و نقطه به مصرف رسيدن 

آب است.
زندگى ما اهوازى ها اساساً «مسئله مند» است. ميشل فوكو فيلسوف و جامعه شناس 
فرانسوى مى گويد ما در زندگى جمعى، على االصول، زندگى را درونى مى كنيم؛ 
چونان هوايى كه تنفس مى كنيم. زندگى در سطح ناخودآگاه ما قرار دارد. درواقع 
زندگى در بادى امر براى ما بديهى و طبيعى است؛ اما ناگهان امورى از زندگى 
به رخ ما كشيده مى شود؛ ما متوجه امور مى شويم؛ ما به امور فكر مى كنيم و امور 
به تدريج براى ما تبديل به مشكل و بعد مسئله مى شوند. اين خودآگاهى از خالل 

فرآيند گفتمانى صورت مى گيرد.
فوكو به اين فرآيند «آشنايى زدايى» مى گويد.ما ناخودآگاه روزانه و شبانه اين صدا را 
در خيابان هاى اهواز مى شنويم؛ اما به آن فكر نمى كنيم؛ بنابراين براى ما هنوز به يك 
مشكل يا مسئله تبديل نشده است. دريغ از اينكه، براى سازمان هاى آبفاى شهرى ما 
هم مسئله نيست! بلكه شايد آن ها استدالل بكنند كه آب جارى در لوله هاى شهرى 
اهواز با استانداردهاى جهانى كيفيت آب برابرى كند؛ اما نيسان ها آبى رنگ فارغ 
از مصاحبه هاى مديران، نتايج آزمايشگاهى و بيانيه هاى روابط عمومى ها، شبانه روز 
با اين پژواك در خيابان هاى اهواز جوالن مى كنند و چه صنعت پرسودى است، 

صنعت آب اهواز؟!

يادداشت

كشف زمين خوارى 10 ميلياردى در اهواز
 فرمانده انتظامى استان خوزستان از كشف يك فقره زمين خوارى 

به ارزش 10 ميليارد ريال در شهرستان اهواز خبر داد.
سردار محمد رضا اسحاقى در تشريح اين خبر بيان كرد: در پى 
كسب خبرى مبنى بر تصرف و ساخت و ساز غير مجاز اراضى 
در يكى از مناطق اهواز ، موضوع به صورت ويژه در دستور كار 
كارآگاهان مبارزه با جرايم اقتصادى پليس آگاهى استان قرار گرفت.

سردار اسحاقى افزود: با بررسى هاى ميدانى و مراجعه به محل 
مشخص شد، شخصى با سند سازى اقدام به تصرف يك هزار متر 

از اراضى و باغات يكى از مناطق اهواز كرده است.
اين مقام انتظامى با بيان اينكه پس از هماهنگى با مقامات قضائى 
فرد مذكور احضار و در تحقيقات كارآگاهان پليس به بزه انتسابى 
خود اعتراف كرد، گفت: كارشناسان ارزش ريالى اراضى تصرف 

شده توسط متهم را 10 ميليارد ريال برآورد كردند.
وى اظهار كرد: فرماندهى انتظامى استان خوزستان در راستاى 
تحقق منويات مقام معظم رهبرى، مبارزه با فساد اقتصادى و به 
ويژه زمين خوارى را در دستور كار قرار داده و شهروندان مى توانند 
هر گونه اخبار در اين خصوص را به مركز فوريت هاى پليسى 

110 اطالع دهند.

انتقاد از بالتكليفى وضعيت شهداى حادثه حله
امام جمعه موقت اهواز با بيان اينكه تاكنون مسئله شهداى حله 
حالت بالتكليفى دارد، گفت: با وجود تاكيد مقام معظم رهبرى 
و نيز ابالغ رئيس جمهور مبنى بر اينكه اين افراد شهيد محسوب 
مى شوند ولى همچنان ارائه صورت وضعيت تكميلى انجام نشده 
است آيت اهللا سيدابوالحسن حسن زاده امروز در شوراى ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت با اشاره به حادثه حله و شهداى اين واقعه 
اظهار داشت: تاكنون مسئله شهداى حله حالت بالتكليفى دارد. با 
وجود تاكيد مقام معظم رهبرى و نيز ابالغ رئيس جمهور مبنى بر 
اينكه اين افراد شهيد محسوب مى شوند ولى همچنان ارائه صورت 
وضعيت تكميلى انجام نشده است. امام جمعه موقت اهواز بيان 
كرد: مسئله اشتغالزايى خانواده هاى شهدا از مسائل مهمى است 
كه مشكالت اين مسئله بايد حل شود. وى گفت: خاطرات شهدا 
كه خاطراتى واقعى و البته استثنايى هستند را بايد با هنرمندى و به 
صورت ويژه ثبت و ضبظ كرد. اين خاطرات بسيار مهم و ارزشى 
است و نبايد از ثبت اين خاطرات غفلت كرد. آيت اهللا حسن زاده با 
بيان اينكه بنياد شهيد از واحدهاى فعال كشور به شمار مى رود، 
عنوان كرد: استان خوزستان در تعداد شهدا بعد از تهران مقام دوم 

را دارد.

شناسايى سه كانون بيمارى
 آنفلوآنزاى پرندگان در خوزستان

مديركل دامپزشكى خوزستان از شناسايى سه كانون بيمارى 
آنفلوآنزاى پرندگان و انهدام بيش از 3600 مرغ بومى مشكوك 
و مبتال به اين بيمارى خبر داد.  مصطفى كناركوهى با اشاره به 
مشاهده مواردى از ابتال آنفلوآنزاى پرندگان در ميان جمعيت دامى 
استان خوزستان اظهار كرد: خوزستان بيست و دومين استان كشور 
است كه درگير بيمارى آنفلوآنزاى ويروسى فوق شد. در حال حاضر 
سه كانون شامل دو روستا در ايذه و يك روستا در باغملك كانون 
مثبت آنفلوآنزاى پرندگان شناخته شده اند كه در اين سه كانون، 

اقدامات الزم جهت پاكسازى و انهدام طيور بيمار انجام گرفت.
وى افزود: در سه كانون بيمارى آنفلوآنزاى پرندگان، در مجموع 
3600 تا 3700 مرغ بومى مشكوك و مبتال به اين بيمارى از مردم 
خريدارى و منهدم شد. در اين راستا به علت مستقر بودن يك واحد 
صنعتى بزرگ مرغ تخم گذار در اطراف كانون باغملك، طيور 4 

روستاى باغملك جهت پاكسازى و حفاظت محيط منهدم شدند.
شدن  درگير  علت  به  اشاره  با  خوزستان  دامپزشكى  مديركل 
درگيرى  علت  كرد:  به  تصريح  پرندگان  آنفوالنزا  با  خوزستان 
استان هاى چهار محال و بختيارى و اصفهان با اين بيمارى و 
سپس انتقال پرندگان وحشى يا طيور بومى از اين استان ها به 
خوزستان،  على رغم تمام اقداماتى كه جهت جلوگيرى از ورود طيور 
بومى و پرندگان وحشى به خوزستان انجام داديم، متاسفانه شاهد 

ظهور اين بيمارى در استان شديم.
در  پرندگان  آنفلوآنزاى  بيمارى  اين كه  بر  تاكيد  با  كناركوهى 
كانون هاى شناخته شده خوزستان تحت كنترل است، عنوان 
كرد:  در حال حاضر اكيپ هاى دامپزشكى جهت جلوگيرى از ورود 
پرندگان وحشى و طيور بومى در مبادى و مرزهاى ورودى استان 
مستقر شد اند. با توجه به اين كه امسال بيمارى آنفلوآنزاى پرندگان، 
16 كشور اروپايى و آسياى جنوب شرقى را درگير كرده و ايران نيز 
بر نوار مرزى اين بيمارى قرار دارد، اميدواريم شرايطى فراهم شود تا 
اين بيمارى مهار شود. البته تاكنون هيچ موردى از ابتالى انسان به 
آنفلوآنزاى پرندگان در جهان و ايران گزارش و مشاهده نشده است.

وى گفت:  توصيه مى شود مردم از خريد مرغ هاى زنده و طيور بومى 
و وحشى اكيدا خوددارى كنند. مصرف مرغ هاى كشتار شده مورد 
تاييد دامپزشكى و همچنين تخم مرغ هاى مورد تاييد دامپزشكى كه 

داراى تاريخ انقضا هستند، مشكلى ايجاد نخواهد كرد.

افزايش فشار آب شرب 10 روستاى مسير 
موران و بريچه فارسيات شهرستان كارون

بمنظور افزايش فشار آب شرب اهالى 10 روستاى مسير موران 
و بريچه فارسيات خط انتقال آب شرب به اين روستاها بررسى و 
نواقص موجود اصالح شد. سرپرست امور آب و فاضالب روستايى 
شهرستان كارون گفت: با توجه به اينكه در ايام نوروز احتمال 
افزايش مصرف آب شرب وجود دارد، نشتى هايى كه در طول 
اين مسير وجود داشت توسط كاركنان واحد تعميرات اين امور 
اصالح شدند. محمود آرياخاكى ادامه داد: 3 مورد نشتى در لوله پلى 
اتيلن 355 خط انتقال آب شرب 10 روستاى مسير موران و بريچه 
فارسيات وجود داشت كه باعث افت فشار در برخى از ساعات روز و 
در برخى روستاها شده بود. وى افزود: با رفع نشتى هاى ايجاد شده 
در اين خط انتقال فشار آب شرب اهالى روستاها افزايش يافت و 
باعث رضايتمندى آنها شد. آرياخاكى يادآور شد: 10 روستاى مسير 
موران و بريچه فارسيات 1778 خانوار با جمعتى بالغ بر 7 هزار و 
656 نفر را تحت پوشش دارد. گفتنى است در اين عمليات اكيپ 
تعميرات اقدام به ساخت چند عدد كلمس فلزى بهمراه صفحه 
هاى الستيكى جهت تعمير اين خط انتقال كردند كه باعث صرفه 

جويى در هزينه اى بالغ بر 30 ميليون ريال شد.

* تثبيت جايگاه سمن ها در استان 
مجيد كيوانى در پاسخ به به اين سوال كه  آخرين 
جايگاه    تثبيت  براى   كه  هايى  فعاليت  و  اقدامات 
بوده  جه  شده   انجام   خوزستان    هاى   سمن 
است ؟گفت : با توجه به رايزنى هاى انجام شده با 
استاندار  خوزستان   ،دستور راه اندازى خانه سمن 
ها  و بازگشايى اين خانه  كه هم اكنون در اختيار 
فعالين سازمان هاى مردم نهاد است  صادر شد   هم 
اكنون فعاليت اين سمن ها بطور جدى دنبال مى 
شود . سمن در حوزه هاى مختلف حضور دارند 
و تا حدود زيادى اين حضور براى مردم و مسولين 

تثبيت شده است 

*نقش سمن ها در كاهش مسايل 
زيست محيطى خوزستان  

وى در خصوص نقش  سمن  هاى خوزستان براى 
خوزستان   محيطى  زيست  مشكالت   اين  كاهش 

مردم  هاى  :سازمان  داشت  اظهار 
نهاد با توجه به كمبودات مالى و 
مشكالت صدور مجوز از طرف 
جمله  از  خدماتى  هاى  سازمان 
شهردارى جهت راه اندازى كمپين 
ها و همايش ها در اماكن عمومى 
در راستاى آگاه سازى شهروندان 
نسبت به موقعيت راهبردى محيط 
را  الزم  همكارى  استان  زيست 

نداشته اند .
وى ادامه داد  : در نتيجه با حداقل 
داشتن   ، سرمايه    ، امكانات   
پشتوانه مردمى و سرمايه اجتماعى 
از زمان وقوع ريزگردها و استفاده 
از  فضاى مجازى اقدام به آگاهى 

و اطالع رسانى كرده و همرا با انجمن هاى محيط 
زيستى ديگر در نقاط مختلف استان اقدام به كاشت 
درخت و پاكسازى محيط نموده ايم و تا پايان امسال 
كمپين كاشت نهال توسط سازمان هاى مردم نهاد 

استان در حال شكل گيرى و اجرا خواهد بود .

*انتخابات شوراى شهر و سمن ها 
 مدير انجمن نوژان كارون  نزديك شدن به  برگزارى 
و  جمهورى  رياست  و  شهر  شوراى  ت  انتخابا 
حضور  سمن ها و سازمان هاى مردم نهاد را در 
افزايش مشاركت در اين انتخابات را اينگونه  ارزيابى 
كرد  كه : طبق قانون هيچ سازمان مردم نهادى اجازه 
تبليغات به عنوان يك سمن را براى افراد خاص و 
يا گروهى خاص را ندارد زيرا سمن ها غير دولتى،  

غير سياسى  و غير انتفاعى هستند .
وى افزود : فعالين مدنى ، فرهنگى و اجتماعى به 
عنوان نامزدهاى انتخابى ميتوانند به صحنه انتخاباتى 
شخصيت  يك  عنوان  به  ورود  اين  و  كنند  ورود 

حقيقى خواهد بود .
كيوانى با تاكيد بر اينكه رقابت در شوراى شهر يك 
فعاليت اجتماعى و فرهنگى و نظارتى بر طرحهاى 
عمرانى ،فرهنگى و اجتماعى شهردارى است گفت 
: در قانون تا به امروز منعى براى سازمان هاى مردم 
نهاد ذكر نشده است اما با توجه به ادغام انتخابات 
رياست جمهورى وشورا  مصلحت بر اين است كه 
رسالت غير انتفاعى و غير سياسى بودن خود را در 

حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى نگه دارند . 
ها  شهردارى  اينكه  به  توجه  با   : كرد  اضافه  وى 
داراى كميسيون فرهنگى هستند و اين كميسيون 
ها در ارتباط با سازمان هاى مردم نهاد هستند مى 
بايست كارشناس حوزه مختلف سازمان هاى مردم 

نهاد كنند هر چند كه شهردارى  تهران  با همكارى 
شوراى شهر فعلى ، معاونت توانمند سازى سازمان 
هاى مردم نهاد شكل گرفته است . اما متاسفانه به 
علت عدم آگاهى مديران شهرى و شوراى شهر اين 

معاونت بال تكليف مانده است .
مجيد كيوانى در مورد مهمترين برنامه هاى سمن ها 
براى حضور در انتخابات شوراها گفت : با توجه 
به جايگاه ويژه سازمان هاى مردم  نهاد در توسعه 
فرهنگى و اجتماعى شهروندان نسبت به حضور پر 
رنگ در عرصه انتخابات شورا و رياست جمهورى 
حضور  قانون  طبق  بر  شهروندان  ديگر  همچون 
خواهند داشت و اين حضور به دور از طيف هاى 
سياسى انجام خواهد شد . اما اين حضور پر رنگ 
مستلزم مطالباتى است كه نمايندگان شوراى آتى 
شهر مى بايست پاسخگو سازمان هاى مردم نهاد در 

حوزه هاى هشت گانه در توسعه زير ساخت ها ى 
فرهنگى و اجتماعى شهر اهواز باشند .

كيوانى در خصوص معاونت توانمند سازى سمن 
ها افزود : پيشتر در جلسه ساليانه شهرداران استان 
خوزستان كه با حضور استاندار بوده در مورد راه 
استان  هاى  سمن  توانمندسازى  معاونت  اندازى 
خوزستان طرح پيشنهادى خود را ارائه كرده است 
.در نتيجه آن شوراى شهر جديد نسبت به جايگاه 
مهم سمن ها بايد دقت وافر و توجه شايانى  داشته 

باشند .

 *ضعف اداره كل ميراث فرهنگى 
خوزستان در نگهدارى از آثار باستانى 
مجيد كيوانى  در  خصوص ضعف اداره كل ميراث 
باستانى   آثار  از  نگهدارى  در  خوزستان  فرهنگى 
گفت :   بارها سمن هاى ميراث فرهنگى  ،صنايع 
مستند  اعتراضات  خوزستان  گردشگرى  و  دستى 
خود را اعالم نمودند ولى سيستم 
معيوب اداره كل ميراث فرهنگى و 
گردشگرى خوزستان بى توجه به 
اين هشدارها و توجيه كم كارى 
ها و انتصاب افراد غير متخصص 
در حوزه هاى سه گانه خود باعث 
نابودى تدريجى اين ميراث هاى 

كهن و جهانى شده اند. 
و  ريختن  فرو  در   : افزود  وى   
ارزشمند  اثر  هر  شدن  فراموش 
اين  معنوى  و  فرهنگى  ميراث 
مملكت خيلى از مسئولين دولتى 
و حتى شهروندان مقصر اند و بايد 

به ايندگان پاسخ دهند .
كارفرما  :بايد  كرد   تاكيد  كيوانى 
اينكه  باشند،ضمن  پاسخگو  دو  هر  ناظرفنى  و 
مى بايست هياتى فنى براى تهيه گزارش از روند 
بازسازى هاى قبلى به استان عازم شود چرا كه ترديد 
نداريم كه اتفاقات و حوادث مشابهى در خصوص 
ساير بناهاى ارزشمند تاريخى در حال رقم خوردن 

است. 
اين فعال مدنى گفت : سمن ها طبق ماده 66 قانون 
اساسى اين اجازه را دارند كه در صورت مشاهده 
تخلفات و كم كارى مسئولين در حوزه مطالبات 
هاى  دستگاه  به  شهروندى  حقوقى  و  عمومى 
استراتژى  اين  با  و  نمايند  دعوى  ادعاى  ذيصالح 
بدون شك سازمان هاى مردم نهاد حضورى پر رنگ 

در عرصه حساس انتخاباتى  خواهند داشت .
گفتگو : سوزان بختيارى زاده / عكس : كورش 

صالحى

فروردين ماه امسال بود كه سيلى ويرانگر ثمره ماه ها 
تا  بُرد  خود  با  و  شست  را  خوزستانى  كشاورزان  تالش 
كشاورزان بمانند و حسرتى دردناك. از نخستين روزهاى 
وقوع سيل، مسئوالن استانى و ملى دائما وعده پرداخت 
خسارت سيل را در بوق و كرنا كردند تا بار ديگر اميد در دل 

كشاورزان خوزستانى جوانه بزند.
 استان خوزستان در يك سال گذشته اتفاقات تلخ و شيرين 
بسيارى را پشت سر گذاشته است از همين رو سايت خبرى 
تحليلى هورنيوز بر آن شده تا گزيده رويدادهاى شاخص 

سال را تحت عنوان “ خوزستان در سالى كه 
گذشت“ منتشر كند.

ويرانگر  سيلى  كه  بود  امسال  ماه  فروردين 
را  خوزستانى  كشاورزان  تالش  ها  ماه  ثمره 
و  بمانند  كشاورزان  تا  بُرد  خود  با  و  شست 
وقوع  روزهاى  نخستين  از  دردناك.  حسرتى 
وعده  دائما  ملى  و  استانى  مسئوالن  سيل، 
پرداخت خسارت سيل را در بوق و كرنا كردند 
تا بار ديگر اميد در دل كشاورزان خوزستانى 

جوانه بزند.
پس از اين اتفاق تلخ بود ه اظهارنظرهايى از 
شد.  مطرح  ملى  و  استانى  مسئوالن  سوى 
درحالى كه مقتدايى استاندار سابق خوزستان از 

پيش بينى به موقع سيل سخن گفته و آن را به جهت 
هماهنگى دستگاه ها نعمت خطاب كرد، مديركل جهاد 
كشاورزى خوزستان اما حجم خسارت اين سيل را بالغ بر 
481 ميليارد تومان دانست و از رايزنى با مديركل بحران 

كشور و بيمه ها براى پرداخت خسارت سخن گفت.
اما چنگلوائى چند ماه بعد از بى اعتنايى دولتمردان براى 
كشاورزان پرده برداشت و اظهار كرد:  پرداخت خسارت 
متأسفانه تاكنون مبلغى پرداخت نشده و حتى گويا تصميمى 

براى پرداخت خسارت هم وجود ندارد.
وى با بيان اينكه منتظر تأمين اعتبار هستيم، خاطر 
نشان كرد: نامه هايى از سوى استاندارى خوزستان 
خشكسالى  و  سيل  خسارت  پرداخت  درخصوص 
دوسال پيش به مركز فرستاده شده است كه منتظر 

هستيم. پاسخ 

رفتار دولت با عدالت همخوانى ندارد
از  انتقاد  با  نيز  شوش  مردم  نماينده  نورى  راضى  سيد 
روند تبعيض آميز دولت اظهار داشت: مردم مى بينند كه 
پرداخت خسارات ناشى از سيالب به كشاورزان در استان 
در  سيل  وقوع  از  پس  روز   10 از  كمتر  ظرف  مازندران 
هيات دولت مصوب مى شود اما خسارات سيالب فروردين 
نشده  پرداخت  ماه  چند  از  بيش  گذشت  با  خوزستان  ماه 
زمينه  در  دولت  سوى  از  گامى  هيچ  تاكنون  متاسفانه  و 
پرداخت اين خسارات به كشاورزان استان مشاهده نشده 

است. وى بيان كرد:  تصويب پرداخت خسارات سيل مازندران 
در كمتر از 10  روز در هيات دولت و عدم پرداخت خسارات 
سيالب به كشاورزان خوزستان پس از گذشت بيش از چند 
ماه، با عدالت هم خوانى ندارد و نشانگر تبعيض عدالتى ميان 

استان هاى كشور است.
سيل خسارات فراوانى به كشاورزان وارد كرد

مديرجهاد كشاورزى دزفول مى گويد: خساراتى كه در اثر 
طغيان رودخانه دز در فروردين ماه امسال به كشاورزان 
اين  و  نشده  جبران  تاكنون  شده،  وارد  شهرستان  اين 
وجود  به  كشاورزان  براى  را  فراوانى  مشكالت  مسايل 
اوليه  پيگيرى هاى  مى افزايد:  زارعى  احمد  است.  آوده 
زمينه  اين  در  فرماندارى  و  محلى  دستگاه هاى  توسط 
نهايى  پيگيرى هاى  مى رود  انتظار  كه  است  شده  انجام 
اين  جبران  براى  بحران  مديريت  ستاد  طريق  از 

خسارات انجام شود.

پرداخت خسارت به سيل زدگان با ميزان 
واقعى خسارت متفاوت است

اسماعيل نجار رئيس سازمان مديريت بحران كشور با اشاره 
عنوان  ساختمانى  سازه هاى  به  آمده  وارد  خسارت هاى  به 
كرد:ممكن است از نظر صاحب ملك اين سازه 100 ميليون 
تومان باشد، متهى ما براساس قوانين چيزى حدود 30 ميليون 
در شهر و 20 ميليون تومان در روستا تهسيالت با نرخ سود 
بانكى ارائه مى دهيم، همچنين 6 ميليون در شهر و 5 ميليون 
تومان در روستا تسهيالت بالعضو مى دهيم. وى با اشاره به 
برخى از برآوردها درباره پرداخت خسارت ها گفت: 
ممكن است برخى از مسئوالن از قوانين اطالعاتى 
نداشته باشند و اظهاراتى كنند اما پرداخت خسارت 
به سيل زدگان با ميزان واقعى خسارت متفاوت 
است به اين شكل كه اگر يك ماشين گران قيمت 
در سيل خسارت كامل ببيند، نهايتاً تا 5 ميليون 
ارائه  قيمت  ارزان  تسهيالت  ماشين  صاحب  به 

مى شود.
عدم پرداخت خسارت كشاورزان 
جو بى اعتمادى ايجاد كرده است

صنفى  نظام  رئيس  اسدى  مسعود  همچنين 
نشدن  پرداخت  از  انتقاد  با  خوزستان  كشاورزى 
خسارت اراضى سيل زده خوزستان افزود: : پرداخت نشدن 
خسارت بيمه كشاورزان در استان نوعى جو بى اعتمادى نسبت 
به بيمه بوجود آورده است. اسدى با بيان اينكه كشاورزان ديگر 
تمايلى به بيمه محصوالت خود ندارند، تصريح كرد: هر سال 
شاهد افت و ريزش بيمه شده ها هستيم به طور مثال در سيل 
امسال ديديم كه بيشتر كشاورزان فاقد بيمه هستند.  وى 
تاكيد كرد: پرداخت نشدن خسارت باعث شده كشاورزان براى 
تهيه نهاده ها و آماده سازى زمين هاى خود با مشكل رو به 
رو شوند. بالغ بر يازده ماه از وقوع سيل خوزستان مى گذرد با 
اين وجود هنوز خسارت كشاورزانى كه تمام سرمايه آنها زمين 
هايشان است پرداخت نشده اين درحاليست كه دولت تنها ده 
روز پس از سيل مازندران دستور پرداخت خسارت به باغداران 
و كشاورزان را صادر كرد. اگرچه حمايت از قشر كشاورز در هر 
نقطه از كشور باعث خشنودى است اما انتظار مى رود دولت 
بدون درنظر گرفت تبعيض و البى هاى سياسى در اين مسير 

گام بر دارد./هورنيوز 

تاكيد نماينده سمن ها خوزستان 

حضور و مشاركت سمن ها 
در انتخابات شوراى شهر سال 96

مجيد كيوانى فعال محيط زيست و فعال مدنى  و عضو شوراى مشورتى سازمان هاى مردم نهاد و مدير انجمن دوستداران
 ميراث فرهنگى و گردشگرى نوژان كارون بوده كه از سال 88 در اين انجمن فعاليت داشته   و در حال حاضر نماينده سمن ها

 در هيات نظارت استاندارى خوزستان است گفتگوى نشريه بامداد زاگرس با وى در ادامه مى آيد

سيلى كه آمد، خسارت زد اما هرگز جبران نشد
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ــدن به روزهاى پايانى دولت يازدهم و  با نزديك ش
ــى، حوزه آموزش و  ــيدن زمان حساب كش فرارس
ــت و بايد  ــتثنى نيس پرورش هم از اين قاعده مس
حساب عملكرد خود را در دولت موسوم به تدبير 

و اميد پس دهد.

 با نزديك شدن به روزهاى پايانى دولت يازدهم 
آموزش  حوزه  حساب كشى،  زمان  فرارسيدن  و 
و پرورش هم از اين قاعده مستثنى نيست و بايد 
حساب عملكرد خود را در دولت موسوم به تدبير و 
اميد پس دهد؛ در خانواده بزرگ آموزش و پرورش 

يا  غيردولتى»  «مدارس  هم، 
همان «غيرانتفاعى» سابق، بيشتر 

بايد به بوته نقد گذاشته شوند.
كمتر از يك سال از عمر دولت 
حسن روحانى گذشته بود كه 
پرورش،  و  آموزش  وزارت 
طرح «بسته حمايتى مدارس 
رسانه ها  در  را  غيردولتى» 
مطرح كرد. خبر ابالغ اين بسته 
حمايتى به ادارات كل آموزش 
اواخر  استان ها،  پرورش  و 
تيرماه سال 93 رسانه اى شد و 
از آنجا كه بخش قابل توجهى 
از مدارس غيردولتى به دليل 
عملكرد معنادار خود و كاهش 

استقبال مردمى، به مرور زمان در آستانه ورشكستگى 
قرار گرفته بودند، اين طرح بيشتر از حالت عادى مورد 

توجه قرار گرفت.
هدف از ارائه اين بسته به اصطالح حمايتى، از يك 
سو كمك كردن به مدارس غيردولتى براى تنفس 
و احيا و جلب مخاطب و از سوى ديگر، برداشتن 
گوشه اى از بار سنگين اداره مدارس دولتى از روى 
دوش دولت بود؛ هرچند گذر زمان در مدتى كوتاه، 
نشان داد اين طرح دولت موسوم به اعتدال، بيش 
از آنچه انتظار مى رود براى نظام آموزش و پرورش 

كشور هزينه ساز مى شود. 
مرضيه ُگرد معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس 
سازمان مدارس غيردولتى و توسعه مشاركت هاى 
مردمى، 21 تيرماه 93 به تشريح هفت محور بسته 
پيشنهادى حمايت از مدارس غيردولتى پرداخت. 
اين  محورهاى  بود،  گفته  معاون  خانم  كه  آنطور 
صدور  «تسهيل  بود؛  شرح  اين  به  حمايتى  بسته 
مجوز براى متقاضيان تاسيس مدارس غيردولتى، 
خريد خدمات آموزشى و تكميل ظرفيت مدارس 
غيردولتى، واگذارى بخشى از امور مورد تصدى 
از مدارس دولتى به غيردولتى، تامين منابع انسانى 
مدارس غيردولتى، كيفيت بخشى آموزشى و پرورشى 
به مدارس غيردولتى، اعطاى تسهيالت كم بهره بانكى 
به موسسان مدارس غيردولتى و جذب دانش اموزان 
مدارس  در  محروم  و  مرزى  مناطق  بى بضاعت 
غيردولتى».  گرد در آخر كار اين نكته را هم گفته بود 
كه «بسته حمايتى از مدارس غيردولتى به منظور تقويت 
مشاركت مردم در اداره مراكز غيردولتى و با هدف 
افزايش كيفيت آموزش در مدارس دولتى از طريق 
كاهش جمعيت دانش آموزى اين مدارس طراحى 

شده است».

اصل 30 قانون اساسى 
و طرح هاى رنگ و لعاب دار

مدارس غيردولتى يا همان غيرانتفاعى سابق، از اواخر 

دهه شصت (سال 1367) ميهمان خانه هاى مردم 
شدند؛ يعنى زمانى كه جنگ تحميلى رو به پايان بود و 
هزينه باالى اداره كردن آموزش و پرورش با جمعيت 
باالى دانش آموزى آن زمان، در كنار ديگر هزينه هاى 
كشور كه از جنگ ناشى مى شد، بر دوش دولت 
سنگينى مى كرد؛ به همين دليل مدارس غيردولتى به 
خانواده آموزش و پرورش اضافه شدند تا از مشاركت 

مالى مردم در اداره آموزش و پرورش استفاده شود.
هرچند اصل 30 قانون اساسى دولت را موظف كرده 
است كه «وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى 
همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل 

تحصيالت عالى را تا سر حد خودكفايى كشور به 
طور رايگان گسترش دهد»؛ بماند كه همين اصل هم 
هميشه الى منگنه ضعف مالى آموزش و پرورش 

دست و پا زده است.

از زد و بند محترمانه تا مدرسه فروشى!
حاال و با گذشت بيش از دو دهه از عمر مدارس 
طرح هايش  كه  روحانى  حسن  دولت  غيردولتى، 
شباهت قابل توجهى به طرح هاى «سرمايه دارى» 
دولت كارگزاران دارد، تالش كرد تا با يك بسته 
حمايتى، به نام مدارس غيردولتى، كام مدارس دولتى 
را هم تلخ كند. بيشتر از همه محورهاى هفتگانه بسته 
حمايتى، محورهاى دوم و سوم آن باعث دردسر براى 

خانواده بزرگ فرهنگيان و دانش آموزان شد. 
هدف از ارائه محور دوم (خريد خدمات آموزشى و 
تكميل ظرفيت مدارس غيردولتى) اين بود كه بخشى 
از جمعيت متراكم مدارس دولتى كه در دو شيفت 
فعاليت مى كنند، با هدايت آموزش و پرورش به 
سمت مدارس غيردولتى فرستاده شود و در عوض، 
هزينه آموزش و تربيت آنها به موسسان مدارس 

غيردولتى پرداخت شود.
حاال اين سوال بماند كه اگر آموزش و پرورش پول 
كافى دارد، چرا همان پول را صرف كيفيت بخشى 
به مدارس دولتى نمى كند، اما از آن مهمتر، «تالى 
فاسد» اين نوع خريد خدمات بوده است؛ گشت 
و گذارى كوتاه در ميان مدارس مجرى اين بسته، 
نشان داد كه زد و بند محترمانه و نرم ميان برخى 
زود  خيلى  غيردولتى  و  دولتى  مدارس  مديران 
مديران  برخى  كه  توضيح  اين  با  داد؛  نشان  رخ 
مدارس دولتى با هماهنگ همكار غيردولتى خود، 
برخى دانش آموزان را به سمت و سوى مدارس 
غيردولتى هدايت مى كردند و در عوض، بخشى 
از شهريه پرداختى دولت بابت آن دانش آموزان را از 
مدير مدرسه غيردولتى گرفته و در مدرسه خود هزينه 
مى كردند! در اين ميان، اين اولياى دانش آموزان بودند 

كه در فصل ثبت نام، با اين بهانه مديران كه «جا نداريم» 
مواجه مى شدند و به آنها پيشنهاد مى شد كه به فالن 

مدرسه غيردولتى برويد!
اما محور سوم بسته حمايتى (واگذارى بخشى از 
امور مورد تصدى از مدارس دولتى به غيردولتى) كه 
مى توان عنوان »مدرسه فروشى» را بر روى آن گذاشت، 
بيشتر از مورد قبلى بالى جان آموزش و پرورش شد؛ 
بهانه اين محور هم ماده 22 قانون مديريت خدمات 
كشورى بود كه به آموزش و پرورش اين اجازه را داده 
است كه «مدرسه، تجهيزات و امكاناتى را كه براى آنها 
نيروى انسانى ندارد يا بالاستفاده است، به مؤسسان 
و  واگذار  غيردولتى  مدارس 
به ازاى آن اجاره دريافت كند»  
طرح هاى  اجراى  كه  آنجا  از 
با  هميشه  مناسب،  ظاهر  به 
نظارت  عدم  و  رهاشدگى 
همراه است، اين بخش بسته 
غيردولتى  مدارس  حمايتى 
قابل  موارد  در  تا  شد  باعث 
دولتى  مدارس  برخى  توجه، 
كافى،  معلم  بدون  و  خسته 
همراه با دانش آموزان و معلمان 
موجود! به موسسان مدارس 
غيردولتى واگذار شوند تا اين 
مديران مدارس دريافتى را اداره 
كنند و خودشان هم هزينه اداره 
و نيروى انسانى مورد نياز را تامين كنند. نتيجه اين 
وضعيت هم، جذب نيروهاى آزاد با مدارك تحصيلى 
پايين و دستمزد حداقلى بود كه تاثير آن بر روى تعليم 
و تربيت بچه هاى مردم، قابل تامل است؛ هرچند 
سكانداران آموزرش و پرورش هم با اين وعده سر 
خرمن كه «نظارت مى كنيم»، از خود سلب مسئوليت 
مى كردند! اما اين مدرسه فروشى مدرن، با وجود تاكيد 
رهبرانقالب بر حاكميتى بودن آموزش و پرورش در 
سياست هاى كلى نظام آموزش و پرورش، تابلوتر از 

آن بود كه بتوان با وعده نظارت، از كنار آن گذشت.

مجلس فعال ترمز را كشيد
قلع و قمع مدارس دولتى نيازمند كمك به بهانه 
تقويت مدارس غيردولتى و مشاركت مردم، همچنان 
ادامه داشت و هنوز هم ادامه دارد؛ هرچند مجلس در 
قالب بودجه هاى 94 و 95 و اخيرا در اليحه بودجه 

96 تالش كرد تا زمينه آن را از بين ببرد.
 نمايندگان مجلس در آخرين روز بررسى بودجه 96، 
آموزش و پرورش را كه در اليحه دولت مجبور به 
واگذارى 10 درصد از فعاليت هاى خود به بخش 
غيردولتى شده بود، از اين تكليف معاف كردند تا 
خطر فعال از بيخ گوش نظام تعليم و تربيت جمهورى 
اسالمى بگذرد.  دليل آن هم اخطارهاى مكرر برخى 
نمايندگان نسبت به نقض اصول اصول 30، 57 و 110 
قانون اساسى و حاكميتى بودن امر آموزش و پرورش 

و حساسيت باالى آن بود.
ماجراى فروختن مدارس و خصوصى كردن نظام 
آموزش و پرورش كه به بهانه ظاهرپسند «مشاركت 
مردم در آموزش و پرورش و افزايش كيفيت» در 
حال اجرا بود، فعال حداقل بر روى كاغذ ممنوع 
شد، حاال بايد ديد دولت يازدهم كه عالقه زيادى به 
خصوصى سازى يا «اختصاصى سازى» دارد، چقدر به 
قانون مصوب مجلس پايبند خواهد بود و چقدر به 
سياست هاى ابالغى رهبرى نظام درباره نظام آموزش 

و پرورش و حاكميتى بودن آن، گردن خواهد نهاد.

قلع و قمع مدارس دولتى 
به بهانه تقويت مدارس غير دولتى

حامد حسين عسكرى

نگرانى بازنشستگان از پرداخت ديرهنگام حقوق اسفند 
قصه پر غصه حقوق بازنشستگان در هر سال نفس دولت را به شماره مى اندازد 
و اين روزها بازنشستگان كشورى از عدم پرداخت بموقع حقوق اسفندماه خود 

نگران هستند.
سال گذشته در همين روزها بود كه تعداد بى شمارى از بازنشستگان كشورى گله ها 
و شكايت هاى خود را از پرداخت نشدن حقوق اسفند ماه ابراز كردند و  سازمان 
برنامه و بودجه، خزانه، وزارت رفاه و صندوق بازنشستگى هر كدام در تكاپوى 
رفع نگرانى هاى حقوق اسفندماه بازنشستگان كشورى بودند؛ روزى كه تعداد 
بازنشستگان كشورى يك ميليون و 200 هزار نفر بود. اما به نظر مى رسد مشكالت 
صندوق هاى بازنشستگى روزبروز در حال افزايش است و همانطور كه بارها 
كارشناسان هشدار داده اند اگر مورد توجه قرار نگيرد در آينده به يكى از دردهاى 
العالج اقتصاد ايران تبديل مى شود.  27 اسفند ماه سال 1394 محمود اسالميان، 
مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى نبود بودجه مورد نياز از سوى دولت را 
علت تأخير در پرداخت حقوق اسفندماه 1394 اعالم و تصريح كرد كه اعتبار 
موردنياز با دستور رئيس جمهور تأمين شده است و بزودى به حساب بازنشستگان 
واريز مى شود. اسالميان در همان تاريخ اعتبار مورد نياز حقوق اسفندماه را 1820 
ميليارد تومان اعالم كرده بود كه 820 ميليارد آن از سوى صندوق بازنشستگى تأمين 
شده بود و 1000 ميليارد آن در انتظار خزانه دولت بود. سرانجام عصر روز پنج شنبه، 
27 اسفندماه 1394، رئيس جمهور دستور مستقيم براى پرداخت حقوق بازنشستگان 
كشورى را صادر كرد و كليه بازنشستگان كشورى توانستند از صبح جمعه با مراجعه 
به بانك ها و خودپردازها حقوق اسفندماه خود را برداشت كنند و البته دستور رئيس 
جمهور، وزراى رفاه و اقتصاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى وقت را بر 
آن داشت تا در كميته اى راهكارهاى الزم را براى تأمين كسرى حقوق بازنشستگان 
بررسى كنند. حال با توجه به  اينكه واپسين روزهاى ادارى سال 1395 را پشت سر مى 
گذاريم بايد اين پرسش بحق بازنشستگان را كه آيا ممكن است طى اين هفته حقوق 
خود را دريافت كنند به روشنى پاسخ داد تا امسال هم قصه پرغصه حقوق بازنشستگان 
كشورى و پرداخت ديرهنگام حقوق تكرار نشود. در همين راستا حامد شمس، 
مديركل روابط عمومى و امور بين الملل صندوق بازنشستگى كشورى درباره وضعيت 
پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان به ايسنا گفت: زمان دقيق پرداخت حقوق 
اسفند ماه بازنشستگان با توجه به زمان تأمين كسرى مبلغى كه از سوى خزانه دولت 
تأمين مى شود مشخص مى شود. وى اضافه كرد: با توجه به پرداخت مستقيم حقوق 
بازنشستگان در سراسر كشور به محض دريافت و تأمين كسرى توسط دولت در كمتر 
از دو ساعت كل حقوق يك ميليون و 320 هزار بازنشسته كشورى پرداخت خواهد 
شد. شمس ابراز اميدوارى كرد: همانگونه كه مدير عامل صندوق بازنشستگى كشورى، 
كه پيش از اين با خبر خوبى درباره  افزايش و پرداخت كف حقوق بازنشستگان به 
باالى يك ميليون تومان در سال 1396 كام بازنشستگان را شيرين كرده است؛ پرداخت 

عاجل در پرداخت حقوق اسفند ماه نيز از تشويش هاى بازنشستگان بكاهد.

تهيه بليط فقط ازمراكز و سايت هاى مجاز
سرپرست اداره پيشگيرى از جرائم سايبرى پليس فتا ناجا گفت:شهروندان براى 
تهيه بليط به مراكز و سايت هاى مجاز در پرتال رسمى هر يك از ارگان هاى حمل و 
http://)نقل عمومى مراجعه كنند. سرگرد مهدى شكيب افزود: هواپيمايى كشورى

نقل  حمل و  و   (/https://www.raja.ir)ريلى حمل و نقل   ،(www.cao.ir
جاده اى(سايت تعاونى هاى مجاز) از جمله اين پرتال هاى رسمى به شمار مى آيند 
كه مى توان از طريق آنها بليط تهيه كرد. وى تاكيد كرد: شهروندان از خريد بليط در 
سايت  هاى واسط كه به صورت غير مجاز به فروش بليط و بعضا گران  تر از قيمت 
مصوب اقدام مى كنند، خوددارى كنند. وى ادامه داد: در ايام نوروز به علت افزايش 
مسافرت  هاى نوروزى، تهيه بليط از مهمترين دغدغه  هاى هموطنان است و گاهى 
مسافران مجبور هستند با مبالغى باالتر از نرخ معمول بليط تهيه كنند و اين موضوع 
باعث مى شود پاى دالالن به اينترنت و فضاى مجازى نيز باز شود. سرگرد شكيب 
با اشاره به شگرد هاى كالهبردارى در اين حوزه گفت: يكى از راه هاى مجرمانه كه 
در برخى از پرونده هاى تشكيل شده و در پليس فتا نيز مورد بررسى قرار گرفته است، 
اين است كه افراد سودجو اقدام به طراحى سايت هاى جعلى فروش بليط اينترنتى 
كرده اند و با استفاده از اين شگرد توانسته اند مبالغ زيادى سرقت كنند. اين مقام مسئول 
افزود: اين شگرد كه به فيشينگ معروف شده است، طعمه را كه همان رمزهاى عبور 
و اطالعات بانكى است براى مجرم فراهم مى آورد. مجرم كه در اصطالح به آنها 
فيشر گفته مى شود با استفاده از اين اطالعات در فرصتى مناسب اقدام به برداشت از 
حساب بانكى قربانيان مى  كند. وى افزود: فيشرها با طراحى صفحاتى جعلى كه بسيار 
به صفحه اصلى فروش بليط الكترونيكى شبيه است، تمام اطالعات بانكى وارد شده 
توسط قربانى را به سرقت مى برد و در ادامه مى تواند خريد اينترنتى و انتقال وجه را 
انجام دهد. سرگرد شكيب در توصيه به كاربران فضاى مجازى گفت: كاربران سعى 
كنند هميشه آدرس سايت هاى بانكى و ساير سايت هاى مهم را خود در آدرس بار 
تايپ و از رفتن به لينك هايى كه در سايت هاى مختلف و يا در شبكه هاى اجتماعى 
ارائه شده خوددارى كنند. وى با اشاره به آدرس سايت پليس فتا آن را دريچه ارتباطى با 
شهروندان خواند و افزود: پليس فتا از هموطنان درخواست مى كند در صورت مواجهه 
با موارد مشكوك آن را از طريق سايت پليس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش 

ارتباطات مردمى گزارش كنند.

خبر
نان نداشتن، 

انسان نبودن نيست
عبدالحسين اميدى نيا

 زندگى «برخوردار و راحت» لزوما به معناى «زندگى  رضايت بخش» نيست! 
كه اگر اينطور بود تمام برخورداران عالم بايد راضى و خشنود باشند! در حاليكه 

لزوما اينگونه نيست.
ما همين نوع تجربه را بسيار نزديك به خود حس كرده ايم؛ روزگارى از پيكان 
سفت و بى كولر تا پرايد نرم و كولردار نوعى سعادتمندى به حساب مى آمد اما 
پس از رسيدن به پرايد، پژو مطرح مى شد و اكنون هيچكدام هم مطرح نيست! 
چه انسان هايى كه بر تخت طالكوب خود يك خواب راحت نداشته اند و چه 
فقرايى كه بر زمين سفت هزاران بار خواب خوب و رضايت بخش را تجربه 

كرده اند.
را  زندگى  آنچه  با  مى كند  بخش»  رضايت  و  «خوشايند  را  زندگى  آنچه  بين 
«راحت» مى كند، فرق اساسى وجود دارد، وگرنه هيچ استعداد انسانى نبايد در 
جاهايى كه زندگى راحتى از حيث ابزار و درآمد ندارند، شكوفا مى شد. اما 
واقعيت اينست كه بشريت به سقراط تهى دست و كانت زندگى كرده در شهرى 

كوچك و گاندى و ماندال و بسيارى كسان ديگر از نابرخورداران مى بالد. 
لذا تجربيات فلسفى و عملى زندگى آدميان چنين مى نمايد كه زندگى «خوشايند 
و رضايت بخش» در سايه «تحمل و تعقل» بدست آمدنى است؛ صرفنظر از 
تقسيم پذيرى زمان حيات آدميان به سنت و مدرنيته و نيز به هر مقدار از ابزار 

آسايش كه تامين شده باشد.
البته هيچگاه از نظر دور نيست كه موضوع عدالت توزيعى و برخوردارى از 
ابزارهاى الزم و كافى براى امر الجرم معاش، بحث ثانوى اين نگاه نخست 
است. كه ورود به آن و بررسى نسبت هاى آن با تحمل و تعقل در اين مقال 

نمى گنجد.
و  مطلوب  تعقل  به  دعوت  كه  همانگونه  كه  ست  كردنى  اقرار  سو  ديگر  از 
خواستنى ست، دعوت به «تحمل» در نگاه نخست، دعوت به امر دشوار است! 
اما انسان ها - با هر مشرب فكرى و اخالقى - تن در دادن به سختى با اميد به 

راحتى را امرى پذيرفتنى و حتى رايج مى دانند.
البته تحمل، «سرمايه و  دليل» ميخواهد! كما اينكه هر كس ميتواند آنرا بر اساس 
مقتضيات و باورهاى فكرى خود ارزيابى و پس از اطالع از منافع آن، نسبت به 

آن مانوس گشته و در خود ايجاد نمايد. 
اما تحمل و تعقل چه كاركردهايى مى توانند براى ساختن يك «زندگى رضايت 

بخش و خوشايند» داشته باشند؟
اجماال مى توان در حدود اين يادداشت چنين بر شمرد: تحمل؛ توان تسلط بر 

شرايط موجود را در انسان ايجاد مى نمايد.
«معنادارى زندگى» و نيز «ارتباط با خداوند» در سطوح مختلف، از راه هاى 

مجرب ايجاد فضيلت تحمل در آدمى است.
تعقل؛ قوه و توان تحليل شرايط موجود و برنامه ريزى براى تغيير شرايط از 

موجود به مطلوب را در انسان ايجاد مى نمايد.
« انديشيدن» بر مبناى داده هاى سنجيده و صحيح و نه صرفا دانستن، از جمله 

راه هاى كسب فضيلت تعقل است.
هنگاميكه انسان اهل «تحمل و تعقل» شد، آنگاه انسانى «فضيلت مند» مى شود 
و ويزگى «فضيلت مند» بودن، به عنوان ويژگى سوم - عالوه بر تحمل و تعقل 
- در رسيدن به سعادت كه همانا زندگى رضايت بخش و خوشايند است در 

درونش عمل مى كند. 
و  اين انسان فاضل، يعنى انسانى كه با تحمل و تحليل شرايط موجود، براى 
«آينده» فكر و برنامه ريزى مى كند در واقع «اميد» را در خود شكوفا ساخته 
است؛ و «اميد» براى تحمل، هم «سرمايه» است و هم «دليل» و براى تعقل، 

هم «انگيزه» است و هم « انرژى حركت »
مطلوب  و  شايسته  نحو  به  مى تواند  تعقل»  و  تحمل   » بر  مبتنى  زندگى  لذا 

زندگى رضايت بخش و خوشايند  را براى انسان به ارمغان آورد.
چنين انسانى ست كه به «آزادى» سالم مى كند! و  بجاى حصر در ابزارهاى 
«ابزار  بعنوان  صرفا  را  آنها  و  مى دهد  روح  آنها  به  معاش،  بخش  راحتى 
محض» - فارغ از كاركرد هدف و تشخص - در خدمت زندگى رضايت 
زيست  محيط  نيز  و  ديگر  هاى  انسان  از  اعم  ديگران  ايضا  و  خود  بخش 

بكار مى گيرد. 
بصورتى  كه  يست  زندگى  چنين  از  برخوردار  هاى  انسان  ممات  و  حيات 
تهى  سقراط  ميگردد؛  ضبط  و  ثبت  بشر  انسانى  تاريخ  حافظه  در  خوشايند 
دست و كانت زندگى كرده در شهرى كوچك و گاندى و ماندال و بسيارى 

كسان ديگر از نابرخورداران . . .
در پايان ذكر اين نكته الزم مى نمايد كه بر خوانندگان آگاه و ژرف انديش 
واضح و مبرهن است كه توجه دادن به چنين نگاهى از زندگى، به هيچ وجه 
سعى در تمجيد و تقديس فقر و ندارى نيست! بلكه بر عكس! توجه دادن به 
سطحى از داراييست؛ سطح فاخرى از ثروت كه مى تواند اميد و اعتماد به 
نفس سركوب شده فقرا و تهى دستان را به ايشان برگرداند (يعنى همان نقص 
بزرگى كه ايشان را در ورطه فقر فرو برده است و خود را محكوم به آن يافته 
اند! )  و آنها را به اين نكته اساسى آگاه كند كه؛ « نان نداشتن به معناى انسان 

نبودن نيست!»

يادداشت

بامداد زاگرس يك ساله شد
اكنون كه به لطف خداوند متعال، نخستين سال حضورمان را در عرصه مطبوعات استان   به پايان رسانده ايم، شايسته است  از تمام عزيزانى كه در طول اين 40 شماره ياريگر ما بوده اند تقدير و تشكر نماييم.
ارديبهشت ماه 1395 كه نخستين شماره را منتشر كرديم مشكالت فعلى نشريات چاپى، گاه و بيگاه نااميدمان مى كرد اما آمديم و ادامه داديم،  چهل هفته انتشار مستمر بامدادزاگرس، "بامداد" را بامداد هر يكشنبه

 به عالقه مندان تقديم نموديم، عالقه مندانى كه از هيچ كمكى دريغ نكردند، حمايت هاى مادى و معنوى،  از اساتيد صاحب قلم مطبوعاتى استان تا شركت هاى حامى، از همه سپاسگزاريم.
اينك در آستانه سال دوم فعاليت مطبوعاتى قرار گرفته ايم. با همان سختى هاى چاپ و نشر، با همان گرفتارى دير رسيدن

 و نرسيدن ها  براى چاپ و توزيع به موقع، اما اميدوارانه به راهمان ادامه خواهيم داد با همان پايبندى به گذشته.

  دبير تحريريه: 
سهيال باورى/ دانش آموخته كارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشگاه آزاد 

اسالمى شوشتر،  برگزيده مطبوعات و رسانه هاى استانى
  مدير هنرى:

  مرتضى پورسامانى/ گرافيست برگزيده استانى، صفحه آرا نشريات 
سازمانى و حرفه اى استان و كشور

  سرويس عكس:
  دبير سرويس :كوروش صالحى

 همكاران:
  ميترا فيروزى نژاد
  پرديس رحيم پور

  ندا بدوى بنى طرف
  شعر و ادبيات:
  داريوش امامى
  قاسم بابادى

  مريم كاويان
  حوزه اجتماعى و حقوقى

  دبير سرويس: الهام صمدزاده
  همكاران: برات قباديان، سياوش شجاع پوريان، لفته منصورى، نويد 
قائدى،مينا برات شوشترى، نوذر محمدى كرتاليى، مجيد كيوانى، هادى 
يونسى، سيدمحمد الرى، مهدى جبارى، اكرم شوشترى، صارم نامدار پور، 

كورش خواجوى، سياوش اقبال، حمزه سليمانى و طوبى رشيدى نسب

  خبر و گزارش:
  شهرزاد اميرى، سوزان بختيارى زاده، نگار نخلى، حميد نورانى، زينب 

حاجتى

  حوزه هنرى:
  فريدون وزيرى، فريبا حيدر پور

  فعاالن اقتصادى:
  پويا محمودى: مدير عامل شركت پارس بلوك

  على حسين حسين زاده: مديرعامل شركت پلى اتيلن كوهرنگ
  احسان جوهرزاده: مديرعامل شركت بامداد فوم

  على محمد اليا: مديريت كشتى نگين
  مسعد بخشى زاده: مدير عامل گروه صنعتى بتا

  سينا مددى: مدير توليد شركت شيلنگ و لوله خوزستان
  محمدرضا نيك پى: مدير پخش لوازم ساختمانى نيك پى

  غالمرضا زرگر: مديرعامل شركت رهنما فردا
  صادق عسكرى فر: مديريت شركت چوب و MDF عسكرى فر و مدير 

عامل تيرچه و بلوك اهواز
  سيدعلى هاشمى دزفولى : مدير عامل آژانس سيما گشت

  روابط عمومى ها:
  پژمان كيماسى: مدير روابط عمومى شركت آب و فاضالب اهواز

  رويا مهمدى كرتاليى: مدير روابط عمومى شركت نمايشگاه هاى 
بين المللى خوزستان

  دانيال احمدى: مدير روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى 
  مجتبى اوركى: مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى اهواز

 كيماس نوروزى پور: مدير روابط عمومى انجمن شركت هاى عمرانى خوزستان
  مصطفى نظارى:  مدير روابط عمومى بانك آرمان

  نيما رحيم پور: مدير روابط عمومى شهردارى خرمشهر
  اميد زمانى: مدير روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى خوزستان

   حيدرى: مديرروابط عمومى شهرجديد شيرين شهر 
  روابط عمومى شركت مخابرات خوزستان
  روابط عمومى كانون كارآفرينان خوزستان

  حوزه پژوهش و دانشگاه: 
  سيد مهدى موسوى، پيمان ميرزاوند،  احمدرضا كابلى، فيروز غالمى، 

كيوان لطفى، زينب شريفى، حسن دهقانى، احمد عامرى
  توزيع نشريه:

  مدير توزيع: آرام داراب پور
  همكاران: شاپور بختيارى، شاهين نگراوى، بهنام داراب پور،رضا سالمى

  امور ادارى: مهسا محمديان
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بين  هاى  نمايشگاه  شركت  عامل  مدير 
المللى خوزستان در گفت و گو با خبرنگار 
دكتر  هاى  حمايت  از  تشكر  ضمن  ما 
شريعتى، استاندار محترم خوزستان، آقاى 
قربان پور، مدير كل اموال دولتى، مهندس 
شهرسازى  و  راه  كل  مدير  رحمانى، 
خوزستان، اظهار اميدوارى كرد: اين تالش 
بخش خصوصى بتواند به عنوان الگويى 
مناسب براى ساير بخش هاى خصوصى 
بخش  از  گذشته  از  بيش  و  تعريف 

خصوصى حمايت شود.
رحيم جليلى با اشاره به اينكه صورتجلسه 
تحويل زمين در شانزدهم اسفندماه 1395 
به شركت نمايشگاه ها داده شد، خواستار 
حمايت هرچه بيشتر مسئولين محترم از 
اين  تاثيرگذار  هاى  نمايشگاه  برگزارى 

شركت شد.

سايت 63 هكتارى
 اختصاص  شركت 

نمايشگاه هاى خوزستان
نمايشگاه  شركت  عامل  مدير 
در  خوزستان  المللى  بين  هاى 
و  گفت  اين  از  ديگرى  بخش 
سايت  اين  داشت:  اظهار  گو 
در 63 هكتار طراحى و ساخته 
مى شود بزودى حصاركشي و 
تسطيح زمين انجام مي شود و 
كار احداث آن در سال 96 آغاز 

مي شود.
وى ادامه داد: احداث نمايشگاه 
در حالى آغاز مى شود كه مدت 
پيچيدگى  صرف  زيادى  زمان 
هاى ادارى و برگزارى جلسات 
كل،  مديران  مديران،  با  مكرر 
مشاورين و معاونين وزرا گرديد، 

جلساتى كه در سطح استانى و 
ملى انجام و رايزنى هاى فراوانى 
صورت  خصوص  اين  در 

پذيرفت.
دوره  اين  كرد:  عنوان  جليلى 
از  بيش  اندكى  نشيب  و  پرفراز 
اكنون  و  انجاميد  بطول  سال   3
اين  متعال  خداوند  لطف  با 
مشكل رفع و بزودى كار احداث 
مجموعه  كنار  در  سايت  اين 
(سه  انتظامى  نيروى  رهگشاى 
راهى انديمشك) آغاز مى شود.

رعايت استاندارهاى 
جهانى در ساخت 

نمايشگاه
بين  هاى  نمايشگاه  انجمن  رئيس  نايب 
المللى ايران در بخش ديگرى از سخنان 
خود گفت: با توجه به تجربيات چندين 
ساله و بازديد از نمايشگاه هاى بين المللى 
بين  انجمن  در  شركت  اين  عضويت  و 
 ،(UFI) جهان  هاى  نمايشگاه  المللى 

تالش شده در طراحى نمايشگاه 
استانداردهاى  تمام  از  جديد 

جهانى استفاده  مي شود.
نمايشگاه  سايت  در  افزود:  وى 
سالن  مترمربع  هزار   40 جديد 
و  داشت  خواهيم  سرپوشيده 
سالن هاى همايش و اجتماعات 
آن  در  هم  نفره  تا 2000   100

پيش بينى شده است.
كرد:  نشان  خاطر  جليلى 
مجموعه  هتل،  ادارى،  سايت 
پارك  ورزشى،  فرهنگى  هاى 
پاركينگ  رستوران،  شهربازى، 
شده  ديده  آن  طراحى  در  هم 

است.
پاركينگ  خصوص  در  وى 
در  گفت:  نيز  سايت  اين  هاى 
مشاغل  به  ها  پاركينگ  اين 
گونه  به  شده  خاصى  توجه  مختلف 
اى كه پاركينگ هايى براى غرفه داران، 
و  مديران  خبرنگاران،  ويژه،  ميهمانان 
بازديدگنندگان، پت بالگرد و راه آهن هم 

لحاظ شده است.

شهرك نمايشگاهى 
خوزستان

بين  هاى  نمايشگاه  شركت  عامل  مدير 
ساخت:  نشان  خاطر  خوزستان  المللى 
شهرك  يك  قالب  در  امكانات  اين  تمام 

نمايشگاهى ايجاد مى شود.
به گفته اين مقام مسئول در اين شهرك نياز 
سنجى هاى الزم تعريف شده تا شهروندان 
امكانات   حداكثر   با  بازديدكنندگان  و 
رفاهى، نمايشگاه را بازديد و ترك نمايند، 
اين  شده  انجام  هاى  طراحى  براساس 
نمايشگاه يكى از زيباترين نمايشگاه هاى 
كشور خواهد بود كه ساخت آن افتخارى 
براى بخش خصوصى محسوب مى شود.

نمايشگاه خوزستان در ميان 
5 نمايشگاه برتر ايران

ــاخت سايت جديد  با توجه به اينكه س
ــال بطول مي انجامد  ــگاه چند س نمايش
ــايت  ــگاهي در س ــت هاى نمايش فعالي
ــدرت هرچه تمامتر  ــا قوت و ق فعلي ب
ــگاه هاى  و با برگزارى نمايش
تخصصي و تخصصي عمومي 
و اثر گذار ادامه خواهد داشت 
ــال 96 در كارگروه  و تقويم س
ــر نفتي  ــادرات غي ــعه ص توس
ــه بيش  ــيد ك ــه تصويب رس ب
ــگاهي  ــوع نمايش از 40 موض
ــت و الزم مي دانم در اين  اس
خصوص از جناب آقاى دكتر 
ــت محترم امور  بحريني معاون
ــتاندارى و جناب  اقتصادى اس
ــن زاده  ــدس حس ــاى مهن آق
رئيس سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت استان تقدير و تشكر 

بعمل آورم.

پس از تالش مستمر

نمايشگاه خوزستان صاحب زمينى اختصاصى شد
پس از چندين سال تالش مستمر و با همكارى اداره كل اموال دولتى وزارت اقتصاد و دارايى و همچنين اداره كل

 راه و شهرسازى خوزستان، نمايشگاه بين المللى خوزستان، مالكيت زمينى اختصاصى را اخذ نمود.

 در سايت نمايشگاه جديد 40 هزار مترمربع سالن سرپوشيده 
خواهيم داشت و سالن هاى همايش و اجتماعات

 100 تا 2000 نفره هم در آن پيش بينى شده است.



  
  
  

23 ســفند   دوشــنبه-
1438 لثانى 14 جمــادى ا

13 مــارس2017
40 ســال اول- شــماره

Bamdadzagros.news@gmail.com7 ورزش
گوشت ارزان مى شود

ــازمان حمايت  ــاى س ــه برنامه ه ــد از جمل ــب عي ــازار ش ــت از ب ــارت و صيان نظ
مصرف كنندگان و توليدكنندگان است كه معاون بازرسى و رسيدگى به تخلفات اين 
سازمان درباره آخرين وضعيت بازار بخشى از تخلفات ثبت شده را مربوط به حوزه 
خرده فروشى ميوه دانست كه در آن سودهاى قانونى تعيين شده، رعايت نشده بود.

ــاره به طرح  ــهرام ميرآخورلو با اش ــنا،  ش به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از ايس
ــازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: يكى از  ــفند تا فروردين س اس
ــاص بوده كه از جمله اين ايام بازار  ــتگاه هاى نظارتى، نظارت بر ايام خ وظايف دس
ــت، چراكه با تقاضايى كه در اين ايام مى تواند وجود داشته باشد بايد  ــب عيد اس ش
ــط  ــاتى توس ــازار همخوانى پيدا كند كه برنامه ريزى هاى الزم در اين باره در جلس ب
ــورت مى گيرد و اگر  ــود، ص ــه صورت روزانه برگزار مى ش ــتگاه هاى مربوطه ب دس

مشكالتى وجود داشته باشد نسبت به برطرف كردن آن اقدام مى شود.
ــريح ليست خدمات و كاالهايى كه در طرح نظارت بر بازار شب  وى در ادامه با تش
ــافرتى،  ــرار مى گيرد، عنوان كرد: مواردى همچون خدمات مس ــد مورد نظارت ق عي
ــهرى، برون شهرى، حمل ونقل  ــياحتى و گردشگرى، حمل ونقل درون ش اقامتى، س
ــتور كار قرار دارد و  ــافر اعم از ريلى، جاده اى و هوايى در دس بار و حمل ونقل مس
ــت قرمز، گوش سفيد،  ــيرينى، گوش در حوزه كاالها نيز كاالهايى همچون آجيل، ش
ــاك و ديگر موارد از جمله كاالهاى هدفى هستند كه با  تخم مرغ، كيف، كفش، پوش

بيش از 3000 نفر بازرس از بازارشان مراقبت مى شود.
ــرف كنندگان و  ــازمان حمايت مص ــات س ــيدگى به تخلف ــى و رس ــاون بازرس مع
ــترك براى نظارت بر بازار شب عيد  ــت ويژه مش توليدكنندگان در ادامه گفت: گش
ــتگاه هاى  ــازمان غذا و دارو، اتاق اصناف و ديگر دس ــازمان تعزيزات، س همراه با س
ــازار و به طور خاص  ــت و به طور كلى ب ــتان در حال برگزارى اس ــى در 31 اس متول
ــوند تا مردم  ــگاه هاى فوق العاده اى كه در اين ايام صورت مى گيرد رصد مى ش فروش

اطمينان حاصل كنند كه كاال به صورت عادالنه توزيع مى شود.

سازمان حمايت روى بازار ميوه تمركز جدى دارد
وى با بيان اين كه بازار ميوه بازار مهمى است و اين براى نظارت بر آن تمركز ويژه 
داريم، افزود: ميوه شب عيد به عنوان يك بخش جدى مورد نظارت قرار مى گيرد و 
از زاويه كنترل قيمت، تخصيص سهميه و ديگر موارد چيزهايى است كه در اين ايام 

مورد توجه ويژه اى قرار مى گيرد.
مير آخورلو با اشاره به اوضاع كيفى بازارچه هاى نوروزى اظهار كرد: در بازارچه هاى 
ــر كيفيت كامال تاييد  ــا 20 درصد تخفيف دارند و از نظ ــوروزى كاالها توزيعى ت ن
ــطح بهترى از بازار داشته باشند. به عنوان مثال  ــده هستند و حتى ممكن است س ش
ــان به عنوان پرتقال  ــت با قيمت 1500 توم ــى كه االن در حال توزيع اس پرتقال هاي
ــمال به بازار مى رود كه واقعا نسبت به ديگر پرتقال هاى موجود در بازار  تامسون ش

كيفيت بهترى دارد.

پرتقال هاى مرغوب جاى 
پرتقال هاى يخ زده را گرفتند

ــرف كنندگان و  ــازمان حمايت مص ــات س ــيدگى به تخلف ــى و رس ــاون بازرس مع
ــه عرضه پرتقال هاى  ــبت ب ــدگان ادامه داد:  پيش از اين عدم اطمينانى نس توليدكنن
ــده بود كه حاال پرتقال هايى كه براى تنظيم بازار  يخ زده در مصرف كنندگان ايجاد ش

به مرحله عرضه رسيده اند از كيفيت مرغوب و قيمت هاى متعادل برخوردار است.
ــار كرد: تخلفات  ــدت صورت گرفته اظه ــى هم كه در اين م ــورد تخلفات وى در م
ــا هرگونه ناهنجارى در اين حوزه اعم  ــت ام معطوف به اين دوره زمانى خاص نيس
ــازمان تعزيرات حكومتى  ــدور فاكتور و ديگر موارد به س ــى، عدم ص از گران فروش
ــازمان حمايت از مصرف كنندگان  ــود به س برمى گردد و اگر به تلفن 124 منعكس ش
ــود و برخورد  ــود قطع به يقين پيگيرى هاى الزم انجام مى ش توليدكنندگان اعالم ش

مناسب صورت مى گيرد.
ــروع طرح نظارت بر بازار شب كه  ــئول درباره  تخلفاتى كه از ابتداى ش اين مقام مس
ــازمان صنعت، معدن و تجارت  ــفند ماه آغاز شده است، اظهار كرد: س از ابتداى اس
ــمتى از آن به بخش خرده فروشى  ــتان ها تخلفات مختلفى را ثبت كرده اند كه قس اس
ــودهاى قانونى و عدول از قيمت هاى  ميوه بر مى گردد كه مربوط به عدم رعايت س
تعيين شده در ميادين ميوه و تره بار است و پرونده هايى تشكيل و به مراجع قضايى 

معرفى شده اند.

نانوايى ها و ميوه فروشى ها 
در صدر شكايات

ــكايت هاى مردمى قرار دارد و اين  وى تصريح كرد: همچنان نان و ميوه در صدر ش
ــت كه البته طرح مقدماتى  دو كاال جزو پرترافيك ترين گزارش ها و تخلفات بازار اس
ــته شروع و نواقص آن شناسايى شد تا براى ورود  عرضه ميوه به بازار از هفته گذش
ــته باشيم و به همين منظور به طور جدى در  اصلى به بازار بتوانيم ورود مطمئن داش
ــى و اصناف كنترل قيمت ها نه به معنى قيمت گذارى كه به معنى  ــطح خرده فروش س

نظارت و رعايت سودهاى قانونى شروع و در دستور كار قرار گرفته است.
ــرف كنندگان و  ــازمان حمايت مص ــات س ــيدگى به تخلف ــى و رس ــاون بازرس مع
توليدكنندگان اظهار كرد: تزريق مناسب به بازار ميوه و تره بار در شب عيد و كنترل 
قيمتها باعث شده اين بازار در روزهاى اخير روند نزولى داشته باشد و شاهد كاهش 

قيمت ها باشيم.
ــاى اخير به خود گرفته  ــت در روز ه ــير صعودى كه قيمت هاى گوش وى درباره س
ــورت گرفته و  ــبى كه ص ــا توجه به تزريق مناس ــت هم ب ــت، گفت: بازار گوش اس
ــود گرفته و با  ــبى به خ ــده، روند مناس ــت تهيه ش با غرفه هايى كه براى ارائه  گوش
ــت به وضعيت  افزايش عرضه اى كه در روزهاى آينده اتفاق مى افتد قيمت هاى گوش

متعادل ترى بر خواهد گشت.
ــد: طرح ويژه نظارتى اسفند تا نوروز سال 1396 در دستور كار  ميرآخورلو يادآور ش
است كه طى اين طرح، روى كاالها و خدماتى كه در اين ايام عرضه مى شود نظارت 

ويژه صورت مى گيرد.

خبر

يادداشت

نقل  به  و  زاگرس  بامداد  گزارش  به 
درباره  فر  رضوانى  محمد  تسنيم،  از 
وضعيت كنونى و آينده صنعت دارو 
و مهمترين چالش ها و مزيتهاى آن 
در سال آينده گفت: واقعيت اين است 
صنايع  ديگر  مانند  دارو  صنعت  كه 
سر  پشت  را  سختى  سال  بورسى، 
چون  متغيرهايى  از  متاثر  و  گذاشت 
شدن  سخت  قيمتها،  افزايش  عدم 
شرايط نقدينگى، مطالبات از دولت، 
عدم كاهش نرخ سود بانكى به رغم 
كاهش تورم، قيمت نهاده ها و ... بود.
مديرعامل سرمايه  گذارى  البرز افزود: 
برنامه هاى  چالشها،  اين  جود  با 
هلدينگ دارويى البرز شامل بازسازى 

خصوصى،  بخش  با  مشاركت  زيرمجموعه ها،  توليد  خطوط 
 GMP اخذ  جديد،  محصوالت  عرضه  صادرات،  بر  تاكيد 
وزارت بهداشت (فرآيندها و عمليات هاى مورد نياز براى توليد 
دارو) و ... موجب تحقق برنامه هاى از پيش تعيين شده گرديد.
اين مقام مسئول در خصوص وضعيت صنعت دارو در سال 
96 اذعان داشت: براى آينده صنعت دارو انتظار مى رود سال 
به  توجه  با  صنعت  اين  و  باشد  پيش  در  كننده اى  اميدوار 
گذاران خارجى،  سرمايه  مشاركت  افزايش  متغيرهايى چون 
از  حمايت  دولت،  توسط  مطالبات  پرداخت  قيمتها،  اصالح 
توليدات داخلى و ادامه سياست وزارت بهداشت در كاهش 

واردات و ... فضاى كسب و كار صنعت دارو بهبود پيدا كند.
وى با بيان اين كه صنعت دارو در 10 سال گذشته به طور 
مداوم  بازدهى مثبت در بازار سرمايه داشته است، در پاسخ 
گروه  هاى  پروژه  وضعيت  آخرين  با  رابطه  در  پرسشى  به 
سال  ابتداى  كه  شيمى  صالحان  پروژه  گفت:  البرز  دارويى 
94 با مشاركت بخش خصوصى و سرمايه گذارى 15 ميليارد 
تومانى احداث شده، در حال حاضر به بهره بردارى رسيده 
و  تومانى  ميليارد  فروش 13  به  شد  موفق  سال 95  در  كه 
سود 3,5 ميليارد تومانى دست پيدا كند و اين شركت عالوه 
بر اخذ مجوز GMP وزارت بهداشت و صادرات 50 درصد 
محصوالت به كشورهايى چون سويس، هند، عراق ، پاراگوئه 
، آسياى ميانه و ...، درصدد توليد 8 محصول جديد در سال 

آينده است.
رضوانى فر اضافه كرد: شركت البرز زاگرس به عنوان اولين 
در  هازادوس(پرخطر)  محصوالت  توليد  اختصاصى  سايت 
ايران، سال گذشته با سرمايه گذارى 35 ميليارد تومانى با 
مشاركت هلدينگ دارويى البرز و بخش خصوصى تاسيس 
ماشين  نصب  و  خريد  و  ساز  و  ساخت  با  همزمان  و  شده 
آالت، اقدام به فعاليتهاى بازرگانى كرده و در سال جارى 
به   96 تابستان  و  رسيده  سود  تومان  ميليارد  يك  به  هم 
بهره بردارى مى رسد. مديرعامل «والبر» افزود: مهمترين 
شركت  بزرگترين  از  ليسانس  اخذ  هم  شركت  اين  مزيت 
كه  محصول   15 توليد  و  «مرك»  يعنى  آلمان  دارويى 
با  همراه  باشد  مى  كشور  در  بار  اولين  براى  آنها   عمده 

صادرات است.
نام  به  شركتى  به  مربوط  پروژه  اين  داد:  ادامه  رضوانى فر 
آتى فارمد و با مشاركت 65 درصدى شركت «كمو» اسپانيا 
مى باشد كه در 10 كشور در 5 قاره دنيا داراى سايت توليد 
است. وى افزود: در اين پروژه 70 ميليارد تومانى كه اولين 
سايت تخصصى توليدكننده فراورده هاى هورمونى و داراى 
GMP وزارت بهداشت است، 15 محصول با پيش بينى 
 10 صادرات  امكان  و  تومانى  ميليارد   80 حدود  فروش 
درصدى، تا سال آينده توليد خواهد شد و قرار است شريك 
اسپانيايى عمده محصوالت هورمونى را وارد سبد اين شركت 

كند.

در  داشت:  اظهار  مسئول  مقام  اين 
يكى  كه  هم  دارو  سبحان  شركت 
بزرگترين توليدكنندگان قرص كشور 
رويداد  دو  است،  ساله  قدمتى 35  با 
اندازى  راه  شامل  كه  داده  رخ  مهم 
جامد  نيمه  محصوالت  توليد  خط 
دى  اواخر  در  قطره  و  كرم  شامل 
اين  در  جديد  محصول   16 توليد  و 
بخش و همكارى با شركت كانادايى 
تحت  توليد  در   APOTEX
محصوالت  قراردادى  و  ليسانس 
اين  كه  اين  بعالوه  است؛  شركت 
شركت در بهمن ماه سالجارى موفق 
خط   GMP گواهينامه  دريافت  به 
ترين  اصلى  كه  شده  خود  جامدات 
خط توليد اين شركت مى باشد و بزودى هم در اين شركت 
اولين قرص پيشگيرى از سنگ كليه با مشاركت محققين 

دانشگاهى توليد و روانه بازار خواهد شد.
وى در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنيم درباره اين كه 
آيا برنامه اى براى فروش دارايى مازاد «والبر» وجود دارد يا 
خير توضيح داد: با توجه به مقوله مهم ارزش افزوده، فروش 
زمين مسكونى - تجارى 17 هزار مترى رشت در حال مذاكره 
است. اين دارايى با قيمت تمام شده 19 ميلياردتومانى، 57 
ميليارد تومان ارزشگذارى شده و برآورد مى شود فروش آن 
بيان  با  همچنين  رضوانى فر  شود.  نهايى  آينده  چندماه  طى 
اينكه ثبت محصوالت شركتهاى زيرمجموعه در كشورهاى 
هدف صادراتى يكى از اهداف محقق شده است ادامه داد: 
عراق،  به  صادرات  افزايش  گروه،  مهم  برنامه هاى  جمله  از 
سوريه، قزاقستان، تاجيكستان، افغانستان، اوگاندا و ... است 
و در اين ميان كشور عراق به دليل بازار 4 ميليارد دالرى دارو 
و جمعيت 40 ميليونى و داراى درآمد باالى ناشى از فروش 
نفت، اهميت بسزايى دارد. همچنين طبق قراردادهاى موجود، 
صادرات 8-9 ميليون دالرى سال جارى ، در سال آينده دو 

سه برابر خواهد شد.
جديد  محصوالت  از  رونمايى  پايان  در  مسئول  مقام  اين 
هلدينگ  آينده  برنامه هاى  ديگر  از  را  آنگولوژى  سبحان 

دارويى البرز اعالم كرد.

 به گزارش بامداد زاگرس و به نقل از ايسنا، 
رونمايى  مراسم  حاشيه  در  واعظى  محمود 
از تمبر آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در جمع 
خبرنگاران حاضر شده و به پاسخگويى به 

سواالت آنان پرداخت.
واعظى در پاسخ به سوالى در خصوص اينكه 
فايل هاى  آپلود  براى  هزينه هايى  تازگى  به 
اينترنتى در نظر گرفته شده، اظهار كرد: زمانى 
هيچ استفاده اى از آپلود نمى  شد اما اكنون 
شده  بيشتر  خدمت  اين  از  استفاده  ميزان 
براى  هم  فايل ها  آپلود  اينكه  به  توجه  با  و 
دارد،  دنبال  به  هزينه  مختلف  شركت هاى 

طبيعى است اين هزينه دريافت شود.
وى ادامه داد: به عبارت ديگر اين گونه نبوده كه پيش 
از اين آپلود فايل ها رايگان باشد بلكه استفاده  چندانى 

از اين خدمت چندان صورت نمى گرفت.
جايگزين براى WAZE زياد است 

واعظى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود در 
پاسخ به اين سوال كه با وجود اظهارات او جايگزين 
بومى براى نرم افزار مسدود شده WAZE وجود 
ندارد، گفت: ما نگفتيم جايگزين هاى ايرانى براى 
اين  براى  گفتيم  بلكه  دارد  وجود  نرم افزار  اين 
وجود  متعددى  جايگزين هاى  مسيرياب  نرم افزار 
دارد و با توجه به اينكه فيلتر شدن اين نرم افزار به 

كسب و كارهاى كشور ضربه اى نمى زد، مخالفتى 
با آن وجود نداشته و پس از اعالم قوه قضاييه به 
صورت آن را اجرايى كرديم چرا كه اين نرم افزار 

براى كشور مناسبى نبود.

كلش آف كلنز فيلتر مى شود 
وزير ارتباطات در پاسخ به سوال ديگرى كه درباره 
آخرين وضعيت كلش آف كلنز و اظهاراتى كه در 
كرد:  عنوان  گرفته،  صورت  آن  فيلترينگ  خصوص 
اكنون  و  نشنيده ام  چيزى  خصوص  اين  در  تاكنون 
تصميماتى كه بيشتر در خصوص اين بازديد گرفته 

شده بود، اجرايى مى شود.

دنبال رقابت با بخش 
خصوصى نيستيم

صحبت هاى  از  ديگرى  بخش  در  واعظى 
فعاليت  درباره  توضيحاتى  ارائه  به  خود 
شركت هاى خصوصى پرداخت و گفت: ما 
به اين شركت ها تنها ديد نظارتى داريم و با 
برنامه هاى تدوين شده و تصميمات گرفته 
اين  كه  كرده ايم  فراهم  شرايطى  شده، 
در  را  خود  فعاليت هاى  بتوانند  شركت ها 

بازار رقابتى انجام دهند. 
بخش  رقيب  دولت  بازارى  چنين  در 
خود  در  اگر  حتى  و  نبوده  خصوصى 
شركت  يك  گذشته  از  خصوصى  بخش 
را  آن  اكنون  مى داد،  انجام  انحصارى  فعاليتى 
خصوص  اين  در  انحصارى  ديگر  و  شكسته ايم 

وجود ندارد.
كاهش  براى  كه  تالش هايى  به  پايان  در  واعظى 
تعرفه صورت گرفته اشاره كرد و با اشاره به اعمال 
دو تخفيف 20 درصدى در تعرفه ها عنوان كرد: از 
تمام شركت ها خواسته شده است كه تخفيف هايى 
مى شود  داخلى  محتواى  از  استفاده  به  مربوط  كه 
را نيز اعمال مى كنند حال اگر شركتى خالف اين 
موضوع عمل كرد، مشتركان مى توانند مسئله را از 

طريق سامانه 195 دنبال كنند.

تحليلى از صنعت دارو در سال آينده 

وزير ارتباطات:

در دنيا چيزى مجانى نيست

حال اقتصاد هنوز خوب نيست 
جمشيد پژويان

در اين سال ها خصوصى سازى انجام شده كه متاسفانه 
عمل  ناكارآمد  چنان  صنعت  جديد  صاحبان  مهم  بخش 
دولت  دست  در  كشور  صنعت  كماكان  كاش  كه  كردند 
در  مشكالتى  شد  موجب  رويه  اين  ديگر  سوى  از  بود. 
اقتصاد كشور بماند و نهادينه شود كه امروز مى توان آن 

را به وضوح ديد.
مركز آمار ايران در گزارشى رشد اقتصادى سه فصل سال 
جارى را 7/2 درصد محاسبه كرده است. اين رقم، البته 
عددى مطلوب براى نرخ رشد اقتصادى است اما هنگامى 
كه تاثيرات آن را در اقتصاد كشور نمى توان مشاهده كرد، 

چرايى آن تبديل به يك عالمت سوال مى شود.
مى  كشور  يك  اقتصادى  رشد  براى  درصدى   7/2 آمار 
تواند خوشحال كننده باشد به شرطى كه رشد واقعى در 
تمام بخش ها صورت بگيرد و نه آنكه رشد يك بخش، 
ناكامى هاى بخش هاى ديگر را تحت پوشش قرار دهد. 
زمانى مى توان از يك رشد اقتصادى با اين رقم مشعوف 
هاى  گيرى  جهت  براساس  و  متوازن  رشد  اين  كه  شد 
اين  قطعا  امسال  ماهه  اقتصادى 9  رشد  و  باشد  درست 
گونه نيست. اين رشد نه از برنامه ريزى هاى درست كه 
تنها بر اثر رفع تحريم ها به دست آمده و حاصل رشد 
است، همين. سال آينده وضعيت دوباره  صادرات نفت 
از  شده  اعالم  آمارهاى  با  رابطه  در  شود.  مى  دگرگون 
سوى مراكز مختلف هميشه بحث هايى به وجود مى آيد 
كه دليل آن به اندازه اى ناشى از عدم اعالم دقيق شاخص 

هاى همه بخش ها است.
مركز آمار ايران در گزارشى رشد اقتصادى سه فصل سال 
جارى را 7/2 درصد محاسبه كرده است. اين رقم، البته 
عددى مطلوب براى نرخ رشد اقتصادى است اما هنگامى 
كه تاثيرات آن را در اقتصاد كشور نمى توان مشاهده كرد، 
چرايى آن تبديل به يك عالمت سوال مى شود. براساس 
گزارش مركز آمار، رشد بخش هاى مهمى چون مسكن 
و معدن در سال جارى، منفى بوده است و رشد بخش 
صنعت نيز كمتر از آن است كه توجهى را جلب كند و 

مجموع رشد اين سه بخش منفى است.
با اين همه رشد بيش از 85 درصدى بخش نفت سبب مى 
شود رقم رشد اقتصادى باالباشد. البته اين امر نشان دهنده 
باالبودن نقش نفت در كليت اقتصاد ايران است كه خود 
نگران كننده محسوب مى شود. رشد توليد ناخالص نفت، 
مهم ترين دستاورد مذاكره هاى هسته اى با كشورهاى 
1+5 بوده و در حال حاضر ميزان توليد اين بخش هنوز به 
سال 1391 نرسيده و نسبت به سال گذشته چنين رشدى را 
از سر گذرانده است. عالوه بر اين بايد مدنظر داشت، نفت 
سهم چندانى در تامين اشتغال كشور ندارد، از ميان 22 ميليون 
كاركن، تنها 200 هزار نفر در بخش هاى مربوط به نفت فعال 
هستند. همچنين رابطه پسين و پيشين نفت با بخش هاى ديگر 
اقتصاد ايران هم ناچيز است و به همين دليل رشد در اين بخش، 

تنها در شاخص ها به چشم مى آيد و نه در زندگى.
خريد  دليل  به  تنها  اقتصادى  رشد  كشاورزى  بخش  در 
تضمينى هنگفت دولت از زارعان گندم است. چند هزار 
ميليارد تومان صرف خريد گندم شد و با اين همه رشد 
اين بخش حدود پنج درصد است كه از قضا نشان مى دهد 
كه  است  بزرگ  اى  اندازه  به  كشاورزى  بخش  مشكالت 
خريدهاى هنگفت هم نمى تواند راهگشا باشد و يك رشد 
مقطعى به دست مى آيد. اقتصاد ايران از سال هاى گذشته 
وابسته به نفت بوده و سرريز اضافه درآمدها در اين بخش به 
سرمايه گذارى دولتى در بخش هايى مانند صنايع انجاميد. 
همين امر سبب شد در گذشته 80 درصد صنعت كشور در 

دست دولت باشد.
البته در اين سال ها خصوصى سازى انجام شده كه متاسفانه 
بخش مهم صاحبان جديد صنعت چنان ناكارآمد عمل كردند 
كه كاش كماكان صنعت كشور در دست دولت بود. از سوى 
ديگر اين رويه موجب شد مشكالتى در اقتصاد كشور بماند 
و نهادينه شود كه امروز مى توان آن را به وضوح ديد. با 
بررسى جوانب مختلف بايد گفت رشد سال 1395 به هيچ 
عنوان مايه مباهات نيست و نمى توان به آن تكيه كرد. اقتصاد 
فكرى  بايد  آن  براى  و  است  ركود  درگير  همچنان  ايران 
انديشيد. نبايد فراموش كرد، حال اقتصاد هنوز خوب نيست.
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نوجوانان زير 16 سال 
«برج سكوت» را نخوانند

رمان سه جلدى «برج سكوت» با نگاهى متفاوت به مسئله اعتياد و مبتاليان 
به آن روانه بازار كتاب شده است.

انتشارات كتاب نيستان رمان سه جلدى «برج سكوت» نوشته حميدرضا 
منايى را منتشر كرده است.

ادبيات داستانى در تمامى سال هاى خود در دنيا رسالت بازنمايى وجوه زندگى 
انسان براى او را بر عهده داشته است. به عبارت ساده تر، رمان در يكى از 
معتبرترين تعاريف خود چيزى جز بازنمايى و شرح مكتوب زيست آدمى 
تعريف نشده است كه اين زيست مى تواند از زاويه ديدهاى مختلف و به 

شكل و سياق هاى مختلفى انجام بپذيرد.
رمان «برج سكوت» روايت بكر و تكان دهنده اى از ساختارهاى زيستى 
بخشى از ضعيف ترين و در معرض آسيب ترين طبقه اجتماع؛ معتادان را 

روايت مى كند كه از چند منظر قابل توجه است.
نخستين مسئله نوع مواجهه راوى  با پديده اعتياد است. رمان در اين زمينه 
همانند يك اثر مستند اما معتقد به قواعد درام داستانى به درون تمامى 
ساختارهاى زيستى كه يك عضو اجتماع را به پديده اعتياد سوق مى دهد 
سرك مى كشد. از جمع هاى دانشجويى تا طبقه هاى اجتماعى ضعيف 
اقتصادى و در معرض آسيب كه مى توانند مخاطب اين پديده شوم باشند در 
اين نگاه هوشمندانه و ظريف فراموش نشده اند و تركيبى از همه آنها در قالب 
روايت داستانى بكرى پيش چشم مخاطب به صف كشيده مى شوند. اين 
مسئله اما به شكلى اتفاق مى افتد كه مخاطب به هيچ روى حس نمى كند 
كه در حال نصيحت شدن و يا مواجهه با يك رخداد دراماتيك است بلكه او 
به عنوان يك شاهد متحير در كنارى ايستاده و شاهد است كه آنچه بر ذهن 
و ايده و روان بخش هاى مختلف اجتماع پيرامونش مى رود چگونه منجر به 

خروج آنها از ساختار طبيعى زندگى مى شود.
از سوى ديگر اين رمان از منظر زبان و شيوه روايت نيز اثرى قابل توجه است. 
پيوند دقيق و حساب شده ميان زبان محاوره با زبان معيار داستان نويسى در 
اين ميان، از مهم ترين نكاتى است كه مى تواند بسيار مورد توجه مخاطب 

قرار بگيرد.
رمان سه جلدى «برج سكوت» را در 1036 صفحه و با قيمت 66000 تومان 

روانه بازار كتاب شده است.

خبرمعرفى كتاب
توليد «كاله قرمزى96 » متوقف شد

اعالم  قرمزى»  «كاله  تهيه كننده 
كرد كه توليد سرى جديد مجموعه 
«كاله قرمزى» به دليل عدم دريافت 
هرگونه كمك مالى از سوى تلويزيون 
باعث توقف اين مجموعه پرمخاطب 
شده است. حميد مدرسى تهيه كننده 
مجموعه «كاله قرمزى»  با انتشار 
يادداشتى از  توقف توليد مجموعه كاله 

قرمزى ويژه نوروز 96 خبر داد. مدرسى در يادداشتى با اعالم اين خبر نوشت: مجموعه «كاله 
قرمزى» به همراه نويسند گان و كارگردان محترم پروژه آقايان ايرج طهماسب و حميد جبلى و به 
همراه گروهى بالغ بر 95 نفر از هنرمندان بنام سينما و تلويزيون كه در خصوص توليد مجموعه 
جديد كاله قرمزى (نوروز 96) از 4 ماه پيش توليد اين مجموعه و همزمانى آن با شرايط وخيم مالى 
سيما كه بر كسى پوشيده نيست آغاز نمودم و با بيش از گذشت 50 درصد فيلمبردارى اين مجموعه 

و به دليل عدم دريافت هرگونه كمك مالى از سوى سيما توليد اين مجموعه متوقف گرديد.
مدرسى با اشاره به ويژگى هاى مجموعه «كاله قرمزى» در سال 96 توضيح داد: اين مجموعه 
امسال بسيار جالب تر شده، دكور ما دو برابر شده و مى تواند پربيننده ترين برنامه تلويزيون باشد. ما 
از چند ماه پيش با جديت كار را شروع كرديم و آيتم هاى 13 قسمت مجموعه به طور ناقص توليد 
شده، اما مساله اين است كه شبكه براى مناسبت هاى سال هم از ما كار مى خواهد ولى ما بودجه 

الزم را براى تكميل كار نداريم.

دلنوشته
ر زمر

خاطرت هست كه با چشم سياهت به دلم خنديدى؟
آنقدر مست شدم ،با دل من رقصيدى
عاقبت قلِب من از غصه  تو ميميرد
تو مگر حرِف دِل زارِ مرا نشنيدى ؟

واى از اين قرعه دردى كه نصيب من و توست
تو ز بد عهدى اياِم زمان رنجيدى
آه اى از دِل من تا به خدا شيداتر

تو چرا مثل فلك با دل من جنگيدى ؟
آنچنان صبر و قرار از دِل من ميبردى
همچو منصور تو بر دار چرا رقصيدى؟
لِب من با لِب تو داشت هوسبازى ها
اى اجل مهلت ديدار بده ، نشنيدى؟

منكه رسواى جهانم به چه سوگند خورم؟
يارب اين فاجعه با چشم خودت ميديدى
ميروم از نظرت چشم به راهم منشين
اى پلنگى كه مرا ماهِ خودت ناميدى

ف يلم  ادامه ى  سهيلى،  سعيد  كارگردانى  به  فيلم «گشت 2» 
«گشت ارشاد» است كه در انتهاى سال 90 در مدت كوتاهى 
اكران و پس از آن با اعتراض مردم از پرده ى نمايش پايين 
كشيده شد. پس از اين اتفاق، عوامل فيلم تصميم به حاشيه سازى 
و مظلوم نمايى  گرفتند و تا سال ها راه را براى ساخت آثارى ركيك 
و مبتذل توسط خود يا ساير گروه هاى فيلم سازى هموار نمودند. 
اين روند با تغيير دولت و به روى كار آمدن دولت يازدهم تشديد 
فرهنگى  مديريت  در  حداكثرى  به طور  ليبرال  فضاى  و  شد 
كشور حاكم گرديد. فضاى باز مديريت فرهنگى و ولنگارى 
صورت گرفته، عوامل فيلم «گشت ارشاد» را برآن داشت تا 
تجربه ى ناموفق خود را، كه به فروش مورد نظر در گيشه نرسيده 
بود، بار ديگر تكرار كنند؛ چراكه تلقى آنان اين بود كه در صورت 
عدم توقيف فيلم اول خود، اين فيلم مسير موفقيت را مى پيمايد. 

نكته ى جالب توجه اينكه كارگردان فيلم 
«گشت ارشاد» در زمان ساخت فيلم اول 
خود، هيچ تصميمى براى ساخت دومين 
شماره نداشته است، زيرا پايان داستان را با 
مرگ يكى از سه كاراكتر اصلى رقم مى زند. 
سهيلى حال براى ادامه ى داستان مجبور 
به تغيير غيرمنطقى پايان روايت قبلى خود، 
بدون توجه به حافظه ى مخاطب مى شود. 
اصلى،  كاراكترهاى  از  يكى  شدن  زنده 
حافظه ى  و  شعور  به  توهين  جز  چيزى 
مخاطب نيست. ذوق و اشتياق فيلم سازان 
آن قدر زياد است كه نداشتن ايده ى منطقى 
براى ادامه داستان نيز مانع فيلم ساختن 
آنان نمى شود و كارگردان دست به دامان 

تخيل خود شده و روايتگر يك داستان تخيلى مى گردد كه البته 
تخيلى بودن داستان با فضاى اجتماعى و ادعاى واقعيت گرايى 
كارگردان در تناقض است. اين سوژه ى تخيلى پيشگو شدن يكى 
از سه كاراكتر اصلى است كه پيشگويى ها و غيب گويى هاى وى 
صحيح است و اين، زمينه ى رمالى و كسب درآمد هنگفت براى 

كاراكترهاى اصلى داستان مى گردد. 
روش طنزپردازى در اين فيلم چيست؟ 

فيلم هاى طنز تقسيم بندى هاى مختلفى دارند و هركدام روشى 
را براى خنداندن مخاطب در پيش مى گيرند. برخى از آن ها 
طنزهايى با استفاده از ديالوگ هاى نجيبانه هستند كه منافاتى با 
فرهنگ ايرانى و اسالمى ندارند و برخى ديگر موقعيت هاى طنز 
جديدى را ايجاد مى كنند. در اين بين، گروه سومى از طنزپردازان 
موقعيت هاى  ارائه ى  در  فيلم ساز  ناتوانى  به دليل  كه  هستند 

مبتكرانه يا تنظيم ديالوگ ها و بازى سازى قوى، ناچار به استفاده 
از الفاظ ركيك و اشاره هاى جنسى در فيلم خود مى شوند. امروزه 
اين رويكرد در بسيارى از فيلم هاى طنز مانند «گشت ارشاد 1 
و 2» دنبال مى شود و كارگردان به جاى خلق اثرى ماندگار و 
تالش براى ساخت فيلمى قوى، با گنجاندن چند عبارت يا 
اشاره ى جنسى و از طرفى تحقير عده اى از مردم، مخاطب 
را به سالن سينما مى كشاند. آنچه بيش از ساخت يك يا چند 
فيلم با روش طنزپردازى مذكور براى جامعه مضر است، تغيير 
ذائقه ى مخاطبان سينماست كه پس از چند فيلم، حساسيت خود 
را نسبت به گنجاندن چنين عباراتى در فيلم از دست مى دهند و 
هربار تقاضاى نمايش تعداد بيشترى عبارات و اشارات جنسى و 
همچنين حجم بيشترى از تمسخر و توهين در فيلم ها به وجود 

مى آيد.

اشاره به الفاظ زشت و زننده، خارج از شأن اين نوشتار است، اما 
اشاره به تمسخر و توهين هاى صورت گرفته در اين فيلم، خالى 
از اشكال نيست كه در اينجا تنها به دو سكانس از فيلم اشاره 

مى كنيم.
به  داستان تصميم  كاراكترهاى  فيلم،  ابتدايى  بخش هاى  در 
مداحى در مراسم سوگوارى مى گيرند و با خواندن شعرهاى 
ميهمانان  احساسات  برانگيزاندن  در  سعى  غربى  خوانندگان 
دارند. شركت كنندگان اين مراسم نيز كه نمونه اى از مردم جامعه 
هستند، بدون توجه به محتوا و مضمون اشعار خوانده شده، در 
حال شيون و زارى هستند. كارگردان با ساخت اين سكانس، 
هم زمان سعى در نمايش حيله گر و سوءاستفاده گر بودن مداحان 
و حماقت و قابليت سوءاستفاده پذيرى مردم دارد و هر دو گروه را 

مورد توهين قرار داده است.

در قسمتى ديگر، هنگامى كه كاراكترهاى اصلى داستان در 
يك كافى شاپ مشغول صحبت هستند، نيروى انتظامى به 
كافى شاپ مراجعه و بدون هيچ دليلى تمامى دختران و پسران 
را بازداشت مى كند، ولى به دليل ظاهر بسيجى اين سه نفر، نيروى 
انتظامى مشكلى با آن ها ندارد و با گفتن دروغ توسط اين سه 
نفر، فرمانده ى گشت انتظامى به آن ها اعتماد مى كند. در اين 
سكانس نيز هم زمان دو گروه توسط كارگردان مورد اهانت واقع 
مى گردند. يكى قشر مذهبى كه به دنبال استفاده ى حداكثرى از 
موقعيت خود هستند و ديگرى نيروهاى انتظامى و امنيتى كه در 

عين داشتن حماقت، بين شهروندان تبعيض آميز رفتار مى كنند.
فضاى ترسيم شده از جامعه در اين فيلم چگونه است؟ 

اين فيلم اجتماعى از طرفى به دنبال نمايش ناهنجارى هاى 
اخالقى و نابرابرى هاى اقتصادى است كه برخوردهاى هيچ كدام 
از نهادهاى نظارتى و انتظامى را برنمى تابد 
و فلسفه ى شكل گيرى خود را تخريب اين 
اقدامات، نظير گشت نظارتى ارشاد مى داند. 
را  خود  كارگردان  كه  است  حال  اين  در 
طلبكار و دلسوز فرهنگ و اقتصاد كشور 
معرفى مى كند. هرچند كه در جامعه ى فعلى 
به دليل عدم همكارى دولت با بخش هاى 
نظارتى، چيزى از گشت ارشاد باقى نمانده 
است و تأثير نبود چنين نهادى در جامعه هر 
روز بيش از ديروز احساس مى شود، بازهم 
كارگردان سعى در ضربه زدن به اين نهاد 
فقيد مى كند و به دنبال تسويه حساب با آن 
است. او سعى در اثبات اين دارد كه دوران 

گشت ارشاد تمام نشده است.
فضاى اقتصادى جامعه در اين فيلم، پر از نابرابرى و رانت خوارى 
و اختالف طبقاتى است و راه حل كارگردان تنها اقدامات فراقانونى 
و رابين هودى است. گذشته از اينكه اين روش خود باعث فساد 
بيشتر در جامعه خواهد شد، بازگشت به قانون و ارتقاى قانون 

به هيچ وجه تا انتهاى فيلم مورد توجه كارگردان قرار نمى گيرد.
فيلمى  خود،  اكران  سال  در  ارشاد 1»  فيلم «گشت  اگرچه   
گستاخانه و قبح شكنانه بوده است، اما به دليل فضاى مبتذل و 
ركيك فيلم هاى طنز در سال هاى اخير، فيلم «گشت 2» جايگاه 
خاصى بين اين دسته از فيلم هاى مبتذل پيدا نمى كند و در عمل 
فيلم مهمى به حساب نمى آيد. در ضمن اگر الفاظ و اشارات 
جنسى از فيلم حذف گردد، اين فيلم برخالف نسخه ى قبلى خود 
هيچ خنده اى بر لب بيننده نخواهد آورد و فيلم عارى از هرگونه 

طنز خواهد بود.

بررسى خط سير سينماى طنز  از «گشت ارشاد» تا «گشت2»
گروه سومى از طنزپردازان هستند كه به دليل ناتوانى فيلم ساز در ارائه ى موقعيت هاى مبتكرانه  و يا تنظيم ديالوگ ها 

و بازى سازى قوى، ناچار به استفاده از الفاظ ركيك و اشاره هاى جنسى مى شوند.

مريم كاويان


