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سخنى صادقانه با منتخبان مجلس:

خوزستان زخم خورده از شعارخوزستان زخم خورده از شعار
 عمل مى خـواهد عمل مى خـواهد



خبر

خبر
انتصابات جديد در استاندارى
«عماد» مشاور اجرايى
استاندار خوزستان شد

استاندار خوزستان در احكامى، تعدادى از مديران جديد 
استاندارى و همچنين مديرعامل جديد قطار شهرى اهواز 

را منصوب كرد.
بدين  مقتدايى  عبدالحسن  دكتر  سوى  از  صادره  احكام 

شرح است :
على عماد به عنوان مشاور اجرايى استاندار

عليرضا دشتى به عنوان مديركل مديريت بحران
سياسى،  به عنوان معاون مديركل  كاظمى  سلطانى  سپيده 

انتخابات و تقسيمات كشورى
فرزانه مكى داودى به عنوان معاون مديركل امور اجتماعى

جمشيد منيرزاده به عنوان مديرعامل سازمان قطار شهرى 
شهردارى اهواز و حومه

نادر عميدزاده به عنوان سرپرست فرماندارى دشت آزادگان

32 نفر از عوامل درگيري در شهر
 سياه منصور دزفول بازداشت شدند

دادستان عمومي و انقالب دزفول گفت: 32 نفر از عوامل 
درگيري شهر سياه منصور بازداشت شدند.

درگيري بين عده اي از اهالي شهر سياه منصور دزفول در 
روز جمعه منجر به دخالت نيروي انتظامي و برخورد با 
درگيري  افزود:اين  قهرماني  احمد  شد.  درگيري  عوامل 
سه مصدوم به دنبال داشته كه به بيمارستان منتقل شده 
اند.وي در خصوص علت اين درگيري گفت:درگيري چند 
كودك در شهر سياه منصور در سال گذشته به درگيري بين 
عده اي از اهالي اين شهر منجر شد و بعد از آن فردي به 
دليل نامعلوم فوت كرد. دادستان دزفول با بيان اينكه عده 
اي از طرفين دعوا مرگ فرد مذكور را به طرف ديگر دعوا 
درگيري  ادامه  جمعه  روز  افزود:درگيري  اند  داده  نسبت 
پارسال بوده كه تشديد شده است. قهرماني گفت:با حضور 
عوامل انتظامي از گسترش درگيري در شهر سياه منصور 
شعبه  به  درگيري  اين  افزود:پرونده  وي  شد.  جلوگيري 
دادياري دزفول ارجاع شده و در دست بررسي و پيگيري 
است. شهر سياه منصور كه با احتساب جمعيت مناطق اطراف 
13 هزار نفر جمعيت دارد در بخش مركزي دزفول و در 

ابتداي جاده دزفول به شوشتر واقع است.

راه اندازى قطار مستقيم
بندر ماهشهر – مشهد

حركت قطار مسافرى بندر ماهشهر - مشهد هفته اى دو بار 
خواهد بود و به همين تعداد نيز از مشهد به بندر ماهشهر 
بصورت برگشت خواهد بود عبدالكريم درويش زاده گفت 
: حركت قطار مسافرى بندر ماهشهر - مشهد هفته اى دو 
بار خواهد بود و به همين تعداد نيز از مشهد به بندر ماهشهر 
بصورت برگشت خواهد بود. وى گفت : ساكنان بنادر جنوبى 
خوزستان مى توانند از طريق ماهشهر با قطار راهى مشهد 

مقدس شوند.
مدير كل راه آهن جنوب گفت: با راه اندازى قطار بندر 
مناطق  مردم  ديرينه  آرزوهاى  از  يكى  مشهد  به  ماهشهر 
جنوبى و ساحلى خوزستان براى سفر به مشهد محقق شد.

دهه  در  ماهشهر  بندر  آهن  راه  ايستگاه  اينكه  بيان  با  وى 
فجر پارسال به طور رسمى به بهره بردارى رسيد افزود: 
هم اكنون بندر ماهشهر به شبكه خطوط ريلى كشور متصل 
شده و روزانه حركت قطار به تهران نيز صورت مى گيرد.

درويش زاده بيان كرد با دوخطه شدن راه آهن بندر امام 
- اهواز امكان تردد همزمان قطارهاى مسافرى و تجارى 
در اين خط فراهم شده است. وى به شبكه اطالع رسانى 
جامعه دريايى ايران (مانا) در ادامه از برنامه اين اداره كل 
براى خط اتصال راه آهن بندر امام – شادگان – خرمشهر 
درآينده نزديك خبر داد و گفت: با اجراى اين طرح امكان 

ترانزيت كاال از عراق به بندرامام نيز فراهم خواهد شد.

حضور شركت شيلنگ و لوله خوزستان 
در نمايشگاه انبوه سازان

مدير توليد شركت شيلنگ و وله خوزستان از حضور اين 
شركت در نمايشگاه انبوه سازان خبر داد.

خوزستان  لوله  و  شيلنگ  شركت  كرد:  اظهار  مددى  سينا 
در اولين نمايشگاه انبوه سازان صنعت ساختمان خوزستان 

ميزبان عالقمندان و فعاالن صنعت ساختمان بود.
در  خوزستان  لوله  و  شيلنگ  شركت  داد:   ادامه  وى 
فارس  خليج  سالن  در  سازى  انبوه  نمايشگاه  نخستين 
ديد  معرض  در  را  خود  توليدات  آخرين   ،211 غرفه 
 14 سازان  انبوه  نمايشگاه  اولين  همچنين  گذاشت، 
لغايت 17 ارديبهشت ماه 95 در محل دائمى نمايشگاه بين 

المللى برگزار گرديد.

مدير كل شيالت استان خوزستان:
نسل امروز، موتور محركه

 و پيش برنده ى توسعه ى كشور هستند

مدير كل شيالت استان خوزستان گفت: اين نسل، نسلى است كه به زودى مديريت كار و آينده ى 
كشور را عهده دار خواهند شد و موتور محركه و پيش برنده ى توسعه ى كشور همين سرمايه ى 

انسانى ست
نبى اهللا خون ميرزايى در جشن عيد مبعث و تقدير از دانش آموزان اين سازمان اظهار كرد: اين جشن 
به مناسبت عيد سعيد مبعث و نيز تقدير و تشكر از كارمندان و دانش آموزان ممتاز كاركنان اداره كل 

شيالت و شهرستان هاى تابعه صورت گرفته است.
وى افزود: اين جشن بايد پيش تر انجام مى گرفت اما سنگينى كار پايان سال و تعطيالت ابتداى سال، 
مانع از برگزارى به موقع آن شد اما خوشحاليم كه براى نخستين بار جشنى با اين شكل و شمايل براى 
دانش آموزان ممتاز كاركنان شيالت برگزار شده است و فرصتى داد تا كاركنان از فضاى سنگين كارى 

بيرون بيايند و در كنار خانواده اوقات شادى را بگذرانند.
وى ادامه داد: بدعتى گذاشته شده كه اميدوارم بدعتى نيك باشد و سال ها تداوم پيدا كند و بشود 

خدمتى را در اين زمينه به كارمندان سازمان ارائه كرد.
خون ميرزايى با تاكيد بر اهميت سرمايه ى انسانى و تاثير اين سرمايه بر پيشرفت اداره كل شيالت 
عنوان كرد: براى يك مدير در يك سيستم هيچ چيزى ارزشمند تر از سرمايه ى انسانى اش نيست و 
خارج از محيط ادارى نيز چيزى ارزشمندتر از آن نيست. بنابراين همكاران من مى دانند كه نگاه سيستم 
به آن ها سرمايه اى است و در واقع متعالى ترين ارزش سيستم شيالت استان، سرمايه ى انسانى اش 

است و اميدواريم بتوانيم قدردان اين نيروى انسانى باشم.
وى در خصوص امكانات رفاهى تخصيص يافته به خانواده ى شيالت گفت: متاسفانه ظرفيت مغفولى 
در زمينه ى رفاهيات خانواده ى سيالت وجود دارد؛ تا كنون توجه زيادى به مسايل رفاهى كاركنان 
نشده و بعضا همكاران ما در شهرستان ها، به دليل نبود امكانات رفاهى در آن شهر، محروم از امكانات 
رفاهى هستند. مدير كل شيالت استان از وجود رديف هايى ثابت در حقوق كارمندان شيالت خبر داد 
و افزود: در اين دوره ى هشت ماهه، به شكل ثابت و ماهانه، وجوهى تحت عنوان كمك هاى معيشتى 
و پرداخت هاى رفاهى پيش بينى شده و به طور منظم به كاركنان پرداخت مى شود تا جبران تالش 
هاى ان ها براى سازمان باشد.  وى خاطرنشان كرد: در سال 95 بايد امكانات رفاهى مناسبى كه در 
شهر اهواز هست شامل استخر، زمين هاى ورزشى، سينما و تاتر را به تناسب مناسبت هاى مختلف در 

طول سال، رزرو شود تا كاركنان بهره مند شوند.
خون ميرزايى دانش آموزان را سرمايه ى آينده ى كشور و نسل تاثيرگذار در توسعه ى ابران دانست و 
بيان كرد: بدون شك، به اقتضاِى شغلِى خود كه معلمى است، نگاه ويژه اى به دانش آموز و دانشجو 
دارم، اين نسل، نسلى است كه به زودى مديريت كار و آينده ى كشور را عهده دار خواهند شد و 
موتور محركه و پيش برنده ى توسعه ى كشور همين سرمايه ى انسانى ست و هر قدر كه دلگرم 
شوند، و احساس ارزش كنند، مى توانند ارزش افزوده ى بيشترى در كشور تزريق كنند و اميدوارم با 
تقويت روحيه، ايمان و خود باورى و همگرايى و همزيستى اين نسل بتواند آينده ى بهترى را براى 

كشور رقم بزند.
نماينده منتخب مردم ايذه و باغملك در مجلس دهم خبر داد
قول مساعد جهت تخصيص بودجه نفت به ايذه

نماينده منتخب مردم ايذه و باغملك در مجلس دهم گفت: شايسته ساالرى در انتخاب مديران مى 
تواند با كمترين اعتبارات نيز باعث توسعه شد.

هدايت اهللا خادمى در برنامه تجليل از ورزشكاران، قهرمانان، پيشكسوتان و حاميان ورزش اين 
شهرستان با تقدير از حضور پروشور مردم در پاى صندوق هاى راى اظهار داشت: ورزشكاران اين 
شهرستان همواره نشان داده اند كه با مديريت درست و برنامه ريزى شده و با كمترين امكانات موجود 

در برابر شهرهاى مجهز مقابله و افتخار آفرينب مى كنند.
وى با تاكيد بر اينكه اگر ساير نهادها و ادارت شهرستان با انجام شايسته ساالرى و برنامه ريزى به 
موفقيت دست خواهند يافت افزود: برنامه ريزى صحيح و مديريت كارها در شهرستان مى تواند باعث 

ايجاد يك موفقيت و پيشرفت شود و اين امر با حركت گام به گام و رو به جلو انجام شدنى است.
نماينده منتخب مردم ايذه و باغملك در مجلس دهم با تجليل از ورزشكاران و خانواده هاى آنها كه 
همواره با هزينه هاى شخصى راه زيادى را براى قهرمانى و افتخارآفرينى براى شهرستان طى مى كنند 
گفت: بدون شك اين حمايت خانواده ها منجر به سالم سازى جامعه و دورى از روى آوردن جوانان 
به مواد مخدر و اعتياد خواهد شد. خادمى با اشاره به سفر خود به تهران و ديدار با رئيس مجلس و 
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: در اين ديدار تمام مشكالت موجود در منطقه 
بيان شد و اين افراد قول مساعد داند كه در راه حمايت و كمك كردن براى حل مشكل محروميت 
همكارى داشته باشند. وى با اشاره به عدم تخصيص سهم نفت براى شهرستان ايذه خاطرنشان كرد: در 
ديدار اخير در تهران با رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس موضوع عدم تخصيص بودجه نفت به 

ايذه مطرح شد و وى قول مساعد براى پرداخت آن و اقدام بزرگ در منطقه را داد.
خادمى با اشاره به ديدار ديروز با چند تن از مديران كل استان خوزستان و جلسه با رئيس اداره راه 
شهرستان عنوان كرد: در اين ديدارها مقرر شد تا اداره كل راه و شهرسازى با در اختيار قرار دادن 
تجهيزات و ماشين آالت خود گامى در راستاى ايجاد تحول در راه هاى منطقه بردارد و اداره راه و 

شهرسازى شهرستان نيز به صورت جدى پيگير امور راه باشد.
وى با اشاره به حل مشكل آلودگى صوتى مشاغل پر سر و صدا در شهر ايذه گفت: با پيگيرى هاى 
موجود در اداره كل شهرك هاى صنعتى مقرر شد زمين هايى براى انتقال اين مشاغل و ايجاد 500 
شغل در منطقه كولفرخ اهدا شود و انتظار مى رود با توجه به زمان اندك اين كار كسبه هر چه سريع 

تر براى دريافت زمين بدون ماليات اقدام كنند.
خادمى در پايان با اشاره به امتياز بدون استفاده كارخانه سيمان باغملك افزود: در جلسه ديروز با مدير 
كل صنايع استان و دعوت از پيمانكار مربوطه درخواست شد يا براى انجام اين پروژه اقدام كند يا زمين 

گرفته شده را تحويل دهد كه وى براى انجام عمليات كارى قول مساعد داد.

نخستين همايش  توسعه شهرى مبتنى  بر انديشه هاى ايران 
زمين  در اهواز  با حضور رئيس انجمن انبوه سازان كشور

 در تاالر  مهتاب برگزار شد.

شوراهاى  در  سازان  انبوه  انجمن  اعضاى 
استانى حضور فعال داشته باشند

جمشيد برزگر، رييس انجمن انبوه سازان كشور،  در اين همايش اظهار 
ــن بود كه بدون  ــين اي ــيب هاى بزرگ دولت هاى پيش كرد: يكى از آس
كارشناسى شدن مسائل، تسهيالت و مصالح نامرغوب در زمينه ساخت 
ــكن ارائه دادند. ميزان خسارات وارده در زلزله بم عمق اين مسئله را  مس

به خوبى نشان داد.
ــال گذشته با انجام پروژه هاى بى كيفيت  ــفانه در 10 س وى افزود: متاس
مسكن مهر نه تنها در اين بخش فعاليت شاخصى صورت نگرفت بلكه 

تسهيالت مورد نياز سرمايه گذاران نيز در اختيار آنها قرار نگرفت.
رييس انجمن انبوه سازان كشور با بيان اينكه به منظور رونق توليد و اشتغال 
در كشور نيازمند توسعه بخش مسكن هستيم گفت: صنعت ساختمان و به 

صورت كلى بخش مسكن پيشران دولت محسوب مى شود.
برزگر با اشاره به لزوم نحقق شعار سال جارى تصريح كرد: تنها بخشى كه 
مى تواند گره گشاى مشكالت پيش روى تحقق اين شعار باشد توجه به 

صنعت ساختمان است. توليد داخلى در اين 
بخش اقتصادى مشكالت بسيارى را حل 

خواهد كرد.
ــاختمان بايد به  وى با بيان اينكه صنعت س
روز شود گفت: در راستاى  بهبود وضعيت 
مسكن بايد اعضاى انجمن انبوه سازان به 
ــتانى در حوزه مسكن ورود  تشكالت اس
كنند و همچنين نقش خودشان در شوراهاى 
ــا و بازرگانى را  ــاق هاى اصن ــو و ات گفتگ
پررنگ كنند. متاسفانه اعضاى انجمن انبوه 
سازان در شوراى مسكن استانها عضو ناظر 

هستند اين مسئله جاى رسيدگى دارد.
ــيون حقوقى  مهدي نيك نژاد، دبير كميس
ــور،  اظهار كرد:  ــازان كش انجمن انبوه س
ــازان به عنوان يك تشكل  جايگاه انبوه س
ــط دولتمردان استقرار  حرفه اي هنوز توس
نيافته است.در بخش بافت فرسوده انجمن 
انبوه سازان از سال گذشته وارد عمل شده 
اما به دليل سيستم دولتي غلط حاكم بر اين 

بخش نمي توان فعالت خاصي انجام داد.
وي افزود: فعاليت هاي دولتي انجام گرفته 
در دو دهه گذشته در اين خصوص كارآمد 
نبوده و بايد به فكر راهكارهايي جديد بود 
كه انجمن انبوه سازان در اين زمنيه پيشنهاد 
تشكيل ستادهاي راهبردي در سطح كشور 
ــت.نحوه تصميم  ــتان ها ارائه داده اس و اس
گيري ها در خصوص بافت فرسوده اشتباه 

است.
دبير كميسيون حقوقي انجمن انبوه سازان 
كشور تصريح كرد: محور اقدامات اجرايي 
ــورت كامل با بخش خصوصي  بايد به ص
ــد، اما متاسفانه به اين مسئله  هماهنگ باش

توجهي صورت نمي گيرد.

هويت شهرى ما
 دچار مشكل شده است

عباس پورفاضل دبيرانجمن انبوه سازان خوزستان نيز با حضور در اين 
همايش عنوان كرد: متاسفانه امروزه با يك نگاه به ساخت و سازهاي 
ــكن درميابيم كه هويت شهري ما دچار  صورت  گرفته در بخش مس
ــرايط فعلي در ابتدا بايد راه  ــت و به منظور بهبود ش ــكل شده اس مش
ــور  ــل هاي چگونگي خروج از ركود ويژه  اقتصادي حاكم بر كش ح

را پيداكنيم 
وي افزود: به منظور حل چنين مشكالتي مي توان يك سند همكاري 
بين بخش هاي مربوطه مسكن، دستگاه هاي اجرايي و مراكز آموزشي 

منعقد كرد.

مسكن مهر بدون كيفيت ساخته مى شود
ــتاد روابط حقوق بين عنوان كرد: ايران  حمداهللا آصفى رامهرمزى اس

شهر داراى مفاهيم جغرافيايى و فرهنگى است.
وى افزود: هرگاه از انبوه سازى سخن گفته مى شود بايد به انسان ها 
ــود. مفهوم انسان بايد از ديدگاه هاى مختلفى مورد  توجه ويژه اى ش

بررسى قرار بگيرد. 

آصفى رامهرمزى با بيان اينكه انبوه سازان بايد بيم و اميد را در فعاليت 
هاى خود لحاظ كنند، تصريح كرد: متاسفانه ساختمان هاى ما هويت 
ايران شهرى ندارند و كااليى نگريستن به شهرسازى عامل اين مسئله 

شده است.
اين استاد روابط حقوق بين المللى تصريح كرد: در كشور ما ساختمان 
ــيار با جالل و شكوه ساخته مى شوند در  هاى آموزش و پرورش بس
ــى فاقد هرگونه حس زيبا شناسى  صورتى كه مدارس و مراكز آموزش
ــتند. مراكز آموزشى بايد بر اساس بنيادهاى مكاتب ساليان بسيار  هس

دور ساخته شوند.
وى ادامه داد: زيبايى گرايى و ارزان فروشى تقصير انبوه سازان نيست، 

ساختار كل جامعه بايد در اين خصوص تغيير يابد.
 استاد روابط حقوق بين المللى همچنين با اشاره به مسكن مهر عنوان 
كرد: متاسفانه اين نوع مسكن ها در بدترين منطقه درون شهرها و به 

صورت بى كيفيت ساخته مى شود.

فساد گسترده ى سيستماتيك 
در فاصله ى سال

ــاد مومنى اقتصاددان مطرح كشورى در اين همايش اظهار كرد:   فرش
ــه مى كنيم و به ويژه  ــرايط پيچيده اى را تجرب در زمانى كه چنين ش
ــور با طيف متنوعى از بحران هاى كوچك  از جنبه ى اقتصادى، كش
ــت، برگزارى اين گونه  و بزرگ روبروس
همايش ها مايه ى اميدوارى است؛ از آن 
ــود بيش تر فكر  جهت كه موجب مى ش
ــو كنيم و كمك كنيم كه دولت تا  و گفتگ
ــت هاى  ــرحد ممكن بر كيفيت سياس س
ــه  خودش بيفزايد و با ارتقاى بنيه انديش
هاى سياست ها، از آن چه دچارش شده 

ايم، خارج شويم.
وى گفت: براى خروج از اين بحران، گام 
ــت اين است كه گستاخى و مروت  نخس
ــيم كه با واقعيت، آن گونه كه  داشته باش
هست، روبرو شويم و تصويرى درست 
ــرايط موجود داشته باشيم.  از واقعيت ش
ــاختارى  اما اوضاع ما به لحاظ ذهنى، س
ــت كه عالئمى  ــادى به گونه اى اس و نه
ــاب وجود  ــى در حد نص ــن آمادگ از اي
ــت  ــدارد. بنابراين يك گام مهم اين اس ن
ــترى فراهم شود كه  از دل گفتگو ها، بس

پيچيدگى هاى موجود را درك كنيم.
ــن آن اين است كه از  مومنى افزود: حس
ــا را واقع بينانه مى  ــو انتظارات م يك س
ــا را ناگزير مى  ــوى ديگر، م كند و از س
كند تا براى خود مسئوليت تعريف كنيم. 
ــه دين و اقتصاد با انتقاد از  عضو مؤسس
ــئوالن براى پنهان  ازتوجيهات برخى مس
كردن واقعيات عنوان كرد: برخى با تصور 
اين كه بيان واقعيت ها باعث سرخوردگى 
ــه پنهان كردن  ــود، به توجي مردم مى ش
ــت ها روى مى آورند؛ در حالى كه  واقعي
ــورى با پنهان كردن  ــعه ى هيچ كش توس

واقعيت ها ميسر نشده است.
استاد دانشگاه عالمه طباطبايى به دو سند 
مهم در اقتصاد كنونى كشور اشاره كرد و اذعان داشت: سند نخست، 
ــاله ى توسعه ى كشور است كه در آن بنا بود  قانون برنامه ى چهارس
ساالنه رشد 8 درصدى توليد ناخالص داخلى را تجربه كنيم. ويژگى 
ــاختار قدرت آن را تاييد كرده  ــند اين بود كه همه ى اركان س اين س

بودند.
ــت هاى كلى برنامه ششم  ــند سياس ــند دوم، س وى ادامه داد: س
ــد. ويژگى مشترك اين  ــته ابالغ ش ــت كه سال گذش توسعه اس
ــور براى افق  ــه در برنامه ى بودجه ى كش ــند، اين بود ك دو س
ــى كرده بودند. و  ــد 8 درصد را پيش بين ــان مدت ايران، رش مي
ــان اين است كه در سند نخست، براى اين رشد 165  تفاوت ش
ــال 94 مقدار در  ــد. اما در س ميليارد دالر نفتى در نظر گرفته ش
ــند دوم، توسط رييس برنامه ريزى كشور  ــده در س نظر گرفته ش
ــى برآوردها بيش  ــد. و حتا برخ ــوان ش ــارد دالر عن 2000 ميلي
ــه اين كمترين  ــان مى دهند كه البت ــارد دالر را نش از 2000 ميلي

ــت. براورد اس
ــه ى پاكدامنى ايران در بين  ــه دين و اقتصاد از تنزل رتب عضو مؤسس
ــورهاى جهان خبر داد و گفت: در طى 8 سال سقوط بى سابقه اى  كش
در پاكدامنى اقتصادى داشته ايم؛ در حالى كه در سال 83 رتبه ايران از نظر 
پاكدامنى اقتصادى در بين 190 كشور جهان ، 87 بوده است، اين رتبه در 

سال 88 به 172 تنزل پيدا كرده است.
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يادداشت سياسى

خبر
انتظار داشتيم بودجه ريزگردها 

در اليحه 95 لحاظ مى شد

رئيس فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار مجلس شوراى 
اسالمى در مورد بودجه مقابله با ريزگردها در بودجه سال 95 
گفت: انتظار داشتيم كه بودجه ريزگردها را دولت در اليحه 

تقديمى لحاظ مى كرد ولى اين امر انجام نشد.
محمدرضا تابش با بيان اينكه پيشنهاد نمايندگان مجلس معطوف بر 
اين بود كه بخشى از بودجه حوادث غيرمترقبه مثل سيل و زلزله به 
مقوله ريزگردها اختصاص يابد گفت: اين پول ماهيت تنخواه را دارد.
وى گفت: مبلغى به عنوان تنخواه در اختيار دولت قرار مى گيرد كه 
در صورت وقوع سيل، زلزله،سرمازدگى و... استفاده مى شود، علت 
مخالفت دولت با اين پيشنهاد اين بود كه اين تنخواه را نمى شود 
به پروژه هاى خاص اختصاص داد، چون به هنگام وقوع حوادث 

غيرمترقبه، كشور دچار تنگنا مى شود.
به گفته تابش، اين مبلغ نه تنها دردى از اين پروژه ها دوا نمى كند 
بلكه باعث مى شود كه به هنگام نياز به اين مبلغ، دست دولت بسته 
باشد ولى تالش خواهيم كرد در قانون برنامه اين موارد لحاظ شود 
و دولت هم مسائل انرژى، آب و محيط زيست را در احكام قانون 
برنامه ششم توسعه به خوبى پيش بينى كرده است و اگر اين قانون 

تصويب شود، مالك عمل براى 5 سال آينده قرار مى گيرد.
رئيس فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار مجلس افزود: اگر هم 
وضع اقتصادى دولت بهتر شد مى تواند متمم بودجه بدهد و در آن 
متهم نقش محيط زيست را پررنگ تر ببيند ولى در حال حاضر دولتى 
كه به واسطه تحريم ها و آثار آن در تامين منابع مالى و هدفمندسازى 
يارانه ها و حقوق پرسنل ناتوان است نمى توانيم انتظار فراى توان 
از آن داشته باشيم، بلكه بايد واقع بينانه عمل كنيم كه در صورت 
گشايش دولت نيز بودجه هاى زيست محيطى را به طور قوى تر 

لحاظ خواهد كرد.

تازه  ترين اظهارات وزير خارجه 
استراليا دربارة ايران

وزير امور خارجه استراليا تاكيد كرد مشتاقانه در انتظار افزايش فرصت 
هاى تجارى با كشورمان پس از لغو تحريم ها است.

جولى بيشاپ، وزير امور خارجه استراليا تاكيد كرد مشتاقانه در انتظار 
افزايش فرصت هاى تجارى با كشورمان پس از لغو تحريم ها است. 
جولى بيشاپ، وزير امور خارجه استراليا ‹يان بيگز› را به عنوان سفير 
جديد اين كشور در جمهورى اسالمى ايران معرفى و تاكيد كرد 
مشتاقانه در انتظار افزايش فرصت هاى تجارى با كشورمان پس از 
لغو تحريم ها است.  وزير امور خارجه استراليا روز شنبه در تارنماى 
خود اعالم كرد كه ‹يان بيگز› را به عنوان سفير جديد اين كشور در 
تهران معرفى كرده و انتظار مى رود فعاليت خود را از ماه جوالى 
امسال (تير - مرداد) آغاز كند. در تارنماى وزير امور خارجه استراليا 
با اشاره به روابط طوالنى مدت اين كشور با ايران و ايجاد سفارت 
استراليا در تهران در سال 1968 ميالدى، اعالم شده است كل مبادالت 
تجارى دو جانبه اين كشور با ايران در سال 2015- 2014 بيش از 
345 ميليون دالر بوده است. جولى بيشاپ تاكيد كرد ‹مشتاقانه منتظر 
افزايش فرصت هاى تجارى با ايران پس از اجراى برنامه جامع اقدام 
مشترك (برجام)، توافق هسته اى و لغو تحريم هاى بين المللى عليه 
ايران› است. وى تصريح كرد ‹استراليا داليل قابل توجهى براى تعامل 
با ايران در مورد مسائل مورد عالقه و نگرانى هاى مشترك از جمله 
مبارزه با تروريسم در سوريه و عراق و همچنين چالش هاى مشترك 

و مهاجرت هاى غيرقانونى دارد›.
وى در تارنماى خود ‹يان بيگز› را يك كارمند ارشد حرفه اى 
وزارت امور خارجه و تجارت استراليا معرفى كرد كه تا همين اواخر 

سرپرست نخستين دستيار بخش امنيت بين المللى بود.
وى پيش از اين به عنوان سفير استراليا در تركيه و عربستان سعودى و 
كاردار اين كشور در بغداد خدمت كرده است و معاون نماينده استراليا 

در وين و دمشق بوده است.

مخالفت  با برجام توجيه 
منطقى و كارشناسى ندارد    

يك عضو مجمع مدرسين و محقين حوزه علميه قم گفت:  برجام 
تمام مراحل قانونى را طى كرده و مجلس اصولگرا آن را تصويب و 
رهبرى هم آن را تأييد كرده اند، مخالفت هاى عده اى با برجام توجيه 

منطقى و كارشناسى ندارد.
حجت االسالم مسعود اديب در خصوص تاييد برجام از سوى 
رهبرى اظهار داشت:  به هر حال برجام يك تصميم ملى بوده و 
حتى قبل از اينكه آقاى روحانى به قدرت برسد، خود رهبرى در نظر 
داشتند كه به سمت يك نوع تفاهم در مسئله هسته اى پيش بروند و 
اين مسئله كامال روشن است. وى ادامه داد: برجام تمام مراحل قانونى 
را طى كرده و مجلس اصولگرا آن را تصويب و رهبرى هم آن را 
تأييد كرده اند،   اينها مطالب روشنى است، و از اين رو مخالفت هاى 
عده اى با برجام توجيه منطقى و كارشناسى ندارد. اديب گفت: گمان 
مى كنم هدف افرادى كه به بهانه توافق هسته اى و برجام با دولت 
مخالفت مى كنند، برجام نيست، بلكه تضعيف دولت آقاى روحانى 
است و جلوگيرى از رأى آوردن ايشان در سال 96 است. اين عضو 
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم تأكيد كرد: گرچه مخالفان 
برجام فقط به دنبال اين هستند كه به اهداف سياسى خود در مخالفت 
با آقاى روحانى و دولت او دست يابند اما نتيجه كارشان اين است كه 
مردم نمى توانند از ثمرات برجام استفاده كنند و شايد به همين دليل 
بود كه مى ديديم آقايان مراجع تقليد، علما و ديگر بزرگان نسبت به 
كارشكنى ها در مقابل توافق هسته اى و برجام واكنش نشان داده و از 
دولت تشكر كردند. اديب گفت:   پيداست كه چون عده اى، نسبت به 
دولت آقاى روحانى و منزلت سياسى و جايگاه مردمى او حساسيت 
بيش از حد دارند، برجام را بهانه اى كردند براى آشفته كردن اوضاع 
و محروم كردن آقاى روحانى از دستاوردهاى سياسى برجام و در 
  نهايت مرحوم كردن مردم از ثمرات حقيقى برجام، در حالى كه برجام 

مى تواند براى كشور كارگشا و گره گشا باشد.

دولت روحانى؛ مطالبات و واقعيت ها
سياوش اقبال*

 ما مردم ايران سالهاست با آزمون و خطا زندگى كرده ايم و شايد به همين خاطر است كه هم مطالباتمان 
سالهاست تلنبار شده و بسيار دست نيافتنى مينمايند و هم اين مهْم موجب حس بى اعتمادى نسبت به 
دولتمردان شده است و از طرفى صبر و بردباريمان نيز به حداقل ممكن رسيده است. اين است كه تا دولتى 
بر سركار مى آيد حجم وسيعى از مطالبات را از او درخواست داريم و از طرفى انتظارمان اين است كه اين 
حجم وسيع مطالبات در فرصتى اندك برآورده شوند و شايد آنچه براى خودِ من به عنوان يكى از همين 
شهروندان پيش امده بود نداشتن هيچگونه اميدى به يك فرايند تغيير و اصالح بوده است كه اين نااميدى ريشه 
در مطالبات به بار ننشسته و قول و قرارهايى بوده كه در دولتهاى گذشته با عناوين گوناگون داده شده بودند.

اينگونه توقعات و سپس نااميدى ها نسبت به دولت روحانى نيز مشهود بوده اما گذشت زمان و عملكرد دولت 
در همين زمان اندك باعث گرديده كه مردم هنوز اميدشان را از دست ندهند.

و اما واقعيت ها؛
اينكه ما انتظار داشته باشيم دولت بتواند سيستِم معيوِب اقتصادى كه رانت خواران و اختالس گرانى درون و بروِن 
خويش دارد را به سرعت تغيير دهد و يا بتواند سيستم قضايى را وادار نمايد در چهارچوب قوانين موضوعه حركت 
نموده و حقوق شهروندى را به رسميت بشناسد و از زندان و حصر خودسرانه جلوگيرى نمايد و نيز عزيزان 

محبوِب در حصر را به دامان مردم بازگرداند به يقين در مدت دو سال و سه سال امكان پذير نخواهد بود. 
اما شجاعت در پافشارى بر حل بحران هسته اى با آن همه كارشكنى كه وجود داشته و همچنين ايستادگى بر احقاِق 
حقوق اساسى ملت و گهگاه مقاومت بر سر آنچه ميخواسته انجام دهد عليرغم مقابله از سوى بخش اقتدارگراى 
درون حاكميت ، اين اميد را درون مردم زنده نگه داشته و شايد به همين خاطر باشد كه با تمام مشكالت حل نشده 
همچون بيكارى ، تورم، ركود و دردهاى بى درمان ديگر، هنوز نشاط و اميد در مردم زنده است و اين را در اقبالى كه 

به ليست اميد و كانديداهايى كه احساس ميكردند با دولت همراه خواهند بود ميتوان ديد.
و در آخر بيائيم به جاى اين همه آزمون و خطا، سطح مطالباتمان را با واقعيت هاى موجود جامعه هماهنگ كنيم.
*فعال اجتماعى

مجلس دهم و لزوم دانش افزايى نمايندگان
حجت اهللا هاشم بيگى: به زودى دوره نهم مجلس شوراى اسالمى به پايان مى رسد و منتخبان جديد مردم، فعاليت 
خود را در خانه ملت آغاز مى كنند. ماهها قبل از آغاز ثبت نام كانديداهاى مجلس و در بحبوحه گمانه زنى ها، دو 
قطبى عارف- الريجانى براى رياست مجلس شكل گرفت و اين مباحث، بعد از ثبت نام و راى گيرى نيز ادامه داشت. 
بعد از تعيين تكليف تمامى حوزه هاى انتخابيه در دهم اردبهشت ماه، مباحث متعددى درباره مجلس فعلى و مجلس 
بعدى مطرح مى شود كه مهمترين آن، گمانه زنى جهت انتخاب رييس مجلس آينده است. تحليلگران مختلف، هر 
از گاهى سهم طيف هاى مختلف سياسى را مشخص مى كنند و احتمال رياست هر كدام از گزينه هاى عارف يا 

الريجانى را بررسى مى نمايند. 
اما، در بين مباحث مطرح شده، يك موضوع مهم مغفول مانده است؛ موضوعى كه شايد در هيچ دوره اى بدان توجه 
نشده است و اكنون نيز كمتر كسى به آن مى پردازد و اصوالً پرداختن به آن برايش اهميت دارد. آنچه كه واضح است، 
تركيب مجلس كامالً دگرگون شده و اكثر افراد منتخب، براى اولين بار پاى به خانه ملت مى گذارند و قرار است براى 
چهارسال نمايندگى ملت ايران را در ابعاد مختلف به عهده داشته باشند. خيلى از منتخبين نيز به لحاظ بسيار جوان و 
كم تجربه هستند؛ اين موضوع در عين حال كه مى تواند شادابى و انرژى را به مجلس تزريق كند، مى تواند موجب 

آسيب و چالشى جدى براى مجلس آينده باشد. 
لذا، بهتر است نمايندگان منتخب مردم، در زمان باقى مانده تا شروع مجلس، به فراگيرى برخى از موضوعات مهم 
بپردازند تا با دانش و اطالعات بيشترى وارد مجلس شوند و حتى به نظر مى رسد بايد نهاد يا ارگان خاصى مسئوليت 
برگزارى دوره هاى دانش افزايى منتخبين مردم را بر عهده بگيرد. دانش افزايى حتى براى نمايندگان باتجربه نيز الزم 

است و قطعاً آنان نيز بايد برخى مباحث روز را با دقت و وسواس بيشترى ياد بگيرند. 
از جمله موضوعات مهم كشور، سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى است كه نقشه راه اقتصاد كشور را مشخص نموده 
است. از آنجايى كه اكثر منتخبين مردم، در دوران تبليغات شعارهايى مبنى بر بهبود وضعيت اقتصادى و معيشتى مردم 
سر داده اند، الزم است ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتى را به درستى بشناسند تا در مجلس آينده، با ارايه طرح هاى مفيد 

و تصويب قوانين كارآمد، براى پياده سازى و اجراى اين سياست ها تدابير مناسبى را بكار گيرند. 
به اعتقاد نگارنده، در شرايط فعلى و قبل از آغاز به كار مجلس جديد، چند سئوال را بايد منتخبين مردم جواب دهند؟ 

- منتخبين فعلى مردم تا چه حد قانون اساسى كشور و ابعاد آن را مى شناسند؟ 
- آيا با سند چشم انداز بيست ساله كشور و سياست هاى كلى نظام آشنايى كامل دارند؟ 

- با تاريخ و تمدن ايران اسالمى به چه ميزان آشنا هستند؟ تاريخ انقالب و جنگ تحميلى را به چه ميزان مى شناسند؟ 
- آيا حقوق عمومى و شهروندى را بصورت كامل مى شناسند؟  

و دهها سئوال ديگر كه در اين مقال نمى گنجد و چه بسا سئواالت فوق، جزو بديهى ترين مواردى است كه هر فردى 
بايد قبل از ورود به صحنه انتخابات آنها را بداند. اما به راستى اگر نماينده اى همين مطالب ساده فوق را نداند، چگونه 

مى تواند در جهت پيشرفت و توسعه كشور تالش نمايد؟ 
بهتر از به جاى برگزارى جلسات حزبى و تهيه نقشه براى چگونگى تعيين رئيس مجلس آينده، به فكر فراگيرى 
مواردى باشيم كه آينده ملت را مى سازد نه آينده اشخاص خاص را...بهتر است بعد از ورود به مجلس، وقتى كه ملت 

به عنوان امانت در اختيارمان گذاشته اند را با عدم آگاهى تباه نكنيم....

اصالح طلبان تغييرات اصالح طلبان تغييرات 
در كابينه روحانى را كليد زدند!در كابينه روحانى را كليد زدند!
 بهارستان جديد، تغيير در پاستور را مى خواهد

برخالف مجلس نهم كه بيشترين تعامل را با دولت داشت، مجلس 
دهم با تركيب متفاوتى از ليست اميد روبه رو است و همين موضوع 
ــود كه اصالح طلبان اين بار از طريق ابزارى كه مجلس  سبب مى ش

در اختيارشان مى گذارد براى تغيير كابينه به روحانى فشار بياورند.
ــش از بقيه طيف  ــالح طلبان بي ــدان روحانى، اص ــان منتق در مي
ــران دولتى بودند.  ــر در كابينه و مدي ــى، خواهان تغيي هاى سياس
ــال 94 موج اعتراضات به كابينه دولت يازدهم  ــت س از ارديبهش
ــى زنى هاى براى تغيير چند وزير  ــا آنجايى پيش رفت كه گمان ت
ــد. در روزهاى اخير با روشن شدن تركيب  ــتاندار جدى ش و اس
ــس دهم عالوه بر چالش انتخاب رئيس مجلس، نحوه تعامل  مجل
ــت اميد با دولت نيز مورد بحث قرار گرفته است.  راه يافتگان ليس
ــور سخن مى گويد. كواكبيان  ــتيضاح وزير كش على مطهرى از اس
ــد با توجه به تركيب  ــر در كابينه مى گويد و...هرچن از لزوم تغيي
ــيون هاى متعدد در تصميماتش نقش  چندگانه مجلس دهم فراكس
آفرينى  كنند ليكن به نظر مى رسد باى در انتظار فصلى نو در نحوه 

تعامل قواى مجريه و مقننه با يكديگر بود.
رحمانى فضلى راننده قدرى براى اين لوكوموتيو نيستند

ــى اصالح طلب در  ــيرزاد فعال سياس ــار نظر ديگر احمد ش در اظه
ــت آقاى روحانى در وزارت كشور  گفتگو با آريا گفته بود: «بهتر اس
ــد آقاى رحمانى فضلى راننده قدرى  تغييراتى بدهند. به نظر مى رس
ــتند هرچند ممكن است ايشان در جاههاى  براى اين لوكوموتيو نيس
ــور به خاطر خط  ــكل ما با وزير كش ديگر خيلى بهتر كار كنند. مش
سياسى يا اصولگرا بودن ايشان نيست ما حتى با اينكه آقاى رحمانى 
ــت آقاى الريجانى است نيز مشكلى نداريم؛ چراكه من  فضلى دوس
ــخص آقاى الريجانى وزير كشور بود وضع ما از اين  مطمئنم اگر ش
بهتر بود و در بسيارى از مسائل درست تر و جدى تر عمل مى شد. 

كابينه بايد بر مشى اعتدال حركت كند
ــاالرى در  ــوراى مركزى حزب مردم س اما داريوش قنبرى، عضو ش
ــدال را مطرح كردند  ــعار اعت اين باره گفت: وقتى آقاى روحانى ش
برهمين اساس در كابينه خود از جريان هاى مختلف استفاده كردند؛ 
لذا بايد افراد حاضر در كابينه به نوعى برمبناى مشى اعتدال كه رئيس 
جمهور مطرح كرده، حركت كنند و با پذيرش تفكر حاكم بر دولت 

در راستاى تحقق آن گام بردارند.»
وى افزود: «متاسفانه برخى از افراد درون دولت در راستاى  شعارها، 
ــداف و برنامه هاى دولت حركت نمى كنند به عنوان مثال برخى  اه
اقداماتى كه در وزارت كشور اتفاق افتاده از جنس اهدافى كه رييس 
ــد وزير خودش را با  ــت در حالى كه باي ــت دنبال مى كند، نيس دول

اهداف دولت وفق دهد و هماهنگ شود.»
روحانی وقت زیادی ندارد

همچنين محمدجواد حق شناس عضو شوراى مركزى حزب اعتماد 
ملى نيز در اين رابطه گفت: اگرچه جريان اصالحات همچنان از آقاى 
روحانى و دولت ايشان حمايت مى كند؛ اما نسبت به كابينه انتقادات 
جدى دارد. در انتخاب استانداران و برخى اعضاى كابينه نيز همچنان 
مشكالتى وجود دارد لذا من فكر مى كنم آقاى روحانى وقت زيادى 

ندارد و بايد تغييرات را در كابينه اعمال كند.
اما روحانى جز چند تعويض در مديران دولتى تغييرات چشمگيرى 
ــت اصالح طلبان كه به قدرت  ــال نكرد و در برابر اين خواس را اعم

رسيدنش را مديون آنهاست، مقاومت كرد.
ــوراى اسالمى و پيروزى ليست اميد در  پس از انتخابات مجلس ش
تهران زمزمه تغييرات در كابينه روحانى دوباره قوت گرفت و به نظر 
مى رسد اين موضوع قرار است از اولين كنش هاى مجلس دهم در 

برابر دولت يازدهم باشد.
کابینه باید جوان تر و شاداب تر باشد

ــاالرى و  ــى كواكبيان، دبيركل حزب مردم س ــن رابطه مصطف در اي
ــوراى اسالمى در برنامه گفتگوى  منتخب مردم تهران در مجلس ش
ويژه خبرى گفت: در دولت نيز خانه تكانى نياز داريم. شايد برخى 
نتوانند مطالبات مردم را برآورده كنند. بايد نيروهاى جوانتر و بانشاط 
ــد. در مباحث اقتصادى،  ــند. 4-5 وزارتخانه تغيير نياز دارن ــر باش ت
ــكالت مردم تغييرات الزم  ــائل اجتماعى جامعه و مش صنعتى، مس

است. به موقع مصداقها را مى گوييم.
  با اين اوصاف وزارت خانه هاى تعاون، كار و رفاه اجتماعى؛ مسكن 
ــور و صنعت و معدن از اولين  ــازى؛ ورزش و جوانان؛ كش و شهرس

تغييرات كابينه خواهند بود.

پس از ابطال آراى مينو خالقى توسط شوراى نگهبان و 
موكول شدن انتخاب منتخب سوم اصفهان به انتخابات 
ميان دوره اى، بحث هايى بر سر اين تصميم ميان رييس 

جمهور، وزير كشور و نماينده تهران پديد آمد.
پس از ابطال آراى مينو خالقى توسط شوراى نگهبان و 
موكول شدن انتخاب منتخب سوم اصفهان به انتخابات 
ميان دوره اى، بحث هايى بر سر اين تصميم ميان رييس 

جمهور، وزير كشور و نماينده تهران پديد آمد.
رسول زرگر استاندار اصفهان در روز 4 فروردين در 
نشستى كه با خبرنگاران داشت، نظر شوراى نگهبان 
ــالم كرد. او  ــورد نتيجه انتخابات اصفهان را اع در م
همچنين خبر داد كه آراى مينو خالقى منتخب سوم 
مردم اصفهان از سوى شوراى نگهبان ابطال شده است. 
ــد تا به فراخور،  ــوراى نگهبان موجب ش اين نظر ش
حسينعلى اميرى  سخنگوى وزارت كشور،  محمد 
حسين مقيمى؛ رئيس ستاد انتخابات كشور  و محمد 
باقر نوبخت سخنگوى دولت، بت به اين مسئله واكنش 

نشان داده و بررسى اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان را 
در صالحيت مجلس اعالم كنند.

سرانجام پس از كش و قوس هاى بسيار و مخالفت و 
موافقتهاى گوناگون با اين موضوع، شوراى نگهبان بر 
نظر خود اصرار ورزيد و تعيين تكليف كرسى پنجم 
ــردم اصفهان در مجلس را به انتخابات مياندوره  اى  م

سال آينده موكول كند. 
ــاب  ــس جمهور در حس ــن ماجرا، ريي ــس از اي پ
شخصى اش در توييتر در مورد ابطال آراى مينو خالقى 
ــى اعتبارنامه نماينده  ــت: بر اساس قانون اساس نوش
منتخب مردم بايد در مجلس شوراى اسالمى بررسى 
شود و هيچ نهاد ديگرى نمى تواند در آن دخالت كند.

اين موضع گيرى رئيس جمهور موجب شد به فاصله 
چند روز بعد، عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور 
در حاشيه بازديد از ستاد انتخابات كشور در روز 10 
ارديبهشت كه مرحله دوم انتخابات برگزارشد،  درباره 
ــدن اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان  صادر نش
ــوراى  به خبرنگاران بگويد: ما در اين خصوص با ش

نگهبان اختالف نظر حقوقى داريم و استدالل خود را 
هم به شوراى نگهبان فرستاده ايم . اين شورا ابطال آراى 
مينو خالقى را بر اساس نظارت استصوابى خود انجام 
ــت، اما ما معتقديم نمى شود آراى يك حوزه  داده اس
تاييد شود ولى در همان حوزه راى يك نفر تاييد نشود 
ما اين نظرات را با مجلس نيز درميان گذاشتيم و رييس 
مجلس و رييس جمهور نيز در اين خصوص نظراتى 

دارند. 
در همان روز انتخابات مرحله دوم، على مطهرى در 
ــتار صدور اعتبارنامه  نامه اى به رئيس جمهور خواس
ــور شد و در سه بند  مينوخالقى از جانب وزارت كش
داليل خود را براى رد ابطال آراى منتخب سوم اصفهان 
از سوى شوراى نگهبان را اعالم و در نهايت تهديد كرد 
كه چنانچه وزارت كشور از صدور اعتبارنامه خوددارى 
ورزد، راهى جزء استيضاح وزير كشور وجود ندارد.  
پس از آن نيز، وى راه ديگر حل اين مشكل را واگذارى 
اين موضوع به هيئت حل اختالف قوا از سوى رهبر 
انقالب عنوان كرد و گفت: من شخصا معتقدم كه راه 
حل اين است كه وزارت كشور بايد اعتبارنامه را امضا 
و به مجلس ارسال كند چون راه باز است و مانعى در 
كار نيست.  با مشخص شدن نتايج دور دوم انتخابات 
و مسجل شدن حضور 17 نماينده زن در مجلس آتى 
ــد تا  ــراى اولين بار، بار ديگر اين فرصت فراهم ش ب
موضوع مينو خالقى برسر زبان ها بيافتد. حسن روحانى 
ــنبه گذشته و بهم ناسبت روز كارگر به  كه در يكش
ــى 18 زن به  ــركت مپنا رفته بود، از راهياب ش
مچلس ابراز خوشحالى كرد و گفت كه 
« ما خوشحاليم در همه صحنه ها 
بانوان عزيز ما در تحصيل، 
كار، تالش، كوشش، 
دنياى سياست، 

دولت، 

مجلس و قواى مختلف و همه جا حضور دارند كه 
اين هم از آثار بعثت پيامبر عظيم الشان اسالم(ص) بود 
كه زنان را به صحنه آورد و گفت زن و مرد، عرب و 
ــتايى و شهرى، سياه و  عجم، كوچك و بزرگ، روس
سفيد هيچ كس بر ديگرى امتيازى ندارد مگر به تقوا.». 
اين اظهارات به اين معنا بود كه رييس جمهور، مينو 
خالقى را به عنوان هجدهمين نماينده زن راه يافته به 
مجلس مى شناسد و مصر است كه اعتبارنامه او توسط 

خود نمايندگان بررسى شود. 
فرداى آن روز مجيد انصارى معاون پارلمانى رياست 
جمهورى، نيز مينو خالقى را از سوى رييس جمهور 
نماينده منتخب مردم برشمرد و تاكيد كرد: از نظر دولت 
و شخص رئيس جمهورى نمايندگان زن مجلس 18 
نفر هستند و منتخب ملت را تنها نمايندگان مردم در 

مجلس مى توانند تعيين تكليف كنند.
وزير كشور، عبدالرضا رحمانى فضلى اما در واكنش 
به سخنان مطهرى گفت: برخى تالش دارند وزارت 
كشور را تشويق به بى قانونى كنند ولى وزارت كشور 
ــود.  اما  ــليم تطميع و تهديد و بى قانونى نمى ش تس
ــد: ما با آقاى جنتى نشستيم و  در عين حال يادآور ش
ــتصوابى و در  بحث كرديم. فرمودند اين نظارت اس
ــت. اين تفسير ماده  تمام مراحل انتخابات جارى اس
3 انتخابات است. تشخيص در اين مسئله با شوراى 
ــت نه وزارت كشور. شوراى نگهبان طبق  نگهبان اس
نظارت استصوابى كار را تمام شده تلقى مى كند. ما 
معتقديم بايد اين موضوع به مجلس برود. برخى مى 
گويند وزارت كشور بدون جلب نظر شوراى نگهبان 
بايد اعتبارنامه را به مجلس بفرستد. قانون مى گويد 
اعتبارنامه وقتى به مجلس مى رود كه انتخابات باطل 
نشده. در اين مورد شوراى نگهبان آراى يكى از افراد 
ــم حوزه بايد كامال ابطال  ــال كرده. ما مى گويي را ابط
شود. هيات اجرايى و نظارت اصفهان برخى اعتبارنامه 
را امضا نمى كنند. ما اعتبارنامه اى نداريم به مجلس 
بفرستيم. در ماده 74 هم مى گويد اگر شوراى نگهبان 
انتخابات را تاييد كرد ولى هيات نظارت و اجرايى تاييد 
نكردند، وزير كشور و رئيس هيات نظارت يعنى آقاى 
ــى مى تواند اعتبارنامه را امضا كرده و به مجلس  جنت
بفرستد. اين هم موضوع ما نيست. ما راه قانونى اعتبار 
نامه نداريم چون اعتبارنامه اى نيست. يك راه قانونى 
است كه اختالف برداشت بين تفسير شوراى نگهبان 

و مجلس است. محل حل اختالف استفساريه است 
و نمايندگان مى توانند اين را در قالب طرح امضا كنند 
و از صحن مجلس بپرسند شوراى نگهبان نظر درستى 
مى دهد يا وزارت كشور. اگر گفتند نظر وزارت كشور 
ــت، بايد به ما اجازه بدهند بدون امضاى  درست اس
هيات هاى نظارت و اجرايى اعتبارنامه را به مجلس 
ــتيم. اگر هم گفتند نظر شوراى نگهبان درست  بفرس
است كه كارها درست انجام شده. ما االن اصال اعتبار 
ــات اجرايى و نظارت اصفهان  ــه اى با امضاى هي نام

نداريم كه به مجلس بفرستيم.
ــابقه  ــى كه س در اين ميان برخى از چهره هاى سياس
نمايندگى در ادوار گذشته را نيز دارند، مواردى مشابه 
همچون مينو خالقى را مثال مى زدند كه وزارت كشور 
اعتبار نامه فرد منتخب را صادر و براى بررسى در اختيار 
نمايندگان قرار داده است. مرتضى الويرى عضو هيات 
رييسه مجلس سوم، در مورد مشابهت چنين اتقاقى در 
مجلس سوم و با اشاره به اتفاقى كه در ماجراى اعتبارنامه 
نماينده نيشابور در اين مجلس افتاده بود، گفت: پس از 
برگزاري انتخابات مجلس سوم، شوراى نگهبان جلوي 
ــابور را گرفته و  اعتبارنامه آقاى اكبرزاده منتخب نيش
عنوان كرده بود كه اين فرد نبايد به مجلس برود.البته 
شوراى نگهبان صحت انتخابات آن حوزه انتخابيه را 
تاييد كرده بود. به همين علت هم اقاى محتشمى پور 
كه وزير كشور وقت بودند عنوان كردند چون صحت 
انتخابات تاييد شده است و هيات اجرايى هم شرايط 
انتخاب شونده را تاييد كرده است پس اعتبارنامه را به 
مجلس مى فرستيم اگر اعتراضى هست روى اعتبارنامه 
صورت بگيرد. اين كار هم صورت گرفت و در نهايت 
اعتبار نامه تصويب شد. براساس اين تجربه هم معتقدم 
كه ماجراى خانم مينو خالقى مستقيما از طريق مجلس 

و وزارت كشور قابل حل است.
ــام اين ماجراها و مخالفت ها و موافقت ها  پس از تم
و اختالف وزارت كشور و شوراى نگهبان، سرانجام 
ــه اى از ابهام  ــو خالقى و منتخب اصفهان در هال مين
ماند. بايد منتظر ماند و ديد كه  آبا مينو خالقى فردا در 
مراسم هاى جداگانه على الريجانى، محمدرضا عارف 
و حجت االسالم روحانى به عنوان منتخب مردم سوم 
ــد يا خير و هر يك از مسئوالن چه  حاضر خواهد ش
برخوردى با وى خواهند داشت و چه سرنوشتى در 

انتظار اوست.

سرانجـــــام مينـــــــو خالقـــــــی
اختالف نظر ميان مطهرى و وزير كشور و نظر ريس جمهور در مورد منتخب سوم اصفهان
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ليست 289 نفره مجلس دهم در دهم ارديبهشت ماه 95 تكميل و خيلى زود بحث تكميل فراكسيون هاى اميد و ساير فراكسيون هاى 
مجلس دهم به تيتر يك رسانه هاى خبرى تبديل شد. ميزيانى ها و تعامالت روساى جمهور و رئيس مجلس نهم  هم در چند روز 
گذشته نشان از يادگيرى هاى متعدد سياسى در تحقق اهداف احزاب و گروه ها داشت، اما در اين ميان برخى از نمايندگان منتخب هم 
بودند كه فراتر از حزب و گروه سياسى حامى خود، جلسات موثرى با وزراى دولت يازدهم و رئيس مجلس نهم داشتند، جلساتى كه 

براساس خبرهاى منتشر شده حكايت از عزم جزم آنان براى دستيابى به وعده هاى داده شده داشت.
بدون شك اگر شاهد استمرار اينگونه جلسات و البته پيگيرى هاى مداوم آنان باشيم شايد بتوان تا حدود زيادى عقب ماندگى هاى 
سال هاى گذشته را جبران نمود، عقب ماندگى هايى كه در صداى بغض آلود برخى از نمايندگان مجلس نهم فقط در حد شعار ماند، 

شعارهايى كه حتى در مجلس دهم به يارى شان نيامد و از مناديان آنان از راهيابى به مجلس بازماندند.
منتخبان دهم، خيلى زود و خيلى خوب فعاليت حرفه اى نمايندگى را آغاز كردند، اين عطش به كار، قابل ستايش و در حد شعار ماندن 
وعده هاى پس از اين جلسات امرى ناپسند والبته قابل نكوهش است، شايد الزم به گفتن نباشد كه خوزستانى هاى شريف، نجيبانه، 
سخت ترين مشكالت را تحمل مى كنند كه شايد روزى، ماهى و سالى در آينده نزديك، ديگر شهر اهواز را با اصفهان، تبريز و مشهد 
مقايسه نكنند و خوزستانى ها به اين باور برسند كه نقش محورى نمايندگان مجلس، نبايد در سطحى پايين مورد ارزيابى قرار بگيرد.

نماينده مجلس بايد از مديران بومى و البته غيربومى و موفق در تصدى مسئوليت هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى در شهرستان و 
حوزه انتخابيه خود حمايت كند و صد البته شايسته ساالرى را على رغم همه مقاومت هايى كه ممكن است در مسير حمايت هاى 

امر قرار گيرد فراموش كنند.
خوزستان زخم خورده شعارهايى است كه نمايندگان سال هاى سال در مجلس سر داده اند، اين زخم با شعار التيام نمى يابد عمل 
مى خواهد و اقتدار، اقتدارى كه الگويى براى آينده بهتر باشد و عملى كه اميد  به آينده را زنده كند ، فراتر از رنگ ها و ليست ها به 
خوزستان خسته اما اميدوار نگاه كنند، از نگاه تك بخشى به مشكالت بپرهيزند و خوزستان الگوى مثال زدنى نه تنها براى استان هاى 

ايران زمين بلكه براى كشورهاى حاشيه خليج فارس و منطقه تبديل كنند.
خوزستانى كه لياقت بهترين ها را دارد و اجراى صحيح قوانين، حمايت از مديران شايسته والبته پيگيرى هاى همبستگى ومستمر 

نمايندگان مجلس دهم، اين لياقت را به تمام مردمش برمى گرداند.  

برخورد فيزيكى والدين يك دانش آموز  با مدير،
 يك حادثه معمولى بود

سانسور خربی رضب و شتم و کشف حجاب معلامن زن، توسط اولیای مرد!/ آیا باید در انتظار اتفاقاتی بدتر باشیم
يكى از دانش آموز اين مدرسه در اين رابطه مى گويد: يكى از 
مردان بعد از ورود به مدرسه، مستقيم به دفتر رفته و دستانش 
رو روى گلوى خانم مدير گذاشته و در مقابل چشم دانش 

آموزان قصد خفه كردن مدير مدرسه را داشته است.
روز معلم بود كه اقدامى تاسف آور از سوى اولياى مرد يكى از 
دانش آموزان مدرسه دخترانه معراج در اهواز، موجب اعتراض 

جامعه فرهنگيان شد.  
اين اوليا به خاطر تذكر شفاهى يكى از معلمان به مدرسه رفته 
و ضمن ضرب و شتم معلمان، از آن ها كشف حجاب كردند.  
كابوس ورود و وحشى گرى هاى دو مرد خشمگين هنوز در 
ياد چند صد نفر از دانش آموزان اين مدرسه مانده و از ذهنشان 

بيرون نمى رود.  
مرضيه دانش آموز كالس ششم ابتدايى در اين رابطه مى گويد: 
يكى از مردان بعد از ورود به مدرسه، مستقيم به دفتر رفته و 
دستانش رو روى گلوى خانم مدير گذاشته و در مقابل چشم 

دانش آموزان قصد خفه كردن مدير مدرسه را داشته است.   
ماجرا چه بود؟  

داستان از اين قرار بود كه يكى از اعضاى كادر مدرسه به يكى 
از دانش آموزان تذكر انضباطى داده بود. مدير يكى از مدارس 
همجوار اين مدرسه مى گويد: هفته گذشته يكى از معلمان به 
يكى از دانش آموزان سوم ابتدايى به خاطر مقنعه اش به صورت 
شفاهى تكرد مى دهند. پس از آن روز شنبه خانواده اين دختر؛ 
يعنى خاله، مادر، دايى و شوهر خاله به مدرسه مى آيند. يكى از 
مردان جلوى درب مدرسه منتظر مى ماند و مرد ديگر به سوى 

مدير و معلمان مدرسه حمله ور مى شود.  
اما ماجرا به كتك زدن، خانم هاى معلم، مدير و ناظم ختم نشد. 
مرد خشمگين، مقنعه مدير را نيز از سرش كنده و در مقابل 
چشم صد ها دختر بچه مدرسه اى از او كشف حجاب مى كند. 
اين در حالى است دانش آموزان هم مورد ضرب و شتم قرار 

گرفته اند.  
مرد ضارب اقدام خود را با كشف حجاب ديگر معلمان زن 
ادامه داده و منابع محلى از بيهوش شدن يكى از معلمان زن در 

اثر ضربات لگد خبر داده اند.  
پس از آن، اين مرد، معلم مربوطه را روى زمين مى خواباند و 

اين معلم زن را مورد ضرب و شتم و فحاشى قرار مى دهد.  
مهاجم،  مردان  خصوص  به  آموز  دانش  اين  اولياى  آخر  در 
معلمان مدرسه را تهديد مى كنند كه اگر از آن ها شكايتى شود 

بار ديگر با چاقو به مدرسه خواهند آمد!  
اين در حالى است كه مدير مدرسه هر گونه مصاحبه در اين 
زمينه را تنها به اجازه از آموزش و پرورش منوط دانست و پس 

از آن هم هرگز حاضر به مصاحبه نشد!  
اقدام  پرورش  و  آموزش  فرهنگيان،  از  برخى  گفته  به 
حداقلى براى اين ماجرا از معلمان نداشته است. در حالى 
رعايتشان  پرورش  و  آموزش  در  موفقيت  شرط  اولين  كه 

معلمى است.  

داستانى متفاوت روابط عمومى آموزش و 
پرورش استان خوزستان از اين ماجرا 

بيژن ايروانى رئيس مركز اطالع رسانى و روابط عمومى آموزش 
و پرورش استان خوزستان اما ماجراى حمله اوليا به مدرسه  

دخترانه در اهواز را طور ديگرى تعريف مى كند
وى درخصوص حادثه رخ داده مى گويد: چند روز گذشته 
ورزش  دبير  بين  اهواز  شهر  دخترانه  مدارس  از  يكى  در 
و يكى از دانش آموزان اختالفى پيش آمد. كه البته از اين 
رخ  بسيار  دانش آموز  و  معلم  بين  مشكالت  و  اختالفات 
مى دهد. اما پس از اين ماجرا، خانواده دانش آموز (مادر و 
خاله) به مدرسه مراجعه كرده و اقدام به ضرب و شتم و 

خفه كردن معلم مى كنند.  
و  آموزش  عمومى  روابط  و  اطالع رسانى  مركز  رئيس 
در  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  خوزستان  استان  پرورش 
معلم  شتم  و  ضرب  به  اقدام  مرد  اولياى  كه  آمده  خبر ها 
كرده اند، عنوان كرد:   پدر دانش آموز نيز به مدرسه آمده بود، 

اما مادر او اقدام به ضرب و شتم معلم كرده است.  
وى در پاسخ به اين پرسش «مقنعه معلم نيز از سر او كشيده 
شده يعنى كشف حجابى نيز صورت گرفته است؟» ادامه 
داد:   آن گونه كه معلم به رئيس آموزش و پرورش ناحيه 4 

اهواز گفته، اين اتفاق رخ نداده است.
ايروانى با بيان «هم اكنون اين موضوع داراى اهميت است 
كه چگونه خانواده يك دانش  آموز مى توانند به مدرسه حمله 
كنند و معلم را مورد ضرب و شتم قرار دهد»، گفت: پرونده 
قضايى در اين رابطه تشكيل شده است و اولياى دانش آموز 
قرار  با  قاضى  بودند  زن  آنكه  به دليل  اما  شدند،  بازداشت 
وثيقه حكم آزادى آن ها را صادر كرده است. در حال حاضر 

معلم مساعد است و هم اكنون وى در مدرسه حضور دارد.

و داستانى ديگر از زبان رئيس
 آموزش و پرورش ناحيه چهار اهواز

اما فاضل خميسى، رئيس آموزش و پرورش ناحيه چهار اهواز 
داستان حمله اولياى دانش آموز به مدرسه را اينگونه شرح مى 
دهد: ارديبهشت ماه يكى از دانش آموزان دختر مدرسه ابتدايى 
معراج اين ناحيه از سوى مدرسه مورد تذكر انضباطى قرار مى 
گيرد. اين مسائل انضباطى و تذكرات ارائه شده نيز كامال قانونى 
و در چارچوب حيطه اختيارات صورت گرفته است. فرداى 
روزى كه دانش آموز مورد تذكر قرار مى گيرد، مادر، خاله و 
شوهرخاله آن دانش آموز به مدرسه مراجعه كرده و با معلم 
ورزش آن مدرسه درگير مى شوند. در اين درگيرى مدير نيز 

براى ختم به خير شدن ماجرا وساطت مى كند.
رئيس آموزش و پرورش ناحيه چهار اهواز ادامه داد: روز سوم 
نيز آموزش و پرورش عليه سه نفرى كه باعث برهم زدن نظم 
مدرسه شده و به پرسنل مدرسه بى احترامى كرده اند، شكايتى 
تنظيم مى كند. هر سه نفر به دادگاه احضار شده كه تنها مادر 
دانش آموز در دادگاه حاضر مى شود. براى خاله و شوهر خاله 
دانش آموز قرار تعقيب صادر شده و مادر وى نيز در حال 

حاضر با قرار وثيقه آزاد شده است.
خميسى از دلجويى آموزش و پرورش نسبت به معلم ورزش 
و ساير پرسنل مدرسه خبر داده! و مى گويد: آموزش و پرورش 
حمايت قضايى را فرداى همان روز ماجرا پيگيرى كرده است. 
شايعاتى مبنى بر حمايت نكردن آموزش و پرورش در فضاى 
مجازى پخش شده كه اصال صحت نداشته و تكذيب مى شود. 
واقعا از اين شايعه پراكنى هاى فضاى مجازى گاليه دارم و 
اميدوارم مردم منبع كسب اطالعات و اخبار را سايت هاى 

معتبر خبرى قرار بدهند.

ماجرايى متفاوت تر از زبان مديركل آموزش 
و پرورش در رابطه با اين حادثه

محمد تقى زاده، مدير كل آموزش و پرورش خوزستان، از 
اين واقعه با عنوان يك حادثه معمولى ياد كرد و گفت:  حادثه 
برخورد فيزيكى والدين يك دانش آموز با مدير اين مدرسه كه 
هفته گذشته رخ داد يك حادثه معمولى بوده كه برخى رسانه ها 

بيش از حد آن را بزرگ كردند.
وى اضافه كرد: هفته گذشته دو دانش آموز دختر دبستان معراج 

اهواز در بيرون از مدرسه با هم درگير لفظى پيدا كردند كه يكى 
از آنان موضوع درگيرى را به يكى از معلمان مدرسه گزارش 

مى دهد.
وى گفت: معلم ياد شده در اين زمينه به دانش آموز خاطى 
تذكراتى را داده كه موضوع از طرف دانش آموز به خانواده 

منتقل مى شود.
وى اضافه كرد: روز بعد از ماجرا مادر، عمه و شوهر عمه دانش 
آموز ياد شده به مدرسه مراجعه كرده و خواستار معرفى دانش 
آموزى شدند كه با فرزند آنان مشاجره لفظى داشته است كه 

مديران دبستان از اين كار امتناع مى كنند.
تقى زاده گفت: پس از پافشارى مديران مدرسه براى معرفى 
نكردن دانش آموز به آنان مادر و عمه دانش آموز با مديران 
دبستان معراج درگير مى شوند و دو معلم و معاون دبستان 
از سوى اين مادر و عمه دانش آموز مورد ضرب و شتم قرار 

مى گيرند.
مديركل آموزش و پرورش استان خوزستان افزود: بالفاصله 
موضوع از سوى آموزش و پرورش در محاكم قضائى اهواز 
پيگيرى و با دستور مقام قضائى دو فرد خاطى ( مادر و عمه 

دانش آموز) دستگير و بازداشت مى شوند.
وى گفت: دو فرد ياد شده به دليل زن بودن با قيد وثيقه آزاد 
شده ولى موضوع پرونده قضائى آنان به قوت خود باقى است 

و بزودى راى قضائى آن نيز صادر خواهد شد.
آموزش و پرورشى كه محل تعليم و تربيت فرزندان ما و آينده 
سازان اين مرز و بوم هستند درباره يك حادثه به قول مدير 
هاى  داستان  –معمولى-  خوزستان  پرورش  و  آموزش  كل 
متفاوتى را بيان و هركدام از منظر خود به توصيف اين برخورد 
ناشايست پرداختند اين در حالى است كه يكى از دانش آموزان 
كه شاهد ماجرا بوده است اصل داستان را به گونه اى ديگر 
توصيف مى كند (فايل صوتى موجود است) و به قولى حرف 

راست را بايد از بچه شنيد.
حال اين سوال مطرح مى شود چرا بايد در مورد اين حادثه 
سانسور خبرى صورت گيرد و ظلمى را كه به اين معلمان شده 
است مخفى نگاه داشته شود اينكه آموزش و پرورش براى 
حفظ شان مسئوالن اين مدرسه و امثال آن كارى انجام نمى 
دهد و به گفته خود فرهنگيان، از آنها دلجويى هم نمى كند، 
جاى سوال دارد،  آيا اين پنهان كارى زمينه ساز  اتفاقاتى ديگر 

و چه بسا بدتر نمى شود.
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خوزستان زخم خورده از شعار، عمل می خواهد
بامداد زاگرس- سهيال باورى



جامعه

خانواده
راه خوشبختى از كدام طرف است؟

يك روان شناس معتقد است بدبينى و ارتباطات نادرست اجتماعى 
نقطه ضعف ما در سال 94 بود. ضعفى كه بايد در سال 95 آن را از 
ميان ببريم. مهدى ملك محمد منبع فردى و اجتماعى ناشاد بودن و 
مشكالت روانى جامعه را پيش از  هرچيز به روحيات تاريخى در 
ايرانيان مربوط مى داند. او معتقد است انزواطلبى در ميان ايرانيان در 
مرز هشدار قرار دارد. اين روان شناس گفت: ما در ابتدا بايد ببينيم 
كه ماجرا چيست؟ جامعه ما در ساِل گذشته در چه وضعيتى قرار 
داشته است و عمده ترين مشكالت آن در حوزه سالمت روان چه 
چيزهايى بوده اند؟ ملك محمد ادامه داد: عمده مشكالت ما در حوزه 
سالمت روان در سالى كه گذشت به دو منبع شخصى يا فردى و 

اجتماعى برمى گردد. 
منبع فردی سالمت روان

اين مشاور همچنين گفت: در منبع فردى بايد باورهاى مردم را 
بشناسيم. در همه جوامع اين منبع هم مى تواند باعث سالمت روان 

شود و هم مى تواند به صورت يك مشكل در روان دربيايد. 
وى همچنين درباره باورهاى افراد توضيح داد: اما باورهاى افراد 
همچون فيلترى است كه تمام پديده هاى اطرافشان بايد از آن عبور 
كند. پديده ها رنِگ خاصى ندارند بلكه باورهاى ما به آن ها رنگ 
خواهند داد.  اين كارشناس در ادامه تشريح كرد: اما منبع فردِى 
سالمت روان و يا همان باورهاى ايرانيان در چه وضعيتى قرار دارد؟ 
سال هاى سال است كه جامعه ايران درگير يك بدبينى است؛ يك 
بدبينِى تاريخى. نگاهى منفى به مسائل در تمام دوره هاى تاريخى 
ما ديده مى شود. وى تصريح كرد: بدبينى در جامعه ما فقير و غنى 
نمى شناسد؛ چه كسى كه در رفاه است و چه يك فرد فقير هر دو 
بدبين هستند. اما چرا؟ ملك محمد درباره ويژگِى بدبينى ايرانى ها 
توضيح داد: بدبينى در ميان جامعه ما از بدوِ تولد تكثير و به افراد 
آموخته مى شود. مهم ترين عنصر بدبينى در جامعه ايرانى به نگرشى 
برمى گردد كه مدام مى گويد ما وضعيتمان بد و در در مقايسه با ساير 
كشورها يونيك است.  وى گفت: هرچند كه هر وضعيتى ناشى از 
ساخِت خود ماست، اما مشمول همه چى نخواهد شد. مثال خيلى 
از ما دروغ مى گوييم و معتقديم همه ايرانى ها دروغ گو هستند و در 

كشورهاى اروپايى دروغ كمتر است. اين ناشى از نگرش ماست.

منبع جمعی سالمت روان
اين مشاور همچنين به منبِع اجتماعى سالمت روان كه همان 
ارتباطات انسانى است پرداخته و اظهار كرد: اما در منبِع اجتماعى 
كه منجر به ناشادى و مشكالت روان خواهد شد قصد دارم به 
ارتباطات سالِم انسانى اشاره كنم. ايرانى ها روز به روز منبِع بزرگ 

سالمت روان را كه ارتباطات انسانى است از دست مى دهند. 
اين روان شناس تاكيد كرد: هرچند كه ما امروز كاربران زيادى در 
شبكه هاى ارتباطى اجتماعى داريم، اما اين به معناى ارتباطات انسانى 
سالم نيست. بسيارى از كشورها كه در تكنولوژى يد طواليى دارند 
خيلى كمتر از ما در شبكه هاى اجتماعى مجازى فعاليت مى كنند و 

بيش تر از آن به روابط انسانى واقعى بها مى دهند.
عضو انجمن روان شناسى ايران همچنين در پاسِخ اين سئوال كه « 
چرا ما به ارتباطات سالم انسانى كمتر توجه مى كنيم؟» گفت: اين 
نيز در راستاى خط تاريخى رفتار ايرانى هاست. از قديم روحيه 
انزواطلبى در ايرانى ها وجود داشته است. ما شاهد آنيم كه هر روز 
بيش از قبل انزوا جاى ارتباطات سالم را مى گيرد. وى تصريح كرد: 
توجيه اى كه خيلى از مردم براى اين روحيه دارند اين است كه آدم 
سالم وجود ندارد و يا مى گويند ارتباط با ديگران سخت است؛ 
اما اينها تنها بهانه هايى براى فرار به غار تنهايى است.  ملك محمد 
همچنين تاكيد كرد: در تمام تحقيقات روان شناسانه ثبت شده كه 

ارتباطات سالم انسانى منبع بزرگى براى سالمت روان است.
راه خوشبختی از کدام طرف است؟

مهدى ملك محمد گفت: اولين چيز يه دستور كلى و مهم است؛ 
بايد به جاى نگاه از بيرون به درونمان نگاه كنيم. بسيارى از ما 
قرن هاست كه ايستاده ايم تا پس از اينكه ديگرى رفتارش را اصالح 
كرد رفتارمان را درست كنيم.  وى اولين راهكار را نام برده و گفت: 
سه گزينه را نيز بايد نام برد. اول آنكه در سال 95 تالش كنيم تا همه 
رفتارهايمان را از يك فيلتر بگذرانيم و آن فيلتر اين پرسش از خود 
است: آيا رفتارى كه مى خواهم انجام دهم از روى عادت است و يا 
از روى انكه ديگران هم آن را انجام داده اند؟ اگر پاسخمان يكى از 
اين دو بود بهتر است تامل بيش ترى بر رفتارمان داشته باشيم. اين 
روان شناس ادامه داد: اما راهكار دوم به اعتقاد من به ارتقاء سطح 
روابط سالم انسانى بازمى گردد. هرگاه خواستيم حرفى يا رفتارى 
را نسبت به كسى بزنيم يا اعمال كنيم طبق آموزه هاى فرهنگى 
و دينى مان بپرسيم: آيا اگر اين رفتار با من مى شد چه احساسى 
داشتم؟اگر حسمان خوب بود ان را انجام دهيم و اگر بد بود خير. 
وى درباره راهكار سوم نيز توضيح داد: سومين راهكار نيز از نظر من 
اين است كه ياد بگيريم افكارِ بدبينانه يا هر نوع فكرى را با شواهد 
تاييدكننده همراه كنيم. بياموزيم كه هر فكرِ منفى را با شواهد بسنجيم 

و بپرسيم اين باور از كجا آمده؟
اين مشاور گفت: ما بايد بدانيم كه افكار مى توانند زندگى ما را از اين 
رو به آن رو كنند. در ميان مراجعاِن من زنان يا مردانى وجود دارند 
كه مدعى اند همسرشان با فردِ ديگرى رابطه دارد، وقتى از آن ها 
مى پرسم آيا شواهدى داريد پاسخشان اين است: احساس مى كنم!

وى تاكيد كرد: ما حق نداريم بر اساس احساسمان باورى را قبول 
كنيم. تا زمانى كه شواهدى نداشته  باشيم نبايد باور كنيم. چرا كه 
همين حس ها است كه زندگى ناشاد و ناموفقى را براى ما رقم 
خواهند زد و آينده در دست افكار ماست. ملك محمد ادامه داد: 
به باور من اگر ما اين سه گزينه را با يك شاخِص كلى –يعنى نگاه 
به درون به جاى نگاه به بيرون- در نظر بگيريم، وضعيت سالمت 
روان فردى و جمعى مان بهتر خواهد شد.  اين كارشناس همچنين 
درباره داشتن احساس خوشبختى اظهار كرد: ما شاخص مطلقى 
براى خوشبختى نداريم. اما كسى خوشبخت است كه در انتهاى 
سال بگويد در سالى كه گذشت در زمينه كار، زندگى شخصى، 
روابط و غيره بهتر بودم.  وى همچنين تصريح كرد: متاسفانه ما 
اين روحيه را در ميان مردم مى بينيم كه در هر موقعيتى كه باشند 
در حسرِت يك موقعيت برترند. در حالى كه هميشه يك موقعيت 
برتر از موقعيت ما وجود دارد.  مهدى ملك محمد در انتها گفت: 
بنابراين براى شاد بودن و سالمِت روان بيشتر در سال 95 به جاى 
احساس كردن بيانديشيم و روابط انسانى امان را بهبود بخشيم و 

به جاى بدبينى واقعيت را با شواهد آن ببينيم.

رفتار صحيح و علمى با افسردگى كودكان
شايد تصور كنيد افسردگى فقط به سراغ بزرگساالن مى آيد غافل از اين كه كودكان 

هم ممكن است دچار اين مشكل روحى شوند. گاهى طوالنى شدن ناراحتى ها و در صورتى 
كه رفتارهاى مخرب با فعاليت هاى اجتماعى طبيعى، عاليق، فعاليت هاى مدرسه يا زندگى 

خانوادگى تداخل داشته باشد، مى توان اين حاالت را افسردگى دانست.

   چگونه می توان افرسدگی را تشخیص داد؟
معموال عالئم افسردگى در كودكان متفاوت است و همين امر باعث مى شود اغلب با طبيعى انگاشتن عالئم 
و تغييرات روحى و روانى، تشخيص و درمان آن به تأخير بيفتد. گاهى كودك، افسردگى خود را با عصبانيت 
و رفتارهاى ناهنجار نشان مى دهد و بويژه در كودكان كم سن و سال تر، افسردگى در بسيارى از كودكان با 
ناراحتى شديد، احساس نااميدى و تغييرات خلق و خويى بروز مى كند. اما به طور كلى، عالئم و نشانه هاى 

افسردگى در كودكان عبارتند از:
    تندمزاجى يا عصبانيت

    ناراحتى و نااميدى مداوم
    كناره گرفتن از اجتماع

    حساسيت باال نسبت به طرد شدن
    تغيير در اشتها (كاهش يا افزايش اشتها)

    تغيير در ميزان خواب (پرخوابى يا كم خوابى)
    فرياد كشيدن

    خستگى و تحليل انرژى
    دردهاى جسمانى مانند درد معده و سردرد كه به درمان پاسخ نمى دهند

    كاهش عملكرد در محيط  مدرسه، خانه و در جمع دوستان و در خالل بازى ها
    احساس گناه و بى ارزش بودن

    عدم تمركز و اختالل در فكر كردن
    فكر كردن مدام به مرگ يا خودكشى

البته كودكان ممكن است عالئم متفاوتى نسبت به هم نشان دهند، اما در اغلب موارد با كاهش عالقه به 
مدرسه، حاضر نشدن سر كالس و تغيير قابل توجه در فعاليت هاى اجتماعى بروز مى كند. در مواردى هم 

بويژه در سنين 12 سال به باال ممكن است به سمت مصرف موادمخدر و مشروبات الكلى كشيده شوند.
دختران بيشتر تالش مى كنند خود را از بين ببرند ولى پسرها اغلب دست به خودكشى مى زنند. در كودكانى 
كه در خانواده آنها سابقه خشونت، سوءمصرف موادمخدر و مشروبات الكلى يا سوءاستفاده جنسى وجود 

داشته، خطر خودكشى كودكان افسرده بيشتر به چشم مى خورد.

   چه کودکانی در معرض افرسدگی هستند؟
حدود 25 درصد كودكان آمريكايى از افسردگى رنج مى برند. افسردگى در پسران زير ده سال بسيار شايع 
است. اما تا 16 سالگى، دختران بيشتر دچار افسردگى مى شوند. اختالل دوقطبى در نوجوانان شايع تر از 

كودكان است. با وجود اين، اختالل دوقطبى در كودكان نيز مى تواند شايع باشد.
همچنين در كودكان مبتال به اختالل تمركزى و بيش فعالى، اختالل وسواس فكرى ـ عملى و نيز اختالل 

رفتارى، ابتال به افسردگى افزايش مى يابد.

   افرسدگی در کودکان چگونه رخ می دهد؟
افسردگى در كودكان نيز مانند بزرگساالن به دليل تركيبى از عوامل مرتبط با سالمت بدنى، اتفاقات زندگى، 

تاريخچه خانواده، محيط، عوامل ژنتيكى و نوسانات زيستى شيميايى ايجاد مى شود.
افسردگى بك حالت گذرا نيست و معموال بدون درمان هاى مناسب درمان پذير نيست.

   چگونه از افرسدگی کودک جلوگیری کنیم؟
كودكانى كه در خانواده خود سابقه ابتال به افسردگى دارند، بيش از ديگر كودكان در معرض ابتال به افسردگى 

قرار مى گيرند.
كودكانى كه والدين مبتال به افسردگى دارند، زودتر از كودكانى به افسردگى مبتال مى شوند كه والدين آنها 
از اين بيمارى رنج نمى برند. كودكان خانواده هايى كه دچار هرج و مرج هستند و مدام با هم ستيز و دعوا 
دارند، يا كودكان و نوجوانانى كه از موادمخدر استفاده مى كنند بيشتر در معرض ابتال به افسردگى قرار دارند.

درمان هاى پزشكى را جدى بگيريد
گزينه هاى درمانى كه براى كودكان مورد استفاده قرار مى گيرد، شبيه به درمان هايى است كه پزشكان براى 

افراد بزرگسال تجويز مى كنند.
روش هاى درمانى براى افسردگى معموال شامل روان درمانى (مشاوره) و دارودرمانى است. نقش خانواده و 

بازى محيطى كودك در روند درمان بسيار مؤثر است.
پزشكان براى درمان كودكان مبتال به افسردگى ابتدا از روان درمانى استفاده مى كنند و در صورتى كه بهبودى 

حاصل نشود، داروهاى ضدافسردگى براى آنها تجويز مى كنند.
مطالعات حاكى از آن است كه تركيب روان درمانى و دارودرمانى در درمان افسردگى بسيار مؤثرتر عمل 
مى كند. سازمان غذا و داروى آمريكا براى درمان كودكان 8 تا 18 سال مبتال به افسردگى، داروى «پروزاك» 
را مورد تائيد قرار داده است. مطالعات نشان مى دهد كه افسردگى طوالنى مدت در كودكان سنين پايين طى 

سال هاى اخير نسبت به قبل بيشتر شده است.
اين در حالى است كه افسردگى در بزرگساالن ممكن است بار ديگر در برهه هاى بعدى زندگى رخ دهد. 
افسردگى اغلب همزمان با بيمارى هاى جسمى نيز ممكن است رخ دهد و از آنجا كه افسردگى سرآغاز 
بسيارى از بيمارى هاى روانى در زندگى آينده فرد به شمار مى رود، تشخيص زودهنگام، درمان اوليه و 
كنترل آن حياتى است. والدين بايد كودك مبتال را براى درمان افسردگى نزد پزشك ببرند تا پزشك معالج 

مراقبت  هاى روانى الزم را انجام دهد.

   با کودک افرسده چه باید کرد؟
معموال بيمار شدن كودك براى والدين او بسيار دشوار است و تمام تالش خود را مى كنند تا كودك از 
درد و رنج رها شود. اما در اين ميان روحيه باالى كودك نيز اهميت بااليى دارد و به طور قابل مالحظه اى 
مى تواند وضعيت روحى او را بهبود بخشد. در اين ميان انجام برخى راهكارها مى تواند به كودكان مبتال به 

افسردگى كمك كند.
اولين گام، پذيرش بيمارى كودك است و اين كه بپذيريد بروز اين بيمارى تقصير هيچ كس نيست و نبايد 
به دنبال مقصر بود. صبور باشيد. افسردگى بالينى را مى توان تا بيش از 80درصد با موفقيت درمان كرد. تا 
زمانى كه كودك مبتال به افسردگى والدين و پزشك خوب داشته باشد كه حامى او باشند، شانس بهبودى 

او باال مى رود.
كودكان معموال عادت دارند بعضى چيزها را كه باعث ناراحتى والدين مى شود، از آنها پنهان كنند. اما شما 
سعى كنيد به عنوان پدر و مادر، به كودك اطمينان دهيد كه آنها مى توانند با گفتن برخى مسائل از آنها كمك 

بگيرند.
والدين بايد با فرزندان خود حرف بزنند. براى كودكى كه افسرده است، حرف زدن يكى از دشوارترين 
كارهاى ممكن است. سعى كنيد با برقرارى محيط و شرايطى آرام و به دور از استرس، فرصتى را براى 

كودك فراهم كنيد تا حرف هاى دلش را بزند و از برنامه هاى طول روز خود بگويد.
اين كار را مى توانيد هنگام غذا خوردن و در كنار يكديگر انجام دهيد.

از فكر خودكشى كودك نترسيد. بسيارى از كودكان افسرده حرف از خودكشى مى زنند. سعى كنيد هنگامى 
كه با كودك خود درباره افكار مرتبط با خودكشى صحبت مى كنيد، آرامش خود را حفظ كنيد و بدون هراس 
سخن بگوييد. كودك خود را تا جايى كه مى توانيد به اجتماعى بودن و حضور در اجتماع تشويق كنيد. 
سعى كنيد او را ترغيب به دوست يابى كنيد تا بتواند در جمع دوستان و خانواده عالوه بر اين كه از تنهايى 

درمى آيد، سيستم حمايتى خوبى هم پيدا كند.
با فرزندتان درباره درمان صحبت كنيد. درمان به ويژه درمان شناختى در كودكان مبتال به افسردگى مى تواند 

الگوهاى فكرى كودك را تغيير دهد تا بتواند افسردگى را به مرور كاهش دهد.

آرش دولت شاهى وكيل درباره اين حادثه مى گويد: 
در قوانين ما دو نوع اذيت و آزار به طور كلى وجود دارد؛ يكى اذيت و آزار در بخش 

دولتى است و ديگرى اذيت و آزار در بخش عمومى. 
در اذيت و آزار عمومى اين شهروندان هستند كه مورِد آزار قرار مى گيرند كه عنوان 
آن ضرب و جرح است. در بخش دولتى نيز اذيت و آزار از جانب شخصيت هاى دولتى 
نسبت به مردم تعريف شده است. بنابراين اگر شخص توسط مقامات شكنجه شود 
عنوان آزار و اذيت و اگر توسط افراد عادى شكنجه شود عنوان ضرب و جرح مى گيرد. 
در موضوِع اسيدپاشى نيز، اين جرم پيش از انقالب با اين عنوان در قوانين وجود 

داشت كه بعد از انقالب ذيل آسيب هاى بدنى گنجانده شد.
بنابراين در قوانين فعلِى ما تمام موارد خشونت آميزى كه به قتل يا نقص عضو منجر 

نشوند مجازاتى شامل حبس و ديه خواهند داشت. 
اين درحاليست كه قانون گذار بايد ميان انواع رفتارهاى خشونت آميز تفاوت قائل شود. 
شكنجه يعنى آزار جسمانى يا روانى قربانى به طور مستمر. بنابراين بايد دقت كرد 

كه وقوع شكنجه با وقوع اتفاقى همچون چاقو زدن در عرض 5دقيقه تفاوت دارد. 
بسيارى از خشونت هايى همچون شكنجه در شرايط عادى اتفاق نمى افتند و فرد بايد 
به دليلى از حالِت عادى خارج شده باشد كه مصرف مواد مخدر صنعتى كه در جامعه 

افزايش داشته يكى از داليل آن است. 
ما ديده ايم كه در چنين پرونده هايى از الفاظ مفسد براى مجرم استفاده مى شود؛ 
درحالى كه بايد به جاى آن به فكر پيشگيرى باشيم. چه بسى كه فجايعى همچون 

داستان اعظم بارها و بارها اتفاق افتاده اما رسانه اى نشده باشند. 
علم جرم شناسى ثابت كرده كه اقدامات موردى سخت مانند يك مسكن و موقت 
عمل خواهند كرد و بالفاصله بعد از تمام شدن اثر آن وضعيت به روال سابق برخواهد 
گشت. بنابراين به جاى عوام فريبى هاى كيفرى بهتر است اقدامات اساسى ترى بشود.

با توجه به مشكالت جديدى كه جامعه ما با آن مواجه است، من فكر مى كنم برخى 
الزامات روان شناختى نيز بايد براى افراد تعيين كرد. يك الزام اين است كه همه 
افراد پيش از ازدواج و در مراحل مختلف زندگى بايد به طور اجبارى به روان پزشك 

مراجعه كنند. 
از نظر من اگر سالمت روان بررسى و كنترل شود مى توانيم تا حدودى ميزان خشونت 

و اين دست از جرائم را در جامعه كاهش دهيم. 
خشونت غيرمشهود خطرناك است!

اما مهدى ملك محمد –روان شناس و مشاور- در تحليل داستان اعظم معتقد است 
حادثه اى كه براى اعظم و فرزندانش اتفاق افتاد در پى خشونت هاى غيرمشهودى 

است كه در اين سال ها رشد كرده اند.
اين روانشناس مى گويد: 

نكته مهمى كه در ابتدا قصد دارم به آن بپردازم اين است كه خشونت هايى همچون 
داستان اعظم موارد بسيار حاد هستند. 

اين دست از موارد نيز به قوِل معروف در پى اتفاقى به روى آب مى آيند و مشخص 
مى شوند؛ چرا كه بسيارى از موارد مشابه هستند كه به داليل مختلف مشخص 

نمى شوند.
در سال هاى اخير  براساس گزارش هاى كلينيكى شاهد آن بوده ايم كه خشونت 
وضعيت  همسرانشان  برعليه  شوهران  خاص تر  طور  به  و  زنان  برعليه  مردان 

خوبى ندارد. 

در ايران هنوز هم اين باور سنتى وجود دارد كه زنان بايد كامال تحت قيموميت مردان 
باشند؛ چه از نظر مادى و چه از نظر روانى. 

دليل عمده وجود چنين نگرشى در زمانه فعلى اين است كه مردان ما با وجود آنكه به 
نظر مى رسد شاهد حضور گسترده زنان در جامعه و سيستم هاى اجتماعى بوده اند، اما 

باز هم قائل به وضعيتى مساوى براى آنان نيستند. 
در  نيست.  خاصى  قشر  به  مختص  ما  جامعه  در  زنان  به  مردان  باالى  از  نگاه 
روان شناسى نيز هر تصميمى از نگرش ما برمى آيد؛ رفتار خشونت آميز نيز در نتيجه 

مى تواند در پى همين نگرش باشد. 
جلوى تكرارِ داستان اعظم را بگيريم

نكته اى كه وجود دارد از نظر من اين است كه بدانيم مشكل ما در مواردى همچون 
داستان اعظم كه يك مورد حاد بود نيست؛ مشكل ما به طور كلى خشونتى است 
كه شوهران بر عليه زنانشان اعمال مى كنند؛ خشونتى كه آن را در هيچ دادگاهى 

نمى توان ديد. 
خشونت فيزيكى غيرمحسوس چيزى است كه به آن اشاره مى كنم. اين خشونت 
چيزى است كه اگر زن بخواهد نسبت به آن شكايت كند با خودش فكر مى كند كه 

يا مورد تمسخر واقع مى شود و يا ارزشش را ندارد!
از  يكى  كالمى  خشونت  مى شود؟  خشونت هايى  چه  شامل  خشونت ها  اين  اما 

آن هاست كه مردها راحت آن را انجام مى دهند. 
شايد خيلى از ما ديده باشيم كه در يك جمع دوستانه مردى به شوخى به زنش 
مى گويد اگر فالن رفتار را ادامه دهى طالقت مى دهم! اين شوخى نيست؛ اين نيز 
خود خشونتى است كه رخ مى دهد. آيا يك زن نيز مى تواند چنين شوخى اى در يك 

جمع با همسرش بكند؟!
خشونت غيرمشهود ديگرى كه در سال هاى اخير شاهد آن بوده ايم «تجاوز زناشويى» 
است؛ يعنى زن تمايلى به برقرارى رابطه جنسى ندارد و با زور همسرش اين كار را 

مى كند. اين مورد مراجعين زيادى به كلينيك هاى روان شناسى دارد. 
آنچه اهميت دارد اينكه در جامعه ما خشونت غيرمشهود طبقه بندى اجتماعى ندارد. 

بنابراين وقتى خشونتى مانند خشونت كالمى در جامعه تابو نيست در نهايت ما شاهد 
داستان اعظم خواهيم بود. 

شايد خيلى از مردها با خواندن و شنيدن و اين خبر لب گزيدند و اين مرد را كه 21 
روز زنش را شكنجه داده را نفرين كردند! اما با نگاه به زندگى بسيارى از آن ها انواع 

خشونت هاى غيرمشهود برعليه زنان را مى بينيم. 
يكى از داليل خيانت زنان عليه مردان كه در سال هاى اخيز افزايش داشته همين 

خشونت غيرمشهود است؛ زن با اين كار از لحاظ هيجانى خودش را آرام مى كند.
خشونت هاى  با  قطعا  كه  است  اين  بگيرم  مى خواهم  بحث  اين  از  كه  نتيجه اى 

غيرمشهود خشونت هايى حادى همچون داستان اعظم نيز زياد خواهند شد. 
وقتى خشونت غيرمشهود در جامعه زياد شود تراكم خشونت نيز افزايش خواهد يافت 
كه اين سبب حادشدن وضعيت خواهد شد. موقعيتى را فرض كنيد كه به فردى كه 
حتى يك سيلى به گوش كسى نزده بگوييم يك نفر ديگر را بزن. او نمى تواند اين 

كار را بكند چون هنوز سطح خشونتش باال نرفته است.
براى انجام خشونت هاى زياد بر روى ديگر بايد پروسه حساسيت زدايى از خشونت رخ 
دهد. بنابراين در خشونت عليه زنان نيز شاهد حساسيت زدايى از زنان هستيم. وقتى 

اين وضعيت كنترل نشود شاهد پرونده هايى مانند پرونده اعظم خواهيم بود.

يكى از اولين و مهم ترين سوال هايى كه در هر مشاوره خانواده (به  خصوص مشاوره 
پيش از ازدواج) از زوج  پرسيده مى شود، دليل اصلى آنها براى ازدواج است.

معموال بسيارى از دختران و پسران، عشق و عالقه به يكديگر و خصوصيات مثبت 
طرف مقابلشان را دليل انتخابشان مى دانند. كسانى هم هستند كه در بسيارى از 
موارد نه تنها دليل و انگيزه خود، بلكه انگيزه طرف مقابل را هم از ازدواج نمى دانند و 
وقتى از آنها پرسيده مى شود چرا مى خواهند ازدواج كنند و هدفشان از ازدواج چيست، 
جواب هايى مثل «خب باالخره همه در يك سنى بايد ازدواج كنند»، مى دهند. هرچند 
انگيزه هاى افراد براى تشكيل زندگى مشترك متعدد است، ولى بعضى از اين انگيزه ها 
به دليل ناهمخوانى با واقعيت هاى زندگى زناشويى محكوم به شكست مى شود. در 
اين نوشتار سعى مى كنيم تا به انگيزه هايى كه احتماال به شكست در زندگى مشترك 

و گاه طالق منجر مى شود، نگاهى بيندازيم.
1. ازدواج فقط به خاطر خانواده

در بسيارى از خانواده ها به خصوص خانواده هاى سنتى، دختران و پسران به خاطر 
پدر و مادرشان و با اين هدف كه والدينشان عروسى آنها و بعدها نوه هايشان را ببينند، 
ازدواج مى كنند. گاهى هم علت ازدواج آنها، سنت نادرست و الزام به نوبت ازدواج 
كردن فرزندان است. آنها ازدواج مى كنند تا نوبت به خواهر يا برادر كوچك تر برسد! 
وقتى كه نه از روى مصلحت، بلكه از روى اجبار از جانب خود و يا ديگران كسى را 
انتخاب مى كنيد، نيروى خود را از دست ميدهيد و پايان بدى را براى داستان عشقى 

خود به جان ميخريد .
2.ازدواج فقط به خاطر كسب استقالل

گاهى هم دختران و پسران براى مستقل شدن و رهايى از بگير و ببند خانواده يا شرايط 
سخت و مشكالت شديد خانوادگى يا دورى از محيط استرس زا به دليل درگيرى يا 
اعتياد والدين، سوءرفتار جسمى و جنسى، بى توجهى، طرد و خشونت و... تن به ازدواج 
مى دهند ولى در بيشتر موارد از چاله به چاه مى افتند. در چنين شرايطى آنها آمادگى 
روان شناختى الزم براى ارزيابى متقابل ندارند و در نهايت احتمال آسيب زا بودن اين 

رابطه افزايش مى يابد.
3. ازدواج فقط به خاطر داشتن فرزند

خيلى از افراد عالقه بسيار به بچه داشتن را دليل ازدواج خود مى دانند. چنين انگيزه اى 
بدون در نظر گرفتن ساير عوامل در تشكيل زندگى مشترك تبعات منفى را به 

دنبال دارد.
عده اى بخاطر نواقص احساسى و عاطفى و... گذشته خود عاشق مى شوند و ازدواج 
مى كنند تا طرف مقابلشان نواقص كودكيشان را بر طرف كند. اين افراد با اين عمل 
خود مسوليت پذيرى را از خود منع مى كنند و از طرف مقابل توقع دارند تا نقش پدر 
و يا مادر را براى آنها بازى كند كه ممكن است بزودى موجب خسته شدن طرف 

مقابل شود
4. ازدواج فقط به خاطر ترس از تنهايى

يكى از مزاياى ازدواج، از تنهايى درآمدن و بودن در كنار فردى ديگر در لحظات غم 
و شادى است، اما برخى افراد فقط براى رفع تنهايى ازدواج مى كنند، بدون اينكه به 
جوانب ديگر و مسووليت هاى زندگى مشترك فكر كنند! متاسفانه آنها پس از مدت 
كوتاهى به دليل بى مسووليتى و نداشتن مديريت در زندگى، با مشكالت زندگى 

مشترك مواجه مى شوند.
5. ازدواج فقط به خاطر احساس ترحم يا عذاب وجدان

گاهى افراد هيچ قصدى براى ازدواج ندارند اما پس از مدتى آشنايى با جنس مخالف، 
به داليلى دچار احساس ترحم يا عذاب وجدان مى شوند و تصميم به ازدواج مى گيرند. 
گاهى ترس از آسيب زدن به طرف مقابل در صورت جدايى به خصوص در مواردى 
كه طرف مقابل به شدت وابسته يا مبتال به بيمارى جسمى يا روانى باشد و قطع 
ارتباط باعث تشديد بيمارى شود يا احساس عذاب وجدان او از اينكه طرف مقابل 
را به دليل بيمارى اش رها كرده، باعث مى شود شخصى كه تمايلى به ازدواج ندارد، 
در معذوريت اخالقى يا احساسى قرار بگيرد و ازدواج كند. در اين شرايط نه عقل 
و منطق دليل ازدواج است و نه عشق و عالقه. معموال پس از گذشت مدتى از 
چنين ازدواج هايى،  احساس ترحم يا عذاب وجدان اوليه عمال باعث تشديد اختالف ها 

مى شود و مانند بارى سنگين يا منت بر دوش زندگى سنگينى مى كند.
6. ازدواج فقط به خاطر باالرفتن سن

اين انگيزه به خصوص در مورد خانم ها مطرح است. بسيارى از خانم ها از آنجا كه 
نگران باالرفتن سنشان هستند و مى ترسند مبادا افزايش سن باعث شود ديگر 
پيشنهادهاى خوب براى ازدواج نداشته باشند، با وجودى كه آمادگى ازدواج ندارند، تن 
به اين كار مى دهند. در چنين فضايى فرد سازگارى كمترى با مشكالت زندگى دارد 

و در نهايت ضريب ريسك اين ازدواج ها باالست.
7. ازدواج فقط به خاطر رهايى از كنايه هاى اطرافيان

خيلى از جوان ها هستند كه نمى توانند كنايه هاى اطرافيان را تحمل كنند مخصوصا 
صحبت هايى كه در مورد دختران بيشتر حول محور باالرفتن سن است و در مورد 
پسرها پيرامون توانايى اقتصادى و افتادن در دام كارهاى خالف بنابراين عجوالنه 
تصميم گيرى مى كنند. متاسفانه پس از بروز مشكالت در زندگى مشترك، اطرافيان 
با گفتن جمله هايى مانند «ما پيشنهاد داديم، خودت تصميم گرفتى، بچه كه نبودى!» 

از زير بار مسووليت شانه خالى مى كنند.
8. ازدواج فقط به خاطر لجبازى

گاهى ازدواج فقط به دليل لجبازى يا انتقام از كسى، به خصوص والدين  انجام مى شود. 
در اين شرايط اصال طرف مقابل و خصوصيات او هيچ اهميتى براى فرد ندارد. 
متاسفانه در بسيارى از چنين ازدواج هايى عمال يكى از طرفين به فردى براى برطرف 
كردن نيازهاى طرف مقابل تبديل مى شود درحالى كه ازدواج يك قرارداد و پيمان 
پرمسووليت براى هر دو طرف است كه بر پايه عشق و منطق شكل مى گيرد و 
طرفين بايد در كنار همديگر براى رفع نيازهاى هم بكوشند. فقط در اين صورت 
است كه با وجود مشكالت متعدد، زندگى مشترك با يك رابطه صميمانه، عاطفى و 

متعهدانه پا بر جا مى ماند و رضايت زناشويى معنا و مفهوم پيدا مى كند.
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بررسى «داستان اعظم» و زناِن ديگر

چرا «چرا «اعظماعظم» » شكـنجهشكـنجه شد؟ شد؟
5 Email: bamdadzagros@gmail.com

مرد معتادى همسرش را 21 روز به فجيع ترين شكل شكنجه داد و فرزندانش را هم قربانى خشونت كرد.
 اين خبِر تكان دهنده را خيلى ها شنيدند و لب گزيدند. اين حادثه با ناِم داستان اعظم هنوز هم بر سر زبان هاست؛ 

چرا اعظم شكنجه شد؟ عاقبت شوهر او چه خواهد بود؟ و اينكه آيا داستان اعظم تكرار مى شود؟

ازدواجــى 
كه آخــــرش 
خــوش نيســتــ
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اقتصــاد آب 
در ايران

 فراموش شده است
ايران؛  در  آب  «بحران  علمى  نشست 
سه  حضور  با  راهكارها»  و  چالش ها 
بررسى  هدف  با  دانشگاهى  صاحبنظر 
ايران،  در  آب  بحران  هاى  ريشه 
راهكارهاى اساسى براى برون رفت از 
هاى  توانايى  بكارگيرى  و  چالش  اين 
علمى متخصصان و محققان اين حوزه 

در حل اين بحران برگزار شد.
دانشيار  مدنى،  كاوه  نشست  اين  در 

مديريت آب و محيط زيست امپريال كالج لندن 
و جزء 4 دانشمند برجسته جوان منتخب اتحاديه 
علوم زمين اروپا، فرهاد يزدان دوست، دانشيار 
مهندسى آب دانشگاه خواجه نصير و عليرضا 
مساح، دانشيار تغيير اقليم و منابع آب پرديس 

ابوريحان دانشگاه تهران حضور داشتند.
با توجه به اينكه طرح انتقال آب اين روزها به 
عنوان يكى از موثرترين راههاى نجات از بحران 
آب و تامين آب مصرفى كشور از سوى مسئوالن 
عنوان مى شود و شاهد اعالم و اجراى طرح هاى 
خليج  سواحل  از  آب  انتقال  جمله  از  مختلفى 
فارس به فالت مركزى، انتقال آب بهشت آباد 
(از چهار محال و بختيارى به اصفهان) ، انتقال 
آب درياى خزر به سمنان و مواردى از اين قبيل 
هستيم، يكى از سرفصلهاى اين نشست علمى 
به موضوع انتقال آب و استفاده از فناورى آب 

شيرين كن اختصاص يافت.

*طرح انتقال آب يكى از راهكارهايى است 
كه از سوى مسئوالن براى برون رفت از مشكل 
فعلى بحران آب در كشور مطرح مى شود. تا 
چه حد با اين طرح موافق و چه كاربردهاى 
علمى براى آن متصور هستيد؟ به طور كلى 
اجرا  قابليت  ميزان  چه  آب  انتقال  طرحهاى 

دارند؟
آب  مهندسى  دانشيار  دوست  يزدان  *فرهاد 
دانشگاه خواجه نصير: در اين زمينه بحث اصلى 
مديريت تقاضا است. اما به نظر مى رسد مسئوالن 
ما همچنان فكر مى كنند كه بايد به دنبال مديريت 
وقتى  كه  است  دليل  همين  به  و  باشند  تامين 
آب در يك جايى كم مى شود مى خواهند از 
جاى ديگرى به ما آب برسانند. طبيعتا يكى از 
بزرگترين موضوعاتى كه در روش انتقال آب بايد 
به آن پاسخ داد اين است كه چقدر اين روش، 
با محيط زيست سازگارى خواهد داشت و از 
لحاظ اقتصادى نيز، قيمت تمام شده آن چقدر 
مى آيد  پيش  سوال  اين  همچنين  بود؟  خواهد 
كه آيا راهكارهاى ديگرى نيز در كنار اين طرح 

سنجيده شده است يا خير.
بايد بگويم طبيعتا روش انتقال آب به عنوان اقدامى 

كه زودتر پاسخ خواهد داد، توجيه 
دارد اما بايد به جا و به مورد استفاده 
موضوع  است  الزم  اينجا  شود. 
سدسازى اشاره كنم. من معتقدم كه 
عمال و اساسا سدسازى اقدام بدى 
نيست اما اگر به جا و درست، انجام 
نشود ممكن است آنطور كه بايد، 
جواب ندهد. براى مثال ما و تركيه 
اقدام براى سدسازى را باهم آغاز 
كرديم و االن اين كشور با داشتن 

آبى  وضعيت  ساماندهى  در  تالش  سد،   600
خود كرده است و به نظر مى رسد در سدسازى، 
برنامه مشخص داشته است. اما ما هم همزمان 
با تركيه شروع به سدسازى كرديم و به همان 
اندازه نيز سد ساختيم و هزينه كرديم. اما به دليل 
اينكه مانند تركيه به دقت و با برنامه عمل نكرديم، 
موفق نبوديم. من نگرانم اين موضوع انتقال آب 
با  يعنى  شود.  سدسازى  طرح  همان  شبيه  هم 
عجله داريم دنبال كارى مى رويم كه كارشناسى 

و مطالعه دقيقى روى آن صورت نگرفته است.
در اينكه كاربرد تكنولوژى هاى جديد در مصرف 
آب كشاورزى و خانگى و توسعه الگوى كشت، 
شكى  بود  خواهند  پاسخگو  مدت  كوتاه  در 
نيست، اما براى يك اقدام درازمدت بايد شرايط 
بيشترى را سنجيد. اينكه منبع آب شيرين را به آب 
شورى منتقل كنيم و براى شيرين كردن و انتقال 
آن هزينه پرداخت كنيم، راهكار مناسبى به نظر 
نمى آيد. متاسفانه در كشور ما در شرايط اضطرار 
يك اتفاق به يكباره رونق مى گيرد و ما با پديده 
«سيكل هيدرو- ايالجيك» يا به تعبير دقيق تر 
«سيستم هيدرولوژيكى غيرمنطقى» مواجه هستيم. 
زمانى كه مقدار آب كم مى شود و يا خشكى 
رخ مى دهد، اقدامات اضطرارى و اضطرابى را 
آغاز مى كنيم و دست به مطالعه مى زنيم. اما 
زمانى كه اولين قطره باران شروع مى شود همه 
اين اقدامات به فراموشى سپرده مى شود و ديگر 
كسى به اين موضوع توجه نمى كند. اين سيكل 
همچنان به دور خود مى چرخد و ادامه دار است.

همين  داستان  هم  آب  انتقال  موضوع  مورد  در 
است. ما در اين فاز به سرعت مى خواهيم با 
انتقال آب مشكل را حل كنيم غافل از اينكه اين 
يك سيكل است و بايد به تمامى شرايط توجه 
كنيم. نگرانى كه در مورد روش انتقال آب وجود 
دارد همين قضيه است. اينكه باز دوباره «اضافه 

كارى» كنيم.

*از نظر شما در شرايط فعلى، اجراى راهكار 
انتقال آب بيشتر جنبه علمى دارد و يا شعارى و 

سياسى كارى مى تواند باشد؟
مطرح  اينطور  آن  سياسى  شكل  دوست:  يزدان 

شده است كه يك روز در اين كشور، اخبارى 
منتشر شد مبنى بر اينكه مى خواهيم از درياى 
منتقل  آب  كوير،  حاشيه  شهرهاى  به  مازندران 
كنيم. 4 سال از آن داستان گذشت اكنون تب آن 
خوابيده و غيرعملى بودن آن نيز مشخص شده 
است. اما هنوز شهرهاى حاشيه كوير ما مانند نطنز 
و نايين و كاشان منتظرند كه از يك جايى برايشان 
آب بيايد. اين خيلى تاسف بار است. عوام فريبى 
است. اين از سياسى كارى هم يك گام آنطرف 
تر رفته است و به نوعى افكار را به بازى گرفتن 

است. متاسفانه عده اى هستند كه 
برنامه شان اين است. مى خواهند با 
اين مدل روشها به منافع اقتصادى 
برسند. البته در اين زمينه انتقادى 
وارد نيست چرا كه مثال عده اى 
و  هستند  تصفيه  و  لوله  كار  در 
اين روشها برايشان ماركت (بازار) 
خوبى محسوب مى شود. حقانيت 
داستان از جنبه آنها محفوظ است و 
نمى توان كار آنها را محكوم كرد. 
اما سوال اين است كه مسئولى كه 

مى خواهد لوله انتقال بگذارد، در كنار اين موضوع 
به موضوعات ديگر هم توجه كرده است؟ جواب 
اين سوال خير است و به همين دليل است كه 
در روش انتقال هم چيزى خارج از وضعى كه 
هم اكنون براى بحران آب وجود دارد نمى شود 
متصور شد. به طور كل اگر روش انتقال آب به 

عنوان راهكار اصلى ديده شود اشتباه است.
حتى اگر نخواهيم انگ سياسى و حركت آلوده به 
منافع، به اين طرح بزنيم و علمى به اين قضيه نگاه 
كنيم، مى توانم بگويم كه در هيچ زمينه اى تك 
محورى حركت كردن جواب نداده است. چه در 
ايران و چه در خارج از كشور. سابقه تاريخى نيز 
نشان مى دهد كه اين مدل جواب نمى دهد و 

حتما بايد بيشتر در مورد آن فكر شود.

*پس اينطور استنباط مى شود كه شما روش 
را  آن  الزمه  اما  كنيد  نمى  رد  را  آب  انتقال 

پرداختن به شروطى مى دانيد ؟
يك  عنوان  به  آب  انتقال  روش  دوست:  يزدان 
تواند  مى  قطعا  محدود  جاهاى  براى  تكنيك 

كاربرد داشته باشد.

*در اين زمينه برخى طرح ها همچون انتقال 
آب از درياچه وان تركيه به درياى خزر و يا 
مباحثى در مورد واردات آب هم مطرح شده 
است، آيا اساسا چنين ايده هايى امكان اجرا 

دارند؟
يزدان دوست: در مقطعى گفتند ما از ارس به 
آن  من  داد.  خواهيم  انتقال  آب  اروميه  درياچه 

زمان از اين طرح انتقاد كردم. چرا كه آب شيرين 
با آب شور فرق دارد. اين درحالى است كه ما 
آب زرينه رود در تبريز را داريم و اگر واقعا قصد 
انجام حل مشكل را داريم، به جاى انتقال آب 
رود  زرينه  توانيم  مى  اروميه،  درياچه  به  ارس 
را آزاد كنيم تا طبيعت خودش به داد خودش 
برسد. اين برنامه ريزى سختى نمى خواهد. در 
مورد درياچه وان هم همينطور است. همه اينها 
براى كسى كه دغدغه اش مديريت تامين آب 
است ممكن است در دستور كار باشد. اما آنجايى 
اين  كه  شود  مى  پيدا  مشكل 
را  ام  وظيفه  من  بگويد  مسئول 
انجام دادم و از اينحا به بعد، كار 
ديگرى نمى توانم بكنم و مسئول 
ديگرى بايد اين كار را بكند. به 
بيان ديگر، در اين زمينه نيازمند 
مديريت كامل هستيم. ما از جمله 
كه  هستيم  كشورهايى  معدود 
شوراى عالى آب داريم و رئيس 
آن، رئيس جمهور است اما اين 
كال  گذشته  سالهاى  در  شورا 
برگزار نمى شده و خوشبختانه 
جلسه  چندين  اخير،  دوره  در 
برگزار كرده است. شكى نيست 
مى تواند  آب  عالى  شوراى  كه 

تعامل ميان دستگاهها و وزارتخانه ها را برقرار 
كند و ارباب جمعى اين وزارتخانه ها را وادارد كه 
روى دستورات كار كنند. اگر اين شورا، ارتقاى 
مرتبه پيدا كند و روى سياستگذارى هاى كالن 
كشور، تمركز كند، قطعا به نفع موضوع بحران 
آب خواهد بود چرا كه همه مسئوالن در زمينه 
موضوع  اين  اما  دارند  نظر  اتفاق  آب  اهميت 

نيازمند انسجام است.
بنابراين طرح روش انتقال آب به اين شكل، اين 
فكر را براى مديران ايجاد مى كند كه به دليل 
كمبود آب در شرايط فعلى روش خوبى است و 
به همين دليل اين نسخه آماده را براى كل كشور 
مى پيچند. اين تصميم گيرى به نفع كسانى است 
كه پيشنهادات وسوسه انگيزى را در شرايط فعلى 
مى دهند و مى گويند طرح انتقال آب و يا آب 
شيرين كن را با هزينه هايى براى لوله گذارى 

انجام مى دهند.

رابطه  اين  در  شما  نظر  مساح  دكتر  *آقاى 
آب  انتقال  روش  علمى  نظر  از  آيا  چيست؟ 

پاسخگو است؟
*عليرضا مساح، دانشيار تغيير اقليم و منابع آب 
پرديس ابوريحان دانشگاه تهران: من در بعضى 
موارد با دكتر يزدان دوست موافق و در برخى 
موارد مخالفم. در واقع روشهاى مختلفى براى 
در  و  دارد  وجود  آب  آورد  و  تقاضا  مديريت 
اجرا  حال  در  سطح دنيا نيز روشهاى مختلفى 
است كه آورد آب را افزايش دهد. براى مثال 
روشها  اين  از  يكى  ابرها  بارورسازى  بحث 

با  اى  حوضه  بين  آب  انتقال  بحث  است. 
ديگر  يكى  هم  دريا  از  و  ها  كن  شيرين  آب 
مديريت  در  گويم  مى  من  است.  روشها  از 
سطح  افزايش  در  را  اولويت  آب،  تقاضاى 
آگاهى مردم بدانيم و پس از آن اگر يك طرح 
چندين معيار را با هم داشته باشد چرا كه نه! 
البته معيارها بايد از نظر سود و هزينه، موضوع 
مصرف  براى  تكنولوژى  و  محيطى  زيست 
من  مثال  براى  باشند.  قبول  قابل  نهايى  كننده 
با طرح انتقال آب از خليج فارس به كرمان و 
يزد موافقم. چرا كه بررسى ها نشان مى دهد 
آب  مكعب  متر  هر  انتقال  براى  كه  اى  هزينه 
در اين طرح، مصرف مى شود بسيار كمتر از 
سوى  از  گرفته  صورت  هاى  گذارى  سرمايه 
كارخانه ها در اين مناطق است و حتى كارخانه 
هايى كه در يزد و كرمان هستند حاضرند بابت 
به  اصل  در  بپردازند.  زيادى  هزينه  انتقال  اين 
خاطر سرمايه گذارى اين كارخانه ها بوده كه 
آب شيرين كن ها در خليج فارس نصب شده 
است.  شده  مطرح  آن  خطوط  انتقال  بحث  و 
به اين ترتيب انتقال آب با ارزش افزوده باال 
باعث اشتغال زايى و ساير ارزشهاى اقتصادى 
مى شود. اين مدل خوب است چرا كه تمام 

معيارها را رعايت كرده است.
اما يكسرى طرح ها هم هستند كه انتقال آب 
در آنها مشكل دارد و در اين زمينه با نظرات 
دكتر يزدان دوست موافقم. مثال انتقال آب از 
بهشت آباد به اصفهان اشتباه است و اين روش 
در مسيرهاى انتقال با مشكل برخورد خواهد 
كرد. از سوى ديگر بررسى ها نشان مى دهد 
به  آن  ريختن  و  منطقه  يك  از  آب  انتقال  كه 
رودخانه و رها كردن آن، باعث بحران فراوانى 
مى شود. بررسى هاى صورت گرفته نشان مى 
دهد كه مردم براى به وجود آمدن فراوانى آب، 
سطح زيركشت را چند برابر مى كنند. به خاطر 
آب زياد شده مصرفشان هم بيشتر مى شود اما 
از آنجايى كه اين فراوانى آب، هميشگى نيست 
و مقطعى بوده، بعدها خطرات خود را با بحران 
بيشترى نشان مى دهد . من به طور 100 در 
صد مخالف طرح انتقال آب نيستم. اگر توجيه 
داشته باشد چرا كه نه. براى مثال با طرح انتقال 
محيطى  زيست  لحاظ  به  كه  خزر  درياى  آب 

مشكل ساز است موافق نيستم.
يزدان دوست خطاب به مساح : پس مخالفت 
من  چون  بود؟  اى  رابطه  چه  در  من  با  شما 
هم معتقدم كه اگر اين طرح در جاى خودش 
انجام شود و موردى باشد معموال توجيه پذير 
بوده و جاى دفاع دارد. البته در اين مورد هم 
بايد اثرات زيست محيطى آن را بررسى كرد. 
اينكه اين اقدام منطقى است و يا خير. جالب 
است بدانيد كه به خاطر آلودگى درياى خزر 
در  ماهى  نوروز،  ايام  در  پياپى،  سالهاى  طى 
محمود آباد صيد مى شود كه به ماهى تاالسمى 
معروف شده است و برخى از بومى ها به اين 
بندر  سكنه  خورند.  نمى  را  آنجا  ماهى  دليل، 
درياى  آب  در  تابستانها  ما  گويند  مى  انزلى 
خرز شنا نمى كنيم چون ممكن است به دليل 
اين آلودگى دچار بيماريهاى پوستى شوند. اين را 
گفتم كه بگويم ما فقط بحث آب شور را نداريم. 
اينها مى خواهند 300 كيلومتر آب را انتقال دهند 

و لوله بزنند. اين غيرمنطقى است.

*آقاى دكتر مدنى، آيا روش انتقال براى حل 
بحران آب، در ساير كشورها نيز استفاده مى 

شود و روش موفقى بوده؟

كاوه مدنى، دانشيار مديريت آب و محيط زيست 
امپريال كالج لندن: انتقال آب در كنار كندن چاه، 
تكنولوژى پمپ، سدسازى و آب شيرين كن 
ها، تكنولوژى و راه حل هاى مهندسى و سازه 
اى هستند كه بيشتر در قسمت تامين آب به 
كار گرفته مى شوند و چنانچه درست از آنها 
استفاده شود به توسعه كمك مى كنند. در ايران 
مكانى  و  زمانى  لحاظ  از  آبى  محدوديتهاى 
وجود دارد و به همين دليل نيازمند يك سرى 
امكانات براى تامين آب هستيم كه مى توانند 
تبعات زيست محيطى داشته باشند. نمى توان 
توسعه  زيست  محيط  خاطر  به  بايد  كه  گفت 
حفظ  كه  گفت  توان  مى  ولى  كرد  متوقف  را 
محيط زيست بايد يكى از اهداف توسعه باشد 
مهندسى  هاى  پروژه  زيستى  محيط  اثرات  و 
اين  اجتماعى  و  اقتصادى  اثرات  كنار  در  بايد 
كندن  با  ايران  در  ما  گردند.  لحاظ  ها  پروژه 
بعد  كرديم،  چاه و از بين بردن قناتها شروع 
نيز  كمكهايى  كه  آورديم  سدسازى  به  رو 
كرديم.  روى  زياده  آن  مورد  در  اما  كرد 
شده.  مطرح  آب  انتقال  موضوع  نيز  اكنون 
نشان  رود  زاينده  حوضه  در  ما  مطالعات 
و  شده  توسعه  مشوق  آب  آوردن  كه  داده 
باعث شده مشكالت در كوتاه مدت حل و 
در دراز مدت زياد  شوند. بايد توجه داشت 
اگر نتوانيم آن بخش از داستان را كه تقاضا 
آب  تامين  فكر  به  دائم  و  كنيم  حل  است، 
باشيم، مشكالتى به وجود مى آيد. همانطور 
كه آنتى بيوتيك خوب است اما ما ايرانيها 2 
برابر متوسط جهانى از آن استفاده و به تعبير 
هم  آب  انتقال  كنيم.  مى  استفاده  سوء  بهتر 
جايى  در  تواند  مى  روش  اين  است،  همين 
با مسئوليت استفاده شود و كاربردى باشد و 

مى تواند برعكس آن نيز اتفاق بيافتد.
ساير  در  روش  اين  اينكه  مورد  در  اما 
بگويم  بايد  خير،  يا  و  بوده  موفق  كشورها 
دنيا  خشك  مناطق  در  آب  انتقال  روش  كه 
مورد استفاده قرار گرفته است. اما اينكه اين 
كه  دارد  بستگى  خير،  يا  بوده  موفق  طرح 
مالك  اگر  ببينيم.  چه  در  را  موفقيت  مالك 
موفق  بله،  موارد  خيلى  در  باشد  اقتصادى 
از  آب  سوم  دو  كالفرنيا  در  مثال  است  بوده 
خاطر  همين  به  و  شود  مى  تامين  نقطه  يك 
زيادى  مسافت  طى  با  آب  از  زيادى  حجم 
به نقاط مختلف منتقل مى شود و نياز هاى 
البته  كند.  مى  تامين  را  كشاورزى  و  شرب 
مشكالتى هم وجود دارد اما براى آنكه نمى 
لوس  مثل  منطقه  يك  ساكن  مردم  از  توان 
كنند،  مهاجرت  آنجا  از  كه  خواست  آنجلس 
اين روش و آوردن آب بيشتر، يك راه حل 
اين  به  شود.  مى  محسوب  زخمى  چسب 
سردرد  عفونت،  دليل  به  بدنتان  در  كه  معنى 
در  كنيم؛  مى  درمانش  مسكن  با  اما  داريد 
حاليكه بدن به آنتى بيوتيك نياز دارد و بعد از 
مدتى درد با شدت بيشتر برمى گردد . در حال 
آب  انتقال  تكنولوژى  دو  منفى  اثرات  حاضر 
و آب شيرين كن براى ما هويدا نشده است. 
بنابراين هنوز جذاب هستند. اما چندسال ديگر 
اثرات آن معلوم مى شود. در مورد سدسازى هم 
همين اتفاق افتاد و حاال همه مخالف آن شده اند.
كه  است  چيزى  آب  اقتصاد  ديگر  سوى  از 
دركشور ما فراموش شده است. جايى كه طرح، 
توجيه اقتصادى دارد و اثرات زيست محيطى و 
اجتماعى زيادى ندارد، بله مى شود طرح انتقال 

آب را انجام داد.

6 Email: bamdadzagros@gmail.com

نشست علمی «بحران آب در ایران؛ چالش ها و راهکارها» برگزار شد؛
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 انتقال آب از بهشت آباد به اصفهان اشتباه است
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استقالل خوزستان؛ 

آمار استثنايى ستاره هاى ليگ يك

توسط  برتر  ليگ  قهرمانى  مدعى  گل هاى  درصد  از 80  بيش 
بازى  يك  ليگ  در  گذشته  فصل  كه  رسيده  ثمر  به  بازيكنانى 
مى كردند. تيم استقالل خوزستان كه همگام با دوتيم سرخابى 
تهران براى كسب عنوان قهرمانى ليگ پانزدهم پيش مى رود، تا 
پايان هفته بيست وهشتم ليگ برتر 30 گل را وارد دروازه حريفان 
كرده  است. اين در حاليست كه بيش از 80 درصد گل هاى تيم 
استقالل خوزستان توسط بازيكنانى به ثمر رسيده است كه فصل 
گذشته را در ليگ يك توپ مى زدند. تيم آبى پوش جنوب در 
ابتداى فصل اقدام به جذب بازيكنانى از تيم هاى ليگ يك خصوصًا 
تيم فوالدنوين اهواز كرد. بازيكنان جذب شده از ليگ دسته اول 
موفق شده اند 25 گل از 30 گل استقالل خوزستان را وارد دروازه 
حريفان كنند، با اين توضيح كه 18 گل توسط بازيكنانى زده شده 
كه از فوالدنوين به استقالل خوزستان پيوستند. حسن بيت سعيد (8 
گل)، رحيم زهيوى (5 گل)، فرشاد جانفزا (4 گل)، مهدى زبيدى 
(3 گل)، على اصغر عاشورى (2 گل)، عقيل كعبى، فرشاد ساالروند 
و پيمان شيرزادى (هركدام يك گل) براى استقالل به ثمر رسانده اند 

تا 25 گل از 30 گل زده استقالل به نام اين بازيكنان ثبت شود.
همچنين 5 گل ديگر نيز توسط ميثم دورقى، محمد طيبى، موسى 
كولى بالى، روح اهللا سيف اللهى و مهدى اسالمى (مدافع استقالل 
اهواز) وارد دروازه حريفان شده اند تا استقالل خوزستان در يك 

فصل رؤيايى مدعى قهرمانى ليگ برتر باشد.

خوزستان، استانى است كه تكنيك
 و استعداد در آن فراوان است

سرمربى تيم ملى فوتسال گفت: خوزستان، استانى است كه تكنيك 
و استعداد در آن فراوان است ولى اين استعدادها بايد شكل بگيرند. 
محمد ناظم الشريعه در خصوص حضورش در اهواز و تماشاى 
مسابقات ليگ برتر اميد كشور، اظهار كرد: باتوجه به اين كه دور دوم 
اين مسابقات در حال برگزارى بود، من بايد از نزديك اين رقابت ها 
را مى ديدم و بر اين اساس دو روز پيش به مشهد سفر كردم و روز 
گذشته (سه شنبه) نيز در اهواز حضور يافتم تا اگر بازيكنى حائز 
شرايط بود براى تيم هاى ملى اميد و جوانان انتخاب كنم. وى بيان 
كرد: اميدوارم با توجه به اين كه از نزديك شاهد اين رقابت ها بودم، 
بتوانم ليست مورد نظر جهت حضور در اردوى تيم هاى ملى اميد 
و جوانان را انتخاب كنم. من به دنبال بازيكنانى هستم كه متولد 
نيمه دوم سال 75 باشند تا به درد تيم ملى اميد بخورند و بازيكنانى 
هم بودند كه باتوجه به شرايط سنى شان انتخاب شدند.  سرمربى 
تيم ملى  اردوى  جديد  دور  آغاز  درخصوص  فوتسال  تيم ملى 
بزرگساالن، گفت: اين اردو از 26 ارديبهشت ماه در كيش آغاز 
خواهد شد.   وى درباره سطح فوتسال خوزستان نيز عنوان كرد: 
خوزستان، استانى است كه تكنيك و استعداد در آن فراوان است 
ولى اين استعدادها بايد شكل بگيرند و بايد در بخش برگزارى 
كالس هاى آموزشى مربيگرى، بيشتر كار كنند تا بتوانيم از امكانات 
و تفكرات شان بيشتر بهره ببريم. ناظم الشريعه در پايان تاكيد كرد: 
هر چه اين برندها در استان خوزستان بيشتر شوند، آينده فوتسال 

خوزستان هم تامين خواهد شد.

شش بازيكن خوزستانى  مسافر چين شدند

تيم ملى فوتبال نوجوانان ايران براى حضور در يك تورنمنت 
چهارجانبه راهى كشور چين مى شود. به گزارش  سرمربى تيم ملى 
نوجوانان 20 بازيكن را جهت اعزام به كشور چين اعالم كرده است 
كه در بين بازيكنان دعوت شده، اسامى شش بازيكن عضو تيم هاى 
نوجوانان فوالد خوزستان و صنعت نفت آبادان قرار دارد. محمد 
شريفى، وحيد نامدارى، على غالمزاده گمارى، معراج اسماعيلى 
غبيشاوى  محمدرضا  و  خوزستان)  (فوالد  سوارى  عليرضا  و 
(صنعت نفت آبادان) بازيكنانى هستند كه طبق برنامه ساعت 21:45 

امشب تهران را به مقصد شانگهاى چين ترك خواهد كرد.

طالقانى، عضو هيات
 رييسه فدراسيون فوتبال شد

 
  رييس هيات فوتبال خوزستان به عنوان نماينده هيات هاى فوتبال 
ايران و عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال انتخاب شد. در مجمع 
عمومى انتخابى فدراسيون فوتبال، ساعتى پيش راى گيرى اعضاى 
هيات رييسه به انجام رسيد و چهره اعضاى اين هيات مشخص شد. 
بر اين اساس، عبدالكاظم طالقانى، رييس هيات فوتبال خوزستان با 
كسب 45 راى به عنوان نماينده هيات ها و محمود شيعى با 43 
راى به عنوان نماينده مديران باشگاه ها، به عضويت هيات ريسه 
فدراسيون فوتبال درآمدند.  پيش از اين انتخاب نيز مهدى تاج با 
اكثريت قاطع آرا و با 50 راى به عنوان رييس جديد فدراسيون 

فوتبال به مدت چهار سال انتخاب شد.

نايب قهرمانى خوزستان در 
مسابقات اتومبيلرانى كشور

تيم خوزستان در مسابقات قهرمانى درگ كشور به 
عنوان نايب قهرمانى دست يافت.

 نخستين دوره مسابقات قهرمانى درگ كشور 11 
ارديبهشت ماه با حضور 50 ورزشكار به ميزبانى 
تهران برگزار شد. در كالس تخصصى جى تى 86، 
پدرام بابايى، محمد بهادرى و برديا مختارى هر 
كسب  را  سوم  تا  اول  مقام هاى  خوزستان  از  سه 
كردند. در كالس 206 اختصاصى، شروين يگانه از استان بر سكوى نخست ايستاد و مهدى 
قلى خانى نيز دوم شد. همچنين در كالس 4 سيلندر توربو، عباس فرهودى راد پس از اميرحسين 

ميرزايى از البرز به عنوان دومى رسيد.

بدون حمايت خانواده ها چرخ 
ورزش ايذه نمى چرخد

رئيس اداره ورزش و جوانان ايذه گفت: اگر خانواده 
ورزشكاران نبودند، با توجه به مشكالت اقتصادى در 
سطح كشور و منطقه، چرخ اين ورزش نمى چرخيد 
و هيچ كدام از اين افتخارات براى ورزش ايذه به دست 
نمى آمد. هوشنگ حاتمى در همايش ششمين آئين 
تجليل از ورزشكاران، قهرمانان و حاميان ورزش اين 
شهرستان با ابراز اميدوارى از اينكه در آينده پيشرفت 
و تحول مالى را در سطح ورزش اين شهرستان داشته 
باشيم اظهار كرد: متاسفانه در شهرستان آن جور كه بايد از فضاى مجازى استفاده كنيم نكرده ايم و عده اى با 
تخريب و استفاده ناصحيح از اين ابزار قصد ايجاد مشكل براى اين برنامه و اداره را داشته اند. وى با بيان اينكه 
در كنار برخى محدوديت ها در انتخاب نفرات، براى هر هيئت جهت تجليل يك سهميه مشخص پيش بينى 
شد خاطرنشان كرد: با توجه به ظرفيت هاى موجود، همكارى ورزشكاران و ورزش دوستان سهميه هاى 
هيأت ها مشخص شد و اسامى اعالم شده براى دريافت لوح و تقدير توسط هيأت و روساى آن بوده 
است. رئيس اداره ورزش و جوانان ايذه با اشاره به افتخارات كسب شده در سال 94 توسط ورزشكاران اين 
شهرستان تصريح كرد: از اين حضور ورزشكاران در مسابقات مختلف بين المللى، كشورى و... مدال هايى 
به دست آمد كه با 8 استان كشور برابرى مى كند. وى با اشاره به افتخار آفرينى جوانان ايذه اى در ميادين 
مختلف علمى و ورزشى گفت: مشكالت مالى همواره دغدغه اصلى اين جوانان بوده كه گوشه اى از 
آن نيز به كم توجهى و عدم پيگيرى برخى از ما مديران مربوط مى شود. حاتمى با بيان اينكه برخى 
موارد كار از دست مسؤوالن ادارات خارج مى شود خطاب به نماينده جديد حوزه در مجلس عنوان 
كرد: جوانان اين شهرستان داراى ظرفيت هاى بااليى هستند، اين افراد در انتخابات با همت خود گام در 
انتخاب برداشتند و اميدواريم به پاس اين حركت اقدامى صورت بگيرد تا اين جوانان مستعد حمايت 
شوند و مانند ادوار گذشته سر خورده نشوند. وى با اشاره به اينكه كمبود اماكن ورزشى مشكل اساسى 
ورزش ايذه است، افزود: تنها استاديوم ورزشى اين شهرستان در سال 42 براى 15 هزار نفر احداث شد 
و امروز به هيچ وجه پاسخگوى جمعيت بيش از 200 هزار نفر در شهرستان نيست. حاتمى اضافه كرد: 
اماكن ورزشى اين شهرستان اكثرا فرسوده هستند، به ويژه در بحث فوتبال مشكالت زيادى وجود دارد و با 
وجود استعداد بسيار زياد و استقبال بسيار زياد از آن تنها يك زمين فوتبال در شهرستان وجود دارد و انتظار 
داريم اين موضوع توسط نماينده جديد پيگيرى شود. رئيس اداره ورزش و جوانان ايذه با درخواست براى 
احداث يك سالن ورزشى براى هيأت هاى رزمى شهرستان گفت: ورزش هاى رزمى از ظرفيت هاى باالى 
شهرستان به حساب مى آيند ولى به دليل مشكالت مالى و نداشتن مكان مجبور به حضور در باشگاه هاى 
خصوصى فعاليت مى كنند. حاتمى با اشاره به نبود وسيله نقليه در ورزش شهرستان عنوان كرد: بيشتر وقت 
مسؤوالن اداره ورزش شهرستان صرف اين مى شود كه براى اعزام تيم هاى ورزشى به مسابقات هزينه كمك 

كنند و تمام هزينه هاى اداره ورزش صرف اياب و ذهاب مى شود.
وى با تقدير از خانواده ورزشكاران كه هميشه حامى فرزندان خود در ورزش بودند خاطرنشان كرد: 
اگر اين خانواده ها نبودند، با توجه به اين مشكالت اقتصادى چندين ساله در سطح كشور و منطقه، 

چرخ اين ورزش نمى چرخيد و هيچ كدام از اين افتخارات به دست نمى آمد.

وزنه برداران خوزستانى در 
اردوى تيم ملى ماندند

وزنه بردارى  فدراسيون  عالى  شوراى  تصميم  با     
تيم ملى  اردوى  در  خوزستانى  ورزشكار  دو  ايران، 
باقى ماندند.  سيدايوب موسوى در دسته 85 كيلوگرم 
و نواب نصيرشالل در دسته 105 كيلوگرم جهت 
در  ريو،  المپيك  و  فجر  جام  مسابقات  در  حضور 
اردوى تيم ملى باقى ماندند. موسوى در مسابقات اخير 
قهرمانى آسيا در حركت دو ضرب و در مجموع، 
موفق به كسب نشان نقره شده بود. نصيرشالل نيز نشان نقره المپيك لندن را در كارنامه خود دارد. قرار 

است تركيب تيم ملى ايران جهت شركت در مسابقات جام فجر تا يكى دو هفته آينده مشخص شود.

مديركل ورزش و جوانان خوزستان
 برنامه هاي گراميداشت هفته جوان را تشريح كرد

مديركل ورزش و جوانان خوزستان ويژه برنامه هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و اجتماعي هفته جوان 
را تشريح كرد.فرامرز كيان زاده درخصوص برنامه هاي هفته جوان در سطح استان اظهار كرد: در هفته 

جوان برنامه هاي مختلفي از 27 ارديبهشت ماه تا دوم خردادماه درسطح استان برگزار مي شود.
وي افزود: در نخستين روز از هفته جوان كه با عنوان جوان، نشاط، سالمت و ورزش نامگذاري 
شده است برنامه هاي متنوعي از قبيل ديدار جوانان، نخبگان، ورزشكاران با مسئوالن استان، برگزاري 
همايش هاي كوهپيمايي و پياده روي، برپايي ايستگاه هاي ورزشي و سالمت در سطح استان، برگزاري 
مسابقات همگاني، نشست هاي هم انديشي جوانان با مسئوالن، جشنواره ورزش همگاني در دستور 

كار قرار گرفته است.
مديركل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: همچنين در روز دوم كه با عنوان نشاط، ازدواج و خانواده 
نامگذاري شده است برنامه هايي از قبيل ديدار جوانان با مسئوالن مرتبط به امور زنان و خانواده در 
استان، برگزاري كارگاه هاي آموزش ازدواج و خانواده، برگزاري جلسات سخنراني و نشست هاي 
تخصصي حوزه ازدواج و خانواده و برگزاري مسابقات فرهنگي ورزشي براي زوج هاي جوان پيش 
بيني شده است. وي بيان كرد:برگزاري جشن جوان، مراسم تجليل از خدمات جوانان كارمند، كارگران 
خالق و نو آور در ادارات، سازمان ها و صنايع باحضور مقامات هر دستگاه در سطح استان ، تجليل 
از جوانان كار آفرين و تجليل از جوانان برجسته و نخبه دانشجو در سطح دانشگاه ها از برنامه هاي 

سومين روز هفته جوان است كه با عنوان جوان، نشاط و نوآوري نامگذاري شده است.
كياني زاده اضافه كرد: در چهارمين روز از هفته جوان كه با عنوان جوان، نشاط، سبك زندگي، محيط 
سالم نامگذاري شده است برگزاري اردوهاي گردشگري، برگزاري همايش، نشست و ميزگردهاي 
تخصصي در حوزه سبك زندگي ، برگزاري اردوهاي جهادي و برنامه هاي پاكسازي محيط زيست با 

مشاركت جوانان از جمله برنامه هاي اين روز است.
وي بيان كرد: همچنين سخنراني پيش از خطبه هاي نمازجمعه توسط دست اندر كاران امور جوانان 
استان و برگزاري نشست هاي تخصصي با موضوع سياست هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه جوانان 
از جمله برنامه هاي مهم پنجمين روز از هفته جوان كه با عنوان جوان، نشاط، اقتصاد مقاومتي و عزم 

ملي نامگذاري شده، است.
مديركل ورزش و جوانان خوزستان ششمين روز از هفته جوان را روز جوان، نشاط و مشاركت 
اجتماعي برشمرد و افزود: برگزاري نشست هاي تخصصي جوانان، نخبگان و مديران اجرايي استان، 
برگزاري نشست هاي گفتگوي جوانان پيرامون محورهاي مشاركت اجتماعي- توسعه اقتصادي و 
توسعه فرهنگي و تجليل از خبرنگاران، مديران و ساير جوانان موفق از برنامه هاي ششمين روز از 
هفته جوان است. وي اضافه كرد: همچنين درهفتمين روز از هفته جوان كه با عنوان جوان، نشاط ، 
انتظار نامگذاري شده است برنامه هايي از قبيل ديدارجوانان، نخبگان و ورزشكاران با نماينده ولي فقيه 
در استان، ديدار با خانواده هاي شهداي جوان، گلباران قبور پاك و مطهر شهدا و برگزاري مراسم شبي 

با قران و تجليل از قاريان برتر پيش بيني شده است.
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بختيارى زاده: 

در بازى با فوالد دلم سوخت
سياوش بختيارى زاده درباره شكست تيمش در دربى اهواز و اتفاقاتى كه 
در آن مسابقه افتاد گفت: واقعا در بازى با فوالد دلم سوخت. اولين كاپيتان 
اين تيم بودم و تعصب زيادى روى آن دارم. اينكه هواداران 90 دقيقه در 
ورزشگاه حاضر شوند و ابراز نارضايتى كنند ولى كسى به آن توجه نكند 

بسيار ناراحت كننده است. بايد به درخواست هواداران احترام گذاشت.
وى در مورد اينكه آيا معتقد است بايد دراگان اسكوچيچ را بركنار كنند، 
گفت: حتما بايد اين اتفاق بيفتد تا قداست يك مربى و معلم حفظ شود. 

اينكه 90 دقيقه عليه او فحاشى شود اتفاق خوبى نيست.
سرمربى استقالل اهواز درباره اينكه آيا بعد از سقوط به دسته اول مشكالت 
مالى آنها افزايش پيدا نكرده است و اين روزها مى توانند تمرين كنند؟گفت 
متأسفانه از روز اول كسى به ما توجه نمى كرد. اگر توانستيم تا همين جا 
كار را ادامه دهيم به دليل انگيزه بازيكنان و تالش آنها بوده است. ما تالش 
مى كنيم ايستاده بميريم و بازيكنان ما در حال تجربه ايستاده مردن هستند 
تا كمى براى سال هاى آينده و آينده اى كه در پيش دارند تجربه بگيرند. 
البته اين روزها براى برگزارى تمرينات مشكلى نداريم چرا كه از نيم فصل 

دوم هيأت فوتبال در اين باره به ما 
كمك مى كند.

با  آيا  اينكه  درباره  بختيارى زاده 
وجود مشكالت مالى مى توانند 
هفته آخر به تبريز سفر كنند، اظهار 
داشت: اميدوارم اين اتفاق بيفتد. با 
اين وضعيت مديرعامل ما يا زخم 
معده مى گيرد يا افسردگى. او از 
دو سه هفته قبل به فكر اين است 
كه چطور شرايط سفر به تبريز 
فراهم شود. اميدوارم سازمان ليگ 
همانطور كه به نفت كمك كرد به 

ما هم كمك كند تا ليگ 16 تيمى كارش را به پايان برساند.
وى درباره ديدار مقابل سايپا و شرايط اين تيم تصريح كرد: اتفاقاتى در 
سايپا افتاد كه هيچكس راضى به آن نبود. نمى دانم چه شد كه يكى از 
مربيان ليگ كه به آقامعلم معروف است در روز معلم با آن برخورد از تيم 
كنار گذاشته شد. اين رفتارها را نمى پسندم و در شأن فوتبال ما نبود. اجازه 
مى دادند اين دو مسابقه هم تمام شود و سپس كادر فنى را تغيير مى دادند. 
از جاللى عذرخواهى و دلجويى مى كنيم و اميدوارم ديگر اين رفتارها در 

فوتبال ما ديده نشود كه به حراست بگويند مربى را راه ندهد.
بختيارى زاده درباره اينكه استقالل در دور رفت براى بازى مقابل استقالل 
اهواز به ورزشگاه ديگرى به جز محل ميزبانى استقالل اهواز رفت و اكنون 
آنها به برگزارى بازى پرسپوليس و گسترش فوالد در محلى به جز مكان 

ميزبانى گسترش فوالد معترض هستند، خاطرنشان كرد: شبى كه استاد عادل 
صداى مرا قطع كرد و فرصت حرف زدن به سرمربى استقالل اهواز نداد 
مى خواستم اين حرف ها را بزنم. در اين برنامه به جناب خان سه ساعت زمان 
مى دهند ولى يك دقيقه هم وقت در اختيار نماينده خوزستان نمى گذارند. 
اين فرهنگ را بايد جا بياندازيم كه تيم ها در ورزشگاه خودشان ميزبانى 
كنند. حاال ما نمى دانيم در بازى استقالل تهران با زور و كدام واسطه و 
كدام كانال بازى ما را كه بايد در ورزشگاه تختى برگزار مى شد به ورزشگاه 
غدير  مى برند. وى تصريح كرد: در ديدار مقابل پرسپوليس بايد 10 درصد 
به هواداران اين تيم جا مى  دادند ولى 60 درصد ورزشگاه در اختيار آنها 
قرار گرفت. تا اين مشكالت برطرف نشود فوتبال ما درجا خواهد زد. 
وقتى هواداران مهمان بيش از گنجايشى كه برايشان در نظر گرفته شده 
راهى استاديوم مى شوند برگزارى مسابقه با مشكل روبه رو خواهد شد و 
كنترل وضعيت از عهده مسئوالن خارج مى شود. در حاليكه ما هيچ تقصيرى 
نداشتيم حاال بايد در ورزشگاه بدون تماشاگر بازى كنيم كه اين مسئله به 
حق نيست. بختيارى زاده در رابطه با اينكه كدام تيم قهرمان ليگ برتر خواهد 
جاى  ندارم  دوست  گفت:  شد، 
هيچكدام از سه مربى 51 امتيازى 
ليگ باشم. آنها روزهاى سختى 
پيش رو دارند. از برخى رسانه ها 
تعجب مى كنم كه مى گويند بازى 
فالن تيم آسان است. مگر در ليگ 
بازى آسانى هم داريم. هر 16 تيم 
قدرت زيادى دارند. شما ديديد 
استقالل با چه شرايطى مقابل ما 
امتياز گرفت. اين وضعيت براى 
پرسپوليس و استقالل خوزستان 
هم وجود داشت. اكنون تيم هاى 
ميانه جدولى استرس كمترى دارند و بازى با آنها بسيار سخت است نه 

اينكه برخى مى گويند مسابقه مقابل اين حريفان مشكل خاصى ندارد.
سرمربى استقالل اهواز درباره نظرسنجى برنامه نود كه مخاطبان بايد از 
بين كى روش، برانكو، استانكو و كرانچار بهترين مربى خارجى بعد از 
انقالب را انتخاب مى كردند، تصريح كرد: در اين نظرسنجى حق مطلب 
ادا نشد. فردوسى پور با سياستى خاص در يك طرف سه مربى كه در 
باشگاه پرسپوليس خدمت كرده بودند را قرار داد و در طرف ديگر كارلوس 
كى روش را گذاشت. فكر مى كنم حق مطلب ادا نشد و نظرسنجى به 
شكلى مهندسى شد كه كى روش رأى بياورد. البته كى روش از لحاظ فنى 
مربى بسيار بزرگ و خوبى است ولى وضعيت اين نظرسنجى به اين شكل 

چيده شد./خبرگزارى فارس

فوالد  باشگاه  فعاليت  دوران  ورزشى  فصل  فرسايشى ترين 
خوزستان رو به پايان است.

شمارش معكوس براى پايان فرسايشى ترين فصل ورزشى دوران فعاليت باشگاه 
فصل  اين  پرونده  آينده  هفته  شب  پنجشنبه  و  است  شده  آغاز  خوزستان  فوالد 

آزاردهنده  بسته خواهد شد.
باشگاه فوالد خوزستان از ابتداى حضورش در سطح اول فوتبال ايران در سال 
76 تاكنون، حتى در پايان ليگ ششم كه به دسته پايين تر سقوط كرد، چنين تضاد و 

شكافى را در بين اركان مختلف باشگاه، شاهد نبوده است.
در عين حال، با قطعى شدن ابقاى فوالد خوزستان در ليگ برتر، گمانه زنى در 
خصوص اسكلت بندى فوالد 95 از سوى رسانه ها و البته هواداران تيم سرخ پوش 
اهواز آغاز شده است. فراتر از گمانه زنى ها اما باشگاه فوالد خوزستان و در صدر آن تيم 
فوتبال اين باشگاه، تغييراتى را شاهد خواهد بود كه برخى از آن ها قطعى و برخى از 

آن ها محتمل است.

ارديبهشت؛   29     
تغييرات ادارى باشگاه

طبق  خوزستان  فوالد  باشگاه 
روز  در  مديره،  هيئت  مصوبه 
چهارشنبه 29 ارديبهشت ماه جارى 
شاهد توديع تعداد زيادى از كارمندان 
ادارى،  مختلف  سطوح  در  باشگاه 
خوزستان  فوالد  آكادمى  و  مالى 

خواهد شد.
طرح  شدن  نهايى  از  پس 
ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان 
در دستگاه هاى دولتى كه اواخر سال 

گذشته توسط مجلس شوراى اسالمى تصويب شد، اسامى كارمندان و كارگران 
شركت فوالد خوزستان كه شامل اين طرح مى شدند، به دفتر اين شركت در اهواز 

ابالغ گرديد.
متعاقب ابالغ اين قانون، هيئت مديره باشگاه فوالد خوزستان تصميم گرفت 
طرح ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان را در اين باشگاه نيز به اجرا بگذارد و در 
همين راستا قرار است تعداد زيادى از مسئوالن و كارمندان باشگاه در سطوح مختلف 
ادارى، مالى و آكادمى فوالد خوزستان، با اين باشگاه وداع كنند. افرادى كه در بين 
آن ها اسامى نفراتى ديده مى شود كه خدمات زيادى را در سال هاى اخير به باشگاه 
فوالد خوزستان ارائه داشته اند و شايد بهتر باشد هيئت مديره اين باشگاه ضمن عقد 
قراردادهاى ورزشى با تعدادى از آن ها، از تجربيات چندين ساله اين نفرات در باشگاه 

فوالد خوزستان كماكان استفاده كند.
در باشگاه  بازنشستگان  به كارگيرى  قانون ممنوعيت  اجراى  عين حال،  در 
اين  مديرعامل  و  مديره  هيئت  اعضاى  تركيب  در  تغييرى  خوزستان،  فوالد 
باشگاه نخواهد داشت، چون هيچ كدام از اين افراد به سن بازنشستگى نرسيده اند. 
البته با توجه به روال حاكم در نظام ادارى، اين احتمال وجود دارد كه هركدام از 
مديران باشگاه فوالد خوزستان با تصميم مسئوالن شركت فوالد به پست هاى 
جديدى منتقل شوند و اين باشگاه را ترك كنند، گرچه تا امروز بحث جدى در 

اين رابطه وجود نداشته است.

    مربيان فوالد خوزستان در بالتكليفى
با وجودى كه اخبارى مبنى بر قطعى بودن جدايى دراگان اسكوچيچ در برخى 
رسانه ها منتشر شده بود، وضعيت ادامه يا عدم ادامه حضور اين مربى كروات در تيم 

فوالد خوزستان، نامشخص است.
دراگان اسكوچيچ كه اين روزها با درخواست هواداران فوالد خوزستان براى ترك 
اين باشگاه روبرو شده است، يك  سال ديگر با فوالد قرارداد دارد. اين در حاليست 
كه ظواهر امر نشان مى دهد هيئت مديره باشگاه فوالد خوزستان تمايل چندانى براى 

ادامه همكارى با اين مربى ندارد و به دنبال راهكارى است تا بدون تحمل ضرر مالى 
با اين مربى قطع همكارى كند.

حضور تيم فوالد خوزستان در مسابقات فصل جديد ليگ برتر از روز پنجشنبه 
هفته گذشته با شكست همزمان تيم هاى ملوان، سياه جامگان و راه آهن قطعى شد. 
هيئت مديره باشگاه فوالد خوزستان اما با وجود سپرى شدن يك هفته از قطعيت 
حضور اين تيم در فصل آتى ليگ برتر، از دراگان اسكوچيچ براى ارائه برنامه فصل 

جديد و ليست بازيكنان موردنظرش دعوت نكرده است.
ظاهراً اين مربى كروات ديروز اعالم كرده از چند تيم داخلى و خارجى پيشنهاد 
دريافت كرده، اما باشگاه فوالد خوزستان اين موضوع را رد مى كند. طبق اعالم اين 
باشگاه، تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه، هيچ دعوت نامه يا درخواستى از سوى 
باشگاه هاى داخلى يا خارجى براى جذب دراگان اسكوچيچ به باشگاه فوالد خوزستان 

كه طرف قرارداد اين مربى است، ارائه نشده است.
در عين حال، تصور ادامه حضور همزمان كادر مديريت و كادر فنى فعلى تيم فوالد 
خوزستان در فصل آينده، دور از ذهن 
به نظر مى رسد. اين فصل آزاردهنده 
پيش  شكلى  به  فوالدى ها  براى 
مى رود كه دراگان اسكوچيچ هفته 
ورزشى  فصل  هر  كرد  اعالم  قبل 
كمتر از 12 ماه است اما گويى اين 
فصل براى تيم فوالد 18 ماه به طول 

انجاميده است.
مى دهد  نشان  اظهارنظر  اين 
تحت  روحى  نظر  از  اسكوچيچ  كه 
به  نيز  او  و  دارد  قرار  زيادى  فشار 
كار  ادامه  كه  رسيده  نتيجه  اين 
نتايج  نمى تواند  شرايطى  چنين  در 
مثبتى را به دنبال داشته باشد. با همه 
اين اماواگرها قرار بر اين شده كه دراگان اسكوچيچ طى روزهاى آينده براى تعيين 
وضعيت نهايى اش روبروى اعضاى هيئت مديره باشگاه فوالد خوزستان بنشيند و 

تكليف وى براى فصل جديد در پايان اين جلسه مشخص شود.

    اتمام قرارداد 12 بازيكن فوالد خوزستان
قراردادهاى 12 بازيكن تيم فوتبال فوالد خوزستان در خاتمه فصل جارى به 

اتمام مى رسد.
تيم فوالد خوزستان نسبت به دوتيم استقالل اهواز و استقالل خوزستان، 
شاهد اتمام قراردادهاى تعداد بيشترى از بازيكنانش در ايان فصل جارى خواهد 

شد.
قراردادهاى 12 بازيكن از جمع 17 بازيكن بزرگسال حاضر در ليست تيم 
فوالد خوزستان از جمله مهرداد جماعتى، اسماعيل شريفات، مهدى بدرلو، اكبر 
ايمانى، محمدرضا خانزاده، حسين ابراهيمى، اميرحسين فشنگچى، بهمن كامل، 
مهرداد بايرامى، لئونارد مساريچ، دورگ كوئه ماها و ماتياس چاگو تا يك هفته 

ديگر پايان خواهد پذيرفت.
از  شده اند،  نزديك  قراردادشان  پايان  به  كه  بازيكن   12 اين  از  تعدادى 
سوى ساير تيم ها پيشنهاداتى دارند، اما برخى ديگر از اين بازيكنان منتظرند تا 
شايد سرمربى فوالد خوزستان (دراگان اسكوچيچ يا جايگزين وى) براى ادامه 

حضورشان در اين تيم چراغ سبز نشان دهد.
در عين حال، ساير بازيكنانى كه با فوالد خوزستان قرارداد دارند، نمى توانند از 
ادامه حضور در اين تيم مطمئن باشند، چون طبيعى است چه دراگان اسكوچيچ 
اين  از  تعدادى  شود،  وى  جايگزين  ديگرى  مربى  چه  و  بماند  باقى  فوالد  در 
بازيكنان در ليست مازاد قرار خواهند گرفت و راهى ساير تيم ها مى شوند. ضمن 
اينكه ممكن است برخى از بازيكنان تحت قرارداد باشگاه فوالد خوزستان نيز 
پيشنهاداتى در فصل نقل وانتقاالت از ساير تيم ها دريافت كنند و براى فسخ 

قرارداد و جدايى از فوالد پيش قدم شوند./خوزستان اسپورت

7 Email: bamdadzagros@gmail.com

رسمربی تیم فوتبال استقالل اهواز گفت: نظرسنجی برنامه نود را عادل فردوسی پور به شکلی مهندسی کرد 
که با قرار گرفنت سه مربی پرسپولیسی در یک سمت کارلوس کی روش رأی بیاورد.

فوالد خوزستان؛ فصل تغییرات در راه است



 نام ها و ياد ها

يادى از خواننده «الهه ناز» 
در زادروزش

١٥ اردیبهشت زادروز چهره ماندگار آواز ایران
 غالمحسین بنان است.

15 ارديبهشت زادروز چهره ماندگار و خواننده خوش صداى 
موسيقى  هنرستان  آواز  استاد  است،  ايران  كالسيك  موسيقى 
تهران، عضو شوراى موسيقى راديو و بنيان گذار انجمن موسيقى 
ايران، خواننده اى كه صدايش براى تمام ايرانى هاى هنر دوست 

آشناست.
غالمحسين بنان، متولد ارديبهشت 1390 در محله ى قلهِك تهران 
است. پدرش كريم خان بنان الدوله نورى و مادرش دختر شاهزاده 
سالگى  شش  سن  از  او  بود.  شاه  ناصرالدين  برادر  ركن الدوله، 
نوازندگى با پيانو را آغاز كرد و در اين راه از راهنمايى هاى مادرش، كه پيانو مى دانست بهره ها گرفت. اولين 
استاد او پدرش بود كه صداى خوش داشت و آواز مى خواند و دومين استادش ميرزا طاهر ضياءذاكرين رثايى 

و سومين استادش ناصر سيف بوده اند.
بنان ازهمان كودكى به واسطه بزرگانى چون حسين قلى، ميرزا عبداهللا، درويش خان، مرتضى خان نى داود، 
رضا قلى خان، ضياء الذاكرين كه هرازگاهى به خانه بنان الدوله رفت و آمد داشتند گوشش با موسيقى اصيل 
وناب ايرانى آشنا شد. اولين بار غالمحسين بنان در سال 1331 ، در راديو تهران خوانند. روح اهللا خالقى او را 
در اركستر انجمن موسيقى شركت داد سپس با اركستر شماره يك نيز همكارى خود را شروع كرد و از بدو 
شروع برنامه «گلهاى رنگارنگ» بنا به دعوت داود پيرنيا همكارى داشت.بنان در اركستر راديو به رهبرى روح 
اهللا خالقى آثار ارزشمندى را به جاى گذاشت و در اين برنامه ها با اساتيد موسيقى ايران نظير روح اهللا خالقى، 
ابوالحسن صبا، مرتضى محجوبى، احمد عبادى، حسين تهرانى، على تجويدى، و... همكارى داشت.بعد از آن 
در سال 1332 به پيشنهاد روح اهللا خالقى به اداره كل هنرهاى زيباى كشور منتقل شد و به سمت استاد آواز 

هنرستان موسيقى ملى به كار مشغول گرديد و در سال 1334 رئيس شوراى موسيقى راديو شد.
آمدى جانم به قربانت ولى حاال چرا....

از ترانه هاى بنان مى توان به آهنگ آذربايجان، آمدى جانم به قربانت ولى حاال چرا، الهه ناز، بهار دل نشين، 
بوى جوى موليان، توشه عمر، يار رميده، مى ناب، خاموش، مراعاشقى شيدا، من از روز ازل، نواى نى و سرود 
اى ايران اشاره كرد. بنان بهترين اثر خود را حاال چرا و كاروان مى دانست همسر بنان در اين باره از او نقل كرد: 
كاروان را براى بعد از مرگم خوانده ام. اواخر عمر هم دلبستگى عجيبى به ترانه رؤياى هستى پيدا كرده بود 
تا آنجا كه با اين آهنگ مى گريست. بنان در طول عمر هنرى خود آوازهاى زيادى هم در دستگاهى مختلف 

موسيقى ايرانى اجرا كرد.
آثار ماندگارى كه از بنان به جا ماند

بنان در كنار ديگر بزرگان موسيقى ايران چون روح اهللا خالقى، عبدالوهاب شهيدى، اكبر محسنى، مرتضى 
محجوبى، پرويز ياحقى ، فرهنگ شريف، احمد عبادى، على تجويدى، حسن كسايى، جواد معروفى، لطف 
اهللا مجد، مهدى خالدى، موسى معروفى، حبيب اهللا بديعى، جليل شهناز، امير ناصر افتتاح، حسين ياحقى، 
آثار ماندگارى را در مجموعه شاخه گلها پديد آورد. نامه هاى گمشده، گل ريزان، چه شورها، قصه شب، باد 
نوبهارى، گلشن دل، گريه شمع، جويبار، پرتوى عشق و رقص مستانه از ترانه هاى ماندگار استاد غالمحسين 
بنان است كه با انتشارات ماهور كار شده است. او در برنامه گلهاى رنگارنگ و گلهاى جاويدان و برگ سبز 
نيز آثار بسيار ماندگارى را برجاى گذاشت. بنان همچنين به رديف موسيقى ايرانى وارد بود و در تلفيق شعر و 
موسيقى آوازى حسن سليقه و مهارت داشت. او وزن قطعه را به درستى رعايت مى كرد و داراى گوش دقيق 
بود و در مركب خوانى برنامه هايى اجرا كرد. طنين صداى او مردانه، گرم و پخته بود كه شنونده را تحت تاثير 
قرار مى داد. بنان به حاالت و اجراى قطعات ساخت استادان آهنگساز ايرانى واقف بود و با حسن اجراى آن 
قطعات، آثارى پايدار از خود باقى نهاد. او در كار آواز هوشمند بود و نوآورى و ابتكار وى غير قابل انكار است. 
جنس صداى بنان يا زنگ صدايش سخت زيبا و دلنشين بود. وى در استفاده از تحرير و غلت ها، پيرو سبك 
اديب بود ولى بر خالف اديب ، براى شعرى كه همراه آواز مى خواند ارزشى معادل ارزش لحن قائل بود. 

غالمحسين بنان 8 اسفند 1364 در 74 سالگى درگذشت. در2 آبان 1392، خانه استاد بنان تخريب شد. اين 
خانه تاريخى در نياوران، بلندى هاى جمال آبادقرار داشت. مشاور ارشد سازمان ميراث فرهنگى، محمد بهشتى، 
تخريب اين خانه را به مثابه از دست دادن صاحبان تهران مى داند. بنان از سال 1354 در اين خانه دو طبقه 
زندگى مى كرد كه ايوانى رو به بلندى هاى دماوند داشت. آثار به جا مانده از اين هنر مند را حدود 350 اثر 

تخمين زده اند. كه بسيارى از آنها هنوز در دسترس عموم قرار ندارند.

بيمه  حمايتى،  هاى  بسته  و  دولت  ويژه  هاى  سياست  اساس  بر 
خبرنگاران از طريق رسانه ها، در اولويت قرار گرفته و با توجه به 
پرداخت يارانه بيمه در سال گذشته، با استقبال از سوى رسانه ها نيز 

همراه شد.
معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: با تمهيدات 
دولت و مشوق هايى كه در وزارتخانه براى بيمه خبرنگاران در نظر 

گرفتيم، هيچ خبرنگارى بدون بيمه نخواهد ماند.
حسين انتظامى در توضيح اين مطلب، افزود: بر اساس سياست هاى 
ويژه دولت و بسته هاى حمايتى، بيمه خبرنگاران از طريق رسانه 
ها، در اولويت قرار گرفته و با توجه به پرداخت يارانه بيمه در سال 

گذشته، با استقبال از سوى رسانه ها نيز همراه شد.
روزنامه  قبلى،  اعالم  طبق  و  جديد  سال  در  همچنين  افزود:  وى 
ها و هفته نامه هاى سراسرى و محلى كه فهرست بيمه نداشته 
باشند، از فهرست حمايت ها و طرح هاى وزارت فرهنگ و ارشاد 
و  فرهنگ  وزير  مطبوعاتى  معاون  شد.  خواهند  حذف  اسالمى 
ارشاد اسالمى كه عصر ديروز و در ايام گراميداشت مقام كارگر به 
خبرگزارى كار ايران (ايلنا) رفته بود، به سامانه جامع رسانه هاى 
كشور اشاره كرد و گفت: با توجه به مشكالت سايت سمان، ثبت 
نام براى دريافت كارت حرفه اى روزنامه نگارى در سامانه جامع 

رسانه هاى كشور، فعال شد كه عالوه بر اينكه نسبت به سامانه 
قبلى، ساده تر و كاربردى تر است، پااليش نسبى اطالعات قبلى را 
نيز در پى خواهد داشت تا عدد بى تناسب ثبت نام در سمان كه 

بالغ بر 20 هزار نفر بود، به واقعيت نزديك شود.
و  التحرير  حق  خبرنگاران  بيمه  خصوص  در  همچنين  انتظامى 
پيشكسوت نيز گفت: خبرنگاران حق التحرير نيز با ثبت نام در سامانه 
جامع رسانه هاى كشور، به تشخيص كميته صدور كارت حرفه اى 
روزنامه نگارى كه يك كميته صنفى و غير دولتى است، امتيازاتى 
دريافت مى كنند كه طبق جدول اعالم شده، به عنوان خبرنگار آماتور، 
خبرنگار، روزنامه نگار، روزنامه نگار ارشد و روزنامه نگار خبره، 
كارت حرفه اى دريافت خواهند كرد و در اين صورت به صورت 

خودكار از طريق صندوق اعتبارى هنر، بيمه خواهند شد.
وى افزود: در صورت تشكيل انجمن پيشكسوتان روزنامه نگارى، 
ساير روزنامه نگارانى كه سالهاست فعاليت حرفه اى دارند و گاه 
از بيمه محروم هستند، مى توانند با تاييد اين انجمن و يا از طريق 
ثبت نام در سامانه مذكور، از تسهيالت بيمه اى استفاده كنند ضمن 
اينكه دنبال اين موضوع هستيم تا برخى اختيارات خود را نيز به 
رفاهى  مسائل  جمله  از  مربوطه  امور  تا  كنيم  واگذار  انجمن  اين 

توسط خود اين عزيزان پيگيرى و اقدام شود.

معاون وزير ارشاد همچنين با اشاره به هزينه هاى كار حرفه اى 
در مطبوعات و خبرگزارى ها، تصريح كرد: طبق اعالم قبلى در 
روز خبرنگار سال گذشته، خبرنگارانى كه براى تهيه گزارش هاى 
خارجى،  سرشناس  هاى  چهره  با  گفتگو  يا  و  تحقيقى  و  ميدانى 
نيازمند كمك هزينه باشند، با ارائه طرح به اداره خبرنگاران و پس 
از بررسى در كميسيون صدور كارت حرفه اى روزنامه نگارى، 
مى توانند از حمايت هاى مالى معاونت مطبوعاتى بهره مند شوند.
انتظامى در خصوص اصالح قانون مطبوعات نيز گفت: با توجه به 
تكليف قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين برنامه پنجم توسعه به 
دولت كه 11 سال پيش و مجددا 6 سال پيش تكليف شده بود، پيش 
نويس اليحه رسانه ها با كمك صاحب نطران و فعاالن رسانه اى 
تنظيم شد. قانون مطبوعات با عنوان قانون رسانه ها و بر اساس قانون 
مطبوعات فعلى اصالح شده، كه در حال حاضر پيش نويس اليحه در 

دولت در دست بررسى است.
معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در ابتداى حضور خود 
در ايلنا، ضمن حضور در تحريريه با دبيران و خبرنگاران اين مجموعه 

نيز ديدار و گفتگو كرد.

از نيمه دوم فروردين شبكه سه سيما كه رسما مجموعه هاى نمايشى 
را حذف كرده. شايد براى هميشه. حداقل فعال كه برنامه همين 
است حتى در ماه رمضان نيز سريالى ندارد. شبكه دو نيز به تكرار 
قبلى هاى دهه هاى عصر حجر ادامه مى دهد. چقدر هم بدسليقه . 
مگر هست مخاطبى كه «سير و سركه» را بعد از اندى سال با آن 

كيفيت دوباره ببيند؟ قحطى سريال قديمى كه نيامده!
محسن غالمى (قلعه سيدى): بايد چندخطى درباره آنتن خالى از 
سرياِل شبانه تلويزيون حرف بزنم اما واقعيتش مى ترسم! باالخره 
فعال همه ديوارى كوتاه تر از ديوار سيما، پيدا نمى كنند و مدام توى 
سر و كله اش مى زنند. فرقى هم ندارد منتقدش دولتى هايى باشند كه 
پول تو جيبى رسانه ملى را نمى دهند يا خصوصى ها مثل فوتبالى ها 
كه جيبشان خالى شده و آويزان دو قران دوزار پخش تلويزيونى 
سريال هاى  و  فوتبال  همين  به  دلشان  كه  مردمى  بيچاره  شده اند. 
و  بگيريد  ازشان  هم  را  اين  ندارد  كارى  است.  خوش  تلويزيون 

خالص!
بحث كوتاه ما كارى به اين دعواها ندارد؛ 

هست  هم  حرفى  اگر  نداريم  دعوا  اصال 
قضيه  حاال  خودمانى ست.  نقد  و  دلسوزى  سر  از 

چيست؟ يك خط باالتر گفتم سريال تلويزيونى! چيزى كه 
انگارى دارد رگ و ريشه اش از باكس شبانه رسانه ملى مى خشكد 

آنهم بدجورى.
بعد از نوروز و اتمام سريال هاى عيدانه، انگار تلويزيونى ها تصميم 
گرفتند بيخيال سريال ها بشوند. شايد اين «دوردست ها»ست كه در 
اين چند روزه جور بقيه را مى كشد؛ مجموعه بدى نيست اتفاقا 
و مخاطبان خودش را دارد. ولى بقيه شبكه ها گويا كلهم يادشان 
رفته كه آقاجان سريال را تعطيل كرده اى و خبر ندارى! اين يكى 
ديگر قابل توجيه نيست. مردم خب دلشان به همين مجموعه هاى 
رمضان،  تا  احتماال  رفتند  شدند؟  چه  پس  بود،  خوش  نمايشى 
تازه فقط از دو شبكه نه همه. دمتان گرم البته كه با «خندوانه» و 
«دورهمى» و اين جور برنامه ها كمى مخاطب را سرذوق مى آورى 

اما انصافا جاى سريال ها را نمى گيرند.
االن بيننده تلويزيون يا دنبال فوتبال ديدن است يا خبر و يا همين 
مجموعه ها كه مثل پاشنه آشيل هستند. يادت باشد كه اگر نسازى و 
هر چندماه يكبارش كنى، مى روند سراغ همان جم تيوى و سريال هاى 

آبكى تركى.
از نيمه دوم فروردين 

شبكه سه سيما كه رسما مجموعه هاى نمايشى را حذف كرده. شايد 
براى هميشه. حداقل فعال كه برنامه همين است حتى در ماه رمضان 
نيز سريالى ندارد. شبكه دو نيز به تكرار قبلى هاى دهه هاى عصر 

حجر ادامه مى دهد. چقدر هم بدسليقه اند. 
مگر هست مخاطبى كه «سير و سركه» را بعد از اندى سال با آن 
بخواهد  نيامده!  كه  قديمى  سريال  قحطى  ببيند؟  دوباره  كيفيت 
قديمى و تكرارى ببيند مى رود سراغ آى فيلم و يوسف پيامبر.  
و  نكرده  خالى  را  آنتنش  يك،  شبكه  كه  شكر  را  خدا  هم  باز 
يك ساعتى را با بيننده خوش مى گذراند. از ديگر شبكه ها نيز 
و  تركيبى  برنامه هاى  شده اند  همه  داشت،  توقع  اصال  نبايد  كه 
حسابى  كه  است  نسيم  شبكه  هم  فعال  نهايتا.  كوتاه  آيتم هاى 
مى تازد البته اگر تكانكى به خندوانه بدهد و از يكنواختى درآيد 

كه چه بهتر.

نمايشگاه كتاب تهران بزمى ساليانه براى يادآورى دوستى يارمهربان 
و مرور حسرت ها و اى كاش هايى است كه برخى عمرى باالى سه 

دهه دارند!
با افتتاح بيست و نهمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران در روز 
چهاردهم ارديبهشت ماه، كليد خانه جديد و دائمى اين نمايشگاه از 
سوى شهردار تهران به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى تحويل داده 
مى شود تا اين نمايشگاه در جشن تولد 29 سالگى خود و پس از 
نزديك به سه دهه، از شّر مستأجرى خالص شود و خود را صاحبخانه 

ببيند.
اين صاحبخانه شدن البته يك ويژگى منحصر بفرد هم دارد و آن، 
رايگان بودن خانه نشينى اين نمايشگاه در شهر آفتاب به مدت 10 سال 
است تا بزرگ ترين رويداد فرهنگى كشور از اين نظر دغدغه اى نداشته 

باشد و شاهد كاهش هزينه هاى خود هم باشد.
اكنون مى توان گفت كه نمايشگاه كتاب بيست و نهم (كه به مدت يازده 
روز، از پانزدهم تا بيست و پنجم ارديبهشت ماه در شهر آفتاب تهران 
برپا مى شود)، با همت جهادى شهردارى تهران و البته ريسك پذيرى 
قابل تحسين بخش فرهنگى دولت يازدهم، دوره جديد فعاليت خود 
را در آستانه دهه چهارم از حيات، آغاز مى كند كه اميد است، فتح بابى 

براى بهبود كيفيت فرهنگسازى كتاب و كتابخوانى هم باشد.
اين نوشتار بر آن است تا در آستانه آغاز به كار اين رويداد مهم فرهنگى، 

سخنى ساده و صميمانه با مردم و مسئوالن داشته باشد:
   يك. سخنى با مردم

در امر خطير فرهنگ كتاب و كتابخوانى و تبيين، تعميق و نهادينه سازى 
آن، همه چيز به تك تك مردم عزيز و شريف و هموطنان ارجمند 

بستگى دارد.
به بيان ديگر، اگرچه تالش مسئوالن و برنامه ريزى جامع و مانع آنان 
در كنار «اقدام و عمل» مجاهدانه، همواره ضرورى است؛ اما تا زمانى 
كه همت و اراده خود مردم بر اهميت دادن به كتاب و كتابخوانى قرار 

نگيرد، اين مهم به فرهنگى عمومى تبديل نخواهد شد.
شايسته است در اينجا، شعار مهم و تلنگر فرهنگى نمايشگاه بيست 

و نهم را مجددا از نظر بگذرانيم كه «فردا براى خواندن دير است ...»
بنابراين الزم است تا همه ما، يكبار براى هميشه، اهميت كتاب را با 
خود مرور كنيم و با تامل در اين مفهوم، بخشى (و لو حداقلى)  از 
درآمد خود را براى كتاب و همچنين بخشى از برنامه روزانه، هفتگى يا 

حداقل ماهانه خود را براى خواندن كتاب اختصاص دهيم.
بديهى است اگر كتاب هميشه در دسترس ما در خانه و بيرون از خانه 
باشد، خواهيم توانست تا بخشى از اوقات فراغت مانند فرجه هاى 
دو دقيقه اى يا پنج دقيقه اى در طول روز را به خواندن و آموختن 
اختصاص دهيم تا توانسته باشيم، بيشترين استفاده را از زمان محدود 

خود ببريم.
   دو. سخنى با مسئوالن

مى توان اميدوار بود كه بر اساس گفته سيد عباس صالحى، رئيس 
بيست و نهمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران و معاون امور فرهنگى 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، آماده باش كامل مسئوالن برگزارى اين 

نمايشگاه، محقق شود؛ چراكه هميشه اسباب كشى ها به خانه هاى 
جديد، البته با چالش هايى همراه است و خواهد بود و اين آماده باش 

كامل براى واكنش سريع، اميدواركننده است.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سياست  كه  است  اميد  همچنين 
به  كتاب  نمايشگاه  و  نشر  امور  واسپارى  در  اسالمى 
امسال  كه  مهمى  مسئله  يابد؛  تداوم  صنفى،  تشكل هاى 
تشكل هاى  به  نمايشگاه  از  كميته  پنج  اختيار  تفويض  در 
شوراى  در  ها  تشكل  نمايندگان  از  نفر  سه  حضور  و  صنفى 

داشت. نمود  نمايشگاه،  سياستگذارى 
نكته ديگر اينكه بايد تصميم نمايشگاه امسال را در اختصاص 50 
درصد از اجاره غرفه ها براى خريد كتاب از ناشران ارج نهاد و آن را 

راهكارى مناسب براى توسعه نشر دانست.
در عين حال بايد اذعان داشت كه يكى از مهم ترين نكات در زمينه 
بحث كتاب و كتابخوانى، تخصيص بهينه يارانه هاى نشر است كه بايد 
به شكل هوشمند و عادالنه توزيع شود و البته بخشى از آن هم براى 
گسترش خود فرهنگ كتابخوانى –  و نه لزوما گسترش خريد كتاب 

– اختصاص يابد.
و اما نكته ديگر خطاب به مسئوالن، ضرورت گسترش كتاب هاى 
جيبى بويژه در اماكن عمومى است تا با اين رويكرد مستمر، گامى بلند 
براى توسعه فرهنگ كتاب برداشته شود. همچنين با توجه به گسترش 
ارزشمند  كتابهاى  توليد  ضرورت  اجتماعى،  هاى  شبكه  از  استفاده 

صوتى نيز بيش از پيش احساس مى شود.
خالصه سخن با مسئوالن اما اشاره اى كوتاه به اين نكته است كه اگر 
براى مردم و مخاطبان، فردا خواندن دير است (كه است)، براى شما 
هم، فردا براى «اقدام و عمل»، نه تنها دير كه خسارت تأخير در آن هم 

جبران ناپذير است.

هيـــــچ خبـــرنگاری بدون 
بيمه نخـــواهد ماند

درباره آنتن خالــى اين شــب هـا  و مخـاطبى كه سر از جم در مـى آورد

كركره مجموعه هاى نمايشى سيما كركره مجموعه هاى نمايشى سيما 
فـعال پاييــن استفـعال پاييــن است
كتابخانه سريال  بى  سريال

مطلب اساسى از كتاب چه كسى پنير مرا جابجا كرد
چه كسى پنير مرا برداشته داستانى است درباره تغيير انسانها در محلى به نام هزار توى
 زندگى ، كه براى چهار شخصيت داستان اتفاق مى افتد و آنكس كه باهوش تر است

 درهزار تو دنبال پنير مى گردد و با شامه قوى و تشخيص به موقع بوى پنير سريع تر موفق
 به خروج از مارپيچ هاى تونل هزارتو ميشود . پنير نمادى است از آنچه ميخواهيم در زندگى 

خود داشته باشيم اعم از شغل ، پول، رابطه دوستانه ، احترام و ...

هزارتو در اين داستان نمادى است كه انسان وقت خود را در آنجا 
صرف جستجوى آن چيزى كه بدنبالش است مى كند . زندگى ما 
آدمها دائماً در آبهاى متالطم است و همواره با تغييرات مواجه ميشويم 
بايد بگونه اى به تغيير نگاه كرد تا در پيچ وخمهاى زندگى درجا نزد . 
اين داستان ساده ولى بسيارآموزنده داراى قهرمان هايى است كه 
هركدام در هزارتو كه مسيرى پر پيچ و خم با راهروها و اتاق هاى 
تاريك و تو در تو دارد با بن بست هايى مواجه  مى شوند و جهت 
كلى را با بو كشيدن (تعقل وتفكر )دنبال ميكنند جستجو در يك هزار 
تو خيلى امن تر از ثابت ماندن در يك ايستگاه است . گرچه بعضى 
از افراد هرگز تن به تغيير نمى دهند و البته بهاى آن را هم مى پردازند 
. و هركس زحمت سفر را به ذهن خود بدهد تغيير كند مى تواند 
زندگى اقتصادى ، اجتماعى و ... بهترى داشته باشيد و شما دست از 
آنهايى بكش كه تغيير ناپذيرند . هزار تو براى آنهايى كه راه خود را پيدا كردند اسرارى به ارمغان مى آورد كه 
به آنها اجازه مى دهد از زندگى بهترى لذت ببرند . بعضى چيزها تغيير مى كند و بعضى ديگر هرگز! زندگى 
همين است زندگى به جلو مى رود ما هم بايد به جلو برويم و در جا نزنيم افراد بايد در مسير تغيير هميشه 
سعى كنند شادابى و شوخ طبعى خود را حفظ كنند وقتى آدمها ببينند تغيير چگونه مى تواند وضع را بهتر كند 
به ايجاد آن عالقمند مى شوند . بنابراين زندگى را نبايد تبديل به پنير  كهنه اى كرد كه آنقدر كپك زده شود 
كه ديگر قابل استفاده نباشد پنير كهنه  همان افكار كهنه و پوسيده است . نكته خوب در اينجاست كه با حفظ 
قوانين مفيد مى توان پيوند با رابطه جديد پيدا كرد و از تغيير واهمه نكرد وقتى فراتر از ترسهايت پيش بروى 
احساسى آزاد و مفيد بودن مى كنى. فكر نكن تغيير منجر به چيز بدترى مى شود تغيير آگاهانه حتماً منجر به 
چيزى بهترى مى شود زود متوجه تغييرات كوچك شدن به ما كمك مى كند تا خود را با تغييرات بزرگ ترى 
كه در راهند تطبيق دهيم. تغيير رخ مى دهد چه ما بخواهيم چه نه ، انتظار تغيير را داشته باش و روند آن را در 

نظر بگير و به سرعت با آن تغيير سازگار شو و بارها و بارها لذت ببر.
اگر تغيير نكنى ممكن است منقرض شوى.

 «پرواز هماى»
 در اهواز

تور كنسرت هاى بهارى «پرواز هماى» همراه با گروه 
«مستان»  پنجشنبه هفته گذشته ( 16 ارديبهشت ماه)  در 
شهر اهواز برگزار شد. هماى از شانزدهم ارديبهشت امسال 
كنسرت هاى خود را از شهر اهواز اغاز كرد، اين خواننده همچنين در تاريخ 23 و 24 ارديبهشت ماه در شهر 
سارى،30 و 31 در شهر رشت و 7 و 8 خرداد ماه در كرمان به صحنه مى رود. هماى  تا قبل از آغاز ماه مبارك 

رمضان به مدت سه شب يعنى يكم تا سوم خرداد ماه در تهران به صحنه خواهد رفت.
در تور كنسرت هاى بهارى «پرواز هماى» رپرتوارى از قطعات جديد و قديمى مانند ديوانه چو ديوانه 
ببيند خوشش ايد، به خدا از منه ديوانه تو ديوانه ترى،حال پريشان، شيرين لبى، فرياد، خواجه در 
ابريشم و ما در گليم، مست و خراب، پناهِ بلندى و پستى، اى خانه ات خراب، سروده هاى خيام، در 
شب گيسوان تو، مثنوِى مست و سر زمين بى كران اجرا خواهد شد. الزم به ذكر است گروه برگزارى 
كنسرت هاى هماى هم اكنون در حال هماهنگى و دريافت مجوز هاى الزم براى اجراى كنسرت در 

شهرهاى كرمانشاه، سنندج، شيراز، اصفهان، چالوس، تبريز، قزوين و… است .
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى 8

 با تمهيدات دولت  و مشوق هايى كه در وزارتخانه
براى بيمه خبرنگاران در نظر گرفتيم، 

هيچ خبرنگارى بدون  بيمه نخواهد ماند.
بر اساس سياست هاى ويژه 

دولت و بسته هاى حمايتى، 
بيمه خبرنگاران از طريق 
رسانه ها، در اولويت قرار 

گرفته و با توجه به پرداخت 
يارانه بيمه در سال گذشته، 

با استقبال از سوى رسانه 
ها نيز همراه شد.

فردا براى خواندن دير است؛ براى «اقدام» مسئوالن هم!


