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پايان طلسم 52 ساله واليبال 

 المپيك ديگر رويا نيست

تيم ملى واليبال ايران با پيروزى مقابل لهستان باالخره جواز حضور در 
المپيك ريو را گرفت تا آرزوى ديرينه آنها برآورده شود.

جاى  واقعا  كرد:  اظهار  المپيك  سهميه  كسب  از  پس  موسوى  محمد  سيد 
خوشحالى دارد. دو روز قبل و بعد از بازى با چين من احساس صعود داشتم اما 
نشد كه خوشحالى ما كامل شود. حاال خوشبختانه يك روز قبل از پايان مسابقات 
صعود ما قطعى شد و كار به بازى با ونزوئال نكشيد كه بخواهيم دقيقه آخر با 

فشار و استرس كار كنيم.
وى افزود: اول به بازيكنانى كه اينجا زحمت كشيدند، تبريك مى گويم. بعد 

هم به كادر فنى و فدراسيون و همه آن هايى كه براى واليبال زحمت مى كشند، 
تبريك مى گويم. خوشحالم و بعد هم اين موفقيت را تقديم مردمى مى كنم كه 
با ناراحتى هاى ما ناراحت مى شوند و با شادى هاى ما خوشحال مى شوند. يك 
تبريك ديگر هم بايد به خانواده ام بگويم. حدود 13 سال است كه در خدمت 
تيم ملى جوانان،نوجوانان و بزرگسال هستم. خيلى وقت ها دورى ما را تحمل 

كردند. اين موفقيت را به مادرم عزيزم تبريك مى گويم.
 موسوى در پايان گفت: با بچه ها شوخى مى كردم و مى گفتم اينقدر خوشحالى 
نكنيد، مثل المپيك نديده ها هستيد. واقعا المپيك نديده بوديم و بعد از 52 سال 

اين يك رويا شده بود كه تعبيرش كرديم.

تيم ملى واليبال ايران از ساعت 11:10 به مصاف لهستانى مى رود كه حضورش 
در ريو را قطعى كرده است. شاگردان آنتيگا كه در جام جهانى ژاپن تا مرز 
قهرمانى و كسب سهميه المپيك پيش رفته بودند با شكست در روز آخر مقابل 
ايتاليا هم جواز حضور در ريو را از دست دادند هم قهرمانى جام جهانى را تا 
سرنوشت المپيكى شدن آنها به اين مسابقات موكول شود. روز پنجشنبه لهستان 
حضورش در ريو را در پنجمين بازى بدون شكست مسجل كرد تا دو بازى 

پايانى آنها تشريفاتى باشد.

خود  حد  باالترين  به  المپيك  در  ايران  حضور  شانس  ديگر  سوى  در    
رسيده است و اما و اگرهايى روى كاغذ قطعى كردن اين موضوع را به 
تعويق انداخته است به طوريكه تنها يك پيروزى از دو بازى پيش رو 
هم  كاغذ  روى  ديگر  تا  كند  مى  قطعى  المپيك  در  هم  را  ايران  حضور 
قرار  خود  سابق  حريفان  روى  در  رو  لوزانو  كند.  پيدا  قطعيت  موضوع 
خواهد گرفت تا بزرگترين اتفاق تاريخ واليبال ايران را رقم بزند و ايران 

به آروزى 52 ساله خود دست پيدا كند.

ملى پوش خوزستانى: اين موفقيت را به مادرم تبريك مى گويم
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خبر
ايمن سازى جاده ترانزيتى
 شوش - اهواز ضرورى است

فرماندار شهرستان شوش با اشاره به تردد روزانه بيش از 15 هزار 
دستگاه انواع وسيله نقليه سنگين در جاده اهواز - شوش براى ايمن 

سازى اين جاده ترانزيتى تاكيد كرد
رضا نجاتى از راه اندازى ايستگاه پليس راه در محدوده شهرستان 

شوش در جاده انديمشك - اهواز خبر داد.
وى افزود:جاده، راننده و خودرو از عوامل اصلى حوادث رانندگى هستند 
كه اعضاى شوراى ترافيك بايد آنچه كه در توان دارند را به نحو 

شايسته در جهت كاهش تصادف جاده اى انجام دهند.
وى بر رفع نقاط حادثه خيز در جاده هاى اصلى شهرستان شوش 
تاكيد كرد و گفت: عبور بخشى از جاده ترانزيتى از محدوده شهرستان 
شوش ايجاب مى كند تا توجه جده اى نسبت به ايمن سازى اين جاده 
ترافيكى شود. فرماندار شهرستان شوش گفت: مناسب سازى حاشيه 
جاده ترانزيتى ، استاندارد سازى سرعت گيرها و نصب تابلوهاى هشدار 

دهنده جهت جلوگيرى از حوادث احتمالى در دستور كار قرار گيرد.
رييس شوراى ترافيك شهرستان شوش همچنين بر استفاده از محوطه 
عنوان  به  تعطيالت  فصل  در  شوش  شهر  مركزى  هسته  مدارس 
پاركينك خودروها تاكيد كرد. خط كشى جاده ها، تعمير و تعويض چراغ 
هاى راهنمايى ، نصب تابلوهاى هشدار دهنده، روشنايى سه راه شهيد 
دانش و لزوم ارائه طرح هاى فرهنگ ترافيكى از مهمترين مباحث طرح 

شده در نشست شوراى ترافيك شهرستان شوش بود.

لزوم بسترسازى اماكن عمومى ايذه 
براى تردد آسان جانبازان

شهرستان  مختلف  ادارات  همكارى  با  گفت:  ايذه  بهزيستى  رئيس 
بايد بحث مناسب سازى اماكن عمومى براى تردد آسان جانبازان و 
معلوالن انجام شود.  حميدرضا سعيدى با اشاره به جلسات انجام شده 
با ادارات مختلف شهرستان براى انجام بسترسازى جهت تردد آسان 
جانبازان و معلوالن در سطح شهر اظهار كرد: اين جلسات با نهادهايى 
مانند شهردارى، بانك ها، اداره مسكن و شهرسازى، بنياد شهيد و امور 
ايثارگران و ... برگزار شد. وى با بيان اينكه در بسيارى از اماكن شهرى 
ايذه مناسب سازى جهت تردد آسان معلوالن صورت نگرفته است، 
افزود: به جز چند اداره و بانك شهرستان، تعداد زيادى از ادارات و مراكز 
وجود دارند كه بايد نسبت به اين موضوع اقدام كنند و در جلسات مطرح 
شده خواستار انجام اين كار بوده ايم. رئيس اداره بهزيستى شهرستان ايذه 
اضافه كرد: عالوه بر بانك ها و ادارات مختلف، از شهردارى خواسته شد 
تا با انجام اين كار در سطح پارك ها و حتى خود ساختمان شهردارى اين 
اقدام را انجام دهد و با قول هايى كه از طرف اين نهاد داده شد عالوه 
بر آن، نسبت به راه اندازى آسانسور ساختمان شهردارى نيز اقداماتى 

صورت مى گيرد.
سعيدى ادامه داد: با اين وجود امر مناسب سازى و سهولت در رفت و آمد 
معلوالن از نيازهاى مهم و اساسى هر شهر است كه مسئوالن ادارات 
ايذه نيز با قول اجرايى كردن آن و قول هايى براى آينده، همكارى الزم 

را براى محقق شدن اين امر انجام خواهند داد.
وى با بيان اينكه توجه به معلوالن بايد در جامعه با جديت صورت گيرد 
گفت: معلوالن جزئى از جامعه ما به حساب مى آيند و نبايد با بى توجهى 
كردن نسبت به آنها باعث شويم در امور روزمره و انجام كارهاى خود 

دچار مشكل شوند.
سعيدى اضافه كرد: در رابطه با احداث ساختمان هاى جديد در سطح 
شهرستان در جلسات انجام شده با سازمان نظام مهندسى و اداره 
مسكن و شهرسازى خواسته شد تا بناهاى جديد و اماكن عمومى به 
گونه اى طراحى و نظارت شوند كه حتما توجه به امور ترددى و سهولت 

كار معلوالن نيز در آن مورد قرار گرفته باشد.

بهره مندى 13800 زندانى
 از خدمات مددكارى زندان ها

مدير كل زندانهاى خوزستان گفت: در 15 ماهه گذشته براى بيش از 
13800 زندانى پرونده مددكارى و شخصيتى تشكيل شده است كه اين 
زندانيان به دفعات از خدمات متنوع حوزه مددكارى نيز برخوردار شده اند. 
رضا پوستچى اظهار كرد: كار مددكارى در زندان بسيار حساس و مهم 
است، نقش مددكار در كاهش التهابات فردى و استرس هاى زندانى در 
محيط زندان بر اثر پديده هاى بدو و ضمن حبس و عوامل بيرونى مانند 
مشكالت خانوادگى، قضائى، اجتماعى و … بسيار تعيين كننده است.  
اين مقام ارشد در زندانهاى استان تصريح نمود: زندانى كه تازه به زندان 
وارد مى شود دچار استرسها و نگرانى هاى متعددى است، بخشى از اين 
نگرانيها بواسطه محيط زندان و تعاريف و پيش فرضهائى است كه زندانى 
در ذهن دارد، بخشى از ناحيه رها شدن افراد خانواده اش بدون سرپرست 
در جامعه دارد، يا آسيبهاى حيثيتى مالى و اجتماعى و فرهنگى و … 
مددكار در اين حالت با زندانى ارتباط برقرار ميكند و با روشهاى علمى 
و اخالقى و انسانى پذيرش شرايط جديد را براى وى آسانتر ميكند. اين 
مقام مسئول در تشريح خدمات مددكارى هم گفت: در 15 ماه گذشته 
مجموعاً بيش از 4200  مورد پيگيرى براى اخذ رضايت از شكات معمول 
شده  كه حدود 1800  مورد آن منتج به نتيجه و اخذ رضايت و آزادى 
زندانى از زندان يا تخفيف در اصل مجازات وى شده است. ديگر اقدامات 
مددكارى زندان شامل فعاليت آن در شوراى طبقه بندى است، جمع آورى 
تقاضاها و مستند سازى ملزومات از جمله  اقدامات اين بخش است، بر 
اين اساس مددكاران ما در حدود 1700 جلسه شوراى طبقه بندى شركت 
كرده و از حقوق شهروندى زندانيان در حوزه برخوردارى افراد واجد شرايط 

از تسهيالت آئين نامه اى سازمان زندانها دفاع كرده اند.
وى نكته قابل توجه فعاليت مددكاران را اخذ رضايت از اولياى دم 
در پرونده هاى قصاص معرفى كرد و خاطر نشان ساخت: در اين 
حوزه ما در 15 ماهه گذشته شاهد 16 مورد اخذ رضايت از اولياى 
دم در زندانها بوده ايم. مدير كل زندانهاى خوزستان همچنين از 
فعاليت مددكاران براى معرفى زندانيان به مراكز حمايتى و اجتماعى 
مانند انجمن حمايت زندانيان، مركز مراقبت بعد از خروج، ستاد ديه، 
كميته امداد، بهزيستى، مراكز درمانى و فرهنگى خبر داد و گفت : 
اين خدمات حمايت هاى مؤثرى را از زندانى و حتى خانواده وى در 
دوران حبس و  پس از آن بعمل مى آورد كه پايدارى آثار اصالحى و 
تربيتى و عدم عود جرم در زندانى را در پى دارد، اين خدمات به بيش 

از 8000 زندانى طى 15 ماهه گذشته ارائه شده است.
رضا پوستچى همچنين گفت: در سال گذشته با فعاليت و پيگيرى 
مددكاران و تالشهاى ستودنى ستاد ديه استان، 957 زندانى جرايم غير 
عمد از زندانها و مراكز تأمينى و تربيتى تابعه آزاد شدند، از اين تعداد 939 
نفر مرد و 18 زندانى نيز زن بودند كه براى آزادى آنها تالش مشتركى 

توسط ستاد ديه، انجمن حمايت زندانيان و مددكارى زندانها معمول شد.

ــر:  ــور آل كثي ــم منص قاس
ــيالبى كه  ــاه از س ــك م ي
ــتاهاى  روس از  ــى  بخش
ــوش، شوشتر و  دزفول، ش
ــر آب برد مى  ــواز را زي اه
ــان خبرى  ــذرد و همچن گ
به  ــارات  خس ــت  پرداخ از 

ــت. ــيب ديدگان نيس آس

دخالت انسان در طبيعت، بحرانى ايجاد كرد كه 
200 هزار هكتار زمين كشاورزى را نابود، هفت 
هزار نفر را يك هفته آواره، يك هزار راس دام 
ناپديد و يك پل را تخريب كرد. اين بحران 
باعث شد مردم خانه هاى خود را ترك كنند 
و اسكان سيل زدگان در شهرستان دزفول تقريبًا 
سه هزار نفر، در شوش در منطقه آهودشت 
دو هزار و 500 نفر و در انديمشك نيز حدود 
يك هزار و 500 تا دو هزار نفر گزارش شد. 
همچنين بر اثر سرعت آب، پل مسير غرب و 
شرق منطقه شعيبيه قطع شد. واكنش مردم در 
برابر اين بحران، چيزى جز سكوت نبود. حال 
مردم از نماينده خود در مجلس انتظار دارند 
نسبت به پرداخت خسارت پيگيرى هاى الزم 

را انجام بدهد.
در  شوش  مردم  نماينده  نورى  راضى  سيد 
ارتباط  همين  در  اسالمى  شوراى  مجلس 
از  مختلف  ادارات  سيالب،  از  پس  گفت: 
و...  شهرسازى  و  راه  كشاورزى،  جهاد  جمله 
برآوردهاى خسارات وارده به روستاها را تنظيم 
و در اختيار ستاد بحران قرار دادند و ستاد بحران 
نيز آنها را براى دولت فرستاد. نورى افزود: فعال 
مراحل ادارى نامه برآورد خسارات، به دولت به 
خوبى پيش رفته و حتى مقدارى مبالغ بالعوض 
و تسهيالتى ديگر در اين نامه ذكر شده است. 
روند  از  كار،  اينجاى  تا  گفت:  همچنين  وى 

پيگيرى دولت راضى هستم اما بهتر است به دليل 
مشكالتى كه مردم دارند هرچه زودتر نسبت به 
پرداخت خسارات رسيدگى شود. مردم تعدادى 
از روستاها هر آنچه داشتند ازجمله خانه و دام 

خود را از دست دادند.
3 روستا همچنان

 ارتباطشان قطع است
كاظم منصورى، دهيار روستاى آهودشت و 
حوميال (لگيطه) نيز در اين خصوص گفت: 
گندمزارهاى روستاهاى بيت يدى، بيت كاظم 
زيادى  خاك  با  اينكه  دليل  به  خليفه  بيت  و 
قاطى شده بودند، با قيمت پايينى از كشاورزان 

خريدارى شد.
منصورى افزود: كشاورزان بسيارى زمين هاى 
خود را بيمه نكردند، البته دليلش اين بود كه 
را  كشاورزان  خسارات  بيمه،  گذشته  سال 
پرداخت نكرد و مردم رغبتى به بيمه كردن 

محصوالتشان نداشتند.
روستاى ابوالقيفه با 50 خانوار و جمعيت350 
نفر در پنج كيلومترى معبد جغازنبيل قرار دارد. 
سيل اخير در شهرستان شوش، خسارت هاى 
زيادى به راه هاى ارتباطى و بخش كشاورزى 

در مناطق روستايى وارد كرد.
حسين كرم اهللا چعب، دهيار روستاى ابولقيفه 
نيز گفت: جاده روستاى ابوالقيفه در سيل اخير 
از سه قسمت آسيب جدى ديد و باعث قطع 

تردد اهالى شد.
وى ادامه داد: متأسفانه تاكنون 
براى ترميم و رفع اين مشكل 
نشده  انجام  الزم  اقدامات 
آسفالت  حتى  كه  نحوى  به 
موانعى  به   شده  تخريب 

دنباله دار تبديل شده است.
ادامه  ابولقيفه  روستاى  دهيار 
ارتباطى  مسير  جاده  اين  داد: 
مطلب،  شيخ  روستاى  سه 
گطش  روستاى  و  ابوالقيفه 
است كه اين بريدگى ها باعث ايجاد مشكالت 

زيادى براى مردم اين منطقه شده است.

ترك ها، پابرجاست
گفت:  حيدر  كاظم  روستاى  از  كعب  حسن 
امكاناتى  هر  از  دز  حاشيه  روستاهاى  اهالى 
محروم هستند. بسيارى از ادوات كشاورزى 
همه  همچنين  رفت.  بين  از  سيالب  در  ما 

گندمزاهاى ما به شدت آسيب ديد.
بيت  روستاهاى  منازل  افزود:  همچنين  وى 
و  ديدند  آسيب  نيز  حيدر  كاظم  و  محارب 
قابليت سكونت ندارند. خيلى از خانه ها سقف 
و ديوارهايشان ترك خورده و از نظر ايمنى 

زندگى در آنها بسيار خطرناك است.
كعب گفت: از نظر بهداشتى نيز بوى گندم بعد 
ازسيالب براى اهالى اين منطقه خيلى اذيت 
كننده شده، وجود خاك هاى روان نيز باعث 
فضاى  غبار  و  گرد  باد،  كوچكترين  با  شده 
روستا را فراگيرد. بيمه سال گذشته خسارت 
وارده به كشاورزان را تاكنون پرداخت نكرده 
است. امسال نيز سيالب اقتصاد آنها را برهم 
ريخت. مردم حاال هيچ چيز جز خسارت نمى 
است،  نزديك  رمضان  گويند  مى  و  خواهند 
مى خواهيم بر سر سفره هايمان لقمه اى نان 

بگذاريم.

ــيداميد  معارفه «س و  ــاب  انتص ــى  پ در 
ــل  مديرعام ــوان  عن ــه  ب ــهيدى نيا»  ش
اقتصادى  ــژه  وي منطقه  ــازمان  س جديد 
ــدر  بن ــردم  م ــده  نماين ــيمى،  پتروش
در  ــان  هنديج و  ــه  اميدي ــهر،  ماهش
ــدور  ص ــا  ب ــالمى  اس ــوراى  ش ــس  مجل
ــاب مخالفت كرد. ــه اى با اين انتص بياني

در اين بيانيه آمده است: اقدام مديرعامل صنايع 
ــيمى در مورد انتصاب مديرعامل  ملى پتروش

ــژه  وي ــه  منطق ــازمان  س
به  ــيمى  پتروش اقتصادى 
داليلى غير معقول و مورد 
اعتراض اين جانب است، 
ــدم هماهنگى از  ــاً ع يقين
جانب وى عواقب خوبى 

در پى نخواهد داشت.
ــت  رف ــدر  ه ــروزه  ام
ــل توجهى از  ــش قاب بخ
ــور، به  ــرمايه هاى كش س
غلط  ــات  تصميم ــل  دلي
ــا  مديريت ه از  ــى  برخ
و  ــزى  برنامه ري در 

سازمان دهى ها است.
ــران با توجه به  همه مدي

ــال جارى  منويات مقام معظم رهبرى در س
مبنى بر «اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل» بايد 
ــتر، فرآيندهاى مديريت  با تفكر و تعقل بيش

را مورد توجه قرار دهند.
ــت  ــور به گونه اى اس ــرايط موجود كش ش
ــدر رفت  ــؤولى در ه ــاى هيچ مس كه خط
ــرمايه هاى نظام قابل بخشش نخواهد بود  س
و به نظر مى رسد نمايندگان مجلس بايد در 
جايگاه نظارتى خود بيشتر مراقبت به عمل 
آورند و اين حداقل انتظارى است كه مردم 

از نمايندگان خود مطالبه مى كنند.
ــار دارد مديرى بومى  ــهر انتظ نماينده ماهش

منصوب شود
ــركت ملى  معاون وزير نفت و مديرعامل ش
صنايع پتروشيمى نيز در اين رابطه در پاسخ 
به خبرنگار فارس در ماهشهر گفت: نماينده 
ــهر به دليل توقعات مردمى كه در اين  ماهش
ــن بود كه  ــود دارد انتظارش اي ــه وج منطق
شخصى بومى به اين سمت منصوب شود تا 

تعامل بيشترى با منطقه داشته باشد.
ــا اعتقاد  ــار كرد: م ــاهدائى اظه ــه ش مرضي

ــراى مديريت يك  ــم در صنعت نفت ب داري
سازمان، شرايط و الزاماتى وجود دارد كه با 
بررسى هاى صورت گرفته در هيأت مديره، 
«شهيدى نيا»، از بين گزينه هاى مجود انتخاب 

شد.
وى ادامه داد: به مردم اين مرز و بوم به ويژه 
ــتان عزيز و ماهشهر و سربندر اعالم  خوزس
ــت ما مديران صنعت  مى كنم كه نيازى نيس
پتروشيمى حتماً زاده اين سرزمين بوده يا در 

اين سرزمين و منطقه تحصيل كرده باشيم.

ــرد: ما آمده ايم  ــاون وزير نفت تصريح ك مع
سال ها در اين منطقه كار و خدمت كرده ايم 
ــتان عجين شده است  و زندگى ما با خوزس
و اين مسأله دليل بر اين نيست كه فردى كه 
زاده اينجا نيست نمى تواند مسائل منطقه را 

درك كند.
ــان كرد: اطمينان دارم  ــاهدائى خاطرنش ش
ــل يزدانى مديرعامل  ــهيدى نيا نيز مث كه ش
ــين، حضور پررنگى در منطقه خواهد  پيش
ــؤوالن  ــام مقامات و مس ــا تم ــت و ب داش
ــؤوليت  منطقه در تعامل خواهد بود و مس
ــه  ك ــود  خ ــى  اجتماع
ــتن ارتباط  الزمه آن داش
ــه  ــت را ب ــه اى اس منطق

ــرد. خوبى ايفا خواهد ك
ــدوارم با  ــهيدى نيا: امي ش
تعامل  ــهر  ماهش نماينده 

برقرار كنم
سازمان  مديرعامل جديد 
اقتصادى  ــژه  وي ــه  منطق
ــيمى نيز در رابطه  پتروش
ــه به خبرنگار  با اين بياني
فارس در ماهشهر گفت: 
نشنيدم  چيزى  چنين  من 
و براى نخستين بار است 
اين مطلب را از زبان شما 

مى شنوم.
سيداميد شهيدى نيا اظهار كرد: آمادگى كامل 
ــود را در محيط پيرامونى  ــه نقش خ دارم ك
ــتان بندر ماهشهر، بندر  ــامل شهرس خود ش

امام، چمران و ساير نقاط ايفا كنم.
ــاب و آغاز به كار «على  وى با تبريك انتخ
گلمرادى» و آرزوى توفيق براى وى، گفت: 
ــتر زيارت و با  اميدوارم در آينده وى را بيش

وى تعامل بيشترى را ايجاد كنم.
مرجع: فارس

اعتراض شديد نماينده ماهشهر به انتصاب مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى

گلمرادى: انتصاب «شهيدى نيا» غيرمعقول است
شاهــدائی: مدیران منصـــوب در صنعت لزوماً نباید بومــی باشــــند

حوادث خوزســـتان

انهدام باند قاچاق مواد مخدر در اهواز
ــتان عمومى و انقالب اهواز از انهدام معاون دادس

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــدر در اي ــواد مخ ــاق م ــد قاچ ــك بان  ي

ــر صادقى گندمانى اظهار كرد: به دنبال  على اصغ
ــس مبارزه با  ــوى رئيس پلي وصول خبرى از س
ــر ورود يك محموله  ــتان مبنى ب مواد مخدر اس
ــتان لرستان، دستورات قضايى  مواد مخدر از اس

الزم براى پيگيرى موضوع صادر شد.
ــس با  ــى پلي ــل انتظام ــه داد: عوام وى ادام
ــواد، اقدام به  ــودروى حامل م ــايى خ شناس
ــى از اين  ــه در بازرس ــف آن كردند ك توقي

ــد و سه نفر  ــف و ضبط ش ــته يك كيلوگرمى مواد مخدر از نوع هروئين كش خودرو 4 بس
ــدند. ــتگير ش متهم دس

ــركرده اصلى اين  ــتان عمومى و انقالب اهواز تصريح كرد: با تحقيقات تكميلى، س معاون دادس
باند نيز شناسايى كه پس از ورود مأموران به محل اختفاى آنان، مقدار 200  گرم هروئين، آالت 

استعمال و توزين مواد مخدر كشف و متهم دستگير شد.
ــدند و پرونده هاى آنان در دست  ــت، روانه زندان ش وى ادامه داد: متهمان با صدور قرار بازداش

بررسى است.
ــف 70 كيلوگرم مواد مخدر در اين  ــتان عمومى و انقالب اهواز از كش همچنين ؛ معاون دادس

ــتان خبر داد. شهرس
ــتان اظهار  ــف 70 كيلوگرم ترياك در اين شهرس ــاره به كش على اصغر صادقى گندمانى با اش
ــده بود كه با اطالع به موقع مأموران و  ــتان ش ــتان فارس وارد خوزس كرد: اين محموله از اس

ــدند. ــتگير ش ــتورات قضايى، موضوع پيگيرى و متهمان دس صدور دس
ــايى خودروى حامل مواد و توقيف آن موفق به  وى ادامه داد: عوامل انتظامى پليس با شناس

ــدند. ــته هاى متعدد مواد مخدر ترياك به ميزان 70 كيلوگرم ش ــف بس كش
ــتگير و با  ــواز تصريح كرد: در اين رابطه دو متهم دس ــتان عمومى و انقالب اه ــاون دادس مع

ــت. ــى اس ــت بررس ــدند كه پرونده هاى آنها در دس ــت، روانه زندان ش صدور قرار بازداش

كشف جسد يك خانم در رودخانه كارون
ــانى و خدمات  ــازمان آتش نش ــامانه 125 ستاد فرماندهى س ــهروندان با س طى تماس ش
ــدى برروى رودخانه كارون در  ــدن و رويت جس ــناور ش ــهردارى اهواز خبر ش ايمنى ش

ــاندند. ــتوريزه را به اطالع رس ــير پاس نزديكى كارخانه ش

ــتيبانى  ــات آبى غواصان با پش ــم امداد و نج تي
خودروى امداد و نجات 4 دقيقه بعد از دريافت 
ــدند و ضمن  گزارش در محل حادثه حاضر ش
انجام عمليات اين جسد را از آب خارج نمودند.
شخص مغروق، مونث و حدوداً 35 ساله بود كه 
پس از خارج ساختن آن توسط غواصان از آب، 
جهت طى مراحل قانونى و  بررسى علت فوت 

شدن تحويل عوامل نيروى انتظامى داده شد.

رودخانه دز باز هم قربانى گرفت
ــد. ــنا در رودخانه دز در دزفول غرق ش ــاله اهل اهواز هنگام ش يك جوان 20 س

ــنبه شب  ــاعت 19:10 دقيقه پنجش اين حادثه س
ــامانه 125 اطالع داده شد و در پى آن يك  به س
ــازمان  ــوران امداد و نجات اين س ــروه از مام گ
ــريعتى اعزام  ــت پل ش به محل حادثه در باالدس

شدند.
بنا به اين گزارش اين جوان 20 ساله به نام فيصل 
ــاكن كوى خشايار اهواز مى باشد كه  س . ب س
ــت خود براى شنا به دزفول سفر  به همراه دوس

كرده بود كه حين شنا و به دليل آشنا نبودن به فن شنا در رودخانه دز غرق شد.
ــه نقل از  ــهرددارى دزفول ب ــات ايمنى ش ــانى و خدم ــازمان آتش نش ــر عامل س مدي
ــده اند  ــنا در رودخانه دز دچار حادثه ش ــه گفت:هر 2 جوان هنگام ش ــاهدان حادث ش
ــا نفر ديگر  ــود ام ــط افراد حاضر در محل نجات داده مى ش ــه يك نفر از آنان توس ك

ــت. ــده اس در رودخانه غرق ش
ــد جوان غرق شده به دليل تاريكى هوا  ــين معظم فر افزود:تالش براى پيدا كردن جس عبدالحس

امكان پذير نبود و بى نتيجه ماند.
ــيارى از جوانان از شهرهاى مختلف استان خوزستان براى شنا در رودخانه  ــدن هوا بس با گرم ش

دز به دزفول سفر مى كنند.
از ابتداى امسال تاكنون چند حادثه منجر به مرگ در رودخانه دز اتفاق افتاده است.

واژگونى پرايد در مسجدسليمان پنج مصدوم بر جاى گذاشت
ــتگاه پرايد در  ــليمان گفت:بر اثر واژگونى يكدس ــكى مسجدس ــئول فوريت هاى پزش مس

ــدند. ــدوم ش ــر مص ــج نف ــليمان پن ــرى مسجدس ــج كيلومت ــى در پن ــه تمب منطق

ــاعت  ــن حادثه در س ــزود: اي ــدى باقرى اف مه
ــنبه رخ داد و نيروهاى  ــه روز پنجش 10:20 دقيق
امدادى اورژانس 115، مصدومان را با 2 دستگاه 
آمبوالنس به بيمارستان 22 بهمن مسجدسليمان 

منتقل كردند.
ــيب  ــدت آس ــزود: حال راننده به دليل ش وى اف

وارده بد حال اعالم شده است.
ــت ماه سال جارى نيز، برخورد  در نيمه ارديبهش
ــتگاه خودروى پژو پارس و موتورسيكلت در محور مسجدسليمان - انديكا دو كشته و يك  دس

مصدوم بر جاى گذاشت.
تخطى از سرعت مطمئنه، سبقت غيرمجاز، خواب آلودگى، جاده نامناسب و توجه نكردن به جلو 

از عوامل اصلى تصادفات جاده اى در خوزستان است.
مسجدسليمان در شمال شرقى استان خوزستان و در 125 كيلومترى اهواز واقع شده است.

واژگونى تريلر در هفتگل 2 كشته بر جاى گذاشت
ــتان از حادثه واژگونى  ــكى خوزس رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزش

ــته خبر داد. ــفيد با 2 كش ــتگاه تريلر در جاده هفتگل - نفت س يكدس

ــن حادثه در  ــار كرد: اي ــتى اظه ــهيار ميرخش ش
ــاعت 10:50 دقيقه روز پنجشنبه اتفاق افتاد و  س
ــدادى اورژانس به محض اطالع در  نيروهاى ام

محل حادثه حاضر شدند.
ــه راننده و  ــدگان اين حادث ــته ش وى افزود: كش
ــند ضمن اينكه پليس را  ــاگرد تريلر مى باش ش
ــى تريلر را انحراف از جاده عنوان  علت واژگون

كرده است.
ــبقت غيرمجاز،  ــرعت مطمئنه، س ــى از س تخط

ــو از عوامل اصلى تصادفات جاده اى در  ــب و توجه نكردن به جل ــواب آلودگى، جاده نامناس خ
خوزستان است.

يك ماه از سيالب خوزستان مى گذرد؛يك ماه از سيالب خوزستان مى گذرد؛

سيل زدگان همچنان چشم انتظارسيل زدگان همچنان چشم انتظار
 كمك هاى دولت كمك هاى دولت

ن تا ز و
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يادداشت
مردم مدار، عدالت خواه

 و قانون گرا باشيد

على رافع (عارف) : آنچه نبايد بسيارى از نمايندگان امروز مجلس، در 
طوِل چهارسال پيِش رو از ياد ببرند آن است كه حضورشان در صحن 
بهارستان و نشستن رداى وكالِت ملت بر قامتشان را مرهون و مديون 

توصيه ى بزرگان و اعتماد و همراهى مردم هستند.
گروه سياسي:  دوره ى دهم مجلس شوراى اسالمى، رسما كارِ خود را 
براى چهار ساِل آينده آغاز شد. مجلِسي برآمده از انتخابات 7 اسفند و 10 
ارديبهشت، با توجه به شور انتخاباتى اين دوره از انتخابات، اميدهاى تازه اى 
برانگيخته و بسيارى چشم به بهارستان دوخته اند تا وكالى ملت، با به كار 
بستن شيوه هايى معقول، گفتارى پسنديده و مواضِع منطقى، قدمهايى 
استوار در مسير حفظ، پاسدارى و احقاق حقوق ملت برداشته و شعله ى اميد 

را دِل جامعه، روشن نگاه دارند. 
خط  حزبى،  صف بندى هاى  از  فارغ  مجلس،  نمايندگان  تمامِى  حاال 
كشى هاى جناحى و وزن كشى هاى فراكسيونى، بنا بر وظايف و تكاليفى 
كه قانون اساسى جمهورى اسالمى در فصل ششم خود از يك سو و 
اعتماد و رأى مردم از سويى ديگر، بر دوش آنها نهاده، در برابر تمامى آحاد 
ملت مسئولند. قوه ى مقننه، به عنوان يكى از اركان مهم حاكميت و يكى 
از قواى كليدى نظام جمهورى اسالمى، وظيفه ى خطيرى در سامان دادن 
به ساختارها و دستورالعملهاى قانونى و نظارت بر حسن اجراى آنها دارد؛ 
امرى كه در صورت اجراى مناسب، جاده ى پيشرفت و اعتالى كشور را 
بيش از پيش هموار كرده و موانع را از پيش پاى توسعه ى كشور برميدارد. در 
نقطه ى مقابل، هرگاه اين قوه، با فاصله گرفتن از خواستها و مطالبات حقيقى 
مردم و ناديده گرفتن مشكالت و مصائب مهم كشور، به حاشيه ها پرداخته 
و بر خالف جرياِن عمومى جامعه حركت كرده است؛ خشِت ديوارى را 
فراهم كرده كه بر پايه ى سستى اعتمادِ عمومى به عملكردِ حاكميت باال 
رفته و روز به روز ميان ملت و دولت، به معناى عام كلمه، فاصله مى اندازد. 
در اين ميان شرايِط نمايندگان مجلِس دهم اندكى با اسالف خود تفاوت 
دارد؛ مجلِس برآمده از شورِ انتخاباتى و خواست ملت مبنى بر تغيير فضاى 
بهارستان، اميد هاى زيادى را برانگيخته و چشمهاى بسيارى را معطوف 
خود ساخته است. اين بزرگواران بايستى به ياد داشته باشند كه اگر خيزش 
انتخاباتى و جهشى در ميان آمار و كميت شركت كنندگان روى نداده 
بود؛ بسيارى از آنان فرصت نمى يافتند تا بر كرسى هاى سبِز بهارستان 
تكيه زده و امروز بايد در جايى غير از صحن مجلس، روزگار مى گذراندند. 
البته اين كالم، به معناى نفى شايستگى ها و قابليتهاى نمايندگان محترم 
مجلس دهم و چشم پوشى از سوابق و كوشش هاى اين بزرگواران نيست؛ 
بلكه مراد آن است كه يادآورى كنيم در ادوار گذشته، بسيارى از بزرگان و 
باتجربگان عرصه ى سياست، تنها به سبب عدم حضور كسِر قابل توجهى 
از مردم پاى صندوقهاى رأى، عرصه ى انتخابات را به رقباى گمنام تر از 

خود واگذار كردند.
به طور مثال امثال حجت االسالم انصارى و اسحاق جهانگيرى، كه امروز 
از اعضاى برجسته ى كابينه ى تدبير و اميد مى باشند و يا امثال حجت 
االسالم دعايى، در شرايطى موفق به راهيابى به مجلس هشتم نشدند كه 
امثال الياس نادران، زاكانى، كوچك زاده و رسايى با آرايى كمتر از چهارصد 
هزار، موفق شدند بر كرسِى نمايندگى مردم پايتخت تكيه زنند. لذا آنچه 
نبايد بسيارى از نمايندگان امروز مجلس، در طوِل چهارسال پيِش رو از ياد 
ببرند آن است كه حضورشان در صحن بهارستان و نشستن رداى وكالِت 
ملت بر قامتشان را مرهون و مديون توصيه ى بزرگان و اعتماد و همراهى 
مردم هستند. مردمى كه در قبال حضور پاى صندوقهاى رأى، در پِى ما به 

ازاى بيرونى و تغيير ملموس در فضاى عمومى كشور هستند. 
در هر نظامى، فساد اقتصادى و ادارى و پيوند رانت خواران و ويژه خواران 
با صاحب منصبان و اصحاب قدرت، سدى مخوف و منحوس در برابر 
اعتال و شكوفايى جامعه، رفع مشكالت، حركت سازنده ى مردم و استقرار 
حاكميت قانون است. در شرايطى كه اجراى قانون با اما و اگر هاى فراوان 
مواجه باشد و برابرى در برابر قانون پيش پاى قبيله گرايى، زرساالرى و 
حاكميت صاحب منصبان ذبح شود، نه تنها آرامشى شكل نخواهد گرفت 
و اميد به آينده نيز رنگ خواهد باخت، بلكه بروزِ شكوفايى اقتصادى كه 
نتيجه ى مستقيم تثبيت آرامش بوده و عاملى اميد آفرين است نيز در هاله اى 

از ابهام قرار خواهد گرفت. 
استقالل كشور، آزادى مردم و مصالح ملت، آنگاه برآورده خواهد شد، كه 
همگان در برابر قانون برابر بوده و انتظار آن است نمايندگان بر سوگند خود 
پايبند باشند. امروز مردم از كليه ى نمايندگان انتظار دارند تا با توسل به ابزار 
و اهرم هاى نظارتى و قانونِى خود و همراهى و تعامل با ساير قوا، تمام قد 
در مقابل انحراِف از قانون ايستاده، فسادهاى موجود را ريشه كن كرده و 
فسادهاى نو را در نطفه خفه كنند. مردم از وكالى خود انتظار دارند با مديران 
و روساى متخلف، صرف نظر از جناح بندى هاى مرسوم و تمايالت سياسى 
مسئولين، برخورد كرده و پرونده ى آنها را به نمايندگى از مردم، تسليم مراجع 
قضايى كنند؛ تا با برخوردِ قاطع با خاطيان از قانون، راه را بر تخلف هاى 

بعدى بسته و هزينه را براى قانون شكنان باال ببرند. 
قاون شكنى و قانون گريزى،  ام الفساد يك جامعه و ريشه ى تمامى 
نارسايى هاى موجود است. مادامى كه به شكلى جدى به مبارزه با سركشى 
از اجراى قانون و زير پا گذاشتن نِص صريح قوانين پرداخته نشود، نه 
تنها امنيت اجتماعى با مخاطرات جدى مواجه خواهد شد، بلكه خبرى از 
روغن كارى چرخ اقتصاد و به حركت در آمدن ماشين توسعه نيز نخواهد 
بود. تا زمانى كه قانون گرايى و اجراى آن، كااليى شيك انگاشته شده و 
برخوردهاى قانونى به كشمكش هاى سياسى و جناحى تنزل يابد، نبايسته 
انتظار داشت كه احترام به قانون و فصل الخطاب دانستن آن، به امرى 
مقبول و باور پذير در جامعه بدل گشته و به شكل گسترده، در كشور 

بسط پيدا كند. 
چهار سال دوره ى نمايندگى، به ظاهر زمان زيادى است؛ اما روزگار به 
سرعت سپرى خواهد شد و همانگونه كه روزِ شنبه عبدالرضا هاشم زائى 
زنگ افتتاح مجلس دهم را به صدا درآورد؛ روزى نيز فرا خواهد رسيد كه 
رييس جلسه، زنگ ختم دوره ى مجلس دهم را به صدا درآورده و فرصت ها 
به سر آيد. آن روز فاصله اى كمتر از چهار سال با ما دارد؛ شمارش معكوس 
پايان دوران نمايندگى وكالى مجلس دهم آغاز شده و ايام به سرعت از 
پِس هم خواهند آمد؛ لذا انتظار از نمايندگان آن است كه اين فرصت را كه 
وديعه اى از جانب مردم است را مغتنم شمرده و با نمايش مجلسى كارآمد، 
مردم مدار، خواهان عدالت و مدافع قانون، نام و يادى نيك از خود به جاى 
گذاشته و با عملكرد شايسته ى خود شاخصى نو و قابل قبول از مجلس 

شوراى اسالمى را به آيندگان عرضه دارند.

سيدحسن خمينى:

با ممنوع التصويرى 
نمى توان كسى را محدود كرد

متحجران دیروز، امروز معیار شناسایی حق و باطل
و  كردن  ممنوع التصوير  با  گفت:  راحل  امام  يادگار 
ممنوع البيان كردن نمى توان كسى را محدود كرد و 

چنين كارهايى، تمسخر خودمان است.
و  كردن  ممنوع التصوير  با  گفت:  راحل  امام  يادگار 
ممنوع البيان كردن نمى توان كسى را محدود كرد و 

چنين كارهايى، تمسخر خودمان است.
حجت االسالم والمسلمين سيدحسن خمينى با حضور 
در برنامه «نگاه يك» در شبكه يك سيما، با اشاره به 

اينكه "ديندارى تنها به شريعت و 
حفظ ظواهر محدود نمى شود"، 
محض  به  گاهى  كرد:  اظهار 
اينكه مى گوييم ديندارى، سخن 
از حجاب و نماز و روزه مطرح 
مى شود اما ديندارى تنها اختالط 
زن و مرد نيست، ديندارى يعنى 
مردمدارى، ظلم ستيزى و اينكه 
كسانى حق ديگران را در جامعه 
نخورند.نوه امام خمينى (ره) افزود: 
ديندارى يعنى در جامعه فقر نباشد 
و مردم بتوانند آزادانه و بدون ترس 

از كسى، سخن بگويند.
اينكه  بيان  با  همچنين  وى 
با  را  كسى  نمى توان  "امروز 

ممنوع التصوير كردن محدود كرد"، گفت: امروز نمى توان 
كسى را با ممنوع التصوير كردن و ممنوع البيان كردن، 

محدود كرد و چنين كارهايى، تمسخر خودمان است.
شوخى معنادار نوه امام با مجرى برنامه

در بخشى از اين گفت وگو سيدحسن خمينى كه دقايقى 
قبل مانع از طرح پرسش مجرى در بين سخنانش شده 
بود، از وى درخواست كرد تا سواالتش را ادامه دهد و 
گفت: به قول آقاى روحانى، يك حمله گازانبرى به شما 

كردم و شما جا زديد؛ سواالتان را بپرسيد.
سفره انقالب متعلق به همه است اما عده اى جاى 
بخش  در  خمينى  نكنندسيدحسن  تنگ  را  ديگران 
ديگرى از سخنانش با اشاره به اينكه پدرش همواره از 

كسانى كه در جريان انقالب رنج كشيده و هزينه داده 
بودند ياد مى كرد، گفت: امروز عده اى كه در انقالب 
نقشى نداشتند وقتى سفره اين انقالب پهن شد بر سر آن 
نشستند كه البته ايرادى هم ندارد، چراكه سفره انقالب 
متعلق به همه مردم است اما اين عده جاى ديگران را 

تنگ نكنند.
وى با اشاره به اينكه "امام مانند يك تحليلگر حوادث 
زمانه خود را دنبال مى كرده است"، گفت: امام (ره) از 

دوران جوانى در بطن حوادث زمانه خود حضور داشته و 
از جمله در ماجراى ملى شدن صنعت نفت نيز در كنار 
آيت اهللا كاشانى حضور داشتند و در نتيجه تمام جريانات 
سياسى زمانه را به خوبى مى شناختند و به همين دليل 
است كه در حد فاصل آبان ماه سال 56 تا بهمن 57 كه 
شتاب حوادث به گونه اى است كه ممكن است كار از 

دست خارج شود، امام (ره) انقالب را از دست نمى دهد.
يادگار امام راحل ادامه داد:  امام (ره) پيرمردى نبود كه از 
جاى ديگرى آمده باشد و بخواهد يك انقالب را هدايت 
كند؛ امام در بطن همين جامعه زندگى كرده بودند و به 

خوبى با مطالبات مردم آشنا بودند.
وى با بيان اينكه "امنيت فعلى كشور نعمتى بسيار مهم 

است"، اظهار كرد: امنيت به دو گونه قابل تحصيل است؛ 
يكى امنيت «صدامى» است كه هيچ كس نبايد چيزى 
بگويد تا امنيت وجود داشته باشد كه البته امنيت كشور 
ما چنين نيست. ما انتخابات برگزار مى كنيم و افراد نيز 
مى توانند حرف هاى خودشان را بزنند، هرچند كه اوضاع 

از اين هم مى تواند بهتر باشد.
توليت حرم امام (ره) همچنين با اشاره به حادثه تسخير 
هنوز  سال 58  در  مردم  كرد:  اظهار  جاسوسى  النه 
فراموش نكرده بودند كه آمريكا 
طريق  از  چطور   32 سال  در 
فروپاشى  عامل  سفارتخانه اش 
دولت ملى وقت شد و طبعاً اين 
هم  باز  كه  مى ترسيدند  مردم 
انقالب  بدو  در  و  اتفاقى  چنين 
تسخير  دهد.  رخ  اسالمى 
دوم،  انقالب  و  جاسوسى  النه 
حساسيت منطقى مردم نسبت به 
اتفاقى است كه 25 سال پيش از 
آن رخ داده بود كه البته مى توان 
گفت نتايجى كه پس از اين واقعه 
اتفاق افتاد به مديريت امام (ره) 

نسبت به آن حادثه بازمى گردد.
نمى توانيم تفكرى را كه مردم 

نمى خواهند، بر آن ها حاكم كنيم
وى با بيان اينكه "رمز پيروزى امام (ره) اتكاى ايشان به 
مردم بوده است"، اظهار كرد: وقتى مردم با حركتى همراه 
باشند حتما پيروزى هم به دست خواهد آمد و ما اگر 
مى خواهيم مسير انقالب ادامه پيدا كند نبايد سه خواسته 
تاريخى استقالل، آزادى و جمهورى اسالمى را فراموش 
كنيم يا نقش مردم را در اداره جامعه به دست فراموشى 
بسپاريم و بايد بدانيم مردم اگر چيزى را بخواهند خداوند 
هم به آن ها كمك مى كند. سيدحسن خمينى در همين 
راستا تاكيد كرد: ما نمى توانيم هيچ تفكرى را، اگر مردم 
نمى خواهند، بر آن ها حاكم كنيم و در حقيقت ما نه قدرت 

اين كار را داريم و نه اختيارش را.

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با انتقاد از اقدامات و شعارهاى 
گفت:  كشور  در  افراد  تند برخى 
عده اى در داخل با نگاه شعارى، 
مختل  را  خارجى  سياست  هم 
جّدى  حضور  راه  سر  بر  هم  و 
سرمايه گذاران خارجى مانع ايجاد 

مى كنند.
آيت اهللا اكبر هاشمى رفسنجانى، 
گروه  اعضاى  ديدار  در 
سرمايه گذارى آل طه كه متشكل 
جهاد  به  مربوط  شركت  چند  از 
و  (آب  كشاورزى  تحقيقات 
خارجى  سرمايه گذاران  انرژى)، 

و داخلى و همچنين مؤسسه نهج البالغه است، با اشاره به اهداف تأسيس و 
دستاوردهاى جهاد سازندگى در كشور،به ارائه تحليلى از روند اتفاقات تاريخى 

انقالب اسالمى از آغاز تا كنون پرداخت.
وى در ادامه سخنانش افزود: در زمانه اى كه انسان هاى آزاده دنيا به قابليت آموزه 
هاى اسالمى براى مقبوليت در فطرت انسان ها اعتراف مى كنند، عده اى در داخل 
با نگاه شعارى، هم سياست خارجى را مختل مى كنند و هم بر سر راه حضور جّدى 

سرمايه گذاران خارجى مانع ايجاد مى كنند.
هیچکس منی تواند منکر 

اخالص نیروهای جهاد سازندگی باشد
هاشمى رفسنجانى افزود: هيچكس نمى تواند منكر اخالص نيروهاى جهاد سازندگى 
باشد، چرا كه در جنگ به عنوان سنگرسازان بى سنگر، حامى رزمندگان در خطوط مقدم 

بودند و پس از جنگ، در دوران سازندگى، طرح هاى بسيار مهمى را به انجام رساندند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از ساخت پل خيبر در جزيره مجنون و همچنين 
پل بعثت بر روى اروندرود به عنوان دو كار ماندگار جهاد سازندگى در تاريخ دفاع مقدس 
ياد كرد و گفت: نقطه اوج تأثيرگذارى آنان در جنگ كه هنوز هم دامنه ى تأثيرات آن در 
كشور فراوان ديده مى شود، آغاز پروژه ى موشك سازى در يك منطقه ى كوچك بين 
تهران و كرج بود كه بعدها، به نسبت پيشرفت دانش، صنعت آن نيز گسترش مى يابد.

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، با اشاره به ظرفيت ها و قابليت هاى ايران از لحاظ منابع 
طبيعى، نيروى انسانى مستعد، مردمى وفادار به نظام و مكتب اهل بيت(ع) اظهارداشت: 
بايد با توجه به همه اين زمينه ها و ظرفيت ها، براى پيشرفت ايران گام هاى اساسى 
برداريم و زيبنده اين نظام نيست كه جوانان تحصيل كرده اش از بى اشتغالى گاليه كنند.

 آب، بحران آينده جهان است
وى با اشاره به مشكالت كمبود آب در گذشته، امروز و آينده  آن در كشور، تاكيد كرد: 
بايد با تحقيقات جامع، معضلى را كه بحران آينده جهان خواهد بود، حل كرد و در اين 
راه تجربيات جهاد سازندگى در آبخواندارى و آبخيزدارى  و نوآورى هاى شركت هاى 

جهادى، بسيار سودمند خواهد بود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با يادآورى طرحى كه روسها ارائه كرده بودند، 
خاطر نشان كرد: اگر چه مصاديقى از موفقيت اين طرح در مقاطعى و مناطقى بروز كرد، 
اما هنوز به نتيجه قطعى نرسيده است و وظيفه دانشمندان و محققان ماست كه براساس 

دانش روز به اين مسأله رسيدگى كنند.
 اهمیت و جایگاه مردم ایران در جهان

هاشمى رفسنجانى با تأكيد بر جايگاه مردم ايران در دنيا، افزود: شهردار وين 

در  آمده،  ايران  به  اخيراً  كه 
ديدار با من به صراحت اعتراف 
بحث  يك  االن  كه  است  كرده 
اروپايى  دولت هاى  بين  جدى 
مطرح شده كه چگونه ايران در 
منطقه اى كه كامًال نا امن است، 
امنيتى پايدار و ستودنى دارد. در 
حالى كه همه ى ما مى دانيم اين 
نظامى،  قدرت  مرهون  امنيت 
از  مهم تر  و  اطالعاتى  امنيتى، 
و  نظام  به  مردم،  وفادارى  همه 

آرمان هاى امام(ره) و شهداست.

عضویت در باشگاه هسته ای جهان، سبب رسمیت دادن به 
فعالیت های هسته ای ایران شده است

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با ابراز تأسف از منفى بافى هاى عده اى كم 
شمار در جريان مذاكرات هسته اى، اظهارداشت: عضويت در باشگاه هسته اى جهان، به 
فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران رسميتى بين المللى بخشيده و آژانس بين المللى 
انرژى هسته اى موظف و مكلف است كه نيازهاى علمى و تجهيزاتى ايران را در اين 

زمينه فراهم كند.
هاشمى رفسنجانى با بيان ويژگى هاى مثبت تأمين انرژى از طريق جوش هسته اى و 
تفاوت هاى آن با شكافت هسته اى، به نيروگاهى كه چند كشور پيشرفته دنيا مشغول 
ساخت اولين واحد آن در فرانسه هستند، اشاره كرد و گفت: به موجب تعهدات 5+1 
در برجام، از دانشگاه آزاد اسالمى به عنوان نماينده ايران دعوت كرده اند تا در اين طرح 
بسيار مهم مشاركت داشته باشد كه اگر موفق شويم، با توجه به منابع فراوان آن هيچ 

دغدغه اى براى تأمين انرژى در آينده نخواهيم داشت.
ایجاد اشتغال از مظاهر برقراری عدالت در جامعه است

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در پاسخ به سخن يكى از حاضران در خصوص توصيه هاى 
مكرر حضرت امير در نهج البالغه در خصوص رعايت عدالت، با اشاره به فرازهاى مهم 
نامه هاى حضرت على(ع) به استانداران خويش، يادآور شد: تأكيد بر عدالت همگانى و 
پرهيز از تبعيض هاى مذهبى كه مصداق آن داستان خون دل خوردن آن حضرت از 
درآوردن خلخال پاى يك دختر يهودى است، نقطه ى قوت حكومت پنج ساله آن امام 

عزيز است كه بزرگان همه ى اديان با عظمت از آن ياد مى كنند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اين جمله كه ما پيروان آن امام بزرگوار 
هستيم، گفت: يكى از مظاهر عدالت در جامعه، فراهم كردن زمينه ايجاد اشتغال براى 

همه ى مردم در اقصى نقاط كشور است.
وى استفاده درست از نقدينگى را يكى از راه هاى احياى واحدهاى تعطيل شده صنايع 
و برگشت رونق به توليد كشور دانست و تصريح كرد: مى توان با مديريت درست و 
همكارى بانك ها اين تهديد را كه چون بهمنى بر اقتصاد كشور تحميل شده، به فرصتى 

براى توليد، كار، اقتصاد و به تبع آن فرهنگ تبديل كرد.
در آغاز اين ديدار كه روز گذشته صورت گرفت چند تن از مسئوالن موسسه نهج 
البالغه، شركت جهاد و تحقيقات و گروه سرمايه گذارى آل طه و شركت هاى تابعه 
توضيحاتى درباره  چرايى و چگونگى تأسيس نهادها و شركت هاى مذكور و نيز اقدامات 
و دستاوردهاى جهاد سازندگى در سراسر كشور، به ويژه در استان هاى خراسان رضوى، 

تهران و البرز ارائه كردند.

هاشمى رفسنجانى:

عدهعده اى با نگاه شعارى اى با نگاه شعارى 
كرده  انداند مختل  را  خارجى  كردهسياست  مختل  را  خارجى  سياست 

عده ای در داخل با نگاه شعاری، هم سیاست خارجی را مختل می کنند 
و هم بر رس راه حضور جدی رسمایه گذاران خارجی مانع ایجاد می کنند.

3
خبـــر

توانستيم زنجيرهاى تحريم را در هم بشكنيم
ــتكبران افكار عمومى جهانيان را ــت ها و مس رئيس جمهور گفت: نگذاريم صهيونيس

ــكل دهند و به دروغ چهره ملت ايران و امروز انقالب  ش
ــالمى ايران را مخدوش به ديگران معرفى كنند.  و جمهورى اس

حجت االسالم حسن روحانى رئيس جمهور طى سخنانى به مناسبت سالگرد رحلت امام خمينى (ره) در 
حرم مطهر امام راحل،  اظهار داشت: اجتماع مردم در اين ايام در سراسر كشور به احترام امام راحل (ره) و به 

ويژه اجتماع مردم در كنار مرقد مطهر آن بزرگوار به معناى پيوند مستحكم امام و امت است.
وى افزود: در طول 27 سال گذشته عشق و پيروزى مردم از طريق امام و راه او روز به روز بيشتر شده است.
رئيس جمهور همچنين تصريح كرد: امام عزيز و بزرگوار ما در آن دوران سياه و خفقان تاريخى، كه 
نه احترامى به آيات قرآن مجيد، موازين و فرهنگ اسالم از سوى حاكمان ديده مى شد و نه گوش 
شنوايى نسبت به خواست و اراده مردم وجود داشت مستكبران جهان و به ويژه آمريكا در آن مقطع، 
ايران بزرگ را گويى جزء حاكميت خود مى ديدند. اين تحقير از يك سمت از لحاظ فرهنگى و از 
سمت ديگر از لحاظ سياسى براى مردم بزرگوار ايران قابل تحمل نبود اما اين چنين باورى را در اذهان 

مردم به وجود آورده بودند كه گويى نظام پادشاهى ابدى و غير قابل تغيير است.
روحانى بر همين اساس اضافه كرد: از سوى ديگر باورى را ميان مردم به وجود آوردند كه جهان تقسيم 
شده بين شرق و غرب است و اگر روزى بخواهيم از سلطه غرب نجات پيدا كنيم به مفهوم پذيرش 
سلطه غرب است و اين چنين براى مردم توجيه مى كردند كه اگر غرب ستمگر است الاقل اعتقادى به 

خدا دارد اما در شرق ظلم، استكبار، الحاد و بى خدايى است.
رئيس جمهور گفت: نگذاريم صهيونيست ها و مستكبران افكار عمومى جهانيان را شكل دهند و به 
دروغ چهره ملت ايران و امروز انقالب و جمهورى اسالمى ايران را مخدوش به ديگران معرفى كنند.

از ابزارهاى قانونى براى تمكين غرب  به برجام استفاده مى كنيم
ــالمى گفت: در برجام غربى ها  ــوراى اس نماينده مردم تهران در مجلس ش

ــود ــى خ ــاى قانون ــم از ابزاره ــس ه ــه آنها عمل كنند و مجل ــى دارند كه موظفند ب تعهدات
ــتفاده خواهد كرد. ــان اس  براى تمكين غربى ها به تعهداتش

محمدرضا عارف با اشاره به پيام مقام معظم رهبرى به مناسبت افتتاحيه مجلس دهم، اظهار داشت: 
مهمترين مساله در حال حاضر، توجه جدى به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و سياست هاى كلى 

است كه در بخش هاى مختلف تدوين شده و به تاييد ايشان رسيده و اولويت كشور است.
وى با تأكيد بر لزوم توجه به اولويت هاى كشور گفت: مجلس با توجه به اينكه در خط مقدم قرار دارد، 

بايد به اين رهنمود نيز كه در قالب پيام افتتاحيه مجلس صادر شده است، توجه جدى كند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى تفرقه را مهمترين آفت پيش روى نمايندگان در اين 
مسير خواند و گفت: مهمترين عامل ضرورى براى حركت در اين مسير، وحدت و انسجام ملى است 
و اين مساله، اولويت اصلى فراكسيون اميد در مجلس دهم است كه وحدت و انسجام را در كل مجلس 

و به تبع آن در كشور دنبال كنيم تا يك صدا از نظام ما شنيده شود.
رئيس فراكسيون اميد همچنين درباره رويكرد الزم نسبت به پيگيرى موضوع نظارت بر اجراى برجام 
توسط مجلس جديد اظهار داشت: اميدواريم مجلس دهم محكم تر از مجالس قبل، در رابطه با احقاق 
حقوق ملت و تامين مطالبات مردم گام بردارد. در برجام نيز غربى ها تعهداتى دارند كه موظفند به 
آنها عمل كنند و مجلس هم از ابزارهاى قانونى خود براى قانع كردن و تمكين غربى ها به تعهداتشان 

استفاده خواهد كرد.

سياست ايران فوريت دادن به روابط اقتصادى است
ــت فعاالن اقتصادى لتونى گفت  وزير امور خارجه ايران با حضور در نشس

ــت كه موجب ــت دولت ايران فوريت دادن به حوزه روابط اقتصادى اس كه سياس
ــود. ــور و افزايش ارتباطات بين المللى ايران مى ش ــد كش  رش

محمدجواد وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران تاكيد كرد كه سياست دولت ايران فوريت دادن 
به حوزه روابط اقتصادى است كه موجب رشد كشور و افزايش ارتباطات بين المللى ايران مى شود.

وزير امور خارجه كه در يك دوره سفر به شمال و شرق اروپا به سر مى برد، پس از ديدار و گفت و 
گو با وزير امور خارجه لتونى با حضور در نشست فعاالن اقتصادى اين كشور اظهار اميدوارى كرد كه 

اين سفر آغازگر يك همكارى پربار ميان دو جامعه اقتصادى ايران و لتونى باشد.
ظريف اين سفر را فرصتى براى هر دو طرف جهت افزايش ارتباط تجارى، شناختن بهتر يكديگر و 
شناخت فرصت هاى پيش رو براى افزايش روابط دانست. وزير خارجه با اشاره به اينكه نياز به بازار 
ايران در لتونى وجود دارد، افزود با توجه به حضور هيات اقتصادى و بانكى ايرانى همراه با وى، مى 
توان فرصت هاى متفاوت و گوناگون را براى توسعه همكارى در نظر گرفت. وزير امور خارجه اعالم 
كرد كه ايران براى آزمودن فرصت ها براى آغاز همكارى عملى دو كشور در حوزه هاى گوناگون 

آماده است. 
وى همچنين با اشاره به رايزنى هاى خود با وزير امور خارجه لتونى، افزود: ما درباره افزايش ارتباطات 
دو وزارتخانه و دسترسى ساده تر مردم دو كشور، از تاجر تا گردشگر به پايتخت ها گفت وگو خواهيم 
كرد. ظريف فضاى تجارى ايران را براى حضور فعاالن اقتصادى لتونى امن توصيف كرد و اظهار 

داشت كه ايران يكى از امن ترين كشورها در منطقه خاورميانه است.
وى با تاكيد بر اينكه ايران يكى از ده كشور برتر در حوزه هاى نانو و بيوتكنولوژى به حساب مى آيد 
خواستار در نظر گرفتن فرصت هاى موجود براى انتقال دو طرفه ى دستاورهاى دو كشور در حوزه ى 
فناورى شد. ظريف گفت دو كشور نبايد روابط خود را به حوزه تجارت محدود كنند و افزود: ارتباط 

در حوزه تامين امنيت هر دو منطقه از ديگر بخش هايى است كه دو كشور امكان همكارى دارند.
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فارس: در حال حاضر سازمان منطقه آزاد اروند در رابطه با تردد 
خودروهاى اروندى در سطح استان، از جانب دولت و سازمان 

بازرسى و بقيه دستگاه هاى نظارتى تحت فشار قرار دارد
معاون اقتصادى و سرمايه گذارى منطقه آزاد اروند گفت: در حال 
خودروهاى  تردد  با  رابطه  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  حاضر 
اروندى در سطح استان، از جانب دولت و سازمان بازرسى و بقيه 

دستگاه هاى نظارتى تحت فشار قرار دارد.
محمدرضا معتمدى ا اظهار كرد: به عنوان سازمان منطقه آزاد اروند 
موضوع نوسازى ناوگان درون شهرى را به شكل جدى از مهرماه 
سال 94 شروع و با سه شركت خصوصى قرارداد منعقد كرديم 
و اقدامات الزم به منظور تأمين منابع مالى براى اعطاى تسهيالت 

ارزان قيمت تا پايان سال گذشته صورت گرفت.
دستگاه   200 اول  مرحله  در  اينكه  بيان  با  معتمدى  محمدرضا 
تاكسى و تسهيالت 30 ميليون تومانى با كارمزد چهار درصد را 
فراهم آورده اند تصريح كرد: در اولين مرحله پيش از عيد نوروز 
مجموع 50 تاكسى وارد شده اما با مشكل شماره گذارى مواجه 
شديم و پس از گذشت دو ماه، پيرو تماسى كه با مدير گمرك 
رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس  با  كه  شد  داده  اطالع  داشتيم 
استان كه بايستى از تهران مجوز الزم را دريافت مى كرد به تفاهم 

رسيده ايم.
وى افزود: اولين تاكسى اروندى در منطقه آزاد اروند پالك گذارى 
تاكسى هاى  پالك گذارى  مشكل  شدن  برطرف  با  مسلماً  و  شد 
 2 و  انجام  به سرعت  اروندى  تاكسى   200 ورود  روند  اروندى، 
هزار دستگاه خودرويى را كه متعهد شده ايم به سهولت به ناوگان 

تاكسى هاى درون شهرى وارد خواهيم كرد.
از  يكى  نيز  فرسوده  ناوگان  كردن  خارج  اينكه  بيان  با  معتمدى 
ارائه  براى  ما  ظرفيت  گفت:  است،  ما  روى  پيش  چالش هاى 
اندازه اى نيست كه بتوانيم چندين هزار خودرو را  تسهيالت به 
پوشش دهيم، به همين منظور نيازمند به هميارى سيستم بانكى 

هستيم.
وى ادامه داد: اين ارزيابى كه بر مبناى آن متعهد شديم بر اساس 
سپرده هايى بود كه سازمان منطقه آزاد در بانك داشت، بانك ها به 
اعتبار منابع مالى سازمان در آنجا و به منظور شركت در اين طرح 

كه عام المنفعه بود و همكارى كردند.
شد:  يادآور  اروند  آزاد  منطقه  سرمايه گذارى  و  اقتصادى  معاون 
يك ماه پيش در هيأت مديره سازمان مصوبه اى داشتيم براى اينكه 
عوارض  تمام  لذا  برسند،  متقاضيان  به دست  ارزان تر  تاكسى ها 
ورود و نقل و انتقال و پالك را حذف كرديم و 5 تا 6 ميليون 

تومان از قيمت تاكسى كاهش پيدا كرد.
يكى  جدى  بحث  دو  با  حاضر  طرح  اينكه  به  اشاره  با  معتمدى 

در رابطه با پليس راهور و ديگرى در رابطه با خود قانون منطقه 
آزاد است، تأكيد كرد: در حال حاضر سازمان منطقه آزاد اروند 
در رابطه با تردد خودروهاى اروندى در سطح استان، از جانب 
دولت يعنى شوراى عالى منطقه آزاد و سازمان بازرسى كه چندين 
بار در منطقه آزاد حضور پيدا كرده اند و بقيه دستگاه هاى نظارتى 

تحت فشار قرار دارد.
خودروهاى  تمام  تردد  آزاد  منطقه  قانون  طبق  داشت:  بيان  وى 
وزيران  هيأت  مصوبه  طبق  مجاز  محدوده  در  فقط  اروند  پالك 
است، كه اين محدوده مجاز از 120 كيلومتر لغو و 40 كيلومتر 
است و تردد خارج از اين محدوده بدون مجوز حكم قاچاق را 
دارد و اين قانون در پروانه اى كه براى خريدار ثبت مى كنيم نيز 

قيد شده است.
معتمدى خبر داد: سازمان منطقه آزاد اروند در خارج از محدوده 
كنترل  براى  اختيارى  هيچ  شده  مشخص  كه  شعاعى  و  مصوب 
ابالغ  سازمان  به  كه  بودجه اى  تصويب نامه  اساس  بر  لذا  ندارد، 
شده از امسال موظف هستيم از تمام خودروهايى كه از محدوده 
مصوب ما خارج مى شوند بر اساس كنترلى كه بر GPS داريم 

روزانه بين 2 تا 5 هزار تومان عوارض اخذ كنيم.
خاطرنشان  اروند  آزاد  منطقه  سرمايه گذارى  و  اقتصادى  معاون 
كرد: امسال از خودروهاى اروندى كه در پايان سال براى تمديد 
عوارض خروج  پروانه يا مجوز مرخصى مراجعه مى كنند، قطعاً 
از منطقه را اخذ خواهيم كرد و به دليل اينكه اين قانون از سوى 

دبيرخانه به ما تكليف شده است، ملزم به رعايت آن هستيم.
خارج  سال  طى  كه  اندازه  هر  به  خودرويى  هر  افزود:  معتمدى 
 48 از  بيش  اگر  قانون  به  بنا  است،  بوده  مصوب  محدوده  از 
ساعت از منطقه خارج بوده به استثناء يك ماه در سال كه براى 

مرخصى مجاز است بايستى عوارض از آنها گرفته شود و منع 
تردد خودروها خارج از محدوده منطقه آزاد به عهده پليس راهور 
است و تاكنون بر كنترل هايى كه صورت داده اند طبيعتاً مخالفتى 

نداشتيم.
اروند  آزاد  منطقه  قانون خودروهاى  اساس  اينكه بر  وى با بيان 
به كسانى كه ساكن آبادان يا خرمشهر باشند يا سند 6 دانگ يا 
احراز سكونت شود تعلق  داشته باشند و بايد  اجاره نامه رسمى 
مى گيرد، اظهار كرد: سازمان بازرسى با موردهاى سورى برخورد 
خواهد  هم  عمومى  ناوگان  شامل  سكونت  احراز  اين  و  مى كند 
بود، لذا انجام اين طرح براى اهواز و ديگر شهرهاى استان غير 
قانونى است و اين حقى بوده كه تنها به شهروند منطقه آزاد داده 

شده است.
مورد  در  اروند  آزاد  منطقه  سرمايه گذارى  و  اقتصادى  معاون 
همكارى سازمان منطقه آزاد اروند با طرح مورد بحث در جلسه 
تصريح كرد: بر اساس مصوبه يا مجوزى كه استاندار گرفته بود 
شركت هاى  به  به ويژه  مى توانيم  و  مى بنديم  را  چشمانمان  ما 
خصوصى كه تقاضا و تمايل زيادى دارند در اين رابطه دارند و 
به ما هم مراجعه كردند كمك كرده و سرويس دهى الزم را داشته 
باشيم اما به شرطى كه پليس راهور شماره گذارى را انجام داده و 

مخالفتى نداشته باشد و مشكلى براى ترددشان ايجاد نكند.
معتمدى اذعان كرد: جدا از محدوديت هاى قانونى كه در پليس 
به  ما  تردد،  منع  و  شماره گذارى  مسأله  جمله  از  دارند  راهور 
تمامى متقاضيانى كه به سازمان مراجعه كنند مجوز واردات انبوه 
خودروى  هزار  حدود 22  در  حاضر  حال  در  و  داد  خواهيم  را 
اروندى در استان تردد مى كنند كه كمتر از 30 درصد آن در منطقه 

آزاد تردد دارند.

جنوب  در  اهواز،  مركزيت  با  خوزستان  استان 
غربى ايران و در كرانه خليج فارس قرار دارد مساحت 

اين استان 64/057 كيلومتر مربع است و با جمعيتى بيش از 
4 ميليون و 500 هزار نفر، به عنوان پنجمين استان پرجمعيت ايران 

محسوب مى شود كه عالوه بر برخوردارى از بيشترين ذخاير نفت و گاز 
كشور، از قابليت هاى اقتصادى برجسته ديگرى نيز برخوردار است 
به گونه اى كه دومين قطب صنايع ذوب فلزات در كشور است، 
جانبى  صنايع  و  نيشكر  عظيم  و  متعدد  صنعتهاى  و  كشت  داراى 
است، سهم قابل توجهى از توليد انرژى كشور را به خود اختصاص 
داده و تنها استانى است كه از سه نوع مرز خشكى، مرز آبِى رودخانه 
اى و مرز آبِى دريائى برخوردار است؛ بنابراين نقش استراتژيك و 
مهمى در بازرگانى خارجى كشور ايفا مى كند، همچنين با وجود 
هفت  داراى  استان  اين  در  كشور  آبهاى  درصد   30 بودن  جارى 
انرژى و محصوالت  سد عظيم است كه نقش پر رنگى در توليد 
با  و  بيمار  سخت  روزها  اين  متاسفانه  اما  كند  مى  ايفا  كشاورزى 
اين واقعيت عريان مواجه بوده كه توسعه نيافته است و نتوانسته به 
تناسب توانمندى ها و فرصت هاى خود از اقتصاد ملى سهم مناسبى 
كسب كند و همچنان بر مدار و چرخه باطل فقر و بيكارى غوطه ور 
است، بيمارى كه اگر چاره اى براى آن انديشيده نشود در غبار تلخ 

بى تدبيرى دچار مرگ تدريجى مى شود.
است،  شده  مشخص  توسعه  محورهاى  يا  محور  استان  هر  در 
بطوريكه يك يا چند گزينه را بعنوان محور اصلى توسعه اعالم و 
مابقى محورها را در راستاى محورهاى اصلى جهت دهى مى كنند، 
استان هايى همانند اصفهان، خراسان رضوى، فارس و... عالوه بر 
محورهاى اصلى توسعه مخصوص بخود، آثار باستانى، حرم مطهر 
امام رضا (ع)، حرم مطهر شاه چراغ (ع) را نيز جزء محور توسعه از 
بعد گردشگرى زيارتى و سياحتى  قرار داده اند، در استان خوزستان 

به نظر مى رسد هنوز محور توسعه تعيين نشده است.
بعضى از افراد با توجه به موقعيت ادارى و منصبى كه دارند محور 
توسعه را از ديدگاه موقعيت شغلى خود اعالم مى كنند، بطوريكه 
دانشگاه  رئيس  كشاورزى،  را  توسعه  محور  كشاورزى،  كل  مدير 
عالى،  آموزش  كشاورزى،  لذا  و...  عالى  آموزش  را  توسعه  محور 
صنعت، گردشگرى، جاده هاى ارتباطى، دامدارى، آموزش، مسائل 
فرهنگى و... بعنوان گزينه هاى توسعه مطرح، اما اينكه كدام يك 
از اين گزينه ها در اولويت نخست باشد هنوز اجماعى روى آن 
نشده است، آيا مصوبه اى در قالب چشم انداز توسعه و يا سند ملى 
توسعه استان در ابعاد اقتصادى، اجتماعى فرهنگى و... همانند ساير 

استانها وجود دارد؟
مهمترين ركن براى توسعه اصالح فكر و ديدگاهى است كه 
نسبت به خيلى از مسائل داريم، يعنى بهداشت، آموزش، صنعت 
و ... بدون اصالح فكر و ديدگاه نه تنها مفيد و عامل توسعه نمى 
باشند بلكه بالعكس ... از اين جهات تا حدى تغييراتى حاصل شده 
است ولى آيا توسعه يافته و يا در مسير توسعه يافتگى قرار گرفته 
ايم؟ همچنان  اين سوال وجود دارد كه در استان ما كدام موضوع 
مى تواند محور توسعه استان باشد؟ نقش و جايگاه مسائل فرهنگى 

و  فرهنگ سازى در توسعه استان كجاست؟!
هر خوزستانى تا كنون براى يك بار هم شده از خود پرسيده است 
چرا خوزستان با وجود پتانسيل هاى فراوان نسبت به استان ها ديگر 
عقب مانده تر است، يكى از مهمترين اين داليل عدم وجود سرمايه 
گذارى در استان است و به گفته مقتدايى، استاندار سابق خوزستان، 

استان از لحاظ سرمايه گذارى دچار آسم شده است.
به گفته كارشناسان از مهمترين داليل عدم رغبت به سرمايه گذارى 
كمبود  اجرايى،  در خوزستان عدم هماهنگى الزم بين دستگاههاى 
كارشناس و آگاه به تكنولوژى روز صنعتى در بانكها و دستگاههاى 
كار  و  كسب  محيط  وجود  عدم  و  اقتصادى  ثبات  عدم  اجرايى، 
مناسب در استان، تغييرات سريع مديريت ها در بخش صنعت و 

معدن و... است.
توسعه  جهت  در  بسترى  بايد  خوزستان  استان  در  قوميتى  تنوع 
ايجاد  عدم  متاسفانه  اما  باشد  اجتماعى  و  فرهنگى  اقتصادى، 

هماهنگى و همچنين عدم تعريف منافع مشترك در جهت توسعه، 
مانعى در جهت ايفاى نقش مهم قوميت ها در توسعه استان شده 

است.
عدم استفاده از مديران ناكارآمد از ديگر داليل عدم رشد خوزستان 
در سال هاى گذشته بوده است، على رغم اينكه آدم ها توانمند و 
كارشناس بسيارى در استان داريم اما در برخى مناصب آدم هاى 

ناتوان و بله قربان گوى  بر صندلى هاى مديريتى استان تكيه زده اند 
كه چشم به به دهان مديران مركز نشين دوخته اند.

البته در اين ميان بايد به ضعف عملكرد نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى استان در دوره هاى مختلف نيز اشاره كرد به گونه اى كه 
نتوانسته اند از طريق رايزنى با مركز نشينان سهم اين استان را از 

ظرفيت ها و پتانسيل هايى كه دارد بگيرند.
اينگونه شرايط در خوزستان اقتضاء مى كند كه بعد از انتخاب يك 
استاندارد شايسته، عده اى از متخصصين را فرا خوانده شوند تا با 
تبادل نظر و مشورت چشم انداز توسعه استان را تدوين و بر اساس 
آن محور يا محور هاى توسعه استان با اولويت بندى مشخص و 
هر  همچنان  وگرنه  شود  ابالغ  ذيربط  هاى  دستگاه  به  اجرا  جهت 
مديرى برنامه خود را محور توسعه و دستگاه زير مجموعه خود 
را اولويت اول معرفى مى كند و در همين وضعيتى كه هستيم باقى 

خواهيم ماند.

تالش براي انتصاب استاندار آينده
زمان بابادى شوراب

ــش از يك ماه  ــتان در بي ــتان خوزس ــب اس ــتانداري مناس ــاب اس ــدم انتخ ــكل ع مش
ــتاندار در زمان  ــوه انتخاب اس ــو در مورد نح ــا به پرس و ج ــث گرديد ت ــته باع گذش
ــن بالتكليفى  ــا بتوانم آن را با اي ــكوهمند)بپردازم ت ــل از انقالب ش ــور قب طاغوت(منظ

ــم. ــه كرده و به نتيجه اي برس ــتان مقايس موجود در خوزس

در اين زمينه به يك نكته جالب و قابل تامل كه يكى از دوستان بيان كرد برخوردم ، ايشان 
انتصاب  حكم  كه  بودند  استان  دو  انقالب)  از  قبل  پهلوى  (همان  ابوشهناز  زمان  در  فرمودند 
استانداران آن توسط شخص اول مملكت (ابوشهناز) صادر مى گرديد ، يكى از استان ها خراسان 

بود و ديگرى خوزستان.
خراسان بزرگ بدليل گستردگى فراوان جغرافيايي و وجود بارگاه امام هشتم (ع) و دارا بودن 
توسط  جايگاه  اين  از  استفاده  از  ابوشهناز  ترس  و  مردم  عموم  براي  معنويش  خاص  حالت 
مذهبيون،مورد توجه نظام وقت قرار داشت و ديگرى استان خوزستان بود كه اين استان نيز بدليل 
دارا بودن منابع متعدد ثروت خدادادى و ارتباط با دنيا از طريق دريا ، بندرگاه ها و راه آهن 
و جاده هاى ارتباطى براى رژيم پهلوى داراى اهميت خاص بود و حكم اين دو مسئوليت در 
رديف حكم نخست وزير آن زمان بودند و با تائيد كامل شخص اول مملكت صادر مى گرديد و 

سكانداران اين دو استان با داشتن خط مستقيم تلفن با نفر اول مملكت در ارتباط بودند.
اما اينك بيش از يك ماه از عزل يا استعفاء و يا باز نشستگى و يا هر بهانه ديگري كه از بركناري 
استاندار قبلى اين استان مى گذرد،هنوز شخص جايگزين ايشان براي اين مسند يافت نشده است 
، حال سئوال اينجاست كه آيا هنوز همان حساسيت ها براى اين استان  وجود دارد كه پيدا كردن 
شخص واجد شرايط براى مركز نشينان مشكل مى نمايد يا ديگر اين استان از اهميت قبلى و 
جايگاه خود در بدنه دولت ها و نظام حاكم برخودار نيست كه كماكان وضعيت آن بالتكليف 

مانده است؟
چنانچه مشاهده مى شود رئيس جمهور محترم در يكماه گذشته، دو تا سه سفر به استان هاى 
مختلف داشته است كه شايد همين امر دليل بر مشغله زياد ايشان باشد و عدم تعيين استاندار 

جديد براي خوزستان بوده است!
از طرف ديگر مشاهده مى شود براى انتخاب استاندار خوزستان رايزنى هاى راوانى صورت 
مى گيرد ، كه اين رايزنى ها در رده هاى مختلف هر روز با ارائه ليست و نام يك فرد و انتشار 

سازمان يافته آن در گروه هاي فضاي مجازي منتشر مى شود.
آش تعيين استاندار بقدري شور شده است كه هر مقام و صاحب منصب خوزستاني تهران نشين 
فكر مى كند با گرفتن دست پسرخاله خود كه چند صباحي نيز پست و منصبي داشته و معرفى 
آن به معاون وزير كشور و اخذ چند امضاء از چند نماينده و فرستادن نزد معاون محترم رئيس 

جمهور مى تواند او را استاندار خوزستان نمايد.
در فضاى مجازى و محافل استان اين امر مهم بصورت طنز مطرح مى گردد كه البته اين روند 
انتخاب در شَان مردم خوزستان نمى باشد و متاسفانه بعضى نيز از اين فرصت سوء استفاده كرده  
بدون در نظر گرفتن نياز استان و با توجه به نفوذ خود به معرفى افراد ضعيف و نزديك به خانواده 

و عشيره خود اين فرصت بوجود آمده را به سمت منافع شخصى و فاميلى سوق مى دهند.
اين در حالي است با حضور افراد اليق و توانمند در پيكره قوميت هاي مختلف استان مى شد 
با معرفي آنان باعث پيوند ميان اقوام شد و براى ايجاد حس همدلى و تعالى استان گام برداشت.
مراد افرادي است كه از لحاظ اجرايى و مديريتى در حد بااليى از تجربه و توان قرار دارند و 

شايد بردن نام آنان در مطلب زياد متعارف نباشد.
برات  پروفسور  و   حيصمى  عباس  دكتر  ؛  بيانك  امين  مهندس  افرادى همچون  گفت  بايد  اما 
قباديان  كه هركدام در حد يك وزير توان و تجربه ى كافى را دارا مى باشند ، افرادى در اين حد 

و اندازه لياقت و دلسوزى براى منطقه زياد و قابل دسترس هستند.
چرا دولت محترم از اينگونه افراد كه از سرمايه هاى اين استان و نظام هستند استفاده نمى كند و 

فضا را براى ارائه و پيشنهاد افراد قد و نيم قد باز گذشته است؟
به چه علت دولت محترم براى كم كردن تشنج و حس نا اميدى در بين مردم و جلوگيرى از 

عقب افتادگى برنامه هاى توسعه استان به اين مسئله پايان نمى دهد؟
انتخاب استاندار با معيارهاى نظام از بين افراد واجد شرايط چندان هم نبايد  مشكل باشد كه 

دولت تدبير و اميد اين استان را بيش از يك ماه بدون استاندار قرار داده اند.

بافت تاريخى و گردشگرى سالمت 
در اهواز توجه مى خواهند

ــتان به عنوان صنعتى پايدار ــالمت در خوزس ــگرى س گردش
ــاختار ها دارد. ــه اى از س ــه مجموع ــاز ب  ني

سراسرى  نامه  هفته  با  درگفتگو  اهواز  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث   رييس 
به  نياز  پايدار  صنعتى  عنوان  به  و  خوزستان  در  سالمت  گردشگرى  نمود:  عنوان  آرادجنوب 

مجموعه اى از ساختار ها دارد.
غالم رضا جليلى نيا تاكيد كرد: در كالنشهر اهواز نيز با توجه به پتانسيل هاى خوب پزشكى و 

پيراپزشكى بايد اين زيرساخت ها مهيا شوند.
وى با اشاره به اين كه گردشگرى سالمت كمك بسزايى در اشتغال زايي و بحث اقتصاد خواهد 
كرد به شرطى كه امكانات پزشكى بهترى فراهم شود ادامه داد: با توجه به موقعيت اهواز هر سال 
به خصوص از عراق و مناطق ديگر گردشگران سالمت زيادى وارد استان مى شوند كه اين ها 

بايد ساماندهى شوند.
جليلى نيا خاطرنشان كرد: بحث مهم در اين زمينه بحث مجوز است. كسانى كه مجوز ندارند حق 
كار در اين زمينه را ندارند و با اين ها برخورد مى شود. مثل مكان هاى غيرمجاز اسكان گردشگران. 

اين كار روال ها و شرايط قانونى خود را دارد و به افراد داراى شرايط مجوز داده مي شود.
رييس ميراث  فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اهواز همچنين با اشاره به وجود بافت تاريخى 
در اهواز خاطرنشان كرد: بيش از پنج هزار هكتار بافت تاريخى در كل استان وجود دارد كه 

قسمتى از آن در اهواز به ويژه در منطقه يك ،هفت وحاشيه رودخانه كارون است.
وى با بيان اين كه بايد نگاه شهردارى و شوراى شهر معطوف به بافت هاى تاريخى شود تصريح 
كرد: بقيه ارگان ها و سازمان ها نيز بايد با ميراث فرهنگى همكارى و هماهنگى كنند زيرا اداره 

ميراث فرهنگى براى حفظ آثار ذره اى دريغ نمى كند.
جليلى نيا با اشاره به اين كه جاذبه هاى گردشگرى اهواز كم نيستند و اولين اثرى كه به ثبت ملى 
رسيد در سال 1310 مربوط به بقاياى شهر هرمز اردشير بوده است گفت: خانه ها، سابات و 

بسيارى آثار ارزشمند ديگر از دوران پهلوى و قاجار وجود دارند كه بايد حفظ شوند.
او تاكيد كرد: خوشبختانه در اين مقوله هم مديركل ميراث فرهنگى و هم فرماندار اهواز  هدفها 

و نگاه مثبتى دارند و فرصت هايى ايجاد كرده اند كه مهم و خوب است. 
نقش  خصوصى  متخصص  بخشى  و  نهادفعال  مردم  هاى  انجمن  نمود:  عنوان  خاتمه  در  وى 
بسزايى در پيشبرد توسعه صنعت گردشگرى دارند و بايد دولت و سازمانهاى مربوطه  از توان و 

انگيزه و تجربه انها در كنار خود استفاده كند.

كليد توسعه خوزستان 
در دست كيست؟

بامداد زاگرس- سهيال باورى: ولترفيلسوف مشهورفرانسوى 
درعصر روشنگرى در كتاب رفتار توده ها مى نويسد: بيش از نيمى از 
ساكنان جهان را  حيوانات دو پايى تشكيل مى دهد كه هنوز در شرايط 
دهشتناكى زندگى مى كنند، به زحمت ميدانند كه فقير  وفلك زده 
هستند، زندگى ميكنند و مى ميرند بدون آنكه بدانند.!

فشار سازمان بازرسى و دولت براى جلوگيرى 
از تردد خودروهاى پالك اروندى

س زا



يادداشت اجتماعى

خانواده
لطفا خودتان را ببخشيد

محققان دريافته اند آدم هاى كينه جو، مستعد ابتال به 
مشكالت قلبى - عروقى، دردهاى مزمن، اختالل عملكرد 

عصبى و اضطراب و افسردگى هستند و در نهايت از 
داشتن يك زندگى لذتبخش محروم مى مانند، رسيدن به 
درجه بخشندگى هم، كار آسانى نيست و نياز به تمرين 
مستمر و اعتقاد قلبى دارد اما اگر مى خواهيد زندگى 

سالمى داشته باشيد، ببخشيد تا بخشيده شويد.

    بخشيدن
گاهى ممكن است مشكالتى پيش بيايد كه در آن فردى ضرر
كند، ظلم ببيند يا مورد بى مهرى قراربگيرد. بخشش يعنى در
شرايطى كه به طور واقعى آنچه حقتان نبوده پيش آمده؛ به جاى
افكار منفى مانند خشم ، ترس، كينه، انتقام جويى و... فكر هاى
خوب و سازنده اى مانند گذشت، ترحم، همدلى، محبت و...
را در عمل نشان دهيد. امروز همه مى توانند با نگاه كوتاهى به
اطرافشان ليستى از قهرها، دشمنى ها و طالق ها را اسم ببرند تا
جايى كه براى بعضى ها زشتى اين رفتارها به خاطر تكرار زياد
كمرنگ شده است اما در تاريخ زندگى بزرگانى مانند پيامبران و

امامان تا دلتان بخواهد مى توانيد انواع گذشت را ببينيد.
    بخشيدن را معنا كنيد

در قدم اول شما بايد در ابتدا معنى و مفهوم بخشش را به
از اشتباه  برداشت  چون  كنيد.  تحليل  خودتان  براى  درستى 
موجب شما  ناخودآگاه  در  است  ممكن  «بخشيدن»  مفهوم 
مقاومت در برابر بخشيدن ديگران بشود. گاهى معنى بخشش
اشتباه در ذهن ما جا ميفتد؛ مثال اينكه فكر كنيد بخشش به
نوعى وظيفه شماست و شما مجبوريد به بخشيدن ديگران؛
اينكه بخشش را به معنى فراموش كردن بدانيد  يا فكر كنيد
بخشش به معنى ضعيف بودن شما يا قبول بى اهميت بودن

مسئله بوده است و... معانى  اشتباهى از بخشش است.
بخشش يك فرايند است و نبايد از خودتان و ديگران انتظار
اينگونه را  بخشيدن  توانيد  مى  باشيد.  داشته  سريع  بخشش 

تمرين كنيد:
  بهتر است اول خودتان را ببخشيد

 طلب بخشش هم عذرخواهى شفاهى مى خواهد و هم اقدام
به جبران. اين كارى است كه شما بايد در مورد خودتان هم
انجام دهيد. تمرين كنيد و اگر در گذشته كم كارى، رفتار خطا
و... داشته ايد كه منجر به ناكامى و تجربه تلخى برايتان شده
و مرور هرباره آن شما را آزار مى دهد، خودتان را ببخشيد و
دست به جبران بزنيد. كسى كه نتواند دل خودش را به دست

آورد و خود را ببخشد نمى تواند ديگران را هم ببخشد.
  بخاطر گذشته تان، خودتان را ببخشيد

لحظه گذشته  اشتباهات  دهيد  اجازه  كه  است  ساده  خيلى 
حالتان را نابود كند اما اين سريع ترين راه به سمت افسردگى
و ناراحتى است. خيلى مهم است كه به خاطر داشته باشيد كه
همه انسان ها اشتباه مى كنند. مهم اين است كه از اشتباهاتتان

درس بگيريد و خودتان را براى تجربيات آينده آماده كنيد.
  بخاطر روابط شكست خورده تان، خودتان را ببخشيد

به بخواهيد  اگر  نيستند.  اى  ساده  مسائل  احساسى  مسائل 
احساساتتان اجازه دهيد، شما را عقب كشيده و فرصت هاى
عشقى آينده را از شما مى گيرند. بايد سعى كنيد روى زمان
حال تمركز كنيد -- نه اشتباهات گذشته تان -- تا بتوانيد آينده

اى بهتر براى خودتان بسازيد.
  بخاطر ضعف هايتان، خودتان را ببخشيد

همينطور باشد؛  داشته  وجود  تواند  نمى  شب  بدون  روز 
روشنايى بدون تاريكى. درمورد ما هم همينطور است، بدون
دانستن ضعف هايمان، نمى توانيم به نقاط قوتمان پى ببريم.
بايد نقص هايتان را در آغوش بكشيد و ياد بگيريد خودتان را

همانطور كه هستيد بپذيريد.
  بخاطر آدم هايى كه قضاوتشان كرديد، خودتان را ببخشيد

تمرين كنيد و اگر در گذشته كم كارى، رفتار خطا و... داشته ايد
كه منجر به ناكامى و تجربه تلخى برايتان شده و مرور هرباره آن
شما را آزار مى دهد، خودتان را ببخشيد و دست به جبران بزنيد
آدمها خيلى متفاوتند، از آدمهاى درون گرا تا برون گرا، آدمهاى
هنرى تا آدمهاى بيزينسى. اين تفاوت ها ايجاد سوءتفاهم و
با مطابق  كه  ديگران  از  رفتارهايى  درمورد  كردن  قضاوت 
هنجارهاى ما نيست را راحت تر مى كند. همه اين كار را مى

كنند، پس نگران نباشيد.
   بخاطر اميدها و آرزوهاى نابود شده تان، خودتان را ببخشيد
اگر تابحال اينكار را نكرديد، هميشه زمان هايى براى سرمايه
گذارى كردن در آرزوهايتان را داريد.  پشيمانى ها و افسوس
را باشيد  داشته  داشتيد  دوست  كه  چيزهايى  درمورد  هايتان 
فراموش كنيد و اولين قدم ها براى رسيدن به هدفتان را برداريد.
اين قدم ها هرچقدر هم كه كوچك باشند مهم نيست، همين كه
كمى تالش كنيد، اميدها و آرزوهايتان هيچوقت نخواهند مرد.
  بخاطر پل هايى كه پشت سر خراب كرده ايد، خودتان را

ببخشيد
وقتى آدم ها تغيير مى كنند، روابط هم تغيير مى كنند. گاهى
اوقات خراب كردن پل ها پشت سر براى سالمت فكرى تان
مفيد است. اما اگر اينطور هم نباشند، هميشه راهى براى درست

كردن روابط برهم خورده وجود دارد.
  بخاطر زمان هايى كه خودخواهى كرديد، خودتان را ببخشيد
همه آدمها نياز دارند كه زمان هايى خودخواه باشند، چه در
دنبال كردن آرزوهايتان باشد، چه در پيشرفت شخصى و چه
در تغييرات كارى. اين چيزى نيست كه بخواهيد بخاطر آن

خجالت بكشيد.
  بخاطر وقت هايى كه تنبلى كرديد، خودتان را ببخشيد

همه نمى توانند هميشه فعال باشند. اگر زمان هايى بوده كه
دوست داشته ايد فقط استراحت كنيد و دست به هيچ كارى

نزنيد، نيازى نيست بخاطر آن احساس گناه كنيد.

دروغگوهاى كوچك 
دروغ گو به فردى اطالق مى شود كه بدون نياز و از روى عادت دروغ مى گويد و يا بعبارتى بيان 
كردن مطلبى كه فرد به قصد فريب دادن ديگران با آنكه خود مى داند كه نادرست است اظهار مى 

دارد. اين گروه از كودكان در دسته كودكان ضد اجتماعى يا جامعه ستيز طبقه بندى مى شوند.

كودكان در  دروغگويى 
حقيقت  تكذيب  به  تمايل  گو  دروغ  كودكان 
يا دروغ گويى موضوع دارند و به تدريج اين 
مسئله جزو عادات آنها مى گردد. اين گروه از 
نظر روانى داراى وضعيت عصبانيت، بى قرارى 

و نا آرامى مى باشند.

مواردى كه كودك به دروغ گويى متوسل مى شود

1. دروغگويى جهت آزار و انتقام از افرادى كه مورد خشم او قرار گرفته اند و يا به نحوى اورا 
مورد تنبيه قرار داده اند كه فرد خود را محق آن نمى دانسته است.

2. جهت فرار از تنبيه خود يا دوستان
3. جهت خود خواهى و رسيدن به يك نياز

4. دروغ هاى خيالى يا داستان پردازى كه سعى مى شود بصورت واقعيت جلوه كند.
5. عوامل محيطى نقش زيادى طبق تحقيقات دارند: در خانواده هايى كه داراى اختالفات درون 

خانوادگى مى باشند معموال كودكان دست به دروغگويى بيشترى مى زنند.
6. احساس محروميت در جامعه، جلب توجه و ترحم اطرافيان نيز عامل مهمى است.

7. در محيط هايى كه دروغگويى وسيله اى براى بدست آوردن امتياز است، كودك با تقليد از 
اطرافيان خود به اين عمل مبادرت مى ورزد.

8.  افراد ناآرام، بى قيد، ترسو يا ابله تمايل بيشترى به منفى بافى و دروغگويى نشان مى دهند.
زبان  بر  را  حقيقت  ندارند  اجازه  كه  گويند  مى  دروغ  خاطر  بدين  كودكان  اوقات  گاهى   .9
به  را  او  شايد  مادر  است،  متنفر  برادرش  از  كه  گويد  مى  مادرش  به  كودك  وقتى  بياورند. 
خاطر اين حقيقت گويى تنبيه كند. اگر همين كودك در آن لحظه برگردد و اشكارا به دروغ 
اظهار كند كه حاال ديگر برادرش را دوست دارد مادرش به پاداش دهد و او را محكم در 
تجربه  اين  از  نتيجهاى  چه  كودك  اين  كنيد  مى  فكر  شما  خوب،  ببوسد.  و  بگيرد  آغوش 

خواهد گرفت؟
خاطر  به  و  زنند  مى  كتك  گويى  حقيقت  خاطر  به  را  آدم  كه  گرفت  خواهد  نتيجه  وى 
دروغگويى پاداش مى دهند و نيز به اين نتيجه مى رسد كه مادرش دروغگو هاى كوچولو 

را دوست دارد.
  اگر قرار است كودك صادق و راستگو بار بيايد پس نبايد او را تشويق و تحريك كرد كه 

درباره احساساتش دروغ بگويد، حال اين احساسات چه مثبت باشد و چه منفى
ما اگر مى خواهيم راستگويى و صداقت را به كودك ياد دهيم پس بايد براى گوش دادن 
كودك  است  قرار  اگر  باشيم.  داشته  زمينه  شيرين  حقايق  ى  اندازه  همان  به  تلخ  حقايق  به 
احساساتش  باره  در  كه  كرد  تحريك  و  تشويق  اورا  نبايد  پس  بيايد  بار  راستگو  و  صادق 
دروغ بگويد، حال اين احساسات چه مثبت باشد و چه منفى . كودك از واكنش هايى كه 
ما در برابر احساسات بيان شده ى او نشان مى دهيم، ياد مى گيرد كه آيا صداقت و راست 

گويى بهترين حقيقت است يا نه؟

دروغ هايى كه محرك داشته اند
كه  بپرسند  كودكان  از  سواالتى  نبايد  والدين 
به  دروغ  پاسخ  خود  از  دفاع  منظور  به  كودك 
انها بدهد. كودكان از اينكه پدر يا مادر از آنها 
كنند متنفرند. بخصوص  جو  و  و پرس  سوال 
هنگامى كه گمان كنند والدينشان از قبل پاسخ 
ها را مى دانند. كودكان از سواالتى كه نقش دام 
را دارند بيزارند سواالتى كه وادارشان مى كند 
يا ناشيانه دروغ بگويند ويا حقيقت را بر زبان 

بياورند و خجالت بكشند.
كودكان در  دروغگويى 

وقتى كودك قطعا دروغ مى گويد واكنش ما نبايد غير اخالقى و داراى هيجان شديد باشد بلكه 
بايد واقعى و دور از احساس باشد. ما مى خواهيم كودكانمان بدانند كه نيازى ندارند به ما دروغ 

بگويند.
به طور مثال: وقتى از مدرسه اطالع مى دهند كه بچه مان در امتحان رياضى اش مردود شده نبايد 
از او بپرسيم:آيا در امتحان رياضى قبول شدى؟ مطمئنى؟ خوب اين دفعه ديگر دروغ دردت را 
دوا نخواهد كرد! ما با معلمت صحبت كرديم و دانستيم جناب عالى با چه وضعى مردود شدى.

در عوض به طور صريح و پوست كنده به فرزندمان بگوييم (( دبير رياضى ات به ما گفت كه 
تو در امتحان نمره قبولى نياورده اى. ما به خاطر اين مسئله نگرانيم و نمى دانيم چه كمكى از 

دستمان بر مى آيد تا برايت انجام دهيم.))

 در تمام جوامع مختلف دنيا، نوجوانان آسيب پذيرترين قشر در برابر پديده 
مهلك اعتياد به حساب مى آيند. چرا كه  دوران نوجوانى بنا به اظهار نظر 
روانشناسان ،دوران پر كشمش و اغلب دشوار زندگى هر فردى است. بدين 
معنا كه نوجوانى قبل از هر چيزى دوران تغييرات در الزامات اجتماعى مى 
باشد. به گونه اى كه عدم وجود شرايط مناسب بهداشتى، تربيتى، فرهنگى و 
اجتماعى براى گذر از چنين مرحله حساسى، زمينه ساز به وجود آمدن آسيب 

و بزه اجتماعى مانند اعتياد خواهد شد.
طبق بررسى هاى به عمل آمده عواملى مانند كنجكاوى، كسب لذت، تسكين 
درد، فراموش كردن مشكالت، شوخى و خنده، هيجان طلبى يا ميل به خطر 
كردن، احساس بزرگ شدن، پيوستن به گروهى خاص و غيره زمينه ساز 
اعتياد در بين نوجوانان شده است. حال آنكه بنا به اظهار نظر روانشناسان، مهم 
ترين علت اعتياد در ميان اين قشر را مى توان تنها در دو عامل كنجكاوى و 

كسب لذت جستجو كرد.
بايد توجه داشت كه مجموع اطالعات غلط و باورهاى نادرست زمينه ساز 
بروز نگرش و ديدگاه مثبت نوجوانان به مصرف مواد مخدر مى شود. هر 
چند در اين ميان نمى توان نقش والدين را به گرايش فرزندان به مواد مخدر 
ناديده گرفت. به گونه اى كه اعتياد والدين و حتى سيگار كشيدن شان مى 
تواند، فرزند را از همان ابتدا با مواد مخدر آشنا كند و فرزند قبل از بلوغ و 

ورود به گروه همساالن دچار تزلزل 
هاى شخصيتى در زمينه مصرف مواد 

مخدر شود.
نتايج يك پژوهش به عمل آمده در 
اين خصوص نشان مى دهد كه ميان 
رابطه والدين و فرزندان، افسردگى 
نوجوانان و ميزان شيوع مصرف مواد 
محركه و نشاط آور رابطه معنادارى 
وجود دارد. به عبارت ديگر نوجوان 
هايى كه تحت فشار و استرس هاى 
تحصيلى و همچنين ناكامى ارتباطى 
با والدين و يا دوستان هستند بيشتر 

به سوى مصرف مواد مخدر گرايش پيدا مى كنند كه همين امر زمينه ساز 
افت تحصيلى اين افراد خواهد شد. به عقيده ى بامريند دلبستگى ضعيف به 
مادر، وجود پدر ناآرام و سهل انگار در دوران كودكى، نگرش و رفتار مثبت 
اعضاى خانواده نسبت به مصرف مواد مخدر، باعث افزايش خطر مصرف 

مواد مخدر در دوره اى نوجوانى خواهد شد.
آنچه مسلم است بلوغ زود رس در كودك نيز مى تواند زمينه ساز بروز 
مصرف مواد مخدر شود چرا كه بلوغ جسمى او با بلوغ فكرى تطابق ندارد 
از اين رو نوجوان دچار يك نوع سردرگمى مى شود و از آن جايى كه 
برخى از نوجوانان مصرف مواد مخدر(سيگار و قليان) را يك نوع اعالم 
استقالل مى دانند در نتيجه سعى مى كنند خود را با اين روش كامال اشتباه 
و نافرجام، موفق نشان دهند. مطالعات نشان مى دهد كه امروزه بين 5 تا 60

درصد كودكان مبتال به اختالل پيش فعالى هستند كه همين امر مى تواند 
در دراز مدت منجر به اختالل هاى سلوك، بزهكارى و سوء مصرف مواد 
مخدر شود. در همين راستا ويس معتقد است وجود اختالالت روانى، آسيب 

پذيرى فرد را در برابر مواد مخدر و وابستگى به آن افزايش مى دهد.
يكى ديگر از عوامل تاثير گذار بر اعتياد نوجوانان را مى توان صفات شخصيتى 
افراد دانست. به عبارت ديگر اختالالت شخصيتى نظير عدم پذيرش ارزش 
هاى سنتى و رايج، نياز شديد به استقالل، پرخاشگرى شديد، اعتماد به نفس 

پايين، فقدان مهارت در رد پيشنهادهاى خالف دوستان ناباب و اطرافيان  از 
جمله عواملى هستند كه در گرايش نوجوانان به اعتياد موثر هستند.

طبق نظر كاليتون و همكاران(1995) بين شخصيت ضد اجتماعى و اختالل 
سلوك با سوء مصرف مواد مخدر ارتباط مستقيم وجود دارد. به گونه اى كه 
نوجوانانى كه مواد مصرف مى كنند داراى منبع كنترل بيرونى هستند و در 

مقايسه با افرادى كه مواد استفاده نمى كنند، اعتماد به نفس كمترى دارند.
بنا به اظهار نظر روانشناسان در بيان ديگر عوامل زمينه ساز گرايش نوجوانان 
به مصرف مواد مخدر مى توان به ترك تحصيل، بى سرپرستى، معلوليت 
جسمى، بيمارى هاى مزمن، از دست دادن نزديكان و در معرض خشونت 
قرار گرفتن در دوران كودكى نيز نقش مهمى را در گرايش اين قشر جامعه 

به مواد مخدر ايفا مى كند.
عوامل فرهنگى مانند بى سوادى، عدم آگاهى به مسائل اجتماعى از جمله 
مضرات مصرف مواد مخدر، آداب و رسوم و فرهنگ حاكم بر جامعه و 
منطقه ويژه جغرافيايى هم نقش مهمى را در گرايش افراد به مواد مخدر دارد. 
به عبارت ساده تر احساس بيگانگى، طرد و دورى از قلمرو ارزشى جوامع 

و رنگ باختن مذهب با مصرف مواد مخدر ارتباط معنا دارى وجود دارد
گورساش يكى از محققان اين حوزه، معتقد است همبستگى معنادارى بين 
رفتار عبادت گرى و سوء مصرف مواد مخدر وجود دارد. به عبارت ديگر 
رفتارهاى  منظم  انجام  به  پايبندى 
مذهبى نقش بازدارنده اى در توجه، 
گرايش و مصرف مواد مخدر ايفا مى 

كند.
در  اعتياد  عوامل  از  ديگر  يكى 
عوامل  در  توان  مى  را  نوجوانان 
اقتصادى جستجو كرد. به طور كلى 
جوامع  اتفاق  به  قريب  اكثريت  در 
دنيا فقر و نابسامانى هاى اقتصادى 
مهم ترين علت در شيوع جرايم و 
انحرافات اجتماعى نظير اعتياد مى 

باشد.
به طور كلى مراحل گرايش نوجوانان به مواد مخدر را مى توان به دو مرحله 
كنجكاوى و جلب توجه تقسيم كرد. در مرحله نخست نوجوان براى پاسخ 
دادن به سوال هاى خود و از روى كنجكاوى به سمت مواد مخدر گرايش 
پيدا نى كند كه بنا بر تحقيقات صورت گرفته كمتر از 10 درصد نوجوانان با 
اين دليل به سمت مواد مخدر گرايش پيدا مى كند. برخى ديگر براى جلب 
توجه و اعالم قدرت به سوى مصرف مواد مخدر كشيده مى شوند كه 
متاسفانه امروزه در بين برخى از نوجوانان مصرف مواد مخدر نوعى ارزش 

تلقى مى شود و از جانب همساالن خود مورد تشويق قرار مى گيرد.
آنچه مسلم است طبق اظهار نظر كارشناسان و روانشناسان، بهترين راهكارى 
كه مى توان براى عدم گرايش نوجوانان به مواد مخدر در پيش گرفت آگاهى 
بخشى فرزندان در كانون خانواده و مراكز آموزشى مى باشد. چرا كه در 
بسيارى از موارد به خاطر غفلت از عاقبت مصرف مواد مخدر به اين راه 

گرايش مى يابند.
در پايان بايد خاطر نشان نمود كه بسيارى از افراد به مواد مخدر نگاه 
جايگزينى دارند و اين جايگزينى زمانى رخ مى دهد كه فرد اميدى براى 
موفقيت ندارد و يا از حمايت روانى خانواده محروم است پس نبايد اجازه 
دهيم تا كانون خانواده سرد شود و افراد بايد به تعامل صميمى در خانواده 

بيشتر توجه داشته باشند.

ــان مى دهد، ــى ها نش محمد حسـين نجاتى : بررس
ــش  ــد افزاي ــت كنن ــد پرداخ ــكان باي ــه پزش ــش ميزان مالياتى ك  افزاي
ــد ــكى با اعتراضات متعددى رش ــازمان نظام پزش يافته و همزمان س

ــد. ــى دان ــى نم ــى را مكف ــاى درمان ــه ه ــدى تعرف  10 درص

چالش تعيين تعرفه هاى درمانى هر سال ميان سه ضلع اصلى بهداشت و درمان 
وجود دارد. وزارت بهداشت در بحث تعرفه گذارى سنگ بيمارستان هاى دولتى و 
توان پرداخت مردم را به سينه مى زند. وزارت رفاه تعهدات بيمه اى سازمان هاى 
بيمه گر را لحاظ مى كند و سازمان نظام پزشكى به شكل طبيعى به دنبال منافع 
پزشكان است و رسيدن به درصدى از افزايش تعرفه هاى درمانى كه براى پزشكان 

به صرفه باشد.
  ين چالش از سال 1389 به اوج خود رسيد. زمانى كه دولت دست به اجراى 

قانون هدفمندى يارانه ها زد و هر سه ضلع را با چالش بى سابقه اى مواجه كرد.
بيمارستان ها و مراكز دولتى با افزايش 300 درصدى هزينه هاى خود ناشى از 
اجراى قانونى هدفمندى يارانه ها مواجه شدند. پزشكان با افزايش هزينه هاى حامل 
هاى انرژى مواجه شدند و بيمه ها نيز در مقابل اين افزايش هزينه ها، نمى توانستند 
تعهدات بيمه اى خود را يك شبه تا سقف 300 درصد افزايش دهند. همين اتفاق 
باعث شد تعيين تعرفه ها تا سال 1393 به چالش مهمى ميان اين سه ضلع خدمات 

درمانى تبديل شود. 
پس از آن وزارت بهداشت در سال 1393 به سه دليل اصلى دست به تغيير كتاب 
ارزش گذارى تعرفه هاى درمانى زد. يكى از اصلى ترين داليل تغيير اين كتاب، 
واقعى شدن قيمت برخى تعرفه هاى درمانى بود. چرا كه برخى علت دريافت 
زيرميزى پزشكان را پايين بودن قيمت تمام شده برخى خدمات مى دانستند و عنوان 
ميكردند اگر تعرفه ها قيمت واقعى خود را پيدا كند ديگر برخى پزشكان دست رد 

به زيرميزى مى دهند. 

به همين دليل كتاب تعرفه گذارى خدمات درمانى اصالح شد و تعرفه هاى درمانى 
رشد بى سابقه اى به خود ديد. 

بيمه هاى درمانى نيز در اين بين بخش زيادى از هزينه هاى خود را از دست رفته 
ديدند.

اين اتفاق تا سال گذشته آرامش نسبى را به مقوله تعرفه گذارى درمان تزريق كرد تا 
به امروز كه پزشكان دوباره بر طبل نارضايتى زدند. در مهم ترين آنها طى چند هفته 
اخير رييس سازمان نظام پزشكى پس از مصاحبه هاى متعدد با رسانه ها دست به 
قلم شد نامه هايى را به معاون اول رييس جمهور و معاون رييس جمهور و رييس 

سازمان برنامه و بودجه نوشت.

محور كلى نارضايتى مسئوالن سازمان نظام پزشكى از بحث تعرفه هاى درمانى سال 
95، به ميزان رشد تعرفه ها بر ميگردد. وزارت بهداشت و سازمان بيمه گر ميزان 
رشد كافى براى تعرفه هاى درمانى را 10 درصد عنوان مى كنند. دليل آنها اين است 
كه افزايش 10 درصدى تعرفه ها فشارى به سازمان هاى بيمه گر نمى آورد. چرا كه 

بودجه سامان هاى بيمه گر 10 درصد رشد داشته است.
با اين حال آنچه تعيين تعرفه هاى درمانى در سال جارى را مشكل ساز كرده، اتفاقى 

فرعى و متفاوتى نسبت به سال هاى اخير است. 
  پزشكان از امسال با حجم باالترى از افزايش ميزان ماليات مواجه شده اند و همين 
مسئله باعث شده سازمان نظام پزشكى به نمايندگى از پزشكان خواستار افزايش 
20 تا 30 درصدى تعرفه هاى درمانى باشند. مسئله اى كه بارها در نامه هاى رييس 

سازمان نظام پزشكى به مسئوالن دولتى اشاره شده.
عليرضا زالى رييس سازمان نظام پزشكى در نامه ى خود به معاون اول رييس 
جمهور مى نويسد: «از طرف ديگر از ابتداى سال جارى جامعه پزشكى در هر 
دو حوزه سرپايى و بسترى در بخش خصوصى با رشد هزينه هاى اجتناب ناپذير 
مواجهه بوده كه قطعا به مراتب باالتر از 10 تا 12 درصد!! بوده است، كافيست به 
رشد ماليات و رشد پرداخت ديات در همكاران جامعه پزشكى توجهى شود و 
فاصله قابل توجه بين هزينه ها و درآمدهاى ارائه دهندگان خدمات و مؤسسات نظام 

سالمت مشخص خواهد شد.»
او در نامه اى ديگر به رييس سازمان برنامه و بودجه به نكته اى اشاره مى كند كه 
با توجه به حجم باالى گردش مالى در نظام بهداشت و درمان دور از ذهن به نظر 
مى رسد. او افزايش 10 درصدى تعرفه هاى درمانى را موجب بيكارى و صدمات 
مالى به پزشكان مى خواند و مى گويد:«آن ها كه دستى در اقتصاد سالمت دارند 
نيك مى دانند كه هزينه هاى سربارى نيز اين عدد را افزايش مى دهد و ناخودآگاه اين 
افزايش تعرفه اى ناكافى كه قانون مااليطاق است عمده  بخش هاى ارائه دهنده  خدمت 
را به سمت و سوى تعطيلى سوق خواهد داد و عالوه بر كاهش حداقل كميت ارائه 

خدمت، موجبات افزايش بيكارى و آثار مترتبه آن خواهد بود.»
   با اين حال دولت تصميم به افزايش 10 درصدى تعرفه هاى درمانى گرفته 
(اينجا) و به نظر مى رسد پزشكان به واسطه افزايش ماليات مى خواهند اين درصد 
به20 تا 30 درصد تغيير كند. اتفاقى كه مى تواند تا حدى نظم خدمات درمانى در 
كشور را تحت شعاع خود قرار دهد و احتمال افزايش هزينه هاى خودسرانه را در 

سوى برخى ارائه دهندگان خدمات درمانى باال ببرد.
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  بامداد زاگرس- الهام صمدزاده: 
اعتياد به مواد مخدر پديده اى مدرن 
و خاص زندگى اجتماعى امروزه 
جوامع بشرى است هر چند كه 
مصرف مواد مخدر از ديرباز وجود 
داشته اما به عنوان اعتياد و يا انحراف 
اجتماعى شناخته نشده است.

گفتنى است امروزه مساله اعتياد پا را 
از مرزهاى بهداشت و درمان فراتر 
نهاده و به عنوان يك پديده شوم، 
بحران اجتماعى و خانمان سوز در 
جامعه خودنمايى مى كند.

چالش دولت و پزشكان بر سر تعرفه هاى درمانى

 پزشكان مى خواهند ماليات خود را از جيب مردم بگيرند؟

ی ما ا
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خبر
رهاسازى صدها تن آالينده هاى نفتى در شبانه روز 

تخلف آشكار وزارت نفت؛
افزايش  بيمارى هاى سرطانى

 در خوزستان،  نتيجه آلودگى هاى
محيط زيستى است

ــازمان هاى مردم نهاد محيط زيست خوزستان گفت: رشد  نماينده س
ــتان و افزايش مراجعه كنندگان  ــتان خوزس برخى بيمارى ها در اس
ــتان در نتيجه  ــتان هاى خوزس ــه بيمارس ــرطان ب ــاى س بيمارى ه
ــارت هاى  ــتى بوده و تداوم اين روند خس آلودگى هاى محيط زيس

ــرد. ــد ك ــه وارد خواه ــره جامع ــر پيك ــرى ب جبران ناپذي

هژير كيانى اظهار كرد: وزير نفت در كنار توسعه ميادين در قلب تاالب هورالعظيم 
به فكر حذف آالينده هاى بى شمار در خوزستان باشد.

وى افزود: طى نامه اى از وزير نفت خواسته ايم هر چه سريع تر نسبت به 
رفع آالينده هايى كه زندگى را به كام مردم خوزستان تلخ كرده است اقدام و 
مسؤوليت رفتارهاى اين وزارتخانه با محيط زيست طبيعى و انسانى خوزستان 
را بپذيرد. نماينده سازمان هاى مردم نهاد محيط زيست خوزستان تأكيد كرد: اين 
وزارتخانه نسبت به اصالح شيوه هاى ضد محيط زيستى بهره بردارى از منابع 

طبيعى كه زندگى را براى مردم دشوار ساخته است عمل كند.
كيانى گفت: رهاسازى صدها تن آالينده هاى نفتى در شبانه روز تخلف آشكار اين 
وزارتخانه و شركت هاى تابعه است و تمامى خسارت هاى وارد شده به مردم و 

محيط زيست از طريق اين فعاليت ها بر عهده وزارت نفت است.
فعاالن  و   مردم  به  پاسخ گويى  ضمن  بايد  نفت  وزير  كرد:  تصريح  وى 
محيط زيست، هر چه سريع تر نسبت به اصالح شيوه هاى غلط بهره بردارى 
پايان دهد كه ضرورى ترين بخش اصالح اين نوع رفتارها اصالح و حذف 
آالينده هاى ناشى از فلرها يا مشعل هايى است كه كالن شهر اهواز  را در رده 

آلوده ترين شهرهاى جهان قرار داده است.
كيانى تأكيد كرد: از دستگاه قضايى و سازمان بازرسى كشور مى خواهيم با 
استناد به اصل پنجاه قانون اساسى و ابالغيه مهم مقام معظم رهبرى درباره 
سياست هاى كلى محيط زيست كشور كه بر جرم انگارى محيط زيست تأكيد 
شده است به موضوع آلودگى هاى نفتى توسط وزارت نفت در خوزستان ورود 
كرده و مردم را از اين رويه نادرست وزارت نفت و آلوده سازى هواى خوزستان و 

به ويژه كالن شهر اهواز نجات دهند.

وى خاطرنشان كرد: رشد برخى بيمارى ها در استان خوزستان و افزايش 
مراجعه كنندگان بيمارى هاى سرطان به بيمارستان هاى خوزستان در نتيجه 
آلودگى هاى محيط زيستى بوده و تداوم اين روند خسارت هاى جبران ناپذيرى 
بر پيكره جامعه وارد خواهد كرد. اين فعال محيط زيست يادآور شد: فعاالن 
وطن دوست محيط زيست استان، همچنان بر خواسته خود مبنى بر رهاسازى 
تمامى حق آبه تاالب هورالعظيم پافشارى مى كنند و منتظر رهاسازى كامل حق 

آبه تاالب هورالعظيم توسط وزارت نفت و نيرو هستند.
وى در پايان گفت: الزم به يادآورى است كه در هفته هاى اخير بخشى از حق آبه 
مسدود شده تاالب هورالعظيم توسط سازمان آب و برق خوزستان رهاسازى شد، 
اما با توجه به هجوم ريزگردهاى ناشى از كانون هاى داخلى ضرورت دارد تمامى 

مساحت خشكانيده شده تاالب توسط وزارت نفت آبگيرى شود.

تنگ تلفن مسجدسليمان آب ندارد
آراس-سپيده اسكندرى: تنگ تلفن تنها 4 كيلومتر با شهر مسجدسليمان فاصله 
دارد اما بيش از 20 سال است كه از نعمت آب آشاميدنى محروم است؛ ضمن 
اين كه اين روستا جاده ى مناسبى براى وصل شدن به مركز شهرستان نيز ندارد.
تنگ تلفن تنها 4 كيلومتر با شهر مسجدسليمان فاصله دارد اما بيش از 20 سال 
است كه از نعمت آب آشاميدنى محروم است؛ ضمن اين كه اين روستا جاده ى 

مناسبى براى وصل شدن به مركز شهرستان نيز ندارد.
يكى از ساكنان تنگ تلفن مى گويد: اين روستا كه پيش از انقالب آب لوله كشى 
داشته است، پس از انقالب از نعمت آب محروم شد زيرا سال ها پيش به دليل 

عمليات راهسازى، آب رسانى به روستا قطع و هرگز وصل نشد.
وى ادامه مى دهد: در حال حاضر آب رسانى به اين روستا با تانكر انجام مى شود 
و هر لود آب كه تا پارسال 250 هزار ريال بوده، امسال به 700 هزار ريال رسيده 
و به صورت آزاد، 2 ميليون ريال به فروش مى رسد. گفتنى است به دليل نبود 
آب آشاميدنى براى مردم روستا و احشام، عالوه بر مشكالت بسيار براى ساكنان 
تنگ تلفن، پروژه هاى دامدارى و مرغدارى روستا كه مى توانستند به مراكز مهم 
اشتغال اين ناحيه تبديل شوند، با وجود ميلياردها ريال هزينه، تعطيل شده اند. 
عالوه بر نبود آب، عدم وجود جاده هاى شوسه ى مناسب، صنعت دامدارى و 

فعاليت هاى توليدى اين روستا را با بحران مواجه كرده است.
بدون اعتبارات، از لوله ى آبرسانى خبرى نيست!

معاونت بهره بردارى و نظارت آبفاى روستايى استان خوزستان در اين باره توضيح 
داد: لوله ى آب روستاى تنگ تلفن كه پيش از انقالب توسط شركت نفت ملى 

ايران احداث شد، پس از انقالب به داليل مختلف جمع آورى شده است.
وى عنوان كرد: منطقه ى گل گير كه اين روستا در آن واقع شده است، 
يك منطقه ى خشك و بى آب است و منابع تامين آب آشاميدنى براى 
اين روستا وجود ندارد و با توجه به اين كه شركت آب و فاضالب شهرى و 
روستايى، هر كدام برنامه هاى مجزا دارند، براى احداث هر گونه لوله ى آب 
آشاميدنى، بايد درخواست جداگانه اى به اين سازمان ارسال شود و با وجود 
اين كه چندين بار درخواست صورت گرفته است، به دليل نبود اعتبارات، 
امكان آب رسانى به اين روستا ميسر نشده است. عليداد كيانى هفت لنگ 
درخصوص پروژه ى آبرسانى به اين روستا گفت: در اين خصوص پروژه 
اى تعريف شده و مطالعات اوليه آن انجام شده است اما به دليل مسافت 
زياد اين روستا با منابع اوليه و عدم امكان تامين 80 ميليارد ريال اعتبار از 

منابع داخلى، اين پروژه بالتكليف مانده است.
وى زمان آغاز پروژه ى آبرسانى به اين روستا را منوط به تامين اعتبار دانست 
و گفت: تا زمانى كه اعتبارات الزم به اين طرح تعلق نگيرد، امكان آغاز اين 

پروژه وجود ندارد.
گفتنى است روستاى تنگ تلفن در منطقه ى گل گير مسجدسليمان قرار دارد. 
در اين منطقه 7 روستا وجود دارد كه بيش از 500 نفر را در غالب 120 خانوار در 
خود جاى داده است. به گفته ى قنبرى، بخشدار گلگير، ساكنان اين روستا در 

زمان برداشت محصول 50 خانوار و پس از اين زمان 15 خانوار هستند.
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انتقال آب به استان اصفهان
  اصال  قابل توجيه علمى نيست

مهدى قمشى، عضو هيات علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز، اظهار 
كرد: مشكل كنونى دنيا به خصوص در خاورميانه، كمبود آب شيرين 
قابل استحصال است و بر اساس شاخص فالكن مارك، اگر سرانه 
منابع آبى كشورى كمتر از 1700 مترمكعب در سال باشد، آن كشور 
دچار كمبود آب است و با توجه به اين شاخص، اكنون كشور ايران 

نيز شديدا دچار كمبود آب است.
مصرف  مقدار  هرگاه  ملل  سازمان  شاخص  اساس  بر  افزود:  وى 
آب هاى سطحى و زيرزمينى در كشور بيش از 40 درصد منابع آبى آن 
كشور باشد، آن كشور دچار بحران آب است. با توجه به اين كه ايران 
كشورى خشك و نيمه خشك است، بايد بگويم كه ما اجازه نداريم 
بيش از 60 درصد از منابع آبى خود را استفاده كنيم و با توجه به اين 
شاخص نيز كشور دچار بحران آبى است كه خشك شدن تاالب ها و 

افت آب هاى زيرزمينى از تبعات بارز اين بحران است.
عضو هيات علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز با تاكيد بر اتخاذ و اعمال روش هاى 
جلوگيرى از اتالف آب و فرهنگ سازى در خصوص كاهش مصرف آب بيان 
كرد: بايد از تمام ظرفيت ها در جهت مديريت مصرف آب در تمام زمينه ها از جمله 

كشاورزى استفاده كرد.
قمشى گفت: آورد كنونى كارون براى خوزستان بسيار كاهش يافته است، در صورتى 
كه اين حق طبيعى مردم اين استان است اما با توجه به طرح هاى انتقال آب، مردم 
استان بهره چندانى از اين حق طبيعى خود نمى ببرند و الجرم دست ما نيز كوتاه است.

وى با بيان اين كه در حوزه زاينده رود به واسطه انتقال آب ظرفيت منابع آبى بيش از 
2,1 برابر شده است، اظهار كرد: وضعيت در حوزه كارون بسيار بحرانى است و برخى 
فكر مى كنند كه ما از تمام آورد كارون استفاده مى كنيم اما توجه ندارند كه بيشتر آب 
كارون به فاضالب و پساب تبديل شده است. اكنون در اين حوزه بيش از 85 درصد 

آب موجود استفاده مى شود كه بايد حتما اتالف آب را در اين حوزه كاهش دهيم.
قمشى در خصوص تاثيرات انتقال آب بر توليد انرژى برقابى تصريح كرد: بيشترين 
نيروگاه هاى توليد برق در استان خوزستان استقرار دارند كه اجراى طرح انتقال آب 

ضررهايى را به توليد برق مى زند و موجب كاهش سود توليد برق شده است.
قمشى با بيان اين كه انتقال آب بين حوضه اى چالش هاى بسيارى براى حوضه هاى 
مبدا و مقصد ايجاد مى كند، عنوان كرد: اين اقدام تماما براى ما ضرر و زيان به همراه 
خواهد داشت. اكنون نيز كيفيت آب كارون بسيار تغيير يافته و ميزان شورى آب 
افزايش بسيارى داشته است كه اين مساله عملكرد حوزه كشاورزى را دچار افت 
شديد مى كند و با طرح هاى جديد انتقال آب بايد منتظر افت بيشتر كيفيت آب كارون 

باشيم.
وى ادامه داد: خوزستان از نظر منابع آبى و همچنين كيفيت آب شرب و بهداشتى در 
بسيارى از شهرهاى خود دچار مشكل است وگرنه ما با استان اصفهان هيچ دعوايى 
نداريم اما در استان اصفهان ديگر نيازى به انتقال آب وجود ندارد، چون 90 ميليارد 
مترمكعب از طرح انتقال آب زاينده رود به يزد متوقف شده و به استان اصفهان 

اختصاص يافته است.
قمشى گفت: از آن طرف طرح كوهرنگ 250 ميليون مترمكعب را به اصفهان انتقال 
خواهد داد و طرح بهشت آباد نيز بيش از 150 ميليون مترمكعب آب را به اين استان 
مى رساند، بنابراين اين ميزان مى تواند دو برابر مصرف آب شرب و بهداشت استان 

اصفهان را تامين كند و انتقال آب به اين استان اصال قابل توجيه نيست.

براى توسعه شيالت و توليد آبزيان
 با محدوديت آبى مواجه هستيم

رييس پژوهشكده آبزى  پرورى جنوب كشور گفت: انتقال آب كارون و به تبع كاهش 
ميزان آن، تاثيرات منفى و نامطلوبى بر صنعت شيالت و  آبزى پرورى خوزستان 
گذاشته است. جاسم مرمضى، با اشاره به تاثير نامطلوب انتقال آّب كارون بر شيالت 
و آبزى پرورى استان اظهار كرد: تاثير كاهش آب كارون در شيالت و آبزى پرورى 
استان بسيار مشخص است و همچنين ميزان توليد آبزيان در خوزستان در سال 93، 
107 هزار تن و در سال 94، 112 هزار تن بود كه با ميزان توليد مدنظر در برنامه 
ششم توسعه فاصله بسيارى دارد. وى با بيان اين كه توليد ما بر اساس چشم انداز 
سال 1400 بايد چند برابر ميزان توليد فعلى باشد، تصريح كرد: توسعه شيالت و 
آبزى پرورى در استان به طور مستقيم تحت تاثير رودخانه كارون است و با توجه 
به شرايط استان توسعه شيالت در اطراف رودخانه هاى كرخه و جراحى نخواهيم 
داشت. تمام برنامه هاى توسعه شيالت در اطراف كارون خواهد بود، به صورتى كه در 
باالدست رودخانه كارون توليد آبزيان سردآبى و در پايين دست توليد آبزيان گرمابى 

را خواهيم داشت.
مرمضى با اشاره به اين كه به دليل تغيير كيفى آب كارون مشكالتى در توليد آبزيان 
ايجاد شده است، اظهار كرد: آبزيان فضاى مطلوبى را براى زيستن نياز دارند و كاهش 
آب كارون افزايش شورى را به دنبال داشته كه اين امر در توليد آبزيان تاثير منفى 
گذاشته است.  وى ادامه داد: اكنون در اجراى برنامه هاى مدنظر قرار گرفته براى 
توسعه شيالت و توليد آبزيان با محدوديت آبى مواجه هستيم و سازمان آب وبرق 
مجوز صادر نمى كند و از سوى ديگر اثر كاهش آب كارون در تاالب ها نيز قابل 
مشاهده است، به صورتى كه اكنون شاهد كاهش عرضه بسيارى از ماهيان بومى در 

استان هستيم.

ضرورت هويت بخشى به كارون
دانشيار دانشگاه شهركرد با تشريح پروژه هاى انتقال آب بهشت آباد گفت: با توجه 
به وضعيت منابع آبى موجود بايد بر ميزان تخصيص هاى آب از محل اين پروژه ها 

بازنگرى كرد.
 حسين صمدى اظهار كرد: تخصيص انتقال آب از محل پروژه هاى انتقال آب بر 
اساس تفكر و شرايط آبى گذشته بود اما امروز كه با كاهش منابع آبى مواجه هستيم، 

حتما بايد در اين تخصيص ها بازنگرى و اين ميزان ها كاهش داده شود.
 وى افزود: طرح انتقال آب بهشت آباد به احداث سدى نياز داشت كه نزديك به 
126 متر فقط تراز مرده اين سد باشد. بنابراين اين تفكر باعث احداث سدى با حجم 
يك ميليارد و 800 ميليون مترمكعب شد و اگر تخصيص كنونى از پروژه انتقال آب 
بهشت آباد كه 580 ميليون مترمكعب است را در نظر بگيريم، مشاهده مى شود كه 

حجم مخزن سد بسيار بيشتر از ميزان تخصيص است.
 صمدى عنوان كرد: با توجه به توقف حفر تونل انتقال آب بهشت آباد> طبيعتا اين امر 
بايد وضعيت سد بهشت آباد را نيز تحت تاثير قرار مى داد. يعنى ديگر نياز به احداث 
سد با اين حجم نبود و بايد حجم را تغيير مى دادند و همچنين با نگاهى به وضعيت 
بارش در 4 ايستگاه شاخص در حوزه بهشت آباد و كوهرنگ مشاهده مى شود كه با 
وجود تغييرات اقليمى و خشكسالى، افت معنادار و قابل توجهى در مقدار بارش ها 
رخ نداده اما در 8 سال اخير آوردهاى آب حوضه بهشت آباد به شدت كاهش يافته 

است.
 وى در خصوص علت كاهش شديد آورد آب حوضه بهشت آباد بيان كرد: با وجود 
اين كه در اين حوزه مقدار بارش ها به صورت قابل توجهى  كاهش پيدا نكرد، تغيير 

در وضعيت آب هاى زيرزمينى و افت اين آب ها باعث بر هم خوردن تعادل آب هاى 
سطحى و آب هاى زيرزمينى در حوضه بهشت آباد شد كه نهايتا كاهش شديد آورد 
آب اين حوضه را به دنبال داشت، به صورتى كه بر عكس روال معمول، آب هاى 
زيرزمينى از آب هاى سطحى تغذيه مى شوند و البته تغيير اقليم نيز اثرات خود را بر 

وضعيت منابع آبى حوضه بهشت آباد گذاشته است.
صمدى بروجنى افزود: بنابراين متناسب با كاهش شديد منابع آبى حوضه بهشت آباد 
تخصيص هاى انتقال آب از اين حوضه نيز بايد كاهش داده شود كه تا اين لحظه 
اقدامى در اين راستا صورت نگرفته و ميزان آب قابل انتقال بيش از توان حوضه 
برآورد شده است و همچنين نوع اجرا و نامناسب بودن محل سد، اشكال ديگر اين 

پروژه است.
دانشيار دانشگاه شهركرد در خصوص آثار انتقال آب بهشت آباد بر توليد انرژى 
گفت: هر مترمكعب انتقال آب از اين حوضه باعث كاهش 2,5 كيلوواتى انرژى برق 
در نيروگاه هاى زنجيره اى خوزستان خواهد شد و اقدامى كه بايد در اين راستا انجام 
شود، هويت بخشى به كارون است كه تاكنون صورت نگرفته يا به صورت ضعيف 

و كمرنگ اجرا شده است.

از انتقال آب خوزستان جلوگيرى شود    
استاد دانشگاه برگن نروژ گفت: اگرچه بر اساس پيش بينى هاى جهانى در سال 2070 
شاهد گرم شدن 2 درجه اى كره زمين خواهيم بود اما اكنون در برخى شهرهاى استان 

اين پديده قابل مشاهده است.
 ناصر كرمى اظهار كرد: كابوس افزايش 2 درجه سانتيگرادى دماى زمين موجب شده 
تا اروپا خود را براى مقابله با گرم شدن كره زمين آماده  كند و به همين دليل اكنون 
درس تغيير اقليم در اروپا اجبارى شده است؛ طبق تحقيقات انجام شده، در سال 2070 
اروپا 2 درجه سانتى گراد گرم تر مى شود و تمام اين برنامه ها و اقدامات براى پس از 

آن سال است كه چه اقداماتى بايد انجام داد.
وى افزود: با بررسى ميزان بارش ها مى توان متوجه شد كه از سال 1960 به بعد 
سال هاى ترسالى كمتر و سال هاى خشكسالى به تدريج بيشتر شده است كه اين 
نشان از تغيير اقليم مى دهد. بانك جهانى نيز براى اجراى يك برنامه جامع توسعه 
در كردستان عراق اولين پروژه تحقيقاتى خود را به تغيير اقليم اختصاص داد كه بر 
اساس اين گزارش كه رسمى است، روند تغيير اقليم در منطقه شرق كردستان عراق 
كه همجوار با مناطق غربى كشور ما نيز مى شود با شيب معنادارى در حال وقوع است.

كرمى تصريح كرد: خشكسالى يك امر طبيعى است كه در يك بازه زمانى، دوباره باز 
مى گردد اما اگر خشكسالى بيش از 30 سال ادامه يافت و به حالت طبيعى بازنگشت، اين 
مساله به معناى نوسان اقليم نيست بلكه تغيير اقليم است كه خشكسالى ناميده نمى شود و 
به آن خشكيدگى گفته مى شود.  اين اقليم شناس با اشاره به كنفرانس محيط زيست اخير 
پاريس عنوان كرد: در بهترين شرايط و حتى اگر تمام كشورها به توافقات پاريس عمل كنند، 
افزايش 3,5 درجه اى دماى زمين اجتناب ناپذير است و اين امر در هالل خصيب كه شامل 

شمال آفريقا، منطقه بين النهرين و ايران است دو برابر خواهد بود.

انتقال آب چه باليى بر سر خوزستانى ها آورد؟
    رييس مجمع ملى تشكل هاى كشاورزى كشور با اشاره به پيامدهاى ناگوار انتقال 
آب كارون بر بخش كشاورزى خوزستان گفت: امروز در كنار كارون، دشت هاى 
مرغوب ايذه از آب محروم هستند و شهرستان هاى اللى و انديكا نيز در كنار آب اما 
از آب محروم اند.  مسعود اسدى اظهار كرد: در اطراف جاده اهواز – آبادان نيز ده ها 
هزار اراضى كشاورزى از آب محروم شده اند و معيشت مردم غيزانيه هم در اهواز به 

دليل نبود آب كشاورزى با مشكالتى مواجه شده است.
 وى افزود: در بحث مقابله و جلوگيرى از انتقال آب كارون، بحث منافع منطقه اى 
مطرح نيست بلكه اين مقابله در چارچوب منافع كلى نظام جمهورى اسالمى و كشور 
است و بايد بدانيم كه كشور بدون خوزستان نمى تواند به جايگاه خود در منطقه و 
قدرت نخست منطقه دست پيدا كند و خوزستان بايد هميشه امن و سالم باشد؛ اين 

در حالى است كه امروز اثر انتقال آب كارون بر خوزستان واضح است.
اسدى تصريح كرد: هيچ وقت قرار نيست به دليل منافع دولتى يا جريانى، منافع استان 
را فدا كنيم. در طرح هاى انتقال آب همواره مقامات دولتى عنوان مى كنند تنها براى 
شرب است اما اين چه شربى است كه در اصفهان پرمصرف ترين محصول كشت 
مى شود. از آب انتقال يافته كارون، محصول برنج در اصفهان كشت شد اما در همين 
ايام در خوزستان كشت برنج ممنوع شد و اين مساله را چگونه مى توان تفسير كرد 

و معتقديم نبايد آب كارون به نام شرب به مصرف صنعت 
استان هاى ديگر برسد.

استان  به  سفر  در  نيرو  وزير  كرد:  عنوان  وى 
كهگيلويه و بويراحمد بر اجرايى شدن سد 

مارون 2 تاكيد كرد اما اين در حالى 
امسال در حوزه رودخانه  كه  است 
مارون ممنوعيت كشت اعالم شده 

رامهرمز،  بهبهان،  در  و  است 
آب  بحران  شادگان  و  رامشير 

براى كشاورزى وجود دارد 
امنيت،  در  مساله  اين  كه 

همه  آسايش  و  زندگى 

تاثير دارد.  
اسدى ادامه داد: با پرروئى تمام مى خواهند سد مارون 2 را در كهگيلويه
و بويراحمد اجرايى كنند در حالى كه چندين سال است كشاورزان

حوضه مارون در خوزستان دچار مشكل و بحران  آب شده اند.
وى با بيان اين كه "تاكى بايد ذكر مصيبت كنيم" عنوان كرد: صدها و
هزاران كشاورز در استان سال هاى سال درخواست مجوز براى تامين
آب اراضى خود داده اند اما وزارت نيرو و سازمان آب و برق حق آبه را
تامين نمى كند و از سوى اين وزارت مجوزى صادر نمى شود؛ اين در
حالى است كه دولت ها موظف هستند كه اين حق آبه ها را تامين كنند.
اسدى ادامه داد: طرح هاى انتقال آب درون استانى يكى از راهكارهاى
مقابله با انتقال آب رودخانه به فالت مركزى است، تصريح كرد: آيا
كارون كه مى تواند زاينده رود را تقويت كند، نمى تواند جراحى را
تقويت كند؟ و آيا نمى توان طرح هاى انتقال آب را براى تاالب ها و
دشت هاى بى آب استان انجام داد؟ زندگى و امنيت مردم در خوزستان

به دليل بى آبى در حال از بين رفتن است.

انتقال آب منوط به عدم تضييع 
حق صاحبان منابع آب است

وكيل پايه يك دادگسترى و نويسنده كتب حقوقى در حوزه آب با نگاهى به فلسفه
حقوق آب گفت: طبق اصل 159 قانون مدنى تامين و انتقال آب براى ديگران منوط
به عدم تضييع حق صاحبان منابع آب است و حق تقدم تامين آب با صاحبان اراضى

در مناطق داراى آب است.
حميد رشيدى با اشاره به آيه 18 سوره مومنون اظهار كرد: معناى آيه، اين است كه
«از آسمان، آبى به اندازه فرو فرستاديم و آن را در زمين جاى داديم و ما به از بين

بردن آن تواناييم».
وى افزود: اين آيه بر اين موضوع داللت دارد كه آب هاى جارى بر روى زمين و
زير زمين، بر اساس قوانين و قوائد طبيعى در مسيرهاى خود روان هستند كه بايد به
اين قوانين احترام گذاشت و اگر به اين قوانين احترام نگذاريم و برخالف آن حركت
كنيم، بى ترديد اين آب ها از دست ما خارج خواهند شد كه عقبه آن نيز غير قابل پيش

بينى خواهد بود.
 رشيدى با بيان اين كه بحث ما فلسفه حقوق آب است، تصريح كرد: ميدان هاى
معرفت و علم با منابع آبى و محيط زيست رابطه دارند. يعنى رابطه انسان با محيط
زيست بر اساس علم و معرفت تعريف شده و نمى توان اين حقيقت كلى را ناديده
گرفت و قوانين حقوقى آب به ما مى گويد كه از نظر حقوقى، انسان چقدر حق

تصرف در منابع آبى را دارد و نحوه تصرف اين منابع چگونه است.
آب حقوق  فلسفه  ديدگاه  از  مطرح شده  پرسش  اولين  كرد:  خاطرنشان  وى 
اين است كه آيا وضع هر ماده قانونى توسط قانون گذار كه متضمن حكمى
بر خالف منافع آبى باشد جايز است و مى توان در يك قانون برنامه توسعه،
ماده  قانونى بياوريم و اجازه دهيم كه برخالف اصول و حقوق آبى، اقدامى
انجام شود و آيا تصويب حكمى كه ضررى به دنبال دارد، صحيح است و

سياست استفاده از منابع آب بر چه مبناهايى بايد استوار باشد. 
سلطه كه  مى شود  مطرح  صورت  اين  به  ديگر  پرسش  داد:  ادامه  رشيدى 
انسان و هر گونه تصرف در رودخانه و تاالب ها تا چه حدى جايز است و
كنترل حداكثر  سياست  كشور،  هر  آب  منابع  از  استفاده  سياست  بهترين  آيا 
صحيح و  درست  سياستى  موضوع،  اين  آيا  و  است  آب  گردش  در  ممكن 

محسوب مى شود؟
اين نويسنده ادامه داد: همچنين اين سوال مطرح است كه انديشه هاى كنونى كشور در
استفاده از منابع آب، چه آثارى بر محيط زيست و سياره ما به دنبال خواهد داشت،

عقبه آن چه خواهد بود و عقبه عدم استفاده خردمندانه از آب ها چيست؟ 
وى اظهار كرد: ظهور كمبود آب، سقوط سفره هاى آب زيرزمينى، خشك شدن
رودخانه ها، ناپديد شدن درياچه ها، افزايش درجه حرارت، باالآمدن سطح درياها،
تاثيرگذارى گرم شدن كره زمين بر عملكرد محصوالت غذايى، ذوب شدن يخ ها،
وقوع طوفان هاى مخرب، كوچك شدن جنگل ها، از دست دادن خاك، وخامت
اختالفات گونه ها،  شدن  ناپديد  شيالت،  سقوط  چراگاه ها،  و  مراتع  اوضاع 
اجتماعى در جهان، رشد مشكالت بهداشتى، كشمكش بر سر منابع اعم از آب،
خاك و معادن و  غيره و رشد دولت هاى بى اقتدار و نهايتا تروريسم از عمده ترين
عواقب عدم استفاده خردمندانه از آب ها است. رشيدى عنوان كرد: آيا بهترين
سياست استفاده از منابع آب هر كشور عبارتست از به دست آوردن حداكثر آب
ممكن از منابع سطحى و زير زمينى اعم از رودخانه ها، آبخانه هاى زيرزمينى،
درياچه ها و درياها. و براى دستيابى به اين مقصود بايد تا توان داريم، سدسازى

كنيم و آب روان رودخانه را از سرچشمه ها به ديگر مناطق انتقال بدهيم؟
 وى در خصوص مقدار آبى كه ساالنه بدون استفاده به درياها و خليج فارس
مى ريزد و از سرحد هاى غربى خارج مى شود، بيان كرد: آيا درست است با اين
استدالل  كه مقدار آب ريخته شده به درياها كه ظاهرا طبق آمار در سال 1346
حدود 43 ميليارد متر مكعب بوده، تمام رودخانه شمال، مغرب و جنوب غربى
ايران را به وسيله آب هايى مثل سد دز و سد سفيدرود مهار كرد و با اين روش اجازه

نداد كه حتى قطره اى از آن ها به هدر رود.

نبايدهاى انتقال آب كارون بررسى شد؛

انتقال آب كارون؛ نابودى خوزستان و ديگر هيچ!
همايش «بررسى پيامدهاى انتقال آب كارون» هفته آينده توسط كانون صنفى اعضاى هيأت علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزارشد

 در اين همايش نبايدهاى انتقال آب رودخانه كارون مورد بررسى قرار گرفت.

ن و ر کا



تيم فوتسال نظام مهندسى
 ساختمان خوزستان بر سكوى سوم ايستاد

تيم فوتسال نظام مهندسى ساختمان خوزستان در مسابقه رده بندى 
ششمين دوره مسابقات نظام مهندسى ساختمان كشور، مقام سوم 
را كسب كرد. اين مسابقه  در مصاف با تيم فوتسال نظام مهندسى 
خراسان رضوى انجام شد، كه تيم خوزستان موفق شد با نتيجه پنج 
بر يك اين تيم را شكست دهد، گل هاى اين مسابقه را شهرام شيدا، 
عادل عبدالخانى، امير رضايى (هركدام يك گل) و على سرخه پور 

(دو گل) به ثمر رساندند.
همچنين تيم نظام مهندسى خوزستان در عين شايستگى در مرحله 
نيمه نهايى در مقابل تيم مازندران مسابقه را با نتيجه سه بر دو به 

اين تيم واگذار كرد.

دست نشان: در نفت آبادان موفق مى شوم

دست نشان معتقد است كه در نفت آبادان موفق مى شود.
نادر دست نشان در خصوص تمديد قرارداد با اين باشگاه، اظهار كرد: 
در مدتى كه در اين فضا كار كردم با شرايط آشنا بودم و تماشاگران، 

مديران و بازيكنان نيز از يكديگر شناخت خوبى پيدا كرده بوديم.
وى افزود: در نهايت هم با پيشنهاد دوباره باشگاه، از آن استقبال 
كردم و دوست هم داشتم كه در اين فضا بمانم و توانايى هاى خودم 
را در ليگ برتر هم نشان دهم. از اين كه در آبادان ماندم، بسيار 

خوشحال هستم.
سرمربى تيم فوتبال نفت  آبادان گفت: بايد از امكانات و حمايت 
تماشاگران استفاده كنيم و همچنين توانايى فردى و تيمى را هم 
به اين مجموعه عوامل اضافه كنيم تا ان شاءاهللا با جذب و انتخاب 
نفرات مناسب، تيمى در خور نام صنعت نفت آبادان و خوزستان، 

راهى ليگ برتر كنيم.
 وى درباره اعضاى كادر فنى نيز خاطر نشان كرد: دوستان قبلى كادر 
فنى كه هستند ولى قرار است هماهنگى هايى صورت بگيرد تا يك 
مربى بدنساز و يك مربى تمرين دهنده، به كادر اضافه كنيم و در 

حال حاضر روى اين موضوع تمركز داريم.
دست نشان درباره جذب بازيكن نيز گفت: ليست مورد نظر را به 
باشگاه ارائه داديم تا با برخى بازيكنان فصل گذشته كه به صورت 
قطعى آن ها را مى خواهيم، قرارداد ببندند. تعدادى از بازيكنان هم 
هستند كه خوب مى باشند و سعى داريم با آن ها نيز ادامه همكارى 
دهيم، مگر اين كه بازيكنانى بهتر از آن ها پيدا كنيم. گروه سوم نيز 
گروه خروجى هاى تيم هستند كه از آن ها هم تشكر مى كنم ولى 
براى اين كه بتوانيم تيم خوبى براى حضور در ليگ برتر ببنديم، بايد 
تعدادى از نفرات را كنار بگذاريم و نفرات قوى ترى را جايگزين كنيم.
سرمربى تيم فوتبال نفت  آبادان در پاسخ به اين سوال كه آيا هنگام 
تمديد قرارداد قول كسب جايگاهى را به مسووالن باشگاه داده ايد؟ 
گفت: قول نداده ام ولى از من خواسته اند كه تيم را حداقل در پايان 
فصل در بين تيم هاى اول تا دهم قرار دهم. به هر حال از رده اول 
تا دهم، جايگاه موفقيت تيم ما است. فكر مى كنم اين جايگاه، براى 
سال اول يك ماندن با قدرت است تا براى فصل بعد، مدعى حضور 

در آسيا و امثال آن باشيم.
وى درباره توانايى تيمش براى موفقيت در ليگ برتر عنوان كرد: نادر 
دست نشان مطمئنا سعى مى كند و معتقد است كه موفق مى شود. در 
اين راستا نياز به كمك دارم و اميدوارم همه حمايت كنند تا سربلند 

خارج شويم.

مديرعامل، كنار گذاشتن استقالل اهواز 
از ليگ يك را رد كرد

مديرعامل باشگاه استقالل اهواز احتمال كنار گذاشتن اين تيم از 
ليگ دسته يك فوتبال كشور به دليل بدهى را شايعه دانست.

كنار  احتمال  بر  مبنى  صحبت هايى  خصوص  در  يعقوبى  كارون 
گذاشتن اين تيم از ليگ دسته يك كشور به دليل بدهى هاى معوقه، 
اظهاركرد: اصال چنين چيزى نيست و سازمان ليگ نيز در اين زمينه 
چيزى به ما اعالم نكرده است.وى تاكيد كرد: اين صحبت ها در حد 
شايعه است و اگر واقعيت داشت، سازمان ليگ در اين زمينه نامه اى 

به باشگاه ارسال مى كرد در حالى كه به اين صورت نيست. 
مديرعامل باشگاه استقالل اهواز با بيان اين كه بيشتر بدهى هاى 
من  كه  هم  دوم  نيم فصل  از  گفت:  است،  شده  پرداخت  باشگاه 

مديرعامل باشگاه شدم، اصال بدهى اى نداشتيم.
وى در خصوص وضعيت اين تيم در ادامه، عنوان كرد: در حال 
حاضر تيم ها در حال استراحت هستند و كسى هم به فكر تيم دارى 
نيست. در ليگ يك هم فعال كسى بازيكن جذب نمى كند و عمال 
كار خاصى نداريم.يعقوبى درخصوص بدهى استقالل اهواز به باشگاه 
فوالدخوزستان بابت خريد امتياز فوالدنوين، بيان كرد: من به بحث 
مالكيتى باشگاه و بدهى هاى مربوط به باشگاه فوالدخوزستان ورود 

نمى كنم و اين موضوع به آقاى ملكى، مالك باشگاه بر مى گردد.
وى درباره جدايى بازيكنان اين تيم در صورت داشتن پيشنهاد از 
تيم هاى ديگر نيز خاطرنشان كرد: اگر باشگاهى بازيكنان ما را بخواهد 
با من يا مالك باشگاه صحبت خواهد كرد و اگر با من مذاكره كنند 
من هم با مالك باشگاه در ميان مى گذارم و سپس در اين خصوص 
تصميم مى گيريم. سعى مى كنيم يكسرى از بازيكنان مان را هم نگه 

داريم تا يك تيم قوى در ليگ يك داشته باشيم.
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فعال شدن باشگاه ها به رشد جودو 
استان كمك مى كند

جامعه
با كسب مدال جهانى، انگيزه ام زياد شده است    

ملى پوش خوزستانى موى تاى گفت: با كسب نشان برنز مسابقات جهانى، انگيزه ام
 نسبت به گذشته خيلى بيشتر شده است.

 عباس عبدالهى در خصوص كسب نشان برنز مسابقات جهانى 
موى تاى، اظهاركرد: اين مسابقات در سطح بسيار خوبى برگزار 
شد و كشورهاى خوبى در اين رقابت ها شركت داشتند. 110 
كشور در اين پيكارها حضور داشتند كه فقط 10 كشور موفق 
به مدال آورى شدند و مابقى دست خالى محل مسابقات را 

ترك كردند. تيم ملى ايران هم سه مدال برنز به دست آورد.
 48 وزن  در  مسابقات  اين  در  من  كرد:  نشان  خاطر  وى   
كيلوگرم شركت كردم و حريفانم از جمله ورزشكار تايلندى 
واقعا رقيب سختى بود. اولين حضورم در اين مسابقات بود و با 18 سال سن به عنوان جوانترين 
بازيكن اين رقابت ها شناخته شدم. من اولين سالى است كه به رده سنى بزرگسال آمده ام و توانستم در 

اولين حضور، در اين مسابقات شركت و مدال كسب كنم.
اين ملى پوش خوزستانى بيان كرد: با توجه به مدال آورى اى كه داشتم، فكر مى كنم از اين به بعد مربيان 
تيم ملى نيز بيشتر به من اعتماد كنند و در آينده نيز مسابقات آسيايى را پيش رو داريم كه من هم در اين 

پيكارها شركت خواهم كرد. 
وى خاطر نشان كرد: انگيزه ام نسبت به گذشته خيلى بيشتر شده است و ان شاءاهللا در مسابقات آينده 
بتوانم مدال خوش رنگ ترى كسب كنم. البته در مسابقات جهانى، قرعه ام سخت بود و كمى هم استرس 
داشتم، چرا كه كشورهاى بسيار خطرناكى در اين مسابقات شركت كرده بودند و مدال گرفتن در بين 

اين كشورها واقعا سخت بود.

پيش بينى كسب سهميه ريو را نمى كردم
ملى پوش خوزستانى دو و ميدانى جانبازان و معلوالن با ابراز خوشحالى از نخستين 

حضورش در پارالمپيك، گفت: پيش بينى نمى كردم اين سهميه را به دست آورم.
عليرضا قلعه ناصرى در در خصوص كسب سهميه پارالمپيك 
ريو در ماده پرتاب ديسك، اظهاركرد: در مسابقات باشگاهى 
ثبت  با  شدم  موفق  شد،  برگزار  پيش  روز  چند  كه  كشور 
ركورد 44 متر و 18 سانتى متر در جايگاه نخست قرار بگيرم 

و سهميه پارالمپيك ريو را به دست آورم.
وى افزود: اين رقابت ها در سطح بااليى برگزار شد و خدا را 
شكر با حمايت هايى كه از من صورت گرفت، توانستم اين 
سهميه را كسب كنم. البته پيش بينى نمى كردم كه اين سهميه 

را به دست آورم و اين خواست خدا بود.
اين ورزشكار خوزستانى با بيان اين كه براى اولين بار است كه مى خواهم در پارالمپيك شركت كنم، 
گفت: البته مدتى پيش در مسابقات بين المللى امارات شركت كردم و توانستم يك نشان طال در پرتاب 

وزنه و يك نشان نقره در ماده پرتاب ديسك به دست آورم.
وى خاطرنشان كرد: در مسابقات امارات ركوردم در پرتاب ديسك 39 متر و 60 سانتى متر بود ولى 
اكنون با ثبت ركورد 44 متر و 18 سانتى متر، توانسته ام آن را ارتقا دهم و ان شاءاهللا تا پارالمپيك باز هم 

مى توام آن را ارتقا دهم.
قلعه ناصرى با بيان اين كه بابت اولين حضورم در پارالمپيك، حس خوبى دارم، گفت: از اين كه به اين 
مسابقات راه پيدا كردم، خدا را شاكرم و باعث افتخارم است كه پيراهن تيم ملى ايران را بر تن مى كنم. 
ان شاءاهللا بتوانم با توكل بر خدا و دعاى خير پدر و مادر و هم استانى هايم، مدال طالى پارالمپيك را 

به دست آورم.
وى بيان كرد: ورزشكارانى از برزيل، كوبا، مصر و انگليس، حريفان جدى من در اين ماده محسوب 
مى شوند و من هم با توجه به اين كه زمان زيادى تا مسابقات پارالمپيك باقى  نمانده است، بايد مصمم  

و جدى تر تمرين كنم تا ان شاءاهللا روى سكو بروم.
ملى پوش دو و ميدانى جانبازان و معلوالن گفت:  اكنون در دزفول تمرين مى كنم و شرايط تمرينى ام 
خوب است ولى از مسووالن انتظار دارم كه بيشتر به ورزش معلوالن توجه كنند و امكاناتى را در اختيار 

اين قشر ورزشكار قرار دهند تا بتوانند به پارالمپيك برسند.

وداع نصيرشالل با وزنه بردارى حرفه اى
نايب قهرمان المپيك لندن براى هميشه وزنه بردارى را كنار گذاشت و قرار است به مربيگرى روى آورد.

نواب نصيرشالل درباره آخرين وضعيت خود بيان كرد: دكتر 
نوروزى و پزشكان ديگر با بررسى دقيقى كه روى مصدوميتم 
براى  و  بزنم  وزنه  نمى توانم  ديگر  كه  كردند  اعالم  داشتند، 
هميشه وزنه بردارى را كنار گذاشتم. وى ادامه داد:  هنوز جا 
داشت كه وزنه بزنم و مى خواستم كه مردم را خوشحال كنم 
اما اين اتفاق نيفتاد و واقعا شوك بزرگ و تلخى براى من بود. 
اكنون برنامه اى كه دارم مربيگرى در وزنه بردارى است ولى 

هنوز در شوك هستم. با اين حال سالمتى ام مهم تر بود.

معرفى برترين هاى جشنواره اسكيت نونهاالن خوزستان
نفرات برتر جشنواره اسكيت نونهاالن خوزستان در هر دو بخش دختران و پسران شناخته شدند.

 على آريان نژاد، دبير هيات اسكيت استان اظهار كرد: اين 
سالروز  مناسبت  به  خردادماه)  يكشنبه (نهم  روز  رقابت ها 
آزادسازى خرمشهر با عنوان يادواره «خرمشهر قهرمان» در 

سالن حجاب اين شهرستان برگزار شد.
وى بيان كرد: در اين مسابقات 70 اسكيت باز از ايذه، ماهشهر، 
بندرامام، خرمشهر، آبادان، اهواز، شوش و مسجدسليمان به 

صورت ايستگاهى با يكديگر به رقابت پرداختند.
دبير هيات اسكيت خوزستان با اشاره به نفرات برتر مسابقات 

بخش دختران، گفت: اين مسابقات در پنج گروه سنى برگزار شد كه طى آن پريا عبداللهى و نگين 
افروزمهر هر دو از آبادان، حديث رويين تن از بندرامام، آيناز عالى پور از ايذه و مائده ابراهيمى از 

بندرامام به ترتيب قهرمان گروه هاى سنى اول تا پنجم شدند.
وى بيان كرد: همچنين مسابقات بخش پسران در سه گروه سنى برگزار شد كه پس از پايان آن، 
اميرحسين ناصريان، سياوش دستاران و كيارش وظيفه به ترتيب از خرمشهر، آبادان و بندرامام عنوان 

قهرمانى گروه هاى سنى اول تا سوم را به دست آوردند.

افزايش رقم قراردادهاى شش بازيكن آبى خوزستان
شش بازيكن تيم فوتبال استقالل خوزستان در رابطه با قرارداد مالى فصل جديد با اين باشگاه 
به توافق اوليه رسيدند و تكليف دو بازيكن نيز پس از جلسه با مديرعامل روشن خواهد شد.

سيدسيروس پورموسوى سرمربى استقالل خوزستان از صبح 
امروز در چند جلسه جداگانه با هشت بازيكن تيم قهرمان 
زهيوى،  رحيم  بيت سعيد،  حسن  اسامى  به  پانزدهم  ليگ 
مهدى زبيدى، فرشاد جانفزا، ميثم دورقى، عقيل كعبى، فرشاد 
ساالروند و گودرز داودى ديدار كرد تا در رابطه با رقم قرارداد 

مالى فصل جديد با اين بازيكنان مذاكره كند.
به استثناى رحيم زهيوى و حسن بيت سعيد، توافقات اوليه بين 
سرمربى استقالل و ساير بازيكنان مذكور اين تيم حاصل شده 

و قرار است قراردادهاى مالى فصل جديد اين بازيكنان به زودى امضا شود.
رحيم زهيوى و حسن بيت سعيد كه امروز با سرمربى استقالل به توافق مالى دست پيدا نكردند، روز 
يكشنبه آينده به ديدار مديرعامل باشگاه خواهند رفت تا با وى صحبت كنند. طبق اعالم استقاللى ها، 
رقم درخواستى بيت سعيد با رقم موردنظر باشگاه استقالل تفاوت زيادى ندارد و احتمال توافق اين 
بازيكن با تيم آبى پوش خوزستان زياد است ولى تفاوت رقم درخواستى رحيم زهيوى با رقم پيشنهادى 

باشگاه استقالل ممكن است مانع از توافق نهايى بين اين بازيكن با باشگاه شود.
مديرعامل استقالل خوزستان چند روز پيش اعالم كرده بود در صورتى كه توافق مالى مربوط با قرارداد 
سال دوم حاصل نشود، از بازيكن خواسته مى شود تا باشگاه خواهانش را جهت مذاكره به باشگاه 

استقالل خوزستان معرفى كند.

مديركل ورزش و جوانان خوزستان با تأكيد بر
فعال شدن باشگاه ها گفت: فعال شدن باشگاه ها
به رشد جودو در استان كمك شايانى مى كند.
رييس انتخاب  مجمع  در  كيانى زاده  فرامرز   
هيات جودو استان اظهار كرد: جودو خوزستان
در سال هاى قبل سابقه و پيشينه خوبى داشته و
حداقل تا سه چهار سال پيش اوضاع اين رشته
ورزشى در استان بهتر از حال حاضر بود. جا دارد
5يادى كنم از آقاى سعداهللا خانى كه حدود 15 سال
رياست هيات جودو استان را بر عهده داشت و

با تمام توان به اين رشته در استان خدمت كرد.
آقاى انتخاب  با  اميدوارم  داد:  ادامه  وى 
كه برنامه ريزى هايى  بتواند  او  فضل اهللا پور، 
پيش بينى كرده است را محقق و عملياتى كند.
او خودش در كار است و تفاوت دانشگاهى
بودن و تئورى حرف زدن تا عمل و اجرا را
سال پنج  چهار  در  مساله  اين  مى كند.  درك 
كمبود است.  كرده  پيدا  زيادى  نمود  اخير 
كار كه  است  زياد  قدرى  به  مالى  امكانات 
ورزش است.مديركل  سخت  واقعا  كردن 
در فضل اهللا پور  افزود:  خوزستان  جوانان  و 
كارهاى اجرايى دستى بر آتش دارد. بنابراين
انتظار از او بيشتر از خيلى ديگر از افراد است.

چرا كه او هم انسان فنى است و هم ورزشكار 
جودو بوده و هم در كار مديريتى و اجرايى 
سمت دارد.وى خطاب به رييس جديد هيات 
جودو استان گفت: قطعا انتظار و توقع ما از 
شما بيشتر خواهد بود. اين گوى و اين ميدان 
و اميدوارم در وهله اول جودو را به جايگاه 
خود بازگردانيد و سپس در سال هاى بعد به 
افزود:  باشيم.وى  آن  پيشرفت  و  ارتقا  دنبال 
انتظار داريم تيمى قوى ببنديد؛ چرا كه با اين 
كار و انتخاب دبير، نايب رييس و اعضاى هيات 
رييسه قوى مى توان به جودو استان خدمت 
كرد. در اين ميان وجود دبير قوى از اهميت 
خاصى برخوردار است. چرا كه دبير هيات بايد 
وقت بگذارد و جبران وقت كم رييس هيات 
را بكند. دبير خوب مكمل كار رييس هيات 
مى باشد و دبير بد نيز او را زير سوال خواهد 
برد. از شما مى خواهم كميته هاى تان نيز ظاهرى 
نباشند و كسانى انتخاب شوند كه بتوانند واقعا 
كمك كنند.كيانى زاده در خصوص جودو بانوان 
نيز اظهار كرد: جودو بانوان يك ظرفيت در 
استان است كه البته در سال قبل در قبال آن 
خوب عمل نكرديم. البته شرايط كمى سخت 
است ولى انتظار داريم در اين بخش هم كار 

شود تا مدال آورى داشته باشيم.
مختلف  سنى  رده هاى  در  كرد:  توصيه  وى 
شود  برگزار  استان  سطح  در  مسابقات  بايد 
جودو  ليگ هاى  برگزارى  بعد،  مراحل  در  و 
خوزستان برگزار و باشگاه ها نيز فعال شوند. 
فعال شدن باشگاه ها به رشد جودو در استان 
كمك شايانى مى كند و بايد اين باشگاه ها در 

سطح استان فعال شوند.
همچنين  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
برگزارى دوره هاى داورى درجه يك، دو و سه 
و كمك به داوران جهت شركت در اين دوره ها 
را خواستار شد و اظهار اميدوارى كرد، رييس 
جديد در راستاى اين برنامه ها موفق عمل كند 
نهايت  مجمع  اعضاى  و  استان  ظرفيت  از  و 

استفاده را ببرد.
كرد  اعالم  مجمع  اعضاى  به  خطاب  وى 
مشاركت و حضور فعال تر و بيشترى در هيات 
جودو وجود داشته باشد و اينگونه نباشد كه 
پس از اين مجمع تا چهار سال آينده ديگر ديده 
نشوند. كيانى زاده در پايان بيان كرد: اميدوارم با 
توجه به ظرفيت هايى كه استان در سطح آسيا 
و جهان دارد، خيلى زود جودو خوزستان به 

جايگاه قبلى خود بازگردد.

بامداد زاگرس- محمد قربانى:
ــبق تيم هاى   على محمد غيبى بازيكن اس
ــتقالل  خوزستان،اس فوالد  اهواز،  ــاهين  ش
ــى آكادمى  ــه و ...، مرب ــواز، نفت اميدي اه
ــاله،  ــتان در يك مقطع 6 س ــوالد خوزس ف
ــتان و  ــدارس فوتبال فوالد خوزس مربى م
جوانان فوالد خوزستان بود. وى هم اكنون 
ــى  ــگاه فرهنگى ورزش ــى و مدير باش مرب
A  ــواز و داراى مدرك مربيگرى آريان اه

ــد. ــيا مى باش آس
ــن  اي ــا  ب را  ــرس  زاگ ــداد  بام ــوى  گفتگ

ــتانى در ادامه مى آيد: ــوت خوزس پيشكس

مشكالت و معضالت باشگاه دارى از ديدگاه 
شما چگونه است؟

دارى باشگاه  جهت  در  فراوانى  مشكالت 
وجود عدم  جمله  از  دارد  وجود  خصوصى 
كالن سطح  در  البته  و  كافى  تمرينى  زمين 
در ولى  دارد  وجو  نقيصه  اين  نيز  ما  فوتبال 
خوزستان بسيار شديد است، نبود اسپانسر مالى
كه با توجه به هزينه هاى سنگين باشگاه دارى
وجود اسپانسر مالى يكى از ملزومات است،
عدم حمايت مادى و معنوى ارگان ها نسبت به
باشگاه هاى خصوصى، عدم تقدير در قهرمانى

ها، عدم تخصيص تسهيالت و .... است.
اجاره بهاى بسيار زياد زمين هاى چمن طبيعى
پيمانكار و  چمن  زمين  كمبود  علت  به  كه 

تصاعدى  رشد  قيمتها  بخش  اين  در  پرورى 
و  مجاز  غير  فوتبال  مدارس  وجود  داشته، 
مقطعى در سطح كشور و عدم نظارت هيات 

فوتبال از ديگر معضالت در اين زمينه است.
هزينه هاى جارى شما چگونه تأمين مى گردد؟
با توجه به مشكالت عديده اى كه وجود دارد 
بخشى از هزينه ها از خانواده هايى كه فرزندان 
خود را جهت آموزش به مدرسه فوتبال مى 
آورند تأمين مى شود، براى آموزش تخصصى 
8كادر قوى 18 نفره در اين باشگاه فعاليت دارد 
و به نوعى اشتغال زايى هم صورت گرفته است 
و با اين درآمد براى رده هاى سنى باالتر هزينه 

مى شود.
آيا از عالقه مندان و فوتباليست هاى مستعد حاشيه 

شهر كه توان مالى ندارند استفاده مى شود؟
بله، در تيم نونهاالن آريان اهواز كه در ليگ 
برتر كشور حضور دارد اكثر بازيكنان خود را 
از حواشى شهر جذب كرده ايم كه گاهى از 
لحاظ مالى به آنها كمك هم مى شود و نمونه 
هايى از اين بازيكنان مانند ميثم ناصرى به 
تيم هاى فوالد خوزستان و ملى نونهاالن راه 

يافته اند.
نظر شما راجع به آينده فوتبال استان چيست؟ 
و هيات فوتبال چگونه مى تواند به اين امر 

كمك كند؟
فوتبال خوزستان استعدادهاى فراوانى دارد و 
اين مسأله در كشور پذيرفته شده است و در 

حال حاضر بحث مهم  آموزش و شناسايى 
استعدادها و هدايت آنهاست. در حال حاضر 
اصولى  آموزش  عدم  جمله  از  مشكالتى 
محكمى  سد  مربيان  برخى  توسط  بازيكنان 
است  استان  فوتبال  روشن  آينده  مقابل  در 
ندارند  اخالقى  صالحيت  كه  مربيانى  يا 
مى  كار  مجاز  غير  صورت  به  فوتبال  در  و 
كنند (متأسفانه برخى از آنها با در خواست 
چمن  زمين  امكانات  از  ها  شهردارى  از 
كمكى  ولى  كنند)  مى  استفاده  مصنوعى 
تواند  مى  ناظر  عنوان  به  فوتبال  هيات  كه 
انجام دهد اين است كه جلوى فعاليت افراد 
غير مجاز را بگيرد و در خصوص افرادى كه 
صالحيت اخالقى ندارند مجوز باشگاه دارى و 

مربيگرى صادر نكند.

ــال  فوتب ــم  تي ــته  گذش ــل  فص ــرمربى  س
ــه عنوان  ــتان كه ب ــان فوالدخوزس نوجوان
ــور انتخاب  ــن مربى فوتبال پايه كش بهتري
ــب چندين عنوان توسط  ــد، گفت: كس ش
ــا به  ــت ت ــد اس ــه امي ــتانى ها، بارق خوزس

ــم.  ــاد كني ــى اعتم نيروهاى بوم

ــوارى اظهاركرد: عوامل  ــى س موس
ــن به اين  ــد كه م مختلفى باعث ش
ــم كه از جمله  ــت پيدا كن عنوان دس
آن مى توان به همكارى مربيان بومى 
ــان را در اختيار  ــى كه بازيكن - محل
ــد و همچنين همكارى  ما قرار دادن

باشگاه فوالد و بازيكنان اشاره كرد.
ــم به خوبى  وى بيان كرد: اين مراس

برگزار شد و با توجه به اين كه يكسرى مربيان
ــت صحنه زحمت مى كشند و كار مى كنند پش
ــى كار آن ها را نمى بيند، طى چند سال و كس
اخير كانون مربيان با برگزارى اين مراسم، بانى
خير شده است تا اين مربيان كه باعث پيشرفت

فوتبال كشور هستند، ديده شوند.
ــتان  ــاالن فوالدخوزس مربى فعلى تيم بزرگس
گفت: به هر حال ما وظيفه مان را انجام مى دهيم 
ــنگرى كار كند. مربيان  ــى بايد در س و هر كس
ــنگرهاى خود  ــه در س ــتند ك زيادى هم هس

ــدم وجود  ــند ولى به دليل ع زحمت مى كش
ــوند و مى طلبد كه  ــده نمى ش ــات، دي ارتباط

رسانه ها نيز به آن ها توجه كنند.
ــب عناوين برتر توسط  وى در خصوص كس
ــم نيز عنوان  كرد:  ــتانى ها در اين مراس خوزس

ــتان  در هر دو بخش آقايان و بانوان از خوزس
ــت تا به  ــتيم كه اين بارقه اميد اس مربيانى داش
نيروهاى بومى اعتماد كنيم و همين هم باعث 
ــده است تا مديران باشگاه هاى استان نيز به  ش
نيروهاى خوزستانى بيشتر اعتماد كنند. به هر 
حال خيلى خوب است كه با وجود 
اين همه مربى معروف در كشور، اين 
خوزستانى ها بودند كه چندين عنوان 

برتر را به خود اختصاص دادند.
ــوارى گفت: اين عناوين در واقع  س
پتانسيل خوزستان را نشان مى دهد كه 
اين توانايى را دارند كه در راس امور 

قرار بگيرند.
ــم  ــرد: تي ــوان ك ــان عن وى در پاي
ــرمربى  ــان فوالد كه من س نوجوان
ــال متوالى با 48 بازى  ــه س 8اين تيم بودم، س
ــد و بهترين  ــور ش بدون باخت، قهرمان كش
ــتيم. تيم ما  ــه را هم داش ــط دفاع و حمل خ
بيشترين بازيكن را به تيم هاى ملى نوجوانان 

و نونهاالن نيز داده است.
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پيشكسوت فوتبال خوزستان:

هيات فوتبال جلوى فعاليت مربيان غيرمجاز را بگيرد

برترين مربى فوتبال پايه كشور:  بايد به نيروهاى بومى اعتماد كرد

ی ز ر و



غافلگيرى شبكه خانگى با «در مدت معلوم»

فيلم چهار ميلياردى 
زود بـه خانـه ها رسـيد

«در مدت معلوم» فيلم غافلگير كننده اكران سينماهاى ايران كه با فروش 
بيش از چهار ميلياردى اش توانست بسيارى از معادله هاى اكران را 
جابجا كند، بالفاصله نسخه نمايش خانگى اش را به بازار فرستاد تا 

مخاطبى كه فيلم را نديده است بتواند در خانه اش آن را ببيند. 
ورود فيلم به دايره نمايش خانگى معموال از قاعده خاصى پيروى مى 
كند.اينكه فيلم تا جايى كه مى تواند روى پرده بماند و فروش سينمايى 
اش را تجربه كند،و همينطور رايزنى هاى ديگرى براى پخش غير 
سينمايى اش انجام شود(مثال حضور در جشنواره ها و فروش رايتهاى 
خارجى) بعد به مراكز فروش محصوالت نمايش خانگى بيايد و از اين 
بازار هم بتواند سود كافى را ببرد.اين پروسه معموال به طور متوسط دو 
تا سه ماه پس از اكران ول مى كشد تا به نتيجه برسد.اما روش هاى 
ديگرى هم براى سود بردن از اين چرخه وجود دارد.به عنوان مثال فيلم 
«نقش نگار» كه با كلى سر و صدا در اكران عمومى فروش بسيار ناچيزى 

داشت مدتى قبل وارد شبكه نمايش خانگى شد تا بلكه بخشى از ضرر 
چند صد ميليونى تهيه كننده اش را جبران كند.شكل ديگرش هم اين 
است كه فيلمى مثل «در مدت معلوم» به كارگردانى وحيد اميرخانى با 
اينكه فروش باالى چهار ميلياردى در اكران عمومى داشته است، باز هم 
بالفاصله بعد از اكران به خانه ها رسيده است و بر تعداد كسانى كه اين 

فيلم را ديده اند اضافه كرده است. 

شايد اگر ديرتر بيرون مى آمد بهتر بود 
وحيد اميرخانى كارگردان اين فيلم پرفروش و موفق در گيشه مى 
6گويد:« اوال كه اين فيلم خيلى سريع بيرون نيامده .اكران رسمى ما 26
اسفند سال سال قبل تمام شد و االن نزديك دو ماه و چند روز از آن 
زمان گذشته است.بقيه سانس ها هم اكران رسمى نيست.فكر مى كنم 

فاصله سه ماهه زياد باشد و مثال اينكه يك تك سانس در سالنى در 
گرگان فيلم را نمايش مى دهد دليل نمى شود كه فيلم بيرون نيايد.» 

اميرخانى از نقش تهيه كننده براى زمان پخش نسخه دى وى دى فيلم 
مى گويد:« اين اتفاق براى «شاهزاده روم» هم افتاد و براى خيلى ديگر از 
فيلم ها هم مى افتد .البته اين بحث به تهيه كننده مربوط مى شود و اينكه 
قبل از پايان اكران امتيازش را به موسسه رسانه ويدئويى واگذار كرده 
تا زودتر به سرمايه اش برسند. هر چند شايد اگر اين اتفاق كمى ديرتر 
صورت مى گرفت بهتر بود اما اختيار اين كار دست تهيه كننده است.» 
اميرخانى از فروش فيلم در اكران طبيعتا راضى است و البته آمار فروش 
سايت سينما تيكت را درست مى داند:« طبق آمار دقيقى كه من دارم، 
فيلم ما 4 ميليارد و 400 ميليون فروخته است.شما بايد اين را در نظر 
بگيريد كه برخى از سينماها هنوز وارد سيستم سينما تيكت نشده اند و 

فروششان آنالين نيست.»
محسن جاهد تهيه كننده فيلم «در مدت معلوم» در اين 
5باره توضيح مى دهد:« شروع اكران رسمى فيلم ما روز 25

آبان بود و با وجود اينكه مدت اكران فيلم طوالنى بود اما بعد 
از عيد در سالنهاى محدودى نمايش داشتيم .ما در تهران فقط 
پرديس كوروش را داشتيم كه سه سانس داشت و گاهى هم 
يك سانس .در واقع قوانين اجازه نمى داد بيشتر از اين باشد، 
وگرنه فيلم تماشاگر داشت و در سانس هاى شب، سالن پر 
5مى شد .با توجه به زمان شروع اكران كه حدود 5 ماه و نيم 

پيش بود، طبيعى كه دى وى دى منتشر شود.» 
مى  نه  يا  دارد  ادامه  هنوز  فيلم  نمايش  اينكه  درباره  او 
گويد:« االن ما فقط يك سالن در سينما بهمن بوشهر داريم 
و حتى اگر كشش فروش هم داشته باشد قوانين اجازه 
نمى دهد اكرانش ادامه پيدا كند.اينكه مثال ما بخواهيم يك 
سال ديگر در كورش يا شهرستان ها ادامه بدهيم به ذات 
اكران برمى گردد، اما در اصل اكران سراسرى مهم است 

كه حدود سه ماه از پايانش گذشته است.» 
تهيه كننده چهارمين فيلم پروفروش سال گذشته در پاسخ به اينكه آيا 
اين فيلم در شبكه نمايش خانگى هم به فروش بااليى خواهد رسيد يا 
نه مى گويد:« فروش شبكه نمايش خانگى و اكران، متناسب با هم است 
.در واقع هر چه فروش اكران باالتر باشد فروش ويدئويى هم بيشتر مى 
شود .در واقع اگر فيلمى پرفروش شود موسسه ويدئويى هم با قيمت 
بااليى فيلم را مى خرد .از طرفى هر چقدر كه مردم فيلم را در سينما 
ديده باشند در ويدئو رسانه هم همين اتفاق رخ مى دهد .همچنين اگر 
برخى افراد فرصت تماشاى فيلم را پيدا نكرده و سينمارو نباشند، مى 
توانند از اين طريق فيلم را ببينند.اين مساله درباره فيلم هايى كه كم 
فروش كرده اند هم مصداق دارد و اگر خداى نكرده فيلمى كم فروش 
كند در همه جايش ضرر مى كند. اين فيلمها را موسسات ويديويى با 

قيمت كمتر يا به شرط فيلم را مى خرند .»

لغـو كنسـرت هـاى داراى مجـوز از وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمى اگرچه رويداد تازه اى نيست اما اينك 
دامنه آن با گذشـتن از كنسـرت هاى پاپ به كنسـرت 
هـاى سـنتى نيز كشـيده شـده؛ رويـدادى كـه اهالى 
فرهنگ و موسـيقى را نسـبت به آينده حرفه اى شـان 

بيش از پيش نگران سـاخته اسـت.

ــته  ــيقى كه به ويژه در ماه هاى گذش ــرت هاى موس لغو پياپى كنس
ــتداران و اهالى هنر اول را نگران و  افزايش چشمگيرى داشت، دوس
ــرت هايى كه امضاى  ــت. اكنون با لغو كنس گاه حيرت زده كرده اس

ــاد اسالمى پاى  وزارت فرهنگ و ارش
ــت، اين پرسش در  مجوزهايشان اس
اذهان عمومى شكل مى گيرد كه چرا 
و چگونه برخى نهادهاى غيرمرتبط 
ــيقى و فرهنگ يا شمارى از  با موس
ــاى نهاد  ــر مجوزه نيروهاى خودس
ــور  دولتِى متولى فرهنگ و هنر كش
را به آسانى ناديده مى گيرند و با لغو 

ِِ

كنسرت ها، اينگونه هنرمندان عرصه 
ــر مى اندازند؟  موسيقى را به دردس
اين در حالى است كه براى برگزارى 
هر يك از اين كنسرت ها، ساعت ها 
تمرين، برنامه ريزى و هزينه صرف 
شده است و مهمتر اينكه، مردم براى 
ــرت بليت تهيه كرده  حضور در كنس

اند.
ــيقى اتفاق  ــرت هاى موس لغو كنس
تازه اى نيست. سال هاى گذشته نيز 
همواره شاهد نمونه هاى بسيارى از 
ــم اما تازه ترين موارد از لغو  آن بودي

ــد چرا كه اين لغو نه در سبك هاى  ــرت ها بسيار خبرساز ش كنس
ــرت هاى سبك سنتى  ــيت برانگيز نظير «پاپ» كه در كنس حساس

رخ داد.
ــهور  ــهرام ناظرى» خواننده مش ــرت  روز يكم خرداد ماه «ش كنس
ــيقى سنتى در شهر نيشابور و كنسرت روزهاى بيست و يكم  موس
ــت ماه «كيهان كلهر» آهنگساز و نوازنده   ــت و دوم ارديبهش و بيس
كمانچه در اين شهر، از جمله كنسرت هاى لغو شده اخير بود كه 

واكنش هاى بسيارى را برانگيخت.
ــابور، خانه موسيقى در  ــرت دوروزه كلهر در نيش پس از لغو كنس
ــرت  ها و ديگر موارد مشابه، به  ــله  وار كنس اعتراض به لغو سلس
ــرى از رويكردهاى  ــدان و جلوگي ــوق هنرمن ــور احقاق حق منظ

غيرقانونى، خطاب به رييس قوه قضاييه، نامه  اى نوشت. همچنين، 
«على مرادخانى» معاون هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در 
ــرت هاى ياد شده، خواستار تصميم حاكميتى  واكنش به لغو كنس
ــدوارى كرد  ــد و اظهار امي ــرى از اين رويدادها ش ــراى جلوگي ب

رخدادهايى از اين دست، تكرار نشود.
پيش تر، «على جنتى» وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز در واكنش 
ــن وزارتخانه گفته بود: ما  ــرت هاى داراى مجوز از اي به لغو كنس
براى صدور مجوز كنسرت  ها   نهايت دقت را به عمل مى  آوريم تا 
قطعه  اى كه قرار است اجرا شود، مخالف موازين اسالمى ما نباشد. 
ــاد با اين حساسيت برخورد مى  كند، انتظار ما  بنابر اين وقتى ارش
از مقامات قضايى كه احيانا اين كنسرت  ها را مخالف سليقه  هاى 

ــئول، كار  ــتگاه مس ــت كه اجازه بدهند دس خود مى  دانند، اين اس
خودش را انجام دهد. كافى است تنها به ما تذكر بدهند.

لغو كنسرت هاى پنجم و ششم خردادماه «مازيار فالحى» خواننده 
پاپ در يزد و همچنين «عليرضا قربانى» خواننده سنتى كه قرار بود 
در روزهاى هفتم و هشتم اسفند 94 در مشهد برگزار شود از ديگر 

نمونه هاى لغو كنسرت طى ماه هاى گذشته بود.
ــرت ويژه  ــور زنان همخوان و همنواز در كنس ــرى از حض جلوگي
ــيقى و ايجاد مانع در  ــوان نيز جلوه ديگرى از مخالفت با موس بان
مسير فعاالن اين حوزه است كه طى حدود 2 سال گذشته موجب 
2 سال پيش  ــت. اين ماجرا از ــمارى از كنسرت ها شده اس لغو ش
ــنواره موسيقى زنان در خرداد ماه 1393 شروع  3همزمان با لغو جش

ــدن همخوانى و همنوازى زنان ــد و هنوز ادامه دارد. ممنوع ش ش
ــتر سمفونيك تهران و برخى كنسرت همچنين با لغو اجراى اركس
ــرت اصفهاِن «حسين عليزاده» آهنگساز و نوازنده ها از جمله كنس

3تار و سه تار در مرداد ماه 93 پيوند خورد.
ــاى برخى نهادها ــى منطق و نابج ــا كه از دخالت ب ــن رويداده اي
ــر ــمارى از نيروهاى خودس ــوول و حتى ش و جريان هاى غيرمس
ــيقى را درآورده است چرا كه ــى مى شود، صداى اهالى موس ناش
ــليقه اى با حرفه آنان شرايط كار كردن را براى اين برخوردهاى س
ــوار و عرصه را برايشان تنگ ساخته است. از همين هنرمندان دش
ــيقى به منظور حمايت از اين صنف و هم انديشى رو، اهالى موس
ــرت ها كارزار «حمايت از براى مقابله با محدوديت ها و لغو كنس
ــيقى» را در اسفند ماه 1393 در 3موس

محل خانه موسيقى تشكيل دادند.
ــواره يكى از ــيقى هم ــوزه موس ح
ــه پرچالش ترين ــن و البت پرخبرتري
ــت. اگرچه ــوزه هاى فرهنگى اس ح
ــه خوانندگان ــه مجوز فعاليت ب اراي
ــرت ها در وزارت و برگزارى كنس
ــالمى دولت ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــه ــد اما طى س ــر ش ــم روانت يازده
ــته در عمل شاهد چالش سال گذش
ــيارى براى هنرمندان حوزه هاى بس
موسيقى بوديم؛ چالش هايى كه بيشتر
نهادها و جريان هاى نامرتبط با فرهنگ

ايجاد كردند.
ــيقى به موضوعى ــرت موس لغو كنس
عادى و قابل پيش بينى در دولت هاى
پيشين تبديل شده بود اما از زمان روى
كارآمدن دولت يازدهم اميدوارى هاى
بسيارى براى توقف اين روند به وجود
ــرت ها باعث آمد. اكنون اما لغو كنس
نگرانى دوستداران موسيقى شده است تا آنجا كه گاهى اينگونه تعبير
مى شود كه مسووالن فرهنگى نمى توانند پاى مجوزهاى قانونى خود

و حقوق هنرمندان بايستند. 
از آنجا كه موسيقى هنرى است كه عالقه مندان و هواداران زيادى دارد،
سياست هاى سلبى در برخورد با آن مى تواند به ايجاد ناخرسندى و
ــردى به ويژه ميان نسل جوان و عالقمند به اين هنر، منجر شود. دلس
ــاير عرصه هاى فرهنگى ــتن اين عرصه و س از اين رو، دور نگاه داش
ــى كارى و تالش براى ايجاد همدلى و تعامل نيكو با فعاالن از سياس
حوزه موسيقى كه با رعايت قانون به فعاليت در اين حوزه مى پردازند،
مى تواند به ارتقاى موسيقى ايران هم در سطح داخلى و هم در سطح

جهانى بيانجامد.

دلنوشته   مريم كاويان

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ
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مزرعه شدنش با من...

من سكوت كرده ام تا حنجره ام كمى آرام گيرد از هجوم صداى 
نبودنت.

بُغض گاهى هم بد نيست
آدمى را به اوج خواستن ميرساند...

تمامِ آرزوهايم را در بقچه ى خياالتم گره داده ام تا شايد
روزى
دستى

براى عصا شدن تنهايى ام ، ستون شود .
غزل هايت را آزار مده ،

هركسى هم قِد تنهايى خويش است ...
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

اين يك قصه نيست   داريوش امامى
ــدن سختى سفر  آقا محمد و خانمش كه برا چكاپ و درمان مجبور ش
ــو بپذيرن باالخره دل به دريا زدن و رفتن تهران ...  تهران و هزينه هاش
ــيد و به خير و خوشى و سالمتى  ــون طول كش حدود يك ماهى كارش

برگشتن اهواز ...
ــدود دو هفته هنوز برو بياهاى فاميل منزل آقا محمد  ــاال بعد از ح و ح
ادامه داره كه هم صله رحم بجا بيارن و هم حسب وظيفه مالقات و البته 

كسب اطالعات ...
ــد آقا رفته بود و كمى هم  ــا كريم كه خيلى هم دير به مالقات محم آق
شرمنده بود بعد از احوالپرسى و جويا شدن اوضاع و احوال غربت شهر 
تهران گفت ؛ محمد جان ميدونم حتما خيلى اذيت شدين تو اين تهران 
بى صاحب هر كى ميره پشيمون برميگرده ، چه كردى ؟ چطور تحمل كردى حدود يه ماه موندى ...؟ 

بقول همشهرى مون به نازم به طاقتت ...
و جمله آقا كريم تموم نشده بود كه آقا محمد به حالت عصبى گفت ، اى درد و بالى بعضى از تهرانيا 
بزنه به َسرِ بعضى از همشهريا خودمون... و به اين ترتيب همه نظريه آقا كريم را رد كرد و ادامه داد ...

كريم جان من تمام مدتى كه تهران بودم و خانمم هم شاهده چون همه جا با هم بوديم و تقريباً بيشتر 
وقتمون توى درمانگاه ها ، مطب ها و آزمايشگاه ها گذشت كمترين سهل انگارى ، بى احترامى و بى 
نظمى نديديم ... من تمام مدتى كه تهران بودم داشتم غصه ميخوردم كه چرا زودتر نرفتم دنباله كارم ...
كريم كه هاج و واج مونده بود و چاى جلوش هم يخ زده بود گفت : محمد جان شوخى مى كنى يا 

جدى ميگى ؟!
آقا محمد كه انگار واقعاً دل پرى داشت گفت : آقا كريم اوالً خدا نكنه كسى گير و گرفتار بيمارى و 
دكتر و بيمارستان ها بشه ، اما خدا وكيلى من االن دو هفته از تهران برگشتم و مجبور شدم قسمتى از 
كارامو اينجا انجام بدم ....اوالً هرجا مراجعه مى كنم ناخود آگاه برخوردا و رفتارها رو مقايسه ميكنم 
ميبينم اصًال قابل قياس نيستن ؛ اينجا انگار هم اََزت طلب كارن!! بى توجهى بيداد ميكنه! از نظر نظافت 

محيط هاى درمانى ، نظم و انظباط و رسيدگى كردن و ... 
آقا كريم باز هم انگار مطالب محمد آقا رو به شوخى ميگرفت نگاه سوال انگيزى به خانم محمد آقا 

كرد و گفت شوخى ميكنه ؟!
عفت خانم كه تمام اين مدت فقط گوش ميداد گفت : كريم آقا ماهم تا موقعيكه نرفته بوديم تهران و 
از نزديك نديده بوديم مثل شما فكر ميكرديم ولى خدا وكيلى حرفا محمد آقا دقيقاً درسته ! كاشكى 
مسئولين بهداشت و درمان استان يه گروه بفرستن تحقيق كنن و بعد خودشون منصفانه قضاوت كنن ... 
من و شوهرم نه چندان با سواد هستيم و نه هم ادعا داريم اما نميدونم اينا كه تو اماكن پزشكى درمانى 
هستن كه همشون هم با سوادن چطور فكر نميكنن كه آدمايى كه ميرن درمانگاه ، مطب ، بيمارستان 
، آزمايشگاه و ... يا مريضن يا مريض دارن ... ! از نظر عصبى مشكل دارن ، نگرانند ، حالشون خوب 
ــن يه مرهم روى زخمشون بزارن ، يه نگاه  ــت و انتظار دارن وقتى وارد يك مكان پزشكى ميش نيس
مهربون بكنن ، جواب سالم آدمو بدن !! محمد آقا تو حرف خانمش پريد و گفت البته همه اينطورى 

نيستن و آدمهاى خوب هم زياد داريم ...
ــد آقا را تاييد كرد و گفت از بس عصبانى ام اينطورى گفتم ، بله ولى انگار  ــت خانم حرف محم عف
شانس ماست هر جا رفتيم واقعاً بد رفتارى ديديم ولى تو شهر غريب تهران خدا وكيلى همش احترام 
ديديم ... و آقا كريم كه حاال مشغول خوردن ميوه شده بود گفت ؛ بالخره بى خودى نيست كه هم 

شهريمون وقتى رفت تهران گفت من ديگه ايران برنميگردم ...

كتابخانه

100 راه براى آسايش زندگى
جويس ِمِير، نويسنده كتاب «100 راه براي آسايش زندگي» از آن دسته افرادي است كه معتقدند 
ما هم خودمان سهمي جدي در چگونگي زندگي كردن خود داريم. او در مقدمه كتابش چنين 

مي نويسد: «زندگي ممكن است در حقيقت چندان پيچيده نباشد، بلكه جهت و مسيري را كه انتخاب 
مي كنيم و نوع نگاه كردن و راهي را كه مي رويم باعث مي شود زندگي پيچيده و بغرنج به نظر بيايد.

البته زندگي بسياري از افراد گاهي پيچيده، آشفته، تباه كننده و خسته كننده است و نتيجه و ثمري ندارد. 
اما مي توان كاري كرد كه زندگي آدم ها به اين مسيرهاي تباه كننده كشيده نشود. مي توان زندگي اي را 

انتخاب كرد كه پر بار، كامل و همراه با صلح و صفا باشد.
ــت زندگي خود را به دست  ــفاف كردن زندگي اقدام نكنيم، سرنوش ــاده و ش به هر حال اگر براي س

پيچيدگي و نابودي مي سپاريم، كه گاهي بيرون آمدن از آن چندان هم راحت نيست.
زندگي خود به خود شفاف و ساده نمي شود، مگر آن كه ياد بگيريم همه چيز را ساده و شفاف كنيم. 
گاهي جهت و مسيري را كه در زندگي خود انتخاب مي كنيم، مبين ساده و شفاف بودن يا پيچيدگي 

و سردرگمي زندگي ماست.
ــنهادي، شايد بتواند زندگي را ساده و  راه هاي صدگانه پيش
شفاف تر كند و موجبات شادي و انبساط خاطر شما را فراهم 

آورد.»
ــد، تاكيد بر اين نكته  آنچه در اين مقدمه مهم به نظر مي رس
ــت كه بايد ياد بگيريم چگونه ساده تر زندگي كنيم. اين  اس
يادگيري مي تواند با شركت در كالس هاي مختلف، مشاوره 
يا خواندن كتاب ها به دست آيد، اما مهم آن است كه ما آن 
را بخواهيم و براي به دست آوردنش تالش كنيم. نكته ديگر 
ــت كه اگر چنين مسيري را نپيماييم، سرنوشت  هم اين اس
زندگي خود را به دست پيچيدگي هايي سپرده ايم كه ممكن 

است تا نابودي زندگي ما پيش روند.
در يكي از راه هاي پيشنهادي نويسنده چنين مي خوانيم.

«همه ما بايد براي خودمان حدود و مرزهايي داشته باشيم. 
حد و مرز، ابهام را كاهش مي دهد. بسياري از مردم حدود و 
مرز تعيين نمي كنند، به اين دليل كه فكر مي كنند با اين عمل 
ممكن است ديگران را برنجانند... قرار نيست كه ما براي خوشايند ديگران تمام خواست هاي آنها را 
برآورده كنيم. شكي نيست كه ما مي خواهيم مردم را شاد كنيم؛ در غم و شادي ديگران شريك باشيم؛ 

اما اين به معني آن نيست كه منافع خودمان به خطر بيفتد.»
نويسنده در تبيين اين ديدگاه كه در داشتن زندگي اي شفاف بسيار مهم است، مي نويسد:

«دختر بزرگ من دوست دارد به حريم او احترام گذاشته شود و اين برايش خيلي پر معني است. به 
همين علت او از همه خواسته كه بدون خبر قبلي به منزلش نروند.

هر كدام از ما احتياجاتي داريم و هيچ كدام به هم شبيه نيستيم. دختر بزرگم كامال با دختر كوچك من 
متفاوت است. دختر كوچكم مي گويد لزومي ندارد كه اطالع دهيد...

ــته باشيم، بلكه بايد محدوده ديگران را هم محترم  ــخصي داش ما نه تنها بايد محدوده و مرزهاي مش
بشماريم و به آنها بگوييم به حريم ما احترام بگذارند.»

ــط نشر استاندارد و با  ــايش زندگي» با ترجمه محمدصادق عظيم، توس چاپ دوم «100 راه براي آس
قيمت 1500 تومان در اختيار دوستداران اين نوع كتاب ها قرار گرفته است.

شاگردان ممتاز

  بعد از هر طوفان آرامش خواهد آمد.

   After a Storm, Comes a Calm

   زيان كار ترين مردم آن كس است كه عمرى با آرزو 
گذراند و روزگار وى را به منظور نرساند و از دنيا بى 

توشه برون رود و در پيشگاه خداوند دليلى نداشته باشد.
حضرت محمد(ص)

خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است؟/چون كوى دوست هست ، به صحرا چه حاجت است؟
جانى! به حاجتى كه تو را هست  با  خدا/كآخر  دمى  بپرس  كه  ما را  چه  حاجت  است
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«در مـدت معلـوم» فيلم غافلگير كننده اكران سـينماهاى ايـران كـه بـا فـروش بيـش از چهـار ميليـاردى اش 
توانسـت بسـيارى از معادله هاى اكران را جابجا كند، بالفاصله نسـخه نمايش خانگى اش را به بازار فرسـتاد

 تـا مخاطبـى كـه فيلـم را نديـده اسـت بتوانـد در خانـه اش آن را ببينـد.

داستان بى پايان لغو كنسرت هاى موسيقى

اميرحسين ناصرى
كالس سوم

مدرسه شهيد گلچين

على شيرين كار
كالس سوم

مدرسه شهيد گلچين

ر و  نگ 


