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«ربنا» ى شجريان گروگاِن 
تسـويه حسـاب هاى جناحـى

با گذشت يك هفته  از ماه مبارك رمضان هنوز مشخص نيست آيا 
ربناى محمدرضا شجريان از صداوسيما پخش مى شود يا خير.

بامداد زاگرس بررسى مى كند:

ازدواج سفيد؛ 
تضاد فرهــــنگى

ازدواج پديده نام آشنايى است كه از ديرباز تا به امروز وجود 
داشته و الزمه تشكيل خانواده نيز بوده است. 
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6 سال در انتظار ساخت يك پل 80 مترى
 محــور  مواصالتى ايذه كمين گاه مرگ است

پس از سال ها چشم انتظارى مردم شهرستان ايذه براى ساخت پل بايد ديد كه 
نهايتا اين پروژه چه زمانى به اتمام خواهد رسيد و دردى از دردهاى پر مالل 

مردم اين شهر را كم خواهد كرد تا شايد از مصائب مردم نيز كاسته شود.
همچنين اين شهرستان دروازه استان خوزستان از سوى استان هاى مركزى 
كشور به حساب مى آيد،و يكى از ترانزيتى ترين شهرهاى كشور است كه 
روزانه با تردد بيش از چندين تريلر از اين مسير به سمت شهرهاى اصفهان، 

يزد، شهركرد و بالعكس براى جابه جايى بار تردد مى كنند.

مسير ترمينال هاى استان خوزستان كه مقصد آنها براى جابه جايى مسافران 
استان هاى مركزى كشور خواهد بود روزانه با حركت بيش از 50 دستگاه 
اتوبوس در اين جاده به عنوان يكى از پر ترددترين جاده هاى كشور به حساب 

مى آيد كه متاسفانه نگاه مسئوالن به اين مسير پر خطر بسيار كم است.
جاده هاى ايذه كه بدون شك يكى از پر ترددترين مسيرهاى استان خوزستان 
قرار دارند و همه روزه شاهد مرگ هموطنان مان در اين جاده خواهيم بود باز 
با اين وجود نگاه مسئوالن راه و شهرسازى شهرستان و استان خوزستان به اين 

مسير كم رنگ است كه شايد اگر مسئوالن زيربط اين بى توجهى را كنار بگذارند، 
بتوان از تصادفات جاده اى كاست و جان انسان هاى بى گناه را از مرگ حتمى نجات 
داد.اين در حالى است كه يكى از نقاط شهرستان ايذه كه همه ساله شاهد 
تصادفات هموطنانمان بوده مسير5 كيلومترى جاده ايذه به اهواز است كه پس 
از سال ها براى كم كردن خطرات جاده اى مسئوالن راه و شهرسازى با طراحى 
ساخت يك پل در سال 89 كلنگ احداث آن را زدند اما تاكنون اين پروژه 
افتتاح نشده است.                                                               صفحه 2

سازه  ترافيـك ساز!
وقتى روى پل هشتم (پل كابلى) تردد مى كنم با خود مى 
پندارم، آيا سازه اى با اين عظمت، با عرشه اى طويل، با هزينه 
اى بسيار هنگفت، براى چه هدفى ساخته شده است؟ آيا 
هدف روان تر ساختن حجم ترافيك و سهولت دسترسى 
به طرفين رودخانه است؟ ميزان تردد در خيابان زند و ميدان 
امانيه كه از روى پل در طول روز عبور مى كند چقدر است؟  
 هدف از ساخت هيواليى!!! به اين بزرگى با وجود دو 
پل در فواصل كمتر از 500 متر در شمال و جنوب پل 
كابلى آيا عقاليى ست؟                                 صفحه 4

آيت ا... حيدرى :  
ساكنان 10 شهرخوزستان  به واسطه 

مشكالت معيشتي آواره شده اند
75 درصد از بار جنگ بر دوش مردم خوزستان بود و مردم بعد از نزديك 
به سه دهه هنوز جنگ زده هستند. در 8 سال دفاع مقدس لطمات بسياري 
به مردم استان و شهرهاي آن وارد شد و هزاران نفر خانه و كاشانه خود را 
از دست دادند. متاسفانه در يكي از اين موارد 100 هزار هكتار از زمين هاي 
كشاورزى مردم به واسطه احداث صنايع نيشكر از مردم گرفته شد و آنها را 
از زمين هايشان بيرون كردند و اين در حالي است كه تعداد قليلي از مردم 

آن منطقه توانستند در صنايع نيشكر جذب شوند.                  صفحه 4

بر اساس آمار و اطالعات منتشره از سوى سازمان محيط 
شاخص  مبناى  بر  گذشته  سال  سه  در  اهواز  شهر  زيست، 
آلودگى هوا و در مقايسه با ديگر كالنشهرهاى كشور از بيشترين 

روزهاى ناسالم رنج برده است
امروزه مساله آلودگى هوا  يكى از بزرگترين چالش هاى  قرن 
اخير محسوب ميگردد.  طبيعت و انسان تحت تاثير مستقيم آلودگى 
هوا هستند و بسيارى از تغييرات آب و هوايى و بيمارى هايى انسانى 
ريشه در آلودگى هوا دارد. بشر در  قرن بيست و يكم مهمترين عامل 
تخريب محيط زيست و نابودى خودش مى باشد. شايد اگر انسان 
بعد از انقالب صنعتى استفاده نابخردانه از طبيعت را در اولويت قرار 
نمى داد، اوضاع زمين در حال حاضر اينگونه نبود. مساله آلودگى هوا 

يك مساله جهانى است و هيچ  شخص 
حقيقى يا حقوقى و يا هيچ دولتى نمى تواند 
خود را از اين موضوع  مبرا و مصون بداند. 
چرا كه قطع يك درخت در يك روستاى 
دور افتاده در شرق كره زمين ميتواند بر روى 
آب و هواى روستايى ديگر در غرب كره 
زمين موثر باشد . لذا كليه ابنا بشر در برابراين 
موضوع مسئول هستند. آلودگى هوا يكى از 
مهمترين عوامل تغيير شرايط آب و هوايى 
كره زمين است . امروزه شاهد افزايش بيش 

از حد گاز هاى گلخانه ايى و به تبع آن گرمايش جهانى هستيم. 
الزم به ذكر است كه عوامل آلوده كننده هوا به دو بخش طبيعى 
و مصنوعى تقسيم مى شوند . از عوامل طبيعى مى توان به فوران 
آتشفشانها و سوختن جنگل ها در اثر عوامل طبيعى را نام برد. عوامل 
مصنوعى نيز شامل كارخانجات ، صنايع ، احتراق ناقص سخت در 

خودرها را نام برد.  
كشور ايران نيز در سالهاى اخير يكى از قربانيان بزرگ اين 
نامناسب  و  بيرويه  احداث  است.  محيطى  زيست  مشكل 
كارخانجات در اطراف شهرهاى بزرگ، عدم وجود فضاى سبز 
كافى، استفاده از خودروهاى بى كيفيت  از عمده مشكالت ايجاد 
آلودگى كالن شهرهاى ايران است. شهرهاى بزرگ  ايران از 

جمله تهران ، اهواز ،اصفهان ، اراك ، شيراز ، مشهد تبريز و كرج 
هر ساله شاهد روزهاى خطرناك و بسيار ناسالم از نظر جوى 
هستند. در ادامه شاخص آلودگى هوا در 8 كالن شهر طى 

سالهاى 92تا 94 مقايسه شده است.
 بر اساس آمار و اطالعات منتشره از سوى سازمان محيط 
شاخص  مبناى  بر  گذشته  سال  سه  در  اهواز  شهر  زيست، 
آلودگى هوا و در مقايسه با ديگر كالنشهرهاى كشور از بيشترين 

روزهاى ناسالم رنج برده است.
بر اساس همين آمار رسمى اهواز تنها كالنشهرى بوده است كه 
در سه سال گذشته با هواى خطرناك مواجه بوده است و در سال 
92 با 40،  93 با 15  و 94 با 17 و در مجموع 72 روز خطرناك 

در اهواز ثبت گرديده است . ركورد جالب توجه ديگر وجود  317 
روز ناسالم در اين سه سال مى باشد كه در مجموع مردم اهواز 

بيش از يك سال هواى خطرناك و ناسالم استنشاق كرده اند.
همچنين با نگاهى به آمار منتظره مى توان ديد كه شهرهاى 
شيراز و تبريز به ترتيب از سالم ترين هوا در مقايسه با ديگر 
كالنشهرها برخوردار بوده اند. نكته جالب توجه اين است كه 
هواى تهران با وجود اعالم رسانه ها مبنى بر آلودگى از  هواى 
شهراهواز  پاك تر بوده است و حتى يك روز نيز وضعيت 

خطرناك را تجربه نكرده است.
 عليرضا آذريان كارشناس مسئول آزمايشگاه هواى اداره كل 
حفاظت  محيط زيست استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار 

ما درباره كيفيت هواى اهواز مى گويد:  آلودگى هوا در شهر 
اهواز  به علت وجود كارخانجات و صنايع مختلف همچنين وجود 
كارخانجات فرعى مثل آجر سازى و آسفالت در كنار عوامل 
ناپايدار جوى  مانند بارش ، بادو  رطوبت  به همراه درآميختگى 
اثر گرده ها و اسپورها و پديده ريزگرد  موجب ايجاد اثرات 
سينرژيستى در شهر اهواز گرديده كه نمود آن ايجاد عوارض 
تنفسى و آلرژيك است كه موجب مراجعه مردم به بيمارستان ها 

در طى سالهاى اخير شده است.
با توجه به آمار منتشر شده توسط سازمان محيط زيست ،نوعى 
روند كاهشى در تعداد روزهاى ناسالم و خطرناك پس از سال 
92 مشاهده مى شود آذريان دراين باره مى گويد : بارندگى 
ها در طى سالهاى 93 و 94 نويدبخش  
كاهش آلودگى هوا و ريزگرد ها بودچرا 
سالها  مرزى  هاى  وتاالب  زمين  كه  
بدون آب بودند و بستر اين تاالب ها به 
گرد و غبار تبديل شده بود. الزم به ذكر 
است كه تاالب ها اگر آبدار باشند نقش 
ضربه گير گرد و غبار را ايفا مى كنند و 
در صورت عدم وجود آب به كانون توليد 

گرد وغبار تبديل مى شوند.
وى مى افزايد: بحث بارندگى موجب 
تعديل آب و هوا ،رشد پوشش گياهى و  تسهيل كشت آبى مى 
شود. تاالب هورالعظيم نيز كه تحت عمليات اكتشافات نفتى  و 
نبود آب به كانون گرد وغبار تبديل شده بود، طى جلساتى كه 
توسط كانون تخصصى ريزگردو ستاد بحران استاندارى استان 
خوزستان برگزار گرديد، شركت نفت موظف شد كه تا پايان 
سال 94 درصد مطلوبى از آب تاالب هورالعظيم را تامين كند. 
الزم به ذكر است كه يكى از عوايد اين قضيه كاهش پديده 
ريزگرد در استان خوزستان مى باشد. در بحث منطقه اى نيز 
شرايطى به وجود آمد كه باعث كاهش آلودگى هواى استان 
خوزستان شد. طرح هاى مديريتى اعمال شده در كشور عراق تا 

حدودى باعث رفع پديده ريزگرد ها شد.

بيشترين روزهاى ناسالم در ميان شهرهاى كشور؛

اهواز، تنها شهر با هواى خطرناك است
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خبر
اداره كل نوسازى مدارس خوزستان توانايى 
ساخت مدرسه درزمين هاى اهدايى را ندارد

مديركل نوسازى ، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان گفت: اين اداره كل 
به دليل نبود اعتبار كافى، توانايى ساخت  رضا رضايى بيان كرد: اگر خيران 
50 درصد هزينه ساخت مدرسه در اين زمين ها را تقبل كنند، اين اداره كل 

50 درصد ديگر هزينه ساخت را تامين خواهد كرد.
وى گفت: در دو سال گذشته همكارى خيران براى ساخت مدرسه در 
خوزستان بسيار خوب بوده و پروژه هاى مدرسه سازى زيادى هم اكنون 
توسط خيران در حال ساخت است. وى اظهار كرد: يكى از كمك هاى 
باشند،  داشته  سازى  مدرسه  امر  در  توانند  مى  خيران  كه  خوبى  بسيار 
مشاركت و كمك در ساخت پروژه هاى نيمه تمام ساخت مدرسه است كه 

تعداد آنها در استان زياد است.
بنا براين گزارش هم اكنون 113 پروژه مدرسه يازى توسط خيران مدرسه 

ساز در خوزستان در حال ساخت است.
هم اكنون در خوزستان بالغ بر پنج هزار و 477 مدرسه وجود دارد كه براى 

رسيدن به شرايط مطلوب نياز به ساخت سه هزار كالس درس است.

خريد تناژى زباله هاى ايذه از پيمانكار
شهردار ايذه از خريد تناژى زباله هاى اين شهرستان از پيمانكار و آغاز 
تناژى  خريد  از  ايذه  شهردار  داد  خبر  مترى  هزار   22 پارك  ساخت 
هزار   22 پارك  ساخت  آغاز  و  پيمانكار  از  شهرستان  اين  زباله هاى 

مترى خبر داد.
از  برخى  نارضايتى  و  زباله ها  موضوع  به  اشاره  با  بهرامى  انوشيروان 
رابطه  اين  در  متأسفانه  كرد:  اظهار  شهر  در  آن  وضع  از  شهروندان 
جمع آورى  در  مربوطه  پيمانكار  و  گرفته  صورت  كم كارى هايى 

كاستى هايى را به جا گذاشته است.
وى افزود: طى روزهاى آينده با برگزارى مناقصه پيمانكار جديد براى 
برنامه هاى  اساس  بر  اين پس  از  و  شد  خواهد  معرفى  زباله ها  بخش 

پيش بينى شده با پيمانكار قرارداد منعقد خواهد شد.
 شهردار ايذه خاطرنشان كرد: با پيش بينى و برنامه ريزى صورت گرفته 
از اين پس پيمانكاران، زباله را به صورت كيلويى و تناژى به شهردارى 
خواهند فروخت و قطعا پيمانكار براى درآمد بيشتر تمام تالش خود را 
براى جمع آورى تمام زباله هاى سطح شهر به كار خواهد گرفت. بهرامى 
گفت: قرار است كه در كنار پيمانكار زباله يك پيمانكار نيز براى نظافت 
و اليروبى كانال ها و جداول دفع فاضالب و آب هاى سطحى به صورت 
جداگانه مشخص و براى انجام اين كار اقدام كند. اين مسئول اذعان 
كرد: انتخاب پيمانكاران بخش هاى مختلف شهردارى با حساسيت صورت 
خواهد گرفت و از بين آنها افرادى كه بيشترين دلسوزى و بهترين تجربه 

كارى را داشته باشند انتخاب خواهند شد.
وى تصريح كرد: خوشحالم كه شهروندان فهيم ايذه اى با لمس برخى 
تغييرات و لطف هايى كه نسبت به من داشته اند جهت تشويق هرچه 
براى  زيادى  برنامه هاى  كرد:  تاكيد  بهرامى  مى كنند.  اقدام  من  بيشتر 
ايجاد يك تحول در سطح شهر ايذه پيش بينى شده است كه بر اساس 
يك برنامه ريزى مشخص بسيارى مشكالت رفع خواهد و انتظار مى رود 
شهروندان با همراهى و دادن نظرات سازنده و دلسوزانه خود ما را يارى 
كنند. شهردار ايذه با اشاره به موضوع انباشت زباله در روستاى راسفند گفت: 
متاسفانه اين مشكل در طول 28 سال و از گذشته به وجود آمد و اقدامات 

موثرى براى آن صورت نگرفت.
بهرامى اضافه كرد: هفته گذشته با همراهى هدايت اهللا خادمى نماينده اين 
حوزه در مجلس شوراى اسالمى با معاون شهردارى هاى كشور در تهران 

جلسه اى صورت گرفت و تصميماتى اتخاذ شد.
وى ادامه داد: طى اين جلسه مقرر شد تا طرح مطالعاتى جمع آورى و 
و  شهرها  باغملك،  رامهرمز؛  ايذه؛  شهرستان هاى  زباله هاى  بازيافت 
بخش هاى تابعه انجام شود و از زباله به عنوان يك كار صنعتى استفاده شده 

و به منبع درآمد تبديل شود.

برنجكاران حوضه رودخانه جراحى
 در شادگان در انتظار آب

    مدير اداره جهاد كشاورزى شادگان گفت: كشت شلتوك در بخش 
اما  است  انجام  حال  در  هكتار  هزار   3 سطح  در  شهرستان  دارخوين 
كشاورزان اراضى محدوده رودخانه جراحى نيازمند تخصيص آب هستند 
كه انتظار داريم سازمان آب و برق استان مجوز تخصيص آب را نيز به 
اراضى كشاورزى حوضه رودخانه جراحى بدهد.حميد مطرودى اظهار كرد: 
عمليات كشت شلتوك در قالب كشت تابستانه در شادگان از 15خردادماه 
آغاز شده است و تا 20 تيرماه ادامه خواهد داشت.وى افزود: امسال 3 هزار 
هكتار شلتوك در بخش دارخوين كشت مى شود و با توجه به اين كه آب 
اين اراضى از طريق رودخانه كارون تامين مى شود، مشكلى در خصوص 

تامين آب اين اراضى وجود ندارد.
مطرودى با تاكيد بر صرفه جويى در مصرف آب در كشت تايبستانه توسط 
كشاورزى  اراضى  عمده  بخش  كه  آنجايى  از  كرد:  تصريح  كشاورزان 
شهرستان در حوزه رودخانه جراحى قرار دارند، انتظار داريم مجوز تخصيص 
آب براى كشت شلتوك به اين اراضى داده شود كه در صورت تخصيص 
آب مى توانيم در اين حوزه حداقل 6 هزار هكتار كشت شلتوك انجام دهيم.
وى عنوان كرد: در صورت عدم مجوز تخصيص آب به حوزه جراحى و با 
توجه به اين كه شغل اكثر مردم شهرستان كشاورزى است، بيكارى ايجاد 
مى شود و شاهد كاهش توليد و بروز مشكالت معيشتى براى كشاورزان 

منطقه خواهيم بود. 

افزايش سه برابرى تعرفه، صادرات به عراق از 
مرزهاى شلمچه و چذابه را كاهش داد

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى اهواز گفت: افزايش سه 
برابرى تعرفه صادرات از سوى عراق صادرات برخى كاالها از مرزهاى 
چذابه و شلمچه را مختل و يا كاهش داده است.شهال عمورى اظهار كرد: 
با افزايش تعرفه صادرات از سوى كشور عراق به ميزان سه برابر در برخى 
اقالم، صادرات انواع تره بار از اين مرزها كاهش يافته و بازرگانان ايرانى 
و عراقى را با مشكالتى رو به رو كرده است.وى افزود: همچنين صادرات 
سيمان سفيد، آجر، سنگريزه، مصنوعات پالستيكى و فلزى، ايزوگام و انواع 
شيلنگ نيز مشمول اين افزايش تعرفه بوده و صادرات آن كاهش يافته 
است.عمورى با بيان اينكه برخى تره بار نيز مجوز صدور ندارد گفت: اين 
اقالم شامل هندوانه، انواع كلم، خربزه، بادمجان، خيار، سيب زمينى و گوجه 

فرنگى است.
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى اهواز ادامه داد: تنها گروه 
صادراتى تره بار شامل انواع ميوه، پياز، سير، هويج و فلفل دلمه اى از دو 

مرز شلمچه و چذابه صادر مى شود.
وى ياد آور شد: تعداد گواهى مبدا در ارديبهشت ماه امسال يك هزار و 286 
فقره به وزن 347 هزار و 843 تن و به ارزش 60 ميليون و 252 هزار و 178 
دالر بوده است.پارسال حدود يك ميليارد دالر كاالى غيرنفتى از مرزهاى 
شلمچه و چذابه به عراق صادر شد.مرزهاى زمينى و دريايى با عراق پس از 
سرنگونى رژيم بعثى عراق ، به تدريج از تيرماه 1382 براى صادرات كاال و 

تردد زائران عتبات عاليات بازگشايى شد.

پس از سال ها چشم انتظارى مردم شهرستان ايذه براى ساخت پل 
و  رسيد  خواهد  اتمام  به  زمانى  چه  پروژه  اين  نهايتا  كه  ديد  بايد 
دردى از دردهاى پر مالل مردم اين شهر را كم خواهد كرد تا شايد 

از مصائب مردم نيز كاسته شود.
شهرستان ايذه با جمعيتى بالغ بر 200 هزار نفر در شمال شرق استان 
شهرستان  اين  منحصر  هاى  ويژگى  از  است  شده  واقع  خوزستان 
هوايى چهار فصل دارد كه همه ساله در فصل هاى مخلف پذيراى 

ميهمانان زيادى است.
همچنين اين شهرستان دروازه استان خوزستان از سوى استان هاى 
مركزى كشور به حساب مى آيد،و يكى از ترانزيتى ترين شهرهاى 
كشور است كه روزانه با تردد بيش از چندين تريلر از اين مسير به 
سمت شهرهاى اصفهان، يزد، شهركرد و بالعكس براى جابه جايى 

بار تردد مى كنند.
جابه جايى  براى  آنها  مقصد  كه  خوزستان  استان  ترمينال هاى  مسير 
مسافران استان هاى مركزى كشور خواهد بود روزانه با حركت بيش 
از 50 دستگاه اتوبوس در اين جاده به عنوان يكى از پر ترددترين 
جاده هاى كشور به حساب مى آيد كه متاسفانه نگاه مسئوالن به اين 

مسير پر خطر بسيار كم است.
جاده هاى ايذه كه بدون شك يكى از پر ترددترين مسيرهاى استان 
خوزستان قرار دارند و همه روزه شاهد مرگ هموطنان مان در اين 
جاده خواهيم بود باز با اين وجود نگاه مسئوالن راه و شهرسازى 
شهرستان و استان خوزستان به اين مسير كم رنگ است كه شايد 
اگر مسئوالن زيربط اين بى توجهى را كنار بگذارند، بتوان از تصادفات 

جاده اى كاست و جان انسان هاى بى گناه را از مرگ حتمى نجات داد.
ساله  همه  كه  ايذه  شهرستان  نقاط  از  يكى  كه  است  حالى  در  اين 
به  ايذه  جاده  كيلومترى  مسير5  بوده  هموطنانمان  تصادفات  شاهد 
اى  جاده  خطرات  كردن  كم  براى  سال ها  از  پس  كه  است  اهواز 
سال 89  در  پل  يك  ساخت  طراحى  با  شهرسازى  و  راه  مسئوالن 

كلنگ احداث آن را زدند اما تاكنون اين پروژه افتتاح نشده است.
كشور  ديگر  استان هاى  در  پل  ساخت  به  نگاهى  ما  اگر  همچنين 
بيندازيم مى بينيم كه شايد در طى اين چند سال چندين پل ساخته 
شده اما متاسفانه ما در شهرستان ايذه شاهد ساخت اين پل هستيم 
كه پيشرفت فيزيكى آن بسيار ناچيز بوده  حاال بايد نگاه كرد دليل 

كمك كارى در ساخت اين پل چه بوده است؟
ساالنه  ميانگين  يك  اگر  كه  است  متر   80 از  بيش  پل  اين  طول 
براى ساخت اين پل بگيريم و در طى  هريك سال 14 متر از اين 

اين  افتتاح  شاهد  سال  اين 6  طى  در  بايد  پس  شد  مى  ساخته  پل 
مسيربوديم كه متاسفانه اين پل نيز به سبب كم كارى مسئوالن امر 

به پايان نرسيده است.
حاال پس از سالها چشم انتظارى مردم اين شهرستان براى ساخت 
اين پل بايد ديد كه كى اين پروژه رو به اتمام خواهد رسيد و دردى 
از دردهاى پر مالل مردم اين شهر را كم خواهد كرد و شاهد هيچ 

گونه تصادفى در اين مسير نخواهيم بود.

دولت در ساخت این پروژه کمک کار است
حمداهللا قاسمى اظهار داشت:اين پروژه از سال 89 شروع به كار كرد 

كه تاكنون بيش از 6 سال از ساخت اين پروژه مى گذرد.
كمبود  پروژه  اين  گفت:مشكل  ايذه  شهرسازى  و  راه  اداره  رئيس 
اعتبار بوده است در ضمن اگر پول بود و براى پيمانكار واريز مى 

شد قطعا در همان سال نخست اين پل ساخته شده بود.
كار  كم  پروژه  اين  ساخت  در   كسى  چه  اينكه  به  اشاره  با  وى 
است،افزود: دولت كم كار است،چرا كه وقتى ما پروژه تعريف مى 
كنيم و قرار داد را مى بنديم كه مثال اين پروژه مى شود 300 ميليارد 
اما در پايان سال مالى 50 ميليارد واريز مى كند. وى افزود:متاسفانه ما 
در حوزه را ه در خوزستان پس از اينكه مدير كل راه،آقاى منوچهر 
جذب  اعتبار  كه  نشد  توجهى  هيچ  ديگر  كرد  پيدا  تغيير  رحمانى 
كردن نيز بايد با قدرت چانه زنى مسئوالن كالن استانى جذب شود.

برای ساخت این پل  روند خوبی طی نشده است
اظهار  ايذه،  در  تسنيم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  محمدى  پيام 
داشت:مسير ايذه به اهواز يك جاده پر خطر است به سبب اينكه 

همه روزه شاهد تردد تريلرها و اتوبوس ها خواهيم بود.
اين شهروند ايذه اى بيان كرد: درهمين نقطه اى كه در طى اين چند 
سال شروع به ساخت پل كرده اند يك محور حادثه خيز است كه 
متاسفانه با گذر بيش از 5 سال از كلنگ زنى اين پروژه ما عمال 
طى  ساخت  براى  را  خوبى  روند  پروژه  اين  كه  بوديم  اين  شاهد 

نكرده است.
وى بيان كرد:اگر شما به استان هاى ديگر گذرى كنيد مى بينيد كه 
همه ساله پل هاى جديدى ساخته مى شود كه اين براى ما جاى 

نگرانى دارد كه چرا در شهر ما چنين چيزى رخ نمى دهد.
پيام محمدى عنوان كرد: مسئوالن بايد به فكر جان همشريان خود 
باشند، و يك پروژه چند مترى را بايستى زودتر 

از اين سالها به پايان مى رساندند.
پل  اين  اگر  كرد:  تصريح  ايذه اى  شهروند  اين 
كم  مسير  اين  در  تصادفات  قطعا  شود  ساخته 
بزرگى  بسيار  نعمت  يك  اين  كه  شد  خواهند 

براى ما خواهد بود.
مسئوالن  كه  افزود:اميدوارم  پايان  در  محمدى 
استانى و شهرستانى نگاه ويژه اى به شهرستان 
محروميت هاى  از  شهر  اين  اينكه  تا  كنند  ايذه 
موجود به ويژه در حوزه راه خارج شود و شاهد 

شكوفايى هرچه بهتر اين شهر شويم.

مديركل مديريت بحران استاندارى خوزستان از تعيين ضرب االجل براى 
جمع آورى تاسيسات و پسماندهاى نفتى در تاالب هورالعظيم خبر داد و 
گفت: در صورت جمع آورى نشدن تاسيسات نفتى در هورالعظيم، سيالب 

شهر رفيع و روستاهاى اطراف را تهديد مى كند.
هاشم بالدى اظهار كرد: ذخيره سدهاى سيمره و كرخه به دليل بارش هاى 
اخير به باالترين ميزان خود رسيده و برنامه ريزى براى كنترل خروجى از سد 
كرخه و رسيدن به حجم ايمن در مخزن سد، رهاسازى آب در رودخانه و 

آبگيرى تاالب هورالعظيم در حال انجام است.
وى با اشاره به جلسه اى كه با مدير HSE شركت ملى نفت ايران در 
فرماندارى هويزه درباره آبگيرى هورالعظيم تشكيل شد، اظهار كرد: با توجه 
به افزايش دبى رودخانه كرخه تا 300 مترمكعب برثانيه در هفته هاى اخير، 
در صورتى كه زمينه براى هدايت اين آب به تاالب فراهم نشود، شهر رفيع 

و روستاهاى اطراف با تهديد سيالب روبه رو مى شود.
بالدى گفت:به شركت هاى نفتى تا نيمه تير مهلت داده شده تا كنده هاى 

حفارى و پسماندهاى نفتى خود را از تاالب جمع آورى كنند.
وى نقش تاالب هورالعظيم را در كنترل سيالب يادآور شد و اضافه كرد: 
تاسيسات و جاده هاى نفتى موجود در تاالب هورالعظيم مانع آبگيرى كامل 
تاالب شده و باعث بازگشت آب به رودخانه كرخه مى شود به همين دليل 

بايد زمينه آبگيرى مخازن سه ،چهار و پنج تاالب فراهم شود.
وى خاطرنشان كرد: در اين جلسه بازگشايى دريچه هاى بين مخازن يك، 
2، سه، چهار و پنج اين تاالب در سريع ترين زمان ممكن در دستور كار 

قرار گرفته است.
مديركل مديريت بحران خوزستان همچنين مسئوليت هرگونه آلودگى و 
اتالف آبزيان را متوجه وزارت نفت دانست و گفت:با آبگيرى و پيشروى 
آب در اراضى خشك تاالب اين پسماندهاى نفتى زيرآب رفته و آلودگى 

نفتى باعث آلوده شدن آب و نابودى آبزيان مى شود.
وى با تاكيد بر حفظ حريم و بستر رودخانه كرخه اظهار كرد: با توجه به 
كاهش شديد آب كرخه و خشكسالى در 15 سال اخير برخى افراد در شهر 
رفيع و روستاهاى اطراف در حريم و بستر ساخت و ساز كرده اند كه در 

صورت طغيان رودخانه در معرض تهديد هستند.
بالدى اضافه كرد: در صورتى كه دريچه هاى بين مخازن 2 و سه تاالب 
بازگشايى نشود، وقوع سيل پاسگاه هاى مرزى موجود در منطقه را نيز تهديد 

مى كند.
وى بيان كرد: هورالعظيم هم براى تامين معيشت مردم محلى و هم تصفيه و 
تعادل بخشى به سيالب بسيار حائز اهميت است به همين دليل اولويت ما 
آبگيرى بخش ايرانى تاالب است و در صورت وجود آب كافى دريچه هاى 

دايك مرزى براى آبگيرى بخش عراقى تاالب نيز گشوده مى شود؛ البته بر 
اساس گزارش هاى دريافتى، بخش عراقى تاالب در شرايط بهترى است.

بالدى هشدار داد: احتمال طغيان رودخانه كرخه با توجه به افزايش دبى اين 
رودخانه وجود دارد اما اكنون رهاسازى آب در كنترل است.

وى افزود: رودخانه كرخه در سال هاى گذشته ظرفيت گذراندن دو هزار 
مترمكعب سيالب را داشت اما به دليل تعرض به بستر اين رودخانه، هم 
اكنون حداكثر تا 400 مترمكعب آب را مى تواند از خود عبور دهد كه اين 

مساله احتمال طغيان رودخانه و وقوع سيالب را زياد مى كند.
وى از ديگر مصوبات اين جلسه را اليروبى انهار و شاخه هاى رودخانه 
كرخه منتهى به تاالب عنوان كرد و گفت: مقرر شد خطوط لوله فرسوده نفت 

حداكثر در يك هفته آينده جمع آورى شود.
وى ادامه داد: اليروبى انهار در هويزه و دشت آزادگان بر عهده سازمان آب و 
برق خوزستان، و اليروبى كانال هاى زهكشى و آبيارى نيز بر عهده سازمان 

جهاد كشاورزى اين استان است.
بالدى با بيان اينكه هرگونه تغيير در دبى رودخانه و افزايش رهاسازى آب 
بايد با هماهنگى ستاد بحران خوزستان انجام شود اظهار كرد: سيل بندها 
و ديوارهاى نگهدارنده در شهرها و روستاهاى مسير رودخانه كرخه بايد 

ترميم شود.
بر اساس اين گزارش، تاالب هورالعظيم تنها بازمانده تاالب هاى بين النهرين 
است كه خط مرزى ايران و عراق را تشكيل مى دهد. خشك شدن اين 
تاالب در يك دهه گذشته مهم ترين كانون شكل گيرى توفان هاى گرد و 
غبار در منطقه را بوجود آورده است. جاده هاى نظامى زمان جنگ تحميلى 

اين تاالب را به پنج مخزن (حوضچه) تقسيم كرده است.
بيش از هفت هزار هكتار از هورالعظيم در سال 87 به وزارت نفت براى 
اكتشاف و استخراج نفت قرار گرفت. اگرچه ورود شركت نفت به اين 
تاالب مشروط به رعايت ضوابط زيست محيطى بوده اما اين ضوابط اعم 
از جاده سازى، قطعه قطعه كردن تاالب و تخليه پسماندهاى نفتى رعايت 

نشده است.
مخزن شماره سه هورالعظيم در اين سال ها براى فعاليت هاى نفتى خشكانده 
شده بود. تامين حقابه اين تاالب يكى از مصوبات كارگروه ملى مقابله با گرد 
و غبار است كه در پى توفان هاى شديد گردو غبار در زمستان 93 ايجاد 

شده بود.
مدير ايمنى، بهداشت و محيط زيست (HSE) شركت ملى نفت ايران 
اسفند پارسال از اجراى برنامه هايى براى اصالح و بهبود وضعيت زيست 
محيطى فعاليت هاى نفتى خبر داده و گفته بود: ساماندهى پسماندهاى نفتى 

در هورالعظيم و اليروبى انهار منتهى به اين تاالب در دستوركار است.

تعیین رضب االجل برای جمع آوری 
تاسیسات و زباله های نفتی در هورالعظیم

حوادث خوزســـتان

تيراندازى در مراسم ختم جوانى در حميديه سه مجروح برجا گذاشت

ــتان حميديه ــم ختم جوانى در شهرس تيراندازى در مراس
ــتان كرد. ــه نفر را راهى بيمارس ــمال غرب اهواز س  در 25كيلومترى ش

در  پنجشنبه  روز  بعدازظهر  حادثه  اين 
شهرستان  سيدهادى  مقبره  نزديكى 
حميديه در جريان مراسم ختم جوانى از 

طايفه خسرج رخ داد.
در ابتداى اين حادثه تيراندازى به وسيله 
و  هوايى  صورت  به  كالنشينكف  سالح 
سپس به اشتباه به سمت حاضران نشانه 

رفت.
در اين تيراندازى يك زن و دو مرد هدف 
گلوله قرار گرفتند و مجروحان بالفاصله 

توسط نيروهاى امدادى و محلى به بيمارستان منتقل شدند.
هنوز از وضعيت جسمانى مجروحان اين حادثه گزارشى دريافت نشده است.رسم غلط تيراندازى 

در مراسم عزا و شادى در خوزستان تاكنون منجر به تلفات جانى بسيارى از مردم شده است.
مسئوالن امنيتى و انتظامى بارها نسبت به رسم غلط و غيرقانونى تيراندازى در آئين هاى عروسى 
و عزادارى هشدار داده اند ولى قرائن نشان مى دهد اين رسم نادرست همچنان در برخى مناطق 

خوزستان منجر به حوادث ناگوار مى شود.

واژگونى تريلر در محور آبادان به اهواز يك كشته بر جاى گذاشت

ــتگاه تريلر در جاده ترانزيتى  واژگونى يك دس
ــت. ــته برجاى گذاش آبادان به اهواز يك كش

در اين حادثه كه روز پنجشنبه در محور آبادان به 
اهواز در 20 كيلومترى آبادان رخ داد، راننده تريلر 

در دم جان باخت.
اين حادثه به علت خواب آلودگى راننده به وقوع 
پيوست و نيروهاى راهدارى و خدمات رسان به 
سرعت در محل حاضر شده و مسير را باز كردند.

اين تريلر حامل بار ماسه بود كه به سمت آبادان 
در حال حركت بود.

به  منجر  رانندگى  حادثه  چند  جارى  هفته  در 
استان  هاى  جاده  در  تريلر  و  اتوبوس  واژگونى 

خوزستان رخ داده است.

تعميرگاه غيرمجاز در خانه آتش به پا كرد
ــوازم خانگى  ــواز گفت: تعميرگاه ل ــهردارى اه ــانى ش ــازمان آتش نش مدير روابط عمومى س
ــته بر اثر اتصالى برق دچار آتش سوزى شد. ــده بود روز گذش غيرمجازى كه در خانه برپا ش

مقصود حق شناس اظهار كرد: ساعت 11 و 15 دقيقه روز گذشته طى تماس شهروندان به سامانه 
125 ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى اهواز خبر وقوع حريق در 

منطقه كمپلو اهواز را به اطالع رساندند.
يك  از  متشكل  عملياتى  تيم  يك  قالب  در  ايستگاه  ترين  نزديك  از  نشانان  آتش  افزود:  وى 

خودروى اطفاى حريق و يك خودرو نردبان به محل حادثه اعزام شدند.
طى  كرد:  تصريح  اهواز  شهردارى  ايمنى  خدمات  و  نشانى  آتش  سازمان  عمومى  روابط  مدير 
عملياتى كه صورت گرفت آتش نشانان موفق شدند حريق را مهار و از گسترش حريق به منازل 

همجوار جلوگيرى كنند.
حق شناس بيان كرد: در اين عمليات كه حدودا 30 دقيقه به طول انجاميد آتش نشانان با استفاده 
از دستگاه هاى مكنده، دود ناشى از حريق را خارج و همزمان با ورود به ناحيه حريق، آتش را 

خاموش كردند.
وى در ارتباط با علت حريق گفت: علت اصلى وقوع حريق، اتصالى در ميز تعميرگاه تشخيص 

داده شد.
مدير روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى اهواز يادآور شد: مستاجر 
اين منزل به صورت غيرمجاز از پاركينگ به عنوان تعميرگاه لوازم خانگى استفاده مى كرد كه 

بروز اين حادثه موجب خسارت به وسايل خانه و همچنين وسايل تعميرى شد.

خانه اى در اهواز به علت نشت گاز آوار شد

ــه منبع آب اهواز به  ــانى اهواز گفت: يك خانه در منطق ــط عمومى آتش نش ــئول رواب مس
ــد. ــت گاز آوار ش علت نش

ساعت  كرد:  اظهار  د  شناس  حق  مقصود 
13 و 56 دقيقه وقوع يك انفجار در منطقه 
منبع آب اهواز به سامانه آتش نشانى اهواز 
اعالم شد و ماموران ما در ساعت 13 و 

59 دقيقه به محل رسيدند.
خانه  بااليى  واحد  در  حادثه  افزود:  وى 
اى دو طبقه رخ داده بود. در واحد بااليى 
اين خانه، نشت گاز رخ داده بود و وقتى 
صاحب خانه كه مردى 50 ساله است به 

محل مراجعه كرده و كليد چراغ برق را زده، جرقه ناشى از آن باعث انفجار و آتش سوزى شد.
حق شناس بيان كرد: مرد 50 ساله مجروح شد و توسط نيروهاى امداد براى مداوا به يكى از 
بيمارستان هاى اهواز منتقل شد ولى جستجو براى يافتن مفقودان احتمالى در دو خانه بااليى و 

همكف همچنان ادامه دارد.

يك واحد سفره خانه سنتى در آبادان در آتش سوخت

ــنبه در خيابان امام خمينى (بازار ته لنجى ها)  ــامگاه پنجش ــفره خانه سنتى ش يك واحد س
ــوخت. آبادان در آتش س

مجيد فرهانى پور رئيس اداره آتش نشانى 
در  آبادان  شهردارى  ايمنى  خدمات  و 
ايرنا  به  حادثه  اين  توضيحات  خصوص 
گفت: آتش مقارن ساعت 23:10 دقيقه به 
نخستين  و  شد  رسانى  اطالع  سامانه 125 
گروه ساعت 23:18 دقيقه به محل حادثه 
رسيد و گروه دوم و سوم نيز 2 دقيقه بعد 

به محل رسيدند.
وى اضافه كرد: با تالش پرسنل اين آتش 
سوزى ساعت 23:26 دقيقه خاموش شد و پرسنلى نيز كه در حال استراحت بودند با ديدن حريق 

خود را به محل رساندند.
كه  شد  سوزى  آتش  دچار  پنجشنبه  شامگاه   23 ساعت  سنتى  خانه  سفره  واحد  اين 
تجارى  واحدهاى  ديگر  به  آتش  گسترش  از  نشانى  آتش  ماموران  موقع  به  حضور  با 

شد. جلوگيرى 
حاضران در اين واحد با خروج به موقع آسيب جدى نديدند.

علت اصلى اين حادثه از سوى ماموران آتش نشانى در حال بررسى است و بزودى اعالم خواهد 
شد ولى بر اساس گفته برخى مقام هاى مطلع اهمال در رعايت نكردن نكات ايمنى علت اصلى 

اين حادثه بوده است.
در سال 93 كادوس 3 آبادان در بازار ته لنجى ها بدليل اتصال برق دچار آتش سوزى شد و سال 

گذشته نيز بخشى از مركز تجارى اروند نيز دچار آتش سوزى شد.

6 سال در انتظار ساخت يك پل 80 مترى

 محــور 
مواصالتى ايذه

كمين گاه مرگ است

ن تا ز و
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يادداشت
هر چه هست از قامت
 ناساز بى اندام ماست!

 امروز حدود 11 ميليون نفر حاشيه نشين در كشور وجود دارد كه معادل با 3 
ميليون نفر حاشيه نشين در شهرهاى تهران، مشهد و اهواز متمركز هستند؛ 
در كشور نيز حدود 2700 محل حاشيه نشينى داريم. همچنين 3 ميليون 
و 500 هزار نفر بيكار در كشور داريم كه توزيع آن در كشور نرمال نيست، 
به گونه اى كه مناطقى وجود دارند كه بيش از 60 درصد بيكارى در آن 
متمركز است. 60 درصد زندانى هاى كشور با اعتياد و مواد مخدر در ارتباط 
هستند. طبق آمارهاى رسمى و برآوردهاى مبتنى بر شاخص هاى سازمان 
ملل، در حال حاضر يك و نيم ميليون نفر معتاد در كشور زندگى مى كنند 
كه اعتياد آن ها از مواد سنتى به سمت مواد صنعتى و پرخطر رفته است. 
همچنين عامل 50 درصد از طالق ها اعتياد است. 36 درصد ازدواج ها 
منجر به طالق مى شود. در حال حاضر حدود 2,5 ميليون نفر زن سرپرست 
خانوار در كشور زندگى مى كنند. متأسفانه سالى 600 هزار نفر عازم زندان ها 

مى شوند كه از اين تعداد 200 هزار نفر در زندان ها باقى مى مانند.
اين ها حرف هاى مخالفاِن دولت مهرورزى يا دولت تدبير و اميد يا ديگر 
دولت هاى برآمده از نظام جمهورى اسالمى و يا توطئه هاى دشمنان 
قسم خورده ى داخلى و خارجى ما نيست! اين ها گفته هاى صد من يه 
غاز جامعه شناساِن مسائل اجتماعى ايران هم نيست! اين ها حرف هاى 
مكرر ما در ادارات، شركت ها، ميهمانى ها، تاكسى ها، اتوبوس ها، قطارها، 
جشن ها و عزادارى ها است. حرف هايى كه گفتنى است و نوشتنى نيست! 
حرف هايى كه هيچ كس مسئوليت آن ها را نمى پذيرد! حرف هايى كه انگار 

براى وقت ُپركنى مى گوييم و پس از گفتنشان آرام مى گيريم!
اما نه! اين بخشى از «گزارش آسيب هاى اجتماعى» 5 جلدى وزير كشور 
است كه در روز دوشنبه 17 خرداد در صحن مجلس شوراى اسالمى 
قرائت كرد و در شش ماه گذشته طى سه جلسه ى سه ساعته در محضر 
مقام معظم رهبرى با حضور سران قوا و مسئوالن عالى رتبه كشورى 

موردبررسى قرار گرفت.
گرچه باور دارم كه موارد اين گزارش بيش از اين ها است. چراكه ما در 
اين حرف هايى كه مى زنيم از فقر و نابرابرى هاى اجتماعى، پارتى بازى، 
نواميس،  مزاحمت  زورگيرى،  خودفروشى،  فحشا،  رشوه خوارى، 
دزدى، اختالس، ميگسارى، خودكشى، قتل هاى خانوادگى، مهاجرت 
نخبگان، سرگشتگى، گم گشتگى و ازخودبيگانگى نسل جوان، بيكارى 
فارغ التحصيالن دانشگاهى، باال رفتن سن ازدواج، پايين آمدن سن جرم و 
جنايت، عدم اميد به زندگى و ... هم گفته ايم. البد به خاطر رعايت مصالح 

عمومى و عدم جريحه دار شدن احساسات ما، رسانه اى نمى شوند!
اما درباره اين گزارش چند نكته حائز اهميت است:

1- گزارش وزير كشور برخالف رويه ى سال هاى گذشته كه مسئوالن 
سعى در انكار يا كتمان آسيب هاى اجتماعى داشتند؛ اقدام قابل تحسين و 

ستودنى است.
2- بنا به گفته وزير كشور، مقام معظم رهبرى در جلسات مختلف يادآور 
شدند كه نسبت به مسائل آسيب هاى اجتماعى 20 سال عقب هستيم، 

درواقع اين موضوع در 20 سال پيش بايد بررسى و پيگيرى مى شد.
3- مسئوالن ما در حوزه مديريت كشور به ويژه مسائل فرهنگى و 
اجتماعى اهل محاسبه، پيش بينى، آينده پژوهى و نگرش جامع و سيستمى 
نيستند. گرچه اين رويه به حوزه مسائل قابل پيش بينى تر چون اقتصاد هم 
سرايت كرده است. مثًال براى حل مشكل آموزش عالى ده ها دانشگاه 
تأسيس مى كنند و هزاران فارغ التحصيل دانشگاهى را در بازار راكد كار 
رها مى كنند؛ گويى كه آموزش عالى وظيفه دولت است، اما اشتغال متولى 

دولتى ندارد.
4- ماهيت آسيب هاى اجتماعى شبكه اى است؛ يعنى اگر شما برنامه 
جامع و ساختارمند در مقابله يا پيشگيرى نداشته باشيد. آسيب هاى 
اجتماعى نه تنها حل نمى شوند، بلكه از صورتى به صورت ديگر تغيير شكل 
مى دهند. به اين معنا رابطه اعتياد و طالق يا بيكارى و سرقت يا فرار مغزها 
و نابرابرى هاى اجتماعى يا خودكشى و فقر و ... بر پژوهش گران اجتماعى 
روشن است؛ بنابراين يك معتاد يك فقير است، فقيرى كه بيكار است، 
بيكارى كه در شرايط مساوى رقيبش با پارتى بازى سركار رفته است. او 

همسرش را ازدست داده و اآلن دزدى مى كند.
5- آسيب هاى اجتماعى بخشنامه اى و ابالغى از باال به پايين حل 
نمى شوند. با تشكيل شوراهاى بى حاصل در استاندارى ها و فرماندارى ها 
و پژوهش هاى كليشه اى و اين همان گويى هاى پژوهشگران تجارى 
و پولكى و اقدامات تبليغاتى مديران جاه طلب و قوم مدار، حل نمى گردد. 
مسئوالن بايد اين تفكر غلط را كه: «هر چه هست از قامت ناساز بى اندام» 
جامعه است، «ور نه تشريف تو [حكومت] بر باالى كس كوتاه نيست.» 
تغيير داده و سازوكارى براى ورود واقعى، ساختارى و تأثيرگذار مردم در حل 
مشكالت اجتماعى ايجاد كنند. مسئوالن حداقل يك سوزن به خودشان 

بزنند يك جوال دوز به مردم!
6- جامعه شناسان معتقد هستند كه نهادهاى اجتماعى براى رفع 
نيازهاى حياتى افراد و بقاى جامعه ضرورت دارند. الف- خانواده؛ب- 

آموزش وپرورش؛ ج- اقتصاد؛ د- حكومت؛ ه- دين. اين ها نهادهاى
 اوليه واصلى همه ى جوامع بشرى در همه ادوار تاريخى محسوب 
مى شوند. هر يك از اين نهادها شيوه منطقى براى برآوردن يك نياز 
عمومى جامعه دارند. نهادها با ساخت ها، روابط، هنجارها و شيوه هاى 
رفتارى خاص خود ضمن برآوردن اين نيازها به ايجاد و حفظ نظم و 
ثبات اجتماعى مدد مى رساند. شما نمى توانيد از نهاد دين فقط انتظار 
تأثيرگذارى بدون تأثيرپذيرى از نهادهاى ديگر داشته باشيد. به همان 
ميزان كه دين در خانواده، اقتصاد، حكومت و آموزش وپرورش تأثير 
مى گذارد از آن ها هم متأثر مى شود؛ بنابراين فقر اقتصادى موجب 
دين گريزى مى شود. بيكارى موجب فساد است. قال رسول اهللا (ص): 
َكاَد الَْفْقُر أَْن َيُكوَن ُكْفراً.[2] رسول خدا (صلى اهللاَّ عليه وآله) فرمود: فقر، 

انسان را در آستانه كفر قرار مى دهد.
فراوان  مال التجاره  همراه  به  تجار  از  كاروانى  است  نقل   -7  
به قصد تجارت راهى ديارى دوردست شد. در ميانه راه حراميان 
كمين كرده به قصد غارت اموال به كاروان يورش بردند. طولى 
نكشيد كه محافظان كاروان از پاى درآمده، تسليم گشته و دزدان 
به جمع آورى اموال و اثاث از روى شتران مشغول شدند. در بين 
اموال مسروقه يكى از حراميان كيسه اى پر از سكه هاى زر يافت 
كه بسيار مايه تعجب بود چه آنكه در داخل همان كيسه به همراه 
سكه هاى زر تكه كاغذى يافت كه روى آن آيه اى از قرآن در 

مضمون دفع بال نوشته شده بود.
حرامى شادى كنان كيسه را به نزد سردسته دزدان برد و تمسخر كنان 
اشارتى نيز به دعاى دفع بال نمود. رئيس دزدان چون آن واقعه بديد 
دستور داد كيسه زر را به صاحبش برگردانند. يكى از حراميان برآشفت 
كه اين چه تدبيرى است و مگر ما راهزن نيستيم؟ رئيس دزدان پاسخ 
چنين داد: «اى ابله، درست است كه ما دزد مال مردميم اما هرگز قرار 
نبود دزد ايمان مردم باشيم؛ و ما اگر اين مال را ببريم، هم مالشان را 

برده ايم و هم عقيده شان را!»

ضدحمله اصولگرايان اعتدالى به تندروهاى مجلس دهم 

ماجراى سهم خواهى پايدارى ها
از فراكسيون «واليت»

ــى» تندروها  ــه، «بازى خراب كن ــس دهم پا نگرفت ــوز مجل هن
ــده است، تندروهايى كه از قضا در مقايسه با دو وجهى  آغاز ش
ــك اقليت محض اند اما همچنان  اصولگرايان - اصالح طلبان، ي

ــند. ــان مى كش خط و نش
مجلس دهم درحالى از هشتم خرداد ماه زنگ آغازش را به صدا درآورد كه ديگر 
اصولگرايان يكه سوار ميدان خانه ملت نيستند و اصالح طلبان هم در رقابتى نزديك 

موفق به فرستادن گزينه هاى خود به بهارستان شدند.
همين حضور موازى و پاياپاى دو جريان است كه پيش بينى معادالت و جهت 
حركتى مجلس دهم را تا حدودى سخت و مبهم كرده است. اولين گام اين رقابت 
پاياپى در انتخابات هيات رييسه مجلس رقم خورد، رقابتى كه سبب شب بعد از 12 
سال بازهم اصالح طلبان پايشان به كرسى هاى هيات رييسه باز شود، هرچند در 
نهايت اين اصولگرايان بودند كه با چند صندلى اختالف بر رقيب ديرينه پيروز شدند.
اما پيروزى اصولگرايان در انتخابات هيات رييسه مجلس شايد بيش از آنكه نتيجه 
اكثريت بودن اين جريان در پارلمان باشد نتيجه هم نشينى و همراهى بود كه هر 
دو طيف اعتدالى و تندرو در جريان انتخابات هيات رييسه داشتند. دورهم نشستنى 
كه به ابتكار على الريجانى رييس مجلس اصولگراى دهم با يك شرط مهم يعنى 

«فراگير» بودن پا گرفت.
     ماجرا از كجا آغاز شد؟

از همان روزهاى نخست بعد از انتخابات 7 اسفند ماه زمزمه هاى تشكيل فراكسيون 
اصولگرايان در مجلس آغاز شد. راست گرايان اعتدالى راه يافته به پارلمان كه مى 
دانستند بايد 4 ساِل مجلس دهم را در كنار اقليت پرتعداد اصالح طلبان بگذرانند 
از همان ابتدا تاكيدشان بر تشكيل يك فراكسيون اكثريت اصولگرا بود تا توان 

رقابت هاى احتمالى درون پارلمانى با رقيب ُقَدر شده را داشته باشند.
حتى آنجا كه زمزمه ها به دعوت علنى از على الريجانى براى حضور در اين 
تشكيالت فراكسيونى رسيد، او نيز با شرط و شروط وارد شد و تاكيد كرد فراكسيون 
اصولگرايان مجلس دهم بايد «فراگير» باشد. الريجانى اين پاسخ را به كميته 7 نفره 
اصولگرايان كه اكثريت آنها چهره هاى نزديك به پايدارى بودند داد و تاكيدش بر 
تشكيل فراكسيونى فراگير از اصولگرايان بود تا از همان ابتدا فضاى حساس پارلمان 
دهم را به هم طيفان اعتدالى و حتى تندرو خود گوشزد كند. فضايى كه به خوبى 
حكايت از آن داشت اصولگرايان در صورت تفرقه، بازى درون پارلمانى را به رقيب 

اصالح طلب واگذار خواهند كرد.
     اتحاد تاكتيكى اعتداليون و تندروها در انتخابات هيات 

رييسه مجلس
«فراكسيون واليت»؛ اين عنوانى بود كه بعد از شكل گيرى مجلس دهم 
و در بحبوبه انتخابات هيات رييسه مجلس دهم رونمايى شد و اصولگرايان 
از اعتداليون تا پايدارى هاى تندرو ذيل آن قرار گرفتند تا بحث بر سر 
كرسى هاى هيات رييسه را در قالب اين تشكيالت آغاز كنند. نتيجه اين 
دور هم نشستن براى اصولگرايان شيرين بود و آنها توانستند با اختالف 
چند كرسى بر رقيب اصالح طلبشان پيروز شوند. اگر اصالح طلبان 5 
كانديدا را به هيات رييسه فرستادند اصولگرايان هم موفق به فتح 7 كرسى 
ديگر آن شدند. مهمتر آنكه على الريجانى، مردى با برند اصولگرايى با 

اكثريت قاطع آراء بر كرسى رياست موقت و دائمى اين پارلمان تكيه زد.
زنگ تجزيه به صدا درآمد

در ليست پيشنهادى فراكسيون واليت براى انتخابات هيات رييسه نام 
افرادى چون محمد دهقان، اميرحسين قاضى زاده، احمد اميرآبادى،حميدرضا حاجى 
بابايى و ...به چشم مى خورد كه حكايت از سهم داشتن تندروها در اين ليست بود. در 

نهايت نيز قاضى زاده هاشمى و اميرآبادى موفق به كسب راى شدند.
پايدارى ها كه در كرسى هاى رياست موقت توانسته بودند نايب رييسى دوم را هم از 
آن خود كنند با حذف دهقان در انتخابات هيات رييسه دائم و جايگزينى مطهرى، 

زنگ اعتراض و تفرقه را به صدا در آوردند.
آنجا كه حسين نقوى حسينى كه اين روزها، پيش آهنگ حركات تندروهاى مجلس 
دهم شده است، با انتقاد از راى نياوردن برخى چهره هاى پيشنهادى شان در ليست 
فراكسيون واليت عنوان كرد: «زمانى كه فراكسيون با حدود 180 نفر تشكيل جلسه 
مى دهد يعنى 180 عضو دارد، پس چگونه نامزدهايش 130 راى مى آورند، راى 
50 نفر ديگر چه شد؟!» نماينده مردم ورامين در مجلس دهم با اشاره به اينكه اين 
اتفاقات نشان دهنده عدم كاركرد مناسب فراكسيون واليت است تصريح كرد: اگر 
قرار به وجود فراكسيون باشد اما در صحن نتواند كاركردى داشته باشد به چه دردى 
مى خورد؟ وى در اظهاراتش سيگنال هايى از تفرقه را فرستاد و صراحتا اعالم 
كرد «با توجه به عملكرد نامناسب فراكسيون واليت قطعا تا يكسال آينده شاهد 
تحوالت و رخدادهايى در اين فراكسيون خواهيم بود. اين فراكسيون خود را براى 

ايجاد تغييراتى در هيات رييسه سال آينده آماده خواهد كرد.»
اين چهره نزديك به پايدارى ها به مثابه روش هميشگى اين طيف باز هم توپ را به 
زمين اعتداليون انداخت تا اينگونه خود و طيف همراهش را از نقش داشتن در تجزيه 
زودهنگام فركسيون واليت مبرا كند و البته خط و نشان هايى هم براى كرسى 

رياست سال آينده بكشند.
تندروهاى  پرده  پشت  تهديدهاى  و  خواهى  سهم  ماجراى       

مجلس دهم
اما آيا اين همه ماجراى تجزيه زودهنگام فراكسيون واليت بود؟ مرورى بر رفتارهاى 
تندروهاى جبهه پايدارى در پارلمان هاى گذشته بدون شك احتماالت ديگر را به 
ذهن مى رساند، احتماالتى از جنس «سهم خواهى»هاى پشت پرده يا خط و نشان 

كشيدن ها...
آنگونه حشمت اهللا فالحت پيشه از اصولگرايان اعتدالى حاضر در مجلس دهم 
صراحتا به اين امر اشاره دارد. وى كه معتقد است فراكسيون واليت براساس شرايط 
خاص انتخاب رييس مجلس دهم شكل گرفته است، مى گويد: «ما اميدوار بوديم 
كه بشود روي مسائل ديگر به توافق رسيد. اميدوار بوديم تغيير وزن كشي ها باعث 
تغييراتي در موضع گيري هاي سخت برخي اصولگرايان بشود و  آنها را نرم كند اما 

نشد. يعني اميدي نيست كه بشود اين فراكسيون را حفظ كرد.»
وى درخصوص موارد اختالفى بين اعتداليون و تندروهاى اصولگرا مى گويد: «روي 
روابط با دولت و تركيب نامزدهايي كه مي خواستيم براي هيات رييسه به صحن 
علني معرفي كنيم، به مشكل خورديم. بعد از آن هم مشكالت بر سر هيات رييسه 
و روساي كميسيون ها زيادتر شد. به هر حال طيف منتقد دولت چون مي گويند كه 
راي آنها كمك اصلي براي رياست آقاي الريجاني بوده بايد در اين ميان براي 

كميسيون ها سهم خاصي داشته باشند كه اين مورد پذيرش نيست.»
فالحت پيشه با ذكر اين نكته كه پايه اين فراكسيون را اصولگرايان معتدل گذاشتند 
و هدف هم آزمودن دوباره شيوه تعامل با طيف ديگر اصولگرايان بود، خاطرنشان 
مى كند: «اما آن طرف فكر مي كرد چون به آقاي الريجاني قرار است در رياست 
راي دهد، پس بايد ما تسليم بقيه خواسته هاي آنها باشيم. حال آنكه اين راي از سر 
نداشتن چهره بود. صرفا ما نرفتيم و آنها هم از همان اول دنبال آقاي الريجاني بودند. 
اگر چهره داشتند كه مي آوردند، مثل مجلس هشتم و نهم. لذا اين جريان قصد داشت 
به قيمت يك راي بيشتر از وزن عددي اش در مجلس نفوذ داشته باشد و راي به 
 آقاي الريجاني را تبديل به ابزار گروكشي سياسي كند. ولي ما مي گوييم همه چيز 
بايد دموكراتيك باشد تا هر جرياني بر اساس وزنش به دستاوردهاي سياسي برسد.»

     تالش تندروها براى مصادره كردن آراء الريجانى
غالمعلى جعفرزاده نيز در اظهاراتى؛ گفته هاى فالحت پيشه را مبنى بر مقطعى بودن 
تشكيل فراكسيون واليت تاييد كرده و مى گويد: «در ابتداي مجلس ما نياز داشتيم 
كه براي رئيس مجلس به اجماع برسيم ولي بعد از آن ديگر نيازي به اين اجماع 

نداريم و از اين به بعد هم فراكسيون جديدي پا مي گيرد.»
وى در تشريح دليل اين تجزيه از ابا كردن برخى نمايندگان اعتدالى براى نشستن 
دور ميزى كه تندروها نشسته باشند روايت كرده و گفت: «در فراكسيون واليت 
برخى دوستان پايدارى حضور دارند كه خط مشى مشخصى دارند كه موجب مى شود 

بسيارى از نمايندگان مجلس نتوانند با آنها دور يك ميز جع شوند.»
وى كه پيش از اين خبر از پااليش قريب الوقوع در فراكسيون واليت داده بود، 
انگيزه جدا شدن از فراكسيون واليت را چنين برشمرده است: «وجود تندروها و 
استمرار و تهديدهاى آنها عليه الريجانى و ساير نمايندگان و همچنين خط مشى 
آنها نگران كننده است؛ بنابراين ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد فراكسيون مستقل 

خود را تشكيل دهيم.»
     باز هم استفاده ابزارى از واژه «واليت»

اما جعفرزاده از يك تاكتيك سياسى تندروها هم رونمايى كرده و در مورد اينكه 
چرا معتدلين صبر نكردند تندروهاى پايدارى از فراكسيون خارج شوند و خودشان 
كليد تجزيه را زدند؟، مى گويد: «تندروها و پايدارى ها از فراكسيون واليت جدا 
نمى شوند، كما اينكه انتخاب اين اسم براى فراكسيون واليت، چندان مناسب نبود؛ 
چرا كه ممكن است اين شبهه ايجاد شود كه اگر فردى در اين فراكسيون مخالف 
يك موضوعى است، بنابراين خداى ناكرده مخالف واليت است! نبايد از اين روش 
هاى ابزارى استفاده كرد و حتى انتخاب نام اين فراكسيون نيز به روش پوپوليستى 
صورت گرفته است. ما با تندروها تنها در يك موضوع وفاق داشتيم و آن هم رياست 

الريجانى در مجلس بود ولى اجازه نخواهيم داد كه وى را مصادره كنند.»
     فراكسيون سوم متولد مى شود؟

شايد همين مواضع و افعال بود كه اعتداليون اصولگرا را به سمت اقداماتى پيشگرانه 
براى جدا كردن سفره خود از تندروهاى مجلس دهم كشاند تا مقهور اتحاد تاكتيكى 

كه با تندروها آغاز كرده بودند نشوند.
در همين راستاست كه اين روزها خبرهاى جسته و گريخته از تحركات كاظم 
جاللى براى تشكيل فراكسيونى اعتدالى كه ذيل آن از اصولگرا تا اصالح طلب 
و مستقليت اعتدالى قرار گيرد، شنيده مى شود. بنا بر آنچه در رسانه ها منتشر شد 
جلسه فراكسيون اعتدال در مجلس دهم به رياست كاظم جاللى براى اولين بار در 
تاالر آيينه برگزار شده است و تخمين زده مى شود اعضاى اين فراكسيون به 140 

نفر هم برسد. امرى كه مى تواند كليد «اكثريت» را به دست اين فراكسيون بدهد.
كه  فراكسيونى  چنين  تشكيل  به  تلويحا  هم  شهر  قائم  نماينده  رضيان  عبداهللا 
مستقالن مجلس دهم را هم زيرپوشش خود قرار دهد اشاره كرده و از تالش براى 
تدوين اساسنامه اين فراكسيون خبر داده است. رضيان البته اين را هم گفته است كه 
نام فراكسيون نه اعتدالى بلكه «مستقلين» است و وابستگى سياسى آن به معتدلين 
دو طيف اصولگرا و اصلح طلب مى رسد. به نظر مى رسد تندروهاى مجلس دهم 
كه اقليت كوچكى را تشكيل مى دهند گرچه تالش داشتند با ذوب كردن خود در 
فراكسيون اكثريت اصولگرايان، وزنه بيشتر و تاثيرگذارترى در معادالت مجلس داشته 
باشند، اما با سهم خواهى ها و تهديدهاى زودهنگامى كه آغاز كردند خودخواسته خود 
را در بحران اقليت شدن قرار دادند. اعتداليونى هم كه بنا را بر مشى مسالمت آميز با 
اين طيف گذاشته بودند، ديگر حاضر نيستند كه دور ميز فراكسيونى بنشينند كه اين 
طيف از اصولگرايان هم نشسته اند. امرى كه بى شك نتيجه رفتارهاى تفرقه افكنانه 

اين طيف از اصولگرايان در چند مجلس اخير اصولگرايانه بوده است.
خبرآنالين

ــس  مجل در  ــاران  گچس ــردم  م ــده  نماين
بيمه  ــران  مدي به  نامتعارف  ــاى  پرداختى ه
ــك  ي از  ــت  نادرس ــت  برداش از  ــى  ناش را 
ــت كه ديوان  ــت و گف مصوبه قانونى دانس
ــبات در پيگيرى اين موضوع اغماض  محاس

ــرد. ــد ك ــرده و نخواه نك
سال  تابستان  كرد:  اظهار  تاجگردون  غالمرضا 
و  برنامه  كمسيون  رييس  عنوان  به  من  گذشته 
بودجه از ديوان محاسبات درخواست كردم كه 
گزارشى در مورد پرداختى هاى بيمه ها و بانك ها 
به من ارائه كنند؛ بر همين اساس ديوان گزارش 
محرمانه اى به من داد و من اين گزارش را كه 
بيانگر پرداخت و مستمرى هاى نامتعارف برخى 
مديران بود در دو مرحله با وزير اقتصاد و مديران 

مربوطه شركت هاى بيمه اى مطرح كردم.
او افزود: يك مورد كتبى به وزير اقتصاد، رييس 
كل بيمه مركزى و مديرعامل وقت بيمه نوشتم كه 
آيا اين پرداختى ها صحت دارد؟ ديوان محاسبات 
يك  در  كرد.  آغاز  را  موضوع  اين  بررسى  نيز 
مرحله و با تغيير مدير بيمه ايران نيز تصور ما اين 

بود كه موضوع در حال حل شدن است.

اين نماينده مجلس ادامه داد: در دولت گذشته 
مصوبه اى وجود داشت كه در اين دولت نيز به 
تصويب رسيد. آن مصوبه به اين دليل بود كه 
زياد  فاصله  دليل  به  بيمه ها  و  بانك ها  مديران 
پرداختى ها در بخش خصوصى و دولتى رغبتى 
براى حضور در بخش دولتى نداشتند لذا دولت 
براى  شغل  فوق العاده  كه  گذراند  مصوبه اى 
مديران عامل بانك ها و بيمه ها در نظر گرفته شود. 
اين مصوبه كه توسط آقاى طيب نيا، وزير امور 
اقتصادى و دارايى ابالغ شد، هيچ ايرادى نداشت 
و كار مثبتى بود كه موجب جذب مديران خوب 

در صنعت بانك و بيمه شد.
گرفتن  نظر  در  با  شد:  يادآورد  تاجگردون 
فوق العاده شغل، حقوق مديران بانك ها و بيمه ها، 
4 تا 5 ميليون تومان مى شد كه به خاطر فاصله 
رقم  دولتى  و  خصوصى  بخش  در  پرداختى ها 

معقولى بود اما اين رقم قرار نبود به 25 تا 30 
ميليون تومان برسد. اما برخى اين فوق العاده شغل 
را به ساير آيتم هاى حقوق هم تسرى دادند و 
اين ضريب را در ساير بخش ها نيز اعمال كردند، 
نتيجه اش اين شد كه برخى حقوق ها به 25 تا 30 

ميليون تومان رسيد و متناسب با آن پاداش هاى 
سنواتى نيز افزايش پيدا كرد.

وى با بيان اين كه برداشت غلط از مصوبه دولت 
مربوط به بيمه ها بوده و بانك ها طبق ضوابط عمل 
كرده اند، هم چنين گفت: اين نوع پرداختى ها در 
بخش بيمه عمال برداشت غلطى بود در حالى كه 
من با مديران بانك ها منجمله مدير وقت بانك 
از  برداشت  اشتباه  آن ها  و  كردم  صحبت  ملى 
مصوبه نداشتند. سال گذشته به مسووالن ذى ربط 
تذكر دادم كه جلوى اين اتفاق گرفته شود، ديوان 
محاسبات نيز به اين موضوع ورود كرد و براى 

برخى مديران پرونده خاصى تشكيل داد.
نماينده مردم گچساران در مجلس با بيان اين كه 
وزارت اقتصاد بايد با نظارت دقيق تر جلوى اين 
برداشت غلط را مى گرفت، افزود: وزارت اقتصاد 
از اين برداشت غلط در بخش بيمه اطالع داشت و 

حتى بعضا وام هاى بيش از 400 ميليونى به برخى 
مديران پرداخت شده بود. اگر تذكرى در اين رابطه 
داده شده بود شايد اين وضعيت اصالح مى شد. البته 
حاال كه ديوان محاسبات به موضوع ورود كرده 
و پرونده تشكيل داده مشخص است كه متخلف 
كيست و بايد به برخى به مسووالن باالتر دولت هم 
تذكر داده شود كه نظارت را بيش تر كنند، زيرا الزم 
بود پيش از ورود ديوان محاسبات، دولت به اين 

موضوع ورود مى كرد.
در  محاسبات  ديوان  كه  اين  بيان  با  تاجگردون 
پيگيرى پرداختى هاى نامتعارف اغماضى نداشته و 
نخواهد داشت ابراز اميدوارى كرد كه دولت در ساير 

موارد مشابه نظارت بيش ترى را اعمال كند.
او در پايان درباره اخبار منتشره مبنى بر حقوق بيش 
از 200 ميليون تومانى يك مدير بانكى نيز اظهار كرد: 
البته اين موضوع بحث جداگانه اى است و از جنس 
پرداختى ها به مديران بيمه نيست اما الزمه همه موارد 
اين چنينى اين است كه مقررات شفاف و يكسانى 
تنظيم شود و نظارت ها نيز بيش تر شود چرا كه 
ممكن است در برخى بخش هاى ديگر هم چنين 

مواردى وجود داشته باشد.

روايتى از حقوق هاى نامتعارف مديران بيمه؛

ز يك مصوبه قانونى ز يك مصوبه قانونى برداشت غيرقانونى ا  برداشت غيرقانونى ا

3
خبـــر

فعال سازى ظرفيت سياسى ايران، سوريه 
و روسيه براى دستيابى به راهكار توقف جنگ 

ــوراى عالى امنيت ملى كشورمان با ابراز خرسندى از دستاوردهاى نشست وزيران  دبيرش
ــيه در تهران گفت: هم زمان با افزايش هماهنگى هاى نظامى  ــوريه و روس دفاع ايران، س
ــى براى  ــازى بيش از پيش ظرفيت هاى سياس ــم تكفيرى فعال س براى مقابله با تروريس
ــه كشور  ــوى س ــتيابى به راهكارى فراگير به منظور توقف جنگ و خونريزى نيز از س دس

ــود. پيگيرى مى ش
على شمخانى در ديدار سپهبد فهد جاسم الفريج 
وزير دفاع جمهورى عربى سوريه كه براى شركت 
در اجالس سه جانبه وزيران دفاع ايران، روسيه 
موفقيت  است،  كرده  سفر  تهران  به  سوريه  و 
هاى مستمر ارتش و نيروهاى مردمى سوريه در 
پاكسازى بخش قابل توجهى از مناطق مختلف اين 
كشور را از لوث وجود عناصر تروريست تبريك 

گفت.
نماينده رهبر معظم انقالب در شوراى عالى انقالب ملى با تاكيد بر تداوم پشتيبانى جمهورى اسالمى 
ايران از سوريه تا ريشه كن شدن مجموعه گروه هاى تروريستى حاضر در اين كشور افزود: امروز 
سوريه ميدان مقابله با فتنه اى بسيار خطرناك است كه در صورت سركوب نشدن ريشه هاى خود 
را سراسر جهان گسترش خواهد داد. شمخانى نگاه سياسى و غيرسازنده آمريكا و هم پيمانان غربى 
و منطقه اى اش به بحران سوريه را در افزايش تنش هاى سياسى و نظامى تاثيرگذار دانست و افزود: 
پشتيبانى از گروه هاى تروريستى و هم زمان با آن ارايه راهكارهاى سياسى براى حل بحران تناقض 

هاى آشكارى است كه صداقت اين كشورها را زير سوال برده است.

ليست سياه سخنرانى افراد نداريم
مديركل سياسى وزارت كشور گفت: در كشور ليست سياهى دراين خصوص كه چه كسى مى تواند 
صحبت كند يا نكند نداريم و تاكنون هيچ نهاد يا دستگاهى نيز سخنرانى افراد را ممنوع نكرده است.

محمد امين رضازاده در نشست با احزاب و تشكل هاى سياسى همدان افزود: اگر هم افراد ممنوع 
السخنرانى مشخص شده اند به صورت محدود و با توجه به احكام قضايى بوده است.

وى اضافه كرد: بنابراين فعاليت احزاب درهيچ جاى كشور مشكلى ندارد و به راحتى مى توانند 
سخنران هاى مورد نظر خود را دعوت كنند.

رضا زاده همچنين بيان كرد: با توجه به آمار تسهيالت الزم براى تسريع در تشكيل دفاتر فرعى احزاب 
در استان همدان فراهم شده است و در اين خصوص همدان مشكلى ندارد.

مدير كل سياسى وزارت كشور اظهار كرد: 250 حزب در كشور به ثبت رسيده است كه برگزارى 
جلسه وزارت كشور با همه احزاب امكان پذير نيست با اين وجود اين نشست ها بايد در استان برگزار 
شود. وى افزود: احزاب ملى و كشورى حدود 60 جلسه تاكنون برگزار كرده اند كه وزير كشور در پنج 
جلسه، معاون سياسى وزارتخانه در 15 نشست و ساير مسووالن در بيشتر جلسه ها حضور داشته اند.
رضا زاده در خصوص خانه احزاب نيز گفت: خانه احزاب پس از 10 تا 11 سال با حضور همه طيف 
ها و سليقه ها در كشور تشكيل و مقرر شد ساليق سياسى اصالح طلب، اصولگرا و مستقل به صورت 
دوره اى اين تشكل صنفى را اداره كنند. مدير كل سياسى وزارت كشور اضافه كرد: اساسنامه خانه 
احزاب نيز اصالح و دوره اعتبار آن سه ساله شده است و به توافق رسيده اند كه هر سال مسووليت آن 

برعهده يك طيف سياسى باشد كه سال اول به دست اصولگرايان سپرده شد.

حضور 5 وزير كابينه در جلسات علنى اين هفته مجلس
يك عضو هيات رييسه مجلس از حضور 5 وزير كابينه در جلسات علنى اين هفته مجلس خبر داد.

غالمرضا كاتب اظهار كرد:  قرار است آقاى ظريف 
در جلسه روز يك شنبه مجلس گزارشى از روند 
اجراى برجام را به نمايندگان ارائه كند. وى افزود: 
آقايان حجتى و آخوندى، وزيران جهادكشاورزى و 
راه و شهر سازى مهمان جلسه علنى روز دوشنبه و 
آقايان زنگنه و ربيعى، وزيران نفت و تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى نيز مهمان جلسه علنى روز سه شنبه مجلس 
خواهند بود تا گزارشى از حوزه فعاليت خود به 
نمايندگان ارائه كنند. مجلس در هفته گذشته نيز ميزبان 

وزيران اقتصاد، صنعت، نيرو و كشور بود كه هر كدام گزارشى را در حوزه فعاليت خود به نمايندگان مجلس 
ارائه كردند. اين عضو هيات رييسه مجلس هم چنين تصويت اعتبارنامه 4 منتخب تبريز را در دستور كار جلسه 
علنى روز يك شنبه مجلس عنوان كرد. به گفته كاتب بعد از برگزارى جلسه رييسان شعب با نايب رييس 

مجلس، تركيب نهايى كمسيون هاى تخصصى مجلس در هفته آينده مشخص خواهد شد.

مهمترين دستاورد برجام حفظ استقالل كشور بود
معاون امور حقوقى وزير امور خارجه دولت يازدهم با تاكيد بر اينكه مهم ترين دستاورد برجام، حفظ 

استقالل مملكت بود، گفت: شعار مردم مبنى بر«انرژى هسته اى حق مسلم ماست» عملى شد.
عباس عراقچى در خالل مراسم ويژه روز بيست و 
چهارم خرداد ماه در سرخه، با حضور تنى چند از 
مسئوالن كشورى و استانى، ضمن اشاره به دستاوردهاى 
برجام براى ايران اسالمى، توضيح داد: مذاكرات هسته 
اى سايه تهديد و زياده خواهى برخى كشورها را از سر 
مردممان برداشت و روند برگزارى آن در نهايت باعث 
شد تا تحريم هاى ظالمانه هسته اى كه بر ما تحميل 
شده بود، لغو شود كه اين مى تواند ديگر دستاورد مهم 
برجام باشد. وى افزود: دنيا با برجام فهميد كه انرژى هسته اى حق مسلم ايران و ايرانى است و هيچكس در 
برابر حق مسلم خود كوتاه نمى آيد لذا عزت ايرانى در نهايت باعث شد تا دنيا بر حقانيت جمهورى اسالمى 
ايران صحه بگذارد. عضو تيم مذاكره كننده هسته اى دولت يازدهم با بيان اينكه مهم ترين دستاورد مذاكرات 
هسته اى، حفظ عزت و استقالل كشور بود، گفت:  تيم مذاكره كننده با حمايت هاى رهبرى به مثابه فرزندان 
ملت ايران، در برابر قدرت هاى بزرگ دنيا توانستند حق ايران را تثبيت كنند كه اين امر، به هيچ وجه كار ساده 
اى نبود. عراقچى همچنين درباره آثار و بركات توافق هسته اى براى ايران، توضيح داد: زمانى برخى براى ايران 
خط و نشان مى كشيدند اما پس از مذاكرات، آن هايى كه مى گفتند حق نداريد غنى سازى كنيد و آب سنگين 

داشته باشيد امروز حق ايران را به رسميت شناخته اند و اين موفقيتى در خور توجه است.

ی یا

لفته منصورى
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نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري گفت: آثار زيانبار 
تاسيس  و  نيشكر  همچون  ملي  طرح هاي  اجراي  تحميلى،  جنگ 
شركت هاى نفتى در تاالب ها، عدم به كارگيري نيروهاي بومي در 
صنايع بزرگ و انتقال آب رودخانه هاى استان به سمت اصفهان 
و كرمان باعث شده تا نرخ بيكاري در خوزستان باالتر از ميانگين 

كشورى باشد.
آيت اهللا محسن حيدري آثار زيانبار جنگ تحميلى از داليل عمده 
رشد نرخ بيكارى در استان دانست و گفت: 75 درصد از بار جنگ 
بر دوش مردم خوزستان بود و مردم بعد از نزديك به سه دهه هنوز 
جنگ زده هستند. در 8 سال دفاع مقدس لطمات بسياري به مردم 
استان و شهرهاي آن وارد شد و هزاران نفر خانه و كاشانه خود را 

از دست دادند.
او اجراي طرح هاي ملي همچون نيشكر و تاسيس شركت هاى نفتى 
در تاالب ها را از عوامل تشديد كننده فقر در استان برشمرد و افزود: 
متاسفانه در يكي از اين موارد 100 هزار هكتار از زمين هاي كشاورزى 
مردم به واسطه احداث صنايع نيشكر از مردم گرفته شد و آنها را از 
زمين هايشان بيرون كردند و اين در حالي است كه تعداد قليلي از 
مردم آن منطقه توانستند در صنايع نيشكر جذب شوند. خشكاندن 
هورالعظيم توسط شركت هاى نفتى منجر به قطع معيشت بسيارى 
شده است. متضرران از اين طرح ها ناگزير به حاشيه شهر ها مهاجرت 

مى كنند و روى به شغل كاذب مى آورند.
امام جمعه موقت اهواز از ديگر عوامل بيكارى در استان را عدم به 

كارگيري نيروهاي بومي در صنايع بزرگ استان خوزستان از جمله 
صنايع پتروشيمي دانست و تاكيد كرد: در پتروشيمي بندر امام و بندر 
ماهشهر از ميان 22 شركت پتروشيمي مستقر در اين دو بندر حتي يك 
مديرعامل خوزستاني نيز وجود ندارد و تمام مديران اين شركت ها 
مديران پروازي ساير استانها هستند. اين مسئله نه تنها در ميان مديران 
ارشد، بلكه در بين مديران مياني نيز وجود دارد و تنها 15 نفر از 
مديران مياني صنايع پتروشيمي دو بندر امام خميني و ماهشهر مديران 
بومي استان خوزستان هستند. حتي 70 درصد كارشناسان اين شركتها 

نيز از افراد غيربومي بوده و سهم افراد بومي استان در اين بخش 30 
درصد است. نيروهاى فضاي سبز، آشپزخانه  و خدماتى نيز غالبا از 
كارگران غيربومي هستند و اين معضل به بيكاري مردم خوزستان 

دامن زده است.
آب  انحراف  بحث  بيكارى  عوامل  ديگر  از  داد:  ادامه  حيدرى 
رودخانه هاى استان همچون رود كارون و انتقال آب اين رودخانه 
به سمت ساير استانهاست؛ طبق مصوبه شوراي عالي آب كشور 
ديگر  استانهاي  به  كارون  سرشاخه هاي  از  آب  برداشت  هرگونه 
به جز مصارف شرب ممنوع است ولي در حال حاضر شاهديم 
طرح هاي  و  ماهي  پرورش  همچون  طرح هايي  اجراي  براي  كه 
صنعتي ديگر آب رودخانه كارون را از سرشاخه ها به استانهاي 
ديگر منتقل مي كنند. اين طرح ها ضرر به كشاورزى و دامپرورى 

استان زده است.
او در پايان خطاب به وزير و مسئوالن كشورى گفت: اين موارد تنها 
بخشي از درد دل هاي مردم خوزستان است كه بايد شنيده شود. آقاي 
دولتمرد و تهران نشين مردم خوزستان بيش از 22 هزار شهيد تقديم 
اين نظام كردند و جانانه در برابر سلطه صدام و صداميان ايستادگي 
كردند. لذا بايد به داد مردم خوزستان برسيد. امروز در شرايطي هستيم 
كه متاسفانه مردم 10 شهر از شهرهاي استان خوزستان به واسطه 
مشكالت معيشتي آواره شده اند لذا بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا 
اين تكريم مردم است؟! چرا نرخ بيكاري در استان خوزستان باالتر از 

ميانگين نرخ بيكاري كشور است؟/ تسنيم

ــت اهللا خادمى درخصوص علت  هداي
ــتان هاى غربى  هجوم ريزگردها به اس
و جنوبى كشور درمقاطع مختلف سال، 
ــت داخلى دراين  گفت: مهم ترين عل
باره تخريب محيط زيست و مشكالتى 
ــه ها، آتش  ــير رودخان مانند تغيير مس
ــوزى جنگل ها، تخريب نخل هاى  س
ــت؛ از سوى ديگر  خرما و تاالب هاس
ــورهاى  جنگ و افزايش نا امنى دركش
ــز عامل ديگر  ــايه ايران ني عربى همس
ــاء خارجى به  هجوم ريزگردها با منش

كشور است.
نماينده مردم ايذه و باغملك درمجلس 
ــالمى با انتقاد از عملكرد  ــوراى اس ش
كشورهايى مانند عراق به منظور كاهش 
ــرد و غبار به  ــا و گ ــوم ريزگرده هج
ايران، افزود: متاسفانه كشورهاى عربى 
همسايه تا كنون هيچ اقدام قابل قبول و 
موثرى درجهت حل اين مشكل انجام 
ندادند؛ البته دراين ميان نبايد از افزايش 
ريزگردها به داليل و عوامل داخلى نيز 
ــى كرد؛ زيرا طى چند سال  چشم پوش
ــتباه برخى دستگاه  گذشته عملكرد اش
ــتان خوزستان  ها و وزارتخانه ها در اس
ــب بخش بزرگى از تاالب  باعث تخري

ها شده است.
وى با تاكيد براينكه وجود ريزگردها در 
ــتان زندگى را براى مردم  استان خوزس
ــكل كرده است، تصريح  اين منطقه مش
ــفانه مردم اين منطقه به دليل  كرد: متاس

ــرايط  ــكالت مالى و نبود ش وجود مش
ــراى نقل مكان مجبور به زندگى  الزم ب
دراين منطقه با وجود ريزگردها هستند.

ــكيل سازمان ملى توسعه  ضرورت تش
خوزستان براى رفع معضل ريزگردها/ 
ــتگاه ها و  ــتباه برخى دس ــرد اش عملك

وزارتخانه ها در خوزستان
ــچ دولتى تا  ــان اينكه هي ــى با بي خادم
ــون اقدام خاصى را درجهت كاهش  كن
ــتان هاى غربى كشور  ريزگردها دراس
ــفانه  ــت، گفت: متاس صورت نداده اس
ــخنرانى ها و  ــات تنها در حد س اقدام
ــت، اين  ــزارى همايش ها بوده اس برگ
ــراى مقابله با  ــت كه بايد ب درحالى اس
ريزگردها به ويژه با منشاء و اثر خارجى 
با مسئوالن كشورهاى همسايه رايزنى 
ها و جلسات بسيارى برگزارشود؛ اما به 
دليل وجود برخى مشكالت اقتصادى 
ــورهاى عربى زمينه همكارى ها   دركش

ــه با اين معضل فراهم نمى  براى مقابل
شود.

ــراى رفع  ــه اينكه ب ــاره ب ــا اش وى ب
ــا بايد  ــه ريزگرده ــكالت ازجمل مش
سازمان ملى توسعه خوزستان تشكيل 
ــود، تصريح كرد: بايد با اختصاص  ش
ــاالنه مشكالت  منابع الزم از بودجه س
ــتان  و محروميت هاى  موجود در اس
خوزستان را حل كرد، اما متاسفانه نگاه 
ــتان  ــا در رفع محروميت اس دولت ه
ــور ازجمله  هاى غربى و جنوب كش
ــوان قابل قبول  ــتان به هيچ عن خوزس

نيست.
ــتاندار در  ــاد از نبود اس ــى با انتق خادم
ــتان درحال  ــتان، افزود: اين اس خوزس
حاضر به دليل نداشتن استاندار به حال 
خود رها شده است، بنابراين بسيارى از 
ــتان خوزستان مانند  شهرستان هاى اس
ــل ناكارآمدى  ــك به دلي ــذه و باغمل اي

ــت ها همچنان  ــوء مديري مديران و س
ــعه اى  ــروم باقى مانند و هيچ توس مح

دراين مناطق انجام نشده است.
نماينده مردم ايذه و باغملك درمجلس 
شوراى اسالمى گفت: به طورحتم اگر 
به حل مشكالت مردم استان خوزستان 
به ويژه برخى شهرستان هاى اين استان 

ــود، مردم هيچ چاره اى جزء  توجه نش
مهاجرت به مناطق ديگر كشور ندارند. 

ــت؛ طبق گزارشات سازمان  گفتنى س
ــاى عراقى طى  ــى ريزگرد ه هواشناس
روزهاى گذشته باعث شد آلوده ترين 
ــهرهاى  ــال 95تاكنون، در ش هواى س
ــور  مختلف نيمه غربى و مركزى كش
ــن برود،  ــا هم وط ــه ميليون ه ــه ري ب
ــتان هاى آذربايجان شرقى،  آسمان اس
ــتان، زنجان، همدان،  كرمانشاه، كردس

ــرز و حتى  ــران، الب ــزى، قم، ته مرك
هرمزگان ديروز مملو از ريزگردهايى 
ــاد غربى از  ــر وزش ب ــه بر اث ــود ك ب
دشت هاى عراق به كشور وارد شدند 
ــى بر آن  ــت هيچ مديريت و سال هاس

نمى شود.

وقتى روى پل هشتم (پل كابلى) تردد مى 
كنم با خود مى پندارم، آيا سازه اى با اين 
عظمت، با عرشه اى طويل، با هزينه اى بسيار 
هنگفت، براى چه هدفى ساخته شده است؟ 
آيا هدف روان تر ساختن حجم ترافيك و 
سهولت دسترسى به طرفين رودخانه است؟ 
ميزان تردد در خيابان زند و ميدان امانيه كه از روى پل در طول روز عبور 
مى كند چقدر است؟ در ايام اوج ترافيك در شروع فصل مدارس در مهرماه 

حجم ترافيك بر روى اين پل كمتر از 80 خودرو در ساعت است.

 هدف از ساخت هيواليى!!! به اين بزرگى با وجود دو پل در فواصل كمتر 
از 500 متر در شمال و جنوب پل كابلى آيا عقاليى ست؟

بر فرض مثال، كه محال است، عقاليى باشد، سوال بزرگترى در ذهنم 
نقش مى بندد؛ سكاندار اداره عريض و طويل شهردارى كالنشهر اهواز، 
اين حجم عبورى را براى چه به ميدان امانيه و به بالعكس با چهارراه 
زند انتقال مى دهد؟ آيا اين حجم فقط جهت ديدن ساختمان شهردارى 

مركز و رويت و ابراز وجود شهردار محترم است؟!!
يا چه بسا آقاى شهردار ناخواسته و يا ... گره ترافيكى بزرگى ايجاد 
اكنون  هم  شده،  احداث  سهولت  جهت  كه  هيواليى  است؟  نموده 

دشوارى وصف ناپذيرى را در اين نقطه براى همشهريان با نجابت مان 
به ارمغان آورده !!!

آيا با وجود گرماى طاقت فرسا، وجود مهمان ناخوانده (گرد و خاك) 
در بيشتر روزهاى سال، هزينه ى باالى بنزين خودرو جهت استفاده از 
كولر آن ها و به يغما رفتن وقت گرانبهاى مردم، انگار همه آنچه كه گفته 
شد  نمى تواند تلنگرى باشد براى احداث جاده هاى دسترسى پل كابلى 

و قانع شدن شهردار محترم ...
 با صداى بوق ممتد ماشين ها به خود مى آيم و مى بينم كه هيوال مرا به 

گره ترافيكى سوق داده و باز روز از نو روزى از نو....

شهردار آبادان بركنار شد
ــهر راى به بركنارى  ــهردار اين ش ــتيضاح ش ــه اس ــهر آبادان در جلس ــوراى ش اعضاى ش

ــهردار آبادان دادند. ش

منظور  به  آبادان  شهر  شوراى  علنى  جلسه 
شنيدن دفاعيات شهردار از پرسش هايى كه 
ظهر  از  پيش  بود،  شده  مطرح  اين  از  پيش 
امروز پنج شنبه برگزار شد. اعضاى شوراى 
از  شهردار،  سخنان  شنيدن  از  پس  شهر 
دفاعيات محمود رضا شيرازى قانع نشدند و 

راى به بركنارى وى دادند.
شورا  اعضاى  شهردار،  دفاعيات  از  پس 
موضوع عزل شهردار را به راى گذاشتند و در 
نهايت شيرازى با 10 راى موافق و سه راى 

مخالف، عزل شد و مديريت 6 ساله وى در شهردارى آبادان پايان يافت.
بعد از عزل شهردار آبادان، اعضاى شوراى شهر اقدام به انتخاب سرپرست شهردارى كردند و در 
نهايت «حسين زال بهبهانى» با 11 را موافق از ميان 13 عضو شوراى شهر آبادان به عنوان سرپرست 

شهردارى آبادان انتخاب شد.
جلسه شوراى شهر آبادان براى انتخاب شهردار جديد و معرفى آن به وزارت كشور متعاقبا برگزار 

مى شود.

واحد آالينده صنعتى كلرآلكالى
 پتروشيمى بندر امام خمينى(ره) از مدار خارج مى شود

ــتان گفت: واحد كلرآلكالى پتروشيمى بندرامام خمينى(ره)  مديركل محيط زيست خوزس
ــتان از 31 تير امسال به  ــت محيطى خوزس به عنوان يكى از اصلى ترين آالينده هاى زيس

ــود. صورت كامل از مدار خارج مى ش

احمد رضا الهيجان زاده در همايش فرهنگ 
از  جمعى  حضور  با  كه  زيست  محيط  و 
زيست  محيط  اجتماعى  فعاالن  و  مسئوالن 
خوزستان در سرسراى جهاد كشاورزى اين 
استان برگزار شد اظهار كرد: قرار است اين 
واحد با تكنولوژى جديد و بدون جيوه تا 

سال 96 فعاليت مجدد خود را از سر گيرد.
وى گفت:در سال هاى گذشته جلسات متعدد 
با مسئوالن استانى درخصوص مسائل زيست 
محيطى برگزار شده اما يكى از مشكالت ما 

در اين زمينه توجه نداشتن كافى مسئوالن به بحث محيط زيست است.
وى افزود: آموزش مسئوالن استان در زمينه هاى مختلف زيست محيطى از نيازهاى اصلى ما در 
خوزستان است كه مى توان با استفاده از ظرفيت خوب آموزشى شركت مناطق نفت خيز جنوب، 
ملى حفارى، پتروشيمى، سازمان آب و برق و جهاد كشاورزى در زمينه آموزش مسئوالن گام هاى 

موثرى برداريم.
الهيجان زاده گفت: هم اكنون مشكالت تاالب ها، آلودگى كارون، آلودگى هاى نفتى و موضوع 

ريزگردها از جمله مشكالت جدى خوزستان است كه سال ها است با آن روبه رو هستيم.
وى درخصوص احياى زيستگاه هاى خوزستان اظهاركرد: احياى دشت ديمه و رهاسازى حدود 60 
راس آهو در اين منطقه جان تازه اى را به طبيعت اين منطقه داد؛ و رهاسازى تعدادى گوزن در جنگل 

دز و كرخه از ديگر اقداماتى بود كه در جهت احياى زيست گاه هاى خوزستان اجرا شد.
وى ادامه داد:هم اكنون تاالب شادگان و تاالب هورالعظيم نيز با رها سازى آب سدها به ميزان خوبى 
آبگيرى شده و با توجه به تصاوير ماهواره اى حوضچه هاى يك، دو و سه تاالب هورالعظيم به زير 

آب رفته است.
الهيجان زاده گفت:هم اكنون حدود 80 متركعب بر ثانيه آب وارد تاالب هورالعظيم مى شود كه تاكنون 

50 هزار هكتار اين تاالب زير آب رفته است.
پتروشيمى بندرامام خمينى (ره) 11 سال پيش متعهد شده بود خط توليد كلرآلكالى به روش جيوه را 
با روش «ژئوممبران» كه باحذف جيوه از فرآيند توليد همراه است، تغيير دهد اما به داليلى اين كار را 

به تعويق انداخت. 
قرارداد تغيير فرايند واحد توليد«كلرآلكالى» پتروشيمى بندر امام خمينى (ره) با هدف رفع آاليندگى 

زيست محيطى مهر 92 با حضور رييس سازمان حفاظت محيط زيست امضا شد.
تركيبات جيوه كه به همراه پساب اين پتروشيمى تخليه مى شود، جزو مواد بسيار خطرناك است كه 
تركيب آن با موادآلى يكى از سمى ترين تركيبات را ايجاد مى كند كه براى آبزيان مضراست. تركيبات 
جيوه دربدن ماهيان و آبزيان ذخيره و حتى وارد چرخه غذايى انسان ها مى شود كه عامل بروز بيمارى 

هاى بسيارى است.

راه درمانى براى كودك بدون چشم ايذه اى پيدا نشد
ــتاى شيوند  ــم روس ــتان ايذه گفت: تاكنون براى كودك بدون چش ــدار دهدز شهرس بخش

ــت. ــده اس دهدز راه درمانى پيدا نش

به  كودكى  كرد:  اظهار  خسروى  اهللا  حجت 
نام آرش هشت ماه پيش در روستاى شيوند 
دهدز بدون چشم متولد شد. تاكنون تالش ها 
براى درمان اين كودك بى فايده بوده و راه 

درمانى براى آن پيدا نشده است.
وى افزود: هر چند متخصصان بسيارى اين 
اصال  متاسفانه  ولى  كردند  معاينه  را  كودك 
براى اين كودك چشمى تشكيل نشده است.

بخشدار دهدز تصريح كرد: تنها يك پزشك 
شيرازى حاضر به معالجه كودك شده بود كه وى هم با معاينه آرش هشت ماهه اعالم كرد اصال براى 

اين نوزاد عدسى تشكيل نشده و امكان درمانش وجود ندارد.
خسروى بيان كرد: مقرر شده تا اسناد پزشكى اين كودك را آرشيو كرده و ابتدا براى معاونت درمان 
استان ارسال كرده و سپس آنها وزارت بهداشت را با ارسال كپى اين اسناد پزشكى در جريان موضوع 

قرار دهند.

بانك اطالعاتى بيماران سرطانى خوزستان ايجاد مى شود
ــكى  ــگاه علوم پزش ــرطان و آالينده هاى محيطى و نفتى دانش ــز تحقيقات س ــس مرك رئي
ــرطان در بيمارستان  ــاره به را ه اندازى كلينيك چندتخصصى س ــاپور اهواز با اش جندى ش
ــن مركز، از برنامه براى ايجاد يك بانك اطالعاتى در ارتباط  ــام خمينى(ره) به همت اي ام

ــتان خبر داد. ــرطانى اس با بيماران س

 دكتر عبدالحسن طاليى زاده اظهار كرد: عمده محورهاى فعاليت امسال اين مركز تحقيقاتى، انجام 
پروپوزال هاى اعضاى هيأت علمى و دانشجويان با در اختيار گذاشتن امكانات براى آن ها است.

وى افزود: همچنين ارتقاء توانمندى مركز از رويكردهاى ديگر است كه در اين راستا راه اندازى يك 
بانك اطالعاتى مهم ترين اولويت مركز در سال جارى است؛ در اين بانك اطالعاتى، داده هاى مربوط به 

بيماران سرطانى خوزستان جمع آورى مى شود و مورد تحقيق و بررسى قرار مى گيرد.
رئيس مركز تحقيقات سرطان و آالينده هاى محيطى و نفتى دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز 
ارائه راهكارهاى خدماتى را از ديگر رويكردهاى اين مركز در سال جارى عنوان كرد و گفت: مهم ترين 
كار در اين بخش ارائه راهكارهاى بيماريابى در مناطق شايع استان است؛ در اين راستا كارگروه هايى 

تشكيل شده اند كه امسال براى كسب نتيجه مطلوب تر تغييراتى در اين كارگروه ها ايجاد شد.
يك  ايجاد  تحقيقاتى،  مركز  امسال  اولويت هاى  ديگر  از  همچنين  داد:   ادامه  طاليى زاده 
بيوبانك از نمونه هاى خونى، نسجى و ژنتيكى بيماران سرطانى استان است كه بتوان از آن ها 

براى تحقيقات استفاده كرد.

لى اهواز 
خت پل كاب

ى اجمالى سا
واكاو

لى اهواز 
خت پل كاب

ى اجمالى سا
واكاو

سازه  ترافيـك ساز!سازه  ترافيـك ساز!

آيت اهللا حيدرى :  

ساكنان 10 شهرخوزستان 
به واسطه مشكالت معيشتي آواره شده اند

س زا

 بامداد زاگرس
- پيام جوهر : 

بر اين باورم كه آيا 
سكوت كارشناسان 
در خصوص دنياى 

پيرامونى خود، 
بخصوص جوامع 

نوظهور مدرنيته 
شهرى كه امروز 

فقط نام كالنشهر را 
با خود به يدك مى 
كشند جايز است، 
جايز نيست، حرام 

است، مستحب 
است و... بگذريم، 
اعتقاد راسخ حقير 

بر اين است كه 
قطعاً سكوت 

كارشناسان حرام 
است.

زيرا براساس آموزه 
هاى دينى، زكات 

علم به انتقال و 
اصالح امور است، 
پس بر آن شده ام 
كه در جايگاه يك 

شهروند، زكات 
آنچه را كه ديگران 
قبًال به من آموخته 

اند را بپردازم.

مناینده مردم ایذه و باغملک درمجلس:

عملــکرد برخی دســتگاه ها  و وزارتخانـــه ها
 در خوزســـتان اشــــتباه است

نماينده مردم ايذه و باغملك درمجلس با تاكيد بر ضرورت تشـكيل سـازمان ملى توسـعه خوزسـتان
 براى حل مشـكالتى همچون ريزگردها، گفت: متاسـفانه هيچ دولتى تا كنون اقدام قابل قبولى

 در جهت حل معضل ريزگردها انجام نداده اسـت.



خانواده

خانواده
كلمات ممنوعه براى تربيت كودكان

ــه عنوان يك توصيه طاليى و كاربردى بايد بدانيد كه  ب
ــطح توقع خود را از كودك كم كنيد، درخواست  اگر س
ــه  ــنهاد ارائ ــورت پيش ــه ص ــه و ب ــان را محترمان هايت

ــد. دهيدكودك به مرور زمان منظم خواهد ش
«من هر چه قدر به فرزندم مى گويم وسايل شخصى ات را 
سر جايش بگذار، هر روز صبح تختت را مرتب كن يا اتاقت 
را هميشه مرتب نگه دار، انگار تاثيرى ندارد. خيلى از راهكارها 
را امتحان كرده ام، خيلى شرط و شروط برايش گذاشته ام؛ اما 

دست آخر هم، آن گونه اى كه مى خواستم نشده است.»
حسين سليمان پور، روان شناس تربيتى در اين باره و به عنوان 
اولين جمله مى گويد: «بچه هايى كه خيلى مرتب و منظم 
خود  از  وسواسى  رفتارهاى  آينده  در  است  ممكن  هستند، 
نشان دهند. پس تاكيد زياد و افراطى بعضى والدين بر منظم 
بودن كودك شان، مى تواند مشكالت روان شناسانه اى مانند 
وسواس براى آن ها به وجود آورد.» با اين حال، توصيه هايى 

براى تحقق اين هدف به والدين مطرح مى شود.
اعتامد به نفس کودکتان را از بین نربید

سعى كنيد نصيحت، تذكر و امر و نهى را كاهش دهيد و 
به موقع و اصولى از آن استفاده كنيد؛ زيرا امر و نهى زياد 
اعتماد به نفس كودك را از بين مى برد. در ضمن از راهكار 
«تقويت دوبل» بهره ببريد. يعنى هرگاه فرزندتان، وسايلش 
را مرتب كرد، هم او را تشويق كنيد و هم جلوى همسرتان 
به  و  كند  تشويقش  هم  او  تا  كنيد  بازگو  را  موضوع  اين 

نوعى، تقويت دوبل شود!
 مقایسه نکنید و الگو شوید

كودك را با كودك ديگرى كه از نظر شما، منظم است، مقايسه 
نكنيد؛ زيرا اين رفتار نادرست، باعث تنفر كودك از آن فرد و از 
شما خواهد شد. به جاى اين كارها، سعى كنيد خودتان الگوى 
مرتب و منظمى باشيد و اين موضوع را جلوى چشم كودك 

به او ثابت كنيد.

 از باید و نباید استفاده نکنید
از كلمه شرطى «اگر» استفاده نكنيد و حرفتان را قاطع بزنيد؛ 
براى مثال به جاى اين كه بگوييد: «اگر وسايلت را جمع كردى، 
مى توانى تلويزيون نگاه كنى» بگوييد: «وسايلت را جمع كن و 

بعد تلويزيون ببين».
همچنين استفاده از «بايد» و «نبايد»، عصبانيت كودك را به دنبال 
دارد. سعى كنيد آن ها را حذف كنيد و از عبارت هاى قشنگ 
تر و محترمانه ترى استفاده كنيد. براى مثال به جاى اين كه 
بگوييد: «بايد مسواك بزنى»، «بايد بخوابى» يا «نبايد وسايلت را 
به هم بريزى» و ... بگوييد: «وقتى غذايت را خوردى، بهتر است 
مسواك بزنى»، «ساعت 10 است و زمان خوابيدن» و «پسرم 
لطف مى كند وسايلش را جمع كند» يا «بيا به من كمك كن تا 

وسايلت را جمع كنيم.»
 سطح توقعتان را تعدیل کنید

به عنوان يك توصيه طاليى و كاربردى بايد بدانيد كه اگر سطح 
توقع خود را از كودك كم كنيد، درخواست هايتان را محترمانه و 
به صورت پيشنهاد ارائه دهيد و بر آن ها اصرار نورزيد، كودك به 

مرور زمان منظم خواهد شد.
 البته الزمه رسيدن به اين هدف، داشتن سعه صدر است؛ براى مثال 
اگر خواستيد، اتاقش را مرتب كند؛ اما او وسايل اضافى را جمع و 
زير تخت يا كمدش قايم كرده است، همين رفتار او را به عنوان 
يك كار مثبت بپذيريد، او را تشويق كنيد و محترمانه به او توضيح 
دهيد كه اين كار تو خوب است و اتاقت هم خلوت شده است؛ 
اما جاى وسايل اضافى زير تخت نيست، پس بيا با هم آن ها را 
در جاى خودشان بگذاريم. شما با اين كار، هم سطح توقع خود 
را كاهش داده، هم عصبانى نشده ايد و هم اشتباه كودكتان را به او 

تذكر داده ايد.
«پیام من» بدهید

باز هم تكرار مى كنم، وقتى انجام كارى را به كودك پيشنهاد مى 
دهيد، برانجام آن كار اصرار نورزيد؛ زيرا زياد اصرار كردن، هم او را 
عصبانى خواهد كرد و هم شما را.  پس محترمانه پيام دهيد و عقب 
نشينى كنيد؛ مثال بگوييد: «دختر گلم به مامان كمك مى كند تا سفره 
را جمع كنيم؟»، اگر همكارى نكرد فقط يك «پيام من» بدهيد يعنى 
بگوييد: «خيلى دوست داشتم دخترم به من كمك مى كرد». اين 

جمله در آينده نزديك، تاثير خودش را خواهد گذاشت.
 حجم وسایلش را کاهش دهید

در ضمن اگر تعداد اسباب بازى هاى او زياد است، حجم آن ها 
را كم كنيد تا جمع كردنشان راحت تر باشد. در ضمن سعى كنيد 
حجم لباس هاى داخل اتاق و كمدش هم بيش از حد زياد نباشد 
تا اگر آن ها به هم ريخته شد، زمان زيادى از شما براى مرتب 

كردنش گرفته نشود.
آرامش نظم را به کودک نشان دهید

سعى كنيد در خانه خود اين طرز فكر را القا كنيد كه تميز بودن خانه 
احساس بسيار خوبى به انسان مى دهد. اگر كودك از جمع كردن 
وسايلش خوددارى كرد، خودتان آن ها را جمع كنيد و بگوييد: «به 
نظرت اين طورى بهتر نيست؟ وقتى همه چيز مرتب و سرجاى 
خودش است، آدم احساس بهترى دارد.» اين مكالمه در وجود 
كودك تاثير مى گذارد و باور مى كند منظم بودن مساوى است با 
داشتن احساس خوب.  با تكرار اين نوع آرامش ها و تلقين كردن 
ها كودك به تدريج مى آموزد بدون اين كه شما چيزى بگوييد 
خودش همه وسايل اضافه را جمع كند. اين مسئله هم براى مادر و 
هم براى فرزند مفيد است. كودك نظم را ياد مى گيرد و بخشى از 

كارهاى مادر نيز كم مى شود.

چگونه خودتان را بدبخت كنيد!
غالمرضا ميناخانى: من فكر مى كنم شاد بودن و خوشبختى، خيلى ربطى به اتفاق هاى بيرونى ندارد، بلكه از درون 
خودِ آدم ها نشات مى گيرد. روش هاى بيرونى مختلفى را مى توانيد به زندگى تان تزريق كنيد تا شاد شويد، ولى 
اگر از درون افسرده و غمگين باشيد، يا اگر از درون ناتوان باشيد، هيچ اتفاق خاصى نخواهد افتاد. از سوى ديگر اگر 
هيجان ها و رفتارتان را در مسير درست هدايت نكنيد، احتماالً جهان شما هم وضعيت بدترى پيدا خواهد كرد. 
قصد دارم روش هاى مختلفى به شما پيشنهاد دهم كه با استفاده از آن ها شما مى توانيد خودتان را بدبخت كنيد.

خودتان و زندگی تان را با دیگران مقایسه کنید
به تمام چيزهايى فكر كنيد كه ديگران دارند ولى شما نداريد (مثل شغل فوق العاده و پردرآمد، روابط عاطفى سالم، 
پايدار و متعهدانه، بدن و استايل جذاب و بى نقص، سالمتى، موفقيت، شهرت، زيبايى، شادابى و…). سپس 
در ذهن تان خوشحالى و خوشبختى آن ها را تجسم و تصور كنيد كه شما هم اگر آن چيزها را داشتيد چقدر 
خوشبخت بوديد. اگر اين طور فكر كنيد من به شما قول مى دهم احساس بدبختى تمام وجودتان را فراخواهد 
گرفت. «مقايسه» يك مشكل اساسى دارد و آن اينكه هميشه يكى هست كه از شما بهتر باشد. دارايى هاى بيشترى 
داشته باشد، دانش بيشترى نسبت به شما داشته باشد، ظاهر بهترى داشته باشد، لباس هاى بهترى بپوشد، شغل 
بهترى داشته باشد و… . اگر مى خواهيد اين حس را نداشته باشيد، به جاى مقايسه با ديگران، خودتان را با 
خودتان مقايسه كنيد. موفقيت ها و شكست هايى را كه در زندگى شخصى تان داشته ايد در نظر بگيريد. رشدى 
را كه در زندگى كرده ايد در نظر بگيريد. به مواردى كه هميشه دوست داشتيد در آن حوزه پيشرفت كنيد، ولى 
نتوانسته ايد يا تالش كرده ايد و نتيجه نداده، دقت كنيد. سپس طرح هايى تازه براى پيشرفت در آن حوزه ها براى 

خودتان بچينيد.
مدت زمان زیادی از وقت خود را رصف فکر کردن به گذشته و آینده کنید

روش كار ساده  است، وقت و بى  وقت و در هر زمان، هنگام كار، مطالعه، قدم زدن، تنهايى يا در جمع به 
اتفاق هايى كه در گذشته رخ داده، فكر كنيد و نشخوار فكرى كنيد. براى اين كه در اين كار موفق شويد، سعى 
كنيد صرفاً اتفاق هاى ويژه را به خاطر آوريد كه در آن ها شكست خورده ايد يا حتى موفقيت هاى خاصى 
داشته ايد كه ديگر تكرار نشده اند. احتماالً اين گونه فكر كردن به خاطره ها يا حتى رويابافى براى اتفاق هايى كه در 
آينده رخ خواهد داد، بسيار لذت بخش باشد. سعى كنيد تا جاى ممكن تمركزتان را از زمان حال و اتفاق هايى 
كه در حال روى دادن است، برداريد. به اين شكل من به شما قول مى دهم كه هر لحظه احساس بدبختى كنيد. 
اگر مى خواهيد اين حس را نداشته باشيد، بايد افكارتان را مديريت كنيد. وقتى افكار مديريت شده باشند، فكر 
كردن به گذشته و آينده «بخشى» از زندگى روزمره شما خواهند شد و نه همه زندگى شما. اگر فكر مى كنيد 
كه مى توانيد اين افكار را از ذهن تان حذف كنيد، احتماالً اشتباه مى كنيد. خاطره  ها از ذهن نمى روند و رويابافى 
و خيالپردازى نيز يكى از ويژگى هاى منحصر به فرد ذهن هر انسانى است. از طرف ديگر نمى توانيد افكارتان 
را متوقف كنيد، چراكه ذهن انسان ماشين 24 ساعته  توليد افكار است و تالش براى خاموش كردن آن، عمًال 
بى فايده است. مثل اين است كه من به شما بگويم به زرافه فكر نكنيد! حاال به چه چيزى فكر مى كنيد!؟ براى 
بودن در لحظه  حال، يكى از روش ها استفاده از تمرين تنفس و تمركز روى دم و بازدم است. يكى ديگر از 
روش ها ذهن آگاهى روى كارى است كه در لحظه در حال انجام آن هستيد. مثالً اگر در حال رانندگى هستيد، به 
جاى فكر كردن به حرف هاى رئيس تان (يا استاد يا همكارتان)، به چيزى كه درست در روبه روى شما مى گذرد 

تمركز كنيد. مثالً به ماشين هايى كه از كنار شما رد مى شوند، به درختان، به آدم ها، به ساختمان ها.
روی چیزهایی که ندارید مترکز کنید

به چيزهايى فكر كنيد كه هميشه عالقه مند بوديد داشته 
باشيد و به دست نياورده ايد. به آرزوهاى از دست رفته 
فكر كنيد. حتى مى توانيد شروع به سرزنش خودتان 
كنيد. خودتان را به خاطر اين كه دست و پا چلفتى 
بوديد و نتوانستيد يك كار درست و حسابى انجام 
دهيد، سرزنش كنيد. خودتان را به خاطر اين كه آنقدر 
باهوش نبوديد كه بتوانيد در شغل تان پيشرفت كنيد يا 
آنقدر توانمند نبوديد كه در دانشگاه يا مدرسه نتايج 
قابل قبول به دست آوريد سرزنش كنيد. من به شما 
قول مى دهم با تمركز روى نداشته هايتان، شما يكى از 

بدبخت ترين آدم هاى روى زمين خواهيد بود.

دنبال مقرص برای اشتباه هایتان بگردید
به خانواده تان فكر كنيد، اگر خانواده  آرام و كمتر متشنجى داشتيد، االن حالتان خوب بود. يا به وضعيت اقتصادى 
جامعه فكر كنيد، اگر اقتصاد مملكت مريض نبود شما االن پولدار بوديد. به محيط كارى تان فكر كنيد، اگر 
رئيس تان آدم بى خودى نبود، اگر همكارانتان زيراب تان را نمى زدند، حاال ارتقا پيدا كرده بوديد. اگر استادتان 
عقده اى نبود! اين ترم مشروط نمى شديد، اگر پدر و مادرتان اجازه مى دادند، شما انتخاب بهترى مى كرديد سعى 
كنيد تا جاى ممكن، براى چيزى كه حاال هستيد، دنبال دليل ها و مقصرهاى بيرونى بگرديد. من به شما قول 
مى دهم با اين روش نه تنها حاال، بلكه تا آخر عمرتان هم هيچ اتفاق خوشايند خاصى نخواهد افتاد و شما هيچ 

پيشرفت قابل توجهى نخواهيد كرد و هميشه احساس بدبختى خواهيد كرد.
در روان شناسى به اين مدل از تلقى؛ «كنترل بيرونى» مى گويند. يعنى تمام اتفاق ها خارج از دسترس ما هستند 
و ما هيچ كنترلى روى آن ها نداريم. در مقابل؛ نوعى از اسناد هم وجود دارد كه به آن «كنترل درونى» مى گويند. 
در اين نوع، ما در همه اتفاق ها سهم و مشاركت داريم؛ مثالً كسى كه كنترل درونى دارد، مسئوليت مشروطى 
در امتحانات را نه به بى انصاف بودن استاد، كه به كم كارى خودش ربط مى دهد و مسئوليت آن را مى پذيرد. 
كسى كه كنترل درونى دارد، ضمن در نظر داشتن وضعيت خانوادگى كه در آن رشد كرده، بخش عمده اى از 
شكست هاى خود را به داليل درونى و ضعف در توانمندى ها يا برنامه ريزى هايش نسبت مى دهد تا به وضعيت 
خانوادگى يا اجتماعى. براى اين كه اين احساس ها را نداشته باشيد، سعى كنيد تا جاى ممكن به مسئوليت 

همه را از خودتان راضی نگه داریدخودتان در اتفاق ه ا توجه كنيد.
سعى كنيد تا مى توانيد از دست كسى ناراحت نشويد. تا جاى ممكن لبخند بزنيد. بگذاريد شما را به عنوان 
فردى كه هميشه شاد است بشناسند، مهم نيست كه از درون چقدر اندوهگين هستيد. هيجان هايتان را 
نشان ندهيد. نگذاريد كسى بفهمد كه همين حاال چه احساسى داريد. به هيچ كس «نه» نگوييد. سعى كنيد 
هميشه مهربان باشيد و هيچ كسى را از دست خودتان ناراحت نكنيد. درخواست ها و كارهاى ديگران 
را در اولويت قرار دهيد، مهم نيست كه كارهاى خودتان عقب بيفتد. ابراز وجود نكنيد چون امكان دارد 

ديگران از دست تان ناراحت شوند. تبريك مى گويم؛ حاال شما يك بدبخت تمام عيار هستيد!

ــت كه از ديرباز تا به امروز وجود  ــنايى اس ازدواج پديده نام آش
ــكيل خانواده نيز بوده است. اما در گذر زمان  ــته و الزمه تش داش
ــكال گوناگونى را به خود گرفت تا جايى كه طى چند  ازدواج اش
ــته شاهد رواج بى رويه ازدواج سفيد هستيم. ازد واجى  دهه گذش
ــود را با يكديگر به  ــبت و نوع رابطه خ كه در هيچ محضرى نس
صورت رسمى ثبت و تعريف نكرده اند و زن و شوهر محسوب 

ــوند اما عمال در يك خانه زندگى مى كنند. نمى ش
ــرب به جاى  ــى كه در غ ــفيد يا همان همباش ــده ازدواج س پدي
ــى از عوامل  ــود و يك ــه آن روى آورده مى ش ــمى ب ازدواج رس
انحطاط اخالقى غرب به شمار مى رود در حقيقت همان زندگى 
ــت كه  زن و مرد در كنار يكديگر به مدت موقت و نا معلوم  اس
ــرعى طرفين را طى اين رابطه  تقريبا هيچ قيد و بند اخالقى و ش

ــد. ــى كن ــدود نم مح
ــايد بتوان شكلى از ازدواج موقت  اين نوع زندگى مشترك را ش
ــت ولى فقط  ــده اس ــان برخى از جوانان رايج ش ــت كه مي دانس
ــال هم در حال تجربه  ــت بلكه افراد ميانس محدود به جوانان نيس
ــال و حتى  ــورد افراد ميانس ــتند. در م ــيوه از زندگى هس اين ش
ــالق مى گيرند  ــت متفاوتى دارد، آنان ط ــالمند حال نزديك به س
سپس به اين روش با يكديگر زندگى مى كنند و در مواردى هم 

ــت. ــم اطرافيان اس اين نوع زندگى دور از چش
همان گونه كه مى دانيم همه افرادى كه اين نوع رابطه را انتخاب 
ــنخ نيستند و نمى توان براى همه آنان داورى  مى كنند از يك س
ــفيد طبق اظهار نظر جامعه شناسان و  مشتركى داشت. ازدواج س
ــان از علل و زمينه هاى متعددى ناشى مى شود كه در  روانشناس

ــاره مى كنيم. اين مجال به اختصار به آنها اش
ــفيد در بين جوانان، افزايش استقالل  اولين زمينه بروز ازدواج س
ــن  ــر از خانواده و باال رفتن س ــبى جوانان اعم از دختر و پس نس
ــود دختر و پسر راحت تر  ــت كه موجب مى ش ازدواج آنان اس

ــد. ــرار كنن ــى را برق ــن روابط ــد چني بتوانن
ــادى و غير مادى  ــنتى ازدواج و تعهدات م ــم س ــز از مراس گري
ــتر جوانان به اين  ــل  روى آوردن هر چه بيش ــود دومين عام خ
ــم ازدواج  ــد. چرا كه تبعات اقتصادى مراس نوع ازدواج مى باش
ــويق جوانان به اين امر  ــاز تش و زندگى بعد از آن خود زمينه س

ــت. اس
ــفيد در جامعه، ترس از  ــق ازدواج س ــى ديگر از عوامل رون يك
ــت. امروزه با  طالق و نا هم خوانى اخالقى و رفتارى طرفين اس
ــد روز افزون آمار طالق در جامعه برخى از جوانان  توجه به رش
ترجيح مى دهند كه به معرفى نزديكان و يا دوستان از فرد مورد 
ــت بدانيم اين  ــى كنند. جالب اس ــراى ازدواج كفايت نم ــر ب نظ
ــترى دارد چرا كه آنان بيش از  ــاله براى دختران اهميت بيش مس

ــوم طالق لطمه مى خورند. ــران از پديده ش پس
ــى توان يكى ديگر  ــور را م ــاى غلط فرهنگى رايج در كش باوره
ــت. همان گونه  ــيوع اين پديده ناهنجار اجتماعى دانس از علل ش
ــاهد مرد ساالرى هستيم كه با  كه مى دانيم در برخى از موارد ش
ــد جامعه اين موضوع ديگر  ــرايط زندگى و رش توجه به تغيير ش
ــه عنوان يك ناهنجارى  ــود بلكه ب مانند قبل ارزش تلقى نمى ش
ــناخته مى شود. از اين رو برخى از افراد  كه نمى خواهند  نيز ش
ــلطه اى را پذيرا باشند بعد از طالق ترجيح مى دهند يا  چنين س
ــفيد زير يك سقف زندگى  به صورت صيغه اى و يا با ازدواج س

ــلط مرد را نپذيرند. كنند و تس

ــفيد در جامعه  ــم ترين داليل افزايش آمار ازدواج س ــى از مه يك
ــت. بايد توجه داشت زمانى كه  ــدن  دانس را مى توان مدرنيته ش
ــهرها، روستاها، كارخانه ها و  ــود فقط ش جامعه اى مدرن مى ش
ــدارس را تغيير نمى دهد بلكه موجب تغيير در روابط اجتماعى  م
ــيارى از مواردى كه ما به جرم غربى بودن نفى  ــود. بس نيز مى ش
ــد از مظاهر يك  ــه غربى باش ــتر از آنك ــرده ورد مى كنيم بيش ك
جامعه مدرن است كه به طور قطع بنا به داليل تاريخى، غربى ها 
ــراى اولين بار آن را تجربه كرده اند. هرچند در اين مجال بهتر  ب
ــت يادآورى نماييم كه يكى از ويژگى هاى جامعه مدرن،تنوع  اس
ــمت هاى زندگى  ــاخص ور بسيارى از قس ــت. اين ش طلبى اس

ــت. ــتثنى نيس مدرن رواج دارد و ازدواج نيز از اين قاعده مس
ــش از جامعه نيز  ــدن اعتقادات مذهبى حداقل در بخ ــت ش سس
ــد. اين  ــاز بروز اين نوع ازدواج مى باش از ديگر عوامل زمينه س
ــى از جوانان، به خصوص  ــت كه تجرد قطعى بخش در حالى اس
دختران و همچنين افزايش مردان تنها و زنان بيوه ناشى از طالق 

ــت. ــده اس ــاله ش ــديد اين مس نيز باعث تش
گفتنى است برخى از روانشناسان دليل ظهور پديده ازدواج سفيد 
ــووليت پذيرى مى دانند و معتقدند نبود مسووليت  را در عدم مس
ــوب مى  ــى براى اين نوع زندگى محس پذيرى يك فاكتور اساس
ــووليت عملكرد  ــود . بدين معنا كه در چنين روابطى افراد مس ش

ــد. ــى گيرن ــده نم ــر عه ــود را ب خ
ــه و خانواده ها قابل  ــوى جامع امروزه اين نوع رابطه ها از س
ــفيد بيشتر  ــت و طبق آمار هاى موجود ازدواج س پذيرش نيس
ــهرهاى بزرگ رو به رشد است. تا آن جايى كه بسيارى  در ش
ــووالن هم از اين پديده اجتماعى ابراز نگرانى مى كنند.  از مس
ــت بدانيم امروزه 30  درصد از جوانان در شهرهاى  جالب اس
ــا جايى كه  ــردى زندگى مى كنند ت ــه هاى مج ــزرگ در خان ب
ــرد گزينى ناميده  ــان تج ــوى برخى از كارشناس دهه 90 از س

ــت. ــده اس ش
ــه را متحمل  ــترين لطم ــدان حاصل از اين نوع ازدواج بيش فرزن
ــت  ــود و سرنوش ــوند چرا كه چنين ازدواجى ثبت نمى ش مى ش
ــت. به عبارت ساده  ــخص نيس اين نوع فرزندان پس از تولد مش
ــود، عالوه  ــفيد موجب كاهش فرزند آورى مى ش ــر ازدواج س ت
ــطح زندگى افراد نيز تغيير مى كند و خال روانى را براى  برآن س
ــدن او  ــانس مادر ش ــت ش دختران در پى دارد چرا كه ممكن اس
ــراد به اعتياد گرايش پيدا  ــش دهد و حتى برخى از اين اف را كاه
ــت كه مردان در صورت ترك چنين رابطه  كنند. اين در حالى اس

ــيب مى بينند. اى كمتر آس
ــت   ــد كه اين ازدواج از نظر قانونى جرم اس ــه بايد متذكر ش البت
ــود و از منظر جامعه  ــوب مى ش ــرعى نيز گناه محس و از نظر ش
ــتند همواره با نوعى  ــه در اين نوع روابط هس ــى افرادى ك شانس
ــت و پنجه نرم  ــب چنين رابطه اى دس ــرس و نگرانى از عواق ت

ــد. ــى كنن م
ــفيد و تغيير ماهيت آن از  ــد قارچ گونه ازدواج س با توجه به رش
ــك ارزش اجتماعى انتظار مى  ــاله ضد ارزش اجتماعى به ي مس
ــه هايى را براى  ــن معضل زمين ــر براى حل اي ــووالن ام رود مس
ــازى در باره عواقب اين  ــان تر و همچنين فرهنگ س ازدواج آس
ــفيد  ــر انجام دهند. چرا كه همان گونه كه مى دانيم ازدواج س ام
ــه جامعه و خانواده  ــترده اى را ب ــيب هاى گس در دراز مدت آس

ــازد. متحمل مى س

فضايى براى درنورديدن
 مرزهاى اخالقى:

زامبى هاى 
شبكه هاى 
اجتماعى

ــبكه هاى اجتماعى در جهان و به تبع آن  رونق گرفتن ش
ايران، موجى از انسان هاى مجازى را توليد كرده كه از هر 

موجودى در جهان خطرناكتر به نظر مى آيند.
گرگ ها در ضمير ناخوداگاه انسان ها ناگهان بيدار مى شوند 
و با پيدا كردن همتايان خود چون گله اى بزرگ از گرگ ها، 
شكار را محاصره كرده و نيست و نابودش مى كنند. انسان 
هايى كه در فضاى بيرونى سعى مى كنند يك «ديگرى» 
باشند و قواعد و قوانين اجتماعى را باالجبار پذيرفته اند، زمانى 
ــه درخود فرو مى روند يا محيط را براى بروز دادن «خود  ك
واقعى»، مهيا مى بينند، هيچ قاعده و قانونى جلودار گرگ 
درون آنها نيست.  با پيشرفت تكنولوژى هاى نو و پاگذاشتن 
دنياى مجازى به دنياى واقعى انسان ها، حد و مرزها برداشته 
ــد و در دنياى مجازى ديگر هويت هاى بيرونى انسان  ش
ها پنهان ماند و فضايى براى درنوردين مرزهاى اخالق و 
انسانيت، ايجاد شد. با ورود شبكه هاى اجتماعى جديد به 

فضاى زندگى انسان ها، محيطى مهيا شد تا ميليون ها نفر 
بدون توجه به جايگاه، مكان و زمان در ارتباط با يكديگر قرار 

گيرند و نسل جديد ارتباطات رقم بخورد. 
شبكه هاى اجتماعى در انواع و اقسام سبك ها و منتطبق 
با سليقه ها متولد شدند و سرزمين جديدى براى سكونت 
ــر تاسيس شد. اين شبكه ها بسيار گسترده و  مجازى بش
ــتند. آنها داراى اين قابليتند تا با دوستان اوقات  بزرگ هس
سرگرم كننده سپرى كنيد، با آدم هاى جديد روبه رو شويد 
ــراورى صفحه نمايش  ــرعت زياد درباره دنياى ف و به س
اطالعات كسب كنيد. شبكه هاى اجتماعى پر از محتواى 
سرگرم كننده و جذاب است كه بيشتر اوقات سخت است 
كه انسان ها چشمانشان را از روى نمايشگرهاى تبليت، لپ 
تاپ و  گوشى هاى هوشنمند بردارند و ذهن خود را درگير 
آن نكنند.  در خانه ها، خيابان ها و هر نقطه اى كه سر را 
بچرخانيد با آدم هايى روبه رو مى شويد كه دستگاه ارتباطى 
ــكل معمولتر آن در سال هاى اخير، گوشى هاى  يا در ش
هوشمند، از آنها جدا نمى شود. چشمانشان بدون وقفه بر 
صفحات نمايش گوشى است. اگر سوالى از آنها بپرسيد تنها 
ــما جواب مى  ــر به ش با يك جواب كوتاه يا تكان دادن س
دهند. كامال در گوشى ها ذوب شده اند، آنها در خيابان ها به 
صورت تلو تلوكنان و با گام هاى نامنظم حركت مى كنند. 

به طور خالصه اين انسان ها به شكل زامبى هاى شبكه 
هاى اجتماعى تبديل شده اند، مرده نيستند بلكه كامال هم 
زنده به نظر نمى رسند! زامبى ها در شبكه هاى اجتماعى 
ــبوك، لينكدين، توئيتر، تلگرام، وايبر، واتس آپ و ...  فيس

حضور دارند و در آن غرق شده اند. 
شبكه هاى اجتماعى تمامى ابعاد زندگى واقعى زامبى ها 
را در برگرفته و به شكل غيرقابل باورى، در حال گسترش 
هستند. آنها در شبكه هاى اجتماعى پرسه مى زنند و به هر 
اكانتى بخواهند سر مى زنند. زامبى ها افراد را در فيسبوك، 

توئيتر و تلگرام دنبال مى كنند تا جديدترين پست را شكار 
ــر در بياورند. زامبى ها هيچ فعاليتى  كنند و از همه چيز س
ندارند اما عشق، حماقت و هر آن چيزى را كه آرزو مى كنند 

در شبكه هاى اجتماعى دنبال مى كنند. 
موجودات تغيير هويت داده شبكه هاى اجتماعى خواب كمى 
دارند يا به طور كلى نمى خوابند. تنها فعاليتشان  پرسه زدن 
در شبكه ها در تمام طول شب است. آنها با ديگر زامبى هاى 
موجود در فضاى مجازى، شبكه سازى مى كنند و لشكرى 

ــكل مى گيرد.  ــبكه اجتماعى ش از زامبى ها در محيط ش
تغييرات صورت گرفته در اين انسان ها به شدت واگيردار 
است و كسانى كه كوچكترين برخوردى با آنها داشته باشند 
ــوند. اگر با گروهى از اين زامبى ها  ممكن است مبتال ش
برخورد داشته باشيد و آنها گوشى هاى تلفن هوشمند، لپ 
تاپ و تبلت هاى خود را به جاى صحبت با يكديگر بيرون 
بياورند، اين خطر وجود دارد كه شما هم به ناگهان همان كار 

را انجام دهيد و قدرت مقاومت نداشته باشيد. 
رشد قارچ گونه شبكه هاى اجتماعى و ورود افراط گونه آن 
ــر، سبك هاى زندگى را تغيير داده و هويتى  به زندگى بش

پوچ و بى محتوا را رقم زده است. انسان هاى درگير با اين 
شبكه ها ديگر كمتر فكر مى كنند و بيشتر خوراك مغزى 
آنها پست ها و عاليق فكرى و اكثرا تهى، افراد ديگر است. 
تشابه اين انسان ها با زامبى ها سخن گزافى نيست. پست 
ترين پست ها و تهى مغزترين تفكرات افراد مشهور، محل 
تجمع زامبى هاست. كافى است يك فرد مشهور اما تهى 
ــتى بگذارد، به  ــزى، درباره يك رويداد يا نظريه اى پس مغ
ــبكه اجتماعى در آن مكان  ناگهان هزاران هزار، زامبى ش

ــوند و ساعت ها و گاهى روزها، به تغذيه مى  جمع مى ش
ــود كه  پردازند. فعاليت اين زامبى ها به حدى جدى مى ش
ــبكه اجتماعى به دنياى واقعى نيز  موج به راه افتاده در ش

سرايت مى كند و رسانه هاى خبرى به آن مى پردازند. 
  مى توان زامبى هاى شبكه هاى اجتماعى را به دو دسته 
تقسيم كرد. دسته اول كسانى هستند كه به شكل فردى 
حركت مى كنند و در تمامى شبكه هاى اجتماعى داراى 
اكانت هستند و كار روزمره آنها گذاشتن پست و مشاهده 
نتايج آن است. دسته دوم به صورت گله اى حركت مى كنند 
و بيشتر با هشتگ ها و پست هاى افراد مشهور سركار دارند. 

ــبانه روز فعاليت آنها چرخيدن در اين محيط براى گرم  ش
كردن سر است.  زامبى هاى شبكه اجتماعى در ايران نيز رو 
به ازدياد هستند. اينستاگرام و تلگرام دنياى محبوب زامبى 
ــت. شبكه هايى كه با محدوديتى روبه رو  هاى ايرانى اس
نيستند و زامبى ها به راحتى مى توانند خود را مشغول كنند. 
محدوديت هم ايجاد شود، راهى را پيدا مى كنند و وارد آن 
دنياى تودرتو و بى انتهاى شبكه اجتماعى مى شوند. بيش از 
45 ميليون ايرانى گوشى هوشمند دارند و اكثرا نيز از شبكه 
هاى اجتماعى استفاده مى كنند. فراگير شدن اين شبكه 
ها در كشور، تحولى است كه بدون در نظر گرفتن تبعات 
آن صورت گرفته و در ميان 45 ميليون كاربر شبكه هاى 
اجتماعى، هزارن هزار زامبى شبكه اجتماعى وجود دارد كه 
با اعتياد افراط گونه خود به مشغوليت در اين شبكه ها، يك 
زندگى كامال بى محتوا و بى هويتى را در پيش گرفته اند. 

زامبى هاى ايرانى همچون همتايان خارجى خود به دنبال 
ــوژه ها و پست ها در شبكه هاى اجتماعى اند و  شكار س
دسته بندى مشابهى دارند. با جستجوى ساده در اكانت هاى 
معروف و پربازديد شبكه هاى اجتماعى، محل تجمع زامبى 
هاى ايرانى مشخص مى شود و آنها خود را به نمايش مى 
ــرز اخالقى را نمى  ــد. زامبى هايى كه هيچ حد و م گذارن
شناسند و بيشتر درنده خويى گرگ درون آنها به مغزشان 
ــال  ــر در طول س فرمان مى دهد.  به هر حال زندگى بش
ــده كه رونق شبكه  هاى اخير دچار تحوالت عمده اى ش
ــان ها، با شتاب زائدالوصفى  هاى اجتماعى در زندگى انس
در حال وقوع است و تشكيل اجتماعات زامبى هاى شبكه 
هاى اجتماعى نيز، يكى از معضالت عمده چنين سبكى از 
ــت. آموزش و فرهنگ سازى مى تواند بخشى  زندگى اس
ــازد اما راه حل اساسى آن است  از اين معضل را مرتفع س
كه كاربران شبكه هاى اجتماعى اراده كنند تا زامبى شبكه 
اجتماعى نباشند و خود را در ورطه چنين دنياى بى محتوايى 
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خبر
سهم آب طبس از كارون محفوظ است!  

خوزستانی ها دعا کنند افغانستان و پاکستان
 مدعی آب رودخانه های خوزستان نشوند!

گويا داستان انتقال آب از سرشاخه هاى كارون و دز پايانى 
ندارد و هر روز مدعى جديدى براى آن در كشور يافت مى 

شود.
در تازه ترين ادعا روزنامه آواى خراسان جنوبى مطلبى را به 
عنوان «سهم آب طبس از كارون محفوظ است» در تيتر اول 
خود منتشر كرده است كه نشان مى دهد استان خراسان جنوبى 
پس از اصفهان، يزد، كرمان، قم، بوشهر و ... به صف مدعيان 
آب رودخانه هاى خوزستان پيوسته است. بنابراين از آنجا كه 
اميدى به تدبير دولتمردان نيست از شهروندان خوزستانى انتظار 
مى رود در اين ماه مبارك  رمضان دعا كنند، افغانستان و پاكستان 

به جمع مدعيان انتقال آب رودخانه هاى خوزستان نپيوندند.
متن منتشره در اين روزنامه در زير مى آيد:

خشكسالى هاى اخير و بحران بى آبى استان؛ در طبس بيشتر 
از هر جاى ديگرى خود را نشان داده به گونه اى كه در حال 
حاضر 42 روستاى اين شهرستان با تنش آبى مواجه هستند.
گزينه هاى متعددى براى اجراى طرح انتقال آب به اين شهرستان 
وجود داشته كه انتقال آب از سرچشمه هاى كارون يكى از آن ها 
بود كه بنا به گفته مسئوالن باوجود اينكه در مصوبه شوراى 
عالى آب در سال 83 سهميه اى از محل خط دوم انتقال آب 
به يزد براى شهرستان طبس در نظر گرفته شده بود اما باز هم 
مردم طبس از آن محروم شدند. در شوراى عالى آب كشور به 
رياست رئيس جمهور سابق، مقرر شد از يك ميليارد مترمكعب 
آب مازاد اختصاص يافته از كارون به فالت مركزى ايران 300 
ميليون مترمكعب به استان يزد منتقل و بر اساس جدول مصوب 
در وزارت نيرو از اين مقدار 75 ميليون مترمكعب هم به طبس 
اختصاص يابد كه اين مصوبه به شركت آب منطق هاى يزد نيز 
ابالغ شد. بعد از محروم شدن طبس ،از خط دوم انتقال آب به 
طبس در سال 91 مسئوالن و نمايندگان شهرستان طبس تالش 
هاى زيادى كردند كه حق مسلم مردم اين شهرستان از كارون 
را به آ نها بازگردانند اما اين خواسته تاكنون اجرايى نشده و هنوز 
هم در حال بررسى است. نماينده سابق مردم طبس، فردوس، 
سرايان و بشرويه خرداد 93 در گفتگو خبرنگاران گفت: سهم 
طبس از خط دوم انتقال آب كارون به استان يزد در سال 91 
مشخص شد، باوجوداينكه اين موضوع، مصوبه شوراى عالى 
آب بود مسئوالن اين شهرستان بارها اين خواسته را پيگيرى 
كردند اما هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده است. عبدا... زاده در 
ارديبهشت ماه سال گذشته نيز در گفتگوى خبرى با رسانه ها 
اين سهم را قطعى دانست و گفت: مقدار سهم آب طبس يك 
بحث است اما موضوع اساسى تر تخصيص اين سهم است. 
مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى نيز در آخرين 
گفتگوى خود با آوا ، نياز آبى شهرستان طبس تا سال 1425 را 
حدود 28.5 ميليون مترمكعب عنوان كرد و افزود: اين موضوع 
به تصويب كميته فنى رسيده و در حال حاضر به دفتر كالن 
آب ارسال شده تا بتوانيم از خط دو يزد آن را تأمين كنيم. 
وى اضافه كرد: بر اساس برآوردهاى انجا مشده نياز آبى سه 
استان اصفهان، يزد و كرمان كه بايد از درياچه كارون تأمين 
شود حدود 500 ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده و ما 
به دنبال اين هستيم نياز آبى شهرستان طبس نيز در اين 
پروژه ديده شود. امامى در ارتباط با زمان اجرايى شدن 
كالن  ههاى  پروژ  از  يكى  پروژه،  اين  گفت:  پروژه  اين 
است كه شامل احداث سد و اجراى خطوط انتقال است 
طبق  اينكه  بيان  با  وى  بود.  خواهد  بر  زمان  امر  اين  كه 
برنامه خطوط انتقال آب تا يزد به صورت مشترك و از 
يزد تا طبس نيز توسط استان انجام مى شود، بيان داشت: 
در حال حاضر مسيرهاى اجراى اين پروژه گرفته شد اما 
پايان  در  وى  است.  نشده  تعيين  مناسب  موقعيت  هنوز 
خاطر نشان كرد: به دنبال عملياتى شدن اين مصوبه هستيم و 

سهم طبس از آب كارون همچنان پابرجاست .
خوزنيوز

6

ــاماندهى رودخانه كارون  ــاون اول رئيس جمهورى س مع
ــت و تاكيد كرد  را يكى از برنامه هاى جدى دولت دانس
ــاب هاى  ظرف دو ماه طرحى جامع براى حل معضل پس

ــود. ــتان تدوين ش ــكر خوزس ــت و صنعت نيش كش

اسحاق جهانگيرى در جلسه شوراى عالى آب با اشاره به تخليه 
و  صنعت  كشت،  شركت  گانه  هفت  واحدهاى  هاى  زهاب 
توسعه نيشكر خوزستان، افزود: اين موضوع معضالتى جدى 
براى محيط زيست، بخش كشاورزى و نيروهاى مسلح ايجاد 
كرده كه حتماً بايد براى حل اين معضل راهكارهاى عملياتى 

پيدا شود.
وى همچنين با اشاره به مطالعاتى كه در سالهاى گذشته براى 
حل اين معضل انجام شده، اظهار داشت: راهكارهايى نيز در 
سالهاى قبل براى حل اين معضل تدوين شده اما به نظر مى رسد 
هزينه اجرايى اين راهكارها مناسب نيست؛ ضمن آنكه برخى 
دستگاه هاى اجرايى نيز داراى اختالف نظر هستند و راهكارها از 

جامعيت كافى برخوردار نيستند.
معاون اول رئيس جمهورى افزود: بايد مطالعات دقيقى صورت پذيرد و راهكار 

جديدى در قالب يك طرح جامع و كامل براى حل اين معضل پيدا شود.
جهانگيرى با يادآورى اينكه چند موضوع در استان خوزستان در اولويت برنامه هاى 
دولت قرار دارد، خاطرنشان كرد: ساماندهى رودخانه كارون يكى از برنامه هاى 
جدى دولت است و قرار است در برنامه ششم از ورود پساب ها، فاضالب ها و 
ساير آالينده ها به اين رودخانه جلوگيرى شود تا وضعيت قابل قبولى براى ساكنين 

اطراف رودخانه مهيا شود.
وى همچنين با اشاره به طرح زيركشت بردن 550 هزار هكتار از اراضى استان 

خوزستان گفت: براى اجراى اين طرح نيز همواره تاكيد شده است كه بايد ابعاد و 
زواياى مختلف طرح از ابتدا تا انتها ديده شود و براى زهاب هاى حاصل از اجراى 

اين طرح نيز برنامه ريزى مناسب و دقيقى انجام شود.
معاون اول رئيس جمهورى از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور خواست 
كارگروهى متشكل از وزراى نيرو و جهاد كشاورزى و رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست تشكيل شود و موضوع پساب هاى حاصل از فعاليت شركت كشت، 
صنعت و توسعه نيشكر خوزستان را مورد بررسى قرار دهند و با درنظر گرفتن 
مطالعات و راهكارهاى گذشته، طرحى جامع در قالب يك برنامه كوتاه مدت و بلند 
مدت براى حل اين معضل تدوين كنند به گونه اى كه دغدغه هاى موجود نسبت به 

زهاب هاى حاصل از فعاليت اين شركت برطرف شود.
جهانگيرى با يادآورى اينكه در تدوين اين طرح بايد همه مسائل 
از جمله ابعاد زيست محيطى و موضوعات مرتبط با طرح زير 
كشت بردن اراضى كشاورزى نيز لحاظ شود، بر ضرورت جمع 

بندى موضوع و نهايى شدن آن ظرف دو ماه آينده تاكيد كرد.
در اين جلسه كه وزراى نيرو، جهاد كشاورزى، رييس سازمان 
مديريت و برنامه ريزى كشور، رييس سازمان حفاظت محيط 
سازمان  رييس  و  خوزستان  استاندارى  سرپرست  زيست، 
هاى  پساب  موضوع  داشتند  حضور  نيز  كشور  هواشناسى 
نيشكر  توسعه  و  صنعت  كشت،  شركت  فعاليت  از  حاصل 
خوزستان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و دستگاه هاى 
حاضر گزارشى از مطالعات گذشته، راهكارها و گزينه هاى 

پيشنهادى ارائه كردند.
در اين نشست همچنين دغدغه هاى ستاد كل نيروهاى مسلح 
از تخليه زهاب هاى شركت كشت و صنعت نيشكر خوزستان 
مطرح گرديد و نماينده اين ستاد به ارائه گزارشى در خصوص 
مشكالتى كه زهاب هاى اين شركت براى نيروهاى مسلح ايجاد 

كرده است، پرداخت.
ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان  رييس  شد  مقرر  جلسه  اين  پايان  در 
محيط  حفاظت  سازمان  رييس  و  كشاورزى  جهاد  نيرو،  وزراى  كشور، 
و  صنعت  كشت،  شركت  فعاليت  از  حاصل  هاى  پساب  موضوع  زيست 
گرفتن  نظر  در  با  و  دهند  قرار  بررسى  مورد  را  خوزستان  نيشكر  توسعه 
زيست  هاى  پيوست  لحاظ  نيز  و  جديد  نظرات  اخذ  گذشته،  مطالعات 
بلند  و  مدت  كوتاه  برنامه  قالب  در  جامع  طرحى  ماه  دو  ظرف  محيطى، 
شوراى  به  نهايى  تصويب  جهت  و  تدوين  معضل  اين  حل  براى  مدت 

دهند. ارائه  آب  عالى 

ما فقط به دنبال احقاق حقوق مردم استان چهارمحال 
ــتيم و اعالم مى كنيم وقتى مى گويند  و بختيارى هس
ــتند ، بدانند كه  نگران آب كرمان، يزد و اصفهان هس
مردم چهارمحال هم ايرانى اند و زير پرچم جمهورى 

اسالمى زندگى مى كنند. بايد نگران اينها هم باشيد.
اردشير نورانى گفت: ما فقط به دنبال احقاق حقوق 
مردم استان چهارمحال و بختيارى هستيم و اعالم 
ــد نگران آب كرمان، يزد و  مى كنيم وقتى مى گوين
ــه مردم چهارمحال هم  ــتند ، بدانند ك اصفهان هس
ــالمى زندگى  ايرانى اند و زير پرچم جمهورى اس

مى كنند. بايد نگران اينها هم باشيد.
نماينده مردم شهر كرد در مجلس شوراى اسالمى 
در گفت وگو با خبرنگار ايلنا در خصوص بحران 
آب در استان چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: 
ــتان   ــاله آب يكى از حادترين موضوعات اس مس
ــتان هاى  ــت كه هم زمان ما را با اس چهارمحال اس

اصفهان، يزد و كرمان  درگير كرده است.
ــكل اكنون از  ــه داد: اين مش ــير نورانى ادام اردش
ابعاد فنى و اقتصادى به سطوح باالتر آمده و ابعاد 
ــئله  اجتماعى پيدا كرده و اكنون تبديل به يك مس

امنيتى شده است .
ــت صحيح در پروژه  ــاره به عدم مديري وى با اش
انتقال آب از اين استان اظهار داشت: عدم مديريت 
ــت كه سبب شده اين  صحيح مهم ترين عاملى اس
ــدم مديريت صحيح  ــكالت به وجود بيايد. ع مش
ــد كه اين موضوع اجتماعى شود و وقتى  سبب ش
ــود و  ــاد اجتماعى خوب مديريت و كنترل نش ابع
ــاى منطقى و مبتنى بر عدالت و انصاف و  فرمول ه
ــود  به موضوعى امنيتى و  منافع عمومى تنظيم نش

معضلى ملى تبديل مى شود.

ــيون اميد در مجلس شوراى اسالمى  عضو فراكس
ــئله اى ممكن است پر  تصريح كرد: حل چنين مس
ــئوالن كشور هشدار داد  ــد ، بايد به مس هزينه باش
وقتى در رابطه با چنين موضوعاتى امكان مديريت 
در سطوح پايين تر، كم هزينه تر و سهل الوصول تر 
ــئله ابعاد  ــل مى كنند تا مس ــرا تعل ــود دارد چ وج

اجتماعى و امنيتى پيدا كند؟
نماينده مردم شهر كرد در مجلس شوراى اسالمى 
ــائل  ــكل يكى از اصلى ترين مس ــزود: اين مش اف
ــدى و با تمام  ــه صورت ج ــت و  ب ــتان ما اس اس
ظرفيت قانونى در اين موضوع ورود خواهيم كرد. 
ــروع  ــا اينكه حتى قبل از ورود به مجلس و ش كم
ــمى كار در مجلس دهم و تصويب اعتبار نامه  رس
ــيه يكى از مالقات هاى رسمى  نمايندگان، در حاش
با هيئت دولت به وزير نيرو اعالم كرديم كه بايد در 
ــتر عمل كنند و از  حوزه آب با تدبير و درايت بيش
ــتگاه هاى ذيربط متعلق به  اعمال نفود افراد در دس

استان هاى  ذينفع هستند، جلوگيرى شود.
ــفانه اعمال نظر شخصى در  نورانى ادامه داد: متاس
ــرادى در بدنه وزارت  ــاله وجود دارد و اف اين مس
ــتانهاى ذينفع  ــه اصالتا از اس ــرو وجود دارند ك ني
هستند و به صورت جدى در مديريت اين پروژه 
بر اساس منافع استان هاى ديگر حركت مى كنند و 
ــئله، ناديده گرفتن حقوق مردم  به نظر من اين مس
ــه داريم از حقوق  ــت كه ما وظيف چهار محال اس

شان دفاع كنيم
ــكلى دامن  وى افزود: البته ما به اين موضوع به ش
ــكل اجتماعى و  نخواهيم زد كه تبديل به يك مش
ــه دنبال احقاق حقوق  ــود بلكه ما فقط ب امنيتى ش
مردم استان هستيم و اعالم مى كنيم وقتى مى گويند 

ــتند ، بدانند  نگران آب كرمان، يزد و اصفهان هس
ــد و زير پرچم  ــردم چهارمحال هم ايرانى ان كه م
جمهورى اسالمى زندگى مى كنند. بايد نگران اين 

ها هم باشيد.
ــوراى  ــهر كرد در مجلس ش ــده مردم ش نماين
ــيارى  ــه داد: در حال حاضر بس ــالمى ادام اس
ــانى  ــتان با تانكر آبرس ــتاهاى اين اس از روس
ــردم اين  ــت كه م ــن منطقى نيس ــوند. اي مى ش
ــته  ــند چون باغ پس ــار باش ــت فش ــه تح منطق
ــد يا فالن  ــنجان آب مى خواه ــان و رفس كرم
ــه صنعتى در اصفهان نياز به آب دارد. كارخان

ــيون اميد تصريح كرد: منابع آب بايد  عضو فراكس
ــت نيز يكى  ــئله تونل بهش ــود و مس مديريت ش
ــه، جريان  ــت. در طرح اولي ــن طرح ها اس از همي
ــخص شده بود.  ــفره ها كامال مش انتقال آب از س
ــت و  ــان زمان مراجع ذى ربط در محيط زيس هم
ــدن اين  ــان اعالم كردند كه با اجرايى ش كارشناس
ــفره هاى آبى استان خالى خواهند شد اما  طرح، س
ــود كه اين اعالم  ــرف مقابل آنقدر قوى ب البى ط
ــت جلوى اجراى  ــى نيز نتوانس نظرهاى كارشناس

اين پروژه را بگيرد.
ــم  ــاد داري ــا اعتق ــرد: م ــح ك ــى تصري نوران
ــاير  ــالت س ــائل و معض ــه مس ــه ك همانگون
ــه آن توجه  ــد ب ــت و باي ــم اس ــتان ها مه اس
بررسى  مورد  بايد  هم  ما  ــتان  اس مسائل  شود 
ــال و بختيارى در  ــرار گيرد. مردم چهارمح ق
ــته شدن  ــتان، بارش برف و باران و بس زمس
ــتان گرما را تحمل مى كنند  جاده ها و در تابس
ــه جاى ديگر منتقل  ــا آب منطقه آنها بايد ب ام

ــت. ــود و اين دور از انصاف اس ش

معاون حفاظت و بهره بردارى از منابع آب سازمان آب و برق 
خوزستان گفت: از نظر سازمان امكان تخصيص آب براى 
كشت تابستانه در اراضى حوضه مارون و زهره وجود ندارد.
مصطفى شبه با اشاره به جلسه كميته مديريت بحران در 
استاندارى اظهار كرد: با توجه به اين كه منابع آبى موجود 
در حوضه مارون و زهره پاسخگوى كشت كامل تابستانه در 

اين دو حوضه نيست و به دليل 
نگرانى كه از بابت تامين آب 
كشت پاييزه احساس مى شود، 
كرديم  اعالم  جلسه  اين  در 
كه امكان تخصيص آب براى 
كشت تابستانه اين دو حوضه 

را نداريم.
آب  بخواهيم  اگر  افزود:  وى 
موجود اين دو حوضه را براى 
مصرف  تابستانه  كشت هاى 
كنيم، براى كشت پاييزه دچار 
مشكل خواهيم شد و با توجه 
پاييزه  كشت  باالتر  اهميت  به 
تابستانه،  كشت  به  نسبت 
كشت  براى  بايد  كه  معتقديم 
به  اقدام  جارى  سال  پاييزه 

ذخيره آب كنيم.
شبه تصريح كرد: اداره كل هواشناسى نيز پيش بينى كرده كه در 
سال جارى بارش ها كمتر از نرمال خواهد بود، يعنى ممكن 
است بارش ها به موقع و به اندازه كافى نباشند. بنابراين بايد به 
گونه اى برنامه ريزى شود كه براى آغاز كشت پاييزه از ذخاير 

آبى استفاده كنيم و ان شااهللا كه بارش ها نيز به داد ما برسند.
دائمى  كشت هاى  مارون  حوضه  در  كرد:  عنوان  وى 
در  آب  تخصيص  براى  كه  داريم  را  نخيالت  مانند 
كه  دائمى  غير  كشت هاى  براى  و  دارند  قرار  اولويت 
عمدتا صيفى جات است، منابع آبى موجود پاسخگوى 

نياز اراضى اين حوضه نيست.

مديريت  كميته  جلسه  در  اين كه  وجود  با  داد:  ادامه  شبه 
بحران امروز اعالم كرديم كه تامين آب كشت تابستانه در 
اين حوضه از جانب ما مقدور نيست اما مسئولين جهاد 
كشاورزى خواستار تخصيص مقدارى آب براى بعضى از 
اراضى اين حوضه شدند و نهايتا مقرر شد بعدها درصد آب 

قابل تخصيص براى بعضى اراضى اين حوضه كه با مديريت 
خود جهاد كشاورزى همراه خواهد يود را اعالم كنيم.

كنار كشت هاى  در  مارون اگر  حوضه  در  كرد:  اظهار  وى 
دائمى پايين حوضه كشت غير دائمى ديگرى در تابستان انجام 
شود تهديدى براى كشت هاى دائمى خواهد بود. در انتهاى 
حوضه مارون در شادگان 12 هزار هكتار نخيالت داريم كه 
اگر آبى به اين نخيالت نرسد 
دچار آسيب مى شوند بنابراين 
اين دغدغه ما تامين آب كشت 
هاى دائمى مانند نخيالت در 

حوزه مارون است.
معاون حفاظت و بهره بردارى 
و  آب  سازمان  آب  منابع  از 
در  كرد:  بيان  خوزستان  برق 
حوضه زهره هيچ سدى براى 
ذخيره آب نداريم و ذخاير آبى 
تابستان  فصل  در  حوضه  اين 
كه  مى رسد  خود  حداقل  به 
تا  مى شود  موجب  مساله  اين 
امكان  اتوماتيك  صورت  به 
تخصيص آب كشت تابستانه 
در اين حوضه براى ما وجود 
نداشته باشد، به همين علت اعالم كرديم كه امكان كشت 
تابستانه در اين حوضه وجود ندارد و اين در حالى است كه 
اكنون تونلى در رودخانه زهره در حال حفر است تا براى 40 
هزار هكتار از اراضى كشاورزى دشت ليراوى استان بوشهر 

آب انتقال دهد.

ــگاه  دانش آبى  ــازه هاى  س ــيار  دانش
ــد  س ــه  اين ك ــان  بي ــا  ب ــهركرد  ش
ــت ضرر  ــه محيط زيس ــت  آباد ب بهش
ــاند، گفت: ميزان آب انتقالى  مى رس
در نظر گرفته شده در پروژه انتقال 
ــاخه هاى كارون موسوم  آب از سرش
ــل تأييد و  ــاد غير قاب ــت آب به بهش
مى كند. وارد  ضربه  محيط زيست  به 

حسين صمدى بروجنى  با 
آب  انتقال  تبعات  به  اشاره 
كارون اظهار كرد: در ديدگاه 
زيست محيطى،  صرف 
غلط  آب  انتقال  هرگونه 
است در حالى كه در راستاى 
ديدگاه اقتصادى – اجتماعى، 
انتقال آب بايد انجام شود اما 
هم  كه  جامع  ديدگاه  در 
هم  و  زيستى  محيط  ديد 
اجتماعى  و  اقتصادى  ديد 
را شامل مى شود، طرح هاى 

انتقال آب را منوط به شرط هايى مى كند 
پايدارى  بايد  شروط  اين  اساس  بر  كه 

محيط زيست حفظ شود.
وى افزود: پايدارى محيط زيست بر اين 
اساس است كه ميزان آب انتقالى يك ميزان 
واقعى باشد، به صورتى كه در حوضه مبداء 
مشكل ايجاد نكند و روش انتقال نيز بايد 

به صورتى باشد كه كمترين تبعات زيست 
محيطى را داشته باشد.

اين كه  بيان   با  شهركرد  دانشگاه  دانشيار 
احداث سد براى انتقال آب بايد به ميزانى 
باشد كه تنها نياز را برطرف كند، گفت: در 
پروژه انتقال آب از سرشاخه هاى كارون 
موسوم به بهشت آباد فقط روش انتقال آب 
توسط شوراى عالى آب اصالح شده اما 

ميزان آب انتقالى و سد آن اصالح نشده 
است.

صمدى ادامه داد: ميزان آبى كه در پروژه 
انتقال آب از سرشاخه هاى كارون موسوم 
به بهشت آباد، منتقل خواهد شد، بسيار 
محيط زيست  براى  و  اندازه  از  بيش 
مشكل ساز است. از سوى ديگر سد در 

حال احداث نيز 10 برابر ميزان موردنياز 
است و اين امر قطعا به محيط زيست لطمه 

خواهد زد.
وى عنوان كرد: ميزان انتقال آب در طرح 
زمانى  و  است  تاييد  غيرقابل  بهشت آباد 
كه مديرعامل شركت آب منطقه اى استان 
چهار محال و بختيارى بودم، طى يك نامه 
رسمى به وزارت نيرو به اين پروژه ايراد 
وارد كردم و اين امر موجب 
شد كه امسال از شركت آب 

منطقه اى به دانشگاه بازگردم.
با  شهركرد  دانشگاه  دانشيار 
بيان اين كه به شدت با ميزان 
آب انتقالى در نظر گرفته شده 
در پروژه بهشت آباد مخالف 
هستيم، عنوان كرد: بر اساس 
همواره  جامع نگرى  ديدگاه 
تمام  و  ايجاد  تعادل  بايد 
زمينه ها ديده شود اما اكنون 
وجود  تعادل  طرح  اين  در 

ندارد.
صمدى بروجنى اظهار كرد: انتقال آب به 
ميزان 580 ميليون متر مكعب در پروژه 
بلكه  نيست،  ما  تاييد  مورد  بهشت آباد 
اعتقاد داريم حجم ميزان آب انتقالى بايد 
كمتر از 250 ميليون متر مكعب باشد زيرا 
كمتر از 200 ميليون ميليون مترمكعب نيز 

مى تواند نياز آب شرب را تامين كند.

در جلسه شوراى عالى آب؛

جهانگيرى: ساماندهى رودخانه كارون يكى از
 برنامه هاى جدى دولت است

ن و ر کا

 انتقــال آب برای   کشاورزی بوشهر  ومحرومیت  خوزستان  از آب!
ــد،  ــود مى رس ــل خ ــه حداق ــتان ب ــل تابس ــه در فص ــن حوض ــى اي ــر آب ــم و ذخاي ــره آب نداري ــراى ذخي ــدى ب ــچ س ــره هي ــه زه در حوض

ــره ــه زه ن ــى در رودخا ــون تونل كن ــه ا ــت ك ــى اس ل ــن در حا ي رد و ا ــدا ــود ن نه در اين حوضه وج ــتا بس ــت تا مكان كش ــت اعالم كرديم كه ا ــن عل ــه همي ب
نتقال دهد ــهر آب ا ــتان بوش س ــت ليراوى ا ــاورزى دش راضى كش ز ا ر هكتار ا 40 هزا ــت تا براى   در حال حفر اس

طرح انتقال آب بهشت  آباد
 به محـيط زيسـت لطمه مـى زند

تونـل بهشت، 
ســفره هاى 

را  زيرزميـنى 
خالى مى كند



خبر
نماينده خوزستان در كميته عالى
 اسبدوانى كشور مشخص مى شود

رييس هيات سواركارى خوزستان از انتخاب نماينده خوزستان در 
كميته عالى اسبدوانى كشور در هفته آينده خبر داد.

 فتاح كنعانى با اعالم اين خبر اظهار كرد: با تصويب آيين نامه 
تشكيل كميته عالى اسبدوانى كشور و براساس آن، قرار بر اين 
است كه استان هايى كه مسابقات كورس برگزار مى كنند، هر يك 

عضوى در اين كميته داشته باشند.
وى ادامه داد: جهت انتخاب عضو خوزستانى اين كميته، پنج نفر 
از استان كانديدا شده اند كه قرار است چهارشنبه (26 خردادماه) 
با حضور دكتر سيدزين العابدين واردى (نايب رييس فدراسيون) و 
جمعى از مربيان و مسووالن كورس كشور، نماينده استان از ميان 

پنج نفر انتخاب شود.
رييس هيات سواركارى خوزستان با اشاره به كانديداهاى احراز 
اين پست، افزود: ناصر دانيالى، على صحابى، امين فيصلى زاده، 
محسن مشلشى و محمدامين منسوخى، نامزدهاى عضويت در 

اين كميته هستند.
وى در پايان خاطرنشان كرد: اين انتخابات در سالن اجتماعات 

اداره كل ورزش و جوانان خوزستان برگزار خواهد شد.

برگزارى مسابقات قهرمانى
 كشتى آزاد خوزستان

رقابت هاى قهرمانى كشتى آزاد باشگاه هاى خوزستان «جام 
رمضان» در دو رده سنى برگزار خواهد شد.

 آزادكاران خوزستانى از 27 خردادماه به مدت دو روز در خانه 
كشتى شماره يك اهواز با يكديگر به رقابت مى پردازند.

اين مسابقات با عنوان «جام رمضان» در رده هاى سنى خردساالن 
و نونهاالن برگزار خواهد شد.

راهيابى 6 تكواندوكار خوزستانى
 به اردوى تيم ملى هان مادانگ

شش تكواندوكار خوزستانى با قرار گرفتن در بين نفرات برتر 
مسابقات انتخابى تيم ملى هان مادانگ در رشته هاى مختلف، به 

اردوى تيم  ملى راه پيدا كردند.
 مسابقات انتخابى تيم ملى هان مادانگ روز گذشته (دوشنبه) در 
دو گروه زنان و مردان در خانه تكواندو تهران به پايان رسيد و در 
نهايت 40 تكواندوكار جواز حضور در اردوى تيم ملى را كسب 

كردند.
اين دوره از رقابت ها در گروه زنان در سه آيتم نوپى آپ چاكى، 
پومسه ابداعى (تيمى) و پومسه استاندارد و در گروه مردان نيز 
در هفت آيتم جوموك، سونال، تى چاگى، نوپى چاگى، چند 
جهت، پومسه استاندارد و ابداعى زير نظر زينال حسينى به عنوان 
سرپرست تيم ملى، عليرضا مردانى به عنوان سرمربى تيم ملى و 

بهنام منتظرى به عنوان مربى تيم ملى پيگيرى شد.
و 13  مردان  گروه  در  تكواندوكار  پيكارها، 27  اين  پايان  در 
تيم ملى  اردوى  در  حضور  جواز  زنان  گروه  در  تكواندوكار 
هان مادانگ را به دست آوردند تا به عنوان نمايندگان كشورمان 
در مسابقات جهانى 2016 هان مادانگ كه در كره جنوبى برگزار 

مى شود، شركت كنند.
دعوت شدگان خوزستانى به اردو به شرح زير مى باشند:

در گروه زنان، ساحل فرج نژاد (رده سنى 16 تا 18 سال - رشته 
نوپى آپ چاگى)، رومينا خوانسارى (رده سنى كمتر از 19 سال - 
بخش تيمى پومسه استاندارد) و فاطمه شاديان، صفورا اردشيرى 
و عفت گودرزى (رده سنى باالتر از 19 سال - بخش تيمى رشته 
پومسه ابداعى) از استان خوزستان به اردوى تيم ملى فراخوانده 

شدند.
همچنين در گروه مردان مهرداد تيالوى (رده سنى 40 تا 59 سال 
- رشته جوموك كيوكپا) از دعوت شدگان به اردوى تيم ملى است.

آماده شدن پارالمپيكى هاى خوزستانى 
تيم ملى دو و ميدانى    

سه ورزشكار پارالمپيكى خوزستان پس از تثبيت در تيم ملى دو 
و ميدانى جانبازان و معلوالن، به اولين اردوى تيم ملى فراخوانده 

شدند.
  جواد حردانى و هاشميه متقيان هر دو در ماده پرتاب نيزه و 
عليرضا قلعه ناصرى در ماده پرتاب ديسك در اين اردو شركت 
از  مربى  و  سرپرست  عنوان  به  نيز  طاهرى  ماشااهللا  مى كنند. 

خوزستان در اين اردو حضور خواهد داشت.
 اولين اردوى تيم ملى پس از شناخت نفرات اصلى، جهت حضور 
در پارالمپيك ريو، از بيست و دوم خردادماه تا چهارم تيرماه به 

ميزبانى رشت برگزار خواهد شد.

شناخت نفرات برتر اسكيت
 سرعت نوج وانان خوزستان

 برترين هاى مسابقات انتخابى اسكيت سرعت نوجوانان خوزستان 
معرفى شدند.

الهى موالى زاده، رييس هيات اسكيت اظهار كرد: اين مسابقات 
يكشنبه و دوشنبه اين هفته در هر دو بخش دختران و پسران و در 

سه گروه سنى به ميزبانى شوش برگزار شد.
وى به نفرات بخش دختران اين مسابقات اشاره كرد و گفت: 
در گروه سنى اول، نيوشا چراغ سحر از شوش در ماده هاى 
300 و 500 متر به قهرمانى رسيد، در رده سنى دوم در ماده 
200 متر مليكا سوارى از اهواز و در ماده 500 متر معصومه 
رشيدى فر از ماهشهر جايگاه هاى نخست را به خود اختصاص 
در  شوش  از  وكيلى  مولود  نيز  سوم  سنى  گروه  در  و  دادند 
هيات  رييس  رسيد.  قهرمانى  به  متر   300 و   200 ماده هاى 
در  نيز  پسران  بخش  در  خاطرنشان كرد:  خوزستان  اسكيت 
گروه سنى اول، محمدامين ابوالوردى از ماهشهر، در گروه 
سنى دوم مسعود عصير از خرمشهر و در گروه سنى سوم على 
چميده از آبادان همگى در هر دو ماده 200 و 300 متر جايگاه 

نخست را به خود اختصاص دادند.
وى بيان كرد: اسكيت بازانى از هفتكل، اهواز، ماهشهر، بندرامام، 
خرمشهر، آبادان، شوش و دزفول در اين مسابقات حضور داشتند.

موالى زاده در ادامه با اشاره به برگزارى مسابقات اسكيت جام 
رمضان خوزستان، گفت: اين مسابقات از فردا شب پس از افطار 
در تمام استان در هر دو بخش دختران و پسران آغاز خواهد شد. 
اين مسابقات در رده هاى سنى نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به 
صورت مسابقه اى در ماده هاى 200 ، 300 و 500 متر و در رده 
سنى نونهاالن به صورت جشنواره اى و در 10 ايستگاه و پنج گروه 

سنى برگزار خواهد شد.

  
  
  

يك شنبه-23خرداد 95 
6 رمضــان  1437 قمــرى

12  ژوئــن  2016
ســال اول- شــماره ششــم

Email: bamdadzagros@gmail.com

تقاالت
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فوالد 

چه كار مى كند؟

خبر

فوتباليست منشورى پس از دستگيرى در اهواز با وثيقه آزاد شد
ــروع در اهواز  ــى و اتهام رابطه نامش ــركت در پارت ــورى كه به دليل ش ــت منش فوتباليس

ــت. ــد و به تهران بازگش ــده بود، با قرار وثيقه آزاد ش ــتگير ش دس
اين  دادرسى  جلسه  ما  شنيده هاى  با  برابر 
بازيكن در شعبه 108 جزايى دادگاه انقالب 

اهواز به مدت 60 دقيقه برگزار شد.
گويا در اين جلسه دختر اهوازى كه كارمند 
آژانس هواپيمايى است و خانه اى كه در آن 
اين فوتباليست به همراه او و يك دختر ديگر 
دستگير شده بود، براى اوست، اعالم كرد همه 
چيز را به گردن مى گيرد. او حتى در اين جلسه 
دادرسى مدعى شد مشروبات الكلى هم متعلق به او بوده و اين فوتباليست نه از آنها استفاده كرده و نه 

دخالتى در اين قضيه داشته است!
دختر ديگر هم كه همراه با اين فوتباليست از تهران به اهواز رفته بود، در تماس با خانواده  اش آنها را 
به اهواز كشاند و خانواده او نيز هيچ شكايتى از اين فوتباليست نكردند. پايان، قاضى با قرار وثيقه اين 
فوتباليست منشورى را آزاد كرد ولى تأكيد داشت پرونده او در اهواز بررسى مى شود و براى بررسى 

آن در مراحل بعدى بايد دوباره به اهواز مراجعه كند.

استقالل خوزستان جريمه شد
ــتان - ذوب آهن از  ــتقالل خوزس ــه انضباطى راى خود را درباره ديدار تيم هاى اس كميت

ــرد ــادر ك ــور ص ــال كش ــر فوتب ــگ برت ــى لي ــه پايان هفت
ديدار دو تيم استقالل خوزستان و ذوب آهن 
روز 24 ارديبهشت ماه برگزار و از سوى جالل 
بر  مبنى  تخلفاتى  آهن  ذوب  مربى  اميديان - 
در  كه  گرفت  صورت  داورى  امر  در  دخالت 
نهايت منجر به اخراج وى شد. برهمين اساس 
كميته انضباطى وى را به توبيخ كتبى و مبلغ 20 

ميليون ريال جريمه نقدى محكوم كرد.
تيم  تماشاگران  سوى  از  همچنين 

استقالل خوزستان پرتاب اشيا به زمين مسابقه صورت گرفت كه طبق ماده 79 آيين نامه انضباطى تيم 
مربوطه 150 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد.

قرارداد هافبك فوالد خوزستان تمديد شد
ــگاه حاضر شد و  ــتان در دفتر اين باش ــته تيم فوالد خوزس اكبر ايمانى هافبك فصل گذش

ــرد ــد ك ــل تمدي ــك فص ــراى ي ــوالد را ب ــم ف ــا تي ــراردادش ب ق
خوزستان  فوالد  فوتبال  تيم  ميانى  هافبك 
قراردادش با اين تيم را براى ليگ برتر فصل 

آينده تمديد كرد.
فوالد  تيم  گذشته  فصل  هافبك  ايمانى  اكبر 
اين  دفتر  در  امروز  ظهر  از  پيش  خوزستان 
باشگاه حاضر شد و قراردادش با تيم فوالد را 

براى يك فصل تمديد كرد.
اين بازيكن 24 ساله متولد پارس آباد اردبيل 
طى فصل گذشته ليگ برتر در 18 بازى تيم فوالد خوزستان به ميدان رفت و 1410 دقيقه در تركيب 

اين تيم بازى كرد.
تيم فوالد خوزستان با كنار گذاشتن دراگان اسكوچيچ سرمربى فصل قبل و سپردن هدايت تيم 
خود به نعيم سعداوى به دنبال راهى كردن تيمى جوان، بومى و موفق به ليگ برتر فصل آينده 

است.
اين تيم در دوره قبل ليگ برتر باشگاه هاى كشور با هدايت سرمربى كروات خود به زحمت موفق به 

ماندن در ليگ برتر شد.

مهرداد جماعتى در فوالد خوزستان مى ماند
تيم  ين  ا ا با  ردادش ر ا ــر ــتان ق فوالد خوزس فع فصل پيش  مدا ــى،  عت د جما ا ــرد مه

ــرد. ــد ك ــتان تمدي خوزس
ورزشى  فرهنگى  باشگاه  همكارى  قرارداد 
فوالد خوزستان با مهرداد جماعتى مدافع اين 

تيم تمديد شد.
با درخواست نعيم سعداوى، سرمربى تيم 
عليرضا  بين  جلسه اى  خوزستان  فوالد 
فوالد  باشگاه  مديرعامل  زاده،  اژدرى 
اين  مدافع  جماعتى  مهرداد  و  خوزستان 

تيم برگزار شد.
پس از برگزارى اين جلسه مهرداد جماعتى قرارداد خود را با باشگاه فرهنگى ورزشى فوالد خوزستان 
تمديد كرد و در فصل شانزدهم ليگ برتر نيم براى اين تيم محبوب خوزستانى به ميدان خواهد رفت.
مهرداد جماعتى در سال 1368 به دنيا آمد و هم اكنون 27 سال سن دارد كه قراردادش با فوالد 

خوزستان براى يك فصل ديگر تمديد شد.

دوست دارم براى استقالل بازى كنم
ــتقالل  ــت فصل آينده پيراهن اس ــان تيم فوتبال نفت تهران گفت كه اميدوار اس دروازه ب

ــتان را بر تن كند. خوزس
حاضر  حال  در  كه  شيخ ويسى  وحيد 
براى  خوزستان  استقالل  گزينه  جدى ترين 
جانشينى دخسوس محسوب مى شود، اظهار 
خوزستان  استقالل  باشگاه  مسئوالن  داشت: 
خواهان جذب من هستند، ولى در حال حاضر 
وضعيت باشگاه نفت مشخص نيست و گويا 
قرار است تا يكى دو روز آينده به صورت رسمى 
كار  كه  فعًال  شود.  مشخص  باشگاه  مالك 
خاصى نمى توان انجام داد. من با آقاى قنبرزاده صحبت كردم كه ايشان قول داد مشكلم را برطرف كند.

او ادامه داد: دوست دارم براى استقالل خوزستان بازى كنم و اميدوارم اين اتفاق در فصل آينده رخ 
دهد. به هر حال استقالل خوزستان قهرمان ايران است و فصل آينده نماينده كشورمان در مسابقات ليگ 
قهرمانان آسيا خواهد بود. با مديريت اين باشگاه و حتى مربى دروازه بان هاى اين تيم صحبت كردم و 

اميدوارم شرايط حضورم در استقالل خوزستان فراهم شود.

خوزستانى ها گلرهاى سرخابى ها را نمى خواهند
ــتقالل و پرسپوليس  ــتان مذاكره با دروازه بانان فصل گذشته اس ــتقالل خوزس ــگاه اس باش

ــرد. ــب ك را تكذي
 در روزهاى اخير خبرهايى در مورد مذاكره 
باشگاه استقالل خوزستان با سوشا مكانى و 
تيم  اينكه  و  بود  شده  مطرح  طالب لو  وحيد 
اهوازى مى خواهد يكى از اين دو بازيكن را 

جانشين دخسوس كند.
سيدسيروس پورموسوى، سرمربى تيم فوتبال 
خبر  اين  تكذيب  با  اما  خوزستان  استقالل 
گفت: ما درصدد جذب يك دروازه بان ايرانى 

هستيم، اما مذاكره اى با طالب لو و مكانى نداشته ايم و برنامه اى براى جذب آنها نداريم.

ــال  فوتب ــم  تي
ــم  ــتان ك ــوالد خوزس ف

نقل وانتقاالت  دوره  سروصداترين 
ــپرى مى كند. ــال هاى اخير را س طى س

تيم فوالد خوزستان كه دوهفته پيش سرمربى 
جديدش را معرفى كرده بود، روزهايى بدون 

هياهو را در دوره نقل وانتقاالت سپرى مى كند، 
هواداران از  گروهى  براى  شايد  كه  روزهايى 
فوالد با دل شوره و نگرانى نسبت به آينده اين

همراه باشد.
مصاحبه هاى مديرعامل و سرمربى تيم فوالد خوزستان اما 

حكايت از آن دارد كه اين تيم طبق برنامه اى كه كادر فنى براى دوره 
نقل انتقاالت تنظيم كرده پيش مى رود و در واقع اين تيم نسبت به سال 
گذشته در همين مقطع جلوتر است. فوالدى ها در نقل وانتقاالت تابستانى 
4سال 94 اولين خريدشان را در روز 31 خردادماه با جذب حسين مالكى 
انجام دادند، در حالى كه امسال زودتر دست به كار شده و همگام با اجراى 
تمرينات انتخابى براى شناسايى جوان هاى مستعد تيم هاى زيرمجموعه 
فوالد اقدام به مذاكره با بازيكنان براى عقد قراردادهاى جديد يا تمديد 

قراردادهاى قبلى كرده اند.
نعيم سعداوى در گام اول به خواسته  عمومى هواداران فوالد احترام 
گذاشت و ابتدا از بازيكنان باسابقه فوالدى كه با اين تيم قهرمانى ليگ 
برتر را تجربه كرده بودند، دعوت كرد تا در اين سال سخت مالى، به 
تيم شان دست همكارى بدهند. اين دعوت از سوى تعدادى از بازيكنان 
اجابت و از سوى برخى ديگر رد شد و دو-سه بازيكن نيز هنوز براى 

قبول يا رد اين دعوت دچار شك وترديد هستند.
در عين حال، كادر فنى و مديريت فوالد خوزستان، بازيكنان فصل پيش 
اين تيم كه از نظر فنى مورد تأييد قرار گرفته اند را به باشگاه فرا خوانده و 
به غير از دو بازيكن كه هنوز به باشگاه مراجعه نكرده اند، با اين نفرات در 
رابطه با مسائل فنى و مالى مذاكرات الزم به انجام رسيده، مبالغ موردنظر 
بازيكنان اخذ شده و رقم هاى پيشنهادى باشگاه نيز به بازيكنان ابالغ 

شده است.

از سوى ديگر، مربيان فوالد خوزستان در كنار ارزيابى فنى بازيكنان تيم هاى 
زيرمجموعه باشگاه فوالد، اقدام به رايزنى براى جذب تعدادى از نفرات زير 
23 سال داراى سابقه بازى در ليگ برتر يا دسته اول كشور كرده اند. قهرمانى 
استقالل خوزستان به تيم هاى ليگ برترى اين نكته را رسانده كه داشتن چند 
3بازيكن باكيفيت زير 23 سال مهم تر از جذب بازيكنان گران قيمت بدون 
4كارايى است. استقالل خوزستان در حالى قهرمان شد كه ابتداى فصل فقط 14

بازيكن بزرگسال را به سازمان ليگ معرفى كرده بود، ولى نفرات سهميه 
3زير 23 سال اين تيم جاى خالى نفرات بزرگسال را به خوبى پر 
كردند و در قهرمانى آبى پوشان نقش داشتند. در كنار 
همه اين ها بايد به مذاكره باشگاه فوالد خوزستان با 
بازيكنان خوزستانى شاغل در ساير تيم هاى ليگ 
برترى نيز اشاره كرد، مذاكراتى كه يا به صورت 
تلفنى صورت گرفته و يا در مالقات هاى حضورى 
مسئوالن تيم فوالد با اين بازيكنان در خارج از دفتر 
باشگاه فوالد انجام شده است. دليل اين تصميم 
فوالدى ها نيز عدم رسانه اى شدن خبر مذاكره با اين 
بازيكنان خوزستانى بوده تا از شيطنت هاى احتمالى 

در اين رابطه جلوگيرى شود.
نكته جالب اينست كه مسئوالن تيم فوالد تاكنون با هيچ 
دام از بازيكنان غيربومى شاغل در ساير باشگاه هاى ليگ 
ر جلسه اى برگزار نكرده اند تا بدين شكل حجت را بر 
نان خوزستانى داراى سابقه بازى در فوالد يا بازيكنان 
غيربومى فصل گذشته اين تيم تمام كنند. باشگاه فوالد در واقع تا 
سه-چهار روز آينده نيز منتظر پالس هاى مثبت از سوى اين دسته از بازيكنان 
است و در صورتى كه جوابى دريافت نكند، از ابتداى هفته آينده در كنار ادامه 
مذاكره با بازيكنان خوزستانى موردنظر كادر فنى اقدام به دعوت از تعدادى از 
بازيكنان غيربومى شاغل در ساير باشگاه هاى ليگ برترى مى كند تا به صورت 

حضورى با اين نفرات مذاكره كند.
خبرهاى رسيده از باشگاه فوالد حاكيست در شرايطى كه تيم فوالد خوزستان 
4 خرداد 94 اولين خريد را در دوره نقل انتقاالت سال گذشته انجام داده  1روز 31
5 خرداد سال 95 1بود، برنامه كادر فنى جديد فوالد به گونه اى است كه تا روز 31

اسكلت بندى تيم فصل جديدش را تا حدود زيادى مشخص كند و در تيرماه 
وارد دوره هاى اصلى آماده سازى اين تيم براى دوره شانزدهم ليگ برتر شود. 
ضمن اينكه در تيرماه نسبت به جذب آخرين نفرات موردنياز اقدام خواهد 

شد تا فوالدى ها مشكلى در آستانه آغاز مسابقات نداشته باشند.
فوالدى ها البته براى اجراى برنامه تنظيم شده در فصل نقل وانتقاالت با 
محدوديت هايى در زمينه مسائل مالى مواجه هستند اما به نظر مى رسد كه 
اين موضوع نيز با توجه به ديدگاه مثبت مديريت فعلى شركت فوالد 
خوزستان نسبت به مقوله ورزش تا حدودى قابل برطرف شدن باشد 
و هواداران فوالد همان طور كه سرمربى جديد اين تيم اشاره كرده در 
فصل جديد شاهد يك تيم جذاب تر از سال گذشته باشند. تيمى جوان تر 
و بومى تر كه فوتبال پويايى را به نمايش بگذارد و جايگاه نازل فصل 

گذشته را ارتقا ببخشد.

قهرمان خوزستانى دو و ميدانى به دليل آن چه كه بى توجهى مسووالن عنوان
كرده، از اين ورزش كناره گيرى كرد. او مى گويد ديگر نمى توانم با مسووالنى

كه درك و فهم ورزشى ندارند، كار كنم.
احمدرضا خنفرى در خصوص تصميمش براى خداحافظى از اين رشته
در حالى كه تا پيش از اين به كسب سهميه المپيك ريو فكر مى كرده است،
اظهار كرد: كال خست ه شده ام؛ كارى با من كردند كه ديگر از ورزش خسته شدم
و باورتان نمى شود وقتى محيط ورزشى را مى بينم، دوست دارم سريع از آن

محيط فرار كنم، يعنى تا اين اندازه من را از ورزش زده كرده اند.
وى با اشاره به وعده هاى داده شده و محقق نشده، گفت: زمان رياست آقاى
متر با مانع به ثبت داورى در فدراسيون، من بهترين تايم ها را در دو 400
2مى رساندم و نفر دوم ايران بودم كه زير 52 ثانيه مى دويدم. زمانى هم كه يك

صد  مى رسد،  خوب  ركورد  يك  به  ورزشكار 
درصد بايد به مسابقات برون مرزى اعزام شود، 
ميدان هاى جديد را ببيند تا تجربه جديدى هم 

كسب كند و بتواند ركودهايش را ارتقا دهد.
اين دونده خوزستانى افزود:  من ورزشكارى هستم 
كه شايد بتوان گفت بى حاشيه ترين ورزشكار دو و 
ميدانى هستم كه انواع ظلم ها به او شده است ولى 
صدايم در نيامده است و هيچ حرفى هم نزده ام 
و فقط كارم را انجام داده ام، چرا كه عالقه مند به 

رشته ام بوده ام.
وى بيان كرد: در زمان رياست آقاى داورى كه 
7 ثانيه و 7 صدم ثانيه دويدم، به من قول  با تايم 51
دادند كه من را به مسابقات قزاقستان اعزام كنند 
كه اين امر محقق نشد. پس از آن هم سفرهاى 
خارجى ديگرى بود كه  اسم من هم جزو نفرات 
اعزامى بود ولى من را نمى فرستادند. به هر حال 
يكسرى عوامل در فدراسيون هست كه نمى دانم 
با شخص خنفرى مشكل دارند يا اين كه مشاوره 
اشتباه به رييس فدراسيون مى دهند و همچنان اين 

عوامل هست.
و  دو  نيز  هفته  اين  پنج شنبه  گفت:  خنفرى 
ميدانى كاران به تركيه اعزام مى شوند و چرا نبايد 
خنفرى اعزام شود؟ مگر خنفرى قهرمان ايران 
نيست؟ مگر خنفرى در حال حاضر بهترين ركود 
دو 400 متر با مانع ايران را در اختيار ندارد، پس 
علت اعزام نشدن او چيست؟ چرا بايد يك دونده 
400 متر با مانع ديگر اعزام شود؟ آيا خنفرى تا 
من  آيا  است؟  كرده  بى احترامى  كسى  به  حاال 
مشكل مالياتى دارم كه نمى توانم از كشور خارج 

شوم؟ بايد علت مشخص شود.
وى افزود: هيچ كدام از مسووالن ورزش استان كه 
اگر من به اين مسابقات اعزام شوم باعث افتخار 
و پيشرفت ورزش دو و ميدانى استان است هم 
توجه نمى كنند. ما االن دونده اى از استان كه در 

مسابقات كشورى اول يا دوم شود، نداريم.
دارنده نشان طالى مسابقات بين المللى، وضعيت 
دو و ميدانى خوزستان را زير صفر دانست و 
0 تا 80 تمام اعضاى تيم ملى،  8گفت: در سال هاى 78
نداريم.  را  نفرى  اكنون  اما  بودند  خوزستانى 
بى توجهى مسووالن در وضعيت فعلى تاثيرگذار 
است. من با خانم بابايى، سرپرست هيات دو و 

ميدانى خوزستان تماس گرفتم و گفتم كه اين ها 
دارند با من به اين صورت رفتار مى كنند ولى با 
توجه به اين كه كارش اين نيست و يك كارمند 
ساده است، حق دارد كه متوجه نشود كه من چه 
مى گويم و چرا اداره كل ورزش و جوانان استان بايد 
يك كارمند ساده را به عنوان سرپرست هيات قرار 
دهد كه حق خنفرى و ديگران خورده شود. بازهم 

مى گويم خانم بابايى مقصر نيست، چرا كه كارش اين نيست.
وى با بيان اين كه مشكالتم را بارها و بارها اعالم كرده ام، عنوان كرد: من با هزينه 
خودم در اردوهاى مختلف شركت مى كنم ولى فدراسيون آن طور كه بايد از 
من حمايت داشته باشد، حمايت نداشته است. با حجم فشار تمرينى اى كه من 
در گرگان متحمل شدم، بايد اكنون كم كم وارد مسابقات شوم تا حد نصاب را 
كسب كنم ولى مسابقه اى نيست. خودم چند روز پيش در رقابت هاى جايزه 

بزرگ باكو شركت كردم و اگر اين كار را نمى كردم، برايم خوب نبود.
خنفرى گفت: به هر حال اين يعنى نابودى ورزشكار؛ ديگر تا چه حد تحمل 
كنم؟ ديگر خانواده ام دارند آسيب مى بينند و چقدر از جيبم خرج كنم؟ هزينه ها 
هم باال هستند و وقتى ببينم خانوده ام در اين شرايط آسيب مى ببينند به طور 
حتم دو و ميدانى را كنار مى  گذارم، چرا كه يك نفر در خانواده نيستم و ما 
چند نفر هستيم و بايد به آن ها هم رسيدگى كنم 
و نبايد خودخواه باشم. اكنون هم تصميمم براى 
خداحافظى جدى است و ديگر از دو و ميدانى 

بدم آمده است و از آن زده شده ام.
 وى عنوان كرد: هيچ كسى به ما توجه نمى كند 
و مگر ديوانم كه عمرم را تلف كنم و بعد ببينم 
كه 40، 50 سال سن دارم و هيچ چيزى از خودم 
ندارم. با اين شرايط هر ورزشكارى هم باشد، كار 
را كنار مى  گذارد. متاسفانه شرايط اين طور است 
و من تصميم به خداحافظى گرفتم و به دنبال 
زندگى  ام مى روم و مى  خواهم ببينم چه كسى جاى 

خنفرى را در استان و كشور مى گيرد.
دونده 30 ساله خوزستانى به برخى از مدال هاى 
مدال  من  گفت:  و  كرد  اشاره  شده اش  كسب 
نقره  و  طال  جهان،  كارگرى  مسابقات  طالى 
مسابقات بين المللى داخل سالن، طالى مسابقات 
جام ساكاروف آذربايجان، طالى مسابقات جايزه 
بزرگ باكو و چندين طالى مسابقات كشورى دو 

400 متر با مانع را در كارنامه ام دارم.
وى با بيان اين كه از نظر روانى واقعا به هم ريخته ام 
و علت تصميمم به خداحافظى  ام نيز همين است، 
خاطرنشان كرد: ديگر نمى توانم با مسووالنى كه 
درك و فهم ورزشى ندارند، كار كنم. با رييس 
فدراسيون فعلى هم صحبت داشته ام و ديدم كه 
نمى توانم خيلى متوجه حرف  هاى او شوم و شايد 
حرف هايش براى خود او منطقى باشد ولى من 

نمى توانستم با صحبت هاى او كنار بيايم.
خنفرى گفت: با شرايط فعلى نمى توانم كار كنم، 
چرا كه همه اش در تمرينات ذهنم مشغول است 
و اين طور هم نمى توان نتيجه گرفت و ورزش 
حرفه اى يعنى ذهن آزاد كه متاسفانه ذهن من آزاد 
نيست و عدم توجه باعث آزار ورزشكار مى شود.

7 ی ز ر و
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ر و  رنگ  و  نگ 

«ربنا» ى شجريان گروگاِن 
تسـويه حسـاب هاى جناحـى

صداى  حذف  كه  سالى ست  چند 
محمدرضا شجريان از صداوسيما 
قرار  مردم  از  بسيارى  انتقاد  محل 
گرفته و معموال اين انتقادات در ماه 
مبارك رمضان شدت مى گيرد چراكه 
«ربنا» ى محمدرضا شجريان پيوندى 
عميق با تار و پود اين ماه مبارك و 

زمان افطار ايرانيان دارد.
محمدرضا شجريان در مصاحبه  اش 
با حميدرضا نوربخش گفته است: 
مردمى  براى  سال 58 در  را  «ربنا» 
خواندم كه با اخالص روزه مى گيرند 
و نزديك افطار حال و هواى خاصى 
دارند و در واقع، يك مناجات براى 

آنها است.
او با بيان اينكه به صداوسيما اعالم 
از  هيچيك  پخش  اجازه ى  كرده 
اعالم  صراحتا  ندارند؛  را  آثارش 

كرد: گفته اند كه شجريان خودش نخواسته ربنا پخش شود كه اين را كامًال 
م

تكذيب مى كنم. ربنا متعلق به من هم نيست. متعلق به مردم است. جزء 
زندگى و عواطف مردم است و هيچ كس حق ندارد آن را از مردم بگيرد. من 
كه صاحب اين اثر هستم و در واقع آن را خلق كرده ام هم مى گويم متعلق 

به مردم است.
اما امروز كه اولين روز ماه مبارك رمضان است بسيارى از مردم منتظرند تا 
پيش از افطارشان صداى محمدرضا شجريان را از صداوسيما بشنوند كه 
البته اين احتمال طى روزهاى اخير قوت گرفته اما از سوى ديگر تندروها با 
فشارهاى رسانه اى و روش هاى ديگرى سعى در جلوگيرى از پخش صداى 

اين خواننده تاريخ ساز موسيقى ايران دارند.
بايد منتظر ماند و ديد آيا تسويه حساب هاى جناحى تندروها امسال هم به 
حذف ربناى شجريان منجر مى شود يا خير البته واضح است كه در طى 
سال هاى اخير حذف ربناى شجريان نه تنها باعث كاهش محبوبيت او نشده 
بلكه با افزايش مخاطبانش؛ جوانان نيز بيش از گذشته پيگير اين اثر هستند. 
اين روزها اين اثر مشهور در شبكه هاى مجازى ميان كاربران دست به دست 

مى شود و انتقادات عليه صداوسيما 
شدت يافته است.

آثار  از  يكى  شجريان،  ربّناى 
4محمدرضا شجريان و شامل 4 دعا 
از آيات قرآن است كه همه با عبارت 
ربّنا آغاز مى شوند. اين اثر در تيرماه 
8سال 1358 ضبط شده و براى مدت 
اصلى  برنامه هاى  جزء  سال،   30
راديو و تلويزيون ايران در ماه رمضان 
7بوده است. در سال 1387، زمزمه هايى 
در مورد ثبت اين اثر در فهرست آثار 
كه  مى رسيد  گوش  به  ايران  ملى 

تاكنون به نتيجه نرسيده است.

دستگاه  در  را  ربنا  شجريان 
مركب خوانى  با  و  خوانده  سه گاه 
سرى  گردانى)  راه  يا  (مدوالسيون 
به دستگاه ها و آوازهاى ديگر رديف 
موسيقى ايرانى ازجمله آواز افشارى و گوشه عراق (صبا) مى زند و سپس 

به سه گاه برمى گردد.
ربنا در نوارى كه محمدرضا شجريان با نام به ياد پدر ضبط كرده، منتشر 
شده است. در اين اثر به خوبى مى توان تأثيرات شيخ نصرالدين طوبار و شيخ 

م

طه الفشنى را مشاهده كرد. اين اجرا تقريباً فاقد تحرير است و بجز چند نت، 
خ خ ى ى

تماماً بوسيله ى  غلت و ويبراسيون اجرا شده است. ربناى شجريان از ابتدا، 
روى نتهاى سى بمل و سپس دو اوج مى گيرد (روى خط حامل كليد سل) 
و در حوالى اين نت ها گردش دارد و تا نت مى بمل به باالترين نت خود 
مى رسد.  راغب مصطفى غلوش، قارى نامدار مصرى، در سفرى به ايران 
ربناى شجريان را مى شنود و از اين كار يك نسخه مى خواهد تا امتحان كند 

كه آيا مى تواند آن را بخواند يا نه.
شجريان خود در اين باره مى گويد: بعد از دو سال دوستم او را مجدداً 

ى

مى بيند و اين قارى به او مى گويد كار من نيست، چراكه خواندن اوجى كه 
در خواندن ربنا هست كار هر خواننده اى نيست.

خبرگزارى ايلنا

موضوع ضمانت اجراهايى كه جلوى تبليغات 
فيلم هاى داخلى در شبكه هاى ماهواره اى 
را مى گيرد، مسئله اى است كه همواره مورد 
و  است  بوده  فيلمسازان  و  ها  رسانه  توجه 
برخى  مسئوالن مربوطه همچون مدير كل امور 
سينمايى سازمان سينمايى نيز پاسخ هايى مبهم به 

آن داده اند.
طى روزهاى گذشته بود كه 
اعالم شد تهيه كنندگان فيلم 
هاى «ابد و يك روز»، «من 
«پنجاه  و  نيستم»  سالوادور 
كيلو آلبالو» به دادگاه فرهنگ 
و  شدند  احضار  رسانه  و 
دليل احضار اين افراد، پخش 
3 اين  تبليغاتى  تيزرهاى 
فيلم در شبكه  هاى مختلف 

ماهواره  اى اعالم شده بود.
ماه  دى  در  و  اين  از  پيش 
از  تعدادى  نيز  قبل  سال 

تهيه كنندگانى كه تيزر آثارشان از شبكه هاى 
ماهواره اى پخش شده بود به دادسراى فرهنگ 
و رسانه احضار شده بودند اما با پادرميانى برخى 
مسئوالن و قول هاى مديران شهردارى و رسانه 

ملى براى همكارى بيشتر با سينماگران، موضوع 
به طور موقت خاتمه پيدا كرد.

جلوى  كه  اجراهايى  ضمانت  موضوع  اما 
تبليغات فيلم هاى داخلى در شبكه هاى ماهواره 
اى را مى گيرد، مسئله اى است كه همواره 
مورد توجه رسانه ها و فيلمسازان بوده است و 

برخى مسئوالن مربوطه همچون مدير كل امور 
سينمايى سازمان سينمايى نيز با ارائه پاسخ هايى 
مبهم در اين خصوص مى گويند كه «هنرمندانى 
كه آثارشان مجوز ارشاد را دارد همانگونه كه در 

ذيل پروانه نمايش فيلم  ها ذكر شده است حق 
تبليغ در شبكه هاى ماهواره اى را ندارند.»

اما اينكه دقيقا چه ضمانت اجرايى در خصوص 
تبليغات شبكه هاى ماهواره اى وجود دارد، 
موضوعى است كه بررسى هاى صبحانه به 
آن رسيده است. بر اساس توضيحات رسمى 
سينمايى  امور  معاونت  كه 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
اسالمى در ذيل پروانه هاى 
فيلم هاى جديدى كه اكران 
كرده  درج  رسما  اند،  شده 
«تبليغات  است  شده  اعالم 
فيلم به هنگام اكران عمومى 
اى  ماهواره  هاى  شبكه  در 
فارسى زبان مستقر در خارج 
كشور، موجب لغو پروانه مى 

شود.»
اگرچه هنوز مشخص نيست 
از چه زمانى اين اين دستور 
مهم در پايين پروانه هاى فيلم هاى سينمايى 
دستور  چنين  وجود  با  اما  است،  شده  درج 
صريحى، تداوم تبليغات فيلم ها در اين شبكه 

هاى ماهواره اى، قابل تامل و بررسى است.

دلنوشته   مريم كاويان

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

او شبى سر زده آمد ز فراسوى خيال/كه مرا غرق نيازى ميكرد
من همه محو نگاهش اما/ دل او بَه كه چه نازى ميكرد

شب و تنهايى و سنگينى دل/ به غرورِ نگهم دست درازى ميكرد
دلِ من غمكده اى بى فانوس/ دل او ماه اخاذى ميكرد 
من به غمگينى دل مشكوكم/ او مرا وارد بازى ميكرد
شرح بيمارى چشمان من/ دل شيدا شده راضى ميكرد

دل به اميد وفايش هر روز/ همچنان فاجعه سازى ميكرد

اين يك قصه نيست
شه  راحت  خيالمون  ديگه  حاال 
تالش  و  زحمت  همه  اين  باالخره 

نتيجه داد ...
بين  خوش  همه  اين  جان  محمود 
ميبينم  كه  شكر  خدارو  البته  نباش، 
خوشحالى اما اين راه دراز و پر پيچ 

و خمه ... 
صداى بوق ماشين خدمات شهردارى 

كه از خيابون دسترسى پارك ساحلى ميگذشت حاج رضا و 
محمود خان را به خود آورد و خودشونو از وسط خيابون به 

قسمت پياده رو كشوندن ...
اصًال كالمش  روياهاش بود كه  اونقدر غرق  آقا محمود  اما 
قطع نشد ! و بالفاصله ادامه داد حاج رضا همينكه تونستيم 

آقاى دكترو بفرستيم مجلس يعنى خيلى از راه رو رفتيم ...
آقا رضا يه عذرخواهى از آقا محمود كرد و يه سيگار آتيش 
زد و گارد بحث كردن گرفت و گفت : محمود جان منم از 
اين بخش موضوع خوشحالم اما از اينجا به بعد خوشحالى 
نداره بلكه نگرانى داره ! ميدونى چرا ؟ ! آقا محمود سرشو 
تكون داد و گفت من كه خوشحالم ، نگرانى هم ندارم ولى 

نميدونم تو چرا اينقدر نگرانى ؟ !
آقا رضا پوك عميقى به سيگارش زد و ته سيگارشو هم زير 

پاش خاموش كرد و گفت :
كار كنه و هم بايد  از اينجا به بعد آقاى دكتر بايد هم واقعاً 
شعارهاى  چه   ، باشه  قرارهاش  و  قول  از  خيلى  جوابگوى 
انتخاباتى كه مطرح كرده و چه وعده و وعيدهايى رسمى و 

غير رسمى كه به طرفداراش داده ...
شهر ما هم كه الحمدا... كلكسيونى از مشكالته ... !

البته خدارو شكر آقاى دكتر هم آدم صبوريه و هم كاردانه 
ولى خدا كنه كم نياره ... مردم مشكل زياد دارن و انتظارات 

هم جور واجوره ... 
آقا محمود كه انگار تازه فهميده بود نگرانى دوستش بحقه 
گفت ، رضا جان من يادمه آقاى دكتر گفت اولين كارى كه 
ميكنم اينه كه يه تشكيالت ستادى قوى درست ميكنيم كه 
همه بر و بچه هاى نخبه توش حضور داشته باشن تا بطور 
مرتب هم اونا نظرات كارشناسى به من بدن و هم من بتونم 
 ... بدم  اطالع  موكلين  به  را  مشكالت  و  مسائل  اونا  بوسيله 

درسته ؟
قرار بود اين كار بشه ؟

آقا رضا يه نگاه عميق به آقا محمود انداخت و گفت ، آفرين 
بر تو حاال اومدى سر اصل مطلب ؛ خب پسره خوب من 
از  قبل  كانديداها  از  خيلى  ؟  چيه  ميدونى   ، همينم  نگران 
انتخابات و انتخاب شدن همينو ميگن اما وقتى رفتن مجلس 
انگار وارد فراموش خونه ميشن ، خيلى چيزا يادشون ميره 
! حتى چيزايى كه به نفع خودشون هم هست رو فراموش 
ميكنن و از اون طرف فرصت ها مثل برق و باد ميگذره مثًال 

همين كار اگه قراره بشه خوب معطل چيه ؟ !
آقا محمود حاال ديگه تقريباً متوجه موضوع  شد و اين نگرانى 
به اون هم سرايت كرد و گفت رضا جان بريم از اون دكه يه 
آب بگيريم دهنم خشك شد !! بقول شاعر تو مو ميبينى و من 

پيچش مو كه البته من فقط « مو « را ديدم .
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هفته نامه منطقه اى

نام ها و ياد ها

«پدر شهر انقالب» درگذشت
استاد حميد سبزوارى شاعر پيشكسوت انقالب به دليل كهولت سن 

و بيمارى، بامداد امروز در بيمارستان آسيا دارفانى را وداع گفت.
حسين ممتحنى مشهور به حميد سبزوارى در سال 1304 در سبزوار 

در خانواده اى مسلمان و معتقد چشم به جهان گشود. 
شاعرى  قريحه  كه  بود  اى  ساده  ور  پيشه  پدرش «عبدالوهاب»، 
داشت و جدش «مال محمد صادق ممتحنى» شاعرى مردمى بود 
كه «مجرم» تخلص مى كرد و آثارش در سفرى به مشهد، در حمله 

راهزنان به يغما رفت. 
حميد، قبل از رفتن به مدرسه در خانه نزد مادرش قرآن را آموخت و 
به همين دليل وقتى به مدرسه رفت فارسى را خيلى خوب و سليس 

مى خواند و از بچه هاى ديگر جلوتر بود. 
در  و  رفت  مدرسه  به  سالگى  هفت  سن  در   1311 سال  در  وى 
مدرسه شيخ حسن داورزنى كه مدرسه مردمى بود به تحصيل علم 

و دانش مشغول شد. 
وى عالوه بر آن مطالعات خارج از درس نيز داشت و نزد ميرزا حبيب جوينى، جامع المقدمات را خواند و مدتى نزد 

روحانى ديگرى با نام محمدعلى محمدى درس خواند. 
حميد سبزوارى از سن 14سالگى شروع به سرودن شعر كرد و اشعارش را در دفترى با نام «فرياد نامه» مى نوشت 
كه بيشتر اشعارش اجتماعى بود واين بيشتر به علت جريانهاى سال 1320 و ورود متفقين به ايران و مشكالت 

اقتصادى و معشيتى بود. 
حميد، دوران جوانى خود را در شهر سبزوار گذراند و به علت مشكالت معيشتى تحصيالتش گسيخته ماند. وى ابتدا 
به سرودن تصنيف پرداخت كه در آن زمان معمول و مرسوم شده بود و آن را در كتابفروشى مى فروخت. حميد 
سبزوارى با شركت در آزمون استخدامى آموزش و پرورش در بين هشتاد نفر رتبه سوم را كسب كرد. وى در سال 
1331 ازدواج كرد و يك سال بعد از ازدواج، كودتاى 28 مرداد 1332 براى حميد گرفتارى هايى به وجود آورد و او 

تحت تعقيب قرار گرفت و مدتى متوارى بود و مدتى را در اسفراين مخفى شد. 
وى مدتى در شركتى كه سنگ معدن استخراج مى كرد در اطراف سبزوار و شاهرود كار كرد و مدتى را نيز با اجاره 
حمام در سبزوار گذراند. او مدتى در بانك بازرگانى مشغول كار شد و سپس به تهران منتقل شد و در شعبه هاى 
مختلف آن مثل دروازه دولت و محموديه تجريش و مدتى هم در روابط عمومى بانك و نشريه داخلى آن مشغول 

كار شد. 
حميد بعد از انقالب، ضمن كار در بانك، براى انقالب شعر و شعار مى ساخت كه در راهپيمايى ها و نماز جمعه 
خوانده مى شد.يكى از اين شعر ها «آمريكا، آمريكا، مرگ به نيرنگ تو» بود. وى بعدها احساس كرد كه بايد كامال 
در خدمت انقالب باشد و از طريق شعر و سرود انقالبى حركت كند به اين دليل خود را بازنشسته كرد و به صدا و 

سيما رفت و از آن زمان در شوراى شعر مشغول خدمت مى باشد. 
شعر حميد، شناسنامه زمانمند انقالب است زيرا كه كمتر حادثه يا رويدادى است كه انعكاسى از آن در شعر او نباشد. 

شاعر با حساسيت ويژه خويش،هر رويداد مهم تاريخى معاصر ايران رابا گلواژه هاى آثار حميد سبزوارى : 
آثار و سروده هاى حميد به دو بخش تقسيم مى شود ،قسمتى از آن محصول و مولود دوران اختناق است كه شاعر 
با شجاعت و شهامت و ايمان راسخ برحكومت تاخته و اوضاع نابسامان آن را نكوهش كرده است و در ميان آن 
آثار، به حق سخنانى بس بلند و فاخر و شور انگيز يافت مى شود كه از قدرت طبع و صفاى قريحه ومهارت شاعر 

حكايت دارد
بخش دوم آثار وى پس از پيروزى انقالب است كه در اين زمان تالش شاعر انتقال هر چه بهتر پيام انقالب و دفاع 

از ارزشها و باورهاى اصيل اسالمى است. 
هفت دفتر از حميد سبزوارى به چاپ رسيده است كه به ترتيب عبارتند از : 

1-سرود درد: سرود درد، نخستين دفتر شعر حميد سبزوارى است كه سروده هاى سالها 36 تا 57را در بر مى گيرد، 
دوران بيست و يك ساله اى كه مشحون از وقايع سياسى و رنج و دردمندى شاعر است. 

2-سرود سپيده : سرود سپيده، دومين دفتر اشعار معاصر حميد سبزوارى است كه همچون دفتر نخست با مقدمه 
رهبر معظم انقالب و استاد صادق آينه وند منتشر شده است. 

3-كاروان سپيده : كاروان سپيده در برگيرنده 26 قطعه از اشعار حميد سبزوارى است كه سومين اثر وى مى باشد و 
داراى طليعه اى از سراينده با عنوان «سخنى از سر وظيفه» و نيز مقدمه كوتاهى از ناشر است. 

4-ياد ياران: ياد ياران مثنوى نسبتا بلندى است در رثاى جهادگر شهيد مهندس سيد محمد تقى رضوى و جمعى 
از شهيدان دفاع مقدس. 

حميد در اين اثر به تناسب حال و مقام به شرح دلتنگى هاى خويش مى پردازد و با مرورى بر وقايع انقالب و دفاع 
مقدس به معرفى شهيد رضوى پرداخته و ويژگى هاى ممتاز وى را برشمرده و به تناسب از ديگر سرداران شهيد 

ياد مى كند. 
5 - گزيده ادبيات معاصر:از كارهاى شايسته اى كه پس از انقالب توسط «كتاب نيستان» صورت گرفت چاپ گزيده 
آثارى از شاعران معاصر است. سى و پنجمين اثر از اين مجموعه، گزيده اشعار حميد سبزوارى است كه در آن 34 

شعر سبزوارى را از سالهاى دور تاكنون در بر مى گيرد. 
6- به رنگ آمده دشمن : به رنگ آمده دشمن، با عنوان اوليه «بار ديگر مسجد ضرار» منظومه اى است كوتاه با 
56 بيت در قالب مثنوى كه در آن سبزوارى شيوه هاى فرهنگى دشمنان انقالب و اسالم را پس از پذيرش قطعنامه 

598 بيان كرده است. 
7-سرودى ديگر: اين دفتر دربرگيرنده 142 قطعه از تازه ترين اشعار كالسيك حميد از 1366 تاكنون است. در 
مراسم  روشنان»  عنوان «آفرين  با  آئينى  در  قلم  انجمن  و  سيما  و  صدا  سازمان  همت  به  ماه 1381  ارديبهشت 

نكوداشت شاعر در سالن كوثر سازمان صدا و سيما برگزار شد كه رهاورد آن «سرودى ديگر» مى باشد.  
جامعه هنرى باز هم عزادار شد
«حبيب» مهمان خدا شد

حبيب محبيان خواننده محبوب كشورمان (خواننده ترانه مادر، مرد 
تنهاى شب و... ) امروز درگذشت.

مازندران افزود: صبح  زكريا اشك پور سخنگوى مركز اورژانس 
امروز جمعه در س اعت 9 و 17 طى تماس با مركز پيام اورژانس 
غرب استان مازندران درخواست آمبوالنس شد و مورد مأموريت 
در روستاى نياسته در كتالم رامسر بود. وى اظهار داشت: پس 
و  شدند  اعزام  محل  به  همكاران  بالفاصله،  مأموريت  اعالم  از 
فاقد  ايشان  متأسفانه  كه  شدند  متوجه  وضعيت  بررسى  از  پس 
شده  گشاد  مردمك ها  و  كامل  سيانوز  و  حياتى  عالئم  هرگونه 
بود. اشك پور افزود: وى سابقه مشكل قلبى داشته و اقدامات 
احيا مؤثر نبود.حبيب محبيان ازخواننده هاى ايرانى بود و در سن 

63 سالگى درگذشت.
حبيب محبيان نوازنده، آهنگساز و خواننده ى موسيقى پاپ و راك 

در سن 63 سالگى به دليل ايست قلبى درگذشت.
زكريا اشك پور سخنگوى مركز اورژانس مازندران به مهر گفته كه ساعت 9 و 17 دقيقه از طريق  مركز پيام اورژانس 
غرب استان مازندران درخواست آمبوالنس شده  و پس از اعزام نيروى هاى اورژانس به روستاى نياسته در كتالم 
رامسر معلوم مى شود كه اين خواننده درگذشته است. اشك پور گفته كه به دليل سابقه ى بيمارى قلبى حبيب محبيان 

اقدامات احياء هم موثر واقع نشده است.
حبيب محبيان كه در نزد عالقه مندان موسيقى به حبيب شهرت داشت، سال 1331 در شميران به دنيا آمد. او از 
دوران نوجوانى نواختن ساز گيتار را آغاز كرد. حبيب پس از پذيرفته شدن در آزمون صداوسيما زير نظر مرتضى حنانه 

اصول آهنگسازى را آموخت و به عنوان خواننده در صداوسيما مشغول به كار شد.
او در سال 1360 ايران را ترك كرد و به آمريكا رفت، اما در سال 1388 به همراه خانواده اش به ايران بازگشت و 

در رامسر ساكن شد. 
سال 1393 كتاب «مرد تنهاى شب» به قلم حبيب انتشار يافت و در نمايشگاه بين المللى كتاب تهران ارائه شد. اين 

كتاب برگزيده اى از آثار و ترانه هاى او است.
بازگشت حبيب به ايران در سال 1388 با حاشيه هاى زيادى همراه بود،  او نامه اى به محمود احمدى نژاد نوشت و 

از رپيس جمهور وقت خواست كه اجازه ى بازگشت به ايران به او داده شود.
حبيب در سال 1389 براى دريافت مجوز آلبومش درخواستى را به دفتر موسيقى وزارت ارشاد ارائه كرد. او همچنين 
اعالم كرد كه مى خواهد در ورزشگاه آزادى تهران كنسرت برگزار كند؛ و ادعا كرد كه اين كنسرت اگر 10 شب هم 

برگزار شود، استاديوم 100 هزار نفرى آزادى خالى نمى شود.
اسفنديار رحيم مشايى (رئيس دفتر محمود احمدى نژاد)، در واكنش به حضور حبيب در ايران گفته بود: «اين كه يك 
ايرانى بخواهد فعاليتى در داخل و خارج از كشور داشته باشد، مطابق چارچوب و قوانين آزاد است و مشكلى ندارد. 
فعاليت هنرى در همه بخش ها از جمله موسيقى براى همه هنرمندان در داخل و خارج از كشور آزاد است و برگشت 
به ايران براى كسى مشكلى ندارد.» اما حميد شاه آبادى معاون هنرى وزير ارشاد (دولت دهم) در سال 1391 گفت: 

«خواننده اى كه به ايران بازگشته از وزارت ارشاد مجوزى ندارد و آنچه گفته و شنيده شده شايعه است.»

  نابرده رنج ، گنج ميسر نمى شود

  A closed mouth catches no flies

   دوكس را خداوند روز قيامت به نظر رحمت نمى نگرد، 
آنكه با خويشان ببرد و آنكه با همسايه بدى كند.

حضرت محمد(ص)

آن كيست كزروى كرم با ما وفادارى كند   /   برجاى بدكارى چومن يكدم نكوكارى كند
اول به بانگ ناى ونى آرد به دل پيغام وى   /   وان گه به يك پيمانه مى بامن وفادارى كند
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با گذشت يك هفته از ماه مبارك رمضان هنوز مشخص نيست آيا ربناى محمدرضا شجريان  از صداوسيما پخش مى شود 
يا خير.  امروز تندروها آخرين تالش هاى خود براى حذف صداى اسـتاد موسـيقى ايران ادامه مى دهند.

در شبكه هاى ماهواره اى تبليغات كنيد
 پروانه فيلم لغو مى شود

ارشاد هم فيلمسازان را تهديد كرد!

   داريوش امامى

چه  كرديد  دريافت  نداشتيد،  دوست  را  هديه اى  كه  آخرين بارى  انديشيده ايد،  اين  به  به حال   تا 
عكس العملى داشتيد؟ يا اينكه چه زمان هايى اگر سكوت مى كرديد، بهتر بود؟ اينكه اگر دوست خود 
را طور ديگرى به پدرومادرتان معرفى مى كرديد، اكنون احساس بهترى داشتيد. هيچ وقت موقع بازى 
درگير اين مسئله نبوديد كه چطور آبرومندانه ببازيد يا پيروز شويد؟ جايى كه ماندن برايتان خسته كننده 
است، بايد چه عملكردى داشته باشيد؟ آيا براى شما هم نوشتن يك دعوتنامه رسمى سخت است؟ 
چقدر خوشحال مى شويد اگر آداب صرف غذا را به خوبى بدانيد؟ شايد باورش سخت باشد،  اما 
دانستن جواب همين سؤال هاى به ظاهر ساده و اينكه بدانيد چرا، چطورى، كى و كجا به بايدها و 
نبايدها عمل كنيد، تاثير عميقى بر زندگى شما خواهد داشت.  منظور از شخصيت ايده آل داشتن،  اين 
نيست كه اوقات خوشى نداشته باشيد. درحقيقت آگاهى از نحوه درست انجام دادن كارها، به صورت 
مفرح و درعين حال آرامش بخش خواهد بود اما اگر مى خواهيد رفتارى مودبانه داشته باشيد، قوانينى 
وجود دارد كه بايد از آنها پيروى كنيد. شما با همراهى اين كتاب به شخصيت ايده آل نزديك تر خواهيد 
شد. اگر از همين حاال پيروى از اين قوانين را آغاز كنيد، سال ها در ذهنتان باقى خواهد ماند.  مردم با 
مشاهده شما خواهند گفت: «خب، چه شخصيت ايده آلى!» با اين حساب دوستان خوب فراوان و اوقات 

بسيارخوشى انتظار شما را مى كشند.
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