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ادامه سريال از دست رفتن استعدادهاى دو و ميدانى استان؛
كــوچ دونـده خوزســتانى به عــمان

  دونده ماده هاى 200 و 400 متر خوزستان گفت: من يك جوان 20 
ساله هستم و اينك به خاطر بى مهرى هايى 

كه به رشته دو و ميدانى در استان مى شود، بايد خوزستان را ترك كنم 
و براى پيشرفت به كشور ديگرى بروم.

استان  و  كشور  ترك  به  تصميمش  علت  خصوص  در  بچيه  وليد 
خوزستان و ادامه كارش در كشور عمان، اظهار كرد: نمى خواهم ادعا 

كنم كه قهرمان ايران هستم اما من ورزشكارى هستم...
      صفحه 7

خانه «بچارى» ترك برداشت
مهـر خاموشـى 

تدابير حفاظتى بر بناى ملى
آثار  از  آبادان (يكى   موضوع تخريب ملك همجوار خانه بچارى 
ميراث ملى كشور) كه به اذعان برخى كارشناسان سبب ترك برداشتن 
ديوار اين ميراث ملى شده چند روزى است كه تمام ذهنها را معطوف 
خود كرده است. ميراثى كه اگر چنين اتفاقى برايش رخ نمى داد شايد 

هيچگاه ميراث فرهنگى نيز يادى از آن در ذهن نداشت...
               صفحه 4

شهر  بختيارى  شاعر  شهنى  نجفيان  حسين  استاد   
گفت  وداع  را  فانى  دار  خوزستان  استان  مسجدسليمان 
شاعران  از  نجفيان  حسين  شتافت.   معبود  ديدار  به  و 
برجسته استان خوزستان شامگاه چهارشنبه به دليل بيمارى 
و انجام عمليات شيمى درمانى در بيمارستان آريا اهواز در 

گذشت.
استاد نجفيان در سال 1324 در مسجدسليمان در خانواده اى 
فرهنگى چشم به جهان گشود و از نوجوانى به شعر و ادبيات 
معاصر عالقه مند شد و تحت تاثير اشعار شاملو و اخوان ثالث 
با ادبيات آشنا شد. وى اوايل دهه ى 40، نخستين اشعارش را 
نوشت و همزمان فعاليت هاى اجتماعى خود را داشت كه در 

بخش آموزش روستاييان و مردم محروم فعاليت داشت.

مرحوم نجفيان همزمان، فعاليت هاى ادبى خودرا با گروه 
موج ناب دنبال كرد و به عنوان يكى از شاعران اصالح 

طلب شناخته شد.
اين شاعر فقيد خوزستانى پس از دهه ى 80 دوباره فعاليت 
هاى خود را به صورت جدى دنبال كرد و نوشتن كتاب 

‹هزار پرنده سكوت› را آغاز كرد.
وى همچنين در نوشتن شعر، مقاله و طنز سياسى در اواخر 

دهه 60 و اوايل دهه 70 با روزنامه سالم فعاليت داشت.
كتاب ‹هزار پرنده سكوت› حاصل چهار دهه فعاليت اين 

شاعر اكنون صفحه بندى شده و آماده چاپ است.
پيكر اين شاعر خوزستانى صبح جمعه در مسجد سليمان 

تشييع و به خاك سپرده شد.

اين  درگذشت  زاگرس  بامداد  نامه  هفته 
شاعر و اهل قلم را به جامعه فرهنگى استان 

و خانواده آن مرحوم تسليت مى گويد.

و  شاكى  جاى  اكنون  كه  است  تعجب  جاى 
متشاكى عليه عوض شده و بجاى اين كه كارگران 
شاكى باشند، شهردارى شاكى شده كه اين مساله 
براى ما نامفهوم است و اكنون اين كارگران نه 
تنها حقوقى دريافت نكرده اند بلكه بايد پيگير 

پرونده خود و گرفتن رضايت باشند.
در  خوزستان  كارگران  نمايندگان  مجمع  رئيس 
خصوص بازداشت جمعى از كارگران شهردارى 
مشروط  آزادى  به  نهايت  در  كه  اهواز  منطقه 4 
آن ها انجاميد، گفت: اين كارگران متخلف نبودند 
خود  حق  بديهى ترين  از  ماه   4 فقط  نيستند،  و 
يعنى دستمزد محروم بوده اند و مجمع كارگران 
استان با آزادى با قيد شرط براى اين كارگران، كامال 

مخالف است.

از  جمعى  كرد:  اظهار  راهدارى زاده  محمدرضا 
كه  اهواز   4 منطقه  شهردارى  پيمانى  كارگران 
چهارماه حقوق خود را دريافت نكرده بودند، پس 
از وعده هاى پيمانكار كه پرداخت حقوق را منوط 
به پرداخت شهردارى عنوان مى كرد، تجمعى داشتند 

كه به بازداشت شدن آن ها منجر شد.
عدم  به  نسبت  فقط  كارگران  اين  داد:  ادامه  وى 
جرم  به  اما  بودند  معترض  خود  حقوق  پرداخت 
ايجاد آشوب بازداشت شدند و اكنون نيز آزادى 
آن ها با قيد شرط انجام شده است. انتظار مى رود 
صنفى  تجمع هاى  خصوص  در  مسئولين  كه 
برخوردهاى قهرآميز نكنند چون كارگران شهردارى 
منطقه 4 ماه حقوق مى خواستند نه چيز مازاد بر حق. 
آن ها تنها حقوقى را مى خواستند كه 4 ماه از آن 

محروم بودند زيرا سفره آن ها كامال تهى شده بود.
راهدارى زاده تصريح كرد: متاسفانه در اين زمينه 
مردم  نمايندگان  كه  شهر  شوراى  اعضاى  توسط 
هيچ  مى شوند،  محسوب  شهردارى  مسائل  در 
اقدامى مشاهده نشد و حتى به تماس هاى مكرر 
ما نيز پاسخ ندادند. حقوق كارگران بازداشت شده با 
هزينه معيشت آن ها فاصله بسيار زيادى دارد اما اين 

كارگران در نهايت چه جوابى ديدند؟!
وى بيان كرد: جاى تعجب است كه اكنون جاى 
شاكى و متشاكى عليه عوض شده و بجاى اين كه 
كارگران شاكى باشند، شهردارى شاكى شده كه اين 
مساله براى ما نامفهوم است و اكنون اين كارگران نه 
تنها حقوقى دريافت نكرده اند بلكه بايد پيگير پرونده 

خود و گرفتن رضايت باشند./باشگاه خبرنگاران

 استاد «حسين نجفيان شهنى» دار فانى را وداع گفت

شاعر بختيارى، چهره در نقاب خاك كشيد

وقتى جاى شاكى ومتشاكى عوض مى شود!

3

نمره روحانى
 در سـه سال رياست 
جمهورى چند است؟

متهمان حمله به على مطهرى احضارشدند
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پياده راهى 
كه ماشين رو شد!

ساختار مهندسى راه ها در خوزستان مشكل دار است

66

وقـتى ‹صبـور›  از 
آب هاى خوزستان 

كوچ مى كند

تغيير كاربرى اراضى طبيعى ،  تاالب ها را با خطر  مواجه كرده است

وقوع دوباره پديده گرد و غبار از دوشنبه
افطار با طعم خاك!
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خبر
مشكالت بخش صنعت خوزستان را 

بايد درون استان حل كرد
ــتان  ــدن و تجارت خوزس ــازمان صنعت، مع ــس س  رئي
ــكالت موجود در زمينه طرح و پروژه ها بايد  گفت: مش
ــكالت به  ــود و ارجاع همه مش ــتان مرتفع ش دورن اس

ــت. ــور صحيح نيس مركز كش
نور اهللا حسن زاده در كارگروه اشتغال خوزستان اظهار كرد: سال گذشته 
بيشترين حجم سرمايه گذارى كشور در بخش صنعت با اعتبار 50 هزار 
ميليارد تومان در استان خوزستان صورت گرفت. وى اضافه كرد: در همين 
بازه زمانى حجم محصوالت توليدى كشاورزى نيز با احتساب طرح 550 
هزار هكتارى به 24 ميليون تن رسيد. حسن زاده با بيان اينكه ظرفيت 
فعلى استان بسيار فراتر از فعاليت هاى صورت گرفته است افزود: 
مشكالت موجود در زمينه طرح و پروژه ها بايد دورن استان مرتفع شود 
و ارجاع همه مشكالت به مركز كشوز صحيح نيست. رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خوزستان در پايان گفت: در سال جارى 162 
مورد واحد صنعتى متقاضى دريافت تسهيالت بانكى شناخته شدند و 
پرونده 83 واحد نيز بايد مورد بررسى مجدد قرار بگيرد، همچنين 62 

مورد نيز به صورت كلى رد شدند.

كمبود بودجه، گريبان گير
 دانشگاه پيام نور خوزستان

ــت: اغلب  ــتان گف ــگاه پيام نور خوزس ــس دانش     ريي
ــت و با  ــگاه مربوط به كمبود بودجه اس ــكالت دانش مش
ــگاه پيام نور واقعاَ نمى توان دانشگاه  شهريه ناچيز دانش

ــرد. ــى اداره ك را به راحت
عليرضا رازقى زاده در خصوص انتظارات اين دانشگاه از مجلس دهم اظهار 
كرد: يكى از بزرگترين مشكالت در دانشگاه پيام نور كمبود بودجه است 
و با توجه به اين كه شهريه دانشجويان در دانشگاه پيام نور مبلغ ناچيزى 
است نمى توان به راحتى دانشگاه را اداره كرد و به كمك دولت نياز داريم. 
وى ادامه داد: يكى از وظايف دانشگاه انجام فعاليت هاى پژوهشى است، 
پژوهش اهميت زيادى در كارآفرينى و ايجاد شركت هاى دانش بنيان 
دارد، دانشگاه ها مى توانند با كارآفرينى باعث كاهش نرخ بيكارى شوند و 
با تأسيس شركت هاى دانش بنيان نيز كشور را در دستيابى به فناورى هاى 
نوين يارى كنند. رئيس دانشگاه پيام نور خوزستان افزود: حمايت از نخبگان 
جامعه دانشگاهى موضوع ديگرى است كه نياز به توجه دارد. نخبگان وقتى 
طرح يا اختراعى را ارائه مى دهند نياز به حمايت مادى دارند. اين حمايت ها 
بايد در زمينه ى مسائل رفاهى و پژوهشى براى نخبگان دلگرمى ايجاد كند. 
اگر بودجه دانشگاه ها افزايش پيدا كند دانشگاه ها نيز مى توانند حمايت هاى 
بيشترى از اين افراد انجام دهند. رازقى زاده در خصوص افزايش بى رويه 
ظرفيت هاى پذيرش در برخى رشته ها و مقاطع، اظهار كرد: بايد قوانينى براى 
كنترل ظرفيت ها و رشته ها تنظيم شود و رشته هاى دانشگاهى توسط وزارت 
علوم سامان دهى شوند تا هم بازدهى رشته ها افزايش پيدا كند و هم تعداد 

فارغ التحصيالن در يك رشته خاص بيشتر از نياز جامعه نباشد.

باال آمدن 1800 سكه اليمايى
 با بيل مكانيكى در انديكاى خوزستان

سرپرست اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى انديكا گفت: 
در طى عمليات گازكشى براى روستاى چگارمان انديكا در روز جمعه بيل 
مكانيكى موجب برخورد به سازه اى باستانى شد كه بالفاصله تحقيق و 
كاوش در آن انجام و طى 2 روز گذشته يك هزار و 800 سكه كشف شد.

ايوب سلطانى اظهار كرد: در حال حاضر تمامى سكه ها تحويل نيروى 
انتظامى شده تا پس از طى مراحل قانونى كار شناسايى و تحقيق باستانى 
بيشترى روى آن ها انجام شود. وى يادآور شد: پس از كشف اين سكه ها 
عمليات حفارى در منطقه متوقف شد و تعدادى از سكه ها كه توسط افراد 

محلى كشف شده بود به صورت داوطلبانه تحويل نيروى انتظامى شدند.
سلطانى گفت: اين سكه ها از جنس مس و سرب هستند و ارزش مادى 
چندانى ندارند كه با شفاف سازى اين مساله براى مردم بيشتر مردم اقدام 
به تحويل سكه ها كردند. رييس پايگاه مطالعاتى آياپير خاطرنشان كرد: اين 
سكه ها ارزش مطالعاتى دارد و به دليل اين كه به دوره اليمايى اختصاص دارد 
مى تواند زواياى پنهان دوران اين حكومت را در كشو روشن كند. سلطانى 
تاكيد كرد: مردم در كشف اين سكه ها همكارى بسيار نزديكى با ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى داشته اند و از همكارى مردم تشكر 
مى كنم. سرپرست اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى انديكا 
تاكيد كرد: حضور كارشناسان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خوزستان براى نظارت بر پروژه و بررسى سكه هاى مكشوفه از هر گونه 
سودجويى جلوگيرى كرد و االن شرايط با همكارى يگان حفاظت ميراث 

فرهنگى خوزستان و شوراى تامين انديكا به حالت عادى درآمده است.
خوزستانى ها اسلحه هاى

 غيرمجاز خود را تحويل دهند
    معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل 
خوزستان فراخوانى جهت جمع آوري سالح  غيرمجاز صادر كرد.

حجت االسالم و المسلمين عبدالحميد امانت بهبهاني با اشاره به صدور 
اين اطالعيه اظهار كرد: سالح گرم و به ويژه اسلحه هاي جنگي و شكاري 
غيرمجاز كه متاسفانه به وفور در دست مردم قرار دارد، ابزاري براي ارتكاب 
جرائمي مانند سرقت و قتل است. از آنجا كه اين آمارها نگران كننده است، 

مي طلبد تا اقدامات قضايي مؤثري در اين خصوص صورت گيرد.
وي با بيان اين كه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم معاونت 
به عنوان مسئول جمع آوري اسلحه هاي غيرمجاز انتخاب شده است، ادامه 
 داد: دارندگان اسلحه هاي غيرمجاز مي توانند با مراجعه به اين معاونت واقع در 
كوي نبوت، بين بلوار دعبل خزائي و بلوار دماوند، طبقه دوم مجتمع قضايي 
شهيد باهنر و با پر كردن فرم مربوطه، معرفي نامه دريافت كنند تا پس از 
پيگيري امور، براي تحويل سالح خود و ساير اقدامات الزم، در جريان روند 
كار قرار گيرند. امانت بهبهاني تصريح كرد: در سال 1390 و طبق نص 
صريح ماده 16 قانون دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز، دارندگان غيرمجاز 
انواع اسلحه، مهمات، اقالم و مواد تحت كنترل، از تاريخ الزم االجرا شدن 
اين قانون به مدت شش ماه، فرصت داشتند تا اسلحه خود را به يكى از 
مراكز نظامى، انتظامى يا امنيتى تحويل دهند و از مجازات مقرر معاف  شوند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل خوزستان افزود: 
چنانچه دارندگان اسلحه و مهمات غيرمجاز كه در مهلت قانوني مقرر سال 
1390 موفق به استفاده از اين فرصت نشده اند و هنوز اسلحه غيرمجاز در 
اختيار دارند، مي توانند ظرف مدت يك ماه آينده نسبت به تحويل سالح خود 
اقدام نمايند و از حداكثر تخفيف مجازات بهره مند  شوند. در غير اين صورت 
نگهداري سالح توسط آنان جرم تلقي شده و وفق مقررات قانوني با آنان 

اقدام قاطع به عمل مي آيد.

ـ فرزانه يحيى آبادى: موضوع تخريب ملك همجوار خانه  خبرگزارى مهر 
بچارى آبادان (يكى از آثار ميراث ملى كشور) كه به اذعان برخى كارشناسان 
سبب ترك برداشتن ديوار اين ميراث ملى شده چند روزى است كه تمام 
ذهنها را معطوف خود كرده است. ميراثى كه اگر چنين اتفاقى برايش رخ 

نمى داد شايد هيچگاه ميراث فرهنگى نيز يادى از آن در ذهن نداشت.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى وگردشگرى آبادان در اين رابطه 
از پيگيرى اين موضوع و دريافت حكم قضايى توقف عمليات اجرايى در 
ملك مجاور خبر داد و اظهار كرد: در سركشى اى كه به همراه كارشناسان 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان داشتيم 
خوشبختانه هيچ اقدام تازه اى از سوى صاحب ملك همجوار صورت 

نگرفته بود.
محمد مرادى ضمن درخواست از صاحب ملك همجوار خانه بچارى بر 
رعايت توقف كار تا تعيين تكليف نهايى افزود: در طرح دعوى كه به دادستانى 
آبادان داشتيم همچنين موضوع بررسى تعيين خسارت وارد آمده به ملك را 
نيز لحاظ كرده ايم كه بر اين اساس دادستان آبادان نيز از كارشناسان دادگسترى 

خواسته تا ضمن بازديد از محل نظر كارشناسى خود را اعالم كنند.
ایجاد تنش در ملک تاریخی بچاری 

وى با اشاره به اينكه به دليل قدمت باالى خانه بچارى، ترك هايى بر بدنه 
اين ملك وجود دارد كه به مرور زمان ايجاد شده است، اضافه كرد: به دليل 
قدمت باالى اين ملك هر حركتى در اطراف آن مى تواند به آن تنش وارد 

كند كه با چشم غير مسلح نيز قابل ديدن است.

مرادى عنوان كرد: به منظور كاهش تنش و انجام حفارى در اطراف چنين 
مكانهايى، بايد تخريبها به صورت دستى و زير نظر كارشناسان ميراث 
فرهنگى انجام شود كه متاسفانه كار تخريب ساختمان همجوار ملك بچارى 
به صورت غير كارشناسانه و با استفاده از ماشين آالت سنگين انجام شده كه 
حركت اين خودروهاى سنگين به بدنه خانه بچارى تنش وارد كرده است.

صدور مجوز ساخت و ساز 
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى آبادان در بخش 
ديگرى از سخنان خود با اشاره به مجوزى كه ميراث فرهنگى در سال 93 
تحت عنوان بال مانع بودن ساخت و ساز در جوار ملك بچارى صادر كرده 
است، گفت: برابر قانون، ساختمانهايى كه در مجاورت ملك هاى قديمى 
احداث مى شوند نبايد بر آنها اشراف داشته باشند و اين در حالى است كه 
براى اين ساختمان از سوى شهردارى مجوز ساخت 9 طبقه داده شده و 

مجوز ميراث فرهنگى تنها براى چهار طبقه ارائه شده بود.
مرادى افزود: متاسفانه نقشه ها و مجوزهاى بعدى  اين ساختمان كه براى 
احداث 9 طبقه از سوى شهردارى براى مالك صادر شده بود هرگز به 

ميراث فرهنگى ارائه نشد.
آسیب رسانی به منظر سینام نفت

وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به قرار داشتن ملك بچارى 
در محل مقابل سينما نفت آبادان و اينكه قرار است ساختمان 9 طبقه در 
همجوارى اين ملك ساخته شود، اظهار كرد: در صورت احداث اين 
ساختمان 9 طبقه، به لحاظ منظر شهرى به سينما نيز آسيب مى رسد و در 

همين راستا به طور جدى پيگيرى اين مسئله هستيم.
مرادى، ادامه يا عدم ادامه كار ساخت و ساز در جوار ملك بچارى را 

مشروط به ارائه نظريه نهايى كارشناسان ميراث فرهنگى و كارشناسان فنى 
دادگسترى دانست.

۳ پاسخ اداره کل به استعالم میراث فرهنگی آبادان
كارشناس مرمت بنا و بافت تاريخى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى استان خوزستان نيز با بيان اينكه از سوى اداره كل سه پاسخ 
به استعالم اداره ميراث فرهنگى آبادان در خصوص ملك بچارى ارائه شد، 
گفت: مورد نخست آنكه اين ملك ارزش تاريخى ندارد، دوم اينكه براى 
گودبردارى در زيرزمين مجموعه و انجام عمليات اجرايى بايستى تدابير 
حفاظتى ديده شود. سوم آنكه در مجوز ارائه شده سال 93 ميراث فرهنگى 
گفته شده ارتفاع ساختمان تا چهار طبقه كه بر اساس مالحظات انجام شده 
و تابلويى كه در محل نصب شده احداث ساختمان در 9 طبقه از سوى 
شهردارى مجوز داده شده  كه در اين خصوص بايستى شهردارى پاسخگو 

باشد.
مرجان شوشترى افزود: وقتى مى گوئيم تدابير حفاظتى يعنى آنكه ساختمان 
قدمت دارد به همين دليل هر كارى كه قرار است انجام شود بايستى براساس 

مجوز باشد.
وى با اشاره به اينكه هر پروژه اى يك مهندس ناظر دارد، اظهار كرد: نظام 
مهندسى براى تائيد آنچه شهردارى آن را اعالم مى كند بايستى عالوه بر 

خود ساختمان، همجوارى را نيز در نظر بگيرد.
شوشترى تصريح كرد: آن چيزى كه شهردارى صادر كرده، مجوز ساخت 
يك ساختمان 9 طبقه است كه متاسفانه اين تغيير وضعيت را  شهردارى به 
ما اعالم نكرده تا بتوانيم با آنها وارد مذاكره شويم 
چون مجوز ما تنها براى ساخت چهار طبقه بوده 
و شهردارى بايد به اين مسئله توجه مى كرد و 
استعالم ما را مد نظر قرار مى داد كه چنين نكرد.

كارشناس مرمت بنا و بافت تاريخى اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
خوزستان گفت: آنچه به عنوان كارشناس در 
بازديد از محل مشاهده كردم آنكه ترك هايى در 
سقف داالن ورودى و درست در همان بخشى 
كه مجاور ملك در حال تخريب و ساخت و ساز 
است (ورودى به سمت پله هاى طبقه باال و در 
جايى كه خانواده ساكن در آن از آنجا به عنوان 
پديد آمده است.  آشپزخانه استفاده مى كنند) 
شوشترى با اشاره به اينكه زير سقف ها از چوب 
چندل است، افزود: به جز يكى از چوبها كه از 
قبل ترك خورده بود، دو تا از چوبها شكسته و دو 

تا هم ترك برداشته است.
وى در پاسخ به اين سوال كه گفته مى شود ساخت 9 طبقه ساختمان از 
لحاظ منظر شهرى نيز براى سينما نفت مشكل ساز خواهد بود، اظهار كرد: 
منظر شهرى چيزى نيست كه تنها به ميراث فرهنگى  مربوط شود اگر چه 
منظر شهرى براى يك فضاى تاريخى مهم است اما براى  شهردارى نيز 
به عنوان مسئول اجرايى شهر، بايستى مهم و مورد توجه باشد. شوشترى 
تصريح كرد: اينكه چرا 9 طبقه مجوز داده و اشرافيت در همجوارى بناى 

تاريخى و يا سينما نفت و غيره بوده را شهردارى بايستى پاسخگو باشد.
وى در پايان يادآور شد: در زمان حاضر تا زمانى كه نتيجه نظريه كارشناسان 

رسمى ارائه نشود هيچ حرف آخرى در ميان نيست. 
اظهارات مالک

مالك ساختمان مجاور خانه بچارى نيز از آمادگى كامل براى هرگونه 
همكارى با ميراث فرهنگى براى مرمت آثار تاريخى شهر نه تنها در 

خصوص ملك مذكور بلكه در ساير موارد نيز خبر داد.
حسين عبدالباقى با اشاره به اينكه اقداماتش را بر اساس مجوزهاى دريافتى 
انجام داده است، گفت: ما نيز بر حفظ تمامى آنچه كه در زمره ميراث، تاريخ 
و فرهنگ شهرمان قرار دارد، تاكيد داريم به همين دليل آمادگى خود را 
براى هرگونه همكارى با ميراث فرهنگى در اين خصوص اعالم مى كنيم.

خانه بچارى يك بناى دو طبقه و با طراحى خاص، چوب برى هاى زيبا و 
حالت ايوانى است كه مى توان با احياى آن كاربرى هاى متنوعى تعريف و 
به تبع آن اشتغال و درآمد ايجاد كرد، اين خانه با قدمتى حدود  100 سال، 
15 سال پيش در فهرست آثار ملى كشور به شماره 9968 قرار گرفت، اين 

ملك تاريخى در ابتداى خيابان دبستان و روبروى سينما نفت قرار دارد.

ــاماندهى مناطق مسكونى  ــهر اهواز گفت: س  عضو شوراى ش
ند، به  ــده ا ــهردارى ايجاد ش 7 ش كه در دامنه كوه در منطقه 
ــى انجام دادن اين كارها در آن منطقه  كوه برى نياز دارد ول
ــى و تحت نظر  ــه اى نظام ــت زيرا منطق ــن راحتى نيس ــه اي ب

ــت. ــپاه اس مجموعه س
جمشيد سلحشور با اشاره به ريزش كوه در منطقه "منبع  آب" اهواز بر روى 
يك منزل مسكونى،  اظهار كرد: در اين حادثه كه روز سه شنبه  در خيابان 22 

فرعى منطقه منبع آب واقع در محدوده 
شهردارى منطقه 7 اهواز رخ داد، ريزش 
كوه موجب آوار و وارد آمدن خسارات 

به يك واحد مسكونى شد.
وى افزود: در اين رابطه با شهردار منطقه 
7 صحبت كرديم؛ شهردارى منطقه 7 
جزو محروم ترين مناطق شهرى است 
به  بخواهد  شهردارى  اين  چند  هر  و 
مشكالت منطقه رسيدگى كند، از عهده 
تامين اعتبارات الزم برنمى آيد. اميدواريم 
 7 منطقه  از  اهواز  كالن شهر  شهردار 

حمايت كند يا طرح هايى كه از شهردارى مركزى اهواز هدايت مى شوند، 
جهت ساماندهى اين مناطق فرسوده تدوين شود.

سلحشور ادامه داد: ساماندهى مناطق مسكونى كه در دامنه كوه در منطقه 7 
ايجاد شده اند، به كوه برى نياز دارد ولى انجام دادن اين كارها در آن منطقه 

به اين راحتى نيست زيرا منطقه اى نظامى و تحت نظر مجموعه سپاه است.
وى گفت: در صحبت هايى كه انجام داديم، قرار شد طرحى ارايه شود تا 

ديگر شاهد وقوع اين اتفاق ها نباشيم ولى از سوى ديگر مردم نيز بايد در 
ساخت و ساز ايمنى را رعايت و در جاى مناسب ترى سكونت مى كردند. 

عضو شوراى شهر اهواز اظهار كرد: هميشه در اين منطقه امكان ريزش كوه بر 
اثر بارندگى و تخريب منازل مسكونى واقع در دامنه و در پى آن خطر جانى 
براى ساكنان منطقه وجود دارد. مردم از اوايل انقالب آغاز به ساخت و ساز 
در منطقه منبع آب كردند و كاش مسئوالن آن دوران اين اجازه را نداده بودند.
وى افزود: اميدواريم اكنون در اين شرايط شهردارى و فرماندارى اهواز و 
استاندارى خوزستان جاى بهترى جهت 
تخليه منطقه و منتقل كردن ساكنان در 

نظر بگيرند.
گذشته  سال هاى  در  گفت:  سلحشور 
ظاهرا طرحى جهت تخليه بخش هايى 
از منطقه منبع آب اجرا شد كه به دليل 
كمبود اعتبار نيمه كاره ماند. در آن طرح، 
سوى  از  منطقه  اين  از  بخشى  منازل 
شهردارى خريدارى و تخريب شد تا 
فضاى سبز ايجاد شود ولى با نيمه كاره 
ماندن طرح، ساكنانى كه پيش از آن پول 
فروش خانه هايشان را دريافت كرده بودند، دوباره به همان خانه ها بازگشتند 

و اكنون همچنان در منبع آب ساكن هستند.
وى تصريح كرد: ساكنان بافت هاى فرسوده اهواز، قشر كم درآمد و ضعيف 
هستند و در اين وضعيت، بايد به بافت هاى فرسوده و مناطق در خطر توجه 

ويژه اى شود.
خبرگزارى ايسنا

حوادث خوزســـتان

مجروحيت 4 نفر در تيراندازي مراسم عزاداري در حميديه
ــتان در  ــالب حميديه از مجروحيت 4 نفر از اهالي اين شهرس ــي و انق ــتان عموم دادس

ــم عزاداري خبر داد. يك مراس
كه  عزاداري  مراسم  يك  در  كرد:  اظهار  بيرانوند  على 
شد،  برگزار  حميديه  شهرستان  سيدهادي  قبرستان  در 
يك نفر اقدام به تيراندازي كرد كه به علت عدم تعادل 
شخص تيرانداز، متاسفانه 4 نفر مجروح شدند و وي از 

محل متواري شد.
وى ادامه داد: با تالش  هاي صورت گرفته متهم در مدت 
48 ساعت شناسايي و دستگير و از منزل وي يك قبضه 

سالح جنگي كالش كشف و ضبط شد.
بيرانوند گفت: متهم با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

وى افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون مديران قضايي استان خوزستان در اطالعيه هاي متعدد به 
دارندگان سالح گرم فرصت دادند كه با تحويل اسلحه خود از حداكثر تخفيف مجازات بهره مند 

شوند و در غير اين صورت قاطعانه با آنان برخورد قانوني مي شود.

انهدام باند سارقان احشام با 15 فقره سرقت در شوشتر
15 فقره سرقت در  ــام با  ــارقان احش ــتان از انهدام باند س  رئيس پليس آگاهى خوزس

ــتر خبر داد. شوش

چند  وقوع  پى  در  كرد:  اظهار  حاتمى  على  سرهنگ 
فقره سرقت احشام در برخى مناطق شهرستان شوشتر 
دستگيرى  و  شناشايايى  همجوار،  هاى  شهرستان  و 
سارق يا سارقان به صورت ويژه در دستور كار پلى 

آگاهى استان قرار گرفت.
وى افزود: كارآگاهان پليس با بررسى سرنخ هاى به 
جامانده و يك سرى اقدامات اطالعاتى، باند پنج نفره 
سارقان احشام كه در شهرستان هاى شوشتر، مسجدسليمان و گتوند اقدام به سرقت مى كردند 
را شناسايى و با هماهنگى قضائى واحد نيابت در چهار عمليات ضربتى در مخفيگاهشان دستگير 

كردند.

مرگ يكى از اهالى دهدز بر اثر غرق شدن در آب 
ــان به درياچه  ــت: يكى از اهالى منطقه دهدز در ورودى رود خرس ــدار دهدز گف بخش

ــد وى ادامه دارد. ــد و اقدامات براى يافتن جس 3 غرق ش كارون 

حادثه  يك  وقوع  به  اشاره  با  خسروى  حجت اهللا 
حسينى  سادات  روستاى  اهالى  از  يكى  غرق شدگى 
اظهار كرد: يكى از اهالى روستاى سادات حسينى روز 
گذشته به  دليل غرق شدن در انتهاى درياچه كارون 3 
در محل تالقى رودهاى كارون و خرسان جان خود را 

از دست داد.
وى افزود: در پى غرق شدن اين فرد و گزارش هاى رسيده، تيم هاى امدادى از شهرستان ايذه و 

استان چهارمحال و بختيارى به منطقه اعزام شده و اقدامات براى خارج كردن جسد آغاز شد.
بخشدار دهدز اضافه كرد: با وجود تمام تالش هاى انجام شده، تا كنون جسد اين فرد پيدا نشده و 

اقدامات تيم هاى نجات غريق و امدادى به  دليل وسعت آب درياچه بى نتيجه مانده است.
بعد از آبگيرى سد و نيروگاه كارون 3 روستاها، كوه ها و جنگل هاى زيادى از شهرستان ايذه به 
زير آب رفت و از اين رو يافتن اجساد برخى از غرق شدگان درون اين آب با مشكل مواجه شده، 

زيرا گير افتادن در صخره ها و شاخه درختان زير آب رفته دور از انتظار نيست.
رئيس پليس آگاهى خوزستان تصريح كرد: در بازرسى از مخفيگاه متهمان 13 راس گاوميش، 
16 راس گوسفند، پنج راس بز، دو راس اسب و يك دستگاه خودروى پرايد سرقتى كشف شد.
حاتمى بيان كرد: متهمان در بازجويى هاى فنى كارآگاهان پليس به 15 فقره سرقت احشام در 

سه شهرستان مذكور اعتراف كردند.
وى عنوان كرد: سارقان پس از تشكيل پرونده به همراه مستدنات قانونى تحويل مراجع قضائى 

شدند.

مسجد جامع رامهرمز دچار آتش سوزى شد
ــوخت. ــجد جامع رامهرمز به علت اتصال برق در آتش س ــاختمان مس ــى از س بخش

در اين آتش سوزى كه به علت اتصال برق كولر دوتكه به 
وجود آمد قسمتى از اتاق ها و سيستم صوتى و خوابگاه 
يكى از روحانيون مستقر در اين مسجد در آتش سوخت 

و خسارات مالى به وجود آورد.
اين آتش سوزى خوشبختانه خسارت جانى در برنداشت.

يكى از اعضاى شوراى اسالمى شهر رامهرمز كه در محل 
حادثه حضور داشت گفت: متأسفانه ايستگاه آتش نشانى 
رامهرمز از امكانات ابتدايى و بسيار محدودى برخوردار است و جوابگوى نياز واقعى حوادث 

احتمالى نيست.
كه  موردنياز  وسايل  ابتدايى ترين  از  آتش نشانى  كاركنان  حادثه  اين  در  افزود:  خيراللهى  آرش 

كپسول اكسيژن است محروم بودند و اين نقيصه را هرچه سريع تر شهردار بايد برطرف كند.
كپسول  به ويژه  ابزار  شديد  كمبود  با  متأسفانه  ماموران،  آتش نشانى،  به موقع  حضور  وجود  با 

اكسيژن براى ورود به منطقه دودگرفته مواجه بودند.

عوامل تيراندازى دزفول دستگير شدند
عوامل  ــه  صورت گرفت ــاى  پيگيرى ه ــا  ب ــت:  گف ــول  دزف ــى  نتظام ا ــروى  ني ــده  ن فرما
قضايى  و  ــى  نتظام ا ــئوالن  مس ــط  توس دزفول  مركزى  ــش  بخ ــى  من ا نا و  ــدازى  ن تيرا

ــدند. ــتگير ش ــتان دس شهرس

خبر تيراندازى در خيابان كشاورز بخش مركزى دزفول 
در شبكه هاى مجازى منتشر شد و فيلم و تصاوير آن 

به صورت گسترده در اختيار مردم قرار گرفت.
على الهامى اظهار داشت: خبر سرقت مسلحانه منتشر 
هيچ گونه  و  بوده  كذب  مجازى  شبكه هاى  در  شده 
حادثه اى در اين زمينه به اطالع نيروى انتظامى شهرستان 
نرسيده است. همچنين با پيگيرى هاى صورت گرفته، 

عوامل تيراندازى و ناامنى بخش  مركزى دزفول توسط مسئوالن انتظامى و قضايى شهرستان 
دستگير شدند.

فرمانده نيروى انتظامى دزفول عنوان كرد: اين افراد از مجرمين سابقه دار هستند كه شامگاه گذشته 
و با پيگيرى دستگاه انتظامى و قضايى شهرستان در كمتر از چند ساعت شناسايى و دستگير 

شدند.
و  مشخص  افراد  اين  انگيزه  مجازى،  شبكه هاى  در  شده  مطرح  شايعات  به خالف  گفت:  وى 
تيراندازى به علت مشكالت شخصى و مالى اتفاق افتاده است و متهمين براى طى مراحل قانونى 

تحويل مقام قضايى شده اند.

الهامى بيان كرد: شهروندان قبل از نشر و انتشار اخبار در شبكه هاى مجازى صحت و درستى 
مطالب را احراز و پس از تأييد مقام هاى صالح نسبت به انتشار آنها اقدام كنند.

وى افزود: نيروى انتظامى دزفول با جديت با تمام متخلفان برخورد خواهد كرد و هيچ گونه 
فرصت خود نمايى براى ارتكاب جرائم و ايجاد ناامنى را به متخلفان نخواهد داد.

و  تحقيقات  تكميل  از  بعد  حادثه،  اين  نتايج  كرد:  خاطرنشان  دزفول  انتظامى  نيروى  فرمانده 
بررسى هاى قانونى از طريق مراجع رسمى به اطالع شهروندان خواهد رسيد.

خانه «بچارى» ترك برداشت

مهـر خاموشـى 
تدابير حفاظتى بر بناى ملى

ن تا ز و

ــتن ديوار  ــبب ترك برداش ــان س تخريب ملك همجوار خانه بچارى آبادان كه به اذعان برخى كارشناس
ــت. ــت تمام ذهنها را معطوف خود كرده اس ــده چند روزى اس اين ميراث ملى ش

ريزش كوه در منطقه «منبع  آب» اهواز بر روى يك منزل مسكونى
عضو شورای شهر: ساماندهی»منبع  آب» کار راحتی نیست
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يادداشت
فردگرايى؛ سم مهلك 

اين  سال هاى سپهر سياست ايران
ــى ايران،  مصطفـى داننـده: دو جريان اصلى سياس
ــاس افراد و راى آورى آنها ترسيم  آينده خود را بر اس
ــه فضاى  ــى و جريانى ب ــگاه حزب ــگار ن ــد و ان مى كنن

ــور ندارند. ــى كش سياس

اين روزها در سپهر سياست ايران نام هاى زيادى را مى   شنويد 
كه از آنها به عنوان نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى ياد 
مى  كنند. روحانى، احمدى نژاد، قاليباف، جليلى، مصباحى 
كه  مى دهد  نشان  اسامى  اين   .... و  عارف  زاكانى،  مقدم، 
جريان هاى سياسى ايران هنوز درگير افراد هستند و نتوانستند 

از فرد گرايى خود را جدا كنند.
وقتى اصول گرايان روزى از روحانى حرف مى زنند و دگر 
روز از احمدى نژاد مى گويند و ناگهان مصباحى مقدم مى آيد 
و اعالم مى كند كه نامزد انتخابات رياست جمهورى خواهد 
بود و يا از آن سو بخشى اصالح طلبان از روحانى حمايت 
حرف  روحانى  دوران  از  عبور  از  ديگر  عده اى  و  مى كنند 
مى زنند. بيانگر اين معناست كه دو جريان اصلى سياسى ايران، 
آينده خود را بر اساس افراد و راى آورى آنها ترسيم مى كنند 
و هيچ نگاه حزبى و جريانى به فضاى سياسى كشور ندارند. 

اگر اين دو جريان سياسى مى توانستند بر اساس نگاه حزبى 
فعاليت كنند، امروز نه دغدغه راى آورى داشتند نه دغدغه 
نامزد مطلوب. اگر ساختار حزبى در ايران شكل مى گرفت 
قطعا ما شاهد اين درهم ريختگى سياسى در جامعه نبوديم. 
اين گروه ها به دليل عدم وجود ساختار تشكيالتى نتوانستند 
سبد راى ثابتى را براى خود پيدا كنند و در هر انتخابات مجبور 
هستند به واسطه نامزدهاى جذاب نه شعارهاى انتخاباتى به 

قدرت برسند.
آنها براى اينكه بتوانند به رياست جمهورى راه پيدا كنند يا 
اكثريت مجلس را به دست بياورند مجبور هستند از افرادى 
استفاده كنند كه ممكن است از نظر سياسى با آنها اختالف 
داشته باشند ولى به دليل راى آورى در فهرست قرار مى گيرد. 
يكى از نمونه هاى بارز اين معنا محمود احمدى نژاد است. 
احمدى نژاد با نام اصول گرايى به انتخابات رياست جمهورى 
آمد اما بعد از آن با اين جريان زاويه پيدا كرد و اعالم داشت كه 
خود به تنهايى توانسته است راى مردم را به خود اختصاص 
دهد. احمدى نژاد حتى بعد از انتخابات سال 88 اعالم كرد 
كه نه تنها وابسته به اصول گرايان نيست بلكه جريان تازه اى را 
نيز شكل مى دهد و در برابر دو جريان معروف سياسى ايران 

فعاليت خواهد كرد.
راى  دليل  به  آنها  است.  همين  هم  اصالحات  جريان  در 
در  را  اصول گرايى  سابقه  كه  روحانى  حسن  بيشتر  آورى 
عارف  رضا  محمد  از  گرفتند  تصميم  داشت  خود  كارنامه 
معاون اول دولت اصالحات چشم پوشى كنند و روحانى را به 
عنوان نامزد نهايى خود معرفى كنند.ضمن اين كه با مانع بزرگ 

رد صالحيت چهره هاى مطلوب خود نيز رو به رو هستند.
مردم  به  مسئولين  تا  است  شده  باعث  گرايى  فرد  همين 
عدم  اين  نباشند.  پاسخ گو  خود  سياسى  جريان هاى  و 
تحزب گرايى در ايران باعث شده است تا مواضع سياسى 
سياستمداران روشن نباشد و هر بار ما شاهد مواضع متناقضى 
از سوى آنها باشيم. همين باعث مى شود اين فضا بر روى 
رسانه ها و مردم نيز تاثير بگذارد و آنها به جاى بررسى جريانى 
مسائل سياسى، به افراد و رفتار آنها توجه كنند و اشتباه يك 

فرد را به نام جريان يا جريان را به نام فرد بزنند.
بهتر است جريان هاى سياسى از همين امروز به جاى اينكه 
به دنبال اين باشند كه مثال با معرفى احمدى نژاد، روحانى را 
شكست دهند يا با حمايت از روحانى باعث شوند، احمدى 
نژاد و يا جليلى به رياست جمهورى برسند، به دنبال تشكيل 
يك ساختار سياسى قدرتمند باشند كه بتوانند يك سبد راى 
قابل توجه را شكل بدهند. به نظر مى رسد سم مهلك اين 

روزها سپهر سياست ايران فرد گرايى است.

3
خبـــر

انهدام كامل 2 تيم تروريستى 
و هالكت 12 تروريست در شمال غرب كشور

ــتى و  ــه اى از انهدام كامل 2 تيم تروريس ــپاه در اطالعي ــط عمومى نيروى زمينى س رواب
ــور، خبر داد. ــمالغرب كش ــت در ش هالكت 12 تروريس

 در پى اعالم سردار سرتيپ پاسدار محمد پاكپور فرمانده نيروى زمينى سپاه مبنى بر درگيرى رزمندگان 
قرارگاه حمزه سيد الشهداء (ع) با 2 تيم تروريستى ضد انقالب در شمالغرب كشور، روابط  عمومى 
اين نيرو در اطالعيه اى اعالم كرد:در پى رخنه ى 2تيم تروريستى ضد انقالب در روز گذشته به منطقه 
ى مرزى اشنويه براى ايجاد ناامنى و شرارت در داخل كشور، رزمندگان قرارگاه حمزه سيد الشهداء 
(ع) نيروى زمينى سپاه با انجام اقدامات دقيق و موفق اطالعاتى ، آنان را شناسايى و طى يك عمليات 

تعقيب، گريز و درگيرى آنها را متالشى و 12 نفر از تروريست ها را به هالكت رساندند.
اين اطالعيه مى افزايد: در جريان اين عمليات مقادير قابل توجهى سالح، مهمات،تجهيزات و اسناد از 

تروريست ها به دست رزمندگان اسالم افتاد.
اين اطالعيه با اعالم اينكه در اين عمليات 3 تن از رزمندگان دالور و غيرتمند سپاه اسالم به فيض 
شهادت نائل آمدند، تاكيد كرد: نيروى زمينى سپاه پاسداران انقالب اسالمى و ساير مدافعان انقالب و 
نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران با اشراف كامل اطالعاتى و مراقبت هاى همه جانبه، هرگونه تحرك 
در مناطق مرزى را با دقت تحت نظر داشته و اجازه نخواهند داد امنيت پايدار و آرامش مثال زدنى مردم 
شريف  استان هاى مرزى شمالغرب كشور مورد تهديد گروهك هاى تروريستى ضد انقالب و اشرار 

مسلح وابسته به نظام سلطه و صهيونيسم قرار گيرد.

جزئيات دستگيرى جاسوس زن ايرانى-انگليسى
توسط سپاه تشريح شد

ــپاه  ــازمان اطالعات س ــط نيروهاى س ــى كه توس ــرى تبعه ايرانى- انگليس ــن زاغ نازني
ــد، در پروژه هاى  ــان منتقل ش ــتگير و به كرم ــام خمينى دس ــرودگاه ام ــان در ف كرم

ــت. ــته اس ــاركت داش براندازى مش

سپاه ثاراهللا استان كرمان طى اطالعيه اى با تاكيد بر اينكه 
نازنين زاغرى در پروژه هاى براندازى مشاركت داشته 
است، اعالم كرد: طى اقدامات اطالعاتى گسترده 
سرشبكه  از  يكى  حقيقى  و  مجازى  فضاى  در 
هاى اصلى وابسته به بيگانگان كه ماموريت هاى 
مختلفى درراستاى تحقق اهداف شوم دشمنان 

نظام انجام داده بود شناسايى و دستگير شد.
اين اطالعيه مى افزايد: خانم نازنين زاغرى تبعه ايرانى- انگليسى است كه در تاريخ 15 فرودين 
سال جارى توسط نيروهاى سازمان اطالعات سپاه كرمان در فرودگاه امام خمينى دستگير و به 

كرمان منتقل شد.
ايشان با عضويت در شركت ها و موسسات بيگانه در طراحى و اجراى پروژه هاى رسانه اى و 
سايبرى با موضوع براندازى نرم نظام مقدس جمهورى اسالمى مشاركت داشته است. نامبرده 
يكى از سرشبكه هاى اصلى موسسات معاند بوده كه تحت هدايت و حمايت سرويس هاى 
رسانه اى و جاسوسى دولت هاى بيگانه فعاليت هاى مجرمانه خود را طى ساليان گذشته انجام 

داده است.
در اين اطالعيه آمده است: بنگاه هاى خبرى دولت هاى استكبارى بويژه رسانه هاى انگليس 
خبيث در ماههاى اخير همه توان خود را براى حمايت از فرد مذكور بكار گرفته اند تا به خيال 
خام خود با جوسازى گسترده در عزم راسخ پاسداران انقالب خللى ايجاد نمايند اما اين خيال 

باطل هيچگاه به واقعيت تبديل نخواهد شد.
نيروهاى امنيتى سپاه پيش از اين هم تيم ها و عناصر وابسته به سرويس هاى بيگانه را شناسايى 
كرده و زير ضربه قرار داده بودند كه بنا به مورد در آينده اطالع رسانى خواهد شد. اما دشمنان 
و بدخواهان انقالب اسالمى بايد بدانند، مامورين اطالعاتى سپاه اشراف كاملى بر فعاليت هاى 
خصمانه آنان در فضاى مجازى و حقيقى دارند و بدون اغماض با همه عناصر و شبكه هاى 

وابسته به بيگانه قاطعانه برخورد خواهند كرد.
در پايان يادآور ميشود، خانم زاغرى در طول مدت بازداشت، در يك سوئيت در زندان كرمان 
نگهدارى شده و مرتبا با خانواده خود تماس تلفنى و مالقات حضورى داشته است. در حال 
حاضر پرونده ايشان براى انجام مراحل قضايى به تهران ارسال شده و تحقيقات تكميلى توسط 

مامورين سازمان اطالعات سپاه در حال انجام مى باشد.

متهمان حمله به على مطهرى احضارشدند
ــيراز - ايرنا - مصطفى ترك همدانى وكيل مدافع پرونده حمله به خودرو على مطهرى  ش
ــمارى از متهمان اين پرونده كه در بخش دوم شكايت  ــت : اخيرا ش ــيراز بيان داش در ش
ــيراز احضار  ــراى نظامى ش ــعبه چهارم دادس ــت به ش ــيدگى اس على مطهرى در حال رس

ــد. ــدند و ازآنان تحقيق ش ش

ــودرو على  ــده حمله به خ ــع پرون وكيل مداف
ــيراز بيان داشت : اخيرا شمارى  مطهرى در ش
از متهمان اين پرونده كه در بخش دوم شكايت 
ــيدگى است به شعبه  على مطهرى در حال رس
شدند  احضار  چهارم دادسراى نظامى شيراز 

ــد. و ازآنان تحقيق ش
ــان اينكه اين  ــى با بي ــى ترك همدان مصطف
ــت  ــال تحقيقات مقدماتى اس پرونده در ح
ــراى  ــت پرونده در دادس ــاغلى كه اين متهمان دارند مى بايس ــت : به دليل مش اظهار داش

ــيدگى به پرونده را دارد .  ــود و اين مرجع قضايى صالحيت رس ــيدگى ش نظامى رس
ــت كه حمله كنندگان با برنامه ريزى  ــت آمده اين اس وى ادامه داد : آنچه تا كنون به دس
ــدند بنابراين  ــخنرانى ش ــودرو مطهرى حمله كردند و مانع از ورود وى به محل س ــه خ ب
ــد دراين  ــيدگى ش ــانى كه در مرحله اول به اتهامات آنها رس ــى ديگرى به جز كس عوامل

ــود .  ــيدگى مى ش پرونده دخالت دارند كه اكنون به اتهامات آنان رس
ــط چند نفر بود كه  ــده توس ــرك همدانى گفت: حمله به مطهرى ، يك اقدام هماهنگ ش ت
ــوص عمل و متهمان را  ــتگاههاى نظارتى و انتظامى بخوبى در اين خص ــبختانه دس خوش

ــيد.  ــرانجام رس ــت پرونده به س ــايى كردند و بخش نخس شناس
ــفند 93 براى  ــنبه 18 اس ــالمى، دوش ــوراى اس ــى مطهرى نماينده تهران در مجلس ش عل
ــخنرانى در دانشگاه شيراز به اين شهر سفر كرد اما در فاصله فرودگاه تا دانشگاه مورد  س
ــد؛ در جريان اين حمله،  ــخنرانى وى بودن ــتار لغو س هجوم افرادى قرار گرفت كه خواس
ــد و خودرو وى نيز مورد هجمه قرار گرفت  ــه هاى ماشين حامل مطهرى شكسته ش شيش

ــت.  ــد و مطهرى به تهران بازگش اما در نهايت با دخالت پليس غائله ختم ش
ــكيل و مرجع  ــه حمله كنندگان تش ــكايت مطهرى علي ــن اتفاق، پرونده اى با ش ــس از اي پ
ــت نفر، افراد حمله   ــت صادر كرد كه از اين تعداد، هش ــراى 11 نفر كيفرخواس ــى ب قضاي
ــجوى  ــده و يك نفر نيز دانش ــگاه دعوت كنن ــئوالن دانش ــرى، دو نفر مس ــه مطه ــده ب كنن

ــود.  ــده ب دعوت كنن
ــعبه 101 دادگاه كيفرى بدوى شيراز به اين پرونده رسيدگى شد و دادگاه شش نفر  در ش
ــالق و دو نفر ديگر را به چهار ماه و  ــدگان را به دو ماه حبس و 10 ضربه ش از حمله كنن

ــالق محكوم كرد.  نيم حبس و 37 ضربه ش
ــراى آنها پرونده  ــكايت مدعى العموم ب ــگاهى پرونده نيز كه با ش ــه متهم دانش ــان س از مي
ــاكى پرونده نبود، يك متهم به دو سال انفصال از خدمت  ــده بود و مطهرى ش ــكيل ش تش
ــال انفصال از خدمات  ــگاه نيز به دو س ــئوالن دانش ــال تعليق و نفر ديگر از مس با دو س
ــرى به دليل  ــجوى دعوت كننده از مطه ــت همچنين دانش ــده اس ــى قطعى محكوم ش دولت
ــگاه، به پرداخت يك  ميليون تومان جزاى  ــتورات و قوانين دانش معاونت در امتناع از دس

ــد.  نقدى محكوم ش
ــت ضمن  ــيراز قابل تجديدنظرخواهى اس ــعبه 101 دادگاه كيفرى 2 ش حكم صادرهدر ش
اينكه مطهرى به حكم صادر شده در خصوص هشت فرد حمله كننده اعتراضى نكرده اما متهمان 

به رأى صادره اعتراض كرده اند.

ی یا
رهبر انقالب در ديدار با مسئوالن نظام:

آمريكا برجام را پاره كند، ما آن را
 به آتش مى كشيم

رهبرانقالب تاكيد كردند: ما برجام را نقض نمى كنيم لكن اگر طرف مقابل نقض كند كه االن
 نامزدهاى رياست جمهورى آمريكا دارند تهديد مى كنند كه برجام را پاره مى كنيم؛ ما آنرا آتش مى زنيم.

سياست خارجى عالى، سياست داخلى ضعيف
دكتر صادق زيباكالم استاد علوم سياسى دانشگاه تهران گفت: «به نظر من مقدم 
بر هر ارزيابى عملكرد دولت يازدهم سه عامل اصلى بايد در نظر گرفته شود. اول 
شرايطى كه دولت يازدهم در سال 92 كشور را تحويل گرفت. دوم ميزان اختياراتى 
كه دولت از آن برخوردار بود و عامل سوم هم شرايط منطقه اى و بين المللى در 

اين مدت است.»
وى ادامه داد: «درباره عامل اول بايد گفت وقتى دولت كشور را در سال 92 تحويل 
گرفت خيلى مطلوب و جالب نبود. درباره ميزان اختيارات رئيس جمهور هم همه ما 
مى دانيم كه ساختار قدرت در ايران به گونه اى است كه على رغم اينكه قوه مجريه 

با راى مستقيم مردم انتخاب مى شود اما اختيارات زيادى ندارد.»
وى افزود: «عامل سوم نيز مربوط به تاثيرات شرايط منطقه اى و بين المللى است 
كه البته دولت توانسته شرايط بين المللى را در نتيجه مذاكرات هسته اى تا حدود 
زيادى به نفع ايران كند اما در منطقه خيلى موفق نبوده است چرا كه اختالفات ما با 

عربستان و تركيه بيشتر شده است.»
زيباكالم در پاسخ به اين سوال كه در هر كدام از اين حوزه ها از بيست چه نمره 
اى به آقاى روحانى مى دهيد؟، گفت: «در عرصه سياست خارجى من نمره عالى 
18,5 به دولت مى دهم و 1,5 نمره اى كه در اين حوزه كسر مى كنم به دليل 
روابط ما با عربستان است كه اگر توانسته بود روابط با عربستان را عادى كند قطعا 

نمره بيست مى دادم.»
وى ادامه داد: «در عرصه اقتصاد حداكثر نمره 14 به دولت مى دهم. اما در حوزه 
سياست داخلى مجبورم نمره اى تركيبى بدهم. در حوزه هايى كه مربوط به آزادى 
بيان و مطبوعات مى شود نمره 14 مى دهم اما درباره آزادى زندانيان سياسى و 
ادامه فشار بر مطبوعات، هنرمندان، نويسندگان و ... اگرچه خيلى در اختيار دولت 
نبود اما انتظار من از آقاى روحانى براى چانه زنى و اينكه نشان دهد اين موضوعات 
برايش اهميت دارد بيشتر بود و لذا در اين موضوعات نمره 7 مى دهم. اما در 

مجموع در حوزه سياست داخلى با احتساب ميانگين اين دو نمره به ايشان نمره 
قبولى 10,5 را مى دهم.»

وى افزود: «حوزه فرهنگى را نيز در قالب همان حوزه سياست داخلى منظور مى 
كنم و نمره 10,5 مى دهم اما در حوزه اجتماعى اگرچه آقاى روحانى دستاورد زيادى 
نداشته اما بر خالف موضوع آزاى زندانيان سياسى تالش هاى زيادى كرده و لذا 

نمره 15 مى دهم.»
نمره هاى تك رقمى در حوزه اقتصاد و فرهنگ

اما احمد كريمى اصفهانى دبيركل جامعه اسالمى اصناف و بازار و عضو شوراى 
مركزى جبهه پيروان خط امام و رهبرى گفت: «باالخره هر فردى كه پيروز 
انتخابات مى شود بايد شعارها و وعده هايى كه داده است را عملياتى كند. يكى از 
موضوعات مهم معيشت مردم است كه اكنون على رغم وعده و وعيدهاى آقاى 

روحانى در وضعيت خوبى نيست.»
وى ادامه داد: «موضوع بعدى عدم موفقيت در رفع ركود اقتصادى است. البته دولت 
در مهار تورم موفق بوده اما مهار تورم زمانى مثبت است كه رونق اقتصادى وجود 
داشته باشد. به عبارتى در شرايط ركودى مهار تورم اصال معنا ندارد و به صورت 

طبيعى نرخ تورم خودش پايين مى آيد و نياز به انجام كارى نيست.»
وى افزود: «دولت يازدهم در زمينه سياست خارجى فعال بوده اما كل مجموعه 
روى برجام متمركز شده بود كه هنوز افق روشنى ديده نمى شود و اگر اين وضعيت 
ادامه پيدا كند با توجه به اينكه دولت تمام تخم مرغ هاى خود را در سبد برجام 
گذاشته بود به نظر مى رسد نمى توان كارنامه مثبتى از رياست جمهورى آقاى 

روحانى ارائه داد.»
كريمى اصفهانى در پاسخ به اين سوال كه در هر كدام از اين حوزه ها از بيست چه 
نمره اى به آقاى روحانى مى دهيد؟، گفت: «در سياست خارجى نمره 18 مى دهم. 
در حوزه اقتصادى نمره ايشان تك رقمى خواهد بود. در سياست داخلى نيز نمره 

ايشان 12 و در زمينه فرهنگى نيز به ايشان نمره تك رقمى مى دهم.»

آشفتگى دولت در حوزه فرهنگ
اما حسين كنعانى مقدم فعال سياسى اصولگرا گفت: «دولت آقاى روحانى در 
سياست خارجى دولت موفقى بوده است به طورى كه در خصوص برجام و 

همچنين همراهى با جبهه مقاومت و مبارزه با تروريسم خوب عمل كرده است.»
وى ادامه داد: «در حوزه اقتصادى زيرساخت هاى خوبى مربوط به اقتصاد مقاومتى 
ايجاد شده و با توجه به شعارهايى كه دولت درباره كنترل تورم و آرامش در بازار 
اقتصادى داده بود اقدامات خوبى انجام داده است. البته با توجه به تحريم هايى كه 
همچنان ادامه دارد بايد منتظر ماند تا نتايج اقتصادى بعد از لغو تحريم ها خود را 
نشان دهد كه اگر با موفقيت روبرو شود مى توان گفت در حوزه اقتصادى نيز قدم 

هاى موثرى برداشته شده است.»
وى افزود: «اما در حوزه فرهنگى هنوز نقشه راه مشخصى از دولت مشاهده نكرده 
ايم و شايد مقدارى آشفتگى در مباحث فرهنگى و تصميم گيرى و تصميم سازى 

در اين حوزه وجود دارد.»
اين فعال سياسى اصولگرا اظهار كرد: «در حوزه سياست داخلى آرامشى كه در 
كشور ايجاد شد و تنش هاى سياسى داخلى كاهش پيدا كرد يكى از اقدامات موفق 
دولت بود. همچنين حضور و مشاركت احزاب و تشكل هاى سياسى به خصوص 

در انتخابات مجلس دهم كارنامه موفقى براى دولت در اين حوزه رقم زد.»
وى افزود: «در حوزه اجتماعى نيز دولت مطالبات مردم را طرح كرده و پيگير است 

اما اينكه چه موقع به نتيجه مى رسد بايد منتظر ماند.»
كنعانى مقدم در پاسخ به اين سوال كه در هر كدام از اين حوزه ها از بيست چه 
نمره اى به آقاى روحانى مى دهيد؟، گفت: «در حوزه سياست خارجى نمره 18 
مى دهم و در حوزه اقتصادى نمره 14 را براى دولت منظور مى كنم. اما در حوزه 
سياست داخلى به آقاى روحانى نمره 17 و در حوزه فرهنگى نمره 12 مى دهم. در 
حوزه اجتماعى نيز به دليل طرح سالمت و برخى مسائلى كه دولت در زمينه رفاه 

اجتماعى پيگيرى كرده است نمره 16 مى دهم.»/ فرارو

حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار سران سه قوه، 
مسئوالن و كارگزاران نظام، مديران ارشد دستگاههاى مختلف و عناصر فعال 
سياسى، اجتماعى و فرهنگى، افزايش توانمنديهاى اساسى را موجب مصونيت و اقتدار 
ملت و كشور خواندند و افزودند: برنامه ريزى و اولويت بندى در حل دو مشكل اساسى 

ركود و بيكارى، شتاب حركت براى تحقق اقتصاد مقاومتى را افزون تر خواهد كرد.
رهبر انقالب اسالمى در ابتداى سخنان خود با توصيه به بهره گيرى هرچه بيشتر از 
فضاى معنوى ماه مبارك رمضان به برخى ادعيه در اين ماه شريف اشاره كردند و 
گفتند: در برخى ادعيه رمضانى درخواست نجات از گناهانى شده است كه اگر خدايى 
نكرده مسئوالن به آنها مبتال شوند، ضرر آن به همه جامعه و به كشور خواهد رسيد.

رهبر انقالب اسالمى سپس به مسائل روز اشاره كردند و با تأكيد بر اينكه كشور در 
برهه كنونى، در شرايط حساس و خاصى قرار دارد، افزودند: از جمله ويژگى هاى 
مقطع فعلى اين است كه مسئوالن، بر خالف اوايل انقالب، با ظرفيت هاى عظيم 
كشور بيشتر آشنا هستند و آگاهى كامل و جامعى نسبت به توانمنديها و امكانات دارند.

حضرت آيت اهللا خامنه اى گفتند: ويژگى ديگرى كه موجب حساس بودن مقطع 
فعلى است، وجود يك دشمنى آشكار خاص با جمهورى اسالمى است كه فراتر از 

اختالفات معمولى ميان دولتهاست.
ايشان در بيان علت اصلى اين دشمنى خاص، جمهورى اسالمى ايران را يك 
پديده بى سابقه خواندند و خاطرنشان كردند: نظام اسالمى بر پايه مبانى فكرى 

و عملى اسالمى با «استكبار، ظلم، تبعيض، و 
سياستهاى زورگويانه» مخالف است و با وجود 
همه فشارها، قدرت و نفوذ آن روز به روز در 
منطقه و جهان گسترش و عمق يافته و به 
عنوان يك قدرت رو به ظهور جديد، منافع 
ظالمانه قدرتهاى استكبارى را به چالش كشيده 

است.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: بايد طراحى 
و نقشه دشمن را شناخته و براى مقابله با آن، 
طراحى كالن و مصونيت بخشى داشته باشيم 
كه برنامه هاى اجرايى نيز در چارچوب اين 

طراحى كالن معنا پيدا خواهند كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: طراحى 
و نقشه دشمن، از بين بردن توانمندى هاى 
جمهورى اسالمى و اگر نتواند، جلوگيرى از 

رشد اين توانمندى هاست.
ايشان با تأكيد بر اينكه تنها راه مقابله با طراحى 
دشمن، استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت 
ها  و افزايش روزافزون قدرت و اقتدار كشور 
است، به بيان توانمنديهاى اصلى و اساسى 

كشور پرداختند.
«ايمان اسالمى» اولين توانمندى بود كه رهبر انقالب اسالمى به آن اشاره كردند 
و گفتند: طرف مقابل از همه امكانات خود بويژه فضاى مجازى استفاده مى كند تا 
ايمان اسالمى نسل جوان و نسل هاى بعدى را متزلزل كند، بنابراين بايد براى حفظ 
و عمق بخشى به ايمان اسالمى در جامعه به عنوان يكى از زمينه هاى اقتدار، اهتمام 

ويژه اى داشته باشيم.
حضرت آيت اهللا خامنه اى «پيشرفت هاى علمى» را دومين توانمندى اساسى كشور 
خواندند و با تأكيد بر اينكه طرف مقابل بشدت مخالف پيشرفت علمى است و براى 
متوقف كردن ان به ترور دانشمندان كشور نيز متوسل شده است افزودند: آنها براى 
مقابله با پيشرفت علمى حتى از ابزارهاى خباثت آميز و ممنوع همچون بدافزارها و 
ويروس هاى اينترنتى استفاده كردند كه مى توانستيم براى اين جنايت، گريبان آنها را 

در دادگاههاى بين المللى بگيريم كه متأسفانه اين كار انجام نشد.
ايشان خاطرنشان كردند: يكى از داليل عمده فشار بر بخش هسته اى، مخالفت با 
پيشرفت علمى كشور است و خودشان هم مى دانند كه ادعاى تالش براى دستيابى 

به بمب هسته اى، يك دروغ آشكار است.
رهبر انقالب اسالمى «توانمندى اقتصادى» و «توانمندى دفاعى بازدارنده» را از 
ديگر عوامل اقتدار كشور دانستند و با تأكيد بر افزايش اين توانمنديها گفتند: توانمندى 
سياسى ملى به معناى وحدت و انسجام ملى بايد حفظ شود و با وجود اختالف ها و 

ساليق گوناگون سياسى كه اشكالى هم ندارد، در مبانى حركت نظام، اختالفى در 
بين مردم بوجود نيايد.

ايشان «جمعيت جوان كشور» را از ديگر توانمنديهاى اساسى برشمردند و افزودند: 
جمعيت جوان نعمت بسيار بزرگ و مهمى است مسئوالن  دولتى بايد با برنامه ريزى 

صحيح در جهت افزايش جمعيت جوان كشور حركت كنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى بعد از تأكيد بر افزايش توانمنديهاى شش گانه اساسى 
كشور براى مقابله با طراحى دشمن، خاطرنشان كردند: دشمن عبارت است از «شبكه 
استكبار» كه در رأس آن دولت امريكا قرار دارد و همچنين «شبكه صهيونيستى» كه 

مظهر آن رژيم جعلى صهيونيستى است.
ايشان با اشاره به اينكه طرف مقابل به هيچ وجه دشمنى خود را پنهان نمى كند، 
گفتند: سخن چند روز پيش وزير امور خارجه در جلسه علنى مجلس مبنى بر اينكه 
ذات امريكا تغييرى نكرده، سخن كامًال درستى است، ذات امريكاى كنونى همان 
ذات امريكاى دوران ريگان است و هيچ تفاوتى هم ميان دموكرات و جمهورى خواه 

وجود ندارد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى به يك تصور غلط درخصوص امريكا اشاره و خاطرنشان 
كردند: برخى تصور مى كنند ما مى توانيم با امريكا كنار بياييم و مشكالت خود را حل 

كنيم در حاليكه اين تصور نادرست، و يك توهم است.
ايشان با تأكيد بر اينكه از لحاظ منطقى، هيچگاه جمهورى اسالمى ايران مورد محبت 
دولت امريكا قرار نخواهد گرفت، گفتند: رفتار 
امريكاييها همواره خباثت آميز و همراه با عناد 
بوده است، بنابراين، تصور اينكه مسائل ايران و 
امريكا سوءتفاهم است و از طريق مذاكره و به 
شيوه پنجاه پنجاه قابل حل است، تصورى غير 

واقعى و غلط است.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: مسئله اصلى 
آمريكاييها، موجوديت جمهورى اسالمى ايران 
است كه با مذاكره و رابطه حل نمى شود زيرا 
قدرت و استقالل ناشى از اسالم براى استكبار 

غيرقابل قبول است.
ايشان ركود و بيكارى را دو مشكل عمده 
اين  كردند:  خاطرنشان  و  دانستند  كشور 
مشكالت بيشتر از اينكه ناشى از تحريم ها 
باشد، متوجه سياستها و برنامه هاى دولت 

فعلى، دولت سابق و دولت اسبق است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، نظرات هر دو گروه 
موافقان و مخالفان برجام را مبالغه آميز خواندند 
تمجيد  برجام  از  كه  افرادى  هم  گفتند:  و 
مى كنند و هم مخالفان و منتقدان آن، در بيان 
نظرات خود گاهى مبالغه و اغراق مى كنند، در 

حالى كه برجام هم «نقاط مثبت و محّسنات» دارد و هم «نقاط ضعف و معايب».
رهبر انقالب افزودند: محّسنات برجام همان مواردى بود كه جمهورى اسالمى را 

به روى آوردن به مذاكرات ترغيب كرد كه البته خيلى از آن محّسنات تأمين نشد.
ايشان در اشاره به معايب برجام خاطرنشان كردند: اين معايب مواردى است كه ما 
هميشه از آن بيمناك بوديم و تكرار مى كرديم كه طرف مقابل، طرف بدعهد و بد 

ذاتى است كه دبّه در مى آورد و زير قول خود مى زند.
ايشان افزودند: در برجام ُخلل و ُفرجهايى وجود دارد كه اگر بسته مى شد، معايب، 

كمتر يا منتفى مى شدند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تجليل از تالش فراوان و سخت مذاكره كنندگان 
هسته اى، تأكيد كردند: آنچه كه در خصوص برجام مى گوييم، مطلقاً ناظر به زحمات 

و تالشهاى اين برادران عزيز نيست، بلكه ارزيابى عملكرد طرف مقابل است.
رهبر انقالب با اشاره به زواياى پر ابهام سند برجام كه زمينه سوء استفاده طرف هاى 
مقابل را فراهم كرده است تأكيد كردند: جمهورى اسالمى ابتدائاً برجام را نقض 
نخواهد كرد، زيرا وفاى به عهد، دستور قرآنى است اما اگر تهديد نامزدهاى 
جمهورى  شود،  عملى  برجام  كردن  پاره  بر  مبنى  امريكا  جمهورى  رياست 
اسالمى برجام را آتش خواهد زد كه اين كار هم دستورى قرآنى درباره نقض 

عهد متقابل است.

ــن روحانى  ــه سال پيش در چنين روزهايى مردم با آراى خود حس س
ــال از آن روز  ــه س ــاندند. اكنون س ــند رياست جمهورى نش را بر مس

ــن روحانى و دولت وى در اين مدت فراز و فرودهاى  مى گذرد. حس
ــاله دولت  ــه س ــيارى داشتند. لذا براى ارزيابى عملكرد كارنامه س بس
ــى گفتگو كرديم كه بدانيم آنها چه  ــان سياس با چند تن از كارشناس

ــد.  ــى دهن ــف م ــاى مختل ــوزه ه ــت در ح ــره اى به عملكرد دول نم
ــد. ــى آي ــه م ــا در ادام ــن گفتگوه ــل اي ماحص

كارشناسان سياسى پاسخ دادند
نمـــره روحــــانى

 در سـه سال رياست 
جمهــورى چند است؟
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زيرساخت هاى سالمت و درمان خوزستان فرسوده اند
ــاخت هاى سالمت و درمان در  ــالمى گفت: زيرس ــوراى اس نماينده اهواز در مجلس ش
ــاخت ها بهبود و گسترش  ــتند و نياز است كه اين زيرس ــتان خوزستان فرسوده هس اس
ــاهد بهبود وضعيت  ــوزه و برنامه ريزى، ش ــدى به اين ح ــم با ور ود ج ــد و اميدواري ياب

ــيم. ــتان باش ــالمت در تمام اس س

همايون يوسفى اظهار كرد: يكى 
از نيازهاى اصلى استان در حوزه 
سالمت، بهداشت و درمان است 
كه الزم است كار و تالش بسيارى 

در اين خصوص انجام شود. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان 
زيرساخت هاى  افزود:  مجلس 
استان  در  درمان  و  سالمت 
خوزستان فرسوده هستند و نياز 
است كه اين زيرساخت ها بهبود 
با  اميدواريم  و  يابد  گسترش  و 

ورود جدى به اين حوزه و برنامه ريزى، شاهد بهبود وضعيت سالمت در تمام استان باشيم و نمايندگان 
اين موضوع را در مجلس پيگيرى خواهند كرد.

نماينده اهواز تصريح كرد: در ديدار با وزير بهداشت، مباحث مختلفى از جمله بهبود زيرساخت 
هاى حوزه بهداشت و درمان، توسعه تخت هاى بيمارستانى، ايجاد مراكر درمانى جديد به ويژه در 
شهرستان هاى اهواز، حميديه، باوى و كارون، لزوم رفع كمبود نيروى انسانى و كمبود تجهيزات مطرح 

شد و اميدواريم به نتيجه برسد.
يوسفى عنوان كرد: در بين نمايندگان استان، هماهنگى الزم در مورد پيگيرى مشكالت و مسايل كالن 
استان وجود دارد و در كنار ديگر نمايندگان تحقق مطالبات استان در زمينه هاى مختلف را دنبال مى كنيم 

و اين مطالبات مورد توجه تمام نمايندگان است. 
وى با اشاره به مشكالت پيش آمده در احداث بيمارستان 2000 تخت خوابى اهواز اظهار كرد: در اين 
زمينه به اداره راه و شهرسازى اخطار داده بوديم كه بايد زمين اين بيمارستان تامين شود و بايد به دنبال 

عملياتى كردن اين پروژه باشيم.
نماينده اهواز در مجلس در خصوص انتخاب استاندار و نظر نمايندگان خوزستان در اين زمينه نيز 
گفت: در بين نمايندگان استان اتفاق نظر وجود دارد البته ممكن است در برخى مسايل، اختالف 
نظرهاى اندكى باشد، ولى بر استاندارى فرد اصلح و ترجيحا بومى كه بتواند مشكالت استان را برطرف 

كند، اتفاق نظر داريم.
يوسفى بيان كرد: اين نظر نمايندگان خوزستان در خصوص انتخاب استاندار بارها به دولت منتقل 

شده است.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خوزستان

ساختار مهندسى راه ها در خوزستان مشكل دار است
ــاختار مهندسى  ــتان هم س ــتان گفت: در خوزس رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خوزس

ــت. ــكال مواجه اس ــتنى هاى ترافيكى كاربران با اش راه ها و هم فرهنگ و دانس

سرهنگ قاسم قدرتى اظهار كرد: 
تا رسيدن به نقطه آرمانى فاصله 
تالش  تا  است  نياز   و  داريم 
ها در اين زمينه بيشتر شود كه 
تلفات  و  سوانح  كاهش  شيب 
روند تندترى را به خود بگيرد 
و نه تنها افزايش نداشته باشيم 
بلكه اين كاهش ها استمرار نيز 

داشته باشد.
هم  خوزستان  در  افزود:  وى 
ساختار مهندسى راه ها اشكال 
و تجهيزات  است  مواجه  اشكال  با  كاربران  ترافيكى  دارد و هم آن كه فرهنگ و دانستنى هاى 
خودرويى نيروى انتظامى استان هم كافى نيست. البته كاهش تصادفات رانندگى يك مبحث ملى 

است و خوزستان نيز ميزبان سفر  افراد از ساير استان ها و حتى خارج از كشور است.
عمده  پياده  عابران  و  موتورسواران  كرد:  تصريح  خوزستان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس 
تصادفات در سطح شهرها هستند و در سال گذشته 84 درصد از تصادفات درون شهرى در اين 

زمينه بوده است.
قدرتى ادامه داد: 41 درصد از تصادفات درون شهرى مربوط به موتورسواران و 39 درصد نيز 
مربوط به عابران پياده است. 20 درصد باقى مانده نيز در ساير زمينه ها و انواع تصادفات است.

وى عنوان كرد: با انجام بررسى هاى مختلف نقش كاميون ها را در بروز سوانح رانندگى و مبحث 
ترافيكى بررسى كرديم و در نهايت معلوم شد كه 23 درصد از تصادفات شهرى ناشى از حضور 

كاميون بوده است.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خوزستان بيان كرد: در سطح شهر حركت كاميون ها ممنوع 
است ولى انتقال كاال و انجام امور عمرانى اين ترددها را الزامى مى كند و ناچار هستيم تا به آنها  
اجازه تردد بدهيم. در اين زمينه با هماهنگى دادستانى اهواز همه افراد كاميون دار مثل رانندگان و 
مالكان كه شركت هاى مختلف را شامل مى شدند را اجبار به اخذ مجوز از راهنمايى و رانندگى 

كرديم.
قدرتى اضافه كرد: رانندگان كاميون ها بايد بر اساس مجوزهاى صادر شده در ساعات تعيين شده 
اقدام به تردد كنند. با  توجه به مضرات حركت كاميون ها در سطح شهر و اختالل در ترافيك 
شهرى مجوز توقف كاميون ها را در صورت تردد در خارج از ساعات تعيين شده و يا بدون 
مجوز گرفتيم و با اين اقدامات امروز سطح تصادفات ناشى از تردد كاميون ها در شهر از 23 

درصد به پنج درصد كاهش پيدا كرد.
وى يادآور شد: هسته مركزى شهر مانند خيابان امام و نادرى به عنوان رينگ اول تعيين و با توجه 
به كثرت تردد عابران و خودروهاى سبك، تردد براى كاميون ها در اين رينگ از ساعت يك 

بامداد تا 6 صبح و روزهاى تعطيل نيز از يك بامداد تا هفت بعدازظهر مجاز است.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خوزستان افزود: برخى از مناطق كه در پيك صبحگاهى تردد 
براى كسبه، دانشجويان و كارمندان بسيار است را به عنوان رينگ دوم تعيين و تردد را براى كاميون 

ها از ساعت 9 صبح به بعد تا يك و نيم ظهر و از سه ظهر تا پنج بعدازظهر مجاز دانستيم.
وى با انتقاد از كمبود پاركينگ و نبود پاركينگ تخصصى در شهر اهواز اظهار كرد: بسيارى از پاركينگ 
هاى شهر اهواز خانه هاى قديمى بودند كه به پاركينگ تبديل شدند. تعريض خيابان ها و بحث 
پاركينگ ها با توجه به نقشه جامع شهرى بايد هر چند سال يك بار از سوى شوراى ترافيك استان 

مورد بررسى و ساماندهى شود.
وى در ارتباط با انجام حركت هاى نمايشى خودروها گفت: اين حركت هاى نمايشى غالبا توسط 
جوانان براى تخليه انرژى هاى نهفته انجام مى شود. دستى و اليى كشيدن و سرعت هاى غيرمجاز از 

جمله اين حركت هاى نمايشى است.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى گفت: دستور مقام قضايى را براى توقف سه ماهه اين خودروها 
گرفتيم و برخى از آنها را با نصب روى استيج براى ديدن در مالءعام به نمايش مى گذاريم. توقف 
سه ماهه در پاركينگ و ارائه 15 نمره منفى در گواهينامه از جمله عواقب انجام حركت هاى نمايشى 

با خودرو است.
 قدرتى يادآور شد: حفارى هاى غيرمجاز يكى از مشكالتى است كه باعث سقوط موتورسواران و 
خودروهاى سوارى به درون حفره ها مى شود. نامه اى را به تمام ادارات و دستگاه ها مجاز به حفارى 

ابالغ و آنها را به دريافت مجوز براى حفارى در شهر الزام كرديم.
وى ادامه داد: اين ادارات و دستگاه ها بايد كار خود را با نصب تابلوها و عالئم شروع و محل حفارى 
شده را با انجام تسطيح ترك كنند. اگر سازمانى در اين زمينه كوتاهى كند سهم تقصيرش را به آن ابالغ 

مى كنيم و از حقوق شهروندان كوتاه نمى آييم.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خوزستان در پايان خبر داد: از امسال بيمه ها موظف هستند كه تا 
سقف 6 ميليون و 300 هزار تومان را به مالكان خودروهاى تصادفى بدون كروكى پرداخت كنند، مگر 

اينكه تشخيص دهند آن تصادف ساختگى و صحنه سازى است.

س زا

خبر
180 شركت در حوزه علم و فناورى 

در خوزستان فعال هستند
 180 ــتان گفت:  فناورى خوزس علم و  ــارك  رئيس پ
ــتان  ــركت در حوزه هاى علم و فناورى در خوزس ش
ــركت دانش  60 ش ــه از اين تعداد  ــت دارند ك فعالي

ــتند. بنيان هس

بابك مختارى اظهار كرد: از اين تعداد شركت، 142 شركت 
زير مجموعه پارك علم و فناورى، 30شركت زير مجموعه 
نيز  تعدادى  و  اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  رشد  مركز 

مربوط به دانشگاه علوم پزشكى اهواز است.
وى افزود: اين پارك از نظر فعاليت هاى مربوط به حوزه 
فناورى و دانش بنيان، جزو 10 پارك نخست كشور است 
رتبه 12  بنيان  دانش  هاى  فروش شركت  نظر ميزان  از  و 

را دارد.
مختارى، تاسيس صندوق پژوهش و فناورى را از برنامه 
و  كرد  اعالم  خوزستان  فناورى  و  علم  پارك  امسال  هاى 
گفت:اين صندوق با سرمايه 51 درصدى بخش خصوصى 
هاى  طرح  از  و  اندازى،  راه  دولتى  بخش  درصدى  و 49 
حمايت  خوزستان  كارآفرينان  و  پژوهشگران  كارآفرينانه 

مالى مى كند.
رئيس پارك علم و فناورى خوزستان اظهاركرد: راه اندازى 
تا  ايتاپ(ايده  جشنواره  برگزارى  كار،  و  كسب  مدرسه 
فرهنگ  گسترش  هدف  با  شهروندان  عموم  براى  پديده) 
ايده پردازى بين افراد جامعه و آموزش به ايده دهندگان 
برتر براى راه اندازى كسب و كار، تعمير و تجهيز ساختمان 
دانشگاه  از  شده  خريدارى  فناورى  و  علم  پارك  مركزى 
شهيد چمران اهواز از جمله ديگر برنامه هاى امسال است. 
و  شناسايى  هدف  با  ايتاپ  جشنواره  داد:  ادامه  وى 
هاى  دانشگاه  دانشجويان  برتر  هاى  ايده  توانمندسازى 
خوزستان،در پنج دوره از اسفند پارسال تا پايان ارديبهشت 
و  رامين  نور،  پيام  چمران،  شهيد  هاى  دانشگاه  در  امسال 

خاتم االنبياى بهبهان برگزار شد.
مختارى اضافه كرد: 200 ايده دهنده در اين دوره ها حضور 

داشتند و ايده هاى برتر معرفى و تقدير شدند.
رئيس پارك علم و فناورى خوزستان اظهار كرد: قرار است 
افراد برتر در پايان شهريور يا مهر امسال، در قالب مدرسه 

كسب و كار با شرايط ايجاد كسب و كار آشنا شوند.
گفت:  فناورى  و  علم  پارك  مشكالت  خصوص  در  وى 
كمبود فضا از مهمترين مشكالت اين حوزه است كه در 
تالش هستيم با همكارى ساير دانشگاه ها و دستگاه هاى 
اجرايى فضاهايى را به صورت موقت در اختيار گرفته و به 

كارآفرينان خوزستان خدمت رسانى كنيم.
كلى  صورت  به  فناورى  و  علم  پارك  بودجه  افزود:  وى 
نسبت به ساير دستگاه ها كمتر است و تقريبا دو درصد 

بودجه وزارت علوم را در اختيار دارد. 
ميليارد   800 معادل  بودجه  ميزان  اين  با  كرد:  اظهار  وى 
هاى  پارك  در  مستقر  هاى  شركت  سال 1392،  در  ريال، 
علم و فناورى در سال 1392، 20 هزار ميليارد ريال فروش 

داشتند.
بودجه  وضعيت  سازماندهى  براى  كرد:  اضافه  مختارى 
پارك هاى علم و فناورى، به تازگى از سوى دفتر برنامه 
ريزى امور فناورى وزارت علوم و آموزش عالى، كميته اى 
براى ترميم و ارتقاى پارك ها متشكل از چند نفر از روساى 

پارك ها و چند كارشناس خبره تشكيل شده است.
وى در ادامه گفت: با توجه به مشكالت مالى صنايع بزرگ 
و  فناورى  و  علم  پارك  در  مستقر  هاى  شركت  خوزستان، 
شركت هاى دانش بنيان اين استان كه معموال به شركت هاى 
بزرگ خوزستان خدمات مى دهند با مشكل مالى شديد روبه 

رو هستند.
وى اضافه كرد:اگر شركت هاى بزرگ خوزستان نيازهاى خود 
را از شركت هاى داخل اين استان تامين نكنند، شركت هاى 
مستقر در پارك و شهرك هاى صنعتى با مشكل جدى روبه رو 

شده و حتى خطر ورشكستگى آنها را تهديد مى كند.

و  ترين  قديمى  ترين،  طبيعى  پياده  حركت 
در  انسان  جابجايى  شكل  ترين  ضرورى 
محيط است و پياده روى هنوز هم مهمترين 
امكان براى مشاهده مكان ها و فعاليت ها، 
كشف  و  زندگى  تحرك  و  شور  احساس 
ارزش ها و جاذبه هاى نهفته در محيط شهرى 

به شمار مى رود.
و  كالبدى  و  جسمانى  بعد  دو  داراى  شهر 
روحى است از نظر كالبدى شهر مكانى داراى 
ساختما ن هاى بلند، خيابان ها، ادارات، پارك ها 

و زيرساخت ها و ... است و از نظر اقتصادى 
نيز فضايى است كه داراى وجه غالب اشتغال 
صنعتى و خدماتى بوده و متفاوت از اشتغال 

توأم با توليد در روستا به شمار مى رود.
بسيارى از صاحبنظران معتقدند كه حد اعالى 
مرحله بلوغ فرهنگى، اجتماعى شهروندان يك 
شهر در فضاهاى شهرى به وقوع مى پيوندد 
همان جايى كه عالوه بر فرم و كالبد داراى 
مفهومى وسيع تر با عنوان محتواست، يكى 
از اين فضاها پياده راه ها هستند، پياده راه هايى 

جذاب جهت حضور و تعمق مردم.
نقش  حد  باالترين  با  معابرى  ها  راه   پياده 
و  شور  توانند  مى  كه  هستند  اجتماعى 
سرزندگى را به مناطق مركزى شهرها آورده 
و مردم را به حضور داوطلبانه در شهر تشويق 
محصورى  هاى  خيابان  فضاها  اين  كنند، 
حذف  ها  آن  در  سواره  ترافيك  كه  هستند 

شده و تسلط كامل با عابر پياده است.
از مشخصات عمده پياده راه ها كه به مراكز 
دسترسى  اند،  شده  تبديل  نيز  پياده  خريد 
آسان، تنوع كاربرى ها، كيفيت محيطى دلپذير 
و نقش باالى اقتصادى و اجتماعى آنهاست. 
مداخله وسايل نقليه در اينگونه معابر كاهش 
يافته يا بكلى حذف شده اند. مكانى امن، 
براى  آسايش  با  همراه  سرزنده  و  راحت  
فراغت  اوقات  گذران  و  گردش  خريد، 
محسوب مى شوند كه ساكنان و توريست 
ها را از هر رده سنى و اجتماعى به اينگونه 
تقويت  موجب  و  كرده  جذب  ها  مكان 
فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى شهر مى 

گردد.
تاريچه ايجاد پياده راه در جهان به حدود 
70 سال قبل بازمى گردد و در ايران با وجود 
گذشت چندين دهه، پديده اى جديد است. 
از جمله   تجربه هاى عملى در ارتباط با 
احداث پياده راه در ايران مى توان به تجربه 
(خيابان  تبريز  در  پياده  از  سواره  تفكيك 
و  مقصوديه  شهريار،  استاد  خيابان  تربيت، 
محور قلعه سنگى)، خيابان جنت در بافت 

مركزى شهر مشهد و از جمله نمونه هاى 
اجرا شده در تهران مى توان به پياده سازى 
خيابان صف (سپهساالر)، خيابان مروى و 

بازار تهران اشاره نمود.
از  يكى  نيز  اهواز  اينكه  به  توجه  با 
در  اهواز  شهردارى  است،  كالنشهرها 
پياده  طرح  اجراى  بر  تصميم   1391 سال 
خيابان  نام  به  قرعه  و  گرفت  سازى  راه 
سلمان فارسى افتاد كه در راستاى اجراى 
اين طرح، خيايان هاى مركز شهر به مدت 

و  كسبه  نارضايتى  كه  شد  بسته  سال  يك 
مردم را به دنبال داشت و البته مردم شريف 
خوزستان با وعده ايجاد يك پياده راه زيبا 
تحمل  را  آمد  و  رفت  و  تردد  سختى  اين 

كردند تا اينكه پياده راه سلمان فارسى در 
بهمن ماه 1392 با حضور مسئولين استاني 

مورد بهره برداري قرار گرفت.
سازى  راه  پياده  عمليات  پايان  از  پس 
خيابان سلمان فارسى با توجه به اينك تنها 

به  مجاز  خدماتي  و  اضطراري  خودروهاي 
تردد در اين خيابان بودند به منظور رفت و آمد 
آسان شهروندان، تصميم بر آن شد قطارهايي 
با چرخ الستيكى براي جابه جايي مردم مستقر 
شوند اما متاسفانه اجرايى نشد و شهردارى 
”از  گفتند:  مى  كه  را  خود  وعده  اين  اهواز 
كشورهاي  برخي  و  تهران  شهر  كه  كاري 
اروپايي داراي پياده راه انجام داده اند، اقتباس 
تردد  براي  قطارها  اين  شد  قرار  و  كرده 
شهروندان در پياده راه سلمان فارسي مستقر 

شوند“ به دست فراموشى سپردند.
بعد از گذشت مدتى همه شهروندان اهوازى 
شاهد اين شدند كه پياده راه سلمانى فارسى 
تبديل  دستفروشان  تجمع  براى  محلى  به 
شد به گونه اى كه در ازدحام دستفروشان، 
شهروندان اهوازى نه تنها توانايى پياده روى 
در اين خيابان را نداشتند بلكه يك تردد عادى 
جهت خريد از فروشگاه هاى مركز شهر نيز 
از آن ها گرفته شده بود و با وعده ساماندهى 
اين  مشخص  هاى  مكان  در  دستفروشان 

معضل را نيز تحمل كردند و مى كنند.
از  قصه نابسامانى دستفروشان مركز شهر كه 
بگذريم مى رسيم به عبور خودروها اعم از 
شخصى و تاكسى كه رفت و آمد آن ها در 
پياده راه سلمان فارسى در گذشت كمتر از دو 
سال از اجرايى شدن اين پروژه شكل گرفت 
با وجود اينكه همانطور كه در باال ذكر شد 
از ويژگى هاى پياده راه عدم تردد خودرو و 
تسلط كامل با عابر پياده است اما با وجود 
تابلوهاى پارك ممنوع، اين خيابان به محلى 
براى پارك ماشين ها  و عبور و مرور آن ها 

تبديل شد.
كيفيت مطلوب طراحى و مسير پياده راه تابع 
شرايطى مانند جنس كف سازى، نظم شيب 
عرضى، باغچه ها، مبلمان شهرى و... است 
كه متاسفانه پياده راه سلمان فارسى فاقد اين 
صورت  سازى  كف  زيرا  است  ها  ويژگى 
گرفته در آن بسيار بى كيفيت بوده و در مدت 
ترك  و  شكستگى  دچار  سال  يك  از  كمتر 
شده است و همچنين امكان تردد با سرعت 
و  نيست  فراهم  آن  در  اضطرارى  مواقع  در 

هرلحظه امكان زمين خوردن وجود دارد.
اساس پياده راه سازى در كالنشهر اهواز كار 
كارشناسى  پشتوانه  با  بايد  اما  است  خوبى 
انجام شود كمااينكه در همه كشورهاى دنيا 
لزوم  شهر  مراكز  و  قديمى  هاى  بافت  در 
اما  است  شده  اجرايى  و  احساس  راه  پياده 
متاسفانه در اين مورد هم مردم اهواز به حق 
خود نرسيدند، به واقع اين حق شهروندى را 
بايد از چه كسى طلب كرد هزينه اى كه براى 
اين پروژه صرف شده و سختى كه در هنگام 
اجراى پروژه به مردم داده شده است را چه 

كسى بايد جوابگو باشد.

واكاوى اجمالى پروژه پياده راه سلمان فارسى

پياده راهى كه ماشين رو شد!

پياده راه خيابان مقصوديه تبريز پياده راه خيابان خيام قزوين

   بامداد زاگرس- سهيال باورى
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مديركل تبليغات اسالمى خوزستان گفت: از مجموع 
در  تنها   ، خوزستان  در  روستا  هزار  چهار  از  بيش 
10درصد اين روستاها روحانى مقيم وجود دارد كه 

علت آن ، مشكل اسكان طالب اعزامى است.
حجت االسالم محمد حسين بلك در سخنرانى پيش 
از خطبه هاى نمازجمعه به مناسبت يكم تير سالروز 
تاسيس سازمان تبليغات اسالمى به فرمان امام خمينى 
(ره) اظهار كرد: تبليغ و ترويج معارف دينى توسط مبلغان 
و طالب در مناطق دورافتاده از وظايف سازمان تبليغات 
اسالمى است كه در اين توفيق هاى زيادى داشته است.

وى در اين ايام بخشى از حوادث تلخ و شيرين انقالب 
اسالمى رقم خورد كه يكى از مهمترين رويدادهاى 

بزرگ و ارزشمند ،صدور فرمان تشكيل سازمان تبليغات 
اسالمى توسط امام خمينى ( ره ) بود كه در اولين سال 
هاى پيروزى انقالب يك كار ارزشمند به شمار مى 
رفت. وى افزود: امام خمينى(ره) در سال 1360ضرورت 
تشكيل اين نهاد تبليغى را براى تداوم شعارها و ارزش 
هاى انقالب ضرورى و تشكيل گروهى منسجم و منظم 
را براى ساماندهى بحث تبليغ اسالم در اولويت قرار داد.
مديركل تبليغات اسالمى خوزستان ادامه داد: شخصيت 
هاى بزرگى نظير آيت اهللا جنتى در راس اين سازمان 
قرار گرفت و اين سازمان كار خود را زمانى آغاز كرد كه 
مصادف با جنگ تحميلى بود كه علما و فضال در اين 

عرصه نيز نقش برجسته اى داشتند. 
طالب،  از  نفر  هزاران  دوران  آن  در  كرد:  بيان  وى 
روحانيون و فضال و گاهى نيز در سطوح مراجع تقليد 
عازم جبهه شدند كه يكى از اقدام هاى ارزشمند جامعه 

طالب و روحانيون در آن زمان بود.
حجت االسالم بلك تصريح كرد: همچنين ايجاد هسته 
هاى  نيروى  تربيت  و  آموزش  دربخش  قرآنى  هاى 
متخصص يكى ديگر از فعاليت هاى اين سازمان در 

زمان آغاز به كار بود.
وى افزود: در زمان حاضر نيزساالنه بيش از يك هزار 
نفر در طرح هاى تربيت و تعليم مربى در دوره هاى 

تخصصى حضور مى يابند.
مديركل تبليغات اسالمى خوزستان گفت: بخشى از اين 
روستائيان نيز عشاير كوچ نشين هستند كه به صورت 
موقت در استان ساكن بوده و اعزام مبلغ و روحانى به 
اين مناطق نيز همواره يكى از وظايف اصلى ما به شمار 
مى رود. حجت االسالم بلك گفت: در شهرها باوجود 
حوزه هاى علميه و خانه هاى عالم نيازها به حداقل 
رسيده و در سطح شهرستان اهواز نيز به اهتمام نماينده 
ولى فقيه در استان گستردگى فراوانى از روحانيون و 
فضال را شاهد هستيم اما در روستاها همچنان با مشكل 
مواجه هستيم. مديركل تبليغات اسالمى خوزستان ادامه 
داد: در بحث مسايل فرهنگى رهبر معظم انقالب دغدغه 
هاى زيادى داشته كه در فرمايش هاى اخير ايشان نيز به 
آن اشاره شده است و حضور جوانان طلبه و روحانيون 
انقالبى در مناطق مختلف شهرى و روستايى تنها بخشى 

است كه مى تواند اين دغدغه ها را مرتفع كند.
حجت االسالم بلك گفت: در زمان حاضر بيش از 10 
هزار هيات مذهبى در سطح استان فعاليت مى كنندكه 
اقدامات آنها تنها در ماه محرم نيست بلكه اين هيات 
ها داراى توان مضاعفى براى فعاليت هاى فرهنگى در 

طول سال هستند.
وى اظهار كرد: در استان خوزستان بيش از 200 موسسه 

قرآنى و مركز قرآنى فعاليت مى كنند كه بيش از دو 
هزارمربى در اين بخش از منازل شخصى خود براى 

آموزش و تعليم استفاده مى كنند 
مديركل تبليغات اسالمى خوزستان خطاب به مسئوالن 
استانى و كشورى گفت: انتظار مى رود مسئوالنى كه 
بودجه هاى فرهنگى را در اختيار دارند صداى اين 
فعاالن فرهنگى را بشنوند چرا كه توصيه هاى رهبرمعظم 
انقالب مبنى برتوجه به مسايل فرهنگى با حمايت از اين 
فعاالن عرصه تعليم و تربيت به خوبى محقق خواهد 
شد. وى ادامه داد:امروزه نبايد دغدغه تهيه قرآن و يا 
ايجاد بستر الزم براى حضور روحانى مبلغ در روستاها 

را داشته باشيم.
حجت االسالم بلك به تجهيز و احداث مساجد سطح 
استان در سال هاى اخير اشاره كرد و گفت: تاكنون 350 
ميليارد ريال در راستاى احداث و تجهيز مساجد و مراكز 
قرآنى و فرهنگى هزينه شده است اما همچنان برخى از 

مساجد استان نيازمند امكانات اوليه هستند.
وى گفت: روحانيون مبلغ در عرصه تبليغ بدون هيچ 
چشم داشتى همراه خانواده در مناطق محروم حضور 
يافته و همانگونه كه نيروهاى نظامى از مرزهاى كشور 
مراقبت مى كنند فضالى ما نيز از كيان عقيدتى مردم 

حراست مى كنند.

تنها ١٠درصد روستاهای خوزستان دارای روحانی مقیم هستند



خانواده
آيا شما هم حواس پرت شده ايد؟

ــت كه مى توان با كمك آن  ــز فكر ابزارى ذهنى اس تمرك
ــدى هاى حافظه را چندين برابر كرد. تمركز باعث  توانمن
افزايش كارايى حافظه مى شود به طور كلى رشد حافظه 
ــت. بنابراين همزمان با  ــد تمركز حواس اس همگام با رش

ــرد. ــد ك ــرل ذهن، حافظه خود را نيز تقويت خواهي كنت

براى رسيدن به تمركز بايد موانع تمركز را شناخت كه اين موانع يا بيرونى اند 
يا درونى به عنوان مثال موانع بيرونى سروصداهايى است كه در محيط اطراف 
ما وجود دارد و عوامل درونى عبارتند از افكار و انديشه هايى كه مانع تمركز 
مى شوند. حال به اختصار موانع تمركز را نام مى بريم و به بيان چند راهكار 
ساده اما مهم و كاربردى براى تقويت دقت و تمركز در كارها اشاره شده است 

كه آنها را مرور مى كنيم.
عوامل ذهنى حواس پرتى

اين عوامل ايجاد كننده حواس پرتى افكارى هستند كه در ذهن شما جريان 
دارند و مى توانند تاثيرى قوى براى شما داشته باشند. يك راه براى خالص 
شدن از اين افكار آزارنده،  ثبت كردن سريع آنها به صورت يادداشت است. 
براى مثال مواردى كه ذهن تان را مشغول كرده است،  به فهرست كارهاى 
ضرورى تان اضافه كنيد، يا ناكامى هاى تان را با نوشتن خاطرات روزانه تخليه 
كنيد. اگر در مورد مسئله خاصى تحت استرس هستيد، زمانى را براى صحبت 
كردن در مورد آن با فردى مورد اعتماد اختصاص دهيد. اگر شنونده اى حمايت 
كننده و فعال داشته باشيد، به تخليه برخى از تنش هايى كه ذهن تان را آزار 

مى دهد،كمك خواهد شد.
*مالل و كسالت

تا جايى كه امكان دارد در صورتى كه در حال انجام يك كار هستيد به كار 
ديگرى نپردازيد، توجه خود را به يك كارمعطوف كنيد

بعضى از كارها در طول روز وجود دارد كه انجام آن هميشه براى شما جالب 
تر از مابقى هستند. انجام آن كارهايى كه زياد مورد عالقه تان نيست گاه مى 
توانند سبب تحليل انرژى و حواس پرتى شوند. پاسخ به تلفن و اينترعت و 
يا حتى گردگيرى ميز كار در اين مواقع مى تواند شمار را از كسالت و گيجى 

در بياورد.
*گرسنگى

مغز نمى تواند بدون سوخت تمركز كند، بنابراين حذف وعده هاى غذايى  به 
خصوص صبحانه يك عامل نداشتن تمركز است. تحقيقات نشان مى دهد 

حافظه كوتاه مدت و تمركز در زمانى كه شما تغذيه نداريد كمتر است.
*استرس

وقتى شما احساس مى كنيد در سرتان افكار زيادى داريد دچار نگرانى مى 
شويد و نمى توانيد به خوبى بر وظايف فردى تان تمركز كنيد و اگر اين استرس  
طول بكشد آسيب هاى بدى به بدن وارد مى شود مثل شانه درد ، تپش قلب، 

سردرد كه همه اينها بر عدم تمركز شما اثر مى گذارد.
*افسردگى

اكثر مردم داشتن غم و اندوه را به عنوان مشخصه اى از بروز افسردگى  
مى دانند. اما موسسه ملى بهداشت روان مى گويد مشكل در داشتن تمركز 
يكى ازعالئم شايع افسردگى است. اگر شما در داشتن تمركزمشكل داريد، و 
نيز احساس پوچى، نااميدى، يا بى تفاوتى مى كنيد شما ممكن است دچار 

افسردگى شده باشيد.
* مزاحمت هاى الكترونيك

 اگر به طور مداوم به دنبال چك كردن ايميل باشيد، به سادگى حواس تان 
پرت مى شود. اگر در حال انجام كارى هستيد كه نياز به تمركز دارد، هر بار 
كه پيام صوتى "ايميل داريد" را مى شنويد، رشته افكارتان از هم گسيخته 

خواهد شد.
* اثرات داروها و مسائل پزشكى

 اگر مشكالت تمركز توانايى شما در محل كار يا در خانه را مختل كرده است 
يا اگر متوجه عالئمى جسمى مانند بيخوابى يا اضافه وزن شده ايد،  با دكترتان 
مشورت كنيد. اختالل تمركز ممكن است ناشى از بيمارى هاى مانند اختالل 
بيش فعالى  و كم توجهى (ADHD)، قطع تنفس حين خواب، افسردگى، 
كم خونى يا بيمارى تيروئيد باشد. متاسفانه، برخى از داروهاى مورد استفاده 
براى درمان افسردگى مى تواند در داشتن تمركز مداخله كند و اين موضوع 

ممكن است در مورد ساير دارو ها نيز صدق كند.
- راهكارهايى براى باالبردن تمركز

بيشتر افراد به داليل عمده زير، با عدم تمركز فكر و حواس مواجه مى شوند، 
ما زمانى مى توانيم كارى را با دقت انجام دهيم كه بتوانيم روى آن تمركز 
كنيم و توانايى آن را نيز داشته باشيم. از اين رو توانايى تمركز روى يك كار 
در آن واحد يكى از ويژگى هاى مثبت هر فرد محسوب مى شود. براى بهبود 

حواس پرتى امروزى چه كنيم؟
بعضى از كارها در طول روز وجود دارد كه انجام آن هميشه براى شما جالب 
تر از مابقى هستند. انجام آن كارهايى كه زياد مورد عالقه تان نيست گاه مى 

توانند سبب تحليل انرژى و حواس پرتى شوند
اجتناب از ورود به سايت ها رسانه هاى اجتماعى در حالى كه مشغول به كار 
هستيد ا گر احساس مى كنيد بايد به بررسى اين شبكه ها بپردازيد اين كار را 
در زمان استراحت خود انجام دهيد تا مجبور نباشيد تمركز ذهنى خود را بر هم 
زنيد. اگر شما نمى توانيد در برابر چك كردن آن ها مقاومت كنيد، لپ تاپ يا 

گوشى خود را از دسترسى به اينترنت براى چند ساعت خارج كنيد.
*چك كردن ايميل را تعطيل كنيد

به جاى چك كردن ايميل به طور مداوم، زمان هاى خاصى را براى اين 
منظوراختصاص دهيد. در طول بقيه روز شما مى توانيد برنامه چك كردن 
ايميل خود را تعطيل كنيد اين كار به شما اجازه مى دهد تا بدون قطع كردن 

دائم كارتان و برهم خوردن تمركز بدون وقفه به انجام آن بپردازيد.
*انجام چندين كار مختلف با هم و دريك زمان ممنوع

تا جايى كه امكان دارد در صورتى كه در حال انجام يك كار هستيد به كار 
ديگرى نپردازيد، توجه خود را به يك كارمعطوف كنيد. اما مى توان در كارهايى 
كه چندان نياز به تمركز بااليى ندارند به انجام دو كار به طور همزمان پرداخت 

مثل مرتب كردن ميز كار خود در حالى كه با تلفن در حال صحبت هستيد.
*دچار كسالت نشويد

با خودتان قرار بگذاريد كه مثال اگر در بك زمان معين بتوانيد كارتان را انجام 
دهيد مى توانيد 10 دقيقه استراحت كنيد اين استراحت مى تواند شامل نوشيدن 
يك فنجان قهوه و يا قدم زنى كوتاه باشد. براى حل اين مشكل مى توانيد 
به خودتان پاداش هاى كوچكى بدهيد، براى مثال براى ادامه دادن آن كار 
مدت معينى از زمان با خوردن قهوه يا غذاى حاضرى به خود جايزه بدهيد. 
همچنين مى توانيد زمان هاى براى استراحت در ميان كار را براى خود برنامه 
ريزى كنيد:براى مثال 10 دقيقه پياده روى در بيرون به اين ترتيب شما چيزى 
دلخواهى داريد كه در ضمن كار مالل آور انتظارش را بكشيد و فرصتى براى 

تجديد قوا پيدا مى كنيد.
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آموزش

آسيب شناسى آموزش گيتار كالسيك به كودكان 
قســمت اول

ــرى: ــدون وزي فري
ــرى و تنوع در اجراى بخش  بيت هاى ظاه ــل جذا ــت كه بدلي ــازى اس  گيتار ، س
ــه خصوص مورد  ــى) ب ــودى ، هارمون ــم ، مل ــيقى        (ريت ــف موس ــاى مختل ه
ــازى  ــتر س ده ها نيز به عنوان متوليان بس نوا ــرد و خا ر مى گي ــودكان قرا ــه ك توج
ــان در كالس  نش ــه ثبت نام فرزندا قدام ب ــان ، ا نش ــى و هنرى فرزندا ــد فرهنگ رش
ــر يك هنرآموز ،  ــيقى نموده تا تحت نظ د موس ــگاههاى آزا ــى آموزش هاى آموزش

ــپرى كنند . ا س ــاز ر ــى اين س مراحل آموزش

ــبد  ــيقى در س ــرار گرفتن موس ــه به ق ــا توج ب
فرهنگى خانواده هاى ايرانى در چند سال اخير 
ــيقى در شرايط فعلى  و مشكالت آموزش موس
ــور ، آسيب شناسى آن بمنظور تدوين شيوه  كش
ــى و ارتقاء كيفيت آموزش  هاى صحيح آموزش

ــيقى اهميت مى يابد . موس
ــد همه جانبه  ــيقى نه تنها در رش ــوزش موس آم
ــيقى كودكان سهم بسزايى دارد ،  استعداد موس
بلكه بر شنوايى ، قدرت تمركز ، رشد جسمانى 
، بروز خالقيت و فعاليت هاى اجتماعى آنان نيز 
ــت . با توجه به اهميت موارد ذكر  تأثيرگذار اس
شده ، اين پژوهش بطور خاص با هدف آسيب 
ــيك به گروه  ــى آموزش ساز گيتار كالس شناس
ــال در آموزشگاههاى  ــنى كودكان 7 تا 11 س س

ــت . ــده اس ــيقى در ايران انجام ش آزاد موس
ــامانى هايى است كه از  ــيك در ايران دچار نابس ــاز گيتار كالس وضعيت كنونى آموزش س
ــتاندارد و متناسب با فيزيك بدنى  ــتفاده از سازهاى اس جمله  مى توان به عدم توجه به اس
ــتماتيك و  ــى مبتنى بر پايه هاى سيس ــاى آموزش اصولى و علم ــودك ، فقدان روش ه ك
ــوزش ديده در حوزه  ــوزان توانمند ، متخصص و آم ــن كمبود هنرآم ــتاندارد و همچني اس

ــاره كرد . ــى كودك اش ــيقى و روانشناس موس

ــا : ــد واژه ه     كلي
ــيقى ــگاه آزاد موس ــيك ، هنرجو ، هنرآموز ، آموزش ــيقى ، گيتار كالس موس

ــه     مقدم
ــالها در غرب مورد پژوهش قرار گرفته  ــت كه س ــيقى از مواردى اس مباحث آموزش موس
ــت . در اين سن  با توجه به  ــنين كودكى توصيه شده اس ــازها از س و آموزش برخى از س
قابليت انعطاف عضالت بدن و ذهن نقش پذير و خالق كودك ، امكان بارورسازى تكنيك 
ــپنتا، 1384 : 5 ) اما عدم توجه به فيزيك  ــت . (س ــتر اس ، تخيل و زيبايى طلبى در او بيش
ــاز ، عالوه بر عدم يادگيرى و پيشرفت تكنيكى ، باعث  ــب جهت اجراى يك س بدنى مناس
ــتعدادى بالقوه را در  ــد كه مى تواند اس ــرخوردگى و بى انگيزگى در هنرجو خواهد ش س

ــه خاموش كند. ــيقى براى هميش دنياى موس
ــتماتيك و هدفمندى در جهت  ــه سيس ــه در آن هيچ گونه برنام ــرد محور" ك ــوزش " ف آم
ــه به تفاوت ها و  ــدارد و هنراموز بدون توج ــو از جانب هنرآموز وجود ن ــوزش هنرج آم
ــن ، جنس ، فيزيك بدنى و ميزان آموزش پذيرى  ، از يك  ويژگى هاى فردى از جمله س
ــنى استفاده مى كند از معضالتى است  ــابه براى آموزش همه گروه هاى س روش و متد مش

ــيك وجود دارد . ــاز گيتار كالس ــيقى و بطور خاص س كه در حوزه آموزش موس
ــور ما ، آموزش موسيقى  در مدارس وجود ندارد ، آموزشگاههاى  با توجه به اينكه در كش
ــوب مى شوند كه ميان آموزش انفرادى و  ــيقى ، كانون هاى نيمه آكادميكى محس آزاد موس
ــيقى) قرار مى گيرند ، (رياضى،1392:  ــيقى (هنرستان و دانشگاه موس مراكز آكادميك موس
ــركت در دوره هاى عمومى و تخصصى اين  ــته هنرى با ش 40) كه عالقه مندان به اين رش
ــاالى علمى و عملى  ــطوح ب ــتكار مى توانند به س ــگاهها و صدالبته با تمرين و پش آموزش

ــت يابند . دس
ــرى هنرآموزان  ــى مطلوب، بكارگي ــا ارايه خدمات آموزش ــگاهها مى توانند ب ــن آموزش اي
ــردى و تجربه ى كار  ــاى فعاليت ف ــم نمودن زمينه ه ــوزش ديده و فراه متخصــص و آم
ــيقى به هنرستان و دانشگاههاى موسيقى ،  گروهى ، دروازه اى براى ورود هنرجويان موس

ــند . ــان باش ــى ش در ادامه مراحل آموزش
ــده  ــر ش ــيقى در ايران كتب و مقاالت مختلفى منتش ــت آموزش موس ــوص وضعي در خص
ــيقى ايرانى" در كتاب ماهور به  ــت ازجمله "نگاهى كوتاه بر سير تاريخى آموزش موس اس
ــى وضعيت فعلى موسيقى در ايران وارائه چند  ــين عليزاده در سال1371 ، "بررس قلم حس
ــال1369 ، كتاب"سير آموزش  ــن روان در س ــنهاد" در كتاب ماهور به قلم كامبيز روش پيش
گيتار كالسيك " به قلم فرزين طهرانيان در سال 1388 و مقاالتى چند در مجالت فرهنگى 
ــيقى در كشور  ــرايط آموزش موس ــى ش ــور كه بطور عام و از زواياى مختلف به بررس كش
پرداخته اند . پژوهش حاضر اما بطور خاص جامعه آمارى كودكان 7 تا 11 سال را مدنظر 
ــى وضعيت آموزش گيتار كالسيك به اين گروه در شرايط فعلى كشور از  گرفته و به بررس

ــى مى پردازد . ــه منظر هنرجو ، هنرآموز و متد هاى آموزش س

    هنرجــو :
ــيب شناسى در همه رشته ها ى علوم ، اعم از كاربردى و انتزاعى ، پايه و غير  اصطالح آس
ــى و تعليم و تربيت  ــانى و به ويژه در روانشناس ــانى و غير انس پايه ، تجربى و طبيعى ، انس
ــيب  ــى آفات و آس ــى فرهنگى طبعًا به بررس ــيب شناس كاربرد خاص خود را دارد . اما آس
ــكل دهنده و سازنده عادات ،  هايى مى پردازد كه رنگ و لعاب فرهنگى دارند و عناصر ش
ــيب هايى  رفتارها و كنش هاى رايج افراد يك جامعه را تحت تاثير خود قرار داده اند . آس
ــائل روبنايى فرهنگ يك  ــاراتى كه بر مس ــن چنين ، صرف نظر از ميزان تخريب و خس اي
ــوخ  ــازند ، آن چنان در متن فرهنگ اصيل آن ملت يا جامعه رس ملت يا جامعه وارد مى س
مى كنند كه از درون هسته مقاومت افراد را در برابر مفاسد و آسيب هاى فرهنگى تضعيف 
ــده ، حكم آداب و سنن  ــيب پذير مى گردانند . اين قبيل كنش ها رفته رفته نهادينه ش و آس
حاكم بر جامعه را پيدا مى كند و در نتيجه ، به استحاله فرهنگى و سرانجام به شكل گيرى 
فرهنگى از نوع جديد مى انجامد كه با فرهنگ اوليه و اصيل تفاوت بارز دارد . (رهنمائى، 
ــدت تأثير پذيرى  ــوزه آموزش خصوصًا در دوران كودكى ، با توجه به ش 1378 :1) در ح

ــى اهميت ويژه اى مى يابد . ــيب شناس ــنين آس در اين س
ــند كه يكى از  ــيارى دخيل مى باش ــيقى ، عوامل بس ــت در امر آموزش موس ــراى موفقي ب
ــيقى يا ساز كودك را تغيير  ــروع يادگيرى است . مى توان معلم موس ــن ش مهمترين آنها س
ــن او را به عقب بازگرداند  و يا تاثير مخرب برخى رفتارهاى  داد اما هيچگاه نمى توان س
ــتان ، همه ى  ــور مجارس ــتباه يا ناآگاهانه را از ضمير او پاك كرد . به عنوان مثال در كش اش
مهدكودك ها از الگويى يكسان تبعيت مى كنند و كودكان 3 تا 6 ساله را آموزش مى دهند 
ــتند  و اين روند آموزش  . اين مهدكودك ها داراى كالس هاى منظم كار و آواز بازى هس
ــتان و دانشگاه نيز ادامه دارد . در تمام مدارس و دانشكده ها  ــيقى در دبستان و دبيرس موس

ــونى ،1924 : 9) ــود . (ش ــيقى بر پايه اصولى واحد آموزش داده مى ش ، موس
ساختار اجرايى هر ساز ، فيزيك بدنى خاصى را طلب مى كند ، از اين رو نوازندگى گيتار 
ــن 8 سالگى شروع كرد البته زمان دقيق آن وابسته به اندازه بدن  و  را مى توان از حدود س

ــت . ــت كودك  اس ــيدگى و انعطاف دس ميزان كش
ــدن دارند .  ــالگى ) ، هنرجوها آمادگى خوبى براى تربيت ش ــنين كودكى (7 تا 11 س در س
ــائل و موضوعات رفتارى و تربيتى  ــنوى دارند و مى توان برخى مس از معلم خود حرف ش
ــتر ، نحوه رفتار  ــيقى ، چگونگى رفتار در اركس ازجمله كار با گروه ، چگونگى تمرين موس
ــرت و لحظه اجراى موسيقى و ... . را با آنها تمرين كرد . در اين مقطع سنى  ــالن كنس در س
ــت . در واقع در  ــيقى اس ، اولين و مهمترين وظيفه هنرآموز عالقه مند كردن كودك به موس
اين مقطع سنى ، ما به تربيت عالقه مندان موسيقى و شنوندگان حرفه اى آينده مى پردازيم 

ــان ، 1390 :17 ) . (طهراني

بامداد زاگرس- الهام صمدزاده
طى چند ساله گذشته مصرف سيگار در ميان زنان يك ناهنجارى قلمداد مى 
شد، اما امروزه تنها كافى است دقايقى را در ترافيك و يا حتى پشت چراغ 
قرمز جاده ها سپرى كنيم تا به وضوح زنانى را ببينيم كه بدون توجه به نگاه 
اطرافيان مشغول سيگار كشيدن هستند كه در بيشتر موارد افراد مصرف كننده 
آن را يك نماد پيشرفت و يا تمدن قلمداد مى كنند. سيگار كه پيش از اين در 
دست زنان مرفه جامعه ديده مى شد امروزه در تمام گروه هاى سنى و درآمدى 

استفاده مى شود.
در كشور از ديرباز سيگار كشيدن يك رفتار و عادت مردانه تلقى مى شد اما طى 
سالهاى گذشته زنان و دختران بيشترى به سيگار روى آورند. البته بايد بدانيم كه 
افزايش مصرف سيگار در بين زنان فقط منحصر به ايران نيست بلكه طبق آمارهاى 
جهانى شمار زنان سيگارى در 20 سال اخير 60 درصد افزايش يافته و همچنين تعداد 

زنانى كه روزانه يك پاكت سيگار مى كشند نيز 3 برابر شده است.
از آن جا كه در بسيارى از كشورها محروميت براى زنان چند برابر مردان است، زنان 
با گذشت زمان به سيگار بيشتر گرايش پيدا مى كنند. امروزه نسبت زنان سيگارى 
به مردان در حال افزايش است. به طورى كه از نسبت يك به 9 به حدود يك به 
شش رسيده است  يعنى در حال حاضر به ازاى هر شش مرد سيگارى يك زن 
سيگارى وجود دارد. طبق آخرين آمار 91/12 درصد زنان سيگارى به طور ميانگين 

روزانه13/10 نخ سيگار، دود مى كنند.
اما بايد توجه داشت كه به علت مقبول نبودن 
استعمال دخانيات توسط زنان در جامعه، گزارش 
استعمال دخانيات در زنان كمتر از ميزان واقعى آن 
است. هر چند تعداد زنان مصرف كننده روزانه مواد 
دخانى در كل كشور زياد نيست، اما افزايش نسبت 

زنان سيگارى به مردان نگران كننده است.
همان گونه كه مى دانيم  زنان ركن اساسى خانواده 
هستند و تمام اعضاى خانواده از سيگار كشيدن زن 
متاثر مى شوند. زن برخالف مرد كه بيرون از منزل 
است در خانه با بچه ها سر و كار دارد و  دود سيگار 
وى، سالمت اطرافيان آن ها را به خطر مى اندازد. 
اين در حالى است كه سيگار براى جنين خطرات 
فراوانى دارد و دوران باردارى را به يك دوران پر 
خطر تبديل مى كند. از سوى ديگر چرخه معيوب 

سيگار در زنان سريع تر از مردان است.
اهميت نقش زنان در تربيت نسل آينده نكته اى 
است كه تمامى كارشناسان روى آن تاكيد دارند. 
هنگامى كه براى نخستين بار زنان جوان سيگار را 

به مثابه مشعل آزادى  شان در دست گرفتند و در خيابان هاى آمريكا به حمايت از 
جنبش رهايى زنان قدم مى زدند، هرگز تصور نمى كردند اين مشعل روزى تبديل به 

خطرى تهديد كننده براى جامعه زنان در دنيا شود.
وقتى در دوران مدرنيته جامعه در تمام محيط هاى كارى به زن خوش آمد گفت و از 
آن ها خواست تا مثل مردان براى تامين معاش تالش كنند، در واقع روان مردانه آنان 
را تقويت كرد. اين روان كه شامل خصوصيات مردانه است يكى از بدترين ويژگى 
هايش را كه نمايش بزرگى و اعتماد به نفس تلقى مى شود، به زنان ارزانى كرد كه 
آن هم سيگار كشيدن بود. به عبارت ديگر تغيير نقش زنان در جامعه، جذاب به نظر 
رسيدن، اثر الغر كنندگى، بيكارى، تنهايى و ناراحتى هاى روانى از جمله مهم ترين 

داليل گرايش زنان به مصرف دخانيات است.
خانه هاى مجردى و زندگى دانشجويى يكى ديگر از عمده داليل گرايش جوانان 
ايرانى به استعمال سيگار است. طبق نظر سنجى به عمل آمده بسيارى از اين افراد 
استرس ناشى از امتحانات يا بيكارى را علت استفاده از سيگار بيان مى كنند. اما بايد 
در نظر داشت سيگار كشيدن در خوابگاه ها  و خانه هاى مجردى كه محيطى  دور 
از خانواده و محدوديت هايش را براى جوانان و دانشجويان به همراه دارد. كم هزينه 

ترين روش پر كردن اوقات فراغت به حساب مى آيد.
از طرف ديگر زنان كه تحت فشار و استرس كارى قرار داشتند شاهد تبعيض هاى 

جنسيتى در جامعه و محيط اجتماعى بودند و تغيير مداوم نقش در جامعه و كانون 
خانواده استرس و فشارهاى عصبى آنها را دو چندان كرد و همچنين زنانى كه نتوانند 
در جامعه به خواسته هاى خود برسند، به عنوان نمادى از رسيدن به استقالل و هويت 

سيگار كشيدن را انتخاب مى كنند. 
البته بايد متذكر شد كه سيگار كشيدن در واقع تامين نادرست يكى از نيازهاى اصلى 
انسان در مرحله دهانى است. همان مرحله اى كه در كودكى فرد پشت سر مى گذارد 
و اگر از سوى مادر به خوبى تامين نشود، از نظر فرضيه روانكاوى محروميت دهانى 

را تجربه خواهد كرد.
آنچه مسلم است سيگار عالوه بر تهديد سالمت  براى زنان، رفتارى ضد ارزش 
محسوب مى شود و داراى قبح اجتماعى  است. با اين وجود امروزه سيگار كشيدن در 
بين زنان 3 برابر شده اما در مقابل براى مردان رشد كمى داشته است. به گونه اى كه 

در كشورهاى آلمان و اسكاتلند درصد زنان سيگارى بيش از مردان است.
بايد توجه داشت كه مصرف سيگار در زنان به دليل ويژگى هاى بيولوژيكى و عاطفى 
زنان، تاثيرات مخرب ترى روى سالمت آنان خواهد داشت و به گفته متخصصان، 

عوارض استعمال دخانيات در زنان به مراتب شديد تر از مردان است.
سرطان گردن رحم، پوكى استخوان، افزايش مرگ و مير ناشى از سرطان پستان از 
ديگر عوارض كشيدن سيگار در زنان به شمار مى رود. همچنين زنان سيگارى باردار 
نيز امكان ابتال به عوارض متعددى از جمله مرگ ناگهانى نوزاد و مشكالت حين 

زايمان دچار مى شوند.
شايان ذكر است صنايع دخانى در مصرف زنان 
نقش موثرى را ايفا مى كند، چرا كه امروزه اين 
صنايع با توليد سيگارهاى نازك، معطر و مر زرق 
و برق به اصطالح  شيك زنانه، بازارهاى خود را 
توسعه داده اند در حالى كه بررسى ها و مطالعات 
نشان داده كه عوارض سيگارهاى اليت سبك از 

ديگر انواع آن به مراتب بيشتر است.
قليان كشيدن نيز امروزه يكى از مظاهر استعمال 
دخانيات محسوب مى شود كه متاسفانه تبديل 
به يك سرگرمى خانوادگى شده است و قبح 
آن شكسته شده تا جايى كه اعضاى خانواده 
كنند،  مى  تشويق  آن  استعمال  رابه  يكديگر 
قليانى كه بنا به گفته معاون بهداشت و درمان، 
هر وعده مصرف آن معادل استعمال 200 نخ 
سيگار است. قليانى كه به راحتى در پارك ها، 
كافى شاپ ها و رستوران ها به مردم و به ويژه 
زنان عرضه نى شود و حتى گاهى مكانى را 

فقط به عرضه آن اختصاص مى دهند.
با ورود تنباكوى ميوه اى نيز تعداد مصرف كنندگان قليان به چند برابر افزايش 
يافته، در حالى كه طى گزارشات داده شده به وزارت بهداشت و درمان اين 
تنباكوها حاوى مواد مخدر، محرك و شيشه  بوده و موجب مسموميت هاى نيز 
تا به امروز شده است. از سوى ديگر احتمال آلوده بودن توتون و تنباكوى مورد 

استفاده در قليان  به انواع قارچ ها و ميكروب است.
بديهى است امروزه سيگار كاركردهايى مختلفى براى مصرف كنندگان خود دارد. از 
جمله كاركرد اجتماعى، لذت بخشى، آرام بخشى و هويت بخشى، سرگرمى و تفريح، 
مشكالت عصبى و بحران هاى روانى و روحى و آمادگى ژنتيكى از جمله علل روى 
آوردن زنان به سيگار است. همچنين از نظر سنى نيز افرادى كا در سنين پايين تر 
شروع به مصرف سيگار مى كنند، بيشتر به علل اجتماعى به اين كار روى مى آورند و 
افرادى كه در سنين باالتر سيگار كشيدن را شروع كرده اند، سيگار كشيدنشان بيشتر 

داراى علت روانشناختى است.
با نگاهى بر باورها و ارزش هاى جامعه به اين مهم دست مى يابيم كه به زنان 
سيگارى بيشتر به عنوان نماد دختران فرارى و يا زنان روسپيى  نگاه مى كنند. هر 
چند در اين ميان زنانى هستند كه به منظور شكستن هنجارها و از بين بردن تفاوت 
هاى زنان و مردان دست به اين كار مى زنند اما به طور كلى جامعه چنين برداشتى از 

اين رفتار زنان ندارد و اين امر از سوى عموم مردم مذموم شناخته شده است.

ــترش تكنولوژى و در پى آن گسترده شدن  نگار نخلى: با گس
ــازى با حجم  ــرروز در فضاهاى مج ــى ه ــاى اجتماع ــبكه ه ش
ــت ها،نظرات،انتقادها و...روبرو مى شويم.حتما  ــيعى از پس وس
ــى هاى بى  ــاهد فحاش ــت كه ش ــما هم پيش آمده اس براى ش
ــن و تهمت آنها  ــراد و انتقادهاى همراه با توهي ــل بعضى اف دلي
ــفانه در جامعه ى ما بسيارى از افراد  ــيد. متاس به ديگران باش
ــايى و  ــى براى عقده گش ــه عنوان محل ــازى ب ــاى مج از فضاه
ــن حق را براى  ــتفاده مى كنند و اي ــى خود اس ــه ى روان تخلي
ــى كنند و  ــه راحتى آب خوردن فحاش ــتند تا ب ــود قائل هس خ

ــوند. ــبب ناراحتى و رنجش ديگران ش س
معموال افراد هتاك به دليل عدم فهم صحيح از فضاى مجازى هيچ گونه 
احساس مسئوليتى در قبال رفتارشان احساس نمى كنند و بسيار رهاتر 
از آنچه كه در زندگى روزمره شان با ديگران تعامل دارند به جنگ و 
ستيز و بى اخالقى در فضاى مجازى دست مى زنند و گاهى آنقدر 
تعدادشان زياد مى شود كه فضا را براى ديگر كاربران سنگين و غيرقابل 

تحمل مى كنند.
به راستى چرا برخى افراد در فضاهاى مجازى به راحتى به ديگران 

فحاشى مى كنند؟!
داليل متعددى مى تواند سبب شود تا افراد در اين فضاها به رفتارهاى 

نادرست و ضدفرهنگ روى آورند.
از جمله ى اين عوامل مى تواند ضعف در تربيت خانوادگى يا 
اجتماعى باشد؛همه ى خانواده ها امكان پرورش اصولى و درست 
فرزندانشان را ندارند و در واقع اجتماع آنها را پرورش مى دهد كه 
متاسفانه در جامعه ى امروز ما،تالش خاصى براى بهتر شدن تربيت 
افراد و باال رفتن سطح فرهنگ جامعه نه در مدارس و نه در دانشگاه 
ها صورت نمى پذيرد و نبايد نقش جامعه را در بهبود اين اوضاع نابه 

سامان ناديده گرفت يا كم اثر دانست.
از ديگر عوامل تاثيرگذار مى توان به شكاف هاى طبقاتى 
هاى  شكاف  كرد.اين  اشاره  طبقاتى  اختالف  همان  يا 
گروه  و  افراد  بين  فاصله  ايجاد  سبب  رفته  رفته  اقتصادى 
را  متفاوتى  هاى  فرهنگ  و  شود  مى  مردم  مختلف  هاى 
شكل مى دهد.پديده اى كه در سال هاى اخير شاهد روند 
از  مردم  گرفتن  فاصله  ميان  اين  در  هستيم  آن  ى  فزاينده 
غرق  و  ايرانى  ى  جامعه  واقعى  هاى  ارزش  و  ها  فرهنگ 
ى  تشديدكننده  عوامل  از  هم  فرهنگى  دربالتكليفى  شدن 

اين ناهنجارى هاست.
در دنياى امروز استفاده از فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى 

به عنصرى اجتناب ناپذير بدل گشته است كه قطعا مى تواند در باال 
رفتن سطح آگاهى مردم و فرهنگ جامعه موثر باشد و اين ما هستيم 

كه انتخاب مى كنيم  چگونه و با چه هدفى وارد دنياى مجازى شويم.
حال اين سوال به ذهن كاربران فضاهاى مجازى مى آيد كه در برخورد 

با افراد خاطى و هتاك چگونه رفتار كنيم؟
ناديده  و  توجهى  بى  افراد  اين  با  مقابله  براى  حل  راه  بهترين 
گرفتن آنهاست،اهميت ندهيد چه مى گويند،پاسخ شان را ندهيد 
رفته  توجهى  بى  بگذريد  كنارشان  از  بگوييد  چيزى  آنكه  بى  و 
رفته خاموششان خواهد كرد.و در آخر اينكه بهتر است تا بيش 
از اين فضاى مجازى آلوده نشده است درصدد رفع اين مشكل 

بزرگ فرهنگى بر آييم.
ضرورت دارد كه با تالش و خواست مردم و همت مسئوالن گام هاى 
اساسى برداشته شود و از طريق رسانه هاى جمعى فرهنگ استفاده ى 
صحيح از اينترنت و شبكه هاى اجتماعى به نسل جوان آموزش داده 

شود.تا شايد در آينده كمتر شاهد بى 
اخالقى و بى مسئولتى برخى كاربران 

در فضاهاى مجازى باشيم.

بامداد زاگرس تحليل مى كند:

زنان سيگارى تهديدى براى نسل آينده
 زنان سیگاری کوی سـبقت را از مـــردان ربودنـــد

بداخالقى ها در فضاى مجازى و راهكارها
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مسؤول محيط زيست و سالمت غذاى جهاد كشاورزى خوزستان:

تغيير كاربرى اراضى طبيعى
 و زيستگاه ها، تاالب ها را با خطر

 مواجه كرده است
مسؤول محيط زيست و سالمت غذاى سازمان جهاد كشاورزى خوزستان گفت: تغيير 

كاربرى اراضى طبيعى و زيستگاه ها، تاالب ها را با خطر جدى مواجه كرده است.

ژاله كريمى نژاد اظهار كرد: استان زرخيز خوزستان، مهد اراضى حاصلخيز جلگه اى و تمدن هاى 
درخشان بوده و داراى 12 تاالب است كه تاالب هاى بين المللى شادگان و هورالعظيم جزء 

بزرگ ترين تاالب هاى ايران هستند.
وى در ادامه با اشاره به اينكه در ايران 250 تاالب با مساحت 2,5 ميليون هكتار وجود دارد، 
افزود: 22 مورد از اين تاالب ها  با مساحت 1,4 ميليون هكتار به عنوان تاالب هاى مهم و 

بين المللى ثبت شده اند كه اهميت جهانى دارند.
مسؤول محيط زيست و سالمت غذاى سازمان جهاد كشاورزى خوزستان در تعريف تاالب 
توضيح داد: مطابق تعريف كنوانسيون رامسر، تاالب عبارت است از مناطقى مردابى، آبگير، 
تورب زار (پيت زار)، بركه هاى مصنوعى يا طبيعى كه به طور دائم يا موقت داراى آب ساكن 
يا جارى، شيرين، لب شور يا شور است مشتمل بر مناطقى از آب هاى دريايى كه عمق آن به 

هنگام پايين ترين جزر بيش از 6 متر نباشد.
كريمى نژاد با بيان اينكه كشور ايران بنيان گذار حفاظت، مديريت و بهره بردارى تاالب هاست 
كه اين موضوع از 13 بهمن ماه 1349 تحت عنوان «كنوانسيون رامسر» آغاز شده است، گفت: 
از همان ابتداى تشكيل اين كنوانسيون، 18 تاالب و در حال حاضر 22 تاالب از ايران به ثبت 

جهانى رسيده است.
وى در تشريح اهميت و ارزش تاالب ها گفت: تاالب ها از ديرباز، زيستگاه پرندگان آبزى و 
كنار آبزى بوده و منبع علوفه براى دام و پروتئين براى انسان هاى حاشيه نشين بوده اند و يكى 

از تفرج گاه ها به شمار مى رفتند.
مشاور رئيس سازمان جهاد كشاورزى خوزستان از ديگر ارزش هاى تاالب را زيستگاه حيات 

از  حمايت  و  آبزى  گياهان  و  وحش 
تنوع زيستى، ارزش اقتصادى اجتماعى 
(صيد آبزيان، دامدارى، برداشت علوفه 
و تعليف دام، ايجاد اشتغال، برداشت 
نقش  داشتن  و...)،  صدف  معدن  از 
سيالب،  كنترل  در  مهم  و  كليدى 
مخزن  رودخانه،  رسوب گير  جايگاه 
در  غذايى  مواد  مصرف  و  نگهدارى 
زنجيره هاى غذايى، داشتن نقش مؤثر 
مناسب  منطقه اى  بادشكن،  عنوان  به 
از  بردن  لذت  و  گردشگرى  براى 

طبيعت عنوان كرد.
وى افزود: داشتن اثر مثبت بر اقليم و  

منطقه (از جمله كنترل ريزگرد)، داشتن ارزش شيالتى براى صيد آبزيان، محيطى ارزشمند 
براى حمايت از گونه هاى در خطر انقراض و تهديد شده و محيطى ارزشمند براى تحقيقات و 
پژوهش هاى علمى و دانشگاهى از ديگر ارزش هاى تاالب را زيستگاه حيات وحش و گياهان 

آبزى و حمايت از تنوع زيستى است.
جداسازى  تاالب،  حقابه  تأمين  عدم  خشك سالى،  را  تاالب  تهديدهاى  مهم ترين  كريمى نژاد 
دو بخش آب شور و شيرين تاالب، عدم وجود طرح جامع مديريتى تاالب، اختالل در امر 
حفاظت و مديريت تاالب، صيد و شكار غيرمجاز، ورود زهكش و فاضالب به تاالب و عدم 

فرهنگ سازى براى حفظ تاالب ها و مشخص نبودن اهميت آن عنوان كرد.
وى در پاسخ به سؤال مبنى بر اينكه با توجه به تهديدها، براى بهبود وضع موجود چگونه بايد 
فرهنگ سازى كرد و وظيفه عموم شهروندان در اين زمينه چيست گفت: عدم تغيير كاربرى 
از  مسكونى  و  كشاورزى  جمله  از  كاربرى ها  ساير  به  تاالب  زيستگاه هاى  و  طبيعى  اراضى 

مهم ترين اقداماتى كه منجر به نجات تاالب ها مى شود.
مصرف  و  شيميايى  كودهاى  از  درست  استفاده  كشاورزى  در بخش  داد:  ادامه  كريمى نژاد 
سموم كم خطر يا بى خطر و ساير روش هاى كنترل غير شيميايى مد نظر باشد تا خاك و 
اين  رودخانه ها،  به  شدن  سرريز  و  كشاورزى  اراضى  شدن  آلوده  با  زيرا  نشود  آلوده  آب 

مشكالت دامن گير تاالب ها نيز خواهد شد.
اينكه  ضمن  است  پرندگان  شكار  و  آبزيان  صيد  از  خوددارى  ديگر  مهم  نكته  افزود:  وى 
و  تاالب ها  جارى،  آب هاى  جدى  معضالت  از  يكى  پالستيك ها  انباشت  حاضر  حال  در 

... است.
مصرف  و  پالستيك  كيسه  از  استفاده  به  همگى  كرد:  درخواست  شهروندان  از  كريمى نژاد 
بى رويه انواع آن نه بگوييم و در صورت لزوم به مصرف ظروف يك بار مصرف با پايه 

گياهى، تجزيه پذير و بازيافت روى بياوريم.
طول  سال   500 تا   300 بين  طبيعت  در  پالستيك  تجزيه  متأسفانه  كرد:  خاطرنشان  وى 

مى كشد و هنوز نخستين پالستيك ساخته دست بشر تجزيه نشده است.
وى در پايان با تأكيد بر اينكه بايد فرهنگ محيط زيستى مان را در همه ابعاد ارتقا دهيم و 
مطابق شأن يك ايرانى مسلمان رفتار كنيم افزود: در فرهنگ اسالمى غنى و جايگاهى كه پيامبر 
اكرم (ص) فرمودند: «نزد من شكستن شاخه درخت همچون شكستن بال فرشتگان است» قطعًا 

توجه به محيط زيست جايگاه ويژه اى دارد پس بايد مراقب محيط زيست باشيم.

وقوع دوباره پديده گرد و غبار از دوشنبه
افطار با طعم خاك!

مديركل هواشناسى خوزستان از وقوع دوباره پديده گرد و غبار از روز دوشنبه خبر داد.

غبار  و  گرد  پديده  كرد:  اظهار  بهادرى  كوروش 
كه از روز پنجشنبه در پى خيزش خاك در كشور 
عراق آغاز شد و بخش هايى از كشور ما و همچنين 
وقت  اواخر  تا  گرفت،  بر  در  را  خوزستان  استان 

امروز ادامه خواهد داشت.
مقدارى  هوا  كيفيت  فردا  از  كه  اين  بيان  با  وى 
بهتر خواهد شد، افزود: هم اينك ميزان ديد افقى 
شوش،  متر،   500 اميديه  متر،   400 شادگان  در 
اهواز  و  متر   800 رامهرمز  و  شوشتر  گتوند، 

1400 متر است.
روز  از  كه  مى رود  انتظار  داد:  ادامه  بهادرى   
منطقه  در  كه  شديدى  بادهاى  وزش  با  دوشنبه 

وجود دارد، شاهد پديده گرد و غبار باشيم.
 اين بار با توجه به اين كه وزش باد در كشور ايران است، مى تواند كانون هاى داخلى 
غبار  و  گرد  داخلى  كانون هاى  از  ناشى  خاك  و  گرد  بنابراين  و  كند  فعال  را  كشور  در 

بود. خواهد 
 وى گفت: اين وضعيت در حال بررسى است ولى مدل ها نشان مى دهد كه از روز دوشنبه 

گرد و غبار را خواهيم داشت.
درجه   43 با  ماهشهر  گذشته  شبانه روز  در  كرد:  عنوان  خوزستان  هواشناسى  مديركل   
خوزستان  استان  نقاط  خنك ترين  و  گرم ترين  ترتيب  به  سانتى گراد  درجه  با21  دهدز  و 
گزارش شدند. تغيرات دماى هواى امروز اهواز نيز بين 40 تا 28 درجه سانتى گراد در نوسان 

خواهد بود.

'أم قادر' ادامه مى دهد: صبور يكى از ارزان ترين هاى بازار بود و سال 
ها پيش آن را كيلويى 100 ريال مى فروختيم اما امسال هر كيلو صبور 
به 750 هزار ريال هم رسيد و اين اواخر حدود 300 هزار ريال فروخته 
مى شود؛ البته اين صبورهاى ريز كجا و و ماهى هاى درشت يك 

كيلويى آن زمان كجا!
اين مساله را 'آقا محمد' از مغازه داران 'بازار كاوه' اهواز هم تاييد مى 
كند: تا همين 10 سال پيش هم صبور غذاى روزانه مردم در بهار و 
تابستان بود؛ حاال اما صبور ناياب شده است و بخاطر گران شدن اين 

ماهى، استقبال گذشته از آن نمى شود.
او مى گويد: در گذشته همه مردم مى توانستند صبور بخرند اما اكنون 
با وجود محبوبيت زياد اين ماهى، اقشار ضعيف و متوسط تقريبا ديگر 
مصرف كننده آن نيستند و افراد خاص يا افرادى كه مهمانى ويژه دارند 

آن را خريدارى مى كنند. 

كاهش 56 درصدى
'ُصبور' از محبوب ترين ماهى هاى خوزستان؛ نوعى ماهى مهاجر با 
نام علمى Hilsa shad است. عصاره اين ماهى سبب كاهش چربى 
و پيشگيرى از تجمع پالكت ها و انعقاد خون مى شود. صبور در آب 
هاى شيرين رودخانه، مصب هايى كه آب لب شور دارند و در مناطق 
ساحلى خوزستان يافت مى شود. هشدار نسبت به انقراض اين ماهى 

اما هر سال جدى تر مى شود.
نبى اهللا خون ميرزايى مديركل شيالت خوزستان مى گويد: ذخاير 
ماهى صبور روند كاهشى شديد دارد به طورى كه صيد اين ماهى در 
سال 94 نسبت به سال 93 حدود 56 درصد كاهش داشته و از سه هزار 

و 578 تن در سال 93 به يك هزار و 510 تن رسيده است.
رئيس پژوهشكده آبزى پرورى جنوب كشور نيز معتقد است: ذخاير 

ماهى ’صبور‘ با خطر جدى مواجه است.
در  مهاجر  ماهى  ترين  معروف  ’ُصبور‘  گويد:  مى  مرمضى  جاسم 
خوزستان است كه در دريا زندگى مى كند و براى تخم ريزى به 
شاخه هاى رودخانه كارون مى آيد؛ البته در خوزستان اغلب ماهى 
هاى رودخانه اى نيز مهاجر هستند و براى تخم ريزى از پايين دست 

رودخانه، به باالدست مى روند.
وى تصريح مى كند: وضع ماهى ’صبور‘ مانند ذخاير ماهيان ديگر 
در خوزستان نامطلوب است و تغييرات اكولوژيك مانند خشكسالى 
همچنين تبعات ناشى از سدسازى روى ذخاير آنها تاثير منفى گذاشته 

است.
مرمضى مى افزايد: كاهش آب كارون روى كيفيت آب اين رودخانه 
تاثير دارد زيرا با كاهش آب، غلظت آالينده ها باال مى رود و اين مساله 
روى زندگى ماهى و فيزيولوژى و مهاجرت و تخم ريزى آنها اثر منفى 

دارد كه ادامه اين چرخه ذخاير ماهى را با تهديد مواجه مى كند.
وى تاكيد مى كند: كم شدن صيد ماهى صبور و كمياب شدن آن در 
بازار در سال هاى گذشته به ويژه در يك دهه اخير بيش از پيش بوده 

است.
مرمضى اظهار مى كند: ماهى هاى صبور كه اكنون در بازار عرضه مى 
شود بسيار ريز هستند كه بچه ماهى و نابالغ به شمار مى آيند و معلوم 

است از رودخانه صيد نشده اند.
وى نسبت به نابودى ساير گونه هاى بومى خوزستان نيز هشدار مى 
دهد: ماهى هاى مهاجر مانند ’گطان‘ و ’شيربت‘ و ’بنى‘ اكنون حال و 
روز خوبى ندارند و وضع آنها بحرانى است كه در صورت ادامه اين 

وضع منقرض خواهند شد؛ به طور مثال تا 15 سال پيش ’بنى‘ گونه 
غالب تاالب هورالعظيم بوده كه اكنون بسيار كمياب شده است.

به گفته وى، با كاهش آب رودخانه كارون و نفوذ آب دريا تعادل 
مصب رودخانه برهم خورده و آب شور شده است به همين دليل 
ماهيانى كه در ناحيه مصبى كارون تخم ريزى مى كنند مانند حلوا سفيد 

(زبيدى) بسيار كم شده اند.
مرمضى تاكيد مى كند: ماهى ها بخشى از ثروت ملى و ثروت زيستى 
جهانى هستند و حق ماهى ها بايد حفظ شود اما متاسفانه مى بينيم كه 
اين تفكر در مسئوالن وجود ندارد و متوليان آب هيچ دركى از بيولوژى 
ماهى و وضعيت آن ندارند؛ به طور مثال در مطالعات سدسازى بايد به 
زيستگاه ماهى ها توجه شود ولى اكنون اينگونه مطالعات صورى است.

سير قهقرايى ماهى خوزستان
وجود هفت صيدگاه دريايى، دو تاالب بزرگ شادگان و هورالعظيم و 
پنج رودخانه دائمى، صيد و صيادى را در زمره مشاغل سنتى و تاريخى 

خوزستان قرار داده است. 
در سال 93 توليد آبزيان در اين استان 107 هزار تن و در سال 94 به 
رقم 112هزار تن رسيده است كه 60 درصد آن از طريق صيد از دريا و 
منابع آبى است. اكنون جمعيتى در حدود 17 هزار نفر در خوزستان به 
صيادى مشغول هستند. اين در حاليست كه در يكى دو دهه اخير آبزى 
پرورى و صيد و صيادى در اين استان با مشكالت بسيارى روبه رو 
بوده است. گزارش هاى اداره كل شيالت خوزستان عمق اين فاجعه 
را بيشتر نمايان كرده و همه گونه هاى بومى باارزش را در معرض 
انقراض نشان مى دهد: بر اساس اين آمار، صيد ماهى در سال 93 
نسبت به سال 94 ، ماهى 'هوور' 96 درصد، حلواسفيد (زبيدى) 30 

درصد، حلوا سياه 62 درصد و شوريده 58 درصد كاهش داشته اند.
سيد محمدرضا فاطمى عضو هيات علمى دانشگاه آزاد واحد علوم و 
تحقيقات تهران اگر چه معتقد است اين روند كاهشى به معنى انقراض 
ماهى ها نيست اما مى گويد: سال هاست كه ذخاير ماهيان باارزش ما 
سير قهقرايى مى رود كه اين مساله شامل همه ذخاير باارزش خليج 
فارس مى شود و البته اين مساله درباره صبور و حلواسفيد بيشتر نمود 

داشته است.
وى مى افزايد: صبور يك ماهى مهاجر است و هر گونه تغيير در 
رژيم بارندگى روى اين گونه و روند مهاجرت آن تاثير مى گذارد 
و باعث مى شود ماهى از دريا به رودخانه نيايد؛ به طور كلى تغيير 
اقليم روى ماهى هايى همچون حلوا سفيد و صبور و راشگو تاثير 

مى گذارد.
فاطمى صيد بيش از حد، تخريب محيط زيست و آلودگى آب ها را 
عوامل كاهش ذخاير ماهيان مى داند و مى گويد: با كاهش ورودى آب 

شيرين رودخانه كارون به دريا شرايط تخم گذارى بر هم مى خورد 
و اين مساله تهديدى براى ماهيان به شمار مى آيد به طورى كه اكنون 

صيد همه گونه هاى باارزش كم شده است.
وى با بيان اينكه تعداد زياد صيادان و استفاده از تورهاى غيرمجاز باعث 

به دام افتادن ماهى هاى نابالغ مى شود اضافه مى كند: 
اين استاد دانشگاه شرايط ماهى هاى رودخانه اى خوزستان را بدتر 
توصيف مى كند و مى گويد: در گذشته صيد رودخانه اى ما حدود 
300 تن بود و اكنون برداشت به 30 تن هم نمى رسد زيرا ماهى هايى 
همچون شيربت در گذشته تا باالدست كارون (شوشتر) براى تخم 
ريزى مى رفتند، اما با كاهش آب و آلودگى كارون، اين روند دچار 

اختالل شده است.
وى تصريح مى كند: سواحل رودخانه و گياهان ساحلى محل امنى 
براى تخم ريزى ماهى ها به شمار مى روند و دخل و تصرف در 
سواحل رودخانه نيز تخم ريزى ماهيان را با مشكل روبه رو كرده است 

كه نمونه آن در اهواز به وضوح ديده مى شود.
فاطمى ادامه مى دهد: هورالعظيم خاستگاه و زادگاه ماهى 'بنى' بوده كه 
با سيالبى شدن و گل آلود شدن آب به كرخه مى رفت و تخم ريزى 
مى كرد ولى از زمان ساخت سد كرخه ديگر اين اتفاق نمى افتد و 

ماهى بنى در تاالب بسيار كم شده است.
وى يكى از دليل كاهش عرضه ماهى هاى بومى در بازارها را 'صادرات 
پنهان' عنوان مى كند و توضيح مى دهد: به طور مثال هر كيلو حلوا سفيد 
بزرگ در كشور كويت 200 دالر به فروش مى رسد كه همين مساله 
باعث مى شود همه اين ماهى ها را به كويت ببرند و چيزى وارد بازار 
نشود؛ البته نمى توانيم اين فرآيند را قاچاق اطالق كنيم و بهتر است 
بگوئيم نوعى 'صادرات پنهان' در حال اتفاق افتادن است زيرا عمال كار 
خالفى انجام نشده است و اين خريد و فروش در آب هاى ايران و 
توسط شناورها انجام مى شود و صيادان با توجه به هزينه هاى گزاف 

صيد، بيكارى و معيشت، مجبور به اين كار مى شوند. 

پايان صبور
انقراض يا نابودِى گونه اى وضعيتى در زيست شناسى و بوم شناسى 
است كه به پايان كارِ يك گونه گفته مى شود. انقراض هنگامى پديد 
مى آيد كه واپسين عضو يك گونه مى ميرد و آن گونه ديگر نمى تواند 
با زايش و توليد مثِل طبيعى به زندگى خود ادامه دهد كه اين رخداد با 

گذر زمان مشخص مى شود.
كارشناسان بر اين باورند كه شرايط رودخانه ها، تاالب ها و سواحل 
خوزستان نامطلوب و بلكه بحرانى است. آنها به بهبود اين شرايط، 
الاقل در كوتاه مدت خوشبين نيستند. با اين حال آيا مى توان به نجات 

'صبور' و 'زبيدى' و 'بنى' اميدوار بود؟

سقوط ذخاير ماهيان بومى خوزستان

وقـتى ‹صبـور›  از 
آب هاىخوزستان كوچ مى كند

ايرنا- نادره وائلى زاده:
 زنگ خطر نابودى ماهى هاى بومى خوزستان چندين 
سال است كه به صدا درآمده است؛ در اين ميان 
محبوب ترين ماهى خوزستانى ها، ‹صبُور› با كاهش 
56 درصدى در يك سال گذشته بيش از ديگر
 گونه ها در معرض انقراض قرار گرفته است.
ماهى ‹صبور› هميشه غذاى محبوب
خوزستانى ها بوده است. ‹حشو› و كباب صبور را حتى
 مهمان هاى غيرخوزستانى هم دوست دارند.
 اينها را ‹أم قادر› يكى از ماهى فروشان
 بازار ‹عبدالحميد› اهواز مى گويد. 
پيش پاى ‹أم قادر› يك تشت كوچك با تعدادى ماهى 
و يخ قرار دارد. او در گوشه بازار، زيرسايه بان، چهار 
زانو روى زمين نشسته و از ترس ماموران شهردارى 
ترازوى قديمى و بقيه وسايلش را همان دور و بر در 
مغازه اى به امانت گذاشته است. 

    رييس مركز بهداشت شرق اهواز با اشاره به وضعيت 
فضوالت  دفع  گفت:  گاوميش آباد  منطقه  بهداشتى 

گاوميش ها در رودخانه، افزايش مواد محلول در آب و 
افزايش غلظت آلودگى آب را به دنبال خواهد داشت و 
در اين شرايط، فضوالت گاوميش ها در رودخانه بيشتر 

مى آيد. چشم  به 
آرش ياللى اظهار كرد: با توجه به اين كه مشكالت بهداشتى منطقه 

پايين دست  در  آب  آلودگى  گاوميش آباد، 
رودخانه كارون را در پى دارد، ضرورى است 
كه رسيدگى به بهداشت اين منطقه سريع تر 

انجام شود.
تعاون  مجموعه  اين،  از  پيش  افزود:  وى   
روستايى طرحى براى ايجاد اماكن استاندارد 
در خارج از شهر جهت انتقال و نگهدارى از 
و  كرده  برنامه ريزى  منطقه  اين  گاوميش هاى 
از آنجا كه طبيعت گاوميش ها آب تنى است، 
جهت تامين آب مورد نياز براى گاوميش دارى 

نيز، كانالى تعبيه شده بود.
جهت  نياز  مورد  امكانات  داد:  ادامه  ياللى   
اجراى اين طرح تدارك ديده شده بود ولى 
و  اجرايى  ارگان هاى  نفوذ  اعمال  با  ظاهرا 

سياسى شهرستان اهواز، اين طرح متوقف شد. در اين ميان، بيشتر 
سياسى كارى شده است و با اين ايده كه انتقال گاوميش ها از محله 

گاوميش آباد نارضايتى مردمى ايجاد مى كند، كار را متوقف كردند.
 وى گفت: پس از آن و به دليل تداخل كارى دو منطقه شهردارى در 
شهرستان هاى اهواز و كارون، مديريت منطقه گاوميش آباد از اهواز به 

شهرستان و فرماندارى كارون منتقل شده است.
 رييس مركز بهداشت شرق اهواز اظهار كرد: اكنون گاوميش آباد تحت 
نظر فرماندارى كارون قرار گرفته و قرار است مديريت جديدى با 
اين  سالمت  شوراى  نظارت  تحت  و  كشاورزى  جهاد  محوريت 

شهرستان، جهت ساماندهى وضعيت گاوميش آباد تعريف شود.
 وى افزود: با توجه به كاهش دبى آب رودخانه در فصل هاى بى باران 
و خشكسالى، احتمال آلودگى آب رودخانه حساسيت را بيشتر مى كند 

و اكنون در فصلى قرار داريم كه دبى رودخانه پايين است.
 ياللى ادامه داد: در منطقه اى كه گاوميش ها در رودخانه كارون آب تنى 
مى كنند و بيشتر در شرق رودخانه و روبه روى دانشگاه شهيد چمران 
به سمت پايين دست رودخانه قرار دارد، احتمال افزايش آلودگى آب 

وجود دارد زيرا فضوالت گاوميش ها در همان آب دفع مى شود.
 وى گفت: هميشه به صورت سنتى گاوميش ها در رودخانه كارون 
توجه  بايد  حال  اين  با  مى كردند  تنى  آب 
داشت كه در هنگام خشكسالى، دفع فضوالت 
گاوميش ها در رودخانه، افزايش مواد محلول 
به  را  آب  آلودگى  غلظت  افزايش  و  آب  در 
دنبال خواهد داشت و در اين شرايط، فضوالت 
گاوميش ها در رودخانه بيشتر به چشم مى آيد؛ 
اگر چه در شرايط ديگر مى شد آن را ناديده 

گرفت.
 رييس مركز بهداشت شرق اهواز اظهار كرد: 
در  گاوميش دارى  از  ناشى  آلودگى  همچنان 
اهواز  شهر  مسير  در  كارون  وارد  رودخانه، 
مى شود و بايد ديد شوراى سالمت شهرستان 

كارون در اين زمينه چه خواهد كرد.
خبرگزارى ايسنا 

رييس مركز بهداشت شرق اهواز هشدار داد:

افزایش آلودگی کارون در پی دفع فضوالت گاومیش ها در رودخانه

       خبر



خبر
تا آخر هفته منتظر شيخ ويسى مى مانيم

ــرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان مى گويد تا پايان  س
اين هفته منتظر دروازه بان نفت تهران مى مانيم در غير اين 

صورت هفته آينده يك گلر خارجى وارد ايران خواهد شد.
 

سيداكبر پورموسوى در خصوص وضعيت وحيد شيخ ويسى، 
دروازه بان نفت تهران براى پيوستن به استقالل خوزستان، اظهار 
كرد: ما با خود اين بازيكن به توافق رسيده ايم؛ آقاى قنبرزاده، 
مديرعامل قبلى باشگاه نفت تهران هم براى آمدن اين بازيكن 
به تيم ما رضايت داده بود ولى متاسفانه در جابه جايى كه در اين 
باشگاه صورت گرفت، در حال حاضر مسوولى از نفت نيست 
كه پاسخگوى ما باشد.  وى خاطر نشان كرد: به هر حال با اين 
وضعيت، مشخص نيست كه بايد با چه كسى صحبت كنيم و 
تكليف معلوم نمى باشد، البته تا پايان هفته منتظر شيخ ويسى 
مى مانيم، در غير اين صورت گزينه خارجى مان شنبه وارد ايران 
مى شود.  سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان درباره وضعيت 
اردوى فعلى اين تيم در تهران نيز گفت: اردوى مان خوب پيش 
مى رود و بيشتر روى كارهاى بدنسازى كار مى كنيم. سه بازى 
تداركاتى سبك هم در برنامه مان جا داده ايم كه بيست و هشتم و 
سى ام خردادماه و دوم تيرماه انجام مى شوند.  وى ادامه داد: پس 
از اين اردو هم به اهواز بر مى گرديم و سپس از 18 تا 24 تيرماه 
نيز در تهران اردو مى زنيم و اين اردو فقط مختص بازى هاى 
تداركاتى بسيار قوى مان، آن هم با تيم هاى ليگ برترى است.  
وى درخصوص جذب بازيكن نيز عنوان كرد: دو جاى خالى 
ديگر در تيم مان داريم ولى در حال حاضر بايد پيش برويم و 

ببينيم بازيكنانى كه جذب كرده ايم، به چه صورت هستند.

هواداران صبور باشند
ــتار صبر و  ــادان خواس ــال نفت آب ــم فوتب ــن تي  بازيك
ــد و گفت: هواداران ناراحت دير  ــكيبايى هواداران ش ش

ــند و به كادرفنى اعتماد كنند. ــدن تيم نباش ــته ش بس

 على عبداهللا زاده درخصوص تمديد قراردادش با نفت آبادان، 
اظهاركرد: با توجه به اين كه تنها بازيكن ليگ يكى و خوزستانى 
تيم ملى اميد بودم و در تيم ملى بين آن همه مهره در تركيب ثابت 
تيم قرار داشتم، شرايطم در تيم ملى و نفت آبادان به صورتى 
بود كه براى رفتن به هر تيمى مشكلى نداشتم و پيشنهادهايى 
هم داشتم ولى ترجيح دادم با نفت آبادان تمديد و براى آبادان 

بازى كنم.
 وى بيان كرد: باشگاه در حال حاضر با هفت بازيكن فصل 
گذشته تيم تمديد كرده و يك بازيكن هم از استقالل اهواز 
جذب كرده است. در حال حاضر هم با بازيكن خاصى قرارداد 
نبسته اند، چرا كه بازيكنان مبلغ بااليى را پيشنهاد مى دهند. 
با توجه به اين كه نفت آبادان به ليگ برتر آمده و به صورت 
خصوصى شده است، بودجه بااليى ندارد كه بخواهد پيشنهاد 
باالى بازيكنان را قبول كند. همين هم كار را براى باشگاه سخت 
كرده است و باشگاه هم منتظر است كه بازار نقل و انتقاالت 
فروكش كند تا يكسرى بازيكنانى را كه مى مانند، با آن بودجه و 

مبلغى كه در اختيار دارد، جذب كند.
 مدافع تيم فوتبال نفت آبادان با بيان اين كه با توجه به شناختى 
كه از مديرعامل باشگاه و سرمربى تيم داريم، در كارشان موفق 
هستند، عنوان كرد: من بسيار به آن ها اعتماد دارم و به نظرم يك 
تيم با نيروى جوان را وارد ليگ برتر مى كنيم و اميدوارم كه 

بتوانيم نتيجه بگيريم.
 وى خواستار صبر و شكيبايى هواداران شد و گفت: هواداران 
نفت آبادان در ايران تك هستند ولى با توجه به اين كه تيم هنوز 
بازيكنى جذب نكرده است، كمى ناراحت هستند اما مطمئن 
هستم كه تيم را درك مى كنند. از آن ها مى خواهم كنار تيم و 
كمى صبور باشند و ناراحت دير بسته شدن تيم هم نباشند و به 
كادرفنى اعتماد كنند و بگذارند كارشان را انجام دهند، چرا كه 
همين كادرفنى، تيم را در آن شرايط خيلى بد كه فكر نمى كرديم 

ليگ برترى شويم، ليگ برترى كرد.

اعالم آمادگى فوالد براى عقد 
قرارداد  با ماتياس چاگو

باشگاه فوالد خوزستان تمايل دارد تا قرارداد بازيكن خط 
ميانى اين باشگاه را به مدت يك سال ديگر تمديد كند.

مديريت باشگاه در روزهاى گذشته براساس اعالم نياز كادر 
فنى تيم فوالد خوزستان اقدام به مذاكره و عقد قرارداد بازيكنان 
مورد تاييد نعيم سعداوى، سرمربى اين تيم كرده است. از جمله 
بازيكنانى كه براى عقد قرارداد جديد مورد تاييد سرمربى تيم 
فوالد خوزستان قرار گرفته ماتياس چاگو بازيكن خط ميانى 
فوالد مردان است كه مسئوالن باشگاه فوالد چندين بار اقدام به 
مذاكره با اين بازيكن و ارائه پيشنهاد تمديد قرارداد براى مدت 
يك سال ديگر با افزايش درصد مشخصى نسبت به قرارداد سال 
گذشته كردند. مسئوالن باشگاه فوالد به دليل آغاز فصل نقل و 
انتقاالت و سپرى شدن بيش از ده روز از شروع تمرينات فصل 
جديد بار ديگر پيشنهاد خود را براى تمديد قرارداد به مدت يك 
سال به اين بازيكن كامرونى ارائه و منتظر اعالم نظر وى هستند.

 الزم به ذكر است، باشگاه فوالد خوزستان عقد قراردادهاى 
يكساله با نفرات خارجى را ترجيح مى دهد و فعال تصميمى 
براى عقد قراردادهاى بيش از يك سال با بازيكنان خارجى ندارد.
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2 خوزستانى در اردوى تيم ملى فوتبال پنج نفره نابينايان
ــتمين اردوى آمادگى تيم ملى فوتبال پنج نفره كم  ــتانى به هش ــكار خوزس     دو ورزش

ــدند. بينايان و نابينايان دعوت ش

 حسين رجب پور و محمد حيدرى از استان خوزستان 
خزرشهر  در  اردو  كنند.اين  مى  شركت  اردو  اين  در 
مازندران آغاز شده است و تا دوم تيرماه ادامه خواهد 

داشت.
 تيم ملى ايران در راستاى آماده سازى جهت شركت 
در پارالمپيك ريو به تازگى در تورنمنت برزيل حضور 
پيدا كرد و موفق به كسب عنوان نايب قهرمانى شد. 

رجب پور، ورزشكار خوزستانى نيز تيم ملى ايران را در اين مسابقات همراهى كرد.

كسب 4 مدال پاورليفتينگ آسيا توسط ورزشكاران خوزستانى
ــيا موفق  ــتانى تيم ملى پاورليفتينگ ايران در رقابت هاى قهرمانى آس ــان خوزس  ملى پوش

ــدند. ــان طال، دو مدال نقره و يك مدال برنز ش ــب يك نش به كس

 رضا حسين پور، مسوول كميته پاورليفتينگ هيات پرورش 
اندام و بدنسازى استان اظهار كرد: در اين مسابقات كه 23 
خردادماه در هند به پايان رسيد، در رده سنى بزرگساالن 
و در دسته 120 كيلوگرم ايمان بويرى به نشان طال دست 
پيدا كرد، در دسته 105 كيلوگرم محسن حسين پور، نايب 
قهرمان شد و در دسته 83 كيلوگرم محسن شهنى فيض به 
مدال برنز رسيد. در رده سنى جوانان نيز على گلستانى در 

دسته 83 كيلوگرم نشان نقره را كسب كرد.
 وى با مثبت ارزيابى كردن عملكرد ورزشكاران خوزستانى در اين رقابت ها، گفت: چهار ورزشكار 
از خوزستان، تيم ملى را در اين مسابقات همراهى كردند كه هر چهار ورزشكار نيز دست پر برگشتند 

و عملكرد خوبى داشتند.
 مسوول كميته پاورليفتينگ هيات پرورش اندام و بدنسازى خوزستان بيان كرد: قرار بود خود من هم 
به عنوان مربى تيم ملى در اين مسابقات شركت كنم كه به دليل پاره اى از مشكالت نتوانستم تيم ملى 
را همراهى كنم و اگر تيم ملى را همراهى مى كردم، به نظرم رنگ مدال ساير ورزشكاران استان كه 

طال نبود، خوشرنگ تر مى شد.
 

وى گفت: مسابقات از سطح بسيار خوبى برخوردار بود و ورزشكاران خوبى از كشورهاى مختلف در 
آن حضور داشتند. در دسته 105 كيلوگرم كه حسين پور نايب قهرمان شد، نشان طال ازآن ورزشكارى 

شد كه سال گذشته در مسابقات جهانى به عنوان قهرمانى رسيده بود.

دوندگان خوزستانى در "جام كازانوف" مى دوند
ــركت خواهند كرد. ــتان ش ــابقات "جام كازانوف" قزاقس ــتانى در مس    دوندگان خوزس

 احمدرضا خنفرى و رضا بوعذار در دو 400 متر با مانع 
اين مسابقات با حريفان خود رقابت مى كنند.

 اين رقابت ها پنجم و ششم تيرماه در قزاقستان برگزار 
مى شود و دو ورزشكار ايرانى با هزينه شخصى در اين 
مسابقات شركت مى كنند. بوعذار طالى مسابقات دو 
400 متر آسيا و خنفرى طالى رقابت هاى دو 400 متر با 

مانع كارگران جهان را در كارنامه خود دارند.

تعطيلى تنها سالن اختصاصى هيات اسكواش خوزستان
ــاره به تعطيلى تنها سالن اختصاصى هيات استان،  ــكواش خوزستان با اش رييس هيات اس

ــت. ــتان بوده اس ــته در اس ــكواش به ضرر اين رش گفت: تعطيلى اس

 آرش احمدى ميرقائد اظهار كرد: متاسفانه چند وقتى است 
با توجه به اين كه كف پوش كورت هاى سالن اسكواش 
تمرينات  شده اند،  مشكل  دچار  اهواز  تختى  ورزشگاه 
اسكواش در اين محل انجام نمى شود و منتظر هستيم كه 
اداره كل ورزش و جوانان استان، بودجه اى در اين زمينه به 

ما اختصاص دهد تا تعميرات الزم را انجام دهيم.
 وى بيان كرد: احتماال وضعيت بودجه اختصاص يافته به 

سالن هاى اسكواش ورزشگاه تختى اهواز مشخص خواهد شد تا طى يك ماه آينده تعميرات آن انجام 
شود. تنها سالن موجود در ورزشگاه تختى اهواز زير نظر هيات استان است.

رييس هيات اسكواش خوزستان گفت: اين رشته عالقه مندان به خود را دارد و در اين مدتى كه تعطيل 
بوده، اين به ضرر اسكواش استان بوده است و متاسفانه اين تعطيلى مى تواند حكم نابودى اين رشته 

را داشته باشد.
 وى افزود: تا سه چهار هفته پيش نيز سعى كرديم با همان وضعيت نابه هنجار سالن، عالقه مندان 
به اين رشته را جذب كنيم ولى متاسفانه اين كف پوش ها آن قدر مشكل دارند كه كسانى كه براى 
تمرين مى آمدند، ترجيح دادند كه ديگر نيايند و ما هم ترجيح داديم كه تمرينات اسكواش را در حال 

حاضر تعطيل كنيم.
 احمدى ميرقائد خاطر نشان كرد: البته خبرهاى خوشحال كننده اى هم به ما رسيده كه اداره كل ورزش 
و جوانان استان قرار است بودجه اى در اين زمينه به ما اختصاص دهد تا تعميرات را آغاز كنيم. من از 

شش ماه پيش كه مسووليت اين هيات را بر عهده گرفتم، از طرق مختلف پيگير موضوع بودم.
 وى بيان كرد: در حال حاضر اسكواش اهواز در سالن ورزشگاه تختى كه تحت اختيار هيات استان 
است، به مدت يك ماه است كه تعطيل مى باشد و در پنج ماه قبل از آن هم، تنها روزى چهار پنج ساعت 
در اين سالن فعاليت انجام مى شد و پس از آن هم عالقه مندان به دليل اين كه در معرض آسيب ديدگى 
بودند، خواستار تعمير سالن شدند كه ما هم سعى كرديم طى تعامل با اداره كل ورزش و جوانان استان، 

به دنبال اختصاص بودجه اى براى تعمير اين سالن باشيم.
 رييس هيات اسكواش خوزستان در ادامه گفت: در حال حاضر اسكواش در اهواز و آبادان فعال 
است و به دنبال فعال شدن اين رشته در شهرستان هاى اميديه و ماهشهر هم هستيم. در اهواز نيز در 
پارك بانوان گلستان پيگير هستيم كه اگر بودجه اى اختصاص داده شد، سه كورت مختص بانوان 

احداث كنيم.
 وى خاطر نشان كرد: خوزستان پتانسيل اسكواش از نظر بازيكن و مربى در هر دو بخش آقايان و 
بانوان را دارد ولى متاسفانه امكانات تاحدودى كم است و اگر كسى اسپانسر شود، اين مشكالت نيز 

برطرف خواهد شد.

3 خارجى در راه آبادان
ــور  با 3 بازيكن  ــگ بر تر فوتبال كش ــت آبادان براى حضور در لي ــال صنعت نف ــم فوتب تي

ــت. ــيده اس خارجى به توافق رس
تيم فوتبال صنعت نفت آبادان كه به تازگى راهى ليگ بر تر فوتبال كشور شده در حال تدارك براى حضور 
در اين آوردگاه است.  در حالى كه فشار زيادى بر روى اين باشگاه به  خاطر منفعل عمل  كردن در بازار نقل 
و انتقاالت وجود دارد، اما از گوشه و كنار اخبارى نيز مبنى بر جذب بازيكنان خارجى، ليگ برترى و دسته 

اولى براى حضور در نفت آبادان به گوش مى رسد. 
در همين راستا گفته مى شود نفتى ها با سه بازيكن خارجى كه شامل دو آفريقايى و يك بازيكن اهل كره  
جنوبى مى شوند به توافق كامل رسيده  و به زودى خبر پيوستن اين بازيكنان به اين تيم آبادانى منتشر خواهد 

شد. 
همچنين باشگاه نفت آبادان با چند بازيكن ليگ برترى و دسته اولى در حال مذاكره است كه شنيده ها حاكى 

از آن دارد كه تا سه روز آينده قرارداد آنان با نماينده آبادان منعقد خواهد شد. 
نادر دست نشان نيز قصد دارد تيم خود را براى چند روزى به شمال برده و در يكى از شهرهاى استان مازندران 
به مدت 10 روز اردوى تداركاتى را برگزار كند.  بايد منتظر ماند و ديد كه نفتى ها در پايان چه عملكردى را 

از خود در بازار نقل  و انتقاالت بر جاى خواهند گذاشت.

اظهار  طيبى  محمد   
سيداكبر  كه  زمانى  كرد: 
تيم  سرمربى  پورموسوى، 
شد به من گفت كه به تو نياز 
دارم و انتظار دارم كه تيم را 
جمع كنى. البته خارج از اين 
جزو  را  خودم  من  مسايل، 
خوزستان  استقالل  خانواده 

مى دانم.
وى بيان كرد: به هر حال با 
هواداران  كه  اين  به  توجه 
كه  داشتند  دوست  هم  تيم 
در استقالل خوزستان بمانم، 
ترجيح دادم كه اين جا بمانم. 

قرارداد مالى اى كه تيم هاى ديگر به من پيشنهاد دادند خيلى بيشتر از 
استقالل خوزستان بود، البته هنوز در خصوص وضعيت مالى با استقالل 
خوزستان صحبت نكرده ام و فقط به خاطر تعصبى كه به خوزستان 

داشتم، در تيم ماندم.
مدافع تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: باالى شش هفت پيشنهاد از 
تيم هايى مانند استقالل و همچنين از فوالد داشتم ولى در نهايت استقالل 

خوزستان را به تمام اين تيم ها ترجيح دادم.
وى در ادامه در خصوص تغيير در راس كادر فنى تيم استقالل خوزستان 
نيز عنوان كرد: آقاى ويسى مربى بزرگى است و همه مى دانند كه او 
بزرگ و كاربلد است ولى آقاى پورموسوى هم مربى خوبى است و بايد 
به او اعتماد كنيم، چراكه از نظر فنى مربى خوبى است. به هر حال بايد 

هواى او را داشته باشيم.
طيبى افزود: تيم ما چيزى از تيم فصل گذشته مان كم ندارد و حتى 

تقويت و بهتر هم شده است 
و حرف هاى بسيارى، هم در 
ليگ برتر و هم جام باشگاه 
هاى آسيا داريم. اصال شك 
نكنيد كه استقالل خوزستان 
مى تواند در فصل پيش رو 
نيز در رده هاى باالى جدول 

قرار بگيرد.
حاضر  حال  در  گفت:  وى 
استقالل  بازيكن  چهار 
خوزستان در تيم ملى هستند 
هيچ  ما  تيم  بگويم  بايد  و 
كم  ها  تيم  ساير  از  چيزى 
و  است  خوبى  تيم  و  ندارد 
همان طور كه سال قبل نشان داديم فوتبال به اسم و نام نيست و به 
تالش است، در فصل جارى هم تالش مى كنيم تا در جايگاه خوبى 

قرار بگيريم.
اين بازيكن خوزستانى در خصوص وضعيتش در تيم ملى ايران نيز 
عنوان كرد: خدا را شكر در حال حاضر همه چيز خوب است و بايد از 
آقاى كىروش كه به من اعتماد كرد و ميدان داد، قدردانى كنم و اميدوارم 
جواب اعتماد او را بدهم. اميدوارم ايران نيز هم به جام ملت هاى آسيا و 

هم جام جهانى صعود كند 
وى افزود: من نمى خواهم به عنوان يك بازيكن ذخيره در تيم ملى 
باشم و مى خواهم بجنگم تا در تركيب ثابت تيم ملى قرار بگيرم و به 
اين موضوع هم خيلى اميدوارم. تمام تالشم را مى كنم و با انگيزه باال 
تمرين مى كنم تا بتوانم نظر كى روش را جلب كنم. كى روش واقعا مربى 

بزرگى است.

استان  و  كشور  ترك  به  تصميمش  علت  خصوص  در  بچيه  وليد   
خوزستان و ادامه كارش در كشور عمان، اظهار كرد: نمى خواهم ادعا 
كنم كه قهرمان ايران هستم اما من ورزشكارى هستم كه هيچ وقت حاشيه 
اى نداشتم و اكنون به دليل بى توجهى ها، دلسرد و بى انگيزه شده ام و 

قصد دارم از اين جا بروم.
 وى گفت: پس از ماه مبارك رمضان ليگ برتر دو و ميدانى كشور آغاز 
مى شود ولى على رغم وجود سرمايه هايى كه در استان است، كسى 
اسپانسر نشده و اقدامى براى حضور تيمش از استان در اين مسابقات 
انجام نداده است. تمام استان هايى كه از ما پايين تر هستند براى شركت 

در ليگ برتر، تيم داده اند ولى ما تيمى 
نداده ايم.

4 قهرمان 4 در 400 متر دانشجويان كشور 
افزود: تنها اميد يك ورزشكار اين است 
كه در چنين مسابقاتى شركت كند و ما 
با توجه به اين كه مسووالن استان هيچ 
اقدامى در اين زمينه نداشته اند، دلسرد 
و بى انگيزه شده ايم. ما حتى زمانى كه 
در مسابقات هم شركت مى كنيم، هيچ 
انگيزه اى نداريم، چرا كه دقيقه 90 به 
رقابت ها اعزام مى شويم و هيچ امكاناتى 
از جمله البسه هم به ما نمى دهند. در 
به  هم  كشورى  اخير  مسابقات  همين 
ما گفتند كه هر كسى مقام بياورد به او 
سه  همراه  به  من  كه  دهيم  مى  پاداش 
4ورزشكار ديگر در دو 4 در 400 متر مقام 

آورديم ولى پاداشى دريافت نكرديم.
 وى خاطر نشان كرد: اگر امكاناتى در حد 5 يا 10 درصد هم به ما داده 
شود، بهترين نتيجه را مى گيريم. در حال حاضر با امكاناتى زير صفر 
نتيجه مى گيريم. به هر حال همين وضعيت باعث شده است كه بازيكنان 

استان براى استان هاى ديگر بازى كنند.
 بچيه گفت: همين عوامل باعث شد كه من هم تصميم گرفتم براى ادامه 
كارم به كشور عمان بروم تا بتوانم پيشرفت كنم. اگر اين جا بمانم فرسوده 
مى شوم و پيشرفتى نخواهم داشت. متاسفانه ما در حال پسرفت هستيم، 
در حالى كه دو و ميدانى يك رشته مادر است. ما در اين جا مربيانى داريم 

كه ورزشكارانى در حد آسيا و جهان معرفى كرده اند.

 وى افزود: به هر حال من با كمك مربى ام، آقاى رسالت زاده و دعوت 
باشگاه هاى بنياز و الشحانيه عمان، امروز عازم اين كشور هستم تا كارم 

را در عمان ادامه دهم.
4 دارنده نشان برنز 4 در 400 متر كشور خاطر نشان كرد: ما در تمرينات، 
سختى ها را تحمل مى كنيم ولى با بى مهرى مسووالن مواجه هستيم. 
خيلى به دو و ميدانىكاران خوزستانى ظلم مى شود و نمى دانم چرا 
مسووالن استان و كشور به ما بى مهرى مى كنند. مگر نفت در تهران 
وجود دارد كه تيمى به اسم نفت مى دهد. ما اين جا خاك مى خوريم و 

چرا بعد با ما اين گونه رفتار مى شود؟
ساله   وى بيان كرد: من يك جوان 20
از  بايد  شرايط  اين  خاطر  به  و  هستم 
كشورم خارج شوم و به جاى ديگرى 
بروم و تمرين كنم و چرا با ما اين كارها 
را مى كنند؟ واقعا به ما بى مهرى مى 
شود و من از ته دلم مى گويم كه خيلى 

از اين مسووالن دلخور هستم.
 بچيه گفت: هشت ماه است كه هيات 
استان، رييس ندارد و نمى دانم تا چه 
زمانى بايد شرايط به اين صورت باشد. 
مربيانشان  و  استان  ميدانىكاران  و  دو 
هم برنامه هاى خوبى دارند ولى بازيكن 
وقتى انگيزه اى ندارد، چطور مى تواند 
تمرين كند؟ در حالى كه او بايد فكرش 
گفتم  حال  هر  به  باشد.  راحت  و  آزاد 
كه به عمان بروم و آن جا تمرين كنم 
تا بتوانم به اهدافم برسم. تاكنون هم از 

جيب خودم هزينه كرده ام و چرا بايد به اين صورت باشد؟
 وى ادامه داد: ما نمى خواهيم مسووالن بيايند و به ما پول بدهند، فقط 
باالى سرمان باشند و در دو و ميدانى استان تغييرى ايجاد كنند. ما در 
گذشته رييس هيات داشتيم و با توجه به اين كه رايزنى مى كرد، شرايط 
مان خوب بود ولى اكنون هيچ. جا دارد از مربى ام آقاى رسالت زاده نيز 

بابت تالش هايى كه براى من داشته است، قدردانى كنم.
 هفته گذشته نيز احمدرضا خنفرى، قهرمان خوزستانى دو و ميدانى 
ورزش  اين  از  كرد،  عنوان  مسووالن  بى توجهى  كه  چه  آن  دليل  به 

كناره گيرى كرد.

سرمربى تيم فوتبال فوالدخوزستان گفت: با توجه به اين كه در حال 
ساختن يك  تيم جديد هستيم، تيم براى هماهنگى نياز به صبر، حوصله، 

پشتيبانى و حمايت دارد.
2نعيم سعداوى اظهاركرد: قرار بود از 22 خردادماه به اردوى بروجرد برويم 
ولى به دليل اين كه تعدادى از بازيكنان مان درگير امتحانات دانشگاهى 

7بودند، مجبور شديم زمان برگزارى اردو را به 27 خردادماه تغيير دهيم.
وى افزود: در حال حاضر هم از شرايط اردويى راضى هستيم و اين 
هفته نيز دو بازى تداركاتى در نظر گرفته ايم كه در روزهاى دوشنبه و 
پنج شنبه برگزار خواهند شد. پنج شنبه نيز بروجرد را به مقصد اهواز 

ترك مى كنيم.
يكشنبه  و  شنبه  سپس  كرد:  بيان  فوالدخوزستان  فوتبال  تيم  سرمربى 
هفته آينده در اهواز تمرين خواهيم كرد و روز دوشنبه، عازم پرديس 
كرج هستيم تا دومين اردوى مان را برپا كنيم. در اين اردو نيز دو بازى 

تداركاتى با تيم هاى قوى تر برگزار خواهيم كرد.
وى در  ادامه در خصوص حفظ بازيكنانى چون جماعتى، شريفات، 
ايمانى و بايرامى نيز گفت: ما در بحث نقل و انتقاالت سه مقوله را دنبال 
مى كنيم؛ بازيكنانى كه قراردادشان تمام شده است، نفراتى كه تحت 
قرارداد ما هستند و بازيكنانى كه قراردادشان به صورت توافقى است 

كه در اين راستا با آن نفراتى كه با ما قرارداد داشتند مشكلى نداشتيم. 
يكسرى بازيكن هم داشتيم كه به دليل تغيير رده سنى، از رده سنى زير 
23 سال به رده سنى بزرگساالن آمده بودند كه همين باعث شد على رغم 
توانايى هايى كه داشتند، به خاطر محدوديت شرايط سنى، مجبور شويم 
كمى تغييرات ايجاد كنيم و از اين جهت به اجبار چند نفر از مجموعه 

ما جدا شدند.
سعداوى بيان كرد: با تمام اين تفاسير ما تمركزمان را روى بازيكنانى 
گذاشتيم كه از فصل گذشته مورد نظر ما بودند و بر اين اساس باب 
مهرداد  بايرامى،  مهرداد  ايمانى،  اكبر  جمله  از  بازيكنانى  با  را  مذاكره 
جماعتى، اسماعيل شريفات و مهرداد طهماسبى، باز كرديم و توانستيم به 
جمع بندى و توافق برسيم. با تعدادى ديگر هم در حال مذاكره هستيم كه 

فكر مى كنم طى يكى دو روز آينده به جمع بندى برسيم.
وى ادامه داد: ميالد پاك پرور و حميد بوحمدان را هم جذب كرده ايم 
و چهار گزينه هم مدنظر هستند كه با آن ها هم در حال مذاكره هستيم 
و اميدوارم به جمع بندى نهايى برسيم و تيم مان را تا حد زيادى ببنديم 
و احساسم اين است كه در همين اردو نيز نفراتى به ما اضافه خواهند. 
تالش مى كنيم مابقى نفرات را هم در اردوى كرج در اختيار داشته باشيم 

95 درصد بسته شود. ،5 تا تيم مان تا 90

7 ی ز ر و

استقالل خوزستان را به تمام
تيم ها ترجيح دادم 

كاپيتان تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: نمى خواهم به عنوان يك بازيكن ذخيره در تيم ملى باشم 
و مى خواهم بجنگم تا در تركيب ثابت تيم قرار بگيرم.

ادامه سريال از دست رفتن استعدادهاى دو و ميدانى استان؛

کــوچ دونـده خوزســتانی به عــامن
   دونده ماده هاى 200 و 400 متر خوزستان گفت: من يك جوان 20 ساله هستم و اينك به خاطر بى مهرى هايى 

كه به رشته دو و ميدانى در استان مى شود، بايد خوزستان را ترك كنم و براى پيشرفت به كشور ديگرى بروم.

در حال ساختن يك تيم جديد هستيم



    لطفا در رابطه با فعاليت هاى 
مركز آموزش بازرگانى توضيح دهيد.

تخصصى  از  يكى  بازرگانى  آموزش  مركز 
ترين مراكز آموزشى كشور است كه وابسته 
به موسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى و 
زير مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت 

است.
حال  در  و  تاسيس  سال  74  از  مركز  اين 
سطح  در  نمايندگى  به 40  نزديك  حاضر 
كشور دارد. ما به عنوان نمايندگى اين مركز 
در استان خوزستان از سال 82 فعاليت خود 
را شروع كرديم و تاكنون موفق به برگزارى 

حيطه  در  سمينار  و  دوره   900 حدود 
حوزه  مقررات  و  مديريت،بازرگانى،قوانين 

كسب و كار و كارآفرينى شده ايم.
    مخاطبان مركز شما چه كسانى هستند 

؟
از نظر ما همه افرادى كه به نوعى مشغول كار 
هستند اعم از مديران،كارشناسان و كاركنان در 
كليه بنگاه هاى اقتصادى نياز به آموزش دارند 
و هر قدر اين اشخاص آموزش بيشترى ببينند 

به انجام وظايفشان مسلط تر مى گردند.

    
بخشى از فعاليت شما آموزش 

قوانين و مقررات است در اين خصوص 
توضيح 

دهيد.
بخشى از قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت 
قوانين  مثال  بعنوان   . است  اقتصادى  هاى 
گمرك،قوانين صادرات و واردات ، قوانين و 
مقررات مالياتى ، بيمه ، قانون كار ، قانون چك 
، قانون نظام صنفى ، قانون تجارت و ... كه اگر 
مديران و كارشناسان مربوطه در شركت ها و 
بنگاه هاى اقتصادى با آنها آشنا نباشند گرفتار 

خواهند شد و خسارتهاى زيادى به آنها وارد 
مى شود و بهمين دليل نيز ما دوره هاى كوتاه 

مدت و كاربردى طراحى و اجرا مى كنيم.
    خيلى از افراد بنا به داليل مختلف 
امكان حضور در دوره هاى شما را ندارند 
آيا براى ايندسته از متقاضيان هم فكرى 

كرده ايد ؟
بله ، بخشى از فعاليت ما آموزش هاى غير 
هاى  بسته  زمينه  اين  در   . است  حضورى 
آموزشى غير حضورى تهيه شده كه فرد مى 
تواند اين بسته ها را تهيه و پس از مطالعه 
( زير نظر استاد مربوطه ) در آزمون پايان 
دوره شركت و در صورت قبولى در آزمون 

گواهينامه پايان دوره دريافت خواهد نمود .
سامانه  كاربران  آموزش  موضوع      

تداركات الكترونيكى دولت چيست و 
نقش مركز آموزش بازرگانى در اين 

خصوص چگونه است ؟
مطابق قانون كليه دستگاه هاى اجرايى 

 ، ها  مزايده   ، مناقصات  تمام  بايد  دولت 
خريد و فروش خود را در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت موسوم به " ستاد " ثبت 
نمايند و البته اين موضوع از تاريخ 94/12/20 
به دستگاه هاى اجرايى استان خوزستان ابالغ 
هاى  دستگاه  در  مربوطه  كاربران  و  شده 
اجرايى بايد براى اين امر آموزش ببينند و 

كشور  سطح  در  بازرگانى  آموزش  مركز 
متولى آموزش كاربران " ستاد " مى باشد و 
در سطح استان نيز اين وظيفه بعهده ماست و 
اين آمادگى را ما به همه دستگاه هاى اجرايى 

اعالم كرده ايم.
    آيا همه افراد مى توانند به سامانه " 

ستاد " وارد شوند ؟
خير ، فقط كاربران معرفى شده دستگاه ها 
مى توانند وارد سامانه شوند كه آنهم پس از 
تهيه توكن و دريافت رمز ورود ( پسورد ) و 
آموزش هاى تخصصى مى توانند از سامانه 

استفاده كنند.
    آقاى امامى آيا شركت هاى خصوصى 

هم بايد از اين سامانه استفاده كنند ؟
بله شركت هايى كه با دستگاه هاى اجرايى 

يا  باشند  داشته  فروش  و  خريد  دولتى 
بخواهند در مناقصه ها و مزايده ها شركت 

كنند نيز بايد همين فرآيند را طى كنند.
    اگر شما قانون گذار بوديد و اختيار 
تصميم گيرى داشتيد در راستاى ترويج 

آموزش چه تصميماتى مى گرفتيد ؟
هرچند سوال سختى است اما واقعاً خيلى 

از موارد نياز به قانون ندارد و قوانين 
نا نوشته اى هم وجود دارد كه بايد 

آنها را بكار گرفت . توصيه و تاكيد مسئوالن 
تواند  مى  آموزش  خصوص  در  متوليان  و 
جايگزين قانون شود بطوريكه اين امر تبديل 
به فرهنگ شود . ولى اگر من اختيار داشتم 
هيچ مجوز كسب و كارى را بدون آموزش و 
اطمينان از توانايى و تسلط فرد به او نميدادم . 
واقعاً اين يك نياز است. شما به شعب تامين 
اجتماعى يا امور مالياتى مراجعه كنيد ، روزانه 
كميسيون هاى زيادى تشكيل مى شود تا به 
پرونده موديان يا شاكيان شركت ها و بنگاه 
هاى اقتصادى رسيدگى كنند و به جرات مى 
توان گفت عمده اين پرونده ها به دليل عدم 
اشراف مسئوالن و كارمندان اين شركتهاست 
كه منجر به اعمال قانون و وضع 
جريمه مى شوند . درحاليكه همين 
بعضى  در  حضور  با  اشخاص 
دوره هاى آموزشى كوتاه مدت و 
فراگيرى قوانين و مقررات مربوطه از 
بسيارى از اين گرفتارى ها و جريمه ها نجات 

پيدا مى كنند.
    آيا مركز شما مجوز آموزش كاركنان 

دولت را دارد؟
پرونده ما در مركز آموزش و پژوهش سازمان 
مديريت و برنامه ريزى استان تكميل است و 

آينده  در  انشاا... 
اى نزديك اين مجوز را اخذ خواهيم كرد 

و در همين جا الزم مى بينيم از جناب آقاى 
مهندس سوارى و همكارانشان كه توجه ويژه 
اى به شركت هاى آموزش بخش خصوصى 

دارند تقدير و تشكر نمايم.
    اگر بخواهيد مزيت هاى ويژه مركز 
مى  چه  برشماريد  را  بازرگانى  آموزش 

گوييد ؟
ممنون از لطف شما . مزيت ها و افتخارات 

مركز ما عبارتند از : 
ــال سابقه خدمات آموزشى    1- بيش از 12 س

كيفى و اين يكى از افتخارات ماست.
ــتان  ــارك علم و فناورى خوزس ــو پ    2- عض

هستيم.
  3- مجوز آموزشى ، مشاوره و خدمات كارآفرينى 

از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى را داريم.
ــركت چاپ و نشر بازرگانى در    4- نماينده ش

سطح استان خوزستان را داريم.
  5- داراى امكانات و تجهيزات آموزشى مناسب 

و در شان فراگيران هستيم.
  6- داراى مجوز خدمات گواهى الكترونيك از 

مركز توسعه تجارت ايران
  7- مهمتر از همه موارد هيچگاه كيفيت خدمات 

آموزشى را فداى چيز ديگرى نكرده و نمى كنيم.

    كالم آخر شما چيست ؟
اوالً از شما و دست اندركاران هفته 
نامه وزين بامداد زاگرس تشكر صميمانه 
دارم و از همه خوانندگان عزيز اين تقاضاى 
عاجزانه را دارم كه به آموزش اهميت بدهيد و 

براى اموزش ارزش قائل شويد.   

ارتباط مخاطبان با مركز :
تلفن ها : 34458483 و 

061-34431083
تلفن مدير مركز : 
09161112064

نمابر : 061-34431085
     www.btcekh.ir : وبسايت

centerbusiness@ : تلگرام
نشانى: شهرك صنعتى 
شماره1-ساختمان فنى 
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بسيارى از شركت ها اعم از تجارى ، رئيس مركز آموزش بازرگانى خوزستان در گفت و گو با بامداد زاگرس:
خدماتى ، تعاونى و ... تاسيس مى شوند ولى 
يا هرگز فعال نمى شوند و يا پس از مدتى با 
مشكالت مواجه مى شوند كه در نهايت هم يا 
با ورشكستگى يا با پذيرش خسارتهاى ديگر از 
مسير فعاليت خارج مى شوند و وقتى به ريشه 
يابى اين موضوع مى پردازيم به اين نتيجه 
مى رسيم كه مسئوالن اين شركت ها هيچ 
آموزشى براى انجام وظايفشان نديده اند ...

مركـــز آمــوزش بازرگانــى، 
متولى آمــوزش كاربران ســامانه 

تداركــات الكترونيكى دولت
اگر قرار است اقتصاد مقاومتى داشته باشيم بايد از 
حيث منابع انسانى توسعه پيدا كنيم و هيچ توسعه اى

 بدون آموزش معنا ندارد 

مركز آموزش بازرگانى خوزستان
 آمادگى برگزارى دوره ها را در محل

 شركتها و موسسات دارد

تامين توكن براى كاربران
  « ستاد « نيز توسط اين مركز

 انجام مى شود

امروزه نقش 
آموزش در رشد و توسعه 

هر كشورى امرى غيرقابل انكار 
است بدون شك جامعه پيشرفته 

امروز در كشورهاى مختلف 
رشد و توسعه خود را مديون 
آموزش هاى مداوم و آگاهى 

نسبت به حقوق و وظايف خود 
مى داند، مركز آموزش بازرگانى 
خوزستان با هدف تحقق اهداف 

آموزشى و ارتقا جايگاه علمى 
جوانان و مردم خوزستان در سال 

1374 كار خود را آغاز كرد و 
تا كنون موفق شده است دوره 

هاى متعددى را برگزار نمايد در 
ادامه گفت گوى بامداد زاگرس 
را با داريوش امامى، مدير مركز 

آموزش بازرگانى خوزستان، را 
مى خوانيد:

ر و  رنگ  و  نگ 
با شـعر احسـاسـاتـم را 
بيـان مــى كنم

ــرس اين بخش از صفحه  بامداد زاگ
ــگ وهنر خود را به گفت و گو  فرهن
ــاعران جوان  ــا رويا بال افكن از ش ب

ــت. ــتانى اختصاص داده اس خوزس
قالب  در  را  شعرش  كتاب  اولين  وى 
به  ب" "شعر سپيد با عنوان "همين پنجشنبه
چاپ رسانده است و در حال حاضر 
نيز در حال آماده سازى يك مجموعه 

غزل براى چاپ در سال آينده است.
از دنياى شعر و شاعريت بگو و اينكه چطور 

شد كه فكر كردى بايد بروى دنبال شعر؟
اولين شعرم را در دوره دبستان سرودم و 
در دبيرستان مقام دوم استانى را در شعر 
كسب كردم و ديگر شعر و شاعرى را 
كنار گذاشتم تا يك سال گذشته كه در 
چند انجمن ادبى شركت كردم و بعد از 
آن مجدداً شروع به سرودن شعر كردم، 

م ى نن

البته همزمان نقاشى هم ميكشم و در 
واقع با شعر و هنر، مى توان احساساتم را بيان كنم 

و به نوعى روحم ارضاء مى شود.
مضامين شعريت از چه حسى لبريز شده است؟

شعرهاى من بيشتر از غم سرشار است و براساس 
اتفاقاتى كه در اطرافم مى افتند كه تجربيات خوبى 
سرريز  ناخودآگاهم  ضمير  از  زمانى  و  هستند 
مى شوند و به صورت شعر بروز پيدا مى كنند. 
هنجارها، ناهنجاريها، مسايل عاطفى مى تواند سوژه 

هاى شعر من باشد.
چرا اين اسم را براى كتابت انتخاب كردى؟

"همين پنجشنبه" اسم يكى از شعرهايم است كه 

بعد از مشورت با تعدادى از دوستان 
تصميم گرفتم اسم همين شعر را براى 

كتابم انتخاب كنم.
از شاعران معاصر سروده هاى كدام 

شاعر را بيشتر مى پسنديد؟
آرش  و  يونان  رسول  كاظمى،  رضا 
هستند  معاصرى  شاعان  از  شفاهى 
كه از خواندن اشعار آن ها لذت مى 
برم و البته فروغ فرخزاد، كه از دوران 
كودكى دو مجموعه شعر از اين شاعر 
از  برخى  گفته  به  البته  و  خواندم  را 
دوستان اشعارم به سبك فروغ فرخزاد 
است و عده اى بنده را با عنوان فروغ 

زمانه خطاب قرار ميدهند.
شما به عنوان يك شاعر جوان فضا را در 
سطح استان براى شعر چگونه مى بينيد؟

خوزستان شاعران و هنرمندان زيادى دارد 
و فضا براى شاعران جوان بسيار خوب 
است اما تشويق را در اين فضا بسيار كم مى بينم و در 
انجمن هاى ادبى كه بنده مدت كوتاهى در آن شركت 
كردم بيشتر انتقاد از شاعران جوان را مى بينم در حالى كه 

تشويق مى تواند بسيار كاربردى تر باشد.
چه توصيه اى براى جوانان دارى؟

ندهيد  اجازه  و  بروز   ميبينيد  خود  در  چيزى  اگر 
استعدادها در درونتان خفه شود و البته از بزرگترهاى 
اين جوانان   ميخواهم كه به فرزندان خود كمك كنند 
تا استعدادشان شكوفا شود زيرا اين شما هستيد كه با 
كمك و تشويق خود مى توانيد فرزندان خود را به 

بهترين مراتب برسانيد.
دلنوشته   مريم كاويان

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

هر دم خيالت را به رويا مى سپارم/افسوس و آه خود به دريا مى سپارم
من آبرويم را به دندانم كشيدم/تا انتهاى عمِر تب دارم رسيدم

حرفى بزن اى دلشكسته با نگاهت/درگير رويايت شدم ، چشمم به راهت
اى مردم نابرده رنج، شرمى، حيايى/ديگر بس است ،كوته كنيد روده درازى

تا اين چنين هرزه نگاه و فاجعه هست/ بايد كه چشمت را به روى عاطفه بست
دستم به دامانت خدا، حقم چنين نيست/عمرم تبه شد در قفس، تا ِكى بمان ، ايست ؟

خاموش و تنها چشم به راهِ جاده اى دور/مى مانم و دل را برم تا قبله نور
دانم خدايم بهتر از هر سر پناهى/دارد هوايم را نيندازد به چاهى

من رفته ام اما تو ميمانى به يادم/همچون پرستو در بهاران شادِ شادم
دنيا و تقديرش اگر ما را جدا كرد/دادش بمن قلبى كه غمها را رها كرد
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

اين يك قصه نيست

احمد آقا فردا برنامت چيه ؟ اگه بيكارى بزنيم برى مال آقا ...
ــش نرسيد و آقا مصطفى  ــده بود انگار هيچ صدايى به گوش احمد آقا كه به يه نقطه خيره ش
ــه تكونى به احمد  ــرادر مثل اينكه با تو حرف ميزنم و ي ــا تاكيد گفت : آقاى ب ــه ب ايندفع
ــه . احمد آقا يه نگاه  ــير ميكن ــد احمد آقا تو يه دنياى ديگه س ــا داد و تازه متوجه ش آق

ــى ؟ ــه گفت ــت : چ ــرد و گف ــى ك ــا مصطف ــه آق ــرم با يه لبخند رو ب ــراه با كمى ش هم

آقا مصطفى گفت : عرض كردم اگه بيكارى فردا بريم مال آقا يه نفسى بكشيم ...
احمد آقا بدون اينكه جواب آقا مصطفى رو بده گفت ؛ يه مشكلى دارم تو شهردارى ، آشنا ندارى ؟!
آقا مصطفى كه متوجه شد دوستش حتما يه گير سه پيچ داره گفت ، مشكلت چيه ؟ آشنا پيدا ميكنيم 

، باالخره يه كانال ميزنيم ... و ادامه داد ؛
هيچ مشكلى نيست كه قابل حل نباشه ، راهكارشو بايد پيدا كنيم ...

قيافه احمد آقا اميدوارتر شد و گفت : به جان خودت اگه تو اين دنيا آشنا نداشته باشى كالت 
پسه معركه است ...

و ادامه داد ؛ بابا من ميخوام يه مغازه كوچيك بزنم تو حياط خونه بلكه تونستم يه كاسبى راه بندازم 
و يه لقمه نون حالل برا بچه ها در بيارم ... خودت ميدونى با حقوق بازنشستگى نميشه زندگى 

كرد ...
هرچى ميرم و ميام با يه ماده ، تبصره ميزنن تو سرم نا اميد بر مى گردم خونه، ديگه خسته شدم و 

نميدونم شايد هم حق با اونا باشه ...
ساعت بحدود 7/5 عصر رسيد و چرخش خورشيد باعث شد كه بخشى از نيمكت پارك كه احمد 
آقا و آقا مصطفى روش نشسته بودن آفتاب بگيره و در حالى كه از رو نيمكت بلند شدن قدم زنان 

به سمت كارون رفتن ، اين موقع ها تابش خورشيد روى آب مناظر زيبايى خلق ميكنه ...
آقا مصطفى جزئيات پرونده و كار احمد آقا رو پرسيد و گفت : نگران نباش دوست عزيز، يه پارتى 

توپ برات دارم... بذار يه پيگيرى بكنم نتيجه شو بهت ميگم .
احمد آقا كه حاال ديگه حالش كامًال عوض شده بود گفت : راست ميگى ... ؟!

بابا ايول آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم ... آقا مصطفى فقط اينو بگم من اهل شيرينى و ... 
دادن نيستم ، مى تونه دوستانه مشكلمو حل كنه ؟

احمد آقا با كمى تندى گفت : برادر من مگه من اهل اين حرفام كه تو نگرانى ... اتفاقاً اون كسى 
كه قراره مشكلتو بهش بگم سرش درد ميكنه برا انجام كار خير ، هيچ چشمداشتى هم نداره ، اگه 

كارى از دستش بر بياد كوتاهى نميكنه ...
احمد آقا كه خودشم بازنشسته يكى از ادارات بود گفت آقا مصطفى خدا وكيلى ما جز كارمندايى 
بوديم كه افتخارمون اين بود كه يه مشكل از يه بنده خدايى حل كنيم . خيلى ازين ماده تبصره ها 

براى حل مشكل درست شدن در حالى كه بعضى وقتا برعكس ازشون برداشت ميكنن.
آقا مصطفى يه نگاه به احمد آقا كرد و گفت خوب حاال تو كه اينقد مقيد هستى اسم كار منو كه 
بايد يه پارتى برات پيدا كنم تا مشكلت حل بشه رو چى مى زارى؟ اينم همون پارتى بازيه ديگه ؟! 
احمد آقا يه لبحند زد و گفت ؛ نه برادر اگه كسى بدون هيچ چشمداشتى كمك كنه تا گرهى از كار 

كسى باز بشه اين پارتى بازى نيست ...
آقا مصطفى خوشحالى رو تو چهره احمد آقا ديد و گفت اوكى ؛ زنده باد پارتى – زنده باد پارتى... 

حاال اينو بگو كى بريم مال آقا؟
 احمد آقا با خوشحالى گفت مهمون من باش هر وقت دلت خواست بريم ...

 چهار ديوارى اختيارى
 An englishmans home is his castle

   با فقرا دوستى كنيد زيرا در روز رستاخيز دولتى بزرگ دارند.
حضرت محمد(ص)

حسب حالى ننوشتى و شد ايامى چند/ محرمى كو كه فرستم به تو پيغامى چند
ما بدان مقصد عالى نتوانيم رسيد/ هم مگر پيش نهد لطف شما گامى چند
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گفتگو با شاعر جوان خوزستانی به بهانه انتشار «همین پنجشنبه»

   داريوش امامى

كاريكاتور


