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شايسته نيست آب شرب رابه استان هاى ديگرمنتقل كنند
امام جمعه موقت اهواز گفت: شايسته نيست آب شرب مردم خوزستان به 
استان هاى ديگر منتقل كنند تا آن استانها آباد شوند. آيت اهللا محسن حيدرى در 
خطبه هاى نماز جمعه اهواز در محل مصالى مهديه امام خمينى(ره) با اشاره 
به مناسبت هاى ماه جارى و گراميداشت سالروز رحلت امام خمينى(ره) اظهار 
كرد: 14 خرداد روز رحلت بنيانگذار انقالب اسالمى است و بايد همه مردم 
براى بزرگداشت اين روز خود را آماده كنند. وى افزود: در اين زمينه بايد همه 
آحد مردم و مسئوالن دست به دست يكديگر داده و تالش كنند تا برنامه هاى 
به همين مناسبت باشكوه هر چه تمام و در خور شان برگزار گردد. امام جمعه 
موقت اهواز تصريح كرد: عزت و اقتدار نظام اسالمى مرهون شخصيت حضرت 
امام است كه با همه مشكالت اين انقالب را رهبرى و در بحران هاى مختلف 

ملت را نجات داد.
حيدرى بيان كرد: براى نسل امروز و فردا كه حيات بنيانگذار جمهورى اسالمى 
را درك نكردند بسيار الزم است كه در برنامه هاى سالگرد افكار و انديشه هاى 
امام راحل براى آنان تبيين شود. وى در بخش ديگرى از خطبه ها عنوان كرد: 
هنوز خسارات ناشى از سيل ماه گذشته در استان به كشاورزان پرداخت نشده 

است. نمايندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى در نامه اى كه به 
رئيس جمهورى نوشتند تاكيد كردند كه انتقال آب از استان طبق قانون تنها براى 
مصرف شرب باشد و خسارت كشاورزان سيل زده استان نيز پرداخت شود. 
خودم اين نامه را به رئيس جمهورى رساندم تا به اين خواسته كه از سوى مردم 

استان نيز هست رسيدگى شود.
امام جمعه اهواز افزود: شايسته نيست آب شرب مردم خوزستان كه در دوران 
دفاع مقدس سختى هاى زيادى را متحمل شده اند را به استان هاى ديگر منتقل 

كنند تا آن استانها آباد شوند.
نيروى انتظامى با مصرف علنى دخانيات برخورد كند

آيت اهللا حيدرى در ادامه به آغاز هفته دخانيات اشاره كرد و گفت: به لحاظ فقهى 
مصرف دخانيات حرام است مگر آنكه ترك دخانيات براى فرد مصرف كننده 
ضرر داشته باشد. وى با تاكيد بر اينكه مصرف دخانيات در اماكن عمومى ممنوع 
است و نيروى انتظامى بايد با افرادى كه در اماكن عمومى از دخانيات و قليان 
استفاده مى كنند برخورد كند ادامه داد: بايد شرايطى را فراهم كرد كه جوانان هر 

چه بيشتر از اين مواد افيونى و خانمانسوز دورى كنند.
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رفع محروميت در خوزستان 
در گرو تالش بيش از پيش مسئوالن است

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در آخر 
هفته گذشته در سفر به استان خوزستان به منطقه 
شهرستان  كيلومترى   35 در  سوسن  محروم 
ايذه در استان خوزستان رفت تا از نزديك با 

مشكالت مردم اين منطقه آشنا شود.
دكتر حسن هاشمى در اين سفر چشمان معيوب 
چندين فرد ساكن در اين منطقه را كه از بضاعت 
مالى مناسبى برخوردار نبودند را رايگان عمل 

جراحى نمود.
وى روز شنبه در صفحه اينستاگرام خود نوشت: 
رفع محروميت در اين منطقه تنها با تالش بيش 

از پيش مسئوالن امكان پذير است.
هاشمى در ادامه نوشت:

اسفند ماه سال 91بود كه با اهالى نورآوران به دشت سوسن آمده بودم؛ منطقه اى بسيار محروم در 
شمال خوزستان كه اگرچه طبيعت زيبايى دارد اما رنج محروميت بر چهره تكيده مردمان ساده و 

صميمى اش گويى پرده اى از نازيبايى ها را نيز بر روى اين دشت گسترانده است.
مردمانى كه روزگارى سخاوتمندانه براى دفاع از خاك وطن، از همين نقطه سينه سپر كردند و امروز 

اين عرق شرمندگى ست كه بر پيشانى ما نقش مى بندد...
اينكه نتوانسته ايم در همه سالهاى پس از جنگ هم عدالت در دسترسى به خدمات را به اين استان 
پهناور بياوريم... سه شنبه شب را در دشت سوسن به صبح رسانديم؛ مردمان خونگرم و مهربان روستا 
از خاطرات بيتوته 4ماهه ما قبل از وزارت گفتند و جمعى از بيماران قديمى را هم مجددا ديدم ؛ 
اما افسوس كه اين بار زمان اندك بود و توفيق كم... آنچه با همه وجود با حضور در دشت سوسن، 
جنگه و ساير روستاها و مناطق محروم خوزستان حس كردم، آنست كه به رغم تمامى تالش هاى 
صورت گرفته، همچنان غبار محروميت بر سر ساكنان اين مناطق سايه افكنده و رفع كمبودهاى آن 
نيز جز با توجه بيش از پيش به مسئوليت اجتماعى دستگاههايى كه از مواهب اين استان بهره مندند 

؛ ممكن نيست.
دستگاه هاى اجرايى از قبيل وزارت نفت، نيرو، پتروشيمى و بنادر بايد در راستاى عمل به مسئوليت 
اجتماعى ، نسبت به اين استان و مردم آن بى تفاوت نباشند و براى عمران و آبادانى و توسعه اين 

خطه همت و همراهى كنند.
البته بعد از بيش از سه دهه از تاسيس نهادهاى انقالبى و حمايتى همچون كميته امدادامام خمينى(ره) 
و بهزيستى انتظار ازاين نهادها، خيلى بيش از اينهاست ؛ مشاهده اين همه محروميت در نقاط مختلفى 

همچون روستاها و حاشيه شهرها كارنامه خوبى نيست.
اگرچه مى دانم اين دستگاهها و نهادها هم در سايه سالها تحريم و بى تدبيرى شرايط سختى را مى 

گذرانند ولى...
اميد كه روزى نه تنها دشت سوسن و مردمان ساده و صميمى اش بلكه همه اهالى عزيز و شريف 

سرزمينم از عدالت در دسترسى به امكانات بهره مند باشند.

روستاى بروايه تريچى در هفتمين ماه بى آبى به سر مى برد
استان  تريچى  بروايه  روستاى  آب  هاى  چاه   
خشك  روستا  اهالى  اميد  همچون  خوزستان 
شده و ساكنان به دليل بى آبى هفت ماهه، آب 
شرب را هم به صورت بشكه اى خريدارى مى 

كنند.
پيگيرى از طريق مسئوالن استانى و تماس هاى 
وزارت نيرو براى اهالى روستاى بروايه تريچى 
حتى يك قطره آب هم تامين نكرده و اين روستا 

در هفتمين ماه بى آبى خود به سر مى برد.
هاى  دل  درد  از  كوچكى  گوشه  فوق  سخنان 

جاسم بروايه عبيدى عضو شوراى روستاى بروايه تريچى از توابع بخش مركزى اهواز است كه از 
بى آب شديد رنج مى برند.

وى مى گويد: اهالى روستاى بروايه تريچى از قطع آب اين روستا و عدم پاسخگويى مسئوالن به 
خصوص شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان به شدت ناراحت هستند و هم اكنون اين 

روستا در هفتمين ماه بى آبى به سر مى برد.
عبيدى ادامه داد: اداره آب و فاضالب روستايى اهواز بخشى از خط انتقال آب روستا را نوسازى كرد، 

ولى متاسفانه اين اقدام نيمه كاره رها شد و از آن زمان تا كنون آب اين روستا قطع است.
وى با تاكيد بر اينكه در اين زمينه مراجعات زيادى به مسئوالن استانى و شهرستانى داشته ايم، اظهار 
كرد: به دليل طوالنى شدن مدت زمان قطع آب، چاه هاى روستا هم خشك شداند و تامين آب 
مصارف عادى و همچنين آب دام ها به مرز بحرانى رسيده است، در طول مدت گذشته مسئوالن 

حتى يك تانكر آب سالم هم براى اهالى تامين و ارسال نكرده اند.
اين عضو شورا با تاكيد بر اينكه در حال حاضر مطالبه عمومى ما قبل از تامين آب، محاكمه قضايى 
مسئوالن و مسببان اين فاجعه ضد انسانى است، ادامه داد: رسيدگى عاجل و حل مشكل بى آبى 
در اين روستا با توجه به آغاز فصل گرما از نان شب هم براى مردم واجب تر است و انتظار ما از 

مسئوالن امر، اقدام عاجل و فورى است.
روستاى بروايه تريچى در كيلومتر 30 مسير اهواز به انديمشك از توابع بخش مركزى اهواز است كه 

150 خانوار و 650 نفر جمعيت دارد. 

دانش آموزانى كه به دليل نبود مدرسه ترك تحصيل مى كنند
روستاى جبيرات كاظم از توابع شهرستان شوش 
يكى از روستاهاى محروم كشور است كه مورد 
بى مهرى مسؤوالن واقع شده است به گونه اى 
كه دانش آموزان اين روستا به دليل نبود مدرسه 
در مقاطع راهنمايى و متوسطه مجبور به ترك 

تحصيل هستند.
قطعى آب چيزى نيست كه بتوان به آن عادت 
كرد؛ اين رويداد مى تواند به زندگى روزمره و 

معنوى انسان ها نيز آسيب وارد كند؛ آسيب هاى بعضاً غيرقابل جبران!
در اين ميان و در حالى كه كم كم به ماه مبارك رمضان نزديك مى شويم؛ قطعى طوالنى و مكرر 
آب شرب لوله ها، مردم بخش شاوور را نگران انجام فريضه ها و عبادت هاى خود به ويژه در اين ماه 

مبارك كرده است.
دهيار روستاى «جبيرات كاظم» در اين ارتباط در گفت و گو با خبرنگار فارس در شوش اظهار كرد: 
فشار ضعيف و قطعى مكرر آب شرب اين روستا، مردم را مجبور به حفر چاه هاى دستى كرده است.
هادى كعب عمير ادامه داد: در اين ارتباط پيگيرى هاى زيادى توسط دهيارى و شوراى اين روستا 
انجام شد و به عبارتى تمام سلسله مراتب از بخشدارى و اداره آبفار و شهرستان را با اين چالش در 

ميان گذاشتيم اما متأسفانه نتيجه اى حاصل نشد.
وى با بيان اينكه مسؤوالن مى گويند اعتبارات نداريم، توضيح داد: يكى از داليل افت فشار و قطعى 
آب، تركيدگى لوله در مسير انتقال آن به روستاست كه با توجه به اين شرايط، راه حل آن تعويض 

اين لوله از چهار اينج به 5 اينج به طول چهار كيلومتر، از روستاى بيت عليوى تا روستاى ما است.
به نظر مى رسد كه اين تنها مشكل اهالى اين روستا نباشد؛ دهيار روستاى جبيرات كاظم از نبود خانه 
بهداشت هم گاليه مند است. وى مى گويد: با جود اينكه روستاى ما 92 خانوار جمعيت دارد اما 

متأسفانه خانه بهداشتى در اين منطقه وجود ندارد.
كعب عمير همچنين از ترك تحصيل دانش آموزان اين روستا به دليل كمبود سرانه آموزشى خبر 
مى دهد؛ وى در اين ارتباط مى گويد: روستاى ما مدرسه راهنمايى ندارد و دانش آموزان اين روستا 

به ويژه دختران، پس از اتمام دوران ابتدايى به علت نبود مدرسه راهنمايى ترك تحصيل مى كنند.
مشكل قطعى مكرر نيازهاى ضرورى آب و برق در اغلب روستاهاى بخش شاوور باعث شده است 

مردم اين منطقه شاكى و ناراضى باشند.
كمبود سرانه بهداشتى و آموزشى مى تواند چالشى بر سر راه توسعه پايدار روستايى شهرستان شوش 

باشد.

ــى كه در  ــهرى هاي ــه داد: ش وى ادام
طول 8 سال دفاع مقدس درگير جنگ 
بودند مانند خرمشهر و آبادان خسارات 
ــدند و طبيعى  ــل ش ــادى را متحم زي
است بعد از جنگ در دوران بازسازى 
ــير  ــتيم آن طور كه بايد در مس نتوانس
توسعه اين دو شهر كار كنيم و بعد از 
ــال از جنگ شاهد  گذشت چندين س
هستيم كه آثار جنگ و محروميت هنوز 

مشاهده مى گردد.
رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
ــان كرد: سازمان  خوزستان خاطر نش
نظام مهندسى ساختمان خوزستان در 
ــعه دفاتر نمايندگى خود  راستاى توس
ــتان بنا دارد در شهرهايى  در سطح اس
كه دفاتر نمايندگى فاقد ساختمان هاى 
ملكى هستند با اولويت خريد زمين و 
ساخت آن ها براساس معمارى بومى 

ــه مباحث مختلفى  محل و با توجه ب
كه در مقررات ملى ساختمان گنجانده 
ــاختمان هايى بسازيم كه اوال  شده، س
متناسب با بوم و معمارى محل باشند 
و ثانيا مقررات ملى ساختمان در آن ها 

لحاظ شود.
ــايت فعلى با همت  وى اضافه كرد: س
ــى و همكارى  ــئول دفتر نمايندگ مس
ــده كه  ــهر خريدارى ش ــئوالن ش مس
اميدوارم بتوانيم با اعتبارات شهرستان و 

كمك هاى منطقه آزاد اروند و استانى، 
ــاخت يك ساختمان درخور  شاهد س
نظام مهندسى باشيم، كه نماد و الگويى 
ــهر و  ــاز براى اين ش ــاخت و س از س

شهرهاى مجاور باشد.
ــاره به اينكه سازمان نظام  لطفى با اش
مهندسى ساختمان خوزستان بزرگترين 
ــكل فرهيخته تخصصى در سطح  تش
استان است تصريح كرد: انتظار ما اين 
ــئوالن استانى و  ــت كه تمامى مس اس
ــتان ها تعامل خوبى با سازمان  شهرس
ــى در مركز استان و دفاتر  نظام مهندس
در شهرستان ها داشته باشند و هرچه 
اين تعامل نزديكتر باشد طبيعتا كيفيت 
ساخت و ساز در استان و ارتقاى سيما 

و منظر شهرى بهبود خواهد يافت.
وى در رابطه با برنامه هاى آينده سازمان 
نظام مهندسى ساختمان خوزستان گفت: 

در آينده نزديك صدور شناسنامه فنى و 
ــاختمان ها را اجرايى خواهيم  ملكى س

كرد.
رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
ــزود: اين  ــتان در اين رابطه اف خوزس
شناسنامه فنى و ملكى توسط مهندسان 
ــود و بهره بردارانى  ناظر تكميل مى ش
ــاختمانى خريدارى  كه مى خواهد س
كنند با مطالعه شناسنامه متوجه كيفيت 
ــوند همچنين اين  ــى ش ــاختمان م س

شناسنامه مى تواند سازندگان را تشويق 
ــاخت را باال ببرند و  كند كه كيفيت س
ــك كند كه با آگاهى  به خريداران كم
كامل از وضعيت كيفى ساختمان اقدام 

به خريد ملك كنند.
باالترين حجم نيروهاى
 تخصصى در مجموعه 
نظام مهندسى ساختمان

عبداهللا سامرى، نماينده مردم خرمشهر 
ــوراى اسالمى اظهار كرد:  در مجلس ش
سازمان نظام مهندسى ساختمان كارهاى 
ــالت  ــى بر دوش دارد و اگر به رس مهم
اصلى خود توجه و اين مسئوليت حرفه 
اى را اجرايى كند و مهندسان هم جديت 
ــاهد ساخت و  به خرج بدهند هرگز ش
ــازهاى بى كيفيت در سطح استان و  س

خرمشهر نخواهيم بود .
ــن حجم  ــه باالتري ــان اينك ــا بي وى ب
ــى در اين مجموعه  نيروهاى تخصص
ــاختمان ساماندهى  ــى س نظام مهندس
ــگاه ما به  ــت عنوان كرد: ن ــده اس ش
سازمان نظام مهندسى ساختمان نبايد 
ــد ما اگر بخواهيم  غير تخصصى باش
ــهرهايى سالم با معمارى زيبا داشته  ش
ــيم اين امر با همكارى و تكيه بر  باش
سازمان نظام مهندسى ساختمان ممكن 

مى شود.
ــهر در مجلس  ــردم خرمش نماينده م
ــالمى خاطر نشان كرد: در  شوراى اس
شهرستان خرمشهر ساخت و سازهاى 
ــود دارد كه  ــادى وج ــى زي غيراصول
براساس رعايت مقررات ملى ساختمان 
ــت بنابراين تالش  صورت نگرفته اس

ــعه بناها و  ــم كرد تا براى توس خواهي
ساختمان هاى اين شهرستان از ظرفيت 

مهندسان استفاده كنيم.

30 ميليارد ريال اعتبار
 ساخت ساختمان جديد
 نظام مهندسى خرمشهر

ــر  ــئول دفت ــى، مس ــياوش جودك س
ــاختمان  ــى س نمايندگى نظام مهندس
خرمشهر، گفت: ساختمان جديد نظام 
مهندسى خرمشهر در زمينى به وسعت 
يك هزار و 563متر مربع در چهار طبقه 

احداث مى شود.
وى ادامه داد: در اين ساختمان عالوه بر 
فضاهاى ادارى، فضاهاى نمايشگاهى، 
بردهاى تخصصى، سالن هاى كنترل و 
بررسى نقشه، كنفرانس، آمفى تئاتر و 

مهمانسرا پيش بينى شده است.
جودكى با بيان اينكه براى احداث اين 
ــروژه بالغ بر 30 ميليارد ريال اعتبار  پ
در نظر گرفته شده است عنوان كرد: 
ــال حاضر 198 مهندس عضو اين  ح
ــن تعداد 116  ــتند كه از اي دفتر هس
نفر مهندس عمران، 38 نفر مهندس 
ــك، 21 نفر  ــارى، 20 نفر مكاني معم

برق و 3 نفر نقشه بردار هستند.

سازمان نظام مهندسى 
ساختمان

 يكى از بازوهاى مهندسى 
 وزارت

 راه و شهرسازى است
ــركل راه و  ــى، مدي ــر رحمان منوچه

ــتان در گفت و گو  شهرسازى خوزس
با پايگاه خبرى سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خوزستان در رابطه با كلنگ 
ــر نمايندگى نظام  ــاختمان دفت زنى س
ــهر اظهار  ــى ساختمان خرمش مهندس
ــى  ــاى مهندس ــى از بازوه ــرد: يك ك
وزارت راه و شهرسازى سازمان نظام 
مهندسى ساختمان است كه در استان 
ــتان اين اهتمام جدى وجود  خوزس
ــى را  دارد بيش از پيش نظام مهندس

پويا داشته باشيم.
ــر نماندگى نظام  ــه داد: دفت وى ادام
ــاختمان خرمشهر داراى  مهندسى س
ــاى عمران،  ــته ه 198 عضو در رش
برق، مكانيك، نقشه بردارى و معمارى 
است كه به صورت رسمى ساختمان 
ــر نمايندگى عمليات  ــن دفت ملكى اي

اجرايى اش كلنگ خورد.
ــرد: يكى از وظايف  رحمانى عنوان ك
ــت از پروژه  ــازى حماي راه و شهرس
هاى نظام مهندسى است كه اميدواريم 
بتوانيم با همت مسئوالن شهرستان اين 

پروژه را به پيش ببريم.
وى در رابطه با عملكرد نظام مهندسى 
ــتان گفت: اين  ــاختمان در خوزس س
سازمان در سطح استان عملكرد رو به 
ــى دارد و همه ما در حال تالش  جلوي
ــتيم تا اين كيفيت را باال ببريم، در  هس
ــازى برنامه  قانون وظيفه راه و شهرس
ريزى و نظارت است كه به سرعت در 
ــت و اميدوارم با كمك  حال انجام اس
مهندسان، پويايى نظام مهندسى را در 

بخش ساختمان داشته باشيم.

ــيارى بر اين باورند كه   مجتبى نارنج پور: بس
سدگتوند يكى از پيچيده ترين و دردسرسازترين 
ــور است،  پروژه هاى ملى نيم قرن اخير در كش
اين مسئله با ارقام نجومى اعتبارات هزينه شده 
ــاهده و پى بردن است  در آن به خوبى قابل مش
ــئله اى باعث  شده تا اين  ولى به راستى چه مس

پروژه گره به كارش افتاده و به اين روز افتد.
ــايد يكى از اصلى ترين سخنانى كه درباره    ش
ــخنرانى رئيس جمهور  ــدگتوند ابرازشده س س
ــتان و وعده بررسى و رفع  ــفر به خوزس در س
ــخنانى كه تا ارائه  ــكالت اين سد باشد، س مش
ــاره رفع معضل  ــگاه تهران درب مطالعات دانش
اين پروژه پيش رفت و به ناگاه ترمزدستى اين 

تحوالت كشيده شد.
ــاتى نيز از سوى شوراى عالى  پس ازآن جلس
ــچ گاه مصوبات آن  ــه هي ــد ك آب برگزار ش
ــى آنچه  ــد، ول ــمى اعالم نش به صورت رس
ــئله را پيچيده تر مى كند رشد شورى آب  مس
ــدن روند اجرايى  ــكوت مان در كارون و مس

عالج بخشى است.
ــده از زمان آغاز  ــاس مطالعات انجام ش بر اس
ــى تا به نتيجه رسيدن  فعاليت هاى عالج بخش
آن ها و ملموس بودن تغييرات شورى رودخانه 
ــى در آغاز  ــت و كوتاه ــان زيادى الزم اس زم
ــش و ابعاد  ــم هزينه ها را افزاي ــروژه تنها رق پ

خسارت ها را بيشتر مى كند.
ــران كه خود  ــگاه ته ــه آب دانش رئيس مؤسس
ــدگتوند است  ــئول گروه مطالعه كننده س مس
ــراز بى خبرى مى كند  ــد اين مطالعات اب از رون
ــمى به  ــد: تنها چيزى كه به طور رس و مى گوي
ــده يك رونوشت از مصوبه شوراى  ما ابالغ ش

عالى آب بود و ديگر خبرى نيست.
ــاره ابهامات  ــمى درب ــر محمدعلى بنى هاش دكت

ــه اظهار مى دارد: در  موجود در اين صورت جلس
مصوبه شوراى عالى آب آمده است كه دانشگاه 
ــته باشد؛  تهران محوريت مطالعات بعدى را داش
ــؤال كرديم كه منظور كدام مطالعات بعدى  ما س
است و محور مطالعات بودن به چه معنا است كه 

هنوز پاسخى دريافت نكرده ايم.
ــئوالن مى توان  وى مى گويد: مصاحبه هاى مس
ــد گتوند متوقف  فهميد كه كار در خصوص س
نشده اما اطالعى هم از آن نداريم. ابهام در اين 
ــگاه تهران قرار است  است كه نمى دانيم دانش
ــى از  چه كارى انجام دهد و تاكنون نيز گزارش
ــده و اطالعى  كارهاى در حال انجام، منتشرنش
نداريم كه مطالعات مدنظر معاون وزير توسط 
ــت اما مى توان  ــال انجام اس ــه نهادى در ح چ
حدس زد كه شركت مهاب قدس آن را انجام 

مى دهد.

ــالش ما از پنجم  ــمى عنوان مى كند: ت بنى هاش
بهمن ماه سال گذشته به بعد براى آن كه مطمئن 
ــويم چه اتفاقى در حال انجام است، به ثمر  ش
ــم اما هنوز  ــت. پيگيرى هم كردي ــيده اس نرس

جواب شفافى دريافت نكرده ايم.
ــت كه مشاور  ــركتى اس مهاب قدس همان ش
ــه چه دليلى  ــت، حال ب ــدگتوند اس اجرايى س
ــه به رزومه كارى  ــار ديگر اين پروژه با توج ب
ــركت سپرده مى شود سؤالى است  آن به اين ش
ــد و شركت آب و  كه بايد از متصديان اين س

نيروى ايران پرسيد.
ــاه كليد مشكالت سپردن اين پروژه به  شايد ش
ــانى صحيح به  ــدس و عدم اطالع رس مهاب ق
ــد، پروژه اى  مردم درباره اين پروژه بزرگ باش
ــا همين پنهان كارى هاى دولت نهم  كه روزى ب
ــكوت همراه با لجبازى برخالف  و دهم در س

ــد و  ــرى ش ــان آبگي ــاى كارشناس اظهارنظره
مشكالت در اين حوزه را چندين برابر كرد.

ــد گتوند  ــش از آبگيرى س ــر در دوران پي اگ
ــام و از خرد جمعى  ــانى صحيح انج اطالع رس
براى تصميم سازى استفاده مى شد و متصديان 
ــت  ــاندن واقعيت دس از كتمان حقايق و پوش
برمى داشتند بى شك امروز خسارت هاى وارده 
به خوزستان در بخش محيط زيست نبود و تنها 
ــكالت طرح ملى  ــا هزينه اعتبارات به جا مش ب

سدگتوند عليا قابليت برطرف شدن داشت.
ــتان هاى شوشتر و گتوند  نماينده مردم شهرس
ــالمى نيز در اين زمينه  ــوراى اس در مجلس ش
اظهار كرده است: مسئله سدگتوند به خوزستان 
ــارت هاى زيادى  ــتر و گتوند خس بويژه شوش

وارد كرده و اين مشكل را پيگيرى مى كنم.
گويا سهراب گيالنى در اين زمينه از مسئوالن 
ــده نااميد شده  دولتى و پيگيرى هاى انجام ش
ــت كه در يكى از سخنرانى هاى خود ابراز  اس
ــدگتوند را به  ــته كه «پرونده مشكالت س داش
رهبرى عرضه مى كنم و مشكالت را از طرف 

نهاد رهبرى دنبال مى كنم»
ــى ديگرى از سخنان خود ابراز  وى در بخش
ــت كه «شرايط كنونى در سدگتوند  داشته اس
ــت، روش هاى كند موجود را  پذيرفتنى نيس
ــد قبول نداريم و بايد  در رفع مشكل اين س
ــه فعاليت آغاز  ــرع وقت در اين زمين در اس

ــود». ش
روند موجود در بخش مطالعات و تصميم گيرى 
ــدگتوند نبايد  و اجراى پژوهش ها در حوزه س
ــود اختصاص دهد، زيرا  ــان زيادى را به خ زم
ــه، زمان و  ــود تا هزين ــئله باعث مى ش اين مس
ــتان، محيط زيست و  اعتبار همه به زيان خوزس

دولت باشد.

آیین کلـــنگ زنی ســاختامن دفــــرت مناینـــــدگی
 نظام مهــــندسی ســــاختامن خرمشــــهر برگـــزار شد

صدور شناسـنامه فنـى و ملـكى 
ساختمان ها اجرايى مى شود

ــاختمان آيين كلنگ زنى س
ــهر  ــاختمان خرمش ــى س  دفتر نمايندگى نظام مهندس
ــاختمان  ــى س ــازمان نظام مهندس با حضور رئيس س
ــوراى  ــهر در مجلس ش ــتان، نماينده مردم خرمش خوزس
ــد. ــهر برگزار ش ــالمى و فرماندار خرمش اس

ــاختمان  ــى س ــازمان نظام مهندس كورش لطفى، رئيس س
ــيه اين آيين در جمع خبرنگاران  ــتان در حاش خوزس
ــهر اظهار  ــازى خرمش ــالروز آزادس ــت س ضمن گراميداش
ــاختمان به عنوان يكى  ــى س ــازمان نظام مهندس كرد: س
ــتان با بيش از 17 هزار  ــازمان هاى تخصصى اس از س
ــاز  ــاخت و س عضو نقش تاثيرگذارى در ارتقا كيفيت س
ــيل بزرگ مى تواند در  ــتان دارد و اين پتانس در اس
ــاز،  ــاخت و س ــتان خصوصا س ــعه و عمران اس جهت توس
ــهرى  ــيات ش ــهرى، ترافيك و تاسيس ــازى، منظر ش شهرس
ــد. ــته باش ــايانى داش كمك هاى ش

جعبه سياه تصميم گيرى گتوند كجاست؟ 
گـروه مطالعه کننده از سـرنوشت مطالعات خود در سـدگتوند خرب ندارد 
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خبر
رهبر انقالب در ديدار رئيس و اعضاى مجلس خبرگان:

استكبار در راهبرد «نفوذ»
 چند هدف اصلى را دنبال مي كند

 
حضرت آيت اهللا خامنه اى در ديدار رئيس و نمايندگان منتخب ملت در 
پنجمين دوره ى مجلس خبرگان، اين مجلس را پديده اى واقعاً عظيم خواندند 
و با تبيين «هويت و مسير انقالبى» اين مجلس، تأكيد كردند: تنها راه بقا و 
پيشرفت نظام و تحقق اهداف انقالب، «اقتدار حقيقى كشور» و «جهاد كبير» 

يعنى تبعيت نكردن از دشمن است.
ايشان با سپاسگزارى به درگاه پروردگار براى انتخابات خوب، استقبال وسيع 
مردم و تشكيل مجلس وزين و محترم خبرگان افزودند: مجلس خبرگان 
موهبتى الهى است و حتى صرف نظر از وظايف خود در قانون اساسى، 
پديده اى عظيم و تأثيرگذار به شمار مى رود. رهبر انقالب، شكل گيرى 
مجموعه ى «منتخب و مورد وثوق مردم» از علما و صاحب نظران دينى 
و علمى را فى نفسه حائز اهميت فراوان دانستند و افزودند: اين مجموعه ى 
برجسته و متعالى داراى ظرفيتى عظيم براى تبادل نظر، هماهنگى و فعاليت 

تأثيرگذار است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به ارتباط علما و فضالى عضو مجلس 
خبرگان با قشرهاى مختلف مردم در سراسر كشور و قدرت تأثيرگذارى 
آنها در افكار عمومى خاطرنشان كردند: نبايد اين مجموعه تا هنگام سر 
رسيدن زمان الزم براى ايفاى وظايف مصرح در قانون اساسى بى تحرك 
بماند. ايشان، «هم انديشى درباره مسائل مختلف»، «تمركز بر مسائل مورد 
نظر»، «اعالم مواضع و خواسته ها» و «شكل دهى نوعى گفتمان و مطالبه 
عمومى» را از ظرفيتهاى مجلس خبرگان برشمردند و افزودند: در صورت 
تحقق اين هدف، قواى مختلف و مسئوالن و مجريان نيز به طور طبيعى 

براى تأمين آن مطالبه حركت خواهند كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، اسالم را بدون ترديد، قلع و قمع كننده ظلم و 
استكبار خواندند و افزودند: البته آن اسالمى مي تواند در مقابل زورگويان 
جهانى مقاومت و جبهه سلطه را نابود كند كه به صورت يك نظام حكومتى 
استقرار يافته و داراى ابزارهاى قدرت نظامى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و 

رسانه اى باشد.
ايشان، حفظ انقالب را دشوارتر از ايجاد آن خواندند و در تشريح چگونگى 
مواجهه صحيح با جبهه ظالمان جهانى افزودند: دشمنان ملت ايران ابتدا 
تهاجم سخت را در دستور كار قرار دادند؛ جنگ تحميلى 8 ساله، شورشهاى 
اوايل انقالب، حمايت از گروهكهاى تروريستى، حمله به سكوهاى نفتى 
ايران و سرنگون كردن هواپيماى مسافربرى از نمودهاى اين تهاجم بود كه 
به يارى پروردگار و در پرتو هيبت الهى امام خمينى و صبر و مقاومت ملت، 

به شكست دشمنان انجاميد.
رهبر انقالب، «حمله نرم» را مرحله ديگرى از تهاجمات بى وقفه زورگويان 
جهانى خواندند و خاطرنشان كردند: تحريم مستمر اقتصادى، حمالت پيوسته 
سياسى، تبليغات اغواگر و زدن عقبه هاى جمهورى اسالمى در ديگر كشورها 
از روشهاى مرحله دوم تهاجم دشمنان است كه به فضل الهى و پايدارى 
ملت و مسئوالن به نتايج مورد نظر آنان منجر نشده است. حضرت آيت اهللا 
خامنه اى مرحله سوم تهاجم دشمنان يعنى «نفوذ» را بسيار خطرناك و ادامه 
همان جنگ نرم برشمردند و تأكيد كردند: استكبار در راهبرد نفوذ چند هدف 
اصلى را دنبال مي كند: «تأثيرگذارى در مراكز تصميم ساز و تصميم گير»، 

«تغيير باورهاى مردم» و «تغيير محاسبات و مواضع مسئوالن».
حضرت آيت اهللا خامنه اى پس از تبيين مسير حركت انقالبى مجلس 
خبرگان افزودند: نوآوريهاى منضبط دينى به وسيله عناصر با سواد و داراى 
قدرت استنباط و التيام بخشيدن به زخمهايى كه دشمن وارد مي كند از جمله 
«تفرقه مذهبى و طائفى»، «اختالفات جناحى» و «ايجاد دو قطبى هاى 
مصنوعى در كشور»، از ديگر وظايف مجلس خبرگان است. ايشان، خطاب 
به منتخبان ملت در مجلس پنجم خبرگان تأكيد كردند: ايستايى جايز نيست؛ 
اصل تحول و پيشرفت را براى تحقق اهداف اسالم و انقالب همواره به طور 
جدى مورد نظر داشته باشيد. بخش پايانى سخنان رهبر انقالب به تشريح 

وظايف عمومى مسئوالن در اين برهه زمانى اختصاص داشت.
ايشان، مقتدر شدن حقيقى كشور را تنها راه «بقا، پيشرفت و تحقق اهداف 
انقالب و ملت» برشمردند و افزودند: همه مسئوالن و دستگاهها در اين 
مسير وظايفى دارند كه بايد به طور جدى به آن عمل كنند. رهبر انقالب، 
اقتدار كشور را موجب امتيازگيرى حتى از قدرتهاى اصلى جهان خواندند و 
خاطرنشان كردند: در غير اين صورت، حتى دولتهاى ضعيف و حقير هم 

طلبكار ملت ايران مي شوند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در تشريح يك نمونه از امتيازگيرى از دشمن در 
پرتو اقتدار كشور افزودند:  وستان عزيز ما مي گويند در مذاكرات هسته اى 
امتياز گرفتيم و طرفهاى مقابل صنعت هسته اى ايران را پذيرفتند؛ اين مسئله 
البته بعد از عينى شدن اقتدار ايران يعنى غنى سازى 20 درصد حاصل شد، 
چرا كه همه مي دانند در غنى سازى، رسيدن به 20 درصد دشوارترين مرحله 

كار است.
رهبر انقالب، «توليد 19 هزار سانتريفيوژ نسل اول»، ]به كارگيرى ده هزار 
سانتريفيوژ»، «توليد نسلهاى دوم، سوم و چهارم سانتريفيوژ» و «كارخانه 
توليد آب سنگين» را از ديگر نمودهاى قدرت هسته اى ايران خواندند و 
افزودند: دشمن كه زمانى حاضر نبود وجود حتى يك سانتريفيوژ را در ايران 
بپذيرد، پس از مواجه شدن با قدرت هسته اى كشور، مجبور به پذيرش شد؛ 
در واقع اين امتياز را امريكايى ها ندادند بلكه ما در پرتو قدرت خود گرفتيم. 
رهبر انقالب افزودند: ان شاء اهللا با عينى شدن نتايج اقتصاد مقاومتى و قدرت 
گيرى اقتصاد كشور، دشمن بى اثر بودن حربه تحريم را نيز درك خواهد كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، مطالبه و پيگيرى تحقق عناصر درونى اقتدار از 
مسئوالن و دستگاهها را از جمله ظرفيتهاى مجلس خبرگان برشمردند و 
افزودند: اين جمع با عظمت مي تواند در اين روند نيز تأثيرگذار باشد. حضرت 
آيت اهللا خامنه اى همچنين تقوا، شجاعت، بصيرت، صراحت به وقت الزم، 
نهراسيدن از سرزنش ديگران و شناخت صحيح و دقيق از جبهه دشمن 
و سازوكارهاى آن را از مالكهاى اصلى انقالبى بودن برشمردند. ايشان 
خاطرنشان كردند: گاهى دشمن با هدف خاصى، كارهايى با ظاهر مثبت 
انجام مي دهد كه در داخل ايران با استقبال روبرو مي شود اما اگر هدف واقعى 

او را درك كرده باشيم، فريب نخواهيم خورد.

روحـــانى:

 اجراى قانون گاهى كمى سخت يا تلخ 
 ولى الزامى و ضرورى است

به گزارش خبرآنالين، در ادامه مراسم افتتاحيه مجلس دهم، حجت االسالم حسن 
روحانى رييس جمهورى كشورمان پس از وزير كشور كه گزارشي از روند برگزاري 
انتخابات ارائه داد، پشت تريبون قرار گرفت. وى با اشاره به اينكه امام راحل راه مردم 
ساالرى را به ما آموختند، گفت: امام راحل تاكيد كردند كه ميزان راى ملت است و 

مجلس شوراى اسالمى در جايگاه رفيعى تحت عنوان «راس امور» قرار دارد.
روحانى گفت: مردم ايران از بيش از 100 سال پيش همواره در پى مجلسى قوى 
و كارآمد بودند، مجلسى كه قدرت قانونگذارى در چارچوب منافع ملى و موازين 

اسالمى داشته باشد و بتواند خودسرى ها را مهار كند.
رييس دولت با اشاره به اينكه به يك معنا قوه مجريه و قوه قضاييه از قبل به صورتى 
وجود داشت، افزود: اما با انقالب مشروطه قوه سومى تحت عنوان قوه مقننه بوجود 
آمد، اين قوه مقننه مظهر حاكميت مردم، نظارت عمومى و جايگاهى براى اتصال 
بخش هاى مختلف كشور، تنوع ساليق و آراء در يك مركزيت به نام مجلس شوراى 

اسالمى است.
اهم سخنان وي از اين قرار است:

*مجلس و دولت رسالت ها و وظايف مشخص و جدا از هم دارند اما در عين حال 
وظايف مشترك فراوان و مسئوليت هاى زيادى نيز در كنار يكديگر دارند. 
گرچه معموال اگر جامعه با مشكلى مواجه شود مردم مشكل جامعه را از 
آِن دستگاه اجرايى و دولت مى دانند و يا گاهى موفقيت هاى بزرگي از آن 
دولت مى خوانند اما واقعيت اين است كه آنجا كه موفقيت هست مجلس و 
قوه قضاييه و ديگر اركان نظام سهم خود را دارند و آنجا كه خدايى ناكرده 
مشكلى هست، آنجا نيز مجلس شوراى اسالمى بويژه سهم خواهد داشت. 

بنابراين براى حل معضالت كشور ما نيازمند تعامل هستيم.
*همه در نهايت تسليم قانون هستيم، اجراى قانون گاهى كمى سخت يا 
تلخ است ولى الزامى و ضرورى است. من براى وزير علوم 5 بار به مجلس 
شوراى اسالمى آمدم و براى وزير ورزش و جوانان 4 بار به مجلس آمدم، 
ممكن است با انتظارات منطبق نباشد ولى بايد تسليم قانون باشيم و هرآنچه 
كه مقررات قانونى است ولو سخت و مشكل آن را مجرى باشيم. با اجراى 

قانون است كه ما مى توانيم از مشكالت كشور به خوبى عبور كنيم.
* مردم ما در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى كه همزمان 
با دوره پنجم رهبرى بود رشادت فوق العاده و رشد عقلى و فكرى فوق 
العاده اى را نشان دادند، هيچ گروه و جناحى در هيچ دوره اى انتخابات را 
تحريم نكرد و هيچ كس از پيچ و خم هاى مقرراتى انتخابات خسته نشد. 

همه از حداقل فرصت، حداكثر بهره بردارى را نمودند. مردم در اين انتخابات از 
جناح ها و احزاب و تشكل ها با نام هاى مشهور و معمول كمى پا را فراتر گذاشتند 
و ليست هايى درست كردند كه تركيبي از همه جناح ها و احزاب بود؛ گويى مردم 
و نمايندگانى كه خود را در معرض آرا مردم قرار داده بودند، اين بار قبل از بحث 
احزاب و جناح ها به فكر همگرايى بيشتر و همكارى بيشتر بين قوا براى حل مسائل 

كشور بودند.
*همه به خوبى مى دانند كه اگر مشكل بزرگى در اين كشور باشد، با اتحاد و وحدت، 
با رهنمودهاى مقام رهبرى، با انسجام و مقاومت مى توانيم به خوبى از مشكالت 

عبور كنيم.
*در آغاز شروع به كار دولت يازدهم، با مشكالت و تالطم هاى اجتماعى و اقتصادى 
مواجه بوديم كه با همكارى مجلس و با حمايت مردم توانستيم از بسيارى از آنها 
به خوبى عبور كنيم. در طول سه سال گذشته از تالطم اقتصادى خبرى نيست و 
جاى آن را آرامش در بازار گرفته است. از تورم خطرناك دو رقمى 40 درصدي كه 
مى توانست براى جامعه ما بسيار مشكل آفرين باشد، خبرى نيست و به تورم 10 

درصدي رسيديم و انشاهللا امسال به تورم تك رقمى مى رسيم.
*همه تالش دولت اين بود كه از ركود عبور كند. رشد منفى شايسته اين مردم نبود. 
در سال 93 ما رشد سه درصدى داشتيم و در سال 94 على رغم همه مشكالت، 
نگذاشتيم به رشد منفى برسيم و رشد يك درصدى داشتيم. انشااهللا در سال جارى 
به رشد 5 درصد خواهيم رسيد. همه برنامه ها براى اين است كه مردم و جامعه ما 
از لحاظ فقر و بيكارى در امان باشند. هيچ دولت و مسئولى نيست كه براى مردم 
خود فقر يا بيكارى را بخواهد ما بايد اشتغال و زندگى كه مردم بتوانند با راحتى طى 

معيشت كنند برايشان فراهم كنيم.
*براى اشتغال و رفع فقر ما نياز به اختراعى نداريم، كشورهاى فراوان در اين زمينه 
تجربه هاى فراوانى دارند، بسيارى از كشورها هستند كه از لحاظ استعداد انسانى و 
منابع مادى شرايط شان از ما پايين تر است اما داراى رشد اقتصاد مناسب ترى هستند، 

ما راهى جز رشد و رونق اقتصادى نداريم.
*در دهه اخير كشورى سراغ نداريم كه بدون تعامل جهان به رشد اقتصادى مناسب 
دست يافته باشد، ما در چارچوب اقتصاد مقاومتى بايد به يك رشد اقتصادى مناسب 
برسيم، اقتصادى كه درون زا و برون گراست، اقتصادى كه تولد و زايش او در درون 

است اما گرايش و نگاه او به بيرون است.  البته اگر به رشد 5 درصد برسيم اين رشد 
براى اشتغال ما كافى نيست، همانطور كه در سياست هاى كلى ابالغ آمده بايد با 
سمت رشد 8 درصدى حركت كنيم و اگر بناست كه به اين 8 درصد برسيم نياز به 
سرمايه گذارى داريم. شرايط كشور ما در درآمدهاى نفتى و قيمت نفت به گونه اى 
نيست كه فكر كنيم در سال هاى پيش رو به راحتى به قيمت نفت بشكه 100 دالر 
دست پيدا مى كنيم، اگر شرايط اينچنين است پس براى رسيدن به رشد 8 درصدى 
بايد به الزامات اين رشد توجه كنيم. يكى الزامات رشد 8 درصدى سرمايه گذارى 
30 تا 50 ميليارد دالرى از منابع خارجى است. يعنى عالوه بر استفاده از همه سرمايه 

هاى داخلى نياز به اين ميزان سرمايه خارجى هم داريم.
*در برجام به اين نقطه رسيديم كه اگر وحدت و انسجام در ميان مردم باشد، 
همكارى و هماهنگى بين قوا باشد و خطوط قرمزى كه رهبرى معظم آن را ترسيم 
كردند مراعات شود و افراد شايسته و صالحى براى انجام كار انتخاب شوند، مى 
توانيم مشكل بزرگى مثل مذاكرات هسته اى كه در برابر شش قدرت بزرگ جهانى 
بود را حل كنيم. يكى دو تا از اين قدرت ها جز دشمنان قبلى و امروز ما هستند ولى 

ما توانستيم يك مساله پيچيده و معضل بزرگ را با تدبير عبور كنيم و منافع مردم و 
مصالح مردم را تضمين كنيم. امروز در سايه برجام فضايى براى ما ايجاد شده است 
كه مى توانيم از سرمايه خارجى استفاده كنيم، فضايى ايجاد شده كه مى توانيم از بازار 
خارجى براى صادرات كاالى خود استفاده كنيم، مى توانيم از تكنولوژى خارجى به 

خوبى استفاده كنيم.
*ما در مجلس شوراى اسالمى دهم و دولت يازدهم در كنار هم بايد جغرافياى 
سرمايه، بازار و تكنولوژى را مشخص كنيم. ديپلماسى اقتصادى به عنوان يكى از 
وظايف براى دولت مشخص شده است. بايد تالش كرد از ديپلماسى اقتصادى 
بخوبى استفاده و بهره بردارى شود. اينكار براى ما يك ضرورت است، براى اينكه 
بتوانيم كشور را به رشد مناسب و جوانان را اشتغال مناسب كه در شان آنان است 

برسانيم.
*رهبرى در چندين نوبت اقتصاد را اولويت كشور عنوان كردند. ايشان در پيام 
امروزشان هم اقتصاد مقاوم و فرهنگ اسالمى را دو اولويت براى مجلس دهم تعيين 
نمودند. ما مى توانيم از مشكالتمان با استفاده از توانمان به خوبى استفاده كنيم، يك 
شرط دارد آن هم اينكه همه مايى كه امروز در اين مجلس جمع شديم از منتخبان 
مردم تا ساير مقامات و بزرگان و تا نيروهاى مسلح، همه دست به دست 
هم دهيم و اولويت اول را اقتصاد و اجرايى كردن سياست هاى اقتصاد 
مقاومتى بدانيم. در اين صورت خواهيم توانست به رشد مناسب حتى در 

سال هاى آينده برسيم.
* سياست مان براى اداره كشور بايد تدبير و خردورزى و استفاده از همه 
امكانات درونى و بيرونى به نفع منافع ملى و خواست مردم باشد. مردم در 
اين انتخابات آرى ها و نه هايى گفتند، مردم در اين انتخابات خواستار بهبود 
زندگى شان و روابطى توام با آرامش و عزت با دنياى خارج بودند. مردم در 
انتخابات خواستار حل مشكالت اساسى جامعه و بويژه مشكالت اقتصادى 
بودند. مجلس شوراى اسالمى قواعد بازى افراد جامعه و شهروندان را در 
زمين بزرگ كشور و جامعه تعيين مى كند. اگر قواعد بازى شفاف نباشد 
هرقدر بازيگر قوى و تمرين كرده باشد در كارزار رقابت با جهان ناموفق 

خواهد بود.
*انباشت قوانين مشكلى را حل نخواهد كرد، تورم قوانين مساله اى را حل 
نخواهد كرد، ما شفافيت قوانين را مى خواهيم، ما قوانينى مى خواهيم كه 
راه را براى بازيگران جامعه مشخص كرده باشد. به جاى تدوين پشت سر 
هم قوانين نياز به تنقيح قوانين داريم، امروز نياز به كيفيفت قانون داريم نه 
كميت قانون. از اين باب اين جمله را مى گويم كه من خودم را  فرزند مجلس مى 
دانم، 20 سال تجربه نمايندگى دارم، همه در مجلس دهم بايد از تجربه 9 دوره قبل به 
خوبى استفاده كنيم. كيفيت قوانين و همكارى در تدوين قوانين بين مجلس و دولت 
طرح كمتر و اليحه بيشتر. يعنى همكارى بيشتر بين دو قوه. بايد قوانينى وضع و اجرا 
شوند كه بتوانند محيط كسب و كار را آسان كنند، جلو فساد و قاچاق بايستيم، مسائل 

بانكى را حل و فصل كنيم و ...
*اميدواريم در مجلس دهم شاهد همكارى بيشتر دو قوه باشيم، از همه نمايندگان 
مجلس نهم چه آنهايى كه بار ديگر راهى مجلس شدند چه آنهايى كه كانديدا نشدند 
يا توفيق حضور در مجلس نيافتند تشكر مى كنم. خصوصا هيات رييسه مجلس و 
رياست آن كه در بسيارى از زمينه ها بويژه در زمينه برجام ما را يارى كرد تشكر مى 
كنم. روزها و ساعتهاى ماللت آورى هم داشتيم اما مجلس در مساله مهم برجام در 
كنار دولت و مردم بود. و در نهايت توانستيم يك مساله مهم منطقه اى و بين المللى را 
با كمترين هزينه به مقصد برسانيم، خوشحاليم كه امروز سهم ما را در اوپك ديگران 

نمى برند و به زودى به سهم مان در صادرات نفت خواهيم رسيد.

اموال  از  دالر  ميليارد  دو  توقيف  اتفاق  دو  بهارنيوز: 
مركزى  بيمه  حقوقى  هاى  فيش  آن  از  پس  و  كشورمان 
يادآور  برخوردارند،  خوبى  حافظه  از  كه  كسانى  براى 
اتفاقى تلخ در دولت دهم است. ماجراى تخلف سه هزار 
ميليارد تومانى كه در اوائل دولت دهم برمال شد و سر و 
صداهاى فراوانى هم به دنبال داشت. اما نكته ظريفى كه 

اين سه اتفاق را به هم پيوند مى زند، چيست؟

    پرده اول:

ماجراى تخلف سه هزار ميليارد تومانى تازه برمال شده بود 
ــيت موضوع را دنبال مى كرد. وزارت  و جامعه با حساس
ــى تخلف قلمداد  ــاد و بانك مركزى مقصران اصل اقتص
مى شدند. چرا كه ضعف در نظارت توسط اين دو نهاد 
مجال را براى متخلفان فراهم آورده بود. وزير اقتصاد و 
ــمس الدين  رئيس كل بانك مركزى آن زمان يعنى سيدش
ــب تصميم  ــى در توافقى عجي ــود بهمن ــينى و محم حس
ــد دو نفر از نيروهاى زيرمجموعه خود را به جاى  گرفتن
ــى از ضعف  ــتباهاتى كنند كه ناش ــان قربانى اش خودش

ــتمى وزارت اقتصاد و بانك مركزى بود. نظارت سيس
ــركت هاى  ــق معاون بانك و بيمه و ش ــى اين تواف در پ
ــر اقتصاد و قائم مقام بانك مركزى هر دو به  دولتى وزي
ــتعفا  نوعى مورد مؤاخذه قرار گرفتند. يكى مجبور به اس
ــينى بتواند از زير تيغ استيضاح  ــد تا شمس الدين حس ش
ــم مدت ها  ــود و ديگرى ه ــس رها ش ــدگان مجل نماين
بازجويى شد تا محمود بهمنى جوابگوى ضعف نظارت 

ــد. ــئوليتش نباش نهاد تحت مس
ــت وزارت اقتصاد در دولت  ــين صمصامى سرپرس حس
ــال 87  ــخنان جالبى گفته بود" س نهم همان زمان در س
ــي را عوض كنيم.  ــد مديرعامل بانك مل بود كه قرار ش
ــاي احمدي نژاد هيچ يك  ــم 4 نفر را دادم كه آق من اس
ــن از وزارت اقتصاد رفتم.  ــا را انتخاب نكرد و م از آنه
ــراي برگرداندن حكم  ــته بود. ب ــده خدا بازنشس اين بن
ــم گرفته  ــات دولت تصمي ــد در هي ــتگي او باي بازنشس

ــتغال به كار خاوري را  ــتند اش ــد. در دولت توانس مي ش
ــاد حكم خاورى  ــر كار آمد.وزير اقتص ــد و بر س بگيرن
ــى اش را تاييد كرد و  ــزى رزومه  بانك ــك مرك را زد، بان
ــرد، اما وقتى اختالس كرد  ــور هم تاييدش ك رئيس جمه
ــيدگى شد، پس ديگران چه؟ مگر در  فقط به جرم او رس
ــورا نمى خوانيم همه كسانى كه در يك ظلم  زيارت عاش

ــوند". دخيل بودند لعنت مى ش
ــه كمترين انتظار افكار عمومى  اين همه در حالى بود ك
ــر اقتصاد و رئيس كل بانك  ــه اين بود كه وزي در آن بره
ــف بزرگى در حوزه زير  ــزى در پى وقوع چنين تخل مرك
ــتعفا دهند تا دستكم مراتب شرمسارى خود  نظر آن ها اس
ــينى  را به مردم و جامعه ابراز كنند. با اين حال اما نه حس
ــتيضاح وزير اقتصاد نيز با  ــتعفا ندادند و اس و نه بهمنى اس
ــدگان مجلس ختم به خير  ــمى او از نماين عذرخواهى رس

شد و تمام!

    پرده دوم:
به  مركزى  بيمه  مديران  از  حقوقى  فيش  چند  انتشار 
و رسانه هاى منتقد  است  شده  تبديل  جامعه  داغ  موضوع 
دولت با جديت هر چه بيشتر تالش مى كنند دامنه اين فيش ها 
را به كل دولت تسرى دهند آن هم در شرايطى كه خود به خوبى 
مى دانند اصل ماجرا آن چيزى نيست كه تحريف شده براى مردم 

تعريف مى كنند.
با اين حال رئيس كل بيمه مركزى نه تنها دست و پايى براى ماندن 
نمى زند، بلكه پس از توضيح كوتاه و روشنى كه نشان مى دهد 
مسئله يك سوءبرداشت بوده است براحتى و با سرعت از سمتش 
استعفا مى كند. آن هم به گونه اى كه وزير اقتصاد در برابر عمل 
انجام شده قرار بگيرد و چاره اى جز پذيرش استعفا نداشته باشد. 
جامعه كه كم كم به اصل ماجرا و داستان وارونه اى كه برخى رسانه 
ها به خوردش داده بودند پى مى برد، رفتار مسئوالنه رئيس كل 

بيمه مركزى را تحسين مى كند.

    پرده سوم:

ــت دهم و چند  ــال پس از پايان عمر دول ــه س حدود س
ــام يك دادگاه آمريكايى نهايتا  ماهى پس از اجراى برج
ــوال ايران مى دهد آن  ــف دو ميليارد دالر از ام به توقي
ــوط به دولت قبل. پس از اينكه  هم براى پرونده اى مرب
ــود كه  ــخص مى ش هيجانات اوليه فروكش مى كند مش
ــل در قبال  ــبهه برانگيز دولت قب ــم و ش ــرد مبه عملك
ــردن اموال  ــل در خارج ك ــور و تعل ــاى كش دارايى ه
ــترس آمريكايى ها، فرصتى را براى فراهم  ايران از دس
ــان از اموال  ــزار ميليارد توم ــش از 7 ه ــا بي آورده ت
ــك كنند. اين بار هم  ــه ناحق تصرف و تمل ايران را ب
ــئوالن اقتصادى وقت و بيش از همه  مقصران اصلى مس

ــت. رئيس دولت اس
ــؤال اين است كه آيا در اين مورد هم بايد شاهد  حال س
ــات و تساهل و تسامح دستگاه هاى متولى باشيم؟  مماش
ــود بايد باز هم مانند  ــت پيگيرى انجام ش يا اگر قرار اس
ــه هزار ميليارد تومانى پرونده در حد  ماجراى تخلف س
ــيدگى به تخلفات يا قصور مديران دسته چندم باقى  رس
ــى بايد با مقصران اصلى برباد  بماند و بعد هم .. چه كس
ــور كه به تك  ــن 7 هزار ميليارد تومان از اموال كش رفت

ــت، برخورد كند؟ تك مردم ايران اس

ــاع از حقوق  ــه فرياد دف ــى ك ــته از نمايندگان آن دس
ــد و تريبون  ــر مى دهن ــد جامعه س ــم درام ــار ك اقش
ــخنرانى هاى آتشين آن ها  مجلس نهم يك روز از س
ــت يارانه  ــد دولت يازدهم براى پااليش فهرس در نق
ــت، چرا االن و در شرايطى  ــى نداش بگيران خاموش
ــم در توقيف اموال  ــت ده ــال و قصور دول كه اهم
كشور مشخص شده است، جوش و خروشى ندارند؟ 
ــانه اى ماجراى توقيف دو ميليارد دالر  تب و تاب رس
ــت كه افكار  ــا واقعيت اين اس ــت، ام فروكش كرده اس
ــران اصلى برخوردارى  ــى همچنان منتظرند با مقص عموم

عادالنه و مسئوالنه انجام شود.

 رئيس جمهور در مراسم افتتاحيه مجلس دهم از لزوم تعهد به قانون  براى حل مشكالت كشور سخن گفت و تاكيد كرد: همه بايد تسليم قانون باشيم.

سكوت آزاردهنده مجلس و تخلفات دولت نهم

مقصـــران غارت امـوال ايـــران كـــى جـــواب پـــس مى  دهـــند؟مقصـــران غارت امـوال ايـــران كـــى جـــواب پـــس مى  دهـــند؟
مجلس نهم متام شد اما حتی یک نفر از مدعیان دفاع از اصول فریاد وامردما رس نداد تا به تخلف دولت قبل که به بر باد رفنت ۲.۵ میلیارد دالر

 از دارایی و اموال این ملت انجامید، رسیدگی شود. شاید برای آنکه چنان رسگرم استفاده ازاین تخلف برای زیر سؤال بردن برجام بودند که متخلفان را فراموش کردند.
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بامداد زاگرس: هر جامعه انسانى از دو جنس زن و مرد 
تشكيل شده است كه از گذشته هاى دور تا به امروز در 
پى شناسايى حقوق خويش و در جهت تأمين و تضمين آن 
بوده اند و البته زنان در همه دوره هاى تاريخ بشرى به دنبال 
كسب برابرى زن و مرد در مواردى مانند  كسب علم و دانش، 
استقالل عمل و آزادى انتخاب، برابرى در امور اقتصادى و 
برابرى در مجازاتها بوده اند كه با نشان دادن توانايى خود تا 

حدودى توانسته اند به اين حقوق دست يايند.
 اكنون كه نگاه جهان بيشتر به سوى زنان معطوف شده است 
براى تحقق توسعه اجتماعى، تسريع فرآيند توسعه اقتصادى و 
محقق شدن عدالت اجتماعى، چنانچه به زن به عنوان نيروى 
فعال و سازنده نگريسته شود، قطعاً تأثير بسيارى در روند 
جامعه  آن  انسانى  نيروى  كيفى  و  كمى  افزايش  و  توسعه 
خواهد داشت و در تحول همه جوامع انسانى، عاملى بنيادى 

محسوب مى گردد.
ارزش ها و باورهاى رايج در ايران در گذشته باعث شد كه 
زنان ايرانى بودن در خانه را به حضور در جامعه ترجيح دهند 
و اين امر ضايع شدن حقوق آن ها را در پى داشت اما در 
چندين دهه است  شاهد هستيم اين رويه تغيير كرده و زنان 
ايرانى با حضور در عرصه هايى مانند شوراى اسالمى شهر، 

مجلس شوراى اسالمى، بدنه مديريتى كشور، سازمان هاى مردم نهاد، احزاب 
سياسى و... توانايى هايى خود را نشان داده اند و البته جدى هم گرفته شده اند 

كه نمونه آن را مى توان در انتخابات مجلس دهم ديد.
انتخابات مجلس دهم پس از كش و قوس هاى فراوان و حاشيه هايى كه به 
سبب رد صالحيت تعداد زيادى از اصالح طلبان در حول آن به وجود آمده 
بود به پايان رسيد و كار خود را  از هشت خردادماه آغاز كرد در اين دوره از 
مجلس ركورد حضور نمايندگان زن كه تا پيش از اين در اختيار مجلس پنجم 
(14 نماينده)بود، با 17 نماينده راه يافته شكسته شد، كه اگر مينو خالقى 
نيز به مجلس راه پيدا مى كرد تعداد نمايندگان زن اين دوره از مجلس به 

18 نفر مى رسيد.
شوراى  مجلس  انتخابات  دوره  دهمين  در  مردم  منتخب  زنان  به  نگاهى 
زن   5 و  طلب  اصالح  زن   12 ميان،  اين  در  كه  دهد  مى  نشان  اسالمى 
مستقل وجود دارد، بنابراين بيشتر زنان نماينده در مجلس دهم گرايش هاى 
اصالح طلبى دارند، اگرچه آنها تنها 6 درصد كل نمايندگان را در دوره دهم 
تشكيل خواهند داد اما با همين وضع باز هم 4 كرسى بيشتر از كرسى هاى 

زنان در مجلس پنجم را تصاحب كرده اند.
را  ايرانى  زنان  مطالبات  يخ  كوه  دهم،  مجلس  در  بانوان  تعداد  افزايش    
آب كرد و اين انتظار را در آن ها به وجود آورده است كه پيگير مطالبات 
خود و مسائل زنان كه تا كنون مغفول مانده است باشند و اين بانوان راه 
در  زيادى  هاى  صحبت  انتخابات  تبليغات  دوران  در  كه  مجلس  به  يافته 
رابطه با سهم زنان، رفع تبعيض، تالش براى تثبيت جايگاه و ارتقاى سطح 

مشاركت بانوان در جامعه، عدالت جنسيتى، قرار گرفتن بانوان شايسته در 
بدنه مديريتى كشور و... داشته اند را عملى كنند.

بانوان ايرانى به دنبال اراده اى هستند كه به مسائل زنان توجه جدى داشته باشد 
و درصدد گذراندن قوانينى براى شرايط زيستى اين گروه باشند كه اگر زنان 
نماينده بتوانند چنين كارى را در مجلس دهم انجام دهند، بسيار مثبت خواهد 
بود، آن ها از مجلس مشاركت فعال مى خواهند نه مانند مجلس نهم كه توصيه 
ى زنانى كه در اين دوره روى صندلى نشسته بودند اين بود كه "اگر زنان در 

خانه بنشينند بهتر است"، اين نشان مى دهد كه او به اشتباه آنجا نشسته است و به 
انتظارى كه از آن ها مى رفت كه در مخالفت با طرح هايى كه در راستاى حقوق 
زنان نبوده است مانند تفكيك جنسيتى در دانشگاه ها، منع زنان براى حضور در 
ورزشگاه ها، حمايت از برخى طرح هاى تعدد زوجات و ازدواج موقت، جلوتر 
از نمايندگان مرد مجلس حركت كنند، عمل نكردند و به انتظارات، توقعات ملى 

و خواسته هاى زنان در چارچوب قانون اساسى نپرداختند.
مانند فاطمه آليا عضو كميسيون اجتماعى مجلس نهم زمانى در مورد حضور 

زنان در ورزشگاه براى تماشاى مسابقه واليبال گفته بود «كار 
زن بچه دارشدن و تربيت فرزند و شوهردارى است نه ديدن 
مسابقه واليبال. يك عده اى مى خواهند هر طور شده به زن 

نقش هايى بدهند كه مخالف با وظايف شرعى است.
 زنى كه دغدغه اصلى اش رفتن به ورزشگاه و شاغل شدن و 
اين دست مسايل باشد كه ديگر به وظايف اصلى خود نمى رسد. 
برويد از همان هايى كه مى خواهند بروند واليبال ببينند بپرسيد 
ازدواج  كه  آنها  ميان  از  كرده اند،  ازدواج  چندنفرشان  كه 
كرده اند چند نفرشان بچه دار شده اند و اگر هم بچه دار هستند 
چطور بچه خود را تربيت مى كنند. ما در كشورمان مسابقات 
ورزشى زنان را داريم و اگر خانم ها خيلى مشتاق هستند، 
بروند و آن مسابقات را از نزديك ببينند. دليل ندارد جايى كه 
چند هزار نفر مرد جمع مى شوند، عده اى هم از زنان بروند. 

اينها زمينه بى حرمتى و تجاوز در جامعه است.»
و اين موارد باعث شد كه زنان روشنفكر و آگاه ايرانى در 
انتخابات مجلس دهم با راى ندادن به اين زنان، آن ها را 
از حضور در اين دوره از مجلس آگاهانه حذف كنند و 
البته اين مهم مسئوليت زنان مجلس دهم را چندين برابر 
مى كند و بايد تالش كنند تا اميدى را كه براى بانوان اين 

مرز و بوم به وجود آمده است را نا اميد نكنند.
دهند، 2  مى  تشكيل  زنان  را  كشور  جمعيت  درصد   49
ميليون و 500 هزار نفر زن سرپرست خانوار داريم و از 
12 ميليون نفر جوان در كشور نيمى از آن ها را دختران 
تشكيل مى دهند با توجه به اين آمار، زنان به عنوان نيمى 
از بدنه فعال جامعه همچون مردان در حكومتى كه بر پايه هاى دموكراسى بنا 
شده است مى توانند مطالبات خود را طلب كنند، زنان اختصاصاتى دارند كه 
براى بيان مشكالت خاص آنها بايد از همجنس خودشان در مجلس حضور 
داشته باشد و تنها انتقال مشكالت به مسئولين كافى نيست، بلكه بايد خانم 
ها قدرت اجرايى و تأثيرگذارى در امور داشته باشند تا بتوانند  حرفى را 
و  نيستند  زنان  مشكالت  تشخيص  به  قادر  مردان  زيرا  بنشانند  كرسى  به 
مخصوصا درك درستى از  اولويت ها و فوريت ها در مسائل زنان ندارند، 
غيبت جدى زنان روشنفكر و شايسته در دوره هاى قبل مجلس شوراى 
در  اميدواريم  كه  نشود  ديده  جامعه  در  زنان  مطالبات  شد  باعث  اسالمى 

مجلس دهم اين مهم تحقق يابد.
از جمله مطالبات زنان از مجلس دهم مى توان به  بيمه زنان خانه دار، 
حق  شاغل،  مادران  كارى  شرايط  بهبود  خانواده،  و  زن  ملى  سند  تنظيم 
تصرف در اموال و حقوق خانوادگى زنان، رفع تبعيض از قوانين جارى، 
پيگيرى آسيب  هاى اجتماعى زنان و... اشاره كرد كه اميد مي رود بانوان 
نماينده مجلس دهم بتوانند اقدامات شايسته اي نسبت به امور زنان انجام 
داده و گام هاي الزم را بردارند تا حلقه مفقوده مطالبات زنان ايرانى در اين 

مجلس يافت شود.
بنابراين زنان اين شانس را دارند تا در مجلسى همراه تر، گام هاى اساسى ترى 
براى رفع تبعيض هاى قانونى و غير قانونى عليه خود بردارند و البته نقش جامعه 
مدنى، تشكل ها و نهاد هاى و شخصيت هاى تاثير گذار در كشور در اين راه پر 

رنگ تر از گذشته خواهد بود.

زاگرس : بى گمان چشم اميد مردم شريف ايذه و باغملك به  بامداد 
منتخب خود هدايت اله خادمى در مجلس دهم است، اما خادمى در 
بعد منطقه اى با چه شرايطى روبه رو است و اولويت هاى ايشان براى 

توسعه منطقه ايذه و باغملك كدام است؟ 
نديده،  خود  به  مثبتى  تغيير  سالهاست  باغملك  و  ايذه  انتخابيه  حوزه 
كار بزرگى در آن اجرا نشده و بسيارى از زيرساخت هاى كشاورزى 
و دامپرورى خود را از دست داده است، توريست هاى خارجى كه در 
سال هاى پيشين براى بازديد از سايت هاى باستانى آن مى آمدند تا در 
خصوص تاريخ و فرهنگ انشان تحقيق و پژوهش كنند ديگر به اين 

منطقه نمى آيند. 
نبود فرصت شغلى، جوانان بيكار را راهى بيابان هاى عسلويه كرده و 
عدم اختصاص درآمد نفتى و محروميت اين منطقه از درآمد هاى نفتى 

بر شدت عقب ماندگى افزوده است. 
در  درآمد  نبود  باغملك،  در  خودكشى  سن  كاهش  نخبگان،  مهاجرت 
خانواده، نبود امكانات رفاهى و تفريحى و حتى يك سينما در اين دو 
شهرستان و همچنين جاده مرگ اهواز- باغملك- ايذه و اصفهان كه هر 
روز جوانى را به كام مرگ مى كشاند و خانواده اى را داغدار، از جمله 

دردهاى ايذه و باغملك است. 
از اين رو در گروه مجمع اصالح طلبان باغملك اولويت هاى پيشنهادى 

به خادمى به شرح زير مورد بررسى قرار گرفت: 
 

نكته اى مهم و اساسى كه بايد حتما عملياتى و اجرايى شود تا بتوان 
گام مهمى در توسعه ى شهرستان برداشت، بحث تشكيل «اتاق فكر 
نماينده» است، كارى كه در دوره هاى گذشته در حد حرف بوده و 

مورد غفلت قرار گرفته است.

 اما فوايد انجام اين امر مهم: 
1- از لحاظ منطقى اتاق فكر از افراد متخصص و مجربى تشكيل شده 
و با توجه به اينكه اين افراد از بطن مردم و  ناظر بر عملكرد مسئولين 

ادارات شهرستان هستند، مى توانند شاور خوبى براى نماينده باشند. 
2- تشكيل اتاق فكر با هدف پيشرفت شهرستان الزامى در اينكه اعضاى 

اين اتاق فكر طرفدار نماينده باشند، ندارد. 
3- اتاق فكر نبايد مخفيانه  و البته رسمى و تشكيالتى بايد باشد، طورى 

كه مسئولين شهرستان روى آن حساب ويژه اى باز كنند. 
4-  اتاق فكر متخصص و دلسوز  رابط بين نماينده و مسئولين شهرستان 

و مشاور خوبى هم براى نماينده است. 
ريزى  برنامه  ى  كميته  كند،  عمل  قوى  فكر  اتاق  اگر  نهايتا   -5
شهرستان از حضور نماينده ى اتاق فكر در جلسات رسمى استقبال 

مى كند . 
يك  مناطق  ى  همه  براى  واحدى  ى  نسخه  توان  نمى  كه  آنجايى  از   
شهرستان پيچيد و اين مهم بايد با توجه به بافت جغرافيايى منطقه و 
استعدادهاى آن باشد، نماينده بايد بيشترين تالش را جهت توسعه ى 
ساختارى روستاهاى دو شهرستان بكار ببرد چون جمعيت عظيمى از 
دو شهرستان در روستاها زندگى مى كنند لذا پيشنهاد مى شود دو سال 

اول نماينده  به امور زير كه عوامل توسعه ى روستاييان است، بپردازد: 
1- كشاورزى و دامپرورى 

2- بهداشت و درمان 
3- گردشگرى و صنايع دستى 

4- بهسازى و عمران ،خدماتى و رفاهى 
5- تقويت شبكه هاى توزيع برق، آب و گاز و اينترنت البته در مورد هر 

كدام به صورت خالصه راهكارهايى ارائه خواهد شد. 
كشاورزى و دامپرورى:  

 برنامه ريزى براى توسعه و ترميم كانال هاى كشاورزى روستايى به 
منظور جلوگيرى از هدر رفت آب، مكانيزه كردن سيستم كشاورزى، 
توليد  در  بازدهى  بردن  باال  جهت  اراضى  نمودن  يكپارچه  و  تسطيح 
محصول، شناسايى محصوالت قابل كشت و پرمحصول و ترويج آنها، 
امور  ريزى  برنامه  و  ساماندهى  منظور  به  كشاورزى  سنديكاى  ايجاد 
محصوالت،  بندى  بسته  هاى  كارگاه  و  ها  تعاونى  تاسيس  كشاورزان، 
ايجاد شعب بانك كشاورزى در دهستانها به منظور دسترسى كشاورزان 
به خدمات بانكى، راه اندازى مراكز خريد شير و فراورده هاى آن كه در 

حال حاضر معضل اصلى دامداران است. 

 بهداشت و درمان: 
در  اما متاسفانه  در اين حوزه  اميد  دولت تدبير و  وافر  عليرغم تالش 
شهرستان باغملك عالوه بر مشكالت ساختارى در اين حوزه، مشكالت 

عمومى عديده اى نيز وجود دارد كه عبارتند از: 
در  ساكن  مردم  تمام  كه  روزى  شبانه  هاى  درمانگاه  وجود  عدم   -1

روستاها مجبورند به مركز شهرستان مراجعه كنند. 
2- كمبود و يا فقدان ايستگاه هاى امدادرسانى بين جاده اى 

شهرهاى  و  ها  بخش  مراكز  در  متخصص  پزشكان  حضور  عدم   -3
شهرستان بخصوص پزشكان اطفال و زنان و زايمان 

4- نبود و فقدان دستگاه هاى الزم جهت دفع مكانيزه و بهينه نمودن 
بهداشت عمومى 

باالى  جمعيت  كه  شهرستان  نياز  مورد  پزشكى  هاى  دستگاه  نبود   -5
زمان  و  بيشتر  ى  هزينه  صرف  با  مجبورند  شهرستان  نفرى  هزار  صد 
بيشتر به اهواز يا شهرستان مجاور مراجعه كنند مثل ام آر آى يا سى 

 تى اسكن و ... 

گردشگرى و صنايع دستى:
در اين حوزه مى توانيم با برنامه ريزى و سرمايه گذارى بخش خصوصى، 
تحولى عظيم و شگرف در شهرستان بوجود بياوريم و باعث رونق و 
ايجاد اشتغال شود، حقيقتا ظرفيت اصلى و نقطه ى قوت شهرستان است 

كه برنامه ريزى دقيق بايد:
سرمايه  به  خصوصى  بخش  ترغيب  و  بانكى  تسهيالت  تخصيص   -1

گذارى در اين حوزه 
2- ايجاد و توسعه مجتمع هاى تفريحى و گردشگرى 

3- ايجاد و احياى پارك هاى جنگلى در مجاورت روستاها 
4- ايجاد صنايع دستى در روستاها و ايجاد بازارچه هايى براى عرضه 

ى آنان 
5- محصور نمودن اراضى منابع طبيعى و منابع ملى جهت حفظ حيات 

وحش منطقه و جذب توريست. 
 

عمرانى، خدماتى و رفاهى: 
1- احداث ايستگاه هاى آتش نشانى با توجه به وجود اراضى كشاورزى 

زيادى كه در مسير جاده ها هستند
شهرهاى  در  مربوطه  هاى  سازمان  و  ادارات  نمايندگى  استقرار   -2

كوچك شهرستان جهت تسريع در خدمات رسانى
3- توسعه و بهسازى گسترش راههاى ارتباطى 

4-  پيش بينى اعتبارات فرهنگى بيشتر
5- بهسازى روستاها ويا تكميل روستاهايى كه وارد فرآيند بهسازى شده اند
روستايى  راههاى  سازى  واستاندارد  روستايى  هاى  جاده  تعريض   -6
بخصوص روستاهاى توريستى براى جذب توريست و جلوگيرى از 

تصادفاتى كه مرتبا اتفاق مى افتد
7- ايجاد كارگاه هاى آموزشى توسط فنى و حرفه اى جهت سوق دادن 
جوانان جوياى كار به مشاغل مهارتى، چون بنا بر پژوهش هاى انجام 
تعريف  و  تفكر  كه  است  هايى  استان  جمله  از  خوزستان  استان  شده 
اكثريت مردم آن از شغل، شغل و كار پشت ميزى است وبايد تالش 
كرد اين نگاه عوض شود، ميتوان با همايش هاى مربوطه و دعوت از 

كارآفرينان نمونه در آن همايش ها تغييراتى ايجاد كرد. 
 به هر روى بايد پذيرفت كه مهندس خادمى وارث منطقه اى است كه 
سالهاست رنگ پيشرفت و توسعه را بخود نديده و مردم خواهان جبران 
عقب ماندگى ها هستند، مردم هم جابجايى مديران را به عنوان عملكرد 
كه  هستند  بزرگ  كارهايى  خواهان  آنها  آوردند  نمى  بحساب  نماينده 

نمود داشته باشد و منطقه را از بن بست فعلى خارج نمايد. 
حال نوبت مهندس خادمى است كه توان اثبات شده خود را بكارگيرد 
و با اشتغال زايى به عنوان مهمترين شعارش پاسخگوى اعتماد مردم 

شريف حوزه انتخابيه خود باشد. 

 با حضور 17 زن در مجلس دهم؛

كوه يخ مطالبات بانوان ايرانى
 در حال آب شدن است

 حلقه مفقــــوده ای که در مجـلس دهم یافت می شود

هــــم  د مجلــــس  هــــم   د مجلــــس  وو  غـــــــمـلـك  غـــــــمـلـك با با
 حمزه سليمانى - رحيم موسوى زمانى

 سهيال باورى
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يادداشت اجتماعى

مشاوره

خانواده
چگونه منبع انرژى مثبت باشيم ؟

امروزه ثابت شده كه كلمات منفى نيروى منفى به سمت شخص مى فرستند و 
او را به سمت منفى و بيمارى سوق مى دهند! به طور مثال وقتى به ما مى گويند 
خسته نباشى دراصل خستگى را به يادمان مى آورند و ناخودآگاه احساس خستگى 
مى كنيم (با خودتان امتحان كنيد) اما اگر به جاى آن از يك عبارت مثبت استفاده 
شود نه تنها نيروى ازدست رفته،  ترميم و خستگى جسم را از بين مى برد بلكه 

نيروى مثبت و سازنده اى را به افراد هديه مى دهيم.
ما در اين مقاله روش هاى اينكه چگونه انرژى مثبت داشته باشيم را برايتان جمع 

آورى كرده ايم با ما همراه باشيد .
 در حوضچه ى اكنون زندگى كنيم

از گذشته درس بگيريم و رهايش كنيم و استرسى را كه در آينده ريشه دارد، از 
ذهن دور كرده و در زمان حال زندگى كنيم.

 با آئينه، آشتى كنيم
در محل زندگى مان آئينه اى را در هر مقايسى كه مى خواهيم، تهيه كرده و در كنار 
آن يك گلدان گل بگذاريم و هر از گاهى در شبانه روز، خود را در آن نظاره كنيم 
(صبح ها بعد از بيدار شدن از خواب و شب ها قبل از رفتن به رختخواب، با موج هاى 

مثبت و با صداى بلند خود را ستايش كنيم).
 گذشته ى ناگوار خود را مى توانيم بر روى كاغذ بنويسيم، سپس آن را دور 

بيندازيم.
 سعى كنيم با مهربانى و عشق، هاله اى از انرژى مثبت را در بدن خود به وجود 

آوريم.
  براى همه دعا كنيم: دعا، در واقع انرژى مثبتى است كه همهى فرشتگان 
را در به انجام رساندن آن، به كمك مى طلبيم. پس مثبت فكر كنيم و از آن كسى 
كه بايد بخواهيم، طلب كنيم. در روز، 3 مرتبه اين كار را در خلوت خود انجام دهيم.
  نفرت و كينهى ديگران را با عشق و مهر جواب دهيم: مهرورزى به كسانى 
كه دوست شان داريم، آسان است؛ براى اين كه وسعت ظرفيت خود را بسنجيم، 

به آنان كه به ما زشتى روامى دارند، مهر بورزيم.
  “اى كاش ها” را در زندگى خود كم كنيم: افسوس گذشته را خوردن، انرژى 
مثبت را را تلف مى كند و آن را به حد صفر، تنزل مى دهد. سعى كنيم هميشه با 

اميد و آرزوى مثبت زندگى كنيم.
 تفاوت ها را بپذيريم و به نياز و احساس هم احترام بگذاريم: هيچ انسانى در 
سطح دنياى مادى، شبيه ديگرى نيست؛ پس سازگارى مان را پله پله رشد دهيم 
و در كنار اين تفاوت ها، عشق و مهرورزى، دوستى و صداقت و سكوت و صبر 
را به عنوان اصل هاى مشترك زندگى همزيستى خود بپذيريم و در سايهى آن، 

از زندگى خود لذت ببريم.
  هم گام با زمان، زيبائى عقلى و روحى را براى خود به وجود آوريم: از گذشتهى 
خود بياموزيم و با نيم نگاهى به آينده در زمان حال، تكامل شخصيت خود را باور 
سازيم و شناختى زيبا به زندگى پيدا كنيم و آن را در اختيار هم نوعان و خانوادهى 

خود قرار دهيم.
 سعى كنيم هميشه يك لبخند حاكى از آرامش و سكوت، در چهرهى ما هويدا 
باشد: خنده، موسيقى روح است و انسان هاى مقابل را به سمت ما جذب مى كند. 
حتى هنگامى كه مى خواهيم جواب دوستى يا شخصى را پشت تلفن بدهيم، بهتر 

است لبخندى بر لب داشته باشيم.
 تنفس مان را تعميق بخشيم: با تنفس هاى عميق، به شادى ها و خاطره هاى 
خوش و پايدار فكر كنيم و لحظه هائى از روز را به تمركز بر تنفس مان بپردازيم 
و دم وبازدم خود را باالنس كنيم. براى تمرين ساده، مى توانيم چند نفس عميق 
بكشيم و آن را در شش ها براى چند ثانيه نگه داريم و با بازدم عميق، آن را آزاد 

كنيم
  در هنگام راه رفتن، پاهاى مان را محكم و استوار بر روى زمين بگذاريم و سر 

و سينه را باال نگه داريم و هميشه در آسمان ها به دنبال ستاره باشيم.
  ارتباط مان را با خداى خود بيشتر كنيم و سعى كنيم با آن، يكى شويم.: با 
او دوست و همراه شويم، او ما را آفريده، پس به ما عشق مى ورزد و 

دوست مان دارد.
 هميشه برنامه ها، هدف ها و كارهاى روزانهى خود را بنويسيم و خود را ملزم 

به انجام آن كنيم
اين كار، باعث مى شود نگرانى  و اضطراب، از ما دور شود.

   گناه، ما را از خدا دور مى سازد و روح و جسم مان را كدر مى كند: وقتى از خداى 
خود دور مى شويم، ساحل آرامش را از دست مى دهيم؛ پس سعى كنيم هميشه 

در هر كارى، خدا را به ياد داشته باشيم. (ياد خدا، آرامش دهندهى قلب هاست).
  براى اين كه پردهى تاريكى و افسردگى را از زندگى كنار بزنيم، بايد چراغ 
عشق را روشن كنيم: عشق، رابطه نمى شناسد. عشق، گلياست كه در هر 
سرزمينى مى رويد و شكوفا مى شود؛ پس بيائيم ما هم هم چون طبيعت و حتى 

بدون چشم داشت، عاشق شويم.
 با خودشناسى، خود را تخليه كرده و با نيايش، از عشق پرشويم و به آرامش 
برسيم: موسيقى را در زندگى روزانهى خود بگنجانيم. موسيقى شاد و دل نواز، روح 
را التيام مى بخشد و به ذهن، آرامش مى دهد. اگر در مكانى هستيد كه موسيقى 

آن، شما را به گذشتهى تلخ مى برد، از آن مكان دور شويد.
  از تغييرها نترسيم: عادت هاى خسته كننده و تكرارى را در صحنه ى زندگى 
خود تغيير دهيم. محرك هاى متنوع، موجب فكرهاى جديد و متنوع خواهد شد.

  از آن چه هستيم و آن چه داريم، راضى باشيم: در حالت افسردگى، بهتر است 
به داشته هاى مان فكر كنيم و كاغذى برداريم و داشته ها و انديشه هاى مثبت خود 

را بنويسيم و ببينيم چه قدر ارزش داريم.
  بى پيرايه باشيم: مانند كودكان، ساده، صادق و صميمى باشيم و خشونت را از 

خود دور سازيم تا به آرامش برسيم.
  با ترانه ى زندگى، هم آوا شويم: زندگى، هديه اى ست الهى. در زندگى، همه چيز 
متضاد ديده مى شود؛ ولى از اين تضادهاست كه ارزش ها شكل مى گيرند. ما بايد 
اين ارزش ها را در هر تضادى به دست آوريم و با آن، به باورهاى مثبت رسيده؛ 

سپس زندگى مان را به ساحل آرامش برسانيم.
  از عمل هاى منفى دورى كنيم: همت زدن، غيبت كردن، دروغ گفتن، قضاوت 
كردن و… با ر منفى توليد كرده و ما را متضرر مى سازند و جسم و روح مان را 

تحت تأثير قرار مى دهند.
  ديگران را ببخشيم: به خاطر خود، ديگران را ببخشيم تا شكوفا و رها شويم و 

آن گاه است كه به آرامش مى رسيم.
 قدردانى از نعمت هاى بى كران هستى را از ياد نبريم: وقتى كه افسرده ايم و 
احساس شادى نمى كنيم، تاريك هستيم و نياز به نور داريم. نور را با قدردانى از 
او كه آفريننده اش است، بخواهيم و آن را وارد زندگى خود كنيم تا از تاريكى به 

روشنائى برسيم و احساس آرامش كنيم.
  در پوشش خود دقت كرده و رنگ لباس هاى مان را درست انتخاب كنيم: 

رنگى انتخاب كنيم كه به ما احساس شادى بدهد
  مراقبه كنيم: ما در دنياى آشفتگى زندگى مى كنيم؛ پيكان نوك تير خواهش و 
ميل هاى حيوانى را در خود كنترل كنيم. هر روز در اقيانوس سكوت خود فرورويم 

و مراقبه كنيم كه بدين سان به ساحل آرامش مى رسيم.

احترام به عقايد ديگران 
     احترام گذاشتن به عقايد ديگران مسئله اى است كه مى تواند، بسيارى از مشكالت انسان ها، در  زندگى اجتماعى را 
حل كند. اين جمله واقعاً اغراق آميز نيست؛ زيرا اگرچه همه تصور مى كنند كه به اهميت و مطلوب بودن آن واقف اند؛ 
اما متاسفانه دانسته يا نادانسته، بسيارى از افراد، در هر فرصتى، به عقايد و نظرات ديگران مى تازند و به آنها بى احترامى 
مى كنند. مسلم است، كسى كه به عقيدة ديگران توهين مى كند و يا آن را مورد تمسخر قرار مى دهد، به نظرش آن 
عقيده درست نيست؛ اما بايد بداند كه شخص معتقد به اين عقيده، نظرى كامًال عكس نظر او را دارد.  ما بايد بدانيم، اگر 
يك عقيده خالف عقيده و نظر ما باشد و اصًال بالفرض كه كامًال غيرمنطقى يا خطا باشد، اما هيچ دليلى براى بى حرمتى 
وجود ندارد؛ البته اين مسئله به معناى عدم مخالفت و يا انتقاد نكردن از عقايدى كه خالف فطرت و اخالق انسانى اند، 
نيست؛ اما انتقاد و مخالفت كردن با بى احترمى كردن تفاوت دارد. در واقع ما با بى-احترامى به عقايد ديگران، از يك 
سو سبب مى شويم كه آنها ديگر تمايلى به شنيدن و پذيرفتن عقايد ما -ولو درست هم كه باشد- نداشته باشند و آن را 
نپذيرند و حتى بر عقيدة خود پافشارى كنند و از طرف ديگر، به نوعى سبب عداوت و دشمنى و حتى گاه جبهه گرفتن و 
مورد توهين قرار گرفتن عقايد خودمان شويم. جلوگيرى از چنين اتفاقات و پيامدهايى فقط در باور و درك دو جملة ساده 
كه از حضرت على(ع) خطاب به فرزندش نقل شده، نهفته است: «هر چه براى خود مى پسنديم براى ديگران بپسنديم 
و هرچه براى خود نمى پسنديم ، براى ديگران هم نپسنديم»؛ يعنى همانگونه كه تمايل نداريم، به عقايد و نظراتمان 
توهين شود و يا مورد تمسخر قرار گيرند، به عقيدة ديگران احترام بگذاريم و با رفتار ناشايست، آرامش خود و ديگران را 
دستخوش مسائل ناخوشايند نكنيم.       عالوه بر اين ما با احترام گذاشتن به ديگران، به صرف انسان بودن و هم نوع 
بودنشان مى توانيم بر ديگران اثر بگذاريم و نمايندة خوبى براى عقايد و نظراتمان باشيم و ديگران را با رفتار شايسته، از 

عقايد نادرست بازداريم. باشد كه به نام انسان و انسانيت، در كنار هم، با آرامش زندگى كنيم.

 در مقابل حرف گوش نكردن كودك چه بايد كرد؟
ــيله اى ايجاد مى  ــت خريد وس ــكالتى كه كودكان به هنگام درخواس ــائل و مش با مس

ــد؟ ــار آم ــوان كن ــى ت ــه م ــد، چگون كنن
با گفتن كلمه نمى خرم، هرگز احساس گناه نكنيد. مشاجره هاى بين والدين و فرزندان به طور معمول خوشايند نيست 
و ممكن است بارها پيش بيايد كه فرزندتان از تصميم گيرى شما خوشحال و راضى نباشد ولى نتيجه كار براى هر دو 
طرف بهتر است. موقع پخش پيام هاى بازرگانى نيز بهتر است تلويزيون را خاموش كنيد. تحقيقات نشان داده است كه 
هر چه كودكان كمتر پيام هاى بازرگانى تلويزيون را ببينند كمتر براى خريد وسايل جديد بهانه گيرى مى كنند. به همين 
دليل تلويزيون را در زمان پخش آگهى ها خاموش كنيد و يا براى آن ها توضيح دهيد همه چيزهايى كه در اين آگهى ها 

تبليغ مى شود واقعيت ندارد و شگردى براى فروش بيشتر محصوالت شركت هاى تجارى است
اگر به كودك خود ياد بدهيد آن چه دارد به ديگران نيز ببخشد و از او بخواهيد كه بخشى از هزينه هايى را كه براى خريد 
لوازم مورد نياز او كنار گذشته ايد با كمال رضايت به يك مؤسسه خيريه ببخشد و در جشن هاى نيكو كارى شركت كند 

مى آموزد كه بخشش زيباست و زياده خواهى كار درستى نيست.
بچه لگد و جيغ مى زند، با كج خلقى اسباب بازيها را به زمين مى كوبد به خاطر اينكه اسباب بازى كه مى خواسته، 

برايش نخريديد. چه بايد كرد؟
آنچه نبايد انجام دهيد

 1ــ سعى نكنيد براى كودك نوپايتان دليل و استدالل بتراشيد. بچه ها 
در كج خلقى به حرف منطقى گوش نمى دهند.

 2ــ خونسردى نشان ندهيد،(كودك نبايد احساس كند كه او براى شما 
هيچ اهمييتى ندارد) چون اين عمل كودك را به وحشت خواهد انداخت 

خاطره بدى در ذهن او به جاى مى گذارد.
 3ــ در مقابل كودك تسليم نشويد، چون تسليم در مقابل رفتار بد 
كودك، نوعى پاداش دادن به اوست. و كج خلقى هايش را تقويت مى 

كند(دفعه بعد ياد ميگيرد اگر پافشارى كند شما تسليم ميشويد).
 4ــ به كودك رشوه مثل آب نبات يا خوراكى ندهيد. او ممكن است براى 

گرفتن اين رشوه چنين رفتارى را شروع كند 
آنچه بايد انجام دهيد 

 1ــ سكوت كنيد و در مقابل آنچه ديگران فكر مى كنند نگران نباشيد(به او نگييد آبروريزى نكن جلوى مردم زشته!او 
ياد ميگيرد از اين موقعييت سوء استفاده كند) 

 2ــ از خرده گيرى و نزاع چشم پوشى كنيد. تا جايى كه ممكن است به كودك بى توجهى كنيد(بى توجهى به رفتار 
بد كودك_نه خود او _ بهترين تنبيه و هميشه جواب ميده) 

 3ــ در صورت لزوم اگر كودك قصد مجروح يا صدمه زدن احتمالى را دارد، با نگهداشتن اجبارى از اين عمل 
خوددارى كنيد 

 4ــ اگر كج خلقى كودك ادامه پيدا كرد فروشگاه را ترك كنيد
 5ــ در موقعى كه كودك آرام است برايش توضيح دهيد كه اگر با كج خلقى وسايل را پرتاب يا خراب كند، فروشگاه 

را ترك خواهيد كرد 
 6ــ به رفتار خوب پاداش دهيد.بعد از آن عمل خوب، زمان ويژه اى به كودك صرف كنيد

زمانى كه بچه ها جسور و رام نشدنى مى شوند همه ما زمانى صداهاى وحشتناك كودك را شنيده ايم. اين عمل 
گهگاهى به چه علت رخ مى دهد! اما بچه ها نياز دارند تا اين مرحله را بگذرانند. آنها نياز دارند تا به توانايى هاى ما در 
مقابل آنها پى ببرند، تا خود را از والدين جدا كنند و كنترل خود را ياد بگيرند. ما مى توانيم به بچه ها ياد دهيم رفتار 

شايسته و بجايى در مقابل پاداش رفتار خوب، چشم پوشى رفتار محرك و جلوگيرى به خود يا ديگران داشته باشند
 1ــ قبل ورود به فروشگاه، رفتارى كه انتظار داريد و نتيجه بد رفتارى را براى كودك شرح دهيد:

- فقط يك چيز برايت ميخرم،خيلى گران نباشد
- خودت راه ميرى،خسته شدى بغلت نميكنم

- خودتو روى زمين نميندازى و....
نكته:توجه كنيد كه در همه اين موارد شما بايد مصمم باشيد و از حرفتون كوتاه نيايدوگرنه....

 2ــ احساس اطمينان در همه روشهاتان داشته باشيد، همينطور اصرار براى گفتگو يا تسليم را نپذيريد
كودكان مشابه بقيه افراد هستند:

آنها ممكن است برخى وقتها حرفهاى ديگران را گوش ندهند. در واقع در اين سن شما بايد به آنها ياد بدهيد كه چگونه 
به حرفهاى ديگران توجه كنند. اما آنچه در اغلب موارد اتفاق مى افتد اين است كه والدين يك چيز را 10 مرتبه تكرار 
مى كنند سپس شمارش معكوس را براى تنبيه كودك آغاز مى كنند. نتيجه اين كار اين است كه كودك ياد مى گيرد 

كه هيچ وقت قبل از بار دهم به حرفهاى آنها گوش ندهد.
كودك شما با گوش نكردن به حرفهاى شما سعى مى كند توجه شما را جلب كند؛ كه البته نق زدن دائمى نوع خوبى از 
توجه كردن به كودك نيست! اما اگر كودك شما بتواند هنر حرف شنوى را به خوبى ياد بگيرد به پيشرفت فرآيند يادگيرى 
در او كمك مى كند؛ موجب مى شود تا بيشتر به عالئم هشدار توجه كند؛ به او كمك مى كند تا با شما و معلمانش و 
ساير بزرگترهايى كه از او انتظار مى رود تا به آنها احترام بگذارد بهتر كنار بيايد؛ و همچنين به او كمك مى كند تا دوستان 
بهترى پيدا كند. استراتژيهاى ساده اى وجود دارند كه اگر به طور مداوم از آنها استفاده كنيد كودك شما مهارتهاى الزم 
براى تبديل شدن به يك "شنونده خوب" را فرا مى گيرد. فراموش نكنيد كه هيچگاه براى آموزش دادن به كودك زود 
نيست! ممكن است يك كودك در اين سن نتواند به خوبى يك كودك 5 ساله به حرفهاى شما گوش بدهد اما باز هم 

مى تواند تا حد زيادى حرف شنوى داشته باشد.
 چه بايد كرد وقتى بدون توجه به هشدارهاى ما:

كودكان روى ديوار ها نقاشى ميكنند؟ روى مبل يا تخت جست يا ... بال و پايين ميپرند و جست و خيز ميكنن؟ توى 
كوچه يا خيابان با ماسه ها و شن ريزه هاى انباشته شده بازى ميكنند و آنهارا به اطراف پخش ميكنند؟ اشيائ منزل را 

وارسى و خراب ميكن؟ آنقدر در خانه ميدود كه سرمان گيج ميرود؟ و.......
مقصر كيست؟بچه ها ؟فقط يك لحظه تامل كنيد. چرا براى كمترين چيزى كه وقت و حوصله ميگذاريم 
كودكانمان هستند؟ هيچ كودكى حق ندارد در خانه بدود ،اشياء گران قيمت را جابه جا كند ، باال و پايين 
اى  روحيه  چه  شود  نيست!و...روبرو  !ندو!درست  نكن  كلمات  با  مرتب  كه  كودكى  ميكنيد  فكر   .... و  بپرد 
گاهى  و  ،مضطرب  خطاست!  كارم  نكنه  كه  هست  نگران  هميشه  و  نفس  به  اعتماد  داشت؟عدم  خواهد 

پرخاشگر
والدين چه ميكنند؟يا سعى ميكنند با منطق بزرگساالن برايش توضيح دهند كه وقتى بچه در حال بازيست كار كامال 
بيهوده اى است يا سر او داد ميزنن و تنبيهش ميكنند. هميشه راه ديگرى هم هست اما چون زحمت والدين خسته عصر 
تكنولوژى را زياد ميكند چندان استفاده نميشود . زمان و محدوده خاصى را تعيين كنيد و جايگزين ها را در اختيار فرشته 
كوچكتان قرار دهيد تا نيازهايش به طور كامل و به جا برآورده شود و ديگر هميشه در صدد استفاده از موقعييت نباشد. 
كودكان معموال دوست دارند روى ديوارها نقاشى كنند نه دفترشان .ما ميتوانيم كاغذهاى بزرگى پايين بعضى ديوارها 
نصب كنيم و از او بخواهيم آنجا نقاشى كند .روى آن با دستهاى رنگيش نقشهايى ايجاد كند.(از اينكه با رنگ لباسهايش 

را كثيف كند نگران نباشيد)
تشك فنرى بى خطرى براى كودك تهيه كنيد كه بتواند رويش باال و پايين بپرد.

براى او گل رس تميز و ماسه هاى شسته تهيه كنيد و حتما وقتى را براى گل بازى براى او تخصيص دهيد(طبق 
تحقيقات گل بازى باعث كاهش استرس و افسردگى و خشم ميشود)

براى دست نزدن به اشياء با ارزش كافيست آنها را دور از دسترس كودك قرار دهيم و مرتب سر او داد نزنيم كه 
نكن!خراب ميشه! (خانه هميشه زيبا يا سالمت روان كودكمان؟)

پس تا آنجا كه ميتوانيم دستورات را مثبت بدهيم نه منفى(روى اين تشك بپر بهتر است تا روى مبل نپر) و محدوده ها را 
از قبل _نه در حين بازى_مشخص كنيم. گاهى هم الزم است با كودك برخورد قاطع شود در قسمت بعد خواهم گفت 

كه چگونه به كودك دستور صحيح بدهيم.

حضور  شاهد  ها  خيابان  و  عمومى  معابر  در  روزه  هر 
كودكانى هستيم كه با ظاهرى ناپسند و غبارآلود، به دست 
فروشى،تكدى گرى و غيره مشغول هستند. كودكانى كه 
به جاى تحصيل و زندگى در آغوش خانواده، در خيابان 
ها و با هزاران معضل گوناگون، روزانه دست و پنجه نرم 

مى كنند.
گفتنى است كودكان خيابانى اصطالحى است كه اغلب 
براى توصيف كودكان كار و هم براى كودكان بى خانمان 
كه در خيابان زندگى مى كنند و اغلب نيز هيچ تماسى با 

خانواده خود ندارند، اطالق مى شود.
همان گونه كه مى دانيم پديده كودكان خيابانى، پديده 
جهانى و هشدار دهنده اى است. به گونه اى كه تقريبا 
هيچ شهر و يا كشورى در دنيا نيست كه كودكان خيابانى را 
نتوان در آن يافت تا جايى كه اين مشكل حتى گريبان گير 
كشورهاى پيشرفته نيز شده است. اما بايد ياد آور شد كه 
امروزه كودكان خيابانى در كشورهاى آمريكاى التين،آسيا 

و آفريقا شيوع بيشترى پيدا كرده است.
طبق اظهار نظر كارشناسان، عواملى مانند فقر، از هم 
پاشيدگى خانوادگى، بيمارى و يا فوت والدين، كودك 
آزارى و مسامحه كارى يا ترك كردن خانواده و عدم رشد 

اجتماعى را مى توان از مهم ترين داليل زندگى كودك در 
خيابان برشمرد.

آنچه مسلم است در بررسى موضوع كودكان خيابانى بايد 
نخست اين موضوع را تبيين كنيم كه آيا پديده كودكان 
خيابانى يك مساله اجتماعى، يك آسيب اجتماعى ،يك 

بحران اجتماعى و يا اينكه يك جرم به حساب مى آيد.
از آن جا كه بخش اعظم پديده هاى ناهنجار از كنش و 
واكنش هاى درون نظام اجتماعى بر مى خيزد كارشناسان 
آن را به طور عام مساله اجتماعى مى نامند. همچنين 
اين گونه مسائل تحت عناوين ديگر مانند آسيب هاى 
هاى  روى  كج  اجتماعى،  هاى  ناهنجارى  اجتماعى، 

اجتماعى و انحرافات اجتماعى نيز ناميده مى شود.
همان گونه كه اشاره شد كودكان كار يك مساله اجتماعى 
به حساب مى آيد چرا كه به زعم اكثريت مردم جامعه اين 
پديده، بسيارى از ارزش هاى جامعه مانند حفظ كرامت  و 
حقوق انسانى، اهميت كار و تالش و عوامل ديگر از اين 

دست را زير سوال مى برد.
بايد توجه داشت كه كودكان خيابانى به عنوان يك واقعيت 

اجتماعى براى بسيارى از جوامع زاييده نيمه دوم قرن 20 به 
حساب مى آيد. تا جايى كه متاسفانه هر روزه شاهد افزايش 

روز افزون تعداد كودكان كار هستيم.
طبق نظر سازمان يونيسف، كودكان خيابانى با واقعيت تلخ 
جدايى از خانواده و خطر از دست دادن امكانات اساسى 
همچون بهداشت و آموزش مواجه هستند. دونالد استوارت 
اعتقاد دارد كه فقدان يا از دست دادن روابط بسنده با 
يكى از والدين، از نظر روانى يكى از بزرگترين مشكالت 
كودكان خيابانى است. در اين ميان نيز دوركيم از جمله 
نظريه پردازان قرن نوزدهم كه بر تحليل كج رفتارى ها 
از ديدگاه جامعه شناسى مى پردازد و كانون توجه خود را 
تغيير ساخت اجتماعى از حالت انسجام مكانيكى به انسجام 
اورگانيكى قرار مى دهد،براين عقيده است كه كج رفتارى 
هر چند در همه جوامع اتفاق مى افتد اما شكل مدرن آن 
خاص جامعه مدرن با انسجام اورگانيكى است كه عمدتا در 
قالب حالت آنومى به عنوان يك بيمارى مدرن ظاهر مى 
شود. بدين معنا كه رشد سريع اقتصادى مدرن بدون رشد 
نيروهاى تنظيم  كننده آن واقع شده است.كج رفتارى ها 
از نظر دوركيم عملى است كه بعضى از احساسات جمعى 
را جريحه دار مى كند. شايان ذكر است در كشورهاى 
پيشرفته، گدايى به خصوص گدايى اطفال و جوانان يك 
عمل ضد اجتماعى خطرناك محسوب مى شود وليكن 
در كشورهاى آسيايى و آفريقايى جرم نيست و مجازاتى 
نيز ندارد. به عنوان مثال در كشور فرانسه طبق ماده277 
مجموعه قوانين كيفرى، گدايى جرم و مجازات آن از 3 
ماه تا 6 ماه حبس است و مجازات گدايى در اماكن غير از 
محل اقامت دايمى از 6 ماه تا 2 سال حبس مى باشد. در 
قوانين ايران نيز طبق ماده 79 قانون كار، به كار گماردن 
افراد كمتر از 15 سال تمام(پسر و دختر) ممنوع است و در 
حال حاضر اختصاصى ترين مصوبه در خصوص كودكان 
كار ”آيين نامه سامان دهى كودكان خيابانى“ است كه 
مورخ 1384/5/4 اين مصوبه در هيات دولت تصويب و 
جهت اجرا نيز به سازمان ها و نهادهاى ذى ربط ابالغ 
شده است.  اين آيين نامه، سازمان بهزيستى كشور را 
موظف كرده است كه با همكارى نهادهاى ديگر نسبت به 
شناسايى، جذب، پذيرش و توانمند سازى كودكان خيابانى 
در كليه مراكز استان ها جهت حضور كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلند مدت كودكان خيابانى در مراكز اقامت در سه 
سطح اقدام كنند.آنچه مسلم است يكى از شاخص هاى 
بين المللى توسعه يافتگى شناخته شده از سوى سازمان  
جهانى و سازمان يونيسف، چگونگى وضعيت كودكان در 
آن كشور است. چرا كه وضعيت زندگانى كودكان و زنان 
روشن ترين نشانه هاى توان ملت ها و جوامع به حساب 
مى آيد.امروزه يكى از آسيب هاى جدى كه جوامع در حال 
توسعه از جمله ايران را تهديد مى كند  گسترش روز افزون 

كودكان خيابانى است كه به داليل گوناگونى بخشى يا 
همه اوقات خود را در خيابان ها سپرى مى كنند و عمدتا از 
طريق تكدى گرى، بزهكارى،شغل هاى كاذب  فصلى و 

غيره  امرار معاش مى كنند.
بديهى است امروزه تعريف روشنى از كودكان خيابانى وجود 
ندارد. به عنوان مثال نمى توان گفت تمام كودكانى كه 
در خيابان هستند،بى خانمان محسوب مى شوند. چرا كه 
اكثريت عمده آنها يعنى بيش از سه چهارم تا90 درصد از 
اين كودكان در كشورهاى مختلف در حال رشد، در خيابان 
كار مى كنند، اما در خانه زندگى مى كنند و نان آور خانواده 
هستند.طبق آمار موجود، در جهان بيش از250 ميليون 

كودك كار بين سنين 5 تا 14 سال وجود دارد. 
كودكان خيابانى با فقر شديد و تجربه خطرهايى مواجه 
هستند كه اثر مخربى بر سالمتى آنها دارد. به عبارت ديگر 
كودكان خيابانى احساس امنيتى را كه به طور طبيعى، 
خانواده در طى مراقبت، تغذيه، آموزش و بازى با كودكان 
فراهم مى كنند را به دست نمى آورند. در نتيجه اصول 
اخالقى حاكم بر جامعه و روابط موجود در آن از سوى 
افراد فوق مردود شناخته شده و اكثرا نيز تمايل به رفتارهاى 
مجرمانه، خود تخريب گرايانه هم چون مصرف مواد، بى 

بند و بارى هاى جنسى و نظاير آن دارند.
امروزه متاسفانه موضوع كودكان كار از بعد فردى خارج 
شده است و يك سرى آسيب هاى اجتماعى را همراه 
آورده است كه اين امر مبين وخيم بودن وضعيت خانواده 
و جامعه است. كودكان خيابانى قربانى شرايط نامساعد 
خانوادگى، اجتماعى و اقتصادى هستند و بزه ديدى اين 
كودكان شامل خريد و فروش كودكان خيابانى، سوء 
استفاده جنسى، اعمال خشونت آميز، آزار جنسى يا روانى 
و قتل مى شود. در ايران پديده نوظهور و شوم كودكان 
خيابانى ، محصول سياست گذاران متناقض،فقدان برنامه 
ريزى هاى مناسب، سو مديريت ها، ناهماهنگى در ابعاد 
مختلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، جمعيتى و غيره 
است كه موجب شده ايران نيز مانند بسيارى از كشورهاى 

در حال گذار در معرض اين پديده نابهنجار قرار بگيرد. 
يكى از معضالتى كه كودكان خيابانى را نمى توان به 
راحتى سامان دهى نمود عدم دستيابى به آمار دقيق اين 
افراد است چرا كه كودكان خيابانى عمدتا به خاطر زندگى 
پنهان،جابه جايى ها متعدد و متغيير بودن تعدادشان در زمان 
هاى مختلف قابل سرشمارى نيستند. درپايان بايد يادآور شد 
كه يكى از مهم ترين راهكارهاى مقابله با پديده كودكان 
كار پيشگيرى است. بدين معنا كه انتظار مى رود خانواده از 
فرزند خود حمايت الزم را به عمل آورد و در صورت فقدان 
حضور والدين و يا شرايط اقتصادى مناسب سياست هاى 

دولت مانع از رشد قارچ گونه كودكان كار شود.
*كارشناس ارشد جامعه شناسى- روزنامه نگار

عماد صادقى نسب: كافى ست كه نيم ساعتى در خيابان 
انقالب قدم بزنيد تا قيمت و شرايط تحويل انواع پايان 
نامه در رشته هاى گوناگون را به دست آورده و در مدت 
زمانى كوتاه، با ارائه همان پايان نامه خريدارى شده، مدرك 
كارشناسى ارشد يا دكتراى خود را دريافت كنيد. اگر تا چند 
سال قبل، فروشندگان براى جذب مشترى پايان نامه، در 
گوش عابران نجوا مى كردند، اما امروز اين اتفاق به امرى 
عادى تبديل شده است. كافى ست كه نيم ساعتى در 
خيابان انقالب قدم بزنيد تا قيمت و شرايط تحويل انواع 
پايان نامه در رشته هاى گوناگون را به دست آورده و در 
مدت زمانى كوتاه، با ارائه همان پايان نامه خريدارى شده، 
مدرك كارشناسى ارشد يا دكتراى خود را دريافت كنيد. 
اگر تا چند سال قبل، فروشندگان براى جذب مشترى 
پايان نامه، در گوش عابران نجوا مى كردند، اما امروز اين 
اتفاق به امرى عادى تبديل شده و قدم به قدم خيابان 
انقالب مملو از تبليغات فروش پايان نامه و مقاله است. اين 
پديده امروز تا حدى در نظام آموزشى كشور ريشه كرده كه 
حتى در دانشگاه ها نيز شبكه هاى فروش پايان نامه و مقاله 
ايجاد شده و از همان روزهاى نخست ورود دانشجويان به 

دانشگاه، آنها را به خريد پايان نامه آماده 
ترغيب مى كند. ريشه بروز پديده خريد 
و فروش پايان نامه در چيست؟ نقش 
نظام آموزشى و دانشجويان در رواج 
اين اتفاق شوم چگونه ارزيابى مى شود؟ 
و راهكار عملى براى حذف اين پديده 

چيست؟ 
     گستره قيمت 

در جريان بررسى ميدانى ما و بنا به 
گفته فروشندگان پايان نامه، قيمت ها 
كيفيت  تحصيلى،  رشته  اساس  بر 
براى  نظر  مورد  زمان  مهم تر،  و  كار 
تحويل كار تغيير مى كند. اما قيمت 

براى رشته هاى علوم انسانى از جمله زبان انگليسى به 
مراتب كمتر از رشته هاى فنى، مانند مهندسى صنايع است. 
به گفته يكى از فروشندگان پايان نامه مستقر در خيابان 
انقالب، پايان نامه رشته زبان انگليسى با موعد تحويل 2 تا 
3 ماهه، براى خريدار چيزى حدود يك و نيم تا يك ميليون 
و هشتصد هزار تومان آب مى خورد. از طرفى، اگر اين پايان 
نامه قابليت اخذ مقاله هم داشته باشد، رقم مذكور بيشتر 
مى شود. بر اساس اظهارات فروشندگان، آنها در صورت 
تمايل خريدار، مى توانند پايان نامه هم نوشته و آن را در 

برخى از نشريات منتشر كنند. 

     مرغ و تخم مرغ 
خريد و فروش پايان نامه اگرچه امروز شايع شده، اما 
 ضربه هاى جبران ناپذيرى را به بدنه نظام آموزشى كشور 
وارد مى سازد. دكتر الله اسفنديارى، استاد دانشگاه آزاد 
اسالمى درباره چگونگى بروز اين پديده مى گويد: «پديده 
خريد و فروش پايان نامه، مانند قضيه مرغ و تخم مرغ 
است. خريد و فروش پايان نامه مى تواند نتيجه يك تحول 
علمى بوده يا خود ايجاد كننده تحولى علمى باشد. به طور 
كلى اين امر نه نتيجه يك اتفاق خوب است و نه نتيجه 

خوبى در پى خواهد داشت. افت علمى جامعه در مجموع 
باعث شده كه افراد وقتى به موعد ارائه پايان نامه نزديك  
مى شوند، توانايى الزم براى نگارش آن را نداشته باشند و به 
همين دليل به سوى مسير آسان ترى، مانند خريد پايان نامه 
سوق پيدا مى كنند. همانطور كه گفته شد، اين پديده فقط 

تبعات منفى ندارد و خود نتيجه يك اتفاق منفى است.»
     برخى استادان هم مشترى اين پديده 

بوده اند! 
اما جالب اينجاست كه برخى استادان دانشگاه ها زمانى به 
جاى نوشتن پايان نامه، آن را خريدارى كرده اند. اسفنديارى 
در اين باره ادامه مى دهد: «مى توان اذعان داشت كه اين 
پديده نتيجه نوعى بى سوادى بلندمدت است و به افرادى 
فراتر از دانشجويان هم رخنه كرده است. كما اينكه در حال 
حاضر استادانى در دانشگاه هاى كشور حضور دارند كه 
پايان نامه شان را خريدارى كرده و با اين شرايط مى خواهند 
پايان نامه دانشجويان شان را بررسى كنند. وى مى افزايد: 
اطمينان دارم كه در چند سال آينده، از آن جايى كه پايان 
نامه عده كثيرى از دانشجويان امروز فرد ديگرى نوشته 
است، زمانى كه به درجه استادى برسند، قادر نخواهند بود 

كه دانشجويان شان را براى نوشتن پايان نامه آموزش دهند. 
چون خودشان هم اين كار را بلد نيستند.»

     دانشجو كمترين تقصير را دارد 
گرچه در صورت فاش شدن تخلفات پيرامون عدم اصالت 
پايان نامه، انگشت اتهام ابتدا به سوى دانشجو گرفته 
مى شود، اما بسيارى از كارشناسان از جمله الله اسفنديارى 
بر اين باور هستند كه نقش دانشجو در رواج پديده خريد 
و فروش پايان نامه به مراتب كمتر از استادان است. او 
مى گويد: «بيشترين نقش را استادان ايفا مى كنند. در 
مواردى ديده شده كه استاد راهنما در ازاى دريافت مبلغى 
تمام كارهاى دانشجو را به انجام مى رساند. استادانى هم كه 
در اين اتفاق نقش ندارند، در حالى كه مى دانند دانشجو خود 
پايان نامه اش را ننوشته، به واسطه زنجيره اى بودن روابط 
نمى  توانند نسبت به كپى بودن پايان نامه معترض شوند. او 
ادامه مى دهد: در نتيجه دانشجو كمترين تقصير را دارد و 
بايد آخرين فردى باشد كه مورد مواخذه قرار مى گيرد. فرد 
دانشجو براى انجام ندادن پايان نامه توسط خود بهانه اى به 
نام عدم توانايى دارد كه البته واقعا هم نمى تواند و در نتيجه 
ترجيح مى دهد با پرداخت هزينه اى خود، استاد راهنما و 

داوران را راحت كند!» 

      تبعاتى فراتر از افت سطح علمى 
همانطور كه بيان شد، تبعات اين پديده در سال هاى آتى 
نمود بيشترى خواهد داشت و افت سطح علمى جامعه 
بخش كوچكى از پيامدهاى آن خواهد بود. دكتر اسفنديارى 
بر اين باور است كه: تبعات منفى نوشته شدن پايان نامه 
توسط افراد ديگر، وراى كاستن از سطح علمى جامعه؛ اين 
است كه افرادى كه پايان نامه را در ازاى دريافت پول 
مى نويسند، به كپى از روى پايان نامه هاى قبلى مى پردازند 
و آمارها و ارقام را از پايان نامه هايى حتى با موضوعات ديگر 
برمى دارند. بنابراين، پيامد اصلى اين است كه تخصصى 

شدن به طور كلى از جامعه حذف مى شود. 
موسسات پايان نامه نويسى مجاز! 

متاسفانه تعداد زيادى از موسسات شاغل در حوزه نوشتن 
پايان نامه براى ديگران، داراى مجوز از سازمان هاى ذيربط 
براى انجام امور پژوهشى هستند. ولى به جاى انجام 
پروژه هاى تحقيقاتى در راستاى مجوز خود و همكارى 
با سازمان ها و ارگان ها به نوشتن پايان نامه مشغول اند. در 
واقع امرى غيرقانونى به نام فروش پايان نامه، مى تواند با 
اخذ مجوز «موسسه پژوهشى» به مسئله اى عادى مبدل 
شده است. الله اسفنديارى پيرامون اين 
موضوع مى گويد: «برخى از موسسات 
انجام دهنده پروژه هاى مردم، مجوز 
دارند و همين مجوزدار بودن موسسات 

وضعيت را بدتر كرده است.»
     حل ريشه اى موضوع 

 شايد اولين راه حلى كه براى برخورد 
امر  مسئوالن  ذهن  در  پديده  اين  با 
فروشندگان  با  برخورد  بگيرد،  شكل 
پايان نامه است؛ گرچه همان طور كه 
پيش تر گفته شد، برخى از موسسات 
راه  نتيجه  در  و  هستند  مجوز  داراى 
حل قانونى براى برخورد با آنها وجود 
نخواهد داشت. اما الله اسفن ديارى بر اين عقيده است كه 
مسئله خريد و فروش پايان نامه، امرى ست كه در نظام 
آموزشى ريشه دارد و بايد براى حل آن، اساس موضوع 
را حل كرد. او توضيح مى دهد: «فروشندگان پايان نامه 
قابل رديابى نيستند و برخى از آنها در خانه خود به اين كار 
مشغول هستند و برخى از استادان هم به واسطه كم بودن 
درآمدشان، ناگزيرند براى امرار معاش اين كار را انجام دهند. 
همانطور كه يك استاد مى تواند با نوشتن چند پايان نامه در 

ماه درآمد خوبى كسب كند.
او ادامه مى دهد: «به عقيده من، از برخورد با نويسندگان 
و فروشندگان نمى توان انتظار تغيير اساسى داشت. روند 
نوشته شدن پايان نامه بايد تغيير يابد و كالس هاى نگارش 
پايان نامه از همان ابتداى ورود دانشجويان تشكيل شود و 
فصل به فصل پايان نامه بر اساس واحدهاى ارائه شده، 
نوشته شود. در اين صورت دانشجو ناچار است در طول 
تحصيل نوشتن پايان نامه را نيز فرابگيرد. البته باطل كردن 
مجوز موسسات پژوهشى هم در مرحله بعدى برخورد با 
اين پديده است و پس از اجراى تمام اين كارها مى توان 
اميد داشت كه خريد و فروش پايان نامه به تدريج به 

فراموشى سپرده شود.»
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ــت يك نگاه به ظرف هاى كوچك و  ــتا: كافيس زهرا روس
ــفالى  بزرگ مريم بيندازى كه تفاوتش با ظروف معمول س
ــود. جنس، رنگ و پستى و بلندى هايش آدم را  آشكار ش
ــود. اين  ــدازد كه  در موزه ها ديده مى ش ــاد ظروفى مى ان ي
ــتان  ــاق كوچك خانه پيرزن اهل شهرس ــروف كه در ات ظ
ــتان چيده شده اند، نه  ــتان و بلوچس ــتان سيس فنوج در اس
ــفال بلكه تنها حاصل چرخش  ــده با چرخ س ــاخته ش س

دستان پيرزن هستند.
ــتند، داستان زندگى  ــفالى اينجا خاموش نيس كوزه هاى س
ــهرى  ــتند. فنوج، ش ــاله فنوجى هس و هنر پيرزنى 87 س
ــتان سيستان  ــرقى ايران و جنوب اس قديمى در جنوب ش
ــت؛ جايى كه نخل و كوه و خاك دست  ــتان اس و بلوچس
ــت كه حاال وارثش مريم ارباب،  ــده اس مايه هاى هنرى ش

همان پيرزن 87 ساله است.
ــه برآمدگى هاى  ــوزه اى ك ــن ك ــى روى ت ــت مى كش دس
ــانى كوزه هاى معمولى نيست.  ميانى اش به صافى و همس
صداى دختركى را مى شنوى كه با مادر و خواهرانش آواز 

مى خواند و گل بازى مى كند.
دوباره دست مى كشى، مريم جوان را مى بينى كه كودكش 
ــده تا خاك بياورد و  ــت گذاشته و راهى كوه ش را بر پش
گل درست كند. خاك سرخ بياورد و ِگُلك بسازد و روى 
ــا هر خاكى نمى توان اين ظرف ها  ظرف ها را رنگ كند. ب
را سرپا كرد. خاك بايد اكسيرى داشته باشد كه با جادوى 
ــود. روى  ــرد و جاودانه ش ــكل بگي ــت هاى مريم ش دس
ــى از مريم ميانسال مى گويد  خطوط نقاشى دست مى كش
ــك هاى دلتنگى و  ــه پر پرنده اى را به رنگ مى زند و اش ك
ــاند روى ظرف. روى  ــى اش را با رنگى قرمز مى نش تنهاي
ــت مى كشى و دستان چروك خورده  دسته گرد كوزه دس
ــود كه صدف دريايى در دستانش است و  مريم ديده مى ش
سطح پر پيچ و خم سفال را صيقل مى دهد. رد خاكسترها 
ــت و حاال مريم هشتاد و هفت ساله،  روى ظرف مانده اس
در چاله كوچك زمين پشت خانه اش، برگ هاى خشكيده 
و بلند نخل را آتش مى زند و ظرف هايش را در زير آتش 

مى چينيد و مى پزد.
ــت ساز هستند و  ــفال دس زنان بلوچ صاحبان بالمنازع س
ــاز فنوج  ــفال هاى دست س مريم تنها بازمانده  از تاريخ س
ــت. سفال فنوج يكى از چندين نوع سفال دست سازى  اس
است كه زنان در بلوچستان وظيفه ساختن و انتقالش را به 
ــاير نقاطى از بلوچستان  آينده بر عهده دارند. گرچه در س
ــود، مانند كلپورگان تعداد  كه اين نوع سفال ساخته مى ش
ــت اما مريم ارباب و كارگاه  ــفال گر بيشتر اين اس زنان س
ــت تنها  ــاط خانه اش اس ــه حي ــش كه همان گوش كوچك

هنرمند سفال در فنوج است.

مريم، موزه زنده سفال
ــه پيچيده  ــرده و در كيس ــاده ك ــل آم ــا را از روز قب ِگل ه
ــه حياط خانه اش در پناه سايه ديوار، زيرانداز  است. گوش
ــيند. كارگاه كوچك  ــرى اش را پهن مى كند و مى نش حصي
ــرف كه گل را  ــود در چند ظ ــم ارباب خالصه مى ش مري
ــته با رنگى طبيعى  ــان شكل مى دهد، يك پر آغش روى ش
ــش را صيقل مى دهد و  ــه با آن كوزه هاي ــك صدف ك و ي
ــفال. همه  ــراى ريزه كارى هاى روى س ــته اى خرما ب هس

ابزارش برگرفته از طبيعت هستند.
ــم» را مى گويد و زير لب به زبان  ــم اهللا الرحمن الرحي «بس
ــروع مى كند به ورز دادن  مادرى دعايى مى خواند. بعد ش
ــت هايش به ظاهِر الغر و تكيده شان  توده گل. قدرت دس
ــت هاى مريم سال هاست با  نمى آيد. اما خطوط درهم دس
ــتانش روايت زنده تاريخ سفال است  ــت. دس گل آشناس

پيش از ابداع چرخ سفالگرى.
ــد در كودكى در كنار مادر و خواهران بزرگ ترش  مى گوي
سفالگرى را در البالى بازى هاى كودكانه آغاز كرده و يك 
ــت كرده تا كمى گل در اختيار او  روز از مادرش درخواس
ــروع  ــت خواهران بزرگ ترش ش بگذارد و او از روى دس
ــاختن ظرف مى كند. مادر كارش را مى پسندد و مريم  به س
ــان خانواده اش  ــس به جمع چند نفره زن ــك از آن پ كوچ

ــواد ه  را ادامه داد. زمانى  ــت و هنر اجدادى زنان خان پيوس
ــى براى ذخيره گندم  ــت كوزه هاي را به ياد دارد كه با دس
ــم در كوزه  ــد كه مري ــى چنان بلن ــاختند؛ كوزه هاي مى س
ــفال را باال مى آورده و دور تا  ــته و قد و قامت س مى نشس
دورش را با همان صدف هاى دريايى صيقل مى داده است.
ــده اند اما هنوز هم كارى را  دست هاى مريم گرچه پير ش
ــفالگرى انجام مى دهند. به فرزى  مى كنند كه چرخ هاى س
ــذارد روى ظرف كوچكى كه با خاك پر كرده  گل را مى گ
ــكل مى دهد  ــت و حصيرى روى آن انداخته. گل را ش اس
ــاال مى آورد و با  ــن را مى چرخاند، گل را ب ــرف زيري و ظ
ــتانش به ظرف ها حالت مى دهد. نوع و شكل و  سر انگش
ــمايل ظرف هايى كه مريم درست مى كند محدود است  ش
به همان ها كه از مادرش ياد گرفته. ساخت هر نوع ظرف 
ــدام از اينها براى  ــيوه اى دارد و مى گويد از قديم هر ك ش
ــزى و ديگرى  ــده، يكى ديگ غذاپ ــتفاده مى ش كارى اس

اسپندان و آن يكى ظرف آب و...
ــرده اى از كهولت  ــم هايش را پ ــالگى روى چش در 87 س
گرفته است و تيغ آفتاب، ردهاى تيره اى را روى صورتش 
ــت كه بيشترشان حاصل گوشه نشينى  به جاى گذاشته اس

در كارگاه خاك و آفتاب است.

ــده و حتى يادش نمى آيد  ــد حافظه اش ضعيف ش مى گوي
ــوهرش را چه زمانى و چطور از دست داده، چشمانش  ش
ــخيص  ــده و نوه هاى دخترش را از هم تش هم ضعيف ش
نمى دهد، اما دست هايش هنوز گل را چنان مى رقصانند كه 
انگار مريم هنوز همان دخترك جوان و پر از شوق است. 
مى گويد: «در كودكى مثل استادان كار مى كردم. اين حرف 

من نيست، مادرم مى گفت»
ــا فرزندان و  ــر دارد و ب ــم ارباب يك دختر و دو پس مري
ــه زندگى مى كند. دخترش كه حاال  نوه هايش در يك خان
سنين ميانسالى را پشت سر گذاشته است، راه مادر را ادامه 
ــت و نه استعدادش  نداده. مريم مى گويد كه نه عالقه داش
ــر نوه او به يادگيرى  را. از ميان اعضاى خانواده، تنها همس
سفال عالقه نشان داده است. دخترك روزهايى را در كنار 
ــيند و معجزه خاك و آب را ياد  ــت مادربزرگ مى نش دس
مى گيرد تا هنر مريم بعد از خودش به خاك سپرده نشود. 
اين سال ها كه توان به كوه رفتن و آوردن خاك مخصوص 
سفال دست ساز را ندارد، يكى از پسرانش اين كار را براى 

او انجام مى دهد. نوه هاى دخترش دور مريم بازى مى كنند 
و او قربان صدقه شان مى رود. دخترش مى گويد كه همين 
ــر پا نگه داشته است.  ــفالگرى، مادرم را در اين سن س س
ــن و سال از راه ساخت اين سفال ها و درآمد  او در اين س
ــان امرارمعاش مى كند. مى گويد: «كار بكن  اندك فروش ش
ــت روزى من از  ــت حاتم طايى هم نكش. سال هاس و من

ساخت همين سفال هاست.»
ــه هنرى مى كند  ــراف فنوج را تبديل ب ــاك كوه هاى اط خ
ــالمتى  ــت و مدام مى گويد كه س كه همدم اين پيرزن اس

ــاعتى هم  ــتم. به س و زندگى ام را مديون همين خاك هس
ــيده، مريم از تكه اى ِگل كه در ميان مشت هايش ورز  نرس
ــده و رقصانده  ــقابى كوچك چرخان ــود و روى بش داده ب
ــت مى كند. هسته خرماى كوچك آخرين  بود، ظرفى درس
ــاى  ريزى كه با صدف  ــت. ناهموارى ه ابزار كار مريم اس
ــده اند را با وسواس صاف مى كند و كوزه  دريايى رفع نش
ــود  ــك مى ش را در آفتاب مى گذارد. همين كه ظرف خش
ــت و نقوشى كه روى آن ظرف ها مى كشد  نوبت رنگ اس
را از مادرش ياد گرفته است. طرح هايى ساده و غريب كه 
ــفال متفاوت است. نقش ها،  با طراحى هاى امروز روى س
خطوطى صاف و ساده هستند كه پيرامون ظرف را احاطه 
ــت و قرمزى  ــى مريم پر پرندگان اس ــد. ابزار نقاش مى كنن
ــت كه  منحصر به فرد نقش ها از خاكى در همان منطقه اس
ــازد.  ــود و رنگى به نام ِگُلك را مى س با آب مخلوط مى ش
ــپارد تا  ــم هنرش را در آن به آتش مى س ــوره اى كه مري ك
ــود، چاله اى كوچك و كم عمق است كه در آن  جاودانه ش
برگ هاى خشكيده درخت خرما را آتش مى زند، سفال ها 

را البه الى برگ ها دفن مى كند و مى پزد.
ــتاد بى مانند ساخت سفال دست ساز مى گويد: «هنر من  اس

ــال ها با من است.» اين گنج  ــت، گنجى كه س گنج من اس
ــال ها در خانه كوچك پيرزن نهفته بود، مدتى است  كه س
ــده و راه مسووالن استانى و كشورى و عالقه مندان  پيدا ش
صنايع دستى را گاهى به كارگاهش باز مى كند. كارهايش 
در اين چند ماه در چند نمايشگاه داخلى و يك نمايشگاه 
ــته  ــال گذش ــده و يكى از آثارش در س خارجى عرضه ش

نشان مرغوبيت ملى دريافت كرده است.
در كنار شهرت سفال دست ساز كلپورگان كه در روستاى 
ــتان سراوان ساخته مى شود، مريم ارباب  كلپورگان شهرس
چندين كيلومتر آن سوتر در فنوج، تقريبا به همان شيوه اما 
ــفال مى سازد. سفال هاى دست ساز  مهجورتر به تنهايى س
ــاى طبيعى و  ــتند و با رنگ  ه ــتان بدون لعاب هس بلوچس
ــول تاريخ تقريبا  ــى الهام گرفته از طبيعت كه در ط نقوش
ــوند. زنان سفالگر  ــى مى ش ــت نخورده مانده اند نقاش دس
بلوچستان، موزه هاى زنده اى هستند كه مى توان ساعت ها 
آنها را به تماشا نشست و در آخر ظرفى را از آنها تحويل 
ــده و مربوط به  گرفت كه انگار از اعماق خاك كاوش ش

هزاران سال قبل است.

روايت ميراث فرهنگى
ــازمان ميراث  ــيرى، معاون صنايع دستى س ابوبكر نرماش
ــتان سيستان و  ــگرى اس ــتى و گردش فرهنگى، صنايع دس
ــاب و اقدامات صورت  ــر مريم ارب ــتان قدمت هن بلوچس

گرفته براى اين هنرمند را چنين روايت مى كند.

ــم ارباب در فنوج درســت مى كند  ــفالى كه مري  س
ــفال  چه قدمتى دارد و با نمونه هاى مشــابه آن مانند س

كلپورگان چه تفاوتى دارد؟

ــباهت هايى با  ــفال مريم ارباب به لحاظ شيوه كار ش س
ــورت بدوى بدون  ــفال كلپورگان دارد. هر دو به ص س
ــفال توليد مى شوند. در سفال كلپورگان  دخالت چرخ س
ــنتى مركزى استفاده مى شود  براى پخت از يك كوره س
ــد، اما  ــاخته ش ــه اين كوره در دهه پنجاه در منطقه س ك
ــيوه اى بسيار كهن از چاله كوره براى  خانم ارباب به ش
ــتفاده مى كند. قدمتى كه ما براى اين  ــفالش اس پخت س

ــتى پيش بينى مى كنيم بر اساس شيوه كار  سفال هاى دس
ــت و چون بدون چرخ سفال و ابزارهاى  ــفالگران اس س
ــان بر مى گردد به  ــدوى كار مى كنند، بنابراين قدمت ش ب
ــفال، يعنى چند هزار سال قبل. در  قبل از ابداع چرخ س
ــى صورت  ــفال فنوج پژوهش هاى باستان شناس مورد س
ــت دقيقى برايش تعيين كرد.  ــت تا بتوان قدم نگرفته اس
ــده و  ــفال كلپورگان پژوهش هايى انجام ش البته روى س
ــيده اما مطالعات  ــاله آن به اثبات رس قدمت چندهزارس
ــد به دريافت بهترى از  ــى دقيق ترى مى توان باستان شناس

ــفال كمك كند. ــبك س اين س

ــاز،  ــفال دست س  آيا در نقاط ديگرى از ايران هم س
ساخته مى شود؟

ــفال  ــتان، س ــرى از ايران به جز بلوچس ــر، جاى ديگ خي
ــاز توليد نمى شود. سفالگرى بدوى تقريبا در همه  دست س
ــت ولى در برخى مناطق مانند  ــوخ شده اس جاى دنيا منس
جنوب شرقى آسيا هنوز به اين شيوه سفال ساخته مى شود 
كه به اين فرآيند در اصطالح «موزه زنده» مى گويند. به اين 
ــتند  ــى كه در زمانى كه اين هنرمندان در حال كار هس معن
ــكل گيرى يك اثر باستانى را به صورت  شما مى توانيد ش

زنده ببينيد.

  سال گذشته يكى از آثار مريم ارباب نشان مرغوبيت 
ملى گرفت. داشــتن اين نشان چه كمكى مى تواند به او 

بكند؟

ــتى  ــى بعد از داورى آثار صنايع دس ــان مرغوبيت مل   نش
ــود و  ــطح ملى به هنرمندان و صنعتگران اعطا مى ش در س
ــكو  ــان اصالت يونس مى تواند مقدمه اى براى دريافت نش
ــگاه ها  ــان را مى گيرند در نمايش ــد. آثارى كه اين نش باش
ــى در بحث  ــان مزيت ــتن اين نش ــوند و داش معرفى مى ش
ــت. اين آثار در سايت هاى معتبر  بازاريابى محصوالت اس
ــدان قرار مى گيرند،  ــده و در معرض ديد عالقه من ثبت ش
ــايى كارگاه خانگى مريم  ــته نيز پس از شناس ــال گذش س
ــد كه نتيجه اش اخذ  ارباب، براى معرفى آثار وى تالش ش
اين نشان براى او و معرفى آثارش در چند نمايشگاه بود.

 خانم ارباب تحت پوشش بيمه قرار ندارد براى اين 
موضوع چه اقدامى صورت گرفته است؟

ــت كه شناسايى شده و  ــت ماه اس خانم ارباب حدود هش
ــى در زمينه معرفى هنر  ــان تاكنون اقدامات خوب از آن زم
ــده هم قرار  ــال آين ــت و براى س ــان انجام گرفته اس ايش
ــراى احيا،  ــن اعتبارات الزم ب ــزى و تامي ــت برنامه ري اس
ــفال هاى بدوى بلوچستان  ــازى و بازاريابى س استانداردس
ــفال فنوج  ــگ، هلنچكان و س ــامل كلپورگان، كوهميت ش
ــازمان  ــورت بپذيرد. همين چند روز پيش مدير كل س ص
ــور را  ــتى كش ــد صنايع دس ــت از تولي ــوزش و حماي آم
ــربزند.  ــه كارگاه خانم ارباب در فنوج س مجاب كرديم ب
ــورى و استانى قرار  ــان مورد توجه مسووالن كش كار ايش
ــت. در اين مدت كم، نمى توانستيم تمام شرايط  گرفته اس
ــم. اما در خصوص  ــاعد كني ــوط به اين هنرمند را مس مرب
ــش  بيمه، مطابق قانون، براى اينكه صنعتگرى تحت پوش
بيمه بازنشستگى قرار بگيرد بايد شرايط سنى داشته باشد 
و خانم ارباب اين شرايط را ندارد. در مورد بيمه، اولويت 
با حوزه توليدكنندگان است و اين موضوع در قانون آمده. 
اما براى افرادى كه در رشته خود خاص هستند و هنرشان 
ــوخ شدن است، در تالش هستيم كمك هاى  در حال منس
ــان  ــرايط آموزش حرفه ش بالعوضى اختصاص دهيم و ش
ــال 95  ــم كنيم. در نظر داريم از محل اعتبارات س را فراه
ــان و چند تن ديگر از هنرمندان  ــن كارى را براى ايش چني

استان انجام دهيم.

ــه بتوانند  ــرايطى ك ــم كردن ش  درخصــوص فراه
آموزش دهند چه اقدامى صورت گرفته اســت؟ به نظر 

مى رسد شاگردى ندارند.

ــى منعقد كرديم  ــان قرارداد آموزش ــال 94 با ايش در س
ــه تمايل به يادگيرى  ــدود 10 نفر از اهالى فنوج ك و ح
ــام كرده اند، اما  ــركت در دوره ثبت ن ــراى ش ــتند ب داش
ــنى ايشان را هم بايد در نظر بگيريم. با توجه  شرايط س
ــوزش فعاليت  ــن نمى توانند در بخش آم ــه كهولت س ب

ــند. ــته باش زيادى داش

  همسـر خاك ،همـزاد آفتاب   همسـر خاك ،همـزاد آفتاب 
 يك روز در كارگاه خانگى بانوى كهنسال سفال دست ساز

صنايع دستى خوزستان
 دنيايى از تمدن است

ب  ا ت وج ه  ب ه  پ ي ش ي ن ه  ت  اري خ  ى  م ن طق ه  ز اگ رس  ك ه  در گ ذش ت ه ه  ا ى  دور م  ه د 
ت م دن  و ف ر ه ن گ   ع ي الم ي  ان  ب وده   اي ن  س رزم ي ن  پ ي وس ت ه  ب س ت ر م ن  اس ب  ى  ب ر ا ى  
رش د و ش ك وف  اي  ى   ه ن ر و ص ن  اي  ع  دس ت  ى  در زم ي ن ه ه  ا ى  م خ ت ل ف  ب ه  ش م  ار 
 آم ده   اس ت .  ت  ع دد و ت ك ث ر ق وم  ى  و ف ر ه ن گ  ى  م ردم  خ وزس ت  ان  (ب خ ت يارى ه  ا ى  
س  اك ن  ش م  ال  و ش رق  خ وزس ت  ان ، عرب هاى س  اك ن  در ج ن وب  و  غ رب  
 استان و س  اك ن  ان  ب خ ش     ها ى  م رك ز ى  ك ه   ع م دت  ا ش  ه ر ه  ا ى   ا ه و از، دزف ول ، 
ش وش  و شوش ت ر ر ا ش  ام ل  م  ى ش ود) م وج ب  ش ده  تا ص ن  اي  ع  دس ت  ى  در 
خ وزس ت  ان   از ت ن و ع  چ ش م گ ي ر ى  ب رخ ورد ار ش ود. هم چنين وج ود  ع ش  اي ر 
كوچ رو ك ه  خ ود ح  اف ظ  ه ن ر ه  ا و ص ن  اي  ع  دس ت  ى  خ  اص   ه س ت ن د م وج ب  ت ن و ع  

رش ت ه ها و ن ي ز ت روي ج  ص ن  اي  ع  دس ت  ى  ب ه  دي گ ر م ن  اطق  ش ده   اس ت .
ي ك  ى   از ص ن  اي  ع  دس ت  ى  ب وم  ى  و خ  اص  استان خوزستان م ح ص والت  ى  ب ه  
ن  ام  "ك پ و" م  ى ب  اش د ك ه  ب  ا پ ي چ ش  س  اق ه ه  ا ى  م رك ز ى  و ج و ان  ن خ ل  ب ه  
دور ساقه ه  ا ى  ك رت ك  ش ك ل  م  ى گ ي رد و ب  ا ن ق ش   ان د از ى  ك  ام و ا ه  ا ى   ال و ان ، 
زي ب  اي  ى   آن  چ ن د ب ر اب ر م  ى ش ود. م ركز ب  اف ت  ك پ و، د ه س ت  ان  "ش  ه ي ون  " و اق  ع  
در ش  ه رس ت  ان  دزف ول  ب وده  كه م  ع م وًال ب ه  شكل س ب د ه  ا ى  در د ار و ب دون  
در ب ه  ص ورت  س ي ن  ى  در  ان د ازه ه  ا ى  م خ ت ل ف  رن گ  ى  و س  اده  ب  اف ت ه  م  ى ش ود.

هم چنين ح ص ي رب  اف  ى   از ق ديمى ت ري ن  ص ن  اي  ع  دس ت  ى  و ش  اي د ك  ه ن ت ري ن   آن   ه  ا 
در  اس ت  ان  خوزستان به شمار مى رود كه  اي ن    ص ن  ع ت نيز  در خ وزس ت  ان  
ب س يار پ ررون ق  ب وده  ب ه  طور ى  ك ه  ف ر آورده ه  ا ى   آن  در  ه م ه  ن ق  اط  اي ر ان  
 ع رض ه  م  ى ش ود.  ام روز در ن ق  اط م خ ت ل ف  خ وزس ت  ان   ه ر ج  ا ك ه  دس ت رس  ى  
ب ه  ب رگ  ن خ ل  و ن  ى  و ت رك ه   ام ك  ان پ ذي ر ب  اش د م  ى ت و ان  ح ص ي رب  اف  ى  ر ا دي د. 
ش  ه ر ه  ا ى   آب  اد ان،  خ رم ش  ه ر، ش  ادگ  ان  و دش ت آز ادگ  ان   از م ر اك ز عمده ت ول ي د 

 اي ن  م ح ص ول   هستند .
قالى محلى نيز يكى ديگر از هنرهاى پر رونق اين منطقه به شمار 
مى رود. اين محصول ن و ع  ى  ق  ال  ى  ب  ا ك ي ف ي ت  ب  اال و ن ق وش  ب س ي  ار م ت ن و ع  
است كه ت وس ط زن  ان  و دخ ت ر ان  ب خ ت ي  ار ى  ش م  ال   اس ت  ان ب دون  به ك  ارگ ي ر ى  
ن ق ش ه   از پ ي ش  طر اح  ى  ش ده  و ف ق ط ب  ا ت ك ي ه  ب ر ذ ه ن  خ الق   آن  ان  ت ول ي د 
م  ى ش ود. نق وش   اي ن  ق  ال ى ها ب س ي  ار م ت ن و ع  و چ ش م ن و از  اس ت  چون  اك ث ر 
ن ق وش   از طب ي  ع ت  و م ح ي ط  اطر اف  زن دگ  ى   آن  ان  م  ان ن د گ ل ، ك  اس ه ، م  ا ه  ى ، 
پ رو ان ه  و ش  ان ه  ت ش ك ي ل  م  ى شود. ش  ه ر ه  ا ى  م س ج دس ل ي م  ان ،  ان دي م ش ك  و 
 اي ذه   از م ر اك ز ت ول ي د  اي ن  م ح ص ول  است. همچنين شهر  ه ف ت گ ل  ي ك  ى   از 
ب خ ش   ه  ا ى  ش  ه رس ت  ان  ر ام  ه رم ز  از م ن  اطق   ع م ده  ت ول ي د گ ل ي م  در  اس ت  ان   اس ت  

ك ه   اك ث ر ب  اف ن دگ  ان   آن  ت رك  زب  ان  و  از  ع ش  اي ر ق ش ق  اي  ى   ه س ت ن د.
 اح ر ام  ى  (س ج  اده ) نيز ن و ع  ى  زي ر ان د از م ح س وب  م  ى ش ود ك ه  در ق دي م  ب ه  
 ع ن و ان  س ج  اده  ن م  از و در  اب  ع  اد م ح دود 90 در70 س  ان ت  ى  م ت ر ت ول ي د م  ى ش ده  
 ام  ا  اك ن ون  در  اب  ع  اد م خ ت ل ف  ب  اف ت ه  م  ى ش ود و گ  اه  ب  اف ت   آن  ت  ا طول  س ه  م ت ر 
س ف  ارش  د اده  م  ى ش ود. ب ه  طور ك ل  ى  ب  اف ت   اح ر ام  ى  در خ وزس ت  ان   از س  اب ق ه  
دي ري ن ه ا ى  ب رخ ورد ار ب وده  و ب ر رو ى  د ار ه  ا ى  سنتى دوورد ى  ت ول ي د م  ى ش ود. 
م و اد  اول ي ه   آن  ر ا ن خ  پ ن ب ه  و پ ش م  ت ش ك ي ل  م  ى د ه د. م ر اك ز ب  اف ت   اح ر ام  ى  در 

ش  ه رس ت  ان  ه  ا ى  ش وش ت ر، دزف ول  و ب  ه ب  ه  ان   اس ت .
گ ي وه  نيز پ  اپ وش  ى   اس ت  ب س ي  ار س ب ك  و ر اح ت  ك ه  ت ول ي د  آن  در ش  ه رس ت  ان هاى 
دزف ول ، ب ه ب  ه  ان  و ش وش ت ر رو اج  د اش ت ه  و م و اد  اول ي ه   آن  چ رم ، پ ن ب ه  و ن خ  ت  اب يده  
و پ  ارچ ه  ن  ازك  ن خ  ى ، ك ت ي ر ا، پ وس ت  دب  ا غ  ى  ش ده ، م و ى  ب ز و چ س ب   اس ت  ك ه  
ب  ا  اب ز ار س ن د ان  چ وب  ى ، م ش ت ه ، درف ش ، دو اگ ي ر، چ  اق و، پ ر از و... ت ول ي د م  ى ش ود. 
ن س  اج  ى  س ن ت  ى  نيز در  اس ت  ان  خ وزس ت  ان  ب ه وي ژه  در ش  ه ر ه  ا ى  ش وش ت ر و دزف ول  
 از ق دم ت  ب س ي  ار ب  االي  ى  ب رخ ورد ار ب وده  ت  ا ب د ان ج  ا ك ه  ق زب  اف  ى  ( اب ري ش م  ب  اف  ى ) در 
ش  ه رس ت  ان  ش وش ت ر ب ه  گ ذش ت ه ه  ا ى  ب س ي  ار دور ب  ازم  ى گ ردد ب ه  طور ى  ك ه  پ  ارچ ه  
پ وش ش  خ  ان ه  ك  ع ب ه   از دي ب  ا ى  ش وش ت ر ت  ه ي ه  م  ى  ش ده  ك ه  ب ه  ص ورت  دوورد ى  
و چ  ه  ارورد ى  ب  اف ت ه  م  ى  ش ود.  از  ع م ده  م ح ص والت   اي ن  رش ت ه  ج  اج ي م ، زي ل و، 
م وج ، م ل ح ف ه  و  ان و ا ع  م ن س وج  ات   اس ت .  هم چنين م رك ز ب  اف ت   ع ب  ا در ش  ه رس ت  ان  
بهبهان و  از ق دم ت  ب  االي  ى  در  اي ن  زم ي ن ه  ب رخ ورد ار  اس ت . م  ع روف ي ت   ع ب  ا ى  
ب  ه ب  ه  ان  م دي ون  ك ي ف ي ت  ب  اال در ب  اف ت  و م و اد  اول ي ه   آن  م  ى ب  اش د.  ع ب  ا در ب  ه ب  ه  ان  
 از پ ش م  ش ت ر و ن ي ز  از پ ش م  ن ژ اد خ  اص  ى   از گ وس ف ن د  ع رب  ى  ب  اف ت ه  م  ى ش ود و به 

جز بازارهاى د اخ ل  ى  ب ه  ك ش ور ه  ا ى  ح وزه  خليج ف  ارس  ن ي ز ص  ادر م  ى ش ود.
وري س  ب  اف  ى  (ك  ارت  ى )، خ ورج ي ن ، چ وق  ا، ح ور، ت وب ره ، ج ل  م  ه ده  و...  از  ان و ا ع  
ب  اف ت ه ه  ا ى   ع ش  اي ر  اس ت .  اي ن  ب  اف ت ه ه  ا ك ه  ب ي ش   از 10 ن و ع  م ح ص ول  ر ا 
ش  ام ل  م  ى ش ود  ع م دت  ا ت وس ط  ع ش  اي ر ب خ ت ي  ار ى  در ش م  ال  خ وزس ت  ان  در 
د ام ن ه ه  ا ى  ج ب  ال  ز اگ رس  ت ول ي د م  ى ش ود و ت م  ام  ى  م ر اح ل  پ ش م  چ ي ن  ى ، 
پ ش م  ري س  ى ، رن گ  رز ى  ت  ا م رح ل ه  ب  اف ت   آن ه  ا ت وس ط خ ود  ع ش  اي ر ص ورت  
م  ى گ ي رد. م رك ز  ه ن ر ص ن  ع ت  خ ر اط ى  خ وزس ت  ان  ش  ه رس ت  ان  دزف ول   اس ت  
ق دي م   ب  از ار  در  ت ول ي د ات   آن   و  م  ى ب  اش د  ب رخ ورد ار  زي  اد ى   ق دم ت   ك ه   از 
دزف ول  ك  ام ال ر اي ج   اس ت. م ح ص والت  زي ب  اي  ى   از ق ب ي ل  م ب ل م  ان ، ج  ال ب  اس  ى ، 
ق ل ي  ان ، گ  ه و اره ، س ب د ه  ا ى  ن گ  ه  د ار ى  م ج الت  و روزن  ام ه ، م ي ل  زورخ  ان ه ، 
ج  اك ف ش  ى ، ظروف  م خ ت ل ف  و ق ط ع  ات  ظري ف   ه ن ر ى   از  ع م ده  ت ول ي د ات   اي ن  
 ه ن ر ص ن  ع ت  م ح س وب  م  ى ش ود. م و اد  اول ي ه   اي ن  رش ت ه   ان و ا ع  چ وب  به وي ژه  
چ وب  ى  ب ه  ن  ام  "ج  غ  "  اس ت . اما ق دم ت  م ح رق كارى  در  اس ت  ان  خ وزس ت  ان  
زي  اد ن ي س ت  و رش ت ه ا ى  ج و ان  م ح س وب  م  ى ش ود. منتها ب ه  دل ي ل  ف ر او ان  ى  
م و اد  اول ي ه   آن  در  اس ت  ان  گ س ت رش  وسيعى پ ي د ا ك رده  و  ه م اك ن ون  در  اك ث ر 
ش  ه رس ت  ان ها و در م ر اك ز  آم وزش  ص ن  اي  ع  دس ت  ى   اس ت  ان  به  ع الق ه م ن د ان  
 آم وزش  د اده  م  ى ش ود. م ح رق ك  ار ى  ش ب  ا ه ت  زي  اد ى  ب ه  م  ع رق  چ وب  د ارد 
ب  ا  اي ن  ت ف  اوت  ك ه  ت  اب ل و ه  ا ى  م ح رق س  اده ت ر و س ري  ع ت ر س  اخ ت ه  م  ى ش ود. م و اد 
 اول ي ه   اي ن   ه ن ر س  اقه  ج و و گ ن دم   اس ت  ك ه  ب  ا ت ك ن ي ك  ى  ب س ي  ار س  اده  ب ر رو ى  

زم ي ن ه  پ  ارچ ه ا ى  ي  ا سطوح ص  اف  چ س ب  ان ده  م  ى ش ود.
ورش وس  از ى  دزف ول  ك ه   از ن ظر  ا ه م ي ت ، دوم ي ن  رت ب ه  ك ش ور ر ا د ار اس ت  
ب  ا ظروف  ب س ي  ار م ت ن و ع  و ك  ارب رد ى   از ا ه م ي ت  وي ژه ا ى  ب رخ ورد ار  اس ت . 
س م  اور، ق ل ي  ان ، پ  ارچ  و ل ي و ان ، گ الب پ  اش ، ت ن گ  و ق دح ،  آف ت  اب ه  و ل گ ن   از 

م ت د اول ت ري ن  ت ول ي د ات   اي ن  رش ت ه  ب ه  ش م  ار م  ى آي د.
م ي ن  اك  ار ى  رو ى  طال  از  ه ن ر ه  ا ى  خ  اص   اس ت  ان   اس ت  ك ه  ت وس ط ص  اب ئ ي ن  
م ن د اي  ى،  پ ي رو ان  ح ض رت  ي ح ي  ى  ( ع )، در  اس ت  ان   ان ج  ام  م  ى ش ود. ت  ع د اد ى  
 از  ه ن رم ن د ان   اي ن  رش ت ه  در  اس ت  ان   آو ازه  ج  ه  ان  ى  د ارن د و  آث  ارش  ان  م ن ح ص ر 
ب ف رد  اس ت .  آن  ان  ب  ا ظر اف ت  خ  اص  ى  نقش هاى ن خ ل  و ق  اي ق  رو ان  ب ر رو ى  
ك  ارون  و ك  ارو ان   ه  ا ى  ش ت ر ر ا ب ر رو ى  م ي ن  ا ى  ري خ ت ه  ش ده  ب ر ق ط ع  ات  طال 
در آورده  و دس ت  ب ن د، ح م  اي ل ، گ ردن ب ن د و س ي ن ه ري ز، گ وش و اره  و  ان گ ش ت ر ب ه  
ي  ادگ  ار م  ى ن گ  ارن د.  اي ن   آث  ار  ع الوه  ب ر ج ن ب ه   اقت ص  اد ى ، د ار ا ى   ارزش   ه ن ر ى  

ب س ي  ار ب  االي  ى   ه س ت ن د.
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توافق فوالد با نعيم سعداوى
مدير عامل فوالد خوزستان با بيان اين كه با نعيم سعداوى 
براى قبول هدايت اين تيم به توافق رسيده اند، گفت: به 
برگزار  را  قرارداد  عقد  براى  نهايى  جلسه  زياد  احتمال 

مى كنيم.
نعيم  مى شود  گفته  كه  اين  درباره  اژدرى زاده  عليرضا 
سعداوى، سرمربى فوالد شده است، اظها ر كرد: با اين مربى 
به توافقات الزم دست يافته ايم، ولى هنوز هيچ قرارداد كتبى 

امضا نشده است.
رسمى  احتمال  چقدر  تا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  او 
شدن اين قرارداد وجود دارد؟ افزود: احتمال سرمربيگرى 
سعداوى در فوالد زياد است و فقط بايد جلسه نهايى را 

برگزار كنيم.
كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  خوزستان  فوالد  مدير عامل 
دارد؟  فوالد  در  سرمربيگرى  براى  شرايطى  چه  سعداوى 
گفت: توضيحات كامل تر را بعد از عقد قرارداد ارائه مى كنم 

و فعال منتظر نهايى شدن اين قرارداد هستيم.

دستيار ويسى سرمربى استقالل خوزستان شد
سيد اكبر پورموسوى به عنوان سرمربى تيم فوتبال استقالل 

خوزستان انتخاب شد.
 على پوركيانى، قائم مقام باشگاه استقالل خوزستان با اعالم 
اين خبر، اظهاركرد:  پس از صحبت هايى كه داشتيم تصميم 

بر اين شد كه هدايت تيم به پورموسوى سپرده شود.
وى گفت: قرارداد  پورموسوى براى يك فصل است و او در 

ليگ شانزدهم سرمربى تيم ما است.
استقالل  در  ويسى  دستيار  اخير  سال هاى  در  پورموسوى 

خوزستان بوده است.
همچنين قرار است سيدسيروس نعمتى نژاد به عنوان دستيار 
اول و فرشاد بختيارى زاده نيز به عنوان مربى دروازه بانان، 

پورموسوى را در فصل پيش رو همراهى كنند.

سياست جديد فوالدى ها 
در فصل نقل وانتقاالت

فصل  در  جديدى  سياست  با  خوزستان  فوالد  باشگاه 
نقل وانتقاالت پيش رو حضور خواهد يافت.

ايران  فوتبال  برتر  ليگ  پيش فصل  نقل وانتقاالت  دوره 
اما  شد  خواهد  آغاز   95 خرداد   25 از  رسمى  به صورت 
تيم هاى حاضر در اين رقابت ها از هم اكنون اقدام به مذاكره 

و عقد قراردادهاى داخلى با بازيكنان موردنظر مى كنند.
از جمله تيم هايى كه پيش بينى مى شود در دوره نقل وانتقاالت 
تغييرات زيادى پيدا كند، تيم فوالد خوزستان است، چرا 
كه طبيعتا تعدادى از بازيكنان در ليست مازاد قرار خواهند 
كاهش  به دليل  است  ممكن  نيز  ديگر  تعدادى  و  گرفت 
بودجه با فوالد به توافق نرسند كه طى روزهاى گذشته گفته 

مى شد ماتياس چاگو از جمله اين بازيكنان بوده است.
فوالدى ها اما براى استفاده بهينه از بودجه كاهش يافته اين 
باشگاه تصميم گرفته اند تا با بازيكنان آزاد كه قراردادهايشان 
با باشگاه هاى قبلى خاتمه يافته يا فسخ شده است، وارد 
دريافت  زمينه  در  اضافى  هزينه  متحمل  تا  شوند  مذاكره 

رضايت نامه از باشگاه هاى قبلى بازيكنان نشوند.
تدبير دوم فوالدى ها مذاكره مستقيم با بازيكنانى است كه از 
نظر فنى مورد تأييد سرمربى قرار بگيرند تا بدين ترتيب از 
افزايش كاذب قيمت بازيكنان توسط واسطه ها جلوگيرى 

شود.
با اين تفاصيل، مذاكره مستقيم با بازيكنان آزاد، بدون دخالت 
واسطه ها، سياست جديد فوالدى ها براى ساختن يك تيم 

جديد است.

مدافع آبى ها در سه راهى
 اهواز و تهران و اصفهان

مدافع ميانى تيم فوتبال استقالل خوزستان براى فصل جديد 
بايد تصميم گيرى كند.

محمد طيبى مدافع ميانى تيم استقالل خوزستان كه به اردوى 
تيم ملى ايران دعوت شده است، براى فصل جديد ليگ 
برتر بايد بازى در يكى از شهرهاى اهواز، تهران و اصفهان 

را انتخاب كند.
طيبى كه قراردادش با مدافع عنوان قهرمانى خاتمه يافته، از 
سپاهان اصفهان و يك تيم تهرانى پيشنهاد بازى دارد و از 
طرفى ديگر باشگاه استقالل خوزستان كه اين بازيكن را به 
فوتبال ايران معرفى كرده، براى تمديد قرارداد طيبى تالش 

مى كند.
و  تهران  اهواز،  شهرهاى  بين  از  بايد  حاال  طيبى  محمد 
اصفهان، يك شهر را براى بازى در فصل آتى انتخاب كند.

اسكوچيچ را به خدا واگذار مى كنم
مدافع چپ تيم فوتبال فوالد خوزستان نعيم سعداوى را 

گزينه خوبى براى هدايت اين تيم دانست.
مهرداد جماعتى در گفت وگو با خبرگزارى تسنيم در مورد 
فصلى كه پشت سر گذاشت، گفت: خيلى ها مى دانند چه 
حرف  گذشته  مورد  در  ندارم  دوست  زياد  افتاد.  اتفاقاتى 
بزنم، ولى اسكوچيچ را به خدا واگذار مى كنم. او در فصل 
گذشته شخصيت مرا ُخرد كرد و خيلى چيزها از نيم فصل 
دوم براى من خوشايند نبود. با اين حال ديگر نمى خواهم 

به گذشته فكر كنم.
چه  آينده  فصل  براى  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  وى 
تصميمى دارد، خاطرنشان كرد: هنوز تصميمى نگرفته ام و 
فعًال استراحت مى كنم. البته بايد فصل گذشته را كه برايم 
تصميم  مى كنم  سعى  همين  براى  كنم،  پاك  نبود  خوب 
درستى بگيرم. االن هم عجله اى ندارم و بايد خوب فكر كنم.

مدافع چپ تيم فوتبال فوالد خوزستان راجع به توافق اين 
باشگاه با نعيم سعداوى براى هدايت سرخپوشان خوزستانى 
در فصل پيش رو اظهار داشت: او به شرايط فوتبال خوزستان 
و باشگاه فوالد آشنايى دارد و گزينه خوبى است. سعداوى 
مربى خوب و باشخصيتى است و اميدوارم فوالد با اين مربى 

به روزهاى خوب گذشته برگردد.
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دليل جـدايى ويسـى
 از تيم قهـرمان مشخـص شد

عدم موافقت با بودجه درخواستى عبداهللا ويسى دليل اصلى ج دايى اين مربى از استقالل خوزستان بوده است.

جامعه

انجام تزريق دوم برايم خطرناك است
مورد  در  گفت:  المپيك  قهرمان  نايب     
بايد  دهم  انجام  هم  را  دوم  تزريق  اين كه 
است  خطرناك  چون  اما  كنم  تصميم گيرى 

تقريبا نظرها به سمت نزدن است.
وضعيت  آخرين  درباره  نصيرشالل  نواب 
در  حضور  آستانه  در  ديدگى اش  آسيب 
جام فجر كه دومين رقابت گزينشى المپيك 
مى شود،  محسوب  وزنه بردار  اين  براى 
اظهار كرد:  هنوز پزشكان نظر قطعى نداده اند. 
با دكتر نوروزى و يكى دو ارتوپد صحبت كرده ايم. كارهاى فيزيوتراپى ام را نيز زير نظر دكتر 

نوروزى انجام مى دهم تا نظر نهايى را اعالم كنند.
او ادامه داد: نظرها بر اين است كه تزريق دوم در كمرم را انجام دهم اما اين كار خطرناك است 
زيرا امكان دارد درد را ساكت كند اما وقتى من فشار بياورم تاثير مخرب بگذارد. حتى پزشك هم 
گفت ممكن است پاهايم بى حس شود. آن زمان مسئوليت اين با چه كسى است؟ از اين رو فكر 
مى كنم چون آسيب آن زياد است نظرها به سمت نزدن باشد. با اين حال بايد ديد چطور مى شود. 
نظر سرمربى تيم ملى و كادر پزشكى هم مهم است. البته تصميم نهايى را بايد خودم بگيرم. در 

نهايت پس از رسيدن به يك جمع بندى طى دو روز آينده تصميم خواهيم گرفت.
نايب قهرمان المپيك با ابراز ناراحتى از آسيب ديدگى اش گفت: هنوز نتوانسته ام به طور كامل 
اين اتفاق را هضم كنم و نسبت به آن واكنش نشان دهم. واقعا در شوك هستم. اول بايد در 
مورد اينكه بخواهم تزريق دوم را انجام دهم تصميم بگيرم و بعد به فكر اين باشم كه در جام 

فجر شركت كنم يا خير.

فكر نمى كردم نايب قهرمان مسابقات بين المللى شوم
ايران   تيم ملى  خوزستانى  سنگنورد      
مسابقات  در  بتوانم  نمى كردم  تصور  گفت: 
بين المللى هند در بين 55 ورزشكار سراسر 

دنيا عنوان نايب قهرمانى را كسب كنم.
سيدرضا چاشى در خصوص سطح مسابقات 
اين  در  نايب قهرمانى اش  و  هند  بين المللى 
مسابقات  اين  سطح  اظهاركرد:  رقابت ها، 
كمى نسبت به رقابت هاى اصلى جام جهانى 
پايين تر بود، چرا كه تعداد رقبا كمتر بود؛ با 

وجود اين، سطح رقابت ها از ايران بسيار باالتر بود و به شكل و شيوه جهانى برگزار شد.
وى ادامه داد: تيم كانادا نيز كه يكى از تيم هاى مطرح جهان است در رقابت ها حاضر بود ولى با 

نفرات اصلى شركت نكرده بود.
 نايب قهرمان اين مسابقات با تاكيد بر اين كه سطح رقابت ها به لحاظ كيفيت برگزارى به هيچ 
وجه با ايران قابل مقايسه نبود افزود: شكل و شيوه برگزارى رقابت ها بسيار سنگين و سخت بود.
وى با اشاره به طراحى مسير اين رقابت ها نيز عنوان كرد: از بهترين گيره هاى جهانى در طراحى 
مسير اين مسابقات استفاده شده بود و در مجموع همه چيز هم سطح مسابقات جهانى بود و تنها 
تعداد پايين تر رقبا سطح مسابقات را كمى پايين آورده بود وگرنه به لحاظ امكانات همه چيز 

درسطح عالى بود.
چاشى با بيان اين كه تصور نمى كردم در بين 55 سنگنورد از سراسر جهان عنوان نايب قهرمانى 
مسابقات را كسب كنم، گفت: با وجود خسرو هاشم زاده كه سابقه زيادى در تيم ملى دارد و 
قهرمان كشور نيز است و بسيار نيز قوى تر از من مى باشد انتظار داشتم او بهتر از من نتيجه بگيرد، 

ولى من دوم شدم و او عنوان سوم را كسب كرد.
بين  در  كرد:  تصريح  نيز  مسابقات  اين  در  حريفانش  كيفيت  درباره  پرسشى  به  پاسخ  در  وى 
حريفانم، كانادايى ها حريفان بسيار سختى برايم بودند و دو تن از آن ها نيز چهارم و پنجم شدند؛ 
اين در حالى است كه خودم در فينال حس مى كردم كه آن ها سكوهاى برتر را مى گيرند چرا كه 
خيلى آماده بودند و به قول معروف يك سر و گردن از ما باالتر بودند ولى خدا كمك كرد و نايب 

قهرمان شدم؛ آن هم در شرايطى كه با اختالف ناچيزى مقام اول را از دست دادم.
 رقابت هاى سنگنوردى بين المللى هندوستان حدود 10 روز پيش در دهلى نو برگزار شد كه 
سيدرضا چاشى موفق شد پس از اريك ستنا از كانادا بر سكوى دوم قرار گيرد و مدال نقره 

مسابقات را از آن خود كند.

كالس بازآموزى مربيگرى
 شنا بانوان خوزستان برگزار مى شود

خوزستان  واترپلو  و  شيرجه  شنا،  هيات 
بازآموزى  كالس  دوره  يك  دارد  نظر  در 

مربيگرى شنا در بخش بانوان برگزار كند.
شيرجه  شنا،  هيات  دبير  داوودى،  مسعود 
 16 دوره،  اين  كرد:  اظهار  استان  واترپلو  و 
خردادماه در بخش بانوان به ميزبانى آبادان 

برگزار مى شود.
آبادان،  شهرستان هاى  مربيان  كرد:  بيان  وى 
در  مى توانند  بندرامام  و  ماهشهر  خرمشهر، 

اين دوره شركت كنند، البته حضور مربيان ساير شهرستان ها نيز در اين كالس مانعى ندارد.
دبير هيان شنا، شيرجه و واترپلو خوزستان گفت: در اين كالس مربيان با شيوه هاى جديد رشته 
شنا آشنا مى شود و در واقع اطالعات شان با توجه به آخرين تغييرات اين رشته، به روز خواهد 

شد.
مربيگرى  حق  سال  پايان  تا  نكنند  شركت  بازآموزى  دوره هاى  در  كه  مربيانى  كرد:  تاكيد  وى 
ندارند. مربيانى داريم كه كارت درجه سه دارند ولى تاكنون حتى در يك كالس توجيهى هم 

شركت نكرده اند و در واقع حضور در اين دوره ها به سود خود مربيان است.
داوودى عنوان كرد: ما در تالش هستيم تا هويت مربى شنا را در استخرها جا بيندازيم.

درخشش خوزستانى ها 
در مسابقات قهرمانى اواسپرت آسيا

 
ــب  قال در  ــتانى  خوزس ــى كاران  رزم    
ــوان ايران در  ــى آقايان و بان ــاى مل تيم ه
ــيا  آس ــپرت  اواس ــى  قهرمان ــاى  رقابت ه
در  بسيارى  ــهم  س و  ــيدند  درخش خوش 

ــتن د. قهرمانى ايران داش
ــتانى تيم ملى  على آغاجرى، مربى خوزس
ــابقات از  ــرد: اين مس ــپرت اظهار ك اواس
ــد  ــاه در اصفهان آغاز ش ــى ام خردادم س

ــيد. ــناخت نفرات و تيم هاى برتر به پايان رس ــنبه با ش يكش
ــوان قهرمانى اين رقابت ها را ازآن  ــد عن وى بيان كرد:  تيم ملى ايران در بخش آقايان موفق ش
ــورهاى افغانستان و تركيه نيز به ترتيب بر سكوهاى دوم و سوم قرار گرفتند.  خود كند و كش
ــتان به ترتيب  ــد و تيم  هاى ملى تركيه و افغانس ــش بانوان نيز تيم ملى ايران قهرمان ش در بخ

ــدند. ــوم ش دوم و س
ــب 12 طال، 10  ــتانى ها در بخش آقايان موفق به كس ــپرت گفت: خوزس مربى تيم ملى اواس
ــت آوردند. ــدند و در بخش بانوان نيز 3 مدال طال، 4 نقره و يك برنز به دس نقره و 3 برنز ش

ــا، عنوان كرد: تيم ملى خوب كارد و  ــا ابراز رضايت از عملكرد تيم ملى در اين رقابت ه وى ب
ــى داشت و آن چه انتظار داشتيم، محقق شد. ان شاهللا هدف  عملكرد قابل قبول و رضايت بخش

ــت. بعدى تيم ملى، المپيك بازى  هاى همگانى اس
ــكار خانم در تيم هاى ملى  ــكار آقا و 10 ورزش ــتان 30 ورزش آغاجرى با بيان اين كه خوزس
ــپرت آقايان و بانوان داشت، گفت:   ورزشكاران خوزستانى نيز در هر دو بخش آقايان و  اواس

ــان رضايت بخش بود. بانوان خوب كار كردند و عملكردش

طى روزهاى اخير حرف وحديث هاى متفاوتى 
درباره داليل جدايى عبداهللا ويسى از استقالل 
خوزستان به گوش مى رسيد. مديرعامل استقالل 
خوزستان اما با عنوان داليل اصلى جدايى جدايى 
تا  داد  پايان  حرف وحديث ها  همه  به  ويسى 
مشخص شود كه رفتن ويسى از استقالل به خاطر 
تفاوت نظر وى با هيات مديره باشگاه در رابطه با 

ميزان بودجه فصل جديد اين تيم بوده است.
استقالل  مديرعامل  نعمتى نژاد  سيدجواد 
خوزستان در گفت وگو با امير حيدرى مجرى 
برنامه «النشاطات الرياضية» شبكه تلويزيونى 
و  ويسى  عبداهللا  جدايى  با  رابطه  در  االهواز 
استقالل  باشگاه  بودجه  و  خسوس  فرناندو 
خوزستان براى فصل جديد شفاف سازى كرد 
صحبت هاى  متن  نماند.  باقى  ابهام  جاى  تا 

نعمتى نژاد را مرور كنيد.
تعامل باشگاه رمز موفقيت بود

باشگاه  گفت:  ابتدا  در  نعمتى نژاد  جواد  سيد 
استقالل خوزستان از نظر پشتوانه مالى قابل 
استقالل  پرسپوليس،  مانند  تيم هايى  با  قياس 
يا سپاهان نيست. اين باشگاه فقط پنج سال 
افزايش  با  سال  پنج  اين  طى  و  دارد  قدمت 
تدريجى بودجه و كنترل هزينه هايش توانست 
بازيكنان  با  باشگاه  تعامل  برسد.  موفقيت  به 
استقالل خوزستان طى سال هاى فعاليت اين 
باشگاه رمز موفقيت اين مجموعه بوده است 
و همين رويه كه بر مبناى صداقت و شفافيت 

بوده را ادامه مى دهد.
شاكله اصلى تيم حفظ مى شود

با  رابطه  در  خوزستان  استقالل  مديرعامل 
داد:  توضيح  بازيكنان  قراردادهاى  وضعيت 
شاكله اصلى تيم قهرمان را براى فصل جديد 
حفظ مى كنيم. اكثر بازيكنان با تيم ما قرارداد 
دارند اما قراردادهاى چند بازيكن نيز به اتمام 
رسيده است. مذاكرات الزم با اين بازيكنان انجام 
شده و پيشنهادات باشگاه ارائه گرديده است و 
بايد ببينيم چه تصميمى مى گيرند. از نظر قانونى 
نمى توانيم مانع از جدايى بازيكنان بدون قرارداد 
شويم ولى نهايت تالش را براى جلب رضايت 

آن ها و تمديد قرارداد خواهيم كرد.

خسوس قرارداد ميلياردى بست
فرناندو  جدايى  درباره  نعمتى نژاد  سيدجواد 
خسوس گفت: چندين بار با فرناندو خسوس 
پيشنهاد  و  گذاشتيم  جلسه  كرديم.  صحبت 
داديم قراردادش را 30 درصد نسبت به سال 
قبل افزايش بدهيم و در كنار آن مبالغى به عنوان 
پاداش و مزاياى جانبى به وى پرداخت كنيم 
جدا  ما  تيم  از  گرفت  تصميم  نهايت  در  اما 
شود. طبق خبرهايى كه به من داده اند، قرارداد 
پايه خسوس با تيم گسترش فوالد مبلغ 750

ميليون تومان است كه با احتساب متمم قرارداد 
به يك ميليارد و 200 ميليون تومان مى رسد. 
قبول كنيد كه پرداخت مبالغ باالى يك ميليارد 

تومان به بازيكنان در توان باشگاه ما نيست و 
قبال گفتم كه بضاعت مالى و بودجه باشگاه 

چنين اجازه اى را نمى دهد.

براى قهرمانى 11 ميليارد
هزينه كرديم

مديرعامل باشگاه استقالل خوزستان در رابطه 
با بودجه اين باشگاه در فصل 94-95 اظهار 
كرد: بودجه سال گذشته باشگاه در ابتدا هفت 
ميليارد تومان بود اما با هزينه هايى كه در راه 
رسيدن به قهرمانى انجام شد، اين رقم به 11

نيليارد تومان رسيد. خوشبختانه بچه ها مرتب 

بوديم،  داده  كه  قولى  طبق  و  مى شدند  پيروز 
چند  و  مى كرديم  پرداخت  ويژه  پاداش هاى 
بازيكن نيز در نيم فصل به تيم اضافه كرديم 
كه در مجموع هزينه هاى باشگاه به 11 ميليارد 

تومان رسيد.

بودجه فصل جديد
حدود 16 ميليارد است

وى درباره بودجه فصل جديد باشگاه استقالل 
خوزستان گفت: براى فصل جديد در حدود 50

درصد افزايش بودجه خواهيم داشت. به هرحال از 
يك طرف هزينه ها باالتر رفته و از طرف ديگر نبايد 
از نظر مالى نسبت به ساير باشگاه ها عقب بمانيم. 
بودجه اى كه براى امسال در نظر گرفته شده، 

6رقمى نزديك به 16 ميليارد تومان است.

ويسى 22 ميليارد
بودجه مى خواست

اصلى  دليل  با  رابطه  در  نعمتى نژاد  سيدجواد 
داشت:  اظهار  ويسى  عبداهللا  با  تفاهم  عدم 
آقاى  خدمت  در  نيز  امسال  داشتيم  دوست 
ويسى باشيم ولى تفاهم الزم در جلسه ايشان 
با هيئت مديره باشگاه به دست نيامد. ويسى 
اعالم كرد براى فصل جديد بايد بودجه باشگاه 
نسبت به سال قبل دو برابر شده و 22 ميليارد 
تومان براى استقالل خوزستان در نظر گرفته 
شود. از آقاى ويسى سئوال شد كه اگر باشگاه 
ميليارد تومان هزينه شود، آيا وى  متحمل 22
مى تواند موفقيت فصل گذشته را تكرار كند؟ 
ايشان پاسخ دادند كه نمى تواند هيچ قولى در 
اين رابطه بده. در نهايت هيئت مديره باشگاه 
به آقاى ويسى اعالم كرد كه بودجه باشگاه را 
6 درصد افزايش مى دهد و 16 ميليارد تومان  50
در فصل آتى هزينه مى كند ولى ايشان با ادامه 
همكارى موافقت نكرد و از تيم ما جدا شد. 
نهايت  گروه ملى  شركت  و  ايران  ملى  بانك 
باشگاه  از  مالى  حمايت  براى  را  همكارى 
بايد  و  مى دهند  انجام  خوزستان  استقالل 
بپذيريم كه هر باشگاهى محدوديت هايى در 

بحث بودجه و هزينه دارد.

با  فوتبال  فدراسيون  رييس 
نهم  تاريخ  كردن  اعالم  مقطعى  م
جام  فينال  مانجام  م براى  خرداد 
خدمات  پاس  به  گفت:  گحذفى 
جنگ  گسال  هشت  گرزمندگان 
در  را  فينال  سال  هر  تحميلى، 

ممى كنيم. مگخرمشهر برگزار 
مهدى تاج در مراسم رونمايى از
مدال هاى فينال جام حذفى فوتبال
ايران گفت: حدود يك سال قبل
فدراسيون و  ليگ  سازمان  در 
فوتبال به اين نتيجه رسيديم كه
فينال جام حذفى را در خرمشهر
برگزار كنيم. به دليل اينكه  ذوب
آهن در ليگ قهرمانان آسيا بازى
جام فينال  نمى توانستيم  مى كند، 
برگزار خرداد  سوم  را  حذفى 
شد گرفته  تصميم  بنابراين  كنيم 
اين بازى نهم خرداد انجام شود.
هرچند ذوب آهن تقاضاى تعويق
بازى را داشت اما به خاطر بازى
دوستانه تيم ملى، همان تاريخ نهم

تعيين شد.
ايران فوتبال  فدراسيون  رييس 
درباره گرماى هوا در خردادماه در
خرمشهر گفت: درست است كه
در خوزستان هوا گرم است اما در
همين هوا رزمندگان ما جنگيدند و

خرمشهر را آزاد كردند. در زمانى 
كه وسايل خنك كننده هم وجود 
سال  هشت  ما  سربازان  نداشت، 
جنگيدند. برگزار كردن فينال در 
خرمشهر كار مباركى است كه به 

پاس خدمات آن ها انجام مى دهيم.
باوريم  اين  بر  سخت  افزود:  او 
كه اين اتفاق هر سال رخ مى دهد 
چون مصوبه فدراسيون و سازمان 
ليگ است كه جام و مدال هاى جام 
حذفى مانند پالك در خرمشهر به 
قهرمان اعطا شود. قرار ما اين است 
كه فينال جام حذفى هر سال در 

خرمشهر برگزار شود.
تاج با اشاره به ورزشگاه خرمشهر 
گفت: سعى كرديم در اين مدت 
ورزشگاه را به استانداردهاى الزم 
جام  پايانى  ديدار  برگزارى  براى 
حذفى برسانيم. ظرفيت روشنايى 
و  است  لوكس   1200 ورزشگاه 
زمين چمن هم از كيفيت مناسبى
يك شاهد  اميدوارم  مى برد.  بهره 
مراسم براى  باشيم.  خوب  فينال 
دفاع سال   8 رزمندگان از  امروز 
مقدس و برادر شهيد محمدحسن
باقرى دعوت كرديم تا از مدال هاى
جام حذفى رونمايى كند. همچنين
از سردار باران چشمه براى حضور

در اين مراسم تشكر مى كنم.د
گفت: ر فوتبال  فدراسيون  رييس 
در بر ديدار  اين  برگزارى  راى 

اهواز،  شهردارى  خرمشهر، 
وزارت نفت، شهردارى خرمشهر، 
كمك هاى  و...  آبادان  آزاد  منطقه 
زيادى انجام دادند تا اين بازى به 

بهترين شكل ممكن انجام گيرد.
پس  فوتبال  فدراسيون  رييس 
جمع  در  نيز  رونمايى  مراسم  از 
خبرنگاران درباره آخرين وضعيت 
امكان  و  سرباز  فوتباليست هاى 
فوتبال  ملى  تيم  در  حضورشان 
گفت: در جلسات مختلفى كه با 
سردار باران چشمه و سردار كمالى 
داشتيم و همين طور صحبت هايى 
كه با سردار دكتر باقرى داشتيم و 
اميدواريم كمك شايانى به تيم ملى 
داشته باشند، به اين بحث رسيديم 
كه وقتى تيم ملى كشورمان مقابل 
تيم هاى عربستان، قطر كره جنوبى، 
ازبكستان و ساير رقبا قرار مى گيرد، 
خوشحال  را  مردم  شدنش  برنده 
مى كند. او ادامه داد: اگر تيم ملى 

در  ما  كشور  برود،  جهانى  جام  به 
دنيا مثال زدنى مى شود و مردم با هر 
سليقه اى به خيابان مى آيند و خوشحالى 
مى كنند. اميدوارم از كمك سردار باقرى 
استفاده كنيم. امروز ايشان بزرگى كردند 

كه به مراسم ما تشريف آوردند.
تاج درباره لباس هاى تيم ملى فوتبال 
گفته  درست  كى روش  گفت:  هم 
كه اين لباس ها به صورت آزمايشى 
استفاده مى شوند. اگر آن ها مورد تاييد 
ديگر  شركت هاى  با  نگيرند،  قرار 
قبول  قابل  اين  مى كنيم.  مذاكره 
بازى  هر  در  ما  رقباى  كه  نيست 
يك ليتر عرق بريزند و بازيكنان ما 

سه ليتر.
درباره  فوتبال  فدراسيون  رييس 
شايعه رياست كفاشيان بر كميته 
رييس  انتخاب  نيز  و  داوران 
سازمان ليگ گفت: فعال صحبتى 
در اين باره نشده و وقت براى اين 

كار زياد داريم.

ــرمربى تيم فوتبال نفت آبادان گفت: پس از پايان ليگ يك و   س
ــگاه  ــود تيم به ليگ برتر هنوز صحبت خاص و جدى با باش صع
ــته ايم. ــتن روى نيمكت تيم در ليگ برتر نداش در خصوص نشس

 نادر دست نشان در خصوص اين كه آيا تكليف تان براى نشستن روى 
نيمكت نفت آبادان در ليگ برتر مشخص شده است؟ اظهار كرد: پس از 
پايان ليگ يك و صعود تيم به ليگ برتر هنوز صحبت خاص و جدى 
در اين زمينه با باشگاه نداشته ايم. قرار است يكشنبه هفته آينده جهت 
ــگاه  ــاى ديدار فينال جام حذفى در ورزش ــگاهتماش ــاى ديدار فينال جامحذفى در ورزش تماش
ــوم و فرداى آن روزه در  ــهر حاضر ش خرمش

آبادان جشن صعود به ليگ را بگيريم.
است  شده  قرار  ــان كرد:  خاطرنش وى 
با  ــاتى  جلس ــگاه  باش ــووالن  مس كه 
ــتاى مشخص  وزارت نفت در راس

ــت هم همين  ــند و واقعي ــته باش ــدن بودجه فصل آينده داش ش
ــرمربى  ــه تعيين س ــود، برگزارى جلس ــت تا تامين اعتبار نش اس
ــى هم مى خواهد بداند كه  ــت. به هر حال مرب خيلى منطقى نيس
ــتاى  ــت تا طبق آن در راس ــگاه اس چقدر بودجه در اختيار باش

ــد. ــدام كن ــن اق ــذب بازيك ج
ــوى ديگر حق طبيعى  ــال نفت آبادان افزود: از س ــرمربى تيم فوتب  س
ــت كه بداند بودجه اش براى فصل جديد چقدر  مديريت باشگاه اس
ــت و فكر مى كنم تاخير در برگزاى جلسه تعيين تكليف وضعيت  اس

من براى فصل آينده بر همين اساس است.
ــت ولى كار بايد با   وى بيان كرد: از نظر من اين موضوع منطقى اس
ــود، چرا كه تيم هاى ديگر كار خود را در  ــترى انجام ش سرعت بيش
راستاى جذب بازيكن آغاز كرده اند و الزم است هماهنگى ها هر چه 
ــود تا يك تيم خوب راهى ليگ برتر شود. بزرگترين  زودتر انجام ش
مسابقه هر باشگاهى، تيم بستن است، چون اگر تيم خوب بسته شود 
ــرد، مطمئنا آن تيم مى تواند  ــه ريزى نيز به خوبى صورت گي و برنام

موفق باشد.
ــان در پايان گفت: معيارها و برنامه هاى خود را براى فصل   دست نش
ــخص كرده ام و در جلساتى كه با مسووالن باشگاه خواهم  آينده مش

داشت، آن ها را ارائه مى دهم.

فينال جام حذفى هميشه در خرمشهر برگزار مى شود

هنوز صحبت جدی   با مسووالن باشگاه نفت آبادان نداشته ام
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فيلم فيلم   هاى فرهادى راهاى فرهادى را
 به اشتباه سياه نما مى به اشتباه سياه نما مى  خوانندخوانند

 خارجى ها هوشمندى فرهادى را در ارائه نسخه امروزى
 سينماى اجتماعى زودتر درك كردند

اين نگاه واقع بينانه در فيلم هاى 
فرهادى يك وجه اش مى تواند 
تلخ انديشانه باشد و كام عده اى 

را تلخ كند.
جشنواره شصت و نهم فيلم كن 
با تمام فراز و نشيب هايش دوم 
خرداد به پايان رسيد و سينماى 
ايران شب ماندگارى را سپرى 
بهترين  عنوان  كسب  كرد. 
فيلمنامه و بهترين بازيگر مرد 
هنرى  مهم  رويداد  اين  از 
واكنش  تا  شد  باعث  جهان 
هاى بسيارى در داخل و خارج 
شكل  مورد  اين  در  كشور  از 
بگيرد. به اين بهانه به سراغ جواد 
طوسى، رئيس انجمن منتقدان 
سينماى ايران رفت كه گپ و 
گفتى مفصل شكل گرفت. در 
ادامه خالصه اى از آنچه كه در 

گفت و گو با اين منتقد مطرح سينما گذشت را مى خوانيد:
فرهادى يك گذر منطقى از تلويزيون 

به سينما داشت
اصغر فرهادى يك گذر منطقى از رسانه اى مانند تلويزيون 
با دو سريال با محتواى اجتماعى كه در شبكه تهران كار 
كرد به سمت سينماى اجتماعى كرده است. ما در آنجا 
مراحل تكوينى و سمت و سوى اين نگاه را مى بينيم 
و با آن روبرو مى شويم. اين مبتنى بر يك هوشمندى و 
اجرايى متفاوت است كه او وارد سينما مى شود و نخستين 
تجربه موفقش مى شود فيلم «رقص در غبار». در ادامه 
ى مسير فرهادى رفته رفته سينماى مدنظر خودش را 
در چهار فيلم «شهر زيبا»، «چهارشنبه سورى»، «درباره 
الى» و «جدايى نادر از سيمين» پيدا مى كند و به عقيده 
من يك سيكل منطقى در اين فيلم ها مشاهده مى شود. 

سه گانه اى كه فرهادى
 در جهت نمايش موجوديت معاصر طبقه 

متوسط شهرى ساخت
 سه فيلم او يعنى «چهارشنبه سورى»، «درباره 
الى» و «جدايى نادر از سيمين»، سه گانه اى 
است در جهت نمايش موجوديت معاصر طبقه 
متوسط جامعه شهرى كه در كانون بحران هم 
موقعيت حال خود را تجربه مى كند و هم انگار 
فرصتى مى دهد براى اقشار ديگر جامعه ى فعلى 
تا از طريق اين روبرو شدن و رخ به رخ شدن 
شناختى پيدا كند نسبت به فرديت خودش و بعد 

حضور اجتماعى اش.
اما ايرادى كه من به فرهادى وارد مى كنم اين است 
كه او در«درباره الى» اين طبقه را به حال خود رها مى 
كند. فرهادى شايد بگويد من وظيفه اى در قبال به نتيجه 
رساندن وضعيت آنها و حل بحران پيش آمده ندارم اما به 
نظر من اين تكليف هنرمند است به نحوى بتواند مسير 
متعالى ترى را در جهت عبور از يك بحران و رسيدن به 
يك شرايط بهتر نشان دهد. اين را ما در ميزانسن پايانى 
«درباره الى» مشاهده نمى كنيم و گير كردن ماشين در 
ِگل كه يك موقعيت معلق است هيچ فضيلتى براى اين 

طبقه ندارد. 
به غلط و حتى مغرضانه

 فيلمهاى فرهادى را در كانون
 سياه نمايى قرار مى دهند

فكر مى كنم اين نوع مواجهه كه ذكر كردم در «درباره 
الى» خيلى بى رحمانه و انعطاف ناپذير است. در «جدايى 
نادر از سيمين» به مراتب بهتر از قبل، شرايط اين طبقه 
در معرض ديد مخاطب قرار مى گيرد؛ آن هم از طريق 
دو نسل در كانون خانواده؛ يعنى زوجى كه به قدر كافى 

مشكالت خودشان را دارند و نسل نوجوان. نسل نوپاى 
جامعه كه از طريق ديدن اين كشمكش و مواجهه بين پدر 
و مادر فقط در يك انفعال، فرديت خود را به نمايش نمى 
گذارد و يك جا دست به انتخاب مى زند و اين انتخاب مى 
تواند مسير بعدى كانون اين خانواده را مقدارى متفاوت تر 
نشان دهد.  اينجاست كه به عقيده من مى تواند پاسخى 
به آن افرادى باشد كه به غلط و حتى مغرضانه فيلم هايى 
از اين دست را در كانون سياه نمايى قرار مى دهند. بخشى 
از يك واقع بينى  مى تواند با تلخ انديشى همراه باشد اما 
تا زمانى كه دولتمردان و سياستگذاران جامعه ما نتوانسته 
اند يك فضاى امن و چتر حمايتى مناسبى را براى اين 
طبقه مطرح جامعه شهرى ايجاد كنند اين نگاه واقع بينانه 
يك وجه اش مى تواند تلخ انديشانه باشد و كام عده اى 

را تلخ كند.
كشف و درك سينماى

 اجتماعى فرهادى توسط خارجى ها 
پس از غفلت داخلى ها

اين هوشمندى فرهادى است كه يك نسخه امروزى 
سينماى اجتماعى را ارائه مى دهد. به جاى آن كه 
انعطاف  يك  در  ما  جامعه  فرهنگى  سياستگذاران 
را  مساله  اين  منطقى  پذيرى  ظرفيت  و  پذيرى 
كشف و درك كنند، در واقع منتقدان و هيات هاى 
انتخاب جشنواره هايى چون كن و برلين هستند 
كه اين را مى بينند و انتخاب مى كنند و اين نگاِه 
ميزانس  با  انطباق  زمينه  تواند  مى  كه  را  معاصر 
فعلى جامعه ما را داشته باشد كشف مى كنند چون 
براى آنها مقدارى بديع تر و نوين تر است، آن هم 
فارغ از كليشه هايى كه مى تواند آن همخوانى و 
سنخيت را با جامعه امروزى ما نداشته باشد. اين 
بر مى گردد به نگاه دافعه آميزى كه اينجا وجود 
دارد و نگاه توامان با سعه صدرى كه درآنجا حاكم 
سينماى  براى  مثبتى  امتيازهاى  قطعا  اين  است. 
نمونه  كن  مانند  فرهنگى  ويترين  در  كه  است  ما 
سنخى  هم  كه  بينيم  را  اجتماعى  سينماى  از  اى 
و همخوانى با طبقه معاصر جامعه شهرى ما دارد. 

آنقدر سعه صدر وجود 
ندارد كه فيلم هاى 

اجتماعى اثرگذارترى 
ساخته شود

جدا از اين مضمون گرايى كه 
فكر مى كنم فرهادى براى آن 
يك زبان نمايشى و سينمايى 
سينماى  است،  كرده  پيدا 
فرهادى يك تجربه متفاوتى در 
قصه و روايت نيز دارد كه خيلى 
هم پررنگ نيست. او خانواده اى 
را شناسايى مى كند و آنها را در 
كانون يك بحران و تقابل قرار 
مى دهد. بدون اين كه فرهادى 
متوسل به شعار شود در اينجا 
بسترى را فراهم و فرصتى را 
ايجاد مى كند در جهت رخ به رخ 
شدن نسل ها و طبقه ها. مثال 
در فيلم «جدايى نادر از سيمين»، 
اينجا ديگر انتخاب نهايى را بيننده مى كند كه حق را 
به جانب آن طبقه ضعيف تر بدهد كه ظاهرا متعهدتر به 
ارزش هايى است (نمى خواهد دروغ بگويد) يا طبقه اى 
كه اشتباهى كرده و مى خواهد جبران مافات تاريخى كند. 
فيلمساز اينجا قضاوت را به داورى خود تماشاچى موكول 
مى كند.  جامعه ى ما در فضاى پرسوء تفاهمى كه سير 
مى كند هنوز بيشترين حساسيت اش و مواجهه اش 
متوجه مضامينى است كه در سينماى اجتماعى قرار 
مى گيرد. هنوز هم آنقدر سعه صدر وجود ندارد كه ما 
در چرخه توليد ساليانه يك سرى از فيلم ها را به اين 
گونه آثار اختصاص دهيم كه نسبتى با شرايط جامعه 

معاصر در حال گذار ما داشته باشد. 
توده هاى مردم از طريق فضاى مجازى واكنش هاى 

بهترى نسبت به سياستگذاران نشان مى دهند
موفقيت سينماى ايران در كن اتفاق مهمى است. اين 
فرصت ها به سهولت متوجه فضاى فرهنگى هنرى 
جامعه ما نمى شود و ما نبايد از اين سرمايه هاى فرهنگى 
مراقبت هاى الزمه را نداشته باشيم و آنها را ناديده 
بگيريم. بى شك تالش هايى كه آنها در جهت 
نمايش تصاوير متفاوتى از ايران و ايرانى در جهان 

انجام مى دهند ستودنى است. 
بنابراين بايد بسترى را فراهم كنيم در جهت 
خوشامدگويى و انگيزه دادن بيشتر به هنرمندانى 
از اين دست كه متاسفانه ما خيلى انفعالى برخورد 
مى كنيم. شايد بشود گفت شهروند عادى و توده 
هاى مردم ما از طريق فضاى مجازى به چنين 
رويدادهاى فرهنگى بهتر و سريع تر واكنش نشان مى 
دهند تا مثال صداوسيما كه عمال در اين مسايل انفعالى 

و محتاطانه برخورد مى كند.

ما براى وصل كردن آمديم ،
 نى براى فصل كردن آمديم

اگر اين موفقيت در مقايسه با موفقيت هاى ورزشى و 
علمى ما دستاوردى محسوب نمى شود پس نياز به آسيب 
شناسى دارد. از آنجايى كه همچنان سيستم سينماى 
ايران فضايى دولتى دارد و اين دولت است كه مسيرها را 
مشخص مى كند و جهت مى دهد ما هم بايد مطالباتى 
از آنها داشته باشيم . مطالباتى از سياستگذاران و دولتمردان 
در جهت تغيير اين فضا و شرايط كه فقط به يك پيام 
تبريك در تلگرام بسنده نكنند و تالشى براى تغيير اين 
فضا كه فقط تئورى بى اعتنايى و ناديده انگاشتن به 
ذهنش مى رسد داشته باشد. همان بيت موالنا را الگو قرار 
دهيم و تكرار كنيم  كه مى گويد : ما براى وصل كردن 

آمديم ، نى براى فصل كردن آمديم.

سايت مجمع جهانى اقتصاد در گزارشى 
به بررسى درس هاى مديريتى و رياستى 

پرداخت كه مى توان از شكسپير آموخت.
شكسپير يقينا يكى از نوابغى بوده كه تاكنون 
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دنيا رفته است. آثار اين نويسنده انگليسى 
بسيارى  وى  و  بودند  خود  زمان  درباره 
تئاترهاى  به  را  دوران  آن  رخدادهاى  از 

انگلستان برد.
و  رياستى  هاى  شيوه  كردن  استخراج 
مديريتى از نمايشنامه هاى شكسپير كار 
دشوارى است زيرا هيچ نويسنده اى به 
مانند وى شرايط انسان را با تمامى عظمت 
نكرده  توصيف  هايش  ضعف  نقطه  و 
درس  از  تعدادى  به  گزارش  اين  است. 
هاى رياستى اختصاص يافته كه مى توان 

از نمايشنامه هاى شكسپير استخراج كرد.
طلب  جاه  اخالقيات  رعايت  بدون   -1
نباش. چنانچه فردى مى خواهد كه مدير 
آرزوهاى  نبايد  شود،  سازمان  يك  عامل 
وى اخالقياتش را تحت الشعاع قرار دهند. 
مكبث كه يكى از مهم ترين شخصيت 
هاى شكسپير است، نمونه اى از انسانى 
است كه غرايز و ويژگى هاى بهترش را 
فداى رسيدن به جاه طلبى هايش مى كند. 
در يكى از ديالوگ هاى نمايشنامه مكبث، 
اين شخصيت در مورد اين كه شاه دانكن 

و تصرف تاج و تخت وى را بكشد، با 
وجدانش دست و پنجه نرم مى كند اما در 

نهايت اخالقياتش را زير پا مى گذارد.
مونولوگ مكبث يكى از درخشان ترين 
جمالتى را ارائه مى دهد كه افراد داراى 
آرزوهاى بزرگ مى توانند در رسيدن به 

اهداف خود به آن توجه داشته باشتند.
2- كار را به تعويق نياندازيد. هملت كه 
داراى  جوان،  است،  دانمارك  شاهزاده 
قدرت تامل، عاشق و بانفوذ است اما به 

طور كامل قادر به تصميم گيرى نيست.
چنانچه مديرى با موضوع چالش برانگيزى 
روبرو مى شود، بايد قدرت تصميم گيرى 
و اجرا داشته باشد زيرا عدم انجام اقدام، 
نوعى سم براى مديريت به شمار مى آيد و 
هملت هم به عنوان يك شاهزاده بهاى عدم 
توانايى خود در اين زمينه را پرداخت كرد. 
وى كه متقاعد شده مادرش با قاتل پدرش 
ازدواج كرده، در شگفت فرو مى رود و 
به اين موضوع مى انديشد كه آيا زندگى 
ارزش زنده ماندن را دارد يا خير. واكنش 
وى به اين موضوع در نهايت منجر به وقايع 
خونبارى شد كه در قصر دانمارك رخ داد.

3- مراقب مردان و زنان هميشه مطيع و 
متملق باشيد. زمانى كه شاه لير كهنسال 
سه  بين  را  خود  قلمرو  گرفت  تصميم 
دخترش تقسيم كند، به طور نابخردانه بر 

آن شد كه بزرگترين قلمرو را به دخترى اعطا 
كند كه بيش از سايرين پدرش را دوست دارد. 
دو تن از دختران به سرعت لب به تمجيد از 
پدرشان گشودند و دختر سوم كه كوردليا نام 
داشت، از تمجيد پدر سرباز زد. شايد مديران 
نيز چنين كارمندان متملقى را ديده باشند. چون 
شاه لير يك تراژى است، در مى يابد كه پى 
بردن به ارزش دخترى كه از تمجيد وى 
سرباز زد چه قدر دير شده است. در واقع 
مديران نيز نبايد گوش به سخن متملقان 

بسپارند.
4- بدانيد كه چگونه مى توان سخنرانى .قانع 
كننده اى داشتصبح روز جنگ آگينكورت 
است و شاه انگلستان بايد سپاهيان خود را 
در جنگ عليه فرانسه رهبرى كند. واژگان 
ضعيف جوابگوى اين كار نيستند. نمايشنامه 
هنرى پنجم زمانى را به نمايش در مى آورد 
كه رهبرى و مديريت يك مفهوم انتزاعى 
نبود بلكه به معناى جنگيدن و رهبرى يك 
جنگ بود. اين در حالى است كه امروزه 
رهبران معدودى با رويارويى نظامى دست 
و پنجه نرم مى كنند اما اهميت سخنورى 

همچنان باقى است.
مونولوگ مكبث يكى از درخشان ترين 
جمالتى را ارائه مى دهد كه افراد داراى 
آرزوهاى بزرگ مى توانند در رسيدن به 

اهداف خود به آن توجه داشته باشتند.

5- به سخنان ياوه گوش مسپار. زندگى 
براى اتلوى شكسپير بسيار خوب سپرى 
مى شد و وى ژنرال برتر ارتش ونيز بود، 
ازدواج خوبى داشت و عاشق همسرش 
دزدمونا بود تا اين كه شروع به گوش دادن 
به سخنان ياوه يكى از نيروهاى خود به 
نام اياگو كرد. اياگو اتلو را متقاعد كرد كه 
دزدمونا به وى خيانت كرده است و اتلو 
همسر خود را كشت. در واقع مديران نيز 
بايد در صورت شنيدن سخنان ياوه در مورد 
صدق آن ها تحقيق كرده و به دنبال يافتن 
انگيزه هاى موجود در پس شايعه ها باشند.
6- به غرايز خود اعتماد كنيد. ژوليوس 
از  يكى  مورد  در  رومى،  رهبر  سزار، 
شخصيت ها به نام كاسيوس احساس بدى 
داشت. با اين حال وى به غرايزش اعتماد 
نكرد و كاسيوس را به حال خود رها كرد 
تا اين كه كاسيوس در صدد ترور موفقيت 

آميز سزار بر آمد.
 كاسيوس حتى باوفاترين يار ژوليوس سزار 
به نام بروتوس را بر آن داشت در ترور سزار 
دخالت كند و زمانى كه سزار زخم خورده 
او را در ميان قاتالنش شناسايى مى كند، 
مهم ترين خط نمايشنامه را بيان مى كند: 
«تويى بروت؟» در واقع مديران و روسا نيز 
بايد به ترديدهاى خود در مورد كارمندشان 

توجه كنند.

7-باشفقت باشيد. در نمايشنامه بازرگان 
ونيزى، پورشيا (وارثى كه خود را به عنوان 
يك وكيل مرد جا زده است) از يك ثروتمند 
يهودى به نام شايلوك التماس مى كند كه 
يك قرارداد غيرمعمول را ناديده بگيرد. اين 
قرارداد حاكى از آن است چنانچه آنتونيوى 
بازرگان نتواند بدهى اش را پرداخت كند، 
شايلوك بايد بخشى از گوشت تن وى را 

مطالبه كند.
شايلوك كه از ضد يهودى گرى آنتونيو 
ناراحت است، خواسته پورشيا را رد مى 
كند. با اين حال پورشياى زيرك اشاره مى 
كند كه اين قرارداد درباره گرفتن گوشت 
آنتونيوى بازرگان است اما درباره گرفتن 
خون وى نيست. بنابراين آنتونيو جان سالم 
به در مى برد. از اين نمايشنامه شايد بسيارى 
نتيجه بگيرند كه بهترين استراتژى مديريت 
و رياست استخدام كردن وكالى خوب 
است.  با اين حال بايد گفت در مديريت 
يك  نيز  داشتن  رحم  و  شفقت  داشتن 

مشخصه خوب است.

كتابخانه

معجزه اي براي صلح منتشر شد
كتاب معجزه اي براي 

صلح تاليف سمن ياوري توسط
 انتشارات رامان سخن منتشر شد

ــتاني  ــراي صلح داس ــزه اي ب ــاب معج كت
ــت كه مي  ــي و كامال غير واقعي اس تخيل
ــد تا در قالب يك بيان خيال پردازانه  كوش
عناصري انساني همچون دوستي – محبت 

ــته كنند . ــق را برجس ــانيت و عش – انس
ــن  ــا در اي ــخصيت ه ــازي ش ــر س  تصوي
ــع گرايانه  ــم واق ــتان هيچ گونه تجس داس
ــازد همچنين  ــه ذهن متبادر نمي س اي را ب
ــر ايراني به خوبي  ــامي غي به كارگيري اس
ــتان با فرهنگ  نمايانگر غيريت فضاي داس

ــت.  بومي اس
ــتي و يا  ــگ و لعاب رئاليس ــچ گونه رن هي
ــده و نويسنده تنها كوشيده است تا با طرح يك رويت  ــتان لحاظ نش بومي در خالل داس

ــت نمايي كند . ــي را درش كامال خيالي عناصر ارزش
ــت كه پدرش براي نجات جان او ناگريز او را  ــتان دختري اس معجزه اي براي صلح داس
ــري كه به خاطر يك عشق صادقانه و به دور از هوي  ــت و پس تبديل به گرگينه كرده اس
ــتي ميان  ــتان خود را براي آش ــان خود را به خطر مي اندازد و در پايان داس ــوس ج و ه

ــان هاي هيوالنما ها فدا مي كند ــان و غير انس انس
12000 تومان  ــا قيمت  ــخه و ب 1000 نس ــاب معجزه اي براي صلح در تيراژ  كت

ــت. ــده اس ــر ش منتش

دلنوشته   مريم كاويان

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

قطره قطره با دلم ، شورِ عاشقانه يست
آسمان بدوِن عشق ، راز بى نشانه يست
در هواى اين سكوت طعنه ها شنيده ام
يادِ تو در قلب من عشق جاودانه يست
من براى هرچه هست رنج ها كشيده ام
بند بنِد قلب من ، رنگ شوكرانه يست
سالها تمامِ من ،غصه ها چشيده است

اى دواى هر غمم ، سهم من ترانه يست
يادِ تو چه ها كند از عبور اين نفس

اشِك من براى تو ، ساز ماهرانه يست
هردمم هواى توست اى بهانه ى غريب

عاشقانه هايمان ، فتح فاتحانه يست
طعنه بر دلم مزن اى فداى نام تو

آشيانه ى تو هم ، چشم ساحرانه يست
تا تمامِ روح من كوچه ى عبور توست

خوِن دل خورم كه چون زخِم تازيانه يست
ميشوم فداى تو اى تّرنم بهار

شاه بيت اين غزل ،عشِق خالصانه يست
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

نام ها و يادها

كه آبادى ايران از تبرك نام او آغاز شد!  
 

 يادداشتى از سعيد آژده به خاطر شكوه 
پنجم خرداد روز مسجدسليمان كه آگار 

اين نام تنها تالشى عبث است!

عطيه اى الهى
 از دل زمين جوشيد

 و به يكباره تمدن تازه اى 
از خاورميانه 

در چشم جهان درخشيد .....

« رينولدز»  در رويا نمى ديد كه فرياد  oil  oil  او در دامنه هاى زاگرس اعجازى الهى بود كه به پاداش 
مهربانى ،مردانگى و مرام  مردم بختيارى به آنها بخشيده شد ولى آن ها او را به تمام ايران هديه دادند تا 

بگويند چقدر فداكارند! 
خاورميانه و ايران با اكتشاف نفت در شهرك شهر مسجدسليمان دوران تازه اى از شهريت، و شهرت 
را آغاز كرد و دروازه تمدن و صنعت مدرنيته  m.i.s آغاز و به جهان سالم ديگرى داد بريتانياى كبير كه 
احترام خاصى براى شير نفت مسجد سليمان هنوز كه هنوز است قائل است آنزمان به دليل دانش و درك 
بيشترى،از صنعت و تكنولوژى براى اكتشاف به ايران آمدند و مثل امروز كه چينى ها براى پتروشيمى به 
مسجدسليمان آمده اند آنزمان هم بريتانيا، آمد و اين اگر چه در تاريخ به عنوان ضعف شاهان و چپاول 
ثروت هاى ملى و استعمار آمده است اما بايد قبول كرد هيچكس جز انگليس آنروزها نمى توانست 

دانش نفت را در مسجدسليمان و منطقه به خوبى اجرا كند ...... 
5خرداد  روز اكتشاف نفت در مسجدسليمان، آغاز تمدن تازه ايران معاصر است.....

و ببينيد اين» مايع سياه مقدس «تا چه اندازه در پيشرفت ملى ما تاثيرگذار بوده تا جايى كه به زعم راقم 
اين سطور (سعيد آژده )

بايد از  نفت به عنوان اعجاز  قرن گذشته،ياد كرد و اين قلم نفت را  بنام ::star:» مايع سياه مقدس « 
نام گذارى مى كنم كه مظاهر مدرنيته و تمدن و توسعه ايران هنوز كه هنوز است آبشخورشان همين  : 
« مايع سياه مقدس « است كه اگر نبود به يقين ايران امروز چون دوره  قاجار ،در قامت يك قبيله اى 

بيش نبود.......  
راه آهن،فرودگاه،ماشين ها،تكنولوژى و توسعه در ايران هيچ دوره اى  حاصل نشد مگر اينكه اين : 
«مايع سياه مقدس»  مادر همه تغييرات  و تداوم  توسعه و دانش و تكثير تكامل و تكنولوژى هاى روز 
جهان است كه در هر برهه اى از گذشت زمان،و روند تاريخى،بشكل كم و يا زياد خودش را به نمايش 
گذاشته و هنوز كه هنوز است اقتصاد ايران و جهان را با باال و پايين آمدن قيمت بشكه هاى خود تغيير و 
شتاب مى بخشد هر تحريمى كه تشكيل شود براى ايران يقينن،اولين نگاه به همين : «مايع سياه مقدس 
« است!  و ورود آن از ايران به بازارهاى جهانى به يكباره رگ هاى خشك اقتصاد را تازگى و طراوت 

مى بخشد.......
بنام خالق   «اين مايع سياه مقدس « مسجدسليمان ما به وجود آمد و به يكباره ايران در اوج شد در اولين 
ساعات بامداد پنجم خرداد 1287 اين صداى مستانه و مبارك مردى بنام « رينولدز «  بود   كه روياى 

خويش را با فرياد  oil ,oil در دامنه هاى زاگرس تعبير شده در حقيقت ديد ... 
تعبير شده در تاريكى هوا و تاريكى منطقه اى متروكه در پاى چاه شماره1،كه به يكباره ،به مركز ثقل و 
ثابت سليمان شهر مبدل گشت با فوران همان اعجاز كه حاال آغاز شده بود و   مردم مهربان  بختيارى  
اين مايع سياه  مقدس را بر سر و صورت خود پاشيدند و گويا اين اعجاز ،عطيه اى الهى به اين مردم 
مهربان در طول تاريخ بود كه پاداش دلپاكى و دالورى و دوستى آنها با همه اقوام و بخصوص مهمانان 

پرستى و غريبه نوازى آن ها بود .....
اين :»مايع  سياه مقدس «را بر چهره و سر خود ريختند و هرگز نمى دانستند بزودى اين معجزه در 

مباركباد خويش ديار ديگرى براى آن ها بنا خواهد كرد....
ولوله اى عجيب از شوق و شادى ميان مردم ،مستى و مسرتى دوباره و ديگر داد مردم حلقه اى تشكيل 
ــه پاى محلى در دور تا دور چاه ،حلقه زدند به مباركى مايع  داده و دور گرفتند پايكوبان،با رقص س
سياه مقدس  و به شكرانه آن سرنا ها به صدا درآمد و دلهكوب چنان كوبش محكمى داشت كه گوييا 

كوروش از خواب كودكى اش در سرزمين تولد خويش بريده بود .....
آن روزها به يكباره سليمان نام اش هنوز بر شهر من صاحب نگشته بود و تنها ميدان نفتون ،نام تازه اى 

در تمدنى نو بود .....
«دارسى» كه كم كم نااميد در راه رفتن بود و «رينولدز « كه در رويا چنين روزى تصور نمى كرد با 
شور و شعف  در تلگرافى  به دوستش دارسى خبر»  oil  « , «oil» را اعالم نمود و سپس شهرك 
شهر مسجدسليمان بنا نهاده شد در حاليكه سليمان هرگز مسجدش را اينجا بنا ننهاده بود و تنها 
اعجاز و عطيه الهى براى ايران «مايع سياه مقدس»  بود از پنجم 1287،تا هنوز هم . به دقيقه اكنون 

كه انكار اين نام ،تنها تالشى عبث

رجوع به آثار نابغه انگليسى براى رياست بهتر

درس هاى مديريتى كه بايد از شكسپير آموخت

  سخن كه از دل برآيد الجرم بر دل نشيند
   That which comes from The heart will 

go to The heart

   نيك كردار باش و از كار بد بپرهيز، ببين ميل دارى 
ديگران درباره تو چه بگويند،همانطور رفتار كن واز آنچه 

نميخواهى درباره تو بگويند بركنار باش.
حضرت محمد(ص)

آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند/ آيا بود كه گوشه چشمى به ما كنند
دردم نهفته به ز طبيبان مدعى/باشد كه از خزانه غيبم دوا كنند
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