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 رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: اين كميسيون 
به صورت كامل موضوع آتش سوزي در مجتمع 
پتروشيمي بوعلي سيناي ماهشهر را مورد بررسي قرار 

داده و گزارشي ارائه مي دهد.
فريدون حسنوند  اظهار كرد: روز چهارشنبه در اولين 

ساعات حادثه  آتش سوزي پتروشيمي بوعلي 
ماهشهر به صورت مستمر با وزير نفت در تماس 
بوده و وضعيت بحراني منطقه را به اطالع وي رسانده 
ايم و اعزام امكانات و تجهيزات مورد نياز براي مهار 
آتش سوزي به محل و ساير مخازن را خواستار شديم. 
وي افزود: از استانداري خوزستان درخواست شد تا با 
ورود به اين حادثه، نسبت به اعزام نيروهاي مورد نياز 
و همچنين با نيروي انتظامي در راستاي حفظ آرامش 

منطقه در مقابل اتفاقات احتمالي اقدام كنند.
نماينده مردم انديمشك در مجلس بيان كرد: ما به طور 
لحظه اي گزارش عملكرد افراد فعال د ر اين حادثه را از 
وزير نفت دريافت و با نهادهاي امنيتي منطقه در تماس 
بوده ايم. همچنين نماينده مردم ماهشهر و بندر امام به 
عنوان نماينده كميسيون انرژي در اين منطقه حاضر بود 

و تمام اتفاقات را رصد مي كرد.  
حسنوند بيان كرد: ما به وزير نفت پيشنهاد داده 
واحد  مديريتي  به  حريق  محار  و  كنترل  براي  تا 
و مجرب نياز است تا از امكانات ملي، منطقه اي 
و محلي بيشتري بهره مند شويم كه اين پيشنهاد 

كميسيون مورد قبول قرار گرفت و عملياتي شد.
وي ادامه داد: در همين راستا تجهيزات مورد نياز بيشتري  

تامين و وزير نفت در منطقه حضور پيدا كردند.
رئيس كميسيون انرژي مجلس افزود: پس از كنترل آتش 
سوزي پتروشيمي بوعلي، كميسيون انرژي كميته اي را به 

اين منطقه اعزام خواهد كرد و از نظرات كارشناسي بهره مند 
خواهيم شد و داليل و عواملي كه موجب بروز اين حادثه 

شده اند را به ريز بررسي و تحقيق خواهيم كرد.
حسنوند عنوان كرد: همچنين مسئوالن و دست اندركاران 
اين پتروشيمي را به مجلس دعوت خواهيم كرد و نظرات 
آنها را خواهيم گرفت. حتما نگاهي به موضوع 
تجهيزات ايمني و آتش نشاني در تمام مجتمع هايي 
كه مورد تهديد چنين اتفاقاتي هستند را خواهيم داشت.  
وي بيان كرد: بنابر ظرفيت مجتمع ها، پااليشگاه ها 
و پتروشيمي ها نيازمندي ايمني، آتش نشاني، نيروي 
انساني، تجهيزات و بودجه هاي الزم بايد مورد نظر 
قرار بگيرند. نماينده مردم انديمشك در مجلس شوراي 
اسالمي بيان كرد: نهايتا گزارش جامع و پيشنهاداتي 
از طريق كميسيون به استحضار مردم و همچنين 

مسئوالن ذي ربط رسانده خواهد شد.
حسنوند با بيان اينكه ما نيروي اجرايي نيستيم بلكه نيروي 
نظارتي هستيم، گفت: اگر اقدامات ديگري نيز در اين راستا 
بايد صورت بگيرد كميسيون خود را مسئول دفاع از حقوق 
مردم مي داند تا در راستاي اقتصاد مقاومتي گام برداشته شود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اسالمي از بي توجهي برخي مراكز درماني نسبت به 

مديريت صحيح پسماندهاي بيمارستاني انتقاد كرد.
همايون يوسفي اظهار كرد: اين موضوع نه تنها سالمت 

افراد را تهديد كرده بلكه موجب آلودگي آب هاي 
زيرزميني خواهد شد.

وي مخلوط شدن بخشي از پسماندهاي عفوني با 
سالمت  براي  جدي  تهديدي  را  عادي  هاي  زباله 
شهروندان و محيط زيست كشور خواند و افزود: 
بايد  درماني  مراكز  تمامي  قانون  طبق  چه  اگر 
نسبت به بي خطرسازي و امحاي زباله هاي عفوني 
اقدام كنند ولي متاسفانه برخي مراكز نسبت به اين 
مهم بي توجهي مي كنند، بنابراين از آنجايي كه اين 
موضوع با سالمت شهروندان و جامعه در ارتباط 

وزارت  و  ها  دانشگاه  بهداشتي  معاونت  بايد  است 
بهداشت نظارت بيشتري بر اين امر داشته و آنها را وادار 

به  انجام مديريت پسماند كنند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اسالمي از بي توجهي برخي مراكز درماني نسبت به 
عدم مديريت صحيح پسماندهاي بيمارستاني انتقاد كرد 
و يادآور شد: بايد به صورت قاطع و قانوني با مراكز 

متخلف برخورد شود البته مجلس آمادگي دارد تا با 
وضع قوانين مناسب اين مشكل و مسئله زيست محيطي 

را به نوعي رفع كند.

نماينده مردم اهواز، حميديه، باوي و كارون در 
بي توجهي  اينكه  بيان  با  اسالمي  شوراي  مجلس 
خطر  بيمارستاني  زباله هاي  مديريت  به  نسبت 
گسترش بيماري هاي عفوني مانند هپاتيت را در 
ممكن  كرد:  تصريح  دهد،  مي  افزايش  جامعه 
است بيماري هاي عفوني از طريق بقاياي خون 
به  پسماندها  در  موجود  تيز  نوك  اجسام   و 
افراد سرايت كند. البته عالوه بر اين  آلودگي 
خواهد  همراه  به  نيز  را  زيرزميني  هاي  آب 
در  را  مردم  سالمت  موضوع  اين  كه  داشت 

معرض تهديد جدي قرار خواهد داد.
يوسفي با تاكيد بر اينكه براي رفع مشكل پسماندهاي 
بيمارستاني بايد فكري جدي و اساسي كرد، گفت: 
با نظارت بيشتر بر عملكرد مراكز درماني خصوصي 
و دولتي اين مشكل به سهولت رفع مي شود و البته بايد 
تامين دستگاه زباله سوز در تمامي مراكز درماني مورد 

توجه قرار گيرد.

رئيس كميسيون انرژي مجلس:
آتش سوزي پتروشيمي بوعلي در كميسيون انرژي بررسي مي شود
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رهبر فرزانه انقالب:
حقوق ها و برداشت هاي ظالمانه از بيت المالحقوق ها و برداشت هاي ظالمانه از بيت المال

 «نامشروع، گناه و خيانت» است«نامشروع، گناه و خيانت» است
شهرهـاي ايـذه، باغملك و مسجدسليمان از طرح 550 هزار هكتـاري  در طرح 550 هزار 

هكتاري مقام معظم رهبري در استان خوزستان سهم صفر درصدي دارند.
هدايت اهللا خادمي با اشاره به كم توقع بودن مردم اين شهرستان در سطح خواسته هاي خود 
تاكنون اظهار كرد: با مقايسه بخش زايمان بيمارستان ايذه نسبت به چند دهه پيش مي بينيم 

كه در آن  زمان اين شهرستان باالتر از شهرهاي ديگر استان بوده است./ صفحه 2

مخالف وجود حتي
 يك مدير پروازي هسـتم
  تمام سعي و تالش بر  اين است كه استان حتي  يك مدير پروازي نداشته باشد و مسئوليت ها به مديران بومي سپرده شود.

استانداري به عنوان يك نهاد حاكميتي بايد ارزيابي دقيق و در حد توان مديران و معاونان انجام دهد.

گدايي؛ جرمي آشكار در خيابان هاي اهواز
 جمع آوري متكديان وظيفه كيست؟

يكي از آسيب هاي اجتماعي مهمي كه امروز به وفور يافت مي شود، پديده تكدي گري است 
كـه هـر روز شكل تازه اي به خود مي گيرد و شاهـد رواج يافتن آن در ابعاد گوناگون در 

استان هاي مختلف كشور از جمله خوزستان هستيم.
گدايـي كه دـر اصطالح رسمي تر، «تكدي گري» ناميده مي شـود، مانند بسياري از مشاغل 
كاذب براي بسياري به يكي از مشاغل روزمره و عادي تبديل شده است و ديگر كمتر كسي 
با مشاهده آنها در خيابان، متعجب يا ابراز تاسف كرده و اغلب با كمك سعي در همدردي 

با آنها مي كنند./صفحه 4
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فوالد براي آسيا بسته 
مي شود  يا فـــرار از 

سـقوط؟!

آبي پوشان خوزستاني  قراردادهاي خود را ثبت كردند 
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قطره قطره آبقطره قطره آب
 لحظه لحظه زندگی است لحظه لحظه زندگی است 
آن را پاس بداريمآن را پاس بداريم

روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آبفا اهواز

طرح مجلس براي ريزگــــردها چيست؟
نماينده هايي كه دغدغه دارند

 اما طرح ندارند
 عباس پاپي زاده نماينده مردم دزفول  درباره بحران ريزگردها و برنامه ها و راهكارهاي بحران ريزگردها گفت: مجلس 
تازه فعاليت خود را شروع كرده و كميسيون ها جديداً شكل گرفته اما در اولين جلسه كميسيون كشاورزي جلسه ي 
بود براي تعيين هيات رييسه كه در آن كارگروه هاي داخلي كميسيون مشخص شد؛ يكي از اين كارگروه ها، كارگروه 

منابع طبيعي و محيط زيست است كه اين موضوعات را در اين كارگروه مورد بررسي قرار مي دهيم./صفحه 6

پسماندهاي بيمارستاني صحيح مديريت نمي شوند



باند جعل اسناد و اسكناس در اهواز منهدم شد
ــكناس جعلي از قبيل دسته چك،  ــناد و اس ــي از مخفيگاه متهمان 31 فقره اس در بازرس
ــكناس 100 هزار ريالي، گواهينامه پايان تحصيلي، شناسنامه و تعدادي  ــند امالك، اس س

ــد ــف ش كيف زنانه كش
فرمانده انتظامي شهرستان اهواز از انهدام باند جعل اسناد و 

اسكناس در اين شهرستان خبر داد.
ــوران انتظامي  ــرد: مام ــد صفري اظهار ك سرهنگ محم
شهرستان اهواز در اقدامي پليسي به سرنخ هايي از فعاليت 
غير قانوني افرادي در زمينه جعل اسناد و اسكناس دست 
ــه صورت ويژه در دستور كار  پيدا كردند و موضوع را ب

خود قرار دادند.
وي افزود: ماموران پليس با انجام تحقيقات گسترده باند چهار نفره جعل اسناد و اسكناس را شناسايي 

و با هماهنگي قضايي در دو عمليات ضربتي در مخفيگاهشان دستگير كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان اهواز تصريح كرد: در بازرسي از مخفيگاه متهمان 31 فقره اسناد و اسكناس 
جعلي از قبيل دسته چك، سند امالك، اسكناس 100 هزار ريالي، گواهينامه پايان تحصيلي، شناسنامه 

و تعدادي كيف زنانه كشف شد.
صفري بيان كرد: تمامي متهمان پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني راهي مراجع قضايي 

شدند.
وي گفت: از شهروندان تقاضا دارم تا در هنگام دريافت چك پول و اسكناس به نكات امنيتي تعبيه 
شده در آن دقت كنند تا در دام سودجوياني كه اقدام به چاپ اسكناس تقلبي مي كنند، گرفتار نشوند. 
آنها همچنين در صورت مواجهه با چنين مواردي مراتب را از طريق مركز فوريت هاي پليسي 110 

اعالم كنند تا نسبت به دستگيري مجرمان و متخلفان اقدام شود.

اتصالي برق خانه اي در اهواز را به كام آتش برد
ــاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز گفت: اتصالي  ــازمان آتش نش مدير روابط عمومي س

ــرد. ــش ب ــه كام آت ــهر را ب ــن ش ــارس اي ــه كيانپ ــه خانه اي در منطق ــرق كولر دوتيك ب

ــت 22 و 33 دقيقه  ــود حق شناس اظهار كرد: ساع مقص
ــه ساكنان منطقه كيانپارس با تماس به سامانه  شب گذشت
125 ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري اهواز خبر وقوع حريق يكي از منازل را گزارش 

دادند.
وي افزود: تيم آتش نشانان مجهز به پنج خودروي اطفاي 
ــس از پنج دقيقه در محل حادثه حاضر و سريع  حريق پ

ــان با اجراي عمليات اطفاي حريق با استفاده از دستگاه هاي مكنده، دود ناشي از حريق را  و همزم
به منظور انجام عمليات به خارج از منزل هدايت و با اجراي مسير ايمن و نجات ساكنان را از منزل 

خارج كردند.
مدير روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز تصريح كرد: در اين حريق 
ــان پس از قطع برق و گاز از منبع اصلي با ورود به كانون حريق، موفق به خاموش كردن  ــش نشان آت

آتش شده و از سرايت آن به منازل همجوار جلوگيري كردند.
حق شناس در ارتباط با علت حادثه گفت: علت اين حادثه از سوي كارشناسان آتش نشاني اتصالي  

برق كولر دوتيكه تشخيص داده شد.
ــا اشاره به اينكه خوشبختانه به شخصي آسيبي وارد نشد، گفت: هرچند آسيب جاني به اهالي  وي ب
اين منزل وارد نشد ولي باز هم به منظور پيشگيري از خسارت هاي مالي ناشي از آتش سوزي لوازم 
ــي به همشهريان توصيه مي شود تا در زمان خروج از منزل تمام وسايل برقي را خاموش و از  خانگ

برق خارج كرده و همچنين شير اصلي گاز را ببندند كه شاهد بروز چنين حوادث ناگواري نباشيم.
ــي شهرداري اهواز توصيه كرد: استفاده از  ــر روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمن مدي
تجهيزات و وسايل برقي استاندارد از قبيل سيم و فيوز مي تواند عامل مهمي در كاهش بروز حوادث 

برق باشند.
ــد از سيم سيار براي استفاده از وسايل برقي پرمصرف  ــق شناس گفت: شهروندان هيچ وقت نباي ح

همچون اتو استفاده كنند.

واژگوني خودرو در آبادان 2 كشته بر جاي گذاشت
ــروآباد به  ــرعت باال در جاده خس ــي از س ــتگاه خودرو زانتيا ناش ــر واژگوني يك دس براث

ــدند. ــته ش ــين اين خودرو كش ــمت اروندكنار، دو سرنش س

مدير مركز فوريتهاي پزشكي دانشكده علوم پزشكي آبادان 
ــز فوريتهاي پزشكي در  ــار كرد: در پي تماس با مرك اظه
ساعت چهار و هشت دقيقه بامداد امروز، سريعا يك گروه 
از تكنسين هاي ما از مركز ذوالفقاري به محل اعزام شدند.

ــل واژگوني خودرو و  ــرام مقام افزود: متاسفانه به دلي شه
شدت جراحات وارده به دو سرنشين اين خودرو (آقا) هر 

دوي آنان در دم جان باخته بودند.
ــرون آوردن اجساد و انتقال آنها به  ــان گفت: نيروهاي ما با كمك آتش نشاني اقدام به بي ــر پاي وي د

سردخانه كردند.

وقوع 29 حادثه و آتش سوزي در 72 ساعت گذشته در دزفول
ــوع 29 حادثه و آتش  ــهرداري دزفول از وق ــات ايمني ش ــاني و خدم ــازمان آتش نش س

ــتان خبر داد ــته در اين شهرس ــه روز آخر هفته گذش ــوزي در س س

عبدالحسين معظم فر اين حوادث را شامل عمليات مهار 
آتش در 2 واحد مسكوني ، 2 مورد حريق موتورسيكلت 
و خودرو ، 10 حادثه آتش سوزي در باغ مركبات ، زمين 
كشاورزي و فضاي سبز ، هفت مورد آتش سوزي در انبار 

ضايعات و 2 مورد حريق كنتور برق عنوان كرد.
ــي به موقع و  ــزود: اطالع رسان ــن معظم فر اف عبدالحسي
سرعت عمل آتش نشانان باعث شد تا در كوتاه ترين زمان 

ممكن 23 مورد حريق مهار شود.
وي همچنين با اشاره به ايمن سازي انجام شده از سوي ماموران آتش نشاني در اين مدت در شهرستان 
دزفول گفت:ايمن سازي  انجام شده شامل رفع نقص فني آسانسور ، واژگوني خودرو و موتورسيكلت 

بوده كه با موفقيت انجام شد. 
مديرعامل سازمان آتش نشاني دزفول به مجروح شدن چهار نفر مرد ميانسال در اين حوادث اشاره كرد 

و افزود:اين مصدومان پس از درمان سرپايي از بيمارستان مرخص شدند.
در خرداد ماه نيز 210 فقره آتش سوزي و حوادث امداد و نجات در دزفول اتفاق افتاد كه اين حوادث 

2 كشته و 13 مصدوم بر جاي گذاشت.

كشف يك تن چاي قاچاق در اروند
ــك تن چاي  ــناور حامل ي ــتان از توقيف يك فروند ش ــتان خوزس ــي اس ــده مرزبان فرمان

ــر داد. ــد خب ــراه ارون ــاق در آب ــي قاچ خارج

ــوران پايگاه درياباني آبادان ،  سردار «نظرپور  گفت : مام
مستقر در پاسگاه شناور دهانه اروند در حال گشت زني در 
نوار مرز به يك فروند شناور مشكوك شده و بالفاصله آن 

را متوقف كردند.
وي افزود : ماموران در بازرسي اين شناور 1100 كيلو گرم 

چاي خارجي قاچاق را كشف كردند.
اين مقام عالي رتبه در مرزباني استان خوزستان در خاتمه با 
اشاره به دستگيري يك نفر در اين رابطه گفت : كارشناسان ارزش ريالي اين محموله را 200 ميليون 

ريال برآورد كرده اند.
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ن تا ز و

خبر

بانوي خوزستاني، 
رئيس فراكسيون زنان مجلس شد

از  مجلس  زنان  فراكسيون  سخنگوي 
انتخاب رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اين 
فراكسيون خبر داد. زهرا سعيدي عضو 
مجلس  زنان  فراكسيون  اصالح طلب 
و  رئيس  انتخاب  از  اسالمي  شوراي 
فراكسيون  اين  رئيسه  هيئت  اعضاي 
اين  جلسه  آخرين  در  گفت:  و  داد  خبر 
رأي  با  سلحشوري  پروانه  فراكسيون، 
اكثريت اعضاي فراكسيون به عنوان رئيس اين فراكسيون انتخاب شد.

وي افزود: در اين جلسه، طيبه سياووشي و ناهيد تاج الدين نيز با رأي 
اكثريت اعضا به ترتيب به عنوان نواب اول و دوم فراكسيون زنان 
انتخاب شدند. عضو فراكسيون زنان مجلس، اظهار كرد: همچنين 
معصومه آقا پور و فاطمه ذوالقدر نيز به عنوان دبيران اول و دوم اين 
فراكسيون انتخاب شدند. همچنين بنده نيز به عنوان سخنگوي اين 

فراكسيون انتخاب شدم.

هيچ سازماني حق اخراج
 كارگران بومي را ندارد

نماينده مردم ماهشهر در مجلس گفت: به تمام سازمان ها و شركت هاي 
حوزه انتخابيه اعالم مي كنم تحت هيچ شرايطي حق اخراج نيروهاي 

بومي را ندارند.
علي گلمرادي عنوان كرد: وقتي شرايط زندگي خود را با ميانگين حقوق 
4 تا 5 ميليون تومان كه همسرم هم شاغل است و از خانه  سازماني 
نيز استفاده مي كنيم را بررسي مي كنم، مي بينم هنوز از شرايط موجود 
رضايت كافي وجود نداشته و نمي توانيم به  راحتي از عهده مخارج 
زندگي برآييم. حاال در نظر بگيريد يك كارگر با حقوق زير يك  ميليون 
تومان كه مي خواهد كرايه خانه هم بدهد، به خصوص در اين مناطق كه 
به دليل عشايري بودن، رفت وآمدهاي قومي باعث افزايش هزينه هاي 
زندگي آن ها نيز مي شود، چگونه مي تواند زندگي كند؟ حاال به اين 

مسئله، معضل اخراج را هم اضافه كنيد، حتماً فاجعه به بار مي آيد.
اين نماينده مجلس افزود: مسبب شرايط به وجود آمده، عملكرد ضعيف 
برخي از ما مسئوالن است كه در اين مدت نتوانسته ايم شرايطي را براي 
مردم فراهم كنيم كه حداقل نيازهاي آن ها برآورده ِو رضايت مندي آنان 
را به دنبال داشته باشد، پس به صراحت مي گويم كه دندمان نرم، بايد 
شرايط را به گونه اي مديريت كنيم كه از مشكالت قشر كارگر كاسته 
شود نه اينكه به خاطر سوء مديريت ما، ديگران درمانده و تحت فشار 

شرايط سخِت زندگي باشند.
گلمرادي ادامه داد: به عنوان يك مدير مسلمان، بايد جرأت داشته باشيم 
كه به ضعف و ناتواني خود اعتراف كنيم و كنار بكشيم. تجربه  هشت 
سال دفاع مقدس ثابت كرده كه مي توانيم به نيروهاي جوان و شايسته 
اعتماد كنيم تا اينان بيايند با يك عمل انقالبي و جهادي شرايط بهتري 
را رقم بزنند. لزومي ندارد كه مديريت ها فقط به افراِد بخصوصي واگذار 

شود.
وي بيان داشت: مشكل اصلي و حاد جامعه  ما، مشكل بيكاري جوانان 

است كه ناهنجاري هاي فراواني را مي تواند در جامعه ايجاد كند.

نخستين جشنواره «تعليم، رسانه، 
تربيت» در خوزستان برگزار مي شود

خوزستان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
جشنواره «تعليم،  نخستين  برگزاري  از 
رسانه، تربيت»، به منظور ارج نهادن به 
تالش هاي اصحاب رسانه هاي جمعي 

استان خبرداد.
محمد تقي زاده با اشاره به نقش مهم 
رسانه ها در ايجاد تعامل بين فرهنگيان، 
خانواده  و  شهروندان  آموزان،  دانش 
بزرگ آموزش و پرورش اظهار كرد: آيين تجليل از پيشكسوتان، فعاالن 
روز  مناسبت  به  پرورش  و  آموزش  حوزه  در  ها  رسانه  برگزيدگان  و 

خبرنگار در نيمه دوم مردادماه برگزار مي شود.
وي تعامل رسانه ها با اداره كل و مسئوالن آموزش و پرورش در 40 
منطقه آموزشي استان را مهم دانست و گفت: شناسايي خبرنگاران 
فعال و خالق در حوزه تعليم و تربيت، توجه بيشتر به نقش رسانه 
ها در پيشبرد اهداف توسعه آموزشي، ايجاد زمينه براي تبادل نظر 
و تجربه بين رسانه ها و تقويت روحيه و انگيزه اصحاب رسانه براي 
مشاركت بيشتر در برنامه توسعه آموزشي از ديگر اهداف برگزاري 

اين جشنواره است. 
و  هوشمندانه  رساني  اطالع  با  ها  رسانه  كرد:  تصريح  زاده  تقي 
همگرايي  ايجاد  ضمن  پرورش،  و  آموزش  هاي  فعاليت  موقع  به 
شوند؛  مي  عمومي  اعتماد  تقويت  موجب  مردم،  و  مسئوالن  بين 
شايسته است كه با ارج نهادن به تالش و كوشش فعاالن رسانه 
اي، اين سرمايه هاي انساني ارزشمند را پاس بداريم  و با تكريم 
پيشكسوتان رسانه اي فعال در حوزه ي آموزش و پرورش كه سال 
ها در اين عرصه خدمت كرده اند، موجبات تقويت جريان كوشش 

هاي پيشين را فراهم آوريم.
جشنواره  ستاد  داد:  ادامه  خوزستان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
در اداره كل تشكيل شده و فعاليت خود را در سه بخش «تكريم 
پيشكسوتان»، «رسانه هاي فعال» و «بخش مسابقه» آغاز كرده 
توانند  مي  خبري  هاي  سايت  و  مطبوعات  ها،  خبرگزاري  است. 
پنج  در  را  تحصيلي 94-95   سال  در  خود  آثار  مردادماه  دهم  تا 
قالب خبر، گزارش خبري، گزارش موضوعي، مصاحبه و عكس به 
دبيرخانه جشنواره مستقر در اداره كل آموزش و پرورش خوزستان 

تحويل دهند.
رسانه،  «تعليم،  جشنواره  اجرايي  دبير  رضواني  سعيد  همچنين 
تربيت»  نيز  در مورد جزييات و چگونگي برگزاري اين جشنواره 
گفت: ستاد اين جشنواره و دبيرخانه آن شامل سه كميته «اجرايي»، 
«علمي و بررسي آثار» و «پشتيباني و تبليغ» در اداره اطالع رساني 

و روابط عمومي آموزش و پرورش تشكيل شده است.
وي افزود: كميته اجرايي و كميته پشتيباني و تبليغ وظيفه اعالم 
نظارت  و  هماهنگي  آثار،  ارسال  براي  استان  سراسر  به  فراخوان 
براي اجراي هر چه بهتر مراسم جشنواره، تدوين برنامه افتتاحيه 
و اختتاميه، دعوت از رسانه ها و پيشكسوتان و تهيه لوح سپاس، 

تنديس و جوايز براي برگزيدگان و خبرنگاران را برعهده دارند.
رضواني خاطرنشان كرد: كميته علمي نيز با مأموريت بررسي كمي 
و كيفي، و ارزيابي آثار منتشره در سال تحصيلي 95-94، وظيفه 
جمع آوري آثار ارسالي از سوي رسانه ها، تهيه فرم داوري و ارسال 
آن به هيأت داوران را برعهده دارد. آثار بخش مسابقه توسط اساتيد 

دانشكده خبر اهواز مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

استاندار خوزستان گفت: تمام سعي و تالش بر  اين است كه استان حتي  يك 
مدير پروازي نداشته باشد و مسئوليت ها به مديران بومي سپرده شود.

غالم رضا شريعتي  در خصوص انتخاب معاونان حوزه استانداري با بيان 
اينكه هر مديري در بدو آغاز كار ناگزير است ارزيابي دقيق، صحيح و اصولي 
از سيستم داشته باشد اظهار كرد: استانداري به عنوان يك نهاد حاكميتي بايد 

ارزيابي دقيق و در حد توان مديران و معاونان انجام دهد.
وي ادامه داد: در اين زمينه تمام مديران ستادي و معاونان در حال انجام كار ها 
طبق روال مشخص شده هستند و بنده نيز مرتب با آن ها در ارتباط هستم و 

برنامه ها و هماهنگي الزم را براي ارزيابي مديرتي استان انجام مي دهم.
استاندار خوزستان تصريح كرد: به منظور هماهنگي بيشتر و دستيابي سريع به 

اهداف مورد نظر با فرمانداران، مديران ستادي 
و دستگاه هاي اجرايي مرتب در ارتباط هستم 
و از نزديك برنامه هاي اجرايي آن ها را رصد 
مي كنم و در مواقع ضرروي آن ها را از نزديك 

مي بينم.
وي با بيان اينكه انسان بايد از محيط پيرامون 
خود شناخت كامل پيدا كند تا بتواند بر اساس 
شناخت و اطالعات كافي تصميمات بهتري 
را بگيرد بيان كرد: بدون شناخت نمي توان 
به راه حل هاي الزم و ضروري براي رفع 

مشكالت استان دست پيدا كرد.
شريعتي در پاسخ به اين سئوال كه مديريت 
جديد استان براي سپردن مسئوليت ها به 
مديران بومي و كوتاه كردن دست مديران 
پروازي و غير بومي از استان چه برنامه دارد 
تاكيد كرد: تمام سعي و تالش من بر اين 

است كه استان حتي يك مدير پروازي نداشته باشد و مسئوليت ها به مديران 
بومي سپرده شود.

وي افزود: بنده حتي با حضور فرمانداراني كه محل زندگي آن ها در اهواز 
است اما محل كار آن ها در شهرستان است مخالف هستم چرا كه محل 
زندگي بخشدار و فرماندار بايد در محل كار و خدمت خود باشد و تمام 
انرژي مدير مورد نظر صرف مردم محل خدمت خود باشد در غير اين 

صورت اين روند را ظلم در حق مردم منطقه مي دانم.
شريعتي در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به سفر خود به شهر هاي 
مشكالت  به  نسبت  استان  و  مملكت  منابع  گفت:  استان  مختلف 
موجود محدود است به همين دليل براي حل مشكالت بايد طبق 

اولويت بندي و هدفمند عمل كرد.
وي ادامه داد: به منظور اولويت بندي مشكالت استان در ابتدا بايد حجم و 
تعداد پروژه ها و ميزان پيشرفت آن ها را ببينيم تا بر اساس پيشرفت پروژه ها 

تسهيالت مورد نياز را براي مرم فراهم كرده و تصميم گيري كنيم.
شريعتي افزود: عالوه بر اين سازمان ها، ادارات و دستگاه هاي اجرايي استان 
نيز بايد اولويت هايشان را كار هاي اجرايي خود مشخص كنند و بنده بعنوان 
رئيس شوراي برنامه ريزي استان موظف هستم بر تمام امور اشراف كامل 

داشته باشم.
وي خاطرنشان كرد: در ابتداي كار سعي بر اين است به سمت پروژه ها 
و اولويت هايي حركت كنيم كه به نفع مردم و در جهت حل مشكالت 
آن ها باشد. شريعتي با اشاره به توصيه امام 
علي عليه السالم به مالك اشتر مبني بر اينكه 
حاكم بايد مدام با مردم در ارتباط باشد 
كه مردم بتوانند بدون ترس مشكالتشان 
را به حاكم منتقل كنند تاكيد كرد: يكي 
استان  شهر هاي  به  سفر  سياست هاي  از 
به همين منظور است كه ضمن برقراري 
ارتباط با مردم مشكالت را از زبان آن ها 

بشنويم و پاسخ گوي آن ها باشيم.
عاليترين مقام اجرايي دولت در استان با اشاره 
به وعده دولت روحاني مبني بر اينكه اين 
دولت، دولت راستگويان است خاطرنشان 
كرد: اين وعده   همان تاكيد بر ارتباط مستقيم با 
مردم است و نبايد فقط در قالب شعار باشد.

شريعتي تاكيد كرد: وظيفه همه مديران اجرايي 
اين است كه بر اساس وعده هايي كه رئيس جمهور به مردم داده و بر اساس 

آن ها از مردم رأي گرفته، عمل كنند.
اين مسئول با بيان اينكه طرح آمايش سرزمين و طرح توسعه استان را بر 
اساس برنامه 5 ساله توسعه در حال پيگيري هستيم و در مسير اهداف طرح 
در استان گام بر مي داريم تصريح كرد: اين طرح در قالب برنامه هاي كوتاه 
مدت، ميان مدت و بلند مدت تعريف شده است. وي در پايان يادآور شد: در 
طرح آمايش و طرح توسعه استان چه از بخش دولتي به منظور فراهم كردن 
زير ساخت ها و از چه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و كارهاي 
توليدي، تجاري، بازرگاني، خدماتي و رفاهي حمايت مي كنيم تا با آهنگ 

موزون و طبق برنامه آمايش سرزمين و برنامه پيش برويم.

عضـو كميسيون انـرژي مجلس گفت: شهرهـاي ايذه، باغملك 
و مسجدسليمـان از طـرح 550 هـزار هكتـاري  در طرح 550 
هـزار هكتـاري مقام معظـم رهبري دـر استـان خوزستان سهم 

صفـر درصدـي دارنـد.

هدايت اهللا خادمي با اشاره به كم توقع بودن مردم اين شهرستان در سطح 
خواسته هاي خود تاكنون اظهار كرد: با مقايسه بخش زايمان بيمارستان ايذه 
نسبت به چند دهه پيش مي بينيم كه در آن  زمان اين شهرستان باالتر از شهرهاي 
ديگر استان بوده است. وي با بيان اينكه بخش زايمان ايذه سال به سال ضعيف تر 
شد و هر چه زمان گذشت كيفيت خود را از دست داد، افزود: در بخش 
بهداشت و درمان كمبود امكانات و تجهيزات داريم و در اين بخش در تنگنا 
قرار داريم، همچنين در اينكه شهرستان هاي ايذه و باغملك تاكنون در مشكالت 
مانده است يك بخش به عدم توجه دولت ها مربوط مي شود و بخش ديگر را نيز 

به عدم مطالبه گري مردم بايد ربط داد.
خادمي با اشاره به فعاليت هاي بخش خصوصي در منطقه عنوان كرد: بخش 
خصوصي به جاي اينكه در شهرستان براي برون رفت از مشكالت موجود 

بهداشتي و درماني تالش كند، به دليل سود 
خود مشكالت زيادي را براي مردم به وجود 

آورده است.
وي اضافه كرد: سال ها پيش مناطق سوسن، 
و...  مرغا  دهدز،  صيدون،  ميدواود،  قلعه تل، 
تحت پوشش درماني پزشكان با كيفيت هندي 
بودند ولي اينك مشاهده مي كنيم كه در اين 
مناطق درمانگاه ها و مراكز درماني به صورت 

تايم اداري خدمت رساني مي كنند.

* 30 سال است دولت ها با ايذه و 
باغملك قهر هستند

خادمي با انتقاد از اينكه در شهرستان هاي ايذه 
و باغملك با گذشت 35 سال از انقالب هنوز 
توسط دولت ها براي پيشرفت آجري روي 
هم گذاشته نشده است و مردم اين مناطق 

با مشكالت زيادي مواجه هستند، گفت: متأسفانه از 30 سال گذشته تاكنون 
دولت ها به داليل نامعلوم با ايذه و باغملك قهر كرده اند و هيچ توجهي به آن 

ندارند.
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس با انتقاد از عملكرد مسؤوالن گذشته اين 
حوزه تا به امروز تشريح كرد: متأسفانه مسؤوالن شهرستان از گذشته تاكنون 
حتي يك كلنگ براي توسعه و آباداني اين شهرها به زمين نزده اند و ايذه و 

باغملك به حال خود رها شده است.
خادمي با اشاره به طرح 550 هزار هكتاري مقام معظم رهبري در استان خوزستان 
گفت: با وجود اين طرح در اكثر مناطق استان خوزستان، متأسفانه با وجود 
يكي بهترين و حاصل خيزترين خاك هاي كشور اين مناطق جايي در طرح 

مذكور ندارند.
وي افزود: بايد تكليف اين منطقه و مردم آن مشخص شود، با وجود اينكه در 
اين حوزه 9 دوره نماينده به مجلس فرستاده ايم ولي متأسفانه يك نفر نسبت به 

اين رويه اعتراض نكرد.
خادمي با بيان اينكه زمين هاي شوره زار بايد در طرح 550 هزار هكتاري براي 
توسعه و رونق وجود داشته باشند ولي متأسفانه زمين هاي حاصل خيز اين منطقه 
از آن بي بهره باشند، تصريح كرد: با وجود اين داشته ها يك متر از طرح مربوط 
را به ما ندادند تا به سوي از بين رفتن منطقه حركت كرديم و امروز مي بينيم 
در سوسن و صيدون كه روزگاري حتي در فصل گرم به عنوان سرسبزترين 
مناطق منطقه بودند امروز جمعيت مهاجر و فراري از منطقه خشك و بي روح 

به اوج خود رسيده است.
وي ادامه داد: آب در ميداود و صيدون در گذر است ولي مردم اين منطقه از 
آن حق استفاده را ندارند و اين موضوع باعث به وجود آمدن درگيري و حتي 
قتل در اين مناطق مي شود و نياز است كه اقداماتي در اين رابطه صورت بگيرد.

* مسؤوالن گذشته فقط شعار داده اند
وي با اشاره به انتقال آب درياچه سد كارون 3 به دست ايذه و خبرهايي كه 
چندي پيش براي انجام شدن اين امر در شهرستان به گوش رسيد تصريح كرد: 
با وجود منتشر كردن اين گزارش، متأسفانه تاكنون هيچ طرحي در استان براي 
محقق شدن اين امر وجود و رسيدن آب كشاورزي به ايذه نداشته و مسؤوالن 

تنها براي جنبه هاي تبليغاتي اقدام به نصب بنر و خبر رساني كرده اند.
خادمي با اشاره به كاستي هاي موجود در شهرستان هاي ايذه و باغملك و عدم 
مطالبه گري مسؤوالن گذشته براي برون رفت منطقه از اين وضعيت اظهار كرد: 
متأسفانه حتي براي زندانيان اين منطقه يك ساختمان وجود ندارد و زندانيان بايد 
در شهرهاي ديگر به سر ببرند و چه بسا خانواده هايي كه براي ديدار با فرزندان 

خود در جاده جان خود را از دست داده اند.

*با وجود ظرفيت هاي فراوان جز 
عقب افتاده ترين مناطق هستيم

وي با بيان اينكه در اينجا اين سؤال مطرح 
است كه چرا نبايد به دنبال مطالبات جوانان 
بيكار باشيم، گفت: باز اين سؤال مطرح است 
كه چرا بخش هاي مختلف شهرستان هاي ايذه 
و باغملك بايد با وجود داشتن ظرفيت هاي 
فراوان جزو مناطق بسيار فقير باشند، مردم 
مرغا بايد در محل هاي نا مناسب زندگي كنند، 
مدارس آبراك و ميانگران بايد محل نگهداري 
داشتن  وجود  با  آسماري  و  باشد  حيوانات 

چاه هاي نفت از ياد رفته ترين منطقه باشد؟!
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس با 
انتقاد و درخواست برخورد با كارمندان شبكه 
بهداشت و درمان شهرستان كه حقوق هاي 
خود را از اين نهاد مي گيرند ولي كارشان در مراكز خصوصي است، گفت: 
الزم است مسؤوالن شبكه بهداشت و درمان شهرستان با جديت پيگير اين كار 

باشند و با اين افراد برخورد كنند.

* هدف از بازي هاي حزبي در كشور رسيدن به منافع شخصي 
است

خادمي با انتقاد از اقدامات حزبي و گروهي و راه اندازي جوهاي قوميتي و 
طايفه اي در شهرها عنوان كرد: چپ و راست بازي هاي گروهي تنها براي 
رسيدن به منافع شخصي افراد است و اگر اين حقوق هاي نجومي به بخش 
بهداشت و درمان وارد مي شد اينك ايذه از نظر درماني در بهترين وضعيت بود.

وي با درخواست از مديران شهرستان براي پيگير بودن امور و مشكالت مردم 
گفت: متأسفانه هر يك از دولت ها و وزرا به جاي رسيدگي به مردم تنها به 
فكر ديار و منطقه خود هستند و الزم است مسؤوالن شبكه بهداشت ايذه براي 

راه اندازي بيمارستان 17 شهريور پيگيري جدي داشته باشند.
خادمي با بيان اينكه عالوه بر علم و تخصص داشتن، اخالق مداري مديران جزو 
اصول انتخاب مديران خواهد بود، تصريح كرد: خط قرمز من براي انتخاب 
مديران اخالق است و با حساسيت زيادي اين اقدام صورت خواهد گرفت. 
وي در پايان با تأكيد بر بي طرف بودن ادارات شهرستان نسبت به جريان هاي 
مختلف گفت: مسؤوالن فرا جناحي بايد به منطقه وارد شوند تا بتوان نسبت به 

رفع مشكالت اقدامي كرد.

استاندار خوزستان:

مخالف وجود حتي
 يك مدير پروازي هسـتم

تمام سعي و تالش بر  اين است كه استان حتي  يك مدير پروازي نداشته باشد و مسئوليت ها به مديران بومي سپرده شود.

هدايت اهللا خادمي:

مسؤوالن گذشته فقط شعار داده اند

برگزارى  همايش شناخت اعتياد و پيشگيرى از آن
 در دانشگاه آزاد اسالمى واحد اهواز

به مناسبت  سالروز جهانى مبارزه با مواد مخدر همايش شناخت اعتياد و پيشگيرى از آن به همت 
مركز مشاوره حوزه معاونت دانشجويى و فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اهوازدر سالن آمفى تئاتر 
دانشكده علوم انسانى با حضور جمع زيادى از دانشجويان ،اساتيد ،كاركنان وهچنين مسئولين استانى 
از جمله رييس دبيرخانه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان و كارشناسان آن دبير خانه برگزار 
گرديد .  در اين همايش دكتر سروش زرين آبادى رياست محترم دبيرخانه هيات امناى دانشگاه آزاد 
اسالمى استان خوزستان ضمن خير مقدم به كليه شركت كنندگان در خصوص معضل اعتياد و آسيب 
هاى آن پرداختند همچنين در خصوص توان دانشگاه آزاد اسالمى و حوزه معاونت فر هنگى دانشجويى 
در رابطه با فعاليت هاى فرهنگى و ايجاد بسترى مناسب جهت ادامه تحصيل دانشجويان عزيز،  سخنانى 
را ايراد نمودند. در ادامه حسين المى زاده رياست محترم دبيرخانه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
استان در مورد روند رو به رشد  اعتياد ، تنوع زياد  در مواد مخدر و انواع مواد صنعتى ، معضالت مصرف 
و آسيب هاى آن نيز مطالبى را گفتند. سپس مقاالت  علمى با عنوان باورهاى نادرست در زمينه اعتياد 
توسط دكتر ساسان باوى  ، مقاله  بررسى هوش معنوى با اعتياد توسط دكتر سيد على مرعشى و همچنين 
مقاله اى در خصوص ساختار مبارزه با مواد مخدر توسط آقاى ابوذر اديبى ارائه گرديد . در ادامه اين 
همايش نمايندگان كنگره 60 و N.A در خصوص روند كارى خود در راستاى درمان اعتياد توضيحات 
جامعى را بيان نمودند . و در پايان  دكتر اصالن اگدر نژاد معاونت دانشجويى فرهنگى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اهواز ضمن تشكر از كليه شركت كنندگان با اهدا  لوح هاى تقدير از ngo  هاى  فعال 

در عرصه پيشگيرى از مواد مخدر تشكر و قدردانى نمودند.
شايان ذكر است همزمان با اين همايش غرفه ى كنگره 60 ، غرفه ى گروه معتادان گمنام N.A و 
همچنين نمايشگاه مواد مخدر توسط پليس مبارزه با مواد مخدر استان  در خارج از سالن همايش برپا 

بود.
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يادداشت
دوران زيست در مرز

 روشني-تاريكي به پايان رسيده
رضا صادقيان: گويا زيست در مرز روشني-تاريكي و نمايان نبودن 
شماري از فعاليت هاي اقتصادي و مالي براي آنان كه دل در گرو قدرت 
بيشتر و مال روز افزون دارند عادت شده، بخشي جدا نشدني از زندگي 

روزمره و قسمتي از هويت آنها گرديده است.
واكنش شماري از رسانه ها و سايت هاي خبري به چالش فيش هاي 
حقوقي از سر ناچاري است. حكايت نداشتن سوژه و نداشتن خبرهاي 
ناب و پرحاشيه است، بدون ترديد اگر راه ديگري مي داشتند مسير 
ديگر مي پيمودند و مسئله شفافيت دريافت هاي كالن را آنچنان كه 
تاكنون بدان نپرداختن رها و همچنان از برجام، مسائل فرهنگي و 
حمايت از نصب بنرهاي ضدآمريكايي در شهر تهران توسط شهرداري 

مصاحبه هاي پرشمار مي كردند. 
به زندگي سلبريتي ها مي پرداختند و يا عكس اعدام هاي وحشيانه 
توسط داعشي هاي خون خوار را به بهانه جذب مخاطب بيشتر منتشر 
مي كردند. شايد كمتر بها دادن به چنين خبرهاي نشان از دورانديشي 
گردانندگان همان رسانه ها دارد، نگاهي كه تالش مي كند نور بتابد 
ولي ميزان روشنايي  به اندازه اي نباشد كه شامل حال خودشان شود، در 

چنين ديدگاهي كاربرد شفافيت فقط براي ديگران مفيد است!
از طرفي دامن زدن به چنين چالشي براي برخي مديران بيش از آنكه 
به موضوع حقوق و يا ميزان هداياي دريافتي ختم گردد پاي آنان را به 
ميزاني قابل درك با ناراحتي، خودخوري و بيان حرف هاي نه چندان 
متعادل كشانده است. سخناني بر زبان جاري مي سازند كه از يك مدير 
با سابقه اجرايي 30 ساله بسيار بعيد است! گفته هايي كه بهانه هاي 
زيادي را به دست منتقدان و نكته بينان مي دهد و چالشي كوچك را به 

چالشي بزرگ تر ختم خواهد كرد. 
نگاهي كوتاه به مصاحبه ها، اظهارات، سخنراني ها و ... تعدادي از 
مقامات مسئول درباره موضوع فيش هاي حقوقي، نشان از آن دارد 
كه مديران شرايط دگرگون يافته جامعه ايران امروز و جهان را درك 
نكردند؛ جامعه ايي كه دايم در حال تغيير است و از حالتي به گونه اي 
ديگر مي شود. در اين ميان مديران ارشد همچنان در همان مسير 
به بيان سخنان خطابي-ارشادي همت مي گمارند و از باال به امور 

مي نگرند و حاضر به ترك آن وضعيت نيستند.
مگر اينكه شاهد نقدهاي بي امان از سوي رسانه ها و مردم كشور باشند، 
مديران بايد بپذيرند دوره سخنراني هاي يكسويه و تبليغي به پايان 
رسيده است، فصلي جديد آغاز شده، روزگاري كه نمي توان با ايجاد راه 
ميان بر به دوره قبل بازگشت و در داالن هاي تاريك به زيست ادامه 
داد. حضور هر كدام از نرم افزارهاي اطالع رساني به معناي شفافيت 
و سرعت بيشتر در امر خبررساني است، گريزي از رفتن به سوي 

شفاف تر شدن نيست. 
سازمان   عمومي   روابط  كرده  عادت  كه  سيستمي  و  مديران  براي 
نقش دروازه بان و ايجاد كننده موانع غيرقابل نفوذ براي رسانه ها و 
پژوهشگران را ايجاد نمايد و هميشه در حال ساخت ديواري قطور 
ميان ناظران و خودش بوده و ذره اي به دنياي گردش اطالعات آزاد 
تامل نكرده باشد، فراواني ابزارهاي اطالع رساني و نشر خبرهاي درون 
سازماني شان آنقدر تلخ و ناگوار است كه همچنان عده اي را تهديد 
به شكايت و برخوردهاي حقوقي مي كنند. گويا يقين دارند مسئله با 
شكايت و گشودن پاي اهالي رسانه و مردم به دادگاه حل مي گردد، 
فكر مي نمايند با بستن چند سايت خبري و يا كانال هاي نرم افزار تلگرام 
دوران چالش ها به پايان مي رسد، در پي محدود سازي نشر خبر هستند. 
چنانچه محدود كنندگان گردش نسبتا آزاد اطالعات تمايل به حل 
مشكل به صورت اساسي دارند نياز است از اكثر كاربران اينترنت 
درصد  بيش 60  كمي  عبارتي  به  و  هوشمند  گوشي هاي  داراي  و 
جمعيت كل كشور شكايت نمايند، جمعيتي كه در گردش اطالعات 
و رونق گرفتن رسانه هاي مجازي نقش اصلي را بازي مي كند. شايد 
با چنين رويكردي موفق شوند به زندگي در مدار بسته با چاشني 
غيرشفافيت به زيست خود در سياست و اقتصاد ادامه دهند! نكته 
مهم در تكنولوژي هاي جديد دنياي رسانه اينجاست؛ ابزارهاي نوين 
اطالع رساني و پيام رسان به دليل طراحي ساده و قابل فهم  سبب 
و  سياسي  خبرهاي  از  بخشي  اينترنت  كاربران  از  بسياري  شده اند 
اقتصادي را به صورت غيرحرفه اي دنبال نمايند و همزمان در انتشار 

همان خبرها بكوشند.
يادمان نرود موج هاي به راه افتاده در انتخابات رياست جمهوري سال 
92، انتخابات مجلس شوراي اسالمي در سال 94 و دعوت كاربران 
به مشاركت بيشتر در انتخابات به كمك همين ابزارها و كاربران 
ايراني شكل گرفت؛ نمي توان از ابزارهاي و فضاهاي شكل گرفته 
در عرصه اطالع رساني توقع داشت هميشه همراه ما باشند، شرايط 
نشر خبر و گردش آزاد اطالعات هزاران كيلومتر با جو روابط عمومي 
سازمان هاي بسته اداري متفاوت است. با بخش نامه، خط و نشان 
كشيدن و سردادن فريادهاي گوش خراش راه به جاي گشوده نخواهد 
شد و ترس به دل كسي راه نمي يابد؛ مگر اينكه تمام شبكه اينترنت را 

يكبار و براي هميشه منهدم نمود! 
از  شماري  نبودن  نمايان  و  روشني-تاريكي  مرز  در  زيست  گويا 
فعاليت هاي اقتصادي و مالي براي آنان كه دل در گرو قدرت بيشتر و 
مال روز افزون دارند عادت شده، بخشي جدا نشدني از زندگي روزمره 
و قسمتي از هويت آنها گرديده است. نشر فيش هاي حقوقي و يا 
فعاليت تجاري خصوصي و خانوادگي  آنقدر برايشان مهم بوده كه 
حال به بدترين شكل ممكن واكنش نشان مي دهند، مي توان خشم 
فرو خفته برخي از مديراني كه از روز نخست نام و نشاني شان به دليل 

دريافت هاي نجومي منتشر شده را به ديده نگريست.
مي توان پلي ميان درز كردن اطالعات فيش هاي حقوقي و رفتارهاي 
پرشتاب و بعضا نامتعادل برخي از مديران اجرايي برقرار ساخت، ارتباطي 
كه روي ديگر سكه عصباني شدن ها و بروز رفتارها و تصميم هاي 
پرهزينه را براي آنان رقم زده است، سخنان و تصميم هايي كه در 
نهايت بي تدبيري رخ داد و برخي از همان رفتارها همچنان دست مايه 
طنز كاربران شبكه هاي اجتماعي شده است. با شرايط خاصي روبرو 
در  زندگي  و  بودن  بسته  ميزان  از  زمان  گذشت  با  شايد  هستيم، 
داالن هاي تيره دوري بجوييم ولي در وضعيت امروز مانند انساني 
مي مانيم كه سال هاي سال سر در الك خويش فرو كرده و با استفاده 
از اهرم هاي موجود و قدرت مديريتي راه را براي خروج هرگونه خبري 
-مگر خبر تبليغاتي و مناسبتي- درباره سازمان، نهاد، اداره، وزارتخانه و 
حتي تكاپوي اقتصادي مسدود نموديم؛ شايد هيچ وقت شفاف نبوديم و 

هميشه در اليه هاي محافظت شده زيست كرده ايم.
حال دريچه هاي نوين گشوده شده است و نور ناچيزي به درون تابيده 
است، در چشم برهم زدني بخش گسترده اي از فعاليت هاي ما نمايان 
شده است، نمايان شدني كه تعادل ما را برهم زده. در واقع تالش 
براي بازگشت به دوران زندگي غيرشفاف براي سياست مداران، جريان 
سازان، كوشش گران عرصه اقتصاد و. . . به پايان رسيده است، كمتر 
رويدادي را شاهد هستيم كه خبرهاي پشت پرده آن پس از چندي به 
گوش نرسد، پس نمي توان يك تنه و با صدور چند بيانيه و بخش نامه 
درون سازماني مسير كل تغييرات در حوزه اطالع رساني را مسدود كرد.

3
خبـــر

هيچ كدام از جريانات داخل ايران را 
به مخالفت با انديشه امام متهم نمي كنم

سـيد حسـن خميني در گفت و گو با شـبكه تلويزيوني پاكستان به سواالت گوناگون 
خبرنگار اين شـبكه پاسـخ داد.

آيت اهللا سيد حسن خميني به سواالت در خصوص 
روابط ايران با كشورهاي منطقه، پديده گروههاي تكفيري، 
بيداري اسالمي، انتخابات آينده رياست جمهوري آمريكا 

و... پاسخ داد.
وي در اين مصاحبه در پاسخ به سوالي در مورد نسبت 
جناح هاي مختلف درون ايران با انديشه امام گفت: من 
هيچ كدام از جريانات داخل ايران را به مخالفت با امام 
و انديشه ايشان متهم نمي كنم. البته قرائت هاي مختلفي 
وجود دارد. همين امر نيز نقطه قوت انديشه هاي امام است كه امكان اجتهادها و قرائت هاي مختلف درون 

آن وجود داشته باشد.
در بخش ديگري از اين مصاحبه خبرنگار شبكه تلويزيوني پاكستان مي پرسد: "امام خميني (س) آمريكا را 
شيطان بزرگ مي دانست. با توجه به كارهايي كه آقاي ظريف انجام مي دهد به نظر شما سياست ايران در 

قبال آمريكا تغيير كرده است؟"
سيد حسن خميني در پاسخ به اين سوال گفت: فكر نمي كنم آقاي ظريف تا به حال تالشي براي روابط دو 
جانبه داشته باشند. بحث برجام كه سياست كلي جمهوري اسالمي بود انجام شد. ارتباطات ما هم طبيعتا در 

محدوده برجام بوده است. البته هميشه نگاه ما به آمريكايي ها بسته به رفتار آنها است.

استفاده خانوادگي ازتريبون مجلس رويه نشود
هيات نظارت تذکر دهد

نماينده سـابق مردم تهران در مجلس با اشـاره به سواستفاده سيده فاطمه حسيني 
از تريبون رسـمي مجلس گفت: هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بايد در اين مسـاله 

بـا نماينـده خاطـي برخـورد كنـد.
سيدمهدي هاشمي، نماينده سابق مردم تهران در مجلس 
در واكنش به اقدام خالف آيين نامه سيده فاطمه حسيني 
نماينده تهران در مجلس اظهار كرد: اين نوع رفتارها و 
ادبيات كار صحيحي نيست و ممكن است موجب شود 
يكسري تقابل ها در مجلس صورت بگيرد.  وي افزود: 
ممكن است اين رفتارها تبديل به رويه اي شود براي 
اينكه عده اي بخواهند از تريبون مجلس سوءاستفاده 

كرده و در جهت منافع شخصي و خانوادگي خود بهره برداري كنند.
هاشمي تاكيد كرد: بايد بدانيم اگر اين موضوع، فارغ از اينكه شخص سوءاستفاده كننده از تريبون مجلس چه 
كسي است، تبديل به يك رويه و قاعده شود و برخورد قاطعي هم با آن صورت نگيرد بعدا ادامه پيدا خواهد 
كرد و تكرار كنندگان آن، اقدامات خود را با استناد بر اينكه با اتفاقات قبلي هم برخورد نشده است، توجيه كنند.

رئيس كميسيون عمران نهم خاطرنشان كرد: در اين مسئله ضمن اينكه ضرورت دارد به فرد خاطي تذكر 
داده شود، بايد تعهدي هم از اين نماينده گرفته شده و حتي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان حساسيت الزم 
را به اين موضوع نشان دهد و با نماينده خاطي برخورد كند. وي تصريح كرد: هر نماينده اي از هر جناح 
و تفكري بايد از هر اقدامي كه غيراصولي و منطقي است، پرهيز كند زيرا اين مسئله در شان يك 
نماينده مجلس كه انتظار مي رود قانونمندتر از ديگران باشد، نيست. هاشمي گفت: من تا االن نشنيده 
ام كه يك برخورد منطقي از طرف اصالح طلبان با نماينده اي كه در خط فكري آنها قرار دارد و خالف آيين 
نامه نيز عمل كرده است، صورت گرفته باشد. اميدوارم كه اصالح طلبان براي شفاف سازي اين موضوع و 
رفع ابهام، موضع خودشان را مشخص كنند. نماينده سابق مردم تهران در مجلس در پاسخ به ادعاي سيده 
فاطمه حسيني مبني بر اينكه افشاي فيش هاي حقوقي و بركناري و استعفاي چند مدير بانكي به دليل شايعه 
پراكني بازندگان 94 بوده است، اظهار كرد: اين سخنان فرافكني از اصل موضوع پرداخت هاي نامتعارف 

است. متاسفانه هميشه اين شكل از فرافكني ها در برخورد با اين مسائل، يك رويه بوده است.
وي افزود: از طرفي نبايد ضعف دستگاه هاي نظارتي را در مسئله دريافت و پرداخت حقوق هاي نامتعارف 

ناديده بگيريم. اين دستگاه ها بايد ضعف هاي خود را در اين زمينه اصالح كنند.
هاشمي با بيان اينكه ما نبايد هميشه از رسانه ها براي برخورد با مفاسد اقتصادي و جلوگيري از آن استفاده 
كنيم، اظهار كرد: اگر دستگاه هاي مذكور اين كار را نكنند طبيعي است كه براي مقابله با بي عدالتي ها و فسادها 
از ابزار رسانه اي استفاده شود.  نماينده مردم تهران در مجلس نهم تاكيد كرد: البته بايد گفت رسانه اي كردن 
اين موضوع موجب آالم و دردمندتر كردن مردم مي شود و بدبيني جامعه به مسئولين را تشديد مي كند. من 
نمي خواهم بگويم استفاده از رسانه در مورد اين موضوع خوب است، اما وقتي دستگاه ها و نهادهاي نظارتي 

به وظايف خود عمل نكنند، امكان استفاده از ابزار رسانه به وجود مي آيد.

طرح سوال از وزير كشور در دستور كار قرار گرفت
نماينـده مـردم وراميـن، پيشـوا و قرچك در مجلس شـوراي اسـالمي بـا انتقاد از 
انتصابات اخير در جنوب شـرق اسـتان تهران گفت: طرح سوال از وزير كشور براي 

پاسـخگويي در مجلس كليد خورده اسـت.
 سيد حسين نقوي حسيني با انتقاد از عدم مشورت 
مسئوالن دولتي براي جابجايي مديران در جنوب شرق 
استان تهران اظهار داشت: متأسفانه دولت هيچ مشورتي 
با افراد شاخص شهرستان نظير امام جمعه، نمايندگان 

مجلس و غيره انجام نمي دهد.
نماينده مردم ورامين، پيشوا و قرچك در مجلس 
در  اخير  انتصابات  از  يكي  افزود:  اسالمي  شوراي 
شهرستان پيشوا موجب اعتراض و ناراحتي مردم متدين 
اين شهرستان شده است. وي ادامه داد: به منظور پاسخگويي وزير كشور به انتصاب اخير در شهرستان پيشوا، 

طرح سوال از وزير كشور در دستور كار مجلس قرار گرفته است.
نماينده مردم ورامين، پيشوا و قرچك در مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: طرح سوال از وزير كشور با 
جديت پيگيري مي شود و وي بايد با حضور در مجلس به بي توجهي به نظرات و دغدغه هاي مردم و بزرگان 
شهر پاسخ دهد. وي با تأكيد بر اين نكته كه خواسته مردم و بزرگان شهرستان هاي ورامين، پيشوا و قرچك، 
انتخاب مديران بومي است، بيان داشت: مديران بومي از مشكالت شهرستاني بيش از مديران غير بومي آگاهي 
دارند و زودتر مي توانند با مردم ارتباط برقرار كنند اما در دولت كنوني مشورتي براي انتخاب مديران ادارات 

و نهادهاي مختلف نمي شود.

همزماني اظهارات بان كي مون و مركل توطئه اي جديد است
رئيس سـازمان انرژي اتمي ايران با اشاره به سخنان اخير مركل و بانكي مون عليه 
ايران گفت: احسـاس مي كنم اتفاقاتي در حال روي دادن اسـت زيرا آقاي بان كي 

مـون و خانـم مـركل حـرف هـاي عجيبـي زده انـد.
علي اكبر صالحي رياست سازمان انرژي اتمي ايران 
در گفتگويي تصريح كرد: جمهوري  اسالمي ايران 
توانمندي هاي مختلفي دارد؛ اگر طرف مقابل در نقض 

برجام دست بكاري بزند همگان متضرر مي شوند.
وي افزود: ما برجام را قبول داريم و آغاز كننده نقض 
آن نخواهيم بود و اميدوارم آنها نيز عاقل باشند و آن را 

نقض نكنند.
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در ادامه افزود: اگر 

برجام درست اجرا شود آثار مثبتي براي كشورمان، طرف مقابل و منطقه و جامعه بين الملل خواهد داشت؛ 
اگر برجام برهم بخورد زيانشان براي همگان خواهد بود.

صالحي گفت: تصورم اين است كه طرف مقابل تالش خواهد كرد كه برجام آسيب نبيند زيرا خوب مي دانند 
كه آسيب رسيدن به توافق هسته اي قبل از آن كه به ما ضرر بزند به آنان آسيب خواهد زد.

وي افزود: نخستين آسيب به آمريكايي ها اين است كه اعتبار سياسي آنان زير سوال مي رود كه براي كسب 
آن هزينه زيادي كرده اند و اگر در دنيا جا بيفتد كه اين قدر بد عهدي كرده اند هزينه هاي بسياري برايشان 

خواهد داشت.
وي گفت: مي توانيم تجهيزات الزم را از منشأ اصلي اش بخريم به كانال خريد اعالم كنيم و آنان شرايطش 
را مهيا مي كنند تا با قيمت ارزان تر در زمان سريع تر با كيفيت بهتر و با اطمينان بيشتر تجهيزات الزم را بخريم.

ی یا

ولي امر مسلمين جهان پس از اقامه نماز عيد سعيد فطر به ايراد خطبه پرداختند و تاكيد 
كردند: بايد با پديده برداشت هاي نامشروع از بيت المال با جديت مقابله شود.

رهبر انقالب اسالمي در خطبه اول نماز، ضمن تبريك عيد سعيد فطر به ملت ايران و 
امت بزرگ اسالمي، ماه رمضان امسال در كشور را پر از معنويت، توجه، توسل، خشوع و 
تضرع خواندند و گفتند: ما مسئوالن بايد به دلهاي نوراني اين مردم مؤمن غبطه بخوريم 
و البته خدا را شكرگزار باشيم اما از طرف ديگر بايد بدانيم كه در قبال مردم مؤمن كشور 

چه مسئوليت سنگيني داريم.
حضرت آيت اهللا خامنه اي، روزه داري مردم به ويژه جوانان و نوجوانان در بلندترين و 
گرم ترين روزهاي سال را از جلوه هاي زيباي ماه مبارك رمضان امسال برشمردند و 
افزودند: البته دستهاي خبيثي سعي كردند نوجوانان را به روزه خواري بكشانند كه به 

لطف الهي موفق نشدند و در آينده نيز موفق نخواهند شد.
ايشان خاطرنشان كردند: اين موضوع بايد مردم و مسئوالن كشور را بار ديگر متوجه 
كند كه دشمنان خبيث ايران اسالمي براي دور كردن نسل بالنده كشور از دين چه 
برنامه هايي دارند اما برنامه ريزي امسال بدخواهان، با هوشياري مردم به شكست انجاميد.
رهبر انقالب اسالمي، برگزاري راهپيمايي عظيم روز قدس در هواي بسيار گرم 
به خصوص در استانهاي جنوبي كشور را جلوه زيباي ديگر و يكي از كارهاي بزرگ و 
مجاهدت مردم در ماه مبارك رمضان دانستند و گفتند: مردم با اين حضور گسترده و 
بلند كردن فرياد خود در قبال مسئله مهم فلسطين، درواقع اعالم كردند كه اگر برخي 
دولتهاي اسالمي به آرمان فلسطين خيانت و يا برخي دولتها كوتاهي مي كنند و يا برخي 
ملتها از اين موضوع بي خبر هستند، اما ملت ايران حاضر است در مقابل همه دشمنان 

بايستد و مسئله فلسطين را زنده كند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي، ماه رمضان امسال را نمايشگاه بزرگي از جلوه ها و نشانه هاي 
معنويت مردم خواندند و با اشاره به برگزاري جلسات باشكوه قرآني در حرم هاي مطهر 
كه به بهترين وجه در رسانه ملي منعكس شد، افزودند: يكي ديگر از اين جلوه ها، 
پديده ي رو به گسترش افطاري هاي مردمي در شهرهاي مختلف و به ويژه در مناطق 
مختلف تهران بود كه اين معنويت و روحيه خدمتگزاري به مردم، انصافاً هر فردي را 

تحت تأثير قرار مي دهد.
ايشان، پديده حسنه افطاري هاي مردمي را در مقابل افطاري هاي مسرفانه و مترفانه 
دانستند و خاطرنشان كردند: متأسفانه برخي دستگاهها اقدام به پديده زشت افطاري هاي 
پرهزينه در هتلها براي افراد غير مستحق كردند كه بايد گفت افطاري هاي ساده و 

مردمي به افراد مستحق و رهگذران در مقابل اين موضوع قرار دارد.
رهبر انقالب اسالمي، «توزيع افطاري درِ خانه نيازمندان به وسيله جواناني كه نام خود 
را "كوچه گردانان عاشق" گذاشته اند»، «برگزاري جلسات پرشكوه دعا و مناجات در 
مساجد، حسينيه ها و مزار شهدا به ويژه در شبهاي احيا»، «سنت رو به رشد و مبارك 
اعتكاف در دهه آخر رمضان» و «اقدام برخي پزشكان در معاينه رايگان بيماران در ماه 
رمضان» را جلوه هاي زيباي ديگري از ماه رمضان دانستند و تأكيد كردند: اين چنين 

رمضاني قطعاً موجب جلب رحمت الهي خواهد شد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي در خطبه دوم نماز، با اشاره به انفجارهاي تروريستي در 
روزهاي اخير در عراق، تركيه، بنگالدش و برخي كشورهاي ديگر، گفتند: متأسفانه 
امسال عيد فطر مسلمانان در برخي كشورها به دست تروريستهايي كه مي خواهند 

«اسالم جعلي و بدلي» را دستور اربابان خود جايگزين «اسالم واقعي» كنند تبديل 
به عزا شد، و اين جنايات، نتيجه پرورش دادن تروريستها به وسيله دستگاههاي امنيتي 

امريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي است.
حاميان  متوجه  منطقه  در  بي گناه  انسانهاي  كشتار  جرم  اينكه  بر  تأكيد  با  ايشان 
تروريستهاي تكفيري است كه البته خود آنها نيز به تدريج در حال آسيب ديدن از تروريزم 

هستند اما اين گناه و جرم آنها فراموش نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمي، برافروخته بودن شعله هاي جنگ و ناامني در كشورهاي منطقه 
از جمله سوريه، ليبي و يمن را مايه تأسف خواندند و افزودند: مردم يمن اكنون يكسال 
و سه ماه است كه در زير بمبارانها قرار دارند اما بايد به اين مردم و رهبري حكيمانه 
آنان آفرين گفت كه در چنين شرايطي و در هواي گرم، راهپيمايي روز جهاني قدس را 

با عظمت برگزار كردند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با تأكيد بر اينكه هدف اصلي قدرتهاي استكباري از به راه 
انداختن جنگ و ناامني و تروريسم در منطقه، به فراموشي سپرده شدن مسئله فلسطين 
است، گفتند: مبارزه براي آزادي فلسطين يك مبارزه اسالمي و همگاني است كه ادامه 
اين حركت، وظيفه همه مسلمانان است و قرار دادن موضوع فلسطين در چارچوب يك 

موضوع داخلي و عربي ِصرف، كاري غلط است.
ايشان در بخش پاياني خطبه دوم نماز عيد فطر، به موضوع حقوق ها و برداشت هاي 
غيرمنصفانه و ظالمانه اشاره كردند و با تأكيد بر اينكه چنين برداشت هاي نامشروعي از 
بيت المال، گناه و خيانت به آرمانهاي انقالب اسالمي است، افزودند: در اين موضوع، 
درگذشته، قطعاً كوتاهي ها و غفلتهايي شده است كه بايد جبران شود اما مسئوالن 
بايد موضوع حقوق هاي نامشروع را به طور جدي پيگيري كنند و اينگونه نباشد كه 

سروصدايي به پا و بعد هم قضيه به فراموشي سپرده شود.
رهبر انقالب اسالمي با تمجيد از مواضع رئيس جمهور و رؤساي قواي مقننه و قضاييه 
مبني بر برخورد و پيگيري قاطعانه با اين پديده زشت، خاطرنشان كردند: در اين موضوع، 
بايد دريافت هاي نامشروع باز گردانده شود و افرادي كه مرتكب بي قانوني شده اند، 
مجازات و افرادي هم كه از قانون سوءاستفاده كرده اند، بركنار شوند، زيرا آنان لياقت 

حضور در مراكز و مسئوليتها را ندارند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با تأكيد بر اينكه دشمنان نظام اسالمي تالش دارند تا از 
اين موضوع، مستمسكي بر ضد نظام ايجاد كنند، گفتند: افرادي كه دريافتهاي نامشروع 
داشته اند در مقايسه با مديران پاك دست نظام، اندك هستند اما همين اندك نيز، مضّر 

و عيب است و بايد برطرف شود.
ايشان يكي از علل وقوع پديده زشت حقوقهاي نامشروع را آسيبهاي ناشي از «مستي 
اشرافي گري» دانستند و تأكيد كردند: هنگامي كه در جامعه، «اشرافي گري، اسراف و 
تجمل»، ترويج مي شود، نتيجه آن بروز پديده هاي زشتي همچون دريافتهاي نامشروع 
است. رهبر انقالب اسالمي با تأكيد مجدد بر لزوم برخورد جدي با اين موضوع 
خاطرنشان كردند: مسئله عزل و بركناري و بازگرداندن اموال به بيت المال بايد در 
دستور كار مسئوالن باشد، زيرا افكار عمومي نسبت به اين موضوع حساس است و اگر 

پيگيري الزم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسالمي كاسته خواهد شد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي، كاهش اعتماد مردم به نظام را فاجعه خواندند و تأكيد كردند: 

مسئوالن بايد با پيگيري و اقدامات قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ كنند.

تالش براي تضعيف پايگاه هاي عمومي دولت روحاني

تندروها جديد  تندروهاسناريوي  جديد  سناريوي 
حمله به دولت روحاني با كمك از اصالح طلبان جعلي

تندروها تالش دارند به شكلي روابط بين دولت و جريان هاي حامي او از جمله 
اصالح طلبان را مخدوش كرده تا به شكلي پايگاه هاي عمومي روحاني در انتخابات 
را تضعيف كنند. بر همين اساس يك روز انتقادات اصال طلبان از برخي سياست هاي 
به جامانده دولت دهم را به پاي اختالف جدي با روحاني مي نويسند و روز ديگر از 
چهره هاي جعلي اصالح طلب سعي بر آن دارند تا چالش جديدي براي دولت روحاني 

ايجاد كنند.
سناريوي جديدي براي دولت روحاني فراهم كرده اند. حال كه خودشان نمي توانند به 
سبب ضعف مديريتي و نيز مشكالت عديده اقتصادي و مالي مورد اعتماد ديگران 
واقع شوند؛ راحترين راه شايد همين موضوع باشد كه دولت معتمد و محبوب ديگري 

در كشور وجود داشته باشد تا بدين شكل رقابت را براي خودشان محقق كنند. 
اگر در دولت دهم پاي اسفنديار رحيم مشايي به عنوان سرحلقه انحراف مطرح شد 
حاال سعي بر آن دارند كه دقيقا چنين اتهامي را متوجه دولت روحاني كنند و از 

حسين فريدون، مشايي ديگري براي 
پروژه  اگر  همچنين  بسازند.  مردم 
تبعات  و  شكست  با  يارانه  عظيم 
سنگين براي كشور را رقم زدند حاال 
مترصد آن هستند كه مساله حذف 
يارانه ها را براي مردم زيان بار جلوه 
و  مالي  تخلفات  همين طور  دهند. 
اداري كه در نهايت موجبات برخي 
سنگين  محكوميت هاي  و  اتهامات 
فراهم  دهم  دولت  كابينه  براي  را 
كرد حاال در پوشش اتهاماتي چون 

فيش هاي حقوقي غيرمتعارف قرار گرفته است به اميد آنكه مردم آن اتفاقات و آن 
پرونده را فراموش كنند.

 دولت روحاني اگرچه طي سه سال گذشته با مانع تراشي هاي متعدد و مختلف تندروها 
همراه بوده و شواهد گواه آن را مي دهند كه هيچ كدام از اين كارشكني ها به اندازه 
سال پاياني عمر دولت دردسرساز نخواهد بود. همچنان كه بحث اتاق هاي فكر 
تخريبي عليه دولت مطرح است و ضمن آن دولت درگير چندين و چند اتهام بزرگ 
قرار گرفته است ، پيش بيني مي شود كه دير يا زود مساله افشاگري هاي بي اساس عليه 

دولت بيشتر و بيشتر شود.
دولت  نزديكان  از  يكي  و  رهپويان  جمعيت  دبيركل  زاكاني  عليرضا  كمااينكه   
احمدي نژاد اخيرا با برگزاري نشست مطبوعاتي به همت رسانه هاي تندرو و افراطي 
اين مساله را كليد زد و اتهامات عديده و البته غيرمستندي را به دولت وارد كرده تا به 
شكل ديگري ساكنان پاستور را تحت فشار قرار دهد. او در اين اتهامات بيشتر تاكيد 

بر نقش آفريني نزديكان روحاني در تخلفات و مفاسد اقتصادي داشت؛ سناريويي كه 
پيشتر در دولت احمدي نژاد عينت پيدا كرد و تا آنجا پيش رفت كه دست آخر رييس 
دولت وقت به جاي برخورد با تخلفات در مقام حمايت از ايشان برآمد و آنان را خط 
قرمز دولت دهم برشمرد تا هنوز بعد از گذشت 3 سال هيچ خبري از اين پرونده ها و 

متخلفان براي مردم بازگو نشود.
 اين در حالي است كه روحاني و كابينه او همچنان مصر به آن هستند كه تمامي 
زواياي اتهامات در صورت صحت موضوع رسيدگي و افشا شوند. به ويژه در مساله 
فيش هاي حقوقي كه تاكنون برخي متخلفان و مقصران نيز با برخورد جدي دولت 
مواجه شده اند. اما اين مساله نيز باعث نشده تا جريان سازي ها عليه دولت متوقف شود 
و چون دريايي مطالم جريان ها و موج هاي تخريبي يكي پس از ديگري پاستور را 
نشانه مي رود و جالب آنكه در اين ميان جريان هاي رسانه اي به سبب محدوديت هاي 
ايجاد شده، نمي توانند در حمايت از دولت روحاني اعالم موضع كنند تا به شكلي 
كفه ترازو به نفع جريان ها تندرو باشد.
تالش  ميان  اين  در  آنكه  جالب تر 
دولت  بين  روابط  شكلي  به  دارند 
جمله  از  او  حامي  جريان هاي  و 
اصالح طلبان را مخدوش كرده تا به 
شكلي پايگاه هاي عمومي روحاني در 
انتخابات را تضعيف كنند. بر همين 
اساس يك روز انتقادات اصال طلبان 
به جامانده  سياست هاي  برخي  از 
دولت دهم را به پاي اختالف جدي 
با روحاني مي نويسند و روز ديگر با 
استفاده از چهره هاي جعلي اصالح طلب سعي بر آن دارند تا چالش جديدي را براي 
دولت روحاني ايجاد كنند. همچون مصاحبه اخير محمد زارع فومني كه مدعي شده 
است: «اصالح طلبان دنبال عبور از روحاني هستند و آقاي روحاني گفتند رئيس جمهور 
با كسي عهد اخوت نبسته است، اگر چنين است اول با فسادهاي برادر خود كه رئيس 

سازمان بازرسي نيز به طور علني آن را اعالم كرد، برخورد جدي كند.»
البته نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به ويژه اعضاي فراكسيون اميد ، اين وعده 
را داده اند كه با تنظيم و اصالح برخي قوانين و مقررات و نيز اعالم حمايت از 
دولت مي توان تا حدودي جلوي اين مانع تراشي را مسدود كرد. محمدجواد فتحي 
يكي از نمايندگان اصالح طلب مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي مي گويد كه 
«فراكسيون اميد به محض تشكيل هيات رييسه دائم وارد دستورات و اولويت هاي 
خود خواهد شد كه حمايت از دولت در جهت حفظ منافع ملي به ويژه در عرصه مهم 

اقتصادي ، معيشتي و حقوق شهروندي بخش اصلي آن را مشمول مي شود.

حضرت آيت اهللا خامنه اي در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر:

حقوق ها و برداشت هاي ظالمانه از بيت المال
 «نامشروع، گناه و خيانت» است

ــد ــه پرداختن ــراد خطب ــه اي ــر ب ــعيد فط ــد س ــاز عي ــه نم ــس از اقام ــان پ ــلمين جه ــر مس ولي ام
ــود. ــه ش ــت مقابل ــا جدي ــال ب ــروع از بيت الم ــت هاي نامش ــده برداش ــا پدي ــد ب ــد : باي ــد كردن  و تاكي
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ــي مهمي كه امروز به وفور  ــيب هاي اجتماع يكي از آس
ــه هر روز  ــت ك ــود، پديده تكدي گري اس ــت مي ش ياف
ــاهد رواج يافتن  ــود مي گيرد و ش ــكل تازه اي به خ ش
ــور از  ــتان هاي مختلف كش آن در ابعاد گوناگون در اس

ــتيم. ــتان هس جمله خوزس
گدايي كه در اصطالح رسمي تر، «تكدي گري» ناميده مي شود، مانند 
بسياري از مشاغل كاذب براي بسياري به يكي از مشاغل روزمره و عادي 
تبديل شده است و ديگر كمتر كسي با مشاهده آنها در خيابان، متعجب 

يا ابراز تاسف كرده و اغلب با كمك سعي در همدردي با آنها مي كنند.
گدايان كوچك بسياري هستند كه با كسب تبحر و مهارت  در باندهاي 
گسترده  گدايي، در سطح شهر مشغول مظلوم نمايي و برانگيختن حس 

ترحم افراد   هستند تا درآمدزايي كنند.
تكدي گري به معناي گدايي كردن ، در يوزگي (فرهنگ فارسي ؛ ج 1 ص 
1125)، تكلف در سوال و حاجت خواهي از اين و آن در كوي و برزن و 
پافشاري بر آن بيان شده است.(لغت نامه دهخدا ، ج 4 ص 6048) متكدي 
كسي است كه در پي كمك و ياري مادي از ديگران دست را پيش اين و 
آن مي گيرد و گاه با سماجت تمام خواستار كمك مالي و نقدي و جنسي 
مي شود. اين عمل در برخي از كشورها به شدت رواج دارد و در كوي و 
برزن افرادي يافت مي شوند كه مي كوشند بدون هيچ تالش و زحمتي 

پولي به چنگ آورند.
در قرآن آمده است: للفقراء الذين احصروا في سبيل اهللا اليستطيعون 
ضربا في االرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 
اليسئلون الناس الحافا و ما تنفقوا من خير فان اهللا به عليم (بقره آيه 
273) صدقات براي آن تهيدستاني است كه در راه خدا محصور شده اند و 
نمي توانند براي كسب در آمد در زمين سير و سفر كنند. از ان جايي كه 

خويشتن دارند و فقر و بي نوايي خويش را آشكار نمي سازند ، كسي كه از 
حالشان بي خبر است آنان را توانگر مي پندارد و تو از نشانشان بي نوايي 
آنان را در مي يابي . آنان با وجود نيازمندي شديد به اصرار از مردم چيزي 

نمي خواهند . اي مومنان هر مالي را كه انفاق كنيد خدا به آن داناست.
در اين تحليل قرآني هر چند كه يكي از علل و اسباب تكدي گري را 
فقر و بي نوايي اقتصادي اشخاص بيان مي كند ولي به خوبي نيز روشن 

مي دارد كه علت اصلي در تكدي گري را مي بايست در فقر فرهنگي و 
اجتماعي دو بخش از جامعه ديد: نخست فقر فرهنگي و اجتماعي گروهي 
كه به تكدي گري رو مي آورند و براي برآورد نياز مادي خويش ، شخصيت 
اجتماعي و كرامت و شرافت انساني خويش را زير پا مي گذارند ؛ دوم 
كساني كه از دارايي برخوردار بوده و در جهل و فقر فرهنگي و اجتماعي 

به سر مي برند.
در برخي از كشورها اين عمل قانوني است و در برخي ديگر نه تنها قانوني 
نيست بلكه جرم و مجازات حبس و زندان را به دنبال دارد، ماده 712 
قانون مجازات اسالمي مي گويد: هركس تكدي يا كالشي را پيشه خود 
قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش يا ولگردي كند به حبس از يك تا 
سه  ماه  محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق 

شود عالوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كالشي 
به دست آورده است مصادره خواهد شد. ماده 713 همين قانون درباره 
گماردن كودك براي تكدي گري پيش بيني مجازات كرده و هر كسي را 

كه از كودك براي اين كار بهره برداري كند بزهكار دانسته است.
اين در حالي است كه از قديم در خيابان هاي اهواز شاهد زير پا گذاشتن 

اين قوانين هستيم، رفتار خالف قانوني كه اين روزها افزايش چشمگيري 
يافته است به گونه اي كه در پشت چراغ قرمزها، پمپ بنزين ها، خيابان 
هاي محالت مرفه نشين و... گداياني از قوميت هاي مختلف و همچنين 
كشورهاي حاشيه از پير، جوان، گرفته تا كودك و زنان نوزاد به بغل 
(براي جلب ترحم) با لباس ها و لهجه هاي مختلف، از كشيدن آستين 
و لباس رهگذران تا دراز شدن كودكان همراه اين افراد كف خيابان و 

پياده روها تنها براي تحريك حس نوع دوستي و حمله به ماشين هاي پشت 
چراغ قرمز براي گرفتن پول و مطرح كردن انواع التماس ها و خواهش ها، 
صحنه هايي ست كه روزانه هر يك از شهروندان اهوازي شاهد آن هستند 
به گونه اي كه راننده ها و رهگذران را با سماجت تا مرز كالفگي پيش 
مي برند تا مجبور شوند دست در جيب و كيف برده اسكناسي را به آن 

ها بدهند كه چه بسا پايين بودن اين مبلغ موجبات اعتراض و شاكي شدن 
اين فرد را فراهم مي كند و بي توجه گذشتن از كنار اين گداها، نفرين و 
دشنام آن ها را به دنبال دارد و البته معلوليت به عنوان يكي از مهمترين 
ترفندهاي اين متكديان براي گدايي است كه البته بسياري از آنها هم با 
شگردهاي حرفه اي، تمارض مي كنند و در واقع هيچ معلوليتي ندارند،  اين 
مهم يكي از مواردي است كه از جنبه رواني و اجتماعي براي مردم آسيب 
هايي به دنبال دارد و به بحران هاي مديريت شهري بيش از پيش دامن 

زده است.
حال انتظار مي رود كه مسئوالن مربوطه با برنامه ريزي خود تدابيري را 
جهت ساماندهي به وضعيت اين افراد و جمع آوري آنها از سطح شهر 
انديشيده تا عابران با آرامش و آسايش بيشتري در سطح خيابان ها عبور 
كنند و جمع آوري متكديان به يكي از اولويت هاي نهادهاي شهري تبديل 
شود، اما ظواهر امر نشان ميدهد كه مسئوالن كالنشهر اهواز و نهادهاي 

مربوطه در جمع آوري متكديان درمانده اند.
نبود قانون مشخص و مدون، نبود متولي خاص و نيز بي توجهي به 
فرهنگ سازي در مورد شيوه هاي كمك به محرومان در جامعه سبب 
شده است كه عالوه بر برخي فقيران بومي، تعدادي از مهاجران هم در 

شهر اهواز به تكدي گري بپردازند.
براستي حل معضل گدايي مستلزم چه برنامه و راهكارهايي است و متولي 
اصلي جمع آوري متكديان و كودكان خياباني كدام نهاد و دستگاه اجرايي 

است تا اهواز هم مانند اصفهان و تبريز به شهري بدون گدا تبديل شود.
البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه  بخشي از برنامه هاي مقابله 
با معضالتي همچون تكدي گري به خود شهروندان مربوط مي شود و اگر 
همه ما بدانيم تكدي گري زمينه اي براي فحشا،فساد و بزهكاري است 
قطعا در رابطه با كمك هاي مالي بدون حد و مرز تجديد نظر مي كنيم 

زيرا "نان گدايي را گاو خورد ديگر به كار نرفت»

 حادثه آتش سوزي پرتوشيمي 
و سوال از مسئوالن

امين شحيطاوي 
وقتي حادثه آتش سوزي پتروشيمي بوعلي بندرامام را در اخبار شنيدم به 
عنوان يك ايراني بسيار نگران و دعا كردم بتوانند مسووالن و تيم هاي 
امدادي كنترل اثرات اين آتش سوزي مهيب را به سرعت و با كمك 

دستگاه ها و چرخبال ها به سرعت كنترل كنند.
ولي وقتي خبر كمك گرفتن استان هاي ديگر را باتوجه مجاورت و... را 
شنيدم خوشحال شدم كه به سرعت اين حادثه در حال كنترل است. ولي 
يك نكته مهم و سوال بي پاسخ مانده كه مايلم مديران محترم صنايع 
پتروشيمي نفت و حفاري استان پاسخ بدهند. چرا  استان خوزستان با دارا 

بودن  دهها چاه و دكل نفتي و حفاري و عملياتي نفتي و مراكز صنعتي 
و پتروشيمي عظيم مخصوصا منطقه ويژه بندر امام و داشتن القابي نظير 
قطب نخست و منحصر به فرد نفت گاز و پتروشيمي صنايع جانبي و در 
نهايت درآمدزايي باالي اين صنايع علي رغم تبعات و اثرات زيان بار نفتي 
و آب و هوايي به جغرافياي استان و ساكنان براي مديريت حوادث آتش 
سوزي و شبيه آن در ارتباط با افزايش توان ايمني و كنترل اين گونه 
حوادث در استان اگر بالگرد آب پاش در مناطق مذكور درنظر مي گرفتند؟!

 نمي توانستند حادثه را كنترل و از افزايش تلفات اقتصادي و تاسيساتي  
جلوگيري مي شد؟ آيا شنيدن خبر كمك گرفتن چرخ بال آب پاش از 
استان نيمه محروم بوشهر كمي كه نه در حالت عادي  مديران و مسوالن  

نفت و حفاري و پتروشيمي را ناراحت نكرد؟
مديريت بحران و خطرات مهيب كه مي تواند فجايع  زيست محيطي 
فراواني به كشور و استان  وارد سازد به نظرم تشكيل كميته حقيقت ياب 

دراين گونه حوادث با هدف شناسايي عوامل و راهكارهايي كه مي توانست 
در همان ابتدا از افزايش حادثه و آتش سوزي مديريت لجستيكي بهتري 

پيش بيني مي گرديد.
آيا االن بايد شاهد اين دامنه از خرابي و تلفات به دليل نداشتن تجهيزات 
كافي نظير چرخ بال هاي عملياتي و آب پاش باشيم؟ آيا كوتاهي نشده 
است؟!  هر چند همگان مي دانيم نيروهاي امدادي و ايمني جان فشان 
و شجاعي داريم كه زبانزد همگان هستند. نمونه آن مهار چاه هاي نفتي 
حمله رژيم بعث عراق به كويت و افتخار مهار سخت ترين آن ها توسط 
تيم هاي امدادي و فني ايراني بود ولي بعد از اين همه سال ها تجربه به 
شخصه انتظار بيشتري از مسووالن امر ور اين مسله بود كه تجهيزات و 

امكانات درحد واندازه استان و صنايع حساس آن وجود ندارد. 
 از همه مهمتر مهار تبعات زيست محيطي حوادث اين چنيني است كه 

شوربختانه استان در كشور وضعيت مناسبي ندارد.

گدايي؛ جرمي آشكار در خيابان هاي اهواز
بامداد زاگرس- سهيال باوري جمع آوري متكديان وظيفه كيست؟

به  استان  عمومي  فضاي  در  روزها «افشاگري»  اين  لطفي:  كيوان 
موتورهاي  مدد  به  كافيست  است.  شده  رنگ  پر  اي  بي سابقه  شكل 
جستجوگر، عبارت «افشاگري در خوزستان» را جستجو كرد. براحتي 
مي توان در كنار اين عبارت، كليدواژه هايي همچون استاندار سابق، 

نماينده سابق، پدرخوانده و دست هاي ناپيدا را هم يافت.
بي ترديد، نقطه ي قوت اين افشاگري ها، كه در قالب «مراسم توديع» 
و «نامه سرگشاده» صورت گرفته، اين مطلب است كه فاش گويان، 
پافشاري  و  هستند  سياسي  رايج  كشي  خط  طيف  سر  دو  به  متعلق 
«جريان  گيري  شكل  نويد  مشترك»،  هاي  كليدواژه  و  «عناوين  بر 
سومي» را مي دهد كه فارغ از مرزبندي هاي سياسي و ملي، دغدغه 
ي «خوزستان» دارد و «منافع و مسائل استان» را اولويت اصلي خود 

مي داند.
تشريح  براي  را  زمان  افشاگران،  كه  رسد  مي  بنظر  ديگر،  سوي  از   
زواياي پنهان فرآيند توسعه ي استان مساعد ديده اند كه «پته روي 
آب مي اندازند» و «ّسِر اندرون برمال مي كنند». و با توجه به سابقه ي 
حضور و تجربه ي اين افراد در اركان مديريتي و حاكميتي، مي توان 
انتظار داشت كه اينان پيش از فاش گويي، دست به «زمان سنجي» 
زده اند و داليل متقني براي اقناع افكار عمومي دارند كه در مجاِل 

خود، خواندني و شنيدني است.
 اما پيش از ارائه داليل به حوزه عمومي و وارسِي آن از جانِب خرد 

هاي  پرسش  توان  مي  جمعي، 
برخورد  نوع  اين  متوجه  را  متنوعي 
آيا  كرد.  استان  ي  توسعه  مسائِل  با 
متعدد  و  متنوع  مسائل  گره  براستي 

استان، با افشاگري باز مي شود؟
وكالت،  و  صدارت  زمان  در  چرا 
اگر  نگرفت؟  صورت  افشاگري 
در  آفريني  نقش  فرصت  هم  باز 
براي  مديريتي  و  سياسي  عرصه 
پرده  بود،  مي  فراهم  افشاكنندگان 
خروجي  گرفت؟  مي  صورت  َدري 
همگرايي  تقويت  اقدامات،  اينگونه 
با  مواجهه  در  جامعه،  همدلِي  و 
اين  از  سواالتي  و  است؟  مشكالت 

قبيل كه هر يك، نياز به ورود، بررسي و قضاوت افكار عمومي دارد 
و اميد كه اينگونه مباحث با هدف ارتقاي سطح تحليل جامعه، جدي 

گرفته شود. 
توان  مي  را  نگاه  نوع  دو  جامعه  ي  توسعه  مسير  در  كلي،  بطور 
واداشتن  كنش  «به  جستجوي  در  ديد،  ي  زاويه  يك  بود؛  متصور 
در  توسعه،  فرآيند  كه  معنا  اين  به  است؛  جامعه»  افراِد  تك  تك 
مي  معنا  مختلف  سطوح  در  جامعه،  افراد  همه  آگاهانه  وروِد  نتيجه 
همگان»  مساعي  «تشريك  با  مشترك»،  «مسائل  ي  گره  و  يابد 
توسعه  خوراك  گوناگون،  سطوح  در  افراد،  به  بايد  شد.  خواهد  باز 
اي داد و از بازي هوشمندانه ي آنها بهره برداري كرد. نگاه ديگر 
اين  مدافعان  دارد.  قرار  اول  نگاه  مقابل  در  تعبيري  به  توسعه،  به 
در  و  باشند  توسعه»  «بازيگران  نخبگان  بايد  كه  معتقدند  ديدگاه 
مسير توسعه، نيازي به حضور و نقش آفريني همه ي افراد جامعه 
كنندگاِن  مصرف  صرفًا  توسعه»،  «تماشاگران  بعنوان  اينان  نيست. 
مواهب توسعه ي همه جانبه محسوب مي شوند و جز اين انتظاري 
از آنان نمي رود. بر پايه نگاه دوم، گاهي حتي الزم است نخبگان، 
بر  را  خود  گوِش  توسعه،  ناپذير  اجتناب  عواقب  مديريت  بمنظور 

ُغرهاي احتمالي جامعه ببندند و به مقصوِد مطلوب بيانديشند.
به عبارت ديگر، دسته اول، در جستجوي «كنشگري تك تك افراد 
نخبگان»  كنش  و  حركت  پي «تقويت  در  دوم،  گروه  و  اند  جامعه» 

جامعه هستند و عموم را، «متغير خنثي» تلقي مي كنند. 
افراد  آفريني  نقش  و  حضور  به  تشويق  و  اسالمي  انقالب  ي  تجربه 
ي  مطالبه  كه  است  مطلب  اين  گواه  مختلف،  هاي  عرصه  در  جامعه 
عمومي و تاريخي جامعه ي ايراني، فرصِت ابراز يافته و نگاِه كنشگري 
و  سياسي  نظام  سياستگذاران  غالِب  نگاه  جامعه،   افراد  تك  تك  به 
توان  مي  ديد،  زاويه  اين  مظاهر  ي  جمله  از  است.  شده  اجتماعي 
هشت  دوران  در  جامعه  افراد  تك  تك  گذار  اثر  و  پررنگ  حضور  به 
ساله دفاع مقدس اشاره كرد؛ آنجا كه «عموم»، بازيگري را مختص 
«نخبگان نظامي» خود ندانستند و بزرگ و كوچك، پير و جوان، ميدان 

دار نبردي شدند كه حتي براي ايفاي نقش در آن، آماده نبودند. 
به هر روي، حال با جامعه اي سر و كار داريم كه تجربه ي سي و 
هشت سال اخير آن، مروج كنشگري افراد جامعه است و اين مهم به 
آساني ميسر نشد؛ مگر برپايه «اعتماد عمومِي» جوشيده از بطن جامعه 
ي متكثر و همگراي انقالبي. خصلِت «بي كنشي» و «سكون» ايراني، 
مشحون از تجربه ي استبدادي تاريخي است و تمريِن «همدلي» و 
«نقش آفريني»، اتفاقي جديد در مسير توسعه ي ايراني محسوب مي 
ارمغان  به  جامعه  براي  رهاوردي  چه  افشاگري،  اوصاف،  اين  با  شود. 
خواهد آورد؟ خوزستاِن متنوع و متكثري كه 16 سال ديرتر از استان 
هاي ديگر در مدار توسعه قرار گرفته، به كنشگِر اميدوار نيازمند است يا 

به افرادي منفعل، سرخورده،  مردد و بي حركت؟
مي  گويي  فاش  طبل  بر  وقتي 
جامعه  كنشگران  و  نخبگان  كوبيم، 
مصمم  و  انگيزه  با  را  خوزستاني  ي 
تر مي كنيم يا كم رمق و دلسردتر؟ 
خروجي اين «مبهم گويي سياسي»، 
در كِف خيابان و بين عامه مردم چه 
خواهد بود و آيا عواقب احتمالي آن 
را سنجيده ايم؟ دامن زدن به «نمي 
دردي  چه  خواهند»،  نمي  و  گذارند 
دوا  را  استان  ي  انباشته  دردهاي  از 
مي كند؟ قبول، «نمي خواهند، نمي 
دست  از  كاري  چه  حاال  گذارند»؛ 
چرا  آيد؟  مي  بر  جامعه  افراد  عموم 
بدگماني  و  تاريخي  ترديدهاي  بايد 
هاي كوچه و خيابان، توسط نخبگان سياسي و مديريتي در عرصه هاي 
رسمي استان بازتوليد شود؟ تبعات اقتصادي، رواني و... اين لرزه آفريني 
ها، برآورد شده است؟ حال كه پس از سال ها، جامعه ي خوزستاني 
متقاعد شده كه مسير فشرده ي توسعه، با «نقش آفريني همگان» طي 
شود، چرا بايد با دادن «آدرس هاي چندپهلو و كنايه آميز»، حركِت 
عمومي جامعه را ُكند كرد؟ مگر نه اينكه، «سياست»، يعني بازي با 

«داشته ها» و «نداشته ها»؟  
بي ترديد، نقشه ي توسعه يك جامعه، يكسره «همواري» نيست. قطعا 
«ناهمواري» هايي بايد متصور بود و گره افكني جريان هاي قدرتمند 
پيش  هاِي  كاستي  از  بخشي  توسعه،  مسير  در  اجتماعي  و  سياسي 
روست؛ و بايد اين «كژي» هاي انباشته از ساختارهاي معيوِب تاريخي 
را امري بديهي فرض كرد. «صدارت» و «وكالت»، بمعناي مديريِت 
توامان جريان هاي «خواسته» و «ناخواسته» است. نبايد انتظار داشت 
كه «فرش قرمزي پهن شود» و ما، «خرامان مديريت كنيم». بي تابي 

و افشاگري آنجا رخ مي دهد كه ما موانع را به رسميت نمي شناسيم.
را  آنها  سپس  و  «ديد»،  اول  ي  وهله  در  را  «موانع»  بايد  قطعا 
از «سنگالخ  را  جامعه  توان  مي  كه  است  صورت  آن  در  «پذيرفت»؛ 
توسعه نيافتگي» به سالمت گذراند و «راه را براي نسل بعد هموار تر 
كرد». نسلي كه موانع كمتري پيش روي خود خواهد ديد و «سريع تر» 

به «مقصد» خواهد رسيد.

 شـهرزاد اميري : هم اكنون واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي با 30 درصد 
ظرفيت و حتي تشكل هاي صنعتي با كمتر از نصف ظرفيت فعاليت مي كنند كه اين 
ــت و بنا به گفته هاي  ــور به هيچ عنوان قابل پذيرش نيس موضوع براي اقتصاد يك كش
ــور تعطيل است . همچنين وضعيت  مقام معظم رهبري 60 درصد ظرفيت توليد كش
واحدهاي توليدي و صنعتي در شهرك هاي صنعتي بسيار وخيم است ؛به گونه اي كه 
ــته در شهرك ها و نواحي صنعتي كل كشور به  ــال گذش 34 هزار و 530 واحد در س
ــتند و اخبار  ــزار و 239 واحد متوقف هس ــيد  كه از اين تعداد 6 ه ــرداري رس بهره ب
حكايت از نيمه تعطيل بودن بسياري از واحدهاي به اصطالح فعال دارد و بايد هر چه 

سريع تر براي اين وضعيت چاره اي انديشيد..
ــور تعطيل است  بنا به گفته هاي مقام معظم رهبري  60 درصد ظرفيت توليد كش
ــاده و علل و عوامل  ــه اين  روز افت ــور ما ب ــرا وضعيت صنعت و توليد كش ــه چ ..اينك
ــت موضوعي است كه در گفت وگو  خبرنگار كابان نيوز با دكتر مرتضي  اين امر چيس
ــتاد دانشگاه شهيد چمران اهواز پيرامون آن بحث و گفت گو كرده ايم كه آن  افقه اس

را مي خوانيد .

  از نگاه شما ركود فعلي واحدهاي توليدي چه عواملي دارد ؟
ركود فعلي واحدهاي توليدي دو عامل درون برون استاني دارد كه عامل برون استاني از سال 87 
يعني از دوره احمدي نژاد كليد خورد و احمدي نژاد به دليل وفور درآمد نفتي بخشي از درآمدها را ريالي 

و به اقتصاد كشور تزريق كرد كه اين ها عليرغم مخالفت هاي اقتصاددان ها در آن زمان بود .

  چه زماني اين گفته هاي اقتصاددانان به اثبات 
رسيد اقتصاد كشور با تورم شديد مواجه شد ؟

رسيد  اثبات  هابه  اقتصاددان  هشدارهاي   87-86 سال 
اقتصاد كشور با تورم نسبتاً شديد حدود 25 درصدي مواجه 
به  نفت  درآمد  تزريق  تبعات  پذيرفت  احمدي نژاد  و  شد 

اقتصاد كشور چه مشكالتي ايجاد كرده است .

  چه سياستي براي رفع اين مشكل اجرايي شد ؟
به  كردازپمپاژپول  اعالم  مركزي  بانك  به  دولت 
اقتصادتااندازه اي خودداري كند و بانك مركزي وقت،سياست 
ركودي شديدي رادرپيش گرفت كه به اقتصاد كشور تا حدي 
ضربه وارد كرد و بسياري از طرح ها به ويژه طرح بنگاه هاي 

زودبازده نيم كار رها شدند و به تعطيلي كشيده شدند ..
همچنين تشديد تحريم هاي دشمنان در آن زمان مزيد 

علت شد و عليرغم هشدارهاي اقتصاد دادن ها ، طرح نابهنگام هدفمندي يارانه ها در دستور 
كار دولت قرار گرفت كه بسيار بد اجرا شد .

  آيا زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه ها مناسب بود ؟
طرح هدفمندي يارانه هااصالطرح هدفمندي نبودوزمان اجراي آن هم زمان مناسبي انتخاب 
نشد.اين طرح را يك جراحي بزرگ در آن دوره تلقي مي كردند اين در حالي است كه ضربان 

قلب اقتصاددچارضعف شده بود و تير خالص را به بخش توليد زد.
  چرا ؟

چون تمام بندهاي اين طرح اجرانشدومجلسي هابه احمدي نژاد در اين خصوص اعتراض 
يارانه ها  هدفمندي  طرح  اجراي  وركودحاصل  از  زيربارنرفت  احمدي نژاد  ولي  كردند 

تشديدوتحريم ماهم به اوج خود رسيد.

  طرح هدفمندي يارانه ها چه تأثيراتي بر اشتغال بر جاي گذاشت ؟
تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي منجر به اخراج بيكاري تعداد زيادي از نيروي كار شد و درواقع ركود پي درپي 

خودش را تقويت ميكردومي توان گفت تنها  30 درصد بنگاه هاي زودبازده موفق عمل كردند .

  تسهيالت بانكي در آن زمان چه وضعيتي داشت ؟
كاهش نرخ بهره بانكي ازديگرسياستهاي غلط دوره احمدي نژاد بود و اين تصميم منجر 
به دامن زدن تورم اوليه شد چراكه افرادي كه ادبرشمردوگفت : اين تصميم مهم منجر به 

دامن زدن به تورم اوليه شدوافرادي كه وام هاراگرفته بودندنتوانستندازپس قسط هاي بانكي 
بربيايندبه گونه اي كه خوزستان بيشترين بدهي مردم به بانك ها را داشت و اين بدهي از مرز 

يك صد هزار ميليارد تومان باالتر رفت كه بزرگ ترين بدهي تاريخي به بانك ها راداريم .
درمجموع عوامل مذكور سبب باقي ماندن اين ركود شد اگر توافق بر جام نبود هيچ اقدام 

اقتصادي كارگشا و موفق نمي شد .
اقدام  هيچ  نمي شد  هاحل  تحريم  مسئله  ،تا  نفت  فروش  به  شديد  وابستگي  دليل  به 
ديگردراقتصاد قابل  انجام نبود لذا مناظره هسته اي ايران باكشورهاي قدرتمندورفع تحريم ها 
اصلي ترين راه حل بود چون فروش نفت متوفق شده بود وانهايي هم كه باواسطه نفت را خريدار 

بودند براي انتقال پول خود مشكل داشتند .

  اكنون كه ماه ها از توافقات بر جام گذشته وضعيت چگونه است ؟
اكنون كه 5 ماهازتوافقات هسته اي بر جام گذشته دولت تالش مي كندبازارنفت رابرگرداندچون 
در دوره تحريم بازار فروش نفت ما به دست كشورهاي ديگر افتاده بودوبراي بازگرداندن بازار نفت 
كار ما سخت بودچه بسا عربستان به عنوان توليدكننده بزرگ نفتي و كينه و دشمني با ايران در اين 
مسير كارشكني هاي زيادي كرده است  ولي مشخصاً با توجه به شدت ركود اقتصادي دو دهه قبل 

نمي توان انتظار داشت طي 5 ماه پس از توافقات بر جام تورم از بين رود .

  در خصوص تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي كه اكنون در دستور 
كار قرارگرفته نظرتان چيست ؟

تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي يكي از راهكارهاي اقتصادي است كه شرط الزم است ولي 
موفقيت اصلي منوط به وجود يك سيستم اجرايي اداري پويا با 

بروكراسي روان است .
بي انگيزه  ادارات  كاركنان  اينكه  به  توجه  با 
وناكارآمدهستندوبروكراسي ازكارافتاده اي داريم لذا نمي توان 
انتظار داشت موقعيت بسياري از سياست هاي ضد ركودي با 
اين ساختار اداري اجرايي كامل شودولي چاره اي نيست و اين 
اقدامات رابايددولت انجام دهد. مشكل ديگر كه طرح تأمين 
مالي بنگاه هاي را با عدم موفقيت مواجه مي كند فساد اداري 
است كه باعث مي شود بخشي از اين پول ها به بخش توليد 
تزريق شود اما سر از فعاليت هاي غير توليدي درآورده كه در اين 

خصوص هم نيازمند هماهنگي دستگاه هاي قضايي هستيم .

اجتماعي  و  اقتصادي  شاخص هاي     آيا 
خوزستان با استان هاي ديگر يكسان است ؟

در اين خصوص به يك مطالعه وسيع نيازمنديم چون خوزستان در شاخص هاي اقتصادي و 
اجتماعي از استان هاي هم تراز خود عقب مانده تر است .

  چه عواملي در اين عقب ماندگي اقتصادي خوزستان نقش  دارند ؟
دو عامل اقتصادي غيراقتصادي در اين موضوع دخيل هستند ولي عوامل غيراقتصادي در 

عقب ماندگي اقتصاد استان نقش پررنگ تري داشته اند.
  بخش عمده اين عقب ماندگي ها از چه چيزي نشأت مي گيرد ؟

بخش عمده اي اين عقب ماندگي هاي استان ازنبودتفكرتوسعه اي بر نخبگان استان سرچشمه مي گيرد .
به علت فقدان تفكر توسعه اي نخبگان استان اعم ازاساتيددانشگاه،روحانيت هنرمندان،معلمان و 
رسانه هاونمايندگان مجلس و مديران و افرادي كه بر رفتارهاي مردم تأثيرگذارند ؛تصميم گيران 

استان بسيار ضعيف عمل كنند.
لذا معتقدم مديران و مسئوالن و نمايندگان كنوني مادر مقايسه با بسياري مديران استان هاي 
ديگربطورنسبي جزو ضعيف ها هستند و وقتي مديران استان وتاثيرگذاران بر تصميمات ضعيف باشند 

نمي توان انتظار داشت حتي اگر بودجه اي به استان برسد خوب استفاده شود .

  سخن آخر ؟
ساختار مديريتي ضعيف باعث شده منابع مالي فعاليت واحدهاي بزرگ ملي موجود استان به خارج از استان 
منتقل شود ولي ضرر وزيان آن ها در استان باقي بماند و مجموع اين عوامل يعني ساختارهاي اقتصادي 

و به طبع اجتماعي خوزستان باعث شده خوزستان در سطح استان هاي محروم كشورقرارگيرد.

نسبت افشاگري و توسعه خوزستان
خروجي اين مبهم گويي سياسي، در كِف خيابان و بين عامه مردم چه خواهد بود...

ساختار ضعيف مديريتي، 
زمينه ساز انتقال منابع خوزستان



خانواده

معني و روانشناسي رنگ ها
    قرمز

قرمز رنگ آتش و خون است بنابر اين با انرژي ، جنگ ، خطر ، قدرت 
و پايداري، احساسات شديد ، تمايالت و عشق همراه است.اين رنگ 
به شدت احساسات را بر مي انگيزد.متابوليسم بدن انسان را باال برده و 
باعث افزايش تعداد تنفس شده و فشار خون را افزايش مي دهد.قابليت 
ديد بسيار بااليي دارد و به همين دليل عالمت توقف ، چراغ توقف 
راهنمايي و اتومبيل و تجهيزات قابل اشتعال را با رنگ قرمز نشان مي 
دهند.در نشان ها و افتخارات نشان دهنده شجاعت و دليري است و 

رنگي است كه در اكثر پرچم هاي كشور ها ديده مي شود.
قرمز نوشته ها و تصاوير را نزديك تر نشان مي دهد ، مي توانيد از آن 
براي تحريك مردم به منظور تصميم گيري سريعتر استفاده كنيد،به 
عنوان مثال جمله ي “ خريد كنيد “ يا “ كليك كنيد “ را با قرمز 

نمايش دهيد. زرد
زرد رنگ تابش خورشيد است.با لذت،شادي،عقل و انرژي همراه است.

زرد اثر گرم كننده و محبت دارد و حس شوخ طبعي را تحريك مي 
كند و باعث افزايش نيروي ماهيچه ها ميشود.عمدتا با غذا ها همراه 
است.زرد روشن و براق توجهات را به خود جلب مي كند و به همين 
دليل ماشين تاكسي را به رنگ زرد رنگ ميزنند.در صورتي كه از اين 
رنگ زياد استفاده شود تاثيرات آزاردهنده دارد و مطالعات نشان داده 
اند كه نوزادان در اتاق هاي زرد بيشتر گريه مي كنند.هنگامي كه زرد 
در كنار رنگ مشكي قرار گيرد زودتر از هر رنگ ديگري ديده ميشود 
و از اين خصوصيت براي نمايش اخطار بهره مي برند.در نشان ها و 
نمادها زرد يادآور افتخار و وفاداري است و پس از آن زرد با ترسويي 

و بزدلي همسو مي باشد.
از اين رنگ براي نشان دادن شادي و خوش رويي استفاده كنيد.مي 
توانيد از اين رنگ در محصوالت كوكان و موارد مربوط با آسودگي و 
فراغت نيز استفاده كنيد.اين رنگ براي جلب توجه بسيار مؤثر است 
پس براي برجسته سازب بخشي از متن و يا مطالب مهم سايتتان 
مي توانيد از اين رنگ استفاده كنيد.مردان معموال رنگ زرد را به ديد 
نشاط و رنگ كودكي مشاهده مي كنند بنابراين استفاده از رنگ زرد 
براي فروش حيثيتي و محصوالت گران و سنگين به مردان توصيه 
نمي شود چرا كه كمتر مردي يك سوئيت كاري زرد رنگ و يا يك 
مرسدس زرد رنگ خريداري ميكند.زرد يك رنگ بي ثبات و خودانگيز 
مي باشد بنابر اين اگر قصد نمايش ثبات و امنيت را داريد از اين رنگ 

صرف نظر كنيد.
    سبز

رنگ سبز رنگ طبيعت است.سمبل رشد،نظم ، تازگي ، حاصلخيزي 
و باروري است.اين رنگ احساس آرامش شديدي را به شما القا خواهد 

كرد.سبز تيره نيز عموما همراه با پول و ثروت مي باشد.
اين رنگ قدرت درمان بااليي دارد و رنگي است كه بيشترين اثر را 
در استراحت چشم انسان داراست و مي تواند باعث بهبود بينايي شود.

رنگ سبز پايداري و استقامت را نشان مي دهد.گاهي اوقات اين رنگ 
نشان تازه كار بودن است!در ميان نماد ها و نشان ها سبز نماد رشد 
و اميدواري است و در نقطه مقابل قرمز كه به معني قرار ميگيرد و 
نشان آرامش است و در عالئم راهنمايي و رانندگي نشان دهنده آزاد 

بودن مسير است.
    آبي

آبي رنگ آسمان و دريا مي باشد.عموما با عمق و پايداري همراه مي 
شود.نماد راستي و حقيقت ، صداقت و وفاداري ، هوشمندي و خرد ، 
اعتماد به نفس ، هوش و ذكاوت ، جوانمردي و بهشت است.باعث 
بهره برداري بهتر روحي و جسمي مي گردد.متابوليسم و سوخت و 
ساز بدن را كاهش مي دهد و اثرات خونسرد كننده دارد.به شدت با 
آرامش و خونسردي همراه ميباشد.در نشان ها و نماد ها ، نشان دهنده 

تقوا و بي ريا بودن است.
مي توانيد از اين رنگ براي محصوالت مرتبط با پاكي (فيلترهاي 
آب،مواد شوينده) ، آسمان و هوا (خطوط هوايي،هواپيما،هواسازها و 
تهويه ها) ، آب و دريا ( سفرهاي دريايي،آب معدني) استفاده نماييد.

برخالف رنگ هاي گرم مثل قرمز ، نارنجي و زرد ؛ آبي با هوشياري 
و وفاداري پيوند خورده است.

رنگ  مطالعات،اين  به  توجه  با  ميباشد،  مردانه  رنگ  يك 
با  تيره  باشد.آبي  مي  قبول  مورد  بسيار  مردان  ميان  در 

عمق،تخصص و پايداري همراه است.
    سفيد

همراه با نور ، خوبي ها ، پاكي ، خلوص و بكر بودن است.به نظر 
ميرسد اين رنگ نشان كامل بودن مي باشد.سفيد به معني امنيت 
و پاك بودن ميباشد و بر خالف مشكي بر جنبه هاي مثبت داللت 
دارد.مي تواند نشان شروع موفقيت باشد.در نشان ها و نماد ها مظهر 

وفاداري و بي آاليشي است.
در تبليغات ، اين رنگ با سردي و تميزي همراه ميشود چرا كه رنگ 
برف مي باشد.ميوانيد از اين رنگ براي محصوالت بي آاليش استفاده 
كنيد ، براي موسسات خيريه رنگ مناسبي است و فرشتگان را با لباس 
سفيد مجسم مي كنند.در بيمارستان ها ، پزشكان و پرستاران روپوش 
سفيد به تن دارند و نشان استريليزه بودن است بنابر اين مي توانيد 
از اين رنگ براي محصوالت پزشكي و امن استفاده كنيد.وزن كم و 
كاهش وزن ، غذاهاي كم چرب و محصوالت لبني در پوشش سفيد 

عرضه مي شوند.
    مشكي (سياه)

اين رنگ با قدرت ، بزرگي ، رسميت ، مرگ ، شيطان و مرموز بودن 
همراه است.

مشكي رنگي مرموز است كه با ترس و ناشناخته ها همراه است.
معموال تاثيرات منفي دارد ( ليست سياه ، شوخي سياه_نامربوط_ 
، مرگ سياه _ناجور _).نشان دهنده قدرت و پايداري و صالحيت 
است و احساس رسميت و بزرگي را القا ميكند و با حيثيت ارتباط دارد 
(كراوات مشكي ، مرسدس مشكي).در نشان ها و نماد ها مظهر غم 

و اندوه است.
داد.ولي  خواهد  شما  به  را  عمق  و  نگري  آينده  احساس  مشكي 
زمينه ي مشكي باعث كاهش قدرت خواندن متن ميشود.لباس 
ميدهد. جلوه  الغرتر  را  شما  مشكي  شلوار  و  كت  يا  و  مشكي 

هنگامي كه براي يك گالري و يا عكاسي طراحي مي كنيد مي 
توانيد از زمينه مشكي يا خاكستري(طوسي)استفاده كنيد تا ساير 
رنگ ها بيشتر نمود داشته باشند.اين رنگ با رنگ هاي روشن در 
تضاد است.تركيب آن با نارنجي و قرمز (يا رنگ هاي قوي) يك 

تركيب تهاجمي قوي به شما خواهد داد.
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شما خسيس ترين و بدترين پدر و مادر دنيا هستيد!
از سنين خيلي پايين، بچه ها شروع به 
گفتن و انجام كارهايي مي كنند كه تنها 
والدين  العمل  عكس  آزمودن  هدفشان 
عكس  نوع  دقت  به  آنها  است.  شان 
العمل و پاسخي را كه دريافت مي كنند 
مي سنجند و ارزيابي مي كنند و از آن 
اطالعات استفاده مي كنند تا براي رسيدن 
به خواسته شان والدين شان را مجاب و 
وادار به انجام كاري مطابق ميلشان كنند. 
در اينجا پنج تا از رايج ترين تاكتيك هاي كالمي كه كودكان استفاده مي كنند تا يا شما را وادار به كاري 

كنند يا دلتان را به رحم بياورند آورده شده است:
در بين كودكان معمول است كه چيزهايي را بگويند كه مي دانند بيشترين صدمه را به شما، غرور و 
شخصيت تان مي زند، به اين اميد كه شما از تصميمات تان منصرف و پشيمان شويد. به احتمال زياد 
دست كم والدين در طول انجام وظايف پدر و مادري شان «از تو متنفرم» را حداقل يك بار از فرزندشان 
شنيده اند. به خاطر داشته باشيد كه بخشي از تربيت خوب در اين خالصه مي شود كه به فرزندان تان 

كمك كنيد تا بياموزند چگونه خشم و سرخوردگي شان را به شيوه هاي مناسب و خوب كنترل كنند.
اگر شما به راحتي تسليم خواسته هاي فرزندتان شويد چون فقط مي خواهيد از برخورد و مقابله اجتناب 
كنيد يا نمي خواهيد او را ناراحت كنيد (فرزندتان از دست شما عصباني شود)، شما ممكن است با 
رفتارتان اين باور را كه داد و فرياد زدن و جيغ كشيدن و گفتن حرف هاي زشت و زننده كار مناسبي 
است در فرزندتان تقويت كنيد، و ممكن است فرزندتان با اين فكر بزرگ شود كه داد و فرياد كردن، 
توهين هاي زشت و زننده و همچون رئيس به زيردستان دستور دادن، هميشه و همه جا راه مناسبي 

براي رسيدن وي به خواسته هايش است.
اگرچه اين تاكتيك ممكن است كه گاهي روي هم سن و ساالن شان كار كند، اما ممكن است كه آنها 
را بعد از مدتي برنجاند و اذيت كند و مي تواند به روابط اجتماعي فرزندتان صدماتي جدي وارد كند. 
به وضوح به فرزندتان بفهمانيد كه علي رغم تالش وي براي دادن احساس بد به شما، شما نظرتان را 

تغيير نخواهيد داد.
در عوض، همچون الگويي مقتدر به او نشان دهيد كه چگونه به شيوه مناسبي احساسات تان را كنترل مي 
كنيد و با اين كار به او نشان دهيد كه او قدرتي در كنترل احساسات شما ندارد. حتي اگر حقيقت دارد 
كه بچه هاي ديگر آزادي بيشتري دارند، با اين وجود به وضوح و روشني توضيح دهيد كه شما قصد 
تغيير قوانين را نداريد. در عوض، به فرزندتان كمك كنيد تا اين حقيقت را كه زندگي هميشه وفق مراد 

نيست بپذيرد و با آن كنار بيايد.
تهديدهاي مشخصي از جمله «از خانه فرار مي كنم»، يا تهديدات مبهم تري مانند، «پشيمان مي شويد!» 
به منظور به زانو در آوردن والدين و مجبور كردن آنها به تغيير تصميمات شان مورد استفاده قرار مي 
گيرد. به هر حال تسليم شدن در برابر اين گونه تهديدها پرتگاهي خطرناك و مرگبار است. اگر يكبار اين 
كار را انجام دهيد، فرزندتان در آينده بر تهديداتش خواهد افزود و فشار بيشتري را بر شما وارد خواهد 
كرد. و به طور نگران كننده و متاسفانه، اكثر بچه ها با چنين تهديداتي به خواسته هايشان دست مي يابند.

اگر بچه اي بياموزد كه تهديدها مفيد واقع مي شوند، تهديدات وي در دوران نوجواني جدي تر خواهد 
شد- مانند تهديد به صدمه زدن به خود. مهم است كه تهديدات سالم را جدي بگيريد و عكس العمل 
درست و مناسب از خود نشان دهيد، آن هم با در نظر گرفتن تدابير و تمهيدات مناسب و به جا، اما به 
همان اندازه هم اهميت دارد كه اطمينان حاصل كنيد كه اين تهديدات در رسيدن فرزندتان به خواسته 

هايش نقشي ندارند.
بچه ها هميشه براي رسيدن به خواسته شان و از بين بردن موانع و مخالفت ها از كلمات زننده و خشن 
استفاده نمي كنند- گاهي اوقات آنها از گفتن كلمات خوب و قشنگ براي چاپلوسي كردن و شيره 
ماليدن سر والدين شان نيز بهره مي جويند. بچه هاي زرنگ و زبل با گفتن اينكه چه والدين فوق العاده 

اي دارند، سعي به شدت متاثر كردن و تحت تاثر قرار دادن پدر و مادرشان را دارند.
 اغلب آنها با گفتن جمالتي از اين دست، «بابا هميشه مي گه نه، اما شما اصال اينطوري نيستيد» 
سعي دارند تا يكي از والدين را در مقابل ديگري قرار دهند و آنها را به چالش با هم بكشند. طعمه 
چنين ترفندها و شگردهايي نشويد. هرچند كه خيلي عالي و خوشايند است كه به نظر فرزندتان 
فوق العاده برسيد، اگر حد و حدودي قائل شده ايد به هيچ وجه اجازه ندهيد اين احساسات قشنگ 

قلبتان را به لرزش درآورد.
خواهش و التماس مي تواند تاكتيك موثر و مفيدي براي تضعيف و اقناع والدين باشد. بچه ها ممكن 
است گريه و زاري كنند، غرولند و گاليه كنند يا فقط بحث و مجادله كنند به اين اميد كه شما هم با آنها 
همراه شويد و از موضع خود پايين بياييد. آنها ممكن است چانه بزنند، شرط بگذارند يا حتي قول هايي 

بدهند، مثل، «اگر بگذاريد امروز با دوست هايم بروم بيرون، فردا كل خانه را تميز مي كنم.»
مهم است كه بچه ها بفهمند خواهش و التماسشان كوچكترين اثري در شما ندارد و شما محكم و ثابت 
قدم بر تصميم تان هستيد. اين كار رفتار خوب و خوشايندي نيست و قطعا در روابط دوستانه و آتي آنها 

به سودشان نخواهد بود.
 خودتان صالح ببينيد كه مي توانيد چه چيزهايي را ناديده بگيريد و به وضوح مشخص كنيد كه قول 
خشك و خالي و مرتب نق زدن به نفع آنها نخواهد بود. اينها مي تواند صرفا بخشي از ترفندهاي بچه ها 
در مجاب كردن والدين شان باشد، بنابراين بدانيد كه عكس العمل و رفتار شايسته و به جاي شما نقش 

بسيار مهمي در شكل گيري شخصيت و رفتار فرزندتان دارد.

بامداد زاگرس- الهام صمدزاده
هر روزه شاهد تغيير و تحوالتي در نوع انتخاب همسر و مراسم ازدواج هستيم 
كه دور از همه رسم و رسوم سنتي و متداول انجام مي شود تا جايي كه اين 
تغييرات دامن گير پديده مذموم طالق نيز شده است. چرا كه طالق روزگاري 
با دعوا، تهديد و قشون كشي خانوادگي و يا حتي ميانجي گري ريش سفيدها 
همراه بود و همچنين از روزگار قديم براي خانواده ها و جامعه يك تابو  بود، 
اما حال به اتفاقي آرام و بي سر و صدا به نام طالق توافقي تبديل شده است.
همان گونه كه مي دانيم طالق توافقي يكي از بحران هاي تازه خانواده هاي 
ايراني و از آسيب هاي اجتماعي رو به گسترش است كه به دليل آساني انجام  
آن، شاهد افزايش روز افزون طالق هاي توافقي در كالن شهرها هستيم. به 
گونه اي كه افزايش طالق در زندگي هزاره سوم در ايران از  مرز هشدار نيز 

رد شده است .
تا چند سال گذشته طالق پديده اي مذموم و قبيح در جامعه به  شمار مي رفت 
در  آنقدر  گاه  يا  مي افتادند  طالق  فكر  به  سخت  بسيار  شرايط  در  افراد  و 
پيچ و خم هاي مراحل قانوني سردرگم مي شدند كه از طالق گرفتن انصراف 
مي دادند؛ اما امروزه با گسترش نوعي از طالق، ديگر نياز نيست كفش آهنين 
براي جداشدن از هم بپوشند. تنها كافي است با بخشش مهريه  براحتي به 

از  زمان كوتاهي  از صرف  مراجعه و پس  دادگاه 
به  راحتي  به  زندگي  يك  و  شوند  خارج  دادگاه 
مرد  و  زن  طالق  نوع  اين  در  برسد.  خود  پايان 
توافق مي كنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق 
قانوني  نظر  از  و  شود  مي  ثبت  دادگاه  حكم  در 
ضمانت اجرايي پيدا مي كند. اين در حالي است 
كه اين مهم در قانون خانواده كشور وجود نداشته 

و تنها زاييده جوامع مدرن مي باشد.
درصد   82 شده  اعالم  آمارهاي  آخرين  طبق 
مراجعه  دادگاه  به  طالق  براي  كه  زوج هايي  از 
و  هستند  توافقي  طالق  خواستار  مي كنند، 
متاسفانه ظرف 15 دقيقه نيز مجوز جاري شدن 
صيغه طالق را از دادگاه مي گيرند. هر چند طالق 
دادگاه  قضات  اما  نشده،  ذكر  قانون  در  توافقي 

توجيه  خلع  طالق  به  مربوط  مواد  با  قانوني  لحاظ  به  را  آن  معموال  خانواده 
مي كنند. در طالق توافقي زن و مرد توافق مي كنند از يكديگر جدا شوند و اين 
توافق در حكم دادگاه ثبت مي شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي كند، ولي 
از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدني حق طالق با مرد است و مرد هر 
وقت كه بخواهد مي تواند زن خود را طالق بدهد، معموال زنان همه يا بخشي 
از حقوق مالي خود را مي بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند. اين 
در حالي است كه متاسفانه در كشور ما تعبير درستي از طالق هاي توافقي 
وجود ندارد. در حال حاضر طالق توافقي به طالقي گفته مي شود كه يكي 
از طرفين از حق و حقوق خود كوتاه مي آيد تا ديگري حاضر به طالق شود. 
اين در حالي است كه در واقع طالق توافقي وقتي اتفاق مي افتد  كه دونفري 
كه رابطه شان به بن بست خورده است با در نظر گرفتن حرمت و مصلحت 
يكديگر و همچنين براي  نگه داشتن حفظ حرمت و مصلحت فرزندان از همه 
حق و حقوق شان مي گذرند و طالق مي گيرند ولي در كشور ما طالق هاي 

بي دليل جاي طالق هاي توافقي را گرفته است.
نهاد  دريافت  توان  مي  توافق  طالق  به  مربوط  آمارهاي  به  گذرا  نگاهي  با 
بر  و  نيست  برخوردار  پيشين  قداست  از  جوانان  ميان  در  ويژه  به  خانواده 
خالف معيارهاي گذشته در فرهنگ ايراني كه زندگي زير يك سقف تحت 
هر شرايطي را تجويز مي كرد، بسياري از كساني كه در گيرودار مسائل و 
شيوه  از  استفاده  با  نيستند  زندگي  ادامه  به  قادر  مشترك  زندگي  اختالفات 
طالق توافقي به فسخ اين قرارداد اقدام مي كنند. به عبارت ساده تر امروزه 

در ميان جوانان ارزش زندگي مشترك و كراهت طالق رنگ باخته است.
در  همسريابي  شيوه هاي  مانندتغيير  عواملي  كارشناسان  نظر  اظهار  طبق 
افزايش توقعات و خواسته هاي زوجين و تفاوت ديدگاه هاي  سال هاي اخير، 
آنها، عدم شناخت كافي و مناسب  از اوضاع و احوال فرهنگي و شخصيتي 
يكديگر، اعتياد و همچنين بيكاري و ترك انفاق از مهم ترين عوامل زمينه 
ساز طالق توافقي برشمرده مي شود. هر چند دليل طالق  ها در هر منطقه از 
شهر و در استان هاي مختلف، متفاوت است. مثال در  تهران اگر علت ها در 
منطقه 6 بررسي شود با علت طالق در منطقه 2 فرق مي كند. اما به نظر مي 

رسد اعتياد، فقر، بيكاري، سوء معاشرت و در بسياري مواقع ارتباط مرد با زن 
ديگري از موثرترين عوامل طالق ها هستند. 

 از طرف ديگر برخي از روانشناسان بر اين باور هستند كه دليل اين نوع طالق 
ها ريشه در  كم طاقتي نسل جوان و عدم شناخت كافي زوجين از هم دارد 

و بسياري هم معتقدند زشتي طالق براي جامعه ايراني از بين رفته است. 
رواج عقايد فمينيستي در جامعه ايراني  را مي توان يكي ديگر از علل مهم 
از  زدايي  قداست  باعث  مهم  اين  كه   چرا  برشمرد.  توافقي  طالق  افزايش 
در  قدرت  هرم  خوردن  برهم  خانوادگي،  كار  به  زنان  تمايل  عدم   خانواده، 
خانواده، زشت و بي ارزش جلوه دادن فرزند آوري، بد جلوه دادن خانه داري 

نيز شده است.
در كالن شهرها و بين جواناني كه سطح  بديهي است طالق توافقي عمدتاً 
تحصيالت بااليي دارند و غالباً نيز فرزندي ندارند، بيشتر مشاهده مي شود. چرا 
كه طبق تحقيقات به عمل آمده ميان  سطح تحصيالت و طالق توافقي رابطه 
معنا داري وجود دارد. بدين معنا كه متأسفانه امروزه افزايش سطح تحصيالت 
تنها جنبه دانش افزايي دارد و جنبه مهارت افزايي كه شاكله اصلي ازدواج سالم 

و زندگي پايداري است را برخوردار نمي باشد.
بايد توجه داشت كه  جامعه جديد ايران، جامعه اي شبه مدرنيته است از اين 
به  نسبت  ها  نگاه  جديد،  گفتمان  در  رو  
خانواده تغيير يافته و يكي از تغييرات عمده 
الگوي تشكيل شده است به طوري كه ديگر 
الگوهاي انتخاب همسر مانند گذشته نيست 
طالق  ترويج  باعث  كه  عاملي  مهم ترين  و 
گزيني  همسر  الگوي  تغيير  مي شود  توافقي 
شدن  تبديل  حال  در  توافقي"  طالق  است. 
و  است  ها  خانواده  ميان  در  "مد"  يك  به 
ديگر، جدا شدن زن و مرد از يكديگر قبيح 

تلقي نمي شود.
اختالالت  در  ريشه  ها  طالق  از  بسياري 
آن  درمان  با  توان  مي  كه  دارد  شخصيتي 
كه  ناسازگاري  مثال  عنوان  به  كرد.  حل  را 
توافقي  طالق  داليل  ترين  رايج  از  يكي 
است، نوعي اختالل رفتاري محسوب مي شود كه مي تواند دوام زندگي را 
به مخاطره بيندازد. چرا كه ديگر زوجين مثل گذشته صبر و حوصله ندارند و 
حاضر به توافق نيستند لذا فكر مي كنند با طالق توافقي از خيلي از مشكالت 
رها مي شوند غافل از اينكه اين تازه آغاز بسياري از مشكالت جديد در زندگي 
است. طالق هاي توافقي زير پوست شهر ها ريشه مي دواند و هيچ مرجعي 
در اين باره پاسخگو نيست. نه تنها پاي پيشگيري مي لنگد، بلكه حتي آمار 
دقيقي نيز از تعداد اين طالق ها ي توافقي در دست نيست تا بتوان براي 

بررسي عوامل و ارائه راهكار درباره اش اقدام كرد. 
به  جامعه  براي  جدي  خطر  يك  توافقي  هاي  طالق  رويه  بي  رواج  امروزه  
براي  ارزشمند  نهادي  خانواده  اسالمي،  جامعه  در  كه  چرا  آيد،  مي  حساب 
رسيدن به آرامش، تربيت فرزندان و رشد و شكوفايي است و از هم پاشيدن 
آن، حكايت از فروپاشي ارزش هاي اجتماعي و تربيتي جامعه دارد.   با اين 
آسان شدن طالق، قبح آن نيز به راحتي ريخته شده است، چه بسا زماني كه  
براي خريد يك لباس صرف مي شود، به مراتب بيشتر از زماني است كه براي 

انجام يك طالق توافقي اختصاص مي يابد بيشتر است. 
كه  دارد  همراه  به  را  اي  عديده  مشكالت  توافقي  طالق  است  ذكر  شايان 
پشيماني از مهم ترين آن برشمرده مي شود چرا كه اين نوع براساس يك 
بيشتر  زمان  گذشت  از  پس  كه  شود  مي  انجام  آني  عصبانيت  يا  و  تصميم 

زوجين از تصميم خود پشيمان مي شوند.
يكي ديگر  از مشكالت طالق هاي توافقي ، عدم اطالع خانواده ها است چرا 
كه خانواده و بستگان زماني متوجه ماجرا مي شوند كه كار تمام شده است و 

از اين رو پا در مياني براي حل مشكل ديگر فايده اي ندارد.  
در پايان بايد خاطر نشان كرد زماني كه طالق توافقي افزايش مي يابد اعتماد 
نسبت به داشتن يك ازدواج موفق نيز كاهش مي يابد يعني كم تر كسي به 
ازدواج روي مي آورد و در نتيجه ما شاهد اشكال جديدي از تشكيل زندگي 
با  ازدواج  بدون  كه  پسرها  و  دختر  برخي  همزيستي  مانند  هستيم  مشترك 
يكديگر دارند يا مسئله ازدواج سفيد و روابط و دوستي هاي خارج از خانواده 

شكل پيدا مي كند.

ــنجش آموزش  ــازمان س ــي آمار هاي س بررس
ــي دهد،  ــان م ــز آمار ايران نش ــور و مرك كش
همزمان با افزايش ميزان زنان در آموزش عالي 
ــكاري زنان تحصيلگرده نيز افزايش  ، ميزان بي

يافته است.

محمدحسين نجاتي: بررسي آمار هاي آموزشي از 
ابتداي دهه 80 تا به امروز نشان مي دهد، زنان طي 
آموزش  اتفاقات  ترين  مهم  از  يكي  اخير  سال   15
عالي ايران بوده اند. افزايش حضور آنان در مقاطع 
واقعيتي  ارشد،  كارشناسي  و  كارشناسي  تحصيلي 
بود كه نشان از افزايش سهم خواهي آنها از جامعه 
ايراني داشت، اما در اين مسير مسايلي پيش پاي 
آنان است كه اين موج ورود به آموزش عالي را تا 

حد زيادي تحت شعاع خود قرار مي دهد. 
سنجش  سازمان  هاي  آمار  جديدترين  براساس 
داوطلبان  درصد   51 از  بيش  زنان  كشور،  آموزش 
تعداد  هنوز  و  هستند  ارشد  كارشناسي  كنكور 
همزمان  دارند.  ارشد  كنكور  در  مردان  از  باالتري 
آن  از  نشان  هم  ايران  آمار  مركز  آمار  ترين  جديد 
دارد كه در بحث فارغ التحصيالن بيكار، زنان بسيار 

بيشتر از مردان با بيكاري مواجه اند. 
اين اتفاق داراي دو پيام اجتماعي و اقتصادي است؛ 
نخست آنكه حجم باالي حضور زنان در آموزش عالي 
با نياز سنجي هاي اجتماعي و اقتصادي همراه نبوده و 
دوم آنكه بازار كار ايران هنوز شرايط مناسبي را براي 

حضور زنان در بازار كار ايجاد نكرده است.
زنان چگونه سهم خود را 
در آموزش عالي ارتقا دادند؟

در دهه 80، ايران شاهد افزايش ميزان حضور زنان 
در دوره هاي كارشناسي بود،اما از همان ابتدا به نظر 
سهم  افزايش  در  سعي  دهه 80  در  زنان  مي رسيد 
در  داشتند.  دكترا  و  كارشناسي ارشد  دوره  در  خود 
اواخر دهه 80، سهم زنان در كنكور دكترا40 درصد 
و مردان 60 درصد بود و تا پيش از آن نيز يعني در 
ابتداي دهه 80 سهم زنان در پذيرش كنكور دكترا، 

15 درصد و مردان 75 درصد 
بود كه نشان از افزايش ميزان 
و  دكترا  دوره  در  آنان  حضور 

كارشناسي ارشد داشت.
زنان در بستر فرهنگي كشور 
با وجود محدوديت ها، در ابتدا، 
در دوره كارشناسي، اواخر دهه 
كارشناسي ارشد  دوره  در   ،80
دوره  در  كنوني  مقطع  در  و 
خود  سهم  توانسته اند  دكترا 
هم اكنون  دهند.  افزايش  را 
كليت  در  پسر  و  دختر  نسبت 
نسبت  كشور،  آموزشي  نظام 
دختران  نسبت  است.  خاصي 
كشور،  مدارس  در  پسران  و 
59 درصد پسران و 49 درصد 

با  ميزان  اين  كارشناسي  دوره  در  است،  دختران 
سهم 60 درصدي، به نفع دختران است و در دوره 
تقريبا  پسران  و  دختران  نسبت  كارشناسي ارشد، 
و  زنان  سهم  ميزان  در  اختالف  اما  است،  مساوي 
مردان در نظام آموزشي كشور از دوره دكترا و سهم 

آنان در هيأت علمي دانشگاه ها، آغاز مي شود.
علمي  هيأت  اعضاي  كل  ميان  از  هم اكنون 
زنان  سهم  درصد   20 تنها  كشور،  دانشگاه هاي 
زنان  سهم  افزايش  موج  مي رسد  نظر  به  كه  است 
در دوره هاي كارشناسي، به  كارشناسي ارشد و دوره 
دكترا هم رسيده است و در آينده افزايش بيشتري 

خواهد داشت.
درصد «هيأت  حدود 20  هم اكنون  ديگر  سوي  از 
زنان  دولتي،  دانشگاه هاي  تمام وقت»  علمي ها 
23درصد  نيز  علمي ها  هيأت  كِل  در  و  هستند 

حدود 20  غيردولتي،  و  دولتي  مجموع  در  هستند. 
درصد هستند.

آمارهايي از وضعيت بيكاري فارغ التحصيالن
در  زنان  حضور  رشد  ميزان  بررسي  با  همزمان 
مركز  از  ديگري  هاي  آمار  بررسي  عالي،  آموزش 
آمار ايران نشان مي دهد، در دهه 80 همزمان با 
افزايش  شاهد  عالي  آموزش  در  زنان  حضور  رشد 

ميزان زنان تحصيلكرده بيكار بوده ايم. 
براساس داده هاي آمارگيري نيروي كار مركز آمار 
كل  فارغ التحصيالن  تعداد   1384 سال  در  ايران 
افزايش  با  كه  است  بوده  نفر  كشور 3,635,799  
نزديك دوبرابري به 7,129,684 نفر در سال 1392 

رسيده است.
بررسي،  مورد  سال هاي  در  كه  است  حالي  در  اين 
نبوده  برخوردار  قابل توجهي  رشد  از  ايران  جمعيت 
است. تعداد فارغ التحصيالن بيكار در همين سنوات 

از 420,903 نفر به 880,633 
نفر رسيده؛ به عبارتي بيش از 
است.  يافته  افزايش  برابر  دو 
پرسش  اين  به  پاسخ  براي 
فردي  ويژگي هاي  كدام  كه 
شانس  فارغ التحصيالن 
افزايش  را  آنها  بيكاربودن 
فارغ التحصيالن  مي دهد، 
داده هاي  از  استفاده  با  بيكار 
در  كار  نيروي  آمارگيري 
 1392 تا   1384 سال هاي 
مدرك  جنس،  براساس 
از  قبل  وضعيت  تحصيلي، 
بيكاري و متوسط طول مدت 
مي شوند.  بررسي  بيكاري 
نتايج مقايسه نرخ بيكاري كل 
كشور و فارغ التحصيالن در نمودار يك و تفكيك 
ارائه  سه  و  دو  نمودار  در  آن  روستايي  و  شهري 

شده است.
نرخ بيكاري فارغ التحصيالن از 14,1 در سال 1384 
به 18,8 در سال 1392 رسيده است درحالي كه نرخ 
از  بررسي  مورد  سال هاي  در  كشور  كل  بيكاري 
همان طوركه  است.  يافته  كاهش   10,4 به   11,5
فارغ التحصيالن  بيكاري  نرخ  مي شود،  مالحظه 
همواره بيشتر از نرخ بيكاري كل بوده است كه البته 
در زمان تفاوت اين دو نرخ نيز بيشتر شده است؛ 
به طوري كه در سال هاي 1389 تا 1391 حدود 20 

درصد فارغ التحصيالن بيكار بوده اند.
نقاط  فارغ التحصيالن  بيكاري  نرخ   1385 سال  از 
نقاط  در  كل  بيكاري  نرخ  به  نسبت  نيز  شهري 
سال  در  به طوري كه  است؛  داشته  افزايش  شهري 

حدود 1,5  به  فارغ التحصيالن  بيكاري  نرخ   1392
برابر نرخ بيكاري كل در نقاط شهري رسيده است.

سال هاي  در  كار  نيروي  آمارگيري  نتايج  براساس 
1384 تا 1392 جمعيت فارغ التحصيالن بيكار بيش 
از دو برابر شده است به گونه اي كه از 420,903 
نتايج  است.  يافته  افزايش  نفر   880,633 به  نفر 
بيكاران  درصد  سال 1384، 42  در  مي دهد  نشان 
فارغ التحصيل مردان بوده اند كه اين سهم در سال 

1392 تقريبا به 45 درصد رسيده است.
ترتيب  به  فارغ التحصيل،  بيكاران  سهم  بيشترين 
و  فوق ديپلم  ليسانس،  تحصيلي  مدرك  به  مربوط 
مردان  سهم  است.  بوده  دكتري  و  فوق ليسانس 
در  درصد   54 از  ليسانس  تحصيالت  داراي  بيكار 
افزايش  سال 1392  در  درصد  به 67  سال 1384 

يافته است.
همچنين اين سهم براي زنان نيز روندي افزايشي 
داشته است؛ به طوري كه اين سهم از 65 درصد در 
افزايش  سال 1392  در  درصد  به 78  سال 1384 
تحصيالت  داراي  مرد  بيكاران  سهم  است.  يافته 
فوق ديپلم از 43 درصد در سال 1384 به 25 درصد 

در سال 1392 كاهش يافته است.
مي شود؛  مشاهده  نيز  زنان  در  كاهشي  روند  اين 
به طوري كه در سال 1384 سهم بيكاران زن داراي 
سال  در  و  بوده  درصد   33 فوق ديپلم  تحصيالت 
1392 اين سهم به 13 درصد رسيده است. سهم 
بيكاران مرد داراي تحصيالت فوق ليسانس و دكترا 
از چهار درصد در سال 1384 به هشت درصد در 

سال 1392 افزايش يافته است.
در  ليسانس  تحصيالت  داراي  بيكار  زنان  تعداد 
تحصيالت  داراي  بيكار  مردان  از  سال ها  تمامي 
داراي  بيكار  زنان  تعداد  است.  بيشتر  ليسانس 
تحصيالت فوق ديپلم در سال هاي 1384 تا 1386 
مي باشند.  فوق ديپلم  بيكار  مردان  تعداد  از  بيشتر 
داراي  بيكار  زنان  تعداد   1392 تا   1389 سال  از 
اين  با  مردان  از  دكترا  و  فوق ليسانس  تحصيالت 

سطح تحصيالت فزوني يافته است.

بامداد زاگرس تحليل مي كند:

شيوع تب تند طالق توافقي
 طالق توافقي مد جامعه امروز

افزايش همزمان آمار حضور زنان در آموزش عالي و بيكاري آنها

 تحصيالت براي زنان پول ساز نمي شود؟ تحصيالت براي زنان پول ساز نمي شود؟
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عباس پاپي زاده نماينده مردم دزفول در گفت وگو با «آفتاب نيوز»، درباره بحران 
ريزگردها و برنامه ها و راهكارهاي بحران ريزگردها گفت: مجلس تازه فعاليت خود را 
شروع كرده و كميسيون ها جديداً شكل گرفته اما در اولين جلسه كميسيون كشاورزي 
جلسه ي بود براي تعيين هيات رييسه كه در آن كارگروه هاي داخلي كميسيون 
مشخص شد؛ يكي از اين كارگروه ها، كارگروه منابع طبيعي و محيط زيست است كه 

اين موضوعات را در اين كارگروه مورد بررسي قرار مي دهيم.
وي با بيان اينكه مشكل ريزگردها از  پانزده سال پيش آغاز شده، ادامه داد:  باالخره 
انتظار داريم دولتها يك كار اساسي انجام بدهند كه متاسفانه تا االن اتفاق نيافتاده 15 تا 
16 سال قبل سازمان برنامه محيط زيست سازمان ملل هشداري را به مسئولين وقت 
كشور دادند مبني بر اينكه بعد از خشك شدن درياچه آرال و فاجعه جنگلهاي آمازون 
بزرگترين فاجعه زيست محيطي در جنوب غرب ايران اتفاق خواهد افتاد كه در واقع 
ناشي از خشك شدن تاالب ها و كاهش آب رودخانه هاي استان خوزستان خواهد بود 

و االن داريم مي بينيم آن پيش بيني به وقوع پيوسته است.
پاپي زاده با تاكيد بر اينكه متاسفانه پيش بيني محيط زيست سازمان ملل درست بود، 
ادامه داد: انتظار اين بود مسئولين وقت و وزارت نيرو بازنگري جدي در بحث دخل 
و تصرف هايي كه در طبيعت و قوانين طبيعي كردند بكنند مثال وزارت نيرو در بحث 
انتقال آب به اين شكل كه شاهد هستيم نبايد ورود مي كرد؛ سد سازي كه در استان 
خوزستان اتفاق افتاد نبايد به اين شكل اتفاق مي افتاد. سازمان محيط زيست هم بايد به 
موقع هشدار خودش را مي داد و نبايد اجازه شروع عمليات عمراني كه مخل محيط 

زيست است را مي داد.
وي با اشاره به اينكه مشكل ريزگردها  به موقع مديريت نشد، ادامه داد: سدسازي ها و 
بهره برداري از آب هاي زير زميني باعث شد هزينه صدها برابري نسبت به فايده اي كه 

به كشور رسيده پرداخت كنيم.
پاپي زاده با بيان اينكه بايد تالش كنيم شرايط طبيعي به ده تا 15 سال قبل برگردد، 
تصريح كرد: شرايط طبيعي تاالب هور العظيم و شادگان كه كل كشور را تحت تاثير 
قرار مي دهد بايد برگردد به روز اول؛ االن مي بينيم تقريبا 22 استان كشور درگير 
موضوع ريزگردها است و تهران هم درگير موضوع ريزگردهها است و اضافه بر 
بحث آاليندگي موضوع ريزگردها االن تنفس مردم تهران را تحت تاثير خودش 

قرار مي دهد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه تهران نيز در خطر ريزگردها قرار دارد افزود: تنها 
شانسي كه تهران آورده اين است كه فاصله اش از منشا ريزگردها زياداست اما چون 
روند بحران رو به افزايش است پيش بيني مي كنيم طي دو تا سه سال آينده تهران 
به قدري درگير موضوع ريزگردها خواهد بود كه اساسا آلودگي ناشي سوخت و مواد 

فسيلي در الويت دوم قرار خواهد گرفت.
وي با تاكيد بر اينكه قطعا تهران آرام آرام درگير موضوع ريزگردها خواهد شد، 
ادامه داد: حاال تصور كنيد اين اتفاق چه قدر خسارت اقتصادي وارد مي كند ؟ چقدر 
خسارت  به سالمت وارد مي كند؟ چقدر به بحث سرمايه گذاري  مختلف آسيب وارد 
مي كند؟ جواب يك عدد نجومي و بزرگي است كه بايد  دستگاه مربوطه بايد برآورد 

كنند و يك گزارش تهيه كند.

نماينده مجلس با بيان اينكه اين قضيه با گفتمان حل نمي شود، ادامه داد: 
نتيجه  به  كنند  گفتار درماني  روزنامه ها  و  سيما  و  صدا  در  مسئولين  اينكه 
نمي رسند؛ سازمان محيط زيست كه يك سازمان متولي  هشدار دهنده است 
نه نيروي انساني كافي دارد نه بودجه كافي؛ به طوري كه10 تا 20 ميليارد 
تومان بودجه سازمان محيط زيست است كه اين بودجه كفاف جاري خود 
سازمان را هم نمي دهد چه برسد بيايد براي بحث ريزگردها كاري انجام 

دهد.
اين نماينده در مورد راهكارهاي مجلس براي حل اين معضل گفت: سه سال قبل در 
كميسيون تلفيق بودجه بودجه اي تحت عنوان مقابله با ريزگردها تصويب كرديم منتها 
متاسفانه امسال با اصرار زياد اين را حذف كردند. قسمت عمده اي كه به سالمت مردم 
مربوط مي شود منشا داخلي دارد  ما بارها طرح نوشتيم و معتقدم يكي از راه هاي كنترل 

ريزگردها جلوگيري از دست اندازي به طبيعت است مالچ پاشي است كه همه اينها نياز 
به پول دارد ولي اصل 75 قانون اساسي مي گويد نمايندگان نمي توانند يك ريال بار 
مالي بر دولت اضافه كند بنابراين راه حل اين مشكل ارايه اليحه از سوي دولت است.

پاپي زاده با بيان اينكه سازمان محيط زيست، سازمان جنگلها و مراتع بدون اعتبار و 
پول هيچ كاري نمي تواند بكند، ادامه داد: اگر مي خواهند اين موضوع را حل كنند 
دولت بايد يك اليحه بدهد و بودجه و اعتبار الزم را تخصيص دهد. بعد ارايه اليحه 

مشخص، دولت بايد برنامه منطقه اي سازمان ملل را فعال كند.
وي تاكيد كرد: پيش بيني بنده اين است اوضاع تهران وخيم تر خواهد شد و تا سه سال 
آينده موضوع ريزگردها جز معضل هاي اول خواهد بود و بحث آاليندگي فسيلي در 

الويت بعدي قرار خواهد گرفت.
ريزگردها زندگي مردم را سخت كرده است

اقبال محمديان، نماينده رامهرمز در مجلس شوراي اسالم مي گويد: واقعا اين مشكل 
زندگي را براي مردم منطقه بسيار سخت كرده و ما در مجلس برنامه و طرح ويژه 

داريم .
وي با بيان اينكه در مجلس عزم جدي براي حل معضل ريزگردها و آلودگي هوا 
وجود دارد، ادامه داد: حل اين مشكل نياز به همكاري همه نهادها؛ منجمله وزارت 
جهاد كشاورزي و محيط زيست دارد و وزارت خارجه مسايل مربوط به عوامل 
خارجي را پيگيري مي كند و ان شا  اهللا اميدواريم با تالش و عزم مجلس اين مشكل 

حل شود.
كعبي نماينده مجلس نيز در مورد بحران ريزگردها و برنامه هاي مجلس براي حل 
آن  گفت: فعال طرحي در مجلس براي ريزگردها نيست اما نماينده ها در اين زمينه 

دغدغه دارند.
وي افزود: مشكل ريزگردها كار كارشناسي مي خواهد و با يك طرح و برنامه 
محيط  بايد  كه  مي خواهد  كارشناسي شده  طرح  يك  بلكه  نيست؛  حل  قابل 
زيست، جهاد كشاورزي، سازمان آب، وزارت امور خارجه، وزارت نيرو و 
همه كمك كنند اين مشكل حل شود. كعبي در پايان افزود: بحث ريزگردها 
دغدغه همه است و اميدواريم هرچه سريعتر مشكل ريزگردها با تصميم هاي 

مجلس حل شود.

در گفت وگو با نمايندگان بررســي شد: طرح مجلس براي ريزگــــردها چيست؟

نماينده هايي كه دغدغه دارند اما طرح ندارند
چنـــداســــتان درگــــري ريزگـــــردها هســـــتند؟

متايل ۹۷ درصد از مردم اهواز به مهاجرت
آيا خوزستان به سرنوشت
 شاخ آفريقا دچار مي شود؟

بنابر نظرسنجي شهرداري اهواز، «97 درصد مردم اين شهر در صورت فراهم بودن امكانات تمايل به مهاجرت دارند». اين 
سخنان را ناصر كرمي، اقليم شناس و فعال حوزه محيط زيست، در همايش بررسي پيامدهاي انتقال آب كارون عنوان كرده 
است. او همچنين از تغييرات شديد آب و هوايي در استان خوزستان خبر داده و گفته «بررسي سه شهر دزفول در شمال 
خوزستان، اهواز در مركز و آبادان در جنوب نشان مي دهد كه دما به صورت معناداري در حال افزايش و بارندگي رو به 
كاهش است. دماي خوزستان در اين سال ها دو درجه افزايش و بارندگي 20 درصد كاهش داشته است». پيش از اين 
نيز گزارش اداره ملي اقيانوسي و جوي آمريكا نشان داده بود بسياري از نقاط زمين و سطوح درياها در اوت 2015 
(مرداد/شهريور 1394) گرمترين دماي ثبت شده شان را در مقايسه با زمان مشابه سال هاي قبل داشته اند و ايران، به 
خصوص مناطق غربي و جنوبي ايران، جزو مناطقي هستند كه به نظر مي رسد گرمايش زمين تاثير زيادي روي 
آنها گذاشته است. بنابر تعهدات كشورهاي مختلف از جمله ايران در نشست «پاريس 2015»، تالش مي شود ميزان 
افزايش دماي زمين تا سال 2050 از دو درجه سانتيگراد بيشتر نشود. اما آن گونه كه كرمي عنوان كرده، خوزستان 
همين حاال از اين مرز دمايي عبور كرده است. ايران از نظر ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي جزو 10 كشور دنيا به 
شمار مي آيد و در اجالس پاريس تعهد داد طي سال هاي آينده 4 درصد از ميزان توليد اين گازها كم كند و در 
صورت لغو كامل تحريم ها، به صورت داوطلبانه تا 12 درصد از اين ميزان بكاهد. اما بنابر آخرين اخبار منتشر شده، 
قرار است هفت نيروگاه برق گازي جديد با همكاري تركيه در ايران ساخته شود كه جهت گيري آن برخالف تعهدات 
كنفرانس پاريس به نظر مي رسد. كرمي هشدار داده كه خوزستان ممكن است دچار سرنوشت شاخ آفريقا شود، چرا كه 
«اين روند باعث خشكسالي اقتصادي مي شود و تداوم آن منجر به خشكسالي فرهنگي اجتماعي خواهد شد. خشكسالي 
فرهنگي اجتماعي مي تواند ساختارهاي سياسي را به فروپاشي بكشاند كه نمونه آن را در شاخ آفريقا ديده ايم. ادامه خشكسالي 
فرهنگي- اجتماعي به خشكسالي روانشناختي و تغيير در تفكر، افراطي گري، خشونت و بنيادگرايي منتهي مي شود». سال 
گذشته مجله نيچر نتايج تحقيقي را منتشر كرد كه در آن پيش بيني شده بود دماي هوا در منطقه خليج فارس تا سال 2100 

به اندازه اي گرم مي شود كه زندگي براي انسان غيرممكن خواهد شد.
وي مهم ترين مساله آينده خوزستان را «حفظ رطوبت خاك» دانسته و ضمن انتقاد از اجراي طرح هاي انتقال آب از خوزستان 
گفته است «آبي كه به طور طبيعي حق خوزستان است منحرف مي شود، اين در حاليست كه به دليل تاثيرات تغيير اقليم، هيچ 
نقطه اي در ايران به اندازه خوزستان به آب احتياج ندارد و حتي يك قطره از آب اين استان نبايد منتقل شود». به رغم مخالفت 

شديد كارشناسان عرصه محيط زيست، طرح هاي انتقال آب از سرچشمه هاي كارون كماكان ادامه دارد.

فاطمه علي اصغر: حالي كه محوطه ها تاريخي خوزستان همواره در 
خطر هجوم قاچاقچيان بوده اند، ميراث فرهنگي خوزستان با 80 
نفر از نيروهايش كه عمدتا نيروهاي يگان حفاظت هستند، قطع 

همكاري كرده است.
نيروهاي ميراث فرهنگي خوزستان اين روزها در بهت و حيرت 
به سر مي برند. 80 نفر از آن ها با ابالغ نامه اي از سوي مديركل 
نامه  اين  شدند.  بيكار  استان  اين  گردشگري  و  ميراث فرهنگي 

شوكه كننده از اين قرار است: «با توجه به اينكه قرارداد 
كاركنان مربوط به شركت رباط گستر انديشه در تاريخ 
13/ 4/ 95 به پايان خواهد رسيد، لذا مقتضي است پس 
از تاريخ مذكور از به كارگيري نيروهاي تحت پوشش 

آن شركت جدا خودداري شود».
خوزستان   فرهنگي  ميراث  مديركل  نشان،  خسرو 
مي گويد كه «اين نيروها اخراج نشدند، اما از آن جاييكه 
را  آن ها  قرارداد  نمي توانيم  ندارد،  وجود  مالي  منابع 

تمديد كنيم.»
ميراث فرهنگي استان خوزستان داراي 900 اثر ثبت 
شده در فهرست آثار تاريخي است. البته گفته مي شود، 
20 هزار محوطه و بناي تاريخي وجود دارد كه كمتر از 
10 درصد اين آثار در فهرست آثار ملي ثبت و بخش 

اندكي از اين آثار تعيين حريم شده اند.
خسرو نشان اما با خونسردي درباره اين خبر توضيحاتي 
مي دهد و مي گويد: «از اينكه نيروها بيكار مي  شود، به 
عنوان يك همنوع و انسان ناراحت هستم اما با اين 
وجود چاره اي نيست و تعهد دادن براي اين تعداد نيرو 

از توان اين اداره خارج است.»
با اين همه اداره ميراث فرهنگي خوزستان در آستانه يك 
بحران بزرگ به سر مي برد. چراكه نه تنها كاركنان ميراث 
فرهنگي نگران آتيه خود هستند و با توجه به شرايط 
اقتصادي كنوني نمي دانند چگونه بايد هزينه خانواده 

خود را پرداخت كنند، وضعيت ميراث فرهنگي اين استان وسيع 
هم بغرنج مي شود. بيشتر نيروهاي اخراج شده از يگان حفاظت 
ميراث فرهنگي اين استان به شمار مي رفتند. اين در حالي است 
محوطه ها تاريخي خوزستان همواره در خطر هجوم قاچاقچيان 
بودند و سوال اينجاست كه حاال با رفتن همين تعداد نيرو چه بر 

سر ميراث فرهنگي اين استان مي آيد؟
خسرو نشان دراين باره به خبرآنالين مي گويد: «من هم نگران 
هستم، قطعا با مشكل بر مي خوريم! ما داريم تالش مي كنيم كه 

اين اتفاق نيافتد.»
او از كار خود دفاع مي كند و مي گويد، «40 نيرو از سال 93 تا 
94 در مديريت قبلي به بدنه ميراث فرهنگي به عنوان نيروهاي 
يگان حفاظت ميراث فرهنگي اضافه شدند. قرارداد اين نيروهاي 

پيمان كار تا آخر تيرماه 95 بوده است. ما هيچ مجوزي براي ادامه كار 
و پرداخت حقوق اين افراد را نداريم. تعهد بدون تضمين تخلف 
است. ما نمي توانيم به اين تعداد نيرو حقوق دهيم. پس چطور آن ها 

را نگه داريم؟»
اگر چه خسرو نشان، اين نيروها را بيشتر از بخش يگان حفاظت 

خوزستان  فرهنگي  ميراث  كاركنان  مي داند،  فرهنگي  ميراث 
مي گويند كه اينطور نيست. بر اساس گفته آن ها، در شوشتر 7 نفر از 
9 نفر نيروي مستقر بايد تعديل شوند و فقط رييس ميراث شوشتر و 
راننده اش باقي مي ماند. 4 نفر از اين افراد كارشناس معماري و 3 نفر 
كارشناس ارشد معماري هستند. انديمشك چهار نفر، شوش 6 يا 
7 نفر، اهواز 20 تا 30 نفر تعديل خواهند شد كه بيشتر آن ها مربوط 
به بخش حقوقي، باستان شناس، معمار، مرمت گر، اعضاي دفتر فني 
هستند در اين فهرست نام رييس ميراث فرهنگي بهبهان 
و مالثاني هم ديده مي شود. 40 درصد از اين 80 نفر 
مربوط به قسمت يگان حفاظت و نگهباني خدمات 

دفتري هستند.
اين  توضيح  در  خوزستان   فرهنگي  ميراث  مديركل 
مطلب مي گويد: «بله! باالخره در طي اين مدت نيروهاي 
ديگري هم اضافه شدند، با اين حال فرقي در اصل 
قضيه نمي كند. اين ها بنا به ضرورت كاري در دوره هاي 

مديريت قبلي افزايش پيدا كردند.»
يعني ديگر به اين نيروها نيازي نيست؟ او پاسخ مي دهد: 

«به هر حال مشكل ما مالي است.»
آخرين اخباري كه در اين زمينه منتشر شده حاكي از آن 
است كه استانداري خوزستان از بيكاري اين تعداد نيرو 
بي خبر بوده است. خسرو نشان مي گويد: «اين مسئله اي 
نيست كه استانداري بخواهد در جريان باشد. اخراج 
كه نيست. اين افراد به صورت پيمانكاري براي ما كار 
مي كردند و حاال هيچ لزومي به استفاده از آن ها نيست. 

ما قراردادي با اين افراد نداشتيم.»
او در ادامه از پاسخ به تعداد زيادي از سواالت سر باز 
مي زند. اين درحالي است كه برخي از نيروهاي اين 
اداره با اينكه نزديك يك سال و نيم مشغول به كار 

هستند، تا امروز هيچ حقوقي دريافت نكرده اند.
براي  تصميماتي  چه  آينده  روزهاي  در  كه  ديد  بايد 
كاركنان بيكار شده اين اداره گرفته مي شود، چرا كه آثار تاريخي 
خوزستان بيشتر از اين تاب اين همه بي مهري را نمي آورند و از 
دست رفتن مهمترين گنجينه هاي تاريخي و باستاني در جنوب 
ايران اثرات تخريب گرانه اي روي مردم اين خطه فرهنگي از ايران 

مي گذارد.

خطر بيخ گوش مخزن ميراث فرهنگي و باستاني ايران

 مرياث خوزستان ۸۰کارمندش را تعديل کرد/مديرکل: پول نداريم

رئيس خانه كشاورز خوزستان با بيان اينكه آب از سرچشمه هاي كارون به اقصي 
نقاط كشور منتقل مي شود اما متاسفانه در مناطقي از خوزستان با محدوديت شديد 
منابع آبي روبه رو هستيم تاكيد كرد: مناطقي مانند حميديه، الهايي و غيزانيه كه در 

كنار رود كارون هستند نبايد با مشكل آب روبه رو شوند
مسعود اسدي در همايش نقش كشاورزي و مصرف بهينه آب در اقتصاد مقاومتي 
كه با حضور جمع زيادي از كشاورزان، نخبگان، شوراها و دهياران و توليدكنندگان 
بخش كشاورزي در اهواز برگزار شد اظهار كرد: طرح جامع تامين آب كشاورزي 
استان خوزستان بايد تدوين و اجرا شود. وي تنها راه حل مشكل كمبود آب در 
بخش كشاورزي خوزستان را اجراي طرح هاي انتقال آب درون حوزه اي برشمرد و 
تاكيد كرد: اجراي اين طرح ها، حق مسلم كشاورزان استان است. رئيس خانه كشاورز 
خوزستان با بيان اينكه آب از سرچشمه هاي كارون به اقصي نقاط كشور منتقل 
مي شود اما متاسفانه در مناطقي از خوزستان با محدوديت شديد منابع آبي روبه رو 
هستيم تاكيد كرد: مناطقي مانند حميديه، الهايي و غيزانيه كه در كنار رود كارون 

هستند نبايد با مشكل آب روبه رو شوند.
اسدي ادامه داد: شهرهايي مثل هفتكل، اللي، انديكا، شادگان و آبادان نيز با مشكل 
كم آبي روبه رو هستند و بسياري از نخلستان هاي اين شهرها به دليل كم آبي و شوري 
آب آسيب ديده اند. وي با ابراز تاسف از انتقال صدها كيلومتر كانال انتقال آب از 
سرشاخه هاي كارون براي استان هاي ديگر بيان كرد: آيا نمي توان 10 كيلومتر كانال 

انتقال آب درون حوزه اي در استان ايجاد كرد؟
اسدي با تاكيد بر اينكه در فاز اول طرح هاي انتقال آب درون حوزه اي بايد انتقال آب 
به شادگان و غيزانيه به مرحله مطالعه و اجرا در آيد گفت: خوشبختانه رئيس مجمع 

نمايندگان خوزستان در مجلس، اهتمام و توجه ويژه اي به اين طرح دارد.
اجراي  تحقق  براي  كشاورزي  تشكل هاي  جدي  پيگيري  از  رابطه  اين  در  وي 
طرح هاي انتقال آب درون حوزه اي در استان خبر داد و گفت: اجراي اين طرح ها 
حق مسلم كشاورزان است و از استاندار خوزستان تقاضا داريم در اين راستا و براي 
تحقق مطالبات جدي بخش كشاورزي، حامي كشاورزان باشد و از آنها حمايت كند.
اسدي تنها راه توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور را اجراي منويات مقام معظم رهبري 
در باب اقتصاد مقاومتي برشمرد و تصريح كرد: هرگونه تعلل در اجراي سياست هاي 

اقتصاد مقاومتي، ضربه هاي جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي كند.
اين مسؤول با تاكيد بر اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با بخش 
كشاورزي خاطرنشان كرد: كشاورزي، محور و اساس اقتصاد مقاومتي است كه 
مدنظر مقام معظم رهبري است، اگر منويات ايشان در اين رابطه به طور كامل اجرا 
شود هيچ كشاورزي در استان و كشور نگران نخواهد بود. وي در پايان با اشاره 
به اينكه كشاورزان سخت كوش در كنار سختي ها و مشكالت زيادي كه تحمل 
مي كنند همواره در راه توليد و كشاورزي تالش مي كنند ابراز اميدواري كرد: با همت 
كشاورزان و پيگيري تشكل هاي كشاورزي شاهد پيشرفت كشاورزي استان باشيم.

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بيان اينكه تا كنون خانم ابتكار، در 
عمل ابتكاري نداشته است گفت: سازمان محيط زيست احساس مي كند كه تمامي 
مشكالت فقط با كمك قوه قهريه  حل مي شود و درصدد يافتن يك راه بهتر نيست.

بيژن پناهي زاده با بيان اينكه نگهداري از محيط زيست يك كشور فقط برعهده 
سازمان محيط زيست نيست اظهار داشت: تمامي انسان ها وظيفه حفظ و نگهداري 

محيط پيرامون خود را دارند.
وي افزود: عملكرد سازمان محيط زيست نبايد در برابر يك رفتار يا اقدام غير اصولي 
به عكس العمل معكوس همان رفتار منتهي شود بلكه بايد با استفاده از اقدامات 

كارشناسي شده و يافتن دليل اصلي موضوع مشكل را برطرف كند.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان  با بيان اينكه  تاكنون خانم  ابتكار، در عمل 
ابتكاري نداشته است، گفت: سازمان محيط زيست احساس مي كند كه تمامي مشكالت 
فقط با كمك قوه قهريه  حل مي شوند  و درصدد يافتن يك راه بهتر نيست. وي عنوان كرد: 
سازمان محيط زيست اعالم كرده كه بخشي از شهرك صنعتي شماره پنج خوزستان در 
محدوده شهري قرار دارد در صورتي كه در بازديد كه از كارخانه هاي كشور ايتاليا داشتم 
مشاهده كردم كه كارخانه هاي عظيمي كه آاليندگي هاي بسيار بااليي دارند در محدوده 
شهر و كنار سازمان محيط زيست اين كشور در حال فعاليت هستند. پناهي زاده تصريح 
كرد: اين كشور با بررسي هاي كارشناسي شده و ارائه راهكارهاي مناسب و اصولي ميزان 
آاليندگي هاي اين كارخانه ها را كاهش داده بود و سازمان محيط زيست كشور ايران نيز 

بايد با استفاده از اقدامات كارشناسي شده معضل آاليندگي صنايع را حل كند.

وي افزود: سازمان محيط زيست بايد به جاي تعطيلي بخش صنعت به ارائه 
راه كارهاي علمي پيرامون كاهش آاليندگي صنايع بپردازد و تنها به اين استدالل 

كه آاليندگي صنعت در محدوده شهري براي شهروندان مضر است اكتفا نكند.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصريح كرد: بايد دانست كه همين 
صنعت اگر در خارج از منطقه محدوده شهر نشيني ساخته شود و براي آاليندگي آن 
اقدامات كارشناسي شده صورت نگيرد بدون شك براي محيط زيست تبعات مضر 
و غير قابل جبراني دارد. وي با بيان اينكه اين سازمان بدون بررسي هاي كارشناسي 
شده با اجراي طرح هاي صنعتي مخالفت مي كند، عنوان كرد: اگر سازمان محيط 
زيست كشور به دنبال كاهش آاليندگي ها در سطح كشور و خوزستان است پس 
چرا عملكرد زيان آور زيست محيطي شركت نفت را بررسي نمي كند كه اين شركت 
با حفاري نمودن حاشيه خوزستان باعث تخريب پوشش سبز شده و در پايان كار نيز 

حلقه هاي حفاري شده را بدون كاشتن مجدد پوشش سبز رها كرده است.
پناهي زاده افزود: پااليشگاه ها، سوختن گاز ترش و  تصفيه خانه هاي نفت همه 
به نوعي در گرم تر شدن هوا و از بين رفتن پوشش سبز و در نتيجه ايجاد پديده 
شوم ريزگردها دخيل هستند پس چرا سازمان محيط زيست به اين مسئله مهم 
ورود نمي كند و تنها راي به تعطيلي شهرك صنعتي شماره 5 خوزستان داده است.

وي گفت: وظيفه سازمان محيط زيست اين است كه براي جلوگيري از مشكالت 
زيست محيطي به جاي تعطيلي صنايع به ارائه راه كار بپردازد تا دركنار حفظ محيط 

زيست به كاهش آاليندگي صنايعي كه آاليندگي بااليي دارند كمك كند.

اجراي طرح هاي انتقال آب درون حوزه اي 
حق مسلم كشاورزان خوزستاني است

خانم ابتكار، ابتكاري نداشته است



خبر

آبي پوشان خوزستاني
 قراردادهاي خود را ثبت كردند

ــال  ــت فوتب ــتان در هيئ ــتقالل خوزس ــان اس بازيكن
ــاي فصل جديد  ــور يافتند و قراداده ــتان حض خوزس

ــد ــت كردن ــود را ثب خ
فوتبال  هيئت  در  خوزستان  استقالل  فوتبال  تيم  بازيكنان 
خوزستان حضور يافتند و قرادادهاي فصل جديد خود را 

به ثبت رساندند.
جمعي  و  خوزستان  استقالل  مقام  قائم  پوركياني،  علي 
بازيكنان تيم فوتبال استقالل خوزستان امروز به مجموعه 
فوتبال  هيات  در  حضور  با  و  رفتند  اهواز  تختي  ورزشي 
خوزستان قراردادهاي خود براي حضور در فصل جديد 

ليگ برتر را ثبت كردند.
تيم استقالل خوزستان در فصل گذشته ليگ برتر با هدايت 
عبداهللا ويسي، سرمربي خوزستاني خود توانست با كسب 57 
امتياز و تفاضل گل بهتر قهرمان ليگ شود و شادي را به مردم 

خوزستان هديه دهد.
هدايت اين تيم پس از جدا شدن عبداهللا ويسي، به مربي اين 
تيم در فصل گذشته يعني سيداكبر پورموسوي سپرده شد تا 

با آمادگي الزم در ليگ برتر حضور يابد.

استارت دايي با خوزستاني ها 
و فوالدي هاي سابق

تيم فوتبال نفت تهران پس از سه تيم خوزستاني حاضر در 
ليگ برتر داراي بيشترين تعداد بازيكنان خوزستاني است.

تمرين تيم نفت تهران  با حضور علي دايي سرمربي جديد 
بازيكن  چند  داراي  تهران  نفت  تيم  شد.  برگزار  تيم  اين 
خوزستاني نظير ايمان مبعلي، احمد آل نعمه، عباس بوعذار، 
عيسي آل كثير و مجتبي حق دوست است. ضمن اينكه جند 
بازيكن نفت نظير ايمان مبعلي، احمد آل نعمه، محمد قاضي 
و حسين ابراهيمي سابقه پوشيدن پيراهن تيم فوالد خوزستان 

را داشته اند.
قبل از تمرين امروز تيم نفت، علي دايي و ايمان مبعلي با 
هم به خوش وبش پرداختند. پس از برخورد خشن مبعلي 
و دايي در بازي سوپرجام سال 84 فوتبال ايران، شايعات 

زيادي مبني بر كنار رفتن مبعلي از تيم ملي ايجاد شد.

اعتراض مسجدسليماني ها به بختياري زاده
ــري لفظي بين  ــاد درگي ــپورت از ايج ــايت دي اس س
ــرمربي جديد  ــليمان و س هواداران تيم نفت مسجدس

ــر داد. ــم خب ــن تي اي
انتخاب سهراب بختياري زاده به عنوان سرمربي جديد تيم 
نفت مسجدسليمان در ابتدا با اعتراضات گسترده هواداران 
اين تيم در فضاي مجازي همراه شد ولي ظاهراً دامنه اين 

اعتراضات خيلي زود به ورزشگاه نيز كشيده شده است.
در همين راستا، سايت دي اسپورت گزارش داده است كه 
سومين و آخرين روز تست گيري نفت در مسجدسليمان با 

حواشي براي اين تيم همراه بود.
در اين گزارش آمده است كه پس از كش و قوس هاي فراوان 
درانتخاب سرمربي، هدايت يزدي مديرعامل باشگاه راي به 
سرمربي گري سهراب بختياري زاده جوان كه تا كنون به جز 
در چند ديدار در نفت اميديه آن هم در ليگ دسته دوم كارنامه 
ديگري ندارد، داد و هدايت تيم پرطرفدار نفت مسجدسليمان 

به وي رسيد.
سهراب بختياري  زاده كار خود را با تنها كمك خود، خاني 
كه سال گذشته در نيم فصل دوم در استقالل اهواز مربي 
گري كرده است، با تست گيري در مسجدسليمان آغاز كرد. 
تست گيري اي كه در روز سوم و پاياني با اعتراضات هواداران 
پرشور نفت همراه بود. براساس اين گزارش، ماجرا از اين قرار 
است كه هواداران نفت كه انتظار داشتند تيمي بومي را در اين 
فصل رقابت ها ببينيد، نسبت به نحوه تست گيري و انتخاب هاي 

وي اعتراضات تندي را وارد كردند.
به نظر مي رسد هوادران پرشور اين تيم مردمي نسبت به عدم 
حضور بازيكنان پايه و مسجدسليماني كه در فصول گذشته در 
رده هاي پايه و ليگ هاي دسته دوم و سوم كارنامه قابل قبولي 
از خود برجاي گذاشتند، اعتراضاتي را به بختياري زاده و خاني 
كمك وي داشتند كه در لحظاتي نيز اين اعتراضات با مشاجره 

ميان هواداران و بختياري زاده همراه شد.
گزارش سايت دي اسپورت مي افزايد: همواره مسجدسليمان 
مهد فوتبال ايران و خاستگاه بازيكناني مستعد بوده كه در سطح 
كشوري ودر لباس تيم ملي خوش درخشيده اند. صفر ايرانپاك، 
ايرج سليماني، سياوش بختياري زاده، بهزاد غالمپور، ميالد 
ميداوودي و در ساليان اخير گودرز داوودي و عباس عسگري 
و... نمونه اي از استعدادهايي هستند كه از اين خطه به فوتبال كشور 
معرفي شده اند. حال آن كه در ساليان اخير نيز جوانان با استعدادي 
همچون عرفان كاظمي مهاجم 22 ساله كه سابقه حضور دو ساله 
به همراه نفت اهواز و نفت آبادان در ليگ برتر اميدها و آقاي گلي 
اين رقابت ها را دارد، ايوب طاهري بازيكن فصل گذشته كارون 
اهواز در ليگ دسته دوم، مصطفي بابادي هافبك دفاعي بيست 
ساله نفتون مسجدسليمان در ليگ دسته سوم، دانيال حكمتي، 
حداد كريمي و ... خوش درخشيده و مسجدسليماني ها اميدوار 
به حضور جوانان خود در تيم اول شهرشان هستند. انتظاري به جا 
كه به نظر مي رسد بي اعتمادي بختياري زاده به آن ها باعث اختالف 
و بگو مگو بين هواداران و كادر فني در سومين روز حضور 

بختياري زاده در مسجدسليمان شد.
در پايان اين گزارش آمده است: الزم به ذكر است كه نفت 
مسجدسليمان كه هنوز سرپرست و ديگر نفرات خود را در 
كادر فني مشخص نكرده در ادامه برنامه هاي خود در سه 
روز آينده در اهواز تست گيري خواهد كرد و پس از آن راهي 

اردوي خارج از استان مي شود.
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رقابت پومسه روهاي خوزستاني در مسابقات قهرماني كشور
ــور در دو گروه  ــاي قهرماني كش ــن دوره رقابت ه ــتاني در يازدهمي ــه روهاي خوزس پومس

ــد. ــت مي كنن ــردان رقاب ــان و م زن
  اين دوره از پيكارها به مدت چهار روز در خانه تكواندو تهران 

برگزار مي شود.
رقابت هاي گروه مردان طي روزهاي 25 و 26 تيرماه و مسابقات 

گروه زنان 27 و 28 تيرماه انجام مي شود. 
در بخش انفرادي مردان، هومن خمبك، امين عبداللهي، عباس 
آقاسي، داوود رسولي زاده، كيهان اكبري و جمال سهرابي نفراتي 

هستند كه از استان در رده هاي سني مختلف با حريفان خود رقابت مي كنند.
در بخش تيمي مردان نيز، هومن خمبك، اميرحسين شيخ آيد و يونس حميدي در رده سني زير 14 
سال، عباس آقاسي، سجاد آل ناصر و علي اسماعيلي در رده سني 18 تا 30 سال و حسين رضايي، 
حميد مسرت و داوود رسولي زاده در رده سني باالي 31 سال به نمايندگي از خوزستان به رقابت با 

تيم هاي ديگر مي پردازند.
در بخش انفرادي زنان، ياسمين نظري، نيايش نجار، رومينا خوانساري، عفت گودرزي، ستايش 

گودرزي، فاطمه شاديان و صفورا اردشيري، ورزشكاران خوزستاني حاضر در پيكارها خواهند بود.
همچنين ستايش گودرزي، مبينا قالوندي و كوثر عنايت اهللا در رده سني زير 14 سال، رومينا خوانساري، 
مهرآسا صفي زاده و تهمينه تركاشوند در رده سني 15 تا 17 سال و هيوا خمبك، مارال بهادري و شيرين 
دهنوي نيز در رده سني 18 تا30 سال، سه تيمي هستند كه از خوزستان با ساير تيم ها رقابت مي كنند.  
اين دوره از رقابت ها به منظور شناخت نفرات برتر براي حضور در مرحله اول انتخابي تيم ملي برگزار 

خواهد شد.

رقابت راكت به دستان جوان خوزستاني در كشور
ــور با حريفان خود رقابت مي كنند. ــه پينگ پنگ باز خوزستاني در مسابقات جوانان كش س

عبداالمير بخشنده، دبير هيات تنيس روي ميز استان اظهار كرد: 
مسابقات انتخابي استان،   با حضور 86 ورزشكار به ميزباني اهواز 
برگزار شد. وي گفت: در پايان اين مسابقات، سامان زلكي نژاد از 
اهواز به قهرماني رسيد، حسين بهمني از رامهرمز دوم شد و آرين 

كاوياني از اهواز جايگاه سوم را به دست آورد.
دبير هيات تنيس روي ميز خوزستان افزود: اين نفرات در مسابقات 

جوانان كشور كه از 17 تا 20 تيرماه در شيراز برگزار مي شود، شركت مي كنند.
وي گفت: نفرات اول و دوم استان در مسابقات انتخابي خوزستان، به دليل اين كه يكي از آن ها درگير 
امتحان كنكور و ديگري هم روز گذشته بيمار شد، شركت نداشتند و اگر تيم با نفرات اصلي خود به 

مسابقات كشوري اعزام مي شد، شانس رفتن روي سكو را داشتيم.

مسووالن استان به اين رشته اهميت دهند
ــور از امكانات  ــاق عمان، گفت: اين كش ــتن به تيم االتف ــتاني پس از پيوس ــده خوزس دون

ــكاران خود اهميت مي دهد. ــيار به ورزش ــت و بس خيلي بااليي برخوردار اس
وليد بچيه در خصوص پيوستنش به تيم االتفاق عمان، اظهار كرد: 
نزديك به يك ماه به عمان سفر و در تمرينات اين تيم شركت 
كردم و در نهايت با تيم االتفاق براي مدت دو سال قرارداد بستم.
وي بيان كرد: االتفاق بهترين تيم عمان از نظر كار در هر رشته و 
از جمله دو و ميداني است و بيشتر بازيكنان ملي پوش عمان نيز 

در اين تيم حضور دارند و مربي آن هم از كشور آمريكا است.
اين دونده خوزستاني گفت: امكانات آن جا خيلي باال و در سطح پيشرفته اي است و بسيار به 
ورزشكاران اهميت مي دهند و برخالف ايران، نفرات اول تا ششم اين كشور در هر ماده اي، به 
اردوي تيم ملي دعوت مي شوند تا تحت نظر مربيان كار كنند و اين نشان از اهميتي است كه آن ها به 

ورزشكاران شان مي دهند و همين تفاوت دو و ميداني ايران با كشور عمان است.
وي خاطر نشان كرد: كشور عمان در رشته دو و ميداني خيلي جلو است و ركوردهاي دونده هاي 
اين كشور نيز بسيار خوب است. در مدتي كه در اين كشور حضور داشتم، در مسابقات جايزه بزرگ 
عمان شركت كردم و توانستم در دو 200 متر، عنوان قهرماني را به دست آورم و نكته جالب اين بود 

كه مراسم تقدير از ورزشكاران برتر و اهداي جوايز آن ها، روز بعد از برگزاري مسابقات انجام شد.
 بچيه گفت: با توجه به اينكه هيات دو و ميداني خوزستان وضعيت خوبي ندارد، در حال حاضر ترجيح 
مي دهم در عمان فعاليت خودم را دنبال كنم. اميدوارم مسووالن استان به اين رشته مادر اهميت دهند، 

چرا كه ما دونده هاي خوبي در استان داريم و فقط بايد به آن ها بها داده شود. 
وي بيان كرد: درخواست من و ساير ورزشكاران استان اين است كه هر چه سريعتر رييس هيات دو و 
ميداني خوزستان مشخص شود. اين دونده خوزستاني با اشاره به برنامه هاي خوب مربيان خوزستاني 
براي ورزشكاران استان، گفت: مربيان ما برنامه هايي در سطح باال به دو و ميداني كاران مي دهند و 
فقط الزم است كه مسووالن به مربيان و ورزشكاران اهميت دهند. خوزستان در دو و ميداني پتانسيل 

خوبي دارد و فقط بايد به آن بها داده شود.  

اعالم آمادگي 3 تيم خوزستاني
 براي حضور در فستيوال فوتبال ساحلي كشور

ــال فوتبال ساحلي كشور شركت  ــتاني در رقابت هاي فستيوال زير 14 س ــه تيم خوزس س
ــرد. ــد ك خواهن

علي شريفات، مسوول كميته فوتبال ساحلي هيات فوتبال استان اظهار 
كرد: تيم هاي آيندگان شهر جديد رامين، شاهين ماهشهر و شاهين 
نوين ماهشهر، سه تيم خوزستاني شركت كننده در اين رقابت ها 
هستند. وي با بيان اين كه خوزستان بيشترين سهميه را از نظر تعداد 
تيم هاي شركت كننده در بين استان هاي ديگر دارد، عنوان كرد: اين 
مسابقات 22 مردادماه زير نظر فدراسون فوتبال برگزار خواهد شد و 

هنوز ميزبان آن مشخص نشده است. مسوول كميته فوتبال ساحلي هيات فوتبال خوزستان گفت: فوتبال 
ساحلي استان با رشد خوبي همراه بوده است و كار در رده هاي سني پايه نيز پيشرفت هر چه بيشتر اين رشته 

را در استان به همراه خواهد داشت.

پيوستن مدافع راه آهن به نفت آبادان
ــراي نفت آبادان  ــانزدهم ب ــم فوتبال راه آهن يزدان در ليگ ش ــته تي ــع فصل گذش مداف

ــد زد. ــوپ خواه ت
فرشاد فرجي پس از مذاكره با مسووالن باشگاه نفت آبادان با عقد 
قراردادي به اين تيم پيوست.فرجي سهميه زير 23 سال محسوب 
شادكام، محمد پورمحمد، حسين  مي شود. پيش از اين محمد 
مجتبي  و  عبداهللا زاده  علي  زليكاني،  امير  جهاني،  ميالد  بغالني، 
ممشلي قراردادهاي فصل پيش خود را با نفت آبادان تمديد كرده 
بودند. حنيف عمران زاده، حسين ساكي، حكيم نصاري، مصطفي 

احمدي، عقيل اعتمادي، رشيد البي نيز خريدهاي نفت آبادان براي ليگ شانزدهم هستند.

زمان ديدار سوپر جام فوتبال كشور مشخص شد
استقالل خوزستان 29 تيرماه در سوپر جام فوتبال ايران به مصاف ذوب آهن اصفهان مي رود.

حضور  با   94  -  95 فصل  سوپرجام  ديدار  هماهنگي  جلسه 
نمايندگان دو تيم استقالل خوزستان و ذوب آهن و همچنين 
سعيد فتاحي مسوول برگزاري مسابقات ليگ برتر،  در سازمان 
ليگ برگزار شد. در اين جلسه موارد زير  مورد توافق طرفين 

قرار گرفت:
1- ديدار سوپرجام در روز سه شنبه، 29 تيرماه 95 و در ورزشگاه 

فوالدشهر اصفهان برگزار مي شود.
2- ميزباني مسابقه بر عهده تيم ذوب آهن است و اين مسابقه برابر مقررات سازمان ليگ برگزار مي شود.

3- باشگاه ذوب آهن متعهد شد كه جهت اسكان و پذيرايي از تيم ميهمان، هتل مناسب رزرو و تمام 
هزينه هاي اسكان و پذيرايي از تيم ميهمان بر عهده باشگاه ذوب آهن است.

تيم فوتبال فوالد خوزستان در چهارمين ديدار تداركاتي پيش فصل مقابل 
سايپا تهران شكست خورد تا كاستي هاي اين تيم مشخص شود.

4ابتداي تابستان سال 94 بود كه تيم فوالد خوزستان همه حريفان تداركاتي 
كم نام ونشان را با اختالف چند گل شكست مي داد و دست اندركاران اين 
تداركاتي  بازي هاي  انجام  لزوم  بر  مبني  انتقادات  به  توجهي  هيچ  تيم 
و  فوالد  ضعف  نقاط  شناسايي  به منظور  برتري  ليگ  تيم هاي  مقابل 

برطرف شدن اين نقاط ضعف در دوره آماده سازي پيش فصل نداشتند.
بدين ترتيب بود كه فوالد خوزستان پيش از مرتفع نمودن نقاط ضعف 
اين تيم وارد دوره پانزدهم ليگ برتر شد و يك سال عذاب آور را براي 
هوادارانش رقم زد تا هيئت مديره باشگاه فوالد در پايان فصل ضمن 
قطع همكاري با مربيان كروات، استفاده از مربيان بومي را در دستور 
فوالد  باشگاه  بودجه  كاهش  سال  در  كه  مربياني  دهد.  قرار  كارش 
خوزستان بايد اين تيم را با افزايش تعداد بازيكنان بومي براي يك فصل 

آبرومندانه در ليگ برتر آماده كنند.

بومي گرايي در دستور كار فوالد
برتر  ليگ  جديد  فصل  براي  خوزستان  فوالد  باشگاه  سياست گذاري 
استفاده حداكثري از بازيكنان بومي خوزستان در كنار تعدادي از نيروهاي 
توانمند غيربومي بوده است. براي اينكه متوجه شويم نعيم سعداوي تا 
چه ميزان در چارچوب سياست گذاري باشگاه حركت كرده، بايد نگاهي 

دقيق تر به فهرست بازيكنان فوالد بيندازيم.
استفاده  بزرگسال  بازيكن  از 17 گذشته  سال  دوم  نيم فصل  در  فوالد 
4مي كرد كه فقط 4 بازيكن به اسامي مهرداد جماعتي، اسماعيل شريفات، 
بازيكن  عبداهللا ناصري و اميد خالدي از نفرات خوزستاني بودند و 13
حسين  كامل،  بهمن  خانزاده،  محمدرضا  انصاري،  ساسان  شامل  ديگر 
ابراهيمي، اميرحسين فشنگچي، عليرضا سليمي، مهدي بدرلو، مهرداد 
طهماسبي، اكبر ايماني، مهرداد بايرامي، ماتياس چاگو، لئونارد مساريچ 
و دورگ كوئهماها از بازيكنان اهل ساير استان هاي ايران يا كشورهاي 

خارجي بودند.
فصل  بزرگسال  بازيكنان  نيم درصد  و  76 حدود  در  حساب،  اين  با 
3گذشته تيم فوالد خوزستان از بازيكنان غيرخوزستاني و 23 و نيم درصد 
تغيير  امكان  عدم  به  توجه  با  مي شد.  تشكيل  خوزستاني  بازيكنان  از 
صددرصدي تركيب يك تيم فوتبال و نظر به قوانين سازمان ليگ كه در 
6ابتداي هرسال فقط امكان جذب 6 بازيكن سهميه ليگ برتري را به هر 
تيم مي دهد، به نظر مي رسد كه اگر نعيم سعداوي بتواند تعداد بازيكنان 
بزرگسال تيمش را دورقمي كند و خوزستاني هاي تيم فوالد را از 4 به 
براي  نخست  سال  همان  در  را  بلندي  بسيار  گام  برساند،  بازيكن   10
حركت در چارچوب سياست هاي باشگاه برداشته است، چرا كه ميزان 
بازيكنان بومي از 23 و نيم درصد به باالي 60 درصد مي رسد و فاز اول 

بومي گرايي در تيم فوالد به خوبي انجام مي شود.
از سوي ديگر، اگر در كنار 10 بازيكن بزرگسال تيم فوالد خوزستان، 
تعداد 10 بازيكن سهميه اهل خوزستان نيز در فهرست ارائه شده اين تيم 
بازيكن حاضر در ليست كامل تيم  به سازمان ليگ قرار بگيرد و از 28
فوالد خوزستان، تعداد 20 بازيكن خوزستاني باشند، در واقع بيش از 70
درصد اسكلت بندي تيم فوالد را بازيكنان بومي تشكيل خواهند داد كه 
5در طي دوران 15 ساله حضور اين تيم در ليگ برتر بي سابقه خواهد بود.

كمبود شديد بازيكن در تيم فوالد
فوالد  بزرگسال  بازيكن   10 قطعي  خروج  به  توجه  با  حال،  عين  در 
حسين  كامل،  بهمن  خانزاده،  محمدرضا  انصاري،  ساسان  اسامي  به 
مهدي  سليمي،  عليرضا  فشنگچي،  اميرحسين  خالدي،  اميد  ابراهيمي، 
بدرلو، لئونارد مساريچ و دورگ كوئهماها از ليست بازيكنان بزرگسال اين 
تيم و حضور قطعي تنها 2 بازيكن بزرگسال به اسامي حميد بوحمدان و 
3 بازيكن سهميه زير 23 سال به اسامي ميالد پاك پرور  2عبداهللا كرمي و 2
و احسان مراديان، اين هشدار بارها داده شد كه تيم فوالد خوزستان با 
كمبود شديد بازيكن باتجربه در چند منطقه حساس از ميدان مواجه بوده 

و اين نقاط ضعف بايد سريعا با جذب بازيكنان موردنياز برطرف شود.
لحظه  و  آمادگي  بر  مبني  فوالد  باشگاه  مديرعامل  امروز  مصاحبه  اما 
شماري همه اعضاي تيم فوالد براي آغاز دوره جديد ليگ برتر مشخص 
كرد كه هشدارهاي منتقدين همانند فصل گذشته ناديده گرفته شده و 

فوالد در مسيري شايد خطرناك تر از فصل پيش قدم برمي دارد.
نيك  فال  به  را  سايپا  مقابل  فوالد  شكست  كه  است  دليل  همين  به 
مي گيريم؛ شكستي كه زنگ خطر را براي هيئت مديره باشگاه فوالد 
خوزستان به صدا در آورده تا از همين فردا به فكر جذب بازيكنان موردنياز 

و تقويت تيم فوالد براي فصل جديد باشند.

نيازهاي اساسي تيم فوالد خوزستان
چهار ديدار تداركاتي كافي بود تا ضعف هاي فني تيم فوالد براي فصل 
جديد را مشخص كند و ثابت شود كه برخي از نقاط ضعف فصل گذشته 
در تيم فوالد خوزستان كماكان به قوت خود باقي است، چرا كه بازيكنان 

جديدي براي برطرف كردن آن نقاط ضعف خريداري نشده اند.
اولين نقطه آسيب پذير تيم فوالد خوزستان درون دروازه اين است كه 
عليرغم جدايي عليرضا سليمي هنوز جانشين مناسبي براي وي خريداري 
نشده است. فوالد خوزستان در فصل گذشته بيشترين گل ها را از ضربات 
شروع مجدد يا شوت هاي راه دور خورده بود، دقيقا مثل دو گل كه در 
همين چهار ديدار تداركاتي اخير وارد دروازه اين تيم شد. يك شوت از 
فاصله 30 متري در بازي دوستانه فوالد خوزستان مقابل تيم منتخب 
امروز  بازي  در  و  شد  طهماسبي  مهرداد  دروازه  وارد  دورود  شهرستان 

تيم هاي فوالد و سايپا نيز تيم ميزبان با استفاده از يك ضربه كرنر به 
فوالد گل زد تا مشخص شود كه فوالدي ها در كنار مهرداد طهماسبي 

بااخالق نياز به يك دروازه بان شش دانگ دارند.
نقطه ضعف بعدي تيم فوالد خوزستان در پيشاني خط حمله اين است. 
كادر فني و مديريتي تيم فوالد در نيم فصل دوم سال گذشته با خريداري 
همزمان دو مهاجم به نام هاي دورگ  كوئه ماها و مهرداد بايرامي وعده 
مهاجم  دو  اين  اما  دادند  هواداران  به  را  فوالد  تيم  گلزني  مشكل  رفع 
موفغق  بايرامي)  مهرداد  بازي  و 9  كوئه ماها  بازي  مسابقه (13 در 22 
از  بيش  هدف  مهاجم  به  اهواز  سرخ پوش  تيم  نياز  تا  نشدند  گلزني  به 

پيش شود.
اما ديگر نياز فوالدي ها، يك هافبك تهاجمي يا در سيستم هاي جديدتر، 
يك مهاجم سايه است كه بتواند پشت مهاجم هدف قرار بگيرد و با خلق 
موقعيت يا حمايت از مهاجم اصلي به نفر اول خط حمله تيمش در راه 

فتح دروازه حريفان كمك كند.
اين سه نياز اساسي تيم فوالد خوزستان صرف نظر از نياز به يك مهاجم 
كناري يا به اصطالح وينگر در كنار ساير وينگرهاي فعلي اين تيم است 
كه كادر فني بتواند در مسابقات فرسايشي ليگ به صورت متناوب از اين 

نفرات استفاده كند.

تصميمات حياتي هيات مديره فوالد
مسئوالن  از  همگي  كه  فوالد  باشگاه  جديد  مديره  هيات  اعضاي  اما 
در  هستند،  مختلف  زمينه هاي  در  تخصص   با  خوزستان  فوالد  شركت 
مدت زمان اندك سپري شده از آغاز به كار هيئت مديره جديد اين باشگاه، 
اعالم كرده اند كه آماده ي همكاري براي اوج گيري دوباره تيم محبوب 

سواحل كارون هستند.
در همين راستا، به نظر مي رسد كه يك آزمون سخت و سرنوشت ساز 
مقابل تركيب جديد هيئت مديره باشگاه فوالد خوزستان قرار گرفته است، 
آزموني كه مي تواند تيم فوالد را در رديف تيم هاي مدعي كسب سهميه 
آسيايي قرار دهد يا اين تيم را به يك تيم بي آزار و كانديداي سقوط 

تبديل كند.
در حال حاضر تقريبا همه هواداران تيم فوالد خوزستان به يقين رسيده اند 
كه اين تيم براي حضوري آبرومندانه در فصل جديد ليگ برتر فوتبال 
4 يا 4 بازيكن كارآمد براي پست هاي كليدي  3ايران نياز به جذب حداقل 3
دارد كه با توجه به اينكه هيچ بازيكن خوب ايراني در بازار باقي نمانده 

است، طبيعتا گرايش به سمت بازيكنان خارجي خواهد بود.
عين  در  خوزستان،  فوالد  تيم  تقويت  و  كارآمد  بازيكن  يا 4 جذب 3
حال كه باعث افزايش نسبي هزينه هاي اين تيم مي شود، اين مزيت 
را خواهد داشت كه از هدر رفتن بودجه حداقل 10 ميلياردي فوالدي ها 
رديف  در  تيم  اين  دادن  قرار  ضمن  و  كند  جلوگيري  جديد  فصل  در 

تيم هاي مدعي كسب سهميه آسيايي، باعث بازگشت شور و نشاط به 
جامعه فوتبال دوست خوزستاني شود.

همچنين  خوزستان،  فوالد  باشگاه  مديره  هيئت  عضو  پنج  واقع،  در 
مديرعامل شركت فوالد خوزستان به عنوان نفر اول اجرايي اين شركت 
عظيم صنعتي، مي توانند با اتخاذ يك تصميم حياتي در تعيين سرنوشت 

تيم فوالد نقش اساسي داشته باشند.

وظايف مهم سعداوي مقابل باشگاه فوالد
صدالبته در صورتي كه هيئت مديره باشگاه فوالد خوزستان به خواسته 
عمومي مردم خوزستان توجه كرده و چند بازيكن طراز اول را به تيم 
فوالد اضافه كنند، نعيم سعداوي سرمربي تيم فوالد نيز بايد اين قول را به 
هيئت مديره باشگاه بدهد كه هيچ تغييري در ميزان بازيكنان خوزستاني 

حاضر در ليست تيم فوالد ايجاد نشود.
بازيكنان  ليست  در  خوزستاني  بازيكن   10 حداقل  كه  ترتيب  بدين 
بزرگسال و 10 بازيكن خوزستاني در ليست بازيكنان سهميه تيم فوالد 
درصد ليست  بازيكن خوزستاني بيش از 70 قرار بگيرند تا با حضور 20
كامل تيم فوالد از نفرات بومي تشكيل شود و سياست گذاري باشگاه 

فوالد خوزستان دچار خلل و تغيير نشود.
وظيفه مهم ديگر سعداوي اينست كه با توجه به عدم ثبت رسمي قراردادهاي 
بازيكنان در تمرينات  بازيكنان فوالد خوزستان، اگر از عملكرد برخي از 
پيش فصل رضايت نداشته، اين بازيكنان را براي فسخ قرارداد در اختيار 
باشگاه فوالد قرار دهد. درست نظير همان كاري كه رسول خطيبي در تيم 
ماشين سازي انجام داد و چند بازيكن داراي قرارداد داخلي را چند روز پس از 
حضور در تمرينات از ليست تيمش خط زد. فوالد خوزستان اگر قرار است 
هزينه كند، بايد براي بازيكناني هزينه كند كه توانايي كمك به اين تيم در 
جريان مسابقات را داشته باشند، خصوصا اگر بازيكن غيربومي در ليست فوالد 

قرار مي گيرد، بايد از بازيكنان خوزستاني موجود در آن پست بهتر باشد.

هواداران فوالد در انتظار اخبار مهم باشگاه
هواداران تيم فوالد خوزستان كه طي روزهاي گذشته بارها در رابطه با 
نياز تيم فوالد به جذب بازيكنان جديد هشدارهاي الزم را داده بودند، 
طي روزهاي آتي نيز چشم و گوش به رسانه هاي نوشتاري و صوتي و 
ساز  سرنوشت  تصميم هاي  از  مهمي  اخبار  تا  داشت  خواهند  تصويري 

هيئت مديره و مديرعامل باشگاه فوالد خوزستان دريافت كنند.
ليگ  در  خوزستان  فوالد  تيم  حركت  مسير  ابتدا  همين  از  كه  اخباري 
شانزدهم را به اطالع هواداران اين تيم مي رساند و مشخص مي كند كه 
فوالد در رديف تيم هاي مدعي فصل جديد خواهد بود يا فقط براي ماندن 

در ليگ با حريفان مبارزه خواهد كرد.
خوزستان اسپورت

7 ی ز ر و
فوالد براي آسيا بسته مي شود فوالد براي آسيا بسته مي شود 

يا فـــرار از سـقوط؟!يا فـــرار از سـقوط؟!



ر و  رنگ  و  نگ 
مويه هاي تنهايي،در رثاي مرگ آخرين بازماندگان 

فرزانگي و راويان چيره دست روشنايي
من اگر براي دردهاي آدمي بغض ميکنم،براي مرگ هرن و انديشه ضجه ميزنم،ناله رس ميدم 
و يب هراس از انذار و طعنه ي عوام مرده پرست، چنان شيوين رس ميدهم که صداي ناله ام 
آخرين ته مانده هاي احساس و وجدان آدمي را بيدار کند.براي مني که نسيل پر از بن بست، 
نداشنت، نديدن و نگفنت است، کساين قهرمانان رسزمني به خواب رفته ام هستند که در اين يب 

انديشگي دردهايم را با حرفهايشان دخيل ميبندم.
ميشود نشست و سکانس هاي پر حرف را دوره کرد،سطرهاي پر درد و صداهاي پر از ناله 
هاي آدمي...برای من اينها فقط فیلمساز،نویسنده،موسيقي دان و شاعر نیستند . فیلم را 
خیلی ها مي سازند . داستان و رمان و شعر را همخیلی ها مینویسند . اما یک نفر کیمیایی 

میشود.يکي کيارستمي،يکي شجريان،دولت آبادي،شاملو،اخوان و ...
و  میدهد  منرنگ  ی  به صدای خسته  که  .جهانی  است  جهان  یک  من  برای  ها  نام  اين 
به زانوان خسته ام قوت رفنت . رمق آخرم با آنانهمواره به جان تازه ای بدل میگردد . 
وقتی از همه چیز نا امید میشوم به یادم می آورند که هنوز چیزهایی هست برای ماندن 
.درجهانی که  برای من ساخته اند هنوز هم میشود نفس کشید و امیدواربود .امیدوار نه به 
معنای پیش پا افتاده ی سیاسی .امیدوار به معنای عشق و به تقدس باالترين احساس هاي 

آدمي ...امیدوار به خود و به انسانی که 
باشددست  نداشته  زیسنت  فرصت  اگر 
تراژیک  و  درست  پایانی  میتواند  کم 
برای خود رقم بزند تاخیلی هم زندگی 
قصه  کم  دست  و  نباشد  آور  مالل  اش 
بچه  برای  کردن  قابلتعریف  باشد  ای 
و  ديد  را  دنيا  .ميشود  جوب  لب  های 
ميشود انسان را شنيد،از زبان کيميايي 
دولت  ها،  شجريان  ها،  کيارستمي  ها، 
آبادي ها و چندين نفر ديگر از آخرين 
هرن،  ي  فرزانگي،قبيله  تبار  بازماندگان 
دغدغه  و جامعت  انديشه  اندک  سپاه 

مند.
مويه  از  قبل  و  نشست  مي شود 

براي مرگ يکي از غول هاي سينام که ايراين هم بود از پرويز تناويل گفت که در فرودگاه 
از  يا  کتاب شدند  بني املليل  منايشگاه  در يک  مانع رشکتش  و   کردند  توقيف  را  پاسپورتش 
محمود دولت آبادي که هنوز در حرست مجوز کتاب  کلنل در وطن خويش است و يا حتي از 
محمدرضا شجريان که بيامر است و در اين سال ها مجوز اجرا نگرفت وحتا شنيدن ربناي او 
را در رسانه اي که متنعم از ماليات اجباري مردم است از همني مردم دريغ کرده اند. آري، مي 
شود قبل از مرگ کيارستمي ده ها چهره درخشان در عرصه هاي مختلف اديب و هرني و... را 
مثال زد که  در حقشان جفا شد و دست آخر با يادآوري اينکه نخبگاين از اين دست به مثابه 
قلب تپنده فرهنگ اند، پرسيد که مگر زمانه و بسرت جامعه مي تواند به سادگي جايگزيني براي 
اينان بيابد که اين چنني يب اعتنا به قدر و منزلت  شان؛ چوب حراج به فرهنگ و آتيه مان 
مي زنيم؟اين مي شود ها و اين پرسش ها اما هيچگاه مثري نداشته است و اين تلنگر ها 
درگذشت  خرب  حاليکه  در  امشب  چنانکه  است،  نکرده  بيدار  را  مسندنشيني  خفته ي 
کيارستمي در صدر بسياري از سايت ها و رسانه هاي جهان نشسته اين طايفه و رسانه 
اين بديهي دردآور،  بنابراين بهرت است به جاي تکرار  اند.  هاي طفييل شان در خواب 
به رساغ پرسش اصيل مان برويم و  بپرسيم که مرياث عباس کيارستمي براي ما چه بود؟ 
کيارستمي بر خالف کارگرداناين که به ناگاه از ميان آوردگاه چوب و چامق و خيابان يا 
در پي فالن ناکامي يا دغدغه ايدئولوژيک رس از سينام درآوردند تا آنچه پيش از اين 

اماله اذهان کنند، يب آنکه  با سينام  بار و  اين  به قهر و غلبه حقنه جان ها مي کردند 
عکايس  از  آموخت.  پله  پله  را  سينام  باشد،  داشته  وادي  اين  در  آرزويي  و  خيال  حتا 
رشوع کرد، فيلم تبليغايت ساخت(محصوالت ارج)،پوسرت طراحي کرد(سياه و سفيد شهيد 
نهايت بر صنديل  تيرتاژ فيلم ساخت(قيرص) و در   ،(... ثالث و قيرص و رضا موتوري و 
با  شهيدثالث،  سهراب  و  کيمياوي  پرويز  وجود  با  ما  سينامي  نشست.اگرچه  کارگرداين 
معناگرايي و  عمق بيگانه نبود اما آنکه شعر و سادگي را با مضمون و جذابيت ترکيب 
يادآور قاب هاي شاعرانه  او  کرد، عباس کيارستمي بود.پالن هاي مختلف در فيلم هاي 
تئو آنجلوپلوس بود، تعليق هايش دست کمي از هيچکاک نداشت اما به جاي آن همه 
ترس و ترديد و رشارت مشحون از معصوميت بود، رگه هايي از دسيکا تا جيت راي و  
اوزو تا بنيني را در آثار يب پريايه و موضوعات به ظاهر يب اهميتي که با هرن کيارستمي 
اين  وجود  با  اما  کرد  رديايب  مي توان  مي رسيدند،  به نظر  زندگي  موضوعات  مهم ترين 
نظر مضمون  از  کيارستمي  بود.آثار  او  مي کرد خاص  عرضه  کيارستمي  آنچه  ردپا  همه 
با مد حاکم بر جامعه به نظر مي رسيدند چه آن زمان که کشور  غالبا چيزي متعارض 
درگري جنگ و تبعات بعد از آن بود و کيارستمي راوي دغدغه هاي به ظاهر کودکانه  
زمان که همه چيز  آن  بود و چه 
ازعشقي  او  و  بود  مدرنيزه  راوي 
سخن مي گفت که در پي ويراين و 

زلزله مي آمد. 
کيارستمي وقتي همه در همهمه 
در  و  گرفتار  شهر  هياهوي  و 
دست  زندگي  استيصال  و  پوچي 
گفت  روستايي  از  زديم  مي  پا  و 
که گويش موبايل تنها در قربستان 
گياليس  طعم  از  و  داد  مي  خط 
که به زندگي معنا. زمانه و محيط 
حتا  و  زمان  آن  در  اما  کيارستمي 
اما  ساده  تصاوير  معجزه  اکنون 
پرطنني  اما  آرام  اشارت  و  عميق 
مضامني بلند و انساين او را آنچنان که در دوردست دريافتند، درنيافت. در مناي آغازين 
کلوزآپ و در وراي پرسش قايض پرونده» سبزيان «که يک روحاين است و از کيارستمي 
مهم  و  تر  جالب  پرونده هاي  ما   ... است  مهم  براي شام  موضوع  اين  :چرا  پرسد  مي 
تري داريم» به روشني مي توان تفاوت معني»مهم» بخش عمده اي از جامعه با ذهن 
شکاف  اين  رفع  براي  نيز  امروز  تا  جامعه  از  بخش  اين  فهميد.  را  کيارستمي  جلودار 
تالش نکرده است چنانکه در زمان حيات کيارستمي يا بوسه او بر گونه «کاترين دنوو « 
برايش اهميت داشت يا خرب جعيل منتسب به کيارستمي مبني بر مرصف گوشت خوک! 
کيارستمي حاال رفته است. در مرگ کيس که از زندگي، روايتي بديع داشت سخن گفنت 
از ياس و نيستي يب سليقگي است، عاشقانه ديدن جهان به دور از تکلف و  تصنع و کشف 
مضامني بلند در قاب هاي ساده زندگي اما آن چيزي است که به عنوان شاکله اصيل نگاه و 
آثار او ارزش تکرار و مامرست را در دنيايي که همه را باد خواهد برد؛ داراست. کوتاه ترين 
جمله براي توصيف او شايد اين باشد که:» او چريه دست ترين روايتگر روشنايي هاي دنيا 
از پس عينک تريه خود بود!.کيارستمي نامي که مريود.مويه اي که رس ميکنيم و اشکي که 
ضايد بريزيم.اما به ياد داشته باشيم از سلسله اين سفريان انديشه و راويان روشنايي چند 
تن مانده اند؟ديده اي که يب شامر آدمهايي که وجودشان الزم است،چگونه به شامرش اعداد 

تن ميدهد؟

فضـاي گپ و گفت دـر چنين 
برنامـه هايـي نيز عمدتـا شامل 
گاندكـي خاطـره گويـي، كمـي 
مقاديـري  و  پردـازي  لطيفـه 
گاندرزگويـي اسـت و البتـه كه 
در جاي جاي برنامه هم ردپاي 
توليد  حامـي  كه  اسپانسرهايـي 
بودـه انـد چه به صـورت تيزر 
يـا زيرنويس حس مي شود. در 
ايـن بيـن حتـي الزم نيست به 

فكـر كنترل اين باشيم كـه احيانا مهمانان مان 
گدر روزهاي گذشتـه از شبكه هاي ديگر روي  گ

مم

آآنتـن رفتـه انـد!

5شايـد اگر رمضان 95 مقارن بـا مسابقات فوتبال يورو 
2016 نمي شد قطعا رسانه ملي آماج نقدهاي تندي قرار 
مـي گرفت كه به سبب زير حـد متوسط بودن اغلب 

ج

برنامه ها و مجموعه هاي مناسبتي نثارش مي شد.
بـا اين حـال جذابيت تماشـاي فوتبال آن هـم از نوع 
اروپايي اش(!) سبـب ساز آن شده است كه مخاطبان 
اين رسانه همه كمبودهاي سرگرم سازي در اين ماه را 

به پخش زنده فوتبال ببخشند.
اما چرا رسانه ملـي نتوانسته در كنار پخش فوتبال در 

توليد برنامه هاي مناسبتي اين ماه موفق باشد؟
دليل اصلي اش بازمي گردد به همان كمبود بودجه كه 
ديگر مثنوي تكراري تمامي مديراني شده است كه در پنج 
سال اخير در رسانه ملي مسئوليت داشته اند. از مديران رده 
باال تا مديران مياني و مديران پايين تر مرتب بر طبل بي 
پولي مي كوبند و ادعا دارند اگر بودجه بيشتري به سازمان 

تزريق مي شد اوضاع بهتر بود.
بازگشت به سلوك سه دهه قبل

ع

يقينـا بي پولي رسانه ملي اسـت كه باعث شده در ماه 
رمضان چندين و چند برنامه گفتگومحور از شبكه هاي 

مختلف آن روي آنتن برود.
گرفته كه از شبكه هاي اول و  گ" و "شيدايي و" "از "دعوت
دـوم روي آنتن مي روند تا "گنجينه رمضان"، "جشن 
5 و 5 و  ك" كه در شبكـه هاي 4 و" و "باغ رمضان رمضـان
تهران پخش مي شوند صرفا يك پالتوي ثابت-حاال در 
لوكيشني بسته يا فضاي باز- در كنار يكي دو مجري و 
نهايتا چند مهمان است كه مي شود ابزار اصلي مورد نياز 

براي توليد برنامه مناسبتي!

دـر اين بين حتي الزم نيست به فكر كنترل اين باشيم 
كه احيانا مهمانان مان دـر روزهاي گذشته از شبكه 
م م

هـاي ديگر روي آنتـن رفته اند و تنهـا الويت مهم 
فقـط و فقط روي آنتن رفتن برنامه در ساعت تعيين 

شده است.
فضاي گپ و گفت در چنين برنامه هايي نيز عمدتا 
شامـل اندكي خاطره گويي، كمـي لطيفه پردازي و 
مقاديـري اندرزگويي است و البته كه در جاي جاي 
برنامـه هم ردپاي اسپانسرهايي كه حامي توليد بوده 

اند چه به صورت تيزر يا زيرنويس حس مي شود!
اين الگويي است كم خرج و اقتصادي كه مي توان با 
آن حتـي گاهي بدون برنامه ريزي و متكي بر بداهه 

ج م

هاي مجريان، برنامه توليد كرد.

الگوي تكراري  دهه هاي قبل 
الگويي كه اگر بخواهيم ريشه يابي اش كنيم به جنگ 
هايـي مي رسيم كه در دهه هاي شصت و هفتاد در 
رسانه ملي توليد مي شدند و البته از ميانه دهه هفتاد و 
با رشد توليد محصوالت نمايشي حضورشان در رسانه 
ملـي كمرنگ شد اما در عـوض شبكه هاي ماهواره 
اي فارسـي زبانـي كه دـر آن روزها بـه تازگي در 
داخـل قابل دريافت بودند بـه كرات از آن استفاده 

مي كردند.
حـاال دـر ميانـه دهه نـود هرچند بعضـي از همان 
چهره ها در جايي ديگر همچنان بر استفاده از چنين 
الگويي اصرار مـي ورزند اما شبكه هاي ماهواره اي 
تـازه تاسيسي چون جم بـراي جلب مخاطب به جاي 
اين ساختار متكي بر حرافي، به دنبال توليد محصول 
نمايشـي رفته اند! يعني آنهـا الگوي موفق دهه هاي 
قبـل ما را براي جلب مخاطـب برگزيده اند و ما در 
حال بازنشر الگوهاي تاريخ مصرف گذشته دهه هاي 

قبل خود هستيم.

چرا اينجاييم؟
اما چـرا به اينجا رسيديـم؟ و براي 
برون رفت از آن چه مي شود كرد؟
توسعه كمـي بي دليل صداوسيما در 
دو دهه گذشتـه و افزودـن بر دامنه 
كارمندان آن بي توجه به قابليت حرفه 
اي آنها، اصلي ترين عامل حركت كند 
و پررخوت رسانه ملي در اين سالهاست. 
اگـر ده سال قبل مديران رسانه ملي 
به جاي افزودن بر دامنه كارمندان 
حقـوق بگير، كار توليـد خود را بـه شركتهاي توليد 
محصـول خارج از سازمان مي سپردند و حتي در برابر 
واگذاري تامين بخشي از بودجه به توليدكنندگان آنها را 

جج

در سود پخش تيزرها شريك مي كردند امروز رسانه 
ملي به جايي رسيده بود كه اين تهيه كنندگان سريالها 

بودند كه اسباب درآمدزايي آن را موجب مي شدند.
اما اين اقدام رخ نداد و نتيجه اش چه شد؟ وابستگي هر 
چه بيشتر توليدكنندگان به سازمان و سازمان به بودجه 

خ م

دولتي كه نتيجـه اش چيزي نيست جز آن كه در ماه 
5رمضـان95 كه بايد دوران شكوفايي توليد محصوالت 
جـذاب در رسانه ملي باشد از شبكه اي به شبكه ديگر 
فقـط جنگ هاي پـر از تكرار است كه آنتن را پر مي 

كند و مديران هم چرايي آن را بي پولي مي دانند...

به سراغ استعدادهاي بيرون از سازمان برويد
آيا راه گريزي از اين وضع است؟ آيا مي توان شرايطي 

غ

6را فراهم كرد كه براي رمضان 96 از شر اين همه برنامه 
هاي گفتگومحور بي خاصيت رهايي بيابيم و به جايش 

مم

الاقل سه سريال سرگرم كننده سطح باال داشته باشيم؟
م

چاره راه فقط و فقط رفتن به سمت كيفيت گرايي است. 
م ح م

بايـد قبول كنيم همه استعدادهـاي توليد محصول اين 
مملكـت همان هايي نيستند كه اين روزها در سازمان 

كارمندي مي كنند. 
در جاي جاي ايران چهره هايي وجود دارند كه گاهي 
فقـط يك حمايت جزيي از آنها مي تواند اسباب يك 

شكوفايي چندين ساله را فراهم كند.
 رسانه ملي بايد يك بار براي هميشه تصميم بگيرد از 

م

آزمودن آزموده هايي كه مرتب آزموده شده اند و جز 
اتالف منابع سودي براي سازمان نداشته اند دست بردارد 
و در جهت سپردن كار به چهره هاي مستعد بيرون از 

سازمان گام بردارد.

دلنوشته   مريم كاويان

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمي با حافظ

شور عشق برگرفته اي از 
شعر بسيار زيباي حسين صفا بنام چشمه طوسي
توي هر ضرر بايد راه چاره اي باشه/ بُرد بايد حِس فوق العاده اي باشه

آه فاتح قلبم ، فكرشم نميكردي/  رام كردِن اين شير، كار ساده اي باشه
صاحب وجود من قلِب تو بشه خوبه/  بعد از اين به هر دردي مبتال بشه خوبه
مبتال بشه ُمرده ، مبتال نشه بُرده/  از يه درد لذت بخش هر چه ميكشه خوبه
ُپرگناه و آلوده ،عشق تو چه پاكم كرد/  با تمام حسرت ها ،ياد تو هالكم كرد
شور عشق تو يكسر فاتح وجودم شد/  مثل جوجه ي ُمرده توي باغچه خاكم كرد

آفرين به هرشب كه بي گدار ميباره/  آفرين به چشمانت ، آفرين كه ميباره
سهِم من غرورت بود ،كاش مي فهميدي/  باجنون در افتادن خيلي آفرين داره
 باجنون در افتادن باز كار دستم داد/  خاطره چه بي پروا غصه ضرب شصتم داد
هركجا كه من باشم ،قلِب تو پناهم باد/  آه فاتح قلبم، عشق تو شكستم داد

اين يك قصه نيست
جواد آقا در حالي كه با سرعت تو پارك ساحلي 
قدم مي زد و به هن و هن افتاده بود ، خودشو 
به آقا رحيم رسوند و بريده بريده گفت بابا هواي 
من پيرمرد رو هم داشته باش . من كه ديگه 
نميكشم و آروم خودشو رسوند به نيمكت چوبي 
و نشست و درحالي كه تمام عضالت بدنشو آزاد 
و شل مي كرد تا خستگي رو از بدنش بيرون 
كند ، پلكهاشو روهم گذاشت و چند دقيقه بعد با 

صداي آقا رحيم چشماشو باز كرد و اونو كنار خودش رو نيمكت ديد كه داره 
عرقاشو پاك ميكنه ...

آقا رحيم كه حاال خيلي هم سرحال و قبراق بود دستي به شونه جواد آقا  زد 
و گفت چطوري پيرمرد؟! امروز جواد آقا ما نبودي ، دمقي ، ميزون نيستي ؟! 
جواد آقا نفس عميقي كشيد ، سري تكون داد و به آرومي نگاهي به آقا رحيم 
كرد و گفت : آره ولي بيخيال ، مشكالت زندگيه ديگه ، گاهي زيادي فشار 
مي آره و راه گريزي هم نيست ، ولش كن داداش عجب عرقي كردي... آقا 
رحيم كه عزت نفس جواد آقا رو خوب ميشناخت و كمتر چهره اونو نگران 
ديده بود حساس تر شد و با يه لبخند مهربانانه گفت ، اين چه فشار نامرديه 
كه جواد آقاي مارو كسل كرده ! فقط يه سوال منو جواب بده بقيش حله ... 

اين فشارا بيشتر ماليه ؟!
جواد آقا  بازهم درحالي كه خودشو به اون راه ميزد گفت برادر مسير 
زندگي خيلي از آدما سخته و مشكالت و مسائل هم مثل سنگ و كلوخ 
هائيه كه جلو پا آدماست ... بايد بتوني براي اينكه نيفتي مرتب اين سنگ 
و كلوخها را از جلو پات برداري ... راستش هرچند عادت كرديم به اين 
وضعيت اما خسته شديم و يه خنده بلندي كرد و گفت : ولي آقا رحيم 
بعضي چيزا يه دفعه تو جامعه مطرح ميشه مثل ويروس ذهن و روح 
آدمو مشغول ميكنه ، لعنت بر شيطون ، اين قصه ي فيش هاي حقوقي 

يكي از اونهاست ...!
آقا رحيم يه نگاه عميق و پرمعنا به دوستش كرد و گفت : برادر اينكه 
يه ماجراي تكراريه !! اينم يه بخشي از فاصله طبقاتيه كه متاسفانه هر 
روز هم بيشتر ميشه ... جواد آقا  تو حرف آقا رحيم پريد و گفت ولي 
من واقعاً موندم باالخره مثًال يه هيئت مديره يا هيئت امناء يا هر چيز 
ديگه اي تصميم گرفتن به فالن مدير اين حقوق كالن رو بدن !! چه 
استداللي پشت اين تصميم وجود داره ! باالخره اين ارقام غير معقول و 
غير متعارفه ! ولي پوشيده و پنهان نيست اگر مدير دولتيه كه خوب هر 
دستگاهي ذيحساب داره ، حراست داره  اسناد و مدارك بوسيله دستگاه 
هاي نظارتي تحت كنترل قرار ميگيره ، باالخره آقا رحيم پرداخت حقوق 
يه فرآيند ماليه كه مراحل مختلفي را طي ميكنه تا به مرحله پرداخت 
برسه اما به نظر شما كسي كه حقوق باال گرفته مقصره يا كسي كه 
حقوق باال و نامتعارف تعيين و پرداخت كرده ؟! بعد از اون چطور ميشه 
اين يه روال عادي باشه ، صداي هيچكي هم در نياد ولي يه دفعه تبديل 
به يه موضوع ملي بشه !! آقا رحيم كه ديد موضوع خيلي جديه گفت : 
جواد آقا حاال درد بزرگتر اينه كه از اينجا به بعد بازي كي بود كي بود من 
نبودم شروع ميشه !! جواد آقا يه نفس عميق كشيد و گفت ، آفرين حاال 

رسيدي سر اصل مطلب .
اين قسمت ماجرا بيشتر آزاردهنده است ... آدمايي مثل من كه يه عمر كار 
شرافتمندانه كردن ، بازنشست شدن ، با سختي ها و فراز و نشيب هاي زيادي 
دست و پنجه نرم كردن و بعدش تا آخر عمر  هشتشون گرو نه مي مونه ... 
اين موضوعات بيشتر اذيتشون مي كنه ... آقا رحيم ، عزيز برادر گفتم بيخيال 

باش ، ببين بحث رو به كجا كشوندي ! 
امروز هم قدم زدنمون سياسي اجتماعي شد. بريم كه دير شد اهل 

بيت نگران نشن .
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 اجتماعي سياسي

هفته نامه منطقه اي

نام ها و ياد ها

پوري فشفشوي دائي جان ناپلئون درگذشت
بهمن زرين پور (زاده ي ۱۳۲۰ در کرمانشاه) 
فعاليت  سينام   و  تلويزيون  تئاتر،  بازيگر 
کارگردان  دستياري  و  بازي  با  را  سيناميي 
فيلم ستارخان به کارگرداين عيل حامتي آغاز 
کرد. زرين پور را بيش از همه به خاطر بازي 
دايئ جان  پوري فشفشو در رسيال  نقش  در 
ناپلئون مي شناسند. اوهمرس مينا جعفرزاده 

بازيگر سينام بود.
آخرين فيلم بهمن زرين پور فيلمي درباره يک قاري قرآن بود که در حادثه 
اضافه،  در وقت  ازدواج  فيلم هاي  نويسنده  منا در حج کشته مي شود. وي 
هفت ترانه، زرد قناري، مدرک جرم،حادثه، پرواز در قفس، تا آخرين نفس، اشک 

رقاصه، پرستوهاي عاشق، کوسه جنوب و جدال بود.
همچنني در فيلم هايي مثل بن بست، صمد به شهر مي رود، صمد در راه اژدها، 
صمد خوشبخت مي شود و صمد آرتيست مي شود از پرويز صياد، ستارخان از 
عيل حامتي، دخرتي با کفش هاي کتاين اثر رسول صدرعاميل و فرياد زير آب 

ايفاي نقش کرده بود.
زرين پور در فيلم هايي مثل بن بست، صمد به شهر مي رود، صمد در راه اژدها، 
صمد خوشبخت مي شود و صمد آرتيست مي شود از پرويز صياد، ستارخان از 
عيل حامتي، دخرتي با کفش هاي کتاين اثر رسول صدرعاميل و فرياد زير آب هم 
بازي کرده بود. وي در سال هاي اخري به بيامري رسطان مبتال شده بود که در 

١٧ تريماه ٩٥ درگذشت.

«احتمال باران اسيدى»
 به فستيوال «پرت» استراليا مى رود

«احتامل باران اسیدی» به کارگردانی بهتاش صناعی ها به فستیوال فیلم «پرت» 
اسرتالیا می رود.

«احتامل باران اسیدی» نخستین فیلم بلند 
بیستمین  در  ها  صناعی  بهتاش  سینامیی 
حضور بین املللی خود در فستیوال «پرت» 

اسرتالیا به منایش در خواهد آمد.
اسرتالیا  ساندنس  به  که  «پرت»  فستیوال 
مشهور است مهمرتین فستیوال فیلم های 
مستقل در کشور اسرتالیا به شامر می رود 
و امسال نوزدهمین دوره آن از تاریخ ۷ تا 
۱۷ جوالی در شهر پرت این کشور برگزار 

می شود.
این  در  و ۱۷ جوالی  در روزهای ۱۳  و  در دوسانس  اسیدی»  باران  «احتامل 

رویداد سینامیی به روی پرده می رود.
این فیلم که پخش بین املللی آن بر عهده محمد اطبایی است در فستیوال های 
بسیاری در عرصه بین املللی حضور داشته است و جوایز متعددی را کسب 
کرده است. این فیلم همچنین در فیلم فجر»>جشنواره فیلم فجر موفق به 
دریافت جایزه بهرتین فیلمنامه و در جشن انجمن منتقدان موفق به دریافت 
جایزه بهرتین فیلم اول شده است. هم اکنون ۸ ماه از اکران این فیلم در گروه 

«هرن و تجربه» می گذرد.
شمس لنگرودی، مریم مقدم و پوریا رحیمی سام بازیگران اصلی این فیلم و روح 

اله برادری و سمیرا برادری تهیه کنندگان آن هستند.
كتابخانه

«پدر ُكشي» در كتابفروشي ها
رمانكي از كارول اوتس با ته مايه كميك

رمان «پدر ُكشي» نوشته «جويس كارول اوتس»، نامزد جايزه پوليتزر 
2015 با ترجمه حسام جناني و ميترا مظاهري از سوي نشر نيماژ منتشر شد.

«جويس  اثر  جديدترين 
نام  به  اوتس»  کارول 
روزهاي  طي  «پدر کُيش» 
حسام  ترجمه  با  گذشته 
مظاهري  ميرتا  و  جناين 
بهاره  ويراستاري  و 
نرش  سوي  از  ارشدرياحي 

نيامژ منترش شد.
دوره ي  است.  يکم  و  بيست  «قرن  است:  آمده  کتاب  اين  جلد  پشت  در 

آزادي زن ها دهه ي هفتاد بود. 
از  نظر  آن ها رصف  اکرثيت  زن ها،  اما  باشد،  طور  اين  مي بايست  حداقل 
سن شان، هنوز هم به مردها وابسته اند و مردي مشهور هامن طور زن ها را 
جذب مي کند که آتش بيدها را؛ مقاومت ناپذير، کشنده. زيباترين پروانه ها 
نابودشان  که  شعله هايي  درون  به  خودشان  پرتاب  از  بيشرت  را  چيز  هيچ 
اثر در توضيح موضوع  اين  خواهد کرد مني خواهند.» حسام جناين مرتجم 
ته مايه  با  فمينيسمي  رمانک  يک  کُيش»  «پدر  کتاب  کرد:  اظهار  داستان 
کميک است. داستان به رابطه يک دخرت مجرد ميان سال اشاره مي کند که 
شده  نوبل  جايزه  برنده  و  نوشته  زيادي  رمان هاي  که  ساله اش   ۷۴ پدر  با 
است،  زندگي مي کند. پدر اين دخرت مرد فوق العاده خودخواه و هوس راين 
کتاب  اين  از  بخيش  در  ندارد.  توجهي  وجه  هيچ  به  دخرتش  به  که  است 
مي خوانيم:  دوازده سال پيش، رول اند مارکس برنده  جايزه ي نوبل ادبيات 
جنبه هاي  از  بسياري  که  بود  مصيبت بار  پاداش  آن  پي  در  و  بود  شده 
کشيده  به طالق  پنجمش  ازدواج  شد.  دگرگوين  دچار  خانوادگي اش  زندگي 
را  تلخ کامش بيشرت پول جايزه اش  شده و پرداخت مايل عظيمي به همرس 

از دستش درآورد.
جناين  حسام  ترجمه  با  اتوس»،  کارول  «جويس  نوشته  کُيش»  «پدر  رمان 
با  و ميرتا مظاهري در ۱۰۴ صفحه در قطع رقعي به بهاي ۸ هزار تومان 

شامرگان يک هزار و ۱۰۰ نسخه از سوي نرش نيامژ منترش شده است. 

 گر صبر كنى، زغوره حلوا سازى
 Drop by drop water wears away the stone

وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد وى را مبتال سازد و وقتى وى را كامال 
دوست دارد اورا خاص خود سازد.گفتند چگونه او را خاص خود مى سازد 

گفت: مال و فرزندى براى او باقى نمى گذارد./ حضرت محمد(ص)

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ واندار آن ظلمت شب آب حياتم دادند
بيخود از شعشعه پرتو ذاتم كردند/باده از جام تجلى صفاتم دادند
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(آنچه در اين متن مي آيد نگاه يك متخصص در حوزه سينما نيست بلكه تلقي يك عالقمند آماتور است):

نگاهي به عملكرد سيما در روزهايي كه از رمضان گذشت

رسانه ملي در قبضه برنامه هاي تكراري گفتگو محور
وقتي يورو 2016 سپر بالي رسانه ملي شد

   داريوش امامي

  پيمان ميرزاوند

 اشرف السادات موسوي:


