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چرا دومين سالگرد 
برجام از اولين

 مهم تر خواهد بود؟

حياط  خلوت ميلياردى 
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«شير تو شير» و 
«فصل فراموشى»

 با دست پر به ايران آمدند

«دختر» و مصائب پدر بودن

سرنوشت تراژيك مسكن مهر در خوزستان

مسكـن مهـر خـوزسـتانمسكـن مهـر خـوزسـتان
  در پيچ و خـم مشكالت  در پيچ و خـم مشكالت

براى  بهره  بدون  تسهيالت  مبلغ  افزايش  از  خوزستان  فناورى  و  علم  پارك  رئيس   
شركت هاى دانش بنيان تا سقف 70 ميليارد ريال خبر داد.

ــركت هاى دانش بنيان استان مطالبات اين شركت ها  بابك مختارى مهم ترين دغدغه ش
از دستگاه هاى دولتى است، اظهار كرد: برخى از اين مطالبات حتى بيش از سه، چهار 
يا 6 ماه نيز به تأخير افتاده اند.                                                       صفحه 2

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه اشكاالت موجود در توليد و مصرف آب بايد رفع شود گفت: 
قسمت زيادى از آب ها در جاهاى پرآب است كه بسيارى از آنها نيز تلف مى شود.

به همت شهردارى خرمشهر انجام شد
اتمام عمليات اجرايى پروژه 4 كيلومترى

 روشنايى  بلوار ساحلى امام (ره)
 پروژه روشنايى پياده رو بلوار ساحلى امام(ره) به طول 4 كيلومتر بانصب پايه هاى برق و هركدام 
از پايه ها به طول 6 متر از محل اعتبارات جارى شهردارى خرمشهر و از مسير اداره گمرك به پل آزادى 
(( پل قديم)) كه تقريباً يك ماه گذشته عمليات اجرايى آن با تاكيد شهردار خرمشهر  آغاز شده بود به اتمام 
رسيد و مورد بهره بردارى واقع شد.  هر كدام از اين پايه ها داراى 2 پروژكشن بوده كه با طرحى شكيل 
و زيبا عالوه بر تامين روشنايى پياده رو بلوار ساحلى ضلع شمالى ، روشنايى رودخانه را تامين مى نمايد.

گزارش ويژه ى عملكردشهردارى خرمشهر را در صفحات 4 و 5 بخوانيد 
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آب در كوزه 
و مـــا  گرد  جهان

 مى گرديم! 

منتظران در صف انتقال آب كارون به دنبال ادعاهاى جديد 
شعارهايى كه  در چارچوب حرف  و تئورى باقى مى مانند

 چالش هاى موجود  در حوزه  اشتغال معلوالن
 مشكل اشتغال  فقط مختص ايران نيست  اين روزها  در همه  جهان اشتغال  به يكى از 
بزرگترين  ومهمترين چالش ها تبديل شده است  و دغدغه اصلى دولت ها، ايجاد اشتغال 
و تكيه گاه امن ِ معيشتى و آرامش روانى براى افراد جوامع است اما در اين ميان ايجاد 
اشتغال براى  معلوالن نه تنها كار آسانى نيست بلكه از نظر بسيارى از كارشناسان، كارى 

دور از دسترس نيز محسوب مى شود.
اگر بپذيريم اين روزها ايجاد اشتغال و كار آفرينى براى افراد سالم در بسيارى از كشورها 

و دولت ها تبديل ...                                                                      صفحه 7
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نخستين پايگاه خبرى صنعت ساختمان خوزستان
www.sazehnews.ir

  امكان جستجوى آخرين اخبار صنعت ساختمان خوزستان
  گفت , گو با كارشناسان نظام مهندسى، انبوه سازان، پيمانكاران،شهرداران ،كارآفرينان صنعت ساختمان خوزستان

  درج آگهى شركت ها ، كارخانجات وسازمان هاى فعال در صنعت ساختمان

با مــا در ارتباط باشـيد
info@sazehnews.ir 
تلفن: 061-32236705 

telegram.me/sazehnews :كانال تلگرام

عضو شوراى شهر تهران گفت: توسعه نيافتگى خوزستان با جايگاه 
تاريخى، ارزشى و سرمايه اى كه در استان هست نسبت ندارد.

ولى اله شجاع پوريان، با اشاره به اهميت برگزارى هفته فرهنگى و 
اقتصادى خوزستان در برج ميالد گفت: برگزارى هفته خوزستان به 
دليل ظرفيت هاى بسيارى كه اين استان در حوزه هاى مختلف دارد 
نسبت به ديگر استان ها متفاوت است. او افزود: خوزستان داراى 
ظرفيت هاى بسيار زياد باستان و ميراثى است و تعداد آثار ثبت 
جهانى آن بسيار قابل توجه است، و جنوب، شمال، شرق و غرب 
استان هركدام از نظر تاريخى متفاوت و ديرينه است. شجاع پوريان 
با اشاره به وجود مفاخر و مشاهير خوزستان ادامه داد: اگر به تاريخ 

خوزستان نگاه كنيد مى بينيد كه چه انسان هاى بزرگى در اين استان 
زيسته است؛ خوزستان تجربه همزيستى مسالمت آميز اقوام را در خود 
دارد.او همچنين گفت: خوزستان در هشت سال دفاع مقدس شهداى 
بسيارى تقديم انقالب اسالمى كرد و بيشترين تعداد شهيد، جانباز و... 
با توجه به موقعيت مكانى اين استان، در خوزستان بوده است؛ همچنين 
از نظر انرژى و سرمايه مادى خوزستان، استانى بى بديل و بى نظير 
است. عضو شوراى شهر تهران افزود: اين در حالى است كه امروز 
خوزستان از مشكالتى نظير بحران هاى آب، خشكسالى، ريزگردها، 
بيكارى و... رنج مى برد و توسعه نيافتگى آن با جايگاه تاريخى، ارزشى 

و سرمايه اى كه در استان هست نسبت ندارد.

دو عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خوزستان به جمع برگزيدگان نهايى 

شوراى مركزى نظام مهندسى كشور راه يافتند.
و  شهرسازى  رشته  در  لطفى  كورش 
مكانيك  رشته  در  زاده  طالب  محمدرضا 
منتخبين  نفره  جمع 64  به  كه  شدند  موفق 
در  يابند.  راه  شوراى مركزى  دوره  هفتمين 
اعضاى  از  نفر  انتخابات 5  از  دوره  اين 
هاى  رشته  در  خوزستان  مديره  هيات 

شهرسازى، عمران، معمارى و مكانيك 
كانديدا شده بودند كه سهم خوزستان از 
اين حضور و مشاركت، انتخاب آقايان 
زاده    طالب  محمدرضا  و  لطفى  كورش 
براى حضور در تركيب 64 نفره شوراى 

هفتم بود.
  نوزدهمين اجالس هيات هاى عمومى نظام 
مهندسى كشور 26  تا 28 تيرماه 95 در جزيره 

كيش برگزار شد.

ـ  فرهنگى  هفته  سياستگذارى  شوراى  هماهنگى  معاون 
استانهاى  به  تهران  شهردارى  گفت:  خوزستان  اقتصادى 
كشور هفته اى باعنوان هفته فرهنگى را اختصاص داده كه 

بايد در اين هفته استان را معرفى كنيم.
 على عماد اظهار كرد: در تمام دنيا با هزينه هاى بسيارى اقدام به 
برگزارى نمايشگاه هاى فرهنگى كرده و اين هزينه ها را به عنوان 

يك سرمايه قلمداد مى كنند.
وى افزود: در گذشته بسيارى از استان ها قصد برگزارى مراسم 
هاى مختلف با هدف معرفى استان خود در تهران، آن هم با هزينه 

خودشان را داشته اند كه امكان آن وجود نداشت. معاون هماهنگى 
ـ اقتصادى خوزستان تصريح  شوراى سياست گذارى هفته فرهنگى 
كرد: طى اين سال ها اما با همكارى شهردارى تهران اين امكان براى 
برخى استان ها از جمله خوزستان فراهم شده تا خودشان را به همه 
كشور معرفى كنند، بنابراين بايد از اين ظرفيت نهايت استفاده را 
داشت. عماد گفت: شهردارى تهران براى استان هاى كشور هفته اى 
را تحت عنوان هفته فرهنگى اختصاص داده و در اين هفته جشنواره 
و همايش هاى مختلفى برگزار مى شود كه بتوانيم توانمندى هاى 

خوزستان را براى هموطنان خودمان معرفى كنيم.

رئيس بنياد نخبگان خوزستان گفت: همايش«نخبگان فردا» از طرف 
بنياد ملى نخبگان با همكارى بنيادهاى نخبگان استانى برگزار مى 
شود. عليرضا زراسوندى با اشاره به انتشار فراخوان همايش 
نخبگان فردا از سوى بنياد ملى اظهار كرد: بنياد ملى نخبگان 
با همكارى بنيادهاى نخبگان استانى، فرآيند طرح تبيين نقش 
نخبگان جوان در اقتصاد مقاومتى را در برنامه هاى خود گنجانده 
هاى  نشست  برگزارى  شامل  فرآيند  اين  افزود:  وى  است. 
تخصصى در استان در ميان نخبگان و مستعدين برتر با محوريت 
هاى تبيين اقتصاد مقاومتى، ارائه ديدگاه شركت كنندگان در 
خصوص چگونگى نقش آفرينى نخبگان (به ويژه جوانان) در 
تحقق اقتصاد مقاومتى، جمع آورى بهترين ايده ها، نظرات و اقدامات 
انجام شده و معرفى حداكثر سه طرح يا ايده به دبيرخانه همايش 

است. رئيس بنياد نخبگان خوزستان عنوان كرد: برگزارى همايش 
«نقش نخبگان جوان در اقتصاد مقاومتى» در مازندران با حضور 
منتخبان استان ها برگزار مى شود و تمامى انتخاب شده ها و 
منتخبان نهايى در دهمين همايش ملى نخبگان فردا مهرماه 95 
حضور پيدا مى كنند كه در نهايت عملى ترين و موثرترين طرح 
ها درباره نقش نخبگان جوان در تحقق اقتصاد مقاومتى مورد 
حمايت مالى و اجرايى قرار مى گيرد.  زراسوندى اعالم كرد: بر 
همين اساس بنياد نخبگان استان خوزستان آماده دريافت ايده ها 
و نظرات نخبگان جوان و عالقه مندان به مباحث اقتصاد مقاومتى  
است. عالقه مندان مى توانند آثار خود را به دبيرخانه اين بنياد در 
محل: امانيه، خيابان سقراط شرقى، جنب بانك سينا، بنياد نخبگان 

استان خوزستان، واحد روابط عمومى تحويل دهند.

توسعه نيافتگى خوزستان با جايگاه آن نسبتى ندارد

توانمندى هاى خوزستان در جريان برگزارى هفته فرهنگى معرفى شود

همايش «نخبگان فردا» برگزار مى شود

در نوزدهمين اجالس هيات هاى عمومى نظام مهندسى كشور:
راهيابى دو عضو هيات مديره  نظام مهندسى ساختمان خوزستان به شوراى مركزى

منتظران در صف انتقال آب كارون 
2به دنبال ادعاهاى جديد
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جايگاه شانزدهم خوزستان در حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات
ــه برنامه هاى اين اداره كل  ــاره ب ــتان با اش ــركل ارتباطات و فناورى اطالعات خوزس مدي
ــانزدهم  ــعه ارتباطات و فناورى اطالعات در جايگاه ش ــاخص توس ــتان در ش گفت: خوزس

ــور قرار دارد. ــطح كش در س
و  انگيزه  ايجاد  مطمئنا  كرد:  اظهار  نساج  صالح  على   
حمايت از كليه فعاالن حوزه ICT مى تواند موجبات 

توسعه و رشد اين حوزه ها را در استان فراهم كند.
وى افزود: اقتصاد مقاومتى با فناورى هاى نوين و در راس 
 ICT  تحقق مى يابد زيرا فناورى هاىIT  و  ICT آن
و IT هم به صورت مستقل و هم به صورت زيربنايى 
ICT  ساير فناورى ها را مى تواند با رشد مواجه كند. بازار
اكنون داراى رشدى بسيار سريع است و با راهبرى و هدايت حداكثرى از طريق بخش خصوصى 
مى توان از اين فرصت در جهت افزايش اشتغالزايى، رونق كسب و كارهاى نوين و ارتقاى رفاه حال 

مردم و جلب رضايت مردم استفاده كرد.
 ICT صالح نساج تصريح كرد: جوانان و بخش خصوصى دو عامل بسيار موثر در شكوفايى حوزه
هستند و با حضور اين دو عامل مى توان شاهد رشد روز افزون حوزه  ICT شد. خوزستان جزو 
استان هاى استراتژيك كشور است و با توجه به استعدادها و ظرفيت هاى خوزستان مى توان رونقى در 
حوزه ICT چه در بخش توسعه صادرات محصوالت  با كيفيت بومى و چه در جهت توسعه فناورى 
در اين حوزه ايجاد كرد. حوزه ICT مى تواند بازويى توانمندساز و پيشران در جهت توسعه اقتصادى، 

فرهنگى و اجتماعى منطقه باشد و موجب خلق ثروت و رضايتمندى مردم باشد.
صالح نساج برنامه ريزى جهت پيشبرد برنامه ششم توسعه، پيشبرد برنامه هاى اقتصادى ملى در سطح 
استان، افزايش سطح امنيت فضاى سايبرى، برگزارى جلسات جهت حمايت از توسعه كسب و 
كارهاى ديجيتال، پيگيرى امور مربوط به توسعه دولت الكترونيك و خدمات الكترونيك، تالش در 
جهت افزايش سهم توليد محتواى بومى استان و تالش جهت فعال سازى مراكز شتاب دهنده كسب 

و كار ديجيتال را بخشى از وظايف خود دانست.
صالح نساج عنوان كرد: بر اساس آمارها شاخص توسعه ارتباطات و فناورى اطالعات خوزستان در 
رتبه شانزدهم در سطح كشور قرار دارد. همچنين ضريب نفوذ تلفن ثابت در استان 24 درصد است و 
ميانگين كشورى 40 درصد است كه بايد دستيابى به ميانگين كشورى در برنامه مخابرات قرار گيرد. 
از نظر ضريب نفوذ خطوط ارتباطى سيار اپراتور همراه اول در رتبه 5 كشورى و اپراتور ايرانسل در 

رتبه 6 كشورى قرار دارد.

گراميداشت مرحوم على هويسى در ايذه برگزار شد
ــد. ــهرام محمدى برگزار ش ــى بر روى آرامگاه مرحوم ش ــت مرحوم على هويس گراميداش

گراميداشت مرحوم على هويسى، عكاس و فعال رسانه 
اى استان خوزستان كه سال گذشته به مناسبت پوشش 
خبرى " فوتبال تيم ملى كوتاه قامتان كشور- يادبود شهرام 
محمدى" به ايذه سفر كرده بود و در مسير بازگشت بر 
اثر صانحه تصادف فوت كرده بود در ايذه برگزار شد. در 
اين مراسم برخى از هنرمندان، پژوهشگران و فعالين رسانه 
شهرستان ايذه با حضور در آرامگاه شهرام محمدى، ياد  

اين عكاس متعهد خوزستانى را گرامى داشتند.
گفتنى است؛ مرحوم شهرام محمدى جوان 34 ساله ايذه اى بود كه سال 94 با رشادت و فداكارى مانع 
از گسترش حادثه آتش سوزى و انفجار پتروشيمى مارون شد كه در جريان اين حادثه دچار سوختگى 

بيش از 50 درصد شد و در نهايت درگذشت.

رتبه 25 خوزستان از نظر ضرب و جرح و نزاع
ــور را از نظر ضرب و  ــتان رتبه 25 كش ــتان گفت: اين اس ــكى قانونى خوزس مديركل پزش

ــت. جرح و نزاع داراس
سيد فرزاد حسينى اظهار كرد: تشكر ويژه اى از شهردار 
و رئيس سازمان آرامستان ها دارم چون يكى از نيازهاى 
اساسى كالنشهر شهرستان اهواز سردخانه عمومى است. 
متاسفانه اين شهرستان تنها مركز استانى در كشور است كه 

سردخانه عمومى ندارد.
وى اضافه كرد: در نتيجه نداشتن سردخانه عمومى بايد 
فوت  سكته  مثل  طبيعى  هاى  علت  به  كه  افرادى  جسد 
مى كردند را در سردخانه هاى بيمارستان يا پزشكى قانونى نگهدارى مى شدند، بعد بازماندگان به 
دادگسترى اعالم فوت مى كردند كه اين روند هم باعث تاخير در دفن اجساد مى شود و هم سيستم 

قضايى را با پرونده هايى مواجه مى كرد كه براى تشكيل آنها الزامى وجود نداشت.
مديركل پزشكى قانونى خوزستان تصريح كرد: با راه اندازى اين سردخانه شهروندان اگر فوتى با علت 
هاى طبيعى داشتند ديگر لزومى ندارد به سيستم قضايى مراجعه كنند. جسد را به سردخانه عمومى مى 
آورند و پزشك ما معاينه مى كند و اگر خدايى نكرده مسئله حادثه اى و يا جنايى باشد آن را به سيستم 

قضايى ارجاع مى كنند و در غير اين صورت همينجا جواز دفن با سرعت زيادى صادر مى شود.
حسينى ادامه داد: با چنين سردخانه اى كه به قبرستان نزديك است از ترافيك و هزينه هايى كه براى 
انتقال اجساد به مردم تحميل مى شود نيز جلوگيرى مى كنند. بنابراين همه خدمات و رفاه اين پروژه 
به مردم اهواز برمى گردد. وى همچنين عنوان كرد: علل اصلى مرگ و مير در خوزستان هر سال جابه 
جا مى شود ولى يكى از علل اصلى بحث تصادفات و علت بعدى نيز سكته قلبى است كه امروزه در 
تمام دنيا خيلى شايع شده است. مديركل پزشكى قانونى خوزستان در پايان گفت: برخى فكر مى كنند 
مردم خوزستان ناآرام هستند و نزاع دارند ولى اصال اينگونه نيست. در مورد قتل آخرين آمار را در 

ذهن ندارم ولى خوزستان استان 25 كشور از نظر ضرب و جرح و نزاع است.

مدارس متخلف را به تعزيرات حكومتى معرفى كنيد
ــهروندان در صورت مشاهد هرگونه دريافت وجه  ــتان گفت: ش مديركل تعزيرات حكومتى خوزس

مازاد شهريه، شكايت خود از مدارس متخلف را به اطالع ادارات تعزيرات حكومتى برسانند.
 رضا سعيدى اظهار كرد: با توجه به فرا رسيدن فصل ثبت نام مدارس و تاكيد وزارت آموزش و پرورش 
بر رعايت مقررات اخذ شهريه، از دانش آموزان از هم استانى ها درخواست مى شود تا در صورت 
مشاهد هرگونه دريافت وجه مازاد شكايت خود را به اين اداره كل واقع در خيابان 24 مترى، اداره كل 
تعزيرات حكومتى و در شهرستان ها به ادارات تابعه تحويل دهند يا شكايات خود را از طريق سامانه 
30009651 ارسال كنند. وى افزود: شكايات توسط كارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
ادارات آموزش و پرورش بررسى مى شود و در صورت تخلف، با متخلفين برخورد قاطع خواهد شد. 
و  والدين  ديد  محل  در  را  مختلف  مقاطع  شهريه  ميزان  موظف اند  مدارس  گفت:  سعيدى 

دانش آموزان قرار دهند.
به همت انجمن محيط زيست و منابع طبيعى استان برگزار شد:

نشست تخصصى بررسى راه هاى برون رفت از مرگ كارون
ــران،  مدي از  ــى  جمع ــان  ميزب ــاران   كامي ــى  آكادم  
ــتداران محيط زيست استان  ــان،فعاالن ودوس كارشناس
ــارك علم و  ــك مختارى رييس پ ــتان بود. باب خوزس
ــتان، عليرضا عامرى و كاملى مشاورين  فناورى خوزس
ــتونى دبير انجمن  ــتان و مجتبى گهس استاندار خوزس
تاريانا خوزستان از جمله مدعوين اين جلسه بودند كه 
ــتاى نجات  ــه بيان نظرات و راهكارهاى خود در راس ب
ــت استان  ــاط و معيش ــريان حياتى و موثر در سالمت،نش رودخانه كارون بعنوان اصلى ترين ش
ــت نيز دغدغه ها و دل نگرانى هاى  ــوزان و فعالين محيط زيس پرداختند در ادامه برخى از دلس

خود را در مورد تهديدات بقاى اين رودخانه و انتقال آب كارون بيان نمودند
ــه از سوى آكادمى كامياران كارگزار فن بازار منطقه اى استان خوزستان دو  در ابتداى اين جلس

اختراع در زمينه هاى انتقال و كاهش مصرف آب به حاضرين در جلسه معرفى گرديد
بشيرى و خلفيان از مخترعينى بودند كه اختراعات ثبت شده خود را كه به ترتيب در زمينه توليد 
نسل جديد فلش تانك با ايجاد كاهش قابل توجه در مصرف آب و انتقال آب بدون گل و الى 
از اعماق رودخانه و دريا مى باشد را به كارشناسان و مديران حاضر در جلسه معرفى نمودند

سرنوشت تراژيك مسكن مهر در خوزستان

مسكـن مهـر خـوزسـتان 
در پيچ و خـم مشكالت

ن تا ز و

محمدرضا خبازان: كارشناسان مى گويند: استان هايى چون خوزستان، تهران، البرز، خراسان، گيالن، سمنان، فارس و 
اصفهان به دليل جانمائى نامناسب مسكن مهر تقاضاى كمترى از سوى مردم براى خريد اين واحدها داشته اند.

ــكن مهر از همان ابتدا به منظور  بحث ايجاد مس
حمايت از خانواده هاى كم بضاعت مطرح شد 
ــت قبل به صورت جدى طرح احداث  و از دول

اين واحدهاى مسكونى كليد خورد.
بگفته كارشناسان يكى از بزرگترين مشكالتى كه 
پروژه مسكن مهر را در سطح كشور بخصوص 
در استان خوزستان با چالش هاى جدى مواجه 
كرد، جانمايى نامناسب اين واحدهاى مسكونى 
بود كه بسيارى از متقاضيان را در ميانه هاى راه 

منصرف كرد.
ــختى  ــى از مردم باوجود تمامى س اگرچه بخش
ــى نداشتن به خدمات اوليه در اين  ها و دسترس
ــدند اما خيلى از  ــكونى مستقر ش واحدهاى مس
ــينى در شهرها را به اسكان  متقاضيان اجاره نش
در واحدهاى مسكن مهر موجود در سطح استان 

را به دليل مشكالت اين مسكنها ترجيح دادند.
ــتان هايى است كه در آن  ــتان يكى از اس خوزس
ــم اميد زيادى  ــهروندان چش بخش اعظمى از ش
ــافت  ــر دوخته بودند اما بعد مس ــكن مه به مس

ــهرهاى جديدى نظير شيرين شهر و رامين با  ش
ــتان و شهرها كه اين مسكنهاى مهر در  مركز اس
ــرار گرفته و نبود امكانات و خدمات كافى  آن ق
ــتقبال  ــهرهاى جديد يكى از داليل اس در اين ش

پايين مردم از مسكن مهر است. 
ــتان در اين  استاندارخوزس ــريعتى  ش غالمرضا 
زمينه گفت: مسكن مهر ازجمله برنامه هاى ملى 
ــمار رفته كه در خوزستان نيز همانند ساير  به ش
استان ها اين طرح از سال هاى گذشته آغاز شد.
وى گفت: اما بخش اعظمى از مسكن مهر استان 
همانگونه كه وزير راه و شهرسازى اشاره داشت 
ــود و همين امر  ــتباهات جانمايى همراه ب با اش

باعث كاهش اقبال عمومى مردم شد.
ــدن صنعت مسكن بى شك  وى افزود: فعال ش
ــود به همراه  ــتغال را با خ در صنايع مرتبت اش
ــى از مشكالت بيكارى را  دارد و مى تواند بخش

در استان برطرف سازد.
استاندارخوزستان تصريح كرد: يكى از راه هاى 
اصلى براى خروج از ركود مسكن فراهم كردن 
شرايط زيست محيطى و رفاهى براى شهروندان 
ــت چرا كه تا خدمات مناسبى به شهروندان  اس
در مناطقى كه مسكن مهر احداث مى شود داده 

ــكونت در اين  ــود آن ها هيچ رغبتى براى س نش
منازل نخواهند داشت.

ــردن امكان  ــن فراهم ك ــرد: همچني وى بيان ك
ــات عمومى و  ــه خدم ــهروندان ب ــى ش دسترس
ــازل مى تواند  ــاخت اين من باال بردن كيفيت س
ــزايى در تصميمگيرى شهروندان براى  تاثير بس

سكونت دراين محل ها داشته باشد.
شريعتى تصريح كرد: بايد شرايطى را ايجاد كرد 
كه افراد با آرامش خاطر از مسكن مهر در استان 
ــرايط يك همت  ــتقبال كنند و اعمال اين ش اس

همه جانبه را مى طلبد.
ــيد پورحاجت رئيس انجمن انبوه  همچنين فرش
ــتان به مسائل و مشكالت  ــازان استان خوزس س
ــكن استان اشاره كرد و گفت:  ركود در بازار مس
ــال هاى اخير به عنوان  ــتم بانكدارى در س سيس
ــمار مى رفت  ــور به ش رقيب اصلى صنعت كش
چرا كه سودى كه به سپرده هاى مردم تعلق مى 
ــت كه يك بازار  ــت تا اندازه اى جاذبه داش گرف
ــور ايجاد كرده  رقيب را براى حوزه صنعت كش

بود اما در زمان حاضر با كاهش سودهاى سپرده 
گذارى و كاهش نرخ تسهيالت در حوزه بانكى 

اين مشكالت در حال برطرف شدن است.
ــال هاى اخير ركود شديدى  وى افزود: در س
ــكن كشور و بخصوص خوزستان  بر بازار مس
ــك معامالت  حاكم بود اما پس از برجام ريس
ــكن افزايش يافته و مردم با رغبت بيشترى  مس
ــال گذشته  ــدند و از بهمن ماه س وارد عمل ش
ــكن بيشتر شده و اين  حجم معامالت بازار مس
ــكن  ــان دهنده يك پيش رونق در بازار مس نش

ــت. بوده اس
ــازان خوزستان ادامه داد:  رئيس انجمن انبوه س
ــكالتى كه در سال 1390 در نظام  باتوجه به مش
ــور ايجاد شده و شكاف عميقى كه در  پولى كش
ــد با افزايش قيمت هاى  نقدينگى مردم ايجاد ش
ــديم كه به دنبال آن مشكالت  مسكن مواجه ش
عمده اى براى بخش عرضه و تقاضا ايجاد شد.
ــان حاضر به دنبال  ــان كرد: دولت در زم وى بي
ــى از راه  ــوده و يك ــكن ب ــت تقاضاى مس تقوي
ــكن پرداخت  هاى برون رفت از ركود بازار مس
ــت كه مى تواند شكاف  ــهيالت مناسب اس تس
ــردم با رغبت  ــن برده و م ــده را از بي ــاد ش ايج

بيشترى وارد بازاركند.
ــتان يكى  ــازان خوزس ــن انبوه س ــس انجم رئي
ــكن  ــود در بازار مس ــل رك ــن دالي از بزرگتري
ــت:  گف و  ــمرد  برش ــدارى  بانك ــكالت  مش را 
ــال گذشته صنعت ساختمان  اگرتاريخچه 30 س
ــه بازارهاى موازى  ــى كنيم، مى بينيم ك را بررس
ــكه و بازار دالر در  ــر بازار خودرو، بازار س نظي
ــه به نوعى  ــت ك ــكن وجود داش كنار بازار مس

رقيب اصلى اين صنعت محسوب مى شوند.
ــا در زمان حاضر براى  ــان كرد: جوانان م وى بي
تشكيل زندگى بيش از هرچيزى نيازمند مسكن 
ــتم بانكى  ــتند كه تنها با رويكرد مثبت سيس هس
ــتگذارى دولت اين مشكالت مرتفع مى  و سياس

شود.
ــيارى از واحدهايى كه  ــت: بس ــت گف پورحاج
تحت عنوان مسكن مهر كليد خوردند و مراحل 
ــاخت آن ها به خوبى پيش رفته است، بدون  س
ــتند كه بايد به اين مساله رسيدگى  متقاضى هس
ــاماندهى مناسب اين مسكن ها بخشى از  و با س

مشكالت مسكن استان رفع شود.
ــكن  وى افزود: يكى از داليل ناكامى پروژه مس
ــاخت و ساز در بيابان بوده و  مهر خوزستان، س
ــه نوعى موجب  ــرايط بد اقليمى منطقه هم ب ش
ــت تا اين واحدها متقاضى كمى داشته  شده اس

باشند.
ــور تصريح كرد: با  ــازان كش دبير كانون انبوه س
ــن دولت دهم و ميزان تورم بااليى كه به جا  رفت
ماند، ساخت و ساز مسكن مهر دچاروقفه هاى 
ــت يازدهم تصميم  ــد، تا اين كه دول مقطعى ش
ــال براى خدمات  ــاه هزارميليارد ري گرفت پنج
ــد اما با اين  ــكن مهر تزريق كن زيربنايى به مس
ــود 50 درصدى  ــود غالب پروژه ها از كمب وج

سهم آورده متقاضيان رنج مى كشند.
ــزادى پورعضوهيات مديره  ــن محمد به همچني
ــازان استان نيز دراين باره گفت:  انجمن انبوه س
ــال گذشته با ركود شديد بازار مسكن  درچهارس
ــديد كه  ــامانى ش ــش از آن نيز با يك نابس و پي
ــى كرد مواجه بوديم  خط صحيحى را دنبال نم
ــازندگان و  ــكالتى را براى س ــن امر مش و همي

مصرف كنندگان ايجاد كرد.
اين عضوهيات مديره انجمن انبوه سازان استان 

ــى جوامع صنفى  ــان حاضر تمام ــزود: در زم اف
ــكن را از اين ركود  ــازار مس ــالش دارند تا ب ت
خارج كنند چرا كه صنعت ساختمان سازى يك 

صنعت تاثيرگذار بر اقتصاد كشور است.
وى ادامه داد: صنعت ساختمان سازى عالوه بر 
ــت ، در  اين كه به دنبال تامين نيازهاى بازار اس
زمينه اشتغال زايى نيز فعاليت چشمگيرى داشته 
ــق اين صنعت مى  ــر بر اهميت رون و همين ام

افزايد.
ــور تنها به  ــاد كش ــه اقتص ــه داد: اگرچ وى ادام
ــت اما ركود در  ــته نيس ــاز وابس ــاخت و س س
ــان باعث  ــاختمان در مقطعى از زم ــت س صنع
ــور شده و اقتصاد كشور را  ركود درصنعت كش

نيزتحت تاثيرخود قرار داده است. 
اين عضوهيات مديره انجمن انبوه سازان استان 
گفت: افزايش تسهيالت مسكن اگرچه در ظاهر 
ــه داركردن مردم به  يك حركت مفيد براى خان
ــمار مى رود اما درواقع هيچ رغبتى در مردم  ش
براى خريد ايجاد نكرده چرا كه آن ها باتوجه به 
توان مالى خود از بازپرداخت و سود تسهيالت 

وحشت دارند.
ــود تسهيالت  بهزادى پوربيان كرد: اگردرصد س
ــكن به يك رقم قابل قبولى رسيده و درآمد  مس
ــط رو به پايين جامعه در نظر گرفته  ــر متوس قش
ــود، مى توان گفت كه يك حركت بزرگ در  ش
راستاى خروج از ركود بازار مسكن اتفاق افتاده 
و همچنين مى توان اميدوار بود كه در سال هاى 
آينده شاهد روند رو به رشد عرضه و تقاضا در 

حوزه مسكن باشيم.
ــطح  ــكن مهر درس ــن به بحث مس وى همچني
ــاره كرد و گفت: استقبال نكردن مردم  استان اش
ــتان داليل عمده اى دارد  ــكن مهر در اس از مس
ــى مكان و  ــه از مهمترين آن ها عدم كارشناس ك
موقعيت جغرافيايى ، نبود نظارت درست وكافى 
ــاز  ــاخت و س بركيفيت و همچنين چگونگى س

است.
عضوهيات مديره انجمن انبوه سازان استان بيان 
كرد:همچنين توجه نداشتن به كيفيت زيرساخت 
ها، عدم ارائه تسهيالت ارزان قيمت به متقاضيان 
ــود امكانات كافى از ديگر عوامل تاثيرگذار  و نب
در ناموفق بودن طرح هاى مسكن مهر در سطح 

استان به شمار مى آيد.
ــتان خوزستان دو شهر جديد وجود دارد؛  در اس
ــهر جديد رامين كه داراى پنج هزار و  يكى ش
ــكن مهر و ديگرى شيرين شهر  772 واحد مس
كه پروژه هاى مسكن مهر آن پنج هزارو 476 
ــكالت و موانع  ــا توجه به مش ــت. ب واحد اس
موجود بر سر راه اين پروژه ها از جمله تأمين 
زيرساخت ها، تاكنون واحدى در اين دو شهر 
ــت كه مدتى پيش  ــيده اس به بهره بردارى نرس
ــئوالن مربوطه براى افزايش اقبال عمومى  مس
ــرايط دريافت اين واحدهاى مسكونى  مردم ش
ــان تر كردند تا شايد راهى براى خروج از  را آس

ركود بازشود.

ــتان از افزايش مبلغ تسهيالت  رئيس پارك علم و فناورى خوزس
ــركت هاى دانش بنيان تا سقف 70 ميليارد ريال  بدون بهره براى ش

خبر داد.
ــتان  ــركت هاى دانش بنيان اس ــك مختارى مهم ترين دغدغه ش باب
ــتگاه هاى دولتى است، اظهار كرد:  ــركت ها از دس مطالبات اين ش
ــا 6 ماه نيز به  ــه، چهار ي ــى از اين مطالبات حتى بيش از س برخ

تأخير افتاده اند.
وى افزود: اگر اين مشكل در آينده نزديك حل نشود 
ــركت ها حتى تا مرز ورشكستگى  ــيارى از اين ش بس
ــت. پارك براى حل كوتاه مدت  نيز پيش خواهند رف
ــهيالت با كارمزد بسيار  ــكل، با پرداخت تس اين مش
ــروز بحران مالى براى  ــعى در جلوگيرى از ب پايين س
شركت هاى مستقر در پارك و شركت هاى دانش بنيانى 
دارد كه مطالبات آن ها توسط خود دستگاه هاى دولتى 

تأييد شده است.
ــتان ادامه داد: با  ــم و فناورى خوزس ــس پارك عل رئي
ــركت ها از  اين حال تداوم عدم پرداخت مطالبات ش
سوى دستگاه ها و شركت هاى دولتى آينده آن ها را به 

مخاطره خواهد انداخت.
ــاى قابل  ــركت ها ايده ه ــت: چنانچه ش ــارى گف مخت
ــند، پارك با پرداخت  ــازى شدن داشته باش تجارى س
ــهيالت بدون بهره از آن ها حمايت مى كند؛ سقف  تس

ــال بوده كه با  ــته 500 ميليون ري ــال هاى گذش اين حمايت در س
ــد اين  مصوبه اخير هيأت امنا كه در دوم مردادماه ابالغ خواهد ش

سقف به 70 ميليارد ريال افزايش پيدا خواهد كرد.
ــاوره هاى علمى  ــهيالت مالى، مش وى عنوان كرد: در كنار اين تس
ــى و بين المللى از  ــوزه مل ــازى در ح ــه خدمات تجارى س و ارائ

ــركت هاى دانش بنيان  ــگى پارك از ش ــه حمايت هاى هميش جمل
ــكوفايى و معاونت علمى   ــت؛ همچنين صندوق نوآورى  و  ش اس
ــت جمهورى و وزارت علوم در خارج از استان،  و فناورى رياس
ــتقر در پارك و  ــركت هاى مس حمايت هاى مالى و معنوى را از ش

شركت هاى دانش بنيان به عمل مى آورند.
ــرد: ما انتظار  ــتان تصريح ك ــارك علم و فناورى خوزس رئيس پ

ــنامه خريد در داخل استان توسط دستگاه هاى دولتى  داريم بخش
ــود؛ اين كار كمك زيادى به رونق  ــركت هاى صنعتى اجرا ش و ش

توليد، افزايش و ماندگارى اشتغال در استان خواهد كرد.
مختارى ادامه داد: همچنين اين انتظار وجود دارد كه دستگاه هاى 
ــركت هاى صنعتى در خريد محصوالت با فناورى باال  دولتى و ش

ــند و از توان باالى متخصصان  ــته باش نگاه كمترى به بيرون داش
ــگاه هاى استان استفاده  دانش بنيان در پارك علم و فناورى و دانش

كنند.
ــتقر در پارك علم و  ــركت هاى مس وى تجربيات و اطالعات ش
ــتان در حوزه فناورى را  ــركت هاى دانش بنيان اس فناورى و ش
ــان كرد: حتى مشاهده مى شود  ــيار باال دانست و خاطرنش بس
ــركت هاى  ــتان ها از خدمات ش ــاير اس ــه در س ك
ــى كه اين  ــد در حال ــتفاده مى كنن ــتانى اس خوزس
ــاهده مى شود؛  ــتان كمتر مش موضوع در خود اس
ــتان به اين موضوع توجه  انتظار داريم مديران اس

ــند. ــته باش ــترى داش بيش
ــتان همچنين  ــس پارك علم و فناورى خوزس رئي
در خصوص چگونگى پرداخت ماليات شركت ها، 
ــركت هاى دانش بنيان و شركت هاى  عنوان كرد: ش
ــتقر در پارك مطابق قانون از پرداخت هرگونه  مس
ــن معافيت  ــتند و اي ــوارض و ماليات معاف هس ع

ــت. ــال در حال اجراس ــه س بيش از س
ــى  ــته با تالش ــفندماه گذش ــارى افزود: از اس مخت
ــاره پرداخت  ــت مالياتى درب ــد، معافي كه انجام ش
ــتقر در پارك و  ــركت هاى مس ــوق كاركنان ش حق
ــد و از اين  ــان نيز ابالغ ش ــركت هاى دانش بني ش
ــت شركت ها ماليات حقوق  پس ديگر نيازى نيس
ــركت هاى  ــت كنند. مطابق قانون ش ــان خود را پرداخ كاركن
ــركت هاى دانش بنيان از مزاياى مناطق  ــتقر در پارك و ش مس
ــت هرگونه عوارض  ــوردار بوده و از پرداخ ــارى برخ آزاد تج
ــات بر ارزش افزوده و  ــهردارى، عوارض مالي اعم از عوارض ش

عوارض گمركى معاف هستند.

رئيس پارك علم و فناورى استان مطرح كرد: 

خطر ورشكستگى در كمين شركت هاى خوزستان  
رئيس پارك علم و فناورى خوزستان از افزايش مبلغ تسهيالت بدون بهره براى شركت هاى دانش بنيان تا سقف 70 ميليارد ريال خبر داد.
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فراكسيونى منسجم
زهرا ساعى: تشكيل فراكسيون ها در مجلس، فرصت خوبى 
است كه جمعى از نمايندگان همفكر در قالب هدفى كه 
دارند اعم از اهداف فرهنگى،  سياسى، اجتماعى و... دور 
هم جمع مى شوند، فراكسيون اميد هم از اين قاعده مستثنى 
كه  بود  ائتالف  يك  فراكسيون،  اين  بناى  سنگ  نيست. 

تجلى اش همان ليست اميد در انتخابات 94 شد.
آن  در  بازمى گردد.  خرداد 92  به  ائتالف  اين  سابقه  البته 
انتخابات، ائتالف نانوشته اى بين طيف هايى مختلف سياسى 
كشور ايجاد شد؛ طيف هايى كه وجه مشترك آنها، اعتراض 
به حركت هاى افراطى در دولت گذشته بود. اعتداليون و 
اصالح طلبان و اصولگرايان معتدل در اين ائتالف نانوشته 
حضور داشتند و در اولين كنش سياسى خود با پيروزى 
دكتر روحانى موفق شدند. اين طيف خواستار قانونمدارى، 
خردورزى و عقالنيت در حل مسائل با نگاه حفظ منافع 
يا  افراطى  سليقه اى،  نگاه هاى  از  به دور  و  ملى  مصالح  و 

تنگ نظرانه در كشور است.
ائتالف موردبحث در قالب گفتمان اعتدال و توسعه در كشور 
شكل گرفت و تجلى آن در دولت يازدهم، برنامه هايى بود 
كه دكتر روحانى در زمان انتخابات رياست جمهورى ارائه 
و پس از شكل گيرى دولت، كابينه تحقق آنها را پيگيرى 
كرد. اين گفتمان پس از دو سال يعنى همزمان با انتخابات 
مجلس دوباره ظهور و بروز پيدا كرد و اين بار پررنگ تر از 

تجربه اوليه فعال شد.
اينكه برخى خرده مى گيرند كه چرا برخى از اعضاى ليست 
اميد به فراكسيون رقيب رفتند و تمايل آنها به دكتر الريجانى 
بيشتر بود، از نظر من اهميت چندانى ندارد. تفكر سياسى 
دكتر الريجانى با اهداف ليست اميد همخوان است. البته اين 

همخوانى پس از سال 92 شكل گرفت.
پيش از سال92، ما جناح هاى سياسى اصولگرا و اصالح طلب 
را داشتيم اما اتفاقات سال 92 مرزبندى ها را جابه جا كرد. 
منظورم اين است كه جناح هاى سياسى همچنان مانند قبل 
وجود دارند اما چينش آنها نسبت به قبل متفاوت شد و 
گفتمان اعتدال در مقابل گفتمان افراطى گرى قرار گرفت و 
اين گفتمان دو پيروزى پشت سر هم داشت. به اين ترتيب،  
با موفقيت ليست اميد در بسيارى از استانها به ويژه در شهر 
تهران، فراكسيون اميد در مجلس نيز گرفت و كسانى كه 

اعتقاد به گفتمان اعتدال دارند در آن حضور پيدا كردند.
است  ممكن  تمامى  فراكسيون ها  شكل گيرى  ابتداى  در 
بى نظمى هايى باشد تا زمانى كه نمايندگان با فضاى جديد 
خود را وفق دهند. اين باعث مى شود كسانى كه از بيرون 
به ماجرا نگاه مى كنند بى نظمى هايى را هم ببينند و فكر 
كنند اعضاى فراكسيون با يكديگر همسو، هم خط و همراه 
نيستند اما واقعيت اين نيست، باالخره زمانى مى گذرد تا 
رئيسه  هيات  و  بشناسند  را  يكديگر  فراكسيون  اعضاى 
خود را انتخاب كنند و به تدريج با هم هماهنگ شوند. 
كمااينكه مى بينيم پس از گذشت، يك و ماه اندى از تشكيل 
فراكسيون،  بسيار هماهنگ تر و بهتر از قبل در تصميمات 
پارلمانى در كنار يكديگر پيش مى رويم. در فراكسيون اميد 
افراد مختلفى حضور دارند، هم افراد پيشكسوتى داريم كه 
چند دوره سابقه نمايندگى را دارند، هم افراد متخصصى كه 

در حوزه هاى مختلف، نگرش هاى خاص دارند.
اين افراد صاحب انديشه اند و منفعل عمل نمى كنند. مهم اين 
است كه تصميماتى در فراكسيون گرفته شود كه در راستاى 
تحقق منافع ملى باشد،  اما رفتارهاى فراكسيونى به تدريج و 
در طول زمان شكل مى گيرد. اين روند در فراكسيون واليت 

هم طى مى شود.
البته راهكارهايى هست كه باعث مى شود روند آشنايى يك 
نماينده با فراكسيون سريع  ر طى شود. در راهكار كوتاه 
مدت،  نماينده اى كه برآمده از يك جريان سياسى است 
مى تواند مشورت فكرى از آن جريان بگيرد و اين به معناى 
نيز  بلندمدت ترى  و  پايه اى  راهكار  اما  نيست.  وابستگى 

وجود دارد كه رونق گرفتن احزاب است.
اكنون احزاب در كشور ما نيم بند فعاليت مى كنند و متاسفانه 
به صورت كامل در كشور شكل نگرفته اند كه اگر شكل 
نبودن  آشنا  نظير  مشكالت  اين  از  بسيارى  بودند  گرفته 
نمايندگان با رفتار فراكسيونى نمودى نداشت. مشكالتى كه 
در زمان انتخابات هاى مختلف از رياست جمهورى گرفته تا 
مجلس و شوراهاى شهر و روستا با آنها مواجه مى شويم 
هم كمرنگ مى شد. مردم در انتخابات ها راحت دست به 
انتخاب مى زدند و براى پاسخگويى مى توانستند سراغ همان 
حزب بروند تا مشخص شود چقدر به برنامه هايش پايبند 

بوده است.
اكنون هم همينطور است و مى بينيم كه نمايندگانى كه از 
يك حزب و تشكل سياسى برآمده اند بسيار منسجم عمل 
مى كنند چراكه الفباى كار سياسى را در تشكيالت ياد گرفته 
و پله پله باال آمده و اكنون پختگى سياسى كافى را دارند. 
باالخره جايگاه مجلس يك جايگاه سياسى دارند و اين افراد 
براى مجلس كارآمدتر هستند. بنابراين بايد در كشور كار 
حزبى را نهادينه كنيم تا از اين حالت نيم بند بودن دربياورند. 
يكى از كاركردهاى احزاب كه اهميت زيادى دارد اما كمتر 
به آن توجه مى شود،  آموزش است. اگر حزبى اقدام به عضو 
گيرى كرده، سازماندهى و اعضايش را فعال نگاه دارد و 
به آنها آموزش دهد،  كمتر شاهد بدرفتاريهاى فراكسيونى 

هستيم.
دارند  حزبى  سابقه  كه  هستند  افرادى  اميد  فراكسيون  در 
بسيار درخشش دارند و خوب عمل مى كنند و قائل به كار 
تشكيالتى نيز هستند چون آموزش هاى آن را ديده اند. اين 
افراد كمك مى كند كه فراكسيون همگام با مسائل پيش برود. 
اعضاى فراكسيون اميد از طيف معتقد به گفتمان عدالت 
هستند. يعنى همان گفتمانى كه مردم آن را مى خواهند و 
پيام خود را در انتخابات هاى سال هاى 92 و 94 به گوش 
رساندند. مردم از افراط و تفريط و حركت هايى كه باعث 
عرصه  در  ويژه  به  بپردازد.  را  آن  هزينه  كشور  مى شود 

اقتصادى خسته شده اند.

گمانه زنى درباره رويكرد رييس جمهورى بعدى امريكا در قبال توافق هسته اى

چرا دومین سالگرد برجام از اولین
 مهم تر خواهد بود؟
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خبـــر

رياض به دنبال درگيرى با ماست
ــور در برنامه تلويزيونى  ــن رضايى با حض محس
ــود از كودتاى  ــدا در ارزيابى خ ــك ابت نگاه ي
ــده در تركيه گفت: من نيز مثل ساير  انجام ش
ــور اين حادثه را محكوم مى كنم  مسئوالن كش
ــكل  ــرا كه ما با هرگونه اعمال زور چه به ش چ
ــورها و بين  ــل كش ــه كودتا در داخ ــگ چ جن

ــورها مخالفيم. كش

وى ادامه داد: اصوالً تركيه كشور كودتا است و تقريباً از سال 1960 تاكنون هر 11 سال به طور ميانگين 
يك كودتا داشته، البته 2 كودتا، توسط بخشى از ارتش انجام شده و مابقى توسط همه ارتش به طور 

كامل بوده است كه كودتاى شب گذشته توسط بخشى از ارتش صورت گرفت.
رضايى يادآور شد: ماجرا به اين شكل بود كه تا ساعت 3 بامداد تقريباً همه كشورها به جز جمهورى 
اسالمى حالت بى طرفانه نسبت به اين كودتا داشتند و ما از ابتدا گفتيم كه از دولت تركيه كه مورد تأييد 
مردم اين كشور است حمايت كنيم كه بعد از ما قطر نيز واكنش نشان داد و نهايتاً ساير كشورها منتظر 
ماندند تا ببيند چه مى شود و از ساعت 4 و 30 دقيقه كه كودتا به افول رفت موضع گيرى ها نيز آغاز شد.
با اشاره به اسناد منتشر شده توسط آمريكا و حذف نام و نقش عربستان در حادثه 11 سپتامبر}: مسائل 
ديگر از پشت پرده علنى شده و نمى توان با كتمان حقايق از آن ها فرار كرد. براى همين است كه 
مى گوييم تروريسم اسالمى نيست بلكه سعوديست و غرب دير يا زود ناچار است به اين اشتباه خود 

اعتراف كند و من اين را دير نمى بينم. به زودى منبع اصلى شرارت ها معلوم مى شود.
با اشاره به برخى تحركات عربستان در اطراف مرزهاى ايران}: كنسولگرى عربستان در اربيل عراق 

فعال شده و اگر عربستان به اين تحركات خود ادامه دهد ما عمليات انهدامى انجام مى دهيم.
عربستان ديوانه وار موج دومى عليه جمهورى اسالمى ايران آغاز كرده است. موج اول از سوريه، عراق 
و بحرين شروع شد و در اين كشورها اقدامات خود را عليه نفوذ ايران انجام دادند كه در همه ى اين 
موارد شكست خوردند و اكنون با چنين اقداماتى در اربيل عراق و بلوچستان پاكستان مى خواهند در 
كردستان و كرمانشاه و شهرهاى مرزى ناامنى ايجاد كنند كه تاكنون ديديم سپاه اجازه هيچ تحركى به 

آن ها را نداده و مانع اقدامات آن ها شده است.
تجاوز آن ها به اين كشورها دخالت است و ما فقط از مرزهاى بين المللى دفاع مى كنيم و از سعودى ها 
از تهديدى فرار مى كنند و در عين حال آمريكا به او اجازه داده چنين نقش هايى را در منطقه ايفا كنند 

چرا كه سياست آقاى اوباما اين است كه به طور نيابتى كار مى كند و رأساً وارد عمل نمى شود.
عربستان مسيرى را مى رود تا با ما درگير شود و همه ى پل هاى پشت سر خودش را خراب كرده 
است. آن ها بايد بدانند ما دير خشمگين مى شويم و انسان هاى آرام و خونسردى هستيم اما اگر 
خشمگين شويم آل سعود را از روى زمين برمى داريم. اكنون نيز به همه ى همراهان و طرفداران خود 
در كشورهاى ديگر گفته ايم خويشتندارى كنند و خونسرد باشند اما اگر عربستان تيرى شليك كند ما 

راه مى افتيم و اگر التماس كنند هم به آن ها مجالى نمى دهيم.
 در پاسخ به اين پرسش كه آيا هشدارى به عربستان داده شده يا خير: همين حرف هاى من هشدار است 
اما اين ها انقدر جاهل هستند كه از آتش گرفتن پتروشيمى بخش خصوصى ما نيز خوشحال مى شوند. 

اين نشان مى دهد اين ها آدم هاى اهل تمدنى نيستند.

سيد احمد خاتمى و جوابگويى در شب اول قبر

ــس خبرگان  ــان در مجل ــردم كرم ــده م نماين
رهبرى ، عنوان كرد: امروز تنگه نظام اسالمى 
ــت كه با امانت وظيفه خود  شوراى نگهبان اس

ــد . ــى ده ــام م را انج

سيداحمد خاتمى در جمع اعضاى شوراى نگهبان استان كرمان، با بيان اين مطلب كه دفاتر نظارت 
شوراى نگهبان، ابتكار مقام معظم رهبرى هستند، گفت: اين ابتكار نظام را در برابر بسيارى از خطرات 

بيمه كرده است
*{با اشاره به جايگاه شوراى نگبهان} قانون اساسى سه جايگاه براى شوراى نگهبان تعريف كرده 
است، نخست طبق اصل 4 قانون اساسى، نظارت بر اسالميت نظام در عرصه قوانين يكى از وظايف 
شوراى نگهبان است ضمن آنكه طبق اصل 98 قانون اساسى تفسير قانون و همچنين نظارت بر 
انتخابات مجلس خبرگان، شوراى اسالمى، رياست جمهورى و همه پرسى از ديگر وظايف شوراى 

نگهبان است.
*با توجه به جمله بسيار زيباى مقام معظم رهبرى مبنى بر «بود و نبود شوراى نگهبان، به معناى بود و 
نبود نظام جمهورى اسالمى ايران است» و سخن امام راحل مبنى بر اينكه، «روح نظام و اسالميت ما، 
مردم ساالرى دينى است»  مى توان گفت: ما مردم ساالرى دينى داريم و اين جمله امام جايگاه اين 

نهاد مقدس را نشان مى دهد و اسالميت نظام را تثبيت مى كند.
*طبق قانون بايد تمام قوانين كشور، اسالمى باشند و وظيفه شوراى نگهبان اين است كه غير اسالمى 
ها را اعالم نمايد،ادامه داد: وظيفه ديگر شوراى نگهبان، تفسير قانون اساسى است. در تفسير قانون 
اساسى تفسيرها داشته از جمله در عرصه نظارت اصل 99 مى گويد كه شوراى نگهبان بايد نظارت 

بر انتخابات داشته باشد.
* دو نوع نظارت در قوانين اسالمى وجود دارد: نظارت استطالعى و نظارت استصوايى دو نوع نظارت 
شوراى نگهبان مى باشند، كه از آغاز تا پايان انتخابات، قانون اطالق داده است بطوريكه اگر بعد از 

انتخابات شوراى نگهبان متوجه شد كه اشتباه كرده است، حق ابطال انتخابات را دارد.
*{با اشاره به ويژگى هاى ناظران } در عرصه نظارت شما حرف اول را چه در تاييد و چه در رد 
صالحيت كانديدها مى زنيد و آنچه كه از شما انتظار مى رود، اين است كه با در نظر گرفتن رضاى 

خداوند نظارت خود را انجام دهيد و نه براى رضاى اين و آن.
*زمانى كه صالحيت يك فرد را تاييد يا  رد مى كنيد، بايد تحليل آن به گونه اى باشد كه شب اول 
قبر شما بتوانيد جواب دهيد و ديگر جناحى، باندى و قوم و خويشى در قيامت جواب اين تحليل شما 
را نخواهد داد و بايد به اين جمله حضرت على (ع) توجه كرد كه« بدبخت ترين كسى است كه به 

خاطر ديگران، دين خود را بفروشد». 
*اينجا جاى عاطفه نيست. بلكه جاى عدل مى باشد و هرآنچه كه عدل اقتضا مى كند را بايد اجرا كرد 
به طوريكه اگر كسى با سليقه ما همراه نيست اما انسان متدينى مى باشد، شما بايد اعالم كنيد، كه چيزى 

خالف دين از او مشاهده نشده است اما به فالن جريان متصل مى باشد و برعكس.

حياط  خلوت ميلياردى 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى مى گويد در دولت هاى نهم و دهم در اين سازمان زلزله هشت 
ريشترى اتفاق افتاده است. سيد تقى نوربخش در نشست هيات نمايندگان دوره هشتم اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشاورزى ايران اين اظهار نظر را انجام داده است كه مهمترين صندوق بازنشستگى 
كشور تحت مديريت سازمان تامين اجتماعى است. اگر پاى صحبت هاى شهروندان بنشينيد عنوان 
مى كنند درآمد هاى سازمان هاى بيمه اى و شركت نفت در ايران نجومى است. با وجود اينكه در 
سال هاى اخير بيمه گر هاى خصوصى رشد روز افزونى داشته اند، اما همچنان بازنشستگى دولتى است 
و سازمان هاى خصوصى اجازه تاسيس صندوق بازنشستگى را نيافته اند. 22 صندوق بازنشستگى در 
كشور فعاليت مى كنند. بررسى ها نشان مى دهد نسبت پشتيبانى صندوق هاى بازنشستگى در سال هاى 
اخير كاهش يافته و حتى به صفر گراييده است. اين مساله را اغلب با سياست هاى نادرست دولت قبل 
در اين زمينه مرتبط مى دانند، چرا كه به اذعان بسيارى از كارشناسان دولت قبل با ايجاد تغييراتى در 
قانون، عمال تامين اجتماعى را به حياط خلوت خود تبديل كرده بود؛ موضوعى كه مسئوالن دولت 

فعلى بار ها بر آن تاكيد كرده و عنوان مى كنند تامين اجتماعى ديگر حياط خلوت هيچ كس نيست.

اقدامى عجيب
مدير يك آژانس بزرگ مسافرتى در تهران گفت: تقاضا در ايران براى تورهاى گردشگرى تركيه چند 
برابر شده است.ايران تقاضا در ايران براى تورهاى گردشگرى تركيه چند برابر شده است.مدير يك 
آژانس بزرگ مسافرتى در تهران كه خواست نامش اعالم نشود به خبرنگار ما گفت: از زمان كودتا در 
تركيه تاكنون، تقاضاى مردم براى رفتن به تور استانبول و آنتاليا چند برابر شده زيرا تصور اين است 
قيمت تورهاى تركيه به شدت كاهش يافته است.وى افزود: در حال حاضر با دستور دولت و تا اطالع 
بعدى، برگزارى هر گونه تور گردشگرى به تركيه ممنوع است اما مراجعه مردم براى رزرو تور زياد 

شده است.

ی یا
علیرغم اختالف نظر دو کشور درباره بحران سوریه و مسائل منطقه ای

چرايى برخورد محتاطانه ايران
 با كودتا در تركيه

ــائل مهم خاورميانه با يكديگر  ــور بر سر مس عليرغم آن كه دو كش
ــود كه چرا تهران در  ــش مطرح مى ش اختالف نظر دارند اين پرس

ــار خبر كودتا آن را محكوم كرد؟ ــاعات انتش اولين س

ــم خصومت كه  ــاورت يكديگر كه اگر نگويي ــايه در مج دو همس
ــد از دوره صفويه و  ــر بوده ان ــال رقابت با يكديگ ــواره در ح هم
ــه اختالف نظر ميان ايران و تركيه درباره  عثمانى تا به امروز. ريش
ــائل منطقه با آغاز بحران در سوريه اوج گرفت. ايران از دولت  مس
بشار اسد رييس جمهورى آن كشور در كنار روسيه حمايت كرد و 
تركيه از معارضان سورى در كنار قطر و عربستان سعودى كه البته بر 
سر حمايت از  جريان هاى مختلف سلفى نيز بين خود آن كشورها 
اختالف نظر وجود داشته است. اردوغان بارها اظهارنظرهاى تندى 
ــه مداخله در امور  ــران را متهم ب ــت و ته ــته اس را عليه ايران داش
كشورهاى منطقه كرد. برخى تحليلگران باور دارند كه او و حزبش 
ــم در صدد ايجاد بلوكى از كشورهاى سنى براى  با ايده نئوعثمانيس
ــته به آن  ــيعه وابس ــه با افزايش قدرت ايران و گروه هاى ش مقابل

به خصوص پس از توافق 
ــود اعتبار  ــته اى و بهب هس

ــتند.  بين المللى ايران هس
ــان طبيعتا ايران  در اين مي
ــت  دول ــدن  ش ــاقط  س از 
ــى  ــد ناراض ــان نباي اردوغ
ــه در مقابل  مى بود چرا ك
ــيون  اپوزيس اصلى  حزب 
جمهوريخواه  حزب  يعنى 
حزبى  ــه  اگرچ ــز  ني خلق 
كماليسم  مدافع  و  سكوالر 
است اما در عرصه سياست 
ــى تمايل كمترى به  خارج
ــكا دارد،  ــى به امري نزديك

ــوريه بى مورد بوده و تنها به  ــت كه مداخله تركيه در س معتقد اس
تقويت بنيادگرايى مذهبى در منطقه انجاميده است، در پرونده هاى 
حساسى چون پرونده فساد مالى و رضا ضراب خواستار همكارى 
ــود و اين كه  ــده ب ــى ميان تهران و انكارا ش ــاى امنيتى و قضاي ه
رهبرش كمال قليجداراوغلو همواره بر لزوم دوستى ايران و تركيه 
به عنوان دو كشور همسايه تاكيد كرده و سياست خارجى اردوغان 
ــى بر باورهاى  ــه گرايانه و مبتن ــعه را فرق ــزب عدالت و توس و ح
ايدئولوژيك دانسته است. هم چنين قليجداراوغلو خود علوى تبار 
ــت و به همين خاطر دولت تركيه او را متهم به حمايت از اسد  اس

ــت.  كرده اس
ــران مايل به  ــيد كه ته ــر اين گونه بنظر مى رس ــه، در ظاه در نتيج
قدرت گرفتن اپوزيسيونى در تركيه باشد كه از شعار اتاتورك يعنى 
ــح در خانه و صلح در خارج از مرزها حمايت مى كند. اما در  صل
ــود كه چرا ايران از وقوع كودتا در  ــوال مطرح مى ش اينجا اين س

ــرد؟  ــورد ك ــوع برخ ــن موض ــا اي ــه نگران بود و محتاطانه ب تركي
ــان مى داد كه جلسه فورى شوراى  ــده نش ــر ش گزارش هاى منتش
ــد. حجت االسالم  ــرعت در ايران برگزار ش عالى امنيت ملى به س
ــه نيروهاى نظامى و اطالعاتى  ــوى وزير اطالعات اعالم كرد ك عل
ايران به دقت در حال رصد تحوالت تركيه و مسائل مرزى هستند. 
ــى از ارتش ايران به  ــانه هاى ايران گزارش دادند كه واحدهاي رس
ــده اند. خبرگزارى ايرنا نيز گزارش داد كه تمام  مرز تركيه اعزام ش
ــده و پروازها به آن كشور  گذرگاه هاى مرزى ايران با تركيه بته ش

ــده اند.  تا اطالع ثانوى لغو ش
ــوريه رويكرد  ــر س عليرغم اختالف نظر ميان تهران و انكارا بر س
ــيه پس از سال  اخير دولت تركيه به خصوص بهبود روابط با روس
ــى  ها مخاصمه احتماال اين اميد را در ميان تصميم گيرندگان سياس
در ايران ايجاد كرده كه اردوغان قصد عقب نشينى از رويكرد قبلى 
ــت كه در اين شرايط با ريسك باال عليه او  اش را دارد و جايز نيس
ــط  ــتى توس موضع گيرى كرد. عالوه بر آن وقوع حمالت تروريس
ــروه هايى چون  ــم چنين تحركات گ ــش در داخل تركيه و ه داع
ــاى آن  پ ك ك در مرزه
ــور مى توانند تهديدى  كش
نيز  ــران  اي ــراى  ب ــى  امنيت
ــر  ديگ ــوى  س از  ــند.  باش
ــارى  تج ــريك  ش ــه  تركي
ــت و  ديرينه ايران بوده اس
ــتار حفظ اين  تهران خواس
ــت به خصوص  روابط اس
آن كه اكنون با لغو تحريم 
ــرى براى  ــت بهت ها فرص
ــكارى هاى دو  تقويت هم

ــت.  كشور فراهم شده اس
ــان اميردريابان  ــن مي در اي
على شمخانى دبير شوراى 
ــه حوادث تركيه  ــبت ب ــى امنيت ملى ايران گفته كه تهران نس عال
ــريه "تايم" در اين باره  ــائل را رصد مى كند. نش نگرانى دارد و مس
ــورى در جهان را  ــاش در تركيه هيچ كش ــايد اغتش مى نويسد:"ش
ــت".  ــورى كه با تركيه هم مرز اس به اندازه ايران نگران نكرد كش
نگرانى ايران را پس از شنيدن اخبار روزهاى اخير بيش تر مى توان 
درك كرد. در روزهاى گذشته گزارش شده بود كه كاميونى حامل 
يك تن مواد انفجارى در گذرگاه مرزى بازرگان گوربوالك در مرز 

ــده بود.   ــف و متوقف ش ايران و تركيه كش
ــش و پيامدهاى امنيتى مرتبط با  ــد وجود تهديد داع به نظر مى رس
ــفته بودن شرايط منطقه ايران را به عنوان بازيگرى مهم در  آن و اش
ــه بايد با احتياط تصميمى  ــاند ك عرصه منطقه اى به اين نتيجه رس
ــى منطقى در قبال تحوالت  ــه گرفت و با درايت موضع عملگرايان
ــدرت در تركيه مى تواند  ــرد چرا كه ايجاد خالء ق ــه اتخاذ ك تركي

ــد. ــته باش پيامدهايى منفى براى امنيت ايران داش

ــت جمهورى نه  به احتمال زياد هيالرى كلينتون در صورت رياس
ــته اى برنخواهد آمد بلكه تحريم هاى  تنها درصدد لغو قرارداد هس

ــد. ــى كن ــع نم ــران وض ــه اي ــز علي ــازه اى را ني ت
"كنت پوالك" كارشناس امور سياسى و نظامى خاورميانه با تمركز 
ــعودى كه در مركز سياست  ــتان س ــائل عراق، ايران و عربس بر مس
ــال هاى 2009 تا  ــت و در فاصله س خاورميانه بروكينگز فعال اس
ــت كه امريكا  ــت معتقد اس ــالدى مدير آن مركز بوده اس 2012 مي
بايد به رفتار منطقه اى ايران بيش از مفاد برجام توجه داشته باشد.
ــن ديگرى را متهم  ــى كه هر يك از طرفي ــد:"در حال  او مى نويس
ــه نه تهران نه  ــت ك ــه نقض مفاد برجام مى كنند واقعيت آن اس ب
ــزم لغو قراداد  ــر امضاكنندگان ع ــه هيچ يك از ديگ ــنگتن و ن واش
هسته اى را ندارند. هم چنان باور دارم كه گزينه دولت اوباما براى 
ــته اى با ايران واقع بينانه ترين گزينه ممكن بود. با اين  توافق هس
حال، واقعيت آن است كه سياست خارجى اوباما چندان خوشايند 

ــت".  نبوده اس
اين تحليلگر سياسى در ادامه 
اشاره ى كند كه توهين هاى 
ــتان  عربس به  ــبت  نس اوباما 
ــوص در  ــه خص ــعودى ب س
ــه با "جف گلدبرگ"  مصاحب
ــريه "آتالنتيك"  خبرنگار نش
ــت نبود. او مى  اقدامى درس
چنان  هم  ــنگتن  افزايد:"واش
ــا ازمايش  ــط ب ــائل مرتب مس
هاى موشكى ايران را ناديده 
ــد  مى گيرد و مقام هاى ارش
دارند  تاكيد  امريكايى  دولتى 
ــر كار  ــد ه ــكا باي ــه امري ك

ــام دهد. درباره بحران  ــراى كمك به اقتصاد ايران را انج ممكنى ب
ــوريه نيز دولت اوباما سرسختانه بر مبارزه با داعش تمركز كرده  س
ــور  ــد متحد ايران در آن كش ــت و توجهى به قدرت گيرى اس اس

ــدارد".  ن
ــه براى قضاوتى  ــاره مى كند ك ــى در ادامه اش اين تحليلگر سياس
منصفانه بايد بگويم كه امريكا از شوراى همكارى خليج فارس در 

ــرد.  ــت ك ــاراهللا حماي ــه انص ــن علي ــگ در يم جن
ــنتى امريكا از  ــت كه متحدان س ــد:"واقيت اما آن اس ــى نويس او م
ــتان سعودى مى خواهند كه امريكا در خط  جمله اسرائيل و عربس
ــند كه امريكا  ــدم جبهه نبرد عليه ايران قرار گيرد. انان مى ترس مق
ــدن از شر رقابت هاى  از برجام به عنوان بهانه اى براى خالص ش
ــى بدتر آن كه به  ــتفاده كند و يا حت ــك در خاورميانه اس ژئوپوليتي

ــدد.  ــران بپيون ــالف اي ائت
واقعيت آن است كه در عمل هراس آنان در حال تحقق است. اين 

ــود تا شوراى همكارى خليج فارس موضعى  موضوع سبب مى ش
ــود".  ــد ب ــى تر اتخاذ كند و اين به ضرر ثبات منطقه خواه تهاجم

ــد:"مى خواهم در اولين سالگرد برجام از  پوالك در ادامه مى نويس
ــالگرد آن بنويسم. در آن  ــتفاده كرده و درباره دومين س فرصت اس
ــت اگر ترامپ باشد كه  زمان رييس جمهورى تازه اى خواهيم داش
ــجمى درباره خاورميانه ندارد و هيچ تجربه قبلى هم  او موضع منس
ــى توانيم هيچ نظرى در اين  ــاره منطقه ندارد در نتيجه نم درب
ــه خاورميانه  ــا معضالت منطق ــان كنيم كه او چگونه ب ــاره بي ب

ــرد.  ــد ك ــورد  خواه برخ
ــل اما هيالرى كليتون نامزد دموكرات ها وزير امور خارجه  در مقاب
ــناتور بوده و تجربه زيادى در سياست خارجى دارد  ــين و س پيش
ــت او زد. او به  ــدس و گمان هايى را درباره سياس ــى توان ح و م
ــنتى خاورميانه  احتمال زياد درصدد نزديكى بيش تر به متحدان س
ــد كه متحدان ما نيازمند كمك  ــكا برخواهد آمد. او مى دان اى امري

ــتند.  ــكالت هس مان براى فائق آمدن بر مش
ــت كه  ــن آن اس ــدس م ح
ــنتى ما با شور و  متحدان س
ــت جمهورى  شوق از رياس
خواهند  ــتقبال  اس ــون  كلينت
كرد. من فكر مى كنم كه ماه 
ــل آن ها با كلينتون پس  عس
ــى كه با اوباما  از دوران تلخ

ــد".  ــتند آغاز خواهد ش داش
او در ادامه اما اشاره مى كند 
ــل  ــر مى كند ماه عس كه فك
ــده ماه  ــش يا هج پس از ش
ــايد در استانه دومين  و يا ش
سالگرد برجام پايان نيابد. او 
ــتان خواستار  ــد اسرائيل و عربس ــت كه به نظر نمى رس معتقد اس
ــوند و به نظر نمى رسد او  اقدام خصمانه تر كلينتون عليه ايران ش
ــد هر چند كه مى خواهد  ــز عالقمند به اقدام عملى بيش تر باش ني

ــه با اوباما را انجام دهد.  اقدامات بيش ترى در مقايس
ــد دولت كلينتون  ــى كند كه فكر نمى كن ــاره م پوالك در ادامه اش
ــد:"من حتى  حتى به لغو برجام فكر كند او در اين باره مى نويس
ــازه عليه ايران نيز  ــه تحريم هاى ت ــى كنم كه كلينتون ب ــر نم فك
ــنتى امريكا  ــت كه متحدان س ــطح بايد گف ــد. در اين س بيانديش

ــد".  ــد مان ــى خواهن ــى باق ــاكان ناراض كم
ــنهاد نمى دهم كه دولت بعدى  پوالك در ادامه مى افزايد:"من پيش
امريكا كامال خود را با خواسته هاى شوراى همكارى خليج فارس 
ــا  منطبق كند به نظرم درباره مطرح كردن نقش ايران به عنوان منش
ــكالت منطقه تا حد زيادى اغراق شده است به نظر من مشكل  مش

ــتند".   اصلى جنگ هاى داخلى در خاورميانه هس



به همت شهردارى خرمشهر انجام شد

اتمام عمليات اجرايى پروژه 4 كيلومترى روشنايى بلوار ساحلى امام (ره)
 به گزارش روابط عمومى وامور بين الملل شهردارى خرمشهر: پروژه 
روشنايى پياده رو بلوار ساحلى امام(ره) به طول 4 كيلومتر بانصب پايه هاى 
برق و هركدام از پايه ها به طول 6 متر از محل اعتبارات جارى شهردارى 
خرمشهر و از مسير اداره گمرك به پل آزادى (( پل قديم)) كه تقريباً يك 
ماه گذشته عمليات اجرايى آن با تاكيد شهردار خرمشهر  آغاز شده بود به 
اتمام رسيد و مورد بهره بردارى واقع شد.  هر كدام از اين پايه ها داراى 2 
پروژكشن بوده كه با طرحى شكيل و زيبا عالوه بر تامين روشنايى پياده رو 

بلوار ساحلى ضلع شمالى ، روشنايى رودخانه را تامين مى نمايد. 
محمد على دوايى فر شهردار خرمشهر در همين باره با بيان اينكه توسعه 
پايدار در شهرها متضمن تغيير است و يكى از اين اقدامات در ساختار و 
بافت شهرها مبلمان شهرى است افزود: بلوار ساحلى امام (ره) خرمشهر 
يكى از مناطق تفريحى بوده كه شهروندان اوقات فراغت خود را در 
اين مكان سپرى مى كنند ، تامين روشنايى اين مسير از ديرباز يكى از 
خواسته هاى شهروندان بوده كه هم اكنون فاز اول اجراى اين پروژه توسط 

شهردارى خرمشهر آغاز شده است. 
شهردار خرمشهر در بخشى ديگر از سخنان خود تصريح كرد: در فرآيند 
زيباسازى و تغيير چهره شهر ها همواره توجه به نياز و رضايت شهروندان 

مولفه مهم و اساسى است. 
وى افزود: محيط زيبا ، فضايى است كه فرد در آن احساس آرامش و 
راحتى ميكند لذا رودخانه كارون كه يكى از موهبت هاى الهى و از جاذبه 
هاى گردشگرى خرمشهر مى باشد از اهميت ويژه اى برخوردار است 
كه بايد به آن توجه نمود وزيباسازى رودخانه وفضاى اطراف آن بايد در 

اولويت باشد. 
بلوار ساحلى خرمشهر يكى از نقاط تفريحى خرمشهر به شمار ميرود كه 

شهروندان اوقات فراغت خود را در اين مكان سپرى مى كنند و همه ساله 
نيز ميهمانان نوروزى و كاروانهاى راهيان نور از اين مكان بازديد مى نماينداما 
متاسفانه تا پيش از اين طى ساليان گذشته على رغم وجود قابليتهاى فراوان 
در ساحل رودخانه ، پياده رو جاده ساحلى خرمشهر از سيستم روشنايى 
مناسبى برخوردار نبوده و همواره موجبات اعتراض شهروندان به داليل 
مختلف از جمله عدم وجود امنيت كافى و بروز هرگونه خطر در طى اين 

مسير بوده است . 
مهندس دوايى فر شهردار خرمشهرپس از نظرسنجى از شهروندان ضرورت 
تامين روشنايى پياده رو جاده ساحلى را تشخيص داد و بالفاصله  اين پروژه 
عمليات اجرايى آن آغاز و طى بازده زمانى كوتاه مورد بهره بردارى واقع 

گرديد كه به فضل الهى مورد استقبال شهروندان نيز واقع شد. 
محيط زيبا فضايى است كه فرد در آن احساس آرامش و راحتى مى كند ، 
رودخانه كارون يكى از موهبت هاى الهى و از جاذبه هاى گردشگرى در 

خرمشهر است . 
تاكيد شهردار خرمشهر مبنى بر اينكه همواره بايد به كيفيت زندگى 
شهروندان احترام گذاشت و به مقوله گردشگرى شهرى كه همان گذران 

اوقات فراغت شهروندان در شهر مى باشد توجه ويژه داشت. 
گردشگرى  به عنوان يكى از مهمترين صنايع توسعه پايدار به شمار مى 

رود. 
وجود جاذبه هاى متنوع همچون اماكن تفريحى در شهرها جزء مولفه هاى 

اصلى در شكل گيرى گردشگرى است . 
پروژه هاى كالن در راستاى زيباسازى رودخانه خرمشهر تعريف شده 

است كه ان شااهللا پس از تامين اعتبارالزم عملياتى خواهند شد . 
ان شااهللا كه سال 95 سال تحول عمرانى در خرمشهر باشد.

200 تابلو معرفى خيابان هاى شهر خرمشهر 
به  دسترسى  ،سهولت  سازى  يكسان  باهدف 
آدرس هاى مورد نظر و ارتقاء كيفيت منظرشهرى 

توسط شهردارى خرمشهر نصب شد.
از  يكى  شهر  معابر  شناسايى  تابلوهاى 

آدرس  به  دستيابى  براى  ابزار  مهمترين 
از  بسيارى  كه  است  درحالى  اين  باشد  مى 
خيابانهاو كوچه هاى خرمشهر نه تنها فاقد 
براى  نامى  تاكنون  بعضا  بلكه  بوده  تابلو 
كه  است  نشده  تعيين  ها  خيابان  از  برخى 

وجود اين معظل ،دسترسى مردم را به آدرس 
با مشكل مواجه كرده است.

بنابراين با توجه به تاكيدات مهندس دوايى 
فر شهردار خرمشهر مبنى بر ضرورت تسريع 
در نصب تابلوهاى شناسايى معابر ،محالت 

خرمشهر  ،شهردارى  شهر  سطح  وبلوارهاى 
نصب  به  اقدام  فوريتى  طرح  اول  درمرجله 
200خيابان  در  معابر  شناسايى  200تابلو 
همچون  مناطقى  و  خرمشهر  هاى  وكوچه 
بلوار   ، فارس  خليج   ، نقدى  بلوار   ، آرش 

آيت اهللا خامنه اى ، بلوار اميركبير و... نمود.
وكوچه  ها  خيابان  ساير  است  مقرر  متعاقبا 
برنامه  طى  باشند  مى  تابلو  فاقد  كه  هايى 
تابلوهاى  نصب  به  نسبت  شده  زمانبندى 
شود.تابلوهاى  اقدام  آنها  معابر  شناسايى 

نيز  شهر  سطح  ومحالت  بلوارها  معرفى 
خواهند  نصب  وشكيل  يكسان  طرح  بايك 
شد .  200  تابلو منصوبه جديد در خيابان ها 
و كوچه هايى نصب شد كه تا پيش از اين فاقد 

هر گونه تابلو شناسايى معابر بوده اند.

200تابلوى شناسايى معابر در خرمشهر نصب شد
 با توجه به تاكيدات مهندس دوايى فر  

مبنى بر ضرورت تسريع در نصب تابلوهاى 
شناسايى معابر ،محالت وبلوارهاى سطح 
شهر ،شهردارى خرمشهر درمرحله اول 

200تابلو شناسايى معابر در 200خيابان 
وكوچه هاى خرمشهرنصب شد.

به مناسبت خجسته والدت حضرت فاطمه زهرا(س) وروز مادر ،جشنواره غذاى جنوبى توسط روابط عمومى وامور بين الملل شهردارى خرمشهر بامشاركت سازمان هاى مردم نهاد در عصرروز چهارشنبه مورخ 
11/1/95 در فضاى سبز جنب پل شهيد جهان آرا با هدف احياء غذاهاى سنتى وبومى ،آشنايى مردم باانواع غذاهاى اقوام ايرانى و براى اهداف امور خيريه برگزار شد .

دست پخت هاى مهربانى با پيش كش هاى لبخند مادران مهربان براى خانواده هاى نيازمند بيش از 30 نوع غذا راتوسط بانوان در معرض ديد عموم مردم قرار داد. 
سه داور غذاها را به لحاظ تزئين،مزه،كيفيت و...مورد ارزيابى قرار داده و در پايان به 3 نفر برتر توسط شهردارى خرمشهر هداياى ويژه اى تقديم شد و به ساير شركت كنندگان نيز هدايايى اهدا شد.در حاشيه 
اين جشنواره ،جشن شادى نيز بااجراى برنامه هاى متنوع ازقبيل موسيقى،نمايش طنز،مسابقه و... در همان محل برگزار كه لحظات شاد وخاطره انگيزى را براى مردم رقم زد .در پايان شركت كنندگان غذاهاى 
خود را در معرض فروش قرار دادند تا عوايد حاصله به نفع خانواده هاى نيازمند و خانه سالمندان در امور خيريه باشد.اجراى اين مراسم به مدت 3 ساعت به طول انجاميد كه مورد استقبال نه تنها شهروندان 

بلكه ميهمانان نوروزى نيز قرار گرفت.

همزمان با  والدت حضرت فاطمه زهرا(س) وروز مادر 

جشنواره «غذاى جنوبى» در خرمشهر برگزار شد 

با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهيم باشيم
روابط عمومى شهردارى خرمشهر
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اولين ايستگاه مكانيزه تاكسى در چهارراه شهيد مطهرى ابتداى 
بلوار اميركبير توسط شهردارى خرمشهر با هدف رفاه حال 

شهروندان و بهبود ايستگاه هاى تاكسى نصب شد.
 ايستگاه هاى مكانيزه با وجود قابليت هاى فراوان  و با استفاده 
از فضايى چشم نواز و بهره مندى از استانداردهاى مناسب به 
سبب جلوگيرى ازآلودگى صوتى، كاهش آاليندگى هاى موجود 
در هواى ايستگاه، امكانات سمعى و بصرى، نصب دستگاه هاى 
خدمات  كيفيت  افزايش  راستاى  در  گرمايشى،  و  سرمايشى 
رسانى به شهروندان مورد توجه خواهد بود كه منجر به افزايش 
سرانه خدمات شهرى و بهبود مبلمان شهرى وسيما و منظر شهر 
نيزخواهد شد. بنابراين با توجه به وجود گرماى طاقت فرساى 
مكانيزه  ايستگاه  اولين  شهروندان  حال  رفاه  منظور  به  و  هوا 
تاكسى در خرمشهر توسط واحد تاكسيرانى شهردارى خرمشهر 
نصب شد كه ان شاهللا شهروندان گرامى در حفظ و نگهدارى از 
اين ايستگاه ها كه مقرر است در ساير نقاط سطح شهر نيز نصب 

شوند مشاركت نمايند.

ــاده رو  ــذارى پي ــوش گ ــى كفپ ــات اجراي عملي
ــكاور ــان ت ــه  خياب ــى ب ــى منته ــان آرش ضلع جنوب خياب

ــاحلى از محل اعتبارات   از درب كتابخانه مركزى تا بلوار س
ــيد. ــهر به اتمام رس ــهردارى خرمش جارى ش

ــى از بلوار آيت اهللا  ــه يكى از راههاى مواصالت اين خيابان ك
خامنه اى (( مدظله العالى)) به سمت بلوار ساحلى و از نقاط 
ــهروندان بويژه در محل كتابخانه مركزى خرمشهر  پرتردد ش
مى باشد ، قسمت عمده اى از آن تاپيش از اين فاقد كفپوش 
ــبى به خود گرفته  ــهرى چهره نامناس بوده و از لحاظ منظر ش
ــهيل در تردد  ــتاى تس ــود لذا با توجه به ضرورت ودر راس ب
ــهرى ، كفپوش  ــيما و منظر ش ــهروندان و ارتقاء كيفيت س ش
گذارى اين خيابان توسط شهردارى خرمشهراجرا و عمليات 

ــت. ــيده اس اجرايى آن به اتمام رس

نصب اولين ايستگاه
 مكانيزه تاكسى 
در خرمشهر

پايان عمليات اجرايى
 كفپوش گذارى پياده رو 
خيـابان آرش ضلع جنـوبـى

به مناســبت عيد ســعيد فطر، جشــن بزرگ فطر 
 توســط روابط عمومى وامور بين الملل شــهردارى خرمشــهر

ــاد   در مجتمع فرهنگى خليج فارس با هدف ثبت لحظاتى ش
ــهروندان گرامى برگزار شــد. براى ش

از  شد  مواجه  نيز  شهروندان  استقبال  با  كه  جشن  اين   
جمله  از  متنوعى  هاى  برنامه  وبااجراى  آغاز   21 ساعت 
 1 بازى،مسابقه،تقليدصداو...تاساعت  خواننده،شعبده  

انجاميد. طول  به  بامداد 
حضور ميهمانانى از شهرهاى كاشان و اصفهان در اين جشن از 
نكات قابل توجه بود كه تعطيالت عيد فطر را در خرمشهر و در 

كناربستگان خود سپرى نمودند.
يك ماه ميهمانى خدا به پايان رسيد و ايام بهره چينى از شبهاى 
و  توبه  درهاى  كه  است  خالقى  درگاه  به  عبادت  و  نياز  و  راز 
رحمت خود را به سوى بندگان خويش باز نموده بود، عيد فطر 
از مهمترين اعياد و جشنهاى مسلمان است،مردم به شكرانه يك 
ماه عبادت و نيايش عيد را جشن ميگيرند لذا بدين منظور جشن 
باشكوهى توسط روابط عمومى و امور بين الملل شهردارى در 

خرمشهر برگزار گرديد.

خوزستان   استان  برتر  هاى  عمومى  روابط  انتخاب  جشنواره  سومين 
درسالن امام رضا(ع) شهرك نفت اهواز با حضور مديران كل،اساتيد،مديران 
وكارشناسان روابط عمومى هاى ادارات استان خوزستان در حالى به كار خود 
خاتمه داد كه روابط عمومى شهردارى خرمشهر بعنوان روابط عمومى برتر 
استان خوزستان انتخاب و لوح تقدير و تنديس اين جشنواره به آقاى نيما 
رحيم پور مدير روابط عمومى و امور بين الملل شهردارى خرمشهر اهدا شد.

 شاخص هاى ارزيابى تبليغات در روابط عمومى شامل برگزارى نمايشگاه،توليد 
و  شهرى،خالقيت  ها،تابلوهاى  برنامه  و  وكليپ،توليداساليد،مراسم  فيلم 
برجستگى در كارو... بود كه پس از ارائه مستندات الزم به دبيرخانه جشنواره 
نهايتاً طى ارزيابى اين فعاليتها توسط هيئت داوران متشكل از اعضاء هيئت 
عمومى  روابط  تهران،  رسانه  ومطالعات  ارتباطات  علوم  دانشكده  علمى 
شهردارى خرمشهر بعنوان برترين روابط عمومى استان خوزستان در حوزه 

تبليغات معرفى شد.
بخشى از لوح تقدير استاندار خوزستان عنوان نيمارحيم پور مدير روابط 

عمومى شهردارى خرمشهر بدين شرح مى باشد:
اكنون كه براساس راى هيات داوران،مجموعه تحت مديريت جنابعالى در 
سومين جشنواره روابط عمومى هاى استان خوزستان موفق به كسب رتبه 
برتر شده است اين لوح به شما اهدا مى شود. اميد است در پرتو عنايت 
حق تعالى،با بهره گيرى از تجارب موجود ،آن مجموعه حركت خود 

در مسير رشد و شكوفايى را تداوم بخشد.

درسومين جشنواره انتخاب روابط عمومى هاى برتر خوزستان
،،روابط عمومى شهردارى خرمشهر،، روابط عمومى برتر شد

هدف ثبت لحظاتى شاد براى شهروندان

  جشن عيد فطر در خرمشهر برگزار شد

اينكه  بيان  با  خرمشهر  شهردار  فر  دوائى 
ساماندهى دستفروشان همواره يكى از دغدغه 
بوده  شهروندان  و  شهرى  مديريت  مهم  هاى 
افزود : دستفروشى به عنوان يك معظل اجتماعى 
مشكالت بسيارى را از جمله در سيماى شهر، 
تردد عابرين در معابر شهر، معظالت ترافيكى 

و. . . 
بازارهاى خرمشهر بويژه بازار روز كه در  در   
مركز شهر نيز واقع شده بوجود آورده است كه 
متاسفانه تاكنون از اين پديده پيشگيرى نشده بود. 
اينكه  به  توجه  با  كرد  نشان  خاطر  وى   
ناگزير  خود  زندگى  گذران  براى  دستفروشان 
اقدام به دستفروشى مى نمايند و شايد تنها منبع 
درآمدى آنها ازاين طريق كسب شود بنابراين 
براى اجتناب از تبعات اجتماعى و امنيتى اين 

طرح جلساتى با نمايندگان دستفروشان 
شهردارى  در  گستران،  بساط  و 
را  عزيزان  اين  و  ايم  داشته  خرمشهر 
از نحوه اجراى طرح ساماندهى آگاه و 
انتظار مشاركت و همكارى داشتيم كه 
دستفروشان  استقبال  مورد  خوشبختانه 

نيز واقع شد. 
فاز  در  كرد:  تصريح  خرمشهر  شهردار 
نخست اجراى اين پروژه كه مطالعات 
و نقشه هاى اجرايى نيز طى نشست با 
مقرر  شد  بررسى  مربوطه  كارشناسان 

گرديد دستفروشان و بساط گستران كل مسير 
بلوار پاسداران از پشت داروخانه شبانه روزى 
وهمچنين  اميركبير  سمت  از  بلوار  ابتداى  تا 
ساير دستفروشان مستقر دربازار روز در محل 

مورد نظر ساماندهى شوند. 
 شهردار خرمشهر افزود : 200غرفه هر كدام 
به مساحت تقريبى 9متر مربع با طراحى زيبا و 
شكيل در همان محل در دو ضلع بلوار و در 
مساحتى بالغ بر 3000متر مربع پيش بينى شده 

است و سعى كرديم از فضاى آيلند وسط بلوار 
رها  استفاده  بال  و  متروك  عمال  كه  پاسداران 
شده بود استفاده نمائيم تا بخشى از غرفه ها 

در آيلند وسط جا نمايى شود. 
 شهردار خرمشهر در ادامه با بيان اينكه طى چند 

روز آينده عمليات اجرايى پروژه به فضل 
الهى آغاز خواهد شد افزود سرويس هاى 
بهداشتى و انتظامات نيز در اين بازار كه 
مختص بازار ميوه و تره بار خواهد شد 
پيش بينى و جا نمايى شده است كه ان 
شاهللا پس از تكميل جهت بهره بردارى 
به كليه دستفروشان بلوار پاسداران تحويل 

و اختصاص داده خواهد شد تا شهروندان 
محترم نيز بتوانند به راحتى در اين بازار 
را  خود  بار  تره  و  ميوه  نيازهاى  و  تردد 

مرتفع نمايند. 
 شايان ذكر است اين غرفه ها بصورت رهن و 
اجاره با هزينه پايين به دستفروشان داده خواهد شد. 
سخنان  از  ديگر  بخشى  در  خرمشهر  شهردار   

معاش  امرار  از  مانع  نميتوانيم  ما  افزود  خود 
دستفروشان شويم لذا اگر بخواهيم اين مسئله 
را مديريت كنيم تا از بحران خارج شويم بايد 
برنامه اى خاص طراحى شود و مكانى مناسب 
براى دستفروشان در نظر بگيريم كه تصميم به جا 
نمايى و راه اندازى بازار ميوه و تره بار در همان 
محل و اختصاص غرفه ها به دستفروشان موجود 

در بلوار پاسداران شد تا هم خرمشهر از نعمت 
دارا بودن بازار ميوه و تره بار مناسب برخوردار 
شود و در مقابل دستفروشان نيز ساماندهى شوند. 
دستفروشان  ساماندهى  افزود:  پايان  در  وى   
كار  دستور  در  خرمشهر  بازارهاى  ساير 
در  شاهللا  ان  كه  دارد  قرار  شهردارى خرمشهر 

طى بازده زمانى كوتاه عملياتى خواهند شد. 

 با احداث بازار ميوه و تره بار

ساماندهى دستفروشان بازار روز  خرمشهرآغاز شد
شـهردار خرمشـهر از آغاز اجراى طرح سـاماندهى دستفروشـان 
بازار روز خرمشـهر با هدف سـاماندهى و خروج از بحران فعلى 
دستفروشـان اين بازار خبر داد. 

شـهردار خرمشـهر افزود : 200غرفه هر كدام به مسـاحت تقريبى 
9متر مربع با طراحى زيبا و شـكيل در همان محل در دو ضلع 

بلوار و در مسـاحتى بالغ بر 3000متر مربع پيش بينى شـده اسـت
براى اجتناب از تبعات اجتماعى و امنيتى اين طرح جلساتى با نمايندگان دستفروشان و بساط گستران، در شهردارى 
خرمشهر داشته ايم و اين عزيزان را از نحوه اجراى طرح ساماندهى آگاه و انتظار مشاركت و همكارى داشتيم كه 

خوشبختانه مورد استقبال دستفروشان نيز واقع شد. 
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رفع تصرف10,5هكتار اراضى تاالب هورالعظيم

 از دست زمين خواران
رييس اداره حفاظت محيط زيست دشت آزادگان از رفع تصرف 10,5 هكتار از اراضى ملى منطقه 

حفاظت شده تاالب هورالعظيم خوزستان از دست زمين خواران خبر داد.
مهرشاد احمدوندى اظهار كرد: با وجود پيگيرى هاى قضايى و صدور راى قطعى رفع تصرف، 
زمين خواران با بهانه هاى مختلف از تحويل و رفع تصرف اراضى خوددارى مى كردند كه با پيگيرى 
و اخذ دستور الزم از اجراى احكام كيفرى دادگسترى شهرستان دشت آزادگان و با هماهنگى پاسگاه 

انتظامى محل، اراضى مذكور رفع تصرف و به منطقه حفاظت شده تاالب هورالعظيم افزوده شد.
وى افزود: با توجه به اين كه اين اراضى كشت شده بود، با سركشى مداوم و اخذ دستور توقف 
عمليات كشت و كشاورزى از دادگاه رسيدگى كننده پرونده، در سال جارى از هرگونه كشت و 
عمليات روى عرصه مورد تخريب و تجاوز تا زمان رفع تصرف جلوگيرى شد؛ به گونه اى كه در 

زمان رفع تصرف، پوشش گياهى منطقه مجددا جست زده و در حال احيا بود.
احمدوندى ادامه داد: يگان حفاظت محيط زيست دشت آزادگان بدون هيچ گونه اغماض با متجاوزان 
به اراضى ملى به ويژه اراضى منطقه حفاظت شده تاالب هورالعظيم برخورد مى كند و متخلفان جهت 
پيگيرى مراحل قانونى به شعبه ويژه رسيدگى به جرايم محيط زيست دادگسترى دشت آزادگان 

معرفى مى شوند.
اداره حفاظت محيط زيست دشت آزادگان گفت: منطقه حفاظت شده تاالب هورالعظيم  رييس 
خوزستان از بكرترين زيستگاه هاى پرندگان بومى ايران است كه هر ساله با سرد شدن هوا، پرندگان 
آبزى و كنارآبزى از مناطق مدارهاى شمالى كشور، كشورهاى آفريقايى و روسيه به اين تاالب 

مهاجرت مى كنند.

صيد با برق در تمام رودخانه ها 
و تاالب هاى خوزستان انجام مى شود

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: متاسفانه صيد با برق در تمام استان خوزستان 
انجام مى شود؛ اين نوع صيد به شمال استان نيز رسيده و در تمام رودخانه ها و تاالب هاى خوزستان 

مورد استفاده قرار مى گيرد. 
حسن شيرمحمدى در خصوص جلوگيرى از شكار غيرمجاز اظهار كرد: منطقه شكار ممنوع 
منطقه اى است كه از لحاظ حيات وحش در گذشته و يا اكنون توانمند بوده و به جهت رشد و 

ارتقاى حيات وحش در آن شكار ممنوع اعالم مى شود.
وى با بيان اين كه شكار در فصل تابستان در تمام كشور ممنوع است، افزود: مجوز شكار محدود تنها 
در چند ماه سال صادر مى شود و از ماه اسفند تا آبان سال بعد شكار و صيد ممنوع است زيرا اين 

مدت، فصل جوجه آورى و زاد و ولد است.
رييس يگان حفاظت محيط زيست خوزستان تصريح كرد: در اين مدت از شكار جلوگيرى مى شود 

و كسى حق استفاده از اسلحه و شكار را ندارد و در صورت مشاهده برخورد مى شود.
شيرمحمدى با بيان اين كه عمده شكار در مناطقى انجام مى شود كه كمتر در دسترس يگان حفاظت 
محيط زيست قرار دارد، ادامه داد: در استان خوزستان با اقدامات حفاظتى انجام شده، مناطق بسيار 

خوبى با رشد جمعيت مناسبى از حيات وحش وجود دارد.
وى با اشاره به روش هاى غيرقانونى شكار گفت: از نظر حقوق حيات وحش، برخى روش هاى 
شكار مجاز است ولى روش هاى غيرقانونى نيز مورد استفاده قرار مى گيرد. در گذشته صيد ماهى با 
استفاده از ديناميت و ايجاد صوت انجام مى شد و در حال حاضر شكارچيان غيرمجاز صيد با برق 

انجام مى دهند.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست خوزستان با بيان اين كه برخورد جدى و شديد با صيد با برق 
انجام مى شود، گفت: اين دستگاه هاى برق كه توسط صيادان استفاده مى شود، از كشور عراق به 
خوزستان وارد شده اند و به صورت ويژه، برق باطرى و يا شوكر را در آب تخليه كرده و موجب 

برق گرفتگى ماهيان و صيد و آنها مى شود.
است،  كار  دستور  در  صيد  نوع  اين  با  شديد  برخورد  كه  حالى  در  كرد:  اضافه  شيرمحمدى 
فرهنگ سازى نيز جهت جلوگيرى از استفاده از اين روش توسط شكارچيان انجام مى شود. تاكيد 
ويژه اى بر جلوگيرى از صيد با برق داريم و در اين خصوص تاكنون درگيرى هاى بسيارى بين 
محيط بانان و شكارچيان غيرمجاز رخ داده و محيط بانان آسيب ديده اند. در حال حاضر در اثر اين 
درگيرى ها دست يك محيط بان شكسته و انگشت هاى محيط بان ديگرى نيز در درگيرى با شكارچيان 

برقى آسيب ديده است.
وى گفت: متاسفانه صيد با برق در تمام استان خوزستان انجام مى شود؛ اين نوع صيد به شمال استان 
نيز رسيده و در تمام رودخانه ها و تاالب هاى خوزستان مورد استفاده قرار مى گيرد. در راستاى مقابله 

با اين روش غيرمجاز، در 6 ماه گذشته تاكنون 100 دستگاه شوكر برقى ضبط شده است.
رييس يگان حفاظت محيط زيست خوزستان ادامه داد: اين دستگاه ها دست ساز هستند و اكنون در 

داخل استان خوزستان نيز به صورت پنهانى ساخته مى شوند.
وى با بيان اين كه با سازنده و استفاده كننده از اين دستگاه ها برخورد مى شود، افزود: در روش صيد 
با برق تنها ماهى كشته نمى شود بلكه هر جاندار ديگرى در آب به دليل برق گرفتگى از بين مى رود. 
زمانى كه يك ماهى كشته مى شود، همزمان خرچنگ، قورباغه و الك پشت نيز كشته مى شوند و اين 

نوع صيد به مجموعه محيط زيست آسيب وارد مى كند. 
شيرمحمدى در خصوص جريمه اين نوع شكار گفت: در صورت مشاهده، دستگاه شوكر برقى به 

نفع دولت مصادره مى شود و صياد به ازاى هر ماهى صيدشده، جريمه اى پرداخت مى كند.
 وى با بيان اين كه نرخ جرايم شكار هر نوع از جانوران در شوراى عالى محيط زيست كشور تعيين 
مى شود، اظهار كرد: جريمه صيد غيرمجاز هر ماهى 5 هزار تومان در نظر گرفته شده است. در گذشته 

جريمه هر ماهى 10 هزار تومان بود ولى متاسفانه اكنون نرخ آن كاهش پيدا كرده است. 

خسارت سنگين آتش در جنگل هاى كرخه؛
جنگل تخريب شد تا راه براى اطفاى آتش باز شود

رييس پارك ملى كرخه گفت: در حادثه آتش سوزى هفته گذشته در جنگل هاى كرخه، به دليل نبود 
تجهيزات هوايى اطفاى حريق، به ناچار بخشى از جنگل با لودر تخريب شد تا راه براى اطفاى 

حريق باز شود.
محمد الوندى ، با اشاره به آتش سوزى اخير پارك ملى كرخه اظهار كرد: اين آتش سوزى در دو 
مرحله رخ داد؛ پس از خاموش شدن آتش در مرحله نخست، جنگل دوباره دچار آتش سوزى شد 

كه پس از حضور نيروهاى مختلف، آتش مهار و خاموش شد.
وى تصريح كرد: در اين حادثه به دليل نبود تجهيزات هوايى اطفاى حريق مجبور شديم با لودر 

بخشى از جنگل را تخريب كنيم تا راه براى اطفاى حريق باز شود.
الوندى ادامه داد: در حادثه آتش سوزى جنگل هاى كرخه در ابتدا موافق تخريب نبوديم؛ در شب اول 
با تخريب جنگل موافقت نكرديم ولى به دليل شدت آتش، در نهايت با اين امر موافقت شد زيرا 
امكانات اطفاى حريق هوايى وجود نداشت و مجبور بوديم مسيرى براى اطفاى حريق به صورت 

زمينى ايجاد كنيم.
وى در خصوص علت آتش سوزى اخير در جنگل هاى حاشيه رودخانه كرخه گفت: به نظر مى رسد 
كه اين آتش سوزى عمدى بوده است. ممكن است آتش سوزاندن مزارع گندم به جنگل سرايت كرده 
باشد. همچنين به دليل اين كه پوشش گياهى اين منطقه، محل تردد و مخفيگاه حيوانات گوشت خوار 

است، احتماال برخى دامداران اقدام به آتش سوزى جنگل كرده باشند.
رييس پارك ملى كرخه در خصوص اين كه گفته مى شود آتش سوزى به دليل گرماى هوا بوده است، 
عنوان كرد: در منطقه كرخه بسيار بعيد است كه آتش سوزى به دليل گرماى هوا رخ داده باشد؛ اين 

امر به شدت بعيد است.
الوندى با اشاره به اين كه خسارت ناشى از آتش سوزى جنگل كرخه بسيار زياد بوده است، گفت: 
برآورد اوليه ما اين است كه حدود 5 هزار درخت، درختچه و بوته گياهى در اين آتش سوزى سوخته 

است. حدود 50 درصد اين تعداد، به صورت كامل سوخته است.
وى با اشاره به محل زيست گوزن هاى زرد ايرانى در منطقه اظهار كرد: محل زندگى گوزن هاى زرد 
در منطقه «حلوه» است كه با محل آتش سوزى هفته گذشته حدود 25 كيلومتر فاصله دارد و به همين 

جهت در اين حادثه خطرى اين گوزن ها را تهديد نكرد.
رييس پارك ملى كرخه با اشاره به كمبود امكانات هنگام وقوع حوادث آتش سوزى در اين منطقه 
عنوان كرد: جنگل هاى كرخه يك نمونه منحصر به فرد و تنها جنگل كشور در زمين هاى مسطح و 
جلگه اى است. اگر امكانات اطفاى حريق هوايى و هماهنگى بين دستگاه ها بيشتر شود، بهتر مى توان 

از اين جنگل حفاظت كرد.
الوندى گفت: انتظار ما اين است كه مجموعه مديريت بحران استان خوزستان كمك بيشترى به ما 

در جهت حفاظت از جنگل كرخه داشته باشد نه آن كه از وقوع آتش سوزى در آن بى اطالع باشد.

نفر  يك ميليون  بالغ بر  جمعيتى  با  اهواز  پورسامانى:  مرتضى 
در  اين  و  شود  محسوب  كشور  كالن شهر  هفتمين  به عنوان 
جمعيت  اين  از  رسمى،  آمار  تازه ترين  پايه  بر  كه  است  حالى 
از  پس  ازاين رو  و  مى كنند  زندگى  شهر  حاشيه  در  درصد   3
كالن شهر مشهد، اهواز جايگاه دوم حاشيه نشينى را داراست. از 
اهواز  شهر  در  حاشيه نشينى  و  مهاجرت  مهم  و  مشهود  عوامل 
مى توان به جنگ تحميلى و محروميت در روستاها و شهرهاى 
كه  مشكالتى  و  روستاها  تخريب   كرد.  اشاره  خوزستان  استان 
براى روستاييان در كنار شهادت عزيزانشان، در پى بروز جنگ 
به وجود آمد، موجب شد بسيارى از مردم شهرها و روستاهاى 
خوزستان به شهرهاى امن مهاجرت كنند؛ و بحث حاشيه نشينى 
و كمبود امكانات رفاهى و خدماتى را در اين شهر تشديد كنند.

اما  شد  تشديد  يا  و  آغاز  تحميلى  جنگ  با  روند  اين  كه  هرچند 
حاشيه نشينى  رشد  جنگ،  پايان  از  سال   28 به  نزديك  باگذشت 
و  سياسى  معاون  گفته  به  بنا  است.  نشده  متوقف  اهواز  شهر  در 
حاشيه  در  نفر  هزار   500 امروز  خوزستان   استاندار  اجتماعى 
كالن شهر اهواز زندگى مى كنند همه اين مسائل باعث شده است 
تا خدمات رسانى به مناطق شهرى اهواز در مقايسه با ديگر شهرها 

دشوارتر باشد.
كه  است  شده  درگير  ديگر  مسائلى  با  خوزستان  ديگر  سوى  از 
صنايع  وجود  است.  داده  قرار  تهديد  مورد  را  مردم  سالمت 
و  است  شده  خوزستان  خاكى  و  آبى  منابع  شدن  آلوده  موجب 
زندگى در اين خطه را براى مردم دشوار كرده است. رودخانه ها 
به عنوان مهم ترين منابع تأمين كننده آب شرب و مصرفى شهرها 
و  انسان  سالمتى  تأمين  در  مهمى  نقش  كشور  روستاهاى  و 
محيط زيست دارند اما متأسفانه طى سال هاى اخير به همراه رشد 
شاهد  شهرنشينى،  توسعه  و  غيراصولى  ساخت وسازهاى  فزاينده 
و  كشاورزى  صنعتى،  خانگى،  پسماندهاى  و  فاضالب ها  تخليه 

بيمارستانى در رودخانه هاى استان هستيم.
گاز،  و  نفت  فوالد،  صنايع  همچون  مادر   و  بزرگ  صنايع  رشد 
كربن بلك، نيشكر و پتروشيمى در خوزستان با تكيه بر ظرفيت هاى 
رودخانه كارون شكل گرفته است و نيز از طرفى بيش از 90 درصد 
آب آشاميدنى تصفيه خانه هاى خوزستان از كارون تأمين مى شود.

در  نيز  عظيم  صنايع  اهواز،  شهر  در  حاشيه نشينى  رشد  كنار  در 
محدوده شهرى و در حاشيه آن به بقاى خود ادامه داده و رشد 
خوزستان  مزاحم  و  آالينده  صنايع  از  بسيارى  توسعه يافته اند.  و 
و  بناشده اند  اهواز  شهرى  محدوده  در  مسائل  برخى  علت  به 
كالن شهر  اين  مردم  كه  گفت  مى توان  به جرئت  و  توسعه يافته اند 
هم اكنون در محاصره صنايع عظيم نفت، فوالد و كشاورزى هستند.

كه  شود  تلقى  مثبت  امرى  اول  نگاه  در  است  ممكن  مسئله  اين 
يك  با  اما  شد  خواهد  منجر  توسعه  و  اقتصاد  پويايى  اشتغال،  به 
نگاه ساده به ظاهر اهواز و معضالت اين شهر مى توان دريافت كه 
صنايع نه تنها دردى از مردم را دوا نكرده بلكه خود زخمى بوده اند 
بر پيكره اقتصاد، اشتغال، كشاورزى و سالمت مردم! بسيارى از 
مشاغل خرد در سايه اين صنايع ازدست رفته اند و با آلوده شدن 
آب، خاك و هواى خوزستان، تنها دود صنايع در چشم مردم اين 

استان رفته است.
بسيارى از كارشناسان معتقدند آب رودخانه كارون به شدت آلوده 
به پساب هاى شيميايى و صنعتى و فاضالب انسانى است و اين 
مسئله  بحرانى جدى در برابر مردم و مسئوالن كشور ايجاد كرده 
خوزستان  شرب  آب  اصلى   منابع  از  يكى  رودخانه  اين  چراكه 

است.
متأسفانه بيش از 40 درصد فاضالب شهرى اهواز و فاضالب هاى 
مى شود.  وارد  كارون  به  مستقيم  به صورت  كشاورزى  و  صنعتى 
فاضالب بيش از 20 صنعت بزرگ و تعداد زيادى صنعت كوچك 
در اهواز كه تصفيه خانه ندارند مستقيمًا به كارون مى ريزد. بنا بر 
تميزترين  از  يكى  درگذشته  كارون  رودخانه  كارشناسان،  ادعاى 

سوء  دليل  به  امروز  اما  مى شد  محسوب  جهان  رودخانه هاى 
به  كشاورزى  و  صنعتى  و  شهرى  فاضالب  كنترل  در  مديريت 

فاضالب خانه اى كثيف تبديل شده است.
بوده اند  استان  اين  نجيب  مردم  وامدار  همواره  خوزستان  صنايع 
چراكه سهم مردم از پروژه هاى اجراشده در اين استان تنها آلودگى 
بيشتر  مى رسند!  پايان  به  و  مصرف شده  كه  منابعى  و  است  بوده 
پتروشيمى،  و   شيميايى  نفت،  همچون  استان  آلوده كننده  صنايع 
هستند  ملى  پروژه هاى  انرژى  توليد  و  سدسازى  فوالد،  سيمان، 
باقى  آنچه  و  مى شود  خارج  استان  از  مستقيمًا  آن ها   درآمد  و 
اين  است.  خوزستان  مردم  براى  ايجادشده  تبعات  مى ماند 
آبزى پرورى  كشاورزى،  همچون  استان  ذاتى  قابليت هاى  صنايع 
به  رو  و  مى كنند  تهديد  مردم  سالمت  كنار  در  را  گردشگرى  و 
نابودى مى برند. نمونه اخير خسارات صنايع به استان را مى توان 
آن  از  ناشى  آلودگى ها  و  ماهشهر  در  پتروشيمى  آتش سوزى  در 
توانايى  عدم  و  امكانات  كمبود  گويا  زبانى  با  كه  حادثه اى  ديد. 
خاموش  براى  ما  و  زد  فرياد  همه  گوش  در  را  بحران  مديريت 
كردن آن دست به دامان استان هايى همچون بوشهر كرمانشاه و 

تهران شديم.
هرچند كه خوزستان و مردم اين خطه ميزبان خوبى براى صنايع 
عظيم ملى فوالد، نفت و كشاورزى بوده اند اما اين صنايع خواسته 
و يا ناخواسته نتوانسته اند دين خود را به مردم ادا كنند. على رغم 

اينكه به گفته  كارشناسان صنايع خوزستان وابستگى بااليى به 
منابع آبى دارند و همچنين نقش بزرگى در آلودگى رودخانه 
كارون دارند اما هرگز سهم خود را در كاهش آثار اين عوامل 
زيان بار نپرداخته اند. در اين ميان برخى از همين صنايع كه بر 
امكانات  توسعه يافته اند  و  كرده اند  رشد  استان  مردم  شانه هاى 
مهيا  خود   براى  آب  تصفيه  بر  را  قابل توجهى  ظرفيت هاى  و 
كرده اند كه با به اشتراك گذاشتن آن ها درد بسيارى از مناطق 

شهرى اهواز مداوا خواهد شد. 
است  بناشده  اهواز  شهر  حاشيه  در  كه  كارخانه هاى   از   يكى 
گروه ملى صنعتى فوالد ايران است كه با رشد شهر و گسترش 
واقع شده  اهواز  شهرى  محدوده ى  در  هم اكنون  حاشيه نشينى ها، 
است.  بنا بر اعالم پايگاه اينترنتى گروه ملى صنعتى فوالد ايران، 
با  آب  تصفيه خانه  واحد  يك  به   1387 سال  از  مجموعه  اين 
تصفيه  برداشت،  ساعت،  در  مترمكعب  حداكثرى 2100  ظرفيت 
و انتقال آب مجهز شده است  كه اين ميزان بيش از نياز مصرفى 

كارخانه هاى گروه ملى است.
گفته مى شود كه مسئوالن گروه ملى فوالد در پاسخ به اين پيشنهاد 
اهواز،  شهرى  آب  شبكه  با  تصفيه شده  آب   گذاشتن  اشتراك  به 
مبالغ بااليى براى هرماه را مطالبه كرده اند. اين مسئله نشان مى دهد 
كه كليت موضوع و ظرفيت تصفيه بيش از نياز در اين تصفيه خانه 
مسئله  اين  تحقق  از  مانع  كه  مسئله اى  تنها  و  است  ممكن  امرى 

شده است بحث هاى مالى است!
 بنا به گفته هاى اخير رئيس هيئت مديره گروه ملى صنعتى فوالد 
ايران، در سال 94 اداره شركت به بانك ملى واگذارشده است و 
وضعيت شركت تااندازه اى بهبوديافته و با برنامه ريزى انجام شده 
توليدات خود را در سال جارى 100 درصد افزايش خواهد داد. 
همه ى اين مسائل نشان مى دهد كه  گروه ملى فوالد و بانك ملى 
ايران كه اداره اين گروه را بر عهده دارد نه در مسائل مالى دچار 

مشكل است و نه منكر ظرفيت مازاد تصفيه آب.
در همه جاى دنيا رسم و قانون بر اين است كه صنايع با اجراى 
را  خود  تالش  همه  عوارض  پرداخت  و  عام المنفعه  پروژه هاى 
مسئله  همين  به كارگيرند.   مردم  آسايش  و  رضايت  جلب  براى 
جاى يك سؤال بزرگ را در ذهن ايجاد مى كند كه چرا گروه ملى 
فوالد ايران  از ظرفيت موجود خود  براى خدمت به مردم اهواز 
دريغ مى كند و تنها به شعار بسنده كرده است.  با اشتراك گذاشتن 
اهواز،  شهرى  آب  شبكه  با  ملى  گروه  تصفيه خانه  آب  خروجى 
پرديس،  همچون  مجاور  مناطق  از  بسيارى  شرب  آب  مشكل 
مالشيه رفع خواهد شد و بارى نيز از دوش مردمى كه جنگ را 
تجربه كرده و در اثر ويرانى هاى جنگ مجبور به حاشيه نشينى در 

اهواز شده اند برداشته خواهد شد.
ندارد  چندانى  هزينه  فوالد  ملى  گروه  براى  امر  اين  كه  هرچند 
شرب  آب  از  را  اهواز  مردم  كه  ندارد  وجود  تمايلى  گويا  اما 
ميلياردى  هزينه هاى  ما  همه  كند.  بهره مند  خود  تصفيه خانه هاى 
از  حمايت  و  ورزش  بخش  در  به درستى  كه  فوالد  ملى  گروه 
تيم هاى ورزشى صرف شد و همچنين تيم هايى  كه با نام و پرچم 
سؤال  حال  داريم.  ياد  به  را  مى شوند  ميادين  وارد  شركت  اين 
صنايع  و  شركت ها  عام المنفعه  اقدامات  همه ى  آيا  كه  است  اين 
قرار است با تبليغات و در بوق و كرنا انجام شود؟ آيا مى توان با 
كرد  حمايت  مردم  روح  و  جسم  سالمت  از  ورزش،  از  حمايت 
اما آب شرب و سالم را كه مايه زندگى است از آنان دريغ كرد؟

مشكل  نيز  مالشيه  مردم  با  خوزستان  استاندار  عيدانه  ديدار  در 
آب شرب اين منطقه به صراحت عنوان شده بود و دكتر شريعتى 
نيز با اذعان به كم كارى مسئوالن استانى و شهرى نسبت به رفع 
محروميت اين منطقه حاشيه اى گفته بود: هيچ جوابى براى اهالى 
وضعيت  برابر  در  نداريم.  منطقه شان  محروميت  درباره  مالشيه 

مالشيه همه ما مقصريم. 
اكنون از استاندار خوزستان كه با انگيزه اى دوچندان وارد كارشده 
است و دغدغه خدمت به مردم را دارد انتظار مى رود كه شخصًا 
در مورد اين پيشنهاد ورود كرده و با پيگيرى و رايزنى هاى خود، 
و  مالشيه  محروم  خصوصًا  و  اهواز  مردم  به  را  ماندگار  خدمتى 

پرديس ارائه دهد و قول هاى خود را در قبال آنان عملى كند.

       خبر

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه 
اشكاالت موجود در توليد و مصرف آب بايد رفع شود 
ــمت زيادى از آب ها در جاهاى پرآب است  گفت: قس

كه بسيارى از آنها نيز تلف مى شود.

از  بازديد  از  پس  رفسنجانى  هاشمى  اكبر  اهللا  آيت 
كرمان  شهرستان  در  آب  انتقال  تونل  احداث  روند 
در نشست شوراى آب استان با بيان اينكه انتقال آب 
از يك استان به استان ديگر يك سياست كلى است 
افزود: تونل انتقال آب استان كرمان يك كار ماندنى 
است كه مى تواند خشكسالى ها را حداقل براى 100 

سال جبران كند.
وى گفت: كار با آب حيات و زندگى است و به هر 

قيمتى بايد اين كارها را انجام دهيم.
ها  ها و كوه  بيابان  اين  در  كارها  اين  داد:  وى ادامه 
زندگى  باشند،  داشته  آب  مردم  تا  گيرد  مى  صورت 
استان  از  بسيارى  در  و  باشد  راحت  كشور  و  كنند 
هاى كشور اين كارها انجام مى شود كه اين كارها در 

استان كرمان نظم بسيار خوبى گرفته است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: قرارگاه 
خاتم، تونلى را در غرب كشور در دست ساخت دارد 
كه در قطعات نهايى است و اين كار در زمان جنگ 
آغاز شد زيرا در آن دوران در زمان يكى از عمليات 
ها رودخانه عظميى را ديديم كه آب را به پشت سد 

عراق مى برد. 
وى اضافه كرد: از اين طرف نيز با كم آبى سيستان و 
بلوچستان هنوز هم آب هايى به سمت پاكستان مى 

رود كه ما آنها را مهار نمى كنيم.
كلى  هاى  سياست  رهبرى  دستور  به  گفت:  رفسنجانى  هاشمى 
مصرف آب از سرچشمه تا مصرف نوشته و از سوى ايشان نيز 
امضا و سال ها ابالغ شده اما چون دولت سابق اعتمادى و عالقه 

اى به سياست هاى كلى نداشت، همين طور مانده است.
وى افزود: در دولت من 30 ميليارد مترمكعب آب براى خوزستان 
مهار شد و مى بينيد هر روز جلوى كارون صف مى بندند كه مى 

خواهيد با اين زحمت ها مقدارى آب به اين استان انتقال دهيد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: اقدامات انجام 
شده در زمينه مهار آبها در استان هاى يادشده با بودجه ملى انجام 

شده است و اين آب ها نبايد آنجا بد مصرف شوند.
معظم  مقام  سوى  از  ابالغى  كلى  هاى  سياست  مطالعه  بر  وى 
رهبرى در مورد آب تاكيد كرد و گفت: اگر اين سياست ها را مد 

نظر قرار دهيم بخش زيادى آب را مى توانيم مهار كنيم.
گفت:  و  كرد  تاكيد  كشور  سطح  در  ها  آبخوان  توسعه  بر  وى 
آبخيزدارى در كشور ما ناقص است و اگر اين كار صورت بگيرد 

هم  و  ماند  مى  باقى  زمين  زير  و  شده  محفوظ  آبها 
اينكه دشت ها سبز و محفوظ باقى مى ماند.

بزرگ  كارهاى  اينكه  بر  تاكيد  با  رفسنجانى  هاشمى 
در  گفت:  داد  انجام  توان  مى  كشور  در  زيادى  آبى 
همه  ها  طرح  اين  و  كرديم  ضرر  خيلى  سال  هشت 

ناتمام باقى ماند.
باقيات  آب  انتقال  تونل  اجراى  كرد:  اضافه  وى 
انجام  را  كارها  اين  كه  است  كسانى  براى  صالحاتى 
داده اند و اين اقدام چند نسل مردم كرمان را ممنون 

مى كند. 
وى گفت: در مصرف نيز نزديك 90 درصد آبى كه 
به اين گرانى به دست مى آيد، به صورت نادرستى 

مصرف مى شود.
اگر  افزود:  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
آبيارى علمى در بخش كشاورزى مد نظر قرار گيرد 
موجود  آبى  منابع  از  فراوانى  ورى  بهره  توانيم  مى 

داشته باشيم.
آبيارى  كرديم  تالش  خود  دولت  در  كرد:  بيان  وى 
علمى انجام شود كه تعطيل شد و در دولت يازدهم 
صورت  الزم  توجه  آبى  منابع  بهينه  مصرف  به  نيز 

گرفته است.
ايده  اجراى  به  همچنين  رفسنجانى  هاشمى  اهللا  آيت 
مثلث توسعه اقتصادى در استان كرمان اشاره كرد و 
گفت: در استان كرمان به سمت آبادانى هاى ماندگار 

در حال حركت هستيد.
مى  كه  دارد  وجود  دنيا  در  دانشى  امروز  افزود:  وى 
در  تا  كنند  هدايت  را  درياها  باالى  بخارهاى  توانند 

مناطق مورد نظر فرود آيند.
كه  ايم  داشته  زمينه  اين  در  اى  تجربه  ما  گفت:  وى 
ناموفق بوده است و در اين شرايط نبايد اجازه داد آب موجود از 

دست برود و بايد نعمت خداوند را حفظ كنيم.
تونل انتقال آب در 2 فاز به طول 38 كيلومتر آب را از سد شهيدان 
دشت  به  كرمان  استان  رابر  شهرستان  در  (صفارود)  اميرتيمورى 

مركزى منتقل مى كند.
عمليات اجرايى فاز نخست اين طرح آذر سال گذشته و عمليات 

اجرايى فاز دوم آن تيرماه امسال آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

مهار آبهاى خوزستان با بودجه ملى انجام شده است و اين آب ها نبايد آنجا بد مصرف شوند

منتظران در صف انتقال آب کارون به دنبال ادعاهای جدید

 آقای استاندار! ورود کنید
آب در كوزه 

و مـــا 
گرد  جهان

 مى گرديم! 



خانواده

زندگى مان را زيبا كنيم

عصبى و خسته كليد را داخل قفل مى چرخانم
 قبل از اينكه پايم را داخل خانه بگذارم گوشه

 لباسم به ميخ جاكفشى گير مى كند و صداى پاره 
شدنش در گوشم مى پيچد.

كفشى  جا  به  لگدى  تمام،  عصبانيت  با  و  گردم  برمى 
قراضه و بى مصرف جلوى در مى زنم. كليد را به گوشه 
اى  سورمه  مانتو  پارگى  به  نگاهم   ، كنم  مى  پرتاب  اى 
ارزش  برايم  هم  خيلى   . افتند  مى  ام  رفته  رو  و  رنگ 
نداشت هيچ وقت دوستش نداشتم. با دستان لرزان دكمه 
بين  از  هنوز  دستانم  لرزش  كنم،  مى  باز  را  مانتو  هاى 
نرفته ، جر و بحث يك ساعت پيش با رييس اداره، كار 
يادآورى  ام.  گرفته  شديد  استرس  باز  كرده،  را  خودش 
زل  من  چشمان  در  پرو  مردك  دهد.  مى  آزارم  هم  اش 
زده و مى گويد: « ارباب رجوع ها از نوع برخورد ها و 
رفتارهاى شما شكايت دارند .خانم اسدى فكر نمى كنيد 
احتياج داريد كمى تغييرات در خودتان ايجاد كنيد ديدن 
چهره عبوس و نوع رفتارتان ديگر همه را خسته كرده.»

به  يعنى  است،  طلبى  زيبايى  خوب  خلقيات  از  يكى   »
دنبال زيبايى بودن، زيبا زندگى كردن، هم ظاهر زندگى و 
هم باطن زندگى را ، محيط خانواده ، محيط بيرون، محيط 

خيابان، محيط پارك و محيط شهر.»
مى  ولو  كاناپه  روى  و  ريزم  مى  خودم  براى  آب  ليوان 
شوم كمى آب مى خورم تا شايد اعصابم آرام شود. شايد 
تمام ناراحتى ها و عصبانيت ام به خاطر صحبت هاى 
رييس نباشد. از خودم از در و ديوار خانه از محل كار 
ام.  خسته  و  زده  دل  هم  خيابانها  و  كوچه  اين  از  حتى 
تا  دارم  مى  بر  زمين  از  را  كيفم  زند،  مى  زنگ  موبايلم 
گوشى موبايل را پيدا كنم . باالخره پيدايش مى كنم اما 
تماس قطع مى شود با خودم مى گويم به جهنم هر كس 
باشد دوباره زنگ مى زند. بى اختيار رمز گوشى را وارد 
مى كنم نگاهم به تلگرام مى افتد 115 پيام خوانده نشده، 
حوصله خواندنش را هم ندارم. نمى دانم چرا پيام ها را 
باز مى كنم. هنوز چند پيام را بيشتر نخوانده ام كه چشمم 

به اين پيام مى افتد:
چند بار پيام را پشت سر هم مى خوانم، گوشى را كنار 
را  ديگر  هاى  پيام  خواهد  نمى  دلم  ديگر  گذارم  مى 
بخوانم. نگاهى به اطراف خود مى اندازم . چرا من آنقدر 
از زيبايى دورام. از زيبايى ظاهرى ، ان هم از اخالقم كه 
همه را آزاده و دلزده كرده. نگاهم به مانتوى پاره شده 
روى زمين مى افتد. هميشه مانتو هاى سورمه اى ومقنعه 
مشكى پوشيده ام بدون اين كه زيبايى آنها براى اهميتى 
داشته باشد. بلند مى شوم و به سمت كمد لباس هايم مى 
روم. در را كه باز مى كنم آه از نهادم بلند مى شود باورم 
نمى شود 10 سال است كه تنها چيزى كه برايم اهميت 

نداشته زيبايى لباسهايم بوده.
گويى سالها به هيچ چيز فكر نكرده بودم ، فكر نكره بودم 
بايد زيبا زندگى كنم زيبا فكر كنم ، زيبا رفتار كنم بايد 

عينكى به چشمانم بزنم كه فقط زيبايى ها را ببينم.
به  قديمى  وسايل  همه  كنم،  مى  نگاه  اطراف  به  كمى   
نظر مى رسدند نمى دانم شايد تنهايى مرا به اين سمت 
با  توانستم  مى  را  قديمى  وسائل  همين  شايد  كشانده. 
روم  مى  آينه  سمت  به  بچينم.  هم  كنار  بيشترى  زيبايى 
بى  خودم  براى  آنقدر  چرا  اندازم  مى  خودم  به  نگاهى 
ارزش شده بودم، چرا هيچ چيز زيبايى چشمم را نوازش 
اين  از  رسيدم  مى  خودم  به  كمى  اگر  شايد  داد.  نمى 
يكنواختى آزار هنده خالص مى شدم. به سمت گوشى 
تلفن همراهم مى روم نگاهى به شماره مى اندازم خيلى 
وقت بود كه با خلق و خوى تندم دوستانم را از دور و 

برم پراكنده كرده بودم .
 باالخره تصميم ام را مى گيرم . يك پيام ساده چنان به 
مغزم هجوم برده بود كه گويى سالها به هيچ چيز فكر 
نكرده بودم ، فكر نكره بودم بايد زيبا زندگى كنم زيبا 
عينكى به چشمانم بزنم  رفتار كنم بايد  فكر كنم ، زيبا 
كه فقط زيبايى ها را ببينم. از ميان شماره تلفن ها شماه 
عاطفه را مى گيرم، از شنيدن صدايم شك زده مى شود. 
كمى كه حال و احوال مى كنم ميگويم: عاطفه مياى بريم 
خريد مى خوام لباس بخرم كمى هم با هم حرف بزنيم 
هستم  من  اين  كه  شود  نمى  باورش  هنوز  كه  عاطفه   .
كه ازاو مى خواهم به خريدم برويم. موافقتش را اعالم 

ميكند .
قصد  ديگر  كه  روم  مى  مانتوهايى  سمت  به  من   
پوشيدنشان را ندارم وبراى آخرين بار يكى را به تن مى 
كنم تا به خريد بروم. در را كه باز ميكنم چشمم به جا 
كفشى قديمى و زوار دررفته مى افتد. خنده اى به لبانم 
مى نشيند ياد آقاى امينى مى افتم مدير ساختمان، چقدر 
تالش كرد به من بفهماند اين جاكفشى زيبايى ساختمان 
راست مى  را از بين برده ولى گوش من بدهكار نبود. 
گفت چقدر نماى راه پله ها با اين جاكفشى نازيبا بود. 
با خودم تصميم مى گيرم بعد از برگشتن از خريد اولين 

كارى كه مى كنم جا به جا كردن جا كفشى باشد....

خانواده

به كودكانمان چگونه فكر كردن را بياموزيم
   بامداد زاگرس- اكرم شوشترى

فرد  به  منحصر  ويژگى هاى  از  يكى 
خاكى  موجودات  تمامى  ميان  در  انسان 
مسئوليت  و  تفكر  نيروى  از  برخوردارى 
ناشى از آن است، زيرا بر اساس قدرت 
و  اراده  نيروى  از  برخوردارى  و  تفكر 
تصميم گيرى، مسئوليت انتخاب و عمل بر 
عهده انسان گذاشته شده است. همچنين 
تفكر  قدرت  از  بتوان  كه  ميزان  هر  به 
استفاده كرد احتمال موفقيت و پيشرفت 
و  داورى  تميز،  قدرت  مى يابد.  افزايش 
استدالل، اهميت انكارناپذيرى در زندگى 
فردى و جمعى دارد. نقش اين امور در تفاهم ميان شهروندان و مردم كشورهاى مختلف و نشاندن 
گفت و شنود به جاى نزاع در درون و بين تمدن ها را نيز نمى توان ناديده گرفت. داشتن ذهنى 
خالق، جستجوگر با توانايى هاى باالى حل مسئله و تحقيق براى جمعيت هر كشورى مى تواند 
متضمن اقتدار ملى آن كشور در عرصه هاى مختلف علمى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى، ... باشد.

اصالح و تقويت نيروى فكر همواره جزو اهداف اوليه آموزش و پرورش رسمى و به عنوان هدف 
بنيادى تدريس و يادگيرى در همه رشته هاى علمى بوده است. اين مسلم فرض شده است كه 
يادگيرى استفاده از نيروى فكر كه از طريق رشته هاى تحصيلى موجود در برنامه درسى نظرى و 
عملى صورت مى گيرد، ديگر جنبه هاى وجودى انسان را نيز بهره مند مى سازد. همچنين تصور شده 
است كه با آموزش مواد درسى كه در برنامه هاى درسى گنجانده شده، عمًال شيوه به كارگيرى تفكر 
آموزش داده مى شود. بنابراين تصور مى شد كه از طريق انتقال دانش، آموزش و پرورش مى تواند به 
هدف خود دست يابد. اما چنين تاكيدى بر انتقال دانش حاال ديگر قابل قبول نيست. اكنون دانش 
و اطالعات بعد از مدتى قديمى مى شوند. همچنين مقدار اطالعات موجود از طريق كامپيوتر و 
وسايل ارتباط جمعى، از توانايى افراد در استفاده از اطالعات سبقت گرفته است. در چنين زمينه اى 
ديگر الزم نيست محافل آموزشى به منزله مخزن دانش و استادان به منزله سخنران و انتقال دهنده 
اطالعات خدمت كنند. بلكه بسيار مهم و الزم است كه شاگردان مهارت خود را در تفكر و استدالل 
افزايش دهند، اطالعات موجود را پردازش كنند و آنها را به كار ببرند. بنابراين حتى اگر بپذيريم 
كه فرد تربيت شده بايد مطلع باشد، بايد تصريح كرد كه چنين فردى بايد اهل تعقل و داورى نيز 
باشد. ضمن آنكه داورى پيشين مبنى بر آن كه صرف آموزش مواد درسى منجر به افزايش مهارت 

در به كارگيرى تفكر مى شود نيز محل ترديد جدى است.
از اين رو انتقال اطالعات به صورتى كه معمول است تأثيرى در تربيت افراد ندارد. مالحظه رفتار 
همه  اجتماعى  ارزش هاى  و  جامعه  با  آنها  برخورد  و  آموزشى  مختلف  مراكز  التحصيالن  فارغ 
بردن  باال  زمينه  در  مراكز  اين گونه  التحصيالن  فارغ  بيشتر  كه  مى سازد  مدلل  را  حقيقت  اين 
سطح محفوظات يا معلومات خود قدم هايى برداشته اند اما از لحاظ تربيتى در بهبود اعمال و 
رفتار خود اقدامى به عمل نياورده اند. با وجود اين هنوز بسيارى از محافل آموزشى به جاى 
اينكه براى پرورش استعدادهاى فكرى نوجوانان اهميت قائل شوند، بر يادگيرى اطالعات و 
محتويات تأكيد مى كنند، بنابراين سخنرانى به منزله روش مافوق آموزشى به قوت خود باقى 
است. اين روش معموالً باعث ترويج سبك انفعالى در تعليم و تربيت مى شود كه در آن تفكر 
انتقادى يا فقط به طور ضمنى آموزش داده مى شود يا هرگز ياد داده نمى شود. خوشبختانه اين 
سنت انفعالى در حال دگرگونى است. نياز به پرورش قدرت و استعدادهاى فكرى شاگردان 
درسى  مواد  زمينه  در  اخير  نوآورى هاى  در  هم  و  انتقادى  تفكر  رشد  حال  در  ادبيات  در  هم 
براى  روشى  عنوان  به  فلسفه  آموزش  و  فلسفه  اخير  دهه  چند  در  دنيا  در  مى خورد.  چشم  به 
پرورش قوه تفكر مورد توجه قرار گرفته است. توجه به عملكرد فيلسوفان در گذشته نشان 
مى دهد كه ايشان قابليت هاى مشخصى را براى فراگيرى فلسفه الزم مى دانستند و بيشتر آنان 
سطح  از  برخوردار  و  دانشگاهى  و  آكادميك  محيط هاى  بودند  قائل  آن  براى  كه  جايگاهى  تنها 
علمى باال بود، اما آنچه امروزه محل توجه متخصصان يادگيرى به خصوص در زمينه  مفاهيم 
فلسفى و پرسشهاى اساسى مى باشد آن است كه همه انسان ها داراى خصوصيت فطرى انديشه 
و تفكرند. لذا بايد مهارت هاى تفكر را در افراد پرورش داد. بر اساس ديدگاه جديد ليپمن تحت 
عنوان آموزش فلسفه به كودكان (p4c)، كه عالقمندان رو به افزايشى دارد، اين پرورش مى تواند 
در سنين بچگى و حتى خردسالى صورت گيرد تا كودكان بتوانند مشكالت خود را به نحو بهترى 
حل كنند و از سوى ديگر در آينده شاهد بزرگساالن متفكرى باشيم كه بتوانند در اجتماع نقش 

موثرترى  ايفا كنند.
 در اواخر دهه 1960، زمانى كه متيو ليپمن در دانشگاه كلمبيا در رشته فلسفه مشغول تدريس 
بود، متوجه شد كه دانشجويانش در عمل فاقد قدرت استدالل و قدرت تميز و داورى هستند. 
او دريافت كه براى تقويت تفكر دانشجويانش ديگر بسيار دير شده است و اين كار بايد در 
فلسفه  عنوان  تحت  را  برنامه اى  همكارانش  و  ليپمن  رو،  اين  از  مى شد.  آغاز  كودكى  دوران  
كودك  چنانچه ذهن  كرد كه  را مطرح  اين نظريه  كردند. ليپمن  ارائه  و  طراحى  كودكان  براى 
اگر  كه  بود  معتقد  وى  دهيم.  رشد  را  او  تفكر  نحوه  مى توانيم  كنيم  فلسفى  مباحث  درگير  را 
كنجكاوى طبيعى كودكان و ميل آنان به دانستن درباره جهان را با فلسفه مرتبط كنيم مى توانيم 

كودكان را به متفكرانى تبديل كنيم كه بيش از پيش نقاد، انعطاف پذير و موثر باشند.
فلسفه براى كودكان، با ارائه تمرين هاى زياد درباره يافتن داليل خوب براى انجام داورى هاى 
درست، كودكان را تحت آموزش قرار مى دهد كه افق ديد آنها را وسيع تر مى سازد، اين برنامه 
در  مى توان  بودند  معتقد  او  همكاران  و  ليپمن  كنند.  فكر  بايد  چگونه  كه  مى دهد  ياد  آنها  به 
كالسهاى درس دانش آموزان را بگونه اى با فلسفه درگير كرد كه با وجود كمى سن زمينه هاى 
فعليت نيروى خدادادى تفكر فلسفى در آنها با سرعت زيادى رشد يابد و مهارت هاى تفكر فلسفى 

در آنان تحقق يابد. 
ادامه دارد....

   زهره حاجيان : مشكل اشتغال  فقط مختص ايران نيست  اين روزها  
در همه  جهان اشتغال  به يكى از بزرگترين  ومهمترين چالش ها تبديل 
شده است  و دغدغه اصلى دولت ها، ايجاد اشتغال و تكيه گاه امن ِ 
معيشتى و آرامش روانى براى افراد جوامع است اما در اين ميان ايجاد 
اشتغال براى  معلوالن نه تنها كار آسانى نيست بلكه از نظر بسيارى از 

كارشناسان، كارى دور از دسترس نيز محسوب مى شود.
اگر بپذيريم اين روزها ايجاد اشتغال و كار آفرينى براى افراد سالم در 
بسيارى از كشورها و دولت ها تبديل به يكى ار بزرگترين مشكالت 
و چالش ها شده ، پس ايجاد اشتغال براى معلوالن؛ و افراد كم توان 

جسمى را چگونه مى توان تفسير و توجيه كرد ؟
وقتى دنياى امروز مبحث اقتصاد، تجارت، كسب و كار و... به سويى 
رفته كه بستر براى فعاليت همه افراد با هر نوع محدوديت يا هر نوع 
توانايى و قابليتى باز است و وقتى در چرخه صنعت مى توان به جاى 
ماشين ها و دستگاه هاى همه كاره جايگاه فعاليت را به دست ها و پاهاى 
توانمند افراد بيكار و باالخص معلوالن سپرد، پس چرا نگاه نه چندان 

آگاهانه مسئوالن اين فرصت را ازافراد بيكار و معلوالن مى گيرد؟
وقتى كه در دنياى امروز با ورود تكنولوژى هاى جديد و پيشرفت 
روزافزون علوم مختلف، مى توان فرصت هاى شغلى جديدى را براى 
معلوالن و به ويژه كم بينايان و نابينايان تعريف كرد چرا بايد از اين 
امكان و پتانسيل هاى موجود در بازارهاى رقابتى در جهت بهره مندى 

و  ويژه  نيازهاى  با  خاص  افراد 
كسب درآمد براى اين گروه ها 
بهره نبرد؟ و يا هنگامى كه مى 
شود با تكيه بر اصول مهندسِى 
همان  يا  انسانى  فاكتورهاى 
 (Ergonomics ارگونومى( 
هاى  شغل  ايجاد  جهت  در 
مناسب براى تمام افراد جامعه و 
همچنين معلوالن اقدام كرد و مى 
اطالعات  كاربرد  طريق  از  توان 
و  انسان  درباره  موجود  علمى 
چنين  توليد  علمى  هاى  روش 
اطالعاتى، ظرفيت ها و توانمندى 
و  كرد  بررسى  را  انسان  هاى 
آمده  دست  به  اطالعات  سپس 
فرآورده  مشاغل،  درطراحى  را 
به  تجهيزات  و  كار  محيط  ها، 
كار بست پس چه دليل بزرگى 
مى  اتفاق  اين  از  امتناع  موجب 

شود و مى تواند جلوى اين اقدام را بگيرد؟
معلوالن فاقد شغل،  رنجور و شكننده ميشوند

حميد فتاحى كارشناس ارشد جامعه شناسى معتقد است : آشكارترين 
اثر اين اقدام، طراحِى درست و مناسب مشاغل، تجهيزات و محيط كار، 
باالرفتن سطح ايمنى، بهداشت، تطبيق كار با كارگر و در نهايت رضايت 

شغلى و بهبود بهره ورى است.
او با اشاره به اينكه ارگونومى دانش نوينى است كه در تالش براى 
و  آمده  وجود  به  زندگى  اش  محيط  و  انسان  بين  شكاف  كردن  پر 
در واقع تركيب علم پزشكى ، معمارى و طراحى مبلمان است مى 
گويد:بررسى ها نشان مى دهد كه تبعيض اجتماعى و شغلى، اشتغال 
در  كه  هستند  مواردى  از  كم،  دستمزد  و  پايين  سطِح  مشاغل  در 
گروه هاى آسيب پذير شغلى نظير كودكان، زنان، مهاجران و به ويژه 

معلوالن به وفور به چشم مى خورد.
در اين ميان به نظر مى رسد كه در ميان گروه هاى نامبرده، وضعيت 
معلوالن و انسانهاى ناتوان بيشتر از ديگران مورد بى توجهى واقع 
شده و به ويژه معلوالن در بسيارى از زمينه ها تحت تبعيض قرار 
گرفت  ناديده  انسانيشان  حقوق  تنها  نه  كه  طورى  به  مى گيرند؛ 
مى شود بلكه توانايى ها و قابليت هايشان نيز مورد بى توجهى واقع 

مى شوند.
خاص ترين  به عنوان  از معلوالن  جامعه  هاى  گروه  تمام  ميان  در 
گروه با نيازهاى ويژه ياد مى كنيم چرا كه اين گروه به طور اخص، 
بعنوان  درآمد  منبع  و  شغل  داشتن  عدم  و  بوده  پذير  آسيب  بسيار 

راهى براى رسيدن به استقالل فردى و مالى آستانه اين آسيب پذيرى 
را تا حد بسيار زيادى پايين آورده و از معلوالن فاقد شغل، افراد 

رنجور و شكننده اى مى سازد.
شعارهايى كه در چارچوب حرف و تئورى باقى مى مانند

و  فرهنگى  كارهاى  انجام  با  كه  جوامعى  هستند  ميان  اين  در  اما 
اجتماعى به شان و شخصيت معلوالن احترام مى گذارند و با ترويج 
اين فرهنگ در جامعه، حتى احتمال نگاه ترحم برانگيز سايرين به 
اين گروه را نيز مى زدايند اما در اين باره نيز بايد گفت دولت ها 
حتى اگر سرمايه گذارى در بسترهاى فرهنگى را هم به حد اعالى 
خود برسانند ولى در صورتى كه نتوانند يا نخواهند اين نهال هاى 
فرهنگى را بارور كرده و به عرصه عمل بكشانند و در عمل ثابت 
نكنند كه به توانمندى ها و قابليت هاى معلوالن ايمان دارند درست 
مانند اين است كه هيچ كارى انجام نداده و تمام آن هزينه ها را به 
باد داده باشند چرا كه فعاليت هاى فرهنگى تا زمانى كه فِعل را به 
سمت و سوى عمل هدايت كنند سرمايه گذارى محسوب مى شوند 
نه هزينه ولى در غير اينصورت به جز هدر دادن سرمايه و اعتبار 
و سر دادن شعارهايى كه همواره در چهارچوب حرف و سخن و 
تئورى باقى مى مانند و هرگز جامه عمل نمى پوشند معناى ديگر 

نخواهند داد.
كه  معلولى  تصور  انسانى،  نظر  :از  است  معتقد  شناس  جامعه  اين 
احساس بى كفايتى، وابستگى و 
عدم اطمينان به آينده مى كند و 
ِجامعه  مطرود  اغلب  كه  فردى 
بوده يا براى امرار معاش به گدايى 
رو مى آورد بسيار ناراحت كننده 
مسئله  حقيقت  در  اما  است 
اصلى كه اينگونه وضعيت ها را 
براى افراد رقم مى زند، موقعيت 
نامساعد افراد معلول در بازار كار 
است؛ به طورى كه ميزان بيكارى 
عادى  افراد  از  بيشتر  بسيار  آنها 
تمامى  در  بيكارى  تأثير  است. 
سنين و تمامى شرايط در افراد 
معلول مشهود و نمايان است و 
بسيارى از معلوالن به دليل ارج 
از  هايشان  مهارت  بر  ننهادن 
سوى كارفرمايان با فرصت هاى 
شغلى كمترى روبرو مى شوند.

معلوالن جزء مهمى  از نيروى انسانى به شمار مى آيند
فتاحى با اشاره به اينكه مديريت نيروى انسانِى آسيب ديده و معلول 
در اقتصاد و صنعت به تدريج جاى خود را باز كرده و روز به روز 
بر اهميت آن افزوده مى شود مى گويد : معلوالن نيز جزئى از نيروى 
انسانى به شمار مى آيند كه درصد قابل توجهى را نيز شامل مى شوند 
و اينجاست كه مديريت نيروى انسانى در هر جامعه اى وظيفه دارد با 
برنامه ريزى صحيح و آموزش مهارت هاى الزم و فراهم كردن امكانات 
و شرايط مساعد و برابر براى اين قشر، از امكانات و پتانسيل هاى نيروى 

انسانى آسيب ديده و معلول به نحو احسن استفاده كند.

زمينه سازى براى اشتغال معلوالن
 به عنوان يك فرايند نياز به بستر سازى دارد

فتاحى با اشاره به اينكه زمينه سازى براى اشتغال معلوالن به عنوان 
يك فرايند تدريجى و مستمر عالوه بر جنبه هاى فنى و تخصصى 
آن، نياز به ايجاد بسترهاى مناسب دارد مى گويد : يكى از اين 
جنبه  جامعه  فرهنگ  و  رفتار  اگر  است.  جامعه  فرهنگ  بسترها، 
منفى داشته باشد نتيجه مثبت زمينه سازى براى اشتغال معلوالن، 
و  جامعه  در  معلوالان  درك  عدم  بود.  خواهد  پايين  العاده  فوق 
اجتماعى مهمى براى  در برقرارى رابطه با آنان مانع  مردم  ناتوانى 
اشتغال آنها به شمار مى رود، كه از مهم ترين علل آن مى توان به عدم 
وجود اطالعات صحيح و كافى در مورد توانايى هاى معلوالن در جامعه 

اشاره كرد.

 

تربيتى،  قانونى،  ابعاد  داراى  عفاف  و  حجاب  مسئله  هدايتخواه:  حميده 
اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حتى سياسى است. اين ابعاد ضمن داشتن 

ارتباط انكارناپذير با يكديگر، داراى مرزهاى ظريف و دقيقى نيز هستند.

 اگر متولى بعد تربيتى و فرهنگى حجاب را متوليان فرهنگى و حوزه هاى علميه، 
حفظ  ضمن  آن  قانونى  بعد  بدانيم  خانواده ها  و  پرورش  و  آموزش  رسانه ها، 
شئون انسانى و نرم بر عهده پليس و ضابط قانون است. اما در حال حاضر همه 
ارگان ها وظيفه خود را در اين خصوص فراموش كرده و يا به كنارى نهاده اند 
و پليس با خلط دو مقوله تربيت و فرهنگ كه ذيل مفهوم ارشاد معنا مى يابد و 
گشت سعى دارد جاى خالى همه كسانى كه شانه خالى كرده اند را با ساختارى 

متناقض پر كند.
پيوند مسئله حجاب و عفاف با گشت ارشاد و راه اندازى گشت هاى نامحسوس 
و  ارشاد  گشت  اصطالح  دوباره  بررسى  براى  است  فرصتى  اخير،  ماه هاى  در 

نسبت آن با وظيفه اى كه براى اين ساختار تعريف شده است.
نمى توان نسبت عميقى كه ميان عناوين و ساختارهايى كه برايشان تعريف شده 
اند وجود دارد را انكار كرد. هر نامى مى تواند معرف ساختار، نهاد، موسسه و 
سيستمى باشد كه بر آن قرار گرفته است و وضعيت درونى آن را تا حدودى 

آشكار كند.
«گشت ارشاد» عنوانى است براى ساختارى كه ماهيتش را در نسبت با پديده 
اجتماعى  امنيت  با  نسبت  در  كالن  بعدى  در  و  بدحجابى  و  عفاف  و  حجاب 
تعريف كرده اند. اين عنوان از دو واژه «گشت» و «ارشاد» به وجود آمده است و 

از طريق ساختار خود در پى بهبود وضعيت پوشش در جامعه است.
گشت در افكار عمومى واژه اى است كه در نسبت با پليس و وظيفه اش كه 
حفظ امنيت جامعه است تعريف مى شود. پليس براى شناسايى موارد خالف، 
پيشگيرى از وقوع جرم و برخورد با مجرمين حين و پس از تخلف به وظيفه 
گشت زنى مشغول مى شود. پس اين عنوان به ساختارى سخت كه مبتنى بر 

وظايف پليس ايجاد شده است، اطالق مى شود.
 

ارشاد از ماده رشد گرفته شده است و به معناى هدايت و راه حق را نشان دادن 
است و در مقابل آن غى قرار دارد كه به معناى هدايت به بى راهه است. ارشاد 
مفهومى دينى است كه هدف آن هدايت انسان به نيكى و راه حق است و از اين 
روى مى توان آن را فرايندى نرم دانست كه با جوه پيچيده انسانى سر و كار دارد.
حال از پس اين سطور بايد پرسيد دو واژه گشت و ارشاد چه نسبتى با هم 
پليس  سخت  وظايف  با  نسبت  در  و  است  پليسى  اى  واژه  كه  گشت  دارند؟ 
تعريف شده است جهت كنترل هاى به تعبيرى «پروژه اى» و حتى ضربتى با 
است  اى  نرم براى «پروسه» هدايِت (كه خود مقوله  است  اى  ارشاد كه واژه 
نرم و قابل تامل كه در اين مقال فرصت بررسى آن نيست) انسانى كه داراى 
ويژگى هاى متكثر، پيچيده و ناشناخته اى است چگونه مى توانند جمع شوند؟ 

آيا جمع اين دو واژه جمع نقيضين نيست؟
ارشاد  گشت  ساختار  در  موجود  سردرگمى  مى توان  عنوان  همين  از 
را فهم كرد. گشت ارشاد در ساختار پليس تعريف شده است. گشت 
ارشادى ها با ون هاى پليس، لباس هاى مشخص و در مكان هاى پرتردد 
مى ايستند تا با چه كسانى برخورد كنند؟ آنها با «متخلف» و «قانون 
شكن» طرفند و يا با كسى كه راه هدايت را نيافته است و بايد هدايت 
شود؟ مخاطب آنها چه كسى است؟ هر كدام از اين مخاطب ها به نوع 

برخورد خاص خود نياز دارد.  
شايد گفته شود پليس در نظام جمهورى اسالمى وظيفه ارشاد هم 
دارد كه نكته درستى است. اما آيا ساز و كار ارشاد حتى به وسيله 
پليس بايد بدين شكل باشد؟ آيا ساختار تعريف شده براى اين كار 
مناسب است؟ باز هم مى توان در پاسخ به گشت ارشاد نامحسوس 
پرداخت و آن را گامى مهم در جهت اصالح برخى ظواهر ناصحيح 
دانست. اما باز هم سوال به قوت خود باقى است و مى توان خلط به وجود 
و  حجاب  مقوله  به  مربوط  مهم  ارگان هاى  تربيتى  و  قانونى  وظيفه  در  آمده 

عفاف را دريافت.
فرهنگى،  اجتماعى،  تربيتى،  قانونى،  ابعاد  داراى  عفاف  و  حجاب  مسئله 
اقتصادى و حتى سياسى است. اين ابعاد ضمن داشتن ارتباط انكارناپذير با 
تربيتى  بعد  متولى  اگر  هستند.  نيز  دقيقى  و  ظريف  مرزهاى  داراى  يكديگر، 
و فرهنگى حجاب را متوليان فرهنگى و حوزه هاى علميه، رسانه ها، آموزش 
و  انسانى  شئون  حفظ  ضمن  آن  قانونى  بعد  بدانيم  خانواده ها  و  پرورش  و 
ارگان ها  همه  حاضر  حال  در  اما  است.  قانون  ضابط  و  پليس  عهده  بر  نرم 
و  نهاده اند  كنارى  به  يا  و  كرده  فراموش  خصوص  اين  در  را  خود  وظيفه 
پليس با خلط دو مقوله تربيت و فرهنگ كه ذيل مفهوم ارشاد معنا مى يابد و 
گشت سعى دارد جاى خالى همه كسانى كه شانه خالى كرده اند را با ساختارى 

متناقض پر كند.
در چنين شرايطى حتى بعد قانونى حجاب و عفاف نيز به حاشيه رفته و جامعه 
التزامى براى رعايت قانونى كه عمل به آن واجب است نمى بيند و پليس از 

وظيفه اساسى خود نيز جا مى ماند.

شعارهايى كه  در چارچوب حرف  و تئورى باقى مى مانند

 چالش هاى موجود
 در حوزه  اشتغال معلوالن

تحليلى بر پيوند مسئله حجاب و عفاف و نسبت آن با گشت ارشاد

ارشاِد بدوِن گشتارشاِد بدوِن گشت
 نگاهی فرآیند و مدل اجرایی گشت های ارشاد

تأثير بيكارى در تمامى سنين و تمامى شرايط در افراد معلول مشهود و 
نمايان است و معلوالن با فرصت هاى شغلى كمترى روبرو مى شوند.
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ر و  رنگ  و  نگ 
ايستاده در غبار و آشتى پژوهش جنگ با سينما

دوره جنگ نديده هاى بى مطالعه گذشته است

ايستاده در غبار روايت يك جوان دهه شصتى است از جنگى كه آن را نديده. 
يعنى ديده ولى وقتى جنگ تمام شده تازه مى خواسته برود كالس اول دبستان. 
روايت يك متولد 1360 از حاج احمد متوسليان. مردى كه وقتى او در سن 
شيرخوارگى بوده كيلومترها دورتر در جايى در تاريخ گم شده است. اما اين 

فيلم بهترين فيلم جشنواره فجر و 
اثرى است كه هركس آن را ديده 
درباره اش حرف مى زند و تاثير 
آن را بر خودش حس كرده. تاثير 
يك  شخصيت  جرئيات  تماشاى 

فرمانده بر پرده سينما. 
كه  هست  سالى  چند  اتفاق  اين 
دارد رخ مى دهد. گويى در دورانى 
كه سينماگران جنگ ديده توان يا 
خون  سالهاى  روايت  حوصله 
متولدين  حاال  ندارند  را  گلوله  و 
همان سالها دست به كار شده اند 
و با تك ستاره هاى ساخت خود 
نمى گذارند آسمان سينماى دفاع 

مقدس خاموش شود.
اين تك ستاره ها در مقابل خرده 
جريانى است كه در همين سالهاى 
فيلم  مقدس  دفاع  اسم  به  اخير 
ساخته اند، كسانى كه نه مثل نسل 

اولى هاى سينماى جنگ، خود جنگ را ديده اند، و نه مطالعه كافى داشته اند. 
اينها صرفا بر اساس كليشه هاى رايج ذهنى فيلم نامه دفاع مقدس توليد كرده 
اند و در قحطى موجود در اين حوزه به مرحله ساخت رسانده اند. بعضى از 
اين آثار آنقدر ضعيف و حتى سخيف بوده كه حتى به اكران عمومى نرسيده 
و دسته ديگرش هم كه اكران شده در گيشه شكست سنگين خورده. جالب 
آنكه خواسته اند اين بى اطالعى و بى سوادى در جنگشان را پشت مشاورينى 
پنهان كنند كه بعضا در اين زمينه از خودشان بدترند! و يا پشت توجيهاتى كه 
امكانات نيست، شرايط دشوار است، زمين كج است و ازين قسم حرفها. بدتر 
از همه مديرانى بودند كه پول داده اند براى ساخت چنين آثارى. كافيست به 

ياد بياوريد: 
9زمهرير، سيزده 59، پنجاه قدم آخر، حكايت عاشقى، يك خانواده محترم، تگرگ 

و آفتاب، زيباتر از زندگى، خاكستر و برف، عاشق ها ايستاده مى ميرند و... 
آنچه محمد حسين مهدويان را جوان اول اين روزهاى سينماى ايران كرده است 
مطالعه و پژوهش مستقيم در كنار 
سالهاى  وقتى  هم  آن  است.  هنر 
خواسته  مختلفى  هاى  چهره  سال 
سينماى  بزرگ  ضعف  اين  اند 
و  ها  خيالبافى  پشت  را  ايران 
كليشه هاى ذهنى خود پنهان كنند 
و اسمش را هم بگذارند دراماتيزه 
كردن! اينطور سكانس به سكانس 
از اصل جنگ در فيلمهايشان دور 
تكرار  هم  آن  نتيجه  بيفتند.  تر 
مكررات و فرمول ها ساده انگارانه 
در  سيد  و  حاجى  بود:   جنگ  از 
كفلت  سبيل  چاق  عراقى  مقابل 
بى دست و پا و په په! نقطه اوج 
عمليات  شب  غلتيدن  هميشه  هم 
بزرگترين  مين!  ميدان  در  بسيجى 
ظلم به طراحى تمام عمليات هاى 
جنگى ما و البته همه زحمتكشان 

تخريب! 
ايستاده در غبار آشتى پژوهش جنگ با سينماست. تصوير كردن واقعيتى كه 
خود آنقدر فراز و فرود دارد كه جذاب باشد. به موقعش تراژدى است و 
به وقتش درام در بستر اكشن، درگيرى و زد خورد، در عين همه اينها جنبه 
ها  خيال  همه  از  جنگ  واقعيت  است.  پيشتر  همه  از  كه  است  انسانى  هاى 
تاريخ  ها،  مصاحبه  كتابها،  دل  از  را  آن  بايد  منتها  است.  تر  تازه  و  تر  جلو 
شفاهى، روايت هاى عينى و دست اول بيرون كشيد. ديگر دورانى كه فيلم 
نامه هاى دفاع مقدس بخواهد از خيال جنگ نديده هاى بى مطالعه بيرون 
بيايد تمام شده است. بهترين شاهد اين مدعا تصوير اجمد متوسليان است 

كه االن روى پرده سينماهاست.

دختر، حاصل اعتماد به نفس باالى ميركريمى است. 
ميركريمى كه در فيلم هاى ابتدايى كارنامه اش قصه هايى 
كالسيك را با شكوه و دقت و جزئيات شگفت انگيزى 
تعريف مى كرد از به همين سادگى روند ديگرى را پيش 

گرفت. حذف قصه و تاكيد بر جزئيات روزمره زندگى...
دختر، حاصل اعتماد به نفس باالى ميركريمى است. 
ميركريمى كه در فيلم هاى ابتدايى كارنامه اش قصه هايى 
كالسيك را با شكوه و دقت و جزئيات شگفت انگيزى 
تعريف مى كرد از به همين سادگى روند ديگرى را پيش 

گرفت. حذف قصه و تاكيد بر جزئيات روزمره زندگى. 
اين روش هم هربار به دليلى انجام مى گرفت، در به همين 
سادگى براى روايت يك روز از زندگى زنى ساده و 
معمولى كه در آستانه يك تصميم سخت قرار گرفته است. 

در يه حبه قند اين حذف عامدانه قصه 
و تاكيد بر جزئيات زندگى روزمره 
نوستالژيك  حالت  ميركريمى  براى 
داشت. بازسازى يك گذشته و يك 
مدل از زندگى كه در چنبره زندگى 
تكنولوژى زده امروز دارد به دست 
امروز  در  مى شود.  سپرده  فراموشى 
هم اين حذف قصه و تاكيد برجزئيات 
براى نشان دادن عمل قهرمانانه يك 
هم  دختر  مى گيرد.  انجام  ساده  مرد 
از اين قاعده مستثنى نيست. داستان 
فيلم اين قدر ساده و روى كاغذ پيش پا 
اُفتاده است كه كمتر كارگردانى حاضر 
پ پ م

مى شود سراغ آن برود. اما ميركريمى 
همين داستان به ظاهر ساده را بدل 

به چالشى عظيم و واقعى ميان پدرى سنت گرا و دخترى 
طالب آزادى بدل مى كند. 

ميركريمى با حذف قصه تاكيد بسيارى روى فضا مى كند. 
فضاسازى حوزه تخصصى ميركريمى در فيلمسازى است. 
در به همين سادگى اين فضاسازى در خدمت بازنمايى 
مالل در زندگى زنى خانه دار است. در يه حبه قند بار 
نوستالژيك پيدا مى كند و مارا به گذشته اى مى برد كه 
شايد به لحاظ زمانى خيلى دور نباشد اما به لحاظ تعيير 

سبك زندگى مردم خيلى دور به نظر مى رسد. 
همين فضاسازى در امروز در خدمت ايثارگرى يك مرد 
قرار مى گيرد. ايثارى كه سويه هاى عرفانى پيدا مى كند. 

سويه هاى عرفانى كه در سكوت مرد تجلى پيدا مى كند. 
در دختر اما، نه خبرى از مالل به همين سادگى هست، 
نه شكوه نوستالژيك يه حبه قند و نه ايثار امروز. اين
فضاسازى منحصربه فرد قرار است بدل به چالشى اخالقى 

ميان فرزند و پدر تبديل شود. 
پدرى ساده، سنتى و وابسته به ارزش هاى پدرساالرى كه 
در مقابل دختر خواهان آزادى اش قرار مى گيرد. ميركريمى 
سطح اين كشمكش را خيلى باال نمى برد. فرار دختر از 
خانه را به حضور در يك مهمانى دورهمى محدود مى كند. 
ميركريمى اصوال اهل نشان دادن فاجعه و رفتارهاى خارج 
از عرف نيست. در به همين سادگى هم طاهره گاهى 
براى فرار از مالل به زندگى مرد همسايه دقت مى كند 
تنها چيزى كه نظرش را جلب مى كند عدم توانايى مرد در 

طبخ ماكارونى است. اين دقت و كنجكاوى از اين فراتر 
نمى رود و طاهره هم با دادن يك دستور عمل دقيق به مرد 
براى طبخ ماكارونى در سوپر ماركت مشكل او را حل 

مى كند. همين. 
سطح چالش ها در آثار ميركريمى از اين فراتر نمى رود. در 
دختر هم با چالشى در اين سطح مواجهيم. چالشى كه قرار 
است دختر و پدر را به نقطه تعادل برساند تا بتوانند گفت 
و گو را آغاز كنند. اوج اين فضاسازى را زمانى مى بينيم 
كه آقاى عزيزى دنبال ستاره مى آيد. از لحظه اى كه ستاره 
از خانه دوستش پونه بيرون مى آيد تا همراه پدرش(آقاى 
عزيزى) به خانه برگردد ما با فضاسازى بى نقصى مواجه 

هستيم كه با كمترين كنش ترس ستاره را به ما منتقل 
مى كند. 

شايد با ديدن فيلم خيلى ها بخواهند ميركريمى به ايستادن 
كنار پدر متهم كنند. بخواهند او را سنت گرايى معرفى 
كنند كه براى از دست رفتن ارزش هاى سنتى جامعه دل 
مى سوزاند و حل معضالت جامعه را منوط به بازگشت 
ارزش هاى سنتى مى داند. در حالى كه واقعيت امر چيز 
ديگرى است. ميركريمى دل در گرو سنت دارد، اما آن را 
يك سره نمى پذيرد. او معتقد است كه سنت و مدرنيته بايد 
به فهمى مشترك از وقايع و پديده هاى جارى در جامعه 
برسند. در دختر آقاى عزيزى راه حل ماجرا نيست. بلكه او 
خودش بخشى از ماجراست، اگر نگوئيم معضل اصلى 

است. 
شعار  ورطه  از  فيلم  دقايق  اكثر  در 
با  مى تواند  و  مى كند  فرار  دادن 
مضمون  ظريف  نشانه گذارى هاى 
فيلم را منتقل كند. اما در قسمت هايى 
مى رود  بين  از  ظرافت  اين  فيلم  از 
و ما با شعارهايى طرفيم كه بيشتر 
مناسب سريال هاى تلويزيونى است. 
مثل تاكيد ناالزم دوربين روى عكس 
ماشين لكنته قرمز به ديوار خانه خواهر 
است.  گذشته  خاطرات  يادآور  كه 
در  عزيزى  آقاى  خواهر  ديالوگ  يا 
ستايش خانواده.  فيلم تك لحظه هاى 
باعث  كه  دارد  درخشانى  طنزآميز 
مى شود سنگينى فضاى فيلم تعديل 
شود. مثل حضور خانم همسايه براى 
برداشتن ابرو و واكنش هاى آقاى عزيزى از حضور او كه 
طنز شيرينى خلق مى كند. يا نحوه خداحافظى دخترها با 
ستاره در آستانه پلكان فرودگاه. دختر ميركريمى بازگشت 
به نقطه تعادل است. هدف اصلى اش همين است. يك 
دستورالعمل براى پدرخوب بودن. تمام حرف فيلم دختر 
اين است كه بايد با يك ديگر حرف بزنيم، اين حرف زدن 
باعث مى شود تا به هم حق بدهيم و هم ديگر را درك كنيم. 
اين چيزى است كه آقاى عزيزى در پايان سفر درونى اش 
متوجه مى شود. اين  كه بايد حرف بزند و به ديگران هم 
اجازه بدهد تا حرفشان را بزنند. حاصل چنين رفتارى 

بازگشت به نقطه تعادل است و آغاز يك زندگى بهتر.

در  آمريكا  «عشق»  بين المللى  جشنواره 
حالى به كار خود خاتمه داد كه دو فيلم 
«شير تو شير» و «فصل فراموشى فريبا» كه 
در چند رشته نامزد شده بودند با دست پر 
از اين جشنواره بيرون آمدند. به گزارش 
سايت اين جشنواره، دو فيلم ايرانى «فصل 
رافعى  عباس  كارگردانى  به  فراموشى» 
فروزش  ابراهيم  ساخته  شير»  تو  «شير  و 
موفق به كسب چند جايزه از اين جشنواره 
آمريكايى شدند. ساره بيات موفق به كسب 
جايزه بهترين بازيگر زن براى فيلم «فصل 

فراموشى» شد. ليال اوتادى نيز جايزه بهترين بازيگر زن 
نقش مكمل را براى فيلم «شير تو شير» دريافت كرد.

در بخش بهترين بازيگر جوان مرد حسين قاسمى  براى 
«شير تو شير» موفق به كسب جايزه شد.

ابراهيم فروزش و محمد ميرعلى ابرى نيز به صورت 
مشترك براى فيلمنامه «شير تو شير» جايزه اين بخش را 
دريافت كردند. در بخش بهترين مدير فيلمبردارى عليرضا 
برازنده براى «فصل فراموشى» جايزه اين بخش را به 
خانه برد. در بخش بهترين فيلم بين المللى در حالى كه 

هر دو فيلم ايرانى نامزد دريافت اين جايزه 
بودند، «2 دختر» از هند جايزه را به خانه برد. 
بيانيه فستيوال فيلم بين المللى «عشق» بر اين 
اشاره دارد كه در جهانى زندگى مى كنيم كه 
چالش و خشونت هر ملت و هر فردى را 
به طور مساوى احاطه كرده است و ترس از 
خشونت، نفرت، آزار و اذيت و و سوء استفاده 
از مسايل مذهبى و مالى همه را در برمى گيرد. 
اين  فستيوال  اين  پيام  شرايطى  چنين  در 
است كه انرژى خالق و تالش فيلمسازان 
و هنرمندان مى تواند دنيا را به جايى زيباتر 
و منصفانه تر بدل كند؛ چراكه فيلم و استفاده از تصاوير، 

رسانه اى پرقدرت براى تغيير است.
جشنواره فيلم «عشق» توسط بنياد خيريه عشق به كودكان 

جهان در شهر لس آنجلس آمريكا برگزار مى شود.

دلنوشته   مريم كاويان

Climax فرهنگ   منبع

پيام آور رحمت

دمى با حافظ

به دلم ميگويم/ صبر كن /  او كه شاد است ، او كه تنها نيست / او كه 
در خاطره  ُمبهم تو  / دردى از زخم تو را يادش نيست  / 

دست بردار دلكم / او تو را يادش نيست / او از آِن دگريست

غم و باران دو چشمانت را / دلكم ، يادش نيست/  صبركن دير 
است / قلب و چشماِن او  / به تمناى دلى درگير است /  دلكم 

دست بكش / تا به كِى درد كشى ؟ /  تا به كِى زخم خورى ز نگاهِ 
غضِب / چشِم رقيب / گيرم كه جوابت داده ... / به چه قيمت ؟ 
/ تو كه عشقت پاك است / آنچنان درد كشيدى كه بماند پاكيت 

/ پس نرو بى راهه / كه لجنزار كنى دشت و گلستانت را / آنچنان 
باش كه ديگر نرسد هر دستى /  سرِ ديوارِ بلندت / كه نگويى ديگر 

/ يب از كوتهى ديوار است /  ياد خود دار كه يادت مانَد / كه اگر 
خاطر تو تنها ماند /  طلب عشق زهر بى سر وپايى نكنى

اين يك قصه نيست
احمد آقا به سالمتى كى از سفر برگشتين ؟ 

انشاا... كه خوش گذشته بهتون ... 
احمد آقا يه لبخند به آقا كريم زد و گفت 
خدارو شكر ، بد نبود ... ديروز رسيديم 

اهواز ...
گذار  و  گشت  روز  از 15  بعد  ايول  بابا 

ميفرمايى بد نبود ؟! يعنى چى بد نبود !!
آقا كريم همينطور طلبكارانه و يه ريز به 

كلمه ” بد نبود ” احمد آقا اعتراض مى كرد و بعد از به رخ كشيدن 
و مقايسه آب و هواى اهواز و مشهد و ساير مزيتهاى سفر ، از جمله 
دورى از دغدغه ها و گرد و خاك و همراهى خانواده در سفر – 
زيارت امام رضا(ع) و ديدنى هاى مسير سفر و خيلى چيزاى ديگه 
، رو به احمد آقا كرد و گفت رفيق نكنه ناراحتى كه سفر زود تموم 

شد ؟! 
احمد آقا يه نگاه به آقا كريم كرد و گفت اول بگو ببينم خودت آخرين 

بارى كه با خانواده سفر رفتى كى بود و كجا رفتى ؟
آقا كريم يه دفعه رفت تو فكر و يه محاسبه ذهنى كرد و گفت راستش 
يادم نمياد چند سال پيش بود ولى با قطار رفتيم مشهد و حدود يك 

هفته هم رفت و برگشتمون طول كشيد ...
احمد آقا يه كمى از سوال خودش پشيمون شد و خودشو بقول 
معروف به كوچه على چپ زد و گفت : خوب شما فقط به قصد 
زيارت رفتين و با قطار ، اما ما با ماشين شخصى رفتيم و تو خيلى 

شهر ها هم ايستاديم...
اول بگم همينكه از اهواز زديم بيرون انگار دلتنگيمون هم شروع شد . 
شهرمونه ديگه ، خيلى عالقه مندى ها هست كه آدم وقتى از اونا دور 
ميشه بيشتر اذيت ميشه ! انگار به گرما و گرد و خاك و همه خوبى 
ها و بدى هاى اهواز عادت كرديم . اما آقا كريم خدا وكيلى وقتى از 
استان زديم بيرون و به شهرهاى ديگه كه تو مسيرمون بود مى رسيديم 
تغييرات را احساس مى كرديم  ، خيلى جاها خدمات شهرى كامًال 
فرق مى كرد ... قيمت ها خصوصاً مواد خوراكى و ميوه جات خيلى 
فرق داشت ... با مردم كه ارتباط برقرار مى كردى احساس مى كردى 

مردم حالشون بهتره ...
ما تو مسيرمون اصفهان رفتيم . دو شب تهران مونديم و از اونجا رفتيم 
مشهد ، برگشتن اومديم كرمان و شيراز هم يكى دو روز مونديم ... و 
تو اين شهرهاى بزرگ بود كه احساس ضعف كرديم ... دلمون خوشه 

اهواز هم جزءِ كالن شهرهاست ...
دلم نميخواد بدى شهرمونو بگم اما خداييش از خيلى جهات مقايسه 

كردن حال آدمو بد ميكنه !
آقا كريم كه سراپا گوش بود و با تمام دقت به حرف هاى احمد آقا 
گوش ميداد گفت : احمد آقا به نظرت دليلش آب و هواى خوب اون 

شهرهاست يا دليل ديگه اى داره ؟ !
احمد آقا گفت : نه برادر من مشكل جاى ديگه ايه ... البته من دوست 
ندارم وارد اين مباحث بشم ولى بنظر من بيشتر از اينكه موضوع به 
آب و هوا برگرده به مديريت مسئوالن ما ربط داره ، ما رودخونه 
كارون از وسط شهرمون رد ميشه برو تو بهترين پارك ها فضاى سبز 

رو ببين ... تا برسه به فضاى سبز محالت و ميدان ها ...
اصًال انگار همه چشماشونو بستن ؟!

تو بعضى از خيابونا اينقد ماشين هاى ميوه فروشى سد معبر ميكنن 
كه تردد از حالت عادى خارج ميشه ولى هيچ مسئولى هم عكس 

العمل نشون نميده ؟!
آقا كريم خيلى مباحث هست اما بازم بگم يا كافيه ؟!

آقا كريم سرى تكان داد و گفت احمد آقا من كه تصميم گرفتم برم يه 
وام بگيرم و يه سفر داشته باشم ...
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 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى

نام ها و ياد ها
«عمو خسرو سالم!»

نمايش تمام شد و كارگردان 
اما  رفت  بازيگرش  دنبال 
خسرو  شد  متوجه  ناگهان 
به بيمارستان چشم پزشكى 
فارابى مراجعه كرده. بخشى 
از  يكى  به  چشمش  از 
نقاب هاى تيز نمايش گرفته و 
پاره شده بود اما او دو ساعت 
و نيم روى صحنه مانده بود تا 

بازى اش تمام شود... خسرو شكيبايى چنين بازيگرى بود.
چندين سال پشت صحنه ى تئاتر، انتهاى سالن ها، نشسته بود تا روزى بيايند 
و بگويند «آى پسر بيا فالن كارو انجام بده» و اين كار، البته بازيگرى نبود، كار 
بى اهميتى پشت صحنه بود اما خسرو شكيبايى صبور بود و عاشق و از همه اين 

روزها گذشت تا شد هامون سينماى ايران.   
عده اى او را «خسرو» سينما مى نامند و گروهى «هامون» مى خوانندش اما او با هر 

نامى كه خوانده شود، بازيگر لحظه هاى به يادماندنى است.
مانند بسيارى از هم نسالنش مدت ها انتظار كشيد تا روى صحنه تئاتر برود و به 
نقش هاى گوناگون جان ببخشد؛ از شاهزاده و گدا تا يك جوان انقالبى و شورشى، 

از يك برادر معتاد تا پاپ مقدس...  
در همين درخشش ها بود كه چشمان تيزبين داريوش مهرجويى، او را كشف كرد. 
كارگردان خوش فكر سينما دنبال مردى بود در قامت «هامون» و به همان اندازه 
شيدا و شوريده و حاال اين مرد را روى صحنه نمايش «شاهزاده و گدا» يافته بود، 

نمايشى كه شكيبايى در آن هم نقش شاه را بازى مى  كرد و هم گدا را.
هادى مرزبان كارگردان اين نمايش درباره آن روزها گفته است: قرار بود خسرو 
در نمايش «آهسته با گل سرخ» نقش جالل را بازى كند. شبى به اتفاق همسرش 
پروين كوشيار به خانه ى ما آمدند و او گفت« به من پيشنهاد بازى در يك فيلم 
شده كه اگر بازى كنم تا شب عيد خانه دار مى شوم.» نگاهش كردم و گفتم«مى دانى 
به هنر تو خيلى اعتقاد دارم اما برو و خانه دار شو!» بعد از مدتى سكوت اولين 
جمله اش اين بود: «خيلى بى معرفتى! به همين سادگى بروم؟!» و چهره اش درهم 
شد، دوباره گفت:« المصب يه چيزى بگو! بگو نرو!» اما من گفتم «خسرو برو و 
خانه دار شو!» پروين خانم گفت:« دنبال بهانه اى است كه نرود.» به هر حال رفت 

و فيلم «هامون» را بازى كرد.
هامون را بازى كرد و در سينما ماند. حاال ديگر هيچ فرقى نمى كرد «اسد» و 
«صفا»ى فيلم «پرى» باشد يا «گشتاسب» فيلم «سارا»،«رضا»ى «كيميا» باشد يا پدر 
دوقلوهاى «خواهران غريب»، راننده خسته «اتوبوس شب» باشد يا روشنفكر 
سرخورده «درد مشترك»، «مدرس» باشد يا «مراد بيگ» ... يك قانون ثابت در تمام 

اين نقش ها وجود داشت؛ او هميشه عاشق بود!
عاشق بود و اين عشق را به بازيگر مقابلش هم مى بخشيد آنچنان كه همه بازيگران 
مقابل او همچون رضا كيانيان، بيتا فرهى، مهرانه مهين ترابى، رامبد جوان، هديه 

تهرانى و ... گفته اند او هميشه به بازيگر مقابلش كمك مى كرد تا بهتر بازى كند.
اين عشق فقط در سينما خالصه نمى شد. پسربچه ديروز كه در تمام دوران كودكى 
به همراه پدرش، خود را به جادوى پرده نقره اى سينما سپرده بود، به همان اندازه 
هم عاشق شعر بود. خوب هم شعر مى خواند و با خواندن شعرهاى فروغ، سهراب، 
سيد على صالحى يا محمدرضا عبدالملكيان و ... ما را در اين عشق نيز شريك كرد.

صبح روز 28 تير سال 87 چه كسى مى دانست در اتاق سرد بيمارستان «پارسيان» 
چه مرد شوريده حالى خفته است.چه كسى باورش مى شد با آن صداى گرمش 
با آن حضور شيدايى اش، اين چنين آرام خفته باشد اما او همه را غافلگير كرد! «و 
رفت تا لب هيچ...» هشت سال از آن روز عجيب مى گذرد، از روزى كه در اوج 
گرماى تابستان، چه سرد بود ! بى رحمانه رفت. رامبد جوان راست مى گفت «عمو 
خسرو به طرز بى رحمانه اى دوست داشتنى بود! نمى شد او را ببينى و دوستش 
نداشته باشى!» اما اى كاش به تاسى از نام خانودگى اش، براى رفتن هم كمى 

شكيبايى به خرج مى داد و اين گونه ناگهانى مهمان قطعه هنرمندان نمى شد.
روز خاكسپارى اش محمد اصفهانى در ميان جمعيت غيرقابل كنترلى كه در تاالر 
وحدت گرد هم آمده بودند، قطعه مورد عالقه اش «بهار دلنشين» را اجرا كرد تا 

كوچ تابستانى بازيگر شيدايى ما رنگ و بويى از بهار داشته باشد.

كتابخانه
كتابى كه واكنش صهيونيست ها را 

در پى داشته است
از  كه  ماهى  پنج  چهار،  همين  در  «التيام» 
سروصداى  حسابى  گذشته،  انتشارش 
صهيونيست ها و رسانه هاى آن ها را درآورده 

و عصبانى  شان كرده است.
در جمعة پايانى ماه مبارك رمضان، يعنى 
تريبون هاى  در  «التيام»  كتاب  قدس،  روز 
نماز جمعه معرفى شد. اين كتاب فوق العاده 
خوب و راهبردى كه از آثار جديد انتشارات 
سرنوشت  موضوع  در  مانا»ست،  «عهد 
و  بنى اسرائيل  ميان  درگيرى ها  فرجام  و 

بنى اسماعيل نوشته شده است. 
رضا مصطفوى كه از سال ها قبل، در سريال «موسى كليم اهللا»، در نقش پژوهشگر 
و مدير گروه تحقيقات تاريخى با مرحوم استاد فرج اهللا سلحشور همكارى مى كرد، 

استادانه اين كتاب را به رشتة تحرير درآورده است. 
«التيام» در همين چهار، پنج ماهى كه از انتشارش گذشته، حسابى سروصداى 

صهيونيست ها و رسانه هاى آن ها را درآورده و عصبانى  شان كرده است. 
نويسنده، در اين كتاب، تالش كرده گامى نو در شناخت عميق تر از دشمن 
صهيونيست و جريان مفسد آنان بردارد و اسطورة شكست ناپذيرى اسرائيل را با 
يك مرور و خوانش تاريخى به چالش بكشد. او در اين راه، از راز آلودگى هاى 
پُراغراق و اُسطوره پرداز دورى ُجسته و جريانى را كه با غيرت زدايى دينى و 
غفلت آفرينى سياسى در صدد است دشمنان نشان دار اسالم را مانند اسب تِروا 
وارد بازار انديشه و عمل جهان اسالم كرده و دروازه هاى قلب و فكرشان را از 
درون به روى دشمنان بگشايد، نفى كرده است. روايت و نقد تاريخى مصطفوى 
از رفتار بنى اسرائيل در قبال حاكمان الهى و انبياى عظامشان، به ويژه پس از 
ايجاد حكومت دينى، عبرت هايى را براى همه، به ويژه جامعة اسالمى، در قبال 
حاكميت اسالمى در دوران غيبت و آيندة درخشان حكومت جهانى مهدوى، 
براى مخاطب بيان مى كند. اين كتاب نشان مى دهد كه ارادة خداوند بر آن است كه 
فرجام دوست داشتنى جهان و حاكميت جهانى اسالم و نابودى نظامات مشركانة 
آخرالزمانى، به دست مردى از نسل همة پيامبران و عصارة همة آنان و با كمك 
آخرين پيامبر بنى اسرائيل يعنى حضرت عيسى مسيح(عليه السالم) از قدس شريف 
و مّكه مكرمه، يعنى دو قبلة دربند آل يهود و آل سعود، رقم بخورد؛ چرا كه امام 
عصر (عليه السالم و عج) از نظر نسب، هم يك بنى اسحاقى است، از طريق مادر 
ارجمندشان، حضرت نرجس خاتون، و هم يك بنى اسماعيلى شريف است، از 
جانب پدر بزرگوارشان.  در كتاب التيام براى بسيارى از سؤاالت مهمى كه در ذهن 
همة ما، به خصوص جوانان آزادانديش و جست وجوگر، وجود دارد، پاسخ هاى 
قانع كننده و افق هاى جديد و روشنگرى نهفته است و در بندبندش، حرف هاى 

خواندنى براى مخاطب دارد.

پارسال دوست، امسال آشنا 
 Long time no see

صدقه را از خويشتن آغاز كن، اگر چيزى فزون آمد به كسان خود ده، 
اگر از كسان تو چيزى فزون آمد به خويشان ده و اگر از خويشان نيز 
چيزى فزون آمد به ديگران ده و همچنين صدقه از عيال خويش آغاز كن.
حضرت محمد(ص)

كى شعرترانگيزد خاطر كه حزين باشد/ يك نكته ازاين معنى گفتيم و همين باشد
از  لعل  تو گر يابم  انگشترى  زنهار/ صد ملك  سليمانم  در  زير  نگين  باشد
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آنچه محمد حسين مهدويان را جوان اول اين روزهاى سينماى ايران كرده است مطالعه و پژوهش مستقيم در كنار هنر است.
 آن هم وقتى سالهاى سال چهره هاى مختلفى خواسته اند اين ضعف بزرگ سينماى ايران را پشت خيالبافى ها 

و كليشه هاى ذهنى خود پنهان كنند و اسمش را هم بگذارند دراماتيزه كردن!

«دختر» و مصائب پدر بودن

   داريوش امامى

  محمد مهدى شيخ صراف

«شير تو شير» و «فصل فراموشى» با دست پر به ايران آمدند


